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 األستاذ المشارك بعمادة البحث العلمي



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٩

 هـ ١٤٣٦ رجب  والثالثون السادس العدد

 قواعد النشر
دوريـة  )  اإلنـسانية واالجتماعيـة  العلـوم (مجلة جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية           

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

 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أوالً
 .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، سـواء أكـ     أال يكون مستالً من بحث أو رسالة أو        -٦

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

يتضمن امتالك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كامالً، والتزامـاً بعـدم            
 .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 
يقــدم الباحــث ثــالث نــسخ مطبوعــة مــن البحــث،  مــع ملخــص بــاللغتين العربيــة       -٤

 .مة أو صفحة واحدة واإلنجليزية، ال تزيد كلماته عن مائتي كل

 :التوثيق : ثالثاً
 .  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 

 . من المجلة، وعشر مستالت من بحثه سختيننيُعطى الباحث : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 

 :جميع المراسالت باسم
 رئيس تحرير مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 ٥٧٠١ ص ب -١١٤٣٢الرياض  
 ٢٥٩٠٢٦١) فاكس (   ناسوخ - ٢٥٨٧٢٠٣: هاتف 
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 فـي ضـوء متغيـري        بالقـدرة علـى التـذكر      اما وراء االستيعاب وعالقتهـ    مهارات  
 لك سعود العمر والجنس لدى طلبة جامعة الم

 حمد محمد عوض الغرايبةأ.د، عبداهللا أحمد الزهراني. د
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 بتحـديات العولمـة الثقافيـة لـدى طلبـة جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود                     يالوع
 ولية االجتماعيةؤ وعالقته بالمساإلسالمية

 قاسم الجابر عبد المريد عبد.د
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 فــي المــدن  حــداث األوجنــوح  القاســيةنمــاط المعاملــة الوالديــة  العالقــة بــين أ 
ــة القاســية      " الرئيــسة ــة الوالدي ــة أنمــاط المعامل ــة لمقارن ــاردراســة ميداني  واآلث

ــا علــــى  ألحــــداث الجــــانحين نــــزالء دور المالحظــــة  اعينــــة مــــن  المرتبطــــة بهــ
 "الموقوفين في الرياض والدمام وجدة

 مشبب سعيد بن ظويفر القحطاني. د

١٨٩ 
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 لمسؤولية االجتماعيةتأثير ممارسة أنشطة ا 
 "رياض بالالمصارفدراسة تطبيقية على "على سمعة المنظمة 

 
 جمال الفيتوري شقير.د

  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية -  اإلعمال إدارةقسم 
 سالميةجامعة اإلمام محمد بن سعود اإل

  خليليعصام عبدالهادي عل.د
 العاشر من رمضان - المعهد التكنولوجي العالي 

 
 

 :ملخص الدراسة
ممارســة أنــشطة المــسؤولية االجتماعيــة علــى ســمعة المنظمــة مــن      يهــدف البحــث إلــى دراســة تــأثير  

االجتماعيـة للمنظمـات مـن اعتبـارات        ينبع االهتمـام بالمـسؤولية      . منظور اصحاب المصالح وبالتحديد العميل    

ويبرز هذا البحث طبيعة هـذه العالقـة عبـر دراسـة     .  متعلقة بعدة عناصر ومن أهمها البحث عن قيمة مضافة    

 أبعـاد لكـل    مباشـر  وجـود تـأثير   إلى  توصلت الدراسة الميدانية    و.  مفردة ٣٨٤ميدانية شملت عينة تتكون من      

 مباشـر   تـأثير لمنظمة على إدراك المسؤولية االجتماعية، ووجـود        ولية االجتماعية با  ؤأنشطة ممارسة المس  

ــأثير      ــود تـ ــضاً وجـ ــة، وأيـ ــمعة المنظمـ ــى سـ ــة علـ ــسؤولية االجتماعيـ ــشطة    إلدراك المـ ــاد أنـ ــر ألبعـ ــر مباشـ غيـ

 . المسؤولية االجتماعية على سمعة المنظمة

 .ية، سمعة المنظمةلية االجتماعؤوأنشطة المسؤولية االجتماعية، إدراك المس: المفردات األساسية 
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 :المقدمة
لقــد أضــحى موضــوع المــسؤولية االجتماعيــة يــشغل األكــاديميين والمــدراء وأصــحاب    

ن هـذا االهتمـام يعكـس    إالقرار في العشرية األخيرة مـن هـذه األلفيـة، وممـا الشـك فيـه فـ            

 .تحوالت تشهدها المنظمات على مستوى رسالتها بصفة عامة

بــدأ فــي  ثــم  ، الماضــيالقــرن اتيخمــسينفــي مــصطلح المــسؤولية االجتماعيــة    ظهــر

 تعــاريف وأبعــاد المــسؤولية  د تعــدوبــالرغم مــن). ١٩٩٩,Carroll(ات ياالنتــشار فــي الــسبعين 

 هـذا المـصطلح    ظـل )٢٠٠٦,.Lockett et al ;٢٠٠٦,.Wright et al ;٢٠٠٥ ,Vogel(االجتماعيـة  

 األخـذ  عمـ  -االهتمامات البيئيـة واالجتماعيـة   من ز يترك تحول ال.)٢٠١٢ ,.Font et al(ا غامض

 على اثر تغيرات عديدة من المـصالح الربحيـة        - للمنظمة  االقتصادية وانب الج بعين االعتبار 

الحكومة، المجتمع المـدني،    (لى مفهوم أوسع وهو أصحاب المصالح       إلمساهمين  الضيقة ل 

 ;١٩٨٤ ,Freeman(بعض الكتاب   ربط الى حد أن ،)والجمعيات العمالء، الموردين، العاملين

Jensen ٢٠٠١; Post, ــى   ) ٢٠٠٢ ــى اســتيعاب    المــدى النجــاح المنظمــة عل ــد بقــدرتها عل بعي

 .)Stakeholders ( أصحاب المصلحةاهتمامات

 علـى العالقـة بـين المـسؤولية         ين غـربي   لمـؤلفين  ركزت جل الدراسات التـي فـي أغلبهـا        

علـى  أو) (٢٠١٠ ,.Kang et al ;٢٠٠٩,.Lee et al ;١٩٧٠ ,Friedmanاالجتماعيـة واألداء المـالي   

ــى ،(٢٠٠٣ ,Margolis & Walsh)األعمــال داء منظمــة أ   المنافــسة وخلــق القيمــة  أي عل

أمـا  . داء االجتمـاعي األ  بدرجـة أقـل علـى   أو) ٢٠٠٧,.Husted et al ,٢٠٠٨ ,Weber (المـضافة، 

ــي تناولــت    ــين ممارســة أنــشطة    الدراســات الت ــة  العالقــة ب وســمعة المــسؤولية االجتماعي

دراك المــدراء للمــسؤولية  إأو ) ٢٠١٢ ,.Maden et al ,٢٠١١ ,.Hodovic et al(المنظمــة 

وتعد سـمعة  .  منعدمةتكنن لم إنادرة فهي  )٢٠١٢ ,.Leonidas et al(االجتماعية للمنظمة 

محـدد أساسـي للمؤسـسات    ) ٢٠١١ ,.Hodovié et al(المنظمـة كمـا بـرز فـي عـدة دراسـات       

اســـات  أن المؤســـسات المـــصرفية أظهـــرت هـــذه الدر. الخدميـــة نظـــرا لطبيعـــة منتجاتهـــا
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  على سمعة المنظمةلمسؤولية االجتماعيةتأثير ممارسة أنشطة ا
 "رياض بالالمصارفدراسة تطبيقية على "
  خليلعليعصام عبدالهادي .د - جمال الفيتوري شقير.د

اذاً طبيعـة ادراك    . القادرة على تقديم خدمات ذات جودة عالية لها ميزة تنافـسية معنويـة            

 .الخدمات من منظور العميل لها انعكاسات على سمعة المنظمة

دودة فـي   بـدأ االهتمـام بالمـسؤولية االجتماعيـة بطريقـة محـ           فقـد   في الوطن العربي    أما  

، ١٩٩٧ عبـــــد الـــــرحمن،  ،١٩٩٥حـــــسين، (ت عـــــدة أوراق بحثيـــــة  التـــــسعينيات اذ ظهـــــر 

، وتبنــت عــدة منظمــات   )٢٠٠٩دبــي (ونظمــت عــدة نــدوات علميــة     ،)٢٠٠٦كــشكوشة، 

ــاتها أو أنــــشطتها    مجموعــــة العيــــسى، (المــــسؤولية االجتماعيــــة علــــى مــــستوى سياســ

مجموعــة عبــد اللطيــف جميــل بالمملكــة الــسعودية، مجموعــة ســيكم بمــصر، مجموعــة  

ومـــن المنظوراألكـــاديمي بقـــي هـــذا االهتمـــام مقتـــصرعلى بعـــض    ) ين بتـــونسســـوكومين

 . الجوانب وخصوصاُ االجتماعية أو البيئية وبدرجة أقل على االشكاليات االدارية

في المملكة العربية السعودية أهتمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالمسؤولية          

ومن أهـم   ).٢٠٠٩الحارثي ، (عية بالرياض   وانشئت مجلس المسؤولية االجتما   ،االجتماعية  

ــات الحاجــة          ــا يقدمــه مجلــس المــسؤولية االجتماعيــة بالريــاض التخطــيط لتحديــد أولوي م

ــي       ــدوات الت ــات والن ــة ،وتنفيذالخطط،،ونــشرثقافة المــسؤولية ،وتنظــيم الملتقي االجتماعي

 .تخدم المسؤولية االجتماعية

 بمقترح إنشاء المعايير العالميـة      ٢٠٠٤وتقدمت المنظمة الدولية للمقاييس في أكتوبر       

 المتــضمنة معــايير المــسؤولية االجتماعيــة،على أن يبــدأ العمــل بهــا فــي ٢٦٠٠٠ Isoالجديــدة 

  أربــع جوانــب أساســية  Iso٢٦٠٠٠ ويتــضمن المعيــار الجديــد  ٢٠٠٨الربــع األخيــر مــن العــام   

ألساســــية للمــــسؤولية االجتماعيــــة ،وهــــي مواصــــفه تقــــدم االرشــــادات العامــــة للمبادىءا

للمسؤولية االجتماعية والمواضيع والقضايا المرتبطة بها، كما أنهـا تتطـرق للوسـائل التـي               

تمكن المنظمات من إدخـال مفهـوم المـسؤولية االجتماعيـة ضـمن إطـار االسـتراتيجيات                 

 .واألليات والممارسات والعمليات للمؤسسات كافه

ة المـسؤولية االجتماعيـة    يل ألنـشط  دراك العم إتحديد  تكمن مشكلة هذا البحث في      

ويعد هذا األخير مجاال لـم  . ومدى تأثيره على سمعة المنظمة في القطاع الخدمي المصرفي      
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. تتـــوفر فيـــه بحـــوث حـــول هـــذه االشـــكالية فـــي الـــوطن العربـــي عامـــة والـــسعودية خاصـــة

نــسعى مــن  و. واعتمــدت الدراســة علــى منهجيــة كميــة مبنيــة علــى اســتمارة االستقــصاء    

المــسؤولية ممارســات أنــشطة تقــديم نمــوذج علمــي عــن مفهــوم  إلــى حــث خــالل هــذا الب

 .سمعة المنظمة في بيئة عربية بااالجتماعية وعالقته

طـار النظـري مـن خـالل ثـالث          في الجزء األول نتناول اإل    : يأخذ هذا البحث الشكل التالي    

ة دراسـات متعلقـ    ، للمنظمـة  المـسؤولية االجتماعيـة   متعلقـة بأنـشطة      دراسات: اتجاهات

الجـزء الثـاني يـشمل منهجيـة       .  العميـل للمـسؤولية االجتماعيـة وسـمعة الـشركة          دراكبإ

 .حدود وآفاق البحثو ،المناقشةو أما الجزء األخير فيتعلق بالنتائج، ،البحث

 أدبيات البحث 
 حــول دراســات ســابقةنــسعى لتحديــد االطــار النظــري لهــذا البحــث انطالقــاً مــن عــدة     

:  ثــالث اتجاهــات  خــاللمــنو وســمعة المنظمــة  جتماعيــةالمــسؤولية االأنــشطة موضــوع 

ــة دراســات متعلقــة بأنــشطة    ــإ   المــسؤولية االجتماعي  دراك للمنظمــة، دراســات متعلقــة ب

 . العميل للمسؤولية االجتماعية، دراسات متعلقة بسمعة المنظمة

   للمنظمةالمسؤولية االجتماعيةدراسات متعلقة بأنشطة : االتجاه األول
لية االجتماعيــة مــع تزايــد الدورالــذي تلعبــه منظمــات القطــاع    ؤو بالمــستزايــد االهتمــام

الحفـاظ  ب  رعايـة أنـشطة متعلقـة    وذلك من خـالل    ،الخاص كشركاء فاعلين في المجتمع    

على البيئة وتحسين نوعية الحياة ومحاربة الفقر دون أن يؤثر ذلـك علـى فـرص االسـتثمار           

تحقيــق التــوازن فــي التعــاون بــين لــسعي ل يــدخل هــذا االهتمــام فــي اطــار ا.وتحقيــق األربــاح

ــة ورجــال األعمــال والمجتمــع     ــى الدول ــدان      عل ــد فــي البل ــى وجــه التحدي ــدولي وعل ــصعيد ال ال

   االجتماعيـة ة، ونتيجة لذلك فـإن كثيـراً مـن الـشركات أسـست وحـدات للتنميـة       عصنمال

(Porter and Karmer, ٢٠٠٢).لية االجتماعيــة مــن  ؤو المــس وأنــشطةأصــبحت بــرامج  و

 الجـدل ممـا إذا كانـت الـشركات تطبـق            تحـول   وقـد    اولويات واهتمامات الشركات اليوم،   

ن تــــدرج مبــــادرات المــــسؤولية أالمــــسؤولية االجتماعيــــة إلــــي كيــــف يمكــــن للــــشركات 
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 KPMG International Survey of) االجتماعيــة فــي اســتراتيجيتها برؤيــة جديــدة    

Corporate Responsibility Reporting, ٢٠٠٨). 

مــن أكثــر التعــاريف قبــوالً للمــسؤولية االجتماعيــة للــشركات هــو االلتــزام مــن قبــل       و

 وأيـــضا االلتـــزام بالمـــشاركة فـــي تطبيـــق ،تطبيـــق ميثـــاق األخـــالق الخـــاص بهـــابالـــشركة 

اإلصــالحات للمجتمـــع مـــن خــالل تحـــسين مـــستوى معيـــشة األفــراد والعمـــل علـــى زيـــادة    

م بعــض البــاحثين بــالتعرف علــى أهميــة وقــد أهــت .وعــيهم ألهميــة المــسؤولية االجتماعيــة

 & Bhattacharya)إدراك بـرامج المـسؤولية االجتماعيـة وتـأثيره علـى معتقـدات العمـالء       

Sen, ولعل تعريف اللجنة األوربية للصناعة واألعمال أكثـر هـذه التعريفـات تعبيـراً ،      .(٢٠٠٣ 

امـات الـشركة    وهو المسؤولية االجتماعيـة مفهـوم يهـدف إلـى احـداث تكامـل  بـين اهتم                 

االجتماعية والبيئية وأعمالهـا ،وأن تنبـع أعمالهـا أساسـاً مـن التطـوع والمبـادرة التـي تمثـل               

 .التزاماً قانونياً وأخالقياً تجاه المجتمع

  المنظمــة المــسؤولية االجتماعيــة بأنهــا تــشمل كافــة التزامــات(١٩٩١,Carroll) عــرفو

  (١٩٩٧,.Griffin et al)عرف كما . اه المجتمعاالقتصادية والقانونية واألخالقية والخيرية تج

 .االلتزامـات التـي تتبناهـا المنظمـة فـي المجتمـع       المسؤولية االجتماعية بأنها مجموعـة مـن      

التـزام  " المسؤولية االجتماعية لمنظمات القطاع الخـاص بأنهـا          ٢٠٠٥وعرف البنك الدولي    

مــع موظفيهــا والمجتمــع  المنظمــة بالمــساهمة فــي التنميــة المــستدامة مــن خــالل العمــل    

المحلـــي والمجتمـــع ككـــل لتحـــسين مـــستوى معيـــشة النـــاس بأســـلوب يخـــدم التجـــارة  

 ".والتنمية في أن واحد

 :ولية االجتماعية وهيؤ ثالثة أبعاد للمس)(١٩٩٧ ,.Griffin et alد  وحد

فـراد والمنظمـات الـذين      وهـم األ   المسؤولية االجتماعية تجاه أصحاب المـصلحة،      -١

 .ولهم تعامالت معها ون المنظمة،ؤمباشر بشيتأثرون بشكل 

 بوضـــع قـــوانين اندلـــقامـــت كثيـــر مـــن الب :المـــسؤولية االجتماعيـــة تجـــاه البيئـــة -٢

 .وتشريعات لتنظيم االلتزام بالحفاظ على البيئة
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مثل المـساهمة فـي بنـاء       : المسؤولية االجتماعية تجاه الرفاهية العامة للمجتمع      -٣

والمــساهمة فــي تطــوير الــصحة  منظمــات الخيريــة،ودعــم ال المــدارس، وأمــاكن العبــادة،

 .العامة والتعليم 

ــى    (١٩٩٣,Johnson & Scholes)وقــسم   أبعــاد المــسؤولية االجتماعيــة للمنظمــات ال

 :بعدين هما

 .فوظروف العمل وتصميم الوظائ رفاهية العاملين،: أبعاد داخلية وتشمل -١

ــة وتـــشمل   -٢ ــاد خارجيـ ــات، والـــسو : أبعـ ــة، والمنتجـ ــوردون، ق،قـــضايا البيئـ  والمـ

 .والموظفين ونشاطات المجتمع

 بالمساهمة في التنميـة االقتـصادية       هاالتزامهي  المسؤولية االجتماعية للشركات    تعد  

والعمل مع العاملين وأسرهم على تحسين مستوى الحياة وكذلك توجيه النظـر             الدائمة،

 .(٢٠٠٧ ,Du et al)بعد من أرباح الشركات إلى دورها في المجتمـع بـشكل عـام    أإلى ما هو 

 أن الـــشركات كيانـــات اجتماعيـــة مـــسؤولة بطريقـــة  (٢٠٠٥,.Szekely et al) ويفتـــرض

مباشرة أو غير مباشرة عن شريحة متنوعة مـن أصـحاب المـصالح سـواء كـانوا منتفعـين              

 .أو متضررين من ممارسات الشركة

وره بـل   ثمة فوائد عديده لتطبيق الشركات المـسؤولية االجتماعيـة التـي أصـبحت ضـر              

 :ومن هذه الفوائد).٢٠١٣بومطيع،(ومعياراً لنجاح عمل الشركة المعنية 

 .يجابية للمؤسسة لدى العمالءالسمعة اإل -١

 .التقويم االيجابي لنشاط المؤسسة على المستويين الحكومي والشعبي -٢

 .تعاظم قدرة المؤسسة على المنافسة في السوق -٣

 .تحقيق المزيد من األرباح -٤

 . بنود الحكومة األساسيةتلبية متطلبات أحد -٥

ــدرك  الو ــالء يـــ ــع،  االعمـــ ــاه المجتمـــ ــة تجـــ ــة الملتزمـــ ــم   لعالمـــ ــد إدراكهـــ ــن يمتـــ ولكـــ

وكـذلك تـشكيل     واستنتاجاتهم إلى المبررات التي دفعت الـشركة لاللتـزام االجتمـاعي،          
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ــر      ــاد غيـ ــاً وكـــذلك أداء العالمـــة علـــى األبعـ ــة اجتماعيـ ــة الملتزمـ ــاه العالمـ ــداتهم تجـ معتقـ

ؤولية االجتماعيـــــــة مثـــــــل اعتقـــــــادهم عـــــــن قـــــــدرات وإمكانيـــــــات  المرتبطـــــــة بالمـــــــس

أن المـسؤولية االجتماعيـة ال تعنـي    ) ٢٠٠٩(ويوضـح عـارف    . (١٩٩٧ ,.Brown et al)الشركة

عمــال الخيريــة للفقــراء وتقــديم األ والمــدارس، مجــرد المــساهمة فــي بنــاء المستــشفيات

فئــات رئيــسية وهــي  ولية الــشركة تجــاه ثــالث  ؤوإنمــا تتــسع لتــشمل مــس  والمحتــاجين،

 .فضالً عن حماية البيئة والعمالء وأخيراً المجتمع، العاملين والموظفين في الشركة،

المؤســسات التــي تنفــذ سياســات المــسؤولية  االجتماعيــة بنجــاح ضــمن كــل جوانــب   

 :ما يلي) ٢٠١٣بومطيع،(عملها تحقق 

 .كسب فوائد مالية واجتماعية من خالل خلق فرص عمل جديده -١

 .صورة الذهنية والسمعة للمؤسسة تقوية ال -٢

 .جذب واالحتفاظ بالموارد البشرية المتميزه -٣

 .اعتبار المؤسسة شريكاً موثوقاً -٤

. نتيجةً لذلك ، تعتبر المسؤولية االجتماعية أداة فاعلة للعالقات العامة في المؤسـسة            

 ) ٢٠١٣الحارثي ،(يوصي 

مج المـــسؤولية أهميــة وجـــود إطـــار نظـــامي يكفـــل التــزام الـــشركات بـــأداء بـــرا   -١

 .االجتماعية

 .أن يكون لدى الشركة رؤية ورسالة واضحتين عن دورها االجتماعي -٢

 .أن يصبح نشاط المسؤولية االجتماعية نشاطاً رئيسياً من أنشطة الشركة -٣

ضــرورة الفــصل بــين العمــل الخيــري الطــوعي الــذي يهــتم بــالفقراء ، وذوي االحتياجــات   

 .ي تقوم على برامج منظمه لتنمية المجتمعالخاصة ، والمسؤولية المجتمعية الت

في ضوء هذه الدراسات يكون تـصنيف أنـشطة المـسؤولية االجتماعيـة علـى مـستوى                 

اجتماعيـة، بيئيـة، انـسانية    : كما ورد فـي أدبيـات الموضـوع وهـي    ) ١٩٩٩ ,Caroll(أربعة أبعاد 
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 ومتفرعـة   فقائمة األنـشطة متنوعـة    . لكن ال يمكن حصرها مسبقا    . واقتصادية وتشريعية 

 . وحركية

  العميل للمسؤولية االجتماعيةدراكدراسات متعلقة بإ: االتجاه الثاني
اسـتقبال المـؤثرات بواسـطة الحـواس وتفـسيرها          "دراك بأنه   اإل) ٢٠١٠( يعرف العميان 

تلـــك العمليـــة التـــي يقـــوم األفـــراد مـــن خاللهـــا باختيـــار  "وكـــذلك يعرفـــه بأنـــه ". وتنظيمهـــا

 ".، ويعطــي صــورة كاملــة  ىيرها تفــسيرا مناســبا يحمــل معنــ   المــؤثرات وتنظيمهــا وتفــس  

العملية التي يقوم مـن خاللهـا الفـرد بتنظـيم وتفـسير             "دراك بأنه   اإل) ٢٠٠٤(ويعرف حسن   

فــاألفراد المختلفــين قــد   . انطباعاتــه الحــسية لكــي يــضيف معنــى للبيئــة التــي يوجــد فيهــا        

يوجـد   والحقيقـة ال . مختلفـة ينظرون الى نفس الشىء، وبالرغم من هذا يدركونه بطريقـة  

 ".منا من يرى الواقع كما هو ولكن ما نفعله هو تفسير لما نراه والذي نطلق عليه الواقع

في ضوء التعاريف السابقة فـإدراك المـسؤولية االجتماعيـة يعنـي مـدى معرفـة وفهـم                  

 العمالء ألبعاد المسؤولية االجتماعية ومدى استيعابهم وقدرتهم علـى تفـسير المـؤثرات            

الخارجيـــة انطالقـــا مـــن مـــوقعهم واتجاهـــاتهم أو توجهـــاتهم و قـــيمهم داخـــل البيئـــة         

 .  اليهاوناالجتماعية التي ينتم

  وبسمعة المنظمةدراك المسؤولية االجتماعيةإاألبحاث ذات العالقة بتم تبويب 

 : كالتالي

 المشكلة والمنهجية عنوان البحث
 

 أهم النتائج
 

 حدود البحث
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االجتماعية على سمعة 

المنظمة و اثار هذه 
: األخيرة على عدة أطراف

أظهرت نتائج الدراسة 
التأثير االيجابي 

للمسؤولية االجتماعية 
. للمنظمة على سمعتها

كما أن هذه األخيرة لها 
تأثير ايجابي على سلوك 

كل من العميل، 
 .الموظف والمستثمر

يوجد بعض 
المشاكل في هذا 

البحث متعلقة  
بالمنهجية المتبعة 

كما ). بيانات ذاتية(
أن عدد العمالء في 

العينة يتجاوز 
بكثيركل من 

الموظفين 
. والمستثمرين
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 المشكلة والمنهجية عنوان البحث
 

 أهم النتائج
 

 حدود البحث

 
 
 

 الموظف و العميل،
اعتمد هذا . المستثمر

البحث منهجية كمية 
عبر استبانة عن بعد 

 ١٧٢لعينة متكونة من 
 .فرد

وتوسيع نطاق 
البحث ليشمل 

القطاع الصناعي 
يرفع من امكانية 

تعميم النتائج و يزيد 
 .من قيمتها العلمية

Leonidas et al., 
٢٠١٢ 

المدراء ادراك 
للمسؤولية 
االجتماعية 

 للمنظمة في اليونان
 

سعى هذا البحث 
الكتشاف ادراك المدراء 

للمسؤولية االجتماعية 
للمنظمة باالضافة 
 .للتأسيس لها

 
اعتمد البحث على 

منهجية االستبانة، وزعت  
 ٩٠عبر االيميل على 

شركة عضوة في شبكة 
المسؤولية االجتماعية 

نسبة . (باليونان
 )%٦٨جابة قرابة االست

أظهر البحث أن جل 
المنظمات لها هيكل 
تنظيمي متخصص في 

أنشطة المسؤولية 
االجتماعية للمنظمة 

وموجه للمجتمع، البيئة 
كما أبرز  . و الموظفين

أن ادارة المسؤولية 
االجتماعية مرتبطة 
 .بحجم المنظمة

ويعتقد المدراء أن 
االهتمام بالموضوع له 

ذا ه. العديد من الفوائد
االدراك االيجابي 

يعكس الرغبة الضفاء 
الطابع المؤسسي 

للمسؤولية االجتماعية 
 .للمنظمة

ضرورة القيام 
بدراسات ميدانية 

أخرى لكشف 
وتقييم أنشطة 

المسؤولية 
االجتماعية للمنظمة 

 .في دول أخرى

 
Hodovié et al., 

٢٠١١ 
تأثير سمعة 

المصرف على 
القيمة المدركة 
 .للمشتري للخدمة

تبر السمعة هامة تع
خاصة عندما يكون 

الحديث عن الخدمات 
. ذات الطابع غير ملموس

تعد المؤسسات القادرة 
على تقديم خدمة عالية 
 .ذات ميزة تنافسية

اعتمد هذا البحث على 
 مؤسسة  ١٠٤عينة من 

 .بالبسنة

أكدت أبرز نتائج هذا 
البحث مدى االرتباط 
المعنوي بين سمعة 
المنظمة المصرفية 

قيمة المدركة وال
للعميل المتحصل على 

هذه النتيجة . الخدمة
تؤكد ضرورة ادماج 

المصارف للقيمة 
المدركة للعميل ومدى 
 .تأثيرها على سمعتها

باالمكان توسيع 
مجال هذا البحث 
ليشمل متغيرات 

تابعة غير ملموسة 
أخرى مثل توفير 
 .المعلومات و المرونة

Lee et al., يمكن أن يفتح أظهرت النتائج الميدانية تتبنى هذه الدراسة قراءة  ٢٠١١
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 المشكلة والمنهجية عنوان البحث
 

 أهم النتائج
 

 حدود البحث

هل ادراك العميل 
تناسب مع قضايا ي

المسؤولية 
االجتماعية 
 للمنظمة؟

 
 
 

للمسؤولية االجتماعية 
. من منظور مجتمعي

تتسائل مشكلة البحث 
عن كيفية ادراك 

العميل، عبر قيمه ونمط 
عيشه، ألنشطة 

المسؤولية االجتماعية 
 .ومدى تأثيرها على والئه

اعتمد البحث على 
ون تتك. منهجية كمية

فئة ( فرد ٢٠٠العينة  من 
 ). سنة٢٥-٢٠نسائية بين 

لهذه الدراسة ارتباط 
معنوي الدراك العميل 

ألنشطة المسؤولية 
االجتماعية ومن ثم 
على اختياره وتحديد 

هوية الشركة والوالء 
 .لها

المجال لبحوث أخرى 
حول مواضيع تتعلق 
لى بتوسيع العينة ع

فئات أخرى واالعتماد 
على متغيرات تبدو 

مؤثرة على مشتريات 
العميل نذكر على 
: سبيل المثال

المعرفة، الخبرة، 
 .والتجربة

Kuznetsov et 
al., ٢٠٠٩ 

المسؤولية 
االجتماعية 

مشروعية األعمال 
في االقتصاديات 

الحالة : االنتقالية
 الروسية

دراسة ميدانية وكمية 
 لشركات صناعية روسية

في ) كبيرة ومتوسطة(
. قطاع النفط والغاز

تناولت هذه الدراسة 
اتجاهات المدراء 

) ١٢٩(التنفيذيين الروس 
تجاه مشروعية 

المسؤولية االجتماعية 
مقارنة بالدراسات مع 

 حول الغربيةبالدول 
 .نفس االشكالية

مشروعية تختلف 
المسؤولية االجتماعية 

ودرجة االلتزام من 
المؤسسات الكبيرة 

الباحثة عن صورة (
جيدة وذات الموارد 

الى ) الكبيرة
المؤسسات المتوسطة 

 ). المواردةمحدود(
أظهرت هذه الدراسة 

تباين في اتجاهات 
ممارسات الالمدراء مع 

 .الغربيةفي الدول 

بحث اليعكس 
ممارسات محدودة 

للمسؤولية 
االجتماعية تقتصر 

على انشاء 
مؤسسات توفر 
 وظائف وخلق الثروة

 ضيق مفهوم(
للمسؤولية 

االجتماعية في اطار 
 .)سياسة ذر الرماد

) ٢٠٠٦(كشكوشة 
استراتيجية تطوير 

االداء االجتماعي 
 لمنظمات االعمال

ادراك االدارة والعمالء 
لمجاالت االداء 
 .االجتماعي

بحث نوعي شمل ثالث 
منظمات في قطاع 

 .االسمنت

عدم وجود فروق 
معنوية بين اتجاهات 

الث المديرين في الث
شركات نحو االلتزام 

باألداء االجتماعي تجاه 
 .خدمة المجتمع

اختالفات االدراك بين 
المديرين والعمالء 

 ذات عالقةواألطراف 
 .مع المنظمة

صر البحث على قتا
  وهيقطاع االسمنت

صناعة تتصف 
ال  ةبمميزات معين

تعكس خصائص 
 .كل الصناعات

التركيز على وجهة فروق ذات داللة يوجد ك االدارة في اادر )١٩٩٧(عبدالرحمن 
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ولية ؤالمس
االجتماعية 

 نظمات االعماللم

منظمات األعمال 
المصرية للمسؤولية 

 .االجتماعية
بحث ميداني في قطاع 

األعمال العام شمل عينة 
مفردة من أعضاء ١٥٠من 

مجلس االدارة ومدراء 
 .ومالعم

 مستوى علىاحصائية 
اهتمام االدارة 

 بالمسؤولية االجتماعية
همية  درجة االتتفاوت

لمجاالت المسؤولية 
االجتماعية ومستوى 
 .اهتمام االدارة بها

معوقات تحد من يوجد 
قدرة االدارة عن الوفاء 
 .بالمسؤولية االجتماعية

 

 نظر االدارة العليا
 .والمدراء دون غيرها
نظرة محدودة من 

منظور نظرية 
 .األطراف

 )١٩٩٥(حسين 
 المسؤولية
دارة االجتماعية لإل

 تجاه العاملين

اختالف ادراك العاملين 
وعالقته بالخصائص 

 . لهذه الفئةالديمغرافية
بحث ميداني كمي شمل 

 مفردة من من٤٠٠ عينة 
العاملين في قطاع 

 .األعمال
 

عناصر ل  مختلفترتيب
 .المسؤولية االجتماعية

اختالف ادراك العاملين 
لألهمية النسبية لعناصر 
 .المسؤولية االجتماعية

 

اقتصر البحث على 
وجهة نظر العاملين 
 .في قطاع األعمال

 ).المنظور الداخلي(

 إدراك سمعة الشركة: االتجاه الثالث
ــع       ــال والمجتمـ ــال األعمـ ــام رجـ ــوع اهتمـ ــة موضـ ــمعة المنظمـ ــوع سـ ــد أضـــحى موضـ لقـ

اذ مثـل مـصطلح سـمعة المنظمـة مجـال اهتمـام واتفـاق               . األكاديمي في السنوات األخيـرة    

طبيعة ادراك المنظمة له تأثير ايجابي علـى   أن ين الباحثين والمهنيين وأظهر بين المختص

 ).١٩٩٦ ,Fombrun(نجاحها 

) ٢٠١١ ,.Oncer et al ;٢٠١٢ ,.Hodovie et al ;٢٠١٢ ,.Maden et al(أبـرزت جـل الدراسـات    

أن مـصطلح سـمعة المنظمـة متعــدد المنـاهج والتـي هــي اقتـصادية، اسـتراتيجية ،تنظيميــة ،        

تختلف فيها عناصرالتركيز وهي على سبيل الـذكر       . ويقية، محاسبية، وسوسيولوجية  تس

أظهــرت .  الـصورة، العالمــة، الهويــة، االشـارة و األصــول الغيــر ملموسـة، مــن مــنهج الـى اخــر    
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أخـرى تناولـت بالتحليـل قرابـة خمـسين      ) ٢٠٠٦ ,Barnett, Jermier and Laffert( دراسـات  

 . الوعي، التقدير والمورد: مجموعات   تصنفها الى  ثالثةدراسة أن سمعة المنظمة يمكن

ــاد        ــددة األبعـ ــة متعـ ــمعة المنظمـ ــوع أن سـ ــذا الموضـ ــول هـ ــات حـ ــي األدبيـ ــرز فـ ــا بـ ( كمـ

Fombrun et al.ــة     : تتــضمن). ٢٠٠٠ ــادة، بيئ ــة والقي ــسلع و الخــدمات، االداء المــالي، الرؤي ال

إال أنه بالرغم من تعـدد المـدارس    . فيالعمل، المسؤولية االجتماعية والبيئية  والنداء العاط      

 . والقراءات والمناهج واألبعاد ظل هذا المصطلح يفتقد الى الوضوح

فــي ضــوء طبيعــة هــذا البحــث تــم االعتمــاد علــى مــصطلح ســمعة المنظمــة مــن منظــور   

 Kitchen and(يعــد هــذا األخيــر الطــرف األساســي  . اداري ومــن منظــور العميــل الخــارجي

Laurence, (في قطاع الخدمات بصفة عامة  دراك سمعة المنظمةال) ٢٠٠٣Selnes, ١٩٩٣; 

Hansen et al., العالمـة، الجـودة، الـسعر، الوقـت     : ، وبـالتركيز علـى المتغيـرات التاليـة    )٢٠٠٨

 .والجهد للحصول على الخدمة

عربية حـول موضـوع   أجنبية ومن مقاالت ودوريات    ألدبيات البحث من العرض السابق    

 : توصلنا لالستنتاجات التالية وسمعة المنظمةة االجتماعيةالمسؤوليأنشطة 

بحاث على والتركيز في األ.  الدراسات في الوطن العربي حول هذا الموضوع     ندرة .١

أغلــب هــذه الدراســات . المنظــور االقتــصادي والمحاســبي لمفهــوم المــسؤولية االجتماعيــة

 .تمت في مصر والقليل في األردن و الكويت والسعودية

بعـاد المـسؤولية    أعلـى   حـول هـذا الموضـوع       داريـة   الدراسـات اإل  تركيز فـي    كان ال  .٢

التركيـز  وكـان   . وجهـة نظـر المـوردين والمـوزعين       لم يتم تناول    . دارة  على وجهة نظر اإل   و

دارية على الجوانب النظرية المقدمة في مؤتمرات واالفتقار الي الدراسات          في الدراسات اإل  

 .التطبيقية

المنظمـات   دراك العمـالء فـي  إداريـة التـي تناولـت     لدراسـات اإل  تبين لنا أيضا نـدرة ا      .٣

 .لمسؤولية االجتماعيةنشطة االخدمية واإلنتاجية أل
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 ممارسـة أنـشطة   أن جميع الدراسـات الـسابقة التـي سـعت للكـشف عـن تـأثير         .٤

 .المملكة العربية السعوديةسمعة المنظمة لم تشمل لمسؤولية االجتماعية على ا

ات السابقة توصلنا لتحديد الهدف األساسي من هذا البحث أال        ضوء المسح للدراس  في  

 على سـمعة الـشركة فـي        لمسؤولية االجتماعية تأثير ممارسة أنشطة ا   وهو استكشاف   

 .القطاع المصرفي من منظور العميل السعودي

 أهمية البحث
 :عوامل أهمية هذه الدراسة، وهيعدة تبرز 

االجتماعيـــة علـــى المـــسؤولية  طةأنـــشمحدوديــة الدراســـات التـــي تناولـــت تــأثير    )١

 .سمعة المنظمة

هــذه الدراســة ســوف تكــون بدايــة لتأييــد أو نفــي التــأثير االيجــابي إلدراك العميــل   )٢

 .سمعة المنظمةلمسؤولية االجتماعية على نشطة األ

 مـصرف  إلـى ال    العميـل   انتقـال  ن المصارف إلى سـهولة    أدت المنافسة الشرسة بي    )٣

 فــــيمكن لمجــــال المــــسؤولية .هلــــى االحتفــــاظ بــــ عمــــصرف الةصــــعوبة قــــدرو ،المنــــافس

 .االجتماعية أن يمثل الية لتحفيز العمالء

أن توفير الخدمـة بالـسعر والجـودة المناسـبة مهـم ألنـه مـن العناصـر التـي تعطـي                     )٤

دراك إالعميــل شــعور بــان مــا يحــصل عليــه يــستحق مــا يــدفع فيــه، ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع       

 .مصرفللالعميل 

ل إلى مقاييس يمكن اإلعتمـاد عليهـا لقيـاس العالقـة بـين              تحاول الدراسة التوص   )٥

 مـن منظـور أصـحاب       في مجال الخدمات  أنشطة المسؤولية االجتماعية وسمعة المنظمة      

 .المصالح وبالتدقيق العميل

ــد االجتمــــاعي فــــي معادلــــة الفاعليــــة   التحــــوالت فــــي علــــوم اإل  )٦ دارة وإدراج البعــ

 تــم اعتمــاد شــهادة .وط المجتمــع المــدنيوالكفــاءة للمنظمــات الربحيــة وذلــك تلبيــة لــضغ

 . ٢٦٠٠٠ ISOعالمية في المسؤولية االجتماعية تحت مسمى 
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ــة، فالمـــسؤولية      )٧ ــات العربيـ ــذه االشـــكالية فـــي المنظمـ ــول هـ ــات حـ  قلـــة الدراسـ

بالتـالي ال يمكـن تحديـد مـدى تطبيـق المؤسـسات             ، و االجتماعية تبدو مجال بحثي هامـشي     

 .دقةب العربية للمسؤولية االجتماعية

 الدراسة االستطالعية
 : تهدف إلىاستطالعية بإجراء دراسة مناق

 . االجتماعية التي تمارسها المصارفالمسؤوليةانشطة معرفة  -١

 .االجتماعية التي تقدمها المصارفمعرفة الخدمات  -٢

 .الخدمات البيئية التي تمارسها المصارفمعرفة  -٣

 . الخدمات التي تقدم للعمالءمعرفة أهم  -٤

 .امل التى تؤثر على سمعة المصارفالعومعرفة  -٥

 : علىنا ساعداالستطالعيةباإلضافة إلى ما سبق فإن الدراسة 

 .زيادة اإللمام بموضوع الدراسة من الناحيتين النظرية والتطبيقية -

 صياغة مشكلة الدراسة -

 .تحديد متغيرات الدراسة -

 .تكوين فروض البحث -

كلة الدراســـة وتحديــــد   مــــش تثبيـــت  بهـــدف اســــتطالعية بــــإجراء دراســـة  نـــا قملقـــد  

مفـردة مـن عمـالء    ) ٣٠( في إجراء الدراسة على عينة ميـسرة قوامهـا    ناواعتمد. متغيراتها

 وقــد تــم ســؤال المستقــصى مــنهم مجموعــة مــن األســئلة المتعلقــة  الــسعودية المــصارف

 :ةبمتغيرات الدراسة وقد توصلنا من الدراسة االستطالعية إلى النقاط التالي

 .لدراسة تشارك في برامج المسؤولية االجتماعية موضع امصارفأن ال -١

 . المسؤولية االجتماعيةطبيعة أنشطةعدم دراية اغلب العمالء ب -٢

 . في االهتمام بالعمالءمصارفتباين بين الال -٣
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 المـسؤولية تقصير المـصارف فـي أظهـار أنـشطة        وبالتالي فإن هذا البحث يدعم فكرة         

 .ر على سمعتها بالسلباالجتماعية التي تمارسها للعمالء مما يؤث

 مشكلة البحث
تــساعد ســمعة المنظمــة العمــالء علــى اتخــاذ قــرار شــراء الخــدمات مــن عدمــه، ألن           

والمـصرف الـذي لديـة القـدرة علـى تـوفير           . مستوى جودة الخدمة ال يتناسـب مـع توقعـاتهم         

خــدمات ممتــازة يدركــه العميــل كمــصرف يقــدم لــه قيمــه مــضافة وأيــضاً يزيــد مــن القــدرة     

 المـسؤولية ولكي يحسن المصرف من سمعته يجب أظهار أنـشطة  .  سية للمصرف التناف

تجــــارب عمليــــة لــــبعض ) ٢٠٠٩الحــــارثي ،(ويوضــــح . االجتماعيــــة التــــي يمارســــها العمــــالء

الشركات الكبرى في تطبيق المسؤولية االجتماعية ومنها تجربة  البنـك األهلـي التجـاري               

ري حصل على جوائز محلية ،إقليميـة لتميـزه    البنك األهلي التجا  . ،وتجربة مصرف الراجحي  

ومــن برامجــه دعــم الــشباب للحــصول علــى فــرص عمــل   . فــي أداءالمــسؤولية االجتماعيــة 

،وبــــرامج لرفــــع مــــستوى الطــــالب التعليمــــي والتقني،برنــــامج لألجهــــزة الطبيــــة والتوعيــــة  

أم مـصرف الراجحــي فحـصل علــى عــدة   .برنــامج دعـم الجمعيــات الخيريـة واأليتــام  .الطبيـة 

جــوائز إلنجازتــة المــصرفية واالجتماعية،اتجــه المــصرف إلــى أداء المــسؤولية االجتماعيــة     

بمفهومها الواسع الذي يتجاوز األعمال الخيرية المباشرة إلى بـرامج تحـسين بيئـة العمـل                

 .الداخلية، وحاجة المجتمع 

 :التاليةوتساؤالت البحث  الدراسة االستطالعية،ومن خالل الدراسات السابقة، 

 ما العوامل التي تؤثر على سمعة المنظمة؟ -١

  المسؤولية االجتماعية؟ نشطةمدى معرفة العمالء أل ما -٢

 ؟سمعة المنظمةلمسؤولية االجتماعية على أنشطة اما مدى تأثير  -٣

وســمعة لمــسؤولية االجتماعيــة  نــشطة ا أليــلدراك العمإهــي العالقــة بــين    مــا -٤

 ؟المنظمة

  : لصياغة مشكلة البحث كما يليناتوصل
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 فــي االجتماعيــة المــسؤوليةاألنــشطة التـي تبــذلها المــصارف فــي مجـال   مـا مــدى تأثير  "

  ".؟ ة المنظمةتحسين سمع

  أهداف البحث
 : سعى من خالل هذه الدراسة إلي تحقيق األهداف التاليةن 

 االجتماعيـــة وإدراك المـــسؤولية أنـــشطة نمـــوذج يوضـــح العالقـــة بـــينللوصـــول ل -١

 سمعة المنظمة

 .  االجتماعية المسؤولية أنشطة التعرف على  -٢

 المــسؤولية االجتماعيــة وإدراك المــسؤوليةبــين أنــشطة العالقــة التعــرف علــى  -٣

 .االجتماعية

 االجتماعيـــة وإدراك ســـمعة  المـــسؤوليةبـــين أنـــشطة   العالقـــة التعـــرف علـــى  -٤

 .المنظمة

 فروض البحث
 أهـداف   تـم تطويرهـا مـن خـالل الدراسـات الـسابقة لتحقيـق          أربعة هيفروض الدراسة   

والمتغيـر الوسـيط     ، االجتماعيـة  المـسؤولية في أنـشطة    البحث، ويتمثل المتغير المستقل     

ــةالمـــسؤوليةفـــي إدراك  ــابع   . االجتماعيـ ــا المتغيـــر التـ ــوأمـ ــذه )ســـمعة الـــشركة( فهـ ، وهـ

 :الفروض هي

 إحــصائية بــين النمــوذج المقتــرح للعالقــات بــين متغيــرات   مالئمــة توجــد :الفــرض األول

 . اإلحصائيةالمالئمةعكسها مؤشرات تما المصارف كات عمالء الدراسة وبيان

 االجتماعيــة المــسؤوليةجوهريــة مباشــرة بــين أنــشطة   توجــد عالقــة  :الفــرض الثــاني

 . االجتماعيةالمسؤوليةوإدراك 

توجــد عالقــة جوهريــة مباشــرة بــين البعــد االجتمــاعي وإدراك  : الفــرض الفرعــي االول

 . االجتماعيةالمسؤولية
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ــاني الفـــرض ال ــي الثـ ــي وإدراك    :فرعـ ــد البيئـ ــين البعـ ــرة بـ ــة مباشـ ــة جوهريـ ــد عالقـ  توجـ

 . االجتماعيةالمسؤولية

 وإدراك اإلنــساني توجــد عالقــة جوهريــة مباشــرة بــين البعــد   :الفــرض الفرعــي الثالــث 

 . االجتماعيةالمسؤولية

ــة :الفـــرض الثالـــث ــة بـــين إدراك توجـــد عالقـ ــةإيجابيـ  و إدراك  المـــسؤولية االجتماعيـ

  .لمنظمةسمعة ا

 االجتماعيـة   المـسؤولية عالقة إيجابية غير مباشرة بـين أنـشطة         توجد   :الفرض الرابع 

 . االجتماعيةالمسؤوليةوإدراك 

توجـــد عالقـــة جوهريـــة غيـــر مباشـــرة بـــين البعـــد االجتمـــاعي   :الفـــرض الفرعـــي االول

 .وإدراك سمعة المنظمة

ن البعــد البيئــي وإدراك توجــد عالقــة جوهريــة غيــر مباشــرة بــي:  الفــرض الفرعــي الثــاني

 .سمعة المنظمة

ــين البعــد االجتمــاعي       :الفــرض الفرعــي الثالــث   ــر مباشــرة ب ــة غي  توجــد عالقــة جوهري

 .وإدراك سمعة المنظمة

 :كما يلي) ١( يمكن تصوير نموذج الدراسة في الشكل رقم وبناءاً على ما سبق،

 نموذج الدراسة): ١(شكل رقم 
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 هجية البحث من
 حث مجتمع الب -١

ن وخمــسة ا  خمــس ماليــين ومائتــوتعــدادهامدينــة الريــاض فــي  مجتمــع البحــث تركــزي

يتحدد مجتمع البحث بجميع العمـالء الحـاليين   .  وخمس مائة وستون نسمة   ألفن  ووأربع

 ٢٠١٠ والمعلومـات لـسنة   ة وطبقاً لمصلحة االحـصاء العامـ  ،  وذلك بمدينة الرياض   للمصارف

 يتكون مجتمع البحث فـي      . نسمة ٢٧٥٦٣٤٣٢) وغيرسعوديون  ( تعداد سكان السعودية  

هــذه الدراســة مــن عمــالء المــصارف التجاريــة الــسعودية بمدينــة الريــاض، ويوضــح الجــدول   

 . المختلفة بالبنوك السعوديةاإلداراتالتالي عدد العاملين في 

 )١(جدول 

  المختلفة وفروع البنوك التجارية في السعوديةاإلداراتعدد العاملين في 
 عدد الفروع نوالموظف إدارة الرقابه إدارة المخاطر نوالمدير نكالب

 ٥٧ ٢٦٧ ٢٢٧ ٤٨٨ ١٦ استثمار
 ١٨+٨٠ ٢٨٠٢ ٨٠ ٢٢٨ ١٣ ساب
 - ١٠٧٧ ٩٥ ٢٢٤ ١٣ اإلنماء
 ٤٨ ١٧٢١ ١١٠ ٢٩ ١٢ الجزيره
 ٣٩ ١١٢٢ ٦٨ ٤٠١ ١٤ الهولندي
 ١٠٠+٥٠٠ ٨٧٥٨ ٢٤٣ ٢٥٣ ٢٨ الراجحي

 ١٨٥ ٣٧٣١ ٣٢٠ ١٦١ ١٣ العربي الوطني
 ١٨+٨٦ ٢٢٨٠ ٢٤٠ ٢٥٠ ١٨ الفرنسي
 ٧٩+٢٤٨ ٤٣٠٨ ٤٧٥ ٢٨٥ ٢٢ الرياض
 ٢٥+٦٩ ١٥٢١ ٥٨٣ ٩٣٩ ١٤ سامبا

 ٢٨٨ ٥٤٣٧ ٣٥١ ٢٠٨ ١٥ األهلي التجاري
 - ٧٣٩ ٤٧٥ ١٥٩٥ ٨ البالد
  ٣٣٧٦٣ ٢٩٠٨ ٥١٣٠ ١٨٦ االجمالي

 ٢٠١٠و ن عن بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي في مايي الباحثإعداد:المصدر 

 وع وحجم عينة البحثن -١

 المعاينــة بــدالً مــن أســلوب الحــصر الــشامل وذلــك نظــراً  أســلوب أعتمــد الباحثــان علــى 

لكبر وضخامة مجتمع البحث وتباعد مفرداتـه جغرافيـاً فـي ظـل الوقـت والجهـد والتكلفـة         

بازرعــه  ( مفــردة٣٨٤ اإلحــصائية البحــث، وعينــة البحــث طبقــاً للجــداول   عــدادالمتــاحين إل
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 وتم اختيار عينـة  .وقد تم تحديد هذه العينة حسب الشروط نتيجة اختبار القائمة ،  )١٩٩٦،

البحــث  باختيــار أكبــر المــصارف مــن حيــث عــدد العــاملين والفــروع وعلــى ذلــك تــم اختيــار   

 .األهلي التجاري، الرياض، البنك السعودي الفرنسي، ساب، سامبا مصرف الراجحي،

لمـصارف التـي تـم اختيارهـا علـى أسـاس التخـصيص              وقد تم توزيع عينـة البحـث علـى ا         

 :المتناسب مع عدد العاملين بالمصرف والجدول التالي يوضح ذلك 

 )٢(جدول 

 توزيع العينة  على المصارف موضع البحث
 توزيع العينة النسبة نوالموظف البنك
 ٣٨ %١٠ ٢٨٠٢ ساب
 ١٢٣ %٣٢ ٨٧٥٨ الراجحي

 ٥٤ %١٤ ٣٧٣١ العربي الوطني
 ٣١ %٨ ٢٢٨٠ الفرنسي
 ٦١ %١٦ ٤٣٠٨ الرياض

 ٧٧ %٢٠ ٥٤٣٧ األهلي التجاري
 ٣٨٤ %١٠٠ ٢٧٣١٦ االجمالي

 ٢٠١٠ن عن بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي في مايو ي الباحثإعداد: المصدر 

وقد قمنا بجمع البيانات من قوائم االستقـصاء المجهـزة لـذلك، بتوزيعهـا علـى عمـالء                  

 االنتهــاء منهــا  والحــصول عليهــا، وكــان عــدد القــوائم التــي تــم    المــصارف واالنتظــار لحــين 

 قائمة، وقمنا بعد ذلك بمراجعة قوائم االستقصاء التي تم جمعها واستبعاد ٣٤٠جمعها  

القــوائم غيــر المــستوفاة، وكــان عــدد القــوائم الــسليمة والــصالحة للتحليــل لعينــة عمــالء      

 .%٨٢ قائمة بنسبة ٣١٧المصارف 

 ة جمع البياناتأداة البحث وطريق -٢

 وتم تطوير قائمة استقصاء لهذا البحث يتم اإلجابة عنهـا  ،أداة البحث هي االستقصاء   

عـــن الـــسؤال االول .  أســـئلةثالثـــةشـــملت قائمـــة االستقـــصاء   .بمعرفـــة المستقـــصى منـــه 

 المسؤولية عن إدراك السؤال الثاني    االجتماعية بالمنظمة، و   المسؤوليةأنشطة ممارسة   

تـم قيـاس العبـارات      و . عن إدراك سمعة المنظمـة    السؤال الثالث   نظمة، و  بالم االجتماعية



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣٥

 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

باســتخدام مقيــاس ليكــرت ذو الخمــس نقــاط والتــي تقــع فــي مــستويات تتــراوح بــين غيــر  

تم تطوير هذه العبارات مـن الدراسـات الـسابقة وثيقـة     ). ١(وموافق تماماً) ٥(موافق مطلقاً  

يوضـح تلـك    ) ٣(والجـدول رقـم      .مـن العمـالء    وتـم جمـع بيانـات االستقـصاء          .الصلة بالبحـث  

 :  الدراسات 

 )٣(جدول رقم 

  في قياس متغيرات الدراسةاستخدامهاالدراسات السابقة التي تم 
 الدراسات السابقة المقياس متغيرات الدراسة

 االجتماعية المسؤوليةأنشطة 
 للمنظمة

السؤال االول 
 وجميع عباراته

Lanis and Richardson (٢٠١٢) 

السؤال الثاني  ولية االجتماعيةؤ المسدراكإ
 وجميع عباراته

Leonidas et al., (٢٠١٢) 

السؤال الثالث  إدراك سمعة المنظمة
 وجميع عباراته

 
Babic-Hodovic  et al., (٢٠١١) 

 متغيرات وبيانات البحث  -٣

 :هماوتتمثل متغيرات الدراسة في نوعين من المتغيرات 

 أنــــشطة ممارســــة مل ثــــالث متغيــــرات تعبــــرعن المتغيــــرات المــــستقلة، وتــــشت    .أ 

 . اإلنسانيبعد ،  الالبعد البيئي البعد االجتماعي، : وهي االجتماعية بالشركةالمسؤولية

  . االجتماعية للمنظمةالمسؤوليةدراك إ ويتمثل في، وسيطالمتغير ال .ب 

 .سمعة المنظمةدراك إ ويتمثل فيالمتغير التابع،  .ج 

ــابع مــن خــالل مجموعــة مــن     ستقلة والمتغيــروســوف يــتم قيــاس المتغيــرات المــ     الت

العبــارات، التــي ستتــضح بالتفــصيل خــالل تناولنــا للدراســة الميدانيــة، التــي تتــضمنها قائمــة       

عتمد على برنامج  ن وسوف   .لخدمةل ةمقدمال مصارفاالستقصاء الموجهة لبعض عمالء ال    

SPSS وبرنامج  للتحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة٢٠ نسخة ،Amos ١٨. 

 :أما بيانات الدراسة فإنها تنقسم إلي نوعين هما

 ومـــصادرها المراجـــع العربيـــة واألجنبيـــة والنـــشرات والتقـــارير   الثانويـــةالبيانـــات   -أ 

 .  ذات الصلة بموضوع الدراسة العامة والمعلوماتاإلحصاء مصلحة الصادرة عن



 

 
٣٦ 

  على سمعة المنظمةلمسؤولية االجتماعيةتأثير ممارسة أنشطة ا
 "رياض بالالمصارفدراسة تطبيقية على "
  خليلعليعصام عبدالهادي .د - جمال الفيتوري شقير.د

 بمدينـة    المـصارف البيانات األولية، ومصدرها قائمة االستقصاء الموجهـة لعمـالء            -ب 

 .لرياضا

 طبيعة بيئة البحث  -٤

، والبالغــة ٢٠١٢اعتبــر االقتــصاديون أن األربــاح المحققــة فــي المــصارف الــسعودية عــام    

 بليـون  ٦٫٨( بليـون ريـال   ٢٥ في المئـة مقارنـة   ١١٫٨٩، بنمو ) بليون دوالر٧٫٦( بليون ريال    ٢٨٫٦

في أداء قطاع  المصارف ، تشكل دافعاً إلجراء تغييرات هيكلية    ٢٠١١سجلتها عام   ) دوالر

ورأوا ضـــرورة ان . بالنـــسبة إلـــى المـــسؤولية االجتماعيـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الـــسعودية

وتقـوم البنـوك الـسعودية بتنفيـذ بـرامج متعـددة فـي             . تساهم ايجاباً في خدمـة المـواطنين      

ــة،       مجــاالت المــسؤولية االجتماعيــة، ويوجــد بهــا إدارات متخصــصة للمــسئولية االجتماعي

 : االجتماعيــة مثــلالمــسؤوليةان لــديها  ميزانيــة ماليــة مخصــصة  للــصرف علــى بــرامج كمــا 

الــصرف علــى التعلــيم والــصحة، ودعــم المــشاريع الــصغيرة واألســر المنتجــة، والكراســي      

 . العلمية وتوطين الوظائف

 أساليب التحليل -٥

 : تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية لتحليل بيانات الدراسة

 المعيـاري لبيـان     واالنحـراف  الحـسابي ت الوصفية المتمثلـة فـي الوسـط         اإلحصاءا -

 .وتشتت اجابات أفراد عينة البحث تجاه فقرات أبعاد متغير البحث   مدى تركيز 

 . ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات أدوات القياسارتباطمعامل  -

 السـتخالص بعـض المؤشـرات التـي تـساعد فـي             االستكـشافي التحليل العـاملي     -

 .م على  صالحية الداخلية لمحتويات قائمة االستقصاءالحك

بـين متغيـرات     سـبيرمان     باسـتخدام مقيـاس    االرتبـاط تحليل مصفوفة معامالت     -

 .الدراسة وتم استخدامها من قبل الباحث للتحقق أوالً من قوة النموذج 

ــة النمـــوذج للبيانـــات بغـــرض       - ــودة مالئمـ ــاملي التوكيـــدي لقيـــاس جـ التحليـــل العـ

 .الصدق البنائي لمقاييس البحثالتحقق من 
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 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

 نتـائج البـواقي وعـدم وصـولها إلـى      انخفـاض تحليل مـصفوفة البـواقي للتأكـد مـن          -

 .الدرجة الحرجة

 الدراسة الميدانية
اختبـار   األولى منها سـنعرض فيهـا     ، الميدانية على أربعة مراحل    الدارسةسوف نتناول   

ــا،ليـــة  والحكـــم علـــى الـــصالحية الداخ االستقـــصاء قائمـــة مـــصداقية  والثانيـــة لمحتوياتهمـ

ــاييس       ــائي لمقـ ــصدق البنـ ــنعرض الـ ــة سـ ــفية، والثالثـ ــصائيات الوصـ ــنعرض اإلحـ ــث،سـ  البحـ

تـم إجـراء كافـة التحلـيالت ببرنـامج          . والرابعة منها سنعرض فيها اختبار فروض الدراسة      

 Statistical Package for Social Science (SPSSالحزمـة اإلحـصائية للعلـوم االجتماعيـة     

 مـن أجـل   (١٨ Amos) وتـم اسـتخدام برنـامج    االستكـشافي  بالنسبة للتحليل العـاملي   (٢٠

 :التحليل العاملي التوكيدي وذلك كما يلي

  اختبار الثبات للمقاييس المستخدمة:األوليالمرحلة 

 أي يعطـي    نفـسه  يعني استقرار المقياس وعدم تناقضه مـع         Reliabilityمعامل الثبات   

 الثبــات ألســئلة قائمــة  اختبــار تطبيقــه علــى نفــس العينــة، وإلجــراء   نفــس النتــائج اذا أعيــد 

 ويظهـر جـدول رقـم     Gronbach's alpha وتم استخدام معامـل ألفـا كرونبـاخ    االستقصاء

 . المقاييس باستخدام معامل ألفا كرونباخاعتمادية اختبارالتالي نتائج ) ٤(

 ) ٤(      جدول 

 س وثبات المقايياعتمادية اختبار نتائج 

 قيمة ألفا كرونباخ المحاور الرئيسية لقائمة االستقصاء

 ٠٫٧٤٩ البعد االجتماعي
 ٠٫٦٦٥ بعد البيئيال

 ٠٫٦٤٥ اإلنسانيالبعد 

 ٠٫٧٥٣  االجتماعية للمنظمةالمسؤوليةادراك 
 ٠٫٨١٩ ادراك سمعة المنظمة

  من نتائج التحليل اإلحصائيإعداد الباحثين:المصدر
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  على سمعة المنظمةلمسؤولية االجتماعيةتأثير ممارسة أنشطة ا
 "رياض بالالمصارفدراسة تطبيقية على "
  خليلعليعصام عبدالهادي .د - جمال الفيتوري شقير.د

أن جميع قـيم ألفـا كرونبـاخ تتجاوزالمـستوى المقبـول فـي       ) ٤( يتضح من الجدول رقم    

العلوم االجتماعية، مما يدل على أن قائمة االستقصاء تتمتع بدرجة عاليـة مـن المـصداقية          

 إلى ألفا كرونباخ استخدم الباحث التحليـل العـاملي          وباإلضافةفي جمع البيانات المطلوبة،     

ــي   الســتخالص االستكــشافي ــصالحية     بعــض المؤشــرات الت ــى ال تــساعد فــي الحكــم عل

 وذلــك لكــل محــور مــن المحــاور الرئيــسية لقائمــة   االستقــصاءالداخليــة لمحتويــات قائمــة  

 :االستقصاء كما يلي 

  )البعد االجتماعي( االجتماعية المسؤوليةانشطة ممارسة : المحور االول  -١

متغيـرات، وبتطبيـق     ثمانية بعدد من المتغيرات بلغ      البعد االجتماعي   عن        تم التعبير 

، ويوضح الجدول رقـم     ثالث عوامل  عليها تم تحميلها على      اإلستكشافيالتحليل العاملي   

 للتعـرف علـى     KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)درجة شيوع المتغيـرات، وقيمـة مقيـاس         ) ٥(

 .مدى كفاية المجتمع والعينة، والنسبة التراكمية للتباين

 )٥(جدول رقم 

 البعد االجتماعي للمتغيرات المعبرة عن الستكشافيانتائج التحليل العاملي 
 درجة الشيوع المتغيرات

 ٠٫٥٩٧ .يعتبر المصرف الذي تتعامل معه ملتزم اجتماعياً
 ٠٫٦٠٦ يوفر المصرف  فرص توظيف للخرجين

 ٠٫٦٣٧ يوفر المصرف  فرص تدريب للطالب 
 ٠٫٧٣٧ يساعد المصرف على توفير فرص عمل للمعاقين

 ٠٫٦٦١ .ف تبرعات للجمعيات الخيريةيقدم المصر
 ٠٫٥٨٤ .يقوم المصرف برعاية المجتمع

 ٠٫٦٨٣ .يقوم الموظفين بالمصرف بأعمال تطوعية
 ٠٫٦٣٧ .يعود العمل االجتماعي بقيمة  مضافة على المصرف

 ٠٫٧٦٨ KMOقيمة 
 ٠٫٦٤٢ النسبة التراكمية للتباين

 حليل اإلحصائي من نتائج التإعداد الباحثين :المصدر       

، وهــي نــسبة %٥٠ تتجــاوز نــسبة KMOأن قيمــة مقيــاس ) ٥(يتــضح مــن الجــدول رقــم 

 كما يتضح أيضاً أن درجـة       البحثمقبولة في العلوم االجتماعية، مما يدل على كفاية عينة          
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 النمــوذجشــيوع المتغيــرات التــي تعبــر عــن نــسبة تبــاين المتغيــر المفــسر بواســطة عامــل    

ــاوز نـــسبة  ــاحثيننـــسبة مقبولـــة فـــي العلـــوم االجتماعيـــة مـــن بعـــض    وهـــي %٣٠تتجـ  البـ

. %٣٠ونجد أن كل المتغيـرات تجـاوزت نـسبة           . %٤٠واآلخرين من الباحثين يقبل نسبة      

ــسر   ــوذج يفــ ــضح أن النمــ ــن    %٦٤ويتــ ــرة عــ ــارات المعبــ ــي للعبــ ــاين الكلــ ــن التبــ ــد " مــ البعــ

 ."االجتماعي

 Eigenمــة الجـذر الكــامن   أن قياالستكـشافي كمـا اتـضح مــن نتـائج التحليــل العـاملي     

value  االرتبــاطوالجــذر الكــامن هــو مجمــوع مربعــات     .  لعامــل النمــوذج ٢٫٩٦٨ قــد بلغــت 

 .لجميع متغيرات المصفوفة، ويجب اإل ينخفض عن الواحد الصحيح

   )البعد البيئي( االجتماعية المسؤوليةانشطة ممارسة : المحور الثاني  -٢

 متغيـرات، وبتطبيـق التحليـل    سـتة المتغيرات بلغ  بعدد من    البعد البيئي   تم التعبير عن    

درجــة ) ٦(، ويوضــح الجــدول رقــم ينالعــاملي اإلستكــشافي عليهــا تــم تحميلهــا علــى عــامل

 للتعرف على مدى كفاية KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)شيوع المتغيرات، وقيمة مقياس     

 .المجتمع والعينة، والنسبة التراكمية للتباين

 )٦(جدول رقم 

 البعد البيئيحليل العاملي اإلستكشافي للمتغيرات المعبرة عن نتائج الت
 درجة الشيوع المتغيرات

تشجير، تجميل (يعمل المصرف الذي تتعامل معه على حماية  البيئة 
 ٠٫٦٠١ ).ونظافة

 ٠٫٤٤١ .يعترف المصرف باألهداف البيئية
 ٠٫٦٥٣ .يحقق االداء البيئي للمصرف االهداف البيئية للمجتمع

 ٠٫٦٦٤ .ل المصرف على ترشيد استهالك الطاقةيعم
 ٠٫٣٧٣ .ترشد المعامالت االلية للمصرف استهالك األوراق

 ٠٫٦٤٤ ).تدوير األوراق(يعمل المصرف على استبدال المستندات الورقية 
 ٠٫٦٨٢ KMOقيمة 

 ٠٫٥٦٣ النسبة التراكمية للتباين

 ل اإلحصائي من نتائج التحليإعداد الباحثين:          المصدر
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  على سمعة المنظمةلمسؤولية االجتماعيةتأثير ممارسة أنشطة ا
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، وهــي نــسبة %٥٠ تتجــاوز نــسبة KMOأن قيمــة مقيــاس ) ٦(يتــضح مــن الجــدول رقــم 

 كما يتضح أيضاً أن درجة .مقبولة في العلوم االجتماعية، مما يدل على كفاية عينة البحث     

شـــيوع المتغيـــرات التـــي تعبـــرعن نـــسبة تبـــاين المتغيرالمفـــسربواسطة عامـــل النمـــوذج  

مقبولـــة فـــي العلـــوم االجتماعيـــة مـــن بعـــض البـــاحثين،   وهـــي نـــسبة %٣٠تتجـــاوز نـــسبة 

ونجــد أن كــل المتغيــرات تجــاوزت نــسبة . %٤٠والــبعض اآلخــرمن البــاحثين يقبــل نــسبة 

بعــد ال" مــن التبــاين الكلــي للعبــارات المعبــرة عــن    %٥٦ويتــضح أن النمــوذج يفــسر   . %٣٠

 ".البيئي

 Eigenلجـذر الكـامن   كمـا اتـضح مـن نتــائج التحليـل العـاملي اإلستكـشافي أن قيمــة ا      

value  والجــذر الكــامن هــو مجمــوع مربعــات اإلرتبــاط      .  لعامــل النمــوذج ٢٫٢٥٣ قــد بلغــت

 . ينخفض عن الواحد الصحيحأاللجميع متغيرات المصفوفة، ويجب 

   )اإلنسانيالبعد ( االجتماعية المسؤولية انشطة ممارسة :المحور الثالث  -٣

 متغيــرات، وبتطبيــق   تةمتغيــرات بلــغ ســ    بعــدد مــن ال  اإلنــساني لبعــد  تــم التعبيــرعن ا  

) ٧(التحليل العاملي اإلستكشافي عليها تم تحميلها علـى عـاملين، ويوضـح الجـدول رقـم             

 للتعرف على مدى كفاية المجتمع والعينة،    KMOدرجة شيوع المتغيرات، وقيمة مقياس      

 .والنسبة التراكمية للتباين

 )٧(جدول رقم 

 اإلنسانيبعد  عن الةي للمتغيرات المعبرنتائج التحليل العاملي اإلستكشاف
 درجة الشيوع المتغيرات

 ٠٫٤٥٠ .تضيف خدمات المصرف قيمة للعميل 
 ٠٫٣٨٣ .تعتبر خدمات المصرف امنة االستخدام

 ٠٫٥١٣ .يعمل المصرف على تحسين جودة التعامالت
 ٠٫٧١٣ .ينظم المصرف مسابقات لعمالئه 
 ٠٫٥٥٣ .كيةيحصل عمالء المصرف على تسهيالت بن
 ٠٫٦٥٠ .يسمح المصرف للعميل بتقييم خدماته

 ٠٫٧٠٨ KMOقيمة 
 ٠٫٥٤٣ النسبة التراكمية للتباين

  من نتائج التحليل اإلحصائيإعداد الباحثين:             المصدر



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٤١

 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

، وهــي نــسبة %٥٠ تتجــاوز نــسبة KMOأن قيمــة مقيــاس ) ٧(يتــضح مــن الجــدول رقــم 
، مما يدل على كفاية عينة البحث، كما يتضح أيضاً أن درجة   مقبولة في العلوم االجتماعية   

شــيوع المتغيــرات التــي تعبــر عــن نــسبة تبــاين المتغيــر المفــسر بواســطة عامــل النمــوذج    
 وهـــي نـــسبة مقبولـــة فـــي العلـــوم االجتماعيـــة مـــن بعـــض البـــاحثين،   %٣٠تتجـــاوز نـــسبة 

  . %٣٠ تجاوزت نـسبة  ونجد أن كل المتغيرات . %٤٠واآلخرين من الباحثين يقبل نسبة    
 ".اإلنسانيلبعد ا" عن ة من التباين الكلي للعبارات المعبر%٥٤ويتضح أن النموذج يفسر 

 Eigenكمـا اتـضح مــن نتـائج التحليــل العـاملي االستكـشافي أن قيمــة الجـذر الكــامن       

value والجـــذر الكـــامن هـــو مجمـــوع مربعـــات اإلرتبـــاط .  لعامـــل النمـــوذج٢٫٢٠٦ قـــد بلغـــت
 .ينخفض عن الواحد الصحيحأال يرات المصفوفة، ويجب لجميع متغ

 إدراك المسؤولية االجتماعية: المحور الرابع -٤

ــن    ــر عـ ــم التعبيـ ــسؤوليةإدراك تـ ــةالمـ ــغ     االجتماعيـ ــرات بلـ ــن المتغيـ ــدد مـ ــسعة بعـ  تـ
، ثـالث عوامـل  متغيرات، وبتطبيق التحليل العاملي االستكشافي عليها تـم تحميلهـا علـى         

 للتعرف على مدى    KMOدرجة شيوع المتغيرات، وقيمة مقياس      ) ٨(ويوضح الجدول رقم    
 .كفاية المجتمع والعينة، والنسبة التراكمية للتباين

 )٨(جدول رقم 
 نتائج التحليل العاملي اإلستكشافي للمتغيرات

  االجتماعيةالمسؤوليةإدراك المعبرة عن 
 درجة الشيوع المتغيرات

 ٠٫٤٨٧ .ليا االجتماعية داخالمسؤوليةيمارس المصرف 
 ٠٫٦٢٦ . االجتماعيةالمسؤوليةيقوم المصرف بنشر أنشطة 

 ٠٫٦٤٥ . االجتماعية  المصرف قدرة تنافسيةالمسؤوليةتمنح ممارسات 
 ٠٫٦٨٩ . االجتماعية بالمصرف رضا العميلالمسؤوليةتزيد برامج 

 ٠٫٥٢٢ . االجتماعيةالمسؤوليةيفضل القطاع العام التعاون مع المصارف التي تهتم ب
 ٠٫٦٣٧ . االجتماعية بالمصارفالمسؤوليةتوجد وكالة وطنية لتقييم أنشطة 

 ٠٫٥١٩ .عالقتي كعميل مع المصرف مفيدة جدا لي
 ٠٫٥٢٨ . المقدمة من المصرف أقل من توقعاتيتأسعار الخدما
 ٠٫٦٥٢ . مميز الني اتعامل مع هذا المصرفيأعتبر نفس

 ٠٫٧٦٠ KMOقيمة 
 ٠٫٥٨٩  للتباينالنسبة التراكمية

  من نتائج التحليل اإلحصائيإعداد الباحثين:          المصدر



 

 
٤٢ 

  على سمعة المنظمةلمسؤولية االجتماعيةتأثير ممارسة أنشطة ا
 "رياض بالالمصارفدراسة تطبيقية على "
  خليلعليعصام عبدالهادي .د - جمال الفيتوري شقير.د

، وهــي نــسبة %٥٠ تتجــاوز نــسبة KMOأن قيمــة مقيــاس ) ٨(يتـضح مــن الجــدول رقــم  

مقبولة في العلوم االجتماعية، مما يدل على كفاية عينة البحث، كما يتضح أيضاً أن درجة      

تبــاين المتغيرالمفــسر بواســطة عامــل النمــوذج   شــيوع المتغيــرات التــي تعبــر عــن نــسبة    

 وهـــي نـــسبة مقبولـــة فـــي العلـــوم االجتماعيـــة مـــن بعـــض البـــاحثين،   %٣٠تتجـــاوز نـــسبة 

 . %٣٠ونجــد أن كـل المتغيــرات تجـاوزت نــسبة   . %٤٠والبـاحثين اآلخـرين يقبلــون نـسبة    

ــرة عــــن   %٥٨ويتــــضح أن النمــــوذج يفــــسر   ــارات المعبــ ــاين الكلــــي للعبــ إدراك " مــــن التبــ

 ". االجتماعية مسؤوليةال

 Eigenكمـا اتـضح مـن نتــائج التحليـل العـاملي اإلستكـشافي أن قيمــة الجـذر الكـامن         

value  والجــذر الكــامن هــو مجمــوع مربعــات اإلرتبــاط      .  لعامــل النمــوذج ٣٫٠٣٧ قــد بلغــت

 .لجميع متغيرات المصفوفة، ويجب اإل ينخفض عن الواحد الصحيح

 مةإدراك سمعة المنظ: المحور الخامس -٥

 متغيـــرات، ســـتة بعـــدد مـــن المتغيـــرات بلـــغ إدراك ســـمعة المنظمـــةتـــم التعبيـــر عـــن 

وبتطبيــق التحليــل العــاملي اإلستكــشافي عليهــا تــم تحميلهــا علــى عامــل واحــد، ويوضــح     

 KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)درجة شـيوع المتغيـرات، وقيمـة مقيـاس          ) ٩(الجدول رقم   

 .ى مدى كفاية المجتمع والعينة والنسبة التراكمية للتباينللتعرف عل

 )٩(جدول رقم 

 إدراك سمعة المنظمة للمتغيرات المعبرة عن االستكشافي    نتائج التحليل العاملي 
 درجة الشيوع المتغيرات

 ٠٫٥٦٩ .يحظى المصرف بسمعة طيبة لدى زمالئي في العمل
 ٠٫٥٥٦ .رف المنافسةيحظى المصرف بسمعة طيبة مقارنةً بالمصا

 ٠٫٥٣٩ .يحظى المصرف بسمعة طيبة لدى أصدقائك
 ٠٫٥٢٢ .يحظى المصرف الذي اتعامل معه  بسمعة طيبة في السوق بوجه عام

 ٠٫٣٧٢ .يعمل المصرف على تحسين سمعته باستمرار
 ٠٫٦١٠ .يعمل المصرف على زيادة رضا العميل

 ٠٫٧٨٨ KMOقيمة 
 ٠٫٥٢٨ النسبة التراكمية للتباين

  من نتائج التحليل اإلحصائيإعداد الباحثين:          المصدر



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٤٣

 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

، وهــي نــسبة %٥٠ تتجــاوز نــسبة KMOأن قيمــة مقيــاس ) ٩(يتــضح مــن الجــدول رقــم 

مقبولة في العلوم االجتماعية، مما يدل على كفاية عينة البحث، كما يتضح أيضاً أن درجة      

غيــر المفــسر بواســطة عامــل النمــوذج   شــيوع المتغيــرات التــي تعبــرعن نــسبة تبــاين المت   

 وهـــي نـــسبة مقبولـــة فـــي العلـــوم االجتماعيـــة مـــن بعـــض البـــاحثين،   %٣٠تتجـــاوز نـــسبة 

 . %٣٠ونجــد أن كـل المتغيــرات تجـاوزت نــسبة   . %٤٠والبـاحثين اآلخـرين يقبلــون نـسبة    

إدراك سـمعة   " مـن التبـاين الكلـي للعبـارات المعبـرة عـن              %٥٢ويتضح أن النمـوذج يفـسر         

 ".ةالشرك

 Eigenكمـا اتـضح مـن نتــائج التحليـل العـاملي اإلستكـشافي أن قيمــة الجـذر الكـامن         

value   والجــذر الكــامن هـــو مجمــوع مربعــات اإلرتبـــاط     .  لعامــل النمـــوذج ٣٫١٦٨ قــد بلغــت

 .لجميع متغيرات المصفوفة، ويجب اإل ينخفض عن الواحد الصحيح

 (Descriptive statistics) الوصفية اإلحصائيات: المرحلة الثانية 

عــــــن األوســــــاط الحــــــسابية واإلنحرافــــــات المعياريــــــة     ) ١٠(يعبــــــر الجــــــدول رقــــــم   

 :للمحاورالرئيسية لمتغيرات البحث وهي كالتالي

 )١٠(جدول 

  نتائج اختبار اإلحصائيات الوصفية
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المحاور الرئيسة لقائمة االستقصاء

 ٠٫٧٦٤ ٢٫٥٦٦ البعد االجتماعي
 ٠٫٨٠٤ ٢٫٧٤٩ لبعد البيئيا

 ٠٫٧١٧ ٢٫٢٦٢ اإلنسانيالبعد
 ٠٫٧٣٧ ٢٫٤٥٤  االجتماعية للمنظمةالمسؤوليةإدراك 

 ٠٫٨٩٢ ٢٫٢٢٦ إدراك سمعة المنظمة

  الباحث من نتائج التحليل اإلحصائيإعدادمن :  المصدر    

يـة وتـدل    قيم المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات المعيار      ) ١٠(يتضح من الجدول رقم     

 :تلك النتائج على ما يلي

 على وسط حسابي عام بلـغ    البعد االجتماعي حصل المحورالرئيسي لمتغيرات     -١

، ممــا يــشير إلــى انــسجام االجابــات الــواردة   )٠٫٧٦٤(، وانحــراف معيــاري عــام بلــغ  )٢٫٥٦٦(



 

 
٤٤ 

  على سمعة المنظمةلمسؤولية االجتماعيةتأثير ممارسة أنشطة ا
 "رياض بالالمصارفدراسة تطبيقية على "
  خليلعليعصام عبدالهادي .د - جمال الفيتوري شقير.د

ويــدل الوســط الحــسابي العــام لهــذا المحــور علــى وجــود تقبــل  . بخــصوص فقــرات المحــور

 ألن قيمـة الوسـط الحـسابي        ،بـل افـراد عينـة البحـث تجـاه تـوفر هـذا المحـور                من ق  متوسط

 .وفق المقياس الخماسي التي تعبر عن الموافقة ) ٢(تقترب من 

ــرات ال   -٢ ــور الرئيـــسي لمتغيـ ــي حـــصل المحـ ــد البيئـ ــام   بعـ ــسابي عـ ــى وســـط حـ  علـ

واردة ، مما يشير إلى انسجام االجابـات الـ        )٠٫٨٩٤(، وانحراف معياري عام بلغ      )٢٫٧٤٩(بلغ

قبل افـراد  عدم تويدل الوسط الحسابي العام لهذا المحورعلى    . بخصوص فقرات المحور  

وفــق ) ٣(ن قيمــة الوســط الحــسابي تقتــرب مــن    أل ،عينــة البحــث تجــاه تــوفر هــذا المحــور    

  .محايدالمقياس الخماسي التي تعبر عن ال

 غعلـى وسـط حـسابي عـام بلـ          اإلنسانيبعد  حصل المحور الرئيسي لمتغيرات ال     -٣

ــواردة    )٠٫٧١٧(، وانحــراف معيــاري عــام بلــغ   )٢٫٢٦٢( ، ممــا يــشير إلــى انــسجام االجابــات ال

ويــدل الوســط الحــسابي العــام لهــذا المحــورعلى وجــود تقبــل   . بخــصوص فقــرات المحــور 

ن قيمــة الوســط الحــسابي  أل ،كبيــر مــن قبــل افــراد عينــة البحــث تجــاه تــوفر هــذا المحــور      

 . التي تعبر عن الموافقة وفق المقياس الخماسي) ٢(تقترب من 

علـى   االجتماعيـة للمنظمـة      المسؤوليةإدراك  حصل المحور الرئيسي لمتغيرات      -٤

ــاري عــام بلــغ    )٢٫٤٥٤(وســط حــسابي عــام بلــغ    ، ممــا يــشير إلــى   )٠٫٧٣٧(، وانحــراف معي

ويـدل الوسـط الحـسابي العـام لهـذا         . انسجام االجابات الواردة بخـصوص فقـرات المحـور        

ن قيمـة  أل ، من قبل افراد عينة البحث تجاه توفر هـذا المحـور        كبير المحورعلى وجود تقبل  

 .الموافقةوفق المقياس الخماسي التي تعبر عن  ) ٢(الوسط الحسابي تقترب من 

 علـى وسـط حـسابي    إدراك سـمعة المنظمـة  حصل المحور الرئيسي لمتغيـرات     -٥

سجام االجابــات ، ممــا يــشير إلــى انــ)٠٫٨٩٢(، وانحــراف معيــاري عــام بلــغ )٢٫٢٣٦(عــام بلــغ

ويـدل الوسـط الحـسابي العـام لهـذا المحـورعلى وجـود              . الواردة بخصوص فقـرات المحـور     

ن قيمـة الوسـط الحـسابي    أل ،تقبل كبير من قبل افراد عينة البحث تجاه توفر هـذا المحـور   

 .وفق المقياس الخماسي التي تعبر عن الموافقة ) ٢(تقترب من 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٤٥

 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

 بــين  ســبيرمانرتبــاط باســتخدام مقيــاس الاوقــام الباحــث بعمــل مــصفوفة معــامالت  

متغيــرات الدراســة وتــم اســتخدامها مــن قبــل الباحــث للتحقــق أوالً مــن قــوة النمــوذج مــن    

خالل االستدالل على وجود ارتباط خطي بين المتغيرات تمهيداً لتحليل االنحـدار المتعـدد،      

عـم أولـي لفرضـيات      وثانيـاً تقـديم د    . وأظهرت النتائج أن هناك إرتباط بـين كـل المعـامالت            

البحث فقد أشارت معامالت اإلرتباط إلى وجود عالقـة معنويـة بـين كـل متغيـرات البحـث             

 .٠٫٠١عند 

) ١١( مـن رقـم   ولاوضـح الجـد  تكمـا  ومعنوية العالقـات     ات   وكانت نتائج تحليل االرتباط   

 :التاليك )٢٠(إلى رقم 

  )١١(جدول 

 البعد االجتماعي والبيئيبين للعالقة  مخرجات معامل ارتباط  الرتب لسبيرمان
 P .value القيمة المتغير

 ٠٫٠٠٠ @@٠٫٦٧٤  العالقة بين البعد االجتماعي والبيئي

 ٠٫٠١ عند إحصائيادال        @@

 المرافقــة لمعامــل ارتبــاط ســبيرمان تــشير إلــى    p-valueأن قيمــة ) ١١( جــدول مــننــرى 

ــة       وذلــك ٠٫٠١< ٠٫٠٠٠ = p- value ونالحــظ أن  . %١معنويــة هــذا المعامــل بمــستوى دالل

.  للمنظمــة  المــسؤولية االجتماعيــة  مــن أنــشطة    بــين البعــد االجتمــاعي والبيئــي    الرتبــاط ل

ــ  ،)٠٫٦٧٤(ونالحــظ وجــود عالقــة معنويــة طرديــة بينهمــا بقيمــة          عنــد مـــستوى  ة  وهــي دال

 .%٩٩أي بدرجة ثقة ) ٠٫٠١(معنوية أقل من

 )١٢(دول ج

 اإلنسانيالبعد االجتماعي وللعالقة بين  سبيرمانمخرجات معامل ارتباط  الرتب ل 
 P .value القيمة المتغير

 ٠٫٠٠٠ @@٠٫٥٦٥  اإلنسانيالعالقة بين البعد االجتماعي و

 ٠٫٠١دال إحصائيا عند             @@

 المرافقــة لمعامــل ارتبــاط ســبيرمان تــشير إلــى   p-valueأن قيمــة )  ١٢( جــدول مــننــرى 

ــة هــذا المعامــل بمــس    ــة معنوي   وذلــك ٠٫٠١< ٠٫٠٠٠ = p- value ونالحــظ أن . %١توى دالل



 

 
٤٦ 

  على سمعة المنظمةلمسؤولية االجتماعيةتأثير ممارسة أنشطة ا
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.  المــسؤولية االجتماعيــة    مــن أنــشطة  اإلنــساني  بــين البعــد االجتمــاعي والبعــد     الرتبــاط ل

 عند مستوى معنويـة  ةوهي دال )  ٠٫٥٦٥(ونالحظ وجود عالقة معنوية طردية بينهما بقيمة        

 .، %٩٩أي بدرجة ثقة ) ٠٫٠١(أقل من

  )١٣(جدول 

  والبعد البيئياإلنسانيالبعد خرجات معامل ارتباط  الرتب لسبيرمان للعالقة بين م
 P .value القيمة المتغير

 ٠٫٠٠٠ @@٠٫٥٦٢   والبيئياإلنسانيالعالقة بين البعد 

 ٠٫٠١دال إحصائيا عند          @@

  المرافقــة لمعامــل ارتبــاط ســبيرمان تــشير إلــى  p-valueأن قيمــة ) ١٣( جــدول مــننــرى 

ــة      ــة هــذا المعامــل بمــستوى دالل   وذلــك ٠٫٠١< ٠٫٠٠٠ = p- value ونالحــظ أن . %١معنوي

ونالحـظ وجـود    . ولية االجتماعيـة    ؤ المـس   والبيئـي مـن أنـشطة      اإلنـساني البعد  الرتباط بين   ل

) ٠٫٠١( عنـد مـستوى معنويـة أقـل مـن          ةوهي دال )  ٠٫٥٦٢(عالقة معنوية طردية بينهما بقيمة      

 .%٩٩أي بدرجة ثقة 

 )١٤(دول ج

البعد االجتماعي وإدراك مخرجات معامل ارتباط  الرتب لسبيرمان للعالقة بين  

  االجتماعية للمنظمةالمسؤولية
 P .value القيمة المتغير

 االجتماعية المسؤوليةالعالقة بين البعد االجتماعي  وإدراك 
 للمنظمة

 ٠٫٠٠٠ @@٠٫٦٣٨ 

 ٠٫٠١دال إحصائيا عند          @@

 المرافقــة لمعامــل ارتبــاط ســبيرمان تــشير إلــى   p-valueأن قيمــة ) ١٤(دول  جــمــننــرى 

ــة      ــة هــذا المعامــل بمــستوى دالل   وذلــك ٠٫٠١< ٠٫٠٠٠ = p- value ونالحــظ أن . %١معنوي

ونالحــظ وجــود . للمنظمــةولية االجتماعيــة ؤالمــسالبعــد االجتمــاعي وإدراك الرتبــاط بــين ل

) ٠٫٠١(  عند مستوى معنوية أقـل مـن       ةوهي دال )  ٠٫٦٣٨(عالقة معنوية طردية بينهما بقيمة      

 .%٩٩أي بدرجة ثقة 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٤٧

 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

 )١٥(جدول 

البعد االجتماعي وإدراك سمعة مخرجات معامل ارتباط  الرتب لسبيرمان للعالقة بين  

 المنظمة
 P .value القيمة المتغير

 ٠٫٠٠٠ @@٠٫٥٤٩  العالقة بين البعد االجتماعي  وإدراك سمعة المنظمة

 ٠٫٠١دال إحصائيا عند @@         

 المرافقــة لمعامــل ارتبــاط ســبيرمان تــشير إلــى   p-valueأن قيمــة ) ١٥( جــدول مــننــرى 

ــة      ــة هــذا المعامــل بمــستوى دالل   وذلــك ٠٫٠١< ٠٫٠٠٠ = p- value ونالحــظ أن . %١معنوي

ونالحــظ وجــود عالقــة معنويــة   . لمنظمــةاالبعــد االجتمــاعي وإدراك ســمعة  الرتبــاط بــين  ل

أي بدرجـة ثقـة     ) ٠٫٠١( عند مستوى معنوية أقل مـن      ةوهي دال )  ٠٫٦٣٨(هما بقيمة   طردية بين 

٩٩%. 

  )١٦(جدول 

 المسؤوليةالبعد البيئي وإدراك مخرجات معامل ارتباط  الرتب لسبيرمان للعالقة بين 

 االجتماعية للمنظمة
 P .value القيمة المتغير

ماعية  االجتالمسؤوليةالعالقة بين البعد البيئي وإدراك 
 للمنظمة

 ٠٫٠٠٠ @@٠٫٦٦٦ 

 ٠٫٠١دال إحصائيا عند          @@

 المرافقــة لمعامــل ارتبــاط ســبيرمان تــشير إلــى   p-valueأن قيمــة ) ١٦( جــدول مــننــرى 

ــة      ــة هــذا المعامــل بمــستوى دالل   وذلــك ٠٫٠١< ٠٫٠٠٠ = p- value ونالحــظ أن . %١معنوي

ونالحـظ وجـود عالقـة      . للـشركة جتماعيـة   ولية اال ؤالمسالبعد البيئي وإدراك    الرتباط بين   ل

ــ)  ٠٫٦٦٦(معنويــة طرديــة بينهمــا بقيمــة   أي ) ٠٫٠١( عنــد مــستوى معنويــة أقــل مــن  ةوهــي دال

 .%٩٩بدرجة ثقة 



 

 
٤٨ 

  على سمعة المنظمةلمسؤولية االجتماعيةتأثير ممارسة أنشطة ا
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 )١٧(جدول 
 مخرجات معامل ارتباط  الرتب لسبيرمان 

 البعد البيئي وإدراك سمعة المنظمةللعالقة بين 
 P .value القيمة المتغير

 ٠٫٠٠٠ @@٠٫٥٧٨   البعد البيئي وإدراك سمعة المنظمةالعالقة بين

 ٠٫٠١دال إحصائيا عند          @@
 المرافقــة لمعامــل ارتبــاط ســبيرمان تــشير إلــى   p-valueأن قيمــة ) ١٧( جــدول مــننــرى 

ــة      ــة هــذا المعامــل بمــستوى دالل   وذلــك ٠٫٠١< ٠٫٠٠٠ = p- value ونالحــظ أن . %١معنوي
ونالحـظ وجـود عالقـة معنويـة طرديـة          . لـشركة ا وإدراك سـمعة     البعـد البيئـي   الرتباط بين   ل

 .%٩٩أي بدرجة ثقة ) ٠٫٠١( عند مستوى معنوية أقل منةوهي دال)  ٠٫٥٧٨(بينهما بقيمة 
  )١٨(جدول 

 مخرجات معامل ارتباط  الرتب لسبيرمان
  االجتماعية للمنظمةالمسؤولية وإدراك اإلنسانيالبعد للعالقة بين 

 P .value القيمة المتغير
 االجتماعية المسؤولية  وإدراك اإلنسانيالعالقة بين البعد 

 للمنظمة
 ٠٫٠٠٠ @@٠٫٦٠٣ 

 ٠٫٠١دال إحصائيا عند          @@
 المرافقــة لمعامــل ارتبــاط ســبيرمان تــشير إلــى   p-valueأن قيمــة ) ١٨( جــدول مــننــرى 

ــة      ــة هــذا المعامــل بمــستوى دالل   وذلــك ٠٫٠١< ٠٫٠٠٠ = p- value ونالحــظ أن . %١معنوي
ــين   ــاط ب ــة ؤالمــس وإدراك اإلنــسانيالبعــد لالرتب ونالحــظ وجــود  . للمنظمــةولية االجتماعي

) ٠٫٠١( عنـد مـستوى معنويـة أقـل مـن          ةوهي دال )  ٠٫٦٠٣(عالقة معنوية طردية بينهما بقيمة      
 .%٩٩أي بدرجة ثقة 

  )١٩(جدول 
 مخرجات معامل ارتباط  الرتب لسبيرمان

  وإدراك سمعة المنظمةإلنسانياالبعد للعالقة بين 
 P .value القيمة المتغير

 ٠٫٠٠٠ @@٠٫٥٩٣   وإدراك سمعة المنظمةاإلنسانيالعالقة بين البعد 

 ٠٫٠١دال إحصائيا عند          @@



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٤٩

 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

 p-valueاســـتخدام معامـــل ســـبيرمان الرتبـــاط الرتـــب أن قيمـــة ب) ١٩(نـــرى فـــي جـــدول 

. %١ى معنويــة هــذا المعامــل بمــستوى داللــة   المرافقــة لمعامــل ارتبــاط ســبيرمان تــشير إلــ   

 وإدراك سـمعة  اإلنـساني البعـد    وذلـك لالرتبـاط بـين    ٠٫٠١< ٠٫٠٠٠ = p- value ونالحـظ أن  

ــة بينهمــا بقيمــة      . لــشركةا ــة طردي ــد ةوهــي دالــ )  ٠٫٥٩٣(ونالحــظ وجــود عالقــة معنوي  عن

 .%٩٩أي بدرجة ثقة ) ٠٫٠١(مستوى معنوية أقل من

 )٢٠(جدول 

 مل ارتباط  الرتب لسبيرمانمخرجات معا

   وسمعة المنظمةالمسؤوليةإدراك للعالقة بين 
 P .value القيمة المتغير

 ٠٫٠٠٠ @@٠٫٦٦٩   االجتماعية و سمعة المنظمةالمسؤوليةالعالقة بين  إدراك 

 ٠٫٠١دال إحصائيا عند          @@

رمان تــشير إلــى  المرافقــة لمعامــل ارتبــاط ســبي p-valueأن قيمــة ) ٢٠( جــدول مــننــرى 

ــة      ــة هــذا المعامــل بمــستوى دالل   وذلــك ٠٫٠١< ٠٫٠٠٠ = p- value ونالحــظ أن . %١معنوي

ونالحـــظ وجـــود عالقـــة . لمنظمـــةا االجتماعيـــة وســـمعة وليةؤالمـــسإدراك لالرتبـــاط بـــين 

ــ)  ٠٫٦٦٩(معنويــة طرديــة بينهمــا بقيمــة   أي ) ٠٫٠١( عنــد مــستوى معنويــة أقــل مــن  ةوهــي دال

 .%٩٩بدرجة ثقة 

كمــل فــي المرحلــة الثالثــة التأكــد مــن الــصدق البنــائي لمقــاييس البحــث باســتخدام      نو

 .التحليل العاملي التوكيدي

 الصدق البنائي لمقاييس البحث:المرحلة الثالثة 
 Confirmatory Factor Analysis (CFA)استخدم الباحث التحليل العاملي التوكيدي 

ــاملي  (Sem)وهـــــو أحـــــد تطبيقـــــات نمـــــوذج المعادلـــــة البنائيـــــة    ، وبعكـــــس التحليـــــل العـــ

اإلستكشافي يتيح التحليل العاملي التوكيدي الفرصة لتحديد واختبار صـحة نمـاذج معينـة              

ــة ســابقة        ــتم بنائهــا فــي ضــوء أســس نظري ــي ي وإعتمــد الباحــث فــي تطبيــق    . للقيــاس والت

  .(١٨ Amos) من خالل البرنامج اإلحصائي Maximum likelihoodاألسلوب على طريقة  
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  على سمعة المنظمةلمسؤولية االجتماعيةتأثير ممارسة أنشطة ا
 "رياض بالالمصارفدراسة تطبيقية على "
  خليلعليعصام عبدالهادي .د - جمال الفيتوري شقير.د

) للمتغيــرات الداخلــة فــي التحليــل  ( فتــراض التطــابق بــين مــصفوفة التغــاير  افــي ضــوء و

 تنـتج العديـد مـن       ،)المـستهلكة مـن قبـل النمـوذج       (والمصفوفة المفترضة من قبل النمـوذج       

المؤشرات الدالة على جودة هذه المطابقة والتي يتم قبـول النمـوذج المفتـرض للبيانـات أو                  

 . مؤشرات جودة المطابقةرفضه في ضوئها والتي تعرف ب

ــيتم    ــة سـ ــيات الدراسـ ــار فرضـ ــتخدام والختبـ ــاراسـ ــى   ،(Chi-Square)اختبـ ــافة إلـ باألضـ

، (The Root Mean –square Residual  RMR)جذرمتوســـط مربـــع االنحرافـــات 

، ومؤشرالمطابقة المقـارن  (The Goodness-of- Fit Index  GFI)ومؤشرجودة المطابقة 

(Comparative Fit Index CFI)  ومؤشر المطابقة المعيـاري ،(Nor med Fit Index NFI)  ،

  . (Incremental Fit Index IFI)ومؤشر المطابقة المتزايد 

 النمــوذج مقبــوالً إذا كانــت يعــدوللتأكــد مــن جــودة نمــوذج التحليــل العــاملي التوكيــدي، 

نحرافات ، وإذا كـان مربـع جـذراال   %٥كاي تربيع غير مهمة إحصائياً عند مستوى معنويـة    

(RMR)    ذا كان مؤشر جودة المطابقة      إو. ٠٫١٠ أقل من(GFI)     أومؤشر المطابقة المعيـاري 

(NFI) أو مؤشــر المطابقــة المقــارن (CFI) أو مؤشــر المطابقــة المتزايــد (IFI) ٠٫٩٠ساوي يــ 

وعنـد  . تـشير إلـى تطـابق أفـضل للنمـوذج مـع بيانـات العينـة               إذا زادت عن ذلـك       و .على األقل 

يمكن الحصول عليها من نفـس البيانـات، يجـب          أخرى  جودة نموذج أونماذج    الحكم على   

مالحظة أن أفضل النمـاذج مـن حيـث مطابقتـه للبنـاء العـاملي الـضمني للمتغيـرات موضـوع                     

 هــو النمــوذج الــذي يتميــز بتــوفر أفــضل قــيم ألكبــر عــدد مــن المؤشــرات اإلحــصائية  ،البحــث

ــة التحليــل  .  معــين أو أكثــر  وال يــتم الحكــم فــي ضــوء مؤشــر   ،الــسابقة مجتمعــة  وفــي حال

العـــاملي التوكيـــدي إذا حقـــق النمـــوذج المفتـــرض للمقيـــاس مؤشـــرات جـــودة المطابقـــة ،  

وفـــي ضـــوء نتـــائج التحليـــل العـــاملي . يمكـــن الحكـــم علـــى صـــدق عباراتـــه أو صـــدق أبعـــاده

، وتـم اختبـار هـذا النمـوذج بتطبيـق           ابعـاد  خمـس اإلستكشافي تم بناء نموذج يتكون مـن        

ــاء    التحل ألنـــشطة نمـــوذج اليـــل العـــاملي التوكيـــدي علـــى بيانـــات الدراســـة، وتـــم قيـــاس بنـ

البعــد االجتمـــاعي  (ستقلة الثالثــة   وهــي المتغيــرات المــ    االجتماعيــة للمنظمــة  المــسؤولية 
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)  االجتماعية للمنظمـة المسؤوليةإدراك  (والمتغير الوسيط   ) اإلنسانيوالبعد البيئي والبعد    

وتــم أجــراء التحليــل العــاملي التوكيــدي لتوضــيح . ) المنظمــةإدراك ســمعة(والمتغيرالتــابع 

 :نموذج  وكانت مقاييس جودة المطابقة كالتالي الأبعاد العالقة بين 

GFI =٠٫٩٥, RMR=٠٫٠٤١, CFI=٠٫٩٥,IFI=٠٫٩٥, NFI=٠٫٩٥. 

 ),GFI، (IFI))( ، و(RMR)من النتائج السابقة نـرى أن النمـوذج نجـح فـي أجتيـاز إختبـار       

CFI),( NFI)( مقاييسلمطابقة بالنسبة ل أفضل   والوصول إلى. 

 ولكي يتأكد الباحث من مالئمـة       ، وبالتالي قبول الفرض االول     قبول النموذج  ولذلك يتم   

 لمعرفـة مـصادر المالئمـة ومـصادر         ،)٢١( جـدول رقـم      ، مصفوفة البـواقي   ةراجعتم م النموذج  

 .ض إذا كان موجودعدم المالئمة بين النموذج والبيانات والسبب في التناق

 )٢١(جدول رقم 

  مصفوفة البواقي

إدراك  اجتماعي بيئي انساني المتغير
 المسؤولية

إدراك 
سمعة 
 الشركة

     ٠٫٠٠٠ انساني
    ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ بيئي

   ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ اجتماعي
  ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ المسؤوليةإدراك 

 ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٦٠ ٠٫٠٧٤ ٠٫١٢٦ إدراك سمعة المنظمة

  من نتائج التحليل اإلحصائيإعداد الباحثين:المصدر   

أن قيم البواقي منخفضة جداً ولم تتخطى القيمـة الحرجـة   ) ٢١(يتضح من الجدول رقم  

قتـراب  اممـا يـدل علـى    ) حـول الـصفر  (، ويتضح أنها في أغلب القـيم كانـت منخفـضة     )٢٫٩٦(

 الــذي يبــين الفــرض األولوبالتــالي قبــول  .يانــاتالنمــوذج مــن المالءمــة الداخليــة بالنــسبة للب 

وجــود مالءمــة إحــصائية بــين النمــوذج المقتــرح للعالقــات بــين متغيــرات الدراســة وبيانــات     

ويكمـــل الباحـــث فـــي .  كمـــا تعـــسكها مؤشـــرات المالءمـــة اإلحـــصائيةمـــصارفعمـــالء ال

 .المرحلة الرابعة إختبار بقية فروض البحث
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  البحث أختبار فروض:المرحلة الرابعة
ــاني -١  المــــسؤوليةجوهريــــة مباشــــرة بــــين أنــــشطة   توجــــد عالقــــة : الفــــرض الثــ

ــةالمــسؤوليةاالجتماعيــة وإدراك  ــار       تــم. االجتماعي ــاً بعــد اختب ــاني كلي ــول الفــرض الث قب

 .الفروض الفرعية المرتبطة به

ــة مباشــرة بــين البعــد االجتمــاعي     : الفــرض الفرعــي االول  -٢ توجــد عالقــة جوهري

وجود تأثيرمباشـر   ) ٢٢( ويتضح من الجدول رقم      .الجتماعية للمنظمة  ا المسؤوليةوإدراك  

 وكانــت قيمتــه إيجابيــة كمــا حــدد     االجتماعيــةالمــسؤوليةللبعــد االجتمــاعي علــى إدراك  

 .  الفرض  الفرعي األول قبولوبالتالي  يمكننا    ٠٫٠١ إحصائياً عند  الفرض، وكان  دال

ة مباشـرة بـين البعـد البيئـي وإدراك          توجد عالقة جوهري  : الفرض الفرعي الثاني     -٣

للبعـد  وجـود تأثيرمباشـر   ) ٢٢( ويتـضح مـن الجـدول رقـم         . االجتماعيـة للمنظمـة    المسؤولية

 وكانت قيمته إيجابية كمـا حـدد الفـرض، وكـان          االجتماعية المسؤوليةالبيئي على إدراك    

  .نيثا  الفرض  الفرعي القبولوبالتالي  يمكننا    ٠٫٠١  دال إحصائياً عند 

ــين البعــد     : الفــرض الفرعــي الثالــث    -٤ ــة مباشــرة ب ــسانيتوجــد عالقــة جوهري  اإلن

وجود تأثيرمباشـر   ) ٢٢( ويتضح من الجدول رقم      . االجتماعية للمنظمة  المسؤوليةوإدراك  

 وكانـــت قيمتـــه إيجابيـــة كمـــا حـــدد  االجتماعيـــةالمـــسؤولية علـــى إدراك اإلنـــسانيللبعـــد 

  .ثالث  الفرض  الفرعي القبولوبالتالي  يمكننا    ٠٫٠١ الفرض، وكان  دال إحصائياً عند 

  المسؤولية االجتماعيةإيجابية مباشرة بين إدراكتوجد عالقة  : الفرض الثالث -٥

إلدراك وجود تأثيرمباشر) ٢٢(ويتضح من الجدول رقم      .للشركة وإدراك سمعة المنظمة   

 كمــا حــدد   جابيــةوكانــت قيمتــه إي علــى إدراك ســمعة المنظمــة    االجتماعيــةالمــسؤولية

  .ثالث  الفرض  الفرعي القبولوبالتالي  يمكننا   ٠٫٠١الفرض، وكان  دال إحصائياً عند 

القيم المعيارية للبارمترات التي تـم تقـديرها باسـتخدام عينـة         ) ٢٢(يعرض جدول رقم    

تـم التحقـق مـن ذلـك        والدراسة وداللتها اإلحـصائية للنمـوذج المقتـرح والـذي الئـم البيانـات               

 .بقاًسا
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 )٢٢(جدول رقم 

 القيم المعيارية والبارامترات التي تم تقديرها

 بأستخدام عينة الدراسة وداللتها االحصائية
الداللة أو  قيمة البارامتر بارامتر التاثير المباشر

 المعنوية

 المسؤوليةإدراك   البعد االجتماعي
 ٠٫٠١ دال عند  ٠٫٢٥٣ االجتماعية بالمنظمة 

 البعد البيئي
 المسؤوليةإدراك  

 ٠٫٠١ دال عند  ٠٫٣٢٩ االجتماعية بالمنظمة

 المسؤوليةإدراك   اإلنسانيالبعد 
 ٠٫٠١دال عند  ٠٫٢٩٤ االجتماعية بالمنظمة

 المسؤوليةإدراك 
 االجتماعية بالمنظمة

 
 ٠٫٠١دال عند  ٠٫٦٩٦ إدراك سمعة المنظمة

  ائي من نتائج التحليل اإلحصإعداد الباحثين:    المصدر

 المـــسؤوليةعالقـــة إيجابيـــة غيـــر مباشـــرة بـــين أنـــشطة  توجـــد  :الفـــرض الرابـــع -٦

وتــم قبــول الفــرض الرابــع كليــاً بعــد اختبــار    .  االجتماعيــةالمــسؤوليةاالجتماعيــة وإدراك 

 .الفروض الفرعية المرتبطة به

 توجد عالقة جوهرية غير مباشرة بـين البعـد االجتمـاعي            :الفرض الفرعي االول   -٧

للبعــد وجــود تــأثير غيــر مباشــر   ) ٢٣( ويتــضح مــن الجــدول رقــم  . المنظمــةوإدراك ســمعة

 وكـان   ، وكانـت قيمتـه إيجابيـة كمـا حـدد الفـرض            االجتماعي على إدراك سمعة المنظمـة     

 . وبالتالي يمكننا قبول الفرض الفرعي األول٠٫٠١ عند مستوى معنوية  اًل إحصائياد

ــة غيــر   :الفــرض الفرعــي الثــاني  -٨ مباشــرة بــين البعــد البيئــي    توجــد عالقــة جوهري

لبعــد وجــود تــأثير غيــر مباشــر  ل ) ٢٣(ويتــضح مــن الجــدول رقــم  . وإدراك ســمعة المنظمــة

 وكـان  دال     ،وكانـت قيمتـه إيجابيـة كمـا حـدد الفـرض           . البيئي على إدراك سمعة المنظمـة     

 .وبالتالي يمكننا قبول الفرض الفرعي الثاني ٠٫٠١ إحصائياً عند مستوى معنوية  
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  اإلنـساني  توجد عالقة جوهريـة غيـر مباشـرة بـين البعـد              :لفرعي الثالث الفرض ا  -٩
للبعــد وجــود تــأثير غيــر مباشــر   ) ٢٣(ويتــضح مــن الجــدول رقــم  . وإدراك ســمعة الــشركة

 وكــان  دال ، وكانــت قيمتــه إيجابيــة كمــا حــدد الفــرض وإدراك ســمعة الــشركةاإلنــساني
 .ا قبول الفرض الفرعي الثالثوبالتالي يمكنن ٠٫٠١ إحصائياً عند مستوى معنوية  

القيم المعيارية وداللة التأثيرغير المباشر وداللتهـا اإلحـصائية          )٢٣(يعرض جدول رقم    
 .للنموذج المقترح

 )٢٣(جدول رقم 
 القيم المعيارية وداللة التأثير غير المباشر

 الداللة أو المعنوية قيمة البارامتر  المباشر غيربارامتر التاثير

إدراك سمعة   تماعيالبعد االج
 ٠٫٠١ دال عند  ٠٫١٧٦ المنظمة

 البعد البيئي
إدراك سمعة  

 ٠٫٠١ دال عند  ٠٫٢٢٩ المنظمة

إدراك سمعة   اإلنسانيالبعد 
 ٠٫٠١دال عند  ٠٫٢٠٤ المنظمة

  من نتائج التحليل اإلحصائيإعداد الباحثين:      المصدر
 النموذج النهائي 

 وبــإجراء  (١٨ Amos)لعــاملي التوكيــدي مــن برنــامج تــم اســتخدام أســلوب التحليــل ا
التحليل العاملي التوكيدى لبيانات الدراسة الميدانية تم التوصـل إلـى النمـوذج النهـائي كمـا           

 :التالي) ٢(يوضحه الشكل رقم 
 )٢(شكل 

 نتائج التحليل العاملي التوكيدي
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 ل نتائج البحثيتحل
 االجتماعيـة   المـسؤولية أنـشطة ممارسـة      هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العالقـة بـين        

 االجتماعيــة بالمــصرف المــسؤوليةأنــشطة  وقــسمت .ســمعة المــصرفوإدراك للمــصرف 
وقـد أسـفرت    . إلى عدد من المتغيرات تم صـياغة الفـروض عليهـا بغـرض إختبارهـا ميـدانياً                

كـــل المتغيـــرات المـــستقلة لهـــا تـــأثير غيرمباشـــر علـــى ســـمعة نتـــائج تحليـــل البيانـــات أن 
 وكانـت   ." االجتماعيـة  المـسؤولية إدراك  "مصرف، ولها تأثيرمباشـرعلى المتغيرالوسـيط       ال

 :النتائج كالتالي
جميع قـيم ألفـا كرونبـاخ تتجـاوز المـستوى المقبـول فـي          توصلت الدراسة إلى أن      -١

العلوم االجتماعية، مما يدل على أن قائمة االستقصاء تتمتع بدرجة عاليـة مـن المـصداقية          
 ت المطلوبةفي جمع البيانا

 تتجــاوز نــسبة KMOأن قيمــة مقيــاس تــشير النتــائج الخاصــة بالبعــد االجتمــاعي   -٢
 كمـا   .البحـث ، وهي نسبة مقبولة في العلوم االجتماعية، مما يـدل علـى كفايـة عينـة                 %٥٠

يتضح أيضاً أن درجة شيوع المتغيرات التي تعبرعن نسبة تباين المتغير المفسر بواسطة             
 ويتـضح أن    . وهـي نـسبة مقبولـة فـي العلـوم االجتماعيـة            %٣٠بة   تتجاوز نس  النموذجعامل  

 ."البعد االجتماعي" من التباين الكلي للعبارات المعبرة عن %٦٤النموذج يفسر 
، %٥٠ تتجـاوز نـسبة      KMOأن قيمـة مقيـاس      تشير النتائج الخاصة بالبعـد البيئـي         -٣

 كمـا يتـضح     . البحـث  وهي نسبة مقبولة في العلوم االجتماعية، ممـا يـدل علـى كفايـة عينـة               
أيضاً أن درجة شيوع المتغيرات التي تعبرعن نسبة تبـاين المتغيرالمفـسربواسطة عامـل       

ويتضح أن النمـوذج  . وهي نسبة مقبولة في العلوم االجتماعية        %٣٠النموذج تتجاوز نسبة    
 ".بعد البيئيال" من التباين الكلي للعبارات المعبرة عن %٥٦يفسر 
 تتجــاوز نــسبة  KMOأن قيمــة مقيــاس   اإلنــسانيالبعــد تــشير النتــائج الخاصــة ب   -٤
 كمـا   .، وهي نسبة مقبولة في العلوم االجتماعية، مما يـدل علـى كفايـة عينـة البحـث                 %٥٠

يتـــضح أيـــضاً أن درجـــة شـــيوع المتغيـــرات التـــي تعبـــر عـــن نـــسبة تبـــاين المتغيـــر المفـــسر   
.  االجتماعيـة   وهـي نـسبة مقبولـة فـي العلـوم        %٣٠بواسطة عامل النمـوذج تتجـاوز نـسبة         

 ".اإلنسانيلبعد ا" من التباين الكلي للعبارات المعبره عن %٥٤ويتضح أن النموذج يفسر 
 تتجاوز نـسبة    KMOأن قيمة مقياس     االجتماعية   المسؤوليةتشير نتائج إدراك     -٥
 كمـا   .، وهي نسبة مقبولة في العلوم االجتماعية، مما يـدل علـى كفايـة عينـة البحـث                 %٥٠
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جة شيوع المتغيرات التي تعبر عن نسبة تباين المتغيرالمفسر بواسطة          يتضح أيضاً أن در   
ويتـضح أن   .  وهـي نـسبة مقبولـة فـي العلـوم االجتماعيـة            %٣٠عامل النموذج تتجاوز نسبة     

 المــــسؤوليةإدراك " مــــن التبــــاين الكلــــي للعبــــارات المعبــــرة عــــن %٥٨النمــــوذج يفــــسر 
 .االجتماعية

، %٥٠ تتجاوز نـسبة     KMOيمة مقياس    أن ق  تشير نتائج إدراك سمعة المنظمة     -٦
 كمـا يتـضح     .وهي نسبة مقبولة في العلوم االجتماعية، ممـا يـدل علـى كفايـة عينـة البحـث                 

أيضاً أن درجة شيوع المتغيرات التي تعبرعن نسبة تباين المتغير المفسر بواسطة عامل         
ن النمـوذج  ويتضح أ .  وهي نسبة مقبولة في العلوم االجتماعية      %٣٠النموذج تتجاوز نسبة    

 ".إدراك سمعة المنظمة" من التباين الكلي للعبارات المعبرة عن %٥٢يفسر  
 :وكانت مقاييس جودة المطابقة كالتالي   -٧

GFI =٠٫٩٥, RMR=٠٫٠٤١, CFI=٠٫٩٥, IFI=٠٫٩٥, NFI=٠٫٩٥. 
 ),GFI، (IFI))( ، و(RMR)من النتائج السابقة نـرى أن النمـوذج نجـح فـي أجتيـاز إختبـار       

CFI),( NFI)  (ولذلك يتم  قبول النمـوذج،  .والوصول إلى  أفضل مطابقة بالنسبة للمقاييس 
 .وبالتالي قبول الفرض االول

، )٢٫٩٦(ن قيم البواقي منخفضة جـداً ولـم تـتخط القيمـة الحرجـة         تشير النتائج  أ    -٨
ممـا يـدل علـى أقتـراب النمـوذج          ) حول الـصفر  (ويتضح أنها في أغلب القيم كانت منخفضة        

وبالتــالي قبــول الفــرض األول الــذي يبــين وجــود       .الءمــة الداخليــة بالنــسبة للبيانــات   مــن الم
مالءمــة إحــصائية بــين النمــوذج المقتــرح للعالقــات بــين متغيــرات الدراســة وبيانــات عمــالء   

 .المصارف كما تعسكها مؤشرات المالءمة اإلحصائية
مـــسؤولية  وجـــود ارتبـــاط بـــين البعـــد االجتمـــاعي وإدراك ال    إلـــى تـــشير النتـــائج   -٩

وهــي ) ٠٫٦٣٨(ونالحــظ وجــود عالقــة معنويــة طرديــة بينهمــا بقيمــة  . منظمــةاالجتماعيــة لل
وجــود  كمــا تــشير إلــى   . %٩٩أي بدرجــة ثقــة  ) ٠٫٠١(  عنــد مــستوى معنويــة أقــل مــن    ةدالــ

 االجتماعيــة وكانــت قيمتــه إيجابيــة المــسؤوليةتأثيرمباشــر للبعــد االجتمــاعي علــى إدراك 
وبالتــالي  يمكننــا  قبــول  الفــرض  الفرعــي  ٠٫٠١ال إحــصائياً عنــد كمــا حــدد الفــرض، وكــان  د

  .)للفرض الثاني (األول
ارتبـاط بـين البعـد البيئـي وإدراك المـسؤولية االجتماعيـة       تشير النتائج إلى وجـود    -١٠

 عنــد ةوهــي دالــ )  ٠٫٦٦٦(ونالحــظ وجــود عالقــة معنويــة طرديــة بينهمــا بقيمــة       . منظمــةلل
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وجــود تأثيرمباشــر كمــا تــشير إلــى  . %٩٩أي بدرجــة ثقــة ) ٠٫٠١( مــستوى معنويــة أقــل مــن 
إيجابيـة كمـا حـدد الفـرض،          االجتماعية وكانـت قيمتـه     المسؤوليةللبعد البيئي على إدراك     

 .)للفرض الثاني(وبالتالي  يمكننا  قبول  الفرض  الفرعي الثاني  ٠٫٠١وكان  دال إحصائياً عند 
ــود    -١١ ــى وجــ ــائج إلــ ــد  تــــشير النتــ ــين البعــ ــاط بــ ــسانيارتبــ ــسؤولية اإلنــ  وإدراك المــ

وهــي )  ٠٫٦٠٣(ونالحــظ وجــود عالقــة معنويــة طرديــة بينهمــا بقيمــة  . ةمنظمــاالجتماعيــة لل
وجــود  كمــا تــشير إلــى   . %٩٩أي بدرجــة ثقــة  ) ٠٫٠١(  عنــد مــستوى معنويــة أقــل مــن    ةدالــ

 االجتماعية وكانت قيمته إيجابيـة كمـا    المسؤولية على إدراك    اإلنسانيتأثيرمباشر للبعد   
 وبالتـالي  يمكننـا  قبـول  الفـرض  الفرعـي الثالـث                ٠٫٠١حدد الفرض، وكان  دال إحصائياً عند        

  .)للفرض الثاني(
ارتبـــاط بـــين إدراك المـــسؤولية االجتماعيـــة وســـمعة تـــشير النتـــائج إلـــى وجـــود  -١٢

ــة بينهمــا بقيمــة      . ةلمنظمــا ــة طردي ــد ة  وهــي دالــ ،)٠٫٦٦٩(ونالحــظ وجــود عالقــة معنوي  عن
وجــود تأثيرمباشــر كمــا تــشير إلــى  .  %٩٩أي بدرجــة ثقــة ) ٠٫٠١(أقــل مــنمــستوى معنويــة 

يجابيــة  كمــا  ة وكانــت قيمتــهمنظمــ االجتماعيــة علــى إدراك ســمعة الالمــسؤوليةإلدراك 
وتتفق مع  وبالتالي  يمكننا  قبول  الفرض الثالث          ٠٫٠١حدد الفرض، وكان  دال إحصائياً عند        

 هــذه األخيــرة أن درجــة الـــتأثير تتجــاوز العميــل  أظهــرت.). (٢٠١٢ ,.Maden et al دراســة 
 .لتشمل الموظف والمستثمر

. مـصرف  وجـود ارتبـاط  بـين البعـد االجتمـاعي وإدراك سـمعة ال                إلى تشير النتائج  -١٣
 عند مستوى معنوية    ةوهي دال )  ٠٫٦٣٨(ونالحظ وجود عالقة معنوية طردية بينهما بقيمة        

ــن  ــل مـ ــة  ) ٠٫٠١(أقـ ــة ثقـ ــشير . %٩٩أي بدرجـ ــا تـ ــى كمـ ــد     إلـ ــر  للبعـ ــر مباشـ ــأثير غيـ ــود تـ وجـ
 وة وكانت قيمته إيجابية كما حدد الفـرض وكـان ذ  منظماالجتماعي على إدراك سمعة ال   

  وبالتـــالي يمكننـــا قبـــول الفـــرض الفرعـــي األول ٠٫٠١داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستوى معنويـــة  
 .)للفرض الرابع(

ــود   -١٤ ــائج إلـــى وجـ ــد البيئـــي وإدراك ســـمع  تـــشير النتـ . مـــصرفة الارتبـــاط بـــين البعـ
 عند مستوى معنويـة    ةوهي دال ) ٠٫٥٧٨(ونالحظ وجود عالقة معنوية طردية بينهما بقيمة        

وجــود تــأثير غيــر مباشــر للبعــد البيئــي كمــا تــشير إلــى . %٩٩أي بدرجــة ثقــة ) ٠٫٠١( أقــل مــن
 وكانت قيمته إيجابية كما حـدد الفـرض وكـان دال إحـصائياً              منظمة،ال إدراك سمعة  على

 .)للفرض الرابع(وبالتالي يمكننا قبول الفرض الفرعي الثاني ٠٫٠١وية  عند مستوى معن
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. مــصرف وإدراك ســمعة الاإلنــسانيارتبــاط بــين البعــد  تــشير النتــائج إلــى وجــود    -١٥
 عند مستوى معنويـة  ةوهي دال)  ٠٫٥٩٣(ونالحظ وجود عالقة معنوية طردية بينهما بقيمة        

 اإلنـساني وجود  تأثير غيـر مباشـر للبعـد     كما تشير إلى . %٩٩أي بدرجة ثقة    ) ٠٫٠١(أقل من 
ة وكانت قيمته إيجابية كما حدد الفـرض وكـان دال إحـصائياً عنـد      منظمال وإدراك سمعة 

 .)للفرض الرابع (وبالتالي يمكننا قبول الفرض الفرعي الثالث٠٫٠١مستوى معنوية  
ل ابعــاد مباشــر لكــفــي ضــوء النتــائج الــسابقة توصــلت الدراســة الميدانيــة لوجــود تــأثير   

ــة   ــة علـــــــى إدراك  المـــــــسؤوليةأنـــــــشطة ممارســـــ ــة بالمنظمـــــ  المـــــــسؤولية االجتماعيـــــ
 االجتماعيــــة علــــى ســــمعة المــــسؤوليةوأيــــضاً وجــــود تــــأثير مباشــــر إلدراك .االجتماعيــــة
 االجتماعية على سـمعة  المسؤوليةولكن يوجد تأثير غير مباشر البعاد أنشطة    . المصرف
 . المصرف

ــى أ   ــد علـ ــائج تأكيـ ــذه النتـ ــد هـ ــل    تعـ ــدى عميـ ــة لـ ــوع المـــسؤولية االجتماعيـ ــة موضـ هميـ
كما تمثل تأكيد ألهميـة الموضـوع فـي أبعـاده الثالثيـة و تجـاوز للمفهـوم الـضيق                     . المصرف

)Kuznetsov et al., والمحــدود الــذي يقتــصرعلى جانــب العالقــات العامــة و يكتفــي  ) ٢٠٠٩
بــاكنر و ( عــدة يرجــع هــذا التحــول كمــا ذكــر فــي دراســات   . بوجهــة نظــر االدارة فحــسب

الى عوامل ثقافية و ادراكية للعميل الذي أصبح أكثر وعيـا بقـضايا مجتمعـه،     ) ٢٠١٢اخرون،  
والــى عوامــل اجتماعيــة و التــي تأخــذ شــكل ضــغوط و تــدفع الــى التبنــي الحقيقــي للبعــد             

باالضافة الى القـوانين و التـشريعات الوطنيـة و العالميـة التـي تزيـد                . االجتماعي في المصرف  
أما العوامل االقتـصادية خاصـة فيمـا    . الضغط على المنظمات ككل مهما كان انتمائها      في  

يتعلق بالمصارف التي تحقق أرباح طائلة و الذي مـن شـأنه أن يـدفع سـواء للتبنـي الحقيقـي                     
لتــصور مجتمعــي واســتراتيجي للمنظمــة أو باالكتفــاء بعمليــة عالقــات عامــة تحــسن مــن      

 .رأي العامالصورة الذهنية للمصارف لدى ال
ــذا االهتمـــام المتزايـــد أن يـــساهم أو يؤشـــرالى نقطـــة تحـــول فـــي مهمـــة      مـــن شـــأن هـ
المصرف بـصفة عامـة و المـصرف بـصفة خاصـة مـن منظـور خدمـة المـساهمين الـي خدمـة                        

لكن في ضـوء نتـائج هـذا البحـث اليمكنـا أن نقـر أن اهتمامـات        ). ٢٠٠٧ ,.Du et al( المجتمع 
  الزالــت ال ترتقــي الــى مــستوى   اإلنــسانيجتمــاعي، البيئــي و  المــصارف الــسعودية بالبعــد اال 

أي . ( ٢٠٠٦ ,.McWilliams et al ,٢٠٠٧ ,.Husted et al ,٢٠٠٨ ,Weber) اســتراتيجي 
 .بمفهوم أوضح ادراج المسؤولية االجتماعية في اطار خطة استراتيجية للمؤسسة
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 ثتوصيات البح
ــائج هــذه الدراســة التــي أكــدت ارتبــاط ا      ألنــشطة وممارســات المــسؤولية  فــي ضــوء نت

االجتماعية بصفة غيـر مباشـرة مـع سـمعة المؤسـسة المـصرفية يتأكـد ضـرورة التحـرك                    
مـن خـالل    وذالـك     سـمعة المـصرف    دراك  إتحـسين   على مستوى اسـتراتيجي وتـشغيلي  ل       

 :االهتمام بما يلي 
النظر إلى المصلحة االجتماعية بنفس القدر الـذي تنظـر إلـى تحقيـق أعمالهـا مـن            -١

 .خالل المجتمع 
ــا ل  تبنـــي المـــصارف -٢ ــةةلمـــسؤوليلتـــصور ورؤيـ ــودة   االجتماعيـ ــؤدي لتحـــسين جـ  تـ

 .المجتمع باالضافة إلى تحسين الربحية على المدى البعيد
 أن ال مـصارف  ال لـى ع. تجاوز المفهوم الضيق والمحـدود للمـسؤولية االجتماعيـة    -٣

العمـل مـع أطـراف أخـرى        بالتعاون مـع بـرامج وزارة الـشئون االجتماعيـة وتوسـيع             تكتفي  
 .فعالة
 .عمالها في مجـال المـسؤولية االجتماعيـة   أ عن ة بحمالت اعالني مصارف ال قيام  -٤

وذلك من أجل خلـق صـورة ذهنيـة ايجابيـة عـن المـصرف أو الحفـاظ علـى الـصورة الذهنيـة            
 . الجيدة للمصرف

 

@     @     @ 
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 :الخاتمة
ؤثر بـشكل مباشـر   تـ  االجتماعيـة  المسؤوليةممارسة أنشطة أبرزت هذه الدراسة أن     

. وتــؤثر بــشكل غيــر مباشــرعلى ســمعة المــصرف     .  االجتماعيــة المــسؤوليةعلــى إدراك 

واظهرت النتائج أن  اهتمام المصرف بالبعد االجتمـاعي يـؤثر مباشـرة علـى إدراك العميـل                 

للمسئولية االجتماعية ،ويـؤثر بـشكل غيـر مباشـر علـى إدراك العميـل لـسمعة المـصرف                   

 يــؤثران بــشكل مباشــر علــى إدراك   اإلنــساني بالنــسبة لكــل مــن البعــد البيئــي و  وكــذلك.

وكـان هنـاك   .العميل للمسئولية االجتماعية ،وبـشكل غيـر مباشـرعلى سـمعة المـصرف          

 .  االجتماعيةالمسؤوليةايضاً عالقة مباشرة بين سمعة المصرف وإدراك 

ل فــي تركيــز الدراســة موضــوعي، والتــي تتمثــ ال يخلــو هــذا البحــث مــن حــدود ذات طــابع

 االجتماعيـــة علـــى ســـمعة   المـــسؤوليةأنـــشطة ممارســـة  علـــى معرفـــة تـــأثير متغيـــرات    

ومـن حــدود  .  بمدينـة الريـاض  المـصارف ، وحـدود مكانيـة، والتـي تتمثـل فـي عمـالء       المـصرف 

 .زمنية، والتي تتمثل في أن هذا البحث تم بداية العشرية الثانية من األلفية الثالثة

 بمدينــة الريــاض دون غيرهــا مــن المــدن  المــصارفبحــث علــى عمــالء  تــم تطبيــق هــذا ال 

 الـسعودية  طبـق علـى مـستوى المملكـة العربيـة     توبالتـالي يمكـن لألبحـاث المـستقبلية أن     

التــي لــم  االجتماعيــة المــسؤوليةأنــشطة يمكــن زيــادة مــساهمات . لتقليــل أخطــاء العينــة

يمكـن   . صارف ،والعـاملين  مثـل الـسياسات واالسـتراتيجيات فـي المـ          تستخدم في البحـث   

 . تطبيق هذا النموذج على مجاالت خدمية أخرى ومجاالت انتاجية

 

@      @      @ 
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 :المراجع العربية
،المـسؤولية االجتماعيـة فـي القطـاع الخـاص فـي المملكـة العربيـة           )١٩٩٨(التويجري،محمد بن ابراهيم     )١

 .٥٤- ٣٥، ص٢، ع١٨دارة،مجالسعودية،دراسة ميدانية استطالعية،المجلة العربية لإل
، المسؤولية االجتماعيـة للقطـاع الخـاص ، مقدمـة فـي التأهيـل العلمـي           )٢٠٠٩( الخضيري ،محسن أحمد   )٢

ــأثيري و    ــادل الت ــة بــين المجتمــع المــدني والقطــاع  الخــاص     المــسؤوليةوالتعميــق العملــي للتب  االجتماعي
لية االجتماعيـة للقطـاع الخـاص تجـاه       ،المؤتمر العلمي الثالث عـشر ،التوجهـات االسـتراتيجية للمـسؤو          

 . ٦٨-٥٥المشكالت االقتصادية واالجتماعية،ص 
،الــسلوك التنظيمــي فــي منظمــات األعمــال، دار وائــل للنــشر، الطبعــة  )٢٠١٠( العميــان، محمــود ســلمان )٣

 .الخامسة
،تجربـــــة المملكـــــة العربيـــــة الـــــسعودية فـــــي ترســـــيخ أســـــس المـــــسؤولية    )٢٠٠٩(الحارثي،عـــــسكر )٤

ملتقى العربــي األول حــول المــسؤولية االجتماعيــة لمؤســسات األعمــال تجــارب عربيــة      االجتماعيــة،ال
 .وأجنبية،الشارقة

اتجاهات المسؤولية االجتماعية وممارساتها في التنمية المستدامة وعالقتهـا         )٢٠١٣(الحارثي، عسكر  )٥
ارات العربيـة   االمـ –بالتنافسية،مؤتمر المسؤولية االجتماعية بدول مجلـس التعـاون الخليجي،ابـو ظبـي         

 .المتحدة
،المـسؤولية االجتماعيـة للقطـاع الخـاص نحـو إطـار مفـاهيمي لنـشأة           )٢٠٠٩( الدقن ،أحمد السيد محمد    )٦

ــات         ــشر ،التوجهـ ــي الثالـــث عـ ــؤتمر العلمـ ــر، المـ ــويم األداء واألثـ ــرح لتقـ ــوذج مقتـ ــوم ونمـ ــور المفهـ وتطـ
القتـصادية واالجتماعيـة،ص   االستراتيجية للمـسؤولية االجتماعيـة للقطـاع الخـاص تجـاه المـشكالت ا            

٩٥-٧٥. 
، المــسؤولية )٢٠١٠(القطرونــي، زينــب حــسن إجبــارة، جــاد الــرب، ســيد محمــد، هريــدي، فتحيــة حــسن       )٧

االجتماعية واألخالقية للمنظمات الصناعية الليبية ،دراسة ميدانيـة علـى الـشركات الـصناعية بمنطقـة         
 .١١٣- ١٠٨ ،ص ١٢٨إدارة االعمال مصر،عرسالة في بنغازي،

للتخطيط والرقابة واتخاذ القـرارات التـسويقية،مكتبة   :،بحوث التسويق   )١٩٩٦(بازرعه، محمود صادق،   )٨
 .العبيكان،الرياض

ــا      )٩ ــب، لينـ ــارينا والخطيـ ــيس، سـ ــاكنر، اليزبيـــت ، بيجـ ــة  ) "٢٠١٢(بـ ــال االجتماعيـ ــادة األعمـ ــن  ". ريـ ــر مـ تقريـ
 .استطالع على اإلنترنت جامعة ستانفورد

ــد الجاســـم   )١٠ ــع، خالـ ــؤتمر المـــسؤولية    ) ٢٠١٣(بومطيـ ــة ،مـ ــتراتيجية للمـــسؤولية االجتماعيـ ــادة االسـ القيـ
 . االمارات العربية المتحدة–االجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي،ابو ظبي 
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ــإلدارة تجــاه العــاملين    )١٩٩٥(حــسين، أحمــد علــي أحمــد    )١١ دراســة ميدانيــة  : المــسؤولية االجتماعيــة ل
، كليــة التجــارة المجلــة العلميــة لالقتــصاد والتجــارة . اعيليةبــالتطبيق علــى هيئــة قنــاة الــسويس باإلســم  

 .١٤٦٩-١٣٩٧، ص ص ١، ع جامعة عين شمس
 .قسم ادارة األعمال، الدار الجامعية: كلية التجارة .السلوك التنظيمي المعاصر ) ٢٠٠٤(حسن، راوية  )١٢
ــة للقطــاع الخــاص فــي مــصر،دراسة     المــسؤولية،)٢٠٠٩(فــؤاد محمــد عــيس   عــارف، )١٣ ــه  االجتماعي حال

تطبيقية لقيـاس وتقيـيم المـسؤولية االجتماعيـة للـشركات،المؤتمر العلمـي الثالـث عـشر ،التوجهـات                   
االسـتراتيجية للمــسئولية االجتماعيــة للقطــاع الخـاص تجــاه المــشكالت االقتــصادية واالجتماعيــة،ص   

٥٣-٢١. 
 معوقـات  -جالهـا المسؤولية االجتماعية لمنظمـات األعمـال م   )١٩٩٧(عبدالرحمن، أحمد عبد الكريم  )١٤

، ص ص ٣، ع ٢٤مــصر، س . المجلــة البحــوث التجاريــة المعاصــرة . دراســة ميدانيــة تطبيقيــة : الوفــاء بهــا
٢٥١-١٩١ . 
،اســـــتراتيجية تطـــــوير االداء االجتمـــــاعي لمنظمـــــات    ) ٢٠٠٦(كـــــشكوشة ،نجـــــوى متـــــولي حـــــسن،    )١٥

 .ت فرع جامعة األزهر للبنا–االعمال،رسالة دكتوراه غير منشوره ،كلية التجارة 
 .، وظائف االدارة، دار النشر اليازوري) ٢٠٠٩(زيارة، فريد فهمي )١٦
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The Influence of Practicing Activities of Social Responsibility 

on the Reputation of the Organization A Case Study of Banks in Riyadh 

Dr. Jamal Al-Faitouri Shuqair

Associate Professor at the College of  Economics and Business Administration, 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University  

Dr. Issam Abdulhadi Ali Khalil 

Abstract: 

The interest in Corporate Social Responsibility (CSR) is legitimated by 

several drivers such as added value. Theoretical and empirical studies point to a 

relationship between CSR and performance. Only, few studies have been 

conducted on CSR in relation to Corporate Reputation. The purpose of this 

research is to highlight the SR activities from the customer’s perception and its 

impact on corporate reputation in Saudi banking sector. A questionnaire-based 

survey was conducted (384 respondents). The results showed a direct effect of 

organizational social responsibility activities on the SR perception. In addition, it 

revealed a direct impact of SR perception on corporate reputation. However, an 

indirect impact has been showed between dimensions of SR activities and 

corporate reputation.  

Key-words: Corporate Social Responsibility, Perception and Corporate 

Reputation. 
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 :ملخص الدراسة
عالقـة بــين مـا وراء االســتيعاب والقـدرة علـى التــذكر؟ ومـدى تــأثر      هـدفت هـذه الدراســة إلـى البحــث فـي ال    

 مـا وراء االسـتيعاب بـالتنبؤ بالقـدرة     إسـهام القدرة علـى التـذكر بمتغيـري الفئـة العمريـة والجـنس؟ ومـا مـدى          

تبــار خاختبــار مــا وراء االســتيعاب، وا : علــى التــذكر ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم اســتخدام اختبــارين همــا   

مة االختبارين لخصائص السمة المقاسة تـم إجـراء صـدق المحكمـين،             ء التذكر؛ وللتأكد من مال    القدرة على 

 طالبـاً وطالبـة، ممـن يدرسـون فـي جامعـة            )٩٦(تكونت عيّنة الدراسـة مـن       . وحساب معامل ثبات االختبارين   

أشارت نتائج الدراسة الـى عـدم وجـود فـروق ذات            . وقد تمّ اختيار العيّنة بالطريقة العشوائية     . الملك سعود 

 هنالـك   أنإالفـي مهـارات مـا وراء االسـتيعاب تعـزى ألثـر الجـنس،        ) ٠٫٠٥(داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة          

 بلــغ إذالتحــصيل : كمجــال فــي المتوســطات الحــسابية  ولــصالح اإلنــاث  إلنــاثوافروقــا ظاهريــة بــين الــذكور  

كمـا تبـين وجـود فـروق دالـة إحـصائياً عنـد مـستوي الداللـة              ). ١٢٫٢٢(ومتوسط الـذكور    ) ١٢٫٢٦(متوسط اإلناث   

د ووجـو .  هناك فروقا في القدرة على التذكر لصالح الـذكور         أنفي القدرة على التذكر تعزى للجنس، إذ        ) ٠٫٠١(

 المهمــة لمــا وراء االســتيعاب والقــدرة علــى    مجــالبــين ) ٠٫٠٥(عالقــة ارتباطيــة طرديــة عنــد مــستوى الداللــة    

وراء االسـتيعاب غيـر دالـة إحـصائيا مـا            ما يتعلق بالعالقة التنبؤية فقد تبين أن جميـع متغيـرات مـا             أما. التذكر

 .)٠٫٠١( المهمة فكان له تأثير دال إحصائيا عند مستوي مجالعدا 

 .العمر، الجنس،  على التذكر ماوراء اإلستيعاب، القدرة:الكلمات المفتاحية
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 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

 :المقدمة
مــا وراء االســتيعاب أحــد اهــم العوامــل المــؤثرة فــي   مهــارات عــدّ ت :الخلفيــة النظريــة

ولمــا  تنميــة البنــاء المعرفــي واالنــساق الفكريــة، لــدى الطلبــة فــي مختلــف مراحــل التعلــيم  

مـا وراء االسـتيعاب فـي ماهيتهـا عمليـة تحليليـة، تفاعليـة، بنائيـة، فـإن هـذا                     مهـارات   كانت  

لن يتحقق إال إذا توافر لدى الطلبة قدر من الوعي باسـتخدام مـا تتطلـب مـن       الفهم الواسع   

وحتى يتمكن الطلبة من اسـتيعاب مـا يقـرأون،    . نشاطات ذهنية، وعمليات أدائية مصاحبة    

فإن جملة من المهـارات والقـدرات يجـب أن تتـوفر لـديهم كالقـدرات المعرفيـة المرتبطـة                    

لمعلومــات، والمهـارات المعرفيــة المرتبطـة بالــذاكرة    بهــا األفـراد ا ونبالطريقـة التــي يعـالج  

);Palensur & Brown 1985; Afflerbach & Pearson, 2008 Craften, 1983.( 

 أداء االســتيعاب فــيالمتعلمــين لــدى علــى التنبــؤ أو الحكــم  فــي القــدرة إن االهتمــام      

هامـة للتنظـيم الـذاتي    وتعد تلك القدرة  .  المحور الرئيس لموضوع ما وراء االستيعاب      يعتبر

ــة أنهــم ســيؤدون أداء ضــعيفاً فــي امتحــان مــا، فقــد يقــرر       ؛للدراســة ــأ الطلب ــدما يتنب ون  فعن

 بينـت الدراسـات أن حكـم    وقـد استخدام استراتيجيات تقوية كإعادة قراءة الـنص مـثالً،    

مــا وراء االســتيعاب األكثــر دقــة يــؤدي إلــى تنظــيم ذاتــي أكثــر فعاليــة للدراســة والــذي يقــود   

  تـشكل مجـاالت وقد حـدد سـتانفورد أربعـة    ). zhao & Linder, 2008(وره لتذكر أفضل بد

 مــا –اســتيعاب عــالٍ :  وتتمثــل فــي المجــال االول االســتيعاب ومــا وراء االســتيعابمهــارات

 كمــا ،ويقــصد بــه أن الطلبــة يعرفــون وهـم علــى وعــي بــأنهم يعرفــون : وراء اسـتيعاب عــالٍ 

 مـا وراء    –استيعاب منخفض   : ، والمجال الثاني  ي االختبار يعتقدوا ان يكون أداؤهم جيداً ف     

 كما يعتقـدوا  ،ويقصد به أن الطلبة ال يعرفون ويدركون أنهم ال يعرفون    :  استيعاب مرتفع 

ــا وراء اســتيعاب  -اســتيعاب مرتفــع : والمجــال الثالــث  ،ن أداؤهــم ضــعيفاً فــي االختبــار   أ  م

 وهـم ذو أداء جيـداً فـي    ن،هم يعرفـو  ولكنهم ال يعرفون أننن الطلبة يعرفو أي  أ: منخفض

 مـــا وراء -اســـتيعاب مـــنخفض: ، والمجـــال الرابـــعاالمتحـــان ويعتقـــدوا أن أداءهـــم ضـــعيفاً

الطلبة ال يعرفون لكنهم يعتقدون أنهم يعرفون، وقد يكون أداؤهم          : استيعاب منخفض 



 

 
  في ضوء متغيري العمر والجنس لدى طلبة جامعة الملك سعود  بالقدرة على التذكراما وراء االستيعاب وعالقتهمهارات  ٧٦

حمد محمد عوض الغرايبة أ.د -عبداهللا أحمد الزهراني. د

 De Beni, Palladino, Borellaضعيفاً في االمتحان لكنهم يعتقدوا أن أداءهم كان جيداً  

& Lo Presti,2003; Thiede , Anderson& Therriault,2003)    ،    والسـتيعاب نـص مـا

ومـع  . فالقارئ يخزن نصاً قام بفك ترميزه للتـو أثنـاء القيـام بعمليـات معقـدة لبنـاء المعنـى                  

 فالذاكرة العاملة تقوم بتخزين التلميحات القادمة من المعلومات ؛التقدم في قراءة النص  

ويـشتمل اسـتيعاب الـنص علـى عـدد          .  المكتمـل  ن جملة حتـى الوصـول للمعنـى       من أكثر م  

 ، الذاكرة العاملة، وفك الترميز الفـردي للكلمـات   على ملتمن المهارات والقدرات التي تش    

والدخول في المعنى، وتمثيل معنـى الكلمـات لوحـدات معنـى أكبـر، وربـط المعلومـات مـن                    

اء الــنص، وتركيــز اإلنتبــاه علــى األفكـــار     خــالل الجمــل، وتحديــد عــدم التوافــق بـــين أجــز      

الرئيـــسية، وبنـــاء صـــور عقليـــة، وتـــشكيل معـــارف جديـــدة، ودمـــج المعلومـــات المرتبطـــة   

وكل تلك المكونـات الـضرورية لإلسـتيعاب تـشكل          . بالتمثيالت في الذاكرة طويلة المدى    

 أن اعتمـــاداً اســـتثنائياً علـــى كـــل مـــن تخـــزين ووظـــائف المعالجـــة للـــذاكرة العاملـــة، كمـــا  

اإلستيعاب يعتمـد علـى سـعة الـذاكرة العاملـة للحفـاظ علـى المعلومـات فـي الـنص، والتـي                       

 .( Dehn, 2008; Shinji & Kenji, 2013)تسهل استيعاب الجمل المتالحقة 

ولعل اإلهتمام بدراسة وعي الطلبة بما يبذلونه من نشاطات وعمليـات تفكيريـة اثنـاء               

ما يـراه بعـضهم مـن أن بلـوغ الطالـب حـدّ إدراك مـا          ممارسة القراءة يجيء متفقا وداعما ل     

يتعلمــه مــن العلــوم والمعــارف لــن يكــون كافيــا وحــده لبلــوغ مــستوى الــتعلم النــوعي، وإن  

الطريق إلـى ذلـك يتطلـب أن يكـون لديـه قـدر مـن الـوعي باالسـتراتيجيات التـي اسـتخدمت                  

ومــات والبيانــات، لتحقيــق ذلــك القــدر مــن االســتيعاب لمــا تــم تعلمــه واكتــسابه مــن المعل   

 ;Flynn& Patrocionio,1993(والوعي ايضا بأساليب المعالجة الدماغية لهـذه المعلومـات   

Rossana, Erika & Barbara, 2007  ( 

 مـا وراء االسـتيعاب      ومهـارات ويحتل موضوع الـوعي باسـتراتيجيات الـتعلم بعامـة،               

لكمــي الــى مــستوى الــتعلم  بخاصــة أهميــة كبيــرة فــي انتقــال الطلبــة مــن مــستوى الــتعلم ا  

المـستوى الـسطحي، إذ     : النوعي، ويمكن تحديد ثـالث مـستويات لمـا وراء االسـتيعاب هـي             
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 ومـستوى قاعـدة الـنص، إذ        ،يتم فيه تطوير تمثيل النص من حيث الشكل الذي يظهـر فيـه            

يتم فيه تمثيل المعلومات التي تم قراءتها من حيث المكونات الكتابية، وينظر إلى قاعدة        

 ومــستوى نمــوذج الظــرف، يقــوم ؛نص علــى أنهــا تلخــيص للكلمــات، بحيــث يبقــى المعنــىالــ

 , Rawson) القــارئ ببنــاء تمثيــل لهــذه الظــروف اعتمــاداً علــى الــنص، وخبراتــه الــسابقة  

Dunlosky& McDonald 2002)         وينظـر إلـى المـستوى الـسطحي ومـستوى قاعـدة الـنص

 Thiede & Dunlosky, 1999) zhao & Linder   علـى أنهـا تمثـيالت تعتمـد علـى الـذاكرة      

Holm, 2008;  .( وقــد أظهــرت نتــائج بعــض الدراســات التــي أجريــت حــول موضــوع مــا وراء

 بين درجة وعي الطلبـة بمـا يقومـون          ذو داللة احصائية  االستيعاب إلى وجود ارتباط موجب      

بـــه ويـــستخدمونه مـــن أســـاليب وفنيـــات، وعمليـــات قرائيـــة، ومـــدى إدراكهـــم وتـــذكرهم   

لمعلومات والبيانات، وقدرتهم على اسـتخدامها وتوظيفهـا فـي مواقـف الـتعلّم المختلفـة           ل

)Flavel, 1979 , 1981(. 

إن عمليات التذكر المختلفة ليست جميعها متـشابهة تمامـاً، ومـع ذلـك نجـد فيهـا                       

والتــذكر مــن أهــم  . بعــض العوامــل المــشتركة، ألن مــا نتــذكره يعتمــد علــى مــا تــم تعلمــه    

ات المعرفية وأكثرها تأثيراً في نظام معالجـة المعلومـات؛ إذ تمثـل انعكاسـاً كبيـراً          العملي

وال يمكن إغفال دور الطلبـة فـي اسـتخدام    . لما يتعلّمه الفرد خالل مراحل حياته المختلفة 

استراتيجيات ما وراء االستيعاب المناسبة التي تمكنهم مـن زيـادة التحـصيل، وتجعلهـم               

عمليـــة ليـــث تمـــدهم بتغذيـــة راجعـــة مـــن خـــالل اســـتخدامهم  علـــى وعـــي بـــذاكرتهم، ح

 . (Gargiulo, 2006)الوصــول إلــى أفــضل أداء والــتحكم بغيــة تحقيــق األهــداف التعليميــة،  

الدراسـات    إال أن     ؛وعلى الرغم من أهمية ما وراء االستيعاب في تنمية القدرة علـى التـذكر             

 ومـن الدراسـات الهامـة فـي هـذا           عربية، خصوصا في العالم ال     في هذا المجال قليل    واالبحاث

المجال دراسة قامت بفحص العالقة بـين  كفـاءة مـا وراء الـذاكرة واسـتراتيجية التـنظم                   

علــى أنهــا اســتراتيجية مــا وراء االســتيعاب فــي تنميــة القــدرة علــى التــذكر قــام ديمــاري و      

اوحـت  طالبـاً، تر ) ١٧٩(بدراسـة تكونـت عينتهـا مـن    (Demarie & Ferron, 2003) فيـرون  
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ســنة، حيــث كانــت الفرضــية الرئيــسة للدراســة، أن العوامــل الثالثــة    ) ١١-٥(أعمــارهم بــين 

ــا وراء الـــذاكرة واإلســـتراتيجية ( محـــددات أساســـية لتحـــسين التـــذكر مـــع  ) الكفـــاءة ومـ

 إلــى وجــود عالقــة دالــة احــصائياً بــين  كفــاءة مــا وراء    النتــائجوقــد أشــارت . التقــدم بــالعمر

 بـين   عالقـة دالـة احـصائياً      تظهـر ذكر األطفال األكبر سـناً، بينمـا لـم          الذاكرة والقدرة على ت   

كفــاءة مــا وراء الــذاكرة والتــذكر لــدى األطفــال األصــغر ســناً، كمــا أشــارت النتــائج إلــى أن     

العوامــل المــؤثرة فــي التــذكر قــد تختلــف بــاختالف العمــر، وأن  كفــاءة مــا وراء الــذاكرة           

 . األفراد في العمرواستراتيجية االستيعاب تتطور مع تقدم

، دراسـة  )Cain, Bryant& Oakhill, 2004(جرى كل من كين وبراينت وواكهيـل  أو     

طوليــة هــدفت لتحديــد العالقــة بــين قــدرات الــذاكرة العاملــة ومهــارات االســتيعاب القرائــي 

أشارت النتائج إلى ان العالقة بين      وقد  .  الثامنة والتاسعة والحادية عشر    السنةلألطفال في   

االســتيعاب القرائــي وكــل مــن القيــام باالســتنتاج ومراقبــة االســتيعاب ليــست ذات عالقــة   

 . بشكل كامل بالذاكرة العاملة

الـــذاكرة واســـتخدام اســـتراتيجية مـــا وراء االســـتيعاب بـــين "وفـــي دراســـة بعنـــوان      

هدفت إلى معرفة مدى استخدام استراتيجيات ما وراء االستيعاب، والـذاكرة           " المراهقين

 Short Term)، والـذاكرة اللفظيـة العاملـة    (Long Term Memory)اللفظيـة طويلـة المـدى    

Memory)          فــي اســتيعاب نــص فعلــي، إضــافة إلــى العالقــات البينيــة بــين هــذه المتغيــرات  .

مراهقـاً يعـانون مـن صـعوبات     ) ٣٠(عينتها من ) (Desjardins, 2006اختارت دس جاردنس 

 قــام المــشاركون بقــراءة نــصين ســهلين ونــصين  حيــث.تعلــم مــن واليــة تورنتــو فــي كنــدا 

ــوا أي اســتراتيجيات مــا وراء االســتيعاب التــي اســتخدموها لفهــم النــصوص       . صــعبين وبين

ــصائية     ــة احــ ــروق ذات داللــ ــود فــ ــدم وجــ ــائج إلــــى عــ ــارت النتــ ــة   ) ٠٫٠٥=α(وأشــ فــــي  معرفــ

 .نوع الذاكرةيفسر من خالل استراتيجيات ما وراء االستيعاب واستخدامها 

ولبحــث دور الــذاكرة العاملــة ومــا وراء االســتيعاب فــي القــراءة االســتيعابية والعمــر،      

دراســتهما علــى عينــة  ) De Beni, Borella, Carretti, 2007(اجــرت دي بــورال وكاريــت  
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. سـنة ) ٨٥-٧٥(سـنة   ) ٧٤-٦٥(سـنة   ) ٣٠-١٨: (تكونت من هم في الفئات العمرية االتية      

أشـارت النتـائج    .  والـسردي  ائـي قـدرات فهـم الـنص الرو      تم استخدام اختبار موحد لقيـاس       

 داللـة  ظهـر الـشباب االصـغر سـناً    أظهروا فهما للـنص بـشكل كـاف، كمـا          أان كبار السن    

مع التقدم في العمر على إحصائية لى تراجع ذو داللة     إشارت النتائج   أعلى النص السردي، و   

 فـي القـراءة االسـتيعابية ولـم         لـى دور الـذاكرة العاملـة      إكما اشارت النتائج    . النص السردي 

 . يظهر الدور نفسه مع التقدم بالعمر

بدراسـة هـدفت الـى    ) Leong, loh & Han, 2008(قام كـل مـن لـونج ولـوه وهـان      وكما 

تكونـت عينـة الدراسـة مـن        . التعرف إلى العالقة بين االستيعاب والذاكرة العاملة اللفظيـة        

لـى أن الـذاكرة العاملـة اللفظيـة لهـا           إ النتائج   شارتأ،  )٥-٣( في الصفوف     صينياً  طفالً )٥١٨(

 . قراءة الكلمات واستيعاب النصعلىتأثير قوي 

 ,Carretti(وفــي دراســة تحليليــة لكــل مــن كارييــت وبــوريال وكورنولــدي ودي بينــي         

Borella, Cornoldi & De Beni, 2009 (    التي هدفت الى تحديد االدوار التـي تلعبهـا الـذاكرة

 أن الـذاكرة العاملـة   مفاده أساس واستنادا إلى. تفسير اداء االستيعاب القرائيالعاملة في  

 اشارت النتائج الى أن جميع ابعاد الذاكرة العاملة وتحديـداً         . لها عالقة بقدرات االستيعاب   

 وتتـأثر  مهمات التخـزين والمعالجـة والتحويـل تـؤثر وتتـاثر فـي مـستوى االسـتيعاب القرائـي          

 .فيه بنفس الوقت

وللوقــوف علــى تــأثير أنــواع مختلفــة مــن تفــسيرات المفــردات علــى اســتيعاب الــنص       

 علـى عينـة تكونـت مـن         ةدراسـ ) ٢٠٠٩(جـرى الجـابري     أ ،وتذكر األفكار الرئيسة فـي الـنص      

تــمّ . ، فــي قــسم اللغــة االنجليزيــة بجامعــة أم القــرى  مــن مــستوى الــسنة الثانيــة طالبــاً)٩٠(

 مفرداتـه    موضـحاً  ةلعربيـ للغـة ا   با  نـصاً  منهااالولى  قرأت    الى ثالثة مجموعات   تقسيم الطلبة 

بالعربية والثانية قرات نفس النص بوجود معاني المفردات باللغة االنجليزية والثالثة قرأت            

ــدون أي معــاني للمفــردات    ــى ان المجموعــة التــي زودت بمعــاني     . الــنص ب ــائج ال أشــارت النت
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ضل مـــن تلـــك التـــي زودت بمعـــاني  فـــأالمفـــردات باللغـــة العربيـــة تـــذكرت الـــنص بـــشكل  

 .المفردات باللغة االنجليزية وبداللة احصائية

 ولقيــاس دور االســتيعاب القرائــي علــى الــذاكرة العاملــة اجــرى ســوانس واكــونير             

)Swanson & O'Conner, 2009 (  دراســة تكونــت عينتهــا مــن)ينطالــب مــن الــصف) ١٥٥ 

ســتيعاب وتــوزيعهم الــى مجمــوعتين، تلقــت الثــاني والرابــع، تــم أختيــار الطــالب ضــعيفي اال

أشـارت  . أي نـوع مـن التـدريب      االخـرى لـم تتلقـى       المجموعـة    و ،قـراءة ال اً علـى  احدهما تـدريب  

،  لـديهم أفـضل    لقرائـي  مـستوى االسـتيعاب ا      كـان  أن الطالب اللذين تلقـوا تـدريب      ألى  إالنتائج  

 .ني في االستيعاب للتد واضحاًن الذاكرة العاملة تعد مؤشراًأ وتوصل الباحثين إلى

موضـوع الدراسـة الحاليـة،    بيالحظ من خالل مراجعة الدراسـات الـسابقة المرتبطـة            

لـــى امكانيـــة التنبـــؤ بالقـــدرة علـــى التـــذكر مـــن خـــالل مهـــارات مـــا وراء إ تـــشير هـــاان نتائج

 مهمــات التخــزين والمعالجــة  بعــاد الــذاكرة العاملــة وتحديــداً أاالســتيعاب، كمــا أنّ جميــع  

 Carretti, Borella, Cornoldi & Deتؤثر في مـستوى االسـتيعاب القرائـي   ول تتاثر والتحوي

Beni, 2009)(ًفي القـراءة االسـتيعابية    واضحاً؛ وانّ الذاكرة العاملة تلعب دورا (De Beni, 

Borella & Carretti, 2007)     ًللتــدني فــي    واضــحاً ؛  وانّ الــذاكرة العاملــة تعــد مؤشــرا 

؛ وأنّ الـذاكرة العاملـة اللفظيـة لهـا تـأثير قـوي       )Swanson & O,Conner, 2009(االستيعاب 

 ,Carretti, Borella, Cornoldi & De Beni; ; ;فـي قـراءة الكلمـات واسـتيعاب الـنص     

2009)  Leong, loh & Han, 2008( الـسابقة مــع  بعـض الدراسـات   تعارضـت  ن؛ فـي حــي 

يعاب القرائــي وكــل مــن القيــام كــين وبرينــت واوكهيــل فــي انّ العالقــة بــين االســت"نتيجــة 

 ,Cain(باالستنتاج ومراقبة االستيعاب ليست ذات عالقة بشكل كامل بالذاكرة العاملة 

Bryant& Oakhill, 2004(إلى عـدم وجـود فـروق ذات     التي توصلت ؛ ونتيجة ديسيجيردنت

داللـــة فـــي معرفـــة اســـتراتيجيات مـــا وراء االســـتيعاب واســـتخدامها يعـــزى لنـــوع الـــذاكرة 

Desjardins, 2006) (االشـارة الـى أنّ  كفـاءة  واسـتراتيجية     تمـت فقد ؛ أما ما يتعلق بالعمر 

؛ ولـم يظهـر   (Demarie & Ferron, 2003) االسـتيعاب تتطـور مـع تقـدم األفـراد فـي العمـر        
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؛  وانّ كفـاءة مـا   )De Beni, Borella &  Carretti, 2007(الـدور نفـسه مـع التقـدم بـالعمر      

 ,Demarie & Ferron) (قدرة على التذكر تظهر لدى األطفـال األكبـر سـناً   وراء الذاكرة وال

؛ )Swanson & O,Conner, 2009(؛ وان التـدريب يـؤثر بـشكل واضـح فـي االسـتيعاب       2003

 ).٢٠٠٩الجابري، ( في التذكر  واضحاًكما ان المعنى المرتبط بالنص يلعب دوراً

لنتــائج التــي خلــصت إليهــا، وتبــاين   الدراســات الــسابقة تنــوع ا اســتعراض يتــضح مــن      

وفي ضوء هـذه المالحظـات       .العينات التي طبقت عليها من حيث عددها، وأماكن تواجدها        

 الهامـة التـي تميـزت بهـا هـذه الدراسـة عـن الدراسـات                 الفـروق ال بد من اإلشـارة إلـى بعـض          

 . السابقة

عمريــــة؛ إذ ان تميــــزت هــــذه الدراســــة بدراســــة أثــــر متغيــــر الفئــــة ال: الفئــــة العمريــــة. ١

 Demarie ( الدراسات السابقة لم تتطرق لهذا المتغيـر باسـتثناء دراسـة ديمـاري و فيـرون     

& Ferron, 2003 (  وتناولـت االعمـار)(سـنة؛ ودراسـة دي بـورال وكاريـت     ) ١١-٥De Beni, 

Borella &  Carretti, 2007 (     وتناولـت األعمـار مـن)٧٥(سـنة  ) ٧٤-٦٥(سـنة  ) ٣٠-١٨-

-٣(وتناولت األعمـار مـن    )Leong, loh & Han, 2008( سة لونج ولوه وهانودرا. سنة) ٨٥

 : سابقا مرحلة عمرية لم يتم معالجتها للتتناولكما جاءت هذه الدراسة . سنوات) ٥

تميــزت هــذه الدراســة بدراســة أثــر متغيــر الجــنس؛ إذ لــم يــتم معالجتــه فــي : الجــنس. ٢

 .الدراسات السابقة

ســعت الدراســة الحاليــة للكــشف عــن عالقــات أكثــر دقــة، : المنهجيــة واإلجــراءات. ٣

 . أيضاًالمجاالت الفرعية الدراسة وإنما لمتغيراتوذلك بعدم اقتصارها على النتائج الكلية 

تميزت هذه الدراسة باستخدام اختبارات عالمية مقننـة، كاختبـار          : أدوات الدراسة . ٤

 ."القدرة على التذكر"

ــة مـــن الد  .  ٥ ــذه الدراسـ ــدّ هـ ــات القليتُعـ ــراسـ ــا وراء   لـ ــر مـ ــهام متغيـ ة التـــي تناولـــت اسـ

ــتيعاب        ــى االسـ ــسابقة علـ ــات الـ ــزت الدراسـ ــذكر؛ إذ ركـ ــى التـ ــدرة علـ ــي القـ ــتيعاب فـ االسـ
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كمــا يتــضح مــن الدراســات الــسابقة افتقــار االدب النظــري فــي  . وارتباطــه بالــذاكرة العاملــة

 .رة على التذكرالبيئة العربية لدراسات مرتبطة بموضوع ما وراء االستيعاب والقد

ما وراء االستيعاب   مهارات  وفي ضوء ما سبق، فقد جاءت هذه الدراسة لتبحث في                

 بالقــدرة علــى التــذكر، مــع األخــذ باالعتبــار متغيــر الجــنس والفئــة العمريــة؛ كمــا     اوعالقتهــ

 . بحثت الدراسة الحالية القدرة التنبؤية لما وراء االستيعاب في القدرة على التذكر

بالرغم من أهمية الوعي باستراتيجيات ما وراء االستيعاب لتنميـة       : الدراسةمشكلة  

القـــدرة علـــى التـــذكر، واهميـــة ذلـــك فـــي تحديـــد أهـــداف التعلـــيم المـــستقبلي، إال أن كـــمّ    

الدراسات والبحوث التي أجريت في هذا المجال نادرة، ومن بين الـدوافع الرئيـسة لدراسـة                

ي بوجـود عالقـة تربطهـا بــأداء الـذاكرة، حيـث اعتقــد      مـا وراء االسـتيعاب االفتـراض النظــر   

أن ثمـة عالقـة تبادليـة بـين المعرفـة بمـا وراء        Flavell & Wellman,1977)( فليفل وويلمـان 

االستيعاب والقدرة على التذكّر، فالمعرفة بما وراء االسـتيعاب تقـوم بـدور هـام فـي إنتـاج               

 . السلوك المرتبط بالتذكر وتعديله

ساتذة التعليم الجامعي ومعلمي المـواد الدراسـية        أعضهم ما إذا بمقدور     ويتساءل ب      

بعامة، تعليم الطلبة جميع هـذه االسـتراتيجيات، أو بعـضها؟ ومـا إذا كـان ارتفـاع مـستوى                    

الوعي بها سيكون أحد المداخل المهمـة لمعالجـة الـضعف فـي التحـصيل الدراسـي أم ال؟                 

 لـدى الطلبـة فـي تـذكر         ن هنـاك ضـعفٌ    أ االحظـ   فقـد  من خالل عمل الباحثـان فـي الميـدان،        و

وقــد يعــود ذلــك . أبــرز الحقــائق التــي يدرســونها فــي الغرفــة الــصفية وســرعة نــسيانهم لهــا

ــائج بعــض  وقــد .  مــا وراء االســتيعاب ومهــارات بــذاكرتهم،  الطلبــةلعــدم وعــي   أكــدت نت

لتعلــيم البحــوث التجريبيــة فــي هــذا اإلطــار امكانيــة تعلــيم الطلبــة فــي مختلــف مراحــل ا         

اســتراتيجيات مــا وراء اإلســتيعاب، وذلــك باتبــاع أســاليب وطرائــق تــدريس متقدمــة تركــز 

علــى مــشاركة الطلبــة فــي مواقــف الــتعلّم، وتعتمــد النــشاطات وآليــات الــتعلّم التعــاوني           

ولعـل أهـم مـا    ) Dole, Duffy, Roehler & Pearson, 1991( لتحقيـق هـذه الغايـة    سـلوباً أ

ــه فـــي   ــز عليـ ــيط، وإدراة    ينبغـــي التركيـ ــاليب التخطـ ــى أسـ ــة علـ ــدريب الطلبـ ــال تـ ــذا المجـ  هـ
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المعلومــات، والتقــويم، وذلــك مــن خــالل وضــعهم فــي مواقــف طبيعيــة تــستدعي قيــامهم   

بنشاطات وعمليات تفكيرية تنمي لديهم الوعي والقدرة على استخدام أسـاليب الـتعلّم،            

 .التفكيروالضبط، والتقويم الذاتية، التي تمثل في مجملها أحد محددات 

 إلــى المبــررات الــسابقة فــإن الحاجــة وعلــى صــعيد عــالمي تــدعو إلــى إجــراء  واســتناداً     

 فـي متغيـرات أخـرى،       ه وتـأثر  همزيد من الدراسة والبحث حـول هـذا المتغيـر، ودراسـة تـاثير             

ــا وراء االســتيعاب، وكيفيــة         ــرامج الالزمــة لتعلــيم اســتراتيجيات م وتطــوير األســاليب والب

 الدارسـة   فـإن  يـتالءم وطبيعـة النـصوص، والمعـارف المتـضمنة، وبالتحديـد              استخدامها بمـا  

 :إلجابة عن التساؤالت اآلتية تسعى لالحالية 

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى الداللــة اإلحــصائية   " األول  الــسؤال 

ــار مــا وراء االســتيعاب يعــ      )٠٫٠٥( زى  بــين متوســطات أداء أفــراد عينــة الدراســة علــى اختب

 " الجنس والعمر ؟: يلمتغير

 هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى الداللــة اإلحــصائية   "الثــاني الــسؤال 

لقــدرة علــى التــذكر يعــزى  ا ابــين متوســطات أداء أفــراد عينــة الدراســة علــى اختبــار  ) ٠٫٠٥(

 " الجنس والعمر ؟:لمتغير

ائية عنــد مــستوى الداللــة  هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة احــص   "الثالــث الــسؤال 

 "  والقدرة على التذكر؟هبين ما وراء االستيعاب وابعاد) ٠٫٠٥ (اإلحصائية

 مـا وراء االسـتيعاب فـي التنبـؤ      البعـاد هل يختلف االسـهام النـسبي       " الرابع          السؤال  

 " بالقدرة على التذكر؟

ولهـــا ألحــــد  مــــن تناتـــستمد الدراســــة الحاليـــة أهميتهــــا النظريـــة     :أهميـــة الدراســــة 

  وتكمــن هــذه األهميــة فــي محاولــة الدراســة الكــشف عــن   .الموضــوعات البحثيــة المهمــة 

 فـي تقليـل فـرص    أثر لما لهما من     ، ما وراء االستيعاب كمتنبئ بالقدرة على التذكر       مهارات

،  الدراسـي تشتت الطلبة، وتفسير عزوفهم عن أداء المهمات الدراسية ورفـع تحـصيلهم     

تكمن أهميـة الدراسـة فـي مجـال الـتعلّم فـي تنميـة الـوعي لـدى                   و. لم للتع فعيتهماوزيادة د 
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نقــل المعلومــات  والتــي تطــور كفــاءة الطالــب ل    مــا وراء االســتيعاب،  بمهــاراتالمعلمــين 

فـــإذا كـــان لـــدى الطالـــب قـــصور فـــي معرفـــة المعلومـــات  . للـــذاكرة واســـتدعائها بـــسهولة

ة معينــة وإال فــإن اســتدعاءها واســتدعائها؛ فــإن أداءه أليــة مهمــة يتطلــب معرفتــه لمعلومــ 

 . سوف يتأثر بهذا القصور، وهذا يؤثر تأثيراً مباشراً في العملية التعليمية

مية تتطابق مع تخطيط أنشطة تعليمية وتعلّكما تتضح أهمية الدراسة التطبيقية في 

 أكثـر حيويـة وعلـى درجـة عاليـة مـن القـدرة علـى             هم بحيث تجعل   الطلبة أهداف وحاجات 

االســــتراتيجيات التــــي مــــن شــــأنها أن  وتــــدريبهم علــــى .ي المواقــــف الــــصفيةالتفاعــــل فــــ

تــسهل علــيهم تنظــيم المعلومــات الالزمــة    و فــي تنميــة القــدرة علــى التــذكّر،    همتــساعد

 .للتعلّم

وبناءً على ما سبق، فإنه من الضروري أن يكون المتعلّم واعياً بأهمية استراتيجيات                  

ي تنمية القدرة على التذكر وفائـدتها، وإن المـتعلّم الـذي            وراء االستيعاب المستخدمة ف    ما

يعرف الكثير عن استراتيجيات ما وراء االستيعاب يمكن أن يكون أكثـر اسـتخداماً لهـا،          

حيــث يركــز المــتعلم أثنــاء الدراســة علــى المبــادئ واألســس التــي تــساعده علــى تــذكر مــا    

الخبـرة الجديـدة، وهـذا يـؤدي بـه      تعلمه، إذ أن الخبرات المخزنة لديه تـشكل عموميـات فـي        

إلى اسـتخدام قدرتـه علـى التـذكر بفاعليـة، ممـا يـسهم فـي االنتقـاء الجيـد السـتراتيجيات               

التشفير واالستدعاء األكثر مالءمة، والتي يمكن أن تؤدي إلى المراقبة والتنظيم والتقويم            

 . المستمر الذاتي لألداء

 :التعريفات اإلجرائية
لــوعي الخــاص بــالقراءة وحــل المــشكالت، واســتخدام آليــات    ا:مــا وراء االســتيعاب

مراقبـــــة القـــــارئ لفهمـــــه ووعيـــــه  بانهـــــا  وتعـــــرّف. ئالتـــــصحيح الـــــذاتي مـــــن قبـــــل القـــــار 

باالستراتيجيات التي تسهل عملية الفهم، أي أنه يتمثل فـي معرفـة الفـرد عـن متـى يفهـم             

جية المناســبة التــي يفهــم، ومــاذا يفهــم، ومــا يحتاجــه لكــي يفهــم، ومــا اإلســتراتي    ومتــى ال

ويعــرّف مــا رواء االســتيعاب فــي الدراســة الحاليــة     ). Brown,2003(تــساعده علــى الفهــم   
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بالدرجـــة الكليـــة والفرعيـــة التـــي تـــم الحـــصول عليهـــا نتيجـــة تطبيـــق مقيـــاس مـــا وراء           

 .االستيعاب

 تعــرف بأنهــا العمليــة التــي يتــذكر فيهــا الفــرد المعلومــات التــي    :القــدرة علــى التــذكر 

بها، وهي تمثل تفاعل بين عمليتي الترميز والتخزين للمعلومات  في سياق التـذكر      احتفظ  

(Baddeley,1990) .       أن القدرة على التذكر تمثل القدرة على تحديـد المعلومـات التـي سـبق

أن خُزنــت لتــذكرها، وتتوقــف تلــك العمليــة علــى مــدى تــوفر المثيــرات المناســبة وفــي هــذا      

ة على التذكر على أنه مفهوم مرادف لمفهوم الـذكاء، فهـو            الصدد، نظر وكسلر إلى القدر    

. (Wechsler ,1987)يمثل قدرة الفرد الكليـة علـى التعامـل النـاجح مـع المعلومـة وتـذكرها        

 فـــي الدراســـة الحاليـــة بالدرجـــة الكليـــة التـــي يحـــصل عليهـــا وتعـــرّف القـــدرة علـــى التـــذكر

 .الطالبة في اختبارات التذكر/ الطالب

المرحلـة العمريـة حيـث      : تتحـدد الدراسـة الحاليـة بالعوامـل اآلتيـة          :ةمحددات الدراسـ  

؛ ) ســنة فــأكثر ٢٥ســنة،   ٢٥ - ١٩( هــذه الدراســة علــى الطلبــة ممــن هــم فــي عمــر     أجريــت

تتحــدد هــذه الدراســة بالخــصائص الــسيكومترية ألدوات الدراســة المــستخدمة بهــا، وهــو     

؛ تتحــدد هــذه الدراســة بــالفترة  مقيــاس مــا وراء االســتيعاب ومقيــاس القــدرة علــى التــذكر   

؛ ومـن ثـمّ سـوف        فـي التحليـل    اإلحصائي المـستخدم  وباالسلوب  الزمنية التي أجريت فيها؛     

ــائج الدراســة الحاليــة صــالحة للتعمــيم علــى المجتمــع اإلحــصائي لهــذه الدراســة         تكــون نت

 .والمجتمعات المماثلة إحصائيا

ــة  ــرات الدراسـ ــر    :متغيـ ــى المتغيـ ــة علـ ــتملت الدراسـ ــد اشـ ــة لقـ المتغيـــرات : ات اآلتيـ

ــا وراء االســـتيعاب؛ الفئـــة العمريـــة  : المـــستقلة وهـــي ــنة،   ٢٥ - ١٩(مـ ؛ ) ســـنة فـــأكثر٢٥سـ

 .القدرة على التذكر: والمتغير التابع وه). ذكر، انثى(والجنس 

 جامعـة الملـك سـعود     تكوّن مجتمع الدراسـة مـن طلبـة          :تهاعينمجتمع الدراسة و  

 طالبــاً )٩٦(تكونــت عيّنــة الدراســة مــن  هــذا و. هـــ١٤٣٢/١٤٣٥ المــسجلين فــي الفتــرة بــين 

 كمـا تـم    .وطالبة، ممن يدرسون في جامعـة الملـك سـعود اختيـروا بالطريقـة العـشوائية               
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حمد محمد عوض الغرايبة أ.د -عبداهللا أحمد الزهراني. د

ــة أفــراد توزيــع ) ١( ويبــين الجــدول  اســتخدام المــنهج الوصــفي فــي الدراســة الحاليــة    العين

 .حسب الجنس والعمر

 ة حسب الجنس والعمرتوزيع أعداد الطلبة في عينة الدراس) ١(جدول 
 اإلحصائي الجنس العمر

  فأكثر-٢٥    ٢٥-١٩ 
 الكلي

 ذكر ٦٠  ٢٦          ٣٤ العدد                              
 ٦٢٫٥  ٢٧٫١     ٣٥٬٤  النسبة المئوية من الكلي

 أنثى ٣٦  ١٤        ٢٢  العدد
 ٣٧٫٥  ١٤٫٦   ٢٢٫٩  النسبة المئوية من الكلي

 الكلي ٩٦  ٤٠      ٥٦  العدد
 ١٠٠٫٠  ٤١٫٧  ٥٨٫٣  النسبة المئوية من الكلي

:  بتطبيـــق مقياســـين، همـــاانلتحقيـــق أهـــداف الدراســـة قـــام الباحثـــ :أدوات الدراســـة

 .مقياس ما وراء االستيعاب، ومقياس القدرة على التذكر

تــم اســتخدام  : )Metacomprehension Scale (مقيــاس مــا وراء االســتيعاب  : أوال

  لقيـاس   (Moore, Zabrucky& Commander, 1997)مقيـاس مـور وزابروكـي و كومانـدر     

) ٢٢( تكــون المقيــاس مــن وي. دالالت صــدق وثبــات عاليــه ولــه . مــستوى مــا وراء االســتيعاب 

ويقـيس جوانـب التـوتر المرتبطـة بـأداء      :  ) فقـرات  ٤ (فقرة  تغطي سبعة أبعاد وهـي؛ القلـق        

 من االستيعاب كتغيـر لـون الوجـه عنـد الطلـب المفـاجئ لقـراءة مـادة            مهمات تتطلب نوع  

 ويقـــيس أهميـــة مهـــارات االســـتيعاب الجيـــدة مثـــل :  ) فقـــرات٣( الدراســـي مـــا؛ التحـــصيل

ويقـيس  : ) فقـرات ٣ (الحكم  على األفـراد ذوي ملكـات االسـتيعاب الجيـدة؛ اإلسـتراتيجية       

كــالنظرة الخاطفــة "ستخدمها الفــرد  هــذا البعــد اســتراتيجيات مــا وراء االســتيعاب  التــي يــ 

ويقـــيس هـــذا البعـــد قـــدرات مــــا وراء     : ) فقـــرات ٣ (القـــدرة االســـتيعابية  و؛ "قبـــل القـــراءة  

ويقـيس هـذا البعـد معرفـة     : ) فقـرات ٣ (؛ المهمـة "كإتقان فهم مقالـة صـحفية    "االستيعاب  

ــات األساســية االســتيعابية مثــل      مركــز؛ "صــعوبة اســتيعاب النــصوص المختــصرة   "العملي

العمــل الجــاد  " ويقــيس هــذا البعــد الــتحكم بمهــارات القــراءة مثــل     :) فقــرات٣ (لــتحكما

ويقيس هـذا البعـد طـرق لحـل مـشكالت           : ) فقرات ٣ (؛ التنظيم "يحسن استيعاب القراءة  

 .فشل االستيعاب كتكرار القراءة
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اللغـة   تمّ ترجمة مقياس ما وراء االستيعاب من اللغة االنجليزية إلـى : صدق المقياس

ربيـــة، كمـــا تـــمّ عـــرض المقيـــاس علـــى مجموعـــة مـــن االســـاتذة المختـــصين فـــي اللغـــة الع

العربيـة  اللغـة   ترجمة المقيـاس مـن   أعيدتاالنجليزية للتأكد من جودة ودقة الترجمة، ثم       

 صـدق المحكمـين وصـدق    إجـراء ولتحقيـق الغـرض مـن الدراسـة تـم          .  للمطابقة لإلنجليزية

 .البناء بعد ترجمة المقياس

ــينصــدق المحك  فــي هــذه  المقيــاس  تــمّ التحقــق مــن الــصدق المنطقــي لمحتــوى     :م

أعـــضاء هيئـــة مـــن بـــصورته النهائيـــة علـــى ثمانيـــة محكمـــين، المقيـــاس الدراســـة، بعـــرض 

 االختبـــار مـــن حيـــث الـــصياغة اللغويـــة  مراجعـــة المحكمـــين مـــنحيـــث طلـــب . تـــدريسال

لـذي وضـعت مـن    لفقرات ومدى وضوحها، ومدى مالءمة وانتمـاء الفقـرات لقيـاس الهـدف ا             ل

أجلــه، ومــدى مالئمــة محتــوى االختبــار للبيئــة العربيــة، وكــذلك للفئــة العمريــة المــستهدفة،  

كما طلب من المحكمين اقتـراح تعـديالت أو أيّـة مالحظـات أخـرى يـرون ضـرورة إجرائهـا                     

وقد تمّ األخذ بما أشار إليه المحكمون، وتمّ تعديل الـصياغة اللغويـة     . على فقرات االختبار  

وبــذلك أعتبــرت هــذه المرحلــة مــن دالئــل صــدق المحكمــين التــي تناســب   الفقــرات لــبعض

 .أغراض الدراسة

تطبيــق المقيــاس علــى عينــة اســتطالعية مــن خــارج عينــة الدراســة  تــمّ : صــدق البنــاء

تــم وطالــب وطالبــة، وذلــك ألغــراض التحقــق مــن صــدق البنــاء للمقيــاس،   ) ٥٢(مكونــة مــن 

 فقــرة مــن فقــرات المقيــاس مــع العالمــة الكليــة  حــساب معامــل االرتبــاط  المــصحح لكــل 

للبعد الذي تنتمي إليـه الفقـرة، وكـذلك حـساب معامـل االرتبـاط  المـصحح لكـل فقـرة مـع                 

أن جميع قيم معامالت ارتباط فقرات المقياس مـع األبعـاد           العالمة الكلية للمقياس، تبين     

وهـذا  ) ٠٫٠٥( الداللـة   كانـت مرتفعـة وذات داللـة احـصائية عنـد مـستوى          الدرجة الكلية ومع  

 علــى أن هــذه الفقــرات تتــشارك جميعهــا فــي قيــاس بعــد  يعتبــر مــن المؤشــرات التــي تــدل

 .ذلكيبين ) ٢(وجدول . واحد تعبر عنه الدرجة الكلية
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معامالت االرتباط  المصحح لفقرات مقياس ما وراء االستيعاب مع البعد ) ٢(جدول 

 والمقياس ككل
 معامل ارتباط

الفقرة المصحح 
 رقم لبعدا :مع

 الفقرة
 مضمون
 رةالفق

 المقياس البعد

أشعر بالتوتر إذا ما طلب مني شرح شيء لم أقرأه  ١
 ٠٫٣٣ ٠٫٥٥ قط

أكون قلقة جداً إذا قمت بقراءة شيء جديد  ٣
 ٠٫٢٩ ٠٫٥٧ وشرحه

أكون مرتبكة عندما تسلط عليَّ األضواء؛ ألقرأ شيئاً  ٧
 ٠٫٤١ ٠٫٤٣ جديداً وأفهمه

 القلق

أكون قلقة إذا طُلب مني قراءة شيء واإلجابة عن  ١٣
 ٠٫٣٢ ٠٫٤٦ أسئلة مرتبطة به

 ٠٫٤٦ ٠٫٣٤ أمتلك مهارات جيدة لفهم المقروء ٢

أُعجب باألشخاص ذوي القدرات الجيدة في فهم  ٩
 ٠٫٧٢ ٠٫٣٦ المقروء

 التحصيل

أظن أن امتالك الفرد لمهارات القراءة الجيدة  ١٢
 ٠٫٥٥ ٠٫٢٣ مدعاة للفخر

أعمل على قراءة النصوص ببطء وعناية للتأكد من  ٤
 ٠٫٤٣ ٠٫٣٧ أنني فهمتها بشكل أفضل

أبحث عن معنى الكلمات التي أقرؤها وال أفهم  ٥
 ٠٫٦٢ ٠٫٤٤ معناها

 التنظيم

 ٠٫٧١ ٠٫٣٤ أعيد قراءة الموضوعات التي ال أفهمها مرة أخرى ٨

 المألوفة من السهل عليَّ فهم الموضوعات غير ٦
 ٠٫٣٠ ٠٫٢٧ مقارنة بتلك المألوفة

أفهم المعلومات المجردة أكثر من المعلومات  ١٤
 ٠٫٤٤ ٠٫٢٧ المحسوسة بسهولة

 المهمة

إن قراءة المادة المُملة أسهل للفهم من قراءة  ١٦
 ٠٫٥١ ٠٫٢٨ المادة الممتعة

 أُتقن فهم المقاالت اإلخبارية المنشورة في الصحف ١٠
 ٠٫٣٧ ٠٫٢٦ الرئيسة

 ٠٫٣٨ ٠٫٤٣ عندما أقرأ نص جديد، أفهم معظمه ١٥

 القدرة
 االستيعابية

 ٠٫٤٤ ٠٫٧٧ أُتقن فهم المقاالت الصحفية ١٩

أُلقي نظرة سريعة على المادة الصعبة قبل أن أبدأ  ١١
 ٠٫٢٨ ٠٫٤٥ بقراءتها

أصوغ في ذهني األسئلة التي أتمنى أن أجيب عنها  ١٧
 ٠٫٥٩ ٠٫٥٥  صعبمن خالل قراءة نص

جية
اتي
ستر

اإل
أبحث عن الكلمات المفتاحية أو المعلومات التي  ٢٢ 

 ٠٫٥١ ٠٫٢٨ أعتقد أنها أساسية للفهم أثناء القراءة
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 معامل ارتباط
الفقرة المصحح 

 رقم لبعدا :مع
 الفقرة

 مضمون
 رةالفق

 المقياس البعد

أعرف إذا داومت على القراءة، فإنني لن أفقد قدرات  ١٨
 ٠٫٧١ ٠٫٤٤ فهم المقروء

مهما عملت على تنمية قدراتي لفهم المقروء، فإنها  ٢٠
 ٠٫٣٠ ٠٫٣٠ سن كثيراًلن تتح

مركز 
 التحكم

أرى أن من واجبي أن أحافظ على مهارات القراءة  ٢١
 ٠٫٥٢ ٠٫٣٩ لدي

يــشير مفهــوم الثبــات إلــى مــدى دقــة االختبــار واتــساقه، بحيــث يــؤدّي  :ثبــات المقيــاس

تكرار تطبيقه على فرد معين إلى الحصول على النتيجة نفسها، ما دام أن الفـرد لـم يتغيـر،          

 :ات المقياس من خالل طريقتينالتحقق من ثبتمّ و

 )٥٢(تـمّ تطبيـق المقيـاس وإعـادة تطبيقـه علـى              ):Test-Retest (الثبات بإعـادة االختبـار    

وتـم  . بفاصـل زمنـي قـدره اسـبوعان    و. طالباً مـن طلبـة الجامعـة، ومـن خـارج عينـة الدراسـة           

، يـق  بـين مرتـي التطب     )بيرسـون (حساب معامل الثبـات لالختبـار باسـتخراج معامـل ارتبـاط             

 ولألبعاد كما هـو مبـيّن فـي الجـدول     )٠٫٨٦ (حيث كانت قيمة معامل الثبات لالختبار الكلي      

 : ادناه)٣(

 معامل ثبات لمقياس ما وراء االستيعاب وأبعاده) ٣(جدول 
 عدد الفقرات ثبات اإلعادة  مقياس ما وراء االستيعاب وأبعاده

 ٤ ٠٫٧٢  القلق
 ٣ ٠٫٧٧  التحصيل
 ٣ ٠٫٨١  التنظيم
 ٣ ٠٫٧١  المهمة

 ٣ ٠٫٦٨  القدرة االستيعابية
 ٣ ٠٫٧٤  اإلستراتيجية
 ٣ ٠٫٦٠  مركز التحكم

يشير االتـساق الـداخلي إلـى مـدى انـسجام       ):Internal Consistency(االتساق الداخلي 

استجابات أفراد عينة الدراسة إلى كل فقـرة مـن فقـرات االختبـار، وتـمّ حـساب االتـساق            

ر بحـساب معامـل ثبـات االختبـار المطبّـق علـى عيّنـة اسـتطالعية والبالغـة                   الداخلي لالختبا 
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طالبــاً وطالبــة مــن مجتمــع الدراســة وخــارج عينتهــا، حيــث بلغــت قيمــة معامــل ثبــات    ) ٥٢(

 :  أدناه)٤(ولألبعاد كما هو مبين جدول ). ٠٫٨٣(كرونباخ الفا الكلي لالختبار 

  ما وراء االستيعاب وأبعادهمعامل ثبات االتساق الداخلي لمقياس) ٤(جدول 

 كرونباخ الفا مقياس ما وراء االستيعاب وأبعاده
 عدد الفقرات  )االتساق الداخلي (

 ٤  ٠٫٧٥ القلق
 ٣  ٠٫٦٣ التحصيل
 ٣  ٠٫٥٥ التنظيم
 ٣  ٠٫٥٧ المهمة

 ٣  ٠٫٧٧ القدرة االستيعابية
 ٣  ٠٫٨١ اإلستراتيجية
 ٣  ٠٫٨٧ مركز التحكم

    

 )٢٢( وبمــا أن المقيــاس يتكــون مــن  :ح مقيــاس مــا وراء االســتيعاب طريقــة تــصحي

 درجة وهي أدنى درجة يمكن الحـصول عليهـا          )٢٢(فقرة، فإن الدرجة الكلية تراوحت بين       

و قـد   . المـستجيبين درجة، وهي أعلـى درجـة يمكـن أن يحـصل عليهـا              ) ١١٠(، و المستجيبين

فأقـل  ١٫٤٩: (دير علـى النحـو اآلتـي      تم تصنيف المتوسطات الحسابية وفق معيار درجة التقـ        

ــداً  ــة جـ ــن)قليلـ ــة٢٫٤٩ً -١٫٥٠(، ومـ ــن) قليلـ ــطة٣٫٤٩-٢٫٥٠(، ومـ ــن) متوسـ  ٤٫٤٩ -٣٫٥٠(، ومـ

وذلك لتحديد مستوى ما وراء االستيعاب لدى أفراد  ) فأكثر كبيرة جداً   ٤٫٥٠(، ومن )كبيرة

 .عينة الدراسة

لقـدرة علـى تـذكر الطلبـة،        اختبار يهدف إلى قياس ا     :اختبار القدرة على التذكر   : ثانيا

 وبالتحديـد إلـى أسـئلة       )٢٠١١( الـصورة الخامـسة      هوذلك بالرجوع إلى مقياس ستانفورد بينيـ      

يـضم االختبـار جمـل يطلـب مـن المفحـوص          . التذكر، التي تناسـب األعمـار فـي سـن الرشـد           

 .اعادتها

اجريت العديد من مؤشرات الصدق حـسب مـاورد   : صدق اختبار القدرة على التذكر  

 : على النحو اآلتي)(Roid, 2011 رويد في
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ــصدق الظــاهري  ــه، كمــا تعتبــر       :ال ــار متفــق مــع المنطــق العــام لبنيت  يعتبــر هــذا االختب

المفاهيم المعرفية التي يعتمد عليها المقياس وطريقة قياسـها متفـق مـع المنطـق العـام                 

 .لقياس القدرات المعرفية، وقدرات الذكاء على وجه الخصوص

 فحــص مكونــات االختبــار  والتثبــت مــن كــون هــذه المكونــات    تــم: صــدق المــضمون

  مـن االرتبــاط الــذي يبـرر اعتبارهــا تقــيس مفهومــاً  ن قــدراًأتقـيس مــا يفتــرض أنهـا تقيــسه و  

 بسلــسلة مــن الفحــوص اذ قــام بفحــص مــا اذا كــان االختبــار يغطــي        "رويــد"، وقــام عامــاً

جـاالت المختلفـة وفقـا لنظريـة     المفـاهيم األساسـية ويتـضمن البنـود المالئمـة، والممثلـة للم      

 .كارول وهورن وكاتل من خالل تحليل مكثف وشامل للبنود

  االرتباطـات بـين كـل عامـل مـن عوامـل سـتانفورد بينيـة         "رويد" عرض :صدق المحك 

ــة مــن       ــى عين ــة الرابــع عل ــغ صــدق  ١٠٤الخــامس وســتانفورد بيني المحــك   مفحوصــين، اذ بل

 (0.87)الختبارات الذاكرة 

 مفحـوص  )٢٠٠(رويـد بحـساب الـصدق العـاملي علـى عينـة مـن               " قـام    :ليالصدق العـام  

عامــا، اذ بلــغ  )٥٠-١٠(مــن أعمــارهم  مــن عينــة تقنــين االختبــار تراوحــت اختيــرت عــشوائياً

 (0.92)عامل تحليل االرتباطات للذاكرة العاملة اللفظية م

ستوى  يعــد االرتبــاط اإليجــابي بــين الــذكاء وكــل مــن العمــر والمــ        :الــصدق التالزمــي 

وقـد تـم حـساب االرتبـاط علـى          .  لصدق االختبار   تالزمياً التعليمي حتى مراحل معينة محكاً    

 سـنة، اذ اشـارت النتـائج    )٧٠-٥( مفحـوص فـي المراحـل العمريـة مـن        )٢٠٠(عينة حجمها   

 .الى توفر صدق تالزمي بشكل واضح

 مـن طريقـة      بـاجراء ثبـات االختبـار بكـل        "رويد" قام   :ثبات اختبار القدرة على التذكر    

ــه     ــداخلي وبلغــت قيمت ــ)0.84(االتــساق ال ــصفيةة  التجزئ ــه   الن  واعــادة )0.93(وبلغــت قيمت

 ).0.67(االختبار وبلغت قيمته 

يـصحح أختبـار القـدرة علـى التـذكر علـى النحـو               :تصحيح اختبار القدرة على التـذكر      

فحـوص خطئـاً   درجتين إذا أعاد المفحوص الجملة بدقـة؛ درجـة واحـدة إذا أخطـأ الم        : األتي
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وتتــضمن األخطــاء تغييــر فــي    . واحــداً فقــط؛ صــفر إذا أخطــأ المفحــوص خطئــين أو أكثــر      

الكلمات حذف أو إضافة كلمات أو تغيير المفـرد الجمـع أوالعكـس، أوالمثنـى إلـى مفـرد أو            

 .العكس، أو حذف أو إضافة ال التعريف وال تعتبر األخطاء في نطق الكلمات خطئاً

إلجابة عن اسئلة الدراسة تمّ حساب المتوسطات الحـسابية         ل:المعالجة اإلحصائية 

ــة وحــساب قيمــة    ــين مــستقلتين ) t-test( االحــصائي واإلنحرافــات المعياري ، كمــا تــمّ  لعينت

 . للتعرف على العالقة التنبؤيةحساب تحليل اإلنحدار الخطي

اء تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى التعــرف علــى العالقــة بــين مــا ور  : النتــائج ومناقــشتها

، باإلضــافة إلــى التعــرف علــى العالقــة  طلبــة الجامعــةاالســتيعاب والقــدرة علــى التــذكر لــدى  

التنبؤية بين ما وراء االستيعاب والقدرة على التذكر وأثر متغير الجنس والعمر في العالقـة    

 :بينهما، وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية

فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى      هـل توجـد     " البحثـي األول    لإلجابة عن السؤال    

ــة اإلحــصائية   ــار مــا وراء      ) ٠٫٠٥(الدالل ــى اختب ــة الدراســة عل بــين متوســطات أداء أفــراد عين

تــــم حــــساب المتوســــطات الحــــسابية " " الجــــنس والعمــــر ؟: االســـتيعاب يعــــزى لمتغيــــر 

 .يوضح ذلك)٥(واالنحرافات المعيارية والجدول 

 داللتها ىومستو) ت( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة :٥جدول 

 .البعاد ما وراء االستيعاب في   ضوء متغير الجنس
ابعاد ما وراء 
المتوسط  العدد الجنس االستيعاب

 الحسابي
االنحراف 
 وداللتها) ت( المعياري

 ١٫٣٧٨ ٣٫٦٧ ١٠٫٦٣ ٣٦ اناث القلق ٣٫٣٤ ١١٫٦٢ ٦٠ ذكور

 ٠٫١١٦ ١٫٨٨ ١٢٫٢٦ ٣٦ اناث صيلالتح ١٫٧١ ١٢٫٢٢ ٦٠ ذكور

 ١٫٣٤٧ ٢٫١٨ ١١٫٨٢ ٣٦ اناث اإلستراتيجية ٢٫١٢ ١١٫٢٢ ٦٠ ذكور

 ١٫١٨٩ ٢٫١٩ ٨٫٣٢ ٣٦ اناث القدرة االستيعابية ٢٫١٤ ٨٫٨٦ ٦٠ ذكور

 ٠٫٢٦٣ ٢٫١٤ ١١٫٠٥ ٣٦ اناث المهمة ٢٫٠٦ ١١٫١٧ ٦٠ ذكور

 ٠٫٠٨٠ ٢٫١٥ ١١٫٥٤ ٦٠ ذكور مركز التحكم
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ابعاد ما وراء 
المتوسط  العدد الجنس االستيعاب

 الحسابي
االنحراف 
 وداللتها) ت( المعياري

 ٢٫٢٩ ١١٫٥٧ ٣٦ اناث
 ١٫٥٤٢ ٢٫٣١ ١٢٫١٦ ٣٦ اناث التتنظيم ٢٫٢١ ١١٫٤٣ ٦٠ ذكور

 ٠٫٠١٦ ٩٫٧٨ ٧٧٫٩٧ ٣٦ اناث الدرجة الكلية ٧٫١٨ ٧٧٫٩٥ ٦٠ ذكور

 ظاهرية بـين الـذكور واالنـاث فـي المتوسـطات      فروقاًان هناك ) ٥(يتبين من الجدول         

ومتوسط الذكور  ) ١٢٫٢٦(التحصيل اذ بلغ متوسط اإلناث      : اث كبعد الحسابية  ولصالح اإلن   

ــيم )١٢٫٢٢( ــد التنظـ ــاث  ؛، وبعـ ــغ متوســـط اإلنـ ــذكور  ) ١٢٫١٦( اذ بلـ ــد )١١٫٤٣(ومتوســـط الـ ، وبعـ

، وبعــــد مركــــز )١١٫٢٢(ومتوســــط الــــذكور ) ١١٫٨٢( إذ بلــــغ متوســــط اإلنــــاث ؛االســــتراتيجية

 كمـــا يالحــظ فروقـــاً ). ١١٫٥٤(الــذكور  ومتوســـط ) ١١٫٥٧( إذ بلــغ متوســـط اإلنــاث   ؛الــتحكم 

القلـق اذ بلـغ متوسـط الـذكور     : ظاهرية في المتوسطات الحـسابية ولـصالح الـذكور كبعـد          

عــدم وقــد أشــارت قيمــة اختبــار ت لعينتــين مــستقلتين   ). ١٠٫٦٣(ومتوســط اإلنــاث ) ١١٫٦٢(

الستيعاب في مهارات ما وراء ا    ) ٠٫٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         

 الن الفــروق ظاهريــة بــين الــذكور واإلنــاث علــى ابعــاد مــا وراء        تعــزى ألثــر الجــنس ونظــراً   

، ســيتم مناقــشتها مــن منظــور البعــد نفــسه؛ اذ احتــل بعــد        كانــت غيــر دالــة  االســتيعاب 

 بعـد  خيـراً أالتحصيل المرتبة االولى لكال الجنسين، ثم بعد التنظـيم، فبعـد االسـتراتيجية، و        

 .ثم بعد القلقمركز التحكم، 

تفــسير حــصول الطلبــة الجــامعيين علــى اعلــى متوســط حــسابي لبعــد مــا   إذ يمكــن     

 سـليم  نحو على أعمالهم تأدية على يواظبون لى أن الطلبةإ،)التحصيل(وراء االستيعاب 

 أجـل  من ويكافحون والتصميم، التحمل على فائقة يتمتعون بقدرة فهم اإلمكان، قدر

 عـن  ويتميـزون  والمثـابرة،  الطمـوح،  مرتفع مـن  مستوى من ديهمل لما أهدافهم، تحقيق

 الـذات  تقيـيم  قـدرة علـى   أكثـر  أنهـم  المعرفـة، كمـا   فـي  رغبـة  أكثـر  بـأنهم  االخـرين 

 الطـالب  ءن هـؤال أالتقيـيم، كمـا يالحـظ     أو التنظـيم،  أو التخطـيط،  فـي  سـواء  وإدارتهـا، 

 ءهـؤال  يكـون  أن قـع المتو فمـن  ذلـك  علـى  وبنـاء  مـدفوعين لتحقيـق ذاتهـم واهـدافهم؛    
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 مـن  قـدر  أكبـر  تحقـق  التـي  القرائيـة  اإلسـتراتيجيات  ممارسـة  علـى  حرصـاً  أكثـر  الطالب

ن أ ان مـا سـبق يوضـح    .الدراسـي  تحـصيلهم  إلـى زيـادة   النهايـة  فـي  وتـسهم  االسـتيعاب، 

 داخليــة عاليــة؛ ولــديهم رغبــة بالتحــدي واتقــان االعمــال،    الطــالب هــم ذو دافعيــة ءهــؤال

 وإثــارة تركيــزاً أكثــر هم عنــدما ينفــذون واجــب اكــاديمي وهــم بجهــود ويــستمتعون

 يغلـب  والتـي  الجديـدة  المهـام  حيـث يفـضلون   وحيوية، ويتطلعون لتحقيق اهداف عاليـة؛ 

 الـسابقة  خبـرات النجـاح   إلـى  ينظـرون  أنهـم  كمـا  الجهـود،  وبـذل  التحـدي  عنـصر  عليهـا 

عليهم  يتوجب لهم حدٍت بأنه أيضاً الفشل إلى وينظرون العالية، قدراتهم على كمؤشر

 والمـشاكل  الصعوبات تخطي طاقة كامنة؛ تساعد على الداخلية ان الدافعية. مواجهته

 يركـزون  الداخليـة  بالدافعيـة  يتمتعـون  الـذين  الطـالب  أن بحمـاس، كمـا   بالعمـل  والقيام

 .بحماس هذه التحديات مع ويتجاوبون المهمة، متطلبات وتحديات على تفكيرهم

ن بعد التنظيم؛ كتنظيم االفكار والمعلومات المتضمنة بأقل عدد مـن           كما يالحظ ا       

الكلمات واستخالص الفكرة الرئيسة  للموضوع والوصول إلى الهـدف الـرئيس وهـو فهـم         

كمـا يعتبـر بعـد االسـتراتيجية؛        . النص واستيعابه، من العناصر المهمة لما وراء االسـتيعاب        

اجهــا الطــالب فــي حيــاتهم العلميــة والعمليــة مــن أهــم االســتراتيجيات الوظيفيــة التــي يحت

وال يقل  .  بواسطتها تبسيط المضمون بتجزئته إلى أفكار رئيسة وفرعية        اوالتي يستطيعو 

بعـــد مركـــز الـــتحكم؛ أهميـــة حيـــث يعمـــل علـــى مواجهـــة الـــصعوبات التـــي تعيـــق فهـــم     

النــصوص، حيــث يــساعد القــارئ علــى التفاعــل مــع المحتــوى والمعرفــة الــسابقة لتوســيع     

لمعرفة المتعلقة بالمحتوى، وفهم أفكار النص، وبذلك تمكين الطالب من وضـع أهـداف               ا

 .حقيقية واضحة يمكن انجازها وتعلمها

ــذكر مــن خــالل             وقــد اشــارت   ــى الت ــؤ بالقــدرة عل ــة التنب ــى امكاني ــائج الدراســات ال نت

ــاد الـــذاكرة العاملـــة وتحديـــدا م    ــا أنّ جميـــع ابعـ ــا وراء االســـتيعاب، كمـ همـــات مهـــارات مـ

 ,Carrettiالتخـــزين والمعالجـــة والتحويـــل تـــؤثر وتتـــاثر فـــي مـــستوى االســـتيعاب القرائـــي 

Borella, Cornoldi & De Beni, 2009)(  ؛ وانّ الــذاكرة العاملــة تلعــب دورا واضــحا فــي
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؛  وانّ الـذاكرة العاملـة تعـد     (De Beni, Borella &  Carretti, 2007)القـراءة االسـتيعابية   

ــذاكرة ؛ )Swanson & O,Conner, 2009 (تــدني فــي االســتيعاب مؤشــرا واضــحا لل  وأنّ ال

 ,Carretti, Borella;العاملة اللفظيـة لهـا تـأثير قـوي فـي قـراءة الكلمـات واسـتيعاب الـنص         

Cornoldi & De Beni, 2009)  Leong, loh & Han, 2008(التي  تعارضت النتائج ن؛ في حي

فــي انّ العالقــة بــين   " ين وبرينــت واوكهيــل كــ"  مــع نتيجــة  توصــلت لهــا الدراســة الحاليــة   

االســتيعاب القرائــي وكــل مــن القيــام باالســتنتاج ومراقبــة االســتيعاب ليــست ذات عالقــة   

؛ ونتيجــــة )Cain, Bryant & Oakhill, 2004(بــــشكل كامــــل بالــــذاكرة العاملــــة  

ــسيجيردنت" ــا وراء       " ديـ ــتراتيجيات مـ ــة اسـ ــي معرفـ ــة فـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــدم وجـ ــى عـ إلـ

أمــا مــا يتعلــق بــالعمر ؛ )(Desjardins, 2006عاب واســتخدامها يعــزى لنــوع الــذاكرة االســتي

فقد تمّ االشارة الى أنّ  كفاءة  واستراتيجية االستيعاب تتطور مع تقدم األفراد في العمر   

 (Demarie & Ferron, 2003) ؛ ولــم يظهــر الــدور نفــسه مــع التقــدم بــالعمر)De Beni, 

Borella,  Carretti, 2007(         ؛  وانّ كفـاءة مـا وراء الـذاكرة والقـدرة علـى التـذكر تظهـر لـدى

؛ وان التـدريب يـؤثر بـشكل واضـح فـي      Demarie & Ferron, 2003)(األطفـال األكبـر سـنا    

؛ كمـا ان المعنـى المـرتبط بـالنص يلعـب دورا      )Swanson & O,Conner, 2009(االسـتيعاب  

 ).٢٠٠٩الجابري، (واضحا في التذكر 

لفــروق فــي مهــارات مــا وراء االســتيعاب والتــي تفــسر مــن خــالل المرحلــة أمـا بالنــسبة ل 

العمرية فقد استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة وقيمـة اختبـار ت             

 ).٦(لعينتين مستقلتين كما في جدول 

ومستوي داللتها ) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) ٦(جدول 

 وراء االستيعاب في ضوء متغير العمر البعاد ما 
ابعاد ما وراء 
المتوسط  العدد العمر االستيعاب

 الحسابي
االنحراف 
 وداللتها) ت( المعياري

 ١٫٥٠٥ ٣٫٢٣ ١١٫٩٢ ٤٠ ٢٥أكثر من  القلق ٣٫٥٥ ١٠٫٨٥ ٥٦ ٢٥ – ١٩
 ١٫٥٧٩ ١٫٦٦ ١١٫٨٧ ٤٠ ٢٥أكثر من  التحصيل ١٫٨٣ ١٢٫٤٥ ٥٦ ٢٥ – ١٩
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ابعاد ما وراء 
المتوسط  العدد العمر االستيعاب

 الحسابي
االنحراف 
 وداللتها) ت( المعياري

 ٠٫٨٥٩ ٢٫٥٠ ١١٫٢٢ ٤٠ ٢٥أكثر من  جيةاإلستراتي ١٫٨٥ ١١٫٦٠ ٥٦ ٢٥ – ١٩
القدرة  ٢٫٢٠ ١١٫٠٨ ٥٦ ٢٥ – ١٩

 ٠٫١٢١ ١٫٩٦ ١١٫١٥ ٤٠ ٢٥أكثر من  االستيعابية
 ٠٫١٣٩ ٢٫٣١ ٨٫٥٧ ٤٠ ٢٥أكثر من  المهمة ٢٫٠٣ ٨٫٦٢ ٥٦ ٢٥ – ١٩
مركز  ٢٫٠٠ ١١٫٦٩ ٥٦ ٢٥ – ١٩

 ٠٫٩٦٨ ٢٫٤٢ ١١٫٢٥ ٤٠ ٢٥أكثر من  التحكم
 ١٫٣٣٩ ٢٫٣٤ ١١٫٣٥ ٤٠ ٢٥أكثر من  التتنظيم ٢٫٢٤ ١٢٫٠٠ ٥٦ ٢٥ – ١٩
 ٨٫٧٨ ٧٨٫٤٩ ٥٦  سنة٢٥ – ١٩

 ٢٥أكثر من  الدرجة الكلية
 ٠٫٧٦٤ ٧٫٨٠ ٧٧٫١٢ ٤٠ سنة

السابق عدم وجود داللة  إحصائية للفروق بـين  الفئـات العمريـة              ) ٦(يتضح من الجدول    

    .يعابفي مستوى ما وراء االست

؛ )De Beni, Borella,  Carretti, 2007(اتفقـت النتيجـة الـسابقة مـع نتيجـة دراسـة            

واختلفت . التي أشارت الى أنّ  كفاءة  واستراتيجية االستيعاب لم تتاثر مع التقدم بالعمر     

التي أشارت الـى أنّ  كفـاءة  واسـتراتيجية    ,Demarie & Ferron) ؛(2003مع نتيجة دراسة 

 .يعاب تتطور مع تقدم األفراد في العمراالست

هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى        "البحثـي الثـاني   لإلجابة عن السؤال  

لقـدرة علـى    ا بين متوسطات أداء أفراد عينة الدراسة علـى اختبـار            )٠٫٠٥(الداللة اإلحصائية   

واإلنحرافـات  تـم حـساب المتوسـطات الحـسابية         " الجنس والعمـر ؟   :التذكر يعزى لمتغير  

 .يوضح ذلك) ٧(والجدول ) ت(المعيارية وحساب قيمة 

للقدرة على التذكر ) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) ٧(جدول 

  متغير الجنس ءفي ضو
 وداللتها ) ت( االنحراف المعياريالمتوسط الحسابي العدد  الجنس
 ٨٫٦٩ ٢٣٫٥٥  ٥٩ ذكور 
 ٣٫٩٥ ١٧٫١٨ ٣٨ اناث

٤٫٢٤@@ 

 .)٠٫٠٠١≤ α(دالة عند مستوى الداللة   @@ 
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) ٠٫٠١ (الـسابق وجـود فـروق دالـة إحـصائياً عنـد مـستوي الداللـة              ) ٧(يتبين من الجدول       

 فـي القـدرة علـى التـذكر لـصالح      فـي القـدرة علـى التـذكر تعـزى للجـنس، إذ ان هنالـك فروقـاً        

 .الذكور

 الــذكور يميلــون إلــى أن يكونــوا مــستخدمين لـــ أنّ     ويمكــن تفــسير النتيجــة فــي إطــار 

مــن الــدماغ عنــد معالجــة المعلومــات، فــي حــين أنّ النــشاط الــدماغي لــدى  " أمــاكن محــددة"

 فـي سـلوك كـلٍّ مـن      ملحوظـاً اإلناث منتشر في كال النصفين من الدماغ، مما فسر اختالفاً      

 ).١٩٩٣كامل، (الذكور واإلناث 

 إذ إنّ لكــل نــصف مــن نــصفي الــدماغ وظــائف       يتبــيني،المنحــى العــصب      وبــالنظر الــى  

فأدمغــة الــذكور تميــل إلــى تحديــد اللغــة فــي النــصف األيــسر مــن   ). (Bruck, 1979محــددة  

 تتبعنـا  وإذ). Govier, 1998(الـدماغ، بينمـا أدمغـة اإلنـاث تـستخدم كـال النـصفين الـدماغين         

علــى حــلِّ المــشكالت؛ وان أنّ النــصف الــدماغي األيــسر العلــوي هــو مركــز القــدرة   حقيقــة 

الذكور  متفوقون على اإلناث في هذا الجانب، وإذا تفحّصنا إستراتيجيات التعلـيم والـتعلم           

ــاً    ــز غالب  علــى وظــائف تــرتبط بالجانــب األيــسر مــن    التــي يــستخدمها المعلمــون؛ والتــي تركّ

ائف  مــن وظــ إنّهــا جميعــاًإذالــدماغ، كالترتيــب والتنظــيم والتسلــسل وإجــراء الحــسابات؛  

الجانب األيسر من الدماغ، بإألضافة إلـى توجّـه الـذكور إلـى توظيـف المنطـق والعقالنيـة فـي                     

فــإنّ االســتنتاج هــو تفــوق الــذكور علــى    ). al-Biali, 1993(التعامــل مــع القــضايا المختلفــة   

 .اإلناث في معالجة المعلومات وتذكرها

عقـدة تناسـب الـذكور أكثـر مـن      إنّ المناهج الدراسية المستندة إلى حـلّ القـضايا الم          

سـنة، والتـي تعـدّ فتـرة نمـوٍّ      ) ١٦-١٤(اإلناث، إذ يبدأ العمل بهـا مـع بدايـة طفـرة النمـو الممتـدّ             

حرجة عند الـذكور لبلوغهـا ثالثـة أضـعاف مـا هـي عنـد اإلنـاث، وعليـه تـصبح هـذه المرحلـة                          

 ).Sylwester, 1997(متأخرة عند اإلناث إذ أريد لهن استخدام الدماغ بأقصى طاقاته 

 مـن أن الطريقـة التـي يـتعلّم بهـا الفـرد،       (Kinsburne, 1975)ولقـد أشـار كينـسبورن         

ويتعوّد عليها في خبراته الحياتية التي مرّ بها وعاشها علـى مـدى سـنوات، يمكـن أن تنمـي          
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  & Kolb) (وويـشاو   كولـب  ويـذهب . مهارات نصف الـدماغ المـسؤول مـن هـذه األسـاليب     

Whishaw 2003أسـباب  خمـسة  ضـمن  واإلنـاث  الـذكور  بـين  الفـروق  هـذه   تفـسير لـى  ا 

 النضج، الجينية، ومعدل واالختالفات الدماغ، وظائف على الهرمونات بأثر رئيسة متعلقة

ث؛ كمـا ان  واإلنـا  الـذكور  مـن  كـل  لـدى  المفـضلة  المعرفيـة  واألسـاليب  البيئيـة،  والعوامـل 

 العقلـي  التـدوير  مهمـات ك اإلنـاث  فضل منا المكانية العالقات مهماتأداء الذكور على 

 فقـد كـان   المكانيـة  العالقـات  تـذكر  الفـرد  مـن  المهمـات  تلك تتطلب ولكن عندما ،مثالً

 الدراسـات  مـن  نتـائج العديـد   أظهـرت  فقـد  وبالمقابـل  .اإلنـاث  أداء مـن  أقـل  الـذكور  أداء

 مـن  لرغمبـا  رياضـياً  منطقـاً  تتطلـب  المهمـات التـي   معظـم  فـي  اإلنـاث  على الذكور تفوق

 .(Bjorklund, 1995) تالرياضيا مواد في درجات أفضل على اإلناث حصول

 الـذي  بـين االهتمـام   عـام  بـشكل  االخـتالف  إلـى  النتيجـة  هـذه  تعـزى  أن ويمكـن      

تخـدم   اسـتراتيجيات  تطـوير  ومحاولـة  القـراءة  لمهـارات  واإلناث الذكور من كل يعطيه

 هـذه  تطـوير  فـي  المبـذولين  والوقـت  جهـد ال وكـذلك  االسـتراتيجية،  القـراءة  عمليـة  فـي 

 االنخـراط  فـي  االهتمـام  مـن  أكبـر  قـدراً  عـام  بـشكل  الـذكور  حيـث يظهـر   المهـارات، 

  .ناثاإل هيبدت مما أكثر أنشطة القراءة بينها ومن األكاديمية بالمهام

هذه النتيجة إلى البيئة التعليمية التي توفرها الجامعة بإتاحة الفرصـة     ويمكن تفسير      

لطالب أكثر من الطالبات إلجراء التنبـؤات والتفـسيرات فـي أثنـاء دراسـة النـصوص؛ اذ ان                   ل

 علـــى التـــدريس المباشـــر التفـــاعلي مـــع عـــضو هيئـــة  معظمـــهتـــدريس الـــذكور يعتمـــد فـــي 

التـــدريس، ومـــا يرافـــق ذلـــك مـــن منـــاخ اجتمـــاعي تفـــاعلي يـــسهم فـــي زيـــادة وعـــيهم            

الســتيعاب، والقــدرة علــى طــرح األفكــار،     وانــدماجهم بــالنص، و الــتعلم وتنميــة مــا وراء ا    

وترتب على هذا معالجة عميقة للنـصوص تـؤدي إلـى ممارسـة عمليتـي التنبـؤ والتأويـل علـى                     

امـا  . نحو فعال، األمر الذي يؤدي الى نتائج ايجابية على صـعيد مـا وراء االسـتيعاب للنـصوص                   

يس ممـن هـنّ إنـاث،     الطالبات فالتدريس مـوزع بـين التعلـيم المباشـر مـع عـضو هيئـة التـدر                 

 .والتدريس غير المباشر عبر قنوات االثير مع اعضاء هيئة التدريس الذكور
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للقدرة على التذكر )  ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة ) ٨(جدول 

  متغير العمرء في ضو
المتوسط  العدد العمر

 وداللتها) ت( االنحراف المعياري الحسابي

 ٧٫٤٨ ١٩٫٨٢ ٥٦  سنة٢٥ – ١٩
 ١٫٨٦٩ ٨٫٢٨ ٢٢٫٨٥ ٤٠  سنة٢٥أكثر من 

عـدم وجـود داللـة  إحـصائية للفـروق بـين  الفئـات العمريـة فـي                ) ٨(يتبين من الجـدول          

 ,Demarie & Ferron)(اختلفـت هـذه النتيجـة مـع نتـائج      وقـد  .   القدرة على التذكرىمستو

 .فراد األكبر سناًلتذكر تظهر لدى األ في أنّ كفاءة ما وراء الذاكرة والقدرة على ا2003

هل توجد عالقة ارتباطيـة ذات داللـة احـصائية بـين       " البحثي الثالث   لإلجابة عن السؤال    

معامـل االرتبـاط بيرسـون    تـم حـساب   "  والقـدرة علـى التـذكر؟   هما وراء االستيعاب وابعـاد    

 يبين ذلك) ٩(ما وراء االستيعاب والقدرة على التذكر، وجدول للعالقة بين ابعاد 

 العالقة االرتباطية بين ما وراء االستيعاب والقدرة على التذكر) ٩(جدول 
ما وراء االستيعاب والقدرة أبعاد العالقة االرتباطية بين 

 االرتباط على التذكر

 ٠٫٠٧ القلق
 ٠٫٠٤٣ التحصيل
 ٠٫٠٢٧ التنظيم
 @٠٫٢٤٧ المهمة
 ٠٫١٩٣ القدرة

 ٠٫٠٩٧ االستراتيجية
 ٠٫٠٤٢ التحكم

 ٠٫١٥٠ الدرجة الكلية

 .) ٠٫٠٥≤ α(دالة عند مستوى الداللة  @ 

 بـين  )٠٫٠٥ ( وجود عالقـة ارتباطيـة طرديـة عنـد مـستوى الداللـة      )٩(يتبين من الجدول        

 .بعد المهمة لما وراء االستيعاب والقدرة على التذكر

مـــا وراء  لمهـــاراتبوجـــه عـــام يمكـــن تفـــسير ذلـــك علـــى أســـاس األثـــر االيجـــابي        و

 التــي تعمــل علــى تنميــة التفكيــر وفــك الرمــوز المهــاراتاالســتيعاب حيــث تعتبــر مــن أهــم 

وترجمتها إلى معان ومن ثم استيعابها ممـا يمكـن الطلبـة مـن اسـتيعاب عمليـة القـراءة،                    
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كما تعمل هذه االسترايتيجيات على تطوير سلوكيات القـارئ وذلـك بتحديـد قدرتـه علـى                  

 يتعلمـه، لإلرتقــاء بمـستوى التعلــيم والـتعلم، ويـتم ذلــك مـن خــالل      معرفـة مـا الــذي يريـد أن   

 .متابعة االستيعاب ومراقبة التعلم

صــــعوبة "يقــــيس بعــــد المهمــــة العمليــــات األساســــية االســــتيعابية المتمثلــــة فــــي      و

 موجهـة  المجـال  هـذا  فقـرات  إلـى كـون   ذلـك  يعـزى  وقـد " استيعاب النصوص المختـصرة 

 يـصبح  عنـدما  القـارئ  تواجه التي الصعوبات على للتغلب غيرها من أكثر بشكل مباشر

 ذلـك  يعـزى  وقـد  أفـضل،  فهم لتحقيق قارئ أي بال يشغل ما وهو المقروء صعباً، النص

 هـذا  ويعـد  يقـرأ،  مـع مـا   يـتالءم  بمـا  القـراءة  فـي  سـرعته  القـارئ  يكيـف  أن أهميـة  إلـى 

 في يواجه صعوبات عندما عفوي بشكل القارئ يمارسه حيث تلقائياً، القرائي السلوك

 القـارئ  أن مـن  البـاحثين  بعـض  أكـده  مـا  مـع  هـذا التفـسير   ويدعم .المقروء النص فهم

 إلـى  يدفعـه  ذلـك  فـإن  االسـتيعاب،  فـي عمليـة   نقصاً هناك أن يشعر عندما االستراتيجي

 المـشكالت  حـل  بطريقـة  مـع ذلـك   والتعامـل  أكبر، ببطء القراءة أو ثانية، النص قراءة

 المقـروءة،  المـادة  تحليل مخططاً على تدريباً القرائي،يتتطلب سلوكال ممارسة كما أن

 عمـل  فـي  التـي تـساعد   العليـا  العقليـة  العمليـات  مـن  وغيرهـا  الذهنيـة،  المخططات وبناء

 .المادة لهذه عامة ذهنية ملخصات

 إلـى ان النـصوص المختـصرة قـد تحتـاج مجهـوداً أكثـر فـي                   الحاليـة  النتيجةتعزى  وقد       

ومعروف عنها صعوبتها مما يتطلب من الطالب زيادة وقـت الدراسـة، واالهتمـام         الدراسة،  

بأوقات المذاكرة، واإلطالع على نتائج اآلخرين مما يولد لدى الفرد نوعاً مـن التنـافس مولـدا                 

دافعية أكبر وبالتالي بذل مزيدا من الجهد فـي البحـث عـن معنـى المفـردات غيـر المعروفـة              

هــذا . لي تتبــع وفهــم األفكــار والتوصــل إلــى اســتنتاجات مناســبة   مــن خــالل الــسياق، وبالتــا 

مـن أهـم االسـتراتيجيات الوظيفيـة التـي يحتاجهـا الطالـب فـي حياتـه             " المهمـة "ويعتبر بعد   

العلمية العملية والتي يستطيع بواسطتها استخالص الفكرة الرئيسة للموضـوع وتحليـل            

 . واستيعابهالمعلومات والوصول إلى الهدف الهام وهو فهم النص
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ــد مــن الدراســات بــشكل عــام، فنجــدها            و ــائج العدي اتفقــت النتيجــة الــسابقة مــع نت
أشارت الى أنّ جميع ابعاد الذاكرة العاملة وتحديدا مهمات التخزين والمعالجة والتحويل            

 ,Carretti, Borella, Cornoldi & De Beniتـؤثر وتتـاثر فـي مـستوى االسـتيعاب القرائـي      

 ,De Beni) فــي القــراءة االســتيعابية   واضــحاً الــذاكرة العاملــة تلعــب دوراً  وانّ؛) (2009

Borella &  Carretti, 2007)   ًللتــدني فــي  واضــحاً؛  وانّ الــذاكرة العاملــة تعــد مؤشــرا 
؛ في حين جـاءت دراسـة واحـدة لتؤكـد علـى      )Swanson & O,Conner, 2009 (االستيعاب

 ,Carretti;ر قوي في قراءة الكلمـات واسـتيعاب الـنص   أنّ الذاكرة العاملة اللفظية لها تأثي

Borella, Cornoldi & De Beni, 2009)  Leong, loh & Han, 2008(   ؛ وتعارضـت النتيجـة
في انّ العالقة بـين االسـتيعاب القرائـي وكـل     " كين وبرينت واوكهيل" السابقة مع نتيجة    

ة بــشكل كامــل بالــذاكرة  مــن القيــام باالســتنتاج ومراقبــة االســتيعاب ليــست ذات عالقــ   
إلـى عـدم وجـود فـروق     " ديـسيجيردنت "؛ ونتيجة )Cain, Bryant& Oakhill, 2004 (العاملة

ذات داللة في معرفة استراتيجيات مـا وراء االسـتيعاب واسـتخدامها يعـزى لنـوع الـذاكرة                  
Desjardins,2006)(. 

رات مــا وراء هــل يختلــف االســهام النــسبي لقــد   "البحثــي الرابــع  لإلجابــة عــن الــسؤال  
 تـم حـساب تحليـل اإلنحـدار الخطـي وجـدول           "  االستيعاب في التنبؤ بالقدرة علـى التـذكر؟       

 .يوضح ذلك) ١٠(

جاءت نتائج تحليل االنحدار لتشير أن مربـع معامـل االرتبـاط بـين متغيـرات مـا وراء                        
لبـسيطة   الخطـي ا   النحـدار ا، وكانت نتـائج تحليـل       )٠٫٠٦٣(االستيعاب والقدرة على التذكر     

 :)١١، ١٠(كما في جدول 

على القدرة ى  ما وراء االستيعاب علأبعاد لداللة العالقة بينتحليل التباين ) ١٠(جدول 

 التذكر
 ف وداللتها  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين 
 ٣٢٨٫٠٠ ١ ٣٢٨٫٠٠ االنحدار
 ٥٤٫١٥ ٩٠ ٤٨٧٣٫٣٠ البواقي 
  ٩١  ٥٢٠١٫٣٠ الكلي 

٦٫٠٥٨@@ 

 .) ٠٫٠٥≤ α(دالة عند مستوى الداللة @ 
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 لمـا وراء  )٠٫٠١( ى عنـد مـستو   إحـصائياً ة دالـ عالقـة  السابق وجود )١٠(يتضح من الجدول    

 التذكر ، وكانت نتائج تحليـل االنحـدار كمـا يوضـحها الجـدول       على القدرةىاالستيعاب عل 

 :  التالي )١١(

 ات ما وراء االستيعاب علي القدرة التذكرية تحليل االنحدار لمتغير)١١(جدول 
 وداللتها) ت( بيتا الخطأ المعياري معامل اإلنحدار المتغيرات
 @@٤٫٣٦٢ ٣٫١٣ ١٣٫٦٣ الثابت
 @@٢٫٤٦١ ٠٫٢٥١ ٠٫٣٥٢ ٠٫٨٦٧ المهمة

 .) ٠٫٠٥≤ α(دالة عند مستوى الداللة @ 

 ىحـصائيا عنـد مـستو     المهمـة كـان لـه تـأثير دال إ         بعـد    الـسابق أن     )١١(يتضح من جـدول     

القـدرة  :  النحو التـالي ى ويمكن صياغة معادلة التنبؤ عل      في التنبؤ بالقدرة على التذكر     ،)٠٫٠١(

 المهمة×  ٠٫٨٦٧+ ١٣٫٦٣= = على التذكر 

في حين أن باقي أبعاد ما وراء االستيعاب لم تكن دالة احصائيا في قـدرتها علـى التنبـؤ       

 .    بالقدرة على التذكر

مــا وراء ضــمن ) المهمـة (بعــد بــين  إيجابيـة  تنبؤيـة  عالقــة وجــود تبــيني ســبق ممـا  

 ولعـلّ  الطلبـة الجـامعيين؛   لـدى  االستيعاب من جهة والقدرة على التذكر من جهـة اخـرى  

 لـديهم حـصيلة   الطلبة ممن يمتلكون مهـارات مـا وراء االسـتيعاب    أن في يكمن السبب

ــديه المختلفــة، االســتراتيجيات القرائيــة  مــن واســعة ــد علــى القــدرة مول  تحدي

دراستهم، مما يشير الى مستوى عالي مـن   وطبيعة تتناسب القرائية التي االستراتيجيات

العمليــات التلقائيــة والمنظمــة التــي يقــوم بهــا الفــرد علــى المجــالين الــسلوكي والمعرفــي       

 والــسماح للمهــام المرتبطــة بالمهمــة   ،لحفــظ المعلومــات المتــصلة بالمهمــة فــي الــذاكرة   

ــاً    بــالعبو  لحــدوث ر والمعالجــة ومــن ثــم اســتبعاد المعلومــات غيــر المرتبطــة بالمهمــة تالفي

 (Cain, Bryant & Oakhill, 2004) التداخل

كما انّ طرائق التعليم السائدة تعزّز نمط السيطرة الدماغيـة اليـسرى لـدى الطلبـة؛                     

لـى تنميـة وظـائف       من اعضاء هيئة التدريس يركّزون في تعليمهم لطلبـتهم ع          إذ إنّ كثيراٌ  

الجانب األيسر من الدماغ؛ والمتمثلة في معالجة المعلومات بشكل خطي تتابعي، ورمزي،    



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٠٣

 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

ومنطقـــي، ولفظـــي، إضـــافة إلـــى ذلـــك فـــإنّ الجانـــب األيـــسر للـــدماغ يـــستند أثنـــاء معالجتـــه   

متعمقـة لمـا يجـري مـن تعلـيم      المراجعـة   الإذ إنّ   . للمعلومات إلى قوانين المنطق والحقيقة    

 في المؤسسات التعليمية، تبيّن أنّ طبيعة المنـاهج وتدريـسها ذات تـصنيف دمـاغي             وتعلّم

_ أيــسر، وهــذا يعنــي أنّ النــصف الــدماغي األيــسر مفــضّل مــن الطلبــة فــي العمليــة التعليميــة    

 ,Sousa(التعليمــة، علــى حــساب إهمــال واضــح فــي تنميــة وظــائف الجانــب األيمــن للــدماغ    

2001(. 

ل عن التحليل والتفكير المنطقي واتخاذ القرارات المعتمدة        فالنصف األيسر مسؤو       

علـــى المنطـــق، باإلضـــافة إلـــى كونـــه النـــصف الـــسائد والمـــسيطر علـــى عمليـــات الحـــساب  

والقـــراءة والكتابـــة والكـــالم، فهـــو يميـــل إلـــى التعامـــل مـــع الرمـــوز والكلمـــات والحـــروف   

ويفـضل  . إلـى جـانبي الجـسم     والعمليات الحسابية المعقدة، والمهارات الرقمية، والتعـرّف        

أصــحاب هــذا النــصف األعمــال اللفظيــة والحــسابية، ويملكــون القــدرة علــى التعبيــر عــن           

ويقـوم هـذا النـصف    ). Spinelli&Mecacci, 1990; Peng, 2005(أنفـسهم بطريقـة جيـدة    

 حيث يبدأ بالتعامل مع األجـزاء ويجمعهـا         Linearعادة بتحليل المعلومات بطريقة خطية      

كما أنه يقـوم بتـشغيل      . طقية، ويعيد ترتيبها حتى يصل إلى الخالصة أو النتيجة        بطريقة من 

ــة،      ــة، فيميـــل إلـــى عمـــل الخطـــط والجـــداول اليوميـ المعلومـــات بـــصورة تدريجيـــة أو تتابعيـ

لـذلك يـسمى بالنـصف      . ويستمر في أداء مهامه الفرعيـة حتـى ينتهـي إلـى المهمـة الرئيـسة               

 ;٢٠٠١Rodriguez & Rafael, 1994 بــد القــوي، ع(اللفظــي التحليلــي المنطقــي والــواقعي

Aaron, 1996; Kathleen & Eliassen, 1998; ( 

ذوي مهارات  األفراد  ما سبق الحديث عنه حول نصفي الدماغ لهو مؤشر على أنإن     

 ضـبط  حيـث  مـن  يعـالجون المعلومـات بفاعليـة خـصوصاً     المرتفعـة  االسـتيعاب  مـا وراء 

مهمـات   تـستخدم  مستقبلية لدراسات الحاجة يؤكد ما وهذا ومقاومة التشتت، االنتباه

 ،عـام  المعرفيـة بـشكل   المهمـات  إنجـاز  فـي  الفـشل  تفـسير  فـي  تـساعد  وتـصاميم 

 كان إذا وتوضيح ما ،التحديد وجه وما وراء االستيعاب على القرائي االستيعاب ومهمات
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 فـي  أم، الفـرد  دىلـ  العاملـة  االستيعابية للـذاكرة  السعة في ضعف عن ناتجاً الفشل هذا

 ال ذلك من الرغم  وعلى.بالمهمة المتصلة غير وكف المعلومات االنتباه توجيه عمليات

 خـصوصاً  التعليميـة  المهمـات  تـصميم  عنـد  بعـين االعتبـار   الحاليـة  النتيجـة  أخـذ  مـن  بـد 

 من زيـادة  تمنع بطرق التعلم مهمات تصميم يجب إذ االستيعاب؛ ذوي صعوبات للطلبة

 التـي  الـصعبة  معالجـة المهمـات   مـن  الحـد  مثـل  العاملـة  الـذاكرة  علـى  المعرفـي  العـبء 

 بمعينـات  يـسمى  مـا  اسـتخدام  ذاتـه، وتـشجيع   الوقـت  فـي  وتخـزين  معالجـة  إلـى  بحاجة

 واألشـكال  الرسـومات  اسـتخدام  إلـى  واللجـوء  كتـدوين المالحظـات   الخارجية الذاكرة

 ذوي القـدرات  صاًخـصو  الطلبـة  تحـصيل  مـن  يحـسن  ممـا  المثـال  سـبيل  التوضـيحية علـى  

 .المتدنية االستيعابية

 هــذه النتيجــة إلــى البيئــة التعليميــة التــي توفرهــا الجامعــة مــن إتاحــة     ارجــاعويمكــن      

الفرص للطلبة بـاجراء التنبـؤات والتفـسيرات فـي أثنـاء دراسـة النـصوص، ومـا يرافـق ذلـك                      

ص، األمـر الـذي     من مناخ اجتماعي تفـاعلي يـسهم فـي زيـادة وعـي الطلبـة وانـدماجهم بـالن                  

 ).٢٠٠٤أبو عالم، (يؤدي الى نتائج ايجابية على صعيد ما وراء االستيعاب 

 الطلبـة   تزويـد :اآلتيـة  التوصـيات  اقتـراح  يمكـن  الدراسـة  نتـائج  علـى  بنـاءً  :التوصـيات 

 مـا وراء االسـتيعاب؛ بنـاء    مختلـف اسـتراتيجيات   توظيـف  مـن  تمكّـنهم  تعليميـة  بمـواد 

 مـا وراء االسـتيعاب والقـدرة علـى التـذكر؛ إجـراء مزيـد        ىمـستو  لتنميـة  تدريبيـة  بـرامج 

مــا القــدرة علــى التــذكر؛ إجــراء المزيــد مــن  فــي المــؤثرة العوامــل فــي تبحــث دراســات

تـوفير  ؛ الدراسات حول ما وراء االستيعاب فـي ضـوء متغيـرات اخـرى، كنـوع الـنص وطولـه            

االستيعاب لدى الطلبـة فـي   البرامج االرشادية التي تساعد الطلبة على رفع مستوى ما وراء      
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Skills of Meta-Comprehension and its Relationship with the Ability to 

Remember in Light of the Variables of Age and Gender among   King 

Saud University Students 

Dr. Abdullah Ahmed Al-Zahrani        Dr. Ahmad Mohamed Alghraibeh 

Department of Psychology; King Saud University, Riyadh 

Abstract: 

Abstract: this study aims at examining the relationship between meta-

comprehension skills and the ability to remember, the impact of the ability to 

remember with the variables of  age and gender, and the contribution of meta-

comprehension in predicting the ability to remember. Two scales are used to 

achieve the objectives of the study: the meta-comprehension scale and the ability 

to remember scale. To ensure the appropriateness of the tests to the 

characteristics of the measured group, the validity testing and the reliability 

coefficient of both tests were performed. A sample of 96  female and  male 

students from King Saud University were chosen randomly. The results show 

that there is no statistically significant difference at the level of (0.05) between 

male and female students in meta-comprehension. However, there are clear 

differences in averages in favor of  females. The female average was (12.26); 

whereas, the male average was (12.22). The results show, too, that there are 

statistically significant differences related to  gender in the ability to remember in 

favor of males at the level of (0.01), which can  be attributed to gender, and there 

is a direct correlation at the level of (0.05) after the meta-comprehension  task 

and the ability to remember at the level of the meta-comprehension task and the 

ability to remember. As for the predictive relationship, it was shown that all the 

meta-comprehension variables were insignificant statistically except for the task 

variable which has statistically significant impact at the level of (0.01). 

Keywords: Meta-comprehension, ability, gender, relationship, students. 
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 :ملخص الدراسة
ــة    ــة الحاليـ ــدفت الدراسـ ــى   هـ ــة      إلـ ــوم العولمـ ــامعى لمفهـ ــشباب الجـ ــستوي إدراك الـ ــى مـ ــرف علـ  التعـ

يجابيــة والــسلبية والــوعى بتحــدياتها الثقافيــة  والكــشف عــن العالقــة بــين الــوعى بالتحــديات       ومظاهرهــا اإل

عيــة  ولتحقيــق ذلــك قــام الباحــث بمقــابالت مقننــة وتطبيــق مقيــاس    العولمــة الثقافيــة  والمــسئولية االجتما 

طالبـا مـن   ) ٢٠٠=ن(الوعى بتحديات العولمة الثقافية و مقياس المـسئولية االجتماعيـة علـى عينـة مكونـة مـن        

 موجبــة بــين ارتباطيــهلنتــائج علــي  وجــود عالقــة   برهنــت ,طــالب جامعــة االمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية 

المــسئولية الوطنيــة والمــسئولية ( الــوعى بتحــديات العولمــة وبعــدين مــن أبعــاد  المــسئولية األجتماعيــة وهمــا

فـــى حـــين لـــم تكـــشف الدراســـة عـــن وجـــود عالقـــة ارتباطـــة دالـــة بـــين  المـــسئولية الشخـــصية  ) الجماعيـــة 

الدراسـة إلـى وجـود فـروق دالـة      والمسئولية األخالقية والدرجة الكلية لمقياس المـسئولية  وكـذلك توصـلت     

الثقافيـة  الـوعى بتحـديات العولمـة    وبين طالب وفقـا للعمـر فـى المـسئولية الشخـصية والمـسئولية األخالقيـة                

وانتهــت الدراســة الــى عــدم وجــود أثــر للتخــصص الدراســى فــى مــستوي الــوعى بتحــديات العولمــة الثقافيــة        

 .والمسئولية االجتماعية بأبعادها المختلفة
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 :المقدمة
 ةخيــرأل الــسنوات افــيثــارة للجــدل والنقــاش إالظــواهر أكثــر  ظــاهرة مــن  العولمــةعــدت

علـــى مـــستوي المحافـــل العمليـــة الـــسياسية  أم كـــاديمي أل اي العلمـــىعلـــى مـــستوأكـــان 

التأثير على   في  ثارهاآبعادها وتشعب   أ تباين   إلىهمية ظاهرة العولمة    أ جعواالقتصادية وتر 

  ).٢٠١٠:١٩،منصور(سان اإلنحياة 

 تكـون لـب حيـاة المجتمـع وبخاصـة           يفالعولمة أخـذت فعـال تعمـيم القـيم الثقافيـة التـ            

 تقـوم  ي التـ األرضـية  ي هيالقيم األخالقية والدينية وما تؤدي إليه من سلوك فردي واجتماع        

 مجلهـا باعتبـاره الثقافـة       ي وهـو يمثـل الحيـاة الثقافيـة فـ          ي الـسلوك االجتمـاع    أنماطعليها  

  ).٢٠٠٩:٦٧,الرواشدة وخليل( ية العالمطريقة لرؤ

وقد اختلف الباحثون حول عولمة الثقافة فمنهم من يري فيها تجردا من الوالء لثقافة           

ضيقة ومتعصبة إلى ثقافة عالمية واحدة يتساوى فيها الناس واألمم واالتجاه نحو االنفتاح     

ديـن حيـاد الثقافـة و       على مختلف األفكار دون تعصب وتحـرر مـن كـل صـور التحيـز ألمـة أو                   

يــذهب فريــق أخــر إلــى أن عولمــة الثقافــة ال تلغــى الخــصوصية بــل تؤكــدها حيــث أن الثقافــة 

 ).٣١: ٢٠٠٦,حجازي( المعبر عن الخصوصية التاريخية ألمة من األمم

  أخطــر تحــديات  العولمــة مــا يعــرف     نأويؤكــد هــذا الفريــق الــرافض لعولمــة الثقافــة      

 حكمـت كيـان وجودهـا وخصائـصها         يز لحـدود الـشعوب التـ       تجـاو  ي فهـ  ،بالعولمة الثقافـة    

 العولمـة   آثـار   وتظهـر     ي والتاريخيـة والقوميـة والـسياسية وتراثهـا الفكـري  والثقـاف             ,الدينية

 التــشكيك اإلنــسان بقناعتــه الدينيــة وهويتــه الثقافيــة وإشــاعة العنــف ومــا        يالثقافيــة فــ 

 ,األحمــــد وزمــــالؤه( غربيــــة يــــسمى بــــآداب الجــــنس والموســــيقى و األزيــــاء والمنتجــــات ال

٢٠٠٩:٧٩ (  

والذي يدلل على هذا الرأي أن هناك كثير من الدراسات أثبت وجود تأثيرات اجتماعية              

 وتــزداد هــذه التــأثيرات علــى   األجنبيــةوثقافيــة للعولمــة علــى المجتمعــات عبــر الفــضائيات    
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لتمــرد علــى  ذلــك افــيالجوانـب الثقافيــة بترســيخ عــادات وقـيم وتــصرفات غيــر مقبولــة بمـا    

  ).٩٧: ٢٠٠٩,الرواشدة وخليل (األسرة وتفكليك عالقاتها المتماسكة

 االتـصال  وسـائل  العولمـة  وتـستغل  .االختـراق  ة هـى ثقافـ   العولمـة  ثقافـة أن وخاصـة  

 العولمـة  خطـر  ويبـرز  .االختـراق  عمليـة  إحـداث  فـي  نترنـت إلوا الفـضائيات  مثـل  الحديثـة 

 القويـة  االتـصال  وسـائل  تمتلـك  التـي  الغربيـة  فالـدول  ، الثقـافي  المجـال  في كبير بشكل

 الفـيض  فهـذا .األخالقيـة  القـيم  علـى  تـأثير  لهـا  نترنـت اإلو الفضائية القنوات على وتهيمن

 وكلمـات  صـور  شـكل  علـى  الثالث العالم بلدان كل ليجتاح ويتدفق ينطلق الذي الثقافي

 تاإلذاعــا عبــر وغيرهــا سياســية ومــصطلحات قانونيــة وقواعــد أخالقيــة وقــيم

 ، الفـضائية  االسـتقبال  وأطبـاق  ، الفيـديو  سـطوانات أو ، الكتـب  وواألفـالم   ، والتلفزيونـات 

 مـن  الفـيض  هذا .المعلومات هذه تدفق من (65% )على المتحدة الواليات تسيطر حيث

 ).٢٠٠٩:١٠٥مشرف ،  (سلوكهم أنواع المستقبلين لدى يشكل المعلومات

 ســبق ذكرهــا نجــد أن التــيت الثقافيــة للعولمــة والالفــت لالنتبــاه أنــه بــالرغم  مــن تحــديا

 يكـون أفرادهـا بـالوالء لثقـافتهم و معاييرهـا يـصعب علـى أى        التـي البيئات الثقافيـة الرصـينة      

نموذج يحمل ثقافة مغايرة أن يتغلغل أو أن نجد أرضا خصبة لالنتشار فيها ،ممـا يـؤدى إلـى          

 ).٢٠٠٥:٣١٨صمد ،عبد ال( ضعف التزام أفراد المجتمع بثقافتهم  الوطنية

 فــيومــن منطلــق النظــرة الواقعيــة أصــبحت العولمــة بتحــدياتها حقيقــة واقعــة تتــدخل  

 يعيش صراعا ثقافيـا بـين   أصبح الذي يحياة  المجتمعات واألفراد  وبخاصة الشباب الجامع  

 .ثقافته األصلية والثقافة العالمية الجديدة 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها
 التحـديات الثقافيـة لكـل    مـن   لقول أن العولمة تحمل العديد       بناء على ما سبق يمكن ا     

 تمثــل مرحلــة التوجــه والتــشكيل  الثقــافي يفئـات المجتمــع وخاصــة لــشريحة الــشباب التــ 

خاصة  أن الشباب أكثر المراحل العمريـة اسـتهالكا لالتـصاالت بـدون ضـوابط                 االجتماعي

 . الغالب مثل االنترنت والقنوات الفضائية يف
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 العربيـة علـى سـبيل المثـال          أن  الكثيـر مـن الدراسـات       ,د  من خطـورة العولمـة      ومما يزي 

انتهـت  إلـى     ) ٢٠١٠(ودراسـة محـاذين   ) ٢٠١٠(ودراسـة كـاظم وزمـالؤه     ) ٢٠٠٦(دراسة كدائى 

أن النـسبة الكبيـرة مـن طـالب الجامعـة ذكــروا أن العولمـة سـيكون لهـا تـأثير سـلبى علــى           

ب القــيم والمعتقــدات الدينيــة واألخالقيــة نتيجــة    نهــا تــؤدي إلــى تخريــ  أالثقافــة المحليــة ، و 

 .االنبهار بالحضارة الغربية واألمريكية 

 يولـد   بـين المفكـرين فـي اعتقـاد الباحـث            حـول عولمـة  الثقافـة         راء  آلا تضارب  كما أن   

  ممـا  يهـا ونتائجهـا و مترتباتهـا بالنـسبة للواقـع العربـ           انوعا من الغموض  فيمـا يتعلـق بمعن        

 ووعـــيهم  بتلـــك الظـــاهرة   فـــراد المجتمعـــات العربيـــة  أقطـــاع عـــريض مـــن  يولـــد معانـــاة ل

 الذي يعكف على هذه المعاناة ويعمل على فهمها وتفسيرها بفض الغالف            وتحدياتها هو 

 إن إضــافة إلــى.ى أو اختراقــه واســتخراج الفكــرة أو النــواة العقليــة الكامنــة ضــمنها  الاالنفعــ

ــالعبور منهــا   هــو القــدرة علــى تأويــل المــشاعر وتفــس   الــوعي ــىيرها ب   الواقــع الموضــوعى إل

 . تحيط باإلنسانالتيلمختلف الظواهر 

 قــد ســاهم بحــضوره الــواعى  ي األمريكــيأن الــوع) ٢٠٠٠( عبــد المــؤمني  وذكــرت أمــان

 لـدي الـشعوب المغـايرة    الـوعي وإبـراز العولمـة وأننـا نقـول هنـا إن ضـعف            والواضح في إيجاد  

ن أمـة حاضـرة     آلرئيسيا في إيجاد العولمة فلو تخيلنـا ا       خر سببا   آل األمريكي كان هو ا    للوعي

 شــديد التركيــز فــي الدراســة والتخطــيط تــستطيع أن تتجــاوز بحــضور وعيهــا لهــذه  الــوعي

 ).٦٨:  ٢٠٠٠عبد المؤمن ،(الوعيالصورة عشرات األمم إذا كانت األخيرة مغيبة 

يتــسلح ذا لــم نــسان القــرن الحــادي والعــشرين إإن إخبــراء علــم الــنفس يقولــون  لــذا ف 

 تواكـب عـصر العولمـة فإنـه سـوف يتعـرض لعـدة ضـغوط                 التـي  الجديـدة    بالوعي وبالصفات 

 تـشنها التكولوجيـات     التـي  مالحقـة التغيـرات      فـي  إلخفاقـه نفسية وعصبية وفسيولوجية    

 ،عبـد الـصمد  (لى التلقى واالسـتيعاب      سريعة تتجاوز قدرته ع    بإيقاعات تتغير   التيالمتقدمة  

٢٠٠٥:٣١٧ ( 
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 دور علـم الـنفس يـأتي لكـى يبحـث          تحديات العولمـة الثقافيـة فـإن      طالقا من فكرة    وان  

خاصة العوامل النفـسية ذات الـصبغة    ،ة تتأثر بهذا الفكر   أو تؤثر   التيعن العوامل النفسية    

 من المتوقـع    التي تركز عليها الدراسة الحالية و     التياألخالقية  مثل المسئولية االجتماعية      

  ومـن خـالل  هـذا    بتحـديات العولمـة الثقافيـة   دة فهـم  ووعـى  الـشباب    أن  يترتب عليهـا زيـا      

 يــستطيع الــشباب المحافظــة علــى الهويــة الثقافيــة وكــذلك االنفتــاح علــى العــالم     الــوعي

لنستفيد من ثمرات وهذا ما دفع الباحث، إلى إجراء الدراسة الحالية للوقوف على مـستوي    

ــشباب   ــى الـ ــامعيوعـ ــة  وعالق الجـ ــوم العولمـ ــا    لمفهـ ــة بأبعادهـ ــه بالمـــسئولية االجتماعيـ تـ

 المختلفة

 التـدريس واهتمامـه بمـستوي ثقافـة     فـي   عالوة علـى مـا سـبق تجربـة الباحـث الطويلـة          

ــة الراهنــة      فــيالطلبــة الجــامعين   ــة مــع تحــديات العــصر ومتطلبــات المرحل  تعــاملهم بجدي

 بلورت فكرة هذه الدراسة وأهدافها

 -:األسئلة األتيةفي ن مشكلة الدراسة تحددت فإولهذا  

  الدراسةأسئلة
هـل  : التـالي  الـسؤال  الرئيـسى   وفي ضوء ما تقدم يمكـن تحديـد مـشكلة الدراسـة فـي            

هناك وعى لمفهوم العولمة وايجابياتها وسـلبياتها لـدي طـالب جامعـة األمـام وهـل تـؤدي           

تفـرع   زيادة وعيهم بتحـديات العولمـة الثقافيـة؟ وي         فيأمانة المسئولية االجتماعية لديهم     

 -:من هذا السؤال عدة أسئلة فرعية

ما هو مفهوم العولمة  ومظاهرها اإليجابية والسلبية على المجتمع السعودي  كمـا              -١

  الطالبى ؟الوعييرسمها 

والمـسئولية   العولمـة   بتحـديات الـوعي   بـين  إحـصائية  داللـة  ذات عالقـة  توجـد  هـل -٢

  محمد بن سعود االسالمية ؟ام طلبة جامعة اإلملدى بأبعادها المختلفة ةاالجتماعي
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  بتحـديات العولمــة  الـوعي  مـستوى  فـي  إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  توجـد  هـل -٣

لمتغير  تعزى جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية طلبة بينوالمسئولية االجتماعية 

 ؟ العمر الزمنى

  بتحـديات العولمـة  الـوعي   مـستوى  فـي  إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  توجـد  هـل -٤

لمتغير  تعزى مام محمد بن سعود اإلسالميةاإلجامعة  طلبة  بينسئولية االجتماعيةوالم

 ؟)  علمى–أنسانى(التخصص الدراسى

 أهداف الدراسة 
 :تهدف الدراسة الحالية إلى ما يأتى

 لمفهـوم    التعرف على  تصورات طالب  جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية                  -١

  المجتمع السعودي؟فيلسلبية  العولمة و مظاهرها اإليجابية وا

 بتحــديات العولمــة  الثقافيــة والمــسئولية الــوعيالكــشف عــن طبيعيــة العالقــة بــين -٢

 .االجتماعية بأبعادها المختلفة لدي طالب جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية

 بتحـديات العولمـة الثقافيـة     الـوعي   كـل مـن مـستوي         فيالكشف عن داللة الفروق     -٣

ة االجتماعيــة بإبعادهــا المختلفــة بــين طــالب جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود    والمــسئولي

 ..اإلسالمية وفقا لتخصصهم الدراسى وعمرهم الزمنى

 بتحــــديات العولمــــة  الثقافيــــة علــــى البيئــــة  الــــوعيتــــصميم أداة لقيــــاس مــــستوي  -٤

 . السعودية

 أهمية الدراسة
 -: التالية ضوء االعتباراتفييمكن تحديد أهمية الدراسة الحالية 

 فهـذه   الجـامعي يستمد هذا الموضوع أهميته ودوره من  طبيعة العينـة فئـة الـشباب               -١

 كيـان المجتمـع وتحتـاج هـذه الفئـة إلـى العنايـة        فـي الفئة تعـد طاقـة بـشرية مهمـة ومـؤثرة        

 . مختلف القضايا والتحدياتفيوالتزويد بالمعارف 
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الجتماعية ومستوي وعى الطالب محاولة التعرف على نوع العالقة بين المسئولية ا-٢

 بتحديات العولمة الثقافية  بوصفها  أحد القضايا والظـواهر االجتماعيـة المحيطـة               الجامعي

 .بالمجتمع والعصر الذي يعيش فيه

 بــضرورة تبنــى بــرامج ومنــاهج الجــامعيمحاولــة تبــصير القــائمين علــى أمــور التعلــيم  -٤

 صرةدراسية لتوعية الشباب بمختلف القضايا المعا

ــدورها     -٥ ــام ب ــى القي ــه وســائل اإلعــالم إل ــشباب مــن خــالل    فــيتوجي ــة ال  مجــال توعي

  بمختلف القضايا المعاصرةالوعيتخصيص برامج لتمنية المسئولية و

 رصد وتحليل مستوي وعى طلبة الجامعة بتحديات العولمة الثقافية على المجتمـع      -٦

 .السعودي وفقا للمتغيرات التخصص الدراسى والسن

 مجــال العولمــة الثقافيــة بعــد أن كــادت العولمــة      فــيحفيــز الدراســات النفــسية    ت-٧

االقتــصادية هــى االســاس عنــد دراســة العولمــة وتحــدياتها ممــا سيــسهل التــصدي العلمــى     

  تتناول تأثيرات العولمة الواضح على القيم وسلوكيات  االفرادالتيلمختلف الدراسات 

 حظيت بعناية البـاحثين     التيحد المواضيع    يستمد هذا الموضوع أهميته من كونه أ       -٨

 مختلف التخصصات العلوم النفسية واالجتماعية وهـذا فيـه داللـة علـى أهميـة المكانـة          في

البحثيـــة لموضـــوع العولمـــة بتحـــدياتها وخاصـــة انهـــا جـــزء مـــن معانـــاة االنـــسان المعاصـــر   

 .وصراعاته مع مجتمعه

    االساسية للدراسةمفاهيم ال
ت العولمـة الثقافيـة  ولكـى يـصل الباحـث الحـالى إلـى تعريـف محـدد                     بتحديا الوعي-أوال

  بتحــديات العولمــة الثقافيــة وجــب عليــه تعريــف العولمــة عامــة والعولمــة    الــوعيلمفهــوم 

 بتحـديات العولمـة الثقافيـة علـى النحـو         الـوعي " الثقافية خاصـة وصـوال الـى تعريـف لمفهـوم          

 -:التالي
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 Globalization:"العولمة

قة ليس هناك تعبير أكثر تداوال بـين الكتـاب والمحاضـرين والمعلقـين علـى         الحقي في  

وما يتصل بها من إشارات متكررة إلـى       ) الكونية(أو) العولمة( العالم من تعبير     فيما يجري   

 تناولــت ظــاهرة العولمــة ومفهومهــا، وذلــك  التــيالمتغيــرات الدوليــة وقــد تتعــدد التعريفــات 

 .شديدة التعقيد ومتعددة األبعادلكون هذه الظاهرة من الظواهر 

 أى Globeالمـــشتقة مــن كلمـــة  " Globalization" والعولمــة لغويــا هـــى ترجمــة لكلمــة    

 باللغــة اإلنجليزيــة علــى Globalization الكــرة والمقــصود هنــا الكــرة األرضــية وتــدل كلمــة

:  حــضارة واحــدة وكمفهــوم تــشير العولمــة إلــى شــيئين معــافــيمــشروع لمركــزة العــالم 

 ).١٩٤: ٢٠٠٨معمرية،(   بالعالم ككلالوعياش العالم وازدياد انكم

 أن تري عالما واحـدا      فيالعولمة بأنها أيديولوجية القوة العظمى      ) ٢٠٠٠(ويعرف عدوان 

 ).٢٠٠٨:٢١٤عطية،(يمثل رؤيتها

 فــضاء اجتمــاعي  فــيالعولمــة بأنهــا تمــازج العــالم    ) Brinkley,2006(   يعــرف برنكلــى  

 ، 11(ات اقتــــــصادية وسياســــــية وثقافيــــــة وتكنولوجيــــــة مــــــشترك عــــــن طريــــــق عالقــــــ 

Brinkley,2006.( 

ــوهين    ــرف كــــ ــذلك يعــــ ــن     ) Cohen,2006ِ)كــــ ــرابط مــــ ــياق متــــ ــا ســــ ــة بانهــــ العولمــــ

بـين شـعوب العـالم      ) االقتصادية والتكنولوجية والسياسية واالجتماعية والثقافيـة     (األبعاد

 ).Richard&James,2008:26(لتحقيق عالم متجانس

بالعولمة بأنها المواطنة العالميـة والقـدرة علـى رؤيـة الـذات             ) Mclntosh,2005( ويعرف  

 كيان واحد والقـدرة علىاسـتيعاب المقارنـات والتناقـضات والقـدرة علـى رؤيـة                 فيوالعالم  

 )stromquist,2007:82ٍ)التعددية

إلــــى أن المقــــصود بالعولمــــة هــــى إزالــــة الحــــواجز   ) ٢٠٠٩( ويــــذهب  األحمــــد وزمــــالؤه  

بــين الــشعوب بعــضها الــبعض وبــين األوطــان بعــضها الــبعض وبــين الثقافــات   والمــسافات 
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)( أسرة كونية(و) سوق كونتة (و) ثقافة كونية (بعضها  البعض وبذلك يقترب الجميع من      

 ). ٢٠٠٩:٧٩األحمد  وزمالؤه،

العولمة  أنها عمليـة ديناميكيـة جديـدة تبـرز     ) ٢٠٠٩(  باإلضافة إلى ذلك يعرف  الدهراى   

 عمليــة انتــشار فــيقــات الدوليــة مــن خــالل درجــة عاليــة مــن الكثافــة والــسرعة داخــل العال

 ) ١٣: ٢٠٠٩الدهراى،(المعلومات والمكتسبات التقنية والعلمية للحضارة

 : العولمة الثقافية
 بالمجتمعـات  تنحـو  ظـاهرة الثقافيـة   العولمـة  بـأن  للقـول  العلمـاء  مـن  فريـق  يـذهب 

 ذات العالميـة  الشخـصية  وتكـون  الثقـافي  هالتـشاب   والتجـانس  نحـو  قاطبـة  اإلنـسانية 

  ).٢٨: ١٩٩٨ ،بلقيز (مختلفة وثقافات مجتمعات من حولها ما على االنفتاحي .الطابع

 قوالب في العالم شعوب لوضع محاولةالعولمة الثقافية بأنها ) ١٩٩٨(يعرف الجابري 

 يقفـز  ظامن فالعولمة " الحضاري، موروثها و ثقافتها عن لسلخها وذلك موحدة فكرية

 علـى  يعمـل  نظـام  إنـه  والحـدود،  الحـواجز  رفـع  يريـد  نظـام  الـوطن،  و واألمـة  الدولـة  علـى 

 الناس ليربط والتشتيت التفتيت إلى ويدفع محتوى، أي من لألمة الجماعية الهوية إفراغ

 ).١: ١٩٩٨,الجابري  (الالدولة و والالأمة الالوطن بعالم

 واحــدة ثقافــة بــروز بأنهــامـة  الثقافيـة   العول)٢٠٠٨(   كـذلك يعـرف صـفوت  وزمــالؤه   

 وأساليب مضمونها نشر طريق عن الثقافات من غيرها على والهيمنة السيطرة تحاول

 محاولـة  الحيـاة،في  إلـى  والنظـر  الـسلوك  وأنمـاط  والتـذوق  التعبير وأساليب بل تفكيرها

 كسلعة ةالثقاف تبرز الثقافية العولمة ضوء وفي .األخرى الثقافات محل تحل لكي منها

 )١٧: ٢٠٠٨,صفوت وزمالؤه( أخرى سلعة كأي تسوق عالمية

 Awareness  الوعي

الفهم وسالمة اإلدراك حيث يشير مجمع اللغة العربيـة بـأن المعنـى             :  اللغة في الوعي

  )٦٧٥: ١٩٨٠,مجمع اللغة العربية(الرئيسى هو اإلدراك واإلحاطة



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٢٥

 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

 للعـالم علـى    اإلنـسان  إدراك   فـي مثل   حالة ذهنية تت   بأنه )١٩٩٦(يعرف اللقانى والجمل   و

  تتيح لإلنسان أن يمتلـك شـروط     التي هو الخاصة    الوعينحو عقلي ووجداني وهذا يعنى أن       

عـالم  لليضا بأنـه اإلدراك واالنتبـاه والفهـم للـنفس و     أ الوعيوجوده على نحو ذهنى  ويعرف       

اقــف فرديــة   إلــى اتخــاذ مو الــوعيالخــارجي ولالنتمــاء االجتمــاعي بــشكل أو جهــة ويــؤدى    

 الـوعي  عمليـة  فـي  اللغـة دورا مهمـا   وتعلـب  مرتبط بالسلوك الوعيوجماعية عملية أي أن    

  ).١٩٩٦:٢٠٤الجمل،واللقانى  (يعنى الشعورف علم النفس فيأما 

 ينطوي , بأنه إدراك الفرد لما يحيط به إدراكا مباشراالوعي) ٢٠٠٤(  ويعرف عبد الفتاح  

جديـدة وشـعوره بحاجتـه  إلـى  مزيـد مـن المعلومـات                 على وقـوف الفـرد علـى فكـرة           الوعي

 ) ٢٠: ٢٠٠٤,عبد الفتاح(عنها

 Awareness  of the challenges of cultural  بتحــديات العولمــة الثقافيــةالــوعي

globalization 

ــالرك  ــوعي) (Clarke,2004(يعــــرف كــ ــات   الــ ــة العالقــ ــه معرفــ ــة بأنــ ــديات العولمــ  بتحــ

 ودول واألمــة المحليــة، والكيانــات االقتــصادية العامــة   المتداخلــة بــين المنظمــات العالميــة،  

ــا      ــا وإدراكهـ ــون وفهمهـ ــر الكـ ــة عبـ ــة واالجتماعيـ ــؤثرات الثقافيـ ــد فـــي(والخاصـــة والمـ  عبـ

  ).٣٢٦: ٢٠٠٥الصمد،

  الفـرد   ادراك: بأنها  بتحديات العولمة الثقافية     الوعيسبق يمكن تعريف      وبناء على ما  

الماديـة علـى حـساب النزعـة       النزوع  الى      فيتي تتمثل   لمظاهر تحديات العولمة الثقافية وال    

الروحيــة ومحــو الخــصوصية الثقافيــة والتــرويج لفكــرة الثقافــة العالميــة والتمكــين لــسيادة  

 القيم الغربية واألمريكية ونمط الحياة

 :Social Responsibility :المسئولية االجتماعية--ثانيا
ية من زوايا ومداخل متعـددة فقـد عرفهـا          تناول الباحثون مفهوم المسئولية االجتماع    

 ونــذكر هنــا بعــض  مجــاالت القــانون واإلدارة والفلــسفة وعلــم الــنفس والــدين،فــيبــاحثون 

  مجال علم النفسفي صاغها الباحثون التيالتعريفات  
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 التــيللمــسئولية مــن أوائــل  التعريفــات   ) ١٩٧٠( صــاغها  عثمــان التــيتعــد التعريفــات    و

بأنهـا المـسئولية   ) ١٩٨٦(ى لتعريف هـذا المفهـوم فيعرفهـا  عثمـان     الوطن العربفيصيغت  

 ينتمــي إليهــا أي أنهــا التــيالفرديــة عــن الجماعــة ومــسئولية الفــرد أمــام ذاتــه عــن الجماعــة   

 الواجــب داخليــا إال أنــه –مــسئولية ذاتيــة ومــسئولية أخالقيــة ومــسئولية فيهــا مــن األخــالق 

ــزام داخلــــــي خــــــاص بأفعــــــال ذات طبيعيــــــة اجتم     اعيــــــة أو تغلــــــب عليهــــــا التــــــأثير    إلــــ

 ).٢٧٣: ١٩٨٦عثمان،(االجتماعي

المسئولية االجتماعية بأنها جانب جديـد هـو أن         ) ١٩٩٦( مؤلف آخر  يعرف عثمان     في و

ــا للـــسلوك فهـــو يقـــول إن المـــسئولية     المحاســـبة تـــتم بنـــاء علـــى معيـــار يـــشكل مقياسـ

، أو سـلوك، أو تـصرف،     محتكمة إلى معيار ويضيف  قائال إن المسئولية مـسائلة عـن مهـام             

 ).٢٧: ١٩٩٦عثمان،(وتحديد مدي موافقته بالمتطلبات بعينها

بأنهـا التـزام المـرء نحـو غيـره واإلقـرار بمـا يقـوم بـه مـن           ) ٢٠٠٦(  وكذلك عرفها  ناصـر  

 ). ٢٠٠٦:١٩٥ناصر، (أعمال أو أقوال وما يترتب عليها من النتائج 

ــ)٢٠٠٨(وعــــرف قاســــم سئولية الفــــرد عــــن نفــــسه المــــسئولية االجتماعيــــة بأنهــــا مــ

 تحقيـق أهدافـه،   فـي ومسئوليته تجاه أسرته، وأصدقائه ودينه ووطنه من خالل فهمه لدوره     

 حـل مـشكالت المجتمـع       فـي واهتمامه باآلخرين مـن خـالل عالقاتـه اإليجابيـة ومـشاركته             

 ).٢٠٠٨:٨٠قاسم،(وتحقيق األهداف العامة

تعبــر عــن اســتجابات الفــرد نحــو   المــسئولية االجتماعيــة بأنهــا  ) ٢٠١٠(و عــرف  عطيــة 

ــة  ومناقــشتها مــع الــزمالء         ــسياسية والثقافي ــة وال ــه فهــم  المــشكالت االجتماعي محاولت

 ســبيلهم والمحافظــة علــى ســمة    فــي رائهــم وبــذل الجهــد   آوالتــشاور معهــم واحتــرام   

-٥٧: ٢٠١٠عطيـة، (الجماعة واحترام الواجب االجتماعي والقدرة علـى تحملـه والقيـام بـه            

٥٨.(  
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 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

اء على ما سبق يصيغ الباحث تعريفا للمسئولية االجتماعية بأنها التزام الفرد نحو  وبن

 إطار معايير اخالقية ووطنية محددةتهـدف       فينفسه و االخرين بمختلف تصرفاته وأفعاله       

 للمحافظة على مكونات مجتمعه الذي ينتمى اليه

 االطار النظري للدراسة 
ــدياتها  العــول ــا وتح ــة وجوانبه ــسابق لمفهــوم  بعــد العــ : م ــوعيرض ال   بتحــدياتال

مفهــوم يمكــن للباحــث اســتعراض العناصــر التاليــة  ال  هــذا وصــوال لتحديــدالثقافيــةالعولمــة 

 بتحديات العولمة الثقافية الوعي لمتغير ا نظريا إطارللتشك

(  للعولمــة هــى  جوانــبثالثــة) ٢٠٠٩(يحــدد الرواشــدة وخليــل   جوانــب العولمــة  -أوال

 -:وهى بالتفصيل التالى) عولمة االجتماعية والعولمة االقتصاديةالعولمة الثقافية و ال

 نظام جديـد يـسعى إلـى توحيـد العـالم              وهى  العولمة السياسية  أو   :الجانب السياسي 

  دول العالمفي وصناعته القرار السياسى في اطار جديد يسعى للتحكم في

يمكـن الـسيطرة عليهـا      الالتـي   القوي   وهىالعولمة االقتصاديةأو الجانب االقتصادي    

 لألسواق الدولية والشركات المتعددة الجنسيات

 فــرض هيمنــة ثقافيــة واحــدة وإلخــضاع العــالم  :العولمــة الثقافيــة  أو فيالجانــب الثقــا

  ).٢٠٠٩:٦٥,الرواشدة وخليل( السيطرة حضارة واحدة

ن أنها ش أظاهرة العولمة ش   تفسير ظاهرة العولمة       فياالتجاهات المختلفة   -ثانيا

  بالتفــسيرنتناولهــانمــا تنطــوي علــى جانــب تمثلــي ضــميري ومــن ثــم  إيــة ظــاهرة اجتماعيــة أ

 -: ظاهرة العولمةررئيسين لتفسين نوجز تيارين أ ويمكننا والتحليل

ذ يـري العولمـة     إو هكـذا    أ -وهـو تيـار متفائـل يغلـب اعتبـارات حـسن النيـة             :التيار األول 

عل اإليجـابي والتكامـل علـى مـستوي الجماعـة       تحقيق نوع من التفاإلىنها عملية تهدف  أ

العولمـــة ظـــاهرة تنحـــو بالمجتمعـــات   إلـــى القـــول إن يـــذهب هـــذا التيـــار  والبـــشرية ككـــل 

الثقافي وتكون الشخصية العالميـة ذات الطـابع   ) التشابه ( اإلنسانية قاطبة نحو التجانس  

 . ) ٩١: ١٩٩٨ ، يزبلق(االنفتاحي على ما حولها من مجتمعات وثقافات مختلفة 
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 حد علم الباحث على جملة التطـورات الهائلـة الحادثـة فـي           في  ويعول أنصار هذا التيار     

قطاع االتصاالت والمواصالت بين المجتمعات اإلنسانية المختلفة والتي أسـهمت بـشكل      

كبير في نشر ثقافات المجتمعـات بخاصـة المتقدمـة والتـي ترنـو المجتمعـات الناميـة بلـوغ                    

 .الصناعي واالقتصادي والعلمي مستوى تطورها 

 فهـو التيـار المتـشائم وهـو يتعامـل مـع ظـاهرة العولمـة مـن خـالل منظـور             الثـاني التيار  

كثـر تقـدما لفـرض هيمنتهـا     ألنهـا تمثـل محاولـة مـن جانـب الـدول ا          أفيـري   : نظرية المؤامرة 

 ) ٢٠١٠:٢١منصور (سياسيا واقتصاديا وثقافيا على بقية دول العالم 

 ت العولمة مقوما-ثالثا
حيـث يـذكر   ) ٢٠٠١( كتاب باسم خريـسان في  هناك تحليل مفصل لمقومات العولمة    

 تـدعم العولمـة وتـشمل عـددا مـن العوامـل الـسياسية               التـي المؤلف مجموعة من العوامل     

 واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمعرفية والفكرية فيمـا يتعلـق بالعوامـل الـسياسية            

ك االتحـاد الـسوفياتي سـابقا وظهـور القطبيـة األحاديـة ،وسـقوط             ن تفك أ يوضح المؤلف    و

 موجـة مـن التحـول الـديمقراطي         إلـى  دول العـالم الثالـث أدت        فيالنظم الشمولية الحاكمة    

 هذه الدول بما يتناسـب وهـذه   في العديد من دول العالم الثالث وتم إعادة هيكلة الدول   في

ن أ ويذكر المؤلف  يتعلق بالمتغيرات االقتصادية    البيئة الدولية وفيما   فيالعوامل السياسية   

 تعزيـز الملكيـة الفرديـة وحريـة     إلـى  قـائم علـى الـدعوة    الرأسـمالي  شقة في الليبراليالفكر  

   ).٢٠٠١:٧٨خريسان،  (  النشاطات االقتصاديةفيالسوق، مع تحديد دور الدولة 

ــة والعلميــة  فيــذكر خمــش       ــورة  أنهــا )٢٠١٠(  أمــا العوامــل الثقافيــة والفكري ــرتبط بث  ت

نترنـت والموبايـل    إلاالتصاالت والمعلومـات إذ إن أدوات االتـصال الحديثـة مثـل الحاسـوب وا              

والفـــضائيات اإلعالميـــة تـــربط بـــين الـــدول والـــشعوب ، واألفـــراد، وتنتـــشر نفـــس الحقـــائق  

 مختلـف أرجـاء العـالم دون قيـود سياسـية، ممـا يـؤدي إلـى توحيـد            فـي والصور، والمعلومـات    

  ). ٢٠١٠:٨٣خمش،(مة، وتوحيد الموقف من الحدث بين شعوب العالمالمعلو
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سيتم هنا تناول االثار النفـسية الـسلبية ذات            السلبية للعولمة   النفسية اآلثار-رابعا 

ن  تحــوالت وتغيــرات  أ علــى  Martin,2005)(مــارتن أكــد  الــصلة بمتغيــرات العولمــة حيــث  

تتبــاين تلــك التــأثيرات  مــابين تـــأثيرات      و نفــسية ســـلبية العولمــة  الــسريعة لهــا تــأثيرات     

ة الــدخل والحالــي كــالعمر ومــستوالديمغرافيــة   ســلبية بتبــاين المتغيــراتوأخــرييجابيــة إ

   ).Sagar&Sharma,2010:413(:االجتماعية والنوع

  والالفــت لالنتبــاه أن المــراهقين هــم أكثــر فئــه عمريــة تــأثرا بالعولمــة مقارنــة باألطفــال 

 تتلقى الخبرات الحياتية خارج حدود الثقافـة المحليـة التقليديـة         ةكثر  فئ  أوالراشدين فهم   

 خاصـة انهـم    لألسرة من خالل شغفهم لما هو جديد من عادات وسلوكيات غير مألوفـة،              

  )Arntt,2002:774(كثر فئة  تستخدم وسائل االتصال  المختلفةأ

ل مــراجعتهم  مــن خــالا كــدو) :(Sagar&Sharma,2010شــارة  إلــى كــل مــن إلوتجــدر ا

ــأثيرأ لــبعض مــن الدراســات الــسابقة علــى      التيجليــةو ت للعولمــة اصــبح الــسلبية اتن الت

ــ ــي تتمثلـ ــدالت ا فـ ــد معـ ــسلوكية والمـــشكالت    أل  تزايـ ــطرابات الـ ــسية واالضـ ــراض النفـ مـ

خــذت بزمــام العولمــة نتيجــة لعــدم اتــساق الثقافــة أ التــي البلــدان فــيالنفــسية االجتماعيــة 

 فـي   تفـاوت  ظهـور ضـافة إلـى    إ الصراع القيمى    التقليدية مما يؤدي الى     ثقافتهم  الجديدة  مع    

  المجتمــع كــذلك  فــي  بــين الفقــراء واألغنيــاء   اتالــصراع نــشوب  إلــى ممــا أدىالــدخول  

بعــض التحــوالت عــالوة علــى ذلــك  ظهــور  قــيم الجماعيــة القــيم الفرديــة مقابــل  ال انتــشار

إلـى انخفـاض اعتبـار الـذات الجمـاعى          ي  الـذي أد   تفكيك االتحـاد الـسوفيتى       مثلالسياسية  

 ) Sagar&Sharma,2010:413�,(فراد المجتمع السوفيتىأ بين

أن ثمة عوامل مرتبطـة بالعولمـة تـؤثر          )  ٢٠٠٦(حجازي   في مصط ذلك يذكر   إضافة إلى   

مراض النفـسية ، مـن تلـك العوامـل نوعيـة       األسلبا على الصحة النفسية وتؤدي إلى انتشار        

 توجب على اإلنسان بـذل المزيـد مـن الجهـد           التية والمُستوردة والمفروضة      الحياة المُغاير 

مــــن أجــــل تعويــــد الــــنفس علــــى التكيــــف الــــسريع والتوافــــق مــــع التغيــــرات وتحمــــل          

كــذلك التحــوالت الــسريعة فــي الحيــاة ومتغيراتهــا تــؤثر علــى جــودة التخطــيط     .الــضغوط
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لـى صـعوبة درجـات الكمـال     ضـافة إ  إالمجتمـع   أم  ووضوح الرؤية سـواءً علـى مـستوى الفـرد           

 ( واالمتيــاز والريــادة فــي الحيــاة ســيؤدي إلــى اإلرهــاق النفــسي بــسبب التغيــرات المتالحقــة     

 ).٢٠٠٦:٤٠٠حجازي،

 عــصر العولمــة إلــى    فــي مــراض النفــسية   ألتزايــد ا )(Stromquist,2007(  كــذلك يرجــع  

 فــي  اســهمتالتــيو وغيرهــا مــن الوســائل االتــصالية الحديثــة  وســائل االتــصال اإللكترونيــة

ذاتـه مـن دون   يتقوقع حول عزلة اإلنسان وانطوائه،وإنهاء عالقته وترابطه األسرى وجعله        

ــه االكتئــاب والقلــق وعــدم الرضــا         ــتج عن ــاً ن االهتمــام باآلخرين،ممــا أحــدث جمــوداً عاطفي

 Stromquist,2007:85)(والخوف

ــأثير العولمــة       ــائج الدراســات  الــسابقة لتؤكــد ت الــسلبى علــى      فــضال عــن ذلــك تــأتى نت

 -:تيآلالصحة النفسية، على النحو ا

 أشــارت دراســة صــادرة عــن جامعــة بسويــسرا متخصــصة فــي :مــراض النفــسيةألا-١

صـــابة بـــأمراض االكتئـــاب إلمـــن حـــاالت ا )%٦٥(أن العولمـــة وراء إلـــى العلـــوم االقتـــصادية 

 &,Dinesh( طبقـت معـايير العولمـة بقـوة    التـي والقلق النفسى واإلجهاد العصبى في الدول 

Mastrogianni ,2004:11( . 

 مـؤتمر   فـي أكد الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي في جامعـة القـاهرة              وقد  

الــذي عقــد بكليــة االقتــصاد والعلــوم   " الحــضارات والمــسارات المتنوعــة للمعرفــة   حــوار"

ت ارتفـاع معـدال    أن العولمة أدت إلـى ٢٠٠٧فبراير / شباط١٣ -١٠في الفترة من  السياسية

إخفاقهـا فـي تحقـق     المرضى النفسيين في السنوات األخيرة، مشددا في الوقت ذاتـه علـى  

ــصحة النفــسية لــسكان هــذا العــالم مقابــل        ــوفرة فــي خــدمات ال ــة ال نجاحهــا فــي   عالمي

 .المجاالت السياسية واالقتصادية

يعـــرف بقلـــق العولمـــة ارتـــبط القلـــق النفـــسى  مـــن ا  و الجـــدير بالـــذكر  أن هنـــاك نوعـــ

ولمة مباشرة بما تحمله معها للعديد من الشعوب من مشكالت اقتصادية وسياسـية             بالع

وثقافية ومن بطالة وفساد وتلوث وتوزيع غير عادل للثروات وتصاعد الصراعات المتنوعـة       
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ــة والتربويــة كــل ذلــك يطــرح بــشدة قــضايا األمــن االجتمــاعي           ــة والدينيــة والثقافي الطائفي

 العالميــة بقــوة لغــرض ضــمان حيــاة إنــسانية صــحية     والنفــسي لبنــي البــشر علــى الــساحة  

ن نشوء هذا القلـق يعنـي أن النـاس قـد أدركـوا أنَّ      أ و,يكون فيها اإلنسان هو القيمة العليا      

 والقــدرة علــى االســتهالك فحــسب وإنمــا  ة الماديــةالرفاهــنوعيــة الحيــاة الجديــدة ال تعنــي  

انية على مـستوى مختلـف الوظـائف       تعني أيضاً االرتقاء الكلي في كل جوانب الحياة اإلنس        

 ). ٤ :٢٠١٠كاظم و آخرون،(والعالقات والتفاعالت 

ثـــورة ل  والمقـــصود بقلـــق العولمـــة هـــو رد فعـــل لخطـــر خـــارجي معـــروف وهـــو نتيجـــة    

 ،٢٠١٠  الــسيد،(  وقلــق العولمــة هــو مــن جهــة صــدمة للعولمــة ،  - الغــزو الثقــافي-االتــصاالت

:٧٩.(  

علــى   منهــا عــدة دراســات  (Sagar&Sharma,2010 )ذكــر كــل مــن فــضال عــن ذلــك    

 فــي إلــى ارتفــاع معــدالت االكتئــاب   اشــارت التــي ,)Das,et,al,2008(ســبيل المثــال  دراســة 

 وكـــذلك , عـــصر العولمـــةفـــية واالجتماعيـــة الـــسريع االقتـــصادية نتيجـــة للتغيـــراتالهنـــد 

لبالد الناميـة   أن حركات الهجرة الداخلية في ا      إلى    اشارت التي )Cold&Well,2008(دراسة

 معـدالت االضـطرابات النفـسية الناجمـة عـن الهجـرة،         زمن العولمة أدت إلى ارتفاع فيفي

مثل الوسواس القهري والمخاوف االجتماعية بين المهاجرين وذلك بسبب التناقض بين       

 اللتـــان Dimaggo,2007,Becker,2004(و دراســـتى كـــل مـــن الثقافيـــة الفرديـــة والجماعيـــة 

علــى قبــالهم إنتيجــة   الهنــد فــيكــل بــين الــشباب ألا اضــطرابات انتــشار ادة زيــتوصــلتا إلــى

 ) sagar&sharma,2010:314(ة واألشربة الغربيةاألطعم

 بعـض   زيـادة معـدالت أنتـشار      إلـى أدت العولمـة    المشكالت النفسية االجتماعية       -٢

تمتـد إلـى عـدّة     الدولة الواحـدة ل    المشكالت النفسية االجتماعية التي يتجاوز تأثيرها حدود      

ــشعوب          ــاً ومهــددة فــي الوقــت نفــسه مــصالح ال ــذلك طابعـــاً عالمي دول أخــرى مكتــسبةً ب

، تـدمير البيئـة، المجاعـة، الهجـرة          ، الفقـر   التطرف واإلرهاب،الجريمة المنظمة  :وأمنها منها 
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التعصب انتشار المخدرات،تجارة األسـلحة، االتجـار باألعـضاء اإلنـسانية وغيرهـا مـن هـذه         

 ). ٨٨: ١٩٩٩،فيحن(تالمشكال

العديـــد مـــن )  Sagar&Sharma,2010 ( عـــالوة علـــى ذلـــك ذكـــرت دراســـة كـــل مـــن   

المــشكالت النفــسية واالجتماعيــة المرتبطــة بالعولمــة مــن خــالل مــراجعتهم  لعــدد مــن     

 -:الدراسات السابقة في هذا الصدد من تلك الدراسات ما يلى

 محـيط   فـي د االضـطرابات الـسلوكية      تزايـ  أشـارت إلـى      التي  )Blue,et,1995(  دراسة   -أ

طفــــــال والمــــــسنين كــــــذلك دراســــــة    ألزواج  وعنــــــف ضــــــد ا ألســــــرة مثــــــل عنــــــف ا  ألا

)Maha&Via,2002( كـل مـن     فـي حياء الفقيرة   أل ا في إلى تزايد معدالت العنف       توصلت التي 

 .الهند والبرازيل

 ارتفـاع معـدالت الجريمـة مـع سـطوة       توصـلت إلـى  التـي   ) ,Maecher 2010( دراسة-ب

  )Sagar&Sharma 2010:413(  (القيم الفردية المفرطة كقيمة من قيم العولمة

يــشهد العــصر  : لمــاتعميــق الــشعور بــاالغتراب   عــالوة علــى ذلــك  تــؤدي العولمــة إلــى    

الحــالي مــن متناقضات،فالــصراع والتنــافس علــى المــادة أدّى إلــى تهــاوي العديــد مــن القــيم        

ت نفسه نجد أن التغير السريع والمفاجئ فـي إيقـاع         والمعاني اإلنسانية الجميلة، وفي الوق    

الحياة، خصوصاً في الجوانب التكنولوجيـة أدى إلـى إصـابة بعـض األفـراد بالالمبـاالة والعجـز                   

ــريع          ــرد صـ ــل الفـ ــذي يجعـ ــر الـ ــسريعة، األمـ ــرات الـ ــذه التغيـ ــع هـ ــوافقهم مـ ــدم تـ ــة عـ نتيجـ

   ). ١٦٢: ٢٠٠٠فايق،(العزلة

يـشتت  ع مابين الهويـة الوطنيـة والهويـة العالميـة  ممـا               الصرا  إلى تؤدي كما أن العولمة    

عامـا فـبعض   ) ٢٥-١٨( الفئـة العمريـة      فـي  وخاصـة    هااضـطراب  فـي  يتـسبب     و الهوية الوطنية 

الشباب يفضلون الثقافة الوطنية ويرفضون الثقافـات األجنبيـة وبعـضهم يفـضلون الثقافـة               

 (صـلية ألتمـردون علـى ثقـافتهم ا    التفكير  ويفي معهم ينفراد متشابهأالمختارة ذاتيا مع 

Arntt,2002:775.( 
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أمكـن للباحـث تحديـد  بعـض          بعض مظـاهر تحـديات العولمـة الثقافيـة             - خامسا

تحـديات العولمــة الثقافيـة مــن خـالل مراجعــة بعـض الدراســات الـسابقة نــذكر منهـا علــى       

)  ٢٠٠٥(ودراسـة حمـاد       )٢٠٠٨( ودراسـة كنعنـان   ) ٢٠٠٥( سبيل الذكر دراسة عبـد الـصمد      

 -:في تتمثل التيو)٢٠١٢( ودراسة العمرو

 سحق الهوية الوطنية •

 الثورة المعلوماتية دون ضوابط •

 إشاعة ثقافة العنف والتطرف والترويج للجريمة •

 نشر ثقافة الجنس وتشجيع العالقات الجنسية المحرمة •

 التهوين من شأن اللغة القومية و اعالء شأن اللغات االجنبية •

 نطاق المـسئولية االجتماعيـة      في تشير األدبيات النفسية      اعيةالمسئولية االجتم -٢

 -:الى هزا المتغير له مكونات وأنواع يمكن نتناولها على النحو التالى

تتكـوّن المـسئولية االجتماعيـة مـن عناصـر مترابطـة        عناصر المـسئولية االجتماعيـة    

ثالثة عناصـر  ) ١٩٨٦ (ويقوّيه ويتكامل معه، و قد حدد عثمان ينمّي كل منها اآلخر ويدعمه

 : وهى كما يلىللمسئولية االجتماعية

  ينتمـي إليهـا الفـرد، صـغيرة    التـي ويتـضمن االرتبـاط العـاطفي بالجماعـة       :الهتمـام ا-@

  ووتماسكها واستمرارها وتحقيق أهـدافها   أم كبيرة وحرص الفرد على سالمتهاكانت

 ).  ١٩: ٢٠٠٨قاسم،(الخوف من أن تصاب بأي ظرف يؤدى إلى إضعافها أو تفككها

ــانى مــن عناصــر المــسئولية االجتماعيــة     العنــصر وهــو:الفهــم-@ ــوعيوهــو ,  الث  ال

 االجتمـاعى   للمغـزى فهـم الفـرد للجماعـة وفهـم الفـرد           (واإلدراك وينقسم إلى شقين هما    

 ألفعاله

 ويقصد بها اشتراك الفرد مع اآلخرين في عمل ما يمليـه االهتمـام ومـا          :المشاركة-@

م من أعمال تساعد الجامعة في إشباع حاجتهـا وحـل مـشكالتها والوصـول               يتطلبه الفه 

 ).١١٥-١١٤-: ٢٠٠٩مشرف،  (إلى أهدافها
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ــاح   ــد الفتـ ــد) ٢٠١٢( وذكـــرت عبـ ــر    تأكيـ ــين عناصـ ــرابط والتكامـــل بـ ــاحثون علـــى التـ  البـ

خــر آلمنهــا ينمــى ا  المــسئولية االجتماعيــة الثالثــة الفهــم واالهتمــام والمــشاركة ألن كــال    

 فهـم الجامعـة وكلمـا زاد فهمـه زاد اهتمامـه، كمـا أن                إلـى الهتمام يحرك الفـرد     ويدعمه فا 

 تعمـق  الاالهتمام والفهـم ضـروريان للمـشاركة، والمـشاركة نفـسها تزيـد مـن االهتمـام و                 

يمكـــن أن تحقـــق المـــسئولية االجتماعيـــة عنـــد الفـــرد إال بتـــوفر عناصـــرها    وال الفهـــم فـــي

   ).٢٠١٢:٧٣عبد الفتاح ،(الثالثة

 :وأبعادهاأنواع المسئولية -@
 وتعنى أن اإلنسان  األخالقية المسئولية :هي  انواع للمسئوليةةثالث) ١٩٨٠(دراز حدد   

 يكون التي المسئولية االجتماعية ،نفسه هو المسئول عن سلطتى التكليف والمحاسبة

 ئوالمـس  الفـرد  يكـون فيهـا   التـي  الدينيـة  والمـسئولية  الجماعـة  أمـام  مـسئوال  فيهـا  الفـرد 

  )٣٠: ٢٠٠٨قاسم،.في ( اهللا أمام

إلى من خالل استنتاجها للعديد من تعريفات المسئولية  ) ٢٠١٢(مال عبد الفتاح  آوتشير  

   -: هىبعادأوجود أربعة 

وهـى إدراك الفــرد لمــسئوليته عــن ســلوكه  :  المــسئولية الشخــصية الذاتيــةالبعـد األول 

 أسرته وأهلهوووعيه لذاته 

لية االجتماعيـة وهـى التـزام الفـرد تجـاه زمالئـه وأصـدقائه ومعلميـه         المسئو:البعد الثانى 

  ينتمى إليهاالتيوجامعته ومحيطه وجماعته 

 هــى التــزام الفــرد بتعــاليم الــدين وبــالقيم   ةالمــسئولية الدينيــة و األخالقيــ :البعــد الثالــث

 خالقية والروحيةألا

ء لمجتمعـه وحرصـه عليـه       حساس الفرد باالنتمـا   إ المسئولية الوطنية وهى     الرابعالبعد  

 والدفاع عنه والتضحية من أجله

 ).٧٣: ٢٠١٢عبد الفتاح،( 
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  الدراسات السابقة
 عالقتـه  في بتحديات العولمة الوعيبمراجعة المسحية للدراسات السابقة المتعلقة ب  

 حـدود  فـي  -بالمسئولية االجتماعية لدي طالب الجامعة ، اتضح أنه توجـد دراسـات سـابقة      

 -: تناولت متغيرات الدراسة الحالية يمكن عرضها من خالل المحورينعلم الباحث

  بظاهرة تصوراتهمم و واتجاهاته كل من وعى طلبة الجامعة  دراسات تناولت-اوال

  وتحدياتهاالعولمة

 تناولــت إدراك طلبــة الجامعــة لمفهــوم العولمــة دراســة     التــيمــن الدراســات الرائــدة   

 مــصر لمفهــوم العولمــة   فــي ى إدراك طلبــة الجامعــة   تقــصإلــى  هــدفت التــي) ١٩٩٩(الفقــى

واسـتخدمت   طالبـا ) ١٩٥=ن(عينـة قوامهـا    علـى  جريت الدراسة أوعالقته بالهوية واالنتماء    

ــة ثــم قــام بتحليــل          ألا ــة عــن المفــاهيم الثالث ســئلة المفتوحــة للكــشف عمــا يعرفــه الطلب

طلبة للمفاهيم الثالثـة    يظهرها ال  التيجابات وفق المعانى    اإلجاباتهم وصنف هذه    إمحتوي  

وأظهــرت النتــائج  طيفــا واســعا مــن مفــاهيم العولمــة فمــنهم مــن عبــر عــن العولمــة بأنهــا    

 إلـى ن العالم سيصبح مكانا واحدا ومنها مـا أظهـر فكـرة الخـروج مـن المحليـة                   أتعبير عن   

و أن أن  العـالم كلـه سيخـضع لمجموعـة واحـدة مـن القـوانين          مـا بـي   نطاق العالميـة ومنهـا        

 .ل السالم بين جميع شعوب العالمحلو

الكـشف عـن اراء عينـة مـن اعـضاء      )  ٢٠٠٣ (الغفـور  والعبـد  ، وطفـة  دراسـة   وهدفت 

 جامعــة الكويــت ازاء تحــديات العولمــة الثقافيــة ودور الثقافــة العربيــة    فــيهيئــة التــدريس 

 علـى  اسـتبيان عـن تحـديات العولمـة ومواجهتهـا      طبقـت  تحـديات ال  هـذه إزاء اإلسـالمية 

من الكـويت  جامعـة  فـي  التـدريس  هيئـة  أعـضاء  مـن  )١٠٠=ن(الدراسـة المكونـة مـن   نةعي

 أو تأييـد  فـي    اآلراءفـي فـروق    وجـود  عـن   الدراسـة فأسـفرت  ن وغيـر الكـويتيي  نالكـويتيي 

 تأيـد  فـي مـن الجنـسين وكانـت الفـروق      التـدريس  هيئـة  أعـضاء  بينالعولمـة  لقـيم  رفـض 

 االراء نحو العولمة وفقا للتخصص فيالة كذلك وجدت فروق د , صالح الذكورفيالعولمة 

 تأيـد العولمـة لـصالح التخصـصات النظريـة      فـي والفـروق  ,  )النظريـة، و ةالعلميـ ( ،االكـاديمى 
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 اإليجابيـة  القيم مع توافقها عدم أو ،% ٤٤ نسبته بلغت القيم على بأثرها يتعلق فيماو

 لقيمنـا  العولمة هديدت على العينة من % ٥٠ موافقة عدم مع % ٣٧ نسبته بلغت لتراثنا

 العلميـة  والكليـات  الـذكور  من للعولمة تأييدً أكثر اإلناث كانت ولقد .العربية اإلسالمية

 زمالئهـم  مـن  للعولمـة  رفـضًا  رالكـويتيين أكثـ   وكـان  ،النظريـة  ا الكليـات  من تأييدًا أكثر

 الكويتيين غير

 الــوعيبــين  االرتباطيــةإلــى فحــص العالقــة  ) ٢٠٠٥( دراســة عبــد الــصمد كــذلك هــدفت 

ــين الجنــسين         ــا المــسئولية والكــشف عــن الفــروق ب ــوالء وفوبي  فــيبتحــديات العولمــة وال

 فـي متغيرات الدراسة والتعرف على مدي االسهام النسبى لكل  الـوالء وفوبيـا المـسئولية         

طالبــا وطالبــة مــن  ) ٤٠٠=ن( تكونــت عينــة الدراســة مــن   و بتحــديات العولمــة الوعيالتنبــؤ بــ 

 الــوعي علــيهم مقيــاس الــوالء ومقيــاس فوبيــا المــسئولية و مقيــاس   جامعــة المنيــا وطبــق 

 توصـلت الدراسـة إلـى وجـود عالقـة           ,المقاييس مـن اعـداد الباحـث        وهذه  بتحديات العولمة   

 عالقـة   حـين توجـد  فـي   بتحديات العولمـة الوعي الوالء و بينارتباطية موجبة ودالة احصائيا 

 توصلت الدراسة إلى وجـود   كمامسئولية والوالءارتباطية سالبة ودالة احصائيا بين فوبيا ال      

عالقــة ارتباطيــة ســالبة دالــة احــصائيا بــين فوبيــا المــسئولية وتحــديات العولمــة وانتهــت           

 فــي بتحــديات العولمــة والفــروق الــوعي فــيا إلــى وجــود فــروق بــين الجنــسين الدراســة أيــض

هام دالـة إحـصائيا    أسهم كل من الوالء وفوبيا المسئولية بنسب إس      وأخيرا الذكورصالح  

  بتحديات العولمةالوعي ابعاد في

ثــر أ معرفــة اتجاهــات الــشباب الــسعودي نحــو   إلــى) ٢٠٠٦(دراســة  الجــوهرة  و هــدفت 

طالـب وطالبــة مــن  ) ٩١١=ن(ثقافـة العولمــة علـى القــيم المحليـة  تكونــت عينــة الدراسـة مــن    

 لقيـاس  اسـتبانة نة فراد العيأ على تجامعة الملك سعود وجامعة الملك عبد العزيز  طيق        

اتجاهــات الطــالب نحــو تــأثير بــرامج القنــوات الفــضائية واســتخدام شــبكة االنترنــت علــى      

ــة     ــلت الدراسـ ــة وتوصـ ــيم االجتماعيـ ــىالقـ ــات    أ إلـ ــالب والطالبـ ــين الطـ ــسائد بـ ــاه الـ ن االتجـ

  دالة احصائيا وجود عالقة موجبةإلىالجامعيين هو التأثير بقيم العولمة وتوصلت الدراسة     
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 عــن وكــشفت الدراســة االســتهالكيةفــراد العينــة بقــيم العولمــة  واالتجاهــات   أثر بــين تــأ

 التقليــد والمحاكــاة للمجتمعــات فــين الرغبــة أفــراد العينــة علــى أغلبيــة أوجــود اتفــاق بــين 

 .الغربية

 القــيم مــن  فــيثــر العولمــة  أدراســة بعنــوان  ) ٢٠٠٧ (وعمــاد عالــدعي  كــل مــن ىجــرأو  

 فــيثـر العولمــة  أ تقــصي إلــىدنيــة وجامعـة الكويــت وهـدفت   رألوجهـة نظــر طلبـة الجامعــة ا  

 الجامعتين، حيث  صمم مقياس لهذا الغرض تكونت عينـة الدراسـة             فيالقيم لدي الطلبة    

كثـر القـيم    أن  أطالب وطالبة من الجامعتين بالتساوي حيث أظهـرت النتـائج           ) ٢٠٠٠=ن(من

سـتثمارية والعلـم والتخطيطـى     الجامعتين  هى االفيتأثيرا بالعولمة من وجهة نظر الطلبة  

للمستقبل والتنافس والصداقة واالنتماء للعمـل وإتقانـه والـصداقة بـين الجنـسين وتحمـل                

ن العولمة ترسخ هذه القيم وتقلل من قيمة صلة     أيضا  ألية والصدق وقد رأى الطلبة      ئوالمس

الـــرحم والمجاملـــة علـــى حـــساب كـــل مـــن متغيـــر الجامعـــة، ومتغيـــر الجـــنس والتفاعـــل   

 ضــوء فـي  القـيم الثقافيـة   فـي عولمـة  ة للووجـود اثـر دال احــصائي  )  النـوع فـي الجامعـة  (ثنـائى ال

 .متغير الجامعة

 ااتجاهات  طالب وأسـاتذة الجامعـة نحـو العولمـة وفقـ        ) ٢٠٠٨(وتناولت دراسة معمرية  

جريــت الدراســة  علــى عينــتن  أ و مــستويات التــدين والــشعور باالنتمــاء الــوطنى فــيللفــروق 

ستاذا  و عينـة طـالب الجامعـة       أ) ٦٣=ن(ساتذة قوامها ألفردا منهم  عينة  ا     ) ٢١٤=ن(قوامها  

متوسـط   و طالبا  من الذكور بمختلف كليات جامعة العقيد الحاج لخضر بـالجزائر             ) ١٥١=ن(

  ســنة) ٢٢( قــدره ومتوســط أعمــار عينــة الطــالبســنة)٤٣٫٣٧(عمــار عينــة األســاتذة قــدرهأ

قيـاس االتجـاه نحـو العولمـة ومقيـاس مـستوي التـدين        فراد العينتين  كـل مـن م  أطبق على  

يجابيـة منخفـضة نحـو ظـاهرة     إكشفت الدراسة عـن وجـود اتجاهـات      وومقياس االنتماء     

عالقـة ارتباطيـه     وجـود    إلـى  كمـا توصـلت الدراسـة          واألسـاتذة  الطالب   لدي كل من  العولمة  

 عـدم وجـود   إلـى اسـة   بـين التـدين واالنتمـاء للـوطن كمـا أشـارت الدر      موجبة دالـة إحـصائية    

 حـين  فـي  االنتمـاء للـوطن   فـي  االتجاه نحو  العولمة بين المـرتفعين والمنخفـضين     فيفروق  
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 نحـو العولمـة بـين المـرتفعين      االتجاهفي إحصائية  وجود فروق دالة     عن كشفت الدراسة 

 . اتجاه المنخفضين تدينافي  والفروق التدينفيوالمنخفضين 

مــستوى وعــي طلبــة كليــة العلــوم  علــى  التعــرف لــى  إ)۲٠٠٨(و هــدفت دراســة عطيــة   

التربوية بظاهرة العولمة واتجاهاتهم نحوها، وهل يوجـد فـروق فـي درجـات االخـتالف فـي                  

مــستوى ومــستوى وعــي طلبــة كليــة العلــوم التربويــة واتجاهــاتهم نحوهــا تعــزى للجــنس     

ن اعتمـاداً علـى     ياسـتبيان قام الباحث ببنـاء      وقد    األسرةمستوى ثقافة    الدراسى و    تحصيل  

 استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكـون مجتمـع الدراسـة مـن      و.األدب التربوي 

الطلبــة فــي لــدي  وجــود وعــي عــال الدراســة وقــد أظهــرت طالبــة ) ٣٩٧= ن(طالبــاً و) ٧٩=ن(

انتهــت  وقــد واالقتــصاديالبعــدين الثقــافي واالجتمــاعي ووعــي أقــل فــي البعــدين الــسياسي  

 فــي وعــي الطلبــة تعــزى للجــنس أو مــستوى تحــصيل   دالــة فــروقوجــود ى عــدمالدراســة الــ

 اتجاهــات إيجابيــة نحــو   وجــود الدراســةوقــد أظهــرت  . الطلبــة أو مــستوى ثقافــة األســرة   

 فــي دالــة إحــصائية  فــروق  إلــى وجــود  كمــا توصــلت الدراســة   .الجــامعي فلــسفة التعلــيم  

 لألســرة وكانــت  فيتوي الثقــا وفقــا للمــس اتجاهــات الطلبــة فــي فلــسفة التعلــيم الجــامعي   

  . لصالح األسر ذات المستوى الثقافي العاليالفروق

 مستوي وعـى طـالب جامعـة      معرفة إلى    فقد هدفت   )Clarke,2008( دراسة كالرك  أما

 بتحــديات الــوعيواليــة نيويــورك بظــاهرة العولمــة وكــذلك معرفــة العالقــة بــين مــستوي      

 تكونـت عينـة   و العالميـة المحليـة والثقافـات   العولمـة والقـدرة علـى التوافـق بـين ثقـافتهم       

 سـؤال مفتـوح يـدور حـول ماهيـة العولمـة             يهمطالبا جامعيا طبـق علـ     ) ٧٠١=ن(الدراسة من 

فــاهيم ومعتقــدات متباينــة حــول  وجــود م إلــى انتهــت تحليــل اســتجابات ا العينــة  ولــديهم

حـول تـورط   مفهوم العولمة وقد كشفت نتـائج الدراسـة  عـن ثمـة معتقـدات  لـدي العينـة           

 الدراسـة   كـشفت  طرح ثقافتهم على العالم ، كذلك        فيالواليات المتحدة مع دول غريبة      

 وجــود معــايير دوليــة ســوف تحــدد مــستقبل  تــشير إلــى  معتقــدات لــدي افــراد العينــة وجــود

 . مختلف بالد العالمفيالتعليم 
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ي طلبــة الدراســات  أ معرفــة رإلــى) ٢٠٠٨(حبايــب عــساف و وهــدفت دراســة كــل مــن   

ظــاهرة العولمــة بأبعادهــا الثالثــة  وهــى الموقــف العــام مــن   تجــاه  جامعــة النجــاح فــيلعليــا ا

 إلـى   الدراسـة    كما هدفت . ظاهرة العولمة ومحور الثقافة و العولمة ومحور الدين والعولمة        

الجنس والتخصص والمـستوي    (حصائية تبعا لمتغيرات    إ فروق ذات داللة     ةيأالكشف عن   

ســرة ووضــع الطالــب الدراســى   ألة االجتماعيــة ومــستوي  دخــل ا الدراســى للطالــب والحالــ 

مـن جميـع طلبـة الدراسـات العليـا          )٥٠٠= ن(ضم مجتمع الدراسة    ) وموقع السكن والعمر    

داة الدراســة  أ  الــذين اختيــروا بطريقــة عــشوائية وتــضمنت    واألدبيــة الكليــات العلميــة  فــي

زاء تحــديات العولمــة إســالمية إل االثقافــة العربيــة " بعنــوان) ٢٠٠٣( اســعد ومحمــداســتبان

الموقف العام  " ن الطلبة كان موقفهم من المحور االول        أ إلى الدراسةشارت  وأ"  وفرصها

 المحــور الثــانى فــي معارضــا  حــين كــانفــي) %٦٤( نــسبة المعارضــة إلــىمــن العولمــة يميــل 

ولمـة   البعـد الثالـث الـدين والع       فـي كـذلك   ) %٧٠٫٤(الثقافة والعولمة حيث كـان المتوسـط        

 عـدم وجـود فـروق دالـة     إلـى  الدراسـة  كمـا اشـارت   )%٧١٫٨ (كان معارضا بمتوسـط قـدره   

 ظـاهرة العولمـة تعـزي لمتغيـرات         هم مـن   مـوقف  فـي  ة بين الطالب الدراسـات العليـا      احصائي

وكـشفت الدراسـة عـن وجـود تـأثير دال       )التخصص ، المـستوي الدراسـى للطالـب  والعمـر          (

 فـي ى  وجود موقـف تجـاه ظـاهرة  العولمـة والفـروق        عللمتغيرات الجنس وموقع السكن   

 .اتجاه االناث و طالب الذين يسكون المساكن الراقية

 معرفــة مــستوي إدراك الطالــب   فقــد هــدفت إلــى ) ٢٠٠٩(وزمــالؤه حمــد  األ دراســةأمــا 

ردن بظــاهرة العولمــة وكــذلك الكــشف عــن طبيعــة العالقــة بــين مــستوي أل افــي الجــامعي

تكونـــت عينـــة الدراســـة    و العولمـــة بالهويـــة الثقافيـــة واالنتمـــاء    دراك الطـــالب لظـــاهرة إ

مــن الــذكور ) ١٣٢=ن(ردنيــة الرســمية والخاصــة مــنهم ألمــن طلبــة الجامعــات ا) ٣٢٣=ن(مــن

ــد طبقــــ إلمــــن ا) ١٩١=ن(و ــاث وقــ ــى  تنــ ــة  علــ ــتبانةالعينــ ــة  اســ ــرات الدراســ ــاس متغيــ  لقيــ

 وجود مستوي    عن ت الدراسة كشفو)  االنتماء - الهوية الثقافية  -مفهوم العولمة (الثالثة

  الدراســةتوصــلت واألردنــي ،  الجــامعيدراك لمفهــوم العولمــة لــدي الطالــب   إل مــن امرتفــع
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 كـذلك  ,الهويـة الثقافيـة  وبـين ادراك العولمـة    إحصائية    دالة    موجب  وجود ارتباط  أيضا إلى 

 للـوطن والـدين وكـشفت الدراسـة         االنتمـاء   مـن   مـستوي مرتفـع     إلى وجود   الدراسة انتهت

دراك الـشباب الجـامعي لمفهـوم    إ مـستوى  فـي حـصائيا  إعـدم وجـود فـروق دالـة      عن  ايضا  

  .التعليم نوع إلىالعولمة ومستوي إدراكهم لمفهومى الهوية الثقافية واالنتماء تعزي 

 اتجاهات طلبـة الدراسـات العليـا         على التعرفإلى  ) ٢٠١٠( دراسة محاذين  كذلك هدفت 

 ولتحقيـق   األردني المجتمع   فيلمة االجتماعية والثقافية     جامعة مؤتة نحو تأثيرات العو     في

) ٢٧٦=ن( وتطويرهـا وتوزيعهـا علـى عينـة مكونـة مـن       اسـتبانة هداف الدراسة تم تصميم    أ

 اتجاهـات   وجـود  إلـى الدراسـة شـارت   أ   و  جامعة مؤتـة   فيمفردة من طلبة الدراسات العليا      

 الدراسـة    توصـلت كمـا   ,عليـا    طلبـة الدراسـات ال      لـدي   نحو العولمة بدرجة متوسـطة     موجبة

ــة احــصائية  ذات وجــود فــروق إلــى ــا   بــين دالل  جامعــة مؤتــه نحــو   فــي طلبــة الدراســات العلي

ــى    ــأثيرات العولمــة تعــزي إل ــوع، العمــر، العمــل ، التخــصص الدراســى    (ت ــرا) الن شــارت أ وأخي

اتجاهــات طلبــة الدراســات العليــا  نحــو    فــياحــصائيا  عــدم وجــود فــروق دالــة  إلــى الدراســة

 . قامةاإل المجتمع األردني تعزي لمكان فيرات العولمة على الحياة تأثي

 طبيعــة منهــا الكــشف عــندراســة الهــدف ) ٢٠١٠(الزيــود جــري كــل مــن الخوالــدة وأ و 

ــسياسية         ــة الــ ــاهرة العولمــ ــة بظــ ــات األردنيــ ــة الجامعــ ــة طلبــ ــة معرفــ ــين درجــ ــة بــ العالقــ

البـا وطالبـة مـن الجامعـات        ط) ٦١٣=ن( تكونت عينة الدراسة من     و واتجاهاتهم نحو الغرب  

ردنيـــة بالعولمـــة الـــسياسية   ألردنيـــة واســـتخدمت مقيـــاس معرفـــة طلبـــة الجامعـــات ا     ألا

  عدم وجود ارتباط بين درجة       إلى توصلت الدراسة    وومقياس اتجاهات الطلبة نحو الغرب      

و كــذلك  معرفــة طلبــة الجامعــات االردنيــة بالعولمــة الــسياسية واتجاهــاتهم نحــو الغــرب   

 المعرفة بالعولمة السياسية لـدي طلبـة   دراسة عن وجود مستوي منخفض من كشفت ال 

 وتوصــلت الدراســة الــى وجــود فــروق دالــة احــصائيا  وفقــا للتخــصص          األردنيــة الجامعــات 

بالعولمـة الـسياسية    معرفة في معرفة الطالب  بالعولمة السياسية  والفروق     فيالدراسى    
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 وجـود اتجاهـات سـلبية نحـو     تهت الدراسـة الـى     وان ،  التخصصات اإلنسانية   صالح  طالب   في

  .ردنيةألالغرب لدي طلبة الجامعات ا

 الشباب نحو العولمة  و الكشف  تجاه   التعرف على ا   إلى) ٢٠١٠(وهدفت دراسة السيد    

 اتجاهاتهم نحو قضايا العولمة مثـل االتـصال الكـوني           فيعن الفروق بين الطلبة والطالبات      

نــــة الدراســــة مــــن طــــالب الجامعــــة مــــن الجنــــسيين بلــــغ  تكونــــت عي ووعولمــــة الثقافــــة

عــداد الباحــث إوطبــق علــيهم مقيــاس اتجــاه الــشباب نحــو العولمــة مــن  )  ١٣٠=ن(عــددهم

مفهـوم  ل لـدي الطـالب   سـلبية وايجابيـة  اتجاهـات   عـن وجـود      نفسه وقد كشفت الدراسة     

لمـة بـين الطـالب      منها اتجاه سلبي نحو البعـد االقتـصادي  للعو         فالعولمة بأبعادها المختلفة      

 فـي  ن العولمة سوف تسهم فـي زيـادة فقـراء العـالم           أمن الجنسيين حيث اعتقد الطالب      

 بالملكيــة  االهتمــام  فــي سهم يــ   الــذي اتجــاه إيجــابي  نحــو بعــدها الــسياسي     حــين  وجــد   

 .نسان هو محور اهتمام المؤسسات العالميةاألن أالفكرية لكل مبدع و

ــوب   ــة فولـ ــا دراسـ ــتهدفت ف ): Fulop,2011(أمـ ــد اسـ ــن قـ ــشف عـ ــم   الكـ ــستوي فهـ  مـ

تكونت عينـة  ووتصورات الشباب الجامعي لظاهرة العولمة في البلدان ما بعد االشتراكية،       

 واقتــصادطالبــا مــن الجامعــة المجريــة تخصــصات علــوم اجتماعيــة    ) ١٠٣=ن(الدراســة مــن  

فية االقتصادية و االجتماعية والثقا   (حيث أعدت الدراسة مقياسا يشمل مكونات العولمة      

،   العولمة، طبق هذا المقياس علـى أفـراد عينـة الدراسـة     وىءمسا ومحاسن و ) والسياسية

 لدي أفراد العينـة لمكونـات العولمـة         مرتفع وقد انتهت الدراسة إلى نتائج  منها وجود فهم        

 لــدي يجابيــة والــسلبية علــى المجتمع،كمــا كــشفت الدراســة عــن وجــود تــصور   إلثارهــا اآو

خاطر العولمـة أكثـر مـن محاسـنها وعلـى الـرغم مـن ذلـك  ال توجـد                   يشير إلى أن م    الطالب

آلثـار الـسلبية علـى مجـتمعهم ، ومـن أهـم  المخـاطر             امخاوف  لـدى أفـراد العينـة  مـن  هـذه               

العولمــة التــي أخــذت أعلــى متوســطات بــين أفــراد تمثــل فــي تــصورات عــن الــصعود الغربــي    

مـــا أ األمريكيـــةهيمنـــة الثقافـــة  اللبيرإلـــى واألمريكـــي وتكـــريس مبـــادئ االقتـــصاد الحـــر و     

كــشفت إضــافة إلــى ذلــك  يجابيــة عــن العولمــة تمثلــت فــي تعدديــة الثقافيــة،    إلالتــصورات ا
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الدراســة عــن وجــود فــروق دالــة بــين  أفــراد العينــة  فــي تــصوراتهم عــن العولمــة  تعــزي             

  يـا  ووع ا فـي العلـوم االجتماعيـة فهمـ        ونطالب المتخصـص  الظهر  أللتخصص الدراسي  فقد     

نهم وصفوا تلك الجوانـب بالمفيـدة فـي         إ في جوانب العولمة الثقافية واإلعالمية إذ        عامرتف

 .يجابية عن العولمة االقتصاديةإلتصورات اال  علىحين  ركز طالب الدراسات االقتصادية

إلى التعرف على تـصورات الطلبـة الجـامعيين لمفهـوم       ) ٢٠١١( وهدفت دراسة اندراوس  

ي أعالميـة المعاصــرة  ولهـذه الغايـة قـام الباحـث باســتطالع ر      ظـل التحـديات ال  فـي العولمـة  

ربـد والحـصن   أطالبا وطالبة  وتم اختيارهم كعينـة مـن مختلـف  كليـات جـامعتى              ) ٤٠٠=ن(

 لمعرفـة تـصوراتهم عـن مفهـوم العولمـة  وقـد خلـصت        اسـتبانة  علـيهم   ت طبق نردألا في

العولمـــة وكـــشفت صور لـــدي الطلبـــة حــول مفهـــوم  تـــمــستوي ال  انخفـــاض  إلـــىالدراســة  

 فـي  والفرق   مفهوم العولمة   ل تصوراتهم   فيعن وجود فروق بين الجنسين       أيضا   الدراسة  

  مواجهـة تحـديات  فـي  كـشفت الدراسـة عـن دور الطلبـة الجـامعيين      وأخيرااتجاه الذكور  

 واالنتمــاء للــوطن  يمــان بــاهللا إلا االعتمــاد علــى  فــيجابــات الطلبــة  إالعولمــة فقــد تمحــورت  

  . وتحدياتهالمقاومة مفهوم العولمةوالسياسي  في الثقاالوعيلم والتعليم ووالتسلح بالع

ــد   بدراســة هــدفت إلــى معرفــة وعــى     ) ,Solomen&Pemede2011( قــام ســليمان وبيمي

 نيجيريا بظاهرة العولمـة وعالقتـه بتبنـي الثقافـات األجنبيـة، وتكونـت        فيطالب الجامعات     

 مختلـف المـستويات الدراسـية مـن خمـس      طالبـا جامعيـا مـن    ) ١٩٧٢=ن(عينة الدراسـة مـن    

 وعى الطـالب بظـاهرة العولمـة        ة عليهم استبيان  ت جنوب غرب  نيجيريا طبق     فيجامعات  

وجـود اتجـاه موجـب دالـة        و الدراسـة  إلـى       توصـلت  األجنبية و ومقياس االتجاه نحو الثقافية     

 حـين  في هالكاالستللثقافة األجنبية الخاصة بتناول األطعمة واألشربة وغيرها من أنماط     

نهـم  إ والتبعيـة حيـث       نحـو الفنـون االجنبيـة       اتجاهـات سـلبية   كشفت الدراسة عن وجود     

 .يفضلون ثقافتهم األصلية في تذوق فنونهم التقليدية المختلفة
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  لدي طالب الجامعة االجتماعيةتناولت المسئولية دراسات -ثانيا
 بــين تــشكيل هويــة األنــا    إلــى التعــرف علــى العالقــة   )  ه١٤٢٣(ى   البلــوهــدفت دراســة   

هويــة األنــا  فــي ، وكــذلك التعــرف علــى الفــروق بــين أفــراد العينــة   والمــسئولية االجتماعيــة

مـــن طـــالب الدراســـة  عينـــة وتكونـــت  تبعـــا للتخـــصص الدراســـيوالمـــسئولية االجتماعيـــة

ــرى قوامهـــا   ــة أم القـ ــنهم  ) ٢٦٥=ن(جامعـ ــا مـ ــصص العلمـــى    ) ١٢١=ن(طالبـ ــن التخـ طالـــب مـ

دبــى واســتخدم مقيــاس هويــة األنــا ومقيــاس المــسئولية   األتخــصص مــن ال اطالبــ) ١٤٤=ن(و

 احـصائيا   أسفرت الدراسة عن وجود عالقـة موجبـة دالـة     واالجتماعية للشباب السعودي  

 تــشتت الهويــة االجتماعيــة   ارتــبط حــين فــي بــين الهويــة والمــسئولية بأبعادهــا المختلقــة  

 أيــضا الدراســةخــصية واألخالقيــة ، وأظهــرت  بالمــسئولية الش إحــصائياارتباطــا ســالبا وداال

  التخصــصات طــالببــين فــي رتــب الهويــة األيدلوجيــة واالجتماعيــة  دالــةعــدم وجــود فــروق

بـين  الدراسـة  وجـود فـروق الهويـة          ظهـرت    حـين أ   فـي ة   والعلمي األدبية وطالب التخصصات  

 صـــالح طـــالب التخصـــصات فـــياألدبيـــة وطـــالب التخصـــصات والفـــروق   التخصـــصاتطـــالب

 .  دبيةاأل

ــة   ــا دراسـ ــى  أمـ ــساهمة      ) ٢٠٠٤(الخراشـ ــدي مـ ــن مـ ــى الكـــشف عـ ــتهدفت إلـ ــد اسـ فقـ

 تكونـت عينـة   و،  تنميـة  المـسئولية االجتماعيـة لـدي طـالب الجامعـة          فياألنشطة الطالبية   

طالبا يمثلون جميع الكليات ومن الممارسين لألنشطة الطالبية بجامعة         ) ١٤٩=ن(الدراسة

ينــة مقيــاس المــسئولية االجتماعيــة والمقــابالت شــبه  عال علــى تالملــك ســعود وقــد طبقــ 

ــة  ــأثير فعــال       انتهــتالمقنن ــة لهــا ت ــة الجامعي ــى أن األنــشطة الطالبي ــة فــي الدراســة إل  تنمي

 كــشفت الدراســة عــن ارتفــاع مــستوي المــسئولية    فقــدالمــسئولية االجتماعيــة للطــالب 

 .االجتماعية لدي الطالب الممارسين لألنشطة الطالبية بالجامعة

هــدفت إلـى الكــشف عــن مـدي مــساهمة العــالج    التــي ) ٢٠٠٤(سـكران  كـذلك دراســة  

 تنميــة المــسئولية االجتماعيــة لــدي طلبــة الجامعــة وتكونــت عينــة الدراســة     فــي فــيالمعر

ضـابطة مـن   :واألخـرى تجريبيـة  : إحـداهما طالبا وتم تقسيمهم إلـى مجمـوعتين       ) ٢٠=ن(من
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رعاية الشباب تم استخدام المنهج     المتقدمين للحصول على تكافل اجتماعي من قسم        

 المقـابالت الفرديـة والجماعيـة ومقيـاس          و فـي وتطبيـق برنـامج للعـالج المعر      شبه التجريبى   

فــراد أ بــين ةوجــود فــروق دالــة إحــصائيعــن المــسئولية االجتماعيــة وقــد أســفرت الدراســة 

الح  صـــفـــي المـــسئولية االجتماعيـــة والفـــروق فـــي فـــراد الـــضابطةأ والمجموعـــة التجريبيـــة 

 .المجموعة التجريبية

  بـــينعالقـــة طبيعيـــة ال  التعـــرف علـــىإلـــى) ٢٠٠٥(الـــشافعي  حـــين هـــدفت دراســـةفـــي

ــة والحكـــم االخالقـــى    ــصابية ، ال اوالمـــسئولية االجتماعيـ ــة   ونبـــساطية والعـ  تكونـــت عينـ

 المملكـــة العربيـــة الـــسعودية مـــن فـــيطالبـــا مـــن كليـــة المعلمـــين ) ٢٨٠=ن(الدراســـة مـــن

 علــى تاألدبيــة والعلميــة مــن مختلــف المــستويات الدراســية طبقــ    التخصــصات الدراســية  

إيزيك العينة كل من مقياس التفكير االخالقى ومقياس المسئولية االجتماعية ومقياس           

 بـين الحكـم      إحـصائيا   موجبة دالـة   ةللشخصية و أشارت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطي       

رتباطيه موجبة دالة بين المـسئولية   خالقى والمسئولية االجتماعية ،كما وجدت عالقة ا      األ

 دالـة احـصائية      سـالبة   كـشفت الدراسـة  وجـود عالقـة          حين   فياالجتماعية واالنبساطية،   

 وجــود فــروق دالــة  عــن  العــصابية وأخيــرا كــشفت الدراســة و بــين المــسئولية االجتماعيــة

 المـــسئولية االجتماعيـــة تعـــزى لمـــستوي الدراســـي حيـــث تفـــوق طـــالب  فـــيبـــين الطـــالب 

 .مستوي األول على طالب المستوي الرابعال

ــة  ــدفت دراســ ــشد   وهــ ــسئولية     ) ٢٠٠٧( الرويــ ــة والمــ ــين الحريــ ــة بــ ــث العالقــ ــى بحــ إلــ

، واسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي و قـام        بالكويت االجتماعية لدي طالب  كلية التربية       

عينـة  وتكونـت  .  لقياس التوجـه للحريـة والمـسئولية لـدي الـشباب الكـويتى           استبانةبإعداد  

ساسـية بالهيئـة   األ المرحلة النهائية بكلية التربيـة       فيطالب وطالبة   ) ٢٠٠٠=ن(الدراسة من 

طالبـة  ) ١٠٠=ن(العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت والعينـة موزعـة بالتـساوي           

 فــي وجــود فــروق جوهريــة  بــين الجنــسيين    إلــى توصــلت الدراســة   وطالــب) ١٠٠=ن(وعــدد 

 كمـا توصـلت الدراسـة الـى      اتجـاه اإلنـاث   فـي الجتماعيـة والفـروق   ائولية التوجه نحـو المـس   
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ــة إحــصائيا  فــروق عــدم وجــود   فــراد العينــة حــسب   أ التوجــه نحــو المــسئولية بــين   فــي دال

ــب       ــاط موجـ ــود ارتبـ ــن وجـ ــة عـ ــشفت الدراسـ ــية وكـ ــصول الدراسـ  ودال التخـــصص أو الفـ

 اســة عــن عــدم وجــود    بــين الحريــة والمــسئولية أالجتماعيــة كمــا كــشفت الدر   احــصائيا

 . اتجاه الذكورفي  والفروق  التوجه نحو الحريةفيبين الجنسين فروق دالة إحصائيا 

 ليةئوالمـس  مـستوى  علـى  دراسـة اسـتهدفت التعـرف   ) ٢٠٠٨ (  الجنـابي  كمـا أجـري  

 الجـنس   لمتغيـر  وفقـاً  بينهمـا  والعالقـة  طلبـة الجامعـة   لـدى  النفـسي  االجتماعيـة واألمـن  

 الباحث واستخدم وطالبة طالباً)٤٨٠=ن(  من الدراسة عينة تكونت  والدراسي ،الصفو

 المـسئولية االجتماعيـة   ومقيـاس  )بـاألمن  الـشعور  عـدم - للـشعور  (ماسـلو  مقيـاس 

المــسئولية و النفــسي بــاألمن نبــارألا جامعــة بــهطل تمتــع عــدم الدراســة وأظهــرت

 األمـن  مـستوى  فـي  إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  وجـود  وكـشفت الدراسـة   االجتماعيـة 

 ذات فـروق  هنـاك  تكـن  لـم  حـين  فـي    اتجـاه الـذكور  فـي  بين الجنـسين والفـرق    النفسي

 تظهـر  لـم  كما الدراسي الصف لمتغير وفقاً  االمن النفسى بين الطالبفي إحصائية داللة

 بين الطالب االجتماعية ليةئوالمس مستوى في إحصائية ذات داللة فروق الدراسة وجود

ووجـود   واخيـرا كـشفت الدراسـة عـن    , ، الدراسـي  ،الصف وسلجنمتغير ا  لكل من وفقاً

 .. االجتماعية ليةئووالمس النفسي باألمن الشعور بين موجبة إرتباطية عالقة

 الكــــشف عـــن مــــستوي المــــسئولية  إلـــى  هــــدفت فقــــد) ٢٠٠٩(أمـــا دراســــة مـــشرف    

الجامعـــة اإلســـالمية بغـــزة، وكـــذلك الكـــشف عـــن  طـــالب خالقيـــة لـــدي ألاالجتماعيـــة و ا

ــروق   ــا ، والفـ ــة بينهمـ ــيالعالقـ ــا فـ ــرات  و كـــل منهمـ ــزى لمتغيـ ــي تعـ ــة،  (  التـ الجـــنس والكليـ

ســـرة االقتـــصادي وحجـــم  األوالمـــستوى الدراســـي ومـــستوى تعلـــيم الوالـــدين ، ومـــستوى   

 الباحثــة باســتخدام  توقامــ وطالبــة طالبــا ) ٦٠٠=ن(كونــت عينــة الدراســة مــن  ت  واألســرة

 اسـتبانة ، وبإعـداد    )٢٠٠١(داد فوقيـة عبـد الفتـاح      عـ إمقياس التفكير األخالقي للراشدين من      

 الدراســــة أن  كــــل مــــن مــــستوى التفكيــــر األخالقــــي  توصــــلت و المــــسئولية االجتماعيــــة

وجــود الدراســة  وأظهــرتوالمــسئولية االجتماعيــة لــدي طلبــة الجامعــة اإلســالمية مرتفــع  
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عيـــة  مـــستوي المـــسئولية االجتمافـــي دالـــة احـــصائية بـــين الطـــالب مـــن الجنـــسين  فـــروق 

ــاث فــيوالفــروق  ــة إحــصائيا   وكــذلك وجــود فــروق    صــالح االن  مــستوي المــسئولية  فــي دال

 صــالح فــي والفــروق ) األدبــي–العلمــي (تخــصص الدراســيللاالجتماعيــة بــين الطــالب طبقــا  

 .التخصص األدبي

لية االجتماعيـة   ئو التعـرف علـى الفـروق فـي المـس          إلى) ٢٠١٠(الشرهان    وهدفت دراسة 

)  إنـــاث–ذكـــور (لـــدى طلبـــة جامعـــة صـــنعاء وفقـــاً لمتغيـــرات الجـــنس  والـــصحة النفـــسية 

ــي   ــي (التخـــصص الدراسـ ــساني-علمـ ــي  )   إنـ ــستوى الدراسـ ــائي–األول (والمـ ــذلك )   نهـ كـ

  أجريــت  الدراســة  وولية االجتماعيــة والــصحة النفــسية ئالتعــرف علــى العالقــة بــين المــس 

توى األول والمــستوى علــى عينــة مــن طلبــة جامعــة صــنعاء مــن كــال الجنــسين مــن المــس      

والكليـات اإلنـسانية    ) الزراعـة  و العلـوم،    و النهائي من الكليات العلمية المتمثلة فـي الطـب          

طالــب وطالبــة تــم اختيــارهم ) ٣٩٠=ن(بلــغ عــددها )  اللغــات والتربيــة، والمتمثلــة فــي اآلداب 

لـصحة   على العينة مقيـاس المـسئولية االجتماعيـة ومقيـاس ا           تلعشوائية  طبق  ابالطريقة  

ــود فـــروق ذات داللـــة      فـــي إحـــصائية  بـــين الطـــالب  النفـــسية أظهـــرت الدراســـة عـــدم وجـ

 فـروق   حين كـشفت الدراسـة عـن وجـود       في .المسؤولية االجتماعية تبعا لمتغير الجنس    

ــة  ــصائيا دالـ ــران      احـ ــو الجيـ ــي المـــسؤولية نحـ ــة فـ ــة متمثلـ ــاالت الفرعيـ ــى مـــستوى المجـ علـ

وق لـصالح الـذكور ،كمـا كـشفت نتـائج الدراسـة              الفر ووالمسؤولية نحو المجتمع المحلي     

 كذلك   الصحة النفسية تبعا لمتغير الجنس     في إحصائية   عن عدم وجود فروق ذات داللة       

 فـي المـسؤولية االجتماعيـة تبعـا     احصائية عدم وجود فروق ذات داللة  انتهت الدراسة الى  

وجود فروق دالة  كذلك توصلت الدراسة إلى     ). إنساني –علمي  (لمتغير التخصص الدراسي    

. ية االجتماعية تبعا لمتغير المستوى الدراسي لصالح المـستوى األول    ئولفي المس إحصائية  

بــين المــسؤولية  ارتباطيــة موجبــة دالــة إحــصائيا وأخيــرا توصــلت الدراســة إلــى جــود عالقــة  

 .االجتماعية والصحة النفسية 
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 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

لهـدف منهـا الكـشف    بدراسة  ا) Wang&Heikki,2012(وانج وهايكى من كل   و قام  

عـــن مـــستوي المـــسئولية االجتماعيـــة وعالقتهـــا بالنـــسق القيمـــى لـــدي طـــالب الجامعـــات 

 عليهم مقياس تطالبا وطالبة جامعية طبق) ٩٨٠=ن(تكونت عينة الدراسة من و الصينية  

 كشفت الدراسـة   ووليةأالمسئولية الجتماعية ومقياس النسق القيمى واستمارة بيانات        

الجتماعيـــة ا والمـــسئولية اإليثاريـــة بـــين قـــيم  إحـــصائيةوجـــب ودالعـــن وجـــود ارتبـــاط م

 كـل مـن المـسئولية االجتماعيـة     فـي  وجود فـروق دالـة احـصائيا       إلى أيضاوتوصلت الدراسة   

  الطالباتصالح في  والفروقوالقيم االخالقية  بين الطالب والطالبات

 تعقيب على الدراسات السابقة
  دراسات السابقة من نتائج نالحظ أسفرت عنه ال طالع على  مالالبا 

 -:ىيمكن إجمالها في ما يل

 واإلدراك  واالتجاهــات لــدي طــالب الجامعــة    الــوعيوجــود مــستويات مختلفــة مــن    -١

  .سواء أكان في المجتمعات العربية أم األجنبية للعولمة

ن وعــى  المجتمعــات العربيــة أفــي أجريــت التــي أشــارت بعــض الدراســات الــسابقة  -٢

 مثــل متفائــل التيــار  تيــار الفــيالطــالب الجــامعين واتجاهــاتهم وإدراكهــم للعولمــة  يــصنف 

الـذي  )٢٠٠٧الدعيع وا عمـاد، (و) ٢٠٠٨عطية ،(ا و )٢٠٠٦،االجوهر ، (و) ١٩٩٩الفقى ، (  دراسات

 تحقيــق نــوع مــن التفاعــل اإليجــابي والتكامــل علــى    إلــىنهــا عمليــة تهــدف  أيــري العولمــة  

 وأنها ظاهرة ضرورية وحتمية تؤدي إلى تطور المجتمـع ورقيهـا         البشرية  مستوي الجماعة   

 والتـي  والتقدم فالعولمة هى عطاءات التكنولوجيا والحاسـوب واالتـصال والثـورة المعرفـة        

ــو        ــي ترنـ ــة والتـ ــة المتقدمـ ــات بخاصـ ــات المجتمعـ ــي نـــشر ثقافـ ــر فـ أســـهمت بـــشكل كبيـ

 مما تستدعى نظر قتصادي والعلمي المجتمعات النامية بلوغ مستوى تطورها الصناعي واال     

 .الباحث للدراسة مدي وعي الطالب الجامعين بجانب السلبى للعولمة

إلـى أن  ) ٢٠١١أنـدراوس، (و) ٢٠٠٨معمريـة، ( أشارت الدراسات السابقة  مثـل دراسـة     -٣

 التدين واإليمان باهللا هو السالح اإلساسى ضد مخاطر العولمة وتحدياتها
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 فـي  الثقافة عموما و   في إلى وجود تأثيرات كثيرة للعولمة       أشارت جميع الدراسات  -٤ 

القــيم االجتماعيــة خاصــة ممــا يــستدعى انتبــاه الباحــث الــى التركيــز علــى دراســة تــأثيرات    

 المجتمــع الــسعودي ســواء المؤشــرات أو الرمــوز أو اإلفــاق   فــيالعولمــة الثقافيــة موضــوعا  

 .المستقبلية لتأثيرات المعيشة

يتـضح  : تناولـت المـسئولية االجتماعيـة لـدي طـالب الجامعـة            التي أما بالنسبة للدراسات  

 -:مايلى

وجــود عالقــة موجبــة بــين المــسئولية االجتماعيــة وكــل مــن التوافــق االنبــساطية        -١

 والنسق القيمى والحكم األخالقى

أشارت الدراسات إلى أنه يمكن تنمية المسئولية االجتماعية عن طريـق األنـشطة    -٢

 . والسلوكىفيمعرالطالبية والعالج ال

ثمة تضارب بين نتائج الدراسات السابقة حول وجود فروق بين الطـالب الجـامعين    -٣

 . والعمر الزمنى في المسئولية االجتماعية تعزي لكل من المستوي والتخصص الدراسى

 فروض الدراسة
 من المتوقع أن يكون لدي طلبة جامعة األمـام محمـد بـن سـعود  تعريفـات محـددة                -١

  العولمةلظاهرة

من المتوقع أن يكون لدي طلبة جامعة األمـام معرفـة بعـدد مـن المظـاهر االيجابيـة                  -٢

  المجتمع السعوديفيوسلبية للعولمة 

 بتحـديات العولمـة الثقافيـة    الـوعي   بين إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجدال-٣

 .لدى طلبة الجامعة بأبعادها المختلفة والمسئولية االجتماعية

 بتحـديات  الـوعي  فـي طلبة جامعـة  ‘بين درجات  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال-٤

 .للعمر الزمنىلمتغير العولمة الثقافية والمسئولية االجتماعية تعزى



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٤٩

 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

الكليــات  بــين متوسـطى درجــات الطـالب   إحــصائية داللـة  ذات فـروق  توجــد ال-٥

ــسانية ( ــة واإلنـ ــي  )العمليـ ــن فـ ــل مـ ــوعي  كـ ــة الثق الـ ــديات العولمـ ــسئولية   بتحـ ــة والمـ افيـ

 .االجتماعية بأبعادها المختلفة 

  التعريفات االجرائية للدراسة
 عـن  الفـرد   بأنها مـسؤولية يقصد  بالمسئولية االجتماعية "االجتماعية المسؤولية-١

 فـي  لـدوره  فهمـه  خـالل  مـن  ووطنـه  دينـه  تجـاه  وأصـدقائه  أسرته تجاه ومسؤوليته نفسه

 حـل  فـي  ومـشاركته  االيجابيـة  عالقاتـه  خـالل  نمـ  بـاآلخرين  واهتمامـه  أهدافـه  تحقيـق 

 فيهـا  بمـا  المتاحـة  الـسبل  كل باستخدام العامة األهداف وتحقيق  المجتمعمشكالت

 )٢٠٠٨:٢٨,عوضى(االجتماعي التواصل مواقع

ويقصد به معرفة طالب الجامعة لما يحيط بهم :   بتحديات العولمة الثقافيةالوعي -٢

 التـي تحـديات العولمـة الثقافيـة  وفهمهـا وإدراكهـا و           من أحداث ووقـائع خاصـة بمفهـوم و        

 والتــرويج لفكــرة الثقافــة العالميــة والتمكــين لــسيادة      ســحق الهويــة الوطنيــة، فــيتمثــل 

 وقبـول أو رفـض تحـديات العولمـة الثقافيـة يتوقـف               القيم الغربية واألمريكية ونمط الحياة    

 يحــصل التــي ذلــك بالــدرجات علـى مــستوي وعــى الطــالب بــأن هــذه  االثـار والوقــائع ويقــاس  

 بتحـــديات العولمـــة الثقافيـــة المـــستخدمة بالدراســـة الـــوعيعليهـــا الطالـــب علـــى اســـتبانة 

 الحالية

 المنهج وإجراءات الدراسة 
الـذي يفـي بمـا هـو قـائم           في الوصـ   تعتمد الدراسة الحاليـة علـى المـنهج          :منهج الدراسة 

 والعالقات التي توجد بـين الوقـائع      في الواقع ومحاولة تفسيره، وهو يهتم بتحديد الظروف       

ومن ثم تحليلهـا وتفـسيرها حيـث يـستخدم فـي هـذا المـنهج أسـاليب القيـاس والتـصنيف            

والتفسير واستنتاج العالقات ذات الداللة بالنسبة للمـشكلة المطروحـة للبحـث وتحليلهـا             

 . للوصول إلى إدراك طبيعتها والمحاولة في وضع الحلول التي تساهم في حلها
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 بعـدده   إحـصائية  علـى  والحـصول  الدراسـة الحاليـة    مجتمـع  لمعرفـة :الدراسـة  تمعمج

 وعمـادة  اإلمـام  بجامعـة  الكليـات  لعمـداء   رسمية خطابات عبر التواصل يتم بذلك سوف 

 بمرحلة الطالب بعدد  الخاصة اإلحصائية على الحصول أجل والقبول من  التسجيل شئون

 الطـــالب بفــرع  الطـــالب إجمــالي  بلـــغ وقــد  ـهـــ ١٤٣٤-١٤٣٣الجــامعي  بالعـــام البكــالوريوس 

  .طالبا) ٨٣٣٩=ن(البكالوريوس مرحلة في  الثاني الدراسي بالفصل

 : عينة الدراسة ومبررات اختيارها
  االختيــارةبطريقــ تــم اختيارهمــا)عينــة اســتطالعية و عينــة أساســية  (  مــن    تكونــت

 وقـد  ت العلميـة والنظريـة  اإلمام بالريـاض مـن مختلـف الكليـا     من طالب  جامعة   ى  عشوائال

تتميز مرحلـــة الـــشباب بخـــصائص نفـــسية      لمـــاالجـــامعي اختيـــرت العينـــة مـــن الـــشباب    

 هـذه المرحلـة   فـي  حيـث تظهـر   واجتماعية تجعلهـا مـن أهـم المراحـل فـي حيـاة اإلنـسان           

إدراك  وتحليـل  وتقيـيم  واالسـتنتاج  واتخـاذ القـرارات تجـاه  ثـورة معلوماتيـة                       القدرة على   

  الحواجز وتجاوزات الحدود القومية   كسرتالتي

نقـد القـيم االجتماعيـة الـسائدة فـي           علـى    الجـامعي إضافة علـى ماسـبق قـدرة الـشباب          

 المجتمع ، وتكـوين مجموعـة االراء و االتجاهـات النفـسية واألهـداف المـستقبلية وغيرهـا                 

ــا نقــول بحــق أن هــذه المرحلــة        بحكــم خصائــصها وطبيعــة  –مــن الخــصائص التــي تجعلن

 تعد مرحلـة هامـة وإن كانـا بـصدد دراسـة ظـاهرة  تحـديات العولمـة الثقافيـة                       –كالتها  مش

لدي  طالب الجامعة فإن اختيـار هـذه الفئـة تحديـداً قـد جـاء مـن منطلـق طبيعـة هـذه الفئـة                           

إذ يبـــدو أن الطـــالب الجامعـــات هـــن أكثـــر الفئـــات تـــأثراً بمـــا يحـــدث فـــي         . وخـــصوصيتها 

 وقـد   عيـاً وانفعـاالً بمـا يحـيط بهـن مـن تهديـدات وأخطـار               مجتمعاتهم باعتبارهم األكثـر و    

اقتصر اختيار افراد  العينة على طالب المستوي الرابع حتى الثـامن  بمرحلـة البكـالوريوس                 

 هالـدي  مـن المتوقـع  أن يكـون    الفئة العمريـة  فضال عن بعض طالب الدراسات العليا  فهذه     

ن الثقافـات العالميـة   أالعولمـة تؤكـد      ومعرفتهم ب   وتحدياتها تصورات عن مفهوم العولمة   

 .  هى جزء من الثقافة
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محمـد بـن    طـالب جامعـة اإلمـام    مفحوصـا مـن  ) ٥٠= ن ( قوامهـا : عينـة اسـتطالعية  -ا 

الغــرض :)٢٣(عامــا بمتوســط عمــري  ) ٢٨و٢٢(،وتراوحت أعمــارهم بــينســعود اإلســالمية

والثــانى بالدراســة   واإلجابــة علــى التــساؤل   ألدوات  القياســيةةالكفــاء التحقــق مــن  منهــا

 .الحالية

  تــم اختيــار عينــة الدراســة بطريقــة عــشوائية وبلــغ    :العينــة االساســية للدراســة -ب 

 ١٥٥=ن(طالب من جامعة األمام محمد بن سعود االسالمية مـنهم عـدد             ) ٢٠٠=ن(حجمها  

 عامــا ٢٣٫٥ومتوســط  )٢٨-٢٣(بمرحلــة البكــالوريوس تراوحــت اعمــارهم مــابين     )طالبــا 

عامــا ) ٤٧-٣٨(البــا مــن طــالب الدراســات العليــا تراوحــت اعمــارهم مــابين ط) ٤٥=ن(وعــدد

   عاما٤٠بمتوسط عمري قدره 

 حسب التخصص  الدراسى) ٢٠٠=ن(يوضح  توزيع افراد العينة) ١(جدول
 كليات تخصص  نظري أو انسانى كليات  تخصص علمي

 % تكرار الكلية % تكرار الكلية
 ٧٫٥ ١٥ ربيةة العكلية اللغ ١٠ ٢٠ كلية العلوم

كلية االقتصاد 
 ٧٫٥ ١٥ ة واالعالمكلية الدعو  ٢٥ والعلوم االدارية

 ١٢٫٥ ٢٥ م االجتماعيةكلية العلو ٧٫٥ ١٥ كلية الهندسة

كلية الحاسب 
 ١٢٫٥ ٢٥ الشريعةكلية  ٧٫٥ ١٥ اإللى

الدراسات العليا 
 العليا تخصص الدراسات ١٢٫٥ ٢٥ تخصص علمى

 ١٠ ٢٠ نظري

 ٥٠ ١٠٠ االجمالى ٥٠ ١٠٠ االجمالى
اجمالى العينة 
 ٢٠٠ االساسية

مـن العينـة    ) %٥٠(إلى أن  مجموعـة طـالب الكليـات النظريـة نـسبتهم            ) ١(يشير جدول 

 وعـدد طـالب     من العينة اإلجماليـة     ) % ٥٠( نسبة طالب الكليات العلمية      كذلك اإلجمالية

ــا نــــسبتهم    طــــالب مرحلــــة بالنــــسبة للعينــــة الكليــــة ونــــسبة  )%٢٢٫٥(الدراســــات العليــ

 بنسبة العينة الكلية) %٠٫٧٧(البكالوريوس 
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 :طبقت االدوات التالية  لقياس متغيرات الدراسة الحالية وهي: أدوات الدراسة

قـدر مـن التقنـين       بهـا     التـي اعتمدت الدراسة الحالية على المقابلـة و       المقابلة المقننة -١

 مـا توجهتـم  ا الباحـث   مصـاغه  سؤالين متتضمبما يحقق لها درجة من  الموضوعية ، وهي          

ــسابق ذكرهــا و    ــة االســتطالعية ال ــيألفــراد العين ــدعوة    الت ــى ال ــارهم مــن كليت  روعــى اختي

 تحـتم علـى طالـب    التـي  نواإلعالم وكلية الحاسب االلى لطبيعية الدراسـة بهـاتين الكليتـي     

استخدام وسائل االعالم والفضائيات واالنترنت أي الوسـائل المـساعدة علـى فهـم أكبـر                

  اقرانهم بظاهرة العولمة وتحدياتها  عن

ــة جامعــة األمــام محمــد بــن ســعود          :الــسؤال األول ــا هــو مفهــوم  العولمــة لــدي طلب م

مـا هـو المقـصود بالعولمـة مـن          : اإلسالمية ؟وقـد خـصص للـسؤال بالمقابلـة سـؤاال منطوقـة            

     وجهة نظرك؟

هة نظر طلبة جامعة  ماهي المظاهر السلبية وااليجابية للعولمة من وج   :السؤال الثاني 

مـا هـى    : االمام محمد بن سعود االسالمية؟ وقد خصص للسؤال بالمقابلـة سـؤاال منطوقـة             

   المظاهر السلبية وااليجابية للعولمة من وجهة نظرك؟

لقيــاس المــسئولية  ) ٢٠٠٨(اعــداد حــسنى عــوض: مقيــاس المــسئولية االجتماعيــة-٢

المــسئولية : ة علــى المجــاالت هــى  فقــرة موزعــ ) ٦٠=ن(االجتماعيــة يتكــون المقيــاس مــن  

) ١٣=ن(فقــرة والمــسئولية الدينيــة و واألخالقيــة تتكــون مــن )١٥=ن(الشخــصية،وتتكون مــن

 وتتكــــون ,فقــــرة والمــــسئولية الوطنيــــة  ) ١٦=ن(فقــــرة والمــــسئولية الجماعيــــة وتتكــــون 

 فقرة ) ١٦=ن(من

لهذا المقيـاس خـصائص سـيكومترية جيـدة مـن           : الخصائص السيكومترية للمقياس  

حيث الصدق والثبات فقد تم التحقق من صدق المقياس بطريقة صدق المحتوي بأسـلوب              

 مجـال  فـي صدق المحكمين حيث بلغت نسبة االتفـاق بـين المحكمـين مـن المتخصـصين                

أمــا ثبــات المقيــاس فقــدتم   ) . %٨٠(علــم الــنفس والتربيــة علــى جميــع فقــرات المقيــاس    

بعــد مــضى اســبوعين حيــث بلــع معامــل    اعــادة التطبيــق  )١( التحقــق منــه بثالثــة طــرق هــى  
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طريقـة  ) ٣) (٠٫٩١(معامل ثبات الفا لمقياس ككـل حيـث بلغـت قيمـة الفـا             ) ٢)(٠٫٨٩(الثبات

 ) ٠٫٨٧(التجزئة النصفية حيث بلغت قيمة معامل الثبات

ومنهــا يبــدى المفحــوص اســتجابته فــي ضــوء االختيــار بــين  خمــسة   : طريقــة التــصحيح

لعبـارات المقيـاس ،     )  ضـعفية جـدا    - ضـعيفة  -متوسـطة  -كبيرة-كبيرة جدا ( هي   ,بدائل  

ويــتم تقــدير إجابــات المفحــوص وفقــا لــذلك ، ويحــصل علــي درجــة كليــة علــي المقيــاس        

تتكون من مجموع درجاته علي البنود، ويشير ارتفاع الدرجة إلى زيـادة مؤشـر المـسئولية                

 .االجتماعية

 حــدود علــم  فــيس نظــرا لعــدم وجــود مقــايي   :  بتحــديات العولمــة الــوعيمقيــاس -٣

ــذا قــام   فــي بتحــديات العولمــة الثقافيــة  الــوعي تقــيس التــيالباحــث   المجتمــع الــسعودي ل

وقـد تكـون فـي صـورته النهائيـة       الثقافيـة    بتحـديات العولمـة  الوعيالباحث بإعداد مقياس 

 بندا تم بناءه في االتجاه اإليجابي ) ١٨(من 

 لمقياسخطوات تصميم ا
مـن الدراسـات النظريـة واالمبريقيـة حـول موقـف الـشباب               قراءات منهجية  للعديد       -١

 "انظر المراجع"بظاهرة العولمة  واتجاهاتهم ووعيهم الجامعي

 بتحـديات العولمـة     الـوعي السابقة التي صـممت لقيـاس         االدوات  االطالع علي بعض    -٢

 بتحـديات  الـوعي ومقيـاس   ) ٢٠٠٥فـضل عبـد الـصمد،     (  بتحديات العولمة  الوعيمقياس  مثل  

 )٢٠٠٨عطية،(لمةالعو

) ٢٥(وضع عدد من العبارات تتسق وأهداف االستبيان وتكونت الصورة األولية مـن             -٣

 .بندا

عبارة علـي عـشرة  محكمـين       ) ٢٥(في صورته األولية المكونة من    المقياس  عرض  -٤

ــوان وجامعــة المنيــا          ــنفس بجامعــة  جــازان وحل ــدريس  بأقــسام علــم ال ، . مــن هيئــات الت

 الـوعي ي عبارات المقياس من حيث الـشكل والمـضمون لقيـاس        وطلب منهم الحكم عل   
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 ،وأبقى علي العبارات التي نسبة االتفاق بـين المحكمـين وصـلت             العولمة الثقافية بتحديات  

 .بندا) ١٨(  وعددهم ) %٨٠:%٧٠(نسبة

 بتحـــديات الـــوعيالـــسيكومترية لمقياســـي المــسئولية االجتماعيـــة و  الخــصائص 
 :ة الحالية الدراسفي العولمة الثقافية

 :األداتين ثبات حساب - أوال

طبــق كــل مـن مقياســى المــسئولية االجتماعيــة   :التطبيـق  إعـادة  ثبـات  معـامالت -أ

 أعيـد   سـبق ذكرهـا ثـم   التـي  بتحـديات العولمـة الثقافيـة علـى العينـة االسـتطالعية       الـوعي 

 هـذه ،  وكانـت   التطبيقـين،  بـين  االرتبـاط  معـامالت   يوما وحـسبت ١٥ فترة بعد تطبيقهما

   الثبات معامالت (2 ) الجدول  مرتفعة ويبين المعامالت

يوضح معامالت ثبات اعادة التطبيق الداتا الدراسة على العينة ) ٢( جدول

 طالبا) ٥٠=ن(االستطالعية
 معامالت الثبات االدوات

 بتحديات العولمة الوعي مقياس 
 الثقافية

٠٫٦٩ 

 ٠٫٦٤ مقياس المسئولية االجتماعية

 بتحـديات العولمـة   الـوعي لمقياسـي المـسئولية االجتماعيـة     ألفـا  ثبـات  تمعـامال -ب

 :الثقافية

( ) الجـدول  ويبـين  خألفـا كـرو نبـا     حسبت معامل المقياسين هذين ثبات من للتحقق

  (Kline, 2000) النفــسي القيــاس  وقــد حــددت مــصادر .الثبــات معــامالت قــيم ()٢

عبـد  (  أإلنـسانية  المجـاالت  فـي  للبحـوث  باًمناسـ  يعتبـر  الـذي  الثبـات لمعامـل  ) ٠٫٧٠(القيمة

 قيمـة   أن نجـد )٣ ( فـي الجـدول   الـواردة  النتـائج  مالحظـة  ومـن )٢٠١١:١٩٤.الخـالق واخـرين   

  على تلك القيمة تزيد الدراسة ثبات الفا لمقياسى
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  الدراسةايوضح معامالت ثبات ا الفا ال دات) ٣( جدول

 طالبا) ٥٠=ن(على العينة االستطالعية
 معامالت الثبات الفا تاالدوا

 بتحديات العولمة الوعيمقياس 
 الثقافية

٠٫٨٢ 

 ٠٫٨١ مقياس المسئولية االجتماعية

 بتحـديات العولمـة     الـوعي ثبات التجزئة النصفية لمقياسي المسئولية االجتماعيـة        -ج

ــة ــة          الثقافي ــود فردي ــى البن ــوي عل ــصفين  احــدهما يحت ــى  ن  عــن طريــق تقــسيم المقيــاس إل

  مرتفعــة يحتــوي علــى البنــود الزوجيــة  وتوصــل الباحــث إلــى معامــل ثبــات   خــرىاألوالنــصف 

   للمقياسي)٤( بالجدول ةالموضح

 الدراسة على العينة ايوضح معامالت ثبات التجزئة النصفية ال دات ) ٤( جدول

 طالبا) ٥٠=ن(االستطالعية
 معامالت ثبات التجزئة النصفية معامالت ثبات التجزئة النصفية االدوات

 بعد تصحيح الطول
 بتحديات الوعيمقياس 

 العولمة الثقافية
٠٫٨٩ 

 
٠٫٩٢ 

 ٠٫٦٧ ٠٫٦٦ مقياس المسئولية االجتماعية

 

 حـذف  بعـد  المقيـاس  لدرجـة  الكلـي  والمجمـوع  البنـد  درجة بين االرتباط معامل-د

 المقيـاس  تمثيـل  علـى  وقـدرتها  البنـود  ثبـات  علـى  للداللـة Item Remainder)(درجـة البنـد  

 الـوعي ى المـسئولية االجتماعيـة و  مقياسـ  مـن  لكـل  المعـامالت  هـذه  حـسبت   ككـل، 

  العينـة االسـتطالعية ويوضـح    علـى  المقياسـين  تطبيـق  بعـد  بتحـديات العولمـة الثقافيـة    

  )٦( و )٥( الجدوالن 
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يوضح معامالت االرتباط بين درجة البند والدرجة الكلية مطروحا منها درجة )٥( جدول 

  بتحديات العولمة الثقافيةالوعيالبند لمقياس 
 قيمة االرتباط أرقام البنود قيمة االرتباط ارقام البنود

٠٫٥٧ ١١ @٠٫٤٤ -١@@ 
٠٫٣٧ ١٢ @@٠٫٤٧ -٢@ 
٠٫٦١ ١٣ @@٠٫٥٥ -٣@@ 
٠٫٦٠ ١٤ @@٠٫٧٣ -٤@@ 
٠٫٣٧ ١٥ @@٠٫٦٠ -٥@ 
٠٫٤٦ ١٦ @@٠٫٥٣ -٦@ 
٠٫٤٣ ١٧ @@٠٫٤٧ -٧@ 
٠٫٤٠ ١٨ @@٠٫٤٥ -٨@ 
٠٫٧١ -٩@@  

٠٫٤٨ -١٠@@  

أن معــامالت االرتبــاط بــين درجــة البنــد والمجمــوع الكلــى ) ٥( تــضح مــن قــراءة الجــدول

وجميعهـا  ) ٠٫٧١ الـى ٠٫٣٧(مطروحا منه درجة البند وقـد تراوحـت معـامالت االرتبـاط مـابين             

 معامالت ارتباط دالة احصائيا مما يشير الى اتساق داخلى جيد

لكليــة للمقيــاس الفرعــى او البعــد عــن طريــق كمــا  تــم حــساب ارتبــاط البنــد بالدرجــة ا

معامــــل ارتبــــاط بيرســــون وتوصــــل الباحــــث إلــــى القــــيم معــــامالت االرتبــــاط الموضــــوحه   

 ) ٦(بالجدول
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يوضح معامالت ارتباط البند بالدرجة الكلية للمقياس  الفرعى الذي ينتمى اليه ) ٦(جدول

 )٥٠=ن(ةمطروحا منها درجة البند لمقياس  الفرعى عينة استطالعي
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٠٫٥٠@@ 
٠٫٥٥@@ 
٠٫٤٣@ 
٠٫٥٠@@ 
٠٫٤٠@ 
٠٫٧٠@@ 
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٠٫٦٢@@ 
٠٫٤٠@ 
٠٫٣٣* 
٠٫٤٢@ 
٠٫٥٠@@ 
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٠٫٤٠@ 
٠٫٤١@ 
٠٫٥٢@@ 
٠٫٥٧@@ 
٠٫٦٤@@ 
٠٫٥٧@@ 
٠٫٥٥@@ 
٠٫٧٠@@ 

 

١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
٧ 
٨ 
٩ 
١٠ 
١١ 
١٢ 
١٣ 
١٤ 
١٥ 
١٦ 

٠٫٧٨@@ 
٠٫٥٠@@ 
٠٫٥٠@@ 
٠٬٥٢@@ 
٠. ٤٣@ 
٠٫٥٠@@ 
٠٫٥٠@@ 
٠٫٦٣@@ 
٠٫٦١@@ 
٠٫٤١@ 
٠٫٧٠@@ 

 

أن معـامالت االرتبـاط بـين درجـة البنـد والمجمـوع الكلـى        ) ٦( يتضح مـن قـراءة الجـدول      

تراوحـت معـامالت االرتبـاط      للمقياس الفرعى الذي ينتمى اليه مطروحا منه درجة البند وقد           

ــى٠٫٣٧(مــابين ــى اتــساق       ) ٠٫٧٨ ال ــة احــصائيا ممــا يــشير ال ــاط دال وجميعهــا معــامالت ارتب

 داخلى جيد

 -:ث ثالث طرق هى أستخدم الباحداتين  و للتحقق من صدق اال:ثانيا الصدق االداتين

 علـي  المقاسين  قبـل تطبيقهمـا علـى العينـة االسـتطالعية              وزع  :  صدق المحكمين -١

علـم  من المحكمين المتخصصين في مجال علم النفس من أعضاء هيئـات التـدريس        ) ١٠(

  حلوان ا حيث طلب منهم تقدير مدي مناسـبة   بجامعتى االمام محمد بن سعود و  النفس  

،وقـد تراوحـت النـسب المئويـة     )  غير مناسـبة  -مناسبة  ( عباراته للموضوع المعد لتحقيقه     
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وتعتبــر هــذه النتــائج مؤشــرا جيــدا  ) %٨٠:%٧٠( بنــود بــينلالتفــاق بــين المحكمــين علــي ال

 مقيــاس فــي المقيــاس هــذا وقــد وردت تعليمــات بإعــادة صــياغة بعــض البنــود    لــصدق ذلــك

 بتحــديات العولمــة الــوعيالمــسئولية االجتماعيــة كمــا تــم حــذف ســبع بنــود مــن مقيــاس   

 .بندا) ١٨(بندا ليصبح عدد بنوده) ٢٥( صورته االولية المكونة منفيالثقافية 

 وضـوح   فـي  بدرجة عاليـة منـه تجلـى ذلـك             ينحيث يتمتع المقياس  : الصدق الظاهري -٢

 التعليمات  وقصر العبارات وسهولة فهمها

 تم حساب معامل االرتباط بـين  الـدرجات الكليـة  علـى كـل  مـن                    :الصدق التالزمى -٣

ــوعيمقيــاس  ــى     ال  مقيــاس  بتحــديات العولمــة الثقافيــة مــن اعــداد الباحــث ودرجــاتهم عل

ــ)  ٢٠٠٥( بتحـــديات العولمـــة الـــذي اعـــده فـــضل عبـــد الـــصمد الـــوعي  لفكانـــت  قيمـــة معامـ

ــا تـــم حـــساب معامـــل االرتبـــاط بـــين درجـــات  الكليـــة علـــى مقيـــاس     )٠٫٤٩(االرتبـــاط  كمـ

ــى      ــسنى عوضـ ــداد حـ ــن اعـ ــة مـ ــسئولية االجتماعيـ ــى مقيـــاس   ) ٢٠٠٨(المـ ــاتهم علـ و درجـ

)  ٠٫٥٤(وكانـت قيمـة معامـل االرتبـاط           ) ٢٠٠١(  زيد حـارثى    دادالمسئولية االجتماعية من اع   

  طبق عليهم تلك المقاييسالتيوقد تم هذا االجراء  من خالل افراد العينة االستطالعية 

 :أسلوب تحليل البيانات

 :استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية

 .التكرارات والنسب المئوية -١

 .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري -٢

 .للمجموعات المستقلة) ت(اختبار -٣

 معامل ارتباط بيرسون -٤

  إجراءات التطبيق 
  بعـــد االنتهـــاء مـــن وضـــع األســـئلة الخاصـــة بالمقابلـــة وفقـــا :المقـــابالتإجـــراءات -أوال

مبحوثين لالطمئنـان   سته   مع    مبدئية سالفة الذكر ، قام الباحث بإجراء المقابلة      للسؤالين  

وبالفعـل  ..  حاجـة إلـى تعـديل    فـي  إذا كانـت  على مدى فهـم الـصياغة الخاصـة باألسـئلة ومـا      
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 صياغة السؤالين وبعـد ذلـك تـم اجـراء المقـابالت             فيأسفرت هذه المحاولة عن تعديالت      

يومـا  ) ١٧(بشكل فردي  الفراد العينة االستطالعية السابق ذكرها واسـتغرقت المقـابالت            

 بمكتب االرشاد االكاديمى بعمادة شؤون القبول بجامعة االمام

 أفـراد العينـة   بعـد االنتهـاء مـن إجـراء كافـة المقـابالت مـع        : مضمون المقـابالت تحليل  

  -: بدأت مرحلة تحليل مضمون االستجابات الواردة كالتالياالستطالعية

تفريــغ اســتجابات كــل ســؤال علــى حــدة لجميــع أفــراد العينــة وفقــا للفئــات  القيــام ب-١

ات تــصنيفية أخــرى كلمــا تطلــب األمــر التــصنيفية المبدئيــة مــع األخــذ فــي االعتبــار إضــافة فئــ

 ذلك 

تــم تــصميم جــداول تــضمن بعــدها الرأســي الفئــات التــصنيفية لكــل بعــد مــن أبعــاد      -٢

 التكـــرار والنـــسبة – حـــين تـــضمن بعـــدها األفقـــي الرئيـــسي وبـــشكل ثابـــت فـــيالمقابلـــة ، 

 . يةالمئو

فئـة  تم تسجيل التكرارات  استجابات الطالب من خالل جداول الخاصـةوتم بنـاء              -٣

 فـي تصنيفية حسب ورودها في اسـتجابات عينـة الدراسـة ، بحيـث تـصبح هـذه التكـرارات            

 .النهاية ممثلة لعدد االستجابات

طبقــت أدوات الدراســة بطريقــة مقابلــة المفحوصــين  مباشــرة  والطلــب مــنهم     -ثانيــا

 كــل فــي الدراســة بعــد شــرح الهــدف منهــا وتــم التطبيــق  تطبيقــا جماعيــا   فــيالمــشاركة 

ممـا جعـل الباحـث يـتحكم        .  فـردا  ٢٠ و ١٠طبيق جماعية يتراوح عـدد افرادهـا بـين          جلسة ت 

 مجريات العملية من حيث مراقبته لفهم العينـة لتعليمـات المقـاييس وطريقـة اإلجابـة        في

عليهــا وكــان يطلــب مــنهم أن يــسجلوا إجابــاتهم بكــل اهتمــام وجديــة وتراوحــت مــدة       

  وبعــد ثالثــة أشــهرطبيــق أدوات الدراســة دقيقــة وقــد  اســتغرق ت )٣٠-٢٠(األجابــة مــابين 

االنتهاء من جمع البيانات ومراجعة جميع الحاالت تم إدخـال البيانـات فـي الحاسـب اآللـي         

  )١١٫٥( اإلصدار spssومعالجتها إحصائيا باستخدام برنامج 
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عــرض نتــائج الدراســة علــي النحــو الــذى يعكــس االجابــة عــن   عــرض نتــائج الدراســة

 : علي النحو التاليفروض الدراسة وذلك 

 نتائج الدراسة
من المتوقع أن يكون لدي طلبـة جامعـة األمـام محمـد             : الفرض األول الذي نصه    نتائج

ومــن أجــل التحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض  "بــن ســعود  تعريفــات محــددة لظــاهرة العولمــة

مـا هـو    :   علـى سـؤاال منطوقـة       ةالعينـة االسـتطالعي   استخدم تحليل المضمون السـتجابات      

تـــم اســـتخرجت التكـــرارات والنـــسب المئويـــة  "قـــصود بالعولمـــة مـــن وجهـــة نظـــرك؟ الم

للتعريفــات العولمــة مــن وجهــة نظــر طلبــة جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية            

 )٧( ويمكن  عرض فئات  هذه التعريفات بالجدول

  للعولمة من وجهة نظر طالبيوضح التعريفات الواردة )٧( جدول 
 % ك التعريفات الواردة م % تكرار

 ٧٢ ٣٦ العولمة هى شكل من أشكال االستعمار ١

 حياة في كل شيء فيالعولمة هى ظاهرة تقليد الغرب واألمريكان  ٢
 ٩٠ ٤٥ الناس

العولمة هى انتشار واسع الستخدام الفضائيات وسائل االتصال  ٣
 ٩٨ ٤٩ االلكترونية دون ضوابط

 ٥٠ ٢٥  شأن الدول الصغرىفيالعولمة هى تدخل  ٤
 ٩٤ ٤٧ العولمة ظاهرة حديث تحارب الشريعة والدين والقيم ٥
 ٨٠ ٤٠ العولمة هى نقل المعارف والثقافة بين مختلف الدول ٦
 ٤٢ ٢١ العولمة تعنى السالم العالمي بين شعوب ٧
 ٢٠ ١٠ العولمة تعنى انتشار الشركات العابرة للقارات ٨
 ٣٨ ١٩ جنبيةالعولمة هى انتشار وتعلم اللغات األ ٩

العينــة مــن وجهــة للعولمــة  تتعريفــا تــسعة  فئــات ليتــضح مــن الجــدول الــسابق ورود  

 بينمـا    لمفهـوم العولمـة    علـى مـدلول سـلبي     االستطالعية  من بينها سته تعريفـات  تنطـوي           

 التعريفــات  واحتــل الــصدارة  االيجــابي للعولمــة   المفهــوم إطــارفــي ت تعريفــات ثالثــةجــاء

العولمة هي انتشار واسع الستخدام الفضائيات وسائل        " يف العولمة بأنها  االيجابية  التعر  

ــوابط  ــة دون ضـ ــصال االلكترونيـ ــسبة  " االتـ ــتجابات ) %٩٨(بنـ ــة االسـ ــن جملـ ــي ذلـــك   ،مـ يلـ
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مـــن جملـــة ) %٩٤(بنـــسبة   " العولمـــة ظـــاهرة حـــديث تحـــارب الـــشريعة والـــدين والقـــيم "

 حيـاة  فـي  كـل شـيء    فـي  واألمريكـان    العولمة هـى ظـاهرة تقليـد الغـرب         "االستجابات  يلها  

" العولمــة هــى نقــل المعــارف والثقافــة بــين مختلــف الــدول       "يليهــا)%٩٠(  بنــسبة  "النــاس

يليهــا  )  %٧٢(  بنــسبة العولمــة هــى شــكل مــن أشــكال االســتعمار" يليهــا) %٨٠(بنــسبة 

مـة  يليها  تعريـف ايجـابى للعول      )  %٥٠(بنسبة "  شأن الدول الصغري   فيلعولمة هى تدخل    "ا

 العولمـة هـى انتــشار   يليهــا) %٤٢(  بنـسبة  ب "العولمـة تعنـى الـسالم العــالمى بـين شـعوب     

 "  التعريـــف القائـــلينمـــا أحتـــل المرتبـــة األخيـــرة )%٣٨( وتعلـــم اللغـــات االجنبيـــة بنـــسبة 

ــارات     ــابرة للقـ ــشركات العـ ــشار الـ ــى انتـ ــة تعنـ ــيو "العولمـ ــضمنه   فـ ــذي تـ ــصنيف الـ ــذه التـ  هـ

يالحظ فئات تعريفات العولمة من وجهـة نظـر       -:اط التالية يمكن مالحظ النق   ) ٨(الجدول

 الطالب تنطوي على مفاهيم ايجابية وأخري سلبية

 .يغلب على فئات التعريفات  العولمة  الطابع السلبى لهذه الظاهرة

تشير الى وجود مفاهيم محددة لدي       نتيجة الفرض االول     مناقشة نتيجة الفرض االول   

الـى وجـود   د العينة االستطالعية ويعـزو الباحـث تلـك النتيجـة     طالب جامعة األمام من افرا 

من  فـاألعالم  فـي    على المعرفة بمفهـوم العولمـة       االعالم والحاسب االلى   أثر فعال لدراسة  

ــا وتنـــاوال لمختلـــف المتغيـــرات المـــستجدة  األكثـــر  االكاديميـــةالتخصـــصات ــا تعلقـ  وأبرزهـ

ــة     ــى     فــي العولمــة ومعطياتهــا  كجــزء مــن  رســالتها االكاديمي  حــين دراســة الحاســب االل

مظــاهر مــن  هــى  التــي  وتكــسب الطالــب  مهــارات اســتخدام وســائل االتــصال االلكترونــى 

 ظهـرت وجـود     التـي ) ٢٠٠٣( وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسـة الـشراري          العولمة مظاهر

 معرفة واضحة لدي طالب الجامعة بمفهوم العولمة

 أن يكون لدي طلبة جامعة األمـام معرفـة بعـدد     من المتوقع" والذي نصه  الفرض الثانى 

ومــن أجــل التحقــق مــن  " المجتمــع الــسعوديفــيمــن المظــاهر االيجابيــة وســلبية للعولمــة  

ة  علـى سـؤاال   العينة االستطالعيصحة هذا الفرض استخدم تحليل المضمون الستجابات     

م اسـتخرجت   تـ "ما هى المظاهر السلبية وااليجابية للعولمة من وجهة نظـرك؟         :: منطوقة
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التكرارات والنسب المئوية للتعريفات العولمة من وجهة نظر طلبة جامعة األمـام محمـد         

  بالجدول  بن سعود اإلسالمية ويمكن  عرض فئات  االستجابات

 للعولمة وااليجابية السلبية المظاهر يوضح ) ٨(جدول

 الطالب يراها السعودي كما المجتمع في
 % التكرار  المجتمع السعودي كما يراها الطالبفي المظاهر االيجابية للعولمة م
 ٤٠ ٢٠  بين الشبابثقافة عالميةانتشار  ١
 ٨٦ ٤٣ تعلم اللغات األجنبيةانتشار  ٢
 ٩٠ ٤٥  في المجتمعتوفر تقنيات االتصال الحديثة ٣
 ٦٠ ٣٠  التميز و االتقان  تحقيق الجودة و إلىسعى المؤسسات التعليمية ٤
 ٨٨ ٤٤ رس العالميةانتشار المدا ٥
 ٨٠ ٤٠ انتشار المطاعم االمريكية والغربية مثل كنتاكى ومجدولزن  ٦
 ٧٤ ٣٧ التواصل والتعارف بين الشباب من مختلف بلدان العالم  ٧
 % التكرار  المجتمع السعودي كما يراها الطالبفيالمظاهر السلبية للعولمة  م
 ٥٤ ٢٧ لشعور باالنتماء إلى الوطناألفكار التي تبثها الفضائيات تقلل من ا ١
 ساهمت في التي الفضائياتاتجاه األكثرية إلى أن مشاهدة القنوات  ٢

 ارتفاع سلوكيات العنف لدى الشباب
٩٢ ٤٦ 

 ٨٦ ٤٣   والتافهفي زيادة  معدالت االستهالك التر ٣
 ٦٠ ٣٠ االنبهار بما يأتي من الخارج  الغربى واألمريكي ٤
 ٩٦ ٤٨  لبس الشباب وقصات الشعرفيكاة للمجتمعات الغربية التقليد والمحا ٥
 ٩٠ ٤٥ االستخدام المفرط لالنترنت ٦
 ٧٦ ٣٨  استخدام  مواقع التواصل االجتماعى للتعارف والجنس ٧

 فـي سـبع  فئـات  تعبـر  عـن المظـاهر االيجابيـة للعولمـة        يتضح من الجدول السابق ورود   

ت  سـبع  فئـات اخـري      جـاء سون طالبـا  وبالمثـل        الخمـ  من وجهة نظـر     المجتمع السعودي   

" المجتمـع  فـي  توفر تقنيـات االتـصال الحديثـة   لتعبر عن المظـاهر الـسلبية للعولمةفقـد جـاء     

) %٩٠(  بنـسبة   المجتمع من وجهة نظر الطـالب في صدارة المظاهر االيجابية للعولمة    في

 تعلـم اللغـات     انتـشار  ثم   )%٨٨( بنسبة   "  انتشار المدارس العالمية   "هرمظ  تلك فييليها  

 والغربيـــة مثـــل كنتـــاكى األمريكيـــةانتـــشار المطـــاعم "  يليهـــا  )%٨٦( بنـــسبة" األجنبيـــة

التواصـــل والتعـــارف بـــين الـــشباب مـــن " الترتيـــب فـــييليهـــا  ) "  %٨٠( بنـــسبة" ومجـــدولزن

 المجتمـع كمـا يراهـا الطـالب         فـي كأحـد المظـاهر االيجابيـة للعولمـة         "  مختلف بلدان العالم  

ــ  كأحـــد انتـــشار ثقافـــة عالميـــة بـــين الـــشباب   جـــاء  األخيـــر الترتيـــب فـــيو ) %٧٤(سبةبنـ
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أمــا المظــاهر ) %٤٠(  المجتمــع كمــا يراهــا الطــالب بنــسبة فــيالمظــاهر االيجابيــة للعولمــة  

التقليـد والمحاكـاة     ا    سـبعة فئاتهـا اولهـا      فـي  تمثـل    فـي السلبية للعولمة كما يراها الطـالب       

  الترتيـب  فـي يليهـا   ) %٩٦( بنـسبة    قـصات الـشعر    الـشباب و   لـبس    فـي للمجتمعات الغربيـة    

 ســاهمت فــي ارتفــاع ســلوكيات   التــياتجــاه األكثريــة إلــى أن مــشاهدة القنــوات الفــضائية  

  )%٩٠(   االســتخدام المفــرط لالنترنــت بنــسبة  يليهــا ) %٩٢(  بنــسبةالعنــف لــدى الــشباب 

اسـتخدام  مواقـع     "  يليهـا       )%٨٦(بنـسبة " زيادة  معدالت االستهالك الترفي  والتافه      "يليها  

االنبهار بما يـأتي مـن الخـارج     "  يليها  )%٧٦(بنسبة " التواصل االجتماعي للتعارف والجنس 

 األفكـار التـي تبثهـا الفـضائيات       جاءاألخير الترتيب في و  )%٦٠(بنسبة" الغربي واألمريكي 

 -: يمكن مالحظ النقاط التالية.تقلل من الشعور باالنتماء إلى الوطن

 اسـتجابات أفـراد العينـة     فـي يالحظ أن مظاهر العولمـة الـسلبية أخـذت نـسبة اكبـر              -١

 مقارنة بنسبة االستجابات عن المظاهر اإليجابية للعولمة من وجهة نظر الطالب 

 يغلب على فئات المظاهر السلبية وااليجابية  للعولمة طابع سحق الهوية الوطنية-٢

 من تحليل استجابات الطالب انهـم علـى معرفـة    يالحظ مناقشة نتيجة الفرض الثانى  

 المجتمــع الــسعودي  فــيبدرجــة معقولــة بمظــاهر العولمــة الــسلبية واإليجابيــة الــسائدة       

 تعكـس   التـي والمتأمل لإلجابات الطالب يالحـظ تركيـزهم علـى مظـاهر العولمـة الثقافيـة                

يكىـويعزو الباحـث    االنبهار بالثقافة  االمريكيـة والغريبـة مـن خـالل سـيطرة االعـالم االمر               

تلك النتيجة الى شغف الشباب لما اجنبى فلديهم ميل لتقليـد الموضـة الغريبـة وعـاداتهم         

الــى أن مظــاهر  ) ٢٠٠٩( إضــافة الــى ذلــك يــشير الرواشــدة وخليــل     .  الملــبس والمأكــل فــي

 فـي العولمة الثقافية أصبح جليا  عن بـاقى  مظـاهر العولمـة الـسياسية واالقتـصادية وتمثـل          

ــأثي ــادا  التــ الرواشــــدة (ت وقــــيم وتــــصرفات  رات الواضــــحة للعولمــــة الثقافيــــة بترســــيخ عــ

 )٩٩: ٢٠٠٩,وخليل
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 ) fulop,2011(ونتيجـة دراســة ) ٢٠٠٨( واتفقـت تلـك النتيجـة مـع نتيجــة دراسـة عطيـة      

اللتــان توصــلتى الــى وجــود فهمــا ووعيــا عاليــا بمظــاهر العولمــة الثقافيــة مقارنــة بجوانــب           

 اعيةالعولمة الثقافية واالجتم

  بـين  إحـصائية  داللـة  ذات ارتباطيـه  عالقـة  توجـد ال"   الـذي نـصه   الثالـث نتـائج الفـرض    

ــوعي ــة   الـ ــسئولية االجتماعيـ ــديات العولمـــة والمـ ــة   بتحـ ــدى طلبـــة   بأبعادهـــا المختلفـ لـ

والختبــار صــحة هــذا الفــرض  تــم حــساب      “ األمام محمــد بــن ســعود االســالمية   الجامعــة

 بتحـديات العولمـة   الـوعي  رل بيرسون  بـين درجـات   معامل ارتباط من الدرجات الخام لكا   

وبعــــــد المعالجــــــة اإلحــــــصائية  المــــــسئولية االجتماعيــــــة بأبعادهــــــا المختلــــــة ودرجــــــات 

 ) ٩(تحصل الباحث علي النتائج التالية بالجدول) ١١٫٥(اإلصدار )Spss(بنظام

  تماعية بتحديات العولمة والمسئولية االجالوعييوضح معامالت االرتباط بين  ) ٩ جدول

 )٢٠٠=ن(لدي افراد العينةبأبعادها 
 مستوي الداللة معامالت االرتباط أبعاد المسئولية االجتماعية

 غيردالة ٠٫١٧ المسئولية الشخصية
 غيردالة ٠٫١٥ المسئولية الدينية واألخالقية
 ٠٫٠١دالةعند  @@٠٫٦٠ المسئولية الجماعية
 ٠٫٠١دالةعند  @@٠٫٦٢ المسئولية الوطنية

 غير دالة ٠٫١٧ درجة الكليةال

 :ما يلى ) ٩(أتضح من الجدول

الثقافيــــة  بتحــــديات العولمـــة  الـــوعي  دالــــة إحـــصائيا بــــين  ارتباطيـــة  عالقــــة التوجـــد -١

 والمسئولية الشخصية

الثقافيـــة  بتحـــديات العولمـــة  الـــوعيحـــصائيا بـــين  إ دالـــة ارتباطيـــةعالقـــة التوجـــد -٢

 والمسئولية االخالقية

  الثقافيـة  بتحـديات العولمـة  الـوعي  موجبة ودالة إحصائيا بـين      اطيةارتبعالقة  توجد  -٣ 

 )٠٫٠١(والمسئولية الجماعية عند مستوي داللة
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  الثقافيـة   بتحـديات العولمـة    الـوعي دالـة إحـصائيا بـين        موجبة    ارتباطية عالقة   توجد-٤ 

 )٠٫٠١(والمسئولية الوطنية عند مستوي داللة

 والدرجـة    الثقافيـة   بتحـديات العولمـة    الـوعي بين   دالة إحصائيا    ارتباطيةعالقة  توجد  -٥

 الكلية لمقياس المسئولية

 الثالثمناقشة نتيجة الفرض 
 الـوعي بـين   احـصائيا   أشارت نتائج الفرض  األول إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالـة             

ــة والمــسئولية الوطنيــة  وهــذا يعنــى أن          بتحــديات العولمــة وكــل مــن المــسئولية الجماعي

 كــل مــن المــسئولية الوطنيــة والمــسئولية   فــيين حــصلوا علــى درجــات عاليــة  الطــالب الــذ

ــن     ــة مـ ــات عاليـ ــضا درجـ ــديهم أيـ ــة لـ ــوعيالجماعيـ ــة  الـ ــاهرة العولمـ  والفهـــم واإلدراك لظـ

 مـسئولية الجماعيـة     مرتفعـي ويعزو الباحث تلك النتيجـة أيـضا إلـى أن            بتحدياتها المختلفة 

عـــالم ومختلـــف البـــرامج  اإلخباريـــة عـــن  علـــى وســـائل األواطالعـــاوالوطنيـــة أكثـــر ثقافـــة 

 إلخ.... والعولمةاإلرهابالظواهر المختلفة والخطيرة مثل ظاهرة 

ــة و    ) ١٩٨٦عثمــان (يؤكــد و ــين المــسئولية  االجتماعي ــاط ب ــى االرتب ــوعيعل  بمختلــف ال

 االجتماعيـة  من عناصر المسئولية     الوعي إلى أن    بالقولةالقضايا االجتماعية يرجع إلى ذلك      

 ).٧٨: ١٩٨٦عثمان،(

  ويتطلب ذلك واعيا ذاتيـا     االنتماءإضافة على ذلك المسئولية الجماعية والوطنية  وليد         

  . بكل  التحديات المحيطة  بالوطن اجتماعياأي وعى الفرد بذاته الفكرية أ و وعيا 

ويــــضيف الباحــــث  قــــائال أن هــــذه النتيجــــة تؤكــــد أن كــــل مــــن المــــسئولية الوطنيــــة    

ــة ومــؤثر   والجماعيــة لهمــا عال  ــوعي فــيقــة قوي ــة   ال  بتحــديات العولمــة فالمــسئولية الوطني

 الـوعي والجماعية ينبعان مـن الواقـع والمعطيـات الثقافيـة واالجتماعيـة للمجتمـع كمـا أن         

يــستمد ركــائزه مــن احــداث الحيــاة اليوميــة فكــل مــن المــسئولية الجماعيــة والوطنيـــة           

ربطهما الفرد بالخصوصيات الثقافية    التوجه الصحيح نحو العولمة من  خالل         فيتساهمان  

 للمجتمع
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 حين لم تـشير نتـائج الفـرض األول إلـى وجـود عالقـة ارتباطيـة دالـة بـين المـسئولية                      في

 يعزو الباحث هذه , الشخصية  والمسئولية االخالقية والدرجة الكلية لمقياس المسئولية

ة األخالقيــة كلهمــا  النتيجــة إلــى أن كــل مــن المــسئولية الذاتيــة أو الشخــصية والمــسئولي     

مقصور على التصرفات والسلوكيات الشخصية  فقط وليست ترتبط بشكل مـا بالقـضايا              

العالمية والمجتمعية الكبري مثل ظاهرة العوالمة كما أن كل من المسئولية االخالقيـة و              

  الشخصية لهما بطانة دينيةتجعل الفرد مسئوال عن أفعال الشخصية وتصرفاته

بـين درجـات    إحصائية داللة ذات فروق توجد ال نصه فرض الرابع والذىنتائج ال- ثانيا"

المسئولية االجتماعيـة   في درجاتهم  بتحديات العولمة الثقافية والوعي فيطلبة جامعة ‘

للتعرف علـى مـا إذا كانـت هنالـك فـروق ذات داللـة إحـصائية        و " "للعمر الزمنىلمتغير تعزى

 بتحـديات العولمـة الثقافيـة       الـوعي  مقياسـى    فـي  في متوسطات إجابات أفراد عينـة البحـث       

: ت" متغيــــر العمــــر الزمنــــى اســــتخدم الباحــــث اختبــــار  ل طبقــــاً والمــــسئولية االجتماعيــــة

Independent Sample T-test"       لمقارنة بين فئتين العمـر الزمنـى المحـدد بالدراسـة الحاليـة  

  وجاءت النتائج كما يوضحها الجداول التالية

 الوعي فيللدلة االحصائية للفروق بين افراد العينة  " ت"ن نتائج اختباريبي ) ١٠( جدول

 بتحديات العولمة الثقافية وفقا لفئتى العمر الزمنى ة

الفئة  المحاور
االنحراف  المتوسط العدد العمرية

 الداللة قيمة ت المعياري

 الوعي ٧٫١ ٢٢٫٨ ١٥٥ ٢٨-٢٣
بتحديات 
العولمة 
 الثقافية

١٠٫٣ ٣٧٬١ ٤٥ ٤٨-٣٨ 
١٠٫٣ 

دالة 
عندمس

 ٠٫٠١يتو

أن هناك فروقا ذات داللة احصائية بين متوسطى درجات افـراد            ) ١٠(يتضح من الجدول  

 بتحــديات العولمــة الــوعي فــي) ٤٧-٣٨(و الفئــة العمريــة) ٢٨-٢٣(عينــة مــن الفئــة العمريــة

ح ه الفــروق لــصالذوهــ) ٠٫٠١(وهــى دالــة عنــد مــستوي ) ١٠٫٣) (ت(الثقافيــة حيــث بلغــت قيمــة 

ــة  ــر الزمـــى      )٤٧-٣٨(الفئـــة العمريـ ــين فئتـــى العمـ ــة بـ ــين مـــن المقارنـ ــا تبـ  فالمـــسئوليةكمـ

 )١١(النتائج الموضحة بالجدول) ت(   اختبارباستخدام المختلفة بإبعادهااالجتماعية 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٦٧

 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

ومستوي الداللة بين متوسطى درجات افراد عينة من الفئة ) ت(يبين قيمة ) ١١(جدول

  المسئولية االجتماعية بأبعادها المختلفةفي) ٤٧-٣٨(ريةو الفئة العم) ٢٨-٢٣(العمرية
 الفئة العمرية

  عاما٢٨-٢٣
 الفئة العمرية

مستوي  ت  عاما٤٧-٣٨
 المحاور الداللة

 ع م ع م
المسئولية 
 الشخصية

 
١٥ ٢٤٫١ ١٣ ٣٤ 

٠٫٠١ ٣ 

المسئولية 
الدينية 
 واألخالقية

 

٠٫٠٥ ١٫٦ ١١٫٥ ٣٢ ١٣٫٢ ٣٥٫٧ 

المسئولية 
 غيردالة ٠٫٥٤ ٢١٫٧ ٤٦٫٩ ١٨٫٩ ٤٤٫٩ ةالجماعي

المسئولية 
 غير دالة ٠٫٦٤ ١٥٫٦ ٤٥٫٤ ١٥٫٥ ٤٣٫٧ الوطنية

 النتائج التالية) ١١( يتضح من الجدول

توجــد فــروق ذات داللــة احــصائية بــين متوســطى درجــات افــراد عينــة مــن الفئــة       -١

صية  حيـث  الشخـ  المـسئولية االجتماعيـة   فـي ) ٤٧-٣٨(و الفئـة العمريـة    ) ٢٨-٢٣(العمرية

-٢٣(وهـذه الفـروق لـصالح الفئـة العمريـة         ) ٠٫٠١(وهى دالـة عنـد مـستوي      ) ٣) (ت(بلغت قيمة 

٢٨( 

توجــد فــروق ذات داللــة احــصائية بــين متوســطى درجــات افــراد عينــة مــن الفئــة       -٢

حيـث بلغـت      الدينيـة واألخالقيـة     المسئولية في) ٤٧-٣٨(و الفئة العمرية  ) ٢٨-٢٣(العمرية

 )٢٨-٢٣(وهذه الفروق لصالح الفئة العمرية) ٠٫٠٥( عند مستويوهى دالة) ١٫٦) (ت(قيمة

 فــروق ذات داللــة احــصائية بــين متوســطى درجــات افــراد عينــة مــن الفئــة التوجــد -٣

ــة ) ٢٨-٢٣(العمريـــــة ــة العمريـــ ــة  المـــــسئولية كـــــل مـــــن   فـــــي) ٤٧-٣٨(و الفئـــ   الجماعيـــ

 .والمسئولية الوطنية
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وجــود فــروق دالــة إحــصائيا بــين  بــع الرا أتــضح مــن نتــائج الفــرض  مناقــشة نتــائج الرابــع 

هنـاك أثـر     أن   شير إلـى    يـ  مما  ىللعمر الزمن  وفقا   ةالعولمة الثقافي  بتحديات   الوعي فيطالب  

منطقيـة   المرتبطة بالمعرفة عموما وعلية قـد يبـدو          الوعيواضحا لمستوي العمر مع درجة      

 ةهذه النتيجة  لم يعثر الباحث على أى دراسة تؤيد أو ترفض هذه النتيج

وجـود فـروق دالـة إحـصائيا بـين طـالب الجامعـة        عن   كما كشفت نتائج الفرض الرابع 

 كل من المـسئولية الشخـصية واألخالقيـة تعـزي للعمـر الزمنـى وهـذه النتيجـة منطقيـة             في

تعنى وجود أثر للعمر الزمنى ذى داللة على كل من المـسئولية  الشخـصية واألخالقيـة  وأن                   

 ى تزايد إدراك الفر لمـسئولياته األخالقيـة والشخـصية والوطنيـة           كلما زاده عمر الفرد الزمن    

 مراحــل النمــو المختلفــة  فــيويعــزو الباحــث تلــك النتيجــة إلــى أنــه مــع تقــدم العمــر بــالفرد     

 بما فيها مـن تنميـة االسـتعداد لتحمـل المـسئولية االجتماعيـة        االجتماعية بيئته  فييخضع  

ــة تمــد الطــ       التــيالب بثــروات الفكــرة والحــضارة   ثــم تبــدأ المدرســة كمؤســسة اجتماعي

  تكوين  وارتقاء المسئولية بأبعادها المختلفةفيتسهم 

 مـن   االجتماعيتعد مظهرا من مظاهر النمو        االخالقية  والشخصية    ذلك المسئولية   ك

 االجتمـاعي شخصية الفرد وهى  وتعنى مـسئولية الفـرد علـى حمايـة نفـسه مرتبطـة بـوعى               

تـــراض بـــأن المـــسئولية االجتماعيـــة مرتبطـــة بنمـــو الفـــرد واإلحـــساس بالهويـــة وهنـــاك اف

 ) ٤٦:  هجرية١٤٢٣لبلوي،ا(األخالقي

 أشارت إلى وجـود فـروق دالـة         التي) ٢٠٠٩(وقد اتفقت هذه النتيجة  مع دراسة مشرف         

 . المسئولية وفقا للعمر الزمنىفيبين الطالب 

 فيصائيا بين طالب  إلى عدم وجود فروق دالة إح    الرابع حين أشارت نتائج الفرض      في 

والدرجـــة الكليـــة لمقيـــاس المـــسئولية ويعـــزو  والوطنيـــة كـــل مـــن المـــسئولية الجماعيـــة 

 تؤكـد  التـي   المجتمـع الـسعودي  فـي  االنتمائيـة   الـروابط  طبيعيـة    إلى أن  النتيجة   هذهالباحث  

على الميل نحو الجماعية، ويعبـر عنهـا بتوحـد والتـزام األفـراد مـع الهـدف العـام للجماعـة                      

 ينتمون إليها وتؤكد تقاليد وعادات وقيم المجتمع الـسعودي علـى التعـاون والتكافـل                التي
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 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

 الجمــاعي المــشاعر الدافئــة ويعــزز ذلــك التــزام الفــرد   فــي الوجدانيــةوالتماســك والرغبــة 

 والوطني

 ينبـع مـن ذات الفـرد قـد يكـون للعمـر تـأثير        داخلـي المسئولية إحساس إضافة الى ذلك   

 ).٨٠:  ٢٠٠٧العمري ،( على المسئولية االجتماعيةاألخرىت قليل مقارنة بالمتغيرا

 فـي  أشـارت إلـى عـدم وجـود فـروق      التـي ) ٢٠٠٧(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العمري 

 .  وفقا للعمر الجماعية والوطنيةالمسئولية

بـين متوسـطى    إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  توجـد  ال" نـصه  الخـامس الـذي   نتائج الفرض

ــ درجــات الطــالب   بتحــديات العولمــة الــوعي  كــل مــن فــي  العمليــة واإلنــسانية (ات الكلي

والختبــار صـــحة هـــذا الفـــرض  تـــم  “ الثقافيــة والمـــسئولية االجتماعيـــة بأبعادهـــا المختلفـــة 

ــساب  ــار حــ ــات  )ت( اختبــ ــين درجــ ــوعي  بــ ــة  الــ ــديات العولمــ ــات  بتحــ ــسئولية ودرجــ  المــ

تحـصل  ) ١١٫٥(اإلصدار  )Spss(موبعد المعالجة اإلحصائية بنظا   االجتماعية بأبعادها المختلة    

 ) ١٢(الباحث علي النتائج التالية بالجدول

ومستوى داللتها لحساب "ت"متوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار ) ١٢(جدول 

 بتحديات العولمة والمسئولية االجتماعية بين طالب وفقا للتخصص الوعي يفيالفروق 

 )١٠٠= وأنسانى ن١٠٠=علمى ن(الدراسى

مستوى  قيمة ت طالب الكليات االنسانية طالب الكليات العلمية
غيرات مت الداللة

 المقارنة
 ع م ع م

 الوعي
بتحديات 
 العولمة

٦ ٤١٫١ ٨ ٤٢٫٣ 
 
0.o غيردال 

المسئوليةال
 غيردال 0.1 ١٢٫٤ ٤٢٫٨ ٧٫٦ ٤٤٫٣ شخصية

المسئوليةاأل
 غيردال o3.0 ١٣٫٦ ٤٨٫٩ ١٥٫٥ ٣٦٫٣ خالقية

المسئوليةالج
 0.061 ١٢٫٦ ٣١٫٧ ١٤٫٢ ٣٩٫٥ عيةما

 غيردال 



 

 
 ولية االجتماعيةؤ وعالقته بالمساإلسالميةتحديات العولمة الثقافية لدى طلبة جامعة اإلمام محمد بن سعود ي بالوع١٧٠

قاسمالجابرعبدالمريد عبد.د

مستوى  قيمة ت طالب الكليات االنسانية طالب الكليات العلمية
 الداللة

المسئولية 
 الوطنية

 
٨٫٧ ٤٠٫٩ ٧٫٥ ٣٧٫٥  

 غيردال 0.0

الدرجة 
الكلية 

لمقياس 
 المسئولية

 غيردال 0.96 ١٩٫٢ ١٦٥٫٤ ١٤٫٣ ١٥٣٫١

عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة بـــين طـــالب التخصـــصات العلميـــة     )  ١٢(   يتـــضح مـــن جـــدول  

ــسانية  ــيواإلنـ ــن  فـ ــل مـ ــوعي كـ ــدياتالـ ــا    بتحـ ــة بأبعادهـ ــسئولية االجتماعيـ ــة والمـ  العولمـ

 . المختلفة

عـدم وجـود فـروق      الخـامس   أتضح مـن نتـائج الفـرض        :مناقشة نتائج الفرض الخامس    

 المسئولية األجتماعية بأبعادها  المختلفة بين طالب التخصص االنـسانى            فيدالة إحصائيا     

 فـــيصص الدراســـى  وهـــذه النتيجـــة تـــشيرالى عـــدم أثـــر للتخـــ وطـــالب التخـــصص العلمـــى 

ــة   ــسئولية االجتماعيـ ــسئولية     المـ ــي ان اإلحـــساس بالمـ ــة فـ ــذه النتيجـ ــسير هـ ــن تفـ ويمكـ

 الـدور الكبيـر الـذي تـؤثر التنـشئة           مـن خـالل   االجتماعية هو إحساس ينبع من داخل الفـرد ،        

 في تنمية المسئولية االجتماعيـة يعـد مـن أهـم العوامـل              تقوم بها األسرة   التي االجتماعية

ي المسئولية االجتماعية فالمسئولية االجتماعية ال تنشأ نتيجة موقف عابر  أو            التي  تؤثر ف   

أسلوب تدريس معين  إنما هي  نتاج اجتماعي يكسبه الفرد خـالل مراحـل عمـره وخاصـة                 

  .في مرحلة الطفولة ويتم اكتسابه من خالل التنشئة االجتماعية الذي يتأثر به

 دينــيجامعــة ذات صــبغة دينيــة فــالجو العــام   تتــضمنها الالتــيكمــا أن طبيعــة الكليــات 

 الطــالب فــي كليــات   كــذلكمــسؤوال يؤكــد علــى خلــق االنــسان  اإلســالميالطــابع والــدين 

ــشرعية فربمــا تكــون هــي           جامعــة اإلمــام علــي اخــتالف تخصــصاتهم يدرســون المــواد ال

 فـــي درجـــة  األدبيـــةالـــسبب فـــي التماثـــل بـــين طـــالب األقـــسام العلميـــة وطـــالب األقـــسام 

 اس بالمسئوليةاإلحس



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧١

 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

ــا ذكـــره    ــا الدينيـــة   ) ٢٠٠٣،( اليزيـــدالعجمى أبـــوويؤكـــد ذلـــك  مـ  اإلســـالميةبـــأن  ثقافتنـ

 التي خلق مسؤوال قبل أن يكون مكرما ومسؤوليته هى          اإلنسانأن  ب ذكرت     قداإلنسانية  

 القـرأن   جـاء فـي  المالئكـة كمـا   يعلمه ويظهر مكانـه رسـالته أمـام          - سبحانه -جعلت اهللا 

  ).٢٠٠٣:٤٢٤و اليزيدالعجمى ،أب ( الكريم

)  ٢٠٠٧(ودراســـة العمـــري )  ٢٠٠٥ (الـــشافعىوتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة كـــل     

حيث  كشفت  هذه الدراسات  عن عدم وجود فروق بين  طالب         )ـه١٤٢٣،(ودراسة البلوي 

 التخصصات العلمية  وطالب التخصصات األدبية  في مسئولية االجتماعية

 توصـلت إلـى وجـود فـروق         التـي ) ٢٠٠٩مشرف،( دراسة  نتيجة معة   وتختلف  هذه النتيج   

دالة بين طالب التخصصات األدبية وطالب التخصصات العلمية فـي المـسئولية االجتماعيـة           

 .والفروق في اتجاه طالب التخصصات االدبية 

  عالوة على ذلك  كشفت نتائج الفرض الخامس عن عدم وجود فروق دالـة إحـصائيا     

 بتحـديات العولمـة     الـوعي  فيصصات األنسانية وطالب التخصصات العلمية      بين طالب التخ  

 مـستوي وعـى طلبـة الجامعـة      في مما يشير إلى  عدم وجود أثر لتخصص الدراسى           ةالثقافي

 بتحــديات الــوعيبالعولمــة كمــا يعــزو الباحــث عــدم وجــود أثــر للتخــصص الدراســى علــى       

 وغريبــة لــم تكــن ضــمن أي مقــررات     خاصــة أن العولمــة  ظــاهرة جديــدة ةالعولمــة الثقافيــ

 دراسية  على مستوي الجامعات العربية 

ودراسـة كـل مـن  عبـد         ) ٢٠١٠(  وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة حـسين محـاذين           

 ودراســة  فهــد   )٢٠٠٩( وزمــالؤه دودراســة ســليمان األحمــ ) ٢٠٠٨(عــساف و علــى حبايــب 

 )٢٠٠٧(الرويشد 

ســة كــل مــن  كــل مــن تــسير الخوالــدة و ماجــد    وتختلــف هــذه النتيجــة  مــع نتيجــة درا 

ــود ــة و ) ٢٠١٠(الزيـ ــسيد  دراسـ ــاروق الـ ــي  )٢٠١٠( فـ ــالب     التـ ــين طـ ــروق بـ ــود فـ ــشفت وجـ  كـ

فقـد كانـت    بتحـديات العولمـة    الـوعي التخصصات  األدبية وطالب التخصـصات العلميـة فـي      

 .الفروق لصالح األقسام األدبية
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 بتحديات  الوعي موجبة بين    ارتباطيةة    برهنت النتائج علي  وجود عالق     :خالصة النتائج 

المـسئولية الوطنيـة والمـسئولية      ( العولمة وبعدين من أبعـاد  المـسئولية األجتماعيـة وهمـا           

 بقضية العولمة بوصفها أحد القضايا المعاصرة أمـر         الوعيوهذا نتيجة منطقيةف  ) الجماعية  

سـة عـن وجـود     حـين لـم تكـشف الدرا   فـي  شقها الوطنى والجماعى فييخص المسئولية   

عالقــة ارتباطــة دالــة بــين  المــسئولية الشخــصية والمــسئولية األخالقيــة والدرجــة الكليــة       

لمقياس المسئولية  وكذلك توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة بـين طـالب وفقـا للعمـر       

ــي ــة   فـ ــصية والمـــسئولية األخالقيـ ــوعيو المـــسئولية الشخـ ــة  الـ ــديات العولمـ ــة  بتحـ الثقافيـ

 بتحــديات الــوعي مــستوي فــيلــى عــدم وجــود أثــر للتخــصص الدراســى   وانتهــت الدراســة ا

 .العولمة الثقافية والمسئولية االجتماعية بأبعادها المختلفة

 الواقـــع أن ظـــاهرة العولمـــة أصـــبحت ظـــاهرة حتميـــة :اوتوصـــياتهالدراســـة خاتمـــة 

يتــشكل وفقــا لهــا عــالم اليــوم ســواء شــاء هــذا العــالم أم لــم يــشا واالســتفادة مــن هــذه     

 الكامل بمفاهيمها وتحدياتها وجوانبها االيجابية واإليمـان بأهميـة          الوعياهرة البد من    الظ

 تكونيها أكثر من معاداتها والتخوف منها حتى ال يجـد نفـسه علـى هـامش          فيالمشاركة  

 المتزايــد للعولمــة  مــن خــالل كثــرة     للــوعيويحتــاج الــشباب العربــى خاصــة     . هــذا العــالم 

ــا وانتــشار    معطيــات الحــضارة الجديــدة و  الفــضائيات التفجــر المعرفــي وتطــور التكنولوجي

 وتزايده من أمانه المـسئولية  الوعيااللكترونية إضافة الى انطالق هذا وشبكات االتصاالت   

 تقوم على التزام الفرد بجميـع الـنظم والتقاليـد المجتمـع الـذي يعـيش فيـه وتعبـر عـن                      التي

ــاه االخـــ    ــه واتجـ ــاه ذاتـ ــاعى اتجـ ــرد االجتمـ ــة مختلـــف   نـــضج الفـ ــرورية لمواجهـ رين وهـــى ضـ

   .  يواجهها المجتمعالتيالتحديات 

  -:توصلت الدراسة إليه من نتائج يوصى الباحث بمايلى  ضوء مافي  وأخيرا

تصميم برامج إرشادية نفسية وإجتماعية قائم على تنـشيط فاعليـة القـيم الدينيـة       -١

 .حديات ظواهر العصر من مساؤى وتالجامعيواإليجابية لتحصين النفسى للشباب 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧٣

 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

 وتفــتح  أفــاق جديــدة الــوعي طــرق التــدريس بالجامعــات تخلــق فــي أســاليب ابتكــار -٢

 .للتعلم التفكير التبادلى

 بظاهرة العولمة وتأثيراتها على عينـات غيـر         الوعي إجراء المزيد من البحوث حول       -٣

 ر حجما تناولتها الدراسة الحالية وعلى مجتمعات أخري وعينات أكبالتيالعينة 

 إجراء دراسـة حـول عالقـة ابعـاد التفكيـر االيجـابى واسـاليب التعامـل مـع مختلـف             -٤

 القضايا المعاصرة

ــدورات التوعيــة والحــوارات والمناقــشات حــول ظــاهرة        -٥ ــة التــدريس ل  إخــضاع هيئ

  الحياة الجامعيةفيالعولمة وتأثيراتها 

 .الت األسرية دراسة أثر استخدام تقنيات العولمة على مستو ي التفاع-٦

 

 

@     @      @ 

 



 

 
 ولية االجتماعيةؤ وعالقته بالمساإلسالميةتحديات العولمة الثقافية لدى طلبة جامعة اإلمام محمد بن سعود ي بالوع١٧٤

قاسمالجابرعبدالمريد عبد.د

 المراجع
عالقـــة المـــسئولية االجتماعيـــة  وكـــل مـــن الحكـــم االخالقـــى وبعـــض   ): ٢٠٠٥ (ابـــراهيم, الـــشافعى )١

 بحث قيد النشر- المملكة العربية السعودية فيمتغيرات الشخصية لدي طالب كلية المعلمين 

فهـوم العولمـة ومـستوي إدراك الطالـب         م).٢٠٠٩( ،   محمـد  الزبونسليم  و  , الزبونواالحمد ، سليمان     )٢

 ١٠١-٧٣ ،١٣دد ،عمجلة العلوم التربوية.  األردن في وعالقته بالهوية الثقافية واالنتماء الجامعي

 ، مجلـــة رســـالة المكتبـــة.  تـــصورات الطلبـــة الجـــامعيين لمفهـــوم العولمـــة ).٢٠١١(تيـــسير ,أنـــدراوس  )٣

 ٤٦-٤٩ عدد ٤٦مجلد

ــز  )٤ ــه ،  ,بلقيـ ــد االلـ ــة  الع). ١٩٩٨(عبـ ــة الثقافيـ ــة والهويـ ــة  -ولمـ ــة العولمـ ــة ام ثقافـ ــة الثقافـ ــة .  عولمـ مجلـ

  .١٢٠-٩٠, ٩٥, مجلد ,المستقبل العربى

تشكيل هوية االنا والمـسئولية االجتماعيـة لـدي عينـة مـن طـالب التخصـصات        ) ه١٤٢٣(البلوي، محمد   )٥

، جامعـة ام   غيـر منـشورة كليـة التربيـة        رسـالة ماجـستير   والمستويات المختلفـة بجامعـة ام القـرى         

 .القرى

 مركـز  ,عـشر أطروحـات المـستقبل العربـى    : العولمة والهويـة الثقافيـة  ) ١٩٩٨( محمد عابد  ,الجابري )٦

  ٣٠-١  ٢٨ السنة العشرون العدد,دراسات الوحدة العربية

 جامعـة االنبـار،،   طلبة لدى االجتماعية بالمسؤولية وعالقته النفسي األمن)٢٠٠٨ ( أسيل,الجنابي  )٧

 .التربية كلية االنبار، جامعة منشورة غير رماجستي رسالة

 واقع المسئولية الشخصية واالجتماعية لدي الشباب السعودي وسبل تنميتها       ) ٢٠٠١( زايد ,الحارثي )٨

  الرياض,مركز الدراسات البحوث,

المركــز : الــدار البيــضاء . الــصحة النفــسية منظــور دينــامي تكــاملي للنمــو  )، ٢٠٠٦  (فيمــصط,حجــازي  )٩

 ربي الثقافي الع

 الفلــسطينى لمفهــوم العولمــة وعالقتــه  الجــامعيمــستوي إدراك الــشباب ) .  ٢٠٠٥(شــريف ، ,حمــاد  )١٠

 فـي بحـث مقـدم لمـؤتمر الـدعوة اإلسـالمية ومتغيـر العـصر المزمـع عقـده                    ءالثقافية واالنتما بالهوية  

  ٢٥-١ ابريل  ١٧-١٦ الفترةفيالجامعة أإلسالمية كلية اصول الدين 

 .دار الفكر العربي:بيروت . ما العولمة. )١٩٩٩(حسن ، ,حنفي  )١١

، رسـالة ماجـستير    , تمنيه المسئولية االجتماعيـة      فيدور االنشطة الطالبية    ). ٢٠٠٤(وليد ا،   ,الخراشى )١٢

 . جامعة الملك سعود ،كلية االداب



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧٥

 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

 دار الفكر العربى: بيروت. فيالعولمة والتحدى الثقا). ٢٠٠١(باسم ,خريسان )١٣

ق المهنــى والمــسئولية االجتماعيــة وعالقتهمــا بمرونــة االنــا لــدي معلمــى   التوافــ): ٢٠١٠(ســامى ,خليــل )١٤

 . غير منشورة، الجامعة اإلسالمية عمادة الدراسات العلياماجستيرالتربية الخاصة رسالة 

دار مجــدالوى للنــشر  : عمــان . المجتمــع العربــي فــيالعولمــة وتأثيراتهــا  ):٢٠١٠ (مجــد الــدين خمــش،  )١٥

 والتوزيع

العالقة بين درجة معرفة طلبة الجامعات االردنية الحكومية ) .٢٠١٠( ماجد , محمدتيسير و,الخوالدة  )١٦

 عـدد  ٢٤،  مجلـد   المجلـة التربويـة  . بالعولمة الـسياسية بالعولمـة الـسياسية واتجاهـاتهم نحـو الغـرب            

٤١٤-٣٨٩ ,٩٥  

 والتعليميــة سـيكولوجية العولمــة وإثرهــا علـى االنظمــة والمـضامين التربويــة   ) . ٢٠٠٩(صــالح  ,الـداهري   )١٧

مؤتمر العربى الدولى األول التعلـيم وتحـديات المـستقيل جامعـة     ومستقبل التعليم بحث مقدم إلى     

  مصر. سوهاج 

 القــيم مــن وجهــة نظــر طلبــة الجامعــة االردنيــة فــياثــر العولمــة ) .٢٠٠٧( محمــد ,الــدعيع، حمــد ، عمــاد )١٨

س النـــشر العلمـــي جامعـــة  ، مجلـــ٣ دد، عـــ٣٥ لـــد، مجمجلـــة العلـــوم االجتماعيـــة وجامعـــة الكويـــت 

  ٣٧-١٣الكويت، 

 فـي  الجـامعي  لـدي الـشباب   في الثقـا االغتـراب أسباب ومظاهر ) ٢٠٠٩(ء أسما,وخليل ء عال ,الرواشدة )١٩

 ٨٩-٥٥, ٩,عدد, بورسعيدمجلة كلية التربية,ضوء العولمة وعالقتها ببعض المتغيرات

ــة   الحريــة والمــسئولية االجتماعيــة لــدي طــالب ك   ).٢٠٠٧(الرويــشد، فهــد   )٢٠ ليــة التربيــة االساســية بدول

 ٤٨-١ ١,جامعة القاهرة عدد–مجلة العلوم التربوية الكويت ، 

 تمنيـــه المـــسئولية االجتماعيـــة لـــدي طلبـــة  فـــي فـــياســـتخدام العـــالج المعر): ٢٠٠٤(ســـكران ،مـــاهر  )٢١

جامعـة حلـوان الجـزء الثـانى ع       الخدمة االجتماعيـة والعلـوم االنـسانية         فيمجلة دراسات   . الجامعة  

)٨٣٠-٨١١،  ) ١٦ 

 مؤسسة طيبة ، : القاهرة.سيكولوجية العولمة ).٢٠١٠(فاروق ,السيد )٢٢

أثر العولمة الثقافية على مفهوم المواطنة لدي الشباب الفلسطينى دراسة        ) ٢٠٠٨( فرحان ,الشراري )٢٣

 ٧٨-٤٥ ١٧العدد ,الجامعي التعليم فيمجلة دراسات  ,استكشافية

 االجتماعيـة لـدي طلبـة جامعـة صـنعاء وعالقتهـا بـصحتهم               المـسئولية ).٢٠١٠( عبـد الفتـاح     ,الشرهان   )٢٤

  غير منشورة،جامعة صنعاء، كلية االدابماجستيرالنفسية،رسالة  
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العولمـة الثقافيـة وأثرهـا علـى الهويـة الـشباب          ) ٢٠٠٨(ء ثنا ,والضبع ر بد ,والعتبى ت صفو ,الحميدعبد   )٢٥

 ز للعلوم والتقنية الرياضمدينة الملك عبد العزي. السعودي وقيمهم وسبل المحافظة عليها

 لـدى طـالب    ةالمـسؤولي الوعي بتحديات العولمة في عالقته بـالوالء وفوبيـا           ). ٢٠٠٥(   فضل   ,عبد الصمد  )٢٦

 ٣٩٨-٣١٧ ،٢١, عدد٢ ،جامعة أسيوط ، مجلد مجلة كلية التربيةالجامعة ، 

ض األعـراض  العوامـل المنبئـة بمـستويات بعـ    ) ٢٠١١( غـادة , مهـدي وعيـد   ,أحمـد وكـاظم   ,عبد الخـالق     )٢٧

مجلــــة جامعــــة دمــــشق , الكويــــت وعمــــانفــــياالكتئــــاب لــــدي عينتــــين مــــن األطفــــال والمــــراهقين 

 ٢٣١-٤٬١٦٥-٣عدد,٢٧مجلد,

م االجتمــاع باســتخدام الــتعلم    فاعليــة برنــامج مقتــرح فــي تــدريس علــ     ): ٢٠١٢.(  عبــد الفتــاح ، آمــال   )٢٨

الخــدمي علــى تنميــة المــسئولية االجتماعيــة و مهــارات اتخــاذ القــرار لــدى الطــالب المعلمــين شــعبة         

 ١١٦ – ٥٣ ,٤٢عدد, -مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية  .الفلسفة و االجتماع

 .www.kotobarabia.comمصطلحات عصر العولمة) ٢٠٠٤(ل إسماعي,عبد الفتاح )٢٩

دار الحــضارة ):نحـن والعولمـة  ( الجديـد العـالمي  والنظــام اإلسـالمي الفكـر  ) ٢٠٠٠( أمـانى  ,عبـد المـؤمن   )٣٠

 طنطا,للطباعة والنشر والتوزيع 

 . المـــسئولية االجتماعيـــة والشخـــصية المـــسلمة دراســـة نفـــسية اجتماعيـــة). ١٩٨٦(عثمـــان ســـيد  )٣١

 االنجلو المصرية ،: القاهرة مكتبة

 . مكتبة االنجلو المصرية: القاهرة. لتحليل االخالقى للمسئولية االجتماعيةا). ١٩٩٦(عثمان سيد ،  )٣٢

، مجلــس مجلــة العلــوم االجتماعيــة .هويتنــا الثقافيــةفي عــصر العولمــة    ).٢٠٠٣( أبــو اليزيــد  ,العجمــى  )٣٣

 ٤٥٤-٤٢٤، ٢عدد , ٣١ جامعة الكويت مجلد ،–النشر العلمي 

تحـدياتها وآثارهـا كمـا يراهـا طلبـة الدراسـات       : ولمةظاهرة الع)  ٢٠٠٨(  عبد ، و على حبايب،  ,عساف   )٣٤

-٤٥  ،١٣, عددمجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدارسات. جامعة النجاح الوطنية فيالعليا 

٥٦ 

مجلـة  ,مستوي وعى طلبة كلية العلـوم التربويـة  بالعولمـة واتجاهـاتهم نحـوه                ) .٢٠٠٨(خليل  ,عطية )٣٥

 ٦٠- ١٤ ,١ دد ع١٢ لد مجالبصائر

مجلة جامعة أم  , مواجهتهافيتحديات العولمة الثقافية ودور التربية االسالمية ) ٢٠١٢(ح صال,عمروال )٣٦

  ٦٧-١٢ العدد االول , التربوية والنفسية مجلد الرابعالقري للعلوم



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٧٧

 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

وعالقتــه بالمــسئولية االجتماعيــة لــدي   ) االنــدفاع/ التــروي(المعرفــياألســلوب ). ٢٠٠٧(العمــري،  منــى  )٣٧

، غيـر منـشورة  جامعـة طيبـة     رسالة ماجـستير  كلية التربية للبنات بمحافظة جدة ،     عينة من طالبات  

 كلية التربية للبنات بالمدينة المنورة

مجلـة  ,.  علـى تنميتـه المـسئولية المجتمعيـة    االجتمـاعي أثـر مواقـع التواصـل     ). ٢٠٠٨(حسنى ،   ,عوض   )٣٨

 ٩٥-٦٥ ١,عدد ٥ مجلد االجتماعيةجامعة النجاح  للدراسات 

مجلـة منبـر ابـن رشـد للفكـر         . رؤيـة عربيـه     : حقوق اإلنـسان فـي عـصر العولمـة        .) .٢٠٠١.( حمدفائق،  م   )٣٩

 ١٦١-١٥٥ ،٢عدد,الحر

إدراك طالب الجامعة لمفهوم العولمة وعالقتـه بالهويـة واالنتمـاء دراسـة      ) ١٩٩٩( ،   إسماعيل,الفقى   )٤٠

م الجمعية المصرية للمناهج  العولمة ومناهج التعلي"المؤتمر القومى السنوي الحادى عشر . امبريقية 

  ٢٢-٢٠:وطرق التدريس القاهرة

اتجاهــات الــشباب الــسعودي نحــو اثــر ثقافــة العولمــة علــى القــيم المحليــة،      ) ٢٠٠٦( الجــوهرة ،,فهــد  )٤١

ــوراه،رســالة دراســة ميدانيــة تطبيقيــة لعينــة مــن طلبــة وطالبــات بعــض الجامعــات الــسعودية        ، دكت

 الرياض: جامعة الملك سعود

فعاليــة برنــامج ارشــادي لتمنيــه المــسئولية االجتماعيــة لــدي طــالب المرحلــة ). ٢٠٠٨(ل ، جميــ,قاســم  )٤٢

 . غير منشورة، كلية التربية ، الجامعة االسالمية،غزةماجستيرالثانوية، رسالة 

القلق من العولمة وعالقته بالهوية الوطنية لـدي  ) .٢٠١٠(حمد سهيل و جبر خلف، أكاظم ، محمود و،    )٤٣

 ٣٤-٤ ، ١٠عدد , ٥  مجلد مجلة االستاذ,طلبة الجامعة 

  المغرب, منشورات رمسيسالطفل واإلسالم) ٢٠١٠(عبد اللطيف,كدائى )٤٤

 والهوية الثقافية قى ظل العولمة الجديدة دراسة ميدانية مـع  الجامعيالشباب  ) ٢٠٠٨( أحمد ,كنعان )٤٥

 ٤٣٩-٤٠٩, ٢ مجلد , العربيةمؤتمر دمشق عاصمة الثقافة ,طلبة جامعة دمشق

اتجاهــات طلبــة الجامعــة األردنيــة نحــو العولمــة وعملياتهــا وأثارهــا  دراســة  ) ٢٠٠٣(فرحــان , ىارلــشرا )٤٦

  غير منشوره الجامعة األردنيةماجستير,رسالة . ميدانية 

 المنـاهج وطـرق   فـي معجم المصطلحات التربوية والمعرفـة    ) ١٩٩٦(حمد و الجمل حسين     ؟أاللقانى،   )٤٧

 عالم الكتب: القاهرة. التدريس

  القاهرة,دار المعارف, المعجم الوجيز) ١٩٨٠(اللغة العربيةمجمع  )٤٨
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 جامعــة مؤتــه نحــو تــأثيرات العولمــة   فــياتجاهــات طلبــة الدراســات العليــا   ). ٢٠١٠(حــسين  ,محــاذين  )٤٩

مجلة جامعة مؤته للبحوث والدارسـات سلـسلة العلـوم          ،  األردني المجتمع   فياالجتماعية والثقافية   

 ٩٦– ٥٩, ٧, ،عدد٢٥،مجلد االنسانية واالجتماعية

التفكير االخالقى وعالقته بالمسئولية االجتماعية وبعـض المتغيـرات لـدي           ).٢٠٠٩(ميسون  .مشرف،   )٥٠

 غير منشورة الجامعة االسالمية ،عمادة الدراسـات     رسالة ماجستير ,طلبة الجامعة االسالمية بغزة     

 العليا

ويات التـدين باإلسـالم والـشعور        مـست  فـي االتجاه نحو العولمة وفقا للفـروق       ) ٢٠٠٨(بشير  ,معمرية   )٥١

باالنتمـــاء للـــوطن لـــدي عينتـــين مـــن األســـاتذة والطـــالب ،دراســـات نفـــسية حـــول طـــالب المـــدارس  

 المكتبة العصرية: القاهرة.والجامعات وفئات أخرى

المكتـــب : االســـكندرية. المفهـــوم والظـــاهرة واألبعـــادفـــيالعولمـــة دراســـة ) ٢٠١٠(منـــصور،  ممـــدوح )٥٢

  الحديث الجامعي

 دار وائل للنشر والتوزيع  : عمان . التربية األخالقية) ٢٠٠٦. (إبراهيم,ناصر  )٥٣

 مـضامين   فـي  الكويت والوطن العربى بحث      فيالتحديات السياسية واالجتماعية    ) ٢٠٠٣(ى عل ,وطفة )٥٤

 مارس الكويت/ يناير٣عدد,٣١ مجلدمجلة عالم الفكر, السياسي عند طالب جامعة الكويتالوعي

 تحـديات العولمـة وفرصـها       ءالثقافـة العربيـة اإلسـالمية إزا      ) ٢٠٠٣( محمـد  ,فـور  و العبـد الغ    ى عل ,وطفة )٥٥

ــةأراء عينـــة مـــن أعـــضاء اله  ــ فـــي التدريـــسية يئـ ــة ,تجامعـــة الكويـ ــاد مجلـ ــة الجامعـــات اتحـ  العربيـ
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The Awareness of Cultural Globalization and Its Relation with Social 
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Helwan Deanship of Admission and Registration – Al-Imam Muhammad Ibn 
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Abstract: 

This study aims at recognizing Awareness  of the challenges of cultural 

globalization  Among the students at Imam Muhammad Ibn Saud Islamic 

University. The present study aims at examining the relationship between. 

Method: The sample consisted of(n=200) student Results. The results reveal that 

is positively related to Awareness  of the challenges of cultural globalization  

and social responsibility  ,The results also indicated non significant differences 

the challenges of cultural globalization, and Social Responsibility due to 

position while the results indicated significant differences the challenges of 

cultural globalization, and Social Responsibility due to age  
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   في المدن الرئيسة األحداثوجنوح  القاسيةنماط المعاملة الوالديةالعالقة بين أ 

 ثار المرتبطة بها على المعاملة الوالدية القاسية واآلدراسة ميدانية لمقارنة أنماط
 ألحداث الجانحين نزالء دور المالحظة الموقوفين في الرياض والدمام وجدةاعينة من 

 مشبب سعيد بن ظويفر القحطاني. د
  كلية العلوم االجتماعية–قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 :ملخص الدراسة
حداث  األ وعالقتها بجنوح نماط المعاملة الوالدية القاسية     أ مقارنة بعض    الميداني إلى البحث  هذا  هدف  ي

ــدمام وجــدة  ( الرئيــسةبالمــدن   األحــداث البحــث مجتمــع وقــد شــمل . فــي المجتمــع الــسعودي   ) الريــاض وال
 حيـث بلـغ   هــ   ١٤٣٣لعـام   مـن ا  الثـاني   للفـصل الدراسـي     بالمـدن المـذكورة سـابقا       المودعين فـي دور المالحظـة       

 توزيـع  أظهـرت النتـائج حـسب   . اًجانحـ ) ١٥٠( منتظمـة لعـدد     عشوائيةعينة  وأخذ منهم   نزيال،  ) ٩٤٣(عددهم  
خصائــصهم االجتماعيــة والديموغرافيــة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة    ل وفقــاً  الرئيــسةلمــدنباأفــراد العينــة  

 اً فروقـ وجـد  بينمـا   ،العمر والمرحلـة الدراسـية و نـوع الـسكن     كـ لمتغيرات    لبعض ا بين أفراد العينة     يةإحصائ
 المنخفض لصالح األحداث الجانحين متغيرمستوى الحي السكنيوفقاً ل بين أفراد العينةة يذات داللة إحصائ
ــة إحــصائ  كــذلك توصــل البحــث إلــى   . بمنطقــة الــدمام   خــصائص البنــاء  تبعــاً لمتغيــر ة يوجــود فــروق ذات دالل

ــوحاألســري  ــر   األحــداث فــي المــدن الرئيــسة   وجن ــدخل حــسب متغي ــيم مــستويات  وألســر الجــانحين  ال تعل
 طبقا لمتغير عدد أفراد أسر األحداث       في المدن المذكورة  ة  يفروق ذات داللة إحصائ   أيضا لم يوجد    . والديهم  
لـة  عـدم وجـود فـروق ذات دال   إلـى   كمـا توصـل البحـث    . مما يعني تساوي عدد األسر في كـل المـدن       الجانحين
سرقة كالـ  "  القضايا المتهمـين بهـا   منعددألسباب الحجز في دور المالحظة لوفقاً بين أفراد العينة ة  يإحصائ

ــة ، المخلفــات ال،  ــة ، وقــضايا أخــرى  األقــضايا المــضاربة ، المروري  ممــا يعنــي أن قــضايا الحجــز لألحــداث    "خالقي
 فـروق  أنـه ال يوجـد    إلـى    البحـث  توصل   وأخيراً، . الجانحين ال تختلف في الرياض عنها في الدمام عنها في جدة          

نماط المعاملة الوالديـة    أ ات متغير طبقاً إلختالفات  لألحداث الجانحين في المدن الرئيسة    ذات داللة إحصائية    
 اًفروقـ فـي حـين، وجـد     . ح األحـداث وأنماط ردة الفعل الناتجة عن المعاملة الوالدية القاسـية وجنـ     ، و القاسية  

 متغيــر نمــط اآلثــار الناتجــة عــن المعاملــة   وفــق بــين األحــداث الجــانحين فــي هــذه المــدن  ية ذات داللــة إحــصائ
لــصالح أن الفــرق كــان  " شــيفيه"  وبــين اختبــار  002. األحــداث عنــد مــستوى داللــة   وجنــوحالوالديــة القاســية  

 وجنــوح لوالديــة القاســيةنمـاط المعاملــة ا أكثــر تــأثيرا بــبعض األالتـي تعــد  ) الريــاض(األحـداث الجــانحين بالمنطقــة الوســطى  
وتوصي الدراسة بإجراء المزيد مـن البحـوث علـى منـاطق المملكـة العربيـة الـسعودية للـذكور واإلنـاث علـى حـداً              . األحداث

أيـضاً سـن القـوانيين الـصارمة فـي حـق المهملـين أو الـذين يقومـون            . سواء القتصار الدراسة الحالية على ثالث مناطق فقط         
  .بناء باعتبارهم عماد ومنارة األمةباستخدام العنف مع األ

 خصائص ديموغرافية ، البناء األسري ، قضايا الجانحين ، أنماط المعاملـة الوالديـة ،   :ة  يالكلمات المفتاح 
 .جنوح األحداث



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٩٣

 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

 :المقدمة
من المشكالت الخطيرة التـي تمثـل تهديـدا للمجتمعـات           جنوح األحداث   تعدّ مشكلة   

 مـا   الـشباب حيث يشكل فيهـا     ،  المجتمع السعودي النامية بما فيها    في الدول المتحضرة و   

 يـؤثر علـى    وهـذا  ).١٤٣٢انظـر اإلحـصاء الـسكاني، لعـام         (  من إجمالي السكان   %٥٠يقارب  

لقــد تعــددت وجهــات النظــر   .  األســريوبنائــهخططــه التنمويــة المجتمــع ووأمــن اســتقرار 

ظـاهرة فهمـا عميقـا إال    هـذه ال وال يمكـن فهـم   ، واآلراء في تفسير عوامـل جنـوح األحـداث       

عـن  ن نبحـث  ؛ لـذا مـن الـضروري أ    الحـدث المنحـرف   المحيطة ببفهم الظروف االجتماعية

ها أنمــاط المعاملــة الوالديــة  ، والتــي يعّــد مــن ضــمن جنــوح األحــداثالمــساهمة فــي  العوامــل

، ) الريـاض والـدمام وجـدة   (القاسية التي قـد يكـون لهـا عالقـة بـالجنوح فـي المـدن الرئيـسة             

لكــون تلــك المــدن قــد نالــت حظــاً وافــراً مــن التنميــة الــسريعة التــي أحــدثت نقلــة عمرانيــة    

فــي الوقــت واســعة النطــاق ، إال أن تنميــة العنــصر البــشري التــي تعــدّ أهــم مقومــات التنميــة    

 في  يتكون تعدّ المهد الذي  " الوالدين"فاألسرة ممثلة في    . الحاضر لم تحظ بنفس االهتمام      

ــه  ــى  الحــدث فــي  ظل ــسنوات األول ــر والــشعور األســاس ، فهــي النمــوذج ال العــادات  ب للتفكي

إن المعاملـة الوالديـة       . ومستمرا على حياته في المستقبل      تأثيرا واضحاً  تحدثوالقيم التى   

 التفـاهم بـين الوالـدين     ، كـذلك عـدم      فيمـا بعـد   للحـدث   ستقرار   عدم اال  ة قد تسبب  القاسي

 نحـو  الحدث   في دفع  اً رئيس اًسبب ، كل ذلك قد يكون        بأساليب التربية السليمة   وجهلهما

 الرتكاب أول ، وربما قد يهيئه    والتوتر في شخصيته   العديد من العقد   مما قد يخلق    ؛ الجنوح

  ،علــى خبــرات قاســية اً لألبنــاء مبنيــالوالديــة ن نمــط المعاملــة إذا كــاومــن المؤكــد . جنحــة

ــ   و طـــرد  ،لعقـــابا وغمــوض   ،مـــشاكل بــين الوالـــدين حـــدوث ال و،لنفقــة ا ومنـــع  ،ضربكال

قـد    ؛ كـل هـذا جملتـاً       المعاملـة فـي   تناقـضات   ال و  ،  والتـشاحن المـستمر بـين الوالـدين        ،ألبناءا

 وقـضاء وقـت الفـراغ        ، لهـروب مـن المنـزل     ينـتج عنـه ا    قـد    ممـا    الحـدث فعل لدى     إلى رد  تؤدي

  ،تـــالف المحتويـــاتإ و ، والـــرفض لألوامرالوالديـــةأقـــران الـــسوء ، ومـــصاحبة  البيـــت ،خـــارج

وبطبيعة الحال هذه العوامل بدورها قد      .   وارتكاب السرقات   ، تكيفال ء وسو  ، نحرافواأل
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   في المدن الرئيسة األحداثوجنوح  القاسيةنماط المعاملة الوالديةالعالقة بين أ
ألحداث الجانحين اعينة من  دراسة ميدانية لمقارنة أنماط المعاملة الوالدية القاسية واألثار المرتبطة بها على

 نزالء دور المالحظة الموقوفين في الرياض والدمام وجدة
مشبب سعيد بن ظويفر القحطاني. د

 وأحـداث   ،المنـزل    والغيـاب عـن      ئـة ،   الخاط تؤدي إلى مظاهر اجتماعية تتضح في التـصرفات       

ــنفسالعنــف مــع  ــر ،  ال ــصراحة  والغي ــاع عــن ال ــاد  ، واالمتن ــادة العن ــدين  ،  وزي   ،وكراهيــة الوال

ن التـوازن بـين   إ . المختلفـة   تجاه المواقـف االجتماعيـة  والتصرفات العنيفةوزيادة العصبية 

ل التغيـر   فـي ظـ   فـي معاملـة األبنـاء        قبوالًاألكثر  األمثل و أسلوبي اللين والشدة هو األسلوب      

 عالقـة   يفـضي إلـى    ألن مثـل هـذا األسـلوب المتـزن            ؛ والتطور الذي يمر به المجتمع الـسعودي      

الظلم بـ  أسـلوب العنـف والقـسوة الـذي يـشعر األبنـاء          نقـيض علـى   ،   واألبنـاء  األبـاء قوية بين   

 .الرحمة اتجاههم وعدم 

  مشكلة الدراسة
علــى نقــيض  قــات التنميــة البــشرية  القاســية لألبنــاء تعــدّ مــن معو المعاملــة الوالديــةأنّ 

مـن  الـشاب   وتكـوين شخـصية     تنـشئة   مؤثرة في   و مهماً التي تلعب دوراً  المعتدلة  المعاملة  
 أنمـاط  أن.  عامالً مؤثراً علـى سـلوكياته عنـد كبـره    قد تكون خالل ما يكتسبه من خبرات      

 أن األبنـاء ، تهافـي درجـة إيجابياتهـا وسـلبيا    تتبـاين  بـاء واألمهـات    المعاملة التي يمارسـها األ    
ــرة التــــي   ــاط يــــسودهاداخــــل األســ ــة أنمــ ــية المعاملــ ــر المتــــضررين   القاســ  هــــم مــــن أكثــ

األمــر الــذي قــد يــساعد علــى تهيئــتهم ليــصبحوا ، سلبية علــى ســلوكياتهمالــ النعكاســاتها
ن  إ .المالئـم   غيـر   والجـو األسـري      المتوازنـة غير المعاملـة     بـسبب فقـدانهم    أفراداً منحرفين 
فــي ظــل فــي معاملــة األبنــاء لوبي اللــين والــشدة هــو األســلوب األكثــر نفعــا التــوازن بــين أســ

 ألن مثل هذا األسلوب المتزن يكـون عالقـة مترابطـة            ؛التغير والتطور الذي يمر به المجتمع       
 أســـلوب العنـــف والقـــسوة الـــذي يـــشعر األبنـــاء   نقـــيض علـــى ، واألبنـــاءاألبـــاءوقويـــة بـــين 

ــداً .  )٢٤-٢٣: ٢٠٠٦الــشرايعة، (بالحرمــان والظلــم    مــن يكتــسب أن الــشاب الــصغير تحدي
 فــي فاعليتهــا معتمــدة المعــايير العامــة التــي تفرضــها الثقافــة الــسائدة فــي المجتمــع، والديــه

 لكــي، أسـرته  علـى دور الفـرد فــي األسـرة ومــا يقـوم بـه مــن نـشاط وتفاعــل مـع بقيـة أفــراد         
 األحـداث   إنّ جنـوح  .  )١٨١: ٢٠١٠،  عـامر (عالقة تبادلية تتسم بالشفافية وروح األلفـة        التصبح  

 حجمها وشكلها فيتختلف القدم ، و  ظاهرة اجتماعية الزمت المجتمعات اإلنسانية منذ       
إلــى  ، وقــد وصــلت فــي بعــض البلــدان  المتقدمــةالــبالد  عنهــا فــيوانتــشارها فــي الــبالد الناميــة 

لديــة القاســية  الواالمعاملـة ف.   )٥٩: ١٤٢٤القحطــاني، ( درجـة عاليــة مــن الـضبط االجتمــاعي   
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حيــث تــشير بعــض   . الــدول المتقدمــة  مــن العــالم ، الســيما فــي   علــى نطــاق واســع تحــدث 
 واســترالياكنــدا والواليــات المتحــدة و فــي المملكــة المتحــدةإلــى أنــه  اإلحــصاءات الرســمية

ــا بــــين  ســــنوياً يبلــــغ أشــــكال  لكافــــةحمايــــة ال فــــي مراكــــز مــــن األطفــــال % ١٫٥ إلــــى ١مــ
كثيـرا  شـائعة فـي    سوء المعاملة الوالدية ظـاهرة كما وأنّ  .  (٢٠٠٩ ,Gilbert et al)االعتداء

 يموتون ثالثة أطفال  لكل أن تشير إلى  المملكة المتحدة التقديرات في    فمثالً،   والبلدان من
تـشير  البحـوث  كمـا وأن  .  (٢٠٠٩ ,Ofsted)همـال  اإلوسـاءة المعاملـة   نتيجـة إل هـو   األسبوعب

ــة  أشــكالمــن  اًقــد واجهــو بعــض   لــسكان مــن ا%١٦ مــا ال يقــل عــن  أن إلــى   ســوء المعامل
فـي  جريـت  ا دراسات كذلك . (٢٠٠٥ ,May-Chahal and Cawson) صغرهم خطيرة أثناءال

 المعـدالت الـسنوية    أن أوضـحت المملكة المتحـدة    واستراليا و  الواليات المتحدة األمريكية  
 إلــى ١٠، ومــن  إلهمــالل %١٥  إلــى١ مــنو؛  سوء المعاملــة الجــسديةلــ  %١٦  إلــى٤مــن  تتــراوح

إضــافة إلــى  ، %١٠  تقريبــاكــان العاطفيــةســاءة المعــدل الــسنوي لإلو  ،عنــف المنزلــيلل %٢٠
كمـا  .    (٢٠٠٩ ,Gilbert et al)  سـنة ١٨ قبـل لغيـر البـالغين    الجنسي أشكال االعتداء بعض

قـد   مـن النـساء      %١٦٫٧ مـن الرجـال و       %١٢٫٨إلـى أن حـوالي       تشير منظمة الـصحة العالميـة     
 ,WHO(سـنة  ١٨ قبـل سـن   الوالديـة   سـوء المعاملـة   ألشـكال   أو أكثـر اثنـان  تعرض منهم

عــن  )٢٠٠٥(وعلـى المـستوى المحلـي للمجتمـع الــسعودي تـشير دراسـة آل سـعود        ). ١ ٢٠٠٦
 ، وكــان %٧٣٫٢ ، واألب %٧٤٫٦إيـذاء األطفــال داخــل األســرة مــن قبــل األم قــد بلــغ نــسبة  

أمـا التقريـر الـسنوي الثالـث        .  %٨٧٫٣إلهمـال كـان قـد بلـغ          ، وا  %٩١٫٥اإليذاء البدني قد بلـغ      
ــذاء األطفــال لعــام       ــوطني لرصــد حــاالت إي ــة   ) ٢٠١٢ – ١٤٣٣(للــسجل ال فــي المملكــة العربي

 فرقة من فـرق  ٢١ طفل من قبل ٢٠٢ حالة إيذاء لـ   ٢٦٣السعودية، فقد اشار إلى انه تم رصد        
ــالبيتهم ســـعوديين    ــة الطفـــل بالمنـــشآت الـــصحية غـ ــدان  %٨٧حمايـ ــد شـــكل الوالـ  ، وقـ

 مجلــــس  (%٧٣ ، وبلــــغ اإليــــذاء الجــــسدي واإلهمــــال %٦٠الغالبيــــة العظمــــى للمعنفــــين 
وفــي دراســة لبرنــامج األمــان األســري    . )١٤٣٣، التقريــر الــسنوي الثالــث   :الخــدمات الــصحية

الــوطني لظــاهرتي العنــف األســري والعنــف ضــد األطفــال فــي المملكــة العربيــة الــسعودية        
 اعتــــداء علــــى األطفــــال %٧٩ لعينــــة الدراســــة أن اًصــــلت إلــــى أن هنالــــك اتفاقــــتو) ١٤٣٣(

                                     
١ . World Health Organisation (WHO).   
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   في المدن الرئيسة األحداثوجنوح  القاسيةنماط المعاملة الوالديةالعالقة بين أ
ألحداث الجانحين اعينة من  دراسة ميدانية لمقارنة أنماط المعاملة الوالدية القاسية واألثار المرتبطة بها على

 نزالء دور المالحظة الموقوفين في الرياض والدمام وجدة
مشبب سعيد بن ظويفر القحطاني. د

 من االعتـداء علـى    %٦١ تمثل ظاهرة في المملكة      %٥٦وإهمالهم موجود في المملكة ، و       
 بحاجـــة إلــى وجـــود أنظمـــة تحمـــي  %٨٠األطفــال وإهمـــالهم يفـــوق التقــارير الرســـمية ، و   

التقدم الحـضاري والتقنـي     وعلى الرغم من    ) . ١٤٣٣برنامج األمان األسري الوطني،     (األطفال  
زاد مــن خطــورة هــذه الظــاهرة خاصــة فــي ظــل تعــدد وســائل الــذي فــي المجتمــع الــسعودي 

، وزيــادة مطالــب الفــرد   ممــا أدى إلــى تخلخــل كيــان األســرة وضــعف تماســكها  ؛االتــصاالت
  أن مــا يعــدّ. )٢٠: ١٤١٩الجعفــري، (وحاجياتــه الــضرورية نتيجــة تعرضــه إلــى مغريــات جديــدة  

 وذلـك الخـتالف     ؛سلوكاً جانحاً أو منحرفاً في مجتمع ما قد ال يعد كذلك فـي مجتمـع آخـر                
إن مـشكلة جنـاح األحـداث       .  )٤٦ - ٤٥: ٢٠٠٦المطيـري،    (ثقافات المجتمعات وسـلوكهم   

، وال يمكــن تناولهــا بمعــزل عــن  ذات أبعــاد اجتماعيــة تــرتبط بــضعف التنــشئة االجتماعيــة
 نتاجـاً   تعـدّ  ، كما وأنهاعي الذي يحوي بنية المجتمع والتغيرات الجارية فيهالسياق االجتما 

 & ;٢٠٠٣ ,Molnar et al) يـرى عـدد مـن البـاحثين      . لمتغيـرات حـدثت فـي النمـو االقتـصادي     

Sidebotham,  et al, أن عوامـل كثيـرة تتـزامن مـع المعاملـة الوالديـة القاسـية مثـل         . (٢٠٠٦
لـدعم المجتمعـي، والرعايـة االجتماعيـة ، والـصحية ، وسـوء              ضعف دخـل األسـرة ، وعـدم ا        

عالقــات ســكان الحــي والعقــاب الوالــدي غيــر المبــرر كلهــا عوامــل اســهمت فــي انحــراف    
تطـــور األنـــشطة التجاريـــة وحـــضاري والسكاني الـــعمرانـــي وال أن النمـــو . ســـلوك األبنـــاء

.  )٣٣: ١٤٢٤الحـارثي،  ( ضعف الرقابة الوالدية في المجتمع السعودي ساعد علىوالصناعية 
 مــع األبنــاء تتميــز  بــالمجتمع الــسعودي فــي الماضــي مــن قبــل األبــاء  المعاملــة حيــث كانــت 

 ؛ الـسلطة فـي أيـدي اآلبـاء    ؛ ألنّ  تلك الفترة يالئمنمط كان باعتبار هذا ال ،   بالقسوة والشدة 
ــى التكيــف ،     ــاء عل ــر األبن ــا يجب ــدما وممّ ــرحــدثعن ــة   بعــد التغيي ــذ خطــط التنمي ــدأت  تنفي  ب

 األســلوب  أصــبحتتالشــى والحــواجز االقتــصادية والثقافيــة واالجتماعيــة القديمــة لألســرة     
ــديم ــتالءم   الالقـ ــر   يـ ــاء بالوقـــت الحاضـ ــع األبنـ ــا . )٥٥-٥٤: ١٤٢٦الـــسيف، (مـ ــذا مـ ــده   هـ أكّـ

مـــن األحـــداث المـــودعين فـــي دور المالحظـــة لـــم ) %٨٠(أن أكثـــــر مـــن ) ١٤٢٣(الـــسدحان 
وبذلك ال يقتصر الـضرر علـى       ،  هم بل ارتكبوها بمشاركة آخرين    يرتكبوا جرائمهم بمفرد  

التقرير السنوي الـصادر مـن وزارة الـشؤون االجتماعيـة           . الحدث نفسه بل يتعداه إلى غيره     
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 االجتماعيـة   ةك زيادة فـي أعـداد دور المالحظـ        ل أن هنا  يشير إلى هـ    ١٤٣٣-١٤٣٢(للفترة من   
 : ح من الجدول التالي ، كما يتض١ العربية السعودية في المملكة

 )١(جدول رقم 

 ١٤٣٣ -هـ ١٤٣٢يوضح توزيع الحاالت بدور المالحظات االجتماعية حسب األعداد لعام 

دد
ع

 

تاريخ  الدار  إسم  المنطقة اسم
 التأسيس

مجموع الحاالت 
المستفيدة من الدار 

 خالل العام
 الرياض ١ @ ٣٠٧٢ هـ١٣٩٢ دار المالحظة االجتماعية بالرياض

 ٦٢ هـ١٤٢٩ ار المالحظة االجتماعية باالفالجد
 مكة المكرمة ٢ @١٣١٠ هـ١٣٩٩ دار المالحظة االجتماعية بجدة
 ٤٠٧ هـ١٤٢٥ دار المالحظة االجتماعية بالطائف

دار المالحظة االجتماعية بالمدينة  المدينة المنورة ٣
 المنورة

 ١٠٦٧ هـ١٤١١

 ٥٣٠ هـ١٤٠٠ ةدار المالحظة االجتماعية ببريد القصيم ٤
 @١٥٧٥ هـ١٣٩٨ دار المالحظة االجتماعية بالدمام

٥ 
 الشرقية

دار المالحظة االجتماعية بحفر 
 الباطن

 ٢٣٤ هـ١٤٣٠

 ١٤٣ هـ١٤٠٦ دار المالحظة االجتماعية بعسير عسير ٦
 ٦٦٨ هـ١٤١٨ دار المالحظة االجتماعية بحائل حائل ٧
 ٥٨٧ هـ١٤٠٦ دار المالحظة االجتماعية بتبوك تبوك ٨
 ٣٨٩ هـ١٤٢٦ دار المالحظة االجتماعية بعرعر عرر ٩
 ٢٧٥ هـ١٤١٩ دار المالحظة االجتماعية بالقريات القريات ١٠
 ٢٧٧ هـ١٤٩٢ دار المالحظة االجتماعية بالباحة الباحة ١١
 ٢٨١ هـ١٤٢٠ دار المالحظة االجتماعية بالجوف الجوف ١٢
 ٣٩٩ هـ١٤١٩ جراندار المالحظة االجتماعية بن نجران ١٣
 ٦٠٠ هـ١٤٢٣ دار المالحظة االجتماعية بجازان جازان ١٤

 ١١٨٧٦ المجموع الكلي لعدد النزالء بدور المالحظات االجتماعية@@                               

أن هنالـك توسـعاً فـي أعـداد دور المالحظـة االجتماعيـة فـي                ) ١(يتبين من الجدول رقـم      

الريـاض والـدمام   (وبما أن التركيز سوف يكـون علـى المـدن الرئيـسة      المجتمع السعودي ؛    

، نالحظ ارتفاعاً كبيـراً فـي أعـداد نزالئهـا مـن األحـداث الجـانحين ، فـدار المالحظـة                  ) وجدة

و تعــدّ األكثــر مقارنــة ببقيــة المــدن األخــرى، تليهــا نــزيال، ) ٣٠٧٢(بمدينــة الريــاض تــضم عــدد 

نــزيالً ، ممــا يــدعم ) ١٣١٠( ثــم مدينــة جــدة التــي تــضم  يالنــز )١٥٧٥(مدينــة الــدمام التــي تــضم  

                                     
 .  )١١٧الكتاب اإلحصائي السنوي، الرياض، ص ). ١٤٣٣. (وزارة الشؤون االجتماعية.  ١
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   في المدن الرئيسة األحداثوجنوح  القاسيةنماط المعاملة الوالديةالعالقة بين أ
ألحداث الجانحين اعينة من  دراسة ميدانية لمقارنة أنماط المعاملة الوالدية القاسية واألثار المرتبطة بها على

 نزالء دور المالحظة الموقوفين في الرياض والدمام وجدة
مشبب سعيد بن ظويفر القحطاني. د

  األحــداث فــي كــل دار جنــوح ظــل ارتفــاع معــدالت  وفــي. دراســتنا لهــذه المــدن الرئيــسية   

تبــادر إلــى ذهــن الباحــث بــإن مــشكلة ) الريــاض والــدمام وجــدة(مالحظــة فــي المــدن الــثالث 

 المعاملــة الوالديــة ين أنمــاط هــل هنالــك عالقــة بــ : "التــالي الدراســة قــد تتبلــور فــي التــساؤل 

 .؟"القاسية و جنوح األحداث في هذه المدن الثالث الرياض والدمام وجدة 

 أهمية الدراسة
تكمــن األهميــة العلميــة فــي أن هــذه الدراســة هــي محاولــة لإلجابــة عــن التــساؤل   .١

لوالديـة   المعاملة امسألة أنماط ها تتناول العلمية في أهميتهاالسابق ، وبالتالي فإنها تستمد 

 من رد فعل على سلوك الحدث واآلثار المترتبة عليهـا ومـا قـد تـسببه مـن                   وما لها   القاسية  

بعــض  جنــوح لألحــداث ، لــذلك يأمــل الباحــث أن النتــائج التــي تــم التوصــل إليهــا قــد تقتــرح      

 بأهميـة أسـاليب     لـديهم الـوعي    رفـع مـستوى   وترشـيد الوالـدين     لالبرامج المناسبة   والحلول  

ــة الم ــد  المعامل ــة عن ــائهم  تنــشئةتوازن ــصورة     الدراســة كــذلك. أبن ــة قــد تــسهم وب الحالي

 للحـد مـن   المعنيـة  الجهـات  وبعـض مراكـز البحـوث   لالتوصـيات   بعـض    في تقـديم     متواضعة

 .أخطارها ، وأيضاً قد تكون إضافة علمية جديدة لدراسات أخرى في المستقبل 

 تحاول الوصول لمعرفـة    كما وأنها تكمن األهمية العملية لهذه الدراسة في أنها         .٢

) الريـاض والـدمام وجـدة     (مدى انتـشار أنمـاط المعاملـة الوالديـة القاسـية فـي المـدن الـثالث                  

واآلثــار المرتبطــة بهــا وعالقتهــا بجنــوح األحــداث وذلــك لغــرض الوصــول لتحديــد اشــكال     

وأنواع هذه األنماط من قبل الوالدين والمحيطـين باألحـداث الجـانحين ليتـسنى للدارسـين                

المهتمـــين والمـــربين لهـــذه الفئـــة مـــن الـــشباب بالجهـــات ذات العالقـــة التوصـــل للحلـــول   و

المناســبة للوقايــة والتعــرف علــى المعوقــات التــي تحــول دون ســن اإلجــراءات لمواجهتهــا   

 .والحد من أثارها

 أهداف الدراسة 
ــذي    ــرئيس ال ــين أنمــاط      تــسعى أن الهــدف ال ــى العالقــة ب ــه الدراســة هــو التعــرف عل  إلي

   .التالية، ويتفرع من هذا الهدف األهداف  األحداث وجنوحملة الوالدية القاسية المعا



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١٩٩

 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

الديموغرافيــــة  المتغيـــرات  محـــاول التعـــرف علـــى الفـــروق التـــي تعـــزى لـــبعض        .١

ــ( بـــين األحـــداث ) نـــوع الـــسكنوالعمر، المرحلـــة الدراســـية، مـــستوى الحـــي الـــسكني،   كـ

 . الرئيسية بالمدن وفقاً للمعاملة الوالدية القاسية الجانحين 

دخل الـ ( بنـائهم األسـري   متغيرات محاول التعرف على الفروق التي تعزى لبعض      .٢

بـين األحــداث   )األم ، ومـستوى تعلــيم  األب ، عـدد أفــراد األسـرة ، مــستوى تعلـيم    الـشهري  

 .بالمدن الرئيسيةوفقاً للمعاملة الوالدية القاسية الجانحين 

األحـــداث الجـــانحين وفقـــاً حجـــز ســـباب التـــي تعـــزى ألالفـــروق محاولـــة كـــشف  .٣

ــة القاســـية      ــاط المعاملـــة الوالديـ ــة فـــي دور ألنمـ ــدد مـــن القـــضايا  االجتماعيـــةالمالحظـ   لعـ

 ).خالقية ، وقضايا أخرىاألقضايا المضاربة ، المرورية ، ال المخالفاتسرقة ، كال(

 متغيــرات بعــض أنمــاط عــدد مــن  فــي األحــداث الجــانحين  كــشف الفــروق بــين   .٤

فعـل  ال ردة وأنمـاط  ، القاسـية  المعاملة الوالديـة  كأنماط األحداث  جنوحوالمعاملة الوالدية   

  .القاسيةالمعاملة الوالدية وأنماط اآلثار المترتبة عن  ، القاسيةعن المعاملة الوالدية 

 تساؤالت الدراسة 
مـن خـالل   ة مـسبقا  مـشكل ال تـه  السؤال الرئيس الـذي بلوّر عنإلجابة  االدراسة  تحاول  

 : تاليةال األسئلة تفرع

 الرياض والدمام   بين األحداث الجانحين في   ذات دالله إحصائية    فروق  هل هنالك    .١

 الديموغرافية واالجتماعية؟  وجدة ؛ تعزى لبعض متغيرات خصائصهم

ــين األحــداث الجــانحين فــي   هــل هنالــك   .٢ ــدمام وجــدة تعــزى    فــروق ب  الريــاض وال

 بنائهم األسري؟ خصائص لبعض متغيرات 

ــة إحــصائة بــين    هــل هنالــك فــروق ذات    .٣ ســباب أل تعــزىاألحــداث الجــانحين  دالل

 في عدد من القضايا المتهمين بها ؟  حجزهم

فـي المـدن الـثالث    األحـداث الجـانحين   هل هنالك فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين        .٤

 ؟ أنماط المعاملة الوالدية القاسيةختالف متغيرات ال نتيجة) الرياض والدمام وجدة(



 

 
٢٠٠

   في المدن الرئيسة األحداثوجنوح  القاسيةنماط المعاملة الوالديةالعالقة بين أ
ألحداث الجانحين اعينة من  دراسة ميدانية لمقارنة أنماط المعاملة الوالدية القاسية واألثار المرتبطة بها على

 نزالء دور المالحظة الموقوفين في الرياض والدمام وجدة
مشبب سعيد بن ظويفر القحطاني. د

 مفاهيم الدراسة 
يـشير عـدد   : " Harshly parental treatment" القاسـية  لمعاملـة الوالديـة  امفهـوم   .١

أن إلــى ) ٢٠١٠حمــادة،  ؛ و ٢٠٠٨ حمــود، ؛ ٢٠٠٣ محــرز، ؛ ١٩٩٤المفلــح، (مــن البــاحثين العــرب 

 يظهرهـا  أسـاليب  بواسـطة  واألبنـاء  الوالـدين  بـين  األسـرة  داخـل  التفاعـل  المعاملة تعني

 شكالاأل من غيرهو االستغاللو التهاون،و ، إلهمالوا التعسفك أبنائهم تجاه الوالدان

 فــي مختلــف المواقــف االجتماعيــة مــن خــالل تــربيتهم    االبنــاءن مــع االتــي يمارســها الوالــد 

 . وتنشئتهم

 فهــو األذى المقــصود أو غيــر  :المعاملــة الوالديــة القاســية   لــنمطمــا التعريــف اإلجرائــي  أ 

 نفـسياً واجتماعيـاً     يهميـؤثر علـ   ؛ ممـاّ     لـدين الوا تـصرفات ضـمن   يوجـه لألبنـاء     المقصود الذي   

مجموعة في هذا البحث تعّد  القاسية المعاملة الوالدية    أن أنماط . فيفضي بهم إلى الجنوح     

تتــضح مــن خــالل كمــا  يــستخدمها اآلبــاء أو األمهــات أو كالهمــا مــع األبنــاء  التــصرفاتمــن 

 القاســية ، وهــي لديــة  المعاملــة الوانمــطضــمن مقيــاس  وضــعها الباحــث  عبــارات ) ثمــاني(

 ، كثــرة مــشاكل نفــاق بمــا يكفــي الحاجــة ، عــدم اإل الــضرباســلوب ،  المعاملــة القاســية"

 اختالف الرأي بـين  ،   ، الطرد من المنزل    ، الشجار بين الوالدين   العقاب  ، عدم وضوح    الوالدين  

من خـالل  القاسية لدى الحدث فتتضح  ردة الفعل عن المعاملة الوالدية  أنماطأما  . "الوالدين

مــصاحبة  ،  الوقــت خــارج المنــزل اء، قــضى الهــروب مــن المنــزل "أيــضاً هــي عبــارات ) ثمــاني(

مـشاغل    ، ، انحرافـات سـلوكية     ، إتـالف بعـض المحتويـات        للوالدين عصيان،   رفقاء السوء 

 المعاملـة الوالديـة      الناتجـة عـن    ثـار اآلأمـا   . " للـشباب  الوسائل الترفيهيـة  فر  والوالدين ، عدم ت   

، إحـداث    ، الغيـاب عـن المنـزل        التـصرف الخـاطئ    "عبارات هـي  ) سبع(تتكون من   ف القاسية

 " .، الشتم ، و العصبية ، العناد ، االمتناع عن الصراحة العنف



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٠١

 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

 الصعب منيرى الباحث أن : "Juveniles Delinquency" االحداث جنوحمفهوم  .٢

 ، ومركباتـه  عناصـره  بجميـع  يحـيط   األحـداث ، جنـوح  لمفهـوم  دقيـق  تعريـف  العثـورعلى 

 االجتماع اءعلم، حيث نجد مثالً نشاطه و اهتمامه زاوية منفكلّ يتناول مفهوم الجنوح 

األحـداث  ف. المجتمعيـة   والـصراعات  الـضغوطات  عـن  تنـشأ  ظـاهرة بوصـفه   إليـه  ينظـرون 

 ضحايا ظروف خاصة اتـسمت بـالتغيير واالضـطراب االجتمـاعي ألسـباب              يعّدون ونالجانح

وقـد حـدد اليوسـف    ) . ٩: ١٤١٩الجعفـري، (لهـؤالء األحـداث    المعيشة   بتدني مستوى متعلقة  

ــه    ) ٢٠١٠( ــوح األحــداث بأن ــة     "مفهــوم جن ــر المقبول ــصرفات غي مجموعــة مــن األفعــال أو الت

اجتماعيا تخالف الشريعة اإلسالمية بسبب دوافع شخصية لمتغيرات اجتماعيـة يعاقـب            

 .  )٢٣: ٢٠١٠اليوسف، " (جتماعيةعليها،  وعلى ضوئها يوضع الحدث في دار المالحظة اال

لــم يتمــوا ســن   نالــذيصــغار الــسن   مهــف: ي لألحــداث الجــانحين مــا التعريــف اإلجرائــ أ

المودعــون بــدور المالحظــة االجتماعيــة فــي  وهــمالقــانون الــشريعة و تها حــددالتــي الرشــد

 .ارتكبوها  معينة جنح بسبب الرياض والدمام وجدة 

  للدراسةاإلطار النظري
تحاول أن تفسر لنا جوانب الحياة االجتماعية لكونهـا مجموعـة مـن القواعـد              النظرية  

أوالفروض أوالمفاهيم التي يمكن تطبيقها على عدد من الظواهر ذات العالقة ولها القدرة             

على الوصف واالستبصار ، كما وأنها تقدم إطاراً تصورياً يسترشد بها الباحثون عند جمـع               

أن الهــدف األساســي الســتخدام الباحــث لهــذه   ) . ٣٢: ٢٠٠٩الغريــب ، (الحقــائق وتحليلهــا 

 .االتجاهات هو محاولة بناء إطار نظري متسق للمساعدة في تحليل ومناقشة النتائج

 التجاهات النظرية ا: أوالً 
 والكبـت  والالشـعور  الـشعور  علـى  يركـز  "Psychological attitude " االتجاه النفسي

 بحثل الالشعور في كامنة طاقة غريزية عن عبرالذي ي الداخلي للفرد صراعال عن الناتج



 

 
٢٠٢

   في المدن الرئيسة األحداثوجنوح  القاسيةنماط المعاملة الوالديةالعالقة بين أ
ألحداث الجانحين اعينة من  دراسة ميدانية لمقارنة أنماط المعاملة الوالدية القاسية واألثار المرتبطة بها على

 نزالء دور المالحظة الموقوفين في الرياض والدمام وجدة
مشبب سعيد بن ظويفر القحطاني. د

 لـم  هـذا االتجـاه  أن  ) .٢٠٠٥الساعاتي، (اجتماعيا ؛ على الرغم من عدم قبولها مخرج عن

 تعبيـر  أن الجنـوح  علـى أسـاس   رمزيـة  قيمـة ، وإنمـا أعطـاه    أهميـة  الجـانح  للفعـل  يعـط 

 بـسبب  المتكيـف  ألنـا غيـر  ل نتـاج  ، وسبب الجنوح المكبوتة الرغبات والغريزية حاجاتلل

نالحـظ  من ناحية أخـرى  و). ١٩٨١عارف، (األعلى واألنا المتناقضة الهو متطلبات بين تمزقه

سلوك  ارتكاب إلى ؤديي قدالتي  عقدوالاالحساس بالنقص أن هذا االتجاه يركز على أن 

نتيجــة  اإلجــرام نــشوء قــد يــؤدي إلــى بــالظلم اإلحــساسالــشعور و كمــا أن . منحــرف

 ؛ ألن العنـف  إلـى  باإلحبـاط يـؤدي   كـذلك اإلحـساس  ) . ٢٠١٠رشـوان،  ( عـاطفي ال نحرمـا لل

يفـسر بـردة   الجنـوح عـادة    زيـادة ، و الفقيـرة  الجماعـات  فـي  أكبـر  اإلجـرام تكـون   نـسبة 

 ) . ١٩٩٣العيسوي، ( اإلحباط عن الفعل

  ١مـن علمـاء االجتمـاع     "Functionalism attitud"بينمـا نجـد مؤسـسي االتجـاه الـوظيفي     

 مـن أجـزاء     يتـألف  مجتمعيـا  نـسقاً     تـشكل  الوالـدين  المتمثلـة فـي      أن األسرة   د أشاروا إلى    ق

 تعــدّ" الوالــدان"خــصوصا فاألســرة   (٢٠٠١) ,Bohm) .وظيفــيبينهــا تــساند وتفاعــل فرعيــة 

ــؤدي  ــوازن  لتحقيــق للمجتمــع العــام هامــة فــي النظــام   وظيفــة نظامــا ي ؛ بــشرط  عمليــة الت

 أعـضاء  محافظـة  إضـافة إلـى ذلـك إن    . (٢٠٠٢ ,Ruoff)لمحيطـة  ا األدوار االجتماعيـة معرفـة  

 من خـالل  ترسيخهالاألسرة على عدد من المعايير والقواعد األخالقية التي تسعى األسرة           

إذا لـم يلتـزم    ، فـ   بـأدوارهم    هم علـى مـدى قيـام       تتوقـف  الـضبط االجتمـاعي   عملية  التنشئة و   

تبـرز مـن خاللـه مـشكالت       قـد    و خلـل صيبه  يـ قـد    المنوط به فإن البنـاء األسـري         بالدورعضو  ال

                                     
١ . (Auguste Comte, ١٨٥٧– ١٧٩٨; Herbert Spencer ,١٩٠٣–١٨٢٠; Émile Durkheim, 

١٩١٧– ١٨٥٨; Talcott Parsons, ١٩٧٩– ١٩٠٢; Kingsley Davis and Wilbert E. Moore, 

١٩٤٥; Robert King Merton, ٢٠٠٣– ١٩١٠; and Wilbert E. Moore, ١٩٨٧-١٩١٤)  



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٠٣

 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

 يراهــا ممــا يتطلــب الــضبط والتأديــب بتطبيــق اإلجــراءات التدعيميــة التــي   جنــوح األحــداث ؛

 ). ٧٢: ٢٠١٠اليوسف، (  االجتماعي للبناءتوازن العادة إلالمجتمع 

فيقــوم علــى أفكــار " Symbolic interactionism attitude"أمــا اتجــاه التفاعــل الرمــزي

األزواج مــن  التفاعــل بــين كيفيــة لمعرفــةاألســرة  حيــث يركــز علــى ١واد األوائــلبعــض الــر

 لغــرض ؛ مــن جهــة آخــرى  ، واآلبــاء واألبنــاء وكيفيــة ارتبــاطهم بــالمجتمع الخــارجي  جهــة 

 البــشرى الممــارس مــن قبــل الفــرد فــي إطــار محيطــه االجتمــاعي  فهــم وتفــسير الــسلوك

(Blumer, ٢٠٠٣) . راض مــؤداه أن اإلنــسان كــائن اجتمــاعي افتــ  هــذا االتجــاه مــنوينطلــق

وعلى ذلك ينظر هـذا   . )١٩٩١ ،العرابي(في محيطه االجتماعي  عملية التفاعللتأثره بنتيجة 

 تكيـف األبـوين مـع األحـداث     ، وأنوحـدة متفاعلـة     علـى إنهـا  "الوالـدين  "لى األسـرة إاالتجاه 

ذه المهمـة يـؤدى   حـدهما فـي هـ   أفـشل  ويؤهلهما الكتـساب دورهمـا كـأبوين ،     المستجدة

 كـل   احتياجـات بدرجـة إشـباع    في عالقتهما مرهـون همانجاحو  ،تصدع بنيان األسرة إلى

 ) . ٢٠٠٤عمر،( المطلوب  بالسلوك االجتماعياألبناءبتطبيع ليقوما   ؛خرمنهما لآل

مـن  تنطلـق أفكـاره     ٢" Sub-culture attitude "في حين نجد ان اتجاه الثقافـة الفرعيـة   

ــدنيا يرجـــع   جنـــوحا إن مقولـــة مؤداهـــ  بـــسبب تـــدني إلحبـــاطهم ، األحـــداث فـــي الطبقـــة الـ

 فــنمط . ) (٢٠٠٧ ,Siegelبـسبب انتمـائهم لطبقـة اجتماعيــة أقـل    ؛ ومنـزلتهم االجتماعيـة   

ممـا يجعلهـم   ؛ يمـرون بمـشاكل عائليـة     يجعلهم  التنشئة االجتماعية ألبناء الطبقة الدنيا      

وقــد .  )٢٠٠٩ و الــسمري ٢٠٠٢الخطيــب،  (يفــشلون فــي تحقيــق الطمــوح الــذي يــصبون إليــه  

  ، أسباب االنحراف لدى أبناء الطبقة الدنيا إلى غياب دور األب في األسرة           ) ١٩٥٨( ميلر ارجع

                                     
١.  (George Mead, ١٩٣٤;  Charles Cooley,١٩٠٢;  and Thomas, ١٩٣١) 

 and Clifford ;١٩٥٨ ,Miller Walter  ;١٩٥٥ ,Albert Cohen )   (الذي يعد أبرز مؤسسيه هم . ٢

Shaw, ١٩٣٠  



 

 
٢٠٤

   في المدن الرئيسة األحداثوجنوح  القاسيةنماط المعاملة الوالديةالعالقة بين أ
ألحداث الجانحين اعينة من  دراسة ميدانية لمقارنة أنماط المعاملة الوالدية القاسية واألثار المرتبطة بها على

 نزالء دور المالحظة الموقوفين في الرياض والدمام وجدة
مشبب سعيد بن ظويفر القحطاني. د

 تتفـق مـع االهتمامـات المحوريـة للطبقـة الـدنيا            التـي واالنخراط فـي عـصابة مـن المنحـرفين          

 ) ١٤١٣الخليفة، (

 ١لفضل في نشأته إلى عدد من العلماء األوائل يعود ا"  Labeling attitude" الوصم اتجاه

 ومـا   األبـاء خص  وبـاأل ،  المنحـرف   مـع   ن  يخـر  اآل تعامـل  حيث تتلخص أفكـارهم عـن كيفيـة       

ؤدي إلـى تأكيـد   قـد يـ   مـن تـأثير متبـادل     يالزمه   وما من عمليات مرحلية     يصاحب هذا التعامل  

 & Macionis عليـه ألقـاب تقـوم الجماعـة بإلـصاقها     بوضـع  االنحراف بـ  الفـرد  صـبغ عمليـة  

Plummer, االنحـراف فـي الـسلوك بـصفة عامـة إلـى       ) ١٩٦٧ ( إدون ليمـرت وقد عـزا ) .  (٢٠٠٢

أن الجماعـات البـشرية هـي       و) .  ٢٠٠٢الجميلـي، (ي  آثار الخبرة الناشئة عن الوصم االجتمـاع      

نتيجــة لمــا و انحرافــاً ،كــون خرقهــا يالتــي تخلــق االنحــراف عــن طريــق صــنع القواعــد التــي   

ــ ــه  يطبقـ ــرون عليـ ــمهه اآلخـ ــرين   ووصـ ــل اآلخـ ــن قبـ ــة،( مـ ــداث) . ٢٠٠٥ الخوجـ ــذين فاألحـ  الـ

 لوصـــمة ايرتكبـــون األفعـــال المخالفـــة للمعـــايير ال يـــصبحون منحـــرفين إال بعـــد أن يتعرضـــو

الباحـــث بنـــاء علـــى مــا ســـبق عرضـــه يـــرى أن كـــل  ) . ٣٢-٣٠ : ٢٠٠٨الوريكـــان،(االنحــراف  

المعاملـة   لمـسألة  وتكـامال  شـموال  أكثـر  اًتفـسير  تعطـي  أن يمكـن  مجتمعـة  االتجاهـات 

 واالجتماعيـة  النفـسية  الخـصائص  بـين  الوالدية القاسية وجنوح االحداث ؛ لكونها تجمع

االجتماعيـة  والظـروف   تجمـع بـين البيئـة    من جهة ، ومن جهة آخرى،  لألحداث الجانحين

 للمعاملـة  ةالـشائع  لبعض األنماط نا تحديد محاولةإن  حال ةأي علىو. بالحدث  المحيطة

وأيـضاً  ،  اعـدده أ لكثـرة  نتيجـة  لعـصوبة اإلحاطـة بهـا    ؛ وذلـك  صـعوبة أكثـر   يعـد  الوالديـة 

 .األخرى المفاهيم مع ومفاهيمها ابعادهابين  لتداخلل

                                     
 and ;١٩٦٩-١٨٩٣, Frank Tannenbaum ;١٩٣١–١٨٦٣,George Herbert Mead)أمثـال   .  ١

Edwin Lemert, ١٩٦٧-١٩٥١) 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٠٥

 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

  األبناءالخلفية االجتماعية للمعاملة الوالدية مع : ثانيا
 معاملة األبناء في اإلسالم  .١

بـاع طويـل مـن الناقـشات والجـدل قبـل ظهـور االسـالم          لها   ١معاملة األبناء عبر التاريخ     
وضـع الكثيـر مـن الواجبـات     والذي يهمنا هنا هو معاملـة األطفـال فـي االسـالم الـذي           . وبعده  

  ،علـى الوالــدين للعنايــة باألبنـاء وتــربيتهم فــي كـل مراحــل نمــوهم علـى الفطــرة اإلنــسانية    
 التـي فطـر النـاس عليهـا ال تبـديل       فأقم وجهك للـدين حنيفـاً فطـرت اهللا    { :تعالىاهللا  قال

صـلى اهللا عليـه    -كـان النبـي   و. ٢ }لخلق اهللا ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ال يعلمـون 

                                     
فـي أرائـه   ) هــ  ٤٢٨- ٣٧٠( الحـسين بـن عبـد اهللا بـن الحـسن      لقد كان ابـن سـينا    ،  معاملة االبناء عبر التاريخ    ١

أولـى اهتمامـا خاصـا بحـسن         وعلماء الـنفس واالجتمـاع فـي معاملـة الطفـل، فقـد            قريب من آراء التربويين     
المعاملة والعناية بتربية األبناء وتأديبهم في السن المبكـر؛ ألنـه مـن الـصعب الحقـا الـتخلص مـن األخـالق             

ــدون   ).  ١٩٨٤النقيــب،(الذميمــة التــي تــشكلت مــن خاللهــا ســماته الخلقيــة قبــل فطامــه        عبــد أمــا ابــن خل
فيــرى فــي أن معاملــة االبنــاء عــن طريــق العنــف يكــون بمثابــة الكبــت؛  ) ١٣٨٢ - ١٣٣٢( بــن محمــد الــرحمن

وتمتلك نشاطا وحيوية، فالعنف والـشدة  وذلك ألن طبيعة الصبي في المراحل االولى قد تكون منبسطة  
فــي التعامــل معــه بأســلوب يدفعــه إلــى الكــذب والخبــث يــؤثر ذلــك كلــه علــى تنــشئته فــي المــستقبل فــي      

 – ٣٦٤(المـاوردي    علـي بـن محمـد بـن حبيـب البـصري       الحـسن يرى الشيخ أبو ). ٢٠١١صالح، (مرحلة صباه 
تربيـة الحـسنة ، ورفـض بـشدة العنـف انطالقـا مـن               في أن الالعنف، كمبدأ أساس في المعاملـة وال        ) هـ٤٥٠

علموا وال تعنفـوا فـإن المعلـم خيـر          :(  صلى اهللا عليه وسلم      -مبادئ الشريعة واستند إلى حديث الرسول       
وفـي رأيـه أن العنـف يولـد الخـوف والقلـق،  وطالـب بتقبـل األوالد واألخـذ بالجوانـب اإليجابيــة           ) مـن المعنـف   

تجنــب )  هـــ ٥٠٥-٤٥٠ (أبــو حامــد محمــد بــن محمــد    ويــرى الغزالــي  ). ١٩٩٠مــصطفى، (لــزرع الثقــة فــيهم  
استعمال القسوة في تهذيب السلوك وعدم التمادي في العقاب والتأنيب؛ ذلك ألن الصبي سـوف يهـون             

). ٢٠٠١داود، (عليــه ســماع المالمــة ويــسقط وقــع الكــالم مــن قلبــه، وبالتــالي تــسقط هيبــة األب فــي نظــره     
حول إساءة المعاملة لالطفال عبرالتاريخ ، ومنها مثال األساطير، والـدراما االغريقيـة             وهنالك نماذج أخرى    

كـذلك فـي الهنـد قـد      . التي توضح استخدام نماذج متعددة لـسوء المعاملـة والـتخلص مـن بعـض األطفـال                
ج ونمـاذ ). ٤١٤ : ٢٠٠٠سـواقد والطراونـة ،  (ورث األباء حقوقا تسمح لهم بعمل أي شئ يريدونه باطفالهم         

 ١٨٩٨وقـد صـدر أول قـانون  فـي انجلتـرا عـام       ). ٢٠٠٦علـي ،  (من العـرب فـي الجاهليـة كـانوا يـؤدون البنـات          
  ١٩٧٤مـن جهـة، حـدد القـانون الفـدرالي األمريكـي عـام        ). ١٩٩٣الـسيد،  (يحرم المعاملة القاسية لألطفـال   

و اإلهمــال أوســوء معاملــة   إســاءة معاملــة الطفــل بـــاألذي الجــسدي أو العقلــي ، أو األســاءة الجنــسية ، أ       
الطفل تحت سن الثامنة عشر من قبل الشخص المسؤول وما يعرض الطفل وسـالمته لـالذي و التهديـد              

 ).١٩٩٣ ؛ والسيد، ٢٠٠٠سواقد والطراونه ، (

 .)٣٠: ، اآلية سورة الروم (٢



 

 
٢٠٦

   في المدن الرئيسة األحداثوجنوح  القاسيةنماط المعاملة الوالديةالعالقة بين أ
ألحداث الجانحين اعينة من  دراسة ميدانية لمقارنة أنماط المعاملة الوالدية القاسية واألثار المرتبطة بها على

 نزالء دور المالحظة الموقوفين في الرياض والدمام وجدة
مشبب سعيد بن ظويفر القحطاني. د

تـــارة وثالثـــة بتـــصغير االســـم و، وأخـــرى بالحمـــل،  الـــصغار تـــارة بـــالركضيمـــازح - وســـلم
 ،حكــيم(وأبنــاء الــصحابة ويــدخل الــسرور علــيهم   ، فكــان يالعــب أحفــاده ، المــضاحكةب

بنـاء  تمثل الـسلطة المجتمعيـة األولـى فـي توجيـه األ     في اإلسالم األسرة  ف . )١١٩ -١١٢: ١٤٢٨
ــى الــسَّمَاوَاتِ   { : قــال اهللا تعــالى ،مانــة األ  بمثابــةوفــق قــيم المجتمــع  ــةَ عَلَ ــنَا الْأَمَانَ ــا عَرَضْ  إِنَّ

نَ مِنْهَـــا وَحَمَلَهَـــا الْإِنْـــسَانُ إِنَّـــهُ كَـــانَ ظَلُومًـــا وَالْـــأَرْضِ وَالْجِبَـــالِ فَـــأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَـــا وَأَشْـــفَقْ
يَاأَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـوا      { :قـال اهللا تعـالى     ،    مسؤولة تربية األبناء   وحمّل اإلسالم األباء  . ١} جَهُولًا

 غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْـصُونَ  قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ    
وَلَـا تَقْتُلُـوا   {  : قـال اهللا تعـالى  ونهـى اهللا عـن قـتلهم ،   . ٢}اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُـونَ مَـا يُـؤْمَرُونَ       

 مـا حمّـل   ك .٣ }أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَـانَ خِطْئًـا كَبِيـرًا             
مـا   [-صـلى اهللا عليـه وسـلم       - قـال رسـول اهللا         ،اإلسالم األبوين مسؤولية انحراف األبنـاء     

ــأبواه يهودانـــه أو ينـــصرانه أو يمجـــسانه     ــد إال يولـــد علـــى الفطـــرة فـ ــاريه روا]مـــن مولـ   البخـ
صــلى اهللا عليــه   -قــال رســول اهللا   ،  علــى التقــصير المحاســبةكــذلك حمّلهمــا  .  ٤ومــسلم

م راع وكلكـم مـسؤول عـن رعيتـه اإلمـام راع وهـو مـسؤول عـن رعيتـه                     كلك [ -وسلم  
والمرأة راعيه في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها والخـادم راع فـي مـال سـيده وهـو              

 وبـين اهللا    .٥ رواه البخـاري  ] مسؤول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مـسؤول عـن رعيتـه             
ــدُّنْيَا   {:تعــالى قيمــة االوالد وأهميــتهم فــي الحيــاة ، قــال تعــالى    ــاةِ ال ــةُ الْحَيَ ــونَ زِينَ ــالُ وَالْبَنُ الْمَ

علـى   صـلى اهللا عليـه وسـلم         وحـث . ٦} وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْـرٌ عِنْـدَ رَبِّـكَ ثَوَابًـا وَخَيْـرٌ أَمَلًـا             
الوالديـة  انمـاط المعاملـة   ف. ٧ البخـاري  رواه  ]  في أوالدكـم   اتقوا اهللا واعدلوا [العدل بينهم   

لَقَـدْ كَـانَ لَكُـمْ فِـي رَسُـولِ اللَّـهِ أُسْـوَةٌ حَـسَنَةٌ لِمَـنْ                  {: قال تعـالى    ، لمجتمع منها القدوة   ا في

                                     
 ). ٧٢اآلية : سورة األحزاب  . ( ١

 ).٦اآلية : سورة التحريم  . (٢

  ).٣١اآلية : اء سورة اإلسر . ( ٣

 ). ٢٦٥٨(، و ١٣٨٥)( الحديث رقم ٤

 )٢٧٦(الحديث رقم الحديث  . ٥

 ). ٤٦اآلية : سورة الكهف  . ( ٦

  ). ٥/٢١١أنظر الفتح  . (٧
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فَبمَـا رَحْمَـةٍ    { : قال تعالى   ، ونمط الترغيب .  ١} كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا       
ظًّا غَلِيظَ الْقَلْـبِ لَانْفَـضُّوا مِـنْ حَوْلِـكَ فَـاعْفُ عَـنْهُمْ وَاسْـتَغْفِرْ        مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَ   

ونمـط  . ٢ }لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْـتَ فَتَوَكَّـلْ عَلَـى اللَّـهِ إِنَّ اللَّـهَ يُحِـبُّ الْمُتَـوَكِّلِينَ                
ــسان، ــالى اإلحـ ــال تعـ ــسَانِ   {:  قـ ــزَاءُ الْإِحْـ ــلْ جَـ ــسَانُ هَـ ــا الْإِحْـ ــط الترهيـــب  .٣ }إِلَّـ ــال ،ونمـ  قـ

ــا    {:تعــالى ــارَةُ عَلَيْهَ ــا النَّــاسُ وَالْحِجَ ــارًا وَقُودُهَ ــيكُمْ نَ ــوا أَنفُــسَكُمْ وَأَهْلِ ــوا قُ ــذِينَ آمَنُ ــا الَّ يَاأَيُّهَ
ــؤْمَرُونَ     ــا يُ ــونَ مَ ــرَهُمْ وَيَفْعَلُ ــا أَمَ ــهَ مَ ــصُونَ اللَّ ــا يَعْ ــدَادٌ لَ ــاظٌ شِ ــةٌ غِلَ نمــط الموعظــة و. ٤}مَلَائِكَ

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الـشِّرْكَ لَظُلْـمٌ            {: قال تعالى  ،الحسنة
رَ كَبـُ  )٢(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُـونَ   {: قال تعالى  ،نمط المالحظة و. ٥ }عَظِيمٌ

أَتَـأْمُرُونَ النَّـاسَ بِـالْبِرِّ وَتَنـسَوْنَ      {:وقـال اهللا تعـالى  . ٦ }مَقْتًا عِنْـدَ اللَّـهِ أَنْ تَقُولُـوا مَـا لَـا تَفْعَلُـونَ       
ادْعُ إِلَـى سَـبِيلِ    {: قال تعـالى ونمط اإلقناع ،. ٧ }أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ    

حِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَـنْ ضَـلَّ         رَبِّكَ بِالْ 
  .  ٨ }عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

    من زاوية اجتماعية أنماط المعاملة الوالدية .٢
،  جيـل إلـى جيـل    لألبناء من "Parental crulty patterns " الوالديةالمعاملة انماطتختلف 

فمـا يعـد     الـسائده فيهمـا ،       ومن مجتمـع إلـى آخـر بـاختالف الطبقـات االجتماعيـة والمعـايير              
: ٢٠٠٦،المطيـري ( صـحيح    معياراً في مجتمع ما قد يعدّ انحرافـاً فـي مجتمـع آخـر والعكـس               

 الوالدية المعاملة أنماط أدت إلى اختالف عليهتغيرات اجتماعية طرأت  ففي المجتمع  )٣٥
علمــاء االجتمــاع  بعــض يــرى .   االقتــصاديالوضــع القائمــة نظــرا الرتفــاع  واألنمــاطالقديمــة 

 المعاملــة الوالديــة كأســلوب تنــشئةمفهــوم  أن) ٢٠٠٨ . Haralambos et al(والجريمــة 

                                     
  ).٢١اآلية : سورة األحزاب  . ( ١

 ). ١٥٩اآلية :سورة آل عمران  . ( ٢

  ). ٦٠اآلية :سورة الرحمن  . ( ٣

 ). ٦ة اآلي:سورة التحريم  . (٤

 ). ١٣اآلية :سورة لقمان  . (٥

 ). ٣-٢اآلية :سورة الصف . (٦

 ). ٤٤اآلية :سورة البقرة  . ( ٧

  ).١٢٥اآلية :سورة النحل  . ( ٨



 

 
٢٠٨

   في المدن الرئيسة األحداثوجنوح  القاسيةنماط المعاملة الوالديةالعالقة بين أ
ألحداث الجانحين اعينة من  دراسة ميدانية لمقارنة أنماط المعاملة الوالدية القاسية واألثار المرتبطة بها على

 نزالء دور المالحظة الموقوفين في الرياض والدمام وجدة
مشبب سعيد بن ظويفر القحطاني. د

ا المجتمع يتلقنهـا الفـرد بمـ   بـ مجموعة من القيم والمعايير الموجودة   مفهوم عام ، ولكنه     
التنـشئة الوالديـة    المعاملة من خالل    أن  يرى  ) ٢٠٠٦(الشرايعة  ف. هويته وإثباتيضمن بقاءه   

تقــوم بتحويــل الفــرد مــن مخلــوق  التــي  مــن العمليــات األساســية كونهــاهــي عمليــة تطبــع 
ــادرة علـــى التفاعـــل فـــي المحـــيط االجتمـــاعي    .  )١٢: ٢٠٠٦،الـــشرايعة( ضـــعيف إلـــى فـــرد  قـ

ــيللوالــدين دوراً مهمــاً   قدراتــه ومهاراتــه  حيــث تتحــدد   ، األولــى للــصبي مرحلــة الكل فــي شت
تساهم بـه المؤسـسات المجتمعيـة وبعـض أفـراد           مع ما   ومسار نموه العقلي واالجتماعي     

التــي يقــوم بهــا  التنــشئة األســرية فوظــائف .  )٣٧: ٢٠١٠، عــامر (مــن أدواراألســرة اآلخــرين 
ــدان  ــاءعمليــة اكتــساب   تتــضمنالوال  والمعــاني والرمــوز التــي تحكــم   لغــةوال للثقافــة األبن
األســـلوب الـــذي يـــستخدمه ف المجتمعـــات ، فـــي مدمـــاجهإ ضـــوئهايـــتم علـــى ل متـــصرفاته

 يقــوم علــى الــشدة والقــسوة إذا كــان علــى الــسلوك المجتمعــي أبنــائهمالوالــدان لتــدريب 
: ١٤٢٥حمـدي،   (االجتماعيـة يؤدي إلى تطور سلبي يزيد من ظهـور المـشكالت   سوالتسلط  

ــد        و. )٤٥ ــنفط ، نجـ ــور الـ ــد ظهـ ــع الـــسعودي بعـ ــى المجتمـ ــرت علـ ــي طـ ــرات التـ ــرا للتغيـ نظـ
الوأد أوالتخلـي عـن     : ، األولى التقليدية وتتضمن   نماطاأل قد حدد نوعين من   ) ٢٠٠٢ (العسيري

التــي تحتــوي  المــستحدثهنمــاط  والثانيــة األ. اإليــذاء الجــسدي و النفــسيواإلهمــال والطفــل 
 واالسـتغالل األخالقـي والتـسول وبيـع االطفـال      ام الجنـسي  االستخدو اإلباحية   أنماطاً مثل 

صـــغيرة  أن ظهـــور األســـرالباحـــث يـــرى ) . ٤٣ -١١ : ٢٠٠٢العـــسيري، ( األجنـــة وتـــشغيلهم 
،  تواالتـــصاال  ، والمواصـــالت  ، وزيـــادة وســـائل النقـــل   ، واســـتقدام التكنولوجيـــا  الحجـــم

،  تنـشئة األبنـاء   فـي أنمـاط     ةحصـبح لهـا أثرهـا الواضـ       أوالتغييرات التي طرأت علـى المجتمـع        
فـي  ف. األبنـاء   صبح هنالك تسامح وتـدليل لمطالـب        أولدى األباء   خفت الشدة والحزم    حيث  

 يفــضل فــالبعض  ،سلوكالــضــبط فــي  األبنــاءأســلوب تنــشئة أختلــف المجتمــع الــسعودي 
الـــبعض اآلخـــر ينبـــذ هـــذا االســـلوب ويفـــضل طريقـــة اللـــين  و  ،أســـلوب القـــسوة والتـــسلط

وهنالك ثالثة أنماط للمعاملة الوالدية تلعب دورا مهماً فـي سـلوك األبنـاء ، هـي                  .  والتسامح
الــنمط الــسلطوي ، والــنمط التــسلطي ، والــنمط المتــساهل ، ولكــل نــوع محاســنه وعيوبــه    

 ؛ والرشـدان ،     ٢٠٠٤عمـر،   (حسب نمط المعاملـة المـستخدم مـن قبـل الوالـدين مـع األبنـاء                 
٢٠٠٥ . ( 

األول : الوالديـة همـا     لمعاملـة   نمطـين مـن أنمـاط ا      ه نـستخلص    وبناء على ما سبق عرض    
 والـديهم بنـاء مـن قبـل       فـرض النظـام الـصارم علـى األ        كالوالـدان   النمط السلبي الذي يتبعـه      



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٠٩

 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

القسوة  ، أو الحماية الزائدةباالعتماد على سلطتهم وما قد يحدث من مشاكل الحقة ، ك  
 . التـساهل والتـدليل الزائـد    ، أو   ل بـين األبنـاء    عدم المساواة والعـد    و  التفرقة في المعاملة   ، أو 

يجـابي  اإلتـأثير  ال  كالمعاملـة المتزنـة التـي تحـدث    الوالـدان الثاني الـنمط اإليجـابي الـذي يتبعـه          
؛ ممــا الفرصــة  وإتاحــة الحــب واالســتقرار كعلــى ســلوكيات األبنــاء وتــصرفاتهم الظــاهرة  

 وقــد . البيئــة الخارجيــةفــيو  علــى التوافــق مــع اآلخــرين ســواء فــي محــيط األســرة أ يــساعد
رسمنا نموذجاً توضـيحي لكـي يلخـص بعـض أنمـاط المعاملـة الوالديـة القاسـية مـع األبنـاء                      

 :وردة أفعالهم واآلثار المترتبة على هذا النوع من المعاملة الوالدية في النموذج التالي

واآلثار األبناء ورد الفعل مع القاسية  المعاملة الوالدية لبعض انماط  ملخصنموذج

 ١هايالمترتبه عل

 

                                     
  للمعاملة الوالدية القاسية من قبل الباحث لغرض عرض إطار نظري تصوري متكاملصمم هذا النموذج  . ١



 

 
٢١٠

   في المدن الرئيسة األحداثوجنوح  القاسيةنماط المعاملة الوالديةالعالقة بين أ
ألحداث الجانحين اعينة من  دراسة ميدانية لمقارنة أنماط المعاملة الوالدية القاسية واألثار المرتبطة بها على

 نزالء دور المالحظة الموقوفين في الرياض والدمام وجدة
مشبب سعيد بن ظويفر القحطاني. د

  ،لنفقـة ا ومنـع   ،ضربالـ  و  ،قاسـية الخبرات المبني على الاليومي   نمط الحياةالشك إن

ــدين  الو ــين الوال ــاءا و طــرد  ،لعقــابا وغمــوض  ،مــشاكل ب ــين    ،ألبن  والتــشاحن المــستمر ب

 ينــتج عنــه ممــا؛ إلــى رد فعــل لــدى األبنــاء ذلــك كلّــه يــؤدي قــد  وتناقــضات المعاملــة  ،الوالــدين

ــزل   ــزل     ،الهــروب مــن المن ــرفض  ، ومــصاحبة األقــران  ، وقــضاء وقــت الفــراغ خــارج المن  وال

  ، وارتكــاب الــسرقات  ،تكيــف ال وســو  ،نحــراف  واال ،تــالف المحتويــات إو ، لألوامرالوالديــة

 و الغياب عن المنزل ئ ، التصرف الخاط ،قد يؤدي إلى آثار اجتماعية منهابدوره هذا  بالتالي  و

  ،وكراهيــة الوالــدين  ،  وزيــادة العنــاد ، واالمتنــاع عــن الــصراحة ،حــداث العنــف مــع الغيــر إ و،

 للمجتمــع نتيجــة معاملــة معــاد إلــي ســلوك عنيــف  تقــضيكــل هــذه اآلثــار.  وزيــادة العــصبية

 بعنــــف تجـــاه المواقــــف  وتـــصرفهم إلــــي انحـــرافهم  أيـــضاً  الوالـــدين القاســـية ممــــا يـــؤدي    

  . المختلفةاالجتماعية

  لدراسات السابقةا: ثالثا
 أســـاليب للتعـــرف علـــى) ١٩٩٤(دراســـة المفلـــح وبـــالرجوع لآلدبيـــات الـــسابقة نجـــد أن 

) ٦٧( لعينـة    المعاملة الوالدية التـي يتّبعهـا الوالـدان ألبنائهمـا وعالقتهمـا بـانحراف األحـداث               

أن األحـداث الـذين يفقـدون المعاملـة الحـسنة مـن         : توصل إلى عدد من النتائج منها      فردا قد 

 ،  ون بهـم فـي مـسالك االنحـراف        والديهم قد يقعون فـي أحـضان رفـاق الـسوء الـذين يزجـّ              

أن األحـــداث الـــذين يلقـــون معاملـــة عاطفيـــة ســـيئة تزيـــد نـــسبتهم بـــين األحـــداث    كمـــا و

 أســـاليب التنـــشئة األســـرية للتعـــرف علـــى فـــي دراســـته) ٢٠٠٢( الغريـــاني أمـــا.  المنحـــرفين

حــدثا مــن نــزالء دار تربيــة وتوجيــه   )٤٦٣( عــددهم عينــة بلــغلالــسائدة فــي المجتمــع الليبــي  

ن أهـم العوامـل الدافعـة إلـى الـسلوك           أ منهـا، نتـائج    وخلص إلـى     .بنين بطرابلس الاألحداث  

، وصـعوبة الظـروف الماديـة،     نحرافي لألحداث تتمثل في كثـرة الخالفـات بـين األب واألم      اال

قاء، والتــساهل فــي التعامــل مــع التــوبيخ أمــام األصــدو  ،النحرافــي لألخــوةاوتقليــد الــسلوك 

) ٢٠٠٤( دراسة القحطاني في حين نجد أنشكاوي الاألبناء، واإلهمال وعدم االستماع إلى     

 ألبنــائهم كأحــد أنمــاط التنــشئة  تــدليل األبنــاء وشــدة الوالــدين علــى التــي حاولــت التعــرف  
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أن إلى وتوصل   ؛حدثاً) ٧٩(عينة حجمها  لؤدي إلى تعاطي االبن للمخدرات    تقد  التي  األسرية  

، ايـضا  سنة) ١٨ –١٦(عينة المتعاطين للمخدرات يقعون في الفئة العمرية من    الغالبية أفراد   

 ،  الـسرقة التهمة لهذه العينه هـي  أن  هم ، وكذلك توصل إلى      تدني المستوى التعليمي ألغلب   

انخفــاض وعينــة ال أفــراد وامهــات أظهــرت النتــائج انخفــاض المــستوى التعليمــي آلبــاء  كمــا

سـاليب المعاملـة    أ التعـرف علـى    حاولـت  فقـد ) ٢٠١٠( دراسـة عتـروس   أمـا    . لدخل الشهري ا

طفال ما قبل المدرسـة مـن       أالوالدية الخاطئة وعالقتها ببعض المشكالت السلوكية لدى        

عدم وجود فروق بين الجنـسين فـي     : نتائج منها لوتوصلت  ) ١٦٨(وجهة نظر الوالدية لعينة     

 الـصادر كـان لـصالح       العنـف لخاطئة ، في حين أظهرت النتائج أن        ساليب المعاملة الوالدية ا   أ

 حول معرفة مدى) ٢٠١٠( دراسة حمادة في حين نجد  . ناثالذكور من الوالدين مقارنة باإل

 فـي  الـذكور واإلنـاث   بـين  االخـتالف  ومـدى  وإهمالهم، األبناء معاملة سوء ظاهرة شيوع

. وطالبـة  طالبـاً  )٢٤٠( كانـت   عينـة  لـدى  الجـنس  لمتغيـر  تبعـاً  المعاملـة  لـسوء  التعـرض 

 أن علـى  النتـائج  دلَّـت  واألبنـاء  معاملـة  سـوء  شـيوع  لمـدى  بالنـسبة :  نتـائج منهـا   لوتوصـل  

 المئويـة  النـسبة  أمـا  درجـة،  ١٨٣ بلـغ  المقيـاس  علـى  الكليـة  أفراد العينة درجات متوسط

 ارتفـاع ب سـلباً  يتـأثر  التحـصيل  مـستوى  نأ و.مـا  حـد  إلـى  وهـي مرتفعـة   %٦٩ بلغـت  فقـد 

 وجـود  النتـائج  تظهـر  لـم   و.اإلنـاث  أو لـدى الـذكور   سـواء  المقيـاس  علـى  اإلسـاءة  درجـة 

 فكـال  المختلفـة،  المعاملـة بأشـكالها   لـسوء  التعـرض  فـي  واإلنـاث  الـذكور  بـين  فـروق 

التـي  )  ٢٠١٠(دراسـة حمـود    وأخيـراً  .ذاتهـا  وبالدرجـة  المعاملـة  لـسوء  يتعرضـان  الجنـسين 

 األحـداث  مـن  كـل  لـدى  المتـذكَّرة  الوالديـة  المعاملـة  يب التعـرف علـى أسـال   ركـزت علـى  

 الوالديـة  المعاملـة  أسـاليب  فـي  والجـانحين  األسـوياء  بـين  والجـانحين والفـروق   األسـوياء 

واظهـرت  .  وجـانحين  فـردا أسـوياء   ٢٧٥ العينـة  أفـراد  عـدد   وبلـغ يتـذكرها األحـداث   كمـا 

األحـداث   بـين  الوالديـة  عاملةالم أساليب في إحصائية داللة ذات فروقعدم وجود  النتائج

مقارنــة  وعنــد الجــانحين، لــصالح العقــاب أســلوب عــدا مــا ، والجــانحين األســوياء

قبـل   مـن  للعقـاب  يتعرضـون  الجـانحين  أن أي  ،الجـانحين  لـصالح  أنهـا  نجـد  المتوسـطات 
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 أسـاليب  فـي  إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  وجـد ي الأنـه   كمـا  .للتنـشئة  كأسـلوب  الوالـدين 

 العقـاب  أسـلوب  فـي  عـدا  مـا  ، الجانحـات  واإلنـاث  اإلنـاث الـسويات   بـين  لديةالوا المعاملة

 الجانحات أن أي الجانحات لصالح أنها وجد المتوسطات وعند مقارنة الجانحات، لصالح

 توجـد  ال أنـه كـشفت الدراسـة   ، و.للتنـشئة  كأسـلوب  الوالـدين  قبـل  للعقاب من يتعرضن

 مـن  األسـوياء والجـانحين   بـين  الوالديـة  ةالمعاملـ  أسـاليب  فـي  إحـصائية  داللـة  ذات فروق

  الذكور

 التعليق على الدراسات السابقة
، األهـداف واألسـئلة     فـي   بين الدراسة الحالية والدراسـات الـسابقة         التفاوت بالرغم من 

، إال أنـه     نتائجهـا  التفاوت فـي    األدوات المستخدمة في كل منها وكذلك       أختالف  إضافة إلى   

المنهجيــة التــي  إلجــراءات وطريقــة ي رســم اإلطــار النظــري   فــالباحــث منهــا   أســتفاد قــد

وبطبيعة الحال الدراسة الحالية تختلف عن الدراسات السابقة فـي          . حققت هدف البحث    

ــات فــي المــدن الرئيــسية        ــين ثــالث عين ــة ب ــدمام وجــده   ( إنهــا تــسعى للمقارن ) الريــاض وال

التـي  ) ١٩٩٤المفلـح،  (دراسة والدراسات السابقة كان تركيزها على عينة واحدة بأستثناء   

أن الدراســة . قارنــت بــين عينتــين فقــط فــي مدينــة الريــاض الــولى تجريبيــة واالخــرى ضــابطه 

الحاليــة تختلــف فــي موضــوعها عــن الدراســات الــسابقة فــي كــون معظــم هــذه الدراســات  

ز تركز على أساليب المعاملة الوالدية أو أساليب التنشئة األسرية ، أما هذه الدراسة فتركـ     

علــى المقارنــة لــبعض أنمــاط المعاملــة الوالديــة القاســية وعالقتهــا بجنــوح األحــداث فــي          

المجتمع السعودي ، وهي ايضاً تختلف عن الدراسات السابقة فـي طريقـة عـرض أهـدافها                

بــصرف و. وإطارهــا النظــري ومنهجيتهــا وطريقــة اختيــار العينــة وكــذلك طريقــة التحليــل      

تكـوين  فـي    قـد حققـت للباحـث جملـة مـن الفوائـد              هـا نجـد أن    في مـا بينهـا     النظر عن التباين  

 . المستخدممنهجال تحديد و األداة تصميم وإعداد وموضوع الفكرة 
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 منهجية الدراسة وإجراءاتها
م منهج ااستخدتم والبيانات المراد الحصول عليها فقد   الحالية  نظرا لطبيعة الدراسة    

 ه فـي تحقيـق أهـداف الدراسـة وأسـلتها          وذلـك لمناسـبت   المسح االجتماعي بطريقة العينـة      

ــائج علميــة  للوصــول ل ــة الوالديــة العالقــة بــين أنمــاط   واقــع عــن نت  وجنــوح  القاســيةالمعامل

اقتـصرت حـدود الدراسـة      وقـد   .  )الرياض، الدمام ، جدة   ( الثالث   الرئيسةاألحداث في المدن    

 ٣٠لفترة الزمنية من  في ابهذه المدن الثالث االجتماعية ةحداث نزالء دور المالحظ  على اال 

 فقـد  ة ، الميدانيالدراسةوقت إجراء   البحث  أما مجتمع   . هـ  ١٤٣٣/ ١٠ /٣٠هـ إلى   ١٤٣٣/ ٥/

 االجتماعيــــة الــــسعوديين ةتمثــــل فــــي جميــــع األحــــداث الجــــانحين نــــزالء دور المالحظــــ  

 الجــدول يتــضح مــنكمــا ) الوســطى، الــشرقية ، والغربيــة (الموقــوفين بالمنــاطق الرئيــسية  

 : األتي

 )٢(جدول 

 ١يوضح أعداد النزالء بالدور وقت إجراء الدراسة
 بالمدن  االجتماعيةة المالحظدور

 الرئيسية
حجم  عدد النزالء المنطقة

 العينة
% 

 %١٥ ٥٠ ٣٢٢ الوسطى الرياض
 %٢٣ ٥٠ ٢١٤ الشرقية الدمام
 %١٢ ٥٠ ٤٠٧ الغربية جدة

  ١٥٠   ٩٤٣ وعــــالمجم                 

اليوميـــة المتـــوفرة فـــي كـــل دور مالحظـــة عـــن سجالت الـــقـــوائم وال بنـــاء علـــىو 
 من الحصول على العدد المشار إليه أعاله في الجدول      تمكن الباحث فقد  النزالء ،   حداث  الا

 ؛ وقـد بلـغ أجمـالي مجتمـع البحـث            عـن كـل دار مالحظـة اجتماعيـة وعـدد نزالئهـا            ) ٢(رقم  
ــزيالً) ٩٤٣( ــد ا  ،نـ ــة فقـ ــة مماثلـ ــون العينـ ــي تكـ ــة    ولكـ ــار العينـ ــة علـــى اختيـ عتمـــدت الدراسـ

مـــن خـــالل القـــوائم ، جمـــع البيانـــاتالعـــشوائية المنتظمـــة مـــن القـــوائم فتـــرة توزيـــع أداة  
 إضـافة  هـا تـم   مـن خالل اسـتخدام المعادلـة التـي    تـم   . " المعاينة المنتظمة "المتوفرة بطريقة   

، لـسهولة  رقم معين بـشكل منـتظم مـن القائمـة كاملـة مرتبـة عـشوائيا ألفـراد المجتمـع              

                                     
 . السجالت المتوفرة وقت إجراء البحثمن إعداد الباحث بناء على القوائم و. ١
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إن أسـلوب العينـة المنتظمـة لنـزالء دار المالحظـة بالريـاض اقتـضت         .تنفيذها واسـتخدامها  
وبلــغ أجمــالي  . ١  ســحبت منهــا أول مفــردة بطريقــة عــشوائية  التــيأن يكــون طــول الفتــرة  

 وتــم تطبيــق . اً جانحــاًحــدث) ١٥٠( لكــل األحــداث فــي المــدن الرئيــسة هــو   العينــة المطلوبــة
علـى متغيـرات    اعتمـاداً  د العينة بالتنسيق مع العاملين في كل دار مالحظـة        على أفرا  األداة

 ، المرحلـة الدراسـية  ،العمر: كمية وكيفية كالبيانات األولية مثل ،   ةمستقلة اسمية ورتبي  
 ، تعلـيم الوالـد  ، عدد أفراد األسـرة  ، الدخل الشهري  ، نوع السكن  ،مستوى الحي السكني  

 مروريـة ، مـضاربة ،   مخالفـات سـرقة ،  " لـدار حدث الجانح لال وأسباب دخول  ،تعليم والوالدة 
عبــارة ) ٢٣(باإلضــافة إلــى متغيــرات أساســية تكونــت مــن  . "قــضايا أخالقيــة ، وقــضايا أخــرى

 وتكـون  ؛ األحـداث  وجنـوح  المعاملـة الوالديـة القاسـية    أنمـاط :  هـي أنماطموزعة على ثالثة    
المعاملـة الوالديـة القاسـية      انح نتيجـة    للجفعل  ال ردة   وأنماط. عبارات) ٨(هذا المقياس من    

 القاسـية وتكـون   المعاملـة الوالديـة     اآلثـار الناتجـة عـن        أنمـاط  أيضاً. عبارات) ٨( من   وتكون
اإلجابــات علــى ضــوئه اســتخدم الــشكل المغلــق لالســتبيان الــذي يحــدد  و. عبــارات) ٧(مــن 

ــة  ــدرج ) ليكــرت( مقيــاس بواســطة لكــل فقــرة مــن أســئلة المقيــاس   المحتمل ــاعي للت الرب
عرضــها علـــى عــدد مـــن   فقــد تـــم   ،داةاألأمــا فـــي مــا يتعلـــق بــصدق    ٢عينـــة الإلجابــات أفــراد   
 مــن أعــضاء هيئــة التــدريس بقــسم االجتمــاع والخدمــة االجتماعيــة بالجامعــة  المحكمــين

أما صدق االتساق الداخلي .  تم إجراء التعديالت المقترحةئها ضولمعرفة أرائهم التي على   
وتــم حــساب  األساســية قهــا ميــدانياً علــى عينــة غيــر عينــة الدراســة    تــم تطبيفقــد لــألداة 

بـين درجـة كـل عبـارة مـن       صـدق االتـساق الـداخلي       لمعرفـة   وذلـك   معامل رتباط بيرسـون     
يبــــين تلــــك ) ٣(األتــــي رقــــم  والجــــدول إليــــه المنتميــــة للــــنمطعبــــارات بالدرجــــة الكليــــة ال

 : االرتباطات

                                     
:  حسب المعادلة التالية .  ١

50
32244.6 كفتـرة   ٦ إلـى  ١ولذلك اختير رقـم عـشوائي مـن    ؛  ٦وقرب إلى العدد .  =

 فأصـبح  ٩ الـرقم  ٦ وقد ضيف الـرقم  ٩ فأصبح يساوي ٣ للرقم ٦إليه الرقم  وقد ضيف    ٣  رقم وكانسحب  
نزيال من دارة المالحظة فـي     ) ٥٠( وهكذا إلى أن وصلنا للعينة المطلوبة وهي         لعملية   وبنفس ا  ٢١ ،   ١٥الرقم  

 . وبنفس األسلوب لنزالء دار المالحظة بالدمام و دار المالحظة بجدة. منطقة الرياض

 ." دائما،  غالبا،  أحيانا، نادرا"كـ.  ٢
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 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

 )٣(الجدول رقم 

 وجنوح المعاملة الوالدية القاسية أنماطون لعبارات يوضح معامالت ارتباط بيرس

 األحداث 
 أي النمط المنتمية إليهبالدرجة الكلية عبارات أنماط المعاملة الوالدية القاسية وجنوح االحداث  معامالت ارتباط ). ١(

م 
رق

 

 العبارة 

معامل 
م  االرتباط 

رق
 

 العبارة

ط 
تبا
الر
ل ا
عام
م

  

معاملة اليستخدم معي الوالدان  ١
 القاسية 

 األسباب التي تؤدي وضوحعدم  ٥ @@٦٢٨.
 @@٦٧٤.  لعقابي

  الضرب يستخدم معي الوالدان نمط ٢
 بين التشاحنكثيرا ما أالحظ  ٦ @@٧٠١.

 @@٥٠٤. الوالدين

 بما يكفي حاجتيالوالدان ال ينفق علي  ٣
 من دني الوالدان سبق وأن طر ٧ @@٦١١.

 @@٥٧٣. المنزل 

مشاكل لمنزل بسبب خروجي من ا ٤
أالحظ كثرة اختالف الرأي بين  ٨ @@٦٣٩. الوالدين

 @@٦٠٨. الوالدين

 ٠٫٠١دال عند مستوى الداللة @@ 
أي النمط المعاملة الوالدية القاسية بالدرجة الكلية الجانح عن  ردة فعل أنماطمعامالت ارتباط عبارات . )٢(

 المنتمية إليه

 أهرب ةللمعاملة القاسيحينما أتعرض  ١
 من المنزل 

 بعض المحتويات بسبب إتالف ٥ ٨٦٤.@@
 القساوة معي

@@.٨٣١ 

معظم الوقت خارج المنزل أقضي  ٢
 الوالدين خوفا من 

@@
.٨٧٣ 

 الوالدية المشاحنات كثرة ٦
 نحرافاال سببت لي

@@.٨٦١ 

 دفعتني الوالدينمشاكل كثرة  ٣
  األقرانلمصاحبة 

األلعاب دفعني عدم توفر  ٧ ٨٦٥.@@
 للخروج من البيت 

@@.٨٨٤ 

أرفض القيام ببعض األعمال بسبب  ٤
 القاسيةالمعاملة 

سبب لي  احتياجاتيعدم توفير  ٨ ٨٦٣.@@
 االنحراف

@@.٨٢٩ 

 ٠٫٠١دال عند مستوى الداللة @@ 
أي ة الكلية  األحداث  بالدرجوجنوحالمعاملة الوالدية القاسية الناتجة عن ثار اآل أنماطمعامالت ارتباط عبارات . )٣(

 النمط المنتمية إليه

لسلوك ارتكاب ال الخاطئ يتصرف ١
 المنحرف

 يزيد فيالعقاب الموجه لي  ٥ ٩٥٨.@@
 مع الغيرعنادي 

@@.٩٥٦ 

 مع الغياب عن المنزل لوقت طويل ٢
 زمالئي

شتم والديّ لي يزيد من  ٦ ٩٧٢.@@
 كراهيتي لهما

@@.٩٦٠ 

إحداث العنف مع غيري ونفسي  ٣
 بسبب ظروف

 الوالدين مع المشاجراتكثرة  ٧ ٩٦٦.@@
 جعلتني عصبياً

@@.٩٦٦ 

االمتناع عن الصدق والصراحة بيني  ٤
 وبين الوالدين

@@.٩٥٩ 
 

 ٠٫٠١دال عند مستوى الداللة @@ 



 

 
٢١٦

   في المدن الرئيسة األحداثوجنوح  القاسيةنماط المعاملة الوالديةالعالقة بين أ
ألحداث الجانحين اعينة من  دراسة ميدانية لمقارنة أنماط المعاملة الوالدية القاسية واألثار المرتبطة بها على

 نزالء دور المالحظة الموقوفين في الرياض والدمام وجدة
مشبب سعيد بن ظويفر القحطاني. د

أن قيم معامالت االرتباط لكل عبارة من العبـارات         ) ٣( الجدول رقم    بيانات من   تضحاو

مـن  الثالثـة   للجداول  ) ٠٫٠١(صائياً عند مستوي الداللة     موجبة ودالة إح  جاءت   ما تقيسها مع  

 المقيـاس ،  ثبـات  التأكـد مـن  أمـا مـن ناحيـة       .  الداخلي   مما يدل على قبول اتساقها    ؛  ) ٣ إلى   ١(

)  (Cronbach's Alpha "معادلــة ألفــا كرونبــاخ " تــم حــساب معامــل ثباتــه باســتخدام  فقــد 

 : األتي) ٤(ل رقم لالتساق الداخلي وكانت نتائجه كما يبينها الجدو

 )٤(جدول رقم 

  ألنماط المعاملة الوالدية القاسيةألفا كرونباخ ثبات معامل يوضح 
 عدد   األنماط

 العبارات
معامل ثبات 

Cronbach's Alpha 
 ٦٥٨. ٨  األحداثوجنوح المعاملة الوالدية القاسية أنماط
القاسية المعاملة الوالدية عن فعل ال ردة أنماط

 ٨٧٦. ٨ اث األحدوجنوح

الدية القاسية والمعاملة الالناتجة عن ثار اآل أنماط
 ٩٦٨. ٧  األحداثوجنوح

 ٩٥١. ٢٣  الثبات العام

فــإن معامــل الثبــات العــام لمقــاييس أنمــاط المعاملــة     ) ٤(طبقــا لبيانــات الجــدول رقــم   

تــع وهــذا يــدل علــى أن المقيــاس يتم  ، )٠٫٩٥١(الوالديــة وجنــوح األحــداث مرتفــع ، حيــث بلــغ   

وقـد  .  من الثبات ، لـذا تـمّ االعتمـاد عليـه فـي التطبيـق الميـداني لجمـع البيانـات                    عالية  بدرجة  

ــة     كوصــف الباحــث ألهــداف دراســته للمبحــوثين    ، روعــي فــي اســتخدامه القــضايا األخالقي

 بأن البحث لن يستخدم إال لغـرض البحـث العلمـي            أبلغهموإبالغهم بجهة عمله ، كذلك      

ساليب إحصايئة مناسبة عـن     أحصائي ، فقد استخدم     يل البيانات اإل  أما أسلوب تحل  . فقط  

، كمعامـل   ) SPSS (بواسـطة برنـامج   طريق برنـامج الحـزم اإلحـصائية للعلـوم االجتماعيـة            

نمــاط المعاملــة الوالديــة أللتحقــق مــن طبيعــة االرتبــاط بــين   "Pearson’s"ارتبــاط بيرســون 

ــوحالقاســية  ــارات أنمــاط  حــداث لكــلّ  االوجن ــة القاســية    مــن عب ــة الوالدي ــوح المعامل  وجن

االحداث بالدرجة الكلية ، وعبارات أنماط ردة فعل الجانح عن المعاملـة الوالديـة القاسـية        

ــاح          ــة القاســية وجن ــة الوالدي ــار الناتجــة عــن المعامل ــارات أنمــاط اآلث ــة ، وعب بالدرجــة الكلي

)   Cronbach's Alpha ("معادلـة ألفـا كرونبـاخ   "كذلك اسـتخدم  .  األحداث  بالدرجة الكلية
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 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

وفي مرحلـة تحليـل البيانـات وبعـد أن تـم ترميزهـا وإدخالهـا        .  للتأكد من ثبات أداة الدراسة  

  لكـــي تتـــيح للباحـــث تحليـــل العالقـــة بـــين  Crosstabsبالحاســـب اآللـــي اســـتخدم الباحـــث  

النـسب المئويـة مـن المجمـوع العمـودي للتعـرف            التكرارات و متغيرين أو أكثر باستخدام     

كمـا  . ى الخصائص االجتماعية والبناء األسري ألفراد العينـة والفـروق اإلحـصائية بينهمـا        عل

كــذلك اســتخدمت معــامالت ارتبــاط بيرســون  و. Chi-Square" ٢كــا"تــم اســتخدام اختبــار

Pearson Correlationلقــد اســتعين ايــضاً .  لغــرض معرفــة العالقــات بــين متغيــرات البحــث

ه  أثر كل متغير علـى حـدّ  لمعرفة Multiple Regression  أسلوب تحليل االنحدار المتعددب

 مــستوى أنمــاط المعاملــة الوالديــة حــسب قــوة    علــى فــي تفــسير التبــاين  لإلســتفادة منهــا 

، وبعــد ذلــك تأكــد  Beta  األحــداث اعتمــاداً علــى معامــل بيتــا   جنــوحتأثيرهــا النــسبي علــى  

 إلجــراء تحليــل االنحــدار  الباحــث مــن ســالمة االفتراضــات المطلــوب توافرهــا فــي البيانــات    

وأخيـراً  . كافتراض التوزيع الطبيعـي وافتـراض اسـتقاللية المتغيـرات عـن بعـضها الـبعض                 

لمعرفـة الفـروق بـين    ) One Way ANOVA" (تحليل التبـاين األحـادي  "تم استخدام اختبار 

هـا  وعالقتنمـاط المعاملـة الوالديـة القاسـية     أخـتالف متغيـرات    الإجابات أفـراد العينـة طبقـاً        

 الفــروق التــي مـن لتحقــق ول،   الريــاض والــدمام وجـدة الرئيـسة  األحــداث فـي المــدن  بجنـوح 

 " Scheffe "، تــم اســتخدام اختبــار شــيفيه    توصــل إليهــا اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي  

 .  المدنهذه  األحداث حسب متغيرات وجنوحلتحديد الفروق بين أنماط المعاملة الوالدية  



 

 
٢١٨

   في المدن الرئيسة األحداثوجنوح  القاسيةنماط المعاملة الوالديةالعالقة بين أ
ألحداث الجانحين اعينة من  دراسة ميدانية لمقارنة أنماط المعاملة الوالدية القاسية واألثار المرتبطة بها على

 نزالء دور المالحظة الموقوفين في الرياض والدمام وجدة
مشبب سعيد بن ظويفر القحطاني. د

 نتائج الدراسة 
  الرئيسةالمدن في  الخصائص االجتماعية والديموغرافية لألحداث الجانحين: أوال

 )٥(جدول رقم 

الخصائص االجتماعية  فئات متغيرات حسب الثالثالمدن في فراد العينة أيوضح توزيع 

 لألحداث الجانحين
 فئات متغير العمر )١(

العمر
 
 دار المالحظة

 سنة ١٥من 
 فاقل

١٦ 
 سنة

١٧ 
 سنة

 ١٨من 
ه سن
وع فأكثر

جم
الم

 

مربع 
 كاي
Chi-

Square 

مستوى 
 الداللة
Sig-
level 

 الرياض ٥٠ ٨ ٢١ ١٢ ٩ ك
% ٣٣٫٣ ٪٢٨٫٦ ٪٣٦٫٢ ٪٣٠٫٨ ٪٣٦٫٠٪ 
 الدمام ٥٠ ١٣ ١٨ ١٢ ٧ ك
% ٣٣٫٣ ٪٤٦٫٤ ٪٣١٫٠ ٪٣٠٫٨ ٪٢٨٫٠٪ 
 جدة ٥٠ ٧ ١٩ ١٥ ٩ ك
% ٣٣٫٣ ٪٢٥٫٠ ٪٣٢٫٨ ٪٣٨٫٥ ٪٣٦٫٠٪ 
 المجموع ١٥٠ ٢٨ ٥٨ ٣٩ ٢٥ ك
% ١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠٪ 

 
 
 
 

٣٫٢٣٧a 

 
 
 
 

.٧٧٩ 

 المرحلة الدراسية فئات متغير المرحلة الدراسية )٢(
 المجموع ثانوي متوسط دارالمالحظة

 الرياض ٥٠ ٣٦ ١٤ ك
% ٣٣٫٣ ٪٣٧٫٩ ٪٢٥٫٥٪ 
 الدمام ٥٠ ٣٢ ١٨ ك
% ٣٣٫٣ ٪٣٣٫٧ ٪٣٢٫٧٪ 
 جدة ٥٠ ٢٧ ٢٣ ك
% ٣٣٫٣ ٪٢٨٫٤ ٪٤١٫٨٪ 
 المجموع ١٥٠ ٩٥ ٥٥ ك
% ١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠٪ 

 
 
 
 
٣٫٥٠٢a 

 
 
 
 
.١٧٤ 

 مستوى الحي فئات متغير مستوى الحي السكني )٣(
متو مرتفع دار المالحظة

 المجموع منخفض سط

 الرياض ٥٠ ٩ ٣٥ ٦ ك
% ٣٣٫٣ ٪٢٣٫١ ٪٤١٫٧ ٪٢٢٫٢٪ 
 لدماما ٥٠ ٢٢ ١٩ ٩ ك
% ٣٣٫٣ ٪٥٦٫٤ ٪٢٢٫٦ ٪٣٣٫٣٪ 
 جدة ٥٠ ٨ ٣٠ ١٢ ك
% ٣٣٫٣ ٪٢٠٫٥ ٪٣٥٫٧ ٪٤٤٫٤٪ 

 
 
 
 

١٦٫١٧٠a 

 
 
 
 

.٠٠٣ 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢١٩
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 فئات متغير العمر )١(
العمر

 
 دار المالحظة

 سنة ١٥من 
 فاقل

١٦ 
 سنة

١٧ 
 سنة

 ١٨من 
ه سن
وع فأكثر

جم
الم

 

مربع 
 كاي
Chi-

Square 

مستوى 
 الداللة
Sig-
level 

 المجموع ١٥٠ ٣٩ ٨٤ ٢٧ ك
% ١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠٪ 

 نوع السكن فئات متغير نوع السكن )٤(
 المجموع إيجار ملك المالحظة دار

 الرياض ٥٠ ٢٠ ٣٠ ك
% ٣٣٫٣ ٪٢٧٫٠ ٪٣٩٫٥٪ 
 الدمام ٥٠ ٢٩ ٢١ ك
% ٣٣٫٣ ٪٣٩٫٢ ٪٢٧٫٦٪ 
 جدة ٥٠ ٢٥ ٢٥ ك
% ٣٣٫٣ ٪٣٣٫٨ ٪٣٢٫٩٪ 
 المجموع ١٥٠ ٧٤ ٧٦ ك
% ١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠٪ 

 
 
 
 

٣٫٢٥٤a 

 
 
 
 
.١٩٧ 

 المــدن الــثالثحــسب توزيــع أفــراد العينــة فــي  ) ٥/١(رقــم  بيانــات الجــدول تــشير 

هـم  )  سـنة فاقـل  ١٥( مـن الفئـة العمريـة     %٣٦وبـسنبة   ) ٩(إلـى أن    ) م وجدة   الرياض والدما (

. من منطقة الرياض ، كذلك بنفس التكرار والنسبة لمنطقـة جـدة ، تليهـا منطقـة الـدمام               

هــم مــن منطقــة جــدة ، يليهــا )  ســنة١٦( فهــم مــن الفئــة العمريــة %٣٨٫٥وبنــسبة ) ١٥(أمــا 

وبنـسبة  ) ٢١(كـذلك   . طقتي الرياض والـدمام     تشابه بين تكرارات ونسب الذين هم من من       

) ١٣(أمــا . ، يليهــا الــذين هــم مــن منطقــة جــدة ثــم الــدمام  )  ســنة١٧(  للفئــة العمريــة %٣٦٫٢

هـم مـن منطقـة الـدمام ،     )  سـنة فـأكثر  ١٨( للـذين اعمـارهم مـن       %٤٦٫٤والتي مثلت نـسبة     

للتأكد ،  "Chi-Square"   تربيعوباستخدام اختبارمربع كاي. تليها منطقة الرياض ثم جدة      

 كان هنالك فروق أو اختالفات من عدمها بـين تكـرار ونـسب المجموعـات ، وهـل                 إذاعما  

عـدم  فقـد أتـضح     . يحدث تكرار أو نسبة ما بـشكل أكثـر فـي مجموعـة عنهـا فـي األخـرى                    

 و مــستوى الداللــة  ٣٫٢٣٧aمربــع كــاي حيــث بلغــت قيمــة  ، ذات داللــة إحــصائية فــروقوجــود 

وبالطريقــة  .  ، عنــد مقارنــة النتــائج طبقـا لتــصنيف فئــات متغيــر العمــر ٧٧٩.ان  اإلحـصائية كــ 

المـدن الـثالث إلـى      حسب توزيع أفراد العينة في      ) ٥/٢( ، تبين من معطيات الجدول       نفسها



 

 
٢٢٠

   في المدن الرئيسة األحداثوجنوح  القاسيةنماط المعاملة الوالديةالعالقة بين أ
ألحداث الجانحين اعينة من  دراسة ميدانية لمقارنة أنماط المعاملة الوالدية القاسية واألثار المرتبطة بها على

 نزالء دور المالحظة الموقوفين في الرياض والدمام وجدة
مشبب سعيد بن ظويفر القحطاني. د

هم من منطقة الريـاض ، تليهـا منطقـة    ) المرحلة الثانوية( من فئة %٣٧٫٩وبنسبة  ) ٣٦(أن  

) المرحلــة المتوســطة ( هــم مــن  %٤١٫٨وبنــسبة ) ٢٣ (كــذلك. الــدمام ثــم منطقــة جــدة    

ــدمام ثـــم منطقـــة الريـــاض     ــا منطقـــة الـ ــدة ، تليهـ ــة جـ ــروق  وتبـــين . لمنطقـ ــود فـ عـــدم وجـ

ة عنـــد مقارنـــة النتـــائج طبقـــا لتـــصنيف المرحلـــة الدراســـية يأواختالفـــات ذات داللـــة إحـــصائ

 لبيانـات بة  أمـا بالنـس   .  الدراسـية  لألحداث الجانحين في كل المدن حسب فئات مـراحلهم        

 %٥٦٫٤وبنـسبة  ) ٢٢(، فقد وجـد أن هنالـك     حسب توزيع أفراد العينة     ) ٥/٣(الجدول رقم   

هم من منطقة الـدمام ، تلـيهم منطقـة          ) مستوى الحي السكني المنخفض   (من فئة متغير    

هم ) مستوى الحي المتوسط( من فئة  %٤١٫٧وبنسبة  ) ٣٥(كذلك  .  الرياض ومن ثم جدة   

وبنــسبة ) ١٢(فـي حــين ، نجـد   . يهـا منطقــة جـدة ثــم منطقـة الــدمام    مـن منطقـة الريــاض ، يل  

هـم مـن منطقـة جـدة ، يليهـا الـدمام ثـم منطقـة                 ) مـستوى الحـي المرتفـع     ( من فئة    %٤٤٫٤

 حيـث بلغـت   ،ة يوجـود فـروق ذات داللـة إحـصائ    مربـع كـاي   وأوضحت نتائج اختبار   . الرياض

 ، عنـد مقارنـة النتـائج طبقـا     ٠٠٣. كـان       ومستوى داللة اإلحصائية    ١٦٫١٧٠a   Chi-Squareقيمة  

، حيـث بينـت التكـرارات والنـسب المئويـة أن           لتصنيف فئات متغير مستوى الحي السكني     

 جـدة  كـان لـصالح منطقـة   حـداث الجـانحين    لالكان لصالح   مستوى الحي السكني المرتفع     

 العينـة   حـسب توزيـع أفـراد     ) ٥/٤( الجـدول رقـم      مؤشرات أما   .مقارنة مقارنة ببقية المدن     

نـوع  ( مـن فئـة متغيـر        %٣٩٫٥والتي تمثـل مـا نـسبته          ) ٣٠(المدن الثالث فقد أظهرت أن      في  

) ٢٩(أمـا  . هم من منطقـة الريـاض ، تليهـا منطقـة جـدة ثـم منطقـة الـدمام          ) السكن الملك 

هم من منطقـة الـدمام ، تليهـا    ) نوع السكن اإليجار  ( هم من فئة متغير      %٣٩٫٢وما نسبته   

 عـدم وجـود فـروق       ، أتضح مربع كاي   وباستخدام اختبار   . منطقة الرياض   منطقة جدة ثم    

نحـو متغيـر    ) الريـاض والـدمام وجـدة     (مـن    حـداث الجـانحين فـي كـل       ة لال يذات داللة إحصائ  

ــين أن  نــوع الــسكن  فــي منطقــة   األكبــر كانــتالتــي تمتلــك مــسكن   أســر االحــداث  ، وتب

 . اطق األخرى في المنمقارنة مع األسر التي ال تمتلك سكن الدمام 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٢١

 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

  الثالث الرئيسةالمدن بعض خصائص البناء األسري وجنوح األحداث في : ثانياً
 )٦(جدول رقم 

 حسب فئات متغيرات بعض خصائص البناء الرئيسةيوضح توزيع أفراد العينة في المدن 
 والجنوح األسري 

 فئات متغير الدخل الشهري لألسرة )١(
 الدخل

 
 

 دار المالحظة

 من
 ف آال٥٠٠٠
  فاقلريال

 ٥٠٠٠من 
 ١٠٠٠٠ إلى 

 ريالالف 

 ١٠٠٠٠من 
 ١٥٠٠٠ إلى 

 ريالالف 

من  
١٥٠٠٠ 
ألف 
 ريال
 فاكثر

 
وع
جم
الم

 

 مربع كاي
Chi-

Square- 
Value 

مستوى 
 الداللة

Sig-level 

 ٥٠ ٧ ١٢ ٨ ٢٣ ك
 الرياض

% ٣٣٫٣ ٪٢٩٫٢ ٪٣٦٫٤ ٪١٧٫٠ ٪٥٠٫٠٪ 
 ٥٠ ١٠ ١٠ ١٥ ١٥ ك

 الدمام
% ٣٣٫٣ ٪٤١٫٧ ٪٣٠٫٣ ٪٣١٫٩ ٪٣٢٫٦٪ 
 ٥٠ ٧ ١١ ٢٤ ٨ ك

 جدة
% ٣٣٫٣ ٪٢٩٫٢ ٪٣٣٫٣ ٪٥١٫١ ٪١٧٫٤٪ 
 ١٥٠ ٢٤ ٣٣ ٤٧ ٤٦ ك

 المجموع
% ١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠٪ 

 
 
 

١٦٫٤٩٢a 

 
 
 
.٠١١ 

 فئات متغير عدد أفراد األسرة )٢(
 عدد أفراد    
           األسرة
 دار المالحظة

  أفراد٥من 
 لفاق

 إلى ٥من 
 ١٠أقل من 

 إلى ١٠من 
 ١٥أقل من 

 ١٥من  
 فرد
 فأكثر

 
 المجموع

 ٥٠ ٦ ١٠ ٢٢ ١٢ ك
 الرياض

% ٣٣٫٣ ٪٢٤٫٠ ٪٣٥٫٧ ٪٣٤٫٤ ٪٣٦٫٤٪ 
 ٥٠ ١٣ ٧ ٢٠ ١٠ ك

 الدمام
% ٣٣٫٣ ٪٥٢٫٠ ٪٢٥٫٠ ٪٣١٫٣ ٪٣٠٫٣٪ 
 ٥٠ ٦ ١١ ٢٢ ١١ ك

 جدة
% ٣٣٫٣ ٪٢٤٫٠ %٣٩٫٣ ٪٣٤٫٤ ٪٣٣٫٣٪ 
 ١٥٠ ٢٥ ٢٨ ٦٤ ٣٣ ك

 المجموع
% ١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠٪ 

 
 
 
 
 
٥٫١٥٥a 

 
 
 
 
 

.٥٢٤ 

 تعليم األب فئات متغير مستوى تعليم األب )٣(
 المجموع منخفض متوسط مرتفع دارالمالحظة

 ٥٠ ١٩ ٢٠ ١١ ك
 الرياض

% ٣٣٫٣ ٪٤٤٫٢ ٪٢٩٫٤ ٪٢٨٫٢٪ 
 ٥٠ ١٧ ٢٣ ١٠ ك

 الدمام
% ٣٣٫٣ ٪٣٩٫٥ ٪٣٣٫٨ ٪٢٥٫٦٪ 
 ٥٠ ٧ ٢٥ ١٨ ك

 جدة
% ٣٣٫٣ ٪١٦٫٣ ٪٣٦٫٨ ٪٤٦٫٢٪ 
 ١٥٠ ٤٣ ٦٨ ٣٩ ك

 المجموع
% ١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠٪ 

 
 
 
 

٩٫٢٤٩a 

 
 
 
 

.٠٥٥ 



 

 
٢٢٢

   في المدن الرئيسة األحداثوجنوح  القاسيةنماط المعاملة الوالديةالعالقة بين أ
ألحداث الجانحين اعينة من  دراسة ميدانية لمقارنة أنماط المعاملة الوالدية القاسية واألثار المرتبطة بها على

 نزالء دور المالحظة الموقوفين في الرياض والدمام وجدة
مشبب سعيد بن ظويفر القحطاني. د

 فئات متغير مستوى تعليم األم )٤(
 تعليم األم
 مرتفع دارالمالحظة

متوس
 ط

 المجموع منخفض

 ٥٠ ١٨ ١٨ ١٤ ك
 الرياض

% ٣٣٫٣ ٪٣٦٫٠ ٪٢٦٫٥ ٪٤٣٫٨٪ 
 ٥٠ ٢٢ ٢١ ٧ ك

 الدمام
% ٣٣٫٣ ٪٤٤٫٠ ٪٣٠٫٩ ٪٢١٫٩٪ 
 ٥٠ ١٠ ٢٩ ١١ ك

 جدة
% ٣٣٫٣ ٪٢٠٫٠ ٪٤٢٫٦ ٪٣٤٫٤٪ 
 ١٥٠ ٥٠ ٦٨ ٣٢ ك

 المجموع
% ١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠ ٪١٠٠٫٠٪ 

 
 
 

٩٫٦٤٥a 

 
 
 

.٠٤٧ 

الريــاض ( المــدن الــثالث فــي العينــةأفــراد طبقــاً لتوزيــع ) ٦/١(نتــائج الجــدول رقــم تــشير 

 لفئـة الـدخل الـشهري لألسـرة          %٥١٫١مـن الـذين مثلـت نـسبتهم         ) ٢٤(، أن   ) والدمام وجـدة    

ــدمام ثــم     )  آالف ريــال فاقــل ١٠٠٠٠ إلــى ٥٠٠٠مــن ( هــم مــن منطقــة جــدة ، تليهــا منطقــة ال

هـم  )  آالف  ريـال فاقـل        ٥٠٠٠( لفئـة الـدخل      %٥٠من الذين نـسبتهم     ) ٢٣(كذلك  . الرياض  

مـن الـذين مثلـت نـسبتهم        ) ١٢(ايـضاً   . من منطقة الريـاض ، تليهـا منطقتـي الـدمام ثـم جـدة                

هــم مــن الريــاض ، يليهــا الــذين هــم مــن   )  فاقــل١٥٠٠٠ إلــى ١٠٠٠٠( لفئــة الــدخل مــن %٣٦٫٤

 للـذين دخـول اسـرهم       %٤١٫٧والتي مثلت نـسبتهم     ) ١٠(في حين   . منطقة الدمام ثم جدة     

 تبـين  وقـد  .  هم من منطقة الدمام ، تليها منطقة الرياض ثـم جـدة           ) آلف فأكثر  ١٥٠٠٠من    (

 و مــستوى ١٦٫٤٩٢a  Chi-Square حيــث بلغــت قيمــة  ،ة يأن هنالــك فروقــاً ذات داللــة إحــصائ  

 ، عند مقارنة نتائج فئات متغير الدخل الـشهري ألسـر األحـداث           ٠١١.الداللة اإلحصائية كان      

المتوسـط كـان لـصالح      إن فئـة الـدخل      سب المئويـة    لحيث بينت لتكرارات والنـ    ،   الجانحين

 لمنطقـة   والمرتفـع كـان     الريـاض  كان لمنطقة  والمنخفض جدة ،    بمنطقةألسر الجانحين   

وطبقـاً  .  الـسرقة وقـود إلـى الجـرائم األخالقيـة     يالدخل المـنخفض قـد   أن  ؛ مما يعني الدمام

الــذين مثلــت نــسبتهم  مــن ) ٢٢( حــسب توزيــع أفــراد العينــة أن  )٦/٢(الجــدول رقــم لنتــائج 

هم من الرياض كـذلك بـنفس       )  أفراد ١٠ إلى أقل من     ٥( لفئة عدد أفراد األسرة من       %٣٤٫٤

)  فـأكثر ١٥( لفئـة مـن   %٥٢وبنـسبة  ) ١٣(أمـا  . الوضع للذين من جدة ، يليها الذين من الدمام  

 ٥( لفئـة مـن      %٣٦٫٤الـذين بلغـت نـسبتهم       ) ١٢(ومن  . هم من الدمام ، تليها الرياض وجدة        



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٢٣

 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

 %٣٩٫٣بنـسبة  ) ١١(هم من الريـاض ، تليهـا منطقتـي جـدة ثـم الـدمام ، كـذلك                ) أفراد فاقل 

وجـود فـروق   ولـم يتـضح   . هم من جدة ، تليها الريـاض ثـم الـدمام    )  فاقل ١٥ إلى   ١٠(لفئة من   

يعنـي ارتفـاع   ممـا   ؛ ة طبقا لتصنيف فئات متغير عـدد أفـراد أسـرة الحـدث        يذات داللة إحصائ  

حـسب توزيـع   ) ٦/٣(نتـائج الجـدول رقـم    مـن   تبـين   كمـا    . المدنكل   في رةعدد أفراد األس  

تعلــــيم األب ( لفئــــة مــــستوى %٣٦٫٨مــــن الــــذين مثلــــت نــــسبتهم  ) ٢٥(أفــــراد العينــــة أن 

مثلـت نـسبتهم   ) ١٨(هم من جدة ، يليها الذين من الريـاض ثـم الـدمام ، كـذلك      ) المتوسط

ــذين مــن الريــاض ثــم    هــم مــن جــدة  ) مــسوى تعلــيم األب المرتفــع  ( لفئــة %٤٦٫٢  ، يليهــا ال

 يـأتي هم من الريـاض  ) مستوى تعليم األب المنخفض( لفئة %٤٤٫٢بنسبة  ) ١٩ (أما. الدمام  

أن هنالــك فروقــاً ذات داللــة وباســتخدام اختبــار مربــع كــاي أتــضح . بعــدها الــدمام ثــم جــدة

لك تبـين   إضافة لـذ   .األب   تعليممستوى  متغير   فئات   طبقا لتصنيف  المدنة في كل    يإحصائ

من الذين مثلـت نـسبتهم      ) ٢٩( حسب توزيع أفراد العينة أن       )٦/٤(من نتائج الجدول  رقم      

هم من جدة ، يليها الذين هم من الرياض ثـم  ) مستوى تعليم األم المتوسط   ( لفئة   %٤٢٫٦

هــم مــن ) مــسوى تعلـيم األم المــنخفض ( لفئــة %٤٤مثلــت نـسبتهم  ) ٢٢(الـدمام ، كــذلك  

مــستوى ( لفئــة %٤٣٫٨وبنــسبة ) ١٤ (أمــا. ن هــم مــن الريــاض ثــم جــدة   الــدمام ، يليهــا الــذي 

وبـالرجوع لنتـائج  اختبـار       . هم من الرياض ياتي بعدها جدة ثم الـدمام          ) تعليم األم المرتفع  

 فئـات   طبقـا لتـصنيف    المـدن ة في كـل     يأن هنالك فروقاً ذات داللة إحصائ     تضح  امربع كاي ،    

 .األم  تعليممستوى متغير 



 

 
٢٢٤

   في المدن الرئيسة األحداثوجنوح  القاسيةنماط المعاملة الوالديةالعالقة بين أ
ألحداث الجانحين اعينة من  دراسة ميدانية لمقارنة أنماط المعاملة الوالدية القاسية واألثار المرتبطة بها على

 نزالء دور المالحظة الموقوفين في الرياض والدمام وجدة
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  االجتماعية بالمدن الرئيسيةة في دور المالحظاألحداثأسباب حجز  : ثالثاً
 )٧(جدول رقم 

  حسب سبب حجز الحدث الرئيسةيوضح توزيع أفراد العينة بالمدن 
سبب  فئات متغير أسباب دخول الحدث لدار المالحظة

 الحجز
 
 دار

 المالحظة

 قضايا
 سرقة

 قضايا
مخالفة 
 مرورية

 قضايا
ضايا مضاربة

ق
القي 

أخ
 ة

 قضايا
آخري 
 تذكر

 
 المجموع

 مربع كاي
Chi-

Square- 
Value 

مستوى 
 الداللة
Sig-
level 

  ٥٠ ١٣ ٧ ٨ ١٢ ١٠ ك
  %٣٣٫٣  %٢٧٫٧  %٢٨٫٠  %٣٨٫١  %٤٤٫٤  %٣٣٫٣ % الرياض

  ٥٠ ١٤ ٩ ٨ ٦ ١٣ ك
  %٣٣٫٣  %٢٩٫٨  %٣٦٫٠  %٣٨٫١ ٪٢٢٫٢  %٤٣٫٣ % الدمام

  ٥٠ ٢٠ ٩ ٥ ٩ ٧ ك
  %٣٣٫٣  %٤٢٫٦  %٣٦٫٠  %٢٣٫٨  %٣٣٫٣  %٢٣٫٣ % جدة

 ١٥٠ ٤٧ ٢٥ ٢١ ٢٧ ٣٠ ك
 

 % المجموع
١٠٠٫٠
%  

١٠٠٫٠  %١٠٠٫٠  %١٠٠٫٠  %١٠٠٫٠  %١٠٠٫٠%  

 
 
 

٦٫٨٠٧a 

 
 
 

.٥٥٨ 

مــن ) ٢٠(بالمــدن الــثالث أن عينــة الحــسب توزيــع أفــراد ) ٧(طبقــاً لبيانــات الجــدول رقــم 

مثــل ) القــضايا األخــرى(فــي  لفئــة قــضايا حجــز الحــدث بالــدار %٤٢٫٦الــذين بلغــت نــسبتهم 

، يليهــا منطقــة  هــم مــن منطقــة جــدة  "المخــدرات والعــصيان الوالــدي والتحــرش والتهديــد "

هـم مـن   ) الـسرقات ( لفئـة قـضايا الحجـز فـي     %٤٣٫٣بنـسبة  ) ١٣(الدما ثم الريـاض ، كـذلك        

 للـذين ) مخالفـات مروريـة  ( قـضايا  %٤٤٫٤وبنـسبة  ) ١٢(أمـا   . الدمام ، تليها الريـاض ثـم جـدة          

 للقـــضايا  %٣٦ونـــسبتها  ) ٩(كـــذلك نجـــد   . هـــم مـــن الريـــاض ، يليهـــا جـــدة ثـــم الـــدمام        

 لقــضايا %٣٨٫١وبنــسبة ) ٨(أمــا . للــذين هــم مــن الــدمام وبــنفس الوضــع جــدة    ) االخالقيــة(

وباسـتتخدام اختبـار    .  للذين هم من الرياض وبنفس الوضع الدمام ، تليها جـدة          ) المضاربة(

 والداللـة   ٦٫٨٠٧a  ² قيمـة كـا    بلغـت  حيـث روق بـين المـدن،       فـ  مربع كاي أتضح عدم وجود أي     

 فــي متغيـر قــضايا حجــز  الــثالثفـروق بــين المـدن   يـشير لعــدم وجــود   ممــا ؛ ٥٥٨.اإلحـصائية  

،  " مروريـة ، مـضاربة ، قـضايا أخالقيـة ، وقـضايا أخـرى      مخالفـات سـرقة ،  "األحداث الجانحين  

 .ام وجدةلف في الرياض عنها في الدممما يعني أن قضايا الحجز لألحداث الجانحين ال تخت



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٢٥

 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

  الرئيسةحداث في المدن  االوعالقتها بجنوحالمعاملة الوالدية بعض أنماط  : رابعاً
أنمــاط "الثالثــة  بــين المتغيــرات ) Pearson Correlation(لحــساب مــصفوفة االرتبــاط   

 اآلثـار  وأنمـاط   ردة الفعل عـن المعاملـة الوالديـة القاسـية         وأنماطالمعاملة الوالدية القاسية    

هــذه األنمــاط الثالثــة    لتحديــد العالقــة بــين   "لمعاملــة الوالديــة القاســية  ا نمــطالناتجــة عــن  

 :األتيعلى النحو ) ٨(كما يتضح من الجدول رقم النتائج ظهرت 

 )٨(جدول رقم 

 لألنماط الرئيسة الثالثة) Descriptive Statics(يوضح المتوسط واالنحراف المعياري 
 المتغيرات

Variables 
 المتوسط
Mean 

 االنحراف المعياري
Std. Deviation 

 
N 

 ١٥٠ ٥٨٧٨١. ٢٫٠٤٥٨  المعاملة الوالدية القاسيةأنماط 
 ١٥٠ ٦٥٢١٤. ٢٫٠٦١٧ الوالدية القاسية المعاملةعن فعل ال ردة أنماط 
المعاملة الوالدية الناتجة عن نمط ثار األ نمط

 القاسية
١٥٠ ٦١٢١٤. ٢٫١٦٠٠ 

الــذي يوضــح المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات    ) ٨(طيــات الجــدول رقــم  طبقــاً لمع

أنمــاط المعاملــة الوالديــة القاســية  المعياريــة لجميــع األنمــاط الرئيــسة الثالثــة المتمثلــة فــي  

وأنمــاط ردة الفعــل عــن المعاملــة الوالديــة القاســية مــن قبــل األحــداث الجــانحين وأنمــاط     

نــستنتج مــن الجــدول أنــه تقــل االنحرافــات     القاســية ، اآلثارالناتجــة عــن المعاملــة الوالديــة  

المعيارية عن المتوسطات الحسابية ؛ مما يؤكد أن توزيع أفراد العينة كان توزيعاً طبيعياً     

كشروط الستخدام معامل ارتبـاط بيرسـون، كـذلك مـن شـروط اسـتخدام هـذا العامـل            

ــة عــشوائية ومــستقلة     ــه ســابقاً انظــر قــسم اإلجــراءات المنه  (أن تكــون العين وقــد ).  جي

فـــي  نتـــائج معامـــل ارتبـــاط بيرســـون) Pearson Correlation(ظهـــرت مـــصفوفة االرتبـــاط 

 :األتيعلى النحو ) ٩(الجدول رقم 
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 )٩(جدول رقم 

 بين األنماط الرئيسة الثالثة) Pearson Correlation(يوضح مصفوفة االرتباط 
الناتجة ثار األ أنماط

المعاملة عن نمط 
 اسيةالوالدية الق

 فعل ال ردة أنماط 
 المعاملةعن 

 الوالدية القاسية

 المعاملة أنماط
 الوالدية القاسية

 المتغيرات

   المعاملة الوالدية القاسيةأنماط  ١  
 المعاملةعن فعل ال ردة أنماط  **٥٨٦. ١ 

 الوالدية القاسية
المعاملة الناتجة عن نمط ثار األ نمط **٥٤٨. **٤٦٣. ١

 يةالوالدية القاس

**. Correlation is significant at the ٠٫٠١ level (٢-tailed).                                    

      ** ٠٫٠١دال إحـــــــــــــــــــــــــــــــــصائياً عنـــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــــــــــستوى  

 Pearson(معـامالت ارتبـاط بيرسـون    منـه  اسـتخرجت  الـذي  ) ٩( الجـدول رقـم   طبقـا لنتـائج  

Correlation (  ــاطلغــرض فحــص لرئيــسية المختلفــة ، فقــد اتــضح مــن    األنمــاط ا بــين االرتب

 كــل نمــط مــن هــذه    ذات داللــة إحــصائية بــين ة ارتباطيــاتوجــود عالقــ معطيــات الجــدول  

أنمـاط ردة الفعـل عـن المعاملـة الوالديـة      بـين  )  **٥٨٦.(، وقـد بلـغ أقـوى االرتباطـات      األنمـاط 

لمعاملــة الوالديــة االقاســية وأنمــاط المعاملــه الوالديــة القاســية ، وأنمــاط اآلثــار الناتجــة عــن  

أنمــاط كــان أضــعفها االرتبــاط بــين  و، )**٥٤٨( وأنمــاط المعاملــة الوالديــة القاســية  القاســية

ــار الناتجــة عــن    ــة القاســية وأنمــاط    ااآلث ــة الوالدي ــردة الفعــل عــن  لمعامل  الوالديــة ةالمعامل

القاســية ولمعرفــة أي األنمــاط أكثــر تــأثيراً مــن جــرى المعاملــة الوالديــة    .  )**٤٦٣. (القاســية

وجنـــوح االحـــداث فـــي المـــدن الرئيـــسة ، ولتحديـــد نـــسبة مـــساهمة كـــل متغيـــر مـــن هـــذه  

المتغيـــرات فـــي تفـــسير نـــسبة التبـــاين ، فقـــد أتـــضح مـــن نتـــائج تحليـــل االنحـــدار المتعـــدد     

)Multiple Regression ( في الجدول رقم)على النحو األتي) ١٠ : 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٢٧

 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

 ) ١٠(جدول رقم 

 )  Multiple Regression(يوضح تحليل االنحدار المتعدد 
 اإلحصائيةالداللة 

Sig. 
 قيمة ت

(T-test) 
 قيمة بيتا
(Beta) 

 المتغــــــيرات
Variables 

   المعاملة الوالدية القاسيةأنماط  -٠٤٨.- -٤٧٨.- ٦٣٤.

الوالدية  المعاملةعن فعل ال ردة أنماط  -٠٩٣.- -٨٧٦.- ٣٨٢.
 القاسية

المعاملة الوالدية اتجة عن نمط النثار األ نمط ٣٥٢. ٣٫٦٤٤ ٠٠٠.
 القاسية

 ٠٠٤.  ومستوى الداللة ٠٧٠. )  R-Square( نسبة التباين المفسرة  
 ٤٫٧٣٢ ) F( قيمة 

 ٠٫٠٠٠ .: دالة إحصائيا  

 لهـــذه) R-Square (رةأن نـــسبة التبـــاين المفـــس) ١٠(تـــشير نتـــائج الجـــدول رقـــم لـــذلك 

 ومـستوى   ٤٫٧٣٢ ) F( حيـث بلغـت قيمـة        ،   صائية داللة إحـ   يوهو ذ ،   ٠٧٠. كان قد بلغ  األنماط  

 ، ومما سبق يتضح أن متغير نمط اآلثار المرتبطة بالمعاملة الوالدية القاسية قد      ٠٠٤.داللتها  

 Betaقـيم بيتـا     ، حيـث أن      لمعطيـات الجـدول      أسهم بأكبر نـسبة فـي تفـسير التبـاين وفقـاً           

 الداللــة اإلحــصائية ، حيــث بلغــت و ذالوحيــد األكثــر أثــراً هــو كــانتــشير إلــى أن هــذا المتغيــر 

ولمعرفـة هـل هنالـك      .  ٠٫٠٠١وهي دالة إحصائية عند مستوى أقل من        ) ٣٥٢. (Betaقيمة بيتا   

فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين األحــداث الجــانحين نحــو بعــض أنمــاط المعاملــة الوالديــة       

ليـل التبـاين   أسـتخدم تح  . القاسية وجناح االحـداث طبقـاً الخـتالف متغيـرات هـذه األنمـاط             

نمـط المعاملـة    :  لتوضـيح داللـة الفـروق طبقـاً لألنمـاط الثالثـة      One Way ANOVAاألحـادي  

، ومــن ثــم نمــط اآلثــار  نمــط ردة الفعــل عــن المعاملــة الوالديــة القاســيةو،  الوالديــة القاســية

 فــي الجــدول جــاءت النتــائجقــد  و .الناتجــة عــن المعاملــة الوالديــة القاســية وجنــاح األحــداث

 : كما يلي)١١(م رق
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 لمعرفة الفروق بين One Way ANOVAيوضح نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

 األحداث في وجنوح المعاملة الوالدية أنماطختالف متغيرات الإجابات أفراد العينة طبقاً 

 المدن الرئيسة الرياض والدمام وجدة
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 ١٢٨. ٢ ٢٥٥. المجموعات

داخل 
 ٣٤٨. ١٤٧ ٥١٫٢٢٧ المجموعات

 المعاملة الوالدية نمط
 القاسية

 
  ١٤٩ ٥١٫٤٨٢ المجموع

 
.٣٦٦ 
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بين 
 ٢٦٥. ٢ ٥٣١. تالمجموعا

داخل 
 ٤٢٧. ١٤٧ ٦٢٫٨٣٦ المجموعات

عن فعل ال ردة نمط
 المعاملة

 الوالدية القاسية
  ١٤٩ ٦٣٫٣٦٧ المجموع
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.٥٣٩ 

 

بين 
 ٢٫٢٧٤ ٢ ٤٫٥٤٩ المجموعات

داخل 
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  ١٤٩ ٥٥٫٨٣٣ المجموع

 
٦٫٥١٩ 
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 اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي  الــذي يبــين نتــائج ) ١١( الجــدول رقــم بنــاء علــى معطيــات 

 األحـداث   وجنـوح لمعرفة الفروق بـين إجابـات المبحـوثين نحـو المعاملـة الوالديـة القاسـية                 

 أتـضح مـن     فقـد  الـثالث ،   المعاملة الوالدية في المـدن الرئيـسة         أنماطختالف متغيرات   ا وفق

 المعاملـة   أنمـاط متغيـر   ل لهـذه المـدن   لـة إحـصائية     نتائج الجدول عـدم وجـود فـروق ذات دال         

 وداللتها اإلحصائية F-Value  ٣٦٦.ف  األحداث ، حيث بلغت قيمة    وجنوحالوالدية القاسية   

 ومتغيرأنمــاط أنــه ال يوجــد فــروق بــين المــدن الرئيــسية الــثالث  إلــى يــشير ممــا ؛ ٦٩٤.كانــت 

 مـن الجـدول أيـضا عـدم وجـود           حأتـض كـذلك   .  حـداث  اال وجنـوح المعاملة الوالدية القاسـية     

عـن المعاملـة الوالديـة    الناتج  ردة الفعل    نمط ومتغير   لهذه المدن فروق ذات داللة إحصائية     



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٢٩

 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

وداللتهـا اإلحـصائية كانـت       F-Value  ٦٢١.حداث، حيـث بلغـت قيمـة ف           القاسية وجناح اال  

 المعاملـة    ردة الفعـل عـن     نمـط  فروق بـين المـدن الرئيـسة  فـي            عدم وجود مما يعني   ،   ٥٣٩.

 من معطيات الجدول وجود فـروق ذات داللـة      بينما اتضح . الوالدية القاسية وجناح األحداث   

حداث  االجنوحالمعاملة الوالدية القاسية الناتجة عن ثار اآل نمطمتغير في  إحصائية للمدن   

د   ، مما يعنـي أنـه يوجـ    ٠٠٢.  وداللتها اإلحصائية كانت      ٦٫٥١٩  F-Value، حيث بلغت قيمة ف      

 آثــار المعاملــة الوالديــة القاســية    ونمــط) الريــاض والــدمام وجــدة  (المــدن هــذه فــروق بــين  

 المعاملة الوالدية   أنماطولتحديد هذه الفروق بدقة متناهية بين متغيرات        .  األحداث وجنوح

لتحديـد  ) Scheffe( استخدم اختبـار شـيفيه   ، األحداث لصالح أي من المناطق الثالث     وجنوح

 : الجدول التالينتائج سيتضح من تلك الفروق كما 

 ) ١٢(جدول رقم 

 األحداث وجنوحالدية و المعاملة الأنماط لتحديد الفروق بين Scheffeيوضح اختبار 

 )    الرياض والدمام وجدة(حسب متغيرات المدن 
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الناتجة عن ثار اآل

المعاملة الوالدية 
القاسية وجناح 
 األحداث

 -   ٤٩٢٣٤. ٢٫٣٤٢٩ ٥٠ جدة

    ٦١٢١٤. ٢٫١٦٠٠ ١٥٠ المجموع 

معاملـــة  البـــين أنمـــاط المقارنـــات يوضـــحالـــذي ) ١١(مـــن معطيـــات الجـــدول رقـــم وتبـــين 

 الناتجـة  ثـار اآل أنمـاط  األحداث لمتوسطات تقدير أفراد عينـة الدراسـة نحـو          وجنوحالوالدية  

حـــداث بـــاختالف متغيـــر الترتيـــب بـــين المـــدن   االوجنـــوحلديـــة القاســـية االمعاملـــة الوعـــن 

لـصالح ترتيـب    ) الـصغرى (أن تلك الفروق جاءت بـين ترتيـب          وبينت نتائج الجدول     ، الرئيسة

 الــذين تــرتيبهم بــين  الجــانحين، وتــشير هــذه النتيجــة إلــى إن  )الريــاض(ى المنطقــة الوســط



 

 
٢٣٠

   في المدن الرئيسة األحداثوجنوح  القاسيةنماط المعاملة الوالديةالعالقة بين أ
ألحداث الجانحين اعينة من  دراسة ميدانية لمقارنة أنماط المعاملة الوالدية القاسية واألثار المرتبطة بها على

 نزالء دور المالحظة الموقوفين في الرياض والدمام وجدة
مشبب سعيد بن ظويفر القحطاني. د

 األحـداث كانـت     وجنوحالمعاملة الوالدية القاسية    الناتجة عن   ثاراآل ألنماطالمدن الرئيسة   

مما يفـسر ذلـك أن االخـتالف بـين     .  مقارنة من الذين ترتيبهم بين عينة المدن أصغر        األعلى

ة عن أنماط المعاملة الوالدية القاسية فـي المنطقـة الوسـطى         الجانحين هو في اآلثار الناتج    

مقارنة ببقية المناطق األخرى التي تؤكد آثاراً قوية للتصرفات السلوكية الخاطئة مـن قبـل    

األحداث الجانحين ، وغياب عن المنزل لفترات طويلة ، وإحداث العنف ضد النفس والغيـر               

 الوالدين وأن العقاب الموجه لهم يؤدي إلـى        ، كذلك امتناع األحداث عن قول الصراحة مع       

ــدين ممــا قــد يؤلــد العــصبية ؛         العنــاد ، كمــا وأنّ الــسب والــشتم يؤلــد لــديهم الكراهيــه للوال

وبالتالي يزداد العنف ليس على مستوى األسرة بل على مـستوى المجتمـع ، ومـن ثـم يـؤدي                     

 . إلى أضرارا اجتماعية

 مناقشة نتائج الدراسة 
 إحــصائية بــين  داللــةهــل هنالــك فــروق ذات   " الــذي مــؤداه  األول لــسؤال انطالقــاً مــن ا 

األحداث الجانحين في الرياض والـدمام وجـدة وفقـاً لمتغيـرات خصائـصهم الديموغرافيـة               

األحــداث الجــانحين بالمــدن توزيــع ل  ولإلجابــة عليــه ، أظهــرت النتــائج طبقــا.؟" واالجتماعيــة

ات متغيــرتبعــاً لبــين أفــراد العينــة  ة ية إحــصائ ذات داللــفــروق وجــود عــدم الــثالث الرئيــسة

بـين  ة ي ذات داللـة إحـصائ  فـروق   ، بينما وجد هناك نوع السكن والمرحلة الدراسية والعمر  

 ، وهـذه النتيجـة تتفـق فـي جـزء            مـستوى الحـي الـسكني       متغير حسبحداث الجانحين   الا

 ;٢٠٠٤ ,Smith ؛٢٠٠٤، القحطـاني  ؛ ١٩٩٤، المفلـح (منها مع نتائج دراسات داخلية وخارجيـة  

Smith, and McVie,  ٢٠٠٣; and McAra, الـذين يـرون أن المرحلـة العمريـة مـا بـين        ) . ٢٠٠٤

وال شـك أن العمـر فـي هـذا     . يميـل فيهـا الحـدث لالنحـراف     )  سـنة ١٩ سنة إلـى أكثـر مـن       ١٢(

لــبعض العوامــل الــصحية نحــراف لكنــه يُــشكل مؤشــراً  لــيس عــامالً دافعــاً نحــو االالبحــث 

، الن الحـدث    نحـراف والعمـر      بـين اال   اًممـا يفـسر أن هنالـك ارتباطـ        . والنفسية واالجتماعية   

فـي  ضعف مـع وجـود الـ   ندفاع نحو الجنس، ، مياال لالأكثر قوة وحيوية  في هذا السن يكون     

لمعاملـة  لنمـاط  أ مـن    هـذه المرحلـة    ناهيـك عـن مـا يـصاحب       ،   هـا الـتحكم في  وضبط النفس   



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٣١

 هـ١٤٣٦السادس  والثالثون رجب العدد 

 أمــا نتيجــة المرحلــة   .ضــوئها يتحــدد ســلوكه علــى   التــي خــرى األمعطيــات ال مــعالقاســية 

الـذي أكـد بـأن جنـوح األحـداث يكـون             ) ٢٠٠٢ ،الغريـاني (التعليمية فتتفق مع نتائج دراسـة       

وتفسيرنا لهذا التشابه قد يكـون راجعـاً لطبيعـة االنحـراف فـي         . عادة في المرحلة الثانوية     

 إنه كلمـا انخفـض مـستوى التحـصيل لـدى        المجتمع السعودي والمجتمع الليبي ، مما يؤكد      

 نـضج عـدم  الطالب نحـو التعلـيم العـام كلمـا كـان هنالـك ارتبـاط بـاالنحراف أكثـر ؛ نظـراً ل               

ممـــا يعنـــي أن هنالـــك اتفـــاق بـــين متغيـــري العمـــر و المرحلـــة  . الحـــدث فـــي هـــذه المرحلـــة 

الــسكني مــستوى الحــي  إلــى أن) ١٩٩٤(المفلــح وقــد أشــار . الدراســية فــي المــدن الرئيــسة  

ــاة الجــانح     ــارزاً فــي حي ــ .يلعــب دوراً ب ــة  تعكــسمنحرفــة داخــل الحــي  السلوكيات فال  حال

  الــضوضاءرشجع العــابثين علــى اســتمراويــالحــي ســكان الفوضــى واإلهمــال التــي يعيــشها 

)Haralambos el at, تمتلـك مـسكناً   وقـد أظهـرت النتـائج أن أسـر الجـانحين التـي       ) . ٢٠٠٨ 

العالقــة بــين مــستوى الحــي الــسكني وملكيــة الــسكن وجنــوح  ريفــسممــا األكثــر ؛  كانــت

االحداث ؛ ربما أن ملكية السكن قد ترهق ميزانيـة األسـرة باإلضـافة إلـى متطلبـات الحيـاة                    

ــة  ــامر، ٢٠١٢،الطالـــب (االجتماعيـ ــان   .) ٢٠١٠؛ وعـ ــه يلعبـ ــسكن ونوعـ ــي   فالمـ ــحا فـ دورا واضـ

 المتـسع  فالمـسكن  ، ضـيقه  تماسك الجماعة األسـرية أو تفككهـا مـن حيـث اتـساعه أو             

تـدعم  قـد   والتـرويح    فراد األسرة فـرص للتجمـع وممارسـة األلعـاب الداخليـه           أ يجد فيه    الذي

ــروابط والعالقــات   ــة ال ــين األفــراد االجتماعي ــشرايعة ( ب ــى خــالف  ) . ٢٠٠٦،ال المــساكن عل

؛   المنـزل  خـارج فـي    أكثـر  وقـت    قـضاء  إلـى  تـدفع أفـراد األسـرة        وعديمة التهوية التي  الضيقة  

 فــي مجــاالت  لالنخــراط الفرصــة أمــام األبنــاء   وإتاحــةفرادهــا بــين أعالقــات الممــا يــضعف  

 عند مرافقتهم األخرين وهذه النتجية تتفق مع مبـادئ نظريـة األخـتالط التفاضـلي                منحرفة

 . كما يتضح من نقاشات اإلطار النظري 

الريـاض  ( فـي    هـل هنالـك فـروق بـين األحـداث الجـانحين           "  الـسؤال الثـاني      عـن  ةلإلجابو

  ؛ فقــد أظهــرت النتــائج طبقــا"وفــق متغيــرات خــصائص بنــائهم األســري ؟) والــدمام وجــدة 

وفقـــاً لخـــصائص  )الريـــاض والـــدمام وجـــدة( األحـــداث الجـــانحين بالمـــدن الرئيـــسةتوزيـــع ل



 

 
٢٣٢

   في المدن الرئيسة األحداثوجنوح  القاسيةنماط المعاملة الوالديةالعالقة بين أ
ألحداث الجانحين اعينة من  دراسة ميدانية لمقارنة أنماط المعاملة الوالدية القاسية واألثار المرتبطة بها على

 نزالء دور المالحظة الموقوفين في الرياض والدمام وجدة
مشبب سعيد بن ظويفر القحطاني. د

 الــدخل حــسب متغيــربــين أفــراد العينــة ة ي ذات داللــة إحــصائبنــائهم األســري وجــود فــروق

 الذي يعتبر األكثر انخفاظـاً مقارنـة ببقيـة المـدن ،     الرياضب بمدينة ألسر الجانحين الشهري  

 يقود إلى الجرائم األخالقية وجـرائم الـسرقة       مما يعطي مؤشراً إلى أن انخفاض الدخل قد         

وهــذه النتيجــة تتفــق مــع مــا   . مــن قبــل االحــداث الجــانحين لتلبيــة حاجــاتهم االجتماعيــة    

 أكـد علـى أن الـدخل األسـري يعـدّ أحـد المقومـات                الـذي ) ٢٠١٢،الطالـب   (توصلت إليه دراسة    

 فروقــاً ذات داللــة كــذلك أظهــرت النتــائج وجــود . والمتطلبــات األساســية للحيــاة األســرية  

،  الوالـدين  طبقـاً لمتغيـرات مـستويات تعلـيم       ة في كل من الريـاض والـدمام وجـدة           يإحصائ

الرياض ، مما يؤكد    حيث وجد أن تعليم أباء االحداث الجانحين كان منخفض في منطقة            

 الحـدث لكـون   ؛   االحـداث    بجنـوح  انخفاض المستوى التعليمي والثقافي للوالـدين يـرتبط          أن

كمـا  . يكـون عرضـة لالنحـراف       الذي يعيش في بيئة يحيط بها الجهل ويغيب عنها الـوعي            

) الريـاض والـدمام وجـدة     (كـل مـن     لة  يوجود فروقاً ذات داللة إحـصائ     عدم   وجدت الدراسة 

وهذه النتيجـة تتفـق الـى حـد مـا مـع نتـائج               . الجانحين   االحداثير عدد أفراد أسر     متغلطبقا  

التــي تــشير إلــى أنــه  ) ٢٠١٢، الطالــب  ؛ و٢٠٠٤، القحطــاني ؛ ١٩٩٤، المفلــح(دراســات كــل مــن  

وهـذا يؤكـد وجـود ارتبـاط بـين       الوالدين ؛كلما ازداد عدد أفراد األسرة اتسعت مسؤوليات       

وجنــوح األحــداث ، ممــا قــد يــصعب علــى الوالــدين        المــدن فــي رةارتفــاع عــدد أفــراد األســ   

 . تنشئتهم ومراقبة تصرفاتهم السلوكية 

هــل هنالــك فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين " لإلجابــة عــن الــسؤال الثالــث الــذي مــؤداه و

فقـد أظهـرت    " لعـدد مـن القـضايا المتهمـين بهـا ؟            حجـز   السباب  أل وفقاًاألحداث الجانحين   

حـسب   )الريـاض والـدمام وجـدة   ( األحداث الجـانحين بالمـدن الرئيـسة   توزيع ل طبقا النتائج

 متغيـر ل وفقـاً بـين أفـراد العينـة     ة  ي ذات داللـة إحـصائ     أسباب حجز الحدث عدم وجود فروق     

ــ"المتهمــين بهــا كقــضايا   هــذه القــضايا  قــضايا المــضاربة ، المروريــة ، المخلفــات السرقة ، ال

أن قـضايا الحجـز لالحـداث الجـانحين ال تختلـف بـين              ا يعنـي    ممـ ؛  " قضايا أخرى الخالقية ، و  األ

المدن الثالث في ارتكاب الجنحة ، وهذا قد يعزى لـبعض أنمـاط المعاملـة الوالديـة القاسـية       
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. في كل المدن على حدّ سـوء ؛ ممـا يولـد لـدى الحـدث العنـف واالنتقـام وتحويلـه إلـى جـانح                   

بقة ولكــن هنالــك عــدد مــن التفــسيرات  هــذه النتيجــة لــم تتفــق مــع نتــائج الدراســات الــسا 

بينما ) . ٢٠١٠رشوان، ( عاطفية يعزو ذلك ألسباب االتجاه النفسيالنظرية لهذه القضايا، ف

البنـاء  ، وبالتـالي فـإن       المنـوط بـه      بالـدور عـضو   ال االتجاه الوظيفي يعـزو ذلـك إلـى عـدم التـزام           

أمـا  ) . ٢٠١٠ اليوسـف،  ( جنـوح االحـداث  تبـرز مـن خاللـه مـشكالت        و خلـل يصيبه  قد  األسري  

البشرى الممارس من قبل الفرد في إطـار محيطـه    السلوكاتجاه التفاعل الرمزي ، فيفسر

تـدني  إلـى   األحـداث  جنـوح  يفـسر  اتجاه الثقافة الفرعيـة  لكن.  ٢٠٠٣ ,Blumer) (االجتماعي

 يعــزو ذلــك لوصــم  الوصــم فــي حــين، نجــد أن اتجــاه  . ) (٢٠٠٧ ,Siegelالمنزلــه االجتماعيــة

وفـي تـصورالباحث أن ذلـك       ) . ٢٠٠٥ و الخوجة،  ٢٠٠٢ الجميلي،   (من قبل اآلخرين    لمنحرف  ا

 مـن قبـل     كالـضرب والـشتم    القاسـية المعاملـة   يعزى إلى استخدام الوالدين لـبعض أنمـاط         

 تولـد  الذات وعدم تلبية االحتياجات ؛ كل هـذه القـضايا          إلثبات   اً فرص ء وعدم إعطا  الوالدين

 . من قبل الوالدينلمعاملة التي يتلقاهال نتيجةمل األخيبة ونتقام الغيرة واال الحدث عند

هــل هنالــك فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين  " ولإلجابــة عــن الــسؤال الرابــع الــذي مــؤداه  

خـتالف متغيـرات   الطبقـاً    القاسـية     المعاملـة الوالديـة    بعـض أنمـاط    نحوحداث الجانحين   اال

األحـــداث الجـــانحين بالمـــدن توزيـــع ل وفقـــاًفقـــد أظهـــرت نتـــائج الدراســـة " ؟ هـــذه األنمـــاط

بين  في هذه المدن   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية        )الرياض والدمام وجدة  ( الرئيسة

وأنمـــاط ردة الفعـــل عـــن  المعاملـــة الوالديـــة القاســـية أنمـــاط وفقـــاً لمتغيـــريأفـــراد العينـــة 

داللـة إحـصائية للمـدن     فـروق ذات   بينما وجدت . حداث اال المعاملة الوالدية القاسية وجنوح   

،  األحـداث    وجنـوح المعاملـة الوالديـة القاسـية       الناتجـة عـن     ثـار   اآل أنمـاط الرئيسة في متغير    

وهـذه النتيجـة     . )الريـاض (أن تلك الفروق جاءت لـصالح المنطقـة الوسـطى           وأكدت النتائج   

 ؛٢٠٠٤ ،ي القحطـان ؛٢٠٠٢،الغرياني ؛ ١٩٩٤ ، المفلح (قد اختلفت مع نتائج الدراسات السابقة       

 فــي مــا يتعلــق بأنمــاط المعاملــة الوالديــة القاســية وجنــوح األحــداث وذلــك    )٢٠١٢ ،الطالــبو

كمــا وأن هــذه  . نظــرا لتفــرد الدراســة الحاليــة بأهــداف ومنهجيــة وطريــق تحليــل مختلفــة      
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 عـدم   التـي وجـدت   ) ٢٠١٠،  عتـروس (النتيجة قد اختلفت في جزء منها مع دراسـة كـل مـن              

 لـم  التـي ) ٢٠١٠،حمـادة (دراسـة  أيـضاً   . لمعاملـة الوالديـة الخاطئـة   سـاليب ا أوجود فروق في 

 . المختلفـة  المعاملة بأشـكالها  لسوء تتعرض التي عينة دراسته بين فروق وجود تظهر

 فـي  إحـصائية  داللـة  ذات فـروق  وجـد ي الالتـي تـشير إلـى أنـه     ) ٢٠١٠ ،حمـود (دراسـة  كـذلك  

أمـا مـن ناحيـة تفـسير      . والجـانحين  ءحـداث األسـويا  اال بـين  الوالديـة  المعاملـة  أسـاليب 

االتجاهات النظريـة لـبعض أنمـاط المعاملـة الوالديـة القاسـية وجنـوح االحـداث، نالحـظ أنّ                    

 عن  الفعلبردّتزداد اإلجرام  ن نسبةأ والعنف إلى يؤدي أن اإلحباط يرى االتجاه النفسي

 متمثلـة  أن األسـرة  إلـى  بينما نجـد االتجـاه الـوظيفي يـشير     ) . ١٩٩٣العيسوي، ( اإلحباطهذا 

 لتحقيـق  لـه وظيفـة مهمـة ولـم يقـم الوالـدان بالوظيفـة المعتدلـة        تمثل نسقاً " الوالدين"في 

 فـي حـين ، نجـد اتجـاه التفاعـل الرمـزي       . ٢٠٠٢ ,Ruoff & ٢٠٠١ ,Bohm)  (االسـتقرار عمليـة  

 فـي  االجتمـاعي ا أن اإلنسان كائن اجتماعي نتيجة إخضاعه لمؤثرات عمليـة التفاعـل  يرى 

 أسـباب االنحـراف لـدى    يـرى أن نجـد ان اتجـاه الثقافـة الفرعيـة         ومـن جهـة أخـرى،        ،   محيطه

 دور األب فــي األســرة واالنخــراط فــي عــصابة مــن  يحــدث نتيجــة لغيــابأبنــاء الطبقــة الــدنيا 

االنحراف بـ  الفـرد  صـبغ عمليـة   فيعـزو ذلـك ل     الوصم   أما اتجاه  . )هـ١٤١٣الخليفة،  (المنحرفين  

وهـذا مـا قـد يفـسر أن هنالـك      . ) (٢٠١٠,Macionis & Plummer يـه لقـاب عل أوتجريمـه بوضـع   

أثــاراً قويــة ألنمــاط المعاملــة الوالديــة القاســية وجنــوح االحــداث التــي نــتج عنهــا حــدوث            

التصرفات الخاطئة كسأليب العنف واالمتناع عن الصراحة والشفافية مـع الوالـدين الـذين          

 . ع بهم إلى األعتداء على األخرين وممتلكاتهم يتعاملون مع أبنائهم بقسوة مما قد يدف

 

@      @      @ 
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 التوصيات
وضع البرامج التثقيفية لألسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي من قبـل          .١

 مـع  التعامـل  كيفيـة  المختصين بالتركيز على أشكال األنضباط غير العنيف نحـو 

 عن المنطقة الغربيـة والـشرقية       يزتتم المنطقة الوسطى بالتحديد التي      فياألبناء  

التـي قـد   المعاملـة القاسـية     تلكوبيان مخاطرة مع األبناء ، الوالديالمعاملة  بقسوة

 . تؤدي إلى جنوح األحداث  

إجــراء المزيــد مــن الدراســات االجتماعيــة الميدانيــة المماثلــة لكــشف الكثيــر مــن      .٢

ع مناطق المملكـة العربيـة    أنماط المعاملة الوالدية القاسية وجنوح األحداث لجمي      

الــسعودية لتكــون نتائجهــا أكثــر شــمولية ودقــة ، حيــث أن الدراســة الحاليــة فقــط 

وأهملـت بقيـة المنـاطق ، نظـراً     " الرياض والدمام وجدة   "ركزت على ثالث مدن هي      

 .   لعدم وجود الدعم الكافي من مال ووقت وجهد

لثقــافي والــديني للمجتمــع ، نظــراً لقــصور هــذه الدراســة علــى الــذكور بــسبب البعــد ا  .٣

لذلك يوصى بدراسات أخرى لنفس الموضوع علـى اإلنـاث لكافـة منـاطق المملكـة        

 . العربية السعودية

سـواء    األطفـال ضـد القاسـية   بالمعاملـة  يقـوم  مـن  حق القوانين الصارمة في سن .٤

بالغ عـن   ، وتـشديد العقوبـات وتوعيـة األطفـال بـاإل     اخارجهـ  أو األسـرة  فـي داخـل  

 ، لتفادي  أو غيرهممن قبل الوالدين أو أحد أفراد األسرةسواء تعرضون له كل ما ي

االجتماعية والنفسية التـي يتعـرض لهـا األطفـال يوميـا مـن        اآلثار من الكثير تفادي

 .قبل األباء
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 المراجــع

 القرآن الكريم  •

ئص المتعرضين لـه  إيذاء األطفال أنواعه وأسبابه وحصا  ،  ) ٢٠٠٥(،  آل سعود ، منيرة بنت عبدالرحمن        •

 . ، الرياض ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية١، ط

، ٣مـصطفى ديـب البغـا، ط   : الجـامع الـصحيح المختـصر، تحقيـق    ، ).١٩٨٧(،  . محمد إسماعيل  ،البخاري •

 .  اليمامة، دار بن كثير

ــدالرحمن محمـــد،الجعفـــري • ــرية بجنـــوح األحـــداث فـــي    ،).١٤١٩ (،. عبـ عالقـــة بعـــض المتغيـــرات األسـ

 .، اإلحساء، مطابع جامعه الملك فيصل١منطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، طال

 .  الجريمة والمجتمع، دار طويق للنشر،).٢٠٠٢(، .الجميلي، فتحية عبدالغني •

أثر العوامل االجتماعية في جنوح األحداث من وجهة نظر األحـداث      ،  ).١٤٢٤(،  . حيالن هالل  ،الحارثي •

 .اجستيرغير منشورة، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةالمنحرفين، رسالة م

دور األســرة فــي تحقيــق األمــن،  مجلــة البحــوث األمنيــة،    ، )١٤٢٨(، . عبدالحميــد عبــد المجيــد ،حكــيم •

 . ٣٨، العدد ١٦مركز البحوث والدراسات بكلية الملك فهد األمنية، الرياض، المجلد 

 ميدانية  دراسة:الدراسي  بالتحصيل وإهمالهم وعالقته األبناء ملةمعا  سوء،) ٢٠١٠(، حمادة ، وليد  •

 الرسمية، كليـة االداب ، مجلـة   دمشق محافظة في مدارس العام الثانوي األول الصف طلبة على

 . )٢٦(دمشق، المجلد  جامعة

 .ليج األسرة والطفل، الرياض، مكتب التربية العربي لدول الخ،).١٤٢٥(، . نزيه نسيمه داوود،حمدي •

األسـوياء والجنـوح ،    األبنـاء  يـدركها  كمـا  الوالدية المعاملة أساليب، ).٢٠١٠(، الشيخ  حمود ، محمد •

 ٢٦ دمـشق ، المجلـد   جامعـة  دمـشق ، كليـة التربيـة ، مجلـة     محافظـة  فـي  مقارنـة  ميدانيـة  دراسـة 

  .الرابع العدد 

األســوياء  األبنــاء هايــدرك كمــا الوالديــة المعاملــة  أســاليب،).٢٠٠٨(، .حمــود ، محمــد الــشيخ •

 ،  ٢٦ دمـشق، المجلـد   جامعـة  دمـشق، مجلـة   محافظـة  فـي  مقارنـة  ميدانيـة  دراسـة  : والجـانحون 

 ).٥٥-١٧(الرابع ، ص العدد
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 .  نظرة في علم االجتماع المعاصر، مكتبة الشقري،).٢٠٠٢(،  الخطيب، سلوى  •

 علـى أحيـاء مدينـة الريـاض، مركـز           ، المحددات االجتماعية لتوزيع الجريمة    )هـ١٤١٣(الخليفة، عبداهللا،    •

 .أبحاث مكافحة الجريمة، وزارة الداخلية، الرياض

 االنحـــراف والمجتمـــع، دراســـات فـــي علـــم االجتمـــاع الجنـــائي، دار ،).٢٠٠٥(، .الخوجـــة، محمـــد ياســـر •

 .المصطفى للطباعة والنشر

 المختــار للنــشر  تربيــة الطفــل فــي ظــل المــنهج اإلســالمي، مؤســسة،).٢٠٠١(، داود، عبــد البــاري محمــد •

 . مصر الجديدة ، والتوزيع، القاهرة

الـوعي واإلجـراءات المتبعـة واالحتياجـات التدريبيـة      ، ) ١٤٣٣(،  دراسة برنامج األمان األسـري الـوطني     •

في المجاالت الصحية المرتبطة بظاهرتي العنـف األسـري والعنـف ضـد األطفـال فـي المملكـة العربيـة              

 . لصحية بالحرس الوطنيالسعودية ، الرياض ، الشئون ا

ــدان • ــي ،الرشـ ــد اهللا زاهـ ــة،  ط  ،).٢٠٠٥ (،. عبـ ــشئة االجتماعيـ ــة والتنـ ــشر   ١ التربيـ ــل للنـ ــان،  دار وائـ ، عمـ

 .والتوزيع
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Relationship between Patterns of Parental Cruelty and Juvenile Delinquency in 

the three Main Cities of Riyadh, Dammam and Jeddah: A Field Study 

Dr. Mushabib Saeed Ben Dhweefer AlQahtani 

Department of Sociology and Social Work College of Social Sciences 

Imam Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

The purpose of this study was to determine whether there is a relationship 

between patterns of parental cruelty and juvenile delinquency in the three main 

cities of Saudi Arabia; Riyadh, Dammam and Jeddah. The study adopted a social 

survey approach with a sample population of 150 Saudi males aged 15 and over 

18 years.

The findings of the study indicate no substantial difference amongst 

respondents when variables such as age, school grades, number of family 

members, and type of accommodation are controlled, the last of which showed a 

statically significant difference in the case of Dammam.  Furthermore, the study 

also indicates a significant difference among respondents for variables relating to 

family structure such as family income and parents’ education level. The study 

also found no disparity for the causes for delinquents’ imprisonment for criminal 

activities.  

The study further found statistically significant differences – at the level of 

.002 – of Juvenile respondents regarding the effects of patterns of parental 

cruelty. The strongest effect of parental cruelty was exhibited by the Juvenile 

delinquents situated in Riyadh. 

Due to the limitations of this study, particularly its exclusive focus on male 

respondents, it strongly recommends further research in all regions of the 

Kingdom of Saudi Arabia so that the results can be systematically assessed and 

properly generalised.   
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Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University began to consider 

themes such as slavery and racism in Huckleberry Finn, proves 

Rosenblatt correct. Furthermore, it demonstrates that with a 

convincing argument, it is possible to alter students' reception of 

any given text—a point which adds to reception theory in general, 

more importantly, a point worthy of further research. 

@      @      @
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Conclusion

           Saudi students' "horizon of expectations" to use Jauss' term, 

led them to look for themes in Huckleberry Finn which they related 

to their everyday lives. They allowed their culture, religious beliefs, 

and society to dominate their thoughts about the novel. As a result, 

what they valued and looked for in the novel made them miss the 

bigger picture. And, although this had been in concurrence with 

reader- response theory in general which centres on the reader, 

including his world view, nonetheless, in the words of Rosenblatt, 

"The student still needs to acquire mental habits that will lead to 

literary insight, critical judgment, and ethical and social 

understanding" (71).

           World politics, the power structures of societies, racism, 

Marxism, and imperialism are issues often overlooked in the 

literature classroom at Al Imam Mohammad Ibn Saud Islamic 

University. Students rarely question inequalities, gender 

differences, and class struggles. When it comes to a literary text, 

students in the West are encouraged to partake in class discussions. 

Yet, students at Al Imam University prove passive participants. 

Helping students understand the interrelationships between race, 

gender, popular culture, the media, and literature should be the 

primary goal of literature instructors at the university, since, in the 

words of Rosenblatt, "these new technical, personal, and social 

insights may ultimately lead to a revision of [the student's] original 

interpretation and judgment and may improve his equipment for 

future response to literature" (215). The fact that students at Al 
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vices as part of the characterization process. Pap Finn had to be a 

drunk and a heavy smoker in order to justify Huck's desire to flee 

"the lowest common denominator of social authority" (Guerin 

138).
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barriers rather than neglect or indifference justified students' failure 

to identify the epithet as a racist slur. 

Rosenblatt in Literature as Exploration recognizes that 

"students' reactions [to literary pieces] will inevitably be in terms of 

their own temperaments and backgrounds" (50). The literary 

theorist proves fully aware of the fact that "personal factors will 

inevitably affect the equation represented by book plus reader" 

(75). In some cases, these things will contribute to a full and 

balanced reaction to the work. In other cases, they will limit or 

distort (75). Rosenblatt goes on to warn that if an individual is 

raised in a limited social setting, or if "he is aware only of the most 

generally accepted standards," then he will be in danger of "too 

narrow a view" (147). Such had been the case in the "Studies in 

American Literature" course. Students' neglect of major social and 

historical issues no doubt distorted their interpretation of the novel.

Their reception of Huckleberry Finn had been solely based on 

accepted social and religious standards. They reacted to the novel 

in terms of their own present-day lives. Nonetheless, they were able 

to develop sounder literary appreciation, when led to recognize 

literature as a potential means of developing social understanding. 

Thus, after creating "a situation in which the student becomes 

aware of possible alternative interpretations and responses and is 

led to examine further both his own reaction and the text itself," 

students proved no longer fixated on trivialities such as the number 

of times the author uses words such as "alcohol" and "tobacco" in 

the novel (Rosenblatt 214). Instead, they began to perceive such 
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the white boy, "Well, den, I reck'n I did dream it, Huck; but dog my 

cats ef it ain't de powerfullest dream I ever see. En I hain't ever had 

no dream b'fo' dat's tired me like dis one" (Twain 14.89). The 

treatment of the black man as subhuman was further alluded to by 

students through a reference to chapter thirty-two, where Huck 

pretending to be Tom Sawyer, informs the kindly Mrs. Phelps that 

he had been detained on account of an explosion of a cylinder-

head, prompting her to ask if anyone got hurt, to which Huck 

replies: "No'm. Killed a nigger." Relieved, Mrs. Phelps says: "Well, 

it's lucky; because sometimes people do get hurt" (Twain 32.215).  

           Interestingly, the racial slurs pointed out by the students 

corresponded with what detractors of the novel regarded as such. 

For example, "racial objectors isolate [the scene with Mrs. Phelps] 

as one of the most visible and detrimental slurs of the novel" 

(Henry 365). The only difference, though, had been the quick 

dismissal by Saudi students of the derogatory term "nigger," as just 

another word, as opposed to what detractors thought with regards 

to Twain's liberal use of the term. The latter had argued that the 

word causes extreme discomfort to African-Americans since 

"nigger," "signifies a concept. It conjures centuries of specifically 

black degradation and humiliation during which the family was 

disintegrated, education was denied, manhood was trapped within a 

forced perpetual puerilism, and womanhood was destroyed by 

concubinage" (Henry 364). On the other hand, for Saudi students, 

the term had been devoid of meaning. This was primarily due to the 

fact that the epithet was foreign; unfamiliar. Therefore, linguistic 
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the Civil War in 1865. On December 6, 1865, "all slaves became 

officially free" (Kolchin 81). The end of slavery, nevertheless, did 

not mean the end of racism. The latter persisted beyond the Civil 

War. "Sambo" and "The Brute" did not die with the abolition of the 

slave system. The protagonists of slavery used these stereotypes "to 

warn against further change" (Berghahn13).

           When the issue of racism was raised in the classroom, 

students did not hesitate to indicate that slavery and racism were 

interconnected in the novel. They then proceeded to refer to 

instances in Huckleberry Finn which dealt exclusively with racial 

discrimination. Their first example had been pap Finn's outrage that 

a black professor was allowed to vote instead of "put up at auction 

and sold" (Twain 6.35). Other examples included, Huck's assertion 

that "it warn't no use wasting words-you can't learn a nigger to 

argue," and his saying, "Give a nigger an inch and he'll take an ell" 

in response to Jim telling him his plans to save money and buy his 

wife and children from their owners (Twain 14.84, 16.92). Huck's 

realisation that Jim was capable of feeling for his family the way a 

white man feels for his, evident in him saying, "I do believe he 

cared just as much for his people as white folks does for their'n. It 

don't seem natural, but I reckon it's so" had also been pointed out 

by students as an example of a racial slur (Twain 23.154). A further 

indicator of racism, according to the students, occurs in chapter 

fifteen, where Huck, having survived thick fog and strong currents, 

manages to get back on board and convince a distraught Jim that 

the whole event had been a dream, leading Jim to blindly believe 
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marry and raise large families but nonetheless, their owners, did not 

hesitate to divide slave families by sale or removal (Brown 5, 19).            

           The outcome of providing such insight into slavery had been 

fruitful indeed. Students were soon able to identify the many 

instances in the novel which point to the aforementioned historical 

facts. For example, Jim running away from Miss Watson on 

account that she was going to sell him down the river, into the 

Deep South, where instead of working as a house servant, he will 

no doubt become a plantation slave. Furthermore, Jim's separation 

from his family, according to the students, had been in accord with 

the brutality some slaves faced in the South. Students were even 

able to identify a similar separation in chapter twenty-seven where 

the king and duke decide to sell the slaves like cattle and separate 

the mother from her children; a scene which traumatizes Huck, 

who admits, "I can't ever get it out of my memory" (Twain 180). 

           Returning to the discussion about slavery, students were 

informed that not all slaves were docile. Slave revolts did occur, 

namely, Nat Turner's rebellion in Southampton County, Virginia, in 

1831. Turner and his seventy-five black followers were estimated 

to have killed nearly sixty whites in two days before being captured 

and subdued by the militia. The incident, led advocates of slavery 

to point to Turner's rebellion as proof of the wickedness of the 

black man (Foner 406-7). Consequently, an institution such as 

slavery was seen by supporters as a necessity to discipline blacks. 

"Planters whipped hundreds of innocent slaves to quell resistance" 

(Foner 406). The brutality of slavery thus continued until the end of 
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                     because it permits their own “humanity” to shine with 

more

                     luster. (205) 

           Students' ability to identify instances in the novel which 

point to the reductive image of the black man prompted a 

continuation of the discussion about slavery in order to encourage 

further comments. Thus, through citing Wilbert Ellis Moore's 

American Negro Slavery and Abolition: A Sociological Study, it 

was pointed out that to supporters of slavery this was an ideal 

institution for both "Sambo" and "The Brute." Nonetheless, in order 

for both types to adjust, they had to undergo much physical and 

emotional torment at the hands of their masters. Some were 

whipped, others executed, burnt, beaten, mutilated, or imprisoned, 

and women, repeatedly raped. "Punishment was most often meted 

in response to disobedience or perceived infractions, but sometimes 

abuse was carried out simply to re-assert the dominance of the 

master or overseer over the slave" (Moore 114). Slaves were also 

denied an education, "to protect against their forming aspirations 

that could lead to escape or rebellion" (Moore 115). Slave owners 

sought to make their slaves completely submissive and dependent 

on them. Moreover, a slave hierarchy was established in order to 

keep slaves divided. Hence the obedient "good slave," so to speak, 

would gain favours from his master by becoming a privileged 

house slave. By contrast, the disobedient, "bad slave," would work 

the fields. Slaves, however, were permitted by their owners to 
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students as further proof of his child-like naivety (Twain 14.83). 

And, the way he wholeheartedly believes the "king" and "duke" to 

be real royalties leading Huck to comment: "What was the use to 

tell Jim these warn't real kings and dukes? It wouldn't a done no 

good" (Twain 23.154). A noteworthy point is that the students' 

association of Jim with "Sambo" is supported by Starke who 

writes: "Mark Twain assigns Jim a role that is woefully reminiscent 

of the submissive slave prototype, the kind of character who 

patiently endures any indignity" (177). Lester agrees. He refers to 

the scene in chapter forty-two where Jim emerges out of hiding in 

order to aid a wounded Tom Sawyer with much fervour:  

                     This depiction of a black “hero” is familiar by now 

since it

                     has been repeated in countless novels and films. It is a  

                     picture of the only kind of black that whites have ever 

truly

                     liked—faithful, tending sick whites, not speaking, not

                     causing trouble, and totally passive. He is the 

archetypal

                     “good nigger,” who lacks self-respect, dignity, and a 

sense

                     of self separate from the one whites want him to have. 

A

                     century of white readers have accepted this 

characterization
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                     mercy, liberating the Africans from barbarism and  

                     "domesticating" them. Only the firm hand of the 

slave-

                     master was said to guarantee that the slave developed 

into a

                     happy, pacific, and docile being. (14)

           Upon stating these facts, students gradually began to 

associate Jim with the image of "Sambo." According to their logic, 

the expressions Jim uses throughout the novel, his simple-minded 

gullibility, and his superstitious beliefs had all been projections of 

this image. When asked to provide examples, students were quick 

to do so. Their first, had been the scene in chapter two where Tom 

Sawyer plays a trick on Jim while he naps by hanging his hat on a 

branch above his head, when he awakens, he is convinced that 

witches "rode him all over the world, and tired him most to death, 

and his back was all over saddle-boils" (Twain 2.15). Jim's use of a 

hair-ball extracted from an ox's stomach to conjure up spirits and to 

foretell the future had been another example provided by the 

students, as was, his fixation with the snake-skin evident in his 

saying, "I awluz 'spected dat rattlesnake skin warn't done wid its 

work" (Twain 16.96), and his seeing bad omens everywhere.  

           Jim's naivety had also been acknowledged by the students 

who referred to his story about trying to invest his money and 

losing it all to "dat one-laigged nigger" as exemplar (Twain 8.53). 

Jim's argument with Huck over the wisdom of Solomon and the 

"blame' ridicklous way" that Frenchmen talk was brought up by the 
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Students were told that many unfair stereotypes existed with 

regards to this association between blacks and apes, some still 

present to this day, an example is "the myth of the extraordinary 

sexual prowess of blacks" (Berghahn 7). Two other stereotypes, 

"Sambo" and "The Brute," also evolved in relation to the black man 

(Berghahn12). The former, had been a term used to describe the 

typical plantation slave who was naive, gullible, and "his behavior 

was full of infantile silliness and his talk inflated with childish 

exaggeration (Elkins 82). This image of the black man meant that 

he was unfit to be free since he lacked character and consequently 

needed to be controlled by the white master. "Sambo" had been one 

stereotype. The other, was "The Brute," the polar opposite. He was 

perceived as the embodiment of the ape-man. Berghahn describes 

him as:  

                     equal to the "Savage African," supposedly a primitive  

                     creature given to fits of violence and powerful sexual

                     impulses. Anatomy and mentality show him to be a  

                     kind of "superior" ape, a bloodthirsty being driven by

                     unpredictable and primitive instincts. These qualities 

were

                     again linked to his origin in Africa-the continent of 

war,

                     cannibalism, murder, promiscuity and superstition. In 

these

                     circumstances slavery was argued to have been an act 

of
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result, were the most fit to clear the forests, lay the roads, and 

labour on the tobacco, rice, indigo, and cotton plantations (Brown 

18). Furthermore, "theologians defended slavery as having Biblical 

support since Ham was cursed by God"(Brown 18). 

           Blacks in general were perceived as nonentities. Advocates 

of slavery declared them as "beastly" and "non-human" and 

therefore in need of reforming via slavery (Berghahn 7). The 

association of blacks with animals, according to Winthrop D. 

Jordan in White over Black, was: 

                     reinforced by the fact that man-apes and Africans 

were

                     discovered by Europeans in about the same place at 

about

                     the same time. They were struck by the similarity 

between

                     chimpanzees and humans in general and by the black 

skin

                     which Africans and apes had in common. Reports 

even

                     appeared of alleged sexual intercourse between 

African

                     women and monkeys. All this seemed to support the  

                     argument that Africans, though not directly of the 

same  

                     species, were at least akin to apes. (28) 
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America in order to become slaves; that children of slave mothers 

became slaves themselves; that from the sixteenth to the nineteenth 

century, "an estimated 12 million Africans were shipped as slaves 

to the Americas. . . . Of these, an estimated 645,000 were brought 

to what is now the United States" (Kolchin 73). Students were also 

unaware of the fact that slavery was excused on account of the 

conviction that "blacks" were "members of an inferior race" and 

"whites . . . a superior one" (Starke 6). Slave owners, students were 

told, "using observable skin color differences along with Old 

Testament pronouncements about the children of Ham as symbolic 

referents, insisted on the concept of black inferiority to justify, in 

defiance of Christian ethic, the economically profitable use of slave 

labor and the emotional gratification of presumed superiority" 

(Starke 6). Excerpts from Catherine Juanita Starke's Black

Portraiture in American Fiction were read aloud in class in order to 

provide students with further insight into the background of 

slavery. Students were requested to listen attentively as their peers 

read what Starke had to say with regards to the institution. 

           Sterling Brown's The Negro in American Fiction had been 

another text referred to and quoted in class since it provided 

students with insightful facts about the institution. According to 

Brown, supporters perceived slavery as a "benevolent guardianship, 

necessary for a childish people's transition from heathendom to 

Christianity" (18). Slavery was further supported by Southern 

physiologists who proved that "by an unknown law of nature none 

but the black race can bear exposure to the tropical sun" and as a 
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upon literature's autonomy, we must resume relating it to life and 

ideas" (123).

           With this in mind, it became necessary to comment in class 

since the way in which slavery had been revealed in the 

development of intellectual and critical thoughts of the day needed 

much clarification. James R. Squire in The Responses of 

Adolescents While Reading Four Short Stories declares, "for the 

teacher of English, the study of literature must involve not only 

consideration of the literary work itself, but also concern for the 

way in which students respond to a literary work'" (1). This had 

also been in accord with what Rosenblatt advises; that although it is 

important to consider the students' points of view, still, "this does 

not mean that the teacher abdicates his duty to attempt to instill 

sound habits of reading or sound critical attitudes. Nor does this 

imply that historical and biographical background material will be 

neglected" (Literature as Exploration 63). Even reader-response 

critics, who place much emphasis on the reader and consider 

him/her "an active participant along with the text in creating 

meaning," agree that not "all interpretations are valid or of equal 

importance" (Bressler 61, 63). Thus, confirming the necessity to 

enlighten novice students/readers.

           An elaboration into the nature of slavery seemed highly 

relevant to the "Studies in American Literature" course since 

students appeared to know nothing of the special cultural factors 

influencing Twain's novel. They did not know that Africans were 

torn away from their native homeland and transported to colonial 
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accord with Louise Rosenblatt's assertion that "we must not view in 

isolation any detail of behaviour in our own or any other society 

but must study it against the background of the motives and 

emotions institutionalized in that culture" (Literature as 

Exploration 145). 

           Slavery and racism were never touched upon by the 

students. None mentioned the reasons behind Jim's flight from 

Miss Watson, his separation from his family, his nightmarish 

journey down the Mississippi river in pursuit of freedom, and his 

solitary confinement in a little hut fit only for dogs after being 

bought by Silas Phelps. Twain's reductive treatment of blacks in 

general was also dismissed. Moreover, the use of the derogatory 

term, "nigger," was never mentioned, although students in the 

West, black and white, "found it offensive" (Starke 7).  

           Social and historical considerations were completely 

dismissed by the students. This had been cause for great concern as 

a text's social history sometimes can be of immense importance in 

illuminating thoughts of the day. Rosenblatt shares this view. In 

Literature as Exploration she states that "facts about the social, 

economic, and intellectual history of the age in which literary 

works were written" are important if "they demonstrably help to 

clarify or enrich individual experiences of specific novels, poems, 

or plays" (27). Twain's Huckleberry Finn, "is a living panorama of 

a country at a given time in history" (Guerin 51). Social, cultural, 

and political factors play a pivotal role in the novel and, as a result, 

should not be ignored, or as Guerin puts it, "instead of insisting 
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The general consensus in the classroom had been that he deserved 

to be shot, therefore, missing Twain's point completely regarding 

man's inhumanity to man. Some students had gone as far as 

counting the number of times Twain uses words associated with 

alcohol such as: "whisky" (fifteen), "drunk" (twenty-three), "the 

jug" (twice),"the bottle" (four), and "liquor" (once)! Thus 

demonstrating the strong influence of culture, society, and, most 

importantly, religion on their responses to a literary text.

           Huck's "smoking" and "cussing" which Huck explains, he 

"took to it again because pap hadn't no objection," was also brought 

up by the students as exemplar of "bad" behavior (Twain 6.32). 

The scene with the "king" "come a-prancing out on all fours naked; 

and . . . painted all over," also offended the students on the grounds 

that it was an inappropriate scene for Muslim girls to read and 

visualize (Twain 23.150). More offence was taken with regards to 

Huck and Jim's discussion over kings. The students experienced 

much outrage at Huck's assertion that "all kings is mostly 

rapscallions, as fur as I can make out" and him saying, "You don't 

know kings, Jim, but I know them; and this old rip of ourn is one of 

the cleanest I've struck in history" (Twain 23.152, 153). This last 

utterance by Huck had been extremely distasteful in the opinion of 

the students. Consequently, they took turns declaring that in the 

Kingdom of Saudi Arabia such talk about kings was simply 

unacceptable. Students could not separate the novel from their day-

to-day lives. They had to be reminded constantly that the novel 

reflects American, rather than Saudi, history. This had been in 
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English is not their first language; a point which must be 

considered when teaching Arab students in general.  

           Students were instructed to read the text very carefully and 

return with their feedback in a fortnight. Although, it was hoped 

that their reception of the text would be individualized rather than 

generalized since subjective reader-response critics such as David 

Bleich and Norman Holland assert that readers "shape and find 

[their] self-identities in the reading process," still, this seemed 

unlikely (Bressler 67). Saudi female students at an all-female 

Islamic university share the same set of beliefs, experiences, 

culture, values, and religion. As a result, their responses to literary 

texts in general are seldom particularized. It was anticipated 

though, that students would take note of Twain's treatment of 

slavery and racism in the novel since both themes predominate.  

           When it was time to discuss the novel, however, the 

outcome proved the reverse of what had been anticipated. Slavery 

and racism were never raised by the students. Instead, it was pap 

Finn's alcoholism which the students took turns discussing. They 

disapproved of the fact that "Every time he [pap Finn] got money 

he got drunk," and that he "traded fish and game for whisky and 

fetched it home and got drunk"  

(Twain 6.31-32). Students also objected to the little one-horse town 

in Arkansaw Huck visits with the two scoundrels, the "king" and 

"duke" since "There was considerable whisky-drinking going on"

(Twain 21.141). The scene with "old Boggs," the town drunk, was 

also raised by a number of students who found Boggs detestable. 
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'horizon,' the context of cultural meanings within which it was 

produced, and then explores the shifting relations between this and 

the changing 'horizons' of its historical readers" (Eagleton 72).   

           When employing reception theory the critic's role becomes 

one of examining the literary work in terms of its impact on its 

contemporary audience since each age reinterprets literature in the 

light of its own knowledge and experience, its own cultural 

environment (Cuddon 416). Accordingly, students at Al Imam 

University individually arrive at the same interpretations and 

conclusions of Huckleberry Finn because they all analyse the text 

from their personal worldview. This is mainly due to the fact that 

all the students share similar, if not identical, cultural and religious 

backgrounds and therefore interpret the text in similar ways. Their 

"horizons of expectations" prove identical.

The Reception of Huckleberry Finn at Al Imam University 

Huckleberry Finn was relevant to the "Studies in American 

Literature" course because it exemplified realistic fiction as 

opposed to the "romances" of works by Twain's predecessors, Poe, 

Hawthorne, and Melville (Abrams 146). To a class comprised of 

ten "white" Master's students, two weeks were assigned for the 

reading of Huckleberry Finn. Although most would consider the 

time span too long for postgraduate students, still, it was reasonable 

on account of the language Twain uses. Moreover, Saudi readers in 

general take far longer to read than their Western counterparts since 
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Reception Theory 

           Reception theory's prime interest is not on the response of an 

individual reader, but rather on the changing responses of the 

general reading public over a period of time. J. A. Cuddon supports 

this point by explaining that the theory is "concerned with the 

general response to literature in terms of reception-aesthetics rather 

than the individual's response" (777). The aim of the theory is to 

produce a new kind of literary history – one centred not on authors, 

influences and literary trends, but on literature as defined and 

interpreted by its various moments of historical reception by the 

general reading public (Eagleton 64). The theory examines the 

reader's role in literature and raises him to the status of the author.  

           Jauss advanced reception theory after he was influenced by 

the German philosopher, Hans-Georg Gadamer, who states in his 

central study on the meaning of literary texts, Truth and Method

(1960), "the meaning of a literary work is never exhausted by the 

intentions of its author; as the work passes from one cultural or 

historical context to another, new meanings may be culled from it 

which were perhaps never anticipated by its author or 

contemporary audience." Gadamer goes on to add, "all 

interpretation is situational, shaped and constrained by the 

historically relative criteria of a particular culture; there is no 

possibility of knowing the literary text 'as it is'" (qtd. in Eagleton 

61-62). The meaning of a literary work, then, depends on the 

historical situation of the reader. Thus, Jauss, in true Gadamerian 

fashion "seeks to situate a literary work within its historical 
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novel and asked that it be banned on account that "it would 

encourage juvenile delinquency, smoking, and irreligion" (Guerin 

284). Nowadays, with so many social changes occurring, namely, 

the election of an African American as president, the text has been 

banned in most schools on account of "its racism" (Guerin 284). 

The overuse of the word "nigger" (mentioned two hundred and 

fifteen times), and the portrayal of African Americans as 

simpletons, are grounds for much hostility. Justin Kaplan in "Born 

to Trouble: One Hundred Years of Huckleberry Finn" sums up the 

whole Huckleberry Finn controversy in one paragraph: 

In the long controversy that has been Huckleberry 

Finn's

                     history, the novel has been criticized, censored, and 

banned

                     for an array of perceived failings, including obscenity,

                     atheism, bad grammar, coarse manners, low moral 

tone, and

                     antisouthernism. Every bit as diverse as the reasons 

for

                     attacking the novel, Huck Finn's detractors encompass  

                     parents, critics, authors, religious fundamentalists, 

rightwing

                     politicians, and even librarians. (357) 
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given period, the term, "designates the shared set of assumptions 

which can be attributed to any given generation of readers" 

(Cuddon 415). What is important to note, however, is that 

"horizons of expectations" change. They differ from period to 

period. Consequently, a literary piece highly valued in one age, 

could well be disregarded in another, since the opinions of one age 

"do not necessarily establish the meaning and value" of the literary 

piece definitively (Cuddon 416). This implies that meaning and 

value of a literary piece are never fixed, because the horizon of 

expectations of each age will change. Jauss explains this best in his 

celebrated text, Toward an Aesthetic of Reception, when he 

stresses:

                     A literary work is not an object which stands by itself 

and

                     which offers the same view to each reader in each 

period. It

                     is not a monument that monologically reveals its 

timeless  

                     essence. It is much more like an orchestration that 

strikes  

                     ever new resonances among its readers and that frees 

the

                     text from the material of the words and brings it to  

                     contemporary existence. (21) 

Twain's Huckleberry Finn demonstrates what Jauss means. Upon 

its publication in 1884, nineteenth century readers objected to the 
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                     parent, however, I sympathize with those who want 

the book

                     banned, or at least removed from required reading lists 

in

                     schools. While I am opposed to book banning, I know 

that

                     my children's education will be enhanced by not 

reading

Huckleberry Finn. (200) 

           Interestingly, both East and West responses to Huckleberry 

Finn correspond with reader-response theory in general which 

centres primarily on "the relationship between text and reader and 

reader and text, with the emphasis on the different ways in which a 

reader participates in the course of reading a text and the different 

perspectives which arise in the relationship" (Cuddon 770). 

Nevertheless, since so many divergent theories exist with regards to 

this particular approach to literature, only the German reader-

response critic, Hans Robert Jauss' "reception theory," will be 

employed here since the theory "recognizes that readers in different 

historical periods are not likely to interpret or judge a given work in 

precisely the same way and that as literary fashions and interests 

change, the characteristics that find favor in one century may be 

disparaged in the next" (Dobie 133).

           An important aspect of Jauss' reception theory is the 

"horizon of expectations," a term coined by Jauss to suggest the 

criteria by which readers use to evaluate literary pieces in any 
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                     European traditions of using the mask of blackness to 

mock

individuals or social forces. (366)

           The mounting protest over the content of Huckleberry Finn

ultimately led to its banning in most schools in America. Wilfred L. 

Guerin in A Handbook of Critical Approaches to Literature

confirms this point when he declares: "The book has been banned 

in a number of school districts" (284). Adding:

                     [Huckleberry Finn] became the target of harsh . . . 

criticism  

                     on the grounds that it contained racial slurs in the 

form of  

                     epithets like 'nigger' and demeaning portraits of 

Negroes.

Schools were in some instances required to remove 

the book

                     from curriculums or reading lists of approved books 

and in

                     extreme cases from library shelves. (361)            

Lester, being a person of color himself, speaks with much 

vehemence with regards to the novel as a whole:  

                     I am grateful that among the many indignities inflicted 

on

                     me in childhood, I escaped Huckleberry Finn. As a 

black
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proves most offensive to students, particularly African Americans. 

Peaches Henry in "The Struggle for Tolerance: Race and 

Censorship in Huckleberry Finn" elaborates:  

                     Twain's apparent perpetuation of racial stereotypes 

through

                     his portrayal of Jim and other blacks in Huck Finn

bears

                     relation to his use of "nigger" and has fostered 

vociferous

                     criticism from anti-Huck Finn forces. Like the concept

                     "nigger," Twain's depiction of blacks, particularly Jim,  

                     represents the tendency of the dominant white culture 

to

                     saddle blacks with traits that deny their humanity and 

mark  

                     them as inferior. Critics disparage scenes that depict 

blacks

                     as childish, inherently less intelligent than whites,  

                     superstitious beyond reason and common sense, and 

grossly

                     ignorant of standard English. Further, they charge that 

in

                     order to entertain his white audience, Twain relied 

upon the

                     stock conventions of "black minstrelsy," which "drew 

upon
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                     This nigger had a good-natured, chuckle-headed face, 

and

                     his wool was all tied up in little bunches with thread. 

That

                     was to keep witches off. He said the witches was 

pestering

                     him awful, these nights, and making him see all kinds 

of

                     strange things, and hear all kinds of strange words and

                     noises, and he didn't believe he was ever witched so 

long,

                     before, in his life. He got so worked up, and got to 

running

                     on so about his troubles, he forgot all about what he'd 

been

                     agoing to do. (Twain 34.228) 

This reductive image of the black man runs from beginning to end 

of Huckleberry Finn. The black characters are illiterate, 

superstitious, childish, ignorant, gullible, and simple to the point of 

stupidity. However, students fail to acknowledge such prejudices 

focusing instead on the moral degeneracy of certain characters. 

           Whereas students at Al Imam University object mainly to 

the moral aspect of the novel insisting that it promotes anti-Islamic 

behaviour, their Western counterparts object to an altogether 

different aspect; the novel's racism. The use of the derogatory term 

"nigger," as well as the depiction of African Americans as inferior, 
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the lips of contemporary people" (Guerin 43). Hence, Jim's 

utterances, although incomprehensible to Saudi students/readers, 

provide an accurate rendition of nineteenth century African 

American colloquial speech. Still, as the class progresses, and, the 

novel is introduced in its entirety, the reading of certain passages 

becomes only one aspect of Huckleberry Finn which students find 

problematic. Another aspect is the corruption of certain characters. 

The excessive drinking, the swearing, the smoking, the lying, and 

the stealing which Twain's characters indulge in frequently prove 

highly offensive to Saudi students who perceive such vices as anti-

Islamic. Huck's argument with Jim over kings and their social 

function further offends, as does the dressing of Jim as a "Sick 

Arab," "harmless when not out of his head" (Twain 24.156).    

           Surprisingly, the two main themes in the novel, slavery and 

racism, are never touched upon by the students. There is a notable 

disregard for both themes. Jim, a runaway slave in constant fear for 

his life has no effect upon the students. Worse still, his portrayal as 

a superstitious simpleton (although supporters of the novel may 

think otherwise), does not evoke a reaction. Students do not 

question the numerous prejudices and assumptions about Negros 

made by Twain, not even the way in which he casts slaves as stock 

characters. Slaves are exploited, mocked, and ridiculed throughout 

Huckleberry Finn. An example can easily be witnessed in Huck's 

description of the "nigger that fed Jim" when captured and locked 

in a hut by Silas Phelps. Huck says of the man:  
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                     Sometimes he spec he'll go 'way, en den agin he spec 

he'll  

                     stay. De bes' way is to res' easy en let de ole man take 

his

                     own way. Dey's two angels hoverin' roun' 'bout him. 

One uv

                     'em is white en shiny, en t'other one is black. De white 

one

                     gits him to go right, a little while, den de black one 

sail in en

                     bust it all up. . . . Dey's two gals flyin' 'bout you in yo' 

life.  

                     One uv 'em's light en t'other one is dark. One is rich en  

                     t'other is po'. You's gwyne to marry de po' one fust en 

de

                     rich one by-en-by. You want to keep 'way fum de 

water as

                     much as you kin, en don't run no resk, 'kase it's down 

in de

                     bills dat you's gwyne to git hung. (Twain 26-27)  

           When students are asked to take turns reading the excerpt 

aloud, excessive giggling followed by much laughter occurs. Not 

one student is able to do so successfully. "Negro dialect," according 

to the students, is difficult to decipher. This is understandable 

since, "writing in a frontier dialect, Twain was trying . . . to capture 

in both pronunciation and vocabulary the spirit of the times from 
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in attitude and character, is more like one of the boys in Tom 

Sawyer's gang than a grown man with a wife and children, an 

important fact we do not learn until much later" (203).

           In a book that is described as "American literature's most 

eloquent indictment of racism," one finds "racial jokes" throughout 

the novel (Guerin 284). Detractors such as Julius Lester call 

Huckleberry Finn a "dangerous" book which "demeans blacks and 

insults history," Twain "does not take Jim or black people at all 

seriously" (Lester 205, 206). Jim is a plaything, "an excuse for 'the 

adventure of it,' to be used as it suits the fancies of the white folk. . 

. . What Jim clearly is not is a human being, and this is emphasized 

by the fact that Miss Watson's will frees Jim but makes no mention 

of his wife and children" (Lester 205). Still, supporters such as 

Justin Kaplan see it differently arguing that "it is a bitter irony that 

the book has been called racist" (Kaplan 355).

           Level two Master's students enrolled in the "Studies in 

American Literature" course at Al Imam Mohammad Ibn Saud 

Islamic University are first introduced to the novel through an 

excerpt selected from chapter four, where Huck, in a desperate 

attempt to find out the whereabouts of his drunken, degenerate 

father, goes to Jim to have his fortune read. Jim, pleased that 

someone has sought his council, produces a hair-ball extracted 

from the stomach of an ox, and begins to work his magic: 

                     Yo' ole father doan' know, yit, what he's a-gwyne to 

do.
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Introduction 

           On the surface, Mark Twain's The Adventures of

Huckleberry Finn appears to be a bitter-sweet coming of age story 

about a young boy, Huck Finn, who runs away for two reasons; to 

liberate himself from the restrictions of his society, and, to escape 

the cruelty of his drunken father. In the process, he encounters Jim, 

a runaway slave, who, like Huck, is also in pursuit of freedom, 

however, in Jim's case, it is from slavery. The two embark on an 

adventure-filled journey down the Mississippi River and encounter 

a plethora of colourful characters, namely, the gang of robbers and 

cutthroats, the Grangerfords and Shepherdsons, Colonel Sherburn, 

the "king" and "duke," the Phelpses, and many others. Although 

Twain's action-packed novel introduces a number of richly varied 

characters and a multitude of events, still, the novel's underlying 

themes appear to be slavery and racism. To begin with, it is set in 

the American antebellum South at a time when slavery was a legal 

institution. Moreover, the novel focuses on the plight of a runaway 

slave, Jim, and in the process paints a not so flattering picture of 

him. Jim is hunted like an animal, chained twice, painted, fed like a 

dog when captured, and ridiculed on numerous occasions by most 

of the white characters in the novel. Even Huck, Jim's supposed 

friend and companion, teases and taunts him when bored and in 

desperate need of entertainment. Julius Lester in "Morality and 

Adventures of Huckleberry Finn" acknowledges this point. He 

attacks Twain's portrayal of Jim by angrily asserting that, "Jim does 

not exist with an integrity of his own. He is a childlike person who, 
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Table (26)

Regression Results in the Egyptian Stock Market for the Period 

(2005-2010) * 

Dependent Variable: Market Price of Share (MPS)
Regression models 

independent Variables 
(1) (2) (3) (4) 

Intercept 

Dividend per share (DPS) 

Retained Earnings per share 
(RE)

Lagged Price Earnings Ratio 
(PEt-1)

Lagged Market Price (MPSt-1)

63.12 
(1.20) 
82.68* 
(7.58) 

56.23 
(1.12) 
78.21* 
(6.14) 
23.15 
(1.03) 

52.12 
(.96) 

69.54* 
(6.17) 
19.56 
(.98) 
13.21 
(0.68) 

51.13* 
(6.32) 
29.39* 
(5.11) 
25.23* 
(6.12) 

0.63* 
(7.12) 

R2

Adjusted R2

F value  
Degrees of freedom   

0.5104 
0.4956 
19.77* 

53

0.6812 
0.6513 
13.77* 

52

0.6521 
0.6031 
9.32* 

51

0.9251 
0.8929 
53.69* 

51

Figures in parentheses show t-values.

*Significant at 1 %. 

@      @      @
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Table (25)

 Impact on Mutual Funds Investment Strategies 
Potential Funds’ 

Investments  Investm
ent

Objectiv
e

Fund
Type

According
to 

Traditiona
l Thought 

Accordin
g to Our 
Results 

Potential 
Capital 

Appreciat
ion 

Potenti
al

Curren
t

Income 

Potent
ial

Risk 

Maximu
m

Capital 
Growth 

Aggress
ive 

Growth 

Common 
stocks 
with 

potential 
for very 

rapid 
growth. 

May
employ 
certain 

aggressive 
strategies.

High –
dividend 
–paying 
stocks. 
May

employ 
certain 

aggressi
ve

strategie
s.

Very 
high 

Very 
low 

High 
to 

very 
high 

High 
Capital 
Growth 

Growth 
Specialt

y

Common 
stocks 

with long-
term 

growth 
potential. 

high –
dividend 
–paying 
stocks 

High to 
very high 

Very 
low 

High 

Current 
Income 

&
Capital 
Growth 

Growth 
&

Income 

Common 
stocks 
with 

potential 
for high 

dividends 
and capital 
appreciati

on. 

same Moderate 
Moder

ate

Moder
ate to 
high 

High 
Current 
Income 

Fixed
Income. 
Equity 
Income 

Both high 
–dividend 
–paying 

stocks and 
bonds. 

same Very low 
High 

to very 
high 

Low
to 

moder
ate

Current 
Income 

&
Protecti

on of 
Principa

l

General 
Money 
Market 
Funds 

Money 
market 

instrument
s.

same None 
Moder
ate to 
high 

Very 
low 
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Source of 
variation 

F calculatedF ( , r, d) Statistical decision 

hypothesis  
CDEF

2.493 
2.04 Reject the null 

hypothesis  
ABCDE

1.161 
1.70 Accept the null 

hypothesis 
ABCDF

1.126 
1.70 Accept the null 

hypothesis 
BCDEF

1.012 
1.70 Accept the null 

hypothesis 
ABCDEF

0.409 
1.47 Accept the null 

hypothesis 
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Source of 
variation 

F calculatedF ( , r, d) Statistical decision 

hypothesis  
ABD

4.838 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
ABE

4.747 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
ABF

4.838 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
ACD

4.052 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
ACE

4.838 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
ACF

4.439 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
ADE

3.790 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
ADF 

3.403 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
AEF

3.130 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
BCD

3.244 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
BCE

3.164 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
BCF

3.267 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
BDE

3.062 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
BDF

3.244 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
CDE

2.902 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
CDF

3.016 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
DEF

3.027 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
ABCD

2.664 
2.04 Reject the null 

hypothesis  
ABCE

2.742 
2.04 Reject the null 

hypothesis  
ABCF

2.606 
2.04 Reject the null 

hypothesis  
ABDE

2.891 
2.04 Reject the null 

hypothesis  
ABDF

2.913 
2.04 Reject the null 

hypothesis  
BCDE

2.971 
2.04 Reject the null 

hypothesis  
BCDF2.936 2.04 Reject the null 
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Table (24) 

 Significance of the Factors and the Interactions Between them 

for Five-Years Data
Source of 
variation 

F calculatedF ( , r, d) Statistical decision 

A
14.025 

4.61 Reject the null 
hypothesis  

B
16.439 

4.61 Reject the null 
hypothesis  

C
17.362 

4.61 Reject the null 
hypothesis  

D
13.240 

4.61 Reject the null 
hypothesis  

E
11.850 

4.61 Reject the null 
hypothesis  

F
17.567 

4.61 Reject the null 
hypothesis  

AB
9.369 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

AC
8.254 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

AD
10.382 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

AE
9.722 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

AF
8.254 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

BC
10.269 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

BD
10.325 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

BE
10.518 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

BF
8.606 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

CD
9.392 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

CE
8.025 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

CF
9.141 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

DE
5.715 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

DF
4.917 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

EF
5.828 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

ABC4.200 2.51 Reject the null 
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Source of 
variation 

Sum of 
squares

Degrees. of 
freedom 

Source of 
variation 

Sum of 
squares

ADF 770.736 896.342 3.403 
AEF709.08 888.635 3.130 
BCD734.808 891.851 3.244 
BCE716.72 889.590 3.164 
BCF739.904 892.488 3.267 
BDE693.536 886.692 3.062 
BDF734.808 891.851 3.244 
CDE657.3576 882.1697 2.902 
CDF683.088 885.386 3.016 
DEF685.632 885.704 3.027 

ABCD1206.672 1675.417 2.664 
ABCE1242.352 1677.647 2.742 
ABCF1180.688 1673.793 2.606 
ABDE1309.616 1681.851 2.891 
ABDF1319.808 1682.488 2.913 
BCDE1345.792 1684.112 2.971 
BCDF1330 1683.125 2.936 
CDEF1129.216 1670.576 2.493 

ABCDE1051.744 3232.867 1.161 
ABCDF1020.16 3231.880 1.126 
BCDEF917.216 3228.663 1.012 

ABCDEF741.888 6411.592 0.409 
ERROR604871.5 21366 28.31 ------- 
TOTAL  653587.7 21870 --------- ------- 
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Source of 
variation 

F calculatedF ( , r, d) Statistical decision 

hypothesis  
CDEF

2.216 
2.04 Reject the null 

hypothesis  
ABCDE

1.032 
1.70 Accept the null 

hypothesis 
ABCDF

1.001 
1.70 Accept the null 

hypothesis 
BCDEF

0.900 
1.70 Accept the null 

hypothesis 
ABCDEF

0.364 
1.47 Accept the null 

hypothesis 

Table (23) 

ANOVA for Earnings Growth (EG) Five-Year Data
Source of 
variation 

Sum of 
squares

Degrees. of 
freedom 

Source of 
variation 

Sum of 
squares

A794.116 2397.058 14.025 
B930.81 2465.405 16.439 
C983.042 2491.521 17.362 
D749.654 2374.827 13.240 
E670.988 2335.494 11.850 
F994.636 2497.318 17.567 

AB1060.944 4265.236 9.369 
AC934.696 4233.674 8.254 
AD1175.728 4293.932 10.382 
AE1100.944 4275.236 9.722 
AF934.696 4233.674 8.254 
BC1162.86 4290.715 10.269 
BD1169.228 4292.307 10.325 
BE1191.14 4297.785 10.518 
BF974.568 4243.642 8.606 
CD1063.62 4265.905 9.392 
CE908.836 4227.209 8.025 
CF1035.208 4258.802 9.141 
DE647.164 4161.791 5.715 
DF556.84 4139.210 4.917 
EF660.032 4165.008 5.828 

ABC951.384 8118.923 4.200 
ABD1095.848 8136.981 4.838 
ABE1075.208 8134.401 4.747 
ABF1095.848 8136.981 4.838 
ACD917.752 8114.719 4.052 
ACE1095.848 8136.981 4.838 
ACF1005.4 8125.675 4.439 
ADE858.384 8107.298 3.790 
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Source of 
variation 

F calculatedF ( , r, d) Statistical decision 

hypothesis  
ABD

4.301 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
ABE

4.220 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
ABF

4.301 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
ACD

3.602 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
ACE

4.301 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
ACF

3.946 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
ADE

3.369 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
ADF 

3.025 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
AEF

2.783 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
BCD

2.884 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
BCE

2.813 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
BCF

2.904 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
BDE

2.722 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
BDF

2.884 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
CDE

2.580 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
CDF

2.681 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
DEF

2.691 
2.51 Reject the null 

hypothesis  
ABCD

2.368 
2.04 Reject the null 

hypothesis  
ABCE

2.438 
2.04 Reject the null 

hypothesis  
ABCF

2.317 
2.04 Reject the null 

hypothesis  
ABDE

2.570 
2.04 Reject the null 

hypothesis  
ABDF

2.590 
2.04 Reject the null 

hypothesis  
BCDE

2.641 
2.04 Reject the null 

hypothesis  
BCDF2.610 2.04 Reject the null 
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Table (22) 

Significance of Factors and the Interactions Between them for 

Three-Year Data
Source of 
variation 

F calculatedF ( , r, d) Statistical decision 

A
12.467 

4.61 Reject the null 
hypothesis  

B
14.613 

4.61 Reject the null 
hypothesis  

C
15.433 

4.61 Reject the null 
hypothesis  

D
11.769 

4.61 Reject the null 
hypothesis  

E
10.534 

4.61 Reject the null 
hypothesis  

F
15.615 

4.61 Reject the null 
hypothesis  

AB
8.328 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

AC
7.337 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

AD
9.229 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

AE
8.642 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

AF
7.337 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

BC
9.128 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

BD
9.178 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

BE
9.350 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

BF
7.650 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

CD
8.349 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

CE
7.134 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

CF
8.126 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

DE
5.080 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

DF
4.371 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

EF
5.181 

3.32 Reject the null 
hypothesis  

ABC3.734 2.51 Reject the null 
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Source of 
variation 

Sum of 
squares

Degrees. of 
freedom 

Source of 
variation 

Sum of 
squares

ABDF1092.24 1668.265 2.590 
BCDE1113.568 1669.598 2.641 
BCDF1100.768 1668.798 2.610 
CDEF934.368 1658.398 2.216 

ABCDE870.368 3227.199 1.032 
ABCDF844.768 3226.399 1.001 
BCDEF759.424 3223.732 0.900 

ABCDEF614.336 649.599 0.364 
ERROR562994.1 21366 26.35 ------- 
TOTAL  603305.6 21870 --------- ------- 
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Table (21) 

ANOVA for Earnings Growth (EG) Three-Year Data
Source of 
variation 

Sum of 
squares

Degrees. of 
freedom 

Source of 
variation 

Sum of 
squares

A657.054 2328.527 12.467 
B770.118 2385.059 14.613 
C813.318 2406.659 15.433 
D620.254 2310.127 11.769 
E555.19 2277.595 10.534 
F822.918 2411.459 15.615 

AB877.848 4219.462 8.328 
AC773.32 4193.33 7.337 
AD972.78 4243.195 9.229 
AE910.916 4227.729 8.642 
AF773.32 4193.33 7.337 
BC962.116 4240.529 9.128 
BD967.448 4241.862 9.178 
BE985.58 4246.395 9.350 
BF806.384 4201.596 7.650 
CD879.984 4219.996 8.349 
CE751.984 4187.996 7.134 
CF856.516 4214.129 8.126 
DE535.456 4133.864 5.080 
DF460.792 4115.198 4.371 
EF546.12 4136.530 5.181 

ABC787.184 898.398 3.734 
ABD906.648 8113.331 4.301 
ABE889.584 8111.198 4.220 
ABF906.648 8113.331 4.301 
ACD759.448 894.931 3.602 
ACE906.648 8113.331 4.301 
ACF831.984 8103.998 3.946 
ADE710.384 888.798 3.369 
ADF 637.848 879.731 3.025 
AEF586.656 873.332 2.783 
BCD607.984 875.998 2.884 
BCE593.056 874.132 2.813 
BCF612.256 876.532 2.904 
BDE573.856 871.732 2.722 
BDF607.984 875.998 2.884 
CDE543.984 867.998 2.580 
CDF565.32 870.665 2.681 
DEF567.456 870.932 2.691 

ABCD998.368 1662.398 2.368 
ABCE1028.24 1664.265 2.438 
ABCF977.04 1661.065 2.317 
ABDE1083.712 1667.732 2.570 
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Source of 
variation 

F calculatedF ( , r, d) Statistical decision 

BCE2.78 2.51 Reject the null 
hypothesis  

BCF2.87 2.51 Reject the null 
hypothesis  

BDE2.69 2.51 Reject the null 
hypothesis  

BDF2.85 2.51 Reject the null 
hypothesis  

CDE2.55 2.51 Reject the null 
hypothesis  

CDF2.65 2.51 Reject the null 
hypothesis  

DEF2.66 2.51 Reject the null 
hypothesis  

ABCD2.34 2.04 Reject the null 
hypothesis  

ABCE2.41 2.04 Reject the null 
hypothesis  

ABCF2.29 2.04 Reject the null 
hypothesis  

ABDE2.54 2.04 Reject the null 
hypothesis  

ABDF2.56 2.04 Reject the null 
hypothesis  

BCDE2.61 2.04 Reject the null 
hypothesis  

BCDF2.58 2.04 Reject the null 
hypothesis  

CDEF2.19 2.04 Reject the null 
hypothesis  

ABCDE1.02 1.70 Accept the null 
hypothesis 

ABCDF0.99 1.70 Accept the null 
hypothesis 

BCDEF0.89 1.70 Accept the null 
hypothesis 

ABCDEF0.36 1.47 Accept the null 
hypothesis 
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Source of 
variation 

F calculatedF ( , r, d) Statistical decision 

AD9.12 3.32 Reject the null 
hypothesis  

AE8.54 3.32 Reject the null 
hypothesis  

AF7.25 3.32 Reject the null 
hypothesis  

BC9.02 3.32 Reject the null 
hypothesis  

BD9.07 3.32 Reject the null 
hypothesis  

BE9.24 3.32 Reject the null 
hypothesis  

BF7.56 3.32 Reject the null 
hypothesis  

CD8.25 3.32 Reject the null 
hypothesis  

CE7.05 3.32 Reject the null 
hypothesis  

CF8.03 3.32 Reject the null 
hypothesis  

DE5.02 3.32 Reject the null 
hypothesis  

DF4.32 3.32 Reject the null 
hypothesis  

EF5.12 3.32 Reject the null 
hypothesis  

ABC3.69 2.51 Reject the null 
hypothesis  

ABD4.25 2.51 Reject the null 
hypothesis  

ABE4.17 2.51 Reject the null 
hypothesis  

ABF4.25 2.51 Reject the null 
hypothesis  

ACD3.56 2.51 Reject the null 
hypothesis  

ACE4.25 2.51 Reject the null 
hypothesis  

ACF3.90 2.51 Reject the null 
hypothesis  

ADE3.33 2.51 Reject the null 
hypothesis  

ADF 2.99 2.51 Reject the null 
hypothesis  

AEF2.75 2.51 Reject the null 
hypothesis  

BCD2.85 2.51 Reject the null 
hypothesis  
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Source of 
variation 

Sum of squares Degrees. of 
freedom 

Source of 
variation 

Sum of 
squares

ADF 582.456 872.807 2.99 
AEF535.704 866.963 2.75 
BCD555.184 869.398 2.85 
BCE541.544 867.693 2.78 
BCF559.08 869.885 2.87 
BDE524.016 865.502 2.69 
BDF555.184 869.398 2.85 
CDE496.744 862.093 2.55 
CDF516.224 864.528 2.65 
DEF518.168 864.771 2.66 

ABCD911.664 1656.979 2.34 
ABCE938.944 1658.684 2.41 
ABCF892.192 1655.762 2.29 
ABDE989.584 1661.849 2.54 
ABDF997.376 1662.336 2.56 
BCDE1016.864 1663.554 2.61 
BCDF1005.168 1662.823 2.58 
CDEF853.232 1653.327 2.19 

ABCDE794.784 3224.837 1.02 
ABCDF771.424 3224.107 0.99 
BCDEF693.504 3221.672 0.89 

ABCDEF561.024 648.766 0.36 
ERROR520262.1 21366 24.35 ------- 
TOTAL  557072.656 21870 --------- ------- 

Table (20) 

 Significance of Factors and the Interactions Between them for 

One-Year Data
Source of 
variation 

F calculatedF ( , r, d) Statistical decision 

A12.32 4.61 Reject the null 
hypothesis  

B14.44 4.61 Reject the null 
hypothesis  

C15.25 4.61 Reject the null 
hypothesis  

D11.63 4.61 Reject the null 
hypothesis  

E10.41 4.61 Reject the null 
hypothesis  

F15.43 4.61 Reject the null 
hypothesis  

AB8.23 3.32 Reject the null 
hypothesis  

AC7.25 3.32 Reject the null 
hypothesis  
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10.017*12.040*
-8.051*-0.421-9.720*-0.785-

10.251*
-1.041E/P

7.056*0.0658.870*0.0849.172*0.098Leverag
e

10.659*-0.120- 6.012*-0.0848.014*0.015PEG
14.25*13.25*12.32*F -

Statistic
58.18%42.21%29.35%Adj. R2

*Significant at the 5% Percent level in a two-tailed test. 

Table (19) 

ANOVA for Earnings Growth (EG) One-Year Data
Source of 
variation 

Sum of squares Degrees. of 
freedom 

Source of 
variation 

Sum of 
squares

A599.98 2299.99 12.32 
B703.22 2351.61 14.44 
C742.68 2371.34 15.25 
D566.38 2283.19 11.63 
E506.96 2253.48 10.41 
F751.44 2375.72 15.43 

AB801.6 4200.4 8.23 
AC706.16 4176.54 7.25 
AD888.28 4222.07 9.12 
AE831.8 4207.95 8.54 
AF706.16 4176.54 7.25 
BC878.56 4219.64 9.02 
BD883.4 4220.85 9.07 
BE899.96 4224.99 9.24 
BF736.36 4184.09 7.56 
CD803.56 4200.89 8.25 
CE686.68 4171.67 7.05 
CF782.12 4195.53 8.03 
DE488.96 4122.24 5.02 
DF420.76 4105.19 4.32 
EF498.68 4124.67 5.12 

ABC718.816 889.852 3.69 
ABD827.92 8103.49 4.25 
ABE812.32 8101.54 4.17 
ABF827.92 8103.49 4.25 
ACD693.488 886.686 3.56 
ACE827.92 8103.49 4.25 
ACF759.72 894.965 3.90 
ADE648.688 881.086 3.33 
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Table (15) 

Tests of Normality for Data of Five Years  

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Statisti

cdfSig.
Statisti

cdfSig.

0.610 
6852

6
0.41

2
0.985 

6852
6

0.34
2

Subsequent 5-year 
Earnings Growth 

Table (16)

Correlations between Dividend Payout and Future Earnings 

Growth
EG (0,5)EG (0,3)EG (0,1)Payout 

1Payout 
10.754 

(0.001) 
EG (0,1)

10.542 
(0.010) 

0.740 
(0.004) 

EG (0,3)

10.625 
(0.007)

0.510 
(0.013) 

0.704 
(0.009) 

EG (0,5)

Table (17) 

The Results of the Significant Test for Correlation Coefficients 
The Statistical decisionSig. Value Variables 

Accept the alternative hypothesis (0.001)EG (0,1) & Payout
       

Accept the alternative hypothesis (0.004)EG (0,3) &  Payout
Accept the alternative hypothesis (0.009)EG (0,5) & Payout
Accept the alternative hypothesis (0.010)EG (0,3) & EG (0,1)
Accept the alternative hypothesis (0.013)EG (0,5) & EG (0,1) 
Accept the alternative hypothesis (0.007)EG (0,5) & EG (0,3)

Table (18)

Future Earnings Growth as a Function of Dividend Payout
Five- Year EGThree- Year EGOne- Year EG

t-
Statistic

Coefficie
nt

t-
Statistic

Coefficie
nt

t-
Statistic

Coefficie
nt

Variable

7.012*0.0787.625*0.0988.015*0.123Intercep
t

10.250*0.09812.230*0.23111.250*0.624Payout
- 6.140*-0.018-8.130*-0.071-7.210*- 0.124Size
-9.140*-0.084-- 1.050--3.142ROA
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Inverted AR Roots       .97          -.97 

Inverted MA Roots       .98          -.98 

Table (12)

Descriptive Statistics 
75th

Percentile 
Media

n
25th 

Percentile 
Standard 
Deviation

MeanVariable 

A. Dependent variables   
0.342 0.142 - 0.042 0.6210.325EG (0,1)
0.342 0.102 -0.0130.3250.245EG (0,3)
0.172 0.082 0.0090.1620.124EG (0,5)

B. Independent variables   
0.521 0.2130.1040.2130.415Payout
8.2506.0124.0123.0126.041Size
0.1420.0720.0310.0330.101ROA
0.6010.3250.2100.1520.521Leverage
0.2300.1010.0540.0470.123E/P
0.2150.111- 0.0610.4710.325PEG (-

1.0)
0.2040.119- 0.0090.3400.155PEG (-

1.3)
0.2130.1240.0400.1240.102PEG (-

1.5)

Table (13) 

Tests of Normality for Data of One Year  

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statisti
c

dfSig.
Statist

ic
dfSig.

0.153 
6852

6
0.201 0.960 

6852
6

0.15
4

Subsequent 1- Year 
Earnings Growth 

Table (14) 

Tests of Normality for Data of Three Years  

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Statist

icdfSig.
Statisti

cdfSig.

0.520 
6852

6
0.32

1
0.975 

6852
6

0.20
4

Subsequent 3- year 
Earnings Growth 
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Table (10) 

The Results of Estimating of ACF & PACF for (EG) 

Date: 12/30/11   Time: 00:07 

Sample: 1 60 

Included observations: 60 

lagg
ing AC     PAC                Q-Stat  Prob 

10.263 0.263 4.3692 0.037 

20.255 0.200 8.5453 0.014 

30.195 0.099 11.028 0.012 

40.186 0.087 13.317 0.010 

50.137 0.031 14.589 0.012 

60.169 0.080 16.554 0.011 

70.067 -0.041 16.872 0.018 

80.210 0.153 20.041 0.010 

9
-

0.021 -0.150 20.073 0.017 

100.187 0.161 22.671 0.012 

Table (11) 

Results of Estimating of ARMA (2, 2) model for (EG)  

Method: Least Squares 
Sample (adjusted): 3 60 

Variable 
Coefficie

nt Std. Error t-StatisticProb.   

C6.462687 2.843132 2.273087 0.0269 

AR(2) 0.944449 0.038948 24.24905 0.0000 

MA(2) 
-

0.957436 0.038895 -24.61613 0.0000 

R-squared 0.297759 Mean dependent var. 2.624828 

Adjusted R-squared 0.272223 S.D. dependent var. 3.760409 

S.E. of regression 3.208000 Akaike info criterion 5.219511 

Sum squared resid. 566.0194 Schwarz criterion 5.326085 

Log likelihood 
-

148.3658 F-statistic11.66034 

Durbin-Watson stat 1.905738 Prob. (F-statistic) 0.000060 
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Table (8) 

The Augmented Dickey-Fuller (ADF) test results with Constant 

for (EG) 

Null Hypothesis: EG has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

t-Statistic  Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.805654  0.0000 

Test critical values: 1% level -3.546099 

5% level -2.911730 
10% 
level -2.593551 

Table (9) 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) test results with Constant and 

Linear Trend for (EG) 

Null Hypothesis: EG has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

t-Statistic  Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.577898  0.0000 

Test critical values: 1% level -4.121303 

5% level -3.487845 
10% 
level -3.172314 
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Table (6) 

Results of Estimating ACF & PACF for (PR)  

Sample: 1 60 

Included observations: 60 

LaggingAC PAC  Q-Stat Prob.

10.263 0.263 4.3692 0.037 

20.255 0.200 8.5453 0.014 

30.195 0.099 11.028 0.012 

40.186 0.087 13.317 0.010 

50.137 0.031 14.589 0.012 

60.169 0.080 16.554 0.011 

70.067 -0.041 16.872 0.018 

80.210 0.153 20.041 0.010 

9-0.021 -0.150 20.073 0.017 

100.187 0.161 22.671 0.012 

Table (7) 

The Results of Estimating of ARMA (2, 2) Model for (PR)  
Method: Least Squares 
Sample (adjusted): 3 60 

Variable 
Coefficie

nt Std. Error t-StatisticProb.

C71.08210 11.82666 6.010325 0.0000 

AR(2) 0.944408 0.038950 24.24688 0.0000 

MA(2) 
-

0.957430 0.038885 -24.62198 0.0000 

R-squared 0.297759 Mean dependent var 55.10345 

Adjusted R-squared 0.272223 S.D. dependent var 15.66837 

S.E. of regression 13.36667 Akaike info criterion 8.073744 

Sum squared resid 9826.727 Schwarz criterion 8.180318 

Log likelihood 
-

231.1386 F-statistic11.66034 

Durbin-Watson stat 1.905715 Prob(F-statistic) 0.000060 

Inverted AR Roots   .97 -.97 

Inverted MA Roots   .98     -.98  
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Table (3) 

The Augmented Dickey-Fuller (ADF) test Results with Constant 

for (PR)

Null Hypothesis: PR has a unit root 

Exogenous: Constant 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

t-Statistic  Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.805654  0.0000 

Test critical values: 1% level -3.546099 

5% level -2.911730 

10% level -2.593551 

Table (4) 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test Results with Constant 

and Linear Trend for (PR)

Null Hypothesis: PR has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10) 

t-Statistic  Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -7.577898  0.0000 

Test critical values: 1% level -4.121303 

5% level -3.487845 

10% level -3.172314 

Table (5) 

Determining the rank of (ARMA) model using Autocorrelation 

function (ACF) and Partial Autocorrelation (PACF) 
(PACF)(ACF)The model

zero after Ø
kkDecreases geometrically after  

P

AR(p)

Decreases geometrically after 
Ø

qq

Zero after 1MA(q)

Decreases geometrically after 
Ø

11

Decreases geometrically after  

1

ARMA(1,1)

Decreases geometrically after 
Ø

qq

Decreases geometrically after  

p

ARMA(p, q)
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Figure (9)

Mutual Funds Categories  

13.2 - Appendix of tables

Table (1) 

Subsequent 5-Year Earnings Growth as a Function of Payout 

Ratio*
  Adjusted R-squaredbARegression Span

75.32 % 0.24 PR 
( 8.6 )

- 10.6 
( - 7.2 ) 

2005-2010 

Table (2) 

Quartile Comparisons of Payout Ratio & Subsequent 5-years 

Earnings Growth 
BestWorst AverageStarting Payout Quartile

 +1.3 %- 9.2 %  - 3.2 %  1 ( Low )
+5.3 %- 4.1 %  + 3.2 %2
+8.3 %- 1.1 % + 4.3 % 3

+12.8 %+ 1.9 %+ 6.17 % 4 ( High ) 
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The Statistical Properties of the Earnings Growth (EG) Time 

Series
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The Signing Graph of the Earnings Growth (EG) Time Series 

Figure (8)

The Signing Graph of the Residual, Actual and Fitted Values of 

the Earnings Growth (EG) Time Series  
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The Signing Graph of the Time Series of the Payout Ratio (PR)
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11. Appendixes

13.1 - Appendix of figures 

Figure (1)

Relationship between Payout Ratio (PR) & Subsequent 5- Year 

Earnings Growth (EG) for Aggregate Market during the Period 

Figure (2)

Scatter Diagram the Relationship between Payout Ratio (PR) & 

Subsequent 5-year Earnings Growth (EG) for the Aggregate 

Market during the Period 



51

21st Australasian Finance and Banking Conference 2008 Paper. 

Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1253662 or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1253662

Parker, K. C. (2005), Do higher dividends lead to higher 

earnings growth?, Working Paper, Simon Fraser University. 

Stock, J.H. (1994), Unit Roots, Structural Breaks, and Trends, 

Handbook of   Econometrics, Volume 4. Amsterdam: North-

Holland.

Zhou, Ping and Ruland, William (2006), Dividend Payout and 

Future Earnings Growth, Financial Analysts Journal, Vol. 62, No. 

3, pp. 58-69, June, Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=918109. 

Vivian, A. (2006), The Payout Ratio, Earnings Growth Returns: 

UK Industry Evidence, Working Paper, University of Durham, 

School of Economics, Finance and Business.  

Vojtech, Cindy M., The Relationship Between Information 

Asymmetry and Dividend Policy (2012). FEDS Working Paper No. 

2012-13. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2051018 or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2051018



50
Relationship between Dividend Payout Ratio and Earnings Growth: A Test of the 

Stock Market in Egypt 

Dr. Hasan Ismail Faris 

Keim, D.B. (1985), Dividend Yields and Stock Returns: 

Implications of Abnormal January Returns, Journal of Financial 

Economics, vol. 14, no. 3 (September):473-489. 

Lakonishok, J., Schleifer, A., Vishny, R.W. (1993), Contrarian 

Investment, Extrapolation and Risk, Journal of Finance, vol. 49, no. 

5 (December):1541-1578. 

Martin, J.D., J.W. Petty, A.J. Keown, and D.F. Scott, (1991), 

Basic Financial Management. 5th ed., Englewood Cliffs, NJ, 

Prentice-Hall.

McManus, Ian D., Ap Gwilym, Owain and Thomas, Stephen 

(2004), The Role of Payout Ratio in the Relationship between 

Stock Returns and Dividend Yield. Journal of Business Finance & 

Accounting, Vol. 31, No. 9-10, pp. 1355-1387, November 2004. 

Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=618307. 

Miller, M. H. and Modigliani, F. (1961), Dividend Policy, 

Growth and the Valuation of Shares, Journal of Business, 34, 411-

33.

Miller, M.H., 1986, "Can Management Use Dividends to 

Influence the Value of the Firm?" in J.M. Stern and D.H. Chew Jr., 

Eds., The Revolution in Corporate Finance, New York, NY, Basil 

Blackwell, 299-303. 

Michaely, Thaler and Womack, (1995), An Empirical Analysis 

of Dividend Payout Policy, http:// www.studymode.com/essays/ 

Dividend- Policy-223845.html.   

Morgan, G., and Thomas, S.H. (1998), Taxes, Dividend Yields 

and Returns in the UK Equity Market, Journal of Banking and 

Finance, vol. 22, no. 4 (May), 405-423. 

Nippel, Peter, The Impact of a Firm's Payout Policy on Stock 

Prices and Shareholders' Wealth in an Inefficient Market ( 2008). 



49

Investopedia. (2010), Dividends, Interest Rates And Their Effect 

On Stock Options, Available at 

http://www.investopedia.com/articles/optioninvestor/03/121003.

asp#ixzz0Qk8BWsgb 

Jarque, Carlos M.; Bera, Anil K. (1987), A test for normality of 

observations and regression residuals, International Statistical 

Review, 55 (2): 163–172. JSTOR 1403192.

Jensen, M., (1986), Agency costs of free cash flow, corporate 

finance, takeovers Authors, The American Economic Review, Vol. 

76, Issue 2., pp. 323-329.

Lintner, John. (1956). Distribution of Incomes of Corporations 

among Dividends, Retained Earnings, and Taxes. American 

Economic Review, 46: 97-113.  

Laux, Judy. (2011), Topics in Finance, Part VII: Dividend 

Policy, Department of Economics and Business, Colorado College, 

Working Paper 2011-05. 

Kapoor, Sujata. (2009), Impact of dividend policy on 

shareholders’ value: a study of Indian firms, doctoral thesis of 

philosophy in management, Jaypee Institute of Information 

Technology, Noida. 

Kowerski, Mieczyslaw Stanislaw, Does the Lower Ratio of 

Company Market to Book Value of Assets Always Mean Higher 

Propensity to Pay Dividends? (2012). Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=2057714 or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2057714

Khan, Fouzia Iram (2010), The Impact of Dividend Policy on 

Shareholders Wealth. Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=1545749 or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1545749.



48
Relationship between Dividend Payout Ratio and Earnings Growth: A Test of the 

Stock Market in Egypt 

Dr. Hasan Ismail Faris 

International Journal of Business and Finance Research, Vol. 4, 

No. 2, pp. 43-58, 2010, Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=1667076 

FRANKFURTER, G.M., PHILIPPATOS, G.C. (1992). 

Financial Theory and the Growth of Scientific Knowlidge: From 

Modigliani and Miller to ”an Organizational Theory of Capital 

Structure. International Review of Financial Analysis, Vol 1, Nro 

1, 1–15. 

Frankfurter, M. George, Wood Bob ,G ( 2003), “Dividend 

Policy Theory and Practice”, Academic Press. 

Gordon, Myron J. (1962). The Investment, Financing and 

Valuation of the Corporation, Homewood, IL: R. D. Irwin.   

Gul, Sajid.  Sajid, Muhammad.  Razzaq, Nasir . Iqbal, 

Muhammad Farrukh and  Khan, Muhammad Bilal (2012), The 

Relationship between Dividend Policy and Shareholder’s Wealth - 

Evidence from Pakistan, Available online at 

http://www.businessjournalz.org/efr.

Gwilym, Owain ap., Thomas, Stephen and Seaton, James 

(2004), Dividends, Earnings, the Payout Ratio and Returns: A 

Century of Evidence from the US and UK, Discussion Papers in 

Accounting and Finance, University of Southampton, Number 

AF04-14.

Gwilym, Owain ap., Seaton, James, Suddason, Karina, and 

Thomas, Stephen (2006), International Evidence on the Payout 

Ratio, Earnings, Dividends, and Returns, Financial Analysts 

Journal, CFA Institute, Volume 62, Number 1. 

Ibbotson, R.G., Chen, P. (2003), Long-run Stock Returns: 

Participating in the Real Economy, Financial Analysts Journal, vol. 

59, no. 1 (January/February):88-98. 



47

Chan, L., Karceski, J., and Lakonishok, J. (2003), The level and 

persistence of growth rates, Journal of Finance, 58, 643-84. 

Christie, W.G. (1990), Dividend Yields and Expected Returns: 

The Zero Dividend Puzzle, Journal of Financial Economics, vol. 

28, nos. 1-2 (November/December):95-125. 

DeAngelo, H., DeAngelo, L., and Skinner, D. (1992), Dividends 

and losses, Journal of Finance, 47, 1837–1863. 

Dicky, David A. and Fuler, W.A. (1981), Likelihood Ratio 

Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root, 

Econometrica, 49, pp: 1057-1072 . 

Durbin, J., and Watson, G. S. (1951), Testing for Serial 

Correlation in Least Squares Regression, Biometrika 38, 159–179. 

Edward, Oswald Timothy. (2005), A STUDY ON DIVIDEND 

POLICY AND VALUE OF THE FIRM: MANAGERIAL

PERSPECTIVES IN MALAYSIA, Thesis in finance, Institute 

Penyelidikan, Pembangunan dan Pengkomersilan, Universiti 

Teknologi MARA. 

Engle. R. F, and Granger C.W.J., (1987), Conintegration and 

Error Correction Representation, Estimatino and Testing, 

Econometrica, 55, pp: 251-276. 

Fama, E. F., and French, K. R. (2000), Forecasting Profitability 

and Earnings, The Journal of Business, 73, 161-175. 

. (1996), Multifactor Explanations of Asset Pricing 

Anomalies, Journal of Finance, vol. 51, no. 1 (March):55-84. 

Fama E., MacBeth J. (1973), Risk, Return, and Equilibrium: 

Empirical Tests, Journal of Political Economy, Vol. 81, Issue 3, pp. 

607-636.

Flint, Anthony, Tan, Andrew and Tian, Gary Gang (2010), The 

Impact of Dividend Policy on Shareholders’ Wealth, The 



46
Relationship between Dividend Payout Ratio and Earnings Growth: A Test of the 

Stock Market in Egypt 

Dr. Hasan Ismail Faris 

Journal, Vol. 59, No. 1, January/February, Available at SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=390143. 

Al-Jafari,  Mohamed Khaled,  Altaee, Hatem H. Abdulkadhim 

(2011), Testing the Random Walk Behavior and Efficiency of the 

Egyptian Equity Market, Journal of Money, Investment and 

Banking, ISSN 1450-288X, Issue 22. Available at EuroJournals 

Publishing Inc. http://www.eurojournals.com/JMIB.htm 

Azab, Bassam I. (2002), The Performance of the Egyptian Stock 

Market, The University of Birmingham, The Birmingham Business 

School, thesis. 

Azhagaiah, R.  Priya, Sabari  (2008), Predicting Future Earnings 

Growth: A Test of the Dividend Payout Ratio in the Australian 

Market, EuroJournals Publishing Inc., 

http://www.eurojournals.com/finance.htm 

Baker, k., and Powell, G., (1999), How Corporate Managers 

View Dividend Policy, Quarterly Journal of Business and 

Economics, Vol. 38, No. 2.  

Black, Fischer (1976), The Dividend Puzzle, Journal of Portfolio 

Management, Vol. 2, No. 2, pp. 5-8. 

Borges, Maria Rosa (February 15, 2009), Is the Dividend Puzzle 

Solved?, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1343782 or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1343782.

Bouresli, A. K., Davidson, W. N., and Abdulsalam, F. A., 

(2005), Role of venture capitalists in IPO corporate governance and 

operating performance. (initial public offerings), Quarterly Journal 

of  Business and Economics.   

Brealey, Richard A., Stewart C. Myers (2002), Brealey & Myers 

on Corporate Finance: Capital Investment and Valuation, McGraw-

Hill; 1
st
 edition. 



45

decisions related to cause changes in the dividend policy. In this 

way the organization can manage to avoid the negative response by 

investors of these changes, and thus avoid a negative impact on 

stock prices in the financial market. 

9. Future Research

9.1 A limitation of the study, results from the calculation of the 

payout ratio, which did not include share repurchases due to a lack 

of data availability. If data permits, follow up research may 

examine the impact of both dividends and repurchases on earnings. 

9.2 Re-conduct this study on another sample and add new 

variables while maintaining the same variables adopted by the 

study.

9.3 We focused in this study on both aggregate level and 

company level, so we advice to re-conduct a study on different 

sectors to test the relationship between payout ratio and earnings 

growth on a sectoral level. 
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ratio firms respond to the high growth of future earnings. This does 

not support conventional theory which claims that firms which are 

retaining large part of their earnings (i. e. low payout ratio) have 

strong growth potential of future earnings, but is consistent with 

Arnott and Asness (2003), Stephen et al (2004), Parker (2005), 

Gwilym et al (2006), Vivian (2006)  and Flint (2010)  concerning 

the aggregate market level. Our company-level analysis 

complements the aggregate level and though consistent with the US 

evidence presented by Zhou and Ruland (2006). The finding of this 

paper has a significant impact on stock options, mutual funds 

investment strategies and shareholders’ wealth.

8. Recommendations

8.1 Each company has to study the factors that affect the price 

of its stocks, especially the impact of dividends per share and its 

retained earnings, to reach the appropriate dividend policy.

8.2 Authorities have to restrict companies’ measures to exceed 

retained earnings in exaggeration if there is no sufficient 

justification for this.

8.3 Mutual funds managers, financial analysts, stock option 

traders, individual and institutional investors should consider the 

finding of this paper while managing their portfolios as illustrated 

in depth in this paper.

8.4 Increase the role of universities in the revitalization of the 

financial market, and through the establishment of educational 

courses for investors to increase the scope of their reliance on 

financial and non-financial information in the rationalization of 

their decisions. 

8.5 The need to inform investors and traders in the financial 

market in advance of the reasons that push management to make 
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Accordingly, higher dividend increases the market value of the 

share and vice versa. Shareholders prefer current dividend to future 

income so, dividend is considered as an important factor which

determines the shareholders’ wealth. This is normally true in case 

of salaried individuals, retired pensioners and others with limited 

incomes. Dividend has information content and the payment of

dividend indicates that the company has a good earning capacity 

(Fouzia, 2010). 

Dividend policy affects the value of the firm for two reasons. 

First, tax rates on capital gain are usually different from tax rates 

on dividend. If the company could reduce taxes by transforming 

dividend into capital gains, shareholders might value the firm at a 

correspondingly higher level. A second reason why dividend policy 

might affect the value of the firm is that it could provide valuable 

information to shareholders. For example, suppose that a firm has 

important information about the profitability of new investment 

opportunities that it wishes to convey to shareholders without 

disclosing details that might be useful to competitors. Changing the 

level of dividends might be an effective method of signaling 

favorable developments, helping to ensure that the market value of 

the firm reflects fully all information that is available to 

management (Edward, 2005). 

7. Conclusion

This paper has investigated the role that the payout ratio has in 

explaining future real earnings growth in the Egyptian Stock 

Market. Evidence is found in the Egyptian Stock Market that a 

positive relationship exists between real earnings growth and 

payout ratio, or to put it differently, higher retained earnings are not 

found to lead to higher earnings growth. Accordingly, high payout 
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F = 13.77, p < 0.01 for model (2), F = 9.32, p < 0.01 for model (3) 

and F = 53.69, p < 0.01 for model (4). 

Among the four models, F value for model (4) is very high. 

Further, the coefficients of (DPS) in all four models are highly 

significant at 1% level and positive in sign  = 82.68, t = 7.58, p < 

0.01 in model (1);  = 78.21, t = 6.14, p < 0.01 in model (2);  = 

69.54, t = 6.17, p < 0.01 in model (3); and  = 29.39, t = 5.11, p < 

0.01 in model (4). 

Besides, from the adjusted R-squared values, it is clear that the 

explanatory variables in the model (4) could together explain 

89.29% of the variance in market value, whereas explanatory

variables in model (1), (2) and (3) could, together, explain 49.56 

per cent, 65.13% and 60.31% respectively of the variance in 

dependent variable Hence, model (4) is the appropriate one for the 

final interpretation.

Captivatingly, the coefficient of (DPS) in model (4), though 

statistically significant, has declined considerably in the presence 

of (RE) and lagged (DPS), even though the coefficients of those 

variables are insignificant. Also, the intercepts, which are 

insignificant in the first three models, become significant in model 

(4).

Consequently, we reject hypotheses H0:“There is no significant 

impact of dividend policy on shareholders’ wealth in the Egyptian 

stock market.” along with, we accept H1:“There is a significant 

impact of dividend policy on shareholders’ wealth in the Egyptian 

stock market.” 
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6.3.3 The Equations Used for the Study: 

Following (Azhagaiah, 2008), the equations used for the study 

are given below: 

MPSit = a + b DPSit + eit

MPSit = a + b DPSit + c REit + eit

MPSit = a + b DPSit + c REit + PEit-1 + eit

MPSit = a + b DPSit + c REit + MPSit-1 + eit

Where;  

MPSit: Market Price per Share. 

DPSit: Dividend Per Share. 

REit: Retained Earnings per share. 

PEit-1: Lagged Price Earnings ratio.

MPSit-1: Lagged Market Price per Share.

5. Tools Used for Analysis of Data 

To analyze the data, the statistical tools that have been used are 

multiple regression technique and stepwise regression method to 

ascertain best fitted model for predicting the dividend policy 

impact on shareholder’s wealth. The significance of various 

explanatory variables has been tested by computing t-values.  

To determine the proportion of explained variation in the

dependent variable, the coefficient of determination (R-squared) 

has been worked out. The significance of (R-squared) has also been 

tested with the use of F-Value.  

6. Analysis and Results:

Table (26) shows the regression results for the period from 2005 

to 2010 with regard to impact of initiating dividend payout on 

shareholders’ wealth. Results indicates that the fit of all four 

models is significant at 1% level F = 19.77, p < 0.01 for model (1), 

(9)

(10)

(12)

(11)
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2011). Baker and Powell (1999) conducted a survey on dividend 

policy. Most respondents think dividend policy affects firm value 

and also it has effect on shareholder’s wealth (Khan, 2010). 

Corporate dividend policy is an important issue for at least two 

reasons. First, there may be conditions where a change in dividend 

policy can alter the value of the firm. Second, if dividend policy 

can alter the market value of the firm or its asset, it might also 

affect the value of its new capital projects. If dividend policy does 

affect the value of capital projects, the net present value of a given 

capital project will be different for a company with different 

dividend policy (Edward, 2005). In the rest of this section, we will 

study the relationship between dividend policy and shareholders' 

wealth.

6.3.1 Phenomena Under Study  

The Phenomena under study is the relationship between 

dividend policy and shareholders' wealth for the period from 2005 

to 2010 in the Egyptian Stock Market. 

Dependent variable: Market Price per Share (MPSit) of 

companies under study. 

Independent variables: Dividend Per Share (DPSit), Retained 

Earnings per share (REit), Lagged Price Earnings Ratio (PEit-1) 

and Lagged Market Price (MPSit-1).   

6.3.2 Hypotheses of the Study: 

   H0:“There is no significant impact of dividend policy on 

shareholders’

           wealth in the Egyptian stock market.” 

   H1:“There is a significant impact of dividend policy on 

shareholders’ 

          wealth in the Egyptian Stock Market.” 
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maximizing the value of the company as measured by the price of 

the company’s common stock (Nippel, 2008).   

Dividend policy of a firm has implication for investors, mangers 

and lenders and other stakeholders (more specifically the 

claimholders). For investors, dividends – whether declared today or 

accumulated and provided at a later date are not only a means of 

regular income, but also an important input in valuation of a firm. 

Similarly, managers’ flexibility to invest in projects is also 

dependent on the amount of dividend that they can offer to 

shareholders as more dividends may mean fewer funds available 

for investment. Lenders may also have an interest concerning the 

dividend policy a firm follows, as the less dividend payout ratio the 

more the available money for servicing and redemption of their 

claims. Accordingly dividend policy can be used as a mechanism to 

reduce agency costs. The payment of dividends reduces the 

discretionary funds available to managers for perquisite 

consumption and investment opportunities. This requires managers 

to seek financing in capital markets. This monitoring by the 

external capital markets may encourage the mangers to be more 

disciplined and act in owners’ best interest (Kapoor, 2009). 

Many topics in finance urged whether financial managers’ 

actions can maximize shareholder wealth, and dividend policy is no 

exception (Laux, 2011). The optimal dividend policy of a firm may 

be defined as the best dividend payout ratio the firm can adopt. But, 

what does “best” mean in this concept? Since the objective of the 

firm is to increase the wealth of its stockholders, the best dividend 

policy is the one that increases shareholders wealth by the greatest 

amount. It is therefore necessary, to understand the nature of the 

relationship between dividend and value of the firm (Adefila et. al, 
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investor choose the best funds for asset allocation and 

diversification purposes. 

Stock funds are next categorized according to their objective, 

which will primarily be divided into balanced funds, growth funds, 

income funds, growth and income, index funds, sector funds, …etc. 

According to traditional thought, If investor objective is capital 

growth, then the suitable fund type is growth fund, consequently, 

this fund invest primarily in common stocks with long-term growth 

potential. In this case, the potential capital appreciation is ranged 

from high to very high, whereas, it’s potential current income is 

very low.

According to this paper results, which is in contrary to 

conventional theory, If investor objective is capital growth, then the 

suitable fund type is growth fund, consequently, this fund invest 

primarily in high –dividend –paying stocks since stocks with high 

payout ratio leads to high future earnings growth in both aggregate 

level and company level as well. This result is valid too with 

aggressive growth funds. Figure (9) illustrates mutual funds 

categories while table (19) illustrates impact on mutual funds 

investment strategies. 

6.3 Impact on Shareholder’s Value 

Dividends are commonly defined as the distribution of earnings 

(past or present) in real assets among the shareholders of the firm in 

proportion to their ownership (Frankfurter and Bob, 2003). 

Dividend policy connotes to the payout policy, which managers 

pursue in deciding the size and pattern of cash distribution to 

shareholders over time. Managements’ primary goal is 

shareholders’ wealth maximization, which translates into 
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options should consider the impact of dividends. Whoever owns the 

stock as of the ex-dividend date receives the cash dividend, so 

owners of call options may exercise in-the-money options early to 

capture the cash dividend. That means early exercise makes sense 

for a call option only if the stock is expected to pay a dividend prior 

to expiration date. 

On the other hand, concerning the effect on put option pricing, 

put options gets more expensive due to the fact that stock price 

always drop by the dividend amount after ex-dividend date.  

The issuance of executive stock options is that they may provide 

an incentive to managers not to pay dividends, because dividends 

reduce the stock price on which their options are valued. As 

mentioned in potential explanations part of this paper, some 

executive managers may engage in unproductive empire building 

when they do not pay out sufficient dividends. The potential risk of 

such behavior when combined with the disincentives to pay 

dividends that might accompany executive stock options is as 

apparent as it is vexing.

6.2 Impact on Mutual Funds Investment Strategies 

Mutual funds are a popular vehicle to invest in securities. 

Because mutual funds can offer built-in diversification and 

professional management, they offer certain advantages over 

purchasing individual stocks and bonds. Mutual Funds provide 

services to investors that will help them achieve their short-term 

and long-term financial objectives.

Mutual funds are organized into categories by asset type (stocks, 

bonds and cash) and then further categorized by style, objective or 

strategy. Learning how mutual funds are categorized helps an 
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first three deservedly get most of the attention because they have 

the largest effect on option prices. But it is also important to 

understand how dividends and interest rates affect the price of a 

stock option. These two variables are crucial to understanding 

when to exercise options early (Investopedia, 2010).

It's easier to pinpoint how dividends affect early exercise. Cash 

dividends affect option prices through their effect on the underlying 

stock price. Because the stock price is expected to drop by the 

amount of the dividend on the ex-dividend date, high cash 

dividends imply lower call premiums and higher put premiums. 

While the stock price itself usually undergoes a single 

adjustment by the amount of the dividend, option prices anticipate 

dividends that will be paid in the weeks and months before they are 

announced. The dividends paid should be taken into account when 

calculating the theoretical price of an option and projecting 

probable gain and loss when graphing a position. This applies to 

stock indices as well. The dividends paid by all stocks in that index 

(adjusted for each stock's weight in the index) should be taken into 

account when calculating the fair value of an index option. 

Cash dividends issued by stocks have big impact on their option 

prices. This is because the underlying stock price is expected to 

drop by the dividend amount on the ex-dividend date. Meanwhile, 

options are valued taking into account the projected dividends 

receivable in the coming weeks and months up to the option 

expiration date. Consequently, options of high cash dividend stocks 

have lower premium calls and higher premium puts Gul et al 

(2012).

Because dividends are critical to determining when it is optimal 

to exercise a stock call option early, both buyers and sellers of call 
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more volatile earnings. Temporary peaks and troughs in earnings, 

subsequently reversed, could cause the payout ratio to be positively 

related with future earnings growth (i.e., temporarily low earnings 

today cause a high payout ratio, thus forecasting the earnings 

tomorrow). The testable difference between this hypothesis and the 

first two is. 

5.5 A firm that will never pay cash benefits to stockholders 

would have zero value. Firms need to pay excess capital (Free Cash 

Flow to Equity or FCFE) out to the stockholders. FCFE is defined 

as the surplus after-tax cash flow that is left over after all positive 

NPV projects has been taken. As described by Jensen (1986) and 

others, free cash flow theory suggests that the managers of 

companies with abundant free cash flows have incentives to 

overinvest. Thus, the low dividend-low growth relationship may be 

a result of overinvestment on the part of low-payout companies (i. 

e. the positive relationship between dividend payout and future 

earnings growth is more prominent for companies with limited 

growth opportunities or a tendency toward overinvestment). 

6. Results Impact

The finding of this paper indicates that high dividend payments 

lead to strong future earnings. This finding is at variance with 

traditional thought and, at least, forces the growth-oriented investor 

to consider investing in stocks that pay moderate to high dividends. 

We illustrate hereinafter some implications of this finding:- 

6.1 Impact on Stock Options 

While the math behind options-pricing models may seem 

daunting, the underlying concepts are not. The variables used to 

come up with a "fair value" for a stock option are the price of the 

underlying stock, volatility, time, dividends and interest rates. The 
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future earnings growth; the high payout ratio is sustained).  So, 

high payout ratio indicates managerial confidence in the stability 

and growth of future earnings and low payout ratio suggests the 

opposite (see, Arnott and Asness (2003) This confidence (or lack of 

it) might be based on public information but also private 

information (see, for example, Miller and Rock 1985) .

5.2 Corporate managers are loath to cut dividends (Lintner, 

1956). According to a recent report from US mutual fund manager 

Fidelity Investments, "Companies are loath to cut dividends, even 

during hard times, out of fear that reducing or eliminating the 

payment will cause investors to flee their stock" (Fidelity.com, 

2010) .

5.3 Arnott and Asness (2003) suggested that high earnings 

retention and a low dividend payout may signal an attempt at 

empire-building by current management (Jensen 1986). In order to 

develop a larger enterprise and the higher executive compensation 

that often goes with that, management may engage in developmen-

tal projects that do not represent the best interest of stockholders. 

While this is not always the case, it happens often enough to 

capture investors’ attention. One need only look at the evidence on 

corporate divestitures and spin-offs of unwanted divisions to realize 

that many prior empire-building mistakes by management have to 

be corrected at a later date. Alternatively, the facts also fit a world 

in which low payout ratios lead to inefficient empire building, the 

funding of less-than-ideal projects and investments, leading to poor 

subsequent growth, while high payout ratios lead to more carefully 

chosen projects with relatively high returns. 

5.4  Perhaps the positive relationship is driven by sticky 

dividends (see, Lintner, 1956) combined with mean reversion in 
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By using the values of the earnings growth (EG) at the three 

periods (one year, three years, five years) and by applying ordinary 

least squares (OLS) method, we find that the results of ANOVA for 

each period in table (19), (20), (21), (22), (23), (24) illustrated in 

the Appendix.

The results of the tables (19), (20) shows that the six factors 

have a significant effect on the values of (EG). For one year, we 

find that all interactions of two, three and four of these factors have 

a significant effect, where all the interactions of five and six of 

these factors had no significant effect.  

The results of the tables (21), (22) shows that the six factors 

have a significant effect on the values of (EG). For three years, we 

find that all interactions of two, three and four of these factors have 

a significant effect, where all the interactions of five and six of 

these factors had no significant effect. 

The results of the tables (23), (24) shows that the six factors 

have a significant effect on the values of (EG). For five years, we 

find that all interactions of two, three and four of these factors have 

a significant impact, where all the interactions of five and six of 

these factors had no significant effect.  

5. Potential Explanations of Results 

Many hypotheses might explain the, in contrary to conventional 

theory, positive relationship between current dividend payout ratio 

and future real earnings growth. The following list represents a 

beginning effort to explain this phenomenon:- 

5.1 Management confidence may play a role in dividend policy. 

That is, companies that pay high dividends are generally confident 

in their ability to provide strong earnings growth in the future (i. e. 

the high confidence is the management of the company about its 
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B: Size 

C: ROA

D: E/P

E: Leverage

F: PEG (-3, 0) 

Each one of the above mentioned factors has three levels (low, 

medium, high). 

4.2.5.3 Treatments: 

The combinations of the levels of the factors are 3
6
 (i. e. 729) 

treatments. 

4.2.5.4 Units of the Experiment: 

The experiment units are the values of the earnings growth (EG) 

at three periods (one year, three years, five years) for 30 companies 

at the 729 treatments. The number of the experiment units at each 

period equals 30 × 729 (i. e. 21870) units. 

4.2.5.5 The Study of Significance for Each Factor and Each 

Interaction Between the Factors Under Study:

To study this we will use the test of portion of variance (F-test) 

as follows: 

H0: The factor is not significance.   

H1: The factor is significance.

We accept the null hypothesis (i. e. the factor is not significance) 

if Fcalculated < F( , r, d). We reject the null hypothesis and accept the 

alternative hypothesis (i. e. the factor is significance) if F calculated > 

F ( , r, d). The value of F ( , r, d) can be obtain from the table of portion 

of variance at a level of significance =0.01.

4.2.5.6 Results of Factorial Analysis of Earnings Growth 

(EG).
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variables) if the value of sig. is less than 0.05. This is done at 95% 

degree of confidence. 

It is clear from the table (16) that the correlation between each 

of the Payout & EG (0, 1), EG (0, 3), EG (0, 5) is significant. 

The correlation between each pair of pairs of future earnings 

growth is significant. Table (17) illustrates the results of that test as 

follows: 

The estimate of the multiple-regression model and the study of 

the significance of all coefficients of this model, which has the 

general formula as shown in equation (8), is illustrated in table 

(18).

We find that there is a significant relationship among future 

earnings growth and the following parameters: payout, size, ROA, 

E/P, leverage and PEG for the three periods. 

Our company-level analysis in Egyptian stock market found that 

high payout is related to high future earnings growth and, in this 

manner, challenge conventional wisdom. 

4.2.5 Factor Analysis of Earnings Growth (EG)

Factor analysis is used to study the significance of impact of 

factors as well as studying the significance of interactions between 

them on the phenomenon under study. 

4.2.5.1 Phenomena Under Study:  

The value of the earnings growth (EG) at the various 

combinations of the levels of the factors that affect it at three 

periods (one year, three years, five years).

4.2.5.2 Factors that Affect on The Value of the Earnings 

Growth (EG): 

A: Payout



30
Relationship between Dividend Payout Ratio and Earnings Growth: A Test of the 

Stock Market in Egypt 

Dr. Hasan Ismail Faris 

It is clear from the results of Table (15) that the values of sig. 

are greater than 0.05 for data of five year and. Thus, we urge that 

these data follow the normal distribution.   

4.2.4 Empirical Results: 

The data suggest that companies with high current dividend 

payout tend to have high future earnings growth but relatively low 

past earnings growth because earnings growth tends to revert to the 

mean. The positive relationship between payout and future earnings 

growth may be explained by the low past earnings growth of high-

payout companies. We controlled for this possibility in our 

multivariate analysis. Regression results for the multivariate for 

each of the three earnings growth observation periods are 

illustrated in Table (18). Using the Fama and MacBeth (1973) and 

Zhou and Ruland (2006) procedures, we estimated regression 

coefficients for each year to control for cross-sectional dependence. 

Payout coefficients of correlation are all positive and highly 

significant for all three measurement periods.  

The following table shows the correlation coefficients between 

the Payout & EG (0, 1), EG (0, 3), EG (0, 5). Further, the 

significance of correlation coefficients is being tested, where the 

statistical assumptions for this test are as follows: 

H0: There is no a significant correlation between the two 

variables.

H1: There is a significant correlation between the two variables.

We accept the null hypothesis (That there is no significant 

correlation between the two variables) if the value of sig. is greater 

than 0.05, we reject the null hypothesis and accept alternative 

hypothesis (That there is a significant correlation between the two 
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4.2.2 Data

As defined in the previous section, the sample necessarily 

includes only companies that paid dividends and reported positive 

earnings in the year under examination. 

The descriptive statistics of those variables can be summarized 

in the following table: 

It is clear from Table (12) that the value of median of (EG) 

ranging from 14.2% (for one year data) to 8.2% (for five years 

data). It is also clear that the value of the 75
th

 percentile equals five 

times the value of equal 25
th

.

4.2.3 Tests of Normality for the Data Under Study: 

To verify that the data follow the normal distribution, we make a 

test of normality, which has statistical assumptions as follows: 

H0: The Data is normally distributed 

H1: The Data is not normally distributed

We accept the null hypothesis (the data follow the normal 

distribution) if the value of Sig. is greater than or equal to 0.05 and 

we reject the null hypothesis and accept alternative hypothesis (the 

data do not follow the normal distribution) if the value of sig. is 

less than 0.0 this is done at 95% degree of confidence.

When the test was performed for the data of the study in the 

three periods (one year, three years, five years) the results were as 

follows: 

It is clear from the results of table (13) that the values of sig. are 

greater than 0.05 for data of one year. Thus, we urge that these data 

follow the normal distribution. 

It is clear from the results of table (14) that the values of sig. are 

greater than 0.05 for data of three years. Thus, we urge that these 

data follow the normal distribution. 
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Item Definition Remarks 

LEVit Leverage (LEV0) is a firm’s book value of debt 
(BVD0) divided by the firm’s total assets (TA0) at 
the end of year zero.  
Leverage level can affect a firm’s decision to pay 
dividend and the level of payout ratio Bouresli et 
al. (2005). 
The leverage control was based on the 
expectation that companies with high leverage 
will tend to have large investment, as suggested 
by Fama and French (2000) and Zhou and Ruland 
(2006), and thus higher earnings growth. Hence, 
we predicted a positive relationship between 
leverage and earnings growth. 

ROAit Return on assets is calculated as the end of year 
zero EBIT (EARN0) divided by end of year zero 
total assets (TA0).
We controlled for return on assets because when 
profitability is already high, other factors being 
equal, companies should find it difficult to 
demonstrate strong earnings growth. Thus, we 
expected ROA also to be negatively associated 
with earnings growth. 

EPit The earnings yield is calculated as the firms 
annual earnings for year zero (EARN0) divided 
by the firm’s end of year market value of equity 
(MVE0). 
Following Zhou and Ruland (2006) and Arnott 
and Asness (2003), we also controlled for 
earnings yield and past earnings growth. We 
expect that investors pay more for one unit of 
money of current earnings if future earnings 
growth is high (i.e., higher P/E). Thus, we 
predicted that E/P (the inverse of P/E) would be 
negatively related to future earnings growth. 

PEGit1,3,5 Past earnings growth is measured as compounded 
annual earnings from time –t to time 0. The 
growth rates will be calculated over one, three 
and five years to match the growth rate in future 
earnings. 

AG it1,3,5 Compounded annual growth in total assets for 
year 1, 3, 5 
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Where:-

Item Definition Remarks 

 EGit1,3,5 Earnings growth, measured as compounded 
annual earnings over one, three and five years. 
Earnings are first divided by the total shares 
outstanding to obtain earnings per share. This 
removes the effect of capitalization changes on 
earnings growth. The geometric return is 
calculated by adding 1 to each periodic return (r), 
multiplying these values and taking the nth root of 
this product. 

Payoutit The dividend payout ratio, calculated as year zero 
annual reported dividends (DIV0) divided by year 
zero annual reported earnings (EARN0).
A negative coefficient on Payout would support 
the conventional wisdom that low earnings 
growth follows high payout.  

Sizeit In accordance with other studies such as Fama 
and French (2000), Chan et al. (2003) and Zhou 
and Ruland (2006), firm size is calculated as the 
natural logarithm (ln) of the firm’s market value 
of equity (MVE) at the end of year zero. The 
market value of equity is calculated as the end of 
year share price multiplied by the number of 
outstanding shares. 
Firm size is expected to be an acceptable 
determinant of the company decision to pay 
dividends to its shareholders 
We controlled for size because large companies 
are more established and mature than small 
companies and thus less likely to exhibit stronger 
growth. Consequently, we expected to observe an 
inverse relationship between company size and 
future earnings growth 
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4.2 Company-by-Company Analysis 

4.2.1 Model

The analysis of both Arnott and Asness (2003) has straight and 

essential implications for the valuation of the aggregate equity 

market. Is there also a relation between the high dividends and high 

growth at the company level? This question is essential for 

evaluating individual stocks, but the answer to this question is not 

clear as it is possible not to apply the aggregate results at the 

company level. There are differences between the aggregate market 

results and company level results because the EGX 30 composite is 

capital weighed, therefore, the overall results may be dominated by 

dividends’ policies and performance of few large companies in the 

index. However, company level analysis deals with all companies 

alike; accordingly, it helps to reduce the potentiality that few huge 

companies may dominate the results (see, Zhou and Ruland (2006).

There are two recent studies which shed some light on this idea. 

Fama and French (2000) argued that there is a sharp decrease since 

1978 in the percentage of US public companies which pay 

dividends. That's why, at the company level, companies began to 

pay lower dividends than before. However, DeAngelo et al (1992)

revealed, in a more recent study, that the overall dividends ratios 

increased since 1978 as dividends became more centered in few 

large companies.  

The following regression model follows the same method of 

Zhou and Ruland (2006). This model is used for purposes of 

comparisons in the Egyptian stock market.  

G t 1, 3, 5= + 1Payout t + 2 Size t + 3 OA t + 4 / t + 5

EV t + 6 PEG t -1, 3, 5 + 7 G t + t      
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the appropriate model for the series of the earnings growth (EG) is 

ARMA (2, 2). 

By estimating ARMA (2, 2) model for the earnings growth (EG) 

time series via using OLS in EViews 5-1 Program, we get the 

following results illustrated in the table (11). 

From table (11) we find that each of AR (2) & MA (2) are 

significant. From the same table (11) we found that 

R-squared = 0. 0.297759 

This means that the model ARMA (2, 2) explains about 29.77% 

of the changes that occur in the dependent variable in that model. 

Adjusted R-squared = 0.272223 

This means that the model ARMA (2, 2) explains about 27.22% 

of the changes that occur in the dependent variable in that model. 

Durbin-Watson stat = 1.905715 

It means that the value of (DW) indicate to no serial correlation 

between the consecutive values of the error term of model ARMA 

(2, 2).

Figure (8) shows that the residual, actual and fitted values of the 

time series of the earnings growth (EG) they are all stationary time 

series during the study period. 

Thus, we can conclude that the model ARMA (2, 2) is an 

appropriate model to estimate and forecast the values of the 

earnings growth (EG) in the future. Thus, there is a very strong 

relationship between payout ratio (PR) & earnings growth (EG). 

Finally from table (1), we find that the value of the Adjusted R-

squared equals 0.7532, then, we can argue that the regression 

model in table (1) is more appropriate to estimate and forecast the 

values of the (EG) in the future and from ARMA (2, 2) model. 



24
Relationship between Dividend Payout Ratio and Earnings Growth: A Test of the 

Stock Market in Egypt 

Dr. Hasan Ismail Faris 

Kurtosis is 2.411 (i. e. less than the value of coefficient of kurtosis 

of the normal distribution). To test whether the data follow the 

normal distribution or not, we use the Jarque-Bera measure. It is 

clear from the probability value of the Jarque-Bera coefficient the 

possibility of accepting the null hypothesis that the earnings growth 

(EG) time series is normally distributed.  

The signing graph of the Earnings Growth (EG) time series  

Figure (7) shows that the values of the earnings growth (EG) 

deviates from the zero mean in some way. Thus we can argue that 

the earnings growth (EG) time series is stationary time series 

during the studied period. 

4.1.3.2.2 The Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test for the 

Earnings Growth (EG) Time Series  

The results of Augmented Dickey Fuller (ADF) test are 

illustrated in table (8) & (9). Both tables show that the earnings 

growth (EG) time series does not include the unit root, because the 

absolute value of Tau ( ) equals 5.805 which is greater than the 

absolute critical value of Tau ( ) that 3.546 in the absence of time. 

Moreover, because the absolute value of Tau ( ) equals 7.778 

which is greater than the absolute critical value of Tau ( ) 4.121 in 

the presence of time. Thus, we reject the null hypothesis and accept 

the alternative hypothesis that the earnings growth (EG) time series 

is stationary time series.  

Then we access to the decision that we will use auto regression 

moving average models ARMA (p, q) in estimating and prediction 

the earnings growth (EG) in the future. 

From table (10), we find that values of (ACF) & (PACF) 

decrease geometrically after the second lagging, then, we find that 
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R-squared = 0. 0.297759 

This means that the model ARMA (2, 2) explains about 29.77% 

of the changes that occur in the dependent variable in this model. 

Adjusted R-squared = 0.272223 

A modified version of R-squared, which avoids its 

disadvantages, value means that the model ARMA (2, 2) explains 

about 27.22% of the changes that occur in the dependent variable in 

this model. 

Durbin-Watson stat = 1.905715 

It means that the value of (DW) indicate that there is no serial 

correlation between the consecutive values of the error term of 

model ARMA (2, 2).  

Figure (5) shows that the residual, actual and fitted values of the 

payout ratio (PR) time series are all stationary time series during 

the studied period. 

Then we can say that the model ARMA (2, 2) is the appropriate 

model to estimate and forecast the values of the (PR) in the future.    

4.1.3.2 Time Series of the Earnings Growth (EG) 

The time series of the earnings growth (EG) is the time series of 

monthly values of the earnings growth (EG) during the period from 

2005 to 2010 over the aggregate market level in the Egyptian stock 

market.  

4.1.3.2.1 Key Statistical Characteristics of the Earnings 

Growth (EG) Time Series 

By studying the statistical characteristics of the earnings growth 

(EG) time series, it is clear that the value of the coefficient of 

Skewness is positive and equals to 0.027, which means that the 

distribution of the chain is not symmetric and the right tail much 

longer than the normal distribution. The value of coefficient of 
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4.1.3.1.4.3 Autocorrelation Function (ACF) 

This function gives the amount of correlation between Yt, Yt-k.

After taking the impact of the correlation of the variables {Yt, Yt-k , 

…, Yt-k+1} into consideration, it is symbolized by k at the lagging 

period (K).

Characteristics of Autocorrelation Function are as follows: 

1. 0  1 

2. -k k

3. | k|  1 

4.1.3.1.4.4 Partial Autocorrelation Function (PACF) 

This function gives the amount of correlation between Yt, Yt-k.

After removing the impact of the correlation of the variables {Yt-1,

Yt-2 , …, Yt-k+1}, it is symbolized by 
Ø

kk at the lagging period (K).

We can use the coefficient of autocorrelation function (ACF) 

and the partial autocorrelation function (PACF) in determining the 

rank of ARMA(p, q) model as shown in table (5).

From the results of the Augmented Dickey-Fuller (ADF) test in 

table (3) & table (4), we will use auto-regression moving average 

models ARMA (p, q) in estimation and prediction of the values of 

the payout ratio (PR) in the future. 

from table (6), we find that each value of (ACF) & (PACF) are 

decreases geometrically after the second lagging, then, we find that 

the appropriate model for the time series of the payout ratio (PR) is 

ARMA (2, 2). 

By estimating ARMA (2, 2) model for payout ratio (PR) time 

series via using OLS in EViews 5-1 Program, we get the following 

results illustrated in the table (7). 

From table (7), we find that AR (2) & MA (2) are significant. 

From the same table (7) we found that:- 
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Ho: prob.  0.05 then, AR (p) is not significant.

H1: prob. < 0.05 then, AR (p) is significant. 

Where p is the number of lagging periods of the variable under 

study in the auto regression equation, 

As well as the statistical hypotheses to test the significance of 

the moving average model of lagging q (MA (q)) can be calculated 

as follows: 

Ho: prob.  0.05 then, MA (q) is not significant.

H1: prob. < 0.05 then, MA (q) is significant.

Where, q is the number of lagging periods of the error term in 

the auto regression equation. 

It should be noted that we can apply the model ARMA (p, q) 

only on the stationary time series.  

4.1.3.1.4.2 Durbin – Watson Statistic 

the Durbin–Watson statistic is a statistic test used to detect the 

presence of autocorrelation (a relationship between values 

separated from each other by a given time lag) in the residuals 

(prediction errors) from a regression analysis. It is named after 

James Durbin and Geoffrey Watson (1951). The (DW) test is a test 

for the hypotheses that  0 in the following equation:       

ttt YY 1

The statistical hypothesis for this test is as follows: 

H0: 0

H1: 0

In the absence of the serial correlation between each successive 

pairs of the residuals values of the time series, the value of (DW) is 

close to (2). In case of positive serial correlation, the value of (DW) 

is less than (2) and close to zero. In case of negative serial 

correlation, the value of (DW) lies between (2) and (4). 
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Where the statistical hypotheses for this test are as follows:- 

H0: 1: The time series is non-stationary (i. e. existence of unit 

root)

H1: <1 or | | 1: The time series is stationary (i. e. non existence 

of unit root) 

The following two tables illustrates summary of the results of 

unit root test for the time series of the payout ratio using the 

Augmented Dickey Fuller test. 

The results of the Augmented Dickey Fuller (Dicky, Fuler, 

1981) test in each of table (3) & table (4) shows that the payout 

ratio time series does not include the unit root, because the absolute 

value of Tau ( ) equals 5.805 which is greater than the absolute 

critical value of Tau ( ) that equals 3.546 in the absence of time. 

Because the absolute value of Tau ( ) 7.778 which is greater than 

the absolute critical value of Tau ( ) that equals 4.121 in the 

presence of time. Thus, we reject of the null hypothesis and accept 

the alternative hypothesis that the time series of the payout ratio 

(PR) is stationary time series.  

4.1.3.1.4 Auto Regression Moving Average Models ARMA 

(p, q)

Auto regression moving average models ARMA (p, q) is used in 

estimating and predicting the values of variable with the lagging 

values of the same variable. 

4.1.3.1.4.1 Description of ARMA (p, q) Model.  

With regard to the significance test of the auto regression model 

of lagging p (AR (p)), the statistical hypotheses to test the 

significance of AR (p) is as follows: 

(6)
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distribution of the chain is not symmetric and the right tail is much 

longer than the normal distribution. Also, the value of coefficient of 

Kurtosis is 2.411, which is less than the value of coefficient of 

kurtosis of the normal distribution. To test that the data follow the 

normal distribution, we will use the Jarque-Bera (1987) test, where 

the statistical assumptions for this test is as follows:- 

H0: data is normally distributed  

H1: data is not normally distributed 

The probability value of the Jarque-Bera (1987) coefficient 

indicates the possibility of accepting the null hypothesis that the 

time series of the payout ratio (PR) is a normally distributed. 

4.1.3.1.2 Signing Graph of the Payout Ratio (PR) Time Series 

The most important characteristics of this time series is non-

stationary trend “existence of unit root”. According to Stock (1994)

and Engel and Grangr (1987), the use of non-stationary time series 

in the estimation of  the parameters of any relationship regardless 

of the estimation method used may lead to false estimates of 

parameters. Figure (4) illustrates that the values of the payout ratio 

(PR) deviates from the zero mean in some way and because of the 

first characteristics of stationary time series is that they fluctuate 

around the zero mean, thus we can say that the time series of the 

payout ratio (PR) is a stationary time series during the study period. 

4.1.3.1.3 Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test for the 

Payout Ratio (PR) Series 

The Augmented Dickey-Fuller (ADF) test (Dicky, Fuler, 1981), 

also called unit root test, tests the null hypothesis of the existence 

of unit root (non stationary) against hypothesis of the non existence 

of unit root (stationary) for the trend of the time series by 

estimating the following equation:-  
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become zero. After that, the value of (EG) will be positive with the 

increase value of (PR). The previous model that is set out in Table 

(1) explains 75.32% of the changes that occur in the value of (EG).

Table (2) shows comparison between subsequent 5-years 

earnings growth (EG) & payout ratio (PR) using comparisons of 

the four levels for payout ratio.

It is noted from Table (2) that the best value for (EG) when (PR) 

in the first level equals to +1.3% which is lower than the worst 

value for (EG) when (PR) in the fourth level where the value of 

(EG) equals to + 1.9 %. It is also noted from Table (2) that the best 

value for (EG) when (PR) in the second level equals to 5.3% which 

is lower than the average value for (EG) when (PR) in the fourth 

level where the value of (EG) Equals to + 6.17%. 

4.1.3  Using ARMA & ARIMA Models in Analyzing 

Values of (PR) & (EG).

ARMA (p, q) model is used in estimation and prediction of the 

values of the stationary time series. ARIMA (p, d, q) model is used 

in estimation and prediction of the values of the non-stationary time 

series. We have to study wither the time series is stationary or not. 

To determine this we use the unit root test.  

4.1.3.1 The Time Series of the Payout Ratio (PR)  

The time series of the payout ratio (PR) is the series of monthly 

values of the payout ratio during the period from 2005 to 2010 over 

the total market level in the Egyptian stock market.    

4.1.3.1.1 Key Statistical Characteristics of the Time Series of 

the Payout Ratio (PR) 

By studying the statistical characteristics of the payout ratio 

(PR) time series, it is clear that the value of the coefficient of 

skewness is positive and equal to 0.027, which means that the 
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Besides, these dividends can fall actually during high inflation 

periods. More to the point, the payout ratios are relatively volatile 

although they are far less volatile than before and this is due to that 

earnings are more volatile than dividends. Figure (1) illustrates the 

payout ratio during the period from 2005 to 2010 and real earnings 

growth. Figure (2), shows the relation of current dividends payout 

to the growth of future earnings is positive. 

 Figure (1) & Figure (2) shows that the relationship between 

Payout Ratio (PR) & subsequent 5-Year Earnings Growth (EG) 

during the period is a positive relationship where the higher the 

value of Payout Ratio (PR) the better the value of Earnings Growth 

(EG) and vice versa.

 The model used to estimate values of Subsequent 5-years 

Earnings Growth (EG) using Payout Ratio (PR) values  is 

represented in Table (1): 

The Regression equation is (EG) = -10.6 + 0.24 (PR) (T-

statistics in parentheses) 

Table (1) illustrates the monthly regression model meeting 

figure (1) in terms of the growth of real earnings of EGX 30 during 

5-years period on starting dividends payout ratio. The relation is in 

plots and regression is compelling as it sends the wrong sign.

From Table (1); it is clear that the coefficient of the regression 

model (b) is significant, where the value of t-statistic is significant. 

It is noted that the value of coefficient (PR) is positive. Therefore, 

the relationship between (PR) & (EG) is a positive relationship. 

The value of the constant (a) is negative meaning that if the value 

PR equals 0%. The value of (EG) will be negative and still negative 

until the value of PR equals 44.16%, then, the value of (EG) will 
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Because of the Egyptian revolution that occurred in Jan 25, 

2011, we will examine the stock dividend behavior in Egypt during 

the period from 2005 to 2010 that led to trading halt for weeks and 

followed by misrepresenting unreliable trading activity data.  

4.1.1 Model and data 

Following Arnott and Asness (2003), when calculating the 

growth of real earnings, we started with calculating real earnings 

for an index portfolio, as follows: 

1. We used EGX 30 index as a total return index for stocks for 

the period from 2005 to 2010. 

2. Then, we subtracted the monthly paid dividend, this in turn 

give us index of stock prices. 

3. We divided this by Consumer Price Index (CPI) in order to 

get the time series of real stock prices. 

4. We multiplied the time series of real prices by earnings-

yield data. This process will generate a history of EPS of the EGX 

30 index.

4.1.2  Empirical Results 

The payout ratio can be calculated via dividing trailing 

dividends of the last year by trailing earnings of the last year. 

Dividends tend to lag behind earnings, that is, increases in earnings 

are followed by increases in dividends and decreases in earnings 

sometimes by dividend cuts (i.e. dividends are sticky). Dividends 

are “sticky” because firms are typically reluctant to change 

dividends; in particular, firms avoid cutting dividends even when 

earnings drop. With dividends slow to respond to changes in 

earnings, temporarily high earnings would be associated with a low 

dividend payout ratio, resulting in a direct relationship between the 

dividend payout ratio and earnings growth (Kapoor, 2009). 
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The Egyptian exchange has several indices that track its 

performance, EGX 30, EGX 70, EGX 100 Al-Jafari, Altaee (2011). 

EGX 100 tracks the performance of the 100 active companies, 

including both the 30 constituent-companies of EGX 30 Index and 

the 70 constituent-companies of EGX 70 Index. EGX 100 index 

was retroactively computed as of 1 January 2006. EGX 70 Price 

Index tracks the performance of the 70 active companies, after 

excluding the 30 most active constituent-companies of EGX 30 

Index. EGX 70 index was retroactively computed as of 1 January 

2008.

EGX 30 index is designed and calculated by Egyptian Stock 

Market. EGX started disseminating its index on 2 February 2003 

via data vendors, its publications, web site, newspapers etc. The 

start date of the index was on 2/1/1998 with a base value of 1000 

points. EGX 30 index value is calculated in local currency terms 

and denominated in US dollars. So, we will use EGX 30 in this 

paper since it covers the tested period. 

EGX 30 Index is weighted by market capitalization and adjusted 

by the free float. Adjusted Market capitalization of a listed 

company is the number of its listed shares multiplied by the closing 

price of that company multiplied by the percent of freely floated 

shares. For a company to be included in EGX 30 index, it must 

have at least 15% free float. This ensures market participants that 

the index constituents truly represent actively traded companies and 

that the index is a good and reputable barometer for the Egyptian 

market. 

4. Data and preliminary statistics: 

4.1 Aggregate Market Analysis:
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and Asness (2003)  did. Because aggregate results may not apply at 

the company level, Zhou and Ruland (2006) tests also show that 

high–dividend–payout companies tend to experience strong not 

weak future earnings growth. 

Zhou and Ruland (2006) company level analysis complements 

the aggregate level analysis of Arnott and Asness (2003). Both 

studies found that high payout is related to high future earnings 

growth and thereby challenge conventional wisdom. Arnott and 

Asness (2003) results bear on the valuation of the overall market 

and Zhou and Ruland (2006) results shed light on the valuation of 

individual stocks.

3. The Egyptian Stock Market 

Formal Stock market activity in Egypt dates back to 1888 when 

the Alexandria Stock Exchange was inaugurated. The Cairo Stock 

Exchange was established in 1903. Trading was very active during 

the 1940s, with the Egyptian Exchange ranking fifth most active in 

the world during that period. However, due to the Socialist policies 

adopted by the government, which led to a major nationalization 

program that started in 1959, a drastic reduction in activity 

occurred from 1961 till 1991. The two exchanges remained 

operating during that period but trading on the floor was effectively 

dormant. In 1990/1991, the government started its major economic 

reform program towards free market mechanism and privatization. 

One of the major dimensions of this program was the revival of the 

Capital market through the enactment of the Capital Market Law 

No. 95/1992. The law provided great momentum to the market and 

the market capitalization increased dramatically as the reform and 

privatization progressed Azab (2002). 
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regression of 10-year growth of future earnings on the current 

monthly payout ratio showed that the R-squared and t-statistics of 

all the 237 regressions which were conducted for the ASX market 

index were significant.

Gwilym et al. (2006) have presented evidence for the US stock 

market. This evidence stated that the greater the proportion of 

earnings paid out as dividends, the greater the subsequent real 

earnings growth. Their study is considered as an extension to the 

previous literature which examined whether there is a similar 

relation in 11 global stock markets. In doing so, this literature takes 

into consideration the role of payout ratio in accounting for the real 

dividends and returns growth. The reasoning is that high payout 

ratios result in high real growth of earnings, but do not result in 

high real growth of dividends.

Further, Vivian (2006) found a strong positive association 

between the payout ratio and earnings growth across twenty 

industries in the UK. Both mean reversion in earnings and the cash 

flow signaling hypothesis failed to explain this relationship, with 

the lagged earnings growth variable unable to subsume the power 

of the payout ratio, while the lagged dividend growth variable was 

insignificant in explaining future earnings growth. 

Flint et al (2010) used the payout ratio to forecast the growth of 

future earnings of the company through examining both the listed 

and non-listed firms on the Australia stock market over the period 

from 1989 to 2008. He provided evidence that the dividends payout 

ratio is positively correlated to the growth of future earnings.

On the other hand, Zhou and Ruland (2006) examined large 

sample of companies over a 50-year time period on company-by-

company level instead of using aggregate market level as Arnott 
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payout ratios at the market level correspond to higher future 

earnings growth and low payout ratios (i.e. high rates of retained 

earnings precede the low earnings growth in the United States).  

Arnott and Asness (2003) have found that empirical facts are 

consistent with a world where managers have that private 

information which make them pay a large share of earnings (i.e. 

high payout ratio) when they are optimistic that dividend cuts will 

not be essential. While this information make these managers pay 

little portion of dividends (i.e. low payout ratio) when they are 

pessimistic that the retained dividends are important in order that 

they could be able to maintain the dividend payouts. 

In other words, these findings are consistent with a world where 

low payout ratio result in an efficient empire building, then, 

funding less projects and investments. This in turn leads to poor 

growth. High ratios of paid dividends result in more carefully 

chosen projects.

Gwilym et al (2004) examined the relationship among the real 

earnings growth, real dividends growth, the payout and the real 

returns on stocks in both the USA and the UK in the period from 

1900 to 2001. They found that there is a positive relationship 

between the ratio of payout and real growth of earnings in UK 

stock market. This finding is on the contrary to the traditional 

theory, although it is consistent with the US evidence which have 

been presented by both Arnott and Asness (2003) .

Parker (2005) argued that there is a positive relation between the 

payout ratio and the growth of earnings in the USA, Canada and 

Australia. But, this relation was weak in Australia over the period 

from 1956 to 2005. Although the relation between the payout ratio 

and the growth of future earnings is weakest in Australia, the 
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dividends or capital gains. This ‘birds r’ hand” argument suggest 

that a firm’ dividend policy is relevant since investors prefer some 

dividend now in order to reduce their uncertainty. When investors 

are uncertain about their returns they discount the firm’s future 

earnings at a lower rate therefore placing a higher value on the firm 

(Laux, 2011). Ibbotson and Chen (2003) found out that the 

estimated aggregate returns. 

Should not be impacted by the payout ratio because this in turn 

would affect the means by which investors get their gains. 

Investors receive their gains either through dividends or capital 

increases, thus, low dividends should be offset by the high growth 

in expected earnings. Also, this high expected growth can be used 

to account for the high P/E ratio. Some argue that mispricing is not 

expected in an efficient market as equity premium is considered 

constant over both the period of estimation and the future. As a 

result, it is not expected to be a function of lower return rate.

McManus et al (2004) examined the role of payout ratio in asset 

pricing in UK market. They found that there is a positive relation 

between the payout ratio and the returns of a ten years period. In 

addition, this impact dominates over the impact of divided yield, 

although there is no relationship discussed regarding earnings 

growth.

From the aggregate market view, Arnott and Asness (2003) 

examined the role of dividend payout ratio of US equity market in 

predicting the growth of future earning via analyzing the US data 

during the period from 1871 to 2001. Because dividends reduce the 

funds available for investment, many investors associate high 

dividend payout with weak future earnings growth. But Arnott and 

Asness (2003) revealed the unexpected result that higher dividend 
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dividends will buy into firms that pay them, and those who want 

capital gains will buy the stocks of growth firms that reinvest 

earnings.

Moreover, according to Miller and Modigliani (1961), share's 

market price should be irrelevant to dividends and firm's value does 

not depend at all on the retained dividends. Therefore, the earnings 

portion which is retained should contain information about the 

future earnings. If this is true, share's market price has to respond to 

the announcements regarding dividends, not the portion of earnings 

which is paid out as dividends (Laux, 2011). 

In the real world, with market imperfections such as taxes and 

transaction costs, and other issues such as information asymmetries 

and agency problems, dividend policy seems to be very relevant, 

both for the managers of the firms, shareholders, prospective 

investors and market analysts. Not only do managers show extra 

care in their payout decisions, especially in changing payout 

decisions, but also the markets react strongly to dividend changes, 

and more so, to dividend omissions and initiations, as proved by 

Aharony and Swary (1980)  and Michaely et al. (1995). 

Another school of thought holds that without Modigliani and 

Miller’s (1961) restrictive assumptions, their argument collapses. 

They asserted that since, in reality investors operate in a world of 

brokerage fees, taxes, and uncertainty, it is better to view the firm 

in the light of these factors. The leading proponent of the relevance 

of dividend theory, Gordon (1962) suggests that shareholders do 

have a preference for current dividends, that, in fact theme is direct 

relationship between the dividend policy of a firm and its market 

value. Gordon (1962) argues that investors are generally risk-

averters and attach less risk to current as opposed to future 
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According to Lakonishok et al (1993); Fama and French (2000), 

there is a positive relation between earnings yield and returns. 

Studies which are presented for example by Keim (1985), Christie 

(1990),and Morgan and Thomas (1998) also stated that there is a 

positive relation between dividend yields and returns for portfolios 

consists of individual firms.      

One group of financial theorists Martin et al (1991), Miller 

(1986) and Miller and Modigliani (1961) provides a hypothesis for 

dividend policy irrelevance. This group bases its theory on the 

assumptions of 1) perfect capital markets, meaning no taxes or 

transaction costs exist, the market price cannot be influenced by a 

single buyer or seller, and there is costless access to information; 2) 

rational behavior on the part of participants in the market, valuing 

securities based on the discounted value of future cash flows 

accruing to investors; 3) certainty about the investment policy of 

the firm and complete knowledge of these cash flows; and 4) 

managers that act as perfect agents of the shareholders. For 

dividend policy to matter, one or more of these assumptions cannot 

hold.

Perhaps the most prominent work in this field is Miller and 

Modigliani (1961), who show that, in the above illustrated perfect 

markets, the payout decision is irrelevant because it neither creates 

nor destroys value for shareholders. If the investment decision is 

held constant, higher dividends result in lower capital gains, 

leaving the total wealth of shareholders unchanged Borges (2009). 

Miller and Modigliani (1961) show that the way a firm divides 

earnings between dividends and reinvestment has no impact on 

firm value. Higher payouts will lead to lower retained earnings and 

lower capital gains—it’s just a trade off. Stockholders who prefer 
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out as a percentage of earnings. Plowback ratio is also known as 

"retention rate", "retention ratio" or the "earnings retention ratio". 

The expected return on total market can be calculated using the 

constant-growth valuation model presented by Gordon (1962), 

illustrated as follows:-   

R = + G    (4)

R =  +G   (5)

Whereas, R, which refers to the expected return on the market; 

equals the sum of dividend yield, D/P, and the expected constant 

dividend growth, G, (equation 4). We assumed that the company 

will continue pay dividends to the infinity, consequently capital 

gains comes only from the stock’s current dividends.  

Similarly, the product of the payout ratio, D/E, and earnings 

yield; E/P, plus the constant growth term, G (equation 5). Arnott 

and Asness (2003) consider the effect of a permanent downward 

shift in the payout ratio. However, in the light of the hypotheses of 

Miller and Modigliani (1961), if earnings do not change, then, there 

may be no change in the value of those earnings. As a result, the 

earnings yield remains constant. This means that in order that the 

expected return could remain fixed, the decline from the lower 

payout ratio should be justified by the increase in the expected 

growth of dividends. In turn, this supports the idea behind the 

theory that firms' high retained earnings may lead to higher 

earnings growth levels      Vojtech (2012).
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  The remainder of the paper is organized as follows. Section 2 

provides an overview of the relevant literature. Section 3 presents 

the Egyptian stock market. Section 4 presents data and preliminary 

statistics. Section 5 presents estimation results and discussion. 

Section 6 presents potential explanations of results. Section 7 

presents results impact. The article ends with a conclusion,

recommendations and future research. 

2. Literature Review  

Dividend payout ratio is the percentage of earnings paid to 

shareholders in dividends. The payout ratio provides an idea of 

how well earnings support the dividend payments. More mature 

companies tend to have a higher payout ratio. Dividend payout 

ratio is calculated as the following: 

Earnings Growth Rate is the annual growth rate of investments’ 

earnings. When the dividend payout ratio is the same, the dividend 

growth rate is equal to the earnings growth rate. Part of the 

earnings is paid out as dividends and part of it is retained to fund 

future growth of firm, as given by the payout ratio and the 

plowback ratio. Thus the growth rate is given by the following 

equation:-

G = Plowback Ratio x Return on Equity  

Plowback ratio measures the amount of earnings retained 

after dividends have been paid out. This is the opposite of the 

payout ratio, which measures the amount of dividends that are paid 

RatioPayoutvidend
(1)

(2)
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increased dividend is indicative of higher future earnings, they will 

bid up that price of the company's stock (Adefila et. al, 2011). 

Most books and articles on dividends reveal that stocks with low 

dividends present the highest growth potential. Therefore, the 

typical academic contributions regarding dividends are supported 

by the measure of "Sustainable growth model" which estimates 

prices of stocks. Further, this measure also shows that future 

growth is greatly enhanced by the retained earnings which could be 

reinvested in same corporation and not paid as dividends 

(Azhagaiah, 2008) .

In finance, there are some areas, which have puzzled 

researchers. One of them is the dividend behavior of firms. 

Dividend policy has been an issue of interest in financial literature 

since Joint Stock Companies came into existence. Along with 

capital structure, dividend policy has been one of the first areas of 

corporate finance to be analyzed with a precise model, and it has 

since been one of the most thoroughly researched issues in modern 

finance. In spite of this, much remains unexplained concerning the 

role of dividends. According to Brealey and Myers (2002) dividend 

policy has been kept as the top ten puzzles in finance (Kowerski, 

2012). Black (1976) epitomizes the lack of consensus by stating: 

“The harder we look at the dividend picture, the more it seems like 

a puzzle, with pieces that just don’t fit together”.  

The remainder of the paper is organized as follows: section 2 

provides an overview of the relevant literature. Section 3 presents 

the Egyptian stock market. Section 4 presents date and preliminary 

statistics. Section 5 presents estimation results and discussion. The 

article ends with a conclusion and recommendations.
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1. Introduction  

A dividend is a cash payment, made to stockholders, from 

earnings. If the payment is from sources other than current 

earnings, it is called a liquidating dividend. How often a dividend is 

paid by an individual stock or fund is called dividend frequency 

(Gul et al. 2012).

A firm’s dividend policy determines the pattern of dividend 

payment over time. Dividend policy determines the division of 

earnings between payments to stockholders and reinvestments in 

the firm. Managers’ task is to allocate the earnings to dividends or 

retained earnings. A firm that will never pay cash benefits to 

stockholders would have zero value. A firm can pay a large 

percentage of earnings as dividends, or choose to pay a small 

percentage and reinvest the rest in other projects. The issue of 

dividend policy concerns the question of whether one or the other 

of these approaches is more advantageous to the stockholders 

(Laux, 2011). 

According to conventional theory, there may be information 

content in a firm's dividend policy. The greater retained earnings 

could also partly or wholly replace debt finance. Retained earnings 

are one of the most significant sources of funds for financing 

corporate growth. Corporate growth makes it eventually possibly to 

get more dividends. Historical evidence suggests that corporate 

management is usually very reluctant to cut dividends. Thus when 

management increases its dividends, it may be "signaling" to the 

market that it anticipates being able to maintain higher earnings 

over an extended period of time sufficient to sustain dividend 

payments at this increased level. If shareholders believe that an 
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Abstract: 

Stock dividend puzzles have been studied for many years. Conventional 

theory suggests that future earnings growth is largely supported by the 

percentage of retained earnings that is reinvested in the same corporation and not 

paid out as dividends. For the first time, this paper investigates the relationship 

between payout ratios and earnings growth in the Egyptian Stock Market during 

the period from 2005 to 2010. We found that there is a statistically significant 

positive correlation between payout ratio and earnings growth (i.e., the greater 

the payout ratio, the greater the future earnings growth) in the Egyptian Stock 

Market contrary to conventional theory in both aggregate level and company 

level as well. The following reasons represent a beginning effort to explain this 

relationship: management confidence, corporate managers’ loath to cut 

dividends, management attempts to build empire, overinvestment on the part of 

low-payout companies, sticky dividends.  

This paper is uniquely discuss the impact of its findings on areas did not 

proceed by any other paper before. The finding of this paper has a significant 

impact on stock options, mutual funds investment strategies and shareholders’ 

value. 

The findings of this paper and its impact on vital areas of financial 

management, contributes to the future growth of corporate earnings, and thus 

increase the companies’ market capitalization and the development of 

shareholder equity, as well as increasing the efficiency of investment policies for 

investment funds, and market options contracts. 
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