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ملخص:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل معرفة �أ�سباب العنف اجلامعي لدى طلبة جامعة
العلوم والتكنولوجيا الأردنية.ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،حيث
املكون من ( )52فقرة .تكونت عينة الدرا�سة
طور الباحثون مقيا�س �أ�سباب العنف
َّ
َّ
من ( )2000طالب وطالبة� .أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن �أكرث العوامل امل�سببة
للعنف ،هي العوامل الأ�رسية تليها العوامل الرتبوية ،ثم الإعالمية ،ثم النف�سية.
و�أظهرت النتائج كذلك وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات العنف تعزى
ملتغري اجلن�س ل�صالح الذكور ،وكذلك وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف العوامل
امل�سببة للعنف تبع ًا ملتغري مكان الإقامة ل�صالح �سكان البادية.كما بينت الدرا�سة
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف العوامل امل�سببة للعنف تبع ًا ملتغري م�ستوى
الدخل ل�صالح متدين الدخل.و�أ�شارت النتائج �أي�ض ًا �إىل �أن �أكرث الطلبة عنف ًا هم طلبة
ال�سنة الرابعة تليها الثالثة فالثانية ،و �أقل طلبة ال�سنة الأوىل وطلبة ال�سنة اخلام�سة.
ومل تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري التقدير ا لأكادميي
ومتغري الكلية.
(الكلمات املفتاحية :العنف اجلامعي ،املتغريات الدميوغرافية ،الطلبة
اجلامعيني).
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Causes of Violence among the Students

of Jordan Univesity of Science and Technology
in the Light of some Variables

Abstract:
The present study aimed to investigate the causes of violence,of
students at the Jordan University of Science and Technology; the study has
used the descriptive analytical method, where the researchers developed a
scale for causes of violence, which is composed of (52) items.The sample
consisted of 2000 male and female students.The results indicated that the
most violence- causing factors are family factors, followed by educational
factors, media factors, and psychological factors.The results showed a
statistically significant difference in the rates of violence attributed to sex
and was in favor of males, as well as the presence of statistically significant
differences in the causes of violence depending on the variable of place of
residence and was in favor of the residence of the desert.The study also
demonstrated the presence of significant differences in the factors causing
the violence variable depending on the level of income and was in favor of
low income.The results indicated that the most violent students are fourth
year students, followed by the third, second and the least were first- year
students and students of the fifth year.Results did not show the presence of
statistically significant differences attributed to the academic achievement
and variable of college.
(Keyword: University violence, demographic variables, university
students)
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خلفية الدراسة:
تعد املرحلة اجلامعية من املراحل احلا�سمة املهمة يف حياة ال�شباب اجلامعي� ،إذ
تع ّد نقطة انطالقة قوية نحو امل�ستقبل ،ففي هذه املرحلة تتحدد الأهداف والطموحات،
وت�صقل ال�شخ�صية ،وتتكامل هوية الذات يف حيز من املتغريات االجتماعية ،واالقت�صادية،
والثقافية ،وال�سيا�سية ،والأ�رسية.
وال �شك يف �أن ال�شباب هم الر�صيد الأ�سا�سي لكل �أمة وعمادها املتني ،ولي�سوا مبعزل
عن التحديات احلياتية و�صعوباتها ،الأمر الذي ي�ؤثر وينعك�س على ال�شباب و�أخالقياتهم،
و�سلوكياتهم ،و�شبكة عالقاتهم االجتماعية.وميثل ال�شباب القاعدة العري�ضة من �سكان
اململكة الأردنية الها�شمية ،حيث يبلغ العمر الو�سيط ( )20عام ًا (دائرة الإح�صاءات العامة،
. )2011فالنهو�ض باملجتمع وحتديثه ،وال�سري به نحو م�ستقبل �أف�ضل و�آمن ال ميكن �أن يتم
�إال �إذا ا�ستطعنا �أن ن�ستثمر هذة القوة بطرق �سليمة� ،أما �إذا ف�شلنا يف ا�ستيعاب قوى ال�شباب
و�إمكاناتهم الكبرية ،وطاقاتهم الالحمدودة ،ف�إننا �سنهدد جمتمعنا باال�ضطراب والفو�ضى
واملظاهر ال�سلوكية املر�ضية ومنها العنف.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنه يف الآونة الأخرية لوحظ تزايد �سلوكيات العنف الطالبي،
�سواء �أكان فردي ًا �أم جماعياً،
وبخا�صة يف اجلامعات الأردنية الر�سمية واخلا�صة ،والعنف ً
ف�إنه لي�س بالأ�سلوب احل�ضاري ،والأ�سو�أ من ذلك �أن العنف قد اتخذ ال�صفة الإجرامية �أو
التخريبية يف بع�ض الأحيان ،من حيث الأ�رضار التي حلقت بالطلبة ،ومرافق اجلامعات،
و�سمعتها ،واملجتمع املحلي.وقد ك�شفت الندوة املتخ�ص�صة التي نظمها مركز الر�أي
للدرا�سات حول احللول لظاهرة العنف يف اجلامعات ،عن �إح�صائية تبني �إجمايل املتورطني
يف امل�شاجرات التي حدثت يف �سبع جامعات ر�سمية العام  ،2011حيث بلغ �إجمايل العدد
( )835طالباً ،ف�صل منهم ( )268طالب ًا منهم ( )240ف�ص ًال م�ؤقتاً ،و ( )28ف�صال نهائيا
من اجلامعة (وزيرة التعليم العايل. )2012 ،
وقد تكون الأ�سباب وراء العنف متعددة كال�شعور بالظلم ،والي�أ�س ،والإحباط ،وتردي
الأو�ضاع االقت�صادية ،والإخفاق يف حتقيق الأهداف ،وغياب لغة احلوار ،والتن�شئة
االجتماعية اخلاطئة ،وعدم تقبل الآخر.و�أي ًا كانت الأ�سباب والدوافع امل�سببة له ،فال �شك
يف �أنها ظاهرة لها انعكا�ساتها النف�سية ،وال�سيا�سية ،واالجتماعية اخلطرية على ال�شباب
�أنف�سهم وعلى جمتمعهم ،ت�ستدعي ت�سليط الأ�ضواء عليها ،ودرا�ستها وتفهمها ،و�إيجاد احللول
والطرق املنا�سبة للتخفيف منها� ،أو الق�ضاء عليها �إن �أمكن.
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وع ُن َف به �أي�ضاً.وال َع ُ
منهَ :ع ُن َف عليه بال�ضم َ
واع َت َنف ُْت الأر�ض� ،أي كرهتها.وهذه �إب ٌل ُم ْع َتنِفةٌ� ،إذا
.واع َت َنف ُْت الأمر� :إذا �أخذ َته بعنفْ ،
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ُوان النبات� :أوله.كما عرف العنف يف القامو�س املحيط بال َع ْلف َ
الباحث العربي. )2007 ،
وي ُع ّرف العنف قانوني ًا ب�أنه :كل فعل ظاهر �أو م�سترت ،مبا�رش �أو غري مبا�رش ،مادي �أو
وجه لإحلاق الأذى بالذات �أو ب�آخر �أو جماعة �أو ملكية واحد منهم ،وهذا الفعل
معنويُ ،م َّ
خمالف للقانون ،و ُيعر�ض مرتكبه للوقوع حتت طائلة القانون لتطبيق العقوبة عليه ،وي ُع ّرف
العنف يف العلوم االجتماعية والنف�سية ب�أنه :جمموعة من الأمناط ال�سلوكية التي ت�صدر عن
الفرد �أو اجلماعة ،ت�ؤدي �إىل ت�رصفات غري اجتماعية وغري تربوية خطرية ،تتعار�ض مع
عرف ب�أنه :ممار�سة القوة �أو الإكراه �ضد الغري عن ق�صد ،وعادة ما
القوانني واملواثيق.كما ُي َّ
ي�ؤدي ذلك �إىل التدمري� ،أو �إحلاق الأذى وال�رضر املادي� ،أو غري املادي بالنف�س� ،أو بالغري
(�أبوالن�رص. )2008 ،
وللعنف �أ�شكال متعددة ،منها :اجل�سدي ،واجلن�سي ،واللفظي ،والنف�سي ،وال�سيا�سي،
والفردي ،والرتبوي ،واالقت�صادي ،والرمزي ،والعنف �ضد املمتلكات.فالعنف اجل�سدي وهو
�أكرث الأنواع انت�شاراً ،ويتمثل بال�رضب باليد� ،أو ب�أداة حادة� ،أو اخلنق� ،أو الدفع� ،أو الع�ض،
�أو �شد ال�شعر ،وغريها كثري مما تقود �إىل املوت �إذا تفاقم الو�ضع�.أما العنف اجلن�سي ،فعادة
ما يقع داخل الأ�رسة �أو خارجها ويحاط بالتكتم ال�شديد (�أبوزهري ،والزعانني ،وحمد،
. )2008والعنف اللفظي يتمثل بالألفاظ النابية وعبارات التهديد واالهانات والإمياءات
التي لها ت�أثري كبري يف ال�صحة النف�سية للإن�سان؛ لأنها حتط من كرامة الإن�سان وقيمته.
والعنف النف�سي ي�شمل �إهمال الطفل �صحي ًا ونف�سي ًا وتربوي ًا واجتماعي ًا وعاطفياً ،وقد يكون
نتيجة للحماية الزائدة التي متنع الطفل من التفاعل مع الآخرين ،وت�شكل له �أمرا�ضا نف�سية
يقوم الفرد بتفريغها فيما بعد بطريقة انفعالية �سلبية ت�ؤثر فيه ويف املجتمع (بن دريدي،
. )2007
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االجتاهات النظريات املفسرة للعنف:
تناولت النظريات املف�رسة للعنف اجلوانب االجتماعية والنف�سية وال�سلوكية والبيئية
والبيولوجية املختلفة ،و�سيتم التطرق �إىل �أهم النظريات املت�صلة مبو�ضوع البحث.
�إذ ترى النظرية البيولوجية �أن العنف ناجت عن طبيعة الإن�سان احليوية (البيولوجية)،
وهو تعبري طبيعي عن عدد من غرائز العدوانية املكبوتة لديه (الطيار. )2005 ،وميكن القول
�إن هناك قابلية ج�سمانية الكت�ساب العنف� ،إذ ترى هذه النظرية �أن الإن�سان يولد كائن ًا
حيوانياً ،ويبحث يف حياته عن حاجاته اخلا�صة به ،ويتمتع بقدرة �سلوكية عنيفة.وي�شري
بهنام (� )1975إىل �أن نظرية التكوين الإجرامي التي �أطلقها دي توليو عام ( )1945ما
هي �إال ا�ستعداد �سابق للجرمية تظهر من خالل م�ؤ�رشات �سلوكية �أ�سا�سية تتمثل يف امليل
�إىل العنف ،والك�سل ،وال�شذوذ ،وغريزة القتال التي تكون م�صحوبة عادة بخلل يف وظائف
اجلهاز الع�صبي ،الأمر الذي يزيد من ح�سا�سية ال�شخ�ص وحدته ،مما يدفعه الرتكاب اجلرمية،
وهذا ما خل�ص �إليه لومربوزو ( )Lombozoيف �أن العنف يرجع �إىل ت�شنجات ع�صبية تدفع
�إىل ارتكاب �أفعال عنيفة.
ومن الناحية البيولوجية فقد فُ�سرّ العنف كحالة من ال�شذوذ يف الرتكيبة اجلينية �أو
الرتكيبة الوراثية ،ولهذا فقد تبني �أن الأفراد الذين يتميزون بالعدوانية ب�شتى �أنواعها تظهر
لديهم يف �أغلب الأحيان حاالت من ال�شذوذ يف �صبغتهم اجلن�سية.وكذلك تبني وجود خلل يف
كيميائية الدماغ (فريق من االخت�صا�صني. )1991 ،وي�شري غامن (� )2004إىل دور املورثات
اجلينية التي تت�سبب يف �إنتاج هرمونات معينة� ،أو تغريات يف الإفرازات الهرمونية يف اجل�سم
قبل الوالدة �أو بعدها مبا�رشة ،حيث تبني �أن البداية املبكرة لل�سلوك العدواين وا�ستمراره
يرتبطان بوجود م�ستويات منخف�ضة من هرمون التوتر امل�سمى (كورتيزول) يف اللعاب.
�أما االجتاه النف�سي ،فريى �أن العنف لي�س �أمراً عار�ضاً ،و�إمنا من مقومات الكائن
الب�رشي ،و�أن العنف غريزة فطرية.ويف هذا ال�سياق ،افرت�ض فرويد غريزتني �أ�سا�سيتني يف
الإن�سان :الأوىل ،غريزة احلياة التي تت�ضمن جمموعة من القوى احليوية والدوافع الغريزية
التي تهدف �إىل احل�صول على اللذة اجلن�سية وحفظ النوع�.أما الثانية ،فهي غريزة الهدم �أو
املوت التي ترتبط بالعدوانية (كورناتون. )1993 ،والعنف ي�ستهدف �أ�سا�سا �أمرين ،فهو
يح�شد طاقاتنا للحياة ب�أ�سباب البقاء –ال�رصاع من �أجل البقاء– لكنه يف الوقت نف�سه
يدفعنا �إىل الرغبة باملوت ح�سبما يرى فرويد ،وهذه االزدواجية العاطفية تالزم �أعماق
النف�س الب�رشية.
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وكذلك ف�إن املدخل النف�سي يرد العنف الفردي �إىل العدوانية التي يعدها جزءاً من
الطبيعة الإن�سانية ،حيث يرى �أ�صحاب هذا االجتاه �أن كل عنف يحمل ق�سط ًا من العدوانية،
لكن لي�س كل عدوانية تظهر مبظهر خارجي عنيف ،لذلك ي�ؤكد املعتنقون لالجتاه النف�سي
�أن �أ�صحاب العنف لديهم �شذوذ يف اجلانب الغريزي العاطفي ،الأمر الذي يخلق لديهم ف�ساداً
ُخلقياً ،ومي ًال �إىل العنف ،و�إىل الك�سل ،و�إىل املبالغة يف غريزة القتال والدفاع ،ويكون عادة
م�صحوب ًا بخلل يف اجلهاز الع�صبي (غامن. )2004 ،
بينما يرى االجتاه النظري للإحباط �أنه حال ٌة من عدم الر�ضا حتدث عندما يعرت�ض
طريق الفرد عار�ض ًا يحول بينه وبني الو�صول �إىل الهدف املحدد الذي يبد�أ يف ال�سعي
�إليها.ويرى التري (� )1997أن الإحباط يت�سبب يف �إثارة نزوة العدوان ،و�أن ظروف ًا �أخرى
قد تتدخل وحتدد �إمكانية التعبري عنها يف �شكل فعل من �أفعال العنف ،فكلما ارتفعت درجة
قوة النزوة ،وكلما طالت املدة الزمنية ،ارتفعت درجة احتمال حتولها �إىل العنف.وقد و�ضع
(دوالرد) الوارد يف التري ( )1997جمموعة من القوانني ال�سيكولوجية لتف�سري العدوانية
والعنف ح�سب النظرية الإحباطية منها :كل توتر عدواين ينجم عن كبت ،يتنا�سب ازدياد
العدوان مع ازدياد احلاجة املكبوتة ،تزداد العدوانية مع ازدياد عنا�رص الكبت� ،إن عملية
�صد العدوانية ي�ؤدي �إىل عدوانية الحقة بينما التخفيف منها يقلل ولو م�ؤقتا من حدتها،
يوجه العدوان نحو م�صدر الإحباط.وهنا يو�صف العدوان ب�أنه مبا�رش ،وعندما ال ميكن
توجيهه نحو امل�صدر الأ�صلي للإحباط ،ف�إنه يلج�أ �إىل توجيهه نحو م�صدر �أخر له عالقة
مبا�رشة �أو رمزية بامل�صدر الأ�صلي ،وت�سمى هذه الظاهرة بكب�ش الفداء ،ومثال عليها املعلم
الذي يحبط من قبل مديره يوجه العنف نحو طلبته ،وكذلك الزوجة التي يعنفها زوجها تق�سو
على �أطفالها (التري. )1997 ،
�أما نظرية التعلم االجتماعي ،فهي من �أكرث النظريات �شيوع ًا يف تف�سري العنف ،وترجع
هذه النظرية �إىل �ألربت باندورا ( ،)Albert Banduraحيث ترى �أن ال�سلوك العنيف �سلوك
متعلم ،فالأفراد ينتهجون �سلوكيات عنيفة؛ لأنهم تعلموا مثل هذه ال�سلوكيات.وت�ؤكد هذة
النظرية على التفاعل بني ال�شخ�ص والبيئة ،وحتاول حتديد الظروف واملواقف التي قد يتم
يف �ضوئها اخلروج عن النظام ،وهي تعتمد على التقليد كطريق جيدة لتف�سري �أمناط معينة
من ال�سلوك ،فبع�ض �سمات ال�شخ�صية كالعنف قد يتعلمها الفرد من خالل حماكاته ل�سلوك
الآخرين ،وعندما يرى الفرد �أي نوع من املكاف�أة �أو العقاب ميكن �أن يرتتب على �سلوكيات
الآخرين ،وبالتايل فمن املحتمل �أن يتم حماكاة وتقليد اال�ستجابات التي ت�ؤدي �إىل نتائج
قيمة ،وهذا ما يعرف بالتدعيم الإيجابي (الطيار. )2005 ،
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وكذلك ف�إن نظرية املخالطة الفارقة ،وهي �إحدى نظريات املدر�سة االجتماعية
املف�سرّ ة للعنف الإجرامي ،ترى �أن ال�سلوك الإجرامي هو �سلوك متعلم يتعلمه الفرد من
حميطه االجتماعي ،فكلما زادت درجة التقارب بني الفرد وحميطه ،كلما زادت �إمكانية
التعلم ،فالفرد �إما �أن يحاط بقوى معادية للجرمية �أو جمنده لها ،ونتيجة للمخالطة يح�صل
التدريب والتعليم (الطيار. )2005 ،وتتلخ�ص فرو�ض هذه النظرية فيما ي�أتي� :إن ال�سلوك
الإجرامي �سلوك متعلم يكت�سب عن طريق التفاعل ،ويت�أثر باالت�صال املبا�رش ،ويت�ضمن
التدريب عليه ،ويختلف بح�سب التكرار واال�ستمرار والأ�سبقية ،و�أنه يعرب عن حاجات وقيم
عامة (طالب. )2002 ،
يف حني ترى نظرية التفكك االجتماعي �أن التفكك االجتماعي ي�ؤدي دوراً قوي ًا يف
منو ظاهرة ال�سلوك املنحرف ،باعتبار �أن الفرد يرتبط مبجموعة من الوحدات االجتماعية
والنظم ،وكل وحدة منها ت�شبع له بع�ض احلاجات ،ولكل وحدة منها جمموعة من املعايري
التي تنظم ال�سلوك ،ف�إذا كانت تلك املعايري واحدة بالن�سبة لكل الوحدات املمثلة للثقافة
يف املجتمع حينئذ ال توجد م�شكله ،ولكن تظهر امل�شكلة حينما تختلف هذة الوحدات يف
املعايري التي تنظم ال�سلوك (عبيد�. )1986 ،إن فر�صة التماثل بني املعايري تزداد كلما كانت
اجلماعات التي يتفاعل معها الفرد حمدودة� ،أما �إذا ات�سعت دائرة تفاعله فذلك ي�ؤدي �إىل
حالة من الإ�ضطراب يف املخزون املعريف للمعايري يف حالة وجود �أمناط ثقافية ومعايري
خمتلفة بني اجلماعات ،ت�ؤدي �إىل �رصاعات داخلية ،وتف�ضي بالنهاية �إىل �أمناط انحرافية
(احلوات. )1993 ،
�أما اجتاه تزايد العنف يف مرحلة املراهقة التي �أ�شار �إليها �إيليوت وتوالن (& Elliott
 )Tolanامل�شار �إليهما يف (منيب و�سليمان )2007 ،ف�إنها ت�ؤكد على التغري امللحوظ يف
ال�سلوك العدواين للمراهق ،والذي يبد�أ بالرتاجع يف بداية الع�رشينيات من عمر املراهق ،كما
�أن التغريات اجل�سمية واحل�سية توثر يف �سلوكات املراهقني ويف عالقاتهم مع الآخرين.
و�أخرياً ف�إن االجتاه التكاملي ينطلق من رف�ض التف�سريات الأحادية �سواء التي
تعتمد على الفرد ك�أ�سا�س مثل :املدر�سة البيولوجية� ،أو املدر�سة النف�سية� ،أو تلك التي
تعتمد املجتمع ك�أ�سا�س لتف�سري ال�سلوك العنفي.ويرى هذا االجتاه �أن �سلوك العنف ما هو
�إال حم�صلة جمموعه من العوامل (البيولوجية ،والنف�سية ،واالقت�صادية ،واالجتماعية،
وغريها) ؛ لأن ال�سلوك يعد ا�ستجابة ملوقف معني يرتبط بالفرد ككائن اجتماعي ،يعي�ش
يف �أو�ساط اجتماعية عديدة ومت�أثر بعوامل عديدة ومتداخلة.وينطلق هذا االجتاه من
ثالث نقاط �أ�سا�سية هي :الأوىل� ،شمولية ال�سلوك الإجرامي التي تتكون من الفعل والفاعل،
واجلرمية واملجرم معاً.والثانية ،عدم االرتباط التي ت�شمل اجلمع بني جميع االخت�صا�صات
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التي عاجلت اجلرمية وال�سلوكيات املنحرفة ،والثالثة ،هي تعدد العوامل ،حيث �إن اجلرمية
�أو ال�سلوكيات املنحرفة ال تف�سرّ بعامل واحد ،بل مبجموعة من العوامل املختلفة (طالب،
�. )2002إذاً بح�سب هذا االجتاه ،ف�إن العنف هو حم�صلة جمموعة من العوامل املتعددة
واملت�شابكة ،يرجع بع�ضها �إىل عوامل بيولوجية ،وبع�ضها الآخر �إىل عوامل نف�سية ،وبع�ضها
�إىل عوامل اجتماعية واقت�صادية ،وبالتايل ف�إن ال�سلوك العدواين ما هو �إال ا�ستجابة ملوقف
معني يرتبط بالفرد ككائن اجتماعي يعي�ش يف �أو�ساط اجتماعية عديدة.
وكذلك ال ميكن �إغفال اجلوانب االجتماعية واالقت�صادية املتمثلة يف غياب ال�سلطة
ال�ضابطة يف الأ�رسة واملجتمع ،و�ضعف القوانني الرادعة ،وغياب للقيم واملبادئ التي تدعم
تقدم املجتمع وا�ستقراره ،وانت�شار حاالت الفقر املدقع مع قلة الإمكانات املادية واحليوية،
ومنطية التن�شئة االجتماعية ،و�ضعف و�سائل ال�ضبط االجتماعي ،و�ضعف الت�رشيعات
والقوانني املجتمعية ،و�أ�ساليب املعاملة الوالدية ،مثل الق�سوة الزائدة من الوالدين� ،أو
التدليل الزائد (بن دريدي. )2007 ،
�أما و�سائل الأعالم املرئية �أو امل�سموعة فما تلبث تبث بع�ض ًا من املواد الإعالمية
املنافية لآداب املجتمع وقيمه وعاداته ،التي جت�سد العنف بطريقة قوية ،الأمر الذي
يدفع العديد من �أطفالنا و�شبابنا �إىل التقليد الأعمى للعنف ،وزرع ذلك العنف يف عقولهم
ونفو�سهم.
وللبيئة اجلامعية دور يف ظاهرة العنف نتيجة للتفاعل ال�سلبي مع الأقران �أو
خلل يف الأن�شطة الالمنهجية املتنوعة،
املدر�سني �أو مع الإدارة اجلامعية ،بالإ�ضافة �إىل ٍ
و�أوقات الفراغ الكبرية و�ضعف ا�ستغاللها.
وللعنف نتائج وخيمة على الفرد واملجتمع والدولة ،تتمثل يف تخريب املمتلكات
العامة ،والعدوان امل�ضاد ،واجلنوح ،والعزلة ،وعدم الثقة بالنف�س ،وتدين التح�صيل الأكادميي،
والتقدير املتدين للذات ،وال�ضغط النف�سي ،وم�شكالت التغذية ،واخلوف واالكتئاب ،وفقدان
قنوات االت�صال ال�صحيحة يف التعامل مع الأفراد املحيطني ،وعدم القدرة على مواجهة
التوتر وال�ضغوط بطرق �إيجابية ،وعدم القدرة على حل امل�شكالت (بن دريدي. )2007 ،

مشكلة الدراسة:
�أ�صبحت ظاهرة العنف الطالبي تتنامى ب�شكل م�ضطرد يف اجلامعات الأردنية ،كما
�أ�صبحت ت�ؤرق العديد من �أ�صحاب القرار وامل�س�ؤولني وذوي االخت�صا�ص ،كما �أنها بد�أت
تلقي ب�أعبائها على كاهل املجتمع ،الأمر الذي مي�س عاداته ،وتقاليده ،وقيمه ،و�سلوكياته
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و�أخالقياته.ومبا �أن الباحثني لديهم خربات تدري�سية يف اجلامعات الأردنية :الأردنية،
والريموك ،وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ،وجامعة �إربد الأهلية ،وجامعة جر�ش
الأهلية ،فقد الحظوا �أن ظاهرة انت�شار العنف اجلامعي يف اجلامعات الأردنية احلكومية
واخلا�صة قد �أ�صبحت من الأحداث الف�صلية املتكررة التي ال تكاد تخلو جامعة منها ،مما
يعطل �سري العملية التدري�سية وتلحق �أ�رضاراً ج�سيمة يف املمتلكات العامة للجامعات ،كما
تلحق �إ�صابات بليغة بالطلبة امل�شاركني يف مثل هذه الأعمال ،والأ�سو�أ من ذلك �أنه يف
بع�ض احلاالت قد متتد �آثار العنف اجلامعي �إىل خارج الأ�سوار �إىل عنف جمتمعي تكون فيه
اخل�سائر �أكرث.ويف عام ( )2011ك�شفت �إح�صائية عن �إجمايل املتورطني يف امل�شاجرات
التي حدثت يف �سبع جامعات ر�سمية العام املا�ضي ،مبينة �أن �إجمايل العدد و�صل �إىل
( )835طالبا ،ف�صل منهم ( )268طالبا ،منهم ( )240ف�ص ًال م�ؤقت و ( )28ف�صال نهائيا
من اجلامعة (وزيرة التعليم العايل والبحث العلمي. )2012 ،

أهمية الدارسة:
تكمن �أهمية الدرا�سة احلالية يف ناحيتني :النظرية والتطبيقية ،فمن الناحية النظرية
ف�إنها تلقي ال�ضوء على ظاهرة العنف اجلامعي التي �أ�صبحت ت�شكل حتدي ًا للنظام التعليمي
العايل الأردين وم�ؤ�س�ساته ،وذلك من خالل حتديد العوامل امل�سببة للعنف اجلامعي:
الرتبوية ،واالجتماعية ،والثقافية ،والإعالمية.وهكذا ف�إن هذه الدرا�سة ت�ستهدف جامعة
العلوم والتكنولوجيا الأردنية التي مل تجُ َر فيها درا�سة تتناول ظاهرة العنف اجلامعي�.أما
من الناحية التطبيقية ،ف�إن نتائج هذه الدرا�سة وبعد الوقوف على العوامل امل�سببة للعنف
اجلامعي ميكن �أن ت�ساعد �صناع القرار يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأردنية يف اتخاذ
الإجراءات الوقائية والعالجية ملواجهة هذه الظاهرة املقلقة.

هدف الدراسة:
تهدف احلالية الدرا�سة احلالية �إىل الك�شف عن �أ�سباب العنف من وجهة نظر طلبة
جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وعالقة كل من اجلن�س ،وامل�ستوى االقت�صادي،
وامل�ستوى الدرا�سي ،والتقدير الأكادميي ومكان الإقامة مب�سببات العنف.

أسئلة الدراسة:
حاولت الدرا�سة احلالية وب�شكل حمدد الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1 .1ما العوامل امل�سببة للعنف لدى طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية؟
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2 .2هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى العوامل امل�سببة للعنف ،تعزى �إىل
متغري اجلن�س؟
3 .3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى العوامل امل�سببة للعنف ،تعزى �إىل
متغري الكلية؟
4 .4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى العوامل امل�سببة للعنف ،تعزى �إىل
متغري ال�سنة الدرا�سية؟
5 .5هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى العوامل امل�سببة للعنف ،تعزى �إىل
متغري التقدير الأكادميي؟
6 .6هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى العوامل امل�سببة للعنف ،تعزى �إىل
متغري مكان الإقامة؟
7 .7هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى العوامل امل�سببة للعنف ،تعزى �إىل
متغري م�ستوى الدخل؟

التعريفات اإلجرائية:
◄◄العنف اجلامعي :هو جمموعة من الأمناط ال�سلوكية التي ت�صدر عن الفرد �أو
اجلماعة ،ت�ؤدي �إىل ت�رصفات غري اجتماعية وغري تربوية خطرية ،تتعار�ض مع القوانني
واملواثيق.ويعرف �إجرائي ًا بح�سب الدرجة التي يح�صل عليها املفحو�ص على مقيا�س
ّ
العوامل امل�سببة للعنف املُعد خ�صي�ص ًا لأغرا�ض هذه الدرا�سة.
◄◄الطلبة :طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية يف مرحلة البكالوريو�س
امل�سجلون للف�صل الأول من العام الدرا�سي (. )2011 /2010

حمددات الدراسة:
اقت�رصت هذه الدرا�سة على طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية يف مرحلة
البكالوريو�س امل�سجلني للف�صل الأول من العام الدرا�سي (. )2011 /2010وتتحدد نتائج
هذه الدرا�سة بطبيعة الأدوات امل�ستخدمة فيها من حيث �صدقها وثباتها.وكذلك ف�إن
املفاهيم وامل�صطلحات امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة حمددة بطبيعة التعريفات الإجرائية،
وبالتايل ف�إن �إمكانية تعميم النتائج تتحدد يف �ضوء هذه التعريفات.
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الدراسات السابقة:
للتحقق من �أهمية العوامل البيئية الفيزيقية واالجتماعية املهي�أة لل�سلوك العنيف
لدى الطلبة اجلامعيني� ،أجرى العتيق و�أحمد ( )1995درا�سة على عينة م�ؤلفة من ()700
طالب وطالبة من �إحدى اجلامعات امل�رصية�.أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن ( )%28منهم
يعانون من م�شكالت مادية كبرية ،و ( )%52منهم يعانون من م�شكالت مادية متو�سطة.كما
�أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة بني انخفا�ض امل�ستوى االقت�صادي
واحتمالية العنف.
و�أجرى خم�ش وحمدي ( )1999درا�سة هدفت �إىل حتديد �أ�سباب امل�شاجرات الطالبية
اجلماعية يف اجلامعة الأردنية.ت�ألفت عينة الدرا�سة من ( )394طالب ًا وطالبة ،اختريوا
بالطريقة الع�شوائية الطبقية املنظمة.تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن امل�شاجرات الطالبية تتمركز
يف الكليات الإن�سانية واالجتماعية ،و�أنها حمدودة النطاق من حيث العدد الكلي لطلبة
اجلامعة ،كما �أنها حمدودة التكرار�.أما بالن�سبة �إىل �أهم الأ�سباب ف�إنها تعود �إىل التع�صب
الع�شائري وذوي القربى ،ومعاك�سات الطالبات ،وانتخابات جمل�س الطلبة ،واخلالفات
ال�شخ�صية بني الطلبة ،وحب الظهور واال�ستعرا�ض ،وقلة الوعي.
�أما الفقهاء ( )2001فقد �أجرى درا�سة بعنوان م�ستويات امليل �إىل العنف وال�سلوك
العدواين لدى طلبة جامعة فيالدلفيا يف الأردن ،على عينة مكونة من ( )1461طالب ًا
وطالبة من طلبة ال�سنة الأوىل والرابعة�.أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستويات ميل الطلبة �إىل
ال�سلوك العدواين كانت على النحو التايل )%47.5( :ال يوجد لديهم ميل للعنف ،و ()%44.3
كانت بدرجة قليلة ،و ( )%8بدرجة متو�سطة ،و ( )%0.2بدرجة مرتفعة.
و�أجرى منيزل و�سعود ( )2006درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل �أ�سباب العنف ومظاهره
و�أ�ساليبه لدى عينة من طلبة اجلامعات الأردنية احلكومية مكونة من ( )2300طالب
وطالبة�.أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الذكور �أكرث عنف ًا من الإناث.و�أ�شارت النتائج كذلك عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف �سلوك العنف تعزى لطلبة الكليات الإن�سانية والكليات
العلمية ،وعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى �إىل كون الطالب يدر�س على نفقته
اخلا�صة �أو �أنه مبتعث ،وتبع ًا لعدد �أفراد الأ�رسة.
و�أجرى ال�رصايره ( )2006درا�سة بعنوان ظاهرة العنف و�أ�شكاله ال�سائدة لدى طلبة
اجلامعات احلكومية (الأردنية ،وم�ؤتة ،والريموك) .تكونت عينة الدرا�سة من ( )1500طالب
وطالبة من م�ستوى البكالوريو�س�.أظهرت النتائج وجود عالقة �إيجابية بني متغري النوع
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االجتماعي والعوامل االجتماعية ،والعوامل االقت�صادية ،وكل من العنف اجل�سدي ،والتحر�ش
اجلن�سي ،والعنف النف�سي ،والتعدي على املمتلكات.كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقة بني
كل من النوع االجتماعي ،والكلية ،وامل�ستوى االجتماعي ،و�أ�سباب العنف املمار�س داخل
احلرم اجلامعي.
كما �أجرى احلوامدة درا�سة ( )2007هدفت �إىل التعرف �إىل مدى انت�شار العنف
و�أ�سبابه بني طلبة اجلامعات الر�سمية واخلا�صة.تكونت عينة الدرا�سة من ( )5520طالب ًا
وطالبة ينتمون �إىل �ست جامعات �أردنية ،هي :اجلامعة الأردنية ،وم�ؤتة ،والزرقاء،
والإ�رساء ،والعلوم التطبيقية ،و�إربد الأهلية�.أ�شارت النتائج �إىل �أن ن�سبة التعدي على
الطلبة دون مربر كانت الأكرث انت�شاراً ،تليها ن�سبة التعر�ض املبا�رش لأنواع التهديد ،كما
�أظهرت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى لل�سنة الدرا�سية ل�صالح الأوىل والثانية،
وجن�س الطالب ل�صالح الذكور ،واملنطقة ل�صالح الأرياف ،والكلية ل�صالح الإن�سانية.وقد
جاءت �أعلى درجات �أ�شكال العنف انت�شاراً على النحو الآتي :الغ�ضب عند مناق�شة زميل،
والغ�ش يف االمتحانات ،وامل�شاغبة داخل املحا�رضة ،والتحري�ض على عرقلة املحا�رضة،
والتحقري با�ستخدام الألفاظ النابية ،ورمي كتب الزمالء و�أدواتهم ،و�إتالف ممتلكات
اجلامعة ،و�رضب الزمالء بالأيدي�.أما فيما يتعلق بالعوامل الكامنة وراء ال�سلوك فقد برزت
العوامل الآتية :ال�شعور بالكبت الزائد والتع�صب القربى والقبلي ،وال�شعور بعدم امل�ساواة
يف تطبيق القوانني ،والرتكيز على اجلوانب الأكادميية و�إهمال اجلوانب ال�شخ�صية للطالب،
وعدم التكيف واالن�سجام ،وال�شعور باالنطواء داخل اجلامعة ،وجندة الأ�صدقاء عند تعر�ضهم
لال�ستهزاء �أو االعتداء عليهم ،وال�شعور بوقت الفراغ ،ومعاك�سة اجلن�س الآخر ،والتق�صري يف
�أداء الواجبات ،وا�ستخدام الألفاظ غري الالئقة مع الزمالء ،واحلما�س والغرية على الزميلة.
و�أجرى منيب و�سليمان ( )2007درا�سة هدفت �إىل معرفة طبيعة �سلوك العنف لدى
ال�شباب اجلامعي ب�أبعاده املختلفة.تكونت عينة الدرا�سة من ( )300طالب وطالبة من
�أق�سام كلية الرتبية يف جامعة عني �شم�س�.أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن �أهم الدوافع امل�سببة
للعنف هي على الرتتيب :الدوافع النف�سية ،ثم الدوافع الأ�رسية واالقت�صادية ،تليها الدوافع
املتعلقة باجلوانب الإعالمية والدينية والدوافع الرتبوية والثقافية.ومل تظهر النتائج وجود
عالقة ارتباطية بني الدرجة الكلية للعنف وامل�ستوى االجتماعي واالقت�صادي للأ�رسة.
و�أجرى �أبو زهري والزعانني وحمد ( )2008درا�سة هدفت �إىل معرفة اجتاهات طلبة
اجلامعات الفل�سطينية نحو العنف يف احلياة اجلامعية.تكونت عينة الدرا�سة من ()365
طال ًبا وطالبة موزعني على معظم اجلامعات يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة�.أ�شارت نتائج
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عال من العنف لدى الطلبة ،كما مل تظهر النتائج وجود فروق دالة
الدرا�سة �إىل وجود م�ستوى ٍ
�إح�صائي ًا تعزى ملتغري اجلن�س ،والإقامة ،وامل�ستوى االقت�صادي.
ونظراً لأهمية املتغريات النف�سية واالجتماعية وقدرتها على التنب�ؤ بامليل للعنف،
فقد �أجرى ال�رشيفني ( )2009درا�سة على عينة مكونة من ( )2157طالب ًا وطالبة من
اجلامعات الأردنية الر�سمية ممن مل ي�سبق لهم التورط ب�أعمال عنف ،وعينة �أخرى مكونة
من ( )80طالب ًا وطالبة ممن �صدر بحقهم عقوبة ت�أديبية نتيجة ال�شرتاكهم ب�أعمال عنف
داخل اجلامعات.ك�شفت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى ال�صحة النف�سية كان متو�سط ًا لدى
�أفراد العينتني ،و�أن م�ستوى املهارات االجتماعية كان مرتفع ًا لدى �أفراد العينة الأوىل
ومتو�سط ًا لدى �أفراد العينة الثانية.وبينت النتائج �أي�ض ًا وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف متو�سطات امليل للعنف بني اجلن�سني ل�صالح الذكور ،ولنوع ال�سكن ل�صالح من ي�سكنون
مع الأ�صدقاء ،وملكان ال�سكن ول�صالح من ي�سكنون يف املخيم ،وملتغري الكلية ول�صالح
الكليات العلمية.و�أظهرت النتائج �أن معامالت االرتباط بني م�ستوى امليل للعنف لدى �أفراد
العينة الأوىل وكل من املتغريات النف�سية واالجتماعية والدميوغرافية كانت متدنية ،يف
حني كانت مرتفعة لدى �أفراد العينة الثانية.
و�أجرى �سيوك و�آخرون ( )Sawewyc et al, 2009درا�سة على عينة مكونة من
( )2091طالب ًا وطالبة جامعياً ،من خم�س جامعات �أمريكية ،هدفت �إىل معرفة الفروق
اجلن�سية يف التعر�ض للعنف داخل احلرم اجلامعي�.أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن ( )%17من
الذكور و ( )%16من الإناث كانوا قد تعر�ضوا للعنف خالل �ستة الأ�شهر املا�ضية ،حيث كانت
الإناث الأكرث عر�ضة للعنف العاطفي ،يف حني كان الذكور الأكرث عر�ضة للعنف اجل�سدي.
وقد �أجرى ال�شويحات وعكرو�ش ( )2010درا�سة تتعلق مب�سببات العنف يف
اجلامعات الأردنية من وجهة نظر طلبة اجلامعات الأردنية احلكومية واخلا�صة ،على عينة
عنقودية مكونة من ( )2100طالب وطالبة.و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن الرتتيب التنازيل
لأ�سباب العنف ودرجة �أهميتها بد�أ من املهارات ال�شخ�صية للطلبة ،ومن ثم اخللفية الرتبوية
واالجتماعية للطلبة ،ثم اخللفية الثقافية للطلبة منتهية باجلوانب العلمية ذات ال�صلة
بالدرا�سة.
و�أجرى ال�صبيحي والرواجفة ( )2010درا�سة هدفها التعرف �إىل م�شاركة الطلبة يف
العنف داخل اجلامعات وعالقته ببع�ض املتغريات :امل�ستوى الدرا�سي ،واملعدل الرتاكمي،
والتخ�ص�ص ،واجلن�س ،والدخل ،واخللفية الثقافية.ا�شتملت الدرا�سة على ( )1000طالب
وطالبة من طلبة اجلامعة الأردنية ،مبختلف التخ�ص�صات وامل�ستويات الدرا�سية ،لدرجة
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البكالوريو�س�.أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�شاركة الطلبة
بالعنف اجلامعي تعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي ل�صالح طلبة ال�سنة الأوىل ،وملتغري
املعدل الرتاكمي ل�صالح املعدل املنخف�ض ،وملتغري الدخل ل�صالح الدخل املنخف�ض،
وملتغري اجلن�س ل�صالح الذكور ،وملتغري ال�سكن ل�صالح �سكان الريف والبادية واملخيمات.
كما خل�صت نتائج الدرا�سة �إىل �أن �أكرث الأ�سباب التي تدفع الطلبة �إىل امل�شاركة يف العنف
هو التع�صب للع�شرية ،والأقارب ،والأ�صدقاء ،وال�شعور بظلم �أنظمة اجلامعة ،وعدم الثقة
بامل�ستقبل ،وال�شعور بالرف�ض من اجلن�س الآخر.
وخل�صت درا�سة ليدن ( )Layden, 2010التي �أجريت على عينة مكونة من ()300
طالب وطالبة يف مرحلة البكالوريو�س يف �إحدى اجلامعات الأمريكية �إىل �أن ( )%60من
الذكور و( ( )%32من الإناث تراودهم �أفكار بالقتل (�Harbored Recent Homicidal Fan
 ، )tasiesو�أن الغالبية منهم لديهم الأفكار مبمار�سة القتل با�ستخدام الأ�سلحة النارية
وبدائل �أخرى كان م�صدرها الت�أثر بالتلفاز ،والأفالم ،والإذاعات ،والأغاين امل�شهورة
للمطرب (. )Popular Songs” (Joseph

وقد تو�صلت الدرا�سة التي �أجراها دراي�سيدل ،ومود�سل�سكي،

و�ساميونز (Drysdale,

 )Modzeleski, and Simons, 2010التي ت�ضمنت مراجعة نتائج ( )272حادثة عنف،
و�شملت الفرتة الزمنية  ،2008 -1900والتي كان لها ت�أثري يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
الأمريكية� ،إىل �أن ثالثة �أرباع احلوادث كان فيها مرتكب العنف ي�ستهدف �أ�شخا�ص ًا بعينهم،
يف حني �أظهرت النتائج �أن اال�ستهداف الع�شوائي للأ�شخا�ص قد �شكّل الن�سبة القليلة.كما مل
تتمكن الدرا�سة من حتديد الأ�سباب التي تقف وراء اال�ستهداف الع�شوائي لل�ضحايا داخل
احلرم اجلامعي.
طالب
كما �أجرى هولي�س ( )Hollis, 2010درا�سة على عينة مكونة من ()7000
ٍ
وطالبة من ثماين جامعات �أمريكية خمتلفة هدفت �إىل التحقق من كيفية معرفة الطلبة
بجرائم العنف داخل احلرم اجلامعي ،ومعرفة م�ستوى وعيهم ب�ش�أن �سالمتهم ال�شخ�صية.
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الطلبة لديهم م�ستوى مرتفع من الوعي ب�ش�أن �سالمتهم ال�شخ�صية،
كما كان هناك دور كبري لو�سائل االت�صال الداخلية واخلارجية (الربيد الإلكرتوين وتغطية
و�سائل الإعالم) للجامعة يف ن�رش الوعي الأمني.
كما �أجرى جوفر و�آخرون ( )Gover et al, 2011درا�سة مقارنة بني الطلبة اجلامعيني
يف كل من الواليات الأمريكية املتحدة وكوريا اجلنوبية هدفت �إىل التحقق من العالقة بني
�سوء املعاملة يف مرحلة الطفولة ،وتدين م�ستوى �ضبط النف�س وعالقتهما بالعنف.ت�ألفت
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عينة الدرا�سة من ( )1588طالب ًا وطالبة.بينت نتائج الدرا�سة �أن املتغريين ال�سابقني هما
متنب�آن رئي�سان؛ �إما ملمار�سة العنف �أو للوقوع �ضحية للعنف النف�سي �أو اجل�سدي.
كما �أجرى هارت ومايث ( )Hart and Miethe, 2011درا�سة على عينة م�ؤلفة من
( )1431طالب ًا وطالبة هدفت التعرف �إىل الظروف امل�صاحبة للعنف لدى طلبة اجلامعيني،
حيث تناولت الدرا�سة الفرتة الزمنية من �.2005 -1995أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن العنف
الذي يتعر�ض له الطلبة يحدث يف ظروف و�سياقات متعددة.و�أ�شارت النتائج �أي�ض ًا �إىل �أن
ال�سياق الأكرث �شيوع ًا هو االعتداءات الب�سيطة على الطلبة الذكور خارج احلرم اجلامعي
و�أمام املارة.وعلى الرغم من �أن العنف خارج احلرم اجلامعي ()Off- campus Violence
الأكرث �شيوع ًا ن�سبي ًا من العنف داخل احلرم اجلامعي (� ، )In- campus Violenceإال �أن
الظروف كانت مت�شابهة فيما بينهما.
و�أجرت غنيم ( )Ghoneem, 2012درا�سة هدفت قيا�س اجتاهات طلبة كلية الأمرية
رحمة يف جامعة البلقاء التطبيقية نحو العنف اجلامعي ،على عينة مكونة من ( )242طالب ًا
وطالبة�.أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن اجتاهات الطلبة ودوافعهم نحو العنف كانت متدنية،
وبينت النتائج �أي�ض ًا وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س ل�صالح الذكور،
وللم�ستوى الدرا�سي ل�صالح طلبة ال�سنة الأوىل والثانية ،ومل�ستوى التح�صيل الدرا�سي
ل�صالح التقدير املتدين.يف حني مل تظهر الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى
ملتغري التخ�ص�ص وامل�ستوى االقت�صادي.
يالحظ مما �سبق �أن نتائج الدرا�سات ال�سابقة �أظهرت �أن امل�شاجرات الطالبية تتمركز
يف الكليات الإن�سانية واالجتماعية( :خم�ش وحمدي1999 ،؛ منيزل و�سعود2006 ،؛
احلوامدة2007 ،؛ ال�رصايره2006 ،؛ ال�صبيحي والرواجفة. )2010 ،يف حني �أ�شارت نتائج
بع�ض الدرا�سات �إىل �أن م�ستوى العنف الطالبي يزداد لدى الذكور عن الإناث( :منيزل
و�سعود2006 ،؛ ال�رصايره2006 ،؛ احلوامده2007 ،؛ �أبو زهري والزعانني وحمد2008 ،؛
ال�رشيفني2009 ،؛ ال�صبيحي والرواجفة2010 ،؛ Layden, 2010؛ . )Ghoneem, 2012
كما �أظهرت نتائج درا�سات �أخرى �أن العنف اجلامعي يرتبط بامل�ستوى االقت�صادي
املنخف�ض لأ�رسة الطالب( :العتيق واحمد1995 ،؛ ال�رصايره2006 ،؛ منيب و�سليمان،
2007؛ �أبو زهري والزعانني وحمد2008 ،؛ ال�صبيحي والرواجفة. )2010 ،بينما �أ�شارت
نتائج درا�سات �أخرى ارتباط العنف اجلامعي بال�سنة الدرا�سية ،واملعدل الرتاكمي ،ومكان
ال�سكن (احلوامدة2007 ،؛ ال�رشيفني2009 ،؛ ال�شويحات وعكرو�ش2010 ،؛ ال�صبيحي
والرواجفة2010 ،؛ . )Ghoneem, 2012
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ومن جهة �أخرى ا�ستفاد الباحثون من الدرا�سات ال�سابقة يف حتديد الإطار النظري،
وم�شكلة الدرا�سة ،و�أهدافها ،و�أداة الدرا�سة ،وتف�سري نتائجها.ومن اجلدير بالذكر� ،أن درا�سة
�أ�سباب العنف من وجهة نظر طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية مل جتر بعد ،ولعل
هذا �أهم ما مييز الدرا�سة احلالية عن غريها من الدرا�سات ال�سابقة.

الطريقة واإلجراءات:
جمتمع الدراسة وعينتها:
ت�ألف جمتمع الدرا�سة من ( )25,800طالب وطالبة ملتحقني يف جامعة العلوم
وت�ضم اجلامعة
والتكنولوجيا الأردنية يف م�ستوى البكالوريو�س للعام اجلامعي،
ُ
( )12كلية (وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. )2012 ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ( )2000طالب من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ،كانوا جميع ًا م�سجلني
يف الف�صل الأول من العام الدرا�سي ( ، )2010 /2011اختريوا بالطريقة الطبقية
الع�شوائية ( ، )Stratified Random Samplingويبني اجلدول ( )1توزيع �أفراد العينة
وفق ًا ملتغريات الدرا�سة.
الجدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمتغيرات المستقلة

املتغري
اجلن�س

الكليات

ال�سنة الدرا�سية

التكرار

الن�سبة

امل�ستوى
ذكر

1081

%54.1

�أنثى

919

% 46.0

الطبية

676

%33.8

الهند�سية

697

%34.9

العلمية

627

%31.4

ال�سنة الأوىل

409

%20.5

ال�سنة الثانية

625

%31.3

ال�سنة الثالثة

477

%23.9

ال�سنة الرابعة

346

%17.3

ال�سنة اخلام�سة

143

%7.2
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التكرار

الن�سبة

متميز ( 92ف�أكرث)

116

%5.8

ممتاز (�أقل من )84 -92

187

%9.4

جيد جداً (�أقل من )76 -84

581

%29.1

جيد (�أقل من )68 -76

830

%41.5

مقبول (�أقل من )60 -68

286

%14.3

مدينة

1337

%66.9

قرية

597

%29.9

بادية

66

%30.3

مرتفع (�أكرث من  1000دينار �أردين)

366

%18.3

متو�سط (�أقل من  5000 -1000دينار �أردين)

939

%47.0

متدين (اقل من  5000دينار �أردين)

695

%34.8

(ن= )2000

أداة القياس:
طور الباحثون مقيا�س العوامل امل�سببة للعنف لدى الطلبة اجلامعيني معتمدين على
عدد من املقايي�س العربية ذات ال�صلة ،ومن �أبرزها املقايي�س امل�ستخدمة يف درا�سة بيومي
( ، )2009ودرا�سة منيب و�سليمان ( ، )2007ودرا�سة ال�رشيفني ( ، )2009ودرا�سة الطيار
( ، )2005ودرا�سة ال�رصايرة ( ، )2006ودرا�سة ال�شويحات وعكرو�ش ( ، )2010ودرا�سة
ال�صبيحي والرواجفة (. )2010
وقد بلغت فقرات املقيا�س ( )60فقرة توزعت على �أربعة �أبعاد ،وبعد التحكيم ت�ألف
من ( )52فقرة توزعت على �أربعة �أبعاد هي :العوامل النف�سية ،والعوامل الأ�رسية ،والعوامل
�صمم املقيا�س ا�ستناداً لطريقة ليكرت حيث
الرتبوية والثقافية ،والعوامل الإعالمية.وقد ّ
ُد ّرجت الإجابة �إىل (موافق ب�شدة)  ،ولها خم�س درجات ،و (موافق) ولها �أربع درجات ،و (ال
�أدري) ولها ثالثة درجات ،و (غري موافق) ولها درجتان ،و (غري موافق ب�شدة) ولها درجة
واحدة.
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صدق املقياس وثباته:
صدق املقياس:
للت�أكد من �صدق املقيا�س فقد �أجري له �صدق املحتوى بعر�ضه على ثمانية من �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف ق�سمي علم النف�س يف اجلامعة الأردنية وجامعة الريموك؛ �إذ طُ لب منهم
�إبداء ر�أيهم يف الفقرات من حيث �صياغتها اللغوية ،ومدى مالءمتها للمجاالت ،حيث اعتمد
وبناء عليه فقد �أعيدت �صياغة بع�ض الفقرات يف
الباحثون ن�سبة اتفاق ( )%80فما فوق،
ً
�ضوء مالحظاتهم.
ثبات املقياس:
للت�أكد من ثبات املقيا�س فقد ُح�سب معامل االت�ساق الداخلي للمقيا�س بتطبيقه على
عينة ا�ستطالعية تكونت من ( )60طالب ًا وطالبة من خارج عينة الدرا�سة.وقد بلغت قيمة
كرونباخ �ألفا ( ، )0.85 = αواجلدول ( )2يبني ذلك.
الجدول ()2
معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا لكل من أبعاد مقياس العنف الجامعي والمقياس ككل

الرقم

االت�ساق الداخلي

املجال

1

العوامل النف�سية

0.83

2

العوامل الأ�رسية

0.85

3

الرتبوية والثقافية

0.82

4

الإعالمية

0.84

املقيا�س ككل

0.85

املعاجلة اإلحصائية:
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ح�سبت املتو�سطات احل�سابية لل�س�ؤال الأول ،وا�ستخدم
اختبار ( )t- testللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،يف حني ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي
( )One- Way ANOVAللإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ،والرابع ،واخلام�س ،وال�ساد�س ،وال�سابع.

إجراءات الدراسة:
وو�ضح لهم الهدف من �إجراء هذه الدرا�سة،
ُو ّزع املقيا�س على الطلبة �أثناء املحا�رضاتُ ،
لتحفيزهم على �أخذ الأمر بجدية عند قيامهم مبلء املقيا�س ،و�أُكد لهم �أن م�شاركتهم طوعية،
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مطلوب منهم
و�أن البيانات التي �ستجمع �ست�ستخدم لأغرا�ض البحث العلمي فقط ،و�أنه غري
ٍ
كتابة �أ�سمائهم كجزء من البيانات ال�شخ�صية ،واحتاج الطلبة حوايل ( )15دقيقة لتعبئة
املقيا�س.
متغريات الدراسة:

ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:
1 .1اجلن�س :ذكر ،و�أنثى
2 .2مكان الإقامة :مدينة ،وريف ،وبادية
ومتدن[ :مرتفع (�أكرث من  ، )1000متو�سط
3 .3م�ستوى الدخل :مرتفع ،ومتو�سط،
ٍ

متدن (�أقل من  ])500دينار �أردين
(ٍ )1000 -500
4 .4امل�ستوى الدرا�سي� :سنة �أوىل ،و�سنة ثانية ،و�سنة ثالثة ،و�سنة رابعة ،و�سنة خام�سة.
5 .5التقدير الأكادميي :متميز ،وممتاز ،وجيد جداً ،وجيد ،ومقبول.
6 .6الكليات وت�شمل ثالثة جمموعات ،هي:
 الكليات الطبية :الطب واجلراحة ،وطب الأ�سنان ،والطب البيطري ،وال�صيدلة،
والتمري�ض.
 الكليات الهند�سية :الهند�سة ،والعمارة ،والزراعة.
 الكليات العلمية :العلوم والآداب ،والعلوم الطبية التطبيقية ،تكنولوجيا املعلومات.

نتائج الدراسة:
◄◄�أوالً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول:

ما العوامل امل�سببة للعنف لدى عينة من طلبة جامعة العلوم
والتكنولوجيا الأردنية؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سبت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لأبعاد املقيا�س واملقيا�س ككل ،واجلدول ( )3يبني ذلك.
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدوافع المسببة للعنف ألفراد عينة الدراسة
حسب األبعاد الفرعية والمقياس ككل

العوامل
النف�سية

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

2.5277

0.78954
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املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

العوامل
الأ�رسية

2.9254

0.92491

الرتبوية

2.8028

0.77027

الإعالمية

2.7819

0.91645

2.7559

0.67904

الكلي

يبني اجلدول (� )3أن �أكرث العوامل امل�سببة للعنف هي العوامل الأ�رسية التي ح�صلت
على �أعلى متو�سط ح�سابي مقداره ( ، )2.9254تليها العوامل الرتبوية مبتو�سط ح�سابي
مقداره ( ، )2.8028وكانت العوامل النف�سية �أقل العوامل امل�سببة للعنف مبتو�سط ح�سابي
مقداره (. )2.5277
◄◄ثانياً -النتائج املتعقلة بال�س�ؤال الثاين:

هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى العوامل امل�سببة
للعنف لدى عينة من طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تعزى
�إىل متغري اجلن�س؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات

املعيارية لأداء الطلبة وا�ستخدم اختبار ( )T- testللك�شف عن داللة الفروق بني املتو�سطات
احل�سابية للطلبة الذكور والإناث على الأداة ككل ،واجلدول ( )4يو�ضح ذلك.
الجدول ()4
نتائج اختبار ( )T- testألفراد عينة الدراسة حسب الجنس

اجلن�س

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

قيمه

t- test

الذكور

2.8399

0.73139

6.053

الإناث

2.6571

0.59721

6.152

م�ستوى الداللة
*0.000

الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (. )0.05 ≤ α

يت�ضح من اجلدول (� )4أن هناك فروق ًا ذات دالله �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( )0.05 ≤ αبني متو�سط درجات الذكور ( )2.8399ومتو�سط درجات الإناث ()2.6571
فيما يتعلق بالعوامل امل�سببة للعنف تعزى ملتغري اجلن�س وكانت ل�صالح الذكور.
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◄◄ثالثاً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث

هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى العوامل امل�سببة للعنف لدى
عينه من طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تعزى ملتغري ال�سنة الدرا�سية؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي ( )One- Way ANOVAملقارنة
املتو�سطات احل�سابية يف العوامل امل�سببة للعنف تبع ًا ملتغري ال�سنة الدرا�سية املكونة من
خم�سة م�ستويات ،هي( :الأوىل ،والثانية ،والثالثة ،والرابعة ،واخلام�سة) .ويبني اجلدول
( )5املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للفروق يف العوامل امل�سببة للعنف تبع ًا
ملتغري ال�سنة الدرا�سية.
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينة الدراسة تبعاً لمتغير المستوى الدراسي

ال�سنة الدرا�سية

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

ال�سنة الأوىل

409

2.6106

0.63671

ال�سنة الثانية

625

2.7682

0.69765

ال�سنة الثالثة

477

2.7897

0.65733

ال�سنة الرابعة

346

2.8418

0.67465

ال�سنة اخلام�سة

143

2.7972

0.74043

2000

2.7559

0.67904

املجموع

يت�ضح من اجلدول (� )5أن املتو�سطات احل�سابية يف العوامل امل�سببة للعنف تبع ًا ملتغري
ال�سنة الدرا�سية كانت مرتفعة لدى طلبة ال�سنة الرابعة ،يليها طلبة ال�سنة اخلام�سة ،و�أقلها
كانت لدى طلبة ال�سنة الأوىل.كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن املتو�سطات احل�سابية ترتاوح بني
(. )2.84 -2.61وملعرفة داللة الفروق بني مواقع هذه املتو�سطات ا�ستخدم اختبار حتليل
التباين الأحادي املبينة نتائجه يف اجلدول (. )6
الجدول ()6
نتائج تحليل التباين األحادي ألفراد عينة الدراسة تبعاً للمستوى الدراسي

متو�سط جمموع املربعات

قيمة f

قيمة الداللة

م�صادر التباين درجة احلرية
بني املجموعات

12.066

4

3.016

6.615

*0.00

داخل املجموعات

909.668

1995

0.456

921.734

1999

الكلي

*الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (. )0.05 ≤ α
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يظهر من اجلدول ( )6وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05 ≤ α
للدوافع امل�سببة للعنف تبع ًا ملتغري ال�سنة الدرا�سية وعلى املجال ككل.وللك�شف عن
مواقع الفروق مت ا�ستخدم اختبار �شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية ،واجلدول ()7
يو�ضح ذلك.
الجدول ()7
نتائج اختبار شيفيه ( ( Scheffeللمقارنات البعدية تبعاً للمستوى الدراسي

ال�سنة الدرا�سية

الو�سط احل�سابي

الأوىل

2.6106

الثانية

2.7682

الثالثة

2.7897

الرابعة

2.8418

اخلام�سة

2.7972

الداللة

الأوىل

الثانية

الثالثة

الرابعة

اخلام�سة

2.6106

2.7682

2.7897

2.8418

2.7972

0.1576

0.1791

0.2311

0.1866

0.0215

0.0735

0.0290

0.0521

0.0075
0.0446

القيم الموجودة في الجدول تمثل الفروق بين المتوسطات تبعاً للمستوى الدراسي وال تمثل مستوى

ت�شري نتائج اختبار �شيفيه �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05 ≤ αيف العوامل امل�سببة للعنف تبع ًا ملتغري ال�سنة الدرا�سية بني طلبة ال�سنة الأوىل
والثانية ،وذلك ل�صالح طلبة ال�سنة الثانية مبتو�سط ح�سابي مقداره ( )2.7682مقارنة مع
املتو�سط احل�سابي لطلبة ال�سنة الأوىل الذي بلغ (. )2.6106
كما ك�شفت النتائج عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05 ≤ α
بني طلبة ال�سنة الأوىل والثالثة ،وذلك ل�صالح طلبة ال�سنة الثالثة مبتو�سط ح�سابي بلغ
( ، )2.7897مقارنة مبتو�سط ح�سابي لطلبة ال�سنة الأوىل الذي بلغ (. )2.6106
كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق بني طلبة ال�سنة الأوىل وبني طلبة ال�سنة الرابعة
ل�صالح طلبة ال�سنة الرابعة مبتو�سط ح�سابي بلغ ( )2.8418مقارنة مع املتو�سط احل�سابي
لطلبة ال�سنة الأوىل البالغ ( )2.6106؛ مما يدل على �أن �أكرث الطلبة عنف ًا هم طلبة ال�سنة
الرابعة تليها الثالثة فالثانية ،و�أقل طلبة ال�سنة الأوىل وطلبة ال�سنة اخلام�سة.
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◄◄رابعاً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع:

هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى العوامل امل�سببة
للعنف لدى عينة من طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تعزى
ملتغري التقدير الأكادميي؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي

( )One- Way ANOVAملقارنة املتو�سطات احل�سابية يف العوامل امل�سببة للعنف تبع ًا
ملتغري التقدير الأكادميي الذي يتكون من خم�سة م�ستويات وهي( :متميز ،وممتاز ،وجيد
جداً ،وجيد ،ومقبول) ويبني اجلدوالن ( )8و ( )9نتائج ذلك التحليل.
الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعاً لمتغير التقدير األكاديمي

التقدير

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

متميز

116

2.6545

0.68257

ممتاز

187

2.6991

0.71191

جيد جداً

581

2.7544

0.70040

جيد

830

2.7706

0.66308

مقبول

286

2.7948

0.65551

2000

2.7559

0.67904

املجموع

يت�ضح من اجلدول (� )8أن املتو�سطات احل�سابية يف العوامل امل�سببة للعنف تبع ًا
ملتغري التقدير الأكادميي كانت مرتفعة لدى �أ�صحاب التقدير املقبول ،مبتو�سط ح�سابي
مقداره ( ، )2.7948وكانت منخف�ضة لدى �أ�صحاب التقدير املتميز ،مبتو�سط ح�سابي
مقداره (. )2.6545
الجدول ()9
نتائج تحليل التباين األحادي ( )One- Way ANOVAلعينة الدراسة تبعاً للتقدير األكاديمي

متو�سط جمموع املربعات

قيمة

م�صادر التباين درجة احلرية
بني املجموعات

2.408

4

0.602

1.307

داخل املجموعات

919.325

1995

0.461

291.734

1999

الكلي

الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (. )0.05 ≤ α

34

f

قيمة الداللة
0.265

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثالث والثالثون ( - )1حزيران 2014

يظهر يف اجلدول ( )9عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري التقدير
الأكادميي على الأداة ككل ،مما يعني �أن التقدير الأكادميي متغري ال ي�سبب العنف لدى
الطلبة.
◄◄خام�ساً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال اخلام�س:

هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى العوامل امل�سببة
للعنف لدى عينة من طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تعزى
ملتغري مكان �إقامة الطالب؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،اُ�ستخدم حتليل التباين الأحادي

( )One- Way ANOVAملقارنة املتو�سطات احل�سابية يف العوامل امل�سببة للعنف تبع ًا
ملتغري مكان الإقامة الذي يتكون من ثالثة م�ستويات هي( :املدينة ،والقرية ،والبادية)
.ويبني اجلدول ( )10املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للفروق يف العوامل
امل�سببة للعنف تبع ًا ملتغري مكان الإقامة.
الجدول ()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينة الدراسة حسب متغير مكان اإلقامة

مكان الإقامة

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

العدد

املدينة

1337

2.7438

0.67740

القرية

597

2.7553

0.68434

البادية

66

3.0067

0.62292

2000

2.7559

0.67904

املجموع

يت�ضح من اجلدول (� )10أن املتو�سطات احل�سابية يف العوامل امل�سببة للعنف تبع ًا
ملتغري مكان الإقامة كانت مرتفعة لدى الطلبة القاطنني يف البادية مبتو�سط ح�سابي مقداره
( ،)3.0067و�أقلها لدى �سكان املدينة مبتو�سط ح�سابي مقداره (. )2.7438وللك�شف عن
مواقع الفروق اجلوهرية ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي كما هو مو�ضح يف اجلدول (. )11
الجدول ()11
نتائج تحليل التباين األحادي ( )One- Way ANOVAتبعاً لمتغير مكان اإلقامة

متو�سط جمموع املربعات

م�صادر التباين درجة احلرية
بني املجموعات

4.347

2

2.174

داخل املجموعات

917.386

1997

0.459

921.734

1999

الكلي

الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (. )0.05 ≤ α
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يظهر اجلدول ( )11وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف الدوافع امل�سببة للعنف تبع ًا
ملتغري مكان الإقامة على الأداة ككل.وللك�شف عن مواقع الفروق ا�ستخدم اختبار �شيفيه
( )Scheffeللمقارنات البعدية ،واجلدول ( )12يو�ضح ذلك.
الجدول ()12
نتائج اختبار شفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية تبعاً لمتغير االقامة

مكان الإقامة

الو�سط احل�سابي

املدينة

2.7438

القرية

2.7553

البادية

3.0067

املدينة

القرية

البادية

2.7438

2.7553

3.0067

0.0115

0.2629
0.2514

القيم الموجودة في الجدول تمثل الفروق بين المتوسطات تبعاً لمتغير االقامة وال تمثل مستوى الداللة

ت�شري نتائج اختبار �شيفيه �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05 ≤ αيف العوامل امل�سببة للعنف تبع ًا ملتغري مكان الإقامة بني �سكان املدينة،
و�سكان البادية ل�صالح �سكان البادية مبتو�سط ح�سابي مقداره ( )3.0067مقارنة ب�سكان
املدينة مبتو�سط ح�سابي مقداره (. )2.7438
كما �أن هناك فروق ًا ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αبني �سكان الريف
و�سكان البادية ،ل�صالح �سكان البادية مبتو�سط ح�سابي مقداره ( )3.0067مقارنة ب�سكان
الريف مبتو�سط ح�سابي مقداره ( )2.7553؛ مما يدل على �أن �سكان البادية هم �أكرث عنف ًا
من �سكان املدينة و الريف و�أقل عنف ًا هم �سكان املدينة.
◄◄�ساد�ساً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال ال�ساد�س:

هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى العوامل امل�سببة للعنف
لدى عينة من طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تعزى ملتغري
الدخل؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي ()One- Way ANOVA

ملقارنة املتو�سطات احل�سابية يف العوامل امل�سببة للعنف تبع ًا ملتغري م�ستوى الدخل.ويبني
اجلدول ( )13املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للفروق يف العوامل امل�سبة
للعنف تبع ًا ملتغري م�ستوى الدخل.
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الجدول ()13
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينة الدراسة تبعاً للمتغير الدخل.

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

م�ستوى الدخل
مرتفع

366

2.7792

0.72508

متو�سط

939

2.7136

0.64700

متدين

695

2.8009

0.69363

2000

2.7559

0.67904

الكلي

يت�ضح من اجلدول (� )13أن املتو�سطات احل�سابية يف العوامل امل�سببة للعنف
تبع ًا ملتغري م�ستوى الدخل كانت مرتفعة لدى �أ�صحاب الدخل املتدين ،مبتو�سط ح�سابي
مقداره ( ، )2.8009و�أقل العوامل لدى �أ�صحاب الدخل املتو�سط مبتو�سط ح�سابي
مقداره (. )2.7136وللك�شف عن مواقع الفروق احلقيقية ا�ستخدم حتليل التباين
الأحادي ( ، )One- way ANOVAواجلدول ( )14يو�ضح ذلك.
الجدول ()14
تحليل التباين األحادي ( )One- way ANOVAلعينة الدراسة تبعاً لمتغير الدخل

م�صادر التباين

درجة احلرية

متو�سط جمموع املربعات

قيمة

بني املجموعات

3.287

2

1.643

3.573

داخل املجموعات

918.447

1997

0.460

الكلي

921.734

1999

f

قيمة الداللة
0.028

الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (. )0.05 ≤ α

يتبني من اجلدول ( )14وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05 ≤ α
للعوامل امل�سببة للعنف تبع ًا مل�ستوى الدخل على الأداة ككل.وللك�شف عن مواقع تلك الفروق
ا�ستخدم اختبار �شيفيه للمقارنات البعدية ،واجلدول ( )15يبني ذلك.
الجدول ()15
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية تبعاً لمتغير الدخل

م�ستوى الدخل
مرتفع

الو�سط احل�سابي

مرتفع

متو�سط

متدين

2.7792

2.7792

2.7136

2.8009
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م�ستوى الدخل

الو�سط احل�سابي

متو�سط

2.7136

متدين

2.8009

مرتفع

متو�سط

متدين

0.0656

0.0216
0.0873

القيم الموجودة في الجدول تمثل الفروق بين المتوسطات تبعاً لمتغير الدخل وال تمثل مستوى الداللة

ت�شري نتائج اختبار �شيفيه �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05 ≤ αيف العوامل امل�سببة للعنف تبع ًا ملتغري م�ستوى الدخل بني متو�سطي الدخل
ومتدين الدخل ل�صالح متدين الدخل ،مبتو�سط ح�سابي مقداره ( )2.8009مقارنة مبتو�سطي
الدخل ،مبتو�سط ح�سابي مقداره ( ، )2.7136وهذا ي�شري �إىل �أن العوامل امل�سببة للعنف �أكرث
لدى �أ�صحاب الدخل املتدين.
◄◄�سابعاً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال ال�سابع:

هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى العوامل امل�سببة للعنف
لدى عينه من طلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تعزى �إىل متغري
الكلية؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي ()One- Way ANOVA

ملقارنة املتو�سطات احل�سابية للدوافع امل�سببة للعنف تبع ًا الكليات التي تتكون من ثالثة
م�ستويات ،هي :الطبية ،والهند�سية ،والعلمية ،واجلدول ( )16يبني املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية للفروق يف العوامل امل�سببة للعنف تبع ًا ملتغري الكلية.
الجدول ()16
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعينة الدراسة تبعاً لمتغير الكلية

الكلية

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

الطبية

676

2.7670

0.70499

الهند�سية

697

2.7607

0.62612

العلمية

627

2.7386

0.70724

2000

2.7559

0.67904

الكلي

يت�ضح من اجلدول (� )16أعاله �أن املتو�سطات احل�سابية للدوافع امل�سببة للعنف ،تبع ًا
ملتغري الكلية كانت مرتفعه لدى طلبة الكليات الطبية ،ومبتو�سط ح�سابي مقداره ()2.7670
 ،و�أقلها لدى طلبة الكليات العلمية ( ، )2.7386واجلدول ( )17يبني داللة الفروق بني
متو�سطات احل�سابية يف العوامل امل�سببة للعنف تبع ًا ملتغري الكلية.
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الجدول ()17
نتائج تحليل التباين األحادي ( )One- way ANOVAلعينة الدراسة تبعاً لمتغير الكلية

م�صادر التباين

درجة احلرية

متو�سط جمموع املربعات

قيمة

بني املجموعات

0.288

2

0.144

0.312

داخل املجموعات

921.446

1997

0.461

الكلي

921.734

1999

f

قيمة الداللة
0.732

الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (.)0.05 ≤ α

يتبني من اجلدول �أعاله عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( ، )0.05 ≤ αتبع ًا لنتائج الكلية على الأداة ككل؛ مما يعني �أن متغري الكلية ال يعد عام ًال
م�سبب ًا للعنف اجلامعي.

مناقشة النتائج:
�أظهرت النتائج �أن �أكرث العوامل امل�سببة للعنف هي العوامل الأ�رسية يليها العوامل
الرتبوية ،ويعزى ال�سبب يف ذلك �إىل طبيعة التن�شئة الأ�رسية واملحيط االجتماعي ،فالأ�رسة
هي النواة الأ�سا�سية للفرد ،منها يكت�سب الفرد عاداته وتقاليده وقيمه ومبادئه ،والأهم من
ذلك �سلوكياته املنطلقة من طبيعة تفكريه ،وكذلك ف�إن امل�شكالت الأ�رسية املتمثلة يف:
(حاالت الطالق ,وفقدان �أحد الوالدين ,وحاالت االنف�صال ،وال�رصاعات واخلالفات الأ�رسية
امل�ستمرة ،وحجم الأ�رسة ،وفقدان قنوات االت�صال والتوا�صل بني �أفراد الأ�رسة الواحدة،
وغريها من امل�شكالت ذات ال�صلة)  ،جتعل الفرد يف دائرة القلق والتوتر والإحباط ،وبذلك
يكون �أكرث عر�ضة للعنف.وقد تعار�ضت هذه النتيجة مع درا�سة خم�ش وحمدي ()1999
ودرا�سة منيب و�سليمان ( )2007اللتني �أ�شارت نتائجهما �إىل �أن العوامل النف�سية قد احتلت
املرتبة الأوىل كم�سبب للعنف ،تلتها العوامل الأ�رسية.كما تتعار�ض مع درا�سة خم�ش
وحمدي ( )1999التي بينت �أن �أهم �أ�سباب العنف يعود �إىل التع�صب الع�شائري وذوي
القربى ،ومعاك�سات الطالبات ،وانتخابات جمل�س الطلبة ،واخلالفات ال�شخ�صية بني الطلبة،
وحب الظهور واال�ستعرا�ض ،وقلة الوعي.
وفيما يتعلق مبتغري اجلن�س ،فقد �أظهرت النتائج �أن الذكور �أكرث عنف ًا من الإناث ،ويعزو
الباحثان ال�سبب �إىل طبيعة التن�شئة االجتماعية التي تويل �أهمية خا�صة للأبناء الذكور من
حيث الرتبية على ال�صالبة والتحمل ،والدفاع عن نف�سه يف املواقف التي تتطلب ذلك.كذلك
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ف�إن الأ�رسة معنية �أي�ض ًا ب�إك�ساب الفرد بالدور اجلن�سي لكل من الذكور والإناث ،فالقوة
والغلظة والنخوة هي من �صفات الرجولة التي يجب �أن يتمتع فيها الذكور دون غريهم.يف
حني �أن النعومة والأنوثة واخلجل هي من ال�صفات املحمودة يف الأنثى ،ولهذا ت�ؤدي الأدوار
اجلن�سية امل�ستمدة من الأ�رسة واملحيط االجتماعي دوراً رئي�س ًا يف ت�شكيل ال�سلوك.وقد اتفقت
نتيجة الدرا�سة احلالية مع كل من درا�سة ال�صبيحي والرواجفة ( ، )2010ودرا�سة ال�رشيفني
( ، )2009ودرا�سة احلوامده ( ، )2007ودرا�سة الفقهاء ( ، )2001ودرا�سة منيزل و�سعود
( ، )2006ودرا�سة غنيم ( )Ghoneem, 2012التي �أ�شارت نتائجها �إىل �أن الذكور �أكرث عنف ًا
من الإناث ،بينما مل تتفق مع درا�سة �أبوزهري والزعانني وحمد ( )2008التي �أظهرت عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س.
كما �أظهرت النتائج �أن طلبة ال�سنة الرابعة هم �أكرث عنف ًا يليهم طلبة ال�سنة اخلام�سة،
و�أقلهم طلبة ال�سنة الأوىل ،ويعزو الباحثون ال�سبب �إىل الإحباطات املتكررة من �صعوبة
املواد الدرا�سية يف ال�سنوات الأخرية ،وال�ضغوط النف�سية وتدين املعدالت الأكادميية.كما
�أنه من املمكن القول �إن التقليد ي�ؤدي دوراً يف �إحداث العنف؛ �أي �أن الطلبة قد تعلموا من
بع�ضهم بع�ض ًا �سلوكيات العنف كو�سيلة للظهور والربوز �أمام اجلن�س الآخر جم�سدين مفهوم
الفتوة.وقد تعار�ضت هذه النتيجة مع درا�سة ال�صبيحي والرواجفة ( ، )2010ودرا�سة غنيم
( )Ghoneem, 2012يف �أن طلبة ال�سنة الأوىل هم الأكرث عنف ًا ولي�س الرابعة.
و�أظهرت النتائج كذلك �أن العنف مرتفع لدى �أ�صحاب التقدير املقبول ،ويعزى ال�سبب
�إىل النمو املعريف واالجتماعي املتدين لدى ه�ؤالء الطلبة ،و�ضعف قدرتهم على معاجلة
عال من الإح�سا�س
امل�شكالت التي يتعر�ضون لها�.أما الطلبة املتفوقون الذين يتمتعون بقدر ٍ
بامل�س�ؤولية وبنية معرفية قوية متكنهم من التعامل مع الآخرين من خالل ا�ستخدام �أ�ساليب
�أكرث ح�ضارية.وميكن القول �إن الطلبة ذوي املعدالت املنخف�ضة لديهم مهارة اجتماعية
متدنية ،وهذا ما خل�صت �إليه درا�سة ال�رشيفني ( )2009التي �أظهرت �أن الطلبة الذين
ا�شرتكوا يف العنف اجلامعي كان م�ستوى املهارات االجتماعية لديهم متو�سطاً.وقد اتفقت
نتيجة هذه الدرا�سة مع كل من درا�سة خم�ش وحمدي ( )1999ودرا�سة ال�صبيحي والرواجفة
( ، )2010ودرا�سة الفقهاء ( ، )2001ودرا�سة غنيم ( )Ghoneem, 2012التي �أظهرت �أن
الطلبة ذوي املعدالت املنخف�ضة هم �أكرث عنفاً.
وفيما يتعلق مبتغري مكان �إقامة الطالب ،فقد �أظهرت النتائج �أن العنف يظهر وا�ضح ًا
لدى الطلبة القاطنني يف البادية و�أقلها يف املدينة ،ويعزى ال�سبب يف ذلك �إىل �أن �سكان
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البادية مرتبطون يبع�ضهم بع�ض ًا بعالقات اجتماعية قوية جداً جتعلهم يعي�شون يف دائرة
التع�صب الع�شائري القوي (النخوة الع�شائرية) التي جتعلهم يدافعون عن بع�ضهم بع�ضا
ً ،والوقوف جنب ًا �إىل بع�ضهم يف وقت الأزمات بغ�ض النظر عن الأ�سباب.وقد اتفقت هذه
النتيجة مع درا�سة كل من ال�صبيحي والرواجفة ( ، )2010وخم�ش وحمدي (، )1999
واحلوامده ( ، )2007وال�شويحات وعكرو�ش ( )2010التي خل�صت نتائجها �إىل �أن طلبة
البادية هم �أكرث عنفاً.يف حني تعار�ضت مع درا�سة ال�رشيفني ( )2009التي �أ�شارت �إىل
�أن الطلبة الذين يقطنون يف املخيمات هم الأكرث مي ًال للعنف ،كما تتعار�ض مع درا�سة
�أبوزهري والزعانني وحمد ( )2008التي مل تظهر فروق ًا ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري
مكان الإقامة.
وقد خل�صت الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ل�صالح �أ�صحاب الدخل
املتدين ،ويعزى ال�سبب �إىل �أن �أ�صحاب الدخول املنخف�ضة هم �أكرث توتراً ،وهم �أكرث النا�س
عر�ضة للإحباط؛ ب�سبب �ضعف �إ�شباع حاجاتهم الأ�سا�سية والثانوية.وقد اتفقت الدرا�سة
احلالية مع درا�سة ال�صبيحي والرواجفة ( )2010التي �أ�شارت �إىل �أن الطلبة ذوي الدخول
املتدنية هم �أكرث عنفاً.كما اتفقت مع درا�سة العتيق و�أحمد ( )1995التي �أ�شارت �إىل وجود
عالقة ارتباطية موجبة دالة بني انخفا�ض امل�ستوى االقت�صادي واحتمالية العنف.بينما
تعار�ضت مع درا�سة منيب و�سليمان ( )2007التي �أظهرت عدم وجود عالقة ارتباطية بني
الدرجة الكلية للعنف وامل�ستوى االجتماعي واالقت�صادي للأ�رسة.كما اختلفت مع درا�سة
�أبوزهري والزعانني ،وحمد ( ، )2008ودرا�سة غنيم ( )Ghoneem, 2012التي �أظهرت عدم
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري امل�ستوى االقت�صادي.
ومل تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تبع ًا ملتغري الكلية ،ويعزى ال�سبب
�إىل �أن جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية هي جامعة تقنية حتت�ضن التخ�ص�صات العلمية
يف حني �إن التخ�ص�صات الأدبية فيها حمدودة ،وعلى عك�س اجلامعات الأردنية الأخرى
املكتملة يف تخ�ص�صاتها.وقد اتفقت مع درا�سة منيزل و�سعود ( ، )2006ودرا�سة غنيم
( )Ghoneem, 2012اللتينْ مل تظهرا وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف �سلوك العنف
تعزى لطلبة الكليات الإن�سانية والكليات العلمية.فيما اختلفت هذه النتيجة مع درا�سة خم�ش
وحمدي ( )1999التي تو�صلت �إىل �أن امل�شاجرات الطالبية تتمركز يف الكليات الإن�سانية
واالجتماعية.
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التوصيات:
�أظهرت نتائج الدرا�سة احلالية بو�ضوح �أن العوامل امل�سببة للعنف تختلف وفق ًا لعددٍ
من املتغريات االجتماعية والبيئية ،والتي ينبغي �أن ت�ؤخذ باالعتبار عند تطوير الربامج
العالجية الهادفة �إىل احلد من ظاهرة العنف.ويف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحثون

بالآتي:
�1 .1إجراء درا�سات �أخرى تبحث اال�سرتاتيجيات الوقائية والعالجية.
2 .2ا�ستخدام �أدوات قيا�س �إ�ضافية للتو�صل �إىل م�ؤ�رشات �أخرى حول ظاهرة العنف
اجلامعي واملجتمعي.
�3 .3إعداد برامج خا�صة لطلبة البادية والأرياف تت�ضمن مهارات التوا�صل ،وطرق حل
امل�شكالت ،ومهارات احلوار وتقبل الآخر.
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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة م�ستوى التفكري اخلرايف وعالقته بالكفاءة الذاتية
العامة لدى طلبة جامعة الريموك ،يف �ضوء بع�ض املتغريات.تكونت عينة الدرا�سة من
( )218طال ًبا وطالبة )48( ،طال ًبا ،و ( )170طالبة من طلبة تخ�ص�ص الإر�شاد النف�سي
يف كلية الرتبية يف جامعة الريموك.ا�ستخدمت يف الدرا�سة �أداتان هما :مقيا�س التفكري
اخلرايف ،ومقيا�س الكفاءة الذاتية العامة�.أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى التفكري
منخف�ضا ،ومل تكن هناك عالقة دالة �إح�صائ ًيا بني التفكري
اخلرايف لدى الطلبة كان
ً
اخلرايف والكفاءة الذاتية لديهم.كما �أظهرت النتائج �أن م�ستوى التفكري اخلرايف لدى
الذكور �أعلى منه لدى الإناث ،و�أنه كان لدى الطلبة ذوي التح�صيل اجليد ج ًدا �أعلى مما
هو لدى ذوي التح�صيل املقبول.ومل تك�شف النتائج عن وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا يف
م�ستوى التفكري اخلرايف تعزى �إىل م�ستوى الدخل.
الكلمات املفتاحية :التفكري اخلرايف ،الكفاءة الذاتية العامة ،طلبة اجلامعة.
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Superstitious Thinking and its Relationship
with General Self- Efficacy in the Light of some Variables
among Students at Yarmouk University in Jordan

Abstract:
The study aimed at finding out the relationship between Superstitious
thinking and general self- efficacy among undergraduate Students at Yarmouk
University in light of some variables.The sample consisted of (218) students
(48) male, and (170) female who were randomly selected from the faculty of
education.Two instruments were used: The superstitious thinking scale and
general self- efficacy scale.The results showed that the level of Superstitious
thinking among the sample was low, and the level of superstitious thinking
among males was higher than females.No statistical relationship was found
between superstitious thinking and general self- efficacy, and no statistical
significant differences in superstitious thinking level due to income were
detected ; but there were statistically significant differences in superstitious
thinking due to academic achievement in favor of very good level of
achievement.
Keywords: Superstitious Thinking, General Self- efficacy, University
students.
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مقدمة:
وهب اهلل عز وجل الإن�سان قدرة متميزة وعظيمة دون �سائر املخلوقات على االر�ض،
�أال وهي نعمة العقل ،وا�ستخدام هذا العقل بالتفكري يف جميع �أمور احلياة التي تواجهه،
وقد ي�ستخدم الإن�سان هذا التفكري يف النواحي الإيجابية ،حيث الإبداع واالبتكار واملوهبة
والتفوق ،مبا ينعك�س ب�شكل �إيجابي على الفرد وتقدم املجتمعات.ويف الوقت نف�سه قد
ي�ستخدمه يف جوانب �سلبية ،حيث يعطل هذه القدرة� ،أو ي�ستخدمها يف �أمور ال دخل له فيها،
�أو ي�ستخدمها يف تدمري املجتمع و�إف�ساده ،وعرقلة النمو والتطور فيه ،ومن �أنواع التفكري
التي تعمل على عرقلة منو املجتمع ،ما ي�سمى بالتفكري اخلرايف.
فعلى الرغم من التقدم العاملي ال�رسيع يف العلوم والتكنولوجيا� ،إال �أن املعتقدات
اخلرافية فما زالت ُتالحظ يف جميع امل�ستويات االجتماعية واالقت�صادية ،ويف جميع
م�ستويات التعليم يف العديد من املجتمعات (Case, Fitness, Cains & Stevenson,
 )2004مبا فيها املجتمعات العربية ،حيث ي�ؤكد الباحثون والدار�سون يف البيئة العربية
ب�أن الإن�سان العربي املعا�رص يعاين من �سيطرة روا�سب خرافية و�أ�سطورية ال حدود لها يف
أي�ضا (وطفة،
خمتلف �رشائحه االجتماعية ،بني العامة واخلا�صة ،وبني النخبة واجلماهري � ً
. )2002ويرى ع�ساف وزيدان (� )2004أن التفكري اخلرايف من �أخطر امل�شكالت التي يعاين
منها جمتمعنا العربي ب�شكل عام والطلبة ب�شكل خا�ص؛ ملا له من ت�أثريات �سلبية فيهم ،ويف
جمتمعهم ،ويف م�ؤ�س�ساتهم الرتبوية التي ينتمون �إليها.فيما يرى حجازي (�« )76 :1989أن
يع�ش�شان يف �أعماق نف�سية الإن�سان العربي احلائز
هناك
�شعورا ب�أن اخلرافة والتقاليد ما زاال ِّ
ً
على درجة جامعية ،ت�ؤثر يف ممار�سته ونظرته �إىل الأمور امل�صريية على وجه اخل�صو�ص».
وتعرف املعتقدات اخلرافية على �أنها ت�ضارب مع القوانني الطبيعية ومع املعتقدات
العقلية ( ، )Karmer & Blok, 2008والعودة �إىل اخللف �آالف ال�سنني (، )Johada, 1969
فيما يعرف املو�سوي ( )197 :2002اخلرافة على �أنها�“ :أي �سلوك يناق�ض التفكري العلمي،
�أو التفكري املنطقي ،ويعرب عن االعتقاد يف �أمور غري معقولة� ،أو غري مو�ضوعية ،مثل
االعتقاد بت�أثري ال�سحر ،وفائدة التمائم والأحجبة ،وقراءة الكف والأبراج والطالع وقراءة
الفنجان ،وما �شابه ذلك من �سلوكيات يعتقد فيها الفرد ،ويقدم عليها لرفع �رضر �أو جلب
منفعة� ،أو تف�سري غام�ض� ،أو ا�ستطالع جمهول� ،أو تنجيم م�ستقبل.يف حني ترى الزاغة
(� )2007أن اخلرافة عقيدة �أو ن�سق من العقائد قائمة على �أ�سا�س �صلة خيالية وهمية بني
الأحداث وممار�سات تفتقر �إىل الوعي الكامل ،و�أفكارها ومعلوماتها خط�أ غري قابل للتربير
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على �أ�سا�س عقلي ،وال تخ�ضع ملفهوم علمي ،ويقبل وجودها دون نقد ،وتف�رس ظاهرة ما �أو
م�شكلة ما بالرجوع �إىل عوامل غيبية.
وللتفكري اخلرايف �آثار �ضارة وا�سعة حتى على امل�ستوى العاملي ،فمثال يف املجتمعات
الأمريكية– ال�صينية بني عامي ( )1998 -1973لوحظ وجود زيادة مهمة يف توقف
عالج �أمرا�ض القلب ،يف اليوم الرابع من كل �شهر؛ ب�سبب ارتباط و�صمة العار مع رقم ()4
يف الثقافة ال�صينية.وعلى م�ستوى �أكرب ف�إن خ�سائر قطاع الأعمال يف يوم اجلمعة التي
ت�صادف الثالث ع�رش من ال�شهر ،تقدر مبليار دوالر �سنويا يف الواليات املتحدة الأمريكية
وحدها ( ، )Roach, 2004; Palazzolo, 2005ومثال �آخر يف ال�صني ف�إن معدل انتحار
الن�ساء �أكرث من الرجال؛ ب�سبب املعتقدات اخلرافية لدى الن�ساء ال�صينيات� ،إذ ميلن �إىل فهم
التباين اجلن�سي يف املجتمع ال�صيني ،ولذلك ف�إنهن �أكرث حز ًنا ،واملوت بالن�سبة �إليهن ينظر
�إليه على �أنه حياة جديدة؛ ب�سبب املعتقدات اخلرافية ( ، )Zhany & Xu, 2007هذه الأمثلة
تثبت �أن القيمة التقليدية للخرافة لها ت�أثري على امل�ستوى الفردي.
وهناك بع�ض النظريات التي تف�رس �أ�سباب ا�ستمرار وجود اخلرافة حتى يف املجتمعات
املتقدمة� ،إذ ي�شري تورجلر (� ، )Torgler, 2007إىل نظرية احلرمان ()Deprivation Theory
التي ت�شري �إىل �أن النا�س يف الدول النامية يلج�أون �إىل اخلرافات كي يت�أقلموا مع العنا�رص
املادية والنف�سية حلاالت احلرمان االجتماعية االقت�صادية ،كما �أن م�ستوى اخلرافات
العامة لدى ال�سكان يرتبط �إيجاب ًا مع م�ستوى عدم اال�ستقرار احلكومي (، )Torgler, 2007
ونظرية العمر ( ، )Age Theoryالتي ت�شري �إىل �أن الأجيال ال�شابة يبدو �أنهم غري مت�أكدين
من امل�ستقبل ،لذا يقعون يف التفكري اخلرايف.
ويزداد انت�شار اخلرافة يف �أحوال متعددة �إذا كان املحيط االجتماعي ي�سهم يف حدوث
اخلرافة كلما زادت احلياة �صعوبة ،وتفاقمت الأخطار (عثمان ، )1998 ،كما �أن اخللط
بني اخليال واخلرافة يف الأفالم املوجهة للطفل يزيد من ذلك؛ فهي تعر�ض هذه الق�ص�ص
والروايات وك�أن الكون غري حمكوم بنظام اهلل تعاىل وم�شيئته وقدرته� ،إ�ضافة �إىل تركيز
هذه الأفالم على وجود �أعداء وهميني (قطب. )2002 ،ومن العوامل التي �ساعدت يف انت�شار
ال�سلوك اخلرايف �أي�ضا� :سوء فهم الدين ،وتقليد الآخرين ،وعدم االقتناع بالطرق التقليدية
يف التعامل مع املواقف الأزمية ،والتقبل النف�سي للخرافة ،وممار�سات و�سائل الإعالم
(املو�سوي. )2002 ،والتفكري اخلرايف يتطور �أو يزيد عندما يتعر�ض الفرد �إىل م�ستوى عال
من القلق ،واملخاطر ،والظروف الغام�ضة (. )Case, et al.2004ويرى بع�ض الباحثني �أن
املعتقدات اخلرافية ميكن �أن تتطور يف الأفراد القلقني ،والذين لديهم حاجة قوية لل�سيطرة،
يف حماولة للتغلب على ال�شك وعدم الفهم يف حميطهم );Irwin, 2000; Johada, 1969
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� ،أو باعتبارها �آلية للتعامل مع ما بعد ال�صدمة لتجارب الطفولة French & Kerman,
�1996;) Lawerence, Edwards, Barraclough, Church & Hetherington, 1995; Ir

. )win, 1992
ويتباين م�ستوى التفكري اخلرايف لدى �أفراد املجتمع ،فوفقا لتورجلر ()Torgler, 2007
 ،ف�إن الن�ساء يتجهن نحو امليل �إىل عامل التنجيم والروحانية ،لكي يخرجن من قواعد اجلن�س
تعليما �أقل مي ًال
تعليما ،كما �أن الأ�شخا�ص الأكرث
التقليدية ،مقارنة باال�شخا�ص الأقل
ً
ً
لالعتقاد بالتنجيم ،والتقم�ص ،والتنا�سخ� ،أو الأ�شباح ،لكنهم �أكرث مي ًال لالعتقاد بالتخاطر.
كما �أن �أفراد الطبقة االجتماعية واالقت�صادية املتدنية يرت َّددون على العرافني ،وعلى قراءة
الأبراج �أكرث من �أفراد الطبقة االقت�صادية الأعلى ،كما �أن الأ�شخا�ص غري العاملني لديهم
اعتقادات خرافية قوية �أكرث من الأفراد العاملني ،كما �أن الدول الغنية لديها معدل عال من
املعتقدات اخلرافية (. )Torgler, 2007
ويعترب مقيا�س املعتقدات اخلارقة ( )Paranormal Belief Scaleالذي طور يف
منت�صف الثمانينيات �أول مقيا�س لقيا�س اخلوارق واملعتقدات اخلارقة (;Tobacky, 1988
 ، )Tobacky & Milford, 1983ورغم �أن هناك نقا�ش ًا وا�سع ًا حول البناء العاملي لهذا
املقيا�س ( ، )Lawrence, 1995; Tobacky & Thomas, 1997وال�صدق الداخلي (Lange,
�شيوعا للمعتقدات اخلارقة (�Gould
 ، )Irwin & Houran, 20000ف�إنه ما زال املقيا�س الأكرث
ً
. )ing & Parker, 2001
�أما بالن�سبة للمتغري الآخر يف هذه الدرا�سة وهو الكفاءة الذاتية ،فعلى الرغم من �أنه
حديث يف �أ�صوله ،ف�إن ت�أثريه يف املعتقدات حول ال�سيطرة ال�شخ�صية ي�أخذ جما ًال وا�س ًعا
يف :نظريات الدافعية ،ودافعية الإجناز ،والتعلم االجتماعي ،والعج ز (�Abramson, Selig
. )man & Teasdale, 1978
وي�شري جابر (� )1986إىل �أن الكفاءة الذاتية هي توقع الفرد ب�أنه قادر على �أداء
ال�سلوك الذي يحقق نتائج مرغو ًبا فيها.والكفاءة الذاتية هي املعرفة القائمة حول الذات
التي حتتوي على توقعات ذاتية فيما يتعلق بقدرة الفرد يف التغلب على مواقف ومهمات
ب�صورة ناجحة (�. )Bandura,1977أما العتوم والعالونة واجلراح و�أبو غزال ()120 :2005
في�شريون �إىل �أن الكفاءة الذاتية هي“ :معتقدات الفرد حول قدرته على تنفيذ خمططاته،
و�إجناز �أهدافه ،فهي االعتقادات االفرتا�ضية التي ميتلكها الفرد حول قدرته”.
والكفاءة الذاتية لي�س لها جذور وراثية ،وبد ًال من ذلك ف�إن معتقدات الكفاءة الذاتية
تتطور عرب الوقت ،منذ الطفولة وت�ستمر خالل خمتلف مراحل احلياة.ولفهم كيفية تطور
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وفهما وخلفية نظرية وا�سعة.و�أف�ضل فهم
الكفاءة الذاتية ،ف�إن هذا الأمر يتطلب معرفة
ً
للكفاءة الذاتية يكمن يف �سياق النظرية املعرفية االجتماعية ،وهي نهج لفهم املعرفة
الإن�سانية ،والأفعال ،والدافعية ،واالنفعاالت ،التي يبدو �أننا نطورها ب�شكل فعال بد ًال
من انفعاالت �سلبية ب�سيطة مع بيئتنا (& Bandura,1986, 1997; Barone, Maddux
. )Snyder, 1997

وت�شري النظرية املعرفية االجتماعية لباندورا �إىل �أن الكفاءة الذاتية ميكن �أن
تتطور من خالل م�صادر �أ�سا�سية ،هي:
املهمات التي ي�ؤديها ،ف�إن ذلك
 اجتياز اخلربات املتقنة :ف�إذا تكرر جناح الفرد يف
ّ
ي�ؤدي �إىل زيادة الكفاءة الذاتية لديه.
 الإقناع اللفظي :ويتم ذلك من خالل املحيطني بالفرد ،من خالل �إقناعه ب�أنه
ي�ستطيع النجاح ب�أداء مهمة ما� ،إذا بذل جهداً منا�سباً.
 اخلربات الإبدالية :من خالل مالحظة الفرد لأفراد �آخرين مياثلونه بقدراتهم ،وقد
جنحوا يف �أداء مهمة ما.
 احلاالت االنفعالية والف�سيولوجية :فكلما كان االنفعال �شديداً� ،أ ّثر ذلك �سل ًبا
يف �شعور الفرد بالكفاءة الذاتية� ،أما �إذا كان متو�سط ًا ف�إن ذلك يدفعه لأداء املهمة
مب�ستوى عال من النجاح ،وبالتايل ينعك�س ذلك �إيجاب ًيا يف �شعور الفرد بالكفاءة
الذاتية (. )Elliot et al.2000

كما ي�شري مادوك�س (� )Maddux, 2002إىل �أنه ميكن ا�ستنباط افرتا�ضني حول
تطور الكفاءة الذاتية ،من النظرية املعرفية االجتماعية هما:
1 .1تت�أثر الكفاءة الذاتية بتطور القدرة على التفكري املجرد ،وال �سيما القدرة على فهم

العالقات ال�سببية ،والقدرة على الت�أمل الذاتي واملالحظة الذاتية.
2 .2يت�أثر تطور معتقدات الكفاءة الذاتية مبدى ا�ستجابة البيئات املحيطة بالفرد ،ال
�سيما البيئات االجتماعية ،ملحاوالت الطفل معاجلة هذه البيئات والتحكم بها.
يالحظ من الأدب النظري ال�سابق �أن التفكري اخلرايف ظاهرة منت�رشة يف جميع
املجتمعات� ،سواء كانت املتقدمة �أو املتخلفة ،الغنية �أم الفقرية ،كما �أنها تنت�رش لدى الن�ساء
ب�صورة �أكرب من الذكور ،ولدى �أ�صحاب الطبقات االجتماعية املتدنية ب�صورة �أكرب من
�أ�صحاب الطبقات االجتماعية العالية ،كما �أنها تنت�رش لدى �أ�صحاب الدخل املتدين ب�صورة
�أكرب من �أ�صحاب الدخل املرتفع.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها:
الحظ الباحث من خالل خربته املتوا�ضعة وجود بع�ض مظاهر التفكري غري املنطقي
�أو العقالين ،وبع�ض املعتقدات اخلرافية لدى طلبة اجلامعة ب�شكل عام ،مثل هذا التفكري
يتنافى مع ما يتناولونه داخل اجلامعة من معرفة ،وبالتايل طر�أت يف ذهن الباحث فكرة
�أن يدر�س التفكري اخلرايف وعالقته بالكفاءة الذاتية العامة لدى عينة مهمة ،وهي طلبة
الإر�شاد النف�سي� ،إذ يفرت�ض يف هذه العينة بالذات �أن تقاوم مثل هذا التفكري اخلرايف؛
نظراً لأن جميع م�ساقات تخ�ص�ص الإر�شاد النف�سي تركز على �رضورة الدرا�سة العلمية
لل�سلوك ،واالبتعاد عن التفكري اخلرايف.لذا ،فقد تبلورت م�شكلة الدرا�سة بالإجابة عن

الأ�سئلة الآتية:
1 .1ما م�ستوى �شيوع الأفكار اخلرافية لدى طلبة تخ�ص�ص الإر�شاد النف�سي يف كلية
الرتبية يف جامعة الريموك؟
2 .2ما ترتيب جماالت مقيا�س التفكري اخلرايف ال�شائعة طلبة تخ�ص�ص الإر�شاد النف�سي
يف كلية الرتبية يف جامعة الريموك؟
3 .3هل هناك عالقة دالة �إح�صائي ًا بني درجات الأفكار اخلرافية ودرجات الكفاءة
الذاتية العامة لدى طلبة تخ�ص�ص الإر�شاد النف�سي يف كلية الرتبية يف جامعة الريموك؟
4 .4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سط درجات الأفكار اخلرافية لدى
طلبة تخ�ص�ص الإر�شاد النف�سي يف كلية الرتبية يف جامعة الريموك تعزى ملتغريات اجلن�س،
وم�ستوى التح�صيل ،وم�ستوى الدخل؟

هدف الدراسة:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل معرفة م�ستوى �شيوع الأفكار اخلرافية لدى طلبة الإر�شاد
النف�سي يف كلية الرتبية يف جامعة الريموك ،ومعرفة م�ستوى الكفاءة الذاتية العامة لديهم.
كما هدفت �إىل تبيان �أثر بع�ض املتغريات الدميوغرافية يف م�ستوى الأفكار اخلرافية ،و�إىل
الك�شف عما �إذا كانت هناك فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات الأفكار
اخلرافية لدى طلبة تخ�ص�ص الإر�شاد النف�سي يف كلية الرتبية يف جامعة الريموك تعزى
ملتغريات ملتغريات الدرا�سة.
54

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثالث والثالثون ( - )1حزيران 2014

أهمية الدراسة:
تنبع �أهمية الدرا�سة من كونها تتناول مو�ضوع ًا مهماً ،وله ت�أثري يف كافة �رشائح
املجتمع ،ومن كونها تدر�س فئة من املفرت�ض �أن تكون م�ستقب ًال من يحارب مثل هذه
الأفكار ،كما �أن هذه الدرا�سة �ستزود املدر�سني واملهتمني مب�ستوى هذا التفكري ،الأمر الذي
ي�ساعد على و�ضع برامج وخطط ودورات لتوعية الأفراد بالآثار ال�سيئة لهذا التفكري.

التعريفات اإلجرائية:
◄◄التفكري اخلرايف :يعرف املو�سوي ( )197 :2002اخلرافة على �أنها�« :أي �سلوك
يناق�ض التفكري العلمي� ،أو التفكري املنطقي ،ويعرب عن االعتقاد يف �أمور غري معقولة� ،أو غري
مو�ضوعية ،مثل االعتقاد بت�أثري ال�سحر ،وفائدة التمائم والأحجبة ،وقراءة الكف والأبراج
والطالع وقراءة الفنجان ،وما �شابه ذلك من �سلوكيات يعتقد فيها الفرد ،ويقدم عليها لرفع
�رضر �أو جلب متفعة� ،أو تف�سري غام�ض� ،أو ا�ستطالع جمهول� ،أو تنجيم م�ستقبل.ويقا�س
�إجرائ ًيا يف هذه الدرا�سة بالدرجة التي يح�صل عليها كل من �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س
التفكري اخلرايف».
◄◄الكفاءة الذاتية العامة :هي توقع الفرد ب�أنه قادر على �أداء ال�سلوك الذي يحقق
نتائج مرغو ًبا فيها ،يف �أي موقف معني.ويقا�س �إجرائ ًيا يف هذه الدرا�سة بالعالمة التي
يح�صل عليها كل من �أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س الكفاءة الذاتية العامة (جابر.)1986 ،
◄◄اجلن�س :وهو مب�ستويني :ذكر و�أنثى.
◄◄دخل الأ�رسة :وهو بثالثة م�ستويات :منخف�ض (�أقل من  400دينار)  ،ومتو�سط
(من  400دينار – �أقل من  600دينار)  ،ومرتفع ( 600دينار ف�أكرث) .
◄◄م�ستوى التح�صيل :وهو ب�أربعة م�ستويات :ممتاز ،وجيد ج ًدا ،وجيد ،ومقبول.

حدود الدراسة:
اقت�رصت الدرا�سة على عينة من طلبة البكالوريو�س يف تخ�ص�ص الإر�شاد النف�سي يف
كلية الرتبية يف جامعة الريموك ،امل�سجلني يف الف�صل ال�صيفي 2012 /2011م.

الدراسات السابقة:
با�ستعرا�ض الأدب ال�سابق وجد الباحث العديد من الدرا�سات التي تناولت التفكري
اخلرايف ،والكفاءة الذاتية العامة كل على حدة ،يف حني ال توجد – ح�سب علم الباحث-
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درا�سة در�ست هذين املتغريين م ًعا.فقد �أجرى جنيب ( )1988درا�سة هدفت �إىل معرفة
العالقة بني �سمات ال�شخ�صية بني علم النف�س والتنجيم ومعامل الكف.تكونت عينة الدرا�سة
من ( )144من الطلبة الذكور امللتحقني بالدرا�سات العليا بكلية الرتبية بجامعة املنيا.
�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل عدم وجود عالقة بني �سمات ال�شخ�صية والأبراج الفلكية ومعامل
الكف.
و�أجرى ك�رس ( )1998درا�سة حول التفكري اخلرايف وعالقته ببع�ض متغريات ال�شخ�صية
بني طلبة املدار�س الثانوية الفنية.تكونت عينة الدرا�سة من ( )728طالبا وطالبة من طلبة
املدار�س الثانوية الفنية والثانوية العامة يف حمافظة كفر ال�شيخ يف م�رص�.أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل �أن التفكري اخلرايف يرتبط �إيجاب ًا ببع�ض متغريات ال�شخ�صية ،مثل :حالة القلق
و�سمته ،ووجهة ال�ضبط اخلارجية ،ومفهوم الذات لدى عينة من طلبة التعليم الفني.و�أ�شارت
أي�ضا �إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا بني طلبة �أفراد عينة الدرا�سة يف الأفكار
النتائج � ً
أي�ضا �إىل نتيجة مفادها �أن طلبة التعليم الفني يعانون من
اخلرافية ،وتو�صلت الدرا�سة � ً
التفكري اخلرايف والقلق ،ويتميزون بوجهة �ضبط خارجية ومفهوم ذات منخف�ض.
�أما درا�سة املو�سوي ( )2002فقد هدفت �إىل معرفة ال�سلوكات اخلرافية لدى الطلبة
اجلامعيني الكويتيني على عينة تكونت من ( )953طالب ًا وطالبة من خمتلف كليات جامعة
الكويت�.أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن ثلثي �أفراد العينة لديهم �سلوكات خرافية مثل :ال�سحر،
أي�ضا
والأحجبة ،والتمائم ،وقراءة الكف ،والأبراج ،ولعب الأرقام ،كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة � ً
�إىل �أن ربع عدد �أفراد العينة لديهم ا�ستعداد ملمار�سة اخلرافات.
�أما وطفة ( )2002فقد حلَّلت ظاهرة التفكري اخلرايف و�أبعاده يف املجتمع الكويتي
املعا�رص على عينة تكونت من ( )1003من العمال واملوظفني واملعلمني وطلبة اجلامعات
يف الكويت�.أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن �رشيحة وا�سعة من من �أفراد العينة ت�ؤمن باخلرافات
وال�سحر ،كما �أن م�ستوى الإميان باملعتقدات اخلرافية لدى الإناث �أكرب منه لدى الذكور.
و�أجرى وايزمان ووات ( )Wiseman & Watt, 2004درا�سة حول احلاجة �إىل تطوير
مقيا�س لالعتقادات اخلرافية ،وت�سليط ال�ضوء على احلاجة ملقايي�س م�ستقبلية تت�ضمن بنو ًدا
ت�شري �إىل اخلرافة الإيجابية ،حيث �إن املقيا�س العاملي ( )PBSمقيا�س الإميان باخلوارق،
ي�شري فقط �إىل اجلانب ال�سلبي.تكونت عينة الدرا�سة من ( )4339م�شاركً ا توزعوا على النحو
التايل )1951( :ذكرا ،و (� )2388أنثى ،وتوزعوا ح�سب العمر كالتايل 450( :م�شارك ًا �أقل
من � 20سنة) � 965( ،أعمارهم بني � 995( ، )30 – 21أعمارهم بني 902( ، )40 – 31
�أعمارهم بني  ، )50 - 41و (� 1027أعمارهم فوق � 50سنة) �.أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن
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م�ستوى املعتقدات اخلرافية الإيجابية وم�ستوى املعتقدات اخلرافية ال�سلبية لدى الن�ساء �أكرث
من الذكور.
وهدفت در�سة هريمان (� )Herman, 2005إىل فح�ص العالقة بني فعالية الذات
االجتماعية ومتغريات ال�شخ�صية والتوافق النف�سي.تكونت عينة الدرا�سة من ( )696من
طلبة الكليات�.أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن متغريي احرتام الذات ،والوحدة م�س�ؤوالن عن
 %41من التباين يف �أعرا�ض االكتئاب و  %45من التباين يف ال�شعور بالوحدة ،كما �أ�شارت
النتائج �إىل �أن متغريات فعالية الذات االجتماعية ،واحرتام الذات ،واجلن�س قد تعمل كحماية
�ضد االكتئاب والوحدة ،ولها �آثار تنعك�س من خالل حاالت الإر�شاد.
ويف درا�سة جلورج و�رسيدهار ( )George & Sreedhar, 2006حول العوملة و�أثرها
يف انت�شار اخلرافة.تكونت عينة الدرا�سة من ( )180طالب ًا وطالبة من الطلبة اخلريجني يف
كليات :الرتبية ،والعلوم ،والعلوم االجتماعية ،واللغات ،يف جامعة كرياال (�. )Keralaأ�شارت
نتائج الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى املعتقدات اخلرافية لدى الإناث �أعلى من الذكور ،ولدى طلبة
كلية العلوم �أكرث من طلبة اللغات� ،أما �أقل م�ستوى يف املعتقدات اخلرافية ،فكان لدى طلبة
العلوم االجتماعية.
وقام بلوك وكرامر ( )Block Kramer, 2009بدرا�سة حول �آثار اخلرافة يف توقعات
الأداء على عينة تكونت من ( )79طالب ًا من جامعة تايوان ،و ( )90طالب ًا من جامعة
ال�شاطئ ال�رشقي يف تايوان�.أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن �أفراد عينة الدرا�سة �أكرث عر�ضة
ل�رشاء منتج يرتبط مع اخلرافة الإيجابية ،على �أ�سا�س �أن لونه حمظوظ ،و�أنهم �أكرث ا�ستعداداً
لدفع مبلغ كبري ملنتج قليل ،لكن لرقم حمظوظ ،بينما الذين ال ميلكون معتقدات خرافية،
التزاما باخليارات العقالنية.
ف�إنهم �أكرث
ً
�أما درا�سة غامن و�أبو عواد ( )2010فقد هدفت �إىل ا�ستق�صاء درجة �شيوع الأفكار
اخلرافية بني طلبة كليات العلوم الرتبوية يف اجلامعات الأردنية وعالقتها ببع�ض
املتغريات.تكونت عينة الدرا�سة من ( )223طالب ًا وطالبة من طلبة كليات العلوم الرتبوية يف
اجلامعات الأردنية�.أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل قلة �شيوع انت�شار الأفكار اخلرافية لدى �أفراد
عينة الدرا�سة ،و�إىل عدم وجود فروق ذات داللة على مقيا�س الأفكار اخلرافية تعزى للجن�س،
والتخ�ص�ص يف الثانوية العامة ،وامل�ستوى الدرا�سي ،يف حني �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود
فروق ذات داللة يف جمال الغيبيات تعزى الختالف املعدل الرتاكمي ول�صالح املقبول.
�أما درا�سة املخاليف ( )2010ففقد هدفت �إىل الك�شف عن العالقة بني الذات الأكادميية
وبع�ض �سمات ال�شخ�صية لدى عينة من طلبة جامعة �صنعاء.تكونت عينة الدرا�سة من
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( )110طلبة من التخ�ص�صات العلمية والإن�سانية�.أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل وجود عالقة
ارتباطية دالة �إح�صائ ًيا بني فعالية الذات الأكادميية وبع�ض �سمات ال�شخ�صية ،كما بينت
وجود فروق يف متو�سطات درجات �أفراد العينة على مقيا�س فعالية الذات الأكادميية وف ًقا
ملتغري التخ�ص�ص ول�صالح التخ�ص�صات العلمية ،كذلك على متغري اجلن�س ول�صالح الإناث.
�أما درا�سة بني خالد ( )2010فقد هدفت �إىل درا�سة التكيف الأكادميي ومعرفة
عالقته بالكفاءة لذاتية العامة لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة �آل البيت.تكونت
عينة الدرا�سة من ( )200طالب وطالبة ،منهم ( )79طالباً ،و ( )121طالبة.ك�شفت نتائج
الدرا�سة عن عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف التكيف الأكادميي تعزى للجن�س� ،أو
امل�ستوى الدرا�سي �أو التفاعل بينهما ،يف حني ك�شفت عن ارتباط موجب دال �إح�صائ ًيا بني
التكيف الأكادميي ،والكفاءة الذاتية العامة لدى �أفراد عينة الدرا�سة.
فيما هدفت درا�سة امل�ساعيد (� )2011إىل معرفة م�ستوى التفكري العلمي لدى طلبة
جامعة �آل البيت وعالقته بكل من الكفاءة الذاتية العامة ،وال�سنة الدرا�سية ،واجلن�س.تكونت
عينة الدرا�سة من ( )255طالبا وطالبة من طلبة تخ�ص�ص معلم ال�صف�.أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل وجود ارتباط �إيجابي بني التفكري العلمي والكفاءة الذاتية ،كما �أ�شارت النتائج
أي�ضا �إىل وجود فروق يف م�ستوى التفكري العلمي بني ال�سنوات الدرا�سية املختلفة ،ول�صالح
� ً
الطلبة يف ال�سنة الدرا�سة الأعلى ،كما �أظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة بني الذكور
والإناث يف م�ستوى التفكري العلمي.
�أما درا�سة �أبو غايل ( )2012فقد هدفت �إىل الك�شف عن العالقة بني فاعلية الذات
و�ضغوط احلياة لدى الطالبات املتزوجات يف جامعة الأق�صى يف فل�سطني.تكونت عينة
الدرا�سة من ( )160طالبة متزوجة�.أ�شارت نتائج الدرا�سة �أن هناك عالقة ارتباطية �سالبة
بني فاعلية الذات و�ضغوط احلياة ،ووجود فروق يف �ضغوط احلياة بني الطالبات املتزوجات
من ذوات فاعلية الذات املرتفعة واملنخف�ضة ل�صالح ذوات فاعلية الذات املنخف�ضة.
يالحظ من الدرا�سات ال�سابقة �أن بع�ضها �أ�شار �إىل ارتفاع م�ستوى التفكري اخلرايف لدى
الإناث مقارنة بالذكور كدرا�سة جورج و�رسيدهار ( )George & Sreedhar, 2006ودرا�سة
وايزمان ووات ( ، )Wiseman & Watt, 2004ودرا�سة وطفة (. )2002كما يالحظ عدم تناول
�أي منها عالقة التفكري اخلرايف بالكفاءة الذاتية ،و�إمنا در�ست العالقة مع متغريات �أخرى،
كبع�ض متغريات ال�شخ�صية كدرا�سة ك�رس ( ، )1998والعوملة كدرا�سة جورج و�رسيدهار
(. )George & Sreedhar, 2006وهناك درا�سات تناولت درجة �شيوع التفكري اخلرايف
يف املجتمع العربية مثل :درا�سة املو�سوي ( ، )2002وغامن و�أبو عواد ( ، )2010وتختلف
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الدرا�سة احلالية عن درا�سة غامن و�أبو عواد ( )2010يف �أنها در�ست التفكري اخلرايف وعالقته
بالكفاءة الذاتية العامة.

الطريقة واإلجراءات:
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة البكالوريو�س جميعهم يف تخ�ص�ص الإر�شاد النف�سي يف
كلية الرتبية يف جامعة الريموك ،والبالغ عددهم ( )852طالب ًا وطالبة ،وامل�سجلني خالل
الف�صل ال�صيفي من العام الدر�سي .2012 /2011وتكونت عينة الدرا�سة من ( )218طالبا
وطالبة ،اختريوا بالطريقة الع�شوائية العنقودية ،حيث كانت وحدة االختيار هي ال�شعبة،
ويبني اجلدول ( )1توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب متغريات اجلن�س ،والدخل االقت�صادي،
وم�ستوى التح�صيل.
الجدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس ،والدخل االقتصادي ،ومستوى التحصيل

املتغري
اجلن�س

العدد

الن�سبة

م�ستوى املتغري
ذكر

48

%22

�أنثى

170

%78

218

%100

ممتاز

14

%6.4

جيد جدا

109

%50

جيد

76

%34.9

مقبول

19

%8.7

218

%100

�أقل من 400

95

%43.6

من 600 -400

75

%34.4

 600ف�أكرث

48

%22

218

%100

املجموع

م�ستوى التح�صيل

املجموع

م�ستوى الدخل

املجموع
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أدوات الدراسة:
♦

♦املقيا�س الأول -مقيا�س التفكري اخلرايف:

ا�ستخدم الباحث املقيا�س الذي بناه كل من غامن و�أبو عواد ( ، )2010حيث �ضم
املقيا�س عد ًدا من الأفكار اخلرافية ال�شائعة ،وتكون من ( )70فقرة موزعة على خم�سة
جماالت :التفا�ؤل والت�شا�ؤم ،والق�ضايا االجتماعية ،والق�ضايا املنزلية ،والغيبيات ،والق�ضايا
ال�صحية.وقد ا�ستفاد الباحثان من بع�ض الدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة ك�رس ( ، )1998حيث
مت بناء �أداة تغطي الأفكار املتعلقة مبجاالت الدرا�سة ،وروعي يف هذه املجاالت �شمولها
لغالبية جماالت احلياة التي ت�شيع فيها املعتقدات والأفكار اخلرافية ،واقت�رصت على خم�سة
جماالت ،نظمت يف �سلم تقدير خما�سي (كبرية ج ًدا ،وكبرية ،ومتو�سطة ،وقليلة ،وقليلة ج ًدا)
 ،وبعد عر�ضها على �ستة حمكمني متخ�ص�صني من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ا�ستقر املقيا�س
على ( )70فقرة.وفيما يتعلق بثبات الأداة ،فقد طبقت على عينة ا�ستطالعية تكونت من
( )30طالب ًا من خارج عينة الدرا�سة ،وقد ح�سب معامل كرونباخ �ألفا ،حيث بلغ للأداة ككل
( ، )0.91وللمجاالت اخلم�سة على النحو الآتي :جمال التفا�ؤل والت�شا�ؤم ( ، )0.82وجمال
الق�ضايا االجتماعية ( ، )0.93وجمال الأعمال املنزلية ( ، )0,87وجمال الغيبيات ()0.65
 ،وجمال الق�ضايا ال�صحية (. )0.84
وملزيد من التثبت عر�ض الباحث يف الدرا�سة احلالية املقيا�س على ع�رشة حمكمني
متخ�ص�صني يف علم النف�س من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الريموك ،وكانت �آرا�ؤهم
�إيجابية من حيث انتماء الفقرات �إىل املجال ،ومنا�سبة الفقرات لل�سمة املقي�سة ،وو�ضوح
الفقرات ،وو�ضوح ال�صياغة ،وكانت ن�سبة االتفاق على جميع الفقرات �أعلى من  ،%80وبذلك
يعد هذا املقيا�س يتمتع بدرجة مقبولة من ال�صدق تكفي لإجراء هذه الدرا�سة ،وا�ستقر
املقيا�س بعد ذلك على ( )66فقرة.
وللتحقق من دالالت �صدق البناءُ ،ح�سبت قيم معامالت االرتباط بني الفقرات والبعد
الذي تنتمي �إليه كل فقرة ،واجلدول ( )2يبني ذلك.
الجدول ()2
معامالت االرتباط بين الدرجات على الفقرة المجاالت لمقياس التفكير الخرافي

املجال

مدى معامالت االرتباط

التفا�ؤل والت�شا�ؤم

0.730 - 0.739

الق�ضايا االجتماعية

0.776 - 0.582
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مدى معامالت االرتباط

املجال

0.791 - 0.661

الأعمال املنزلية

780 - 0.595

الغيبيات

0.762 - 0.583

الق�ضايا ال�صحية

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن جميع الفقرات تعد مقبولة وذات قدرة جيدة على التمييز.
كما ُح�سبت معامالت االرتباط بني الدرجات على املجاالت وكذلك على الأداة الكلية،
واجلدول ( )3يبني ذلك
الجدول ()3
معامالت االرتباط بين الدرجات على المجاالت وكذلك على األداة الكلية

البعد
التفا�ؤل والت�شا�ؤم

التفا�ؤل
والت�شا�ؤم
-

الق�ضايا االجتماعية

الق�ضايا
االجتماعية

الأعمال
املنزلية

الغيبيات

الق�ضايا
ال�صحية

0.794

0.725

0.683

0.728

0.898

0.753

0.688

0.736

0.880

0.825

0.839

0.911

-

-

الأعمال املنزلية

-

الغيبيات
الق�ضايا ال�صحية

الكلي

0.839

0.884

-

0.917

قيما
يتبني من اجلدول ال�سابق �أن معامالت االرتباط جميعها �أعلى من ( )0.30وتعد ً
ؤ�رشا على جتان�س فقرات املقيا�س.
مقبولة ،وم� ً
ولتقدير ثبات املقيا�س ،مت التحقق من ثبات االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة
كرونباخ �ألفا ،واجلدول ( )4يبني ذلك.
الجدول ()4
قيم ثبات االتساق الداخلي من خالل معادلة كرونباخ ألفا ألبعاد مقياس التفكير الخرافي

الفقرات

عدد الفقرات

معامل كرونباخ �ألفا يف الدرا�سة احلالية

املجال

20 -1

20

0.91

الق�ضايا االجتماعية

31 -21

11

0.88

الأعمال املنزلية

42 -32

11

0.90

التفا�ؤل والت�شا�ؤم
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د .فيصل خليل الربيع

الفقرات

عدد الفقرات

معامل كرونباخ �ألفا يف الدرا�سة احلالية

الغيبيات

52 -43

10

0.88

الق�ضايا ال�صحية

66 -53

14

0.91

66

0.97

الكلي

يالحظ من اجلدول (� )4أن معامالت ثبات املقيا�س الكلي بلغت ( ، )0.97كما تراوحت
معامالت �ألفا للمجاالت الفرعية اخلم�سة بني ( ، )0.91( – )0.88وهي مقبولة لأغرا�ض
هذه الدرا�سة.
ت�صحيح املقيا�س :ي�ستجيب املفحو�ص على كل فقرة من فقرات املقيا�س وفق تدريج
خما�سي يبد�أ بدرجة كبرية ج ًدا وت�أخذ خم�س درجات� ،إىل بدرجة قليلة ج ًدا و ُتعطى عالمة
واحدة ،وبالتايل ف�إن �أعلى درجة يح�صل عليها الطالب تكون ( ، )330و�أدنى درجة (، )66
ويتم احلكم على م�ستوى التفكري اخلرايف ككل� ،أو على كل بعد من �أبعاده لدى الطالب ح�سب
املعيار االتي:
 الدرجات من ( )2.33 - 1م�ستوى منخف�ض.
 الدرجات من ( )3.67 -2.34م�ستوى متو�سط.
 الدرجات من ( )5 -3.68م�ستوى مرتفع.

املقيا�س الثاين :مقيا�س الكفاءة الذاتية العامة
ا�ستخدم الباحث مقيا�س الكفاءة الذاتية العامة جلريوزيلم و�شوارزر (& Jerusalem

 ، )Schwarzerيف �صيغتها املعربة من قبل ر�ضوان ( ، )1997من اللغة الأملانية ،حيث
قام ر�ضوان بالت�أكد من �صدق املقيا�س بح�ساب االت�ساق الداخلي ،حيث بلغ معامل االرتباط
العام ( ، )0.85كما ح�سب معامل الثبات بطريقة الإعادة وبلغ (. )0.70وملزيد من التثبت
فقد قام الباحث بالدرا�سة احلالية بعر�ض املقيا�س على ع�رشة حمكمني متخ�ص�صني يف
علم النف�س من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الريموك ،وكانت �آرا�ؤهم �إيجابية من حيث
انتماء الفقرات �إىل املجال ،ومنا�سبة الفقرات لل�سمة املقي�سة ،وو�ضوح الفقرات ،وو�ضوح
ال�صياغة ،وكانت ن�سبة االتفاق على جميع الفقرات �أعلى من  ،%80وبذلك يتم َّتع هذا
املقيا�س بدرجة مقبولة من ال�صدق تكفي لإجراء هذه الدرا�سة.ولتقدير ثبات املقيا�س قام
الباحث بتطبيقه على عينة ا�ستطالعية من خارج عينة الدرا�سة ،حيث بلغ معامل الثبات
بطريقة الإعادة (. )0.86ويتكون املقيا�س من ع�رش فقرات ،تكون الإجابة عنها وفق تدريج
دائما)  ،وترتاوح جمموع الدرجات بني (. )40 -10
نادرا ،غال ًباً ،
رباعي (الً ،
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تصميم الدراسة واملعاجلة اإلحصائية:
نظرا لتحقيقه �أهداف الدرا�سة ،وللإجابة عن
ا�ستخدم يف هذه الدرا�سة املنهج امل�سحيً ،
ال�س�ؤالني الأول والثاين ح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية.وللإجابة عن
ال�س�ؤال الثالث فقد ا�ستخدم معامل ارتباط بري�سون.ويف ال�س�ؤال الرابع ح�سبت املتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،وحتليل التباين املتعدد ،واختبار �شيفيه.

إجراءات الدراسة:
 مت التحقق من �صدق �أداتي الدرا�سة وثباتهما ،وذلك بتوزيعهما على عينة ال�صدق
والثبات من قبل الباحث.
 و َّزع الباحث الأداة على عينة الدرا�سة ،وبلغ متو�سط الفرتة الزمنية التي ا�ستغرقها
الطلبة يف تعبئة اال�ستبانات ( )25دقيقة تقري ًبا.
 �أُدخلت البيانات �إىل ذاكرة احلا�سوب ،واُ�ستخدم برنامج الرزم الإح�صائية SPSS
يف حتليل البيانات للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄�أوال :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول الذي ين�ص على« :ما م�ستوى �شيوع
التفكري اخلرايف لدى طلبة تخ�ص�ص الإر�شاد النف�سي يف كلية الرتبية يف
جامعة الريموك؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء
�أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س التفكري اخلرايف واجلدول ( )5يبني ذلك.
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة على مقياس التفكير الخرافي.

املتغري
اجلن�س

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

ذكر

48

2.0499

0.82325

�أنثى

170

1.8883

0.67594

218

1.9239

0.71219

الكلي
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يت�ضح من اجلدول (� )5أن املتو�سط احل�سابي للتفكري اخلرايف بلغ ( )1.9239وهو
م�ستوى منخف�ض.وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء �أن طلبة الإر�شاد النف�سي ومن خالل
درا�ستهم ،وامل�ساقات التي يدر�سونها قد ت�أثروا مبا حتويه هذه امل�ساقات من معلومات
و�أفكار� ،إذ �إن هذه امل�ساقات تركز على �إك�ساب طلبة الإر�شاد القدرة على التفكري العلمي
ال�صحيح ،والتف�سري العلمي الوا�ضح لل�سلوك بعي ًدا عن التف�سريات الغيبية التي ال تعتمد على
أي�ضا يف
العلم� ،أو التف�سريات التي تعتمد على ال�سحر وال�شعوذة.كما ميكن تف�سري هذه النتيجة � ً
�ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل الذي ن�شهده يف هذا الوقت كالإنرتنت والف�ضائيات
وغريها ،حيث �أ�صبح الو�صول �إىل املعرفة ال�صحيحة �سه ًال و�رسيعاً ،الأمر الذي �أ�سهم يف
حماربة انت�شار التف�سريات اخلرافية لأي �سلوك.وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة غامن
و�أبو عواد ( )2010التي �أ�شارت �إىل انخفا�ض م�ستوى التفكري اخلرايف لدى طلبة اجلامعات،
وتختلف مع نتائج درا�سة املو�سوي ( )2002التي �أ�شارت �إىل �أن ثلثي �أفراد عينة درا�سته
البالغة ( )913يعانون من التفكري اخلرايف ،وكذلك مع نتائج درا�سة وطفة ( )2002التي
�أ�شارت �إىل �أن �رشيحة وا�سعة ت�ؤمن باخلرافة.

◄◄ثانياً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين الذي ين�ص على «ما ترتيب جماالت
مقيا�س التفكري اخلرايف ال�شائعة لدى �أفراد عينة الدرا�سة»؟ :
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء
�أفراد عينة الدرا�سة على جماالت مقيا�س التفكري اخلرايف ،واجلدول ( )6يبني ذلك.
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة
على مجاالت مقياس التفكير الخرافي

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

املجال
التفا�ؤل والت�شا�ؤم

2.02

0.73

الغيبيات

1.97

0.88

الق�ضايا االجتماعية

1.96

0.79

االعمال املنزلية

1.89

0.84

الق�ضايا ال�صحية

1.82

0.77

1.93

0.71

املقيا�س ككل
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يت�ضح من اجلدول (� )6أن جمال التفا�ؤل والت�شا�ؤم جاء يف املركز الأول مبتو�سط
ح�سابي ( ، )2.02وانحراف معياري ( ، )0.73يليه جمال الغيببيات مبتو�سط ح�سابي
( ، )1.97وانحراف معياري ( ، )0.88ثم جمال الق�ضايا االجتماعية ،فالأعمال املنزلية،
أخريا الق�ضايا ال�صحية.وميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن جمال التفا�ؤل والت�شا�ؤم يتغلغل
و� ً
يف حياتنا اليومية ب�شكل كبري ،حيث يحاول الفرد �أن يف�رس ما يحدث معه من �أمور� ،سواء
�أكانت �إيجابية �أم �سلبية ،ب�شكل �رسيع وب�صورة يقتنع بها هو ،ولذلك ف�أ�سهل هذه الطرق
اللجوء �إىل التف�سريات ال�رسيعة التي تعتمد على �أمور غري علمية ،وخرافية ،ولي�ست لديه
القدرة على ال�سيطرة عليها ،مثل :احلظ� ،أو ر�ؤية �إن�سان ما� ،أو حيوان ما� ،أو النجوم�....إلخ.
�أما تف�سري حلول جمال الغيبيات يف املركز الثاين ،فريى الباحث �أن هذا املجال يتعلق
�أكرث ما ميكن بامل�ستقبل ،والإن�سان بطبيعته عجول ،وي�سعى ملعرفة ما تخبئه له الأيام،
ولذلك فهو يلج�أ �إىل �أمور خرافية لت�ساعده على معرفة م�ستقبله ،مثل :الأبراج ،وقراءة الكف،
وغريها.وبالن�سبة ملجال الق�ضايا ال�صحية الذي جاء يف املركز الأخري ،يرى الباحث �أن
�سبب ذلك يعود �إىل التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل ،الذي �أ�صبح ومن خالله يف مقدور
ي�شخ�ص املر�ض ب�شكل �صحيح وعلمي ،وبالتايل �إيجاد العالج الفعال واملنا�سب
الطب �أن ّ
لهذا املر�ض ،وبالتايل الق�ضاء عليه ،الأمر الذي �أقنع النا�س باالبتعاد عن اللجوء �إىل ال�سحر
وال�شعوذة يف عالج الأمرا�ض.وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة غامن و�أبي عواد
( )2010التي �أ�شارت �إىل �أن جمال الق�ضايا االجتماعية جاء يف املركز الأول ،يليه جمال
الأعمال املنزلية ،ثم التفا�ؤل والت�شا�ؤم ،فالغيبيات ،و�أخرياً الق�ضايا ال�صحية.

◄◄ثالثاً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث الذي ين�ص على «هل هناك عالقة
دالة �إح�صائياً بني درجات الأفكار اخلرافية ودرجات الكفاءة الذاتية لدى
طلبة تخ�ص�ص الإر�شاد النف�سي يف كلية الرتبية يف جامعة الريموك؟ :
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال اُ�ستخدم معامل ارتباط بري�سون ،لإيجاد االرتباط بني مقيا�س
التفكري اخلرايف ،ومقيا�س الكفاءة الذاتية العامة ،واجلدول ( )7يبني ذلك.
الجدول ()7
قيم معامل ارتباط بيرسون بين مقياس التفكير الخرافي ومقياس الكفاءة الذاتية العامة

متغريات الدرا�سة

الكفاءة الذاتية العامة
0.086

التفكري اخلرايف
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يت�ضح من اجلدول (� )7أن معامل االرتباط با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون بني
الدرجات على مقيا�س التفكري اخلرايف ،والدرجات على مقيا�س الكفاءة الذاتية العامة بلغ
( ، )0.086وهذه القيمة غري ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (. )0.05 = αوميكن
�أن تعزى هذه النتيجة �إىل �أن اللجوء �إىل التف�سريات اخلرافية ال عالقة لها مبا ميتلكه الفرد
من قدرات متكنه من القيام ب�أي عمل� ،أو مب�ستواه العلمي �أو االجتماعي.وميكن تف�سري
أي�ضا يف �ضوء ما �أ�شار �إليه كي�س و�آخرون ( )Case, et, al.2004من �أن الأفراد
النتيجة � ً
مييلون �إىل ا�ستخدام التفكري اخلرايف ب�شكل م�ستقل عن االعتقاد بكفاءتهم ،فهم مييلون �إىل
ت�ضخيم الإيجابيات ،وت�صغري ال�سلبيات عن طريق ا�ستخدام التفكري اخلرايف.
◄◄رابعاً -النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع الذي ين�ص على “هل هناك فروق ذات

داللة �إح�صائية يف متو�سط درجات الأفكار اخلرافية لدى طلبة تخ�ص�ص
االر�شاد النف�سي يف كلية الرتبية يف جامعة الريموك ،تعزى ملتغريات،
اجلن�س والدخل االقت�صادي ،وم�ستوى التح�صيل؟ :

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء
�أفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س التفكري اخلرايف ،واجلدول ( )8يبني ذلك.
الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد عينة الدراسة على مقياس التفكير الخرافي،
تبعا لمتغيرات الجنس ،ومستوى الدخل ،ومستوى التحصيل

املتغري
اجلن�س

العدد

ذكر

48

2.05

0.82

انثى

170

1.89

0.68

218

1.92

0.71

اقل من  400دينار

95

1.92

0.71

600 -400

75

2.01

0.80

 600دينار ف�أكرث

48

1.76

0.48

218

1.92

0.71

ممتاز

14

1.99

0.77

جيد ج ًدا

109

2.09

0.77

76

1.81

0.59

19

1.39

0.31

218

1.92

0.71

الكلي
م�ستوى الدخل

الكلي

م�ستوى التح�صيل

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

جيد

مقبول
الكلي
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يت�ضح من اجلدول ( )8وجود فروق ظاهرية يف املتو�سطات احل�سابية لأداء �أفراد عينة
الدرا�سة على مقيا�س التفكري اخلرايف ،وملعرفة الداللة الإح�صائية لهذه الفروق اُ�ستخدم
حتليل التباين الثالثي ،واجلدول ( )9يبني ذلك.
الجدول ()9
تحليل التباين الثالثي لداللة الفروق بين المتوسطات تبعا لمتغيرات الدراسة.

جمموع املربعات

درجة احلرية

متو�سط املربعات

ف

الداللة

م�صدر التباين
اجلن�س

0.566

1

0.566

1.261

0.263

م�ستوى الدخل

2.944

3

0.981

2.185

0.91

م�ستوى التح�صيل

9.167

3

3.056

6.805

0.000

اخلط�أ

88.913

198

0.449

916.963

218

الكلي

دال إحصائيًا عند مستوى الداللة ()α=0.05

يت�ضح من اجلدول ( )9عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى التفكري
اخلرايف تعزى للجن�س ،وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء ت�شابه الظروف االقت�صادية
واالجتماعية للذكور والإناث ،ولتعر�ضهما للم�ؤثرات نف�سها ،ودرا�ستهما املناهج نف�سها
�سواء كان يف مرحلة املدر�سة� ،أو املرحلة اجلامعية.
وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة ك�رس ( ، )1998ودرا�سة غامن و�أبو عواد ()2010
 ،اللتني �أ�شارتا �إىل عدم وجود فروق دالة يف م�ستوى التفكري اخلرايف تعزى للجن�س ،فيما
تختلف مع نتيجة درا�سة ط�شطو�ش ( )2010التي �أ�شارت �إىل وجود فروق يف م�ستوى التفكري
اخلرايف لدى طلبة اجلامعات تعزى للجن�س ول�صالح الإناث.
كما يت�ضح عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى التفكري اخلرايف تعزى
مل�ستوى الدخل.ويرى الباحث �أنه ميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن الطلبة ال يهمهم م�ستوى
دخلهم االقت�صادي طاملا ي�ؤمن لهم احلد الأدنى من متطلباتهم املادية ،كما ميكن تف�سري
هذه النتيجة يف ب�أن معظم �أفراد عينة الدرا�سة من ذوي الدخل �أقل من  600دينار ،وبالتايل
فهم مت�شابهون من حيث هذا املتغري ،وميكن تف�سريه �أي�ضا يف �ضوء ما �أ�شار �إليه ط�شطو�ش
( )2010من �أن دخل الأ�رسة ال ي�ؤثر يف م�ستوى التفكري اخلرايف للطلبة ،ما دام الطلبة ال
يعانون من م�شكالت مادية وال توجد فروق اقت�صادية بينهم ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة
درا�سة ط�شطو�ش ( )2010التي �أ�شارت �إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا يف م�ستوى
التفكري اخلرايف تعزى ملتغري الدخل االقت�صادي.
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أي�ضا وجود فروق ذات داللة اح�صائية عند م�ستوى الداللة
ويت�ضح من اجلدول (ً � )9
( )0.05 = αمل�ستوى التح�صيل الدرا�سي ،وللك�شف عن مواقع هذه الفروق ،مت ا�ستخدام
اختبار �شيفه للمقارنات البعدية ،كما يبينها اجلدول (. )10
الجدول ()10
نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين متوسطات التقديرات على مقياس التفكير الخرافي
تبعًا لمتغير مستوى التحصيل

م�ستوى املتغري
ممتاز
جيد جدا

ممتاز
-

جيد جدا

مقبول

جيد

0.960

0.855

0.91

-

0.59

0.001

-

0.100

جيد

-

مقبول
دال إحصائيا عند مستوى الداللة ()α=0.05

يالحظ من اجلدول (� )10أن الفروق يف متغري م�ستوى التح�صيل كانت دالة �إح�صائ ًيا
بني فئة املقبول وفئة اجليد ج ًدا ،ول�صالح فئة اجليد ج ًدا.وتختلف هذه النتيجة مع نتيجة
درا�سة غامن و�أبو عواد ( )2010التي �أ�شارت �إىل وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا يف م�ستوى
التفكري اخلرايف تبع ًا ملتغري م�ستوى التح�صيل ول�صالح املقبول.وميكن تف�سري هذه النتيجة
ب�أن الطالب ذا التح�صيل املقبول ،هو طالب م�ست�سلم لواقعه ،ورا�ض به؛ لأنه مقتنع �أنه مهما
بذل من جهد لن يرفع من م�ستوى حت�صيله� ،أما الطالب ذو التح�صيل اجليد ج ًدا ،فهو قلق
أي�ضا ويعمل بج ّد
من ناحية خوفه من انخفا�ض م�ستوى حت�صيله مل�ستوى �أدنى ،وهو قلق � ً
يف حماولة لرفع م�ستوى حت�صيله ،وبالتايل فهو يلج�أ �إىل ال�سبل كافة التي حتقق هدفه ،مبا
فيها ال�سبل التي تعتمد على اخلرافة.

التوصيات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة ومناق�شتها يو�صي الباحث بالآتية:
 �إجراء مزيد من الدرا�سات تتناول التفكري اخلرايف ومتغريات �أخرى ك�أ�ساليب التعلم،
وعلى عينات �أخرى.


عقد ور�ش عمل ودورات لتوعية الطلبة بالآثار ال�سلبية للتفكري اخلرايف.
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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن مهارات التعبري الكتابي يف كتب القراءة العربية ـفي
�صفوف املرحلة الأ�سا�سية يف اململكة الأردنية الها�شمية ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،حلّل
الباحث حمتوى كتـب القـراءة العـربية ،وبعد حتقق الباحث من �صدق الأداة وثباتها ،ا�ستخدم
النموذج املع ّد لغر�ض حتليل الكتب عينة الدرا�سة ،ومن ثم ر�صد النتائج يف جداول وفق

�أ�سئلة الدرا�سة الآتية ومناق�شتها:
● ●�أوالً -ما مهارات التعبري الكتابي املوجودة يف كتب القراءة العربية ل�صفوف

املرحلة الأ�سا�سية :ال�سابع ،والثامن ،والتا�سع الأ�سا�سية؟.

● ●ثانياً -كيف تتوزع مهارات التعبري الكتابي بني �صفوف املرحلة مو�ضوع
الدرا�سة؟.
● ●ثالثاً -ما درجة مالءمة مهارات التعبري الكتابي لكل �صف من �صفوف املرحلة
الدرا�سية مو�ضوع الدرا�سة؟.
�أظهرت نتائج الدرا�سة تطوراً يف هذه املهارات ون�سب توزيعها يف كل �صف ،ولوحظ
تطورها من خالل النظر يف ن�سبة وجودها وارتفاعها يف ال�صف الثامن عنها يف ال�صف
ال�سابع ،ويف ال�صف التا�سع عنها يف ال�صف الثامن ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أي�ضا مدى
مالءمة مهارات التعبري الكتابي لكل �صف من �صفوف عينة الدرا�سة ،ففي ال�صف ال�سابع
انخف�ضت درجة وجود مهارات التعبري الكتابي عنها يف ال�صف الثامن مراعاة للنمو العقلي
لهذه املرحلة ،و يالحظ ارتفاعها يف ال�صف التا�سع عنها يف ال�صف الثامن.
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Composition Skills in the Arabic Reading Textbooks
for the Basic Stage In Jordan

Abstract:
This study aimed at investigating the composition skills in the Arabic
reading Textbooks in the grades 7th, 8th, and 9th in Jordan. The study tried to
answer the following questions:
First: To what extent do the Arabic reading textbooks of grades 7th ,8th
and 9th include compositions skills?.
Second: How are the composition skills distributed between the grades
th
7 , 8th, and 9th?
Third: To what extent are the composition skills suitable for each grade?
To achieve the aims of the study the researcher investigated the reliability
and the validity of the instrument, and then analyzed the content of a sample
of the reading textbooks of grades 7th, 8th and 9th,using the form prepared for
analysis and then put the result in tables.
The results of the study showed a development in these skills and their
distribution in the different classes and it was noticed that these skills
increased from one class to another.This is noticed through the increase in
the 8th grade more than the 7th grade and in the 9th grade more than the 8th
grade.
This development in the skills from one class to another go with the
school stage to each grade in the stage.The study results showed also the
suitability of the writing skills to each class.
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خلفية الدراسة:
تعد اللغة من املظاهر االجتماعية والنف�سية يف حياة الإن�سان ،فهي الو�سيلة الأ�سا�سية
يف التوا�صل بني �أبناء الإن�سانية ،فمن خاللها يعربون عن �أنف�سهم و�أمانيهم وطموحاتهم
وعن م�شاعرهم وعن �أدبهم وثقافتهم.واللغة و�سيلة ات�صال مهمة ،يف خمتلف جوانب احلياة،
ويتم هذا االت�صال عن طريق مهارات اللغة :التحدث ،واال�ستماع ،والقراءة ،والكتابة.
واللغة وعاء الفكر ،وال�سج ّل لتاريخ ال�شعوب وثقافتها ،فباللغة نطل على املا�ضي،
ون�ست�رشف امل�ستقبل ،وت�ؤكد الدرا�سات �أن للغة �أهمية يف الت�أثري على ن�شاط الإن�سان يف
حياته ،وتكمن �أهميتها يف نقل املعارف والأفكار ويف التعبري عن حالة املجتمع ،فاللغة
كائن حي يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالو�سط الذي تعي�ش فيه ،ف�إذا ارتقى املجتمع ارتقت لغته،
واللغة ظاهرة نف�سية اجتماعية تنمو وتن�شط يف الو�سط الذي تتفاعل فيه.
مهمة منها :تدوين املعارف والعلوم ،وحفظ الأعمال العامة
وللكتابة �أهمية اجتماعية ّ
واخلا�صة ،وتتجلى هذه الأهمية يف حفظ الرتاث الب�رشي ،وربط منجزات ال�شعوب حا�رضها
مبا�ضيها ،وتت�أكد هذه الأهمية مبكانتها العملية الأدائية لدى �أ�صحاب املواهب يف الكتابة
التحريرية من خالل �أهداف التعبري ببعديه :التعبري الوظيفي ،والتعبري الإبداعي ،فيحقق
التعبري الوظيفي ربط النا�س بع�ضهم ببع�ض يف ق�ضاء �ش�ؤون حياتهم العملية ،والتعبري
الإبداعي يعتمد عليه يف التعبري عن الأفكار وامل�شاعر واخلواطر ونقلها �إىل الآخرين (املري،
2002؛ �أبو نوارة. )2005 ،
وتعد الكتابة واحدة من املهارات املهمة للغة ،حيث تنق�سم اللغة يف مهارات التوا�صل
�إىل ق�سمني :التعبري الكتابي والتعبري ال�شفوي ،فالإن�سان ينقل �أفكاره �إىل الآخرين نق ًال
مبا�رشاً عن طريق امل�شافهة� ،أو عن طريق الكتابة ،وتتجلى �أهمية املهارات الكتابية يف
قدرتها على تطوير التفاعل بني �أبناء املجتمع وبني الر�سالة الكتابية املر�سلة يف جماالت
احلياة املختلفة ،وبهذا حتتل الكتابة جانب ًا مهم ًا يف حياة الإن�سان ون�شاطه اليومي،
فالإن�سان يوظف جزاءاً كبرياً من ن�شاطه �إما ناق ًال لأفكاره كتابةً ،و�إما قارئ ًا ملا هو مكتوب
(العثمان1999 ،؛ حجاب. )2000 ،

الكتابة واملهارات الكتابية:
والكتابة هي الإبانة واالف�صاح عن اخلواطر والأفكار ،وهي املح�صلة النهائية
ملا تعلمه املتعلم ،وهذا يعني �أن الكتابة حتقق وظيفتني من وظائف اللغة هما :الإبالغ
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والتفكري ،وهنا ينبغي �أن يتجه تعليم الكتابة �إىل اجتاهني هما :اجتاه االت�صال ،وهو ما
يطلق عليه الآن ،االجتاه الوظيفي ،واجتاه ت�سهيل عملية التفكري والتعبري عنه ،وهو ما يطلق
عليه التعبري الكتابي (اخلطيب. )2003 ،
وتنبع �أهمية الكتابة من �أهمية الإطار العام للغة؛ فاللغة و�سيلة من و�سائل االت�صال
والتوا�صل فهم ًا و�إفهاماً ،واللغة هي �أداة الفكر ،فاللغة مر�آة الفكر ،وحتى تتاح لنا القدرة
على التعبري ،ال بد �أن تتاح لنا القدرة على الفهم واال�ستيعاب ،و�أداة لفهم امل�سموع واملقروء.
فالهدف من تعليم اللغة العربية يف املح�صلة النهائية ،هو متكني الطالب من �إن�شاء املقاالت،
وكتابة الر�سائل ،وتدوين الأفكار واخلواطر ب�أ�سلوب فني و�صحيح من خالل :حتديد الفكرة
وا�ستق�صائها ،وبناء اجلملة ب�شكل �سليم ،وربط الفقرات بع�ضها ببع�ض ،ويزيد من دقة
الكتابة :ا�ستخدام الأمناط اللغوية املختلفة ،وا�ستخدام ال�صور الفنية اجلميلة ،واال�ست�شهاد
من امل�صادر اللغوية ذات ال�صلة مثل :القر�آن الكرمي واحلديث ال�رشيف وال�شعر والنرث واحلكم
والأمثال ،وا�ستخدام عالمات الرتقيم املختلفة ،مما يزيد من تي�سري التفاعل مع املو�ضوع
املكتوب (البجة1999 ،؛ اخلطيب2003 ،؛ ال�صميلي. )2002 ،
ويحتل التعبري بنوعيه :ال�شفوي والكتابي �أهمية كبرية يف حياة الإن�سان ،ويظهر
من خالل تفاعله مع �أبناء جمتمعه يف جماالت احلياة املختلفة ،لذا ال ميكن اال�ستغناء
عنه حلاجة الإن�سان املتجددة له؛ فالتعبري مظهر من مظاهر الن�شاط الإن�ساين بكل �صوره،
وهو ترجمة لأفكاره و�آرائه ،وخرباته ،و�أحا�سي�سه (عبدا لهادي و�آخرون2003 ،؛ عا�شور
و احلوامدة. )2005 ،ويق�صد بالتعبري الكتابي :القدرة على �إعادة �صياغة املادة اللغوية
بطالقة وو�ضوح ،ودقة وح�سن عر�ض ،ا�ستجابة للم�ؤثرات املختلفة ذات ال�صلة (القا�سم،
200؛ اخلوالدة2001 ،؛ اخلطيب2003 ،؛ عا�شور واحلوامدة. )2009 ،
ولإتقان مهارات التعبري الكتابي ال بد من تعري�ض الفرد تعري�ض ًا كافي ًا للغة ،مبا
يتنا�سب وم�ستوى ن�ضجه وا�ستعداده ،فكلما ات�سع جمال تفاعل الطالب مع هذه املهارات
تعلمها و�أتقنها ،حيث تتج�سد يف عملية التفكري الكتابية ،فيتم بالكتابة التفاعل بني الكاتب
من جهة ،وبني الر�سالة التي يرغب الكاتب يف �إي�صالها ،وهنا تت�ضح �أهمية الآلية التي
تو�صل الر�سالة املكتوبة من مقالة ،وق�صيدة ،ومتثيلية ،وبني الآليات امل�ساعدة من النحو
وال�رصف وقواعد الهجاء والبالغة والرتاكيب اللغوية ،واخليال والإدراك والتخطيط والإخراج
(اخلطيب2003 ،؛ �شبيالت. )2006 ،

الكتابة والتعبري الكتابي:
والكتابة تتج�سد بن�شاط ذي عمليات هادفة ت�ستخدم نظام ًا من الرموز الكتابية
للتفكري واالت�صال ،وهي مرتبطة بالتفكري؛ وتوليد الأفكار وتنظيمها ،ثم كتابة املو�ضوع
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ومن ثم عملية التنقيح واملراجعة ،ويف هذه املرحلة عالقات تبادلية بني التفكري والكتابة،
وتعد الكتابة عن�رصاً �أ�سا�سي ًا من عنا�رص الثقافة ،و�رضورة اجتماعية لنقل الأفكار والتعبري
عنها ،والوقوف على �أفكار الآخرين والإملام بها ،بل حتتل الكتابة املركز الأعلى يف هرم
املهارات والقدرات اللغوية ،فاللغة و�سيلة من و�سائل االت�صال والتوا�صل بني بني الب�رش
فهم ًا و�إفهاماً ،وهي �أداة الفكر ،فنحن نفكر باللغة ،والتعبري هو �أداتنا لهذا التوا�صل ،فالتعبري
الكتابي مزيج من القدرات واخلطوات التي يجب �أن يقوم بها الطالب ،للخروج مبو�ضوعه من
حلظة تفكريه باملو�ضوع ،والتخطيط له ومراجعته �إىل كتابته يف ال�صورة النهائية ،كما �أنه
يقوم على االبتكار والإبداع يف بع�ض عملياتــــه (ال�صو�ص ، )2003 ،وبهذا يكون قيا�س

ح�سن التعبري وجودة الأداء مبا ي�أتي:

♦ ♦�أن يكون التعبري حي ًا �صادراً عن �إح�سا�س وجتربة ودافع نف�سي ،فتكون الأ�شياء
املعرب عنها مت�صلة بحياتهم ،ومثرية ل�شوقهم ،ونابعة من نفو�سهم.
♦ ♦�أن يكون التعبري وا�ضحاً ،من خالل و�ضوح الأفكار التي يتحدثون عنها يف
�أذهانهم ،ثم ترتيبها ب�شكل ت�سل�سلي منطقي مت�صل ،و�أن تكون بعيدة عن الهذر غري النافع.
♦ ♦�أن يتميز التعبري باالنطالق واحلرية ،والبعد عن التكلف ،والت�صنع فال يفر�ض على
الطلبة عبارات معينة ،وال يقيدون ب�أداء خا�ص.
♦ ♦�أن يراعى يف التعبري دقة االقتبا�س واال�ست�شهاد ،عند اال�ستعانة بفكرة �أو عبارة
م�أثورة �أو غري ذلك (اخلوالدة. )2001 ،

األهداف العامة لتعليم الكتابة يف املرحلة األساسية:
يهدف تعليم التعبري يف هذه املرحلة الدرا�سية �إىل:
1 .1تنمية قدرة الطالب على التعبري ال�سليم عن م�شاعره و�أفكاره وحاجاته.
�2 .2إك�ساب القدرة على التفكري املنظم من حيث ت�سل�سل العنا�رص ،وح�سن عر�ضها،

وربط بع�ضها ببع�ض.

3 .3القدرة على االقتبا�س ،وجمع املعلومات وتوظيفها يف �سياقها املنا�سب.
4 .4احلر�ص على خلو التعبري من الأخطاء اللغوية والنحوية والإمالئية.
5 .5معاودة الآداب الرئي�سة للحوار ،كح�سن الإن�صات ،وتقبل �آراء الآخرين ،وح�سن
عر�ض الر�أي خا�صة بالتعبري ال�شفوي.
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6 .6كتابة بع�ض الفنون التعبريية ،الوظيفي منها والإبداعي ،مراعي ًا الأ�س�س الفنية لكل
منها.
�7 .7إتقان مهارات التعبري الكتابي ،من و�ضوح اخلط ،واتباع نظام ال ِف َقر ،ومراعاة
الهوام�ش ،وعالمات الرتقيم.
8 .8تنمية القدرة على بناء املو�ضوع ،من اختيار العنوان ،وانتقاء املفردات ،وت�سل�سل
الأفكار ،وح�سن االبتداء واخلتام.
9 .9تنمية املهارات ال�رضورية للتعبري ال�شفهي ،كاالرجتال ،والثقة بالنف�س ،والطالقة،
ومتثيل املعنى ،و�إبراز املواهب والقدرات التعبريية (دليل املعلم. )2007 ،

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
الكتابة ممثلة مبهارات التعبري الكتابي ،من �أهم املهارات اللغوية التي حتر�ص مناهج
اللغة العربية على تنميتها لدى الطلبة ،باعتبارها �إحدى املهارات املهمة والأ�سا�سية،
و�أغلب الطلبة املتخرجني من املدار�س واجلامعات ال يكتبون كما ينبغي ،فهم كثريو اخلط�أ
يف الكتابات الإمالئية والنحوية ،وال ي�ستخدمون عالمات الرتقيم ،وال جتري �أفكارهم على
نحو مت�سل�سل (املو�سى. )2003 ،
ومن خالل عمل الباحث يف جمال تدري�س اللغة العربية ،وتدري�س �أ�ساليب تدري�س اللغة
العربية ،الحظ �أنه ال توجد طريقة وا�ضحة يف كتب اللغة العربية تعمل على تنمية مهارات
التعبري الكتابي لدى الطالب ،وهذا الأمر انعك�س �سلب ًا على كتاباتهم التعبريية ،فلوحظ كرثة
�أخطاء الطالب يف النحو والإمالء ،مما �أثر على �أفكارهم وعدم ترابطها ،وجعلهم يغفلون
عالمات الرتقيم ،وهناك كثري من الدرا�سات والبحوث التي �أ�شارت �إىل �ضعف الطلبة يف
التعبري ومهارات التعبري الكتابي منها :درا�سة القا�سم ( ، )2000ودرا�سة ن�رص (، )1995
ودرا�سة عمار (. )2002
وتهدف هذه الدرا�سة �إىل معرفة مهارات التعبري الكتابي يف املرحلة الأ�سا�سية
لل�صفوف( :ال�سابع ،والثامن ،والتا�سع) ؛ لأن معرفة مهارات التعبري الكتابي يف كل
مرحلة حتقق �أهدافًا تعليمية وتربوية متعددة� ،إذ �إن معرفة مهارات التعبري الكتابي تعد
�أمراً مهم ًا للقائمني واملعنيني بالعملية الرتبوية ،كوا�ضعي املناهج ،وخمططيها ،وم�ؤلفي
الكتب املدر�سية و غريها.ولأهمية هذا املو�ضوع ،جاءت هذه الدرا�سة ملعرفة تطور مهارات
التعبري الكتابي يف كتب القراءة العربية ومهاراتها للمرحلة املتو�سطة يف اململكة الأردنية
الها�شمية.
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وتتحدد م�شكلة الدرا�سة يف معرفة مهارات التعبري الكتابي يف كتب القراءة العربية
ل�صفوف املرحلة الدرا�سية الأ�سا�سية :ال�سابع ،والثامن ،والتا�سع ،وذلك بالإجابة عن

الأ�سئلة الآتية:

● ●�أوالً -ما مهارات التعبري الكتابي املوجودة يف كتب القراءة العربية ومهاراتها
ل�صفوف املرحلة الدرا�سية اال�سا�سية ال�سابع ،والثامن ،والتا�سع؟
● ●ثانياً -كيف تتوزع مهارات التعبري الكتابي بني �صفوف املرحلة مو�ضوع الدرا�سة؟
● ●ثالثاً -ما درجة مالءمة مهارات التعبري الكتابي لكل �صف من �صفوف املرحلة
الدرا�سية مو�ضوع الدرا�سة؟

أهمية الدراسة:
ت�أتي هذه الدرا�سة يف �إطار االهتمام بتدري�س التعبري و�رضورة تعليمه وتنمية
مهاراته الالزمة لكل مرحلة من مراحل التعليم ،ومما يك�سب هذه الدرا�سة �أهمية� ،أنها
قد تفيد املعنيني ب�إعداد املعلمني لتوجيه تدري�سهم نحو تنمية مهارات التعبري الكتابي
الالزمة ،وكذلك كونها تهدف �إىل معرفة مهارات التعبري الكتابي يف كتب اللغة العربية
ومهاراتها ،ل�صفوف هذه املرحلة ،وتربز �أهميتها �أي�ضا من �أهمية مو�ضوعها� ،إذ �إن التعبري
الكتابي اجليد ُيعد هدف ًا ن�سعى لتحقيقه ،وال يتحقق هذا الهدف �إال عن طريق �إك�ساب الطلبة
مهارات التعبري الكتابي ،وتطبيقها يف كتاباتهم التعبريية؛ لأنها ال تلقى عناية كافية يف
املراحل التعليمية املختلفة.
وتربز �أهمية هذه الدرا�سة يف �أ َّنها حتاول من خالل نتائجها ،امل�ساهمة يف حتديد
درجة وجود مهارات التعبري الكتابي يف كتب �صفوف املرحلة الدرا�سية عينة الدرا�سة،
وينتظر من هذه الدرا�سة �أن ت�شري �إىل النتائج الإيجابية التي قد ت�ساهم يف توجيه جهود
معلمي اللغة العربية ،على نحو �أكرث فاعلية يف ا�ستخدام وتقومي مهارات التعبري الكتابي،
وكذلك ف�إن هذه الدرا�سة رمبا ت�ساعد املعلمني ،واملربني ،ووا�ضعي املناهج الدرا�سية ملادة
اللغة العربية ،للأخذ بعني االعتبار �أهمية ا�ستخدام مهارات التعبري الكتابي ،لينعك�س ذلك
على م�ستوى الطلبة يف التعبري ،وتنمية مهارات التعبري الكتابي لديهم.

حمددات الدراسة:
اقت�رصت الدرا�سة على كتب القراءة العربية ومهاراتها ل�صفوف املرحلة الدرا�سية
الأ�سا�سية لل�صفوف (ال�سابع ،والثامن ،والتا�سع) يف الأردن ،مما يحد من تعميم النتائج
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خارج هذه الكتب ،واقت�صارها على �أداة واحدة هي اال�ستبانة التي مت تطويرها لتحقيق
غر�ض الدرا�سة.

التعريفات اإلجرائية:
◄◄املهارة :هي �أداة للقيام بعملية معينة بدرجة من ال�رسعة والإتقان معاً ،واالقت�صاد
يف الوقت واجلهد املبذولني ،مع مراعاة ان�سجام املهارة مع املو�ضوع املخ�ص�ص للدرا�سة.
◄◄التعبري الكتابي :هو �أحد �أمناط التعبري ،ويق�صد به و�سيلة االت�صال بني الفرد
وغريه ،ممن تف�صله عنهم امل�سافات الزمنية واملكانية ،و�صور احلاجة �إليه عديدة ،مما
ي�ساعد على امتالك التالميذ جمموعة من املهارات الكتابية نتيجة املمار�سة والتدريب
وهي (ا�ستخدام الطالب املفردات اللغوية ،وتركيب اجلملة ب�شكلها ال�صحيح ،وكتابة الفقرة،
وعالمات الرتقيم املنا�سبة ،و�صحة ال�ضبط النحوي ،و�سالمة ال�ضبط الإمالئي ،و�صحة
ا�ستخدام �أدوات الربط ،و�صحة توظيف البيان والبالغة) .
◄◄كتب القراءة العربية ومهاراتها :هي الكتب املقررة لتدري�س مادة القراءة يف
اململكة الأردنية الها�شمية للمرحلة الأ�سا�سية وهي :كتاب القراءة العربية ومهاراتها لل�صف
ال�سابع ،وكتاب القراءة العربية ومهاراتها لل�صف الثامن ،وكتاب القراءة العربية ومهاراتها
لل�صف التا�سع

الدراسات السابقة:
يت�ضمن هذا اجلزء الدرا�سات التي اطلع عليها الباحث يف جمال التعبري الكتابي،
وذلك لال�ستفادة منها يف الدرا�سة احلالية ومنها:
�أجرت املال واملطاوعة ( )1997درا�سة ملجموعة من العوامل التي تعوق تعليم مهارات

التعبري الإبداعي يف املرحلة الإعدادية ،هدفت تعرف العوامل التي تعوق تنمية مهارات
التعبري الكتابي الإبداعي لدى تالميذ املرحلة الإعدادية مبدار�س دولة قطر ،ولتحقيق هذا
الغر�ض �أعدت الباحثتان ا�ستبانة �شملت ثالثة حماور ،وطبقت اال�ستبانة على عينة من
معلمي وموجهي اللغة العربية ذكوراً و�إناثاً) باملرحلة الإعدادية مبدار�س دولة قطر ،كما
قامت الباحثتان بفح�ص عينة من ت�صحيح كتابات التعبري الإبداعي لتالميذ ال�صفوف
الثالثة باملرحلة الإعدادية ،وقد ك�شفت النتائج عن وجود اتفاق بني �أفراد العينة على
�أن املحاور الثالثة التي �شملتها اال�ستبانة( :املنهج املدر�سي ،وطريقة التدري�س ،والإدارة
املدر�سية) تعد من �أهم معوقات تعليم مهارات التعبري الكتابي الإبداعي باملرحلة الإعدادية،
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كما �أو�ضحت الدرا�سة �أن عملية تقومي مو�ضوعات التعبري الكتابي الإبداعي لتالميذ املرحلة
الإعدادية ،ال حتقق الهدف منها ،وذلك لعدم وجود �أهداف وا�ضحة وحمددة ملهارات الكتابة
التعبريية الإبداعية التي ينبغي �أن تنمي لدى تلميذ املرحلة الإعدادية ،تر�شد املعلم ملا
ينبغي �أن يحققه من �أهداف يف در�س التعبري كما يف فنون اللغة الأخرى.
�أجرى الدراو�شة ( )1998درا�سة هدفت �إىل حت�سني املهارات الكتابية يف خط الرقعة
لدى عينة من طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف مديرية تربية �إربد الثانية ،وتكون جمتمع
الدرا�سة من طالب وطالبات ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي ،يف املدار�س احلكومية التابعة ملديرية
الرتبية والتعليم يف منطقة �إربد الثانية للعام الدرا�سي  1998 /1997والبالغ عددهم
( )3303طالب ًا وطالبة وتكونت عينة الدرا�سة من ( )120طالب ًا وطالبة موزعني على
مدر�ستني ،و ُق�سموا �إىل جمموعتني :جمموعة جتريبية وجمموعة �ضابطة ،وبلغ عدد �أفراد
كل منها ( )160طالب ًا وطالبة.و�أ�سفرت الدرا�سة عن النتائج الآتية :وجود فروق ذات داللة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات �أداء �أفراد املجموعة التجريبية
على االختبار القبلي ،و�أدائهم على االختبار البعدي ول�صالح االختبار البعدي ،كما �أظهرت
النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائي ًا بني متو�سط �أداء الذكور ومتو�سط �أداء الإناث على
االختبار البعدي ،ول�صالح الإناث يف درجة �إتقان املهارة الكتابية (قواعد اخلط ،املظهر
الكتابي العام) يف خط الرقعة ،كل على انفراد.و �أي�ض ًا وجود فروق ذات داللة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات �أداء �أفراد املجموعة التجريبية ،مقارنة ب�أداء
�أفراد املجموعة ال�ضابطة ،على االختبار البعدي ،ول�صالح املجموعة التجريبية يف درجة
�إتقان املهارة الكتابية( :قواعد اخلط ،املظهر الكتابي العام) يف خط الرقعة ،ك ٌل على انفراد.و
�أي�ض ًا وجود فروق ذات داللة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αبني متو�سطات �أداء
�أفراد املجموعة ال�ضابطة على االختبار القبلي و�أدائهم على االختبار البعدي ،درجة �إتقان
املهارة الكتابية( :قواعد اخلط ،املظهر الكتابي العام) يف خط الرقعة ،ك ٌل على انفراد.
و�أجرت �أبو رزق ( )1999درا�سة بعنوان�« :أثر برنامج مقرتح لتنمية التعبري الكتابي
يف اللغة العربية لدى طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف الأردن» ،وهدفت هذه الدرا�سة �إىل
معرفة �أثر تطبيق برنامج مقرتح لتنمية مهارة التعبري الكتابي لدى طلبة ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي مقارنة مع التدري�س وفق ًا للطريقة التقليدية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()140
طالب ًا وطالبة يف ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،يف مدر�ستني تابعتني ملديرية الرتبية والتعليم
لعمان الكربى الأوىل مبحافظة العا�صمة ،وحاولت الدرا�سة الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
ما �أثر برنامج مقرتح لتنمية مهارة التعبري الكتابي لدى طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي
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يف الأردن؟ هل يختلف �أثر الربنامج املقرتح باختالف اجلن�س؟ وتو�صلت الدرا�سة �إىل ما
ي�أتي :وجود فرق يف املتو�سطني البعديني املعدلني ي�ساوي ( )1.36له داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( )p˂0.004=aبني املجموعة ال�ضابطة التي در�ست وفق ًا للطريقة التقليدية،
واملجموعة التجريبية التي در�ست وفق ًا للربنامج املقرتح ،وذلك ل�صالح الربنامج املقرتح.
كما قام العثمان ( )1999ب�إجراء درا�سة بعنوان «مدى امتالك طلبة ال�صف العا�رش
الأ�سا�سي ملهارات التعبري الكتابي يف مديرية الرتبية والتعليم لق�صبة املفرق» ،هدفت �إىل
تق�صي مدى امتالك طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ملهارات التعبري الكتابي يف املدار�س
التابعة ملديرية الرتبية والتعليم لق�صبة املفرق ،وتكون جمتمع الدرا�سة من طلبة ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي كافة ،ذكوراً و�إناث ًا يف املدار�س التابعة ملديرية الرتبية والتعليم لق�صبة
املفرق والبالغ عددها ( )3361طالب ًا وطالبة ،وقام الباحث ب�إعداد قائمة مبهارات التعبري
الكتابي ،تكونت من ( )16مهارة موزعة ح�سب ال�شكل وامل�ضمون ،و�أعد قائمة احتوت على
( )10موا�ضيع �إن�شائية مت اختيار ( )3منها ،ح�سب ما يراه معلمو هذا ال�صف منا�سب ًا مل�ستوى
تدن يف مدى امتالك طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ملهارات
الطلبة ،و�أظهرت النتائج وجود ٍ
التعبري الكتابي ،وعدم وجود اختالف يف �أداء الطلبة باختالف املجال.
و�أجرى قا�سم ( )2000درا�سة بعنوان «فعالية ا�ستخدام مداخل حديثة يف تنمية
مهارات التعبري الكتابي لدى تالميذ احللقة الثانية من مرحلة التعليم الأ�سا�سي» ،هدفت
�إىل التحقق من فعالية ا�ستخدام بع�ض مداخل تدري�س التعبري الكتابي احلديثة يف تنمية
مهاراته لدى تالميذ ال�صف ال�ساد�س من مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف م�رص ،ولتحقيق هدف
الدرا�سة ح َّدد الباحث مهارات التعبري الكتابي الوظيفي وجماالته املنا�سبة لتالميذ ال�صف
ال�ساد�س من مرحلة التعليم الأ�سا�سي ،كما �أع ّد برناجم ًا لتنمية بع�ض هذه املهارات لدى
ه�ؤالء التالميذ من خالل مدخل :التعليم التعاوين ،وحل امل�شكالت ،والتعلم للإتقان.اختار
الباحث ثالث جمموعات من تالميذ ال�صف حمل الدرا�سة لتطبيق االختبار القبلي ،ثم جتريب
الربنامج وحتليل بيانات التجريب �إح�صائياً.وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج
من �أهمها :فعالية مدخل التعليم التعاوين يف تنمية مهارات التعبري الكتابي الوظيفي لدى
تالميذ ال�صف ال�ساد�س من مرحلة التعليم الأ�سا�سي.
كما �أجرت اخلوالدة ( )2001درا�سة بعنوان «فاعلية ا�ستخدام منوذج مراحل عمليات
الكتابة يف تعلّم مهارة التعبري الكتابي لدى طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي» ،وهدفت هذه
الدرا�سة �إىل قيا�س فاعلية ا�ستخدام منوذج مراحل عمليات الكتابة يف تعلّم مهارة التعبري
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الكتابي لدى طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف الأردن مقارنة بالطريقة التقليدية املتبعة
يف تدري�س التعبري الكتابي ،وحاولت الدرا�سة الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني :ما فاعلية
ا�ستخدام منوذج مراحل عمليات الكتابة يف تعلم مهارة التعبري الكتابي؟ هل يوجد فرق يف
فاعلية النموذج تعزى �إىل جن�س الطالب؟ وتكونت عينة الدرا�سة من ( )100طالب ًا وطالبة
يف ال�صف العا�رش الأ�سا�سي ،و�أظهرت نتائج التحليل الإح�صائية �أن طريقة تدري�س التعبري
الكتابي با�ستخدام منوذج مراحل عمليات الكتابة لدى طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي،
كانت ذات �أثر ،مقارنة مع طريقة التدري�س التقليدية ،و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فرق بني
املتو�سطني البعديني ي�ساوي ( )2.38وذلك ل�صالح املجموعة التجريبية التي در�ست التعبري
الكتابي وفق ًا لنموذج مراحل عمليات الكتابة.
كما قام املري ( )2002ب�إجراء درا�سة بعنوان�« :أثر خربة املعلمني وم�ؤهالتهم
على قدرة طلبتهم الكتابية يف ال�صف الثالث الإعدادي يف دولة قطر» ،هدفت �إىل التعرف
على درجة امتالك طالب ال�صف الثالث الإعدادي يف مدار�س دولة قطر ملهارات التعبري
الكتابي ،و�أثر خربة املعلم وم�ؤهله على مدى امتالكهم لتلك املهارات.وقد حاولت هذه
الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية :ما درجة امتالك طلبة ال�صف الثالث الإعدادي ملهارات
التعبري الكتابي؟ ما �أثر خربة املعلم يف درجة امتالك طلبته ملهارات التعبري الكتابي؟ ما
�أثر م�ؤهل املعلم يف درجة امتالك طلبته ملهارات التعبري الكتابي؟ وتكون جمتمع الدرا�سة
من معلمي ال�صف الثالث الإعدادي جميعهم يف املدار�س احلكومية يف دولة قطر و ()545
طالباً.و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أنه :ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية ( )0.05 = aبني
متو�سطات عالمات طلبة ال�صف الثالث الإعدادي يف امتالكهم ملهارات التعبري الكتابي
تعزى خلربة املعلم.ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية ( )0.05 = aبني متو�سطات عالمات
طلبة ال�صف الثالث الإعدادي يف امتالكهم ملهارات التعبري الكتابي تعزى مل�ؤهل املعلم.
و�أجرى اخلماي�سة ( )2003درا�سة بعنوان «بناء برنامج مقرتح لتنمية مهارات
التعبري الكتابي لدى طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف املدار�س العامة يف الأردن» ،هدفت
الدرا�سة �إىل بناء برنامج تعليمي مقرتح لتنمية مهارات التعبري الكتابي لدى طلبة ال�صف
ال�ساد�س الأ�سا�سي يف مديرية تربية الكورة ،وقد حاولت هذه الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة
الآتية :ما مدى امتالك طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي ملهارات التعبري الكتابي يف املدار�س
العامة يف الأردن؟ هل هناك اختالف يف القدرة على التعبري الكتابي لطلبة ال�صف ال�ساد�س
الأ�سا�سي يعزى للربنامج ،واجلن�س؟ وقد �شملت عينة الدرا�سة التجريبية ( )122طالب ًا
وطالبة يف ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي منهم ( )60طالباً ،و ( )62طالبة ،وقد �أظهرت نتائج
الدرا�سة وجود انخفا�ض يف مدى امتالك طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي ملهارات التعبري
84

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثالث والثالثون ( - )1حزيران 2014

الكتابي ،حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لأداء الطلبة على االختبار ( )62.3فقط ،وتو�صلت
النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 = aيف �أداء الطلبة يف
التعبري الكتابي يف اللغة العربية تعزى ملتغري املجموعة� ،إذ كانت الفروق ل�صالح املجموعة
التجريبية حل�صولها على متو�سط �أعلى من املجموعة ال�ضابطة� ،إال �أنها مل ت�صل �إىل املعيار
( )%80املعتمد يف هذه الدرا�سة.
كما �أجرت �شبيالت ( )2006درا�سة بعنوان «فاعلية برنامج مقرتح يف تنمية بع�ض
مهارات الكتابة لدى طالبات ال�صف الأول الثانوي» ،هدفت الدرا�سة �إىل تق�صي فاعلية
برنامج مقرتح يف تنمية بع�ض مهارات التعبري الكتابي لدى طالبات ال�صف الأول الثانوي
يف مديرية الرتبية والتعليم لعمان الثانية وقد حاولت هذه الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة
الآتية :ما الربنامج املقرتح لتنمية بع�ض مهارات التعبري الكتابي لدى طالبات ال�صف
الأول الثانوي يف مديرية تربية عمان الثانية؟ ما �أثر ا�ستخدام الربنامج املقرتح لتنمية
بع�ض مهارات التعبري الكتابي يف تنمية هذه املهارات ،لدى طالبات ال�صف الأول الثانوي
يف مديرية عمان الثانية؟ وقد ا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )148طالبة يف مدر�سة الأمرية
ب�سمة الثانوية للبنات ،ومدر�سة اجلبيهة الثانوية للبنات ،وقد �شكلت ( )77طالبة املجموعة
التجريبية و ( )71طالبة املجموعة ال�ضابطة.وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( ، )0.01 = aيف كل من االختبار الكلي واختبار املهارات
الفرعية يف االختبار البعدي مل�صلحة املجموعة التجريبية ،وهذا ي�شري �إىل تفوق املجموعة
التجريبية.
وت�أتي الدرا�سة احلالية لتحدد مهارات التعبري الكتابي للمرحلة مو�ضوع الدرا�سة،
�صف من �صفوف املرحلة عينة الدرا�سة:
ودرجة ا�ستخدام مهارات التعبري الكتابي يف كل ٍّ
(ال�سابع ،والثامن ،والتا�سع)  ،وت�سعى الدرا�سة من وجهة نظر �أخرى �إىل لتحديد درجة
مالءمة مهارات التعبري الكتابي لكل �صف من �صفوف املرحلة مو�ضوع الدرا�سة.

أداة الدراسة:
لتحقيق �أغرا�ض هذه الدرا�سة ،طور الباحث ت�صنيف ًا ملهارات التعبري الكتابي ينا�سب
منهجية البحث امل�ستخدمة يف الدرا�سة (حتليل حمتوى كتب القراءة العربية ومهاراتها
ال�صفوف عينة الدرا�سة) من خالل اطالع الباحث على الأدب الرتبوي املتعلق مبهارات
التعبري الكتابي ،وعلى النماذج امل�ستخدمة يف الدرا�سات التي تناولت حتليل الكتب
املدر�سية ،وبناء عليه طور الباحث �أداة الدرا�سة.
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صدق األداة:
طور الباحث �أداة الدرا�سة (ت�صنيف مهارات التعبري الكتابي) ك�شف الباحث عن
بعد �أن َّ
�صدقها خدمة لهدف الدرا�سة بتوزيع ع�رشين ن�سخة منها على حمكمني لإبداء �آرائهم من
حيث �صدق املحتوى ودرجة انتماء كل فقرة يف الأداة للمجال الذي تندرج حتته.وتكونت
جلنة التحكيم من �أع�ضاء يف خمتلف التخ�ص�صات وامل�ؤهالت العلمية ،ممن ي�شغلون مراكز
خمتلفة ويعملون يف التدري�س اجلامعي واملدر�سي يف اململكة الأردنية الها�شمية.وقد
وبناء على ملحوظاتهم واقرتاحاتهم
ا�سرتدت الن�سخ من املحكمني با�ستثناء �أربع ن�سخ،
ً
�أجرى الباحث التعديل الالزم على الأداة ،وبعد اال�سرت�شاد ب�آراء املحكمني �أ�صبحت الأداة
تتكون من ثمان وخم�سني مهارة بد ًال من التي تكونت يف �صورتها الأولية من �سبع وخم�سني
مهارة ،موزعة على جمالني رئي�سني هما :جمال ال�شكل ويتكون من ثمان و�أربعني مهارة،
وجمال امل�ضمون ويتكون من ع�رش مهارات يف �صياغتها النهائية
ثبات األداة:
من �أجل احل�صول على حتديد دقيق يف التحليل� ،أجرى الباحث ثبات ًا للتحليل نف�سه،
وبعد فرتة عاد الباحث وحلل مرة �أخرى ،ووجد �أن هناك مطابقة تامة بني التحليل الأول
والثاين للمحلل نف�سه.ثم اختار الباحث ثالثة حمللني ممن لهم �صلة وعالقة مبا�رشة يف
تدري�س املنهاج ،وطلب منهم حتليل عينة خمتارة بعد تو�ضيح الطريقة املتبعة يف التحليل،

وقد ُح�سب الثبات ح�سب القانون الآتي بني املحللني:

عدد الإجابات املتفق عليها
ن�سبة االتفاق = عدد الإجابات املتفق عليها  +عدد الإجابات املتفق عليها
 45ن�سبة االتفاق مع املحلل الأول = × 13+ 45 %77.586 = %100
 50ن�سبة االتفاق مع املحلل الثاين =
× %86.206 = %100
80 + 50
 42ن�سبة االتفاق مع املحلل الثالث =
× %72.413 = %100
16 +42
معدل ن�سبة االتفاق =  %78.735وبالتقريب ( ، )%79وقد ر�أى الباحث �أن هذه الن�سبة
كافية لإجراءات التحليل.
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إجراءات الدراسة:
1 .1حتديد �أهداف الدرا�سة و�أ�سئلتها وجمتمع الدرا�سة وعينتها.
2 .2تطوير الباحث لنموذج التحليل بالإفادة من الدرا�سات ال�سابقة يف هذا املجال.
3 .3حتقق الباحث من �صدق الأداة وثباتها.
4 .4ا�ستخدام النموذج املع ّد لغر�ض حتليل حمتوى الكتب عينة الدرا�سة ،ثم ر�صد النتائج
يف جداول ح�سب �أ�سئلة الدرا�سة.
5 .5املعاجلة الإح�صائية لبيانات الدرا�سة.
6 .6مناق�شة النتائج وتقدمي التو�صيات.

املعاجلة اإلحصائية:
ا�ستخدم الباحث يف �إجراءات حتليل بيانات الدرا�سة الأ�ساليب الإح�صائية الآتية:
1 .1التكرارات :ا�ستخدمت من �أجل �إح�صاء عدد مهارات الكتابة يف ك ّل كتاب من كتب

عينة الدرا�سة.
2 .2الن�سب املئوية :ا�ستخدمت ملعرفة كيفية توزيع املهارات الكتابية بني كتب القراءة
العربية ومهاراتها للمرحلة عينة الدرا�سة ،ومن �أجل معرفة كيفية توزيع مهارات التعبري
الكتابي يف كتب عينة الدرا�سة.

جمتمع الدراسة وعينتها:
يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع كتب القراءة العربية ومهاراتها لل�صفوف( :ال�سابع،
والثامن ،والتا�سع) يف الأردن.وقد ت�ضمنت الكتب �ستة ع�رش مو�ضوع ًا لل�صف ال�سابع ،و �ستة
ع�رش مو�ضوع ًا لل�صف الثامن ،و �ستة ع�رش مو�ضوع ًا لل�صف التا�سع ،وا�شتملت املو�ضوعات
يف كل �صف على :ن�ص قرائي وعدد من املهارات اللغوية كالتعبري والن�شيد والكتابة والإمالء،
والتدريبات اللغوية ومهارات كتابية متنوعة�.أما عينة الدرا�سة فهي املجتمع نف�سه.

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄ال�س�ؤال الأول :ما مهارات التعبري الكتابي املوجودة يف كتب القراءة
العربية ومهاراتها ل�صفوف املرحلة الدرا�سية ال�سابع ،والثامن ،والتا�سع
الأ�سا�سية؟
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متت الإجابة عن هذا ال�س�ؤال من خالل مراجعة الأدب الرتبوي واالطالع على البحوث
والدرا�سات املتعلقة مبهارات التعبري الكتابي والرجوع �إىل الإطار العام والنتاجات العامة
واخلا�صة ملرحلة التعليم ملنهاج اللغة العربية املقرر يف وزارة الرتبية والتعليم ،يف
الأردن ،ال�شتقاق قائمة مبهارات التعبري الكتابي من حيث ال�شكل وامل�ضمون والتي تتنا�سب
وبناء عليه فقد ُبنيت قائمة مبهارات التعبري
وم�ستوى طالب املرحلة التي خ�ضعت للدرا�سة،
ً
وعر�ضت على عدد من املحكمني من ذوي االخت�صا�ص (مناهج اللغة العربية
الكتابيُ ،
و�أ�ساليب تدري�سها) يف عدد من اجلامعات الأردنية ووزارة الرتبية والتعليم ،وقد اختريت
مهارات التعبري الكتابي الآتية( :مهارة ال�شكل ،مهارة عالمات الرتقيم املنا�سبة ،مهارة
ال�ضبط الإمالئي ،مهارة ال�ضبط النحوي ،مهارة علم البالغة ،مهارة امل�ضمون) .وبعد ذلك
حلَّل الباحث كتب ال�صفوف الثالثة ،م�ستخدم ًا بطاقة حتليل حمتوى ،و�أظهرت نتائج التحليل
توافر جميع املهارات امل�ستخدمة يف التحليل ،ما عدا مهارة (عالمة املماثلة) بن�سبة (. )%0

◄◄ال�س�ؤال الثاين :كيف تتوزع مهارات التعبري الكتابي بني �صفوف املرحلة
مو�ضوع الدرا�سة؟
ا�ستخرج الباحث الن�سبة املئوية لتوزيع املهارات الكتابية بني �صفوف املرحلة عينة
الدرا�سة كما هو مبني يف اجلداول (. )6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
الجدول ()1
يبين توزيع مهارة الشكل في كتب المرحلة عينة الدراسة (الصفوف السابع ،والثامن ،والتاسع)

املهارة
تق�سيم املو�ضوع �إىل فقرات
والربط بينهما
التنويع يف الكتابة ب�أكرث من
�أ�سلوب
تق�سيم املو�ضوع �إىل مقدمة
وعر�ض وخامتة
و�ضوح اخلط
و�ضع العناوين الرئي�سة
والفرعية يف �أماكنها
ا�ستخدام �أدوات الربط املنا�سبة
مثل الواو ولكن

تكرار
املهارة
لل�سابع

الن�سبة
يف
ال�سابع

تكرار
املهارة
للثامن

الن�سبة
يف
الثامن

تكرار
املهارة
للتا�سع

الن�سبة
يف
التا�سع

47

%14.82

69

%20،05

53

%14،64

40

%12.61

41

%11،91

37

%10،22

16

%5،04

16

%4،65

16

%4،41

16

%5،04

16

%4،65

16

%4،41

52

%16،40

54

%15،69

51

%14،08

87

%27،44

105

%30،52

103

%28،45
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تكرار
املهارة
لل�سابع

الن�سبة
يف
ال�سابع

تكرار
املهارة
للثامن

الن�سبة
يف
الثامن

تكرار
املهارة
للتا�سع

الن�سبة
يف
التا�سع

بدء الفقرة بعد ترك فراغ
منا�سب �إىل اليمني

24

%7،57

11

%3،19

46

%12،70

كتابة اجلمل املفتاحية

19

%5،99

16

%4،65

24

%6،62

املحافظة على نظافة الورقة
و�شكلها

16

%5،04

16

%4،65

16

%4،41

317

%100

344

%100

362

%100

املهارة

املجموع

ي�شري اجلدول (� )1إىل �أن مهارة ال�شكل يف كتاب ال�صف ال�سابع جاءت :مهارة ا�ستخدام
�أدوات الربط املنا�سبة مثل الواو ولكن ،باملرتبة الأوىل حيث تكررت بن�سبة (، )%27,44
تليها مهارة تق�سيم املو�ضوع �إىل فقرات والربط بينهما بن�سبة بلغت (� ، )%82 ،14أما مهارة
فتكررت
تق�سيم املو�ضوع �إىل مقدمة وعر�ض وخامتة ،و�ضوح اخلط ،واملحافظة على النظافة ِّ
بن�سبة (. )%04 ،5وي�شري اجلدول �إىل �أن مهارة ال�شكل يف كتاب ال�صف الثامن جاءت (مهارة
ا�ستخدام �أدوات الربط املنا�سبة مثل الواو ولكن)  ،باملرتبة الأوىل حيث تكررت بن�سبة (،30
 ، )% 52تلتها مهارة تق�سيم املو�ضوع �إىل فقرات والربط بينهما بن�سبة بلغت ()% 05 ،20
�.أما مهارة بدء الفقرة بعد ترك فراغ منا�سب �إىل ميني الورقة تكررت بن�سبة ( ، )%19 ،3تلتها
مهارة تق�سيم املو�ضوع �إىل مقدمة وعر�ض وخامتة ،ومهارة و�ضوح اخلط ،ومهارة كتابة
اجلمل املفتاحية ،ومهارة املحافظة على نظافة الورقة و�شكلها بالت�ساوي ،حيث تكررت
بن�سبة (. )%65 ،4و ُيظهر اجلدول �أن مهارة ال�شكل يف كتاب ال�صف التا�سع جاءت (ا�ستخدام
�أدوات الربط املنا�سبة مثل الواو ولكن)  ،باملرتبة الأوىل حيث تكررت بن�سبة ()%28 ،45
 ،تلتها مهارة تق�سيم املو�ضوع �إىل فقرات والربط بينهما بن�سبة بلغت (�. )%14 ،64أما
�أقل هذه املهارات فقد جاءت مهارة تق�سيم املو�ضوع �إىل مقدمة وعر�ض وخامتة ،ومهارة
و�ضوح اخلط ،ومهارة املحافظة على نظافة الورقة و�شكلها بالت�ساوي بن�سبة (. )%41 ،4
الجدول ()2
يبين توزيع مهارة عالمات الترقيم في كتب المرحلة عينة الدراسة (الصفوف السابع ،والثامن ،والتاسع)

املهارة

تكرار املهارة الن�سبة يف تكرار املهارة الن�سبة يف تكرار املهارة الن�سبة يف
للتا�سع ال�صف التا�سع
ال�صف الثامن
للثامن
لل�سابع ال�صف ال�سابع

عالمة التعجب (! )

6

%1،99

0

%0

3

%0،99

عالمة اال�ستفهام (؟ )

12

%3،98

7

%2،95

13

%4،30

عالمة النقطة ().

82

%27،24

76

%32،06

104

%34،43
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تكرار املهارة الن�سبة يف تكرار املهارة الن�سبة يف تكرار املهارة الن�سبة يف
للتا�سع ال�صف التا�سع
ال�صف الثامن
للثامن
لل�سابع ال�صف ال�سابع

املهارة
عالمة النقطتني الر�أ�سيتني () :

43

%14،28

39

%16،45

40

%13،24

عالمة الفا�صلة ()،

103

%34،21

85

%35،86

82

%27،15

عالمة الفا�صلة املنقوطة (؛ )

6

%1،99

3

%1،26

5

%1،65

عالمة التن�صي�ص (" ")

7

%2،32

0

%0

2

%0،66

عالمة القو�سني ()

20

%6،64

9

%3،79

21

%6،95

عالمة ال�رشطة ()

13

%4،31

12

%5،06

24

%7،94

عالمة ال�رشطتني ( ـ)

3

%0،99

1

%0،42

3

%0،99

عالمة احلذف ()...

6

%1،99

5

%2،10

5

%1،65

عالمة املماثلة (=)

0

%0

0

%0

0

%0

301

%100

237

%100

302

%100

املجموع

ي�شري اجلدول (� )2إىل �أن مهارة ا�ستخدام عالمات الرتقيم يف كتاب ال�صف ال�سابع
جاءت (مهارة عالمة الفا�صلة ( )) ،باملرتبة الأوىل حيث تكررت بن�سبة بلغت ()%21 ،34
 ،تلتها عالمة النقطة ( ، ).بن�سبة (�. )%24 ،27أما �أقل هذه املهارات فقد جاءت عالمة
املماثلة (=) فلم تذكر ،تلتها عالمة ال�رشطتني ( )- -بن�سبة (. )%99 ،0وي�شري اجلدول
�أن مهارة ا�ستخدام عالمات الرتقيم يف كتاب ال�صف الثامن جاءت مهارة عالمة الفا�صلة
( )،باملرتبة الأوىل بن�سبة ( ، )%86 ،35تلتها عالمة النقطة ( ، ).بن�سبة (� ، )%06 ،32أما
عالمة التعجب (!)  ،والتن�صي�ص («»)  ،واملماثلة (=)  ،فلم تذكر.وي�شري اجلدول �إىل �أن مهارة
ا�ستخدام عالمات الرتقيم يف كتاب ال�صف التا�سع جاءت عالمة النقطة ( ).باملرتبة الأوىل
بن�سبة ( ، )%43 ،34تلتها عالمة الفا�صلة ( )،بن�سبة (�. )%15 ،27أما عالمة املماثلة (=) ،
فلم تذكر ،تلتها عالمة التن�صي�ص («»)  ،بن�سبة (. )%66 ،0
الجدول ()3
يبين توزيع مهارة سالمة الضبط اإلمالئي في كتب المرحلة عينة الدراسة
(الصفوف السابع ،والثامن ،والتاسع)

املهارة
كتابة الهمزة يف و�سط الكلمة
و�آخرها

تكرار املهارة الن�سبة يف تكرار يف الن�سبة يف تكرار املهارة الن�سبة يف
للتا�سع ال�صف التا�سع
لل�سابع ال�صف ال�سابع الثامن ال�صف الثامن
65

%5،64
90

54

%3،35

93

%4،55
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املهارة

تكرار املهارة الن�سبة يف تكرار يف الن�سبة يف تكرار املهارة الن�سبة يف
للتا�سع ال�صف التا�سع
لل�سابع ال�صف ال�سابع الثامن ال�صف الثامن

لتفريق بني التاء املربوطة
والتاء املب�سوطة

295

%25،62

260

%16،25

361

%17،67

كتابة همزة الو�صل والقطع

259

%22،50

664

%41،5

864

%42،29

175

%15،20

185

%11،56

238

%11،64

17

%1،47

23

%1،43

17

%0،83

1

%0،08

1

%0،06

1

%0،04

35

%3،04

77

%4،81

59

%2،88

281

%24،41

318

%19،87

379

%18،55

12

%1،04

14

%0،87

28

%1،37

11

%0،95

4

%0،25

3

%0،14

1151

%100

1600

%100

2043

%100

التفريق بني التنوين والنون يف
�آخر الكلمة
التفريق يف كتابة الكلمات التي
بها حروف تلفظ وال تكتب
التفريق يف كتابة الكلمات التي
بها حروف تكتب وال تلفظ
التفريق بني الألف املمدودة
والألف املق�صورة
التفريق بني الهاء يف �آخر
الكلمة والتاء
�ضبط كتابة الألف اللينة يف
الأ�سماء والأفعال
�ضبط كتابة �ألف ابن وابنه بني
علمني
املجموع

ي�شري اجلدول (� )3إىل �أن مهارة �سالمة ال�ضبط الإمالئي يف كتاب ال�صف ال�سابع جاءت
مهارة التفريق بني التاء املربوطة والتاء املب�سوطة باملرتبة الأوىل بن�سبة (، )%62 ،25
تلتها مهارة التفريق بني الهاء يف �آخر الكلمة والتاء املربوطة بن�سبة (� ، )%41 ،24أما �أقل
هذه املهارات تكراراً فقد جاءت مهارة التفريق يف كتابة الكلمات التي بها حروف تكتب
وال تلفظ بن�سبة ( )%08 ،0تلتها مهارة �ضبط كتابة الألف اللينة يف الأ�سماء والأفعال بن�سبة
(. )%04 ،1وي�شري اجلدول �إىل �أن مهارة �سالمة ال�ضبط الإمالئي يف كتاب ال�صف الثامن
جاءت مهارة كتابة همزة الو�صل والقطع باملرتبة الأوىل حيث تكررت بن�سبة (، )%5 ،41
تلتها مهارة التفريق بني الهاء يف �آخر الكلمة والتاء املربوطة بن�سبة (�. )%87 ،19أما �أقل
هذه املهارات تكراراً فقد جاءت مهارة التفريق يف كتابة الكلمات التي بها حروف تكتب
وال تلفظ بن�سبة ( ، )%06 ،0تلتها مهارة �ضبط كتابة �ألف ابن وابنه بني علمني بن�سبة
(. )%25 ،0
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وي�شري اجلدول �إىل �أن مهارة �سالمة ال�ضبط الإمالئي يف كتاب التا�سع جاءت مهارة
كتابة همزة الو�صل والقطع باملرتبة الأوىل حيث تكررت بن�سبة ( ، )%29 ،42تلتها مهارة
التفريق بني الهاء يف �آخر الكلمة والتاء املربوطة بن�سبة (�. )%55 ،18أما �أقل هذه املهارات
تكراراً فقد جاءت مهارة التفريق يف كتابة الكلمات التي بها حروف تكتب وال تلفظ حيث
ذكرت مرة واحدة وبن�سبة ( )%04 ،0تلتها مهارة �ضبط كتابة �ألف ابن وابنه بني علمني
بن�سبة (. )%14 ،0
الجدول ()4
يبين توزيع مهارة سالمة الضبط النحوي في كتب عينة الدراسة (الصفوف السابع ،والثامن ،والتاسع)

املهارة

تكرار املهارة الن�سبة يف تكرار املهارة الن�سبة يف تكرارا ملهارة الن�سبة يف
للتا�سع ال�صف التا�سع
ال�صف الثامن
للثامن
لل�سابع ال�صف ال�سابع

�ضبط املثنى

10

%2،22

2

%0،35

6

%0،93

�ضبط الأفعال اخلم�سة

2

%0،44

1

%0،17

0

%0

�ضبط الأ�سماء اخلم�سة

7

%1،55

12

%2،10

0

%0

�ضبط ت�أثري دخول حروف اجلر

155

%34،44

161

%28،19

230

%35،88

�ضبط ت�أثري دخول حروف
العطف

101

%22،44

123

%21،54

155

%24،18

�ضبط جمع املذكر ال�سامل

4

%0،88

9

%1،57

8

%1،24

�ضبط جمع امل�ؤنث ال�سامل

29

%6،44

43

%7،53

55

%8،58

70

%15،55

101

%17،68

73

%11،38

7

%1،55

17

%2،97

18

%2،80

تركيب اجلملة اال�سمية والفعلية

60

%13،33

83

%14،53

77

%12،01

�إفراد الفعل مع الفاعل

5

%1،11

19

%3،32

19

%2،96

450

%100

571

%100

641

%100

اكتمال �أركان اجلملة وفق
املعنى
دخول النوا�سخ على اجلملة
اال�سمية

املجموع

ي�شري اجلدول (� )4إىل مهارة �سالمة ال�ضبط النحوي يف كتاب ال�صف ال�سابع حيث
جاءت مهارة �ضبط ت�أثري دخول حروف اجلر باملرتبة الأوىل حيث تكررت بن�سبة (،34
 ، )%44تلتها مهارة �ضبط دخول حروف العطف بن�سبة (�. )%44 ،22أما �أقل هذه املهارات
تكراراً فقد جاءت مهارة �ضبط الأفعال اخلم�سة ،حيث تكررت بن�سبة ( )%44 ،0تلتها مهارة
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�ضبط جمع املذكر ال�سامل بن�سبة (. )%88 ،0وي�شري اجلدول �إىل �أن مهارة �سالمة ال�ضبط
النحوي يف كتاب ال�صف الثامن جاءت مهارة �ضبط ت�أثري دخول حروف اجلر باملرتبة
الأوىل حيث تكررت بن�سبة ( ، )%19 ،28تلتها مهارة �ضبط ت�أثري دخول حروف العطف
بن�سبة (� ، )%54 ،21أما �أقل هذه املهارات تكراراً فقد جاءت مهارة �ضبط الأفعال اخلم�سة
بن�سبة ( )%17 ،0تلتها مهارة �ضبط املثنى بن�سبة ( ، )%35 ،0وي�شري اجلدول �إىل �أن مهارة
�سالمة ال�ضبط النحوي يف كتاب ال�صف التا�سع جاءت مهارة �ضبط ت�أثري دخول حروف اجلر
باملرتبة الأوىل حيث تكررت بن�سبة ( ، )%88 ،35تلتها مهارة �ضبط ت�أثري دخول حروف
العطف بن�سبة (. )%18 ،24
الجدول ()5
يبين توزيع مهارة علم البالغة في كتب المرحلة عينة الدراسة (الصفوف السابع ،والثامن ،والتاسع)

املهارة

تكرار املهارة الن�سبة يف تكرار املهارة الن�سبة يف تكرار املهارة الن�سبة يف
للتا�سع ال�صف التا�سع
ال�صف الثامن
للثامن
لل�سابع ال�صف ال�سابع

التمييز بني احلقائق والآراء

61

%39،61

78

%35،61

111

%36،87

�إثارة الت�سا�ؤل

18

%11،68

14

%6،39

10

%3،32

ت�أييد الأفكار بالإقناع

47

%30،51

64

%29،22

54

%17،94

12

%7،79

22

%10،04

33

%10،96

16

%10،38

35

%15،98

72

%23،92

0

%0

6

%2،73

21

%6،97

154

%100

219

%100

301

%100

ا�ستخدام ال�صور الفنية
والإبداعية
علم البديع :املح�سنات
اللفظية واملعنوية
علم البيان :الت�شبيه،
املجاز ،اال�ستعارة
املجموع

ي�شري اجلدول (� )5إىل �أن مهارة علم البالغة يف كتاب ال�صف ال�سابع جاءت مهارة
التمييز بني احلقائق والآراء باملرتبة الأوىل حيث تكررت بن�سبة ( ، )%61 ،39تلتها مهارة
ت�أييد الأفكار بالإقناع بن�سبة (�. )%51 ،30أما �أقل هذه املهارات تكراراً فقد جاءت مهارة
علم البيان :الت�شبيه ،املجاز ،اال�ستعارة حيث �إنها مل تذكر ،تلتها مهارة ا�ستخدام ال�صور
الفنية والإبداعية بن�سبة (. )%79 ،7وي�شري اجلدول �إىل �أن مهارة علم البالغة يف كتاب
ال�صف الثامن جاءت مهارة التمييز بني احلقائق والآراء باملرتبة الأوىل حيث تكررت
بن�سبة ( ، )%61 ،35تلتها مهارة ت�أييد الأفكار بالإقناع بن�سبة (�. )%22 ،29أما �أقل هذه
املهارات تكراراً فقد جاءت مهارة علم البيان :الت�شبيه ،املجاز ،اال�ستعارة بن�سبة ()%73 ،2
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 ،تلتها مهارة �إثارة الت�سا�ؤل بن�سبة (. )%39 ،6وي�شري اجلدول �إىل �أن مهارة علم البالغة يف
كتاب ال�صف التا�سع جاءت مهارة التمييز بني احلقائق والآراء باملرتبة الأوىل بن�سبة (،36
 ، )%87تلتها مهارة علم البديع :املح�سنات اللفظية واملعنوية بن�سبة (� ، )%92 ،23أما �أقل
هذه املهارات تكراراً فقد جاءت مهارة �إثارة الت�سا�ؤل ( ، )%32 ،3تلتها مهارة علم البيان:
الت�شبيه ،املجاز ن�سبة (. )%97 ،6
الجدول ()6
يبين توزيع مهارة المضمون في كتب المرحلة عينة الدراسة (الصفوف السابع ،والثامن ،والتاسع)

املهارة

الن�سبة يف
التكرار يف
الن�سبة يف
التكرار يف
تكرار املهارة الن�سبة يف
لل�سابع ال�صف ال�سابع ال�صف الثامن ال�صف الثامن ال�صف التا�سع ال�صف التا�سع

ا�ستخدام الأ�ساليب البيانية
اجلميلة �أثناء الكتابة

23

%5،20

44

%8،08

49

%9،62

و�ضوح الأفكار

79

%17،87

102

%18،75

83

%16،30

انتماء الأفكار �إىل املو�ضوع

73

%16،51

80

%14،70

85

%16،69

االلتزام باملو�ضوع

85

%19،23

80

%14،70

76

%14،93

9

%2،03

21

%3،86

14

%2،75

67

%15،15

108

%19،85

104

%20،43

13

%2،94

15

%2،75

21

%4،12

82

%18،55

89

%16،36

74

%14،53

�إعادة �صياغة الفقرة

5

%1،13

1

%0،18

1

%0،19

تلخي�ص الفقرة

6

%1،35

4

%0،73

2

%0،39

442

%100

544

%100

509

%100

�إيراد ال�شواهد وامل�أثورات
واالقتبا�س والت�ضمني
دقة اختيار الألفاظ
املعربة عن املعنى
التعبري عن امل�شاعر
والوجدان يف مواقفها
االلتزام بالفكرة الرئي�سة
للمو�ضوع وعدم اخلروج

املجموع

ي�شري اجلدول (� )6إىل �أن مهارة امل�ضمون يف كتاب ال�صف ال�سابع جاءت فيها مهارة
االلتزام باملو�ضوع باملرتبة الأوىل حيث تكررت بن�سبة ( ، )%23 ،19تليها مهارة االلتزام
بالفكرة الرئي�سة للمو�ضوع وعدم اخلروج عليها بن�سبة (�. )%55 ،18أما �أقل هذه املهارات
تكراراً فقد جاءت مهارة �إعادة �صياغة الفقرة بن�سبة ( ، )%13 ،1تلتها مهارة تلخي�ص
الفقرة بن�سبة (. )%35 ،1وي�شري اجلدول �إىل �أن مهارة امل�ضمون يف كتاب ال�صف الثامن
جاءت مهارة دقة اختيار الألفاظ املعربة عن املعنى باملرتبة الأوىل حيث تكررت بن�سبة
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( ، )%85 ،19تلتها مهارة و�ضوح الأفكار بن�سبة (�. )%75 ،18أما �أقل هذه املهارات تكراراً
فقد جاءت فيها مهارة �إعادة �صياغة الفقرة بن�سبة ( ، )%18 ،0تلتها مهارة تلخي�ص الفقرة
بن�سبة (. )%73 ،0وي�شري اجلدول �إىل �أن مهارة امل�ضمون يف كتاب ال�صف التا�سع جاءت
فيها مهارة دقة اختيار الألفاظ املعربة عن املعنى باملرتبة الأوىل بن�سبة (، )%43 ،20
تلتها مهارة انتماء الأفكار �إىل املو�ضوع بن�سبة (�. )%69 ،16أما �أقل هذه املهارات تكراراً
فقد جاءت مهارة �إعادة �صياغة الفقرة بن�سبة ( ، )%19 ،0تلتها مهارة تلخي�ص الفقرة
بن�سبة (. )%39 ،0
◄◄ال�س�ؤال الثالث :ما درجة مالئمة مهارات التعبري الكتابي لكل �صف
من �صفوف املرحلة الدرا�سية مو�ضوع الدرا�سة؟ وللإجابة على هذا ال�س�ؤال ،قام
الباحث با�ستخراج الن�سب املئوية لكل �صف من ال�صفوف الثالثة ،كما يف اجلداول (،8 ،7
. )12 ،11 ،10 ،9
الجدول ()7
يبين تطور مهارة الشكل لدى صفوف المرحلة عينة الدراسة (الصفوف السابع ،والثامن ،والتاسع)

املهارة
تق�سيم املو�ضوع �إىل
فقرات والربط بينهما
التنويع يف الكتابة ب�أكرث
من �أ�سلوب
تق�سيم املو�ضوع �إىل
مقدمة وعر�ض وخامتة

تكرار املهارة الن�سبة يف تكرار املهارة الن�سبة يف تكرار املهارة الن�سبة يف
للتا�سع ال�صف التا�سع
ال�صف الثامن
للثامن
لل�سابع ال�صف ال�سابع
47

%14,82

69

%20،05

53

%14،64

40

%12،61

41

%11،91

37

%10،22

16

%5،04

16

%4،65

16

%4،41

16

%5،04

16

%4،65

16

%4،41

52

%16،40

54

%15،69

51

%14،08

87

%27،44

105

%30،52

103

%28،45

24

%7،57

11

%3،19

46

%12،70

كتابة اجلمل املفتاحية

19

%5،99

16

%4،65

24

%6،62

املحافظة على نظافة
الورقة و�شكلها

16

%5،04

16

%4،65

16

%4،41

317

%100

344

%100

362

%100

و�ضوح اخلط
و�ضع العناوين الرئي�سة
والفرعية يف �أماكنها
ا�ستخدام �أدوات الربط
املنا�سبة مثل الواو و لكن
بدء الفقرة بعد ترك فراغ
منا�سب �إىل ميني الورقة

املجموع
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ي�شري اجلدول (� )7إىل �أن هناك تطوراً �إيجابي ًا يف مهارة ال�شكل ب�صفة عامة لدى
�صفوف املرحلة عينة الدرا�سة ،حيث �إن هناك تطوراً بني ال�صف ال�سابع ،وال�صف الثامن
يف كل من املهارات الآتية :مهارة ا�ستخدام �أدوات الربط املنا�سبة مثل الواو و لكن ،حيث
تكررت يف ال�صف ال�سابع بن�سبة ( ، )% 44 ،27ويف ال�صف الثامن ( ، )%52 ،30ومهارة
و�ضع العناوين الرئي�سة والفرعية يف �أماكنها ال�صحيحة ،حيث تكررت يف ال�صف ال�سابع
بن�سبة ( ، )% 40 ،16ويف ال�صف الثامن بن�سبة (� ، )%15 ،69أما مهارة تق�سيم املو�ضوع �إىل
فقرات والربط بينهما حيث تكررت يف ال�صف ال�سابع بن�سبة ( )% 14 ،82تكراراً ويف ال�صف
الثامن بن�سبة (. )% 20 ،05
الجدول ()8
يبين تطور مهارة استخدام عالمات الترقيم المناسبة لدى صفوف المرحلة عينة الدراسة
(الصفوف السابع ،والثامن ،والتاسع)

املهارة

تكرار املهارة الن�سبة يف تكرار املهارة الن�سبة يف التكرار املهارة الن�سبة يف
ال�صف التا�سع
التا�سع
ال�صف الثامن
الثامن
لل�سابع ال�صف ال�سابع

عالمة التعجب (! )

6

%1،99

0

%0

3

%99،0

عالمة اال�ستفهام (؟ )

12

%3،98

7

%2،95

13

%4،30

عالمة النقطة ().

82

%27،24

76

%32،06

104

%34،43

عالمة النقطتني الر�أ�سيتني () :

43

%14،28

39

%16،45

40

%13،24

عالمة الفا�صلة ()،

103

%34،21

85

%35،86

82

%27،15

عالمة الفا�صلة املنقوطة (؛ )

6

%1،99

3

%1،26

5

%1،65

عالمة التن�صي�ص (" ")

7

%2،32

0

%0

2

%0،66

عالمة القو�سني ()

20

%6،64

9

%3،79

21

%6،95

عالمة ال�رشطة ()

13

%4،31

12

%5،06

24

%7،94

عالمة ال�رشطتني ( ـ)

3

%0،99

1

%0،42

3

%0،99

عالمة احلذف ()...

6

%1،99

5

%2،10

5

%1،65

عالمة املماثلة (=)

0

%0

0

%0

0

%0

301

%100

237

%100

302

%100

املجموع

ي�شري اجلدول (� )8إىل �أن هناك تذبذب ًا يف مهارة عالمات الرتقيم املنا�سبة لدى �صفوف
املرحلة عينة الدرا�سة ،فنجد �أن هناك جتاه ًال لبع�ض مهارات عالمات الرتقيم يف كتاب
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ال�صف الثامن ويظهر ذلك يف كل من املهارات الآتية :مهارة عالمة التعجب (!) و ومهارة
عالمة التن�صي�ص («») وعالمة املماثلة (=) حيث �أنها مل تذكر.
الجدول ()9
يبين تطور مهارة سالمة الضبط اإلمالئي لدى صفوف المرحلة عينة الدراسة
(الصفوف السابع ،والثامن ،والتاسع)

املهارة
كتابة الهمزة يف و�سط الكلمة
و�آخرها
التفريق بني التاء املربوطة
والتاء املب�سوطة
كتابة همزة الو�صل والقطع
التفريق بني التنوين والنون يف
�آخر الكلمة كتابة
التفريق يف كتابة الكلمات التي
بها حروف تلفظ وال تكتب
التفريق يف كتابة الكلمات التي
بها حروف تكتب وال تلفظ
التفريق بني الألف املمدودة
والألف املق�صورة
التفريق بني الهاء يف �آخر
الكلمة والتاء املربوطة
�ضبط كتابة الألف اللينة يف
الأ�سماء والأفعال
�ضبط كتابة �ألف ابن وابنه بني
علمني
املجموع

التكرار املهارة الن�سبة يف تكرار املهارة الن�سبة يف تكرار املهارة الن�سبة يف
التا�سع ال�صف التا�سع
ال�صف الثامن
الثامن
ال�صف ال�سابع
لل�سابع
65

%5،64

54

%3،37

93

%4،55

295

%25،62

260

%16،25

361

%17،67

259

%22،50

664

%41،5

864

%42،29

175

%15،20

185

%11،56

238

%11،64

17

%1،47

23

%1،43

17

%0،83

1

%0،08

1

%0،06

1

%0،04

35

%3،04

77

%4،81

59

%2،88

281

%24،41

318

%19،87

379

%18،55

12

%1،04

14

%0،87

28

%1،37

11

%0،95

4

%0،25

3

%0،14

1151

%100

1600

%100

2043

%100

ي�شري اجلدول (� )9إىل �أن هناك تطوراً �إيجابي ًا يف مهارة �سالمة ال�ضبط الإمالئي ب�صفة
عامة لدى �صفوف املرحلة عينة الدرا�سة حيث �إن هناك تطوراً يف كل من املهارات الآتية:
مهارة كتابة همزة الو�صل والقطع حيث تكررت يف ال�سابع بن�سبة ( ، )% 22 ،50وتكررت يف
ال�صف الثامن بن�سبة ( ، )% 5 ،41وتكررت يف ال�صف التا�سع بن�سبة (� ، )% 29 ،42أما مهارة
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التفريق بني التنوين والنون يف �آخر الكلمة كتابة تكررت يف ال�صف ال�سابع بن�سبة (،15
 ، )%20ويف ال�صف الثامن بن�سبة ( )%56 ،11ويف ال�صف التا�سع بن�سبة (، )%64 ،11
ومهارة التفريق بني الهاء يف �آخر الكلمة والتاء املربوطة حيث تكررت يف ال�صف ال�سابع
بن�سبة ( ، )%41 ،24ويف ال�صف الثامن بن�سبة ( ، )%87 ،19ويف ال�صف التا�سع بن�سبة
(. )%55 ،18
الجدول ()10
يبين تطور مهارة سالمة الضبط النحوي لدى صفوف المرحلة عينة الدراسة
(الصفوف السابع ،والثامن ،والتاسع)

املهارة

تكرار املهارة الن�سبة يف تكرار املهارة الن�سبة يف تكرار املهارة الن�سبة يف
للتا�سع ال�صف التا�سع
ال�صف الثامن
للثامن
ال�سابع ال�صف ال�سابع

�ضبط املثنى

10

%2،22

2

%0،35

6

%0،93

�ضبط الأفعال اخلم�سة

2

%0،44

1

%0،17

0

%0

�ضبط الأ�سماء اخلم�سة

7

%1،55

12

%2،10

0

%0

155

%34،44

161

%28،19

230

%35،88

101

%22،44

123

%21،54

155

%24،18

�ضبط جمع املذكر ال�سامل

4

%0،88

9

%1،57

8

%1،24

�ضبط جمع امل�ؤنث ال�سامل

29

%6،44

43

%7،53

55

%8،58

70

%15،55

101

%17،68

73

%11،38

7

%1،55

17

%2،97

18

%2،80

60

%13،33

83

%14،53

77

%12،01

5

%1،11

19

%3،32

19

%2،96

450

%100

571

%100

641

%100

�ضبط ت�أثري دخول
حروف اجلر
�ضبط ت�أثري دخول
حروف العطف

اكتمال �أركان اجلملة
وفق املعنى
دخول النوا�سخ على
اجلملة اال�سمية
تركيب اجلملة اال�سمية
والفعلية
�إفراد الفعل مع الفاعل
املجموع

ي�شري اجلدول (� )10إىل �أن هناك تطوراً �إيجابي ًا يف مهارة �سالمة ال�ضبط النحوي
ب�صفة عامة لدى �صفوف املرحلة عينة الدرا�سة حيث �إن هناك تطوراً يف كل من املهارات
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الآتية :مهارة �ضبط ت�أثري دخول حروف اجلر ،حيث تكررت يف ال�صف ال�سابع بن�سبة (،34
 ، )%44وتكررت يف ال�صف الثامن بن�سبة ( ، )% 19 ،28وتكررت يف ال�صف التا�سع بن�سبة
( ، )%88 ،35و�أما مهارة �ضبط ت�أثري دخول حروف العطف فقد تكررت يف ال�صف ال�سابع
بن�سبة ( ، )%44 ،22ويف ال�صف الثامن بن�سبة ( ، )%54 ،21ويف ال�صف التا�سع بن�سبة (،24
 ، )% 18ومهارة �ضبط جمع امل�ؤنث ال�سامل تكررت يف ال�صف ال�سابع بن�سبة ( ، )%44 ،6ويف
ال�صف الثامن بن�سبة تكررت ( ، )% 53 ،7ويف ال�صف التا�سع تكررت بن�سبة (. )% 58 ،8
الجدول ()11
يبين تطور مهارة علم البالغة لدى صفوف المرحلة عينة الدراسة (الصفوف السابع ،والثامن ،والتاسع)

املهارة

تكرار املهارة الن�سبة يف تكرار املهارة الن�سبة يف التكرار املهارة الن�سبة يف
ال�صف التا�سع
للتا�سع
ال�صف الثامن
الثامن
لل�سابع ال�صف ال�سابع

التمييز بني احلقائق والآراء

61

%39،61

78

%35،61

111

%36،87

�إثارة الت�سا�ؤل

18

%11،68

14

%6،39

10

%3،32

ت�أييد الأفكار بالإقناع

47

%30،51

64

%29،22

54

%17،94

12

%7،79

22

%10،04

33

%10،96

16

%10،38

35

%15،98

72

%23،92

0

%0

6

%2،73

21

%6،97

154

%100

219

%100

301

%100

ا�ستخدام ال�صور الفنية
والإبداعية
علم البديع :املح�سنات
اللفظية املعنوية
علم البيان :الت�شبيه،
املجاز ،اال�ستعارة
املجموع

ي�شري اجلدول (� )11إىل �أن هناك تطوراً �إيجابي ًا يف مهارة علم البالغة ب�صفة عامة
لدى �صفوف املرحلة عينة الدرا�سة ،حيث يالحظ �أن هناك تطوراً يف كل من املهارات الآتية:
مهارة التمييز بني احلقائق والآراء حيث تكررت يف ال�صف ال�سابع بن�سبة (، )% 61 ،39
ويف ال�صف الثامن بن�سبة ( ، )% 61 ،35ويف ال�صف التا�سع بن�سبة ( ، )% 87 ،36ومهارة
علم البديع :املح�سنات اللفظية واملعنوية حيث تكررت يف ال�صف الأول بن�سبة ()%38 ،10
 ،ويف ال�صف الثامن بن�سبة ( ، )% 98 ،15ويف ال�صف التا�سع بن�سبة ( ، )% 92 ،23ومهارة
ا�ستخدام ال�صور الفنية والإبداعية تكررت يف ال�صف ال�سابع بن�سبة ( ، )% 79 ،7ويف ال�صف
الثامن بن�سبة ( ، )% 10.04ويف ال�صف التا�سع بن�سبة (. )% 96 ،10
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الجدول ()12
يبين تطور مهارة المضمون لدى صفوف المرحلة عينة الدراسة (الصفوف السابع ،والثامن ،والتاسع)

املهارة

تكرار املهارة الن�سبة يف تكرار املهارة الن�سبة يف تكرار املهارة الن�سبة يف
للتا�سع ال�صف التا�سع
ال�صف الثامن
للثامن
لل�سابع ال�صف ال�سابع

ا�ستخدام الأ�ساليب البيانية
اجلميلة �أثناء طرح

23

%5،20

44

%8،08

49

%9،62

و�ضوح الأفكار

79

%17،87

102

%18،75

83

%16،30

انتماء الأفكار �إىل
املو�ضوع

73

%16،51

80

%14،70

85

%16،69

االلتزام باملو�ضوع

85

%19،23

80

%14،70

76

%14،93

9

%2،03

21

%3،86

14

%2،75

67

%15،15

108

%19،85

104

%20،43

13

%2،94

15

%2،75

21

%4،12

82

%18،55

89

%16،36

74

%14،53

�إعادة �صياغة الفقرة

5

%1،13

1

%0،18

1

%0،19

تلخي�ص الفقرة

6

%1،35

4

%0،73

2

%0،39

442

%100

544

%100

509

%100

�إيراد ال�شواهد وامل�أثورات
واالقتبا�س والت�ضمني
دقة اختيار الألفاظ
املعربة عن املعنى
التعبري عن امل�شاعر
والوجدان يف املواقف
االلتزام بالفكرة الرئي�سة
للمو�ضوع وعدم اخلروج

املجموع

ي�شري اجلدول (� )12إىل �أن هناك تطوراً �إيجابي ًا يف مهارة امل�ضمون بني ال�صف ال�سابع
وال�صف الثامن ب�صفة عامة وتراجع يف مهارة امل�ضمون يف ال�صف التا�سع ،حيث �إن هناك
تطوراً �إيجابي ًا يف كل من املهارات الآتية :مهارة انتماء الأفكار �إىل املو�ضوع ،حيث تكررت
يف ال�صف ال�سابع بن�سبة ( ، )%51 ،16ويف ال�صف الثامن بن�سبة ( ، )%70 ،14وتكررت يف
ال�صف التا�سع بن�سبة ( ، )% 69 ،16ومهارة ا�ستخدام الأ�ساليب البيانية اجلميلة يف �أثناء
طرح الأفكار حيث تكررت يف ال�صف ال�سابع بن�سبة ( ، )% 5 ،20ويف ال�صف الثامن بن�سبة
( ، )% 08 ،8ويف ال�صف التا�سع بن�سبة ( ، )% 62 ،9ومهارة التعبري عن امل�شاعر والوجدان
يف املواقف تكررت يف ال�صف ال�سابع بن�سبة ( ، )% 94 ،2ويف ال�صف الثامن بن�سبة
( ً ، )% 75 ،2ويف ال�صف التا�سع بن�سبة (. )% 12 ،4
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يت�ضح من خالل الأرقام والن�سب املئوية �أن توزيع هذه املهارات على �صفوف املرحلة
عينة الدرا�سة كان -ب�شكل متطور من �صف لآخر -تطوراً �إيجابي ًا ب�صفة عامة ،حيث راعت
هذه املهارات النمو العقلي لطالب املرحلة الدرا�سية ،وهذا ُيعد �أمراً �إيجابي ًا يف حمتوى
املنهاج احلديث ،حيث توزعت املهارات بني ال�صفوف الثالثة بن�سب متقاربة ،مع مالحظة
علوها من مرحلة �إىل �أخرى.
ويت�ضح من خالل النتائج التي تو�صل �إليها الباحث� ،أن هناك مهارات جاءت بن�سب
قليلة ،مقارنة مع �أهميتها لطالب املرحلة الدرا�سية عينة الدرا�سة ،مثل مهارة �ضبط كتابة
�ألف ابن وابنة بني علمني ،ومهارة �ضبط املثنى ،ومهارة �ضبط الأفعال اخلم�سة ،ومهارة
�ضبط الأ�سماء اخلم�سة ،ومهارة �ضبط جمع املذكر ال�سامل ،ومهارة �إعادة �صياغة الفقرة،
ومهارة تلخي�ص الفقرة.وعليه يقرتح الباحث االهتمام �أكرث ببع�ض مهارات التعبري الكتابي
يف جمال مهارات ال�ضبط النحوي ب�شكل عام ،لأهميتها يف متثيل املفاهيم النحوية التي
يدر�سها طالب املرحلة املتو�سطة ،و�إك�سابه القدرة على �إدراك الأخطاء التي ميكن �أن يقع
فيها ،فيعمل على تالفيها م�ستقبالً.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة احلالية منا�سبة مهارات التعبري الكتابي لكل �صف من
ال�صفوف عينة الدرا�سة ،ففي ال�صف ال�سابع انخف�ضت درجة مهارات التعبري الكتابي ب�شكل
عام عن ال�صف الثامن ،ويع ُّد هذا الأمر �إيجابي ًا مراعاة للنمو العقلي لهذه املرحلة ،حيث يقل
عن املرحلة التالية ،وكذلك يف الثامن والتا�سع حيث يالحظ ارتفاعها يف ال�صف التا�سع
عن ال�صف الثامن ،وت�شري النتائج �إىل �أن هناك بع�ض مهارات التعبري الكتابي التي مل ت�أخذ
حقها من العناية والرتكيز ،مع �أهميتها للمرحلة العمرية لطالب املرحلة املتو�سطة ،مثل
مهارة ال�ضبط النحوي ب�صفة عامة.

التوصيات:
ويف �ضوء نتائج هذه الدرا�سة ،يو�صي الباحث مبا ي�أتي:
♦ ♦�رضورة �إ�صدار دليل يو�ضح مهارات التعبري الكتابي التي ا�شتملت عليها كتب لغتنا
العربية ،وكتب مهارات االت�صال ل�صفوف املرحلة عينة الدرا�سة.
♦ ♦الإفادة من قائمة املهارات (مهارات التعبري الكتابي)  ،يف ت�صحيح املو�ضوعات
التعبريية بح�سب ال�صف.
♦ ♦�رضورة تركيز كتب اللغة العربية عينة الدرا�سة على مهارات ال�ضبط النحوي،
ومهارات ال�ضبط الإمالئي للم�ساعدة يف تطبيق مهارات التعبري الكتابي يف كل �صف من
ال�صفوف عينة الدرا�سة.
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أوالً -املراجع العربية:
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�2 .2أبو رزق ،ابتهال�. )1999( .أثر برنامج مقرتح لتنمية التعبري الكتابي يف اللغة العربية
لدى طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي يف الأردن.ر�سالة غري من�شورة ،اجلامعة الأردنية.
�3 .3أبو نوارة ،رندة. )2005( .م�شكالت تدري�س التعبري واالقرتاحات حللها يف املرحلة
الأ�سا�سية يف الأردن من وجهة نظر معلمي اللغة العربية.ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة،
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4 .4البجة ،عبد الفتاح ح�سن�. )1999( .أ�صول تدري�س العربية بني النظرية واملمار�سة يف
املرحلة الأ�سا�سية العليا.عمان :دار الفكر.
5 .5حجاب ،حممد منري. )2000( .مهارات االت�صال للإعالميني والرتبويني والدعاة.
القاهرة :دار الفجر للن�رش والتوزيع.
6 .6احلداد ،عبدالكرمي. )2005( .درجة ا�ستخدام طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي لعمليات
التعبري الكتابي يف كتاباتهم.جملة احتاد اجلامعات العربية للرتبية وعلم النف�س3 ،
(42 -13 : )1
7 .7اخلراب�شة ،بنان�. )2005( .أثر ا�ستخدام �أ�ساليب التقومي البديلة يف �أداء طلبة ال�صف
التا�سع الأ�سا�سي يف.التعبري الكتابي.ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،اجلامعة الأردنية.
8 .8اخلطيب ،حممد �إبراهيم. )2003( .طرائق تعليم اللغة العربية.الريا�ض :مكتبة التوبة.
9 .9اخلماي�سة� ،إياد. )2003( .بناء برنامج تعليمي مقرتح لتنمية مهارات التعبري الكتابي
لدى طلبة ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف املدار�س العامة يف الأردن.ر�سالة دكتوراه غري
من�شورة ،جامعة عمان العربية.
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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة امل�شكالت التي تواجه طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية
بالكلية اجلامعية بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة من وجهة نظرهم ،وا�ستخدم الباحث املنهج
الو�صفي التحليلي ،و�أعد الباحث لهذا الغر�ض ا�ستبانة مكونة من ( )36فقرة موزعة على
�أربعة حماور ،وتكٌون جمتمع الدرا�سة من طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية بالكلية اجلامعية
التطبيقية جميعهم بغزة من امل�ستوى الأول والثاين ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ()71
طالباً.وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية� :إن الوزن الن�سبي مل�ستوى امل�شكالت التي تواجه
طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية بالكلية اجلامعية التطبيقية بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة لدى
�أفراد العينة يقع عند ( )%57.9مما يدل على �أن �أفراد العينة لديهم ن�سبة من امل�شكالت،
حيث كانت امل�شكالت املتعلقة بالرتبية العملية يف �أعلى املراتب بوزن ن�سبي (، )%78.9
تليها امل�شكالت املتعلقة بالأجهزة واملرافق الريا�ضية بوزن ن�سبي ( ، )%76.8ويف املرتبة
الثالثة امل�شكالت املتعلقة بامل�ساقات الدرا�سية بوزن ن�سبي ( ، )%67.3و�أخرياً امل�شكالت
املتعلقة ب�أع�ضاء الهيئة التدري�سية بوزن ن�سبي (. )66.2ولوحظ وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05يف امل�شكالت املتعلقة بامل�ساقات الدرا�سية تبع ًا للم�ستوى
الدرا�سي لأفراد العينة وكانت ل�صالح طلبة امل�ستوى الأول.يف حني ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية يف معظم امل�شكالت والدرجة الكلية للم�شكالت تبع ًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي.
و�أو�صى الباحث بتو�صيات عدة من �أهمها �إر�سال الطالب للرتبية العملية يف املدار�س
التي يوجد بها متخ�ص�صون بالرتبية الريا�ضية من �أجل اال�ستفادة.
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The Problems Encounter the Students of Physical Education
Dept.at Gaza Applied College during the Period of Study

Abstract:
The study aimed to identify the problems that face the students of Physical
Education at Gaza Applied College during their study from their point of
view.The researcher adopted the analytical descriptive method to answer the
questions of the study and he prepared a questionnaire consisted of (36) items
distributed on four categories.The population of study was formed from all
first and second level students of Physical Education Dept at Gaza Applied
College.The sample of study consisted of (71) students The most important
findings of the study are the following: .The percentage of the problems
level that face the students during the period of study related to the sample
individuals was about (57.9%) .That implies the individuals of the sample has
some problems.The problems related to practical training had the highest
level (about 78,9%) followed by the problems related to athletic equipments
and utilities (about 76,8%) , whereas the problems related to the courses of
study were in the third level (about 67.3%) , and Finally, the problems related
to the teaching staff were about (66.2%) Statistical significant differences
have been noticed at level (0.05) concerning the problems in courses of
study related to the study level of the sample individuals in favor of first level
students but there are no statistical significant differences in most problems
and the total level of the problems related to the variable of study level.The
researcher gave some recommendations.The most important one is sending
trainees to schools were there are specialized teachers in physical Education
so that students can get benefit from training.

107

املشكالت التي تواجه طلبة قسم التربية الرياضية
بالكلية اجلامعية التطبيقية بغزة أثناء فترة الدراسة

د .حامت أبو سالم

مقدمة:
تعد الرتبية الريا�ضية نظام ًا تربوي ًا له �أهدافه التي ت�سعى �إىل حت�سني الأداء الإن�ساين
العام من خالل الأن�شطة البدنية املختارة كو�سط تربوي يتميز بح�صيلة تعليمية وتربوية
مهمة ،فالرتبية الريا�ضية لها دور رئي�س يف املجتمع بكل م�ؤ�س�ساته و�أنظمته ،وال ي�ستطيع
�أي نظام �أخر �أن يقدم هذا الدور الذي يتلخ�ص يف التن�شئة االجتماعية للفرد ،من حيث تنمية
�شخ�صيته تنمية تت�سم باالتزان وال�شمول والن�ضج ،بهدف التكيف النف�سي واالجتماعي للفرد
مع جمتمعه ،مما ي�ساعد على بناء الرتبية العامة وتكاملها (ابو منره. )523 :2009 ،
كما �أ�صبحت الرتبية البدنية والريا�ضة يف الع�رص احلديث من املجاالت التي
تو�سعت ب�شكل كبري على امل�ستوى االجتماعي ،بعد �أن زاد وعي اجلماهري بقيمتها ال�صحية
والرتويحية والرتبوية ،ولقد �أ�صبحت من الأن�شطة الإن�سانية املتداخلة يف وجدان النا�س
جميع ًا على خمتلف �أعمارهم وثقافاتهم وطبقاتهم (اخلويل. )114 :2002 ،
يف حني يع ّد املعلم الركن الأ�سا�س يف العملية التعليمية ،فهو ي�ؤدي دوراً قيادي ًا بارزاً
يف العملية الرتبوية ،ويتحمل عبئاً كبرياً يف �سبيل �إك�ساب طلبته العلم واملعرفة واملهارة
وتزويدهم باخلربات داخل الف�صول وخارجها.ولي�س هناك خالف حول �أهمية دوره الفعال،
فهو املثل الأعلى والقدوة ال�صاحلة لطلبته ،حيث ت�ؤثر جوانب �شخ�صيته يف كثري من الأمناط
ال�سلوكية التي ميار�سها طالبه ،وقد �أ�صبح �إعداد املعلم وتهيئته ملتطلبات املهنة من جهة،
ومقت�ضيات الع�رص احلديث من جهة �أخرى ،من الق�ضايا الرتبوية التي حتظى باهتمام
متزايد يف كثري من النظم التعليمية املعا�رصة ،و�أ�صبح تطوير امل�ؤ�س�سات والنظم القائمة
على �إعدادها بهدف رفع كفاءتها التعليمية ملواجهة احلاجات اجلديدة للمجتمع ،ولتمكنها
تخرج معلمني ذوي كفاءة علمية ومهنية ،مطلب ًا ملح ًا وهدف ًا رئي�س ًا ت�سعى �إليه كثري
من �أن ّ
من الدول يف �أنحاء خمتلفة يف عاملنا املعا�رص.
وال �أحد ي�ستطيع �أن ينكر الدور الذي ي�ؤديه املعلم يف حياة الطفل يف املدر�سة ،فهو
الذي ي�ساعد على التطور يف االجتاه ال�سليم ،وهو الذي يوجه قواه الطبيعية التوجه ال�صحيح،
ويهيئ قواه املكت�سبة من البيئة التعليمية املالئمة ،حتى تتجه حم�صلة جمهودات الطفل
االجتاه النافع.
ولكي يقوم معلم الرتبية الريا�ضية بر�سالته خري قيام ،البد �أن ُيهي�أ له الإعداد املنا�سب
لي�ضطلع مب�س�ؤولياته ،وهذا يتطلب �إمداده بالربامج واخلربات ،و�إتاحة الفر�ص التي ال بد �أن
ُتهي�أ له من خالل برامج مو�ضوعة على �أ�س�س علمية ،ذات �أهداف تعليمية وا�ضحة وحمددة،
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و�أن تتاح له الفر�صة ال�ستغالل قدراته و�إمكاناته كلها ،كي حتقق �أهدافه حتى ن�صل �إىل
نتائج مر�ضية ومثمرة ،وبذلك يكون قد �أ�سهم ب�شكل جدي فيما هو منوط به ،باعتباره �أحد
العوامل املهمة امل�ؤثرة يف تربية الن�شء (ال�صاوي ودروي�ش. )83 :1991 ،
وهو القائد �أو الرائد �أو املربي الذي يعمل يف هذا امليدان احليوي ،ومن ثم كان من
ال�رضوري �أن يكون هذا املربي م�ؤه ًال ت�أهي ًال تربوي ًا وفني ًا واجتماعي ًا بالقدر الكايف الذي
يجعله �صاحل ًا لتويل مثل هذه املهمة احليوية ،و�إال �سي�صيب الدولة �رضر بليغ يف م�ستقبلها
عن طريق ال�رضر الذي قد يلحق �أطفالها وفتياتها و�شبابها يف املدار�س يف فرتة هم فيها
�أحوج ما يكونون �إىل التوجيه ال�صحيح والإر�شاد القومي.
ف�إعداد القادة يف الرتبية الريا�ضية �أمر حيوي ،ولقد جرت العادة حتى وقت قريب
باالهتمام باملادة التي تعطى لهذا القائد يف �أثناء �إعداده من علوم ،نظرية وعملية و�أوجه
ن�شاط خمتلفة دون االهتمام بطريقة تدري�س هذه الألوان من الأن�شطة ،يف حني �إن طريقة
التدري�س �أو التدريب هي الو�سيلة التي ت�ضمن ح�سن اال�ستفادة من معلومات وقدرات خمتلفة،
فلي�ست امل�س�ألة �صب معلومات من (�إناء مليء) هو املعلم �أو القائد �إىل (�إناء فارغ) �أو �أقل
امتالء هو الدار�س( .معو�ض. )6 :1982 ،
ً
ويقدم برنامج الإعداد املهني يف الرتبية البدنية والريا�ضية على م�ستوى مرحلة
الدرا�سة اجلامعية ،عدداً من املفاهيم واخلربات والكفايات واالجتاهات الإيجابية نحو
املهنة والنظام ،يف �إطار يت�سم بالتكامل وال�شمول ،فهذه نوعية من الربامج تقدم خربات
عامة حمورية عن الرتبية البدنية والريا�ضية ملن ينخرط يف �سلك العمل الريا�ضي ب�شكل
عام.
والربامج املعا�رصة لكليات الرتبية البدنية والريا�ضية و�أق�سامها يجب �أن تتيح
مقررات منقولة مت�صلة باخلربات الرتبوية� ،صممت بحيث تتوافق مع الرتكيز على خيارات
الفرد املهنية واحتياجات �سوق العمل املهني ملختلف التخ�ص�صات املهنية الريا�ضية ،بعد
�أن ظلت زمن ًا �أ�سرية �إطار التدري�س املدر�سي ال تربحه ،وبخا�صة يف العامل العربي ،مع تنوع
برامج الإعداد املهني ملتخ�ص�صي الرتبية الريا�ضية� ،إال �أنها -ويف جمملها -ت�ؤكد على
ثالثة جماالت �أ�سا�سية وهي :الإعداد الرتبوي العام والإعداد املهني العام والإعداد املهني
التخ�ص�صي (اخلويل. )113 :2002 ،
ومن البديهي �أن يرتبط االهتمام ب�إعداد املعلم ورفع م�ستواه مبنهج �إعداده يف الكليات
واملعاهد املتخ�ص�صة ،والذي ي�ستند على اجلوانب الأ�سا�سية ملهنة التعليم عامة ،ولطبيعة
التخ�ص�ص العلمي الذي يعد له املعلم خا�صة ،وكذلك ف�إنه من اخلط�أ اعتبار �إعداد املعلم
ق�ضية عامة ُتعالج دون النظر �إىل طبيعة التخ�ص�ص العلمي.
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وي�ؤكد كثري من اخلرباء على �أهمية كليات �إعداد املعلمني ومعاهده ،و�رضورة تطويرها
كي حتقق �أهدافها املرغوبة ،وت�سهم يف تكوين املعلم اجليد مع تطوير برامج �إعداده قبل
اخلدمة مبا يتفق وطبيعة التغريات الع�رصية وامل�ستقبلية (زغلول و�آخرون. )148 :2002 ،
وقد حدثت تطورات عدة يف الرتبية البدنية والريا�ضة كمهنة ونظام خالل القرن
الع�رشين ،لعل �أبرزها ذلك املنحى املهني التخ�ص�صي الذي تخطى مبراحل جمرد العمل
يف جمال تدري�س الرتبية البدنية �إىل �آفاق مهنية �أكرث رحابة كالتدريب الريا�ضي ،والإدارة
الريا�ضية ،واللياقة وال�صحة ،والريا�ضة الرتويحية (اخلويل. )113 :2002 ،الأمر الذي جعل
فر�ص العمل تتنامى وتزدهر �أمام خريجي كليات و�أق�سام الرتبية البدنية والريا�ضة ،وفتح
�أ�سواق ًا جديدة للعمل مل تكن مطروقة من قبل ملقابلة احتياجات هذه الربامج من املهنيني
امل�ؤهلني ،ولتقدمي اخلدمات املهنية على اختالف �أنواعها �إىل �أفراد املجتمع.
ويتوقف جناح العملية التعليمية والرتبوية على عدد من العوامل الأ�سا�سية مثل
ح�سن اختيار املناهج الدرا�سية بطريقة �سليمة ،وا�ستخدام طرق التدري�س و�أ�ساليب التقومي
املنا�سبة ،واال�ستعانة بالو�سائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم ،وكذلك توافر املباين
الدرا�سية املنا�سبة ،وتوفري الإدارة املدر�سية الناجحة ،ولكن �أهم من هذه العوامل كلها
املعلم ال�صالح القادر على القيام بوظيفته بطريقة فعالة جمدية (�سليم. )251 :1973 ،
فهو الذي ينفذ املنهج ،ويختار الأن�شطة التعليمية ،والو�سائل التعليمية املنا�سبة
و�أ�ساليب التقومي الفعالة ،ولهذا ف�إن �إعداد املعلم ال�صالح �أمر يحتاج �إىل عناية فائقة من
قبل امل�سئولني (�صديق. )105 :1986 ،
وحيث �إن ملعلم الرتبية الريا�ضية دوراً �أ�سا�سي ًا يف العملية التعليمية والرتبوية ،ولتعدد
ات�صاالته القريبة بغالبية طالبه ،وت�أثريه املبا�رش على �سلوكهم ،ف�إنه يعد �أكرث املعلمني
حاجة �إىل �أن يكون متوافق ًا اجتماعي ًا و�شخ�صي ًا ومهنياً ،مع ات�صافه مبجموعة االجتاهات
الإيجابية الرتبوية وال�سلوكية التي تعينه على القيام بدوره بنجاح.
ويظن كثريون �أن تخطيط منهاج الرتبية الريا�ضية هو كتابة مقررات الأن�شطة،
و�أ�ضاف بع�ضهم الآخر �إىل ذلك ،ب�أنه ي�شمل خربات املتعلمني �أي�ض ًا باعتبارها �ضمان ًا
لتحقيق الأهداف ،ولكن يف حقيقة الأمر ف�إن التخطيط ملنهاج الرتبية الريا�ضية املدر�سية،
هو العملية التي ُتر�سم فيها املقررات التي ينبغي اتباعها يف توجيه الن�شاط الب�رشي وتحُ دد
لتحقيق نتائج معينة يف فرتة زمنية حمددة (�أبو هرجة وزغلول)1999 :15 ،
فجملة املعارف واملعلومات التي يجب �أن يلم بها الطالب /املعلم ،تت�ضمن املفاهيم
والتعميمات ،واملبادئ املرتبطة بالن�شاط الريا�ضي ،وبتنمية املعلومات واملهارات
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املعرفية يف جمال تاريخ الريا�ضة ،و�سرية الأبطال ،وامل�صطلحات الريا�ضية ،وقواعد
اللعب ،واملناف�سة والقانون الريا�ضي ،وال�صحة الريا�ضية واللياقة البدنية ،وموا�صفات
الأجهزة الريا�ضية ،مما ي�ساعد يف تذليل ال�صعوبات التي قد تواجهه.
وتكمن �أهمية الدرا�سة يف كونها تتعر�ض ملو�ضوع امل�شكالت التي تواجه طلبة الكلية
اجلامعية التطبيقية بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة يف �إحدى امل�ؤ�س�سات الرتبوية التي ت�شارك
يف �إعداد الكوادر امل�ساهمة يف تربية الأجيال القادمة ،مبا قد يعمل على توفري بع�ض
املعلومات لتكون يف متناول امل�سئولني القائمني على ق�سم الرتبية الريا�ضية بالكلية ورمبا
ي�ساهم يف التعرف �إىل �أهم م�شكالت ق�سم الرتبية الريا�ضية.

أسئلة الدراسة:
1 .1ما امل�شكالت الأكرث �شيوع ًا لدى طلبة الرتبية الريا�ضية بالكلية اجلامعية التطبيقية
بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة؟
2 .2ما مظاهر امل�شكالت التي تواجه طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية بالكلية اجلامعية
التطبيقية بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة؟
3 .3هل تختلف امل�شكالت التي تواجه طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية بالكلية اجلامعية
التطبيقية بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة ،تبع ًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي لدى �أفراد العينة؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة:
1 .1امل�شكالت الأكرث �شيوع ًا لدى طلبة الرتبية الريا�ضية بالكلية اجلامعية التطبيقية

بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة.
2 .2مظاهر امل�شكالت التي تواجه طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية بالكلية اجلامعية
التطبيقية بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة.
3 .3امل�شكالت التي تواجه طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية بالكلية اجلامعية التطبيقية
بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة تبع ًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي لدى �أفراد العينة.

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية الدرا�سة يف �أنها:
1 .1تتناول مو�ضوع ًا مهم ًا يف البيئة الفل�سطينية هو �إعداد الطالب /املعلم تخ�ص�ص

الرتبية الريا�ضية و�أهم امل�شكالت التي تواجهه يف فرتة الدرا�سة.
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2 .2قد تفيد هذه الدرا�سة امل�رشفني الرتبويني و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية بق�سم الرتبية
الريا�ضية من �أجل تطوير العملية الإ�رشافية يف هذا املجال.
3 .3قد تفيد هذه الدرا�سة يف ت�شخي�ص نقاط ال�ضعف يف واقع �إعداد طالب الرتبية
الريا�ضية بالكلية اجلامعية بغزة وعالجها من حيث :تو�صيل الأهداف التي ت�سعى �إىل
حتقيقها ،واملحتوى الدرا�سي امل�ستخدم ،و�أ�ساليب التدري�س والو�سائل التعليمية امل�ستخدمة،
و�أ�ساليب التقومي.

حدود الدراسة:
1 .1املجال اجلغرايف� :أجريت الدرا�سة بالكلية اجلامعية التطبيقية بغزة – فل�سطني.
2 .2املجال الب�رشي� :أجريت الدرا�سة على طالب ق�سم الرتبية البدنية والريا�ضة بالكلية.
3 .3املجال الزماين� :أجريت الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الأول للعام اجلامعي /2011
.2012

الدراسات السابقة:
درا�سة وائل امل�رصي ( : )2011هدفت الدرا�سة �إىل معرفة �إىل املعوقات التي تواجه
طلبة التدريب العملي بق�سم تعليم الريا�ضة بجامعة الأق�صى – غزة ،ولتحقيق ذلك �أجريت
الدرا�سة على عينة عمدية من طالب ق�سم تعليم الريا�ضة وطالباتها وتكونت من ()39
طالباً )41( ،طالبة وهم كل جمتمع الدرا�سة ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي
حيث ا�ستخدمت ا�ستمارة ا�ستطالع ر�أي الطالب والطالبات يف مواقع التدريب العملي من
ت�صميم بدور عبد اهلل املطوع ( )1995وذلك بعد تقنينها على البيئة الفل�سطينية.وكانت �أهم
النتائج:
1 .1وجود معوقات تواجه طلبة التدريب العملي يف �أثناء قيامهم بالتدريب بن�سبة
.%66.52
�2 .2أفرزت الدرا�سة هذه املعوقات ح�سب �أهميتها( :الإدارة املدر�سية – ودر�س الرتبية
الريا�ضية -والإعداد الأكادميي -الإر�شاد – الإمكانات)
�3 .3أثبتت عدم وجود فروق ذات داللة يف املعوقات تعزى ملتغري اجلن�س.وكان �أهم
تو�صيات الدرا�سة �أن توفر اجلامعة للمتدربني الإمكانات والت�سهيالت املمكنة من �أجل
�إجناح الرتبية العملية.
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درا�سة عطية وارمنازي ( : )2009هدفت الدرا�سة �إىل معرفة �إىل املعوقات التي تواجه
التدريب امليداين ،و�سبل العالج املقرتحة ب�شعبة الإدارة الريا�ضية (بالفرقة الثالثة والرابعة)
بكلية الرتبية الريا�ضية للبنات جامعة الإ�سكندرية ،والتي حتول دون اال�ستفادة املثلى من
حتقيق �أهداف مادة التدريب امليداين ،وذلك من خالل درا�سة املعوقات اخلا�صة بكل من:
خطة التدريب امليداين بالق�سم ،وطالبات ال�شعبة ،وم�رشفات التدريب امليداين ،وامل�ؤ�س�سات
الريا�ضية التي يتم التدريب فيها.ومن �أجل حتقيق �أهداف الدرا�سة �أع ّدت الباحثتان ا�ستبانة
مت الت�أكد من �صدقها وثباتها ،ومن �أهم نتائجها� :ضعف ارتباط حمتوى خطط التدريب
امليداين بالتطورات التكنولوجية احلديثة ،وحر�ص امل�رشفني على اال�ستماع لآراء الطالبات
ومقرتحاتهن ،وحماولة التغلب على ال�صعوبات التي تواجههن يف �أثناء التدريب امليداين،
وال يوجد تنا�سب بني مواعيد العمل بامل�ؤ�س�سات التي يتم التدريب فيها مع املواعيد
املخ�ص�صة لأيام التدريب امليداين.
وقامت كيل�سي ( )Kelsey, 2007بدرا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل طرق ت�أثري
�أزمات احلرم اجلامعي يف قرارات الطلبة يف اختيار الكلية ،مع تقدمي تو�صيات للكليات،
وا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي ،وتكون جمتمع الدرا�سة من ثالث م�ؤ�س�سات حدثت
فيها �أزمات يف ال�سابق ،وهي جامعة ( )Interlakenوجامعة ( )Luzernوكلية ()Bern
.وجلمع املعلومات ا�ستخدمت الباحثة اال�ستبانة �أدا ًة جلمع املعلومات من الطالب و�أولياء
الأمور� ،إذ ا�شتملت اال�ستبانة على ( )14عام ًال من العوامل التي ت�ؤثر يف اختيار الكلية،
وكذلك ا�ستخدمت الباحثة املقابلة جلمع املعلومات من الإداريني يف هذه امل�ؤ�س�سات� ،إذ
مت مقابلة ( )21منهم.وقد دلت النتائج على �أن العنا�رص الأكرث �أهمية يف اختيار الكلية
ت�شمل اجلانب الأكادميي ،ثم اجلانب املايل (تكلفة الدرا�سة)  ،ويليه املوقع ثم الأمان ،وتال
ذلك مدى اهتمام الإعالم بامل�ؤ�س�سة ،ثم وقت ح�صول الأزمة خالل العام الدرا�سي ،و�أخرياً
طبيعة الأزمة.وت�شري الدرا�سة �إىل �أن توقيت ح�صول الأزمة كان مهم ًا خالل العام� ،إذ �إن
الأزمتني اللتني حدثتا يف الربيع ،مل ت�ؤثرا على التحاق الطالب بالكلية� ،أما الأزمة التي
حدثت يف اخلريف� ،أي يف بداية الدرا�سة فقد �أثرت يف التحاق الطالب.وقد �أو�صى الإداريون
الذين قوبلوا ،ب�أن يتم االهتمام باالت�صاالت خالل الأزمة وبعدها ،ويجب �أن يكون االت�صال
بني طاقم �إدارة الأزمات وبني الذين يعملون مبا�رشة مع الطالب واملجتمع املحلي ب�شكل
�أف�ضل ،و�أن يتم م�شاركة النا�س باملعلومات ولي�س حفظها �رساً ،كذلك يجب �أن تكون �أرقام
الأجهزة اخللوية لفريق �إدارة الأزمات معروفة لدى اجلميع�.أما التو�صية الثانية فكانت عمل
خطة لإدارة الأزمات ترتكز على ع�ضو من طاقم الق�سم امل�سئول عن قبول طلبات االلتحاق
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باجلامعة ،ويجب �أن تكون معدة م�سبق ًا وتدريب جمتمع احلرم اجلامعي على �أخذ اخلطوات
املنا�سبة قبل حدوث الأزمة ويف �أثنائها وبعدها.
درا�سة �أبو طامع ( : )2006هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل دوافع التحاق الطلبة
ب�أق�سام الرتبية الريا�ضية يف كليات فل�سطني احلكومية� ،إ�ضافة �إىل حتديد الفروق يف درجة
دوافع الطلبة تبع ًا ملتغري الكلية ،واجلن�س ،والربنامج ،وامل�ستوى الدرا�سي ،ولتحقيق ذلك
طبقت ا�ستبانة الدرا�سة على عينة ع�شوائية طبيعية قوامها ( )175طالب ًا وطالبة.و�أظهرت
نتائج الدرا�سة �أن درجة الدوافع عند الطلبة كانت كبرية جداً على جميع املجاالت والدرجة
الكلية ،حيث و�صلت الن�سبة املئوية لال�ستجابة (� )%83.4إ�ضافة �إىل عدم وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية ،يف دوافع االلتحاق تعزى ملتغري الكلية واجلن�س ووجود فروق ذات داللة
�إح�صائية ،تعزى ملتغري الربنامج ،ول�صالح الدبلوم وامل�ستوى الدرا�سي ،ول�صالح �سنة �أوىل.

درا�سة �أبو جامع ()2006
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة �إىل معوقات تنفيذ الأن�شطة الريا�ضية املدر�سية يف حمافظات
جنوب قطاع غزة من وجهة نظر مدر�سي الرتبية الريا�ضية ومدر�ساتها ،وقد ا�شتملت عينة
الدرا�سة على ( )75مدر�س ًا ومدر�سة منهم ( )45مدر�س ًا و ( )30مدر�سة ،واتبع الباحث املنهج
الو�صفي م�ستخدم ًا مقيا�س معوقات تنفيذ الأن�شطة الريا�ضية املدر�سية �أدا ًة للدرا�سة وكانت
النتائج على النحو الآتي:
�أن �أكرث معوقات جمال تنفيذ در�س الرتبية الريا�ضية هي-:


نق�ص الأدوات والأجهزة الريا�ضية.



عدم توفر الأدوات البديلة.



الكثافة الطالبية العالية يف الف�صل.

وكانت معوقات الن�شاط الداخلي هي:


اقت�صار تنفيذ الن�شاط الريا�ضي الداخلي على �ألعاب حمددة.



قلة املالعب ذات املوا�صفات القانونية.

�أما معوقات الن�شط اخلارجي فهي:


عدم وجود خطة لالرتقاء بالأن�شطة الريا�ضية املدر�سية خارج فل�سطني.



وجود ا�ضطرابات �أمنية ب�سبب ظروف االحتالل
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درا�سة املال ()2004
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة مدى فاعلية �أ�سلوب التدري�س امل�صغر يف تنمية بع�ض
كفايات التدري�س الفعالة لدى الطالب املعلمني بق�سم الرتبية الريا�ضية بجامعة البحرين،
كما هدفت �إىل مقارنة فعالية كل من �أ�سلوب التدري�س امل�صغر والأ�سلوب التقليدي يف
�صمم
�إك�ساب ه�ؤالء الطالب املعلمني كفايات التدري�س الفعالة.ولتحقيق هذه الأهداف ّ
الباحث بطاقة مالحظة مكونة من (� )30سلوك ًا تدري�سي ًا موزعة على ( )4كفايات تدري�سية
رئي�سة وذلك بعد الت�أكد من �صدقها وثباتها ،و اتبع الباحث املنهج التجريبي وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )24طالب ًا من طلبة مقرر الرتبية العملية يف املرحلة االبتدائية بق�سم الرتبية
الريا�ضية بكلية الرتبية بجامعة البحرين مت تق�سيمهم �إيل جمموعتني مت�ساويتني �إحداهما
التجريبية والأخرى ال�ضابطة ،وقوام كل منها ( )12طالباً ،و ُد ِّربت املجموعة التجريبية من
خالل الأ�سلوب التقليدي.
ومن �أبرز النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ما ي�أتي:
 توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني املجموعتني التجريبية ال�ضابطة ل�صالح
املجموعة التجريبية يف م�ستوى كفايات تنظيم الف�صل ،و�إدارة الف�صل والتالميذ ،والعر�ض،
والتغذية الراجعة.
 �إن �أ�سلوب التدري�س امل�صغر �أكرث فعالية يف تنمية بع�ض كفايات تدري�س الرتبية
الريا�ضية عن الأ�سلوب التقليدي.

درا�سة �أبو طامع عام ()2006
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة ال�صعوبات التي تواجه طلبة �أق�سام الرتبية الريا�ضية يف
اجلامعات والكليات الفل�سطينية يف م�ساقات ال�سباحة� ،إ�ضافة �إىل حتديد دور متغري اجلن�س
وامل�ؤ�س�سة التعليمية على درجة ال�صعوبات ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )44طالب ًا وطالبة،
وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي.و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن الدرجة الكلية لل�صعوبات
كانت كبرية ،كما �أظهرت �أن ال�صعوبات املتعلقة بالإمكانات جاءت يف الرتتيب الأول،
و�أظهرت النتائج �أي�ضا وجود فروق دالة �إح�صائيا يف درجة ال�صعوبات تعزى ملتغري اجلن�س
وامل�ؤ�س�سة التعليمية.

درا�سة �أبو �سامل ()2003
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل واقع �إعداد معلم الرتبية الريا�ضية بجامعة الأق�صى
بغزة ،وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ،ومتثلت عينة الدرا�سة يف طلبة امل�ستوى
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الرابع بق�سم الرتبية الريا�ضية ،وعددهم ( )60طالب ًا وطالبةً ،وقد اختار الباحث ()20
طالب ًا وطالبة منها كعينة ا�ستطالعية بهدف �ضبط �أدوات الدرا�سة ،و�أعد ثالث ا�ستبانات
جلمع البيانات ،الأوىل :الختيار املعرفة الريا�ضية ،والثانية :مقيا�س االجتاه نحو برنامج
الرتبية الريا�ضية ،والثالثة :ا�ستبانة للتعرف �إىل م�شكالت الرتبية الريا�ضية�( :أجهزة
ومرافق ،والرتبية العملية ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،وامل�ساقات)  ،وقد ك�شفت نتائج الدرا�سة:
�أن امل�شكالت حظيت بدرجة اهتمام متو�سطة لدى الطلبة ما بني ( ، )%57 -50تقدمتها
امل�شكالت املتعلقة بالأجهزة واملرافق الريا�ضية ،وتلتها :امل�شكالت املتعلقة بالرتبية
العملية ،فامل�شكالت املتعلقة ب�أع�ضاء هيئة التدري�س.
درا�سة ماكارل وماريا ( )Macarl & Maria 2003هدفت الدرا�سة �إىل معرفة اجتاهات
معلمي الرتبية الريا�ضية باملدار�س العليا بوالية نيويورك نحو التدريب املعد لطالب الرتبية
الريا�ضية (الأهمية – والو�سائل) م�ستخدم ًا املنهج الو�صفي على عينة قوامها ( )121معلم ًا
من معلمي الرتبية البدنية بوالية نيويورك.و�أ�سفرت �أهم النتائج عن عدم وجود تعاون كايف
بني املعلمني و�أولياء الأمور يف حتقيق �أهداف الرتبية الريا�ضية.

درا�سة وليد خنفر عام ()2003
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة ال�صعوبات التي تواجه طالبات تخ�ص�ص الرتبية الريا�ضية
يف اجلامعات واملعاهد الفل�سطينية يف م�ساق كرة ال�سلة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()100
طالبة ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي ،وا�ستعان با�ستبانة ت�ضمنت ( )34فقرة،
و�أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن درجة ال�صعوبات التي تواجه الطالبات كانت متو�سطة ،حيث
بلغت الن�سبة املئوية لال�ستجابة (� ، )%60.4إ�ضافة �إىل �أظهرت النتائج �أن ترتيب ال�صعوبات
جاء على النحو الآتي :جمال الريا�ضة املدر�سية ( )70.2وجمال املناهج ( )60.2وجمال
الأدوات ( )7.8واملجال النف�سي ( )7.2وجمال طرق التدري�س (. )65.4

درا�سة عماد عبد احلق عام ()2003
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة تعرف ال�صعوبات التي تواجه ق�سم الرتبية الريا�ضية يف
جامعة النجاح الوطنية يف م�ساقات اجلمنا�ستك ،ولتحقيق ذلك ُ�ص ِّممت ا�ستبانة ت�ضمنت
خم�سة جماالت تبني تلك ال�صعوبات ،و�أجريت الدرا�سة على عينة ع�شوائية قوامها ()100
طالب وطالبة من ق�سم الرتبية الريا�ضية ممن �أنهوا م�ساقي جمنا�ستك ( )1وجمنا�ستك ()2
 ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ال�صعوبات املتعلقة بالإمكانات جاءت يف الرتتيب الأول
ودرجتها  ،%65وهي تعرب عن درجة �صعوبة كبرية ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود
فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.05يف درجة ال�صعوبات املتعلقة بعوامل الأمن
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وال�سالمة وطريقة التدري�س ،ول�صالح الإناث ،يف حني مل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية
يف درجة ال�صعوبات املتعلقة باملنهاج والإمكانات ،والعوامل النف�سية بني الذكور والإناث،
كما �أظهرت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )0.05يف درجة ال�صعوبات
املتعلقة باملنهاج والعوامل النف�سية ،ل�صالح املمار�سني.

درا�سة م�سمار ()2001
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة امل�شكالت التي تواجه معلم الرتبية الريا�ضية املبتدئ
ودرجة �إح�سا�س املعلمني املبتدئني بتلك امل�شكالت التي تواجههم بدولة قطر ،وقد �أجري
وعينوا يف وزارة
البحث على عينة قوامها ( )55معلم ًا حديث ًا ممن تخرجوا من اجلامعة ُ
الرتبية والتعليم يف الأعوام  2000 -1998عن طريق توزيع ا�ستبانة جلمع البيانات
واملعلومات ولقيا�س تلك امل�شكالت ،وقد مت التو�صل �إىل النتائج الآتية:
 تدين الرواتب وعدم التمكن من عقد الدورات الريا�ضية وور�ش العمل يف املدر�سة.
 قلة الأجهزة والأدوات يف املدر�سة.

درا�سة �إفرهارت

و�آخرون ()Everhart, et.1996

هدفت �إىل معرفة �أثر كل من �أ�سلوب التدري�س امل�صغر والأ�سلوب التقليدي يف حت�سن
بع�ض كفايات تدري�س الرتبية الريا�ضية لدى الطلبة املعلمني من بينها نوع التغذية
الراجعة ،زمن التنظيم ،زمن �إعطاء التعليمات ،الزمن الفعلي للممار�سة الفعلية ،وزمن
االنتظار ،وا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي وا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )114طالب ًا
معلماً ،وكانت النتائج كما ي�أتي:
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطي درجات املجموعتني ال�ضابطة
والتجريبية ل�صالح املجموعة التجريبية التي ُد ِّر�ست با�ستخدام �أ�سلوب التدري�س امل�صغر
يف زمن التنظيم.
 ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية قي التغذية الراجعة وزمن �إعطاء التعليمات
والزمن الفعلي للممار�سة الفعلية وزمن االنتظار.

درا�سة �أبو عبيد ()1996
هدفت الدرا�سة �إىل ر�صد �أهم امل�شكالت التي واجهت ق�سم الرتبية الريا�ضية يف جامعة
م�ؤتة خالل الرتبية العملية ،وبيان مدى حدة هذه امل�شكالت وا�شتملت عينة الدرا�سة على
املجتمع الأ�صلي كله ،الذي بلغ ( )24طالب ًا وطالبة منهم ( )4طالبات ،و�صمم الباحث
ا�ستبانة من �ستة حماور و ( )49فقرة لقيا�س هذه املحاور ويف �ضوء هدف الدرا�سة،
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وا�ستناداً �إىل املعاجلة الإح�صائية وحتليل النتائج تو�صل الباحث �إىل نتائج عدة �أهمها.
 و�ضع درو�س الرتبية الريا�ضية يف �أوقات غري منا�سبة.
 هروب التالميذ من در�س الرتبية الريا�ضية.
 عدم تقبل التالميذ الأ�ساليب احلديثة يف �إخراج در�س الرتبية الريا�ضية.
 عدم ارتداء التالميذ املالب�س الريا�ضية.
درا�سة �صادق ،مطر (: )1995
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل واقع �إعداد معلم الرتبية البدنية بدولة الكويت وم�ؤ�س�سات
�إعداد املعلم يف الرتبية الريا�ضية والأ�سباب امللحة التي تفر�ض نف�سها ك�رضورة لإيجاد
ق�سم �أو كلية لت�أهيل معلمي الرتبية الريا�ضية والتعرف �إىل الإمكانيات الب�رشية والبدنية
التي ت�سمح بفتح هذه الكلية ،وقد اتبع الباحثان املنهج الو�صفي ،وتو�صلت �إىل �رضورة
االهتمام ب�إن�شاء �شعبة �أو ق�سم بكلية الرتبية يف الكويت تكون نواة لكلية تربية ريا�ضية يف
امل�ستقبل ،واقرتح برنامج لت�أهيل معلمي الرتبية البدنية للمرحلتني املتو�سطة والثانوية
حيث تتوافر الإمكانات الب�رشية واملادية من مالعب ريا�ضية تابعة للجامعات ت�سمح
بتنفيذ هذا الربنامج.

التعليق على الدراسات السابقة:
يت�ضح �أن معظم هذه الدرا�سات حاولت التعرف �إىل ال�صعوبات التي تواجه الطلبة يف
فرتة الدرا�سة والرتبية العملية.
ومن جانب �آخر ا�ستخدمت الدرا�سات ال�سابقة مقايي�س خمتلفة للتعرف �إىل امل�شكالت
وا�ستخدم الباحث ا�ستبانة من ت�صميمه.

وتت�شابه الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات ال�سابقة يف:
 تناولها مل�شكالت الطلبة فرتة الدرا�سة والتدريب.
 ا�ستخدام املنهج الو�صفي كمنهج للدرا�سة.
فيما تختلف الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة يف املو�ضوع الذي تناولته ،حيث
مل تتناوله الدرا�سات ال�سابقة من حيث �أداة البحث والعينة.

وقد مت اال�ستفادة من الدرا�سة ال�سابقة يف:


حتديد م�شكلة الدرا�سة.
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�صياغة �أ�سئلة الدرا�سة.
حتديد �أداة الدرا�سة.
حتديد املعاجلات الإح�صائية

إجراءات الدراسة:
يت�ضمن هذا اجلزء من الدرا�سة اخلطوات والإجراءات التي متت يف اجلانب امليداين من
حيث املنهجية املتبعة ،وجمتمع الدرا�سة وعينتها ،و�أداة الدرا�سة ،واملعاجلات الإح�صائية
التي ا�ستخدمت يف حتليل البيانات الختبار �صدق وثبات �أداة الدرا�سة ،ومن ثم جمع
البيانات من العينة الكلية للتو�صل �إىل النتائج النهائية للدرا�سة ،وذلك كما ي�أتي:

منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،الذي يبحث عن احلا�رض،
ويهدف �إىل جتهيز بيانات لإثبات فرو�ض معينة متهيداً للإجابة عن �أ�سئلة حمددة بدقة
تتعلق بالظواهر احلالية ،والأحداث الراهنة التي ميكن جمع املعلومات عنها وقت �إجراء
البحث ،وذلك با�ستخدام �أدوات منا�سبة (الأغا. )43 :2002 ،

جمتمع الدراسة:
بلغ حجم املجتمع الأ�صلي للدرا�سة ( )160من طلبة الكلية اجلامعية التطبيقية من
حمافظة غزة.

عينة الدراسة:
اختار الباحث عينة من املجتمع ،وقد ا�ستجاب لأداة الدرا�سة ( )71من �أفراد العينة
بن�سبة ا�ستجابة (. )%100
واجلدول الآتي يبني توزيع العينة تبع ًا للم�ستوى الدرا�سي:
الجدول ()1
يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمستوى الدراسي

العدد

امل�ستوى الدرا�سي

%

الأول

36

50.7

الثاين

35

49.3

71

100

املجموع
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أداة الدراسة:
1 .1ا�ستبانة امل�شكالت التي تواجه طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية:

�صمم الباحث ا�ستبانة تتكون يف �صورتها الأولية من ( )36فقرة تقي�س امل�شكالت
َّ
التي تواجه طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية بالكلية اجلامعية التطبيقية بغزة يف �أثناء فرتة
الدرا�سة ،وقد توزعت فقرات اال�ستبانة على �أربعة جماالت هي على التوايل:
الجدول ()2
يبين مجاالت االستبيان وعدد فقرات كل مجال

عدد الفقرات

جماالت اال�ستبيان
امل�شكالت املتعلقة بامل�ساقات الدرا�سية

10

امل�شكالت املتعلقة بالأجهزة واملرافق الريا�ضية

9

امل�شكالت املتعلقة ب�أع�ضاء الهيئة التدري�سية

10

امل�شكالت املتعلقة بالرتبية العملية

7

الدرجة الكلية لال�ستبانة

36

وتتم اال�ستجابة عليها وفق ًا لتدرج رباعي بدرجة » مرتفعة -متو�سطة -منخف�ضة -ال
متثل م�شكلة« وت�صحح بالدرجات ( )1 -2 -3 -4على التوايل ،وجميع الفقرات ت�صحح
بهذا االجتاه ،واجلدول الآتي يو�ضح فقرات كل بعد.
الجدول ()3
يبين مجاالت االستبانة وفقرات كل مجال والفقرات السلبية

جماالت اال�ستبيان
امل�شكالت املتعلقة بامل�ساقات الدرا�سية
امل�شكالت املتعلقة بالأجهزة واملرافق الريا�ضية
امل�شكالت املتعلقة ب�أع�ضاء الهيئة التدري�سية

عدد الفقرات
33 -24 -23 -19 -18 -14 -7 -6 -2 -1
47 -39 -35 -34 -30 -25 -15 -8 -3
49 -48 -46 -37 -36 -32 -27 -17 -11 -4
42 -31 -26 -21 -16 -12 -5

امل�شكالت املتعلقة بالرتبية العملية

49 -1

الدرجة الكلية لال�ستبانة

ويتم احت�ساب درجة املفحو�ص بجميع درجاته على كل جمال ،وجميع درجاته على
املجاالت كلها ،للح�صول على الدرجة الكلية لال�ستبانة ،وترتاوح الدرجة الكلية للمفحو�ص
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على اال�ستبانة بني ( 144 – 36درجة)  ،والدرجة املنخف�ضة تعني �ضعف امل�شكالت،
�أما الدرجة املرتفعة فتعني قوة امل�شكالت.

صدق االستبانة وثباتها:
1 .1ال�صدق:
 .أ�صدق املحكمني :عر�ض الباحث ال�صورة الأولية لال�ستبانة على خم�سة من
املحكمني من الزمالء املتخ�ص�صني يف املجال الرتبوي ،وذلك بهدف معرفة �آرائهم
ومالحظاتهم ومقرتحاتهم حول جماالت اال�ستبانه وفقراتها ومدى و�ضوحها ،وترابطها،
ومدى حتقيقها لأهداف الدرا�سة ،وفرغت املالحظات التي �أبداها املحكمون ،ويف �ضوئها
�أعاد الباحث �صياغة بع�ض الفقرات.
.ب�صدق االت�ساق الداخلي:
طبق الباحث اال�ستبانة على عينة ا�ستطالعية ع�شوائية من جمتمع الدرا�سة الأ�صلي
ّ
بلغت ( )20فرداً ،بهدف ح�ساب �صدق الأداة وثباتها خارج العينة الأ�صلية للدرا�سة:
وحل�ساب �صدق االت�ساق الداخلي؛ ُح�سبت معامالت االرتباط بني درجة كل فقرة
والدرجة الكلية لكل جمال من جماالت اال�ستبانة واجلدول الآتي يبني ذلك:
الجدول ()4
يبين ارتباطات درجات فقرات كل مجال مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه

املجال

 -1امل�شكالت
املتعلقة بامل�ساقات
الدرا�سية

رقم معامل
الفقرة االرتباط
0.638 1
0.665 2
0.511 3
0.634 4
0.532 5
6

0.664

7
8
9
10

0.640
0.477
0.573
0.631

م�ستوى الداللة

املجال

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.05
دالة عند 0.01
دالة عند  -3 0.05امل�شكالت
املتعلقة ب�أع�ضاء
دالة عند 0.01
الهيئة التدري�سية
دالة عند 0.01
دالة عند 0.05
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
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رقم معامل
الفقرة االرتباط
0.444 1
0.507 2
0.689 3
0.603 4
0.746 5

م�ستوى الداللة
دالة عند 0.05
دالة عند 0.05
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

6

 0.498دالة عند 0.05

7
8
9
10

دالة عند 0.05
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

0.465
0.834
0.763
0.676

املشكالت التي تواجه طلبة قسم التربية الرياضية
بالكلية اجلامعية التطبيقية بغزة أثناء فترة الدراسة

املجال

 -2امل�شكالت
املتعلقة بالأجهزة
واملرافق الريا�ضية

رقم معامل
الفقرة االرتباط
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.662
0.659
0.630
0.673
0.730
0.665
0.490
0.744
0.755

د .حامت أبو سالم

م�ستوى الداللة

املجال

رقم معامل
الفقرة االرتباط

م�ستوى الداللة

0.753
0.544
0.621
0.589
0.660
0.798
0.628

دالة عند 0.01
دالة عند 0.05
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند  -4 0.01امل�شكالت
دالة عند  0.01املتعلقة بالرتبية
دالة عند  0.01العملية
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01
دالة عند 0.01

1
2
3
4
5
6
7

قيمة ر الجدولية (درجات حرية=  )18عند  ،0.444 =0.05وعند 0.561 =0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن جميع فقرات جماالت اال�ستبانة حققت ارتباطات دالة
مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي �إليه عند م�ستوى  0.01وم�ستوى .0.05
الجدول ()5
يبين ارتباطات درجات كل مجال مع الدرجة الكلية لالستبانه

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

جماالت اال�ستبانه
امل�شكالت املتعلقة بامل�ساقات الدرا�سية

0.788

دالة عند 0.01

امل�شكالت املتعلقة بالأجهزة واملرافق الريا�ضية

0.809

دالة عند 0.01

امل�شكالت املتعلقة ب�أع�ضاء الهيئة التدري�سية

0.889

دالة عند 0.01

قيمة ر الجدولية (درجات حرية=  )18عند  ،0.444 =0.05وعند 0.561 =0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق �أن معامالت االرتباطات لدرجات جماالت اال�ستبانة مع
الدرجة الكلية لال�ستبانه كانت ( ، )0.889 -0.788وجميعها دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
.0.01وبذلك يت�ضح �أن جماالت اال�ستبانة تت�سم بدرجة عالية من �صدق االت�ساق الداخلي،
�أي �أن الأداة تقي�س ما و�ضعت من �أجله ،يف حني �أن البعد الرابع ،وهي امل�شكالت املتعلقة
بالرتبية العملية مل يحت�سب �ضمن الدرجة الكلية للمقيا�س حيث �إنه يخ�ص طلبة امل�ستوى
الثاين من �أفرد العينة فقط.
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2 .2ثبات اال�ستبانة:
.

أا�ستخدام معامل كرونباخ �ألفا:

ق َّدر الباحث ثبات االختبار بح�ساب معامل كرونباخ �ألفا لفقرات اال�ستبانه (عدد
الفقرات =  ، )36وقد بلغت قيمة �ألفا ( ، )0.923وهي قيمة تدلل على م�ستوى جيد من
الثبات ،وهي دالة عند م�ستوى داللة  ،0.01وتفي مبتطلبات تطبيق اال�ستبانة على �أفراد
العينة.
وبذلك يت�ضح �أن ا�ستبانة امل�شكالت تت�سم بدرجة جيدة من ال�صدق والثبات تفي
مبتطلبات تطبيقها على �أفراد عينة الدرا�سة جلمع البيانات امليدانية.

اخلطوات اإلجرائية:
بعد انتهاء الباحث من �إعداد الإطار النظري والدرا�سات ال�سابقة ،ح ِّددت �أداة الدرا�سة
وهي (امل�شكالت التي تواجه طلبة الرتبية الريا�ضية)  ،وا�ستمارة بيانات دميوغرافية.
وح ِّددت العينة ،وو�ضعت �أ�سئلة الدرا�سة.
وبعد ذلك ُح ِّددت عينة الدرا�سة ،فقد اختريت عينة ع�شوائية من الطلبة يف الكلية
اجلامعية التطبيقية ،وطبق الباحث الأداة على العينة.
ور�صدت الدرجات عليها وفق ًا لأ�ساليب
وبعد االنتهاء من التطبيق ُ�ص ِّححت اال�ستبانةُ ،
وعوجلت هذه الدرجات با�ستخدام الأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة
الت�صحيح للمقيا�سُ ،
بهدف احل�صول على النتائج املتعلقة ب�أ�سئلة الدرا�سة ،وقد ا�ستعان الباحث بربنامج الرزم
الإح�صائية للعلوم االجتماعية  18 -SPSSبهدف التو�صل للنتائج.

عرض نتائج الدراسة وتفسريها:
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول الذي ين�ص على:

ما امل�شكالت الأكرث �شيوعاً لدى طلبة الرتبية الريا�ضية بالكلية
اجلامعية التطبيقية بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة؟
ح�سب الباحث املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي لدرجات �أفراد
العينة على الأبعاد والدرجة الكلية لال�ستبانة كما يف اجلدول الآتي:
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د .حامت أبو سالم

الجدول ()6
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة
على استبانه المشكالت التي تواجه طلبة قسم التربية الرياضية

املجاالت
امل�شكالت املتعلقة بامل�ساقات الدرا�سية
امل�شكالت املتعلقة بالأجهزة واملرافق الريا�ضية
امل�شكالت املتعلقة ب�أع�ضاء الهيئة التدري�سية
امل�شكالت املتعلقة بالرتبية العملية
الدرجة الكلية لال�ستبيان

عدد
الفقرات
10
9
10
7

املتو�سط
احل�سابي
26.90
27.63
26.49
22.09

االنحراف
املعياري
4.39
3.95
4.58
3.98

الوزن
الن�سبي
67.3
76.8
66.2
78.9

36

81.03

10.56

57.9

الرتتيب
3
2
4
1

يت�ضح من اجلدول (� )6أن الوزن الن�سبي مل�ستوى امل�شكالت التي تواجه طلبة ق�سم
الرتبية الريا�ضية بالكلية اجلامعية التطبيقية بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة لدى لأفراد
العينة يقع عند ( )%57.9وتدل على �أن �أفراد العينة لديهم ن�سبة من امل�شكالت ،حيث
كانت امل�شكالت املتعلقة بالرتبية العملية يف �أعلى املراتب بوزن ن�سبي ( ، )%78.9تليها
امل�شكالت املتعلقة بالأجهزة واملرافق الريا�ضية بوزن ن�سبي ( ، )%76.8ويف املرتبة
الثالثة امل�شكالت املتعلقة بامل�ساقات الدرا�سية بوزن ن�سبي ( ، )%67.3و�أخرياً امل�شكالت
املتعلقة ب�أع�ضاء الهيئة التدري�سية بوزن ن�سبي (. )66.2
ويرجع الباحث ذلك �إىل امل�شكالت التي يواجهها يف فرتة الإعداد يف اجلامعة ،مما
ينعك�س عليهم يف الرتبية العملية ،يف �أثناء فرتة التنفيذ يف املدار�س بالإ�ضافة �إىل �إعداد
كاف
الطلبة ،وقلة الأدوات وقلة املالعب وال�ساحات يف املدار�س ،وعدم وجود اهتمام ٍ
بدر�س الرتبية الريا�ضية و�إ�سناد در�س الرتبية الريا�ضية ملعلم غري متخ�ص�ص ،وخا�صة
يف املرحلة الأ�سا�سية الدنيا واتفقت الدرا�سة مع درا�سة امل�رصي ( )2011بوجود م�شكالت
تواجه الطلبة يف الرتبية العملية ،واتفقت مع درا�سة �أبو �سامل ( )2003بوجود م�شكالت
تواجه الطلبة يف فرتة الإعداد متعلقة بالأدوات والأجهزة والرتبية العملية وامل�ساقات
الرتبوية و�أع�ضاء هيئة التدري�س ،ودرا�سة �صادق ومطر ( )1995التي اقرتحت جتهيز
الكليات ب�أجهزة ومالعب لإعداد الطلبة يف الكلية فرتة الدرا�سة.
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين الذي ين�ص على:

ما مظاهر امل�شكالت التي تواجه طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية بالكلية
اجلامعية التطبيقية بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة؟
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ح�سب الباحث املتو�سط احل�سابي واالنحراف املعياري والوزن الن�سبي لدرجات �أفراد
العينة على كل فقرة من فقرات ا�ستبانة امل�شكالت التي تواجه طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية
بالكلية اجلامعية التطبيقية بغزة �أثناء فرتة الدرا�سة؛ كما يف اجلدول الآتي:
الجدول ()7
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات أفراد العينة
على فقرات المشكالت المتعلقة بالمساقات التدريسية

م

فقرات امل�شكالت املتعلقة بامل�ساقات الدرا�سية

املتو�سط
احل�سابي

الوزن
االنحراف
املعياري الن�سبي %

الرتتيب

� 2صعوبة تطبيق �أن�شطة بع�ض املقررات عملياً.

2.77

0.78

69.4

1

 10نق�ص يف املراجع الأ�سا�سية للرتبية الريا�ضية بالكلية.

2.77

0.78

69.4

2

 5عدم م�ساهمة امل�ساقات الرتبوية يف �إعداد معلم الرتبية الريا�ضية.

2.76

0.96

69.0

3

2.75

0.91

68.7

4

2.72

0.94

68.0

5

2.70

0.90

67.6

6

2.65

1.00

66.2

7

2.61

0.92

65.1

8

 6ت�أخر امل�ساقات الرتبوية �إىل نهاية الف�صل.

2.58

0.90

64.4

9

 7ال تنمي امل�ساقات الريا�ضية الثقافة الريا�ضية العامة لدى الطلبة.

2.56

1.07

64.1

10

عدم مراعاة الفروق بني طالب تخ�ص�ص الرتبية الريا�ضية
1
والتخ�ص�صات الأخرى.
�ضعف امل�ساقات الريا�ضية يف تلبية طموحات الطالب املتفوقني
4
درا�سيا وريا�ضيا.
 8ت�شابه امل�ساقات الرتبوية النظرية.
امل�ساقات الريا�ضية ال تنمي امل�شاركة اجلماعية للطلبة يف
9
الأن�شطة الريا�ضية بالكلية.
عدم توافق امل�ساقات الرتبوية وخ�صائ�ص النمو املعريف يف
3
الرتبية الريا�ضية للمتعلمني.

يت�ضح من اجلدول (� )7أن مظاهر امل�شكالت املتعلقة بامل�ساقات الدرا�سية الريا�ضية
لدى �أفراد العينة ترتاوح بني ( ، )% 64.1 -69.4كانت �أعلى املظاهر كما ي�أتي:
 كانت الفقرة رقم �« 2صعوبة تطبيق �أن�شطة بع�ض املقررات عملياً» الأعلى بوزن
ن�سبي (. )%69.4
 و الفقرة رقم « 10نق�ص يف املراجع الأ�سا�سية للرتبية الريا�ضية بالكلية ».بوزن
ن�سبي (. )% 69.4ويرجع الباحث ذلك حلداثة الطلبة وتداخل بع�ض امل�ساقات فيما بينها،
و�ضعف امل�ساقات املوجودة يف تلبية رغبات املوهوبني ولقلة الإمكانات والأدوات اخلا�صة
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د .حامت أبو سالم

ببع�ض الألعاب ،وعدم االهتمام بالرتبية الريا�ضية يف املدار�س ،وخا�صة يف توفري الكتب
واملراجع يف املكتبات املدر�سية.
الجدول ()8
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات أفراد العينة
على فقرات المشكالت المتعلقة باألجهزة والمرافق الرياضية

م

فقرات امل�شكالت املتعلقة بالأجهزة واملرافق الريا�ضية

املتو�سط
احل�سابي

الوزن
االنحراف
املعياري الن�سبي %

الرتتيب

املالعب وال�ساحات املوجودة يف الكلية غري مطابقة
5
للموا�صفات القانونية.

3.30

0.87

82.4

1

 8عدم وجود �أماكن منا�سبة لال�ستحمام والنظافة.

3.27

0.88

81.7

2

 1عدم مالءمة مالعب الكلية ملمار�سة الأن�شطة الريا�ضية.

3.20

0.80

79.9

3

3.13

0.97

78.2

4

3.07

0.95

76.8

5

 4الأجهزة الريا�ضية املوجودة تقليدية قدمية.

3.04

0.82

76.1

6

امل�ساحات واملالعب املتاحة ال ت�ستوعب الأن�شطة الريا�ضية
6
املقامة يف وقت واحد.

2.97

0.97

74.3

7

 2ندرة الأجهزة والأدوات الريا�ضية بالكلية.

2.94

1.01

73.6

8

ي�ستغرق الو�صول للمالعب وقت ًا طوي ًال مما يعيق تطبيق
3
الأن�شطة العملية.

2.72

0.94

68.0

9

عدم توفر ال�صاالت املغلقة والتي حتتوي على املالعب
9
املختلفة للن�شاط الريا�ضي.
عدم �إتباع قواعد الأمن وال�سالمة عند ت�صميم املالعب
7
وال�ساحات الريا�ضية

يت�ضح من اجلدول (� )8أن مظاهر امل�شكالت املتعلقة بالأجهزة واملرافق الريا�ضية
لدى �أفراد العينة ترتاوح بني ( ، )% 82.4 -68كانت �أعلى املظاهر كما ي�أتي:
 كانت الفقرة رقم « 5املالعب وال�ساحات املوجودة يف الكلية غري مطابقة
للموا�صفات القانونية» ،الأعلى بوزن ن�سبي (. )%82.4
 تليها الفقرة رقم  « 8عدم وجود �أماكن منا�سبة لال�ستحمام والنظافة ».بوزن
ن�سبي (. )% 81.7ويجع الباحث ذلك لقلة املالعب يف املدار�س التي تقرتب من املالعب
القانونية حتى يطبق الطالب ما در�سوه يف اجلامعة ،وعدم وجود بنية �صحية منا�سبة
يف املدار�س.
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الجدول ()9
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات أفراد العينة
على فقرات المشكالت المتعلقة بأعضاء الهيئة التدريسية

م

فقرات امل�شكالت املتعلقة ب�أع�ضاء الهيئة التدري�سية

املتو�سط
احل�سابي

الوزن
االنحراف
املعياري الن�سبي %

الرتتيب

عدم القيام بت�صويب الأداء اخلاطئ لدى الطلبة من قبل املدر�سني
8
�أثناء التدريبات العملية.

2.97

0.97

74.3

1

قلة ا�ستخدام اللغة العربية والإجنليزية بال�شكل ال�صحيح �أثناء
6
عملية التدري�س

2.80

0.97

70.1

2

 7عدم تقبل �أع�ضاء هيئة التدري�س لآراء الطلبة واحرتام م�شاعرهم.

2.76

0.98

69.0

3

 2ذاتية �أع�ضاء هيئة التدري�س جتاه بع�ض الطالب.

2.75

1.02

68.7

4

� 3أ�ساليب التدري�س املتبعة تقليدية وال تتبع الأ�ساليب احلديثة.

2.66

0.86

66.5

5

 4عدد امل�رشفني على الأن�شطة الريا�ضية غري كاف.

2.54

0.97

63.4

6

 1ندرة املتخ�ص�صني يف تدري�س مواد الرتبية الريا�ضية.

2.51

0.94

62.7

7

عدم مراعاة الفروق الفردية عند �إجراء االختبارات العملية يف
9
الرتبية الريا�ضية.

2.51

0.95

62.7

8

 10عدم ان�ضباط بع�ض املدر�سني يف وقت املحا�رضات املحدد

2.51

0.94

62.7

9

عدم امتالك املدر�سني للمهارة التعليمية والقدرة على القيام
5
باحلركات الريا�ضية لتعلمها للطلبة.

2.49

0.97

62.3

10

يت�ضح من اجلدول (� )9أن مظاهر امل�شكالت املتعلقة ب�أع�ضاء الهيئة التدري�سية لدى
�أفراد العينة ترتاوح بني ( ، )% 74.3 -62.3كانت �أعلى املظاهر كما ي�أتي:
 كانت الفقرة رقم « 8عدم القيام بت�صويب الأداء اخلاطئ لدى الطلبة من قبل
املدر�سني �أثناء التدريبات العملية ،».الأعلى بوزن ن�سبي (. )%74.3
 تليها الفقرة رقم  « 6قلة ا�ستخدام اللغة العربية والإجنليزية بال�شكل ال�صحيح
يف �أثناء عملية التدري�س ».بوزن ن�سبي ( )%70.1مما ي�شري �إىل عدم امل�شاركة الفاعلة بني
الطالب املتدربني واملدر�سني ب�شكل فاعل يف فرتة �إعدادهم الأولية.
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الجدول ()10
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات أفراد العينة
على فقرات المشكالت المتعلقة بالتربية العملية (طلبة المستوى الثاني فقط)

م

فقرات امل�شكالت املتعلقة بالرتبية العملية

املتو�سط
احل�سابي

الوزن
االنحراف
املعياري الن�سبي %

الرتتيب

� 1إهمال الن�شاطات الريا�ضية يف املدار�س.

3.34

0.97

83.6

1

كرثة عدد التالميذ يف الف�صل الواحد ال يتنا�سب مع �ضيق املالعب
6
املدر�سية مما يعيق �أن�شطة الريا�ضة املدر�سية.

3.17

1.04

79.3

2

 5قلة االن�ضباط داخل املدر�سة.

3.06

0.80

76.4

3

2.74

0.98

68.6

4

2.66

1.21

66.4

5

 4قلة امل�رشفني املتخ�ص�صني يف الرتبية الريا�ضية العملية.

2.54

0.82

63.6

6

تزامن االختبارات ال�شهرية مع الأن�شطة اخلارجية بني املدار�س
7
يقلل ا�شرتاك التالميذ يف الريا�ضة.

2.54

0.82

63.6

7

معلمو الرتبية الريا�ضية يف املدار�س غري متخ�ص�صني يف جمال
3
الرتبية الريا�ضية.
وقوع املدار�س و�سط الأحياء ال�سكنية يعيق تنفيذ در�س الرتبية
2
الريا�ضية.

يت�ضح من اجلدول (� )10أن مظاهر امل�شكالت املتعلقة بالرتبية العملية لدى �أفراد
العينة ترتاوح بني ( ، )%83.6 -63.6كانت �أعلى املظاهر كما ي�أتي:
 كانت الفقرة رقم �« 1إهمال الن�شاطات الريا�ضية يف املدار�س ،».الأعلى بوزن
ن�سبي (. )%83.6
 تليها الفقرة رقم « 6كرثة عدد التالميذ يف الف�صل الواحد ال يتنا�سب مع �ضيق
املالعب املدر�سية ،مما يعوق �أن�شطة الريا�ضة املدر�سية» بوزن ن�سبي ()% 79.3
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث الذي ين�ص على:

هل تختلف امل�شكالت التي تواجه طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية بالكلية
اجلامعية التطبيقية بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة تبعاً ملتغري امل�ستوى
الدرا�سي لدى �أفراد العينة؟
�أجرى الباحث اختبار (ت) لتحديد الفروق بني عينتني م�ستقلتني ،وذلك لقيا�س
ت�أثري امل�ستوى الدرا�سي لأفراد العينة (الأول ن =  ،36الثاين ن =  )35على الدرجة الكلية
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ال�ستبانة امل�شكالت التي تواجه طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية بالكلية اجلامعية التطبيقية
بغزة يف �أثناء فرتة الدرا�سة (عالم )210 :2005 ،؛ كما يف اجلدول الآتي:
الجدول ()11
يبين اختبار (ت) للكشف عن الفروق للمشكالت التي تواجه طلبة قسم التربية الرياضية
بالكلية الجامعية التطبيقية بغزة أثناء فترة الدراسة تبعاً لمتغير المستوى الدراسي لدى أفراد العينة

املتغري

الأول
(ن = )36

الثاين
(ن = )35

املتو�سط االنحراف املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري احل�سابي املعياري

قيمة
(ت)

وم�ستوى الداللة

امل�شكالت املتعلقة بامل�ساقات الدرا�سية

27.94

3.78

25.83

4.75

 2.080دالة عند 0.05

امل�شكالت املتعلقة بالأجهزة واملرافق الريا�ضية

27.33

3.76

27.94

4.17

 0.648غري دالة �إح�صائي ًا

امل�شكالت املتعلقة ب�أع�ضاء الهيئة التدري�سية

27.47

3.84

25.49

5.08

 1.861غري دالة �إح�صائي ًا

82.75

9.40

79.26

 1.403 11.50غري دالة �إح�صائي ًا

الدرجة الكلية لال�ستبيان

قيمة (ت) الجدولية (د.ح=  )69عند مستوى داللة  ،2.00 = 0.05وعند مستوى داللة 2.66 = 0.01

يبين الجدول السابق:

 توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى  0.05يف امل�شكالت املتعلقة
بامل�ساقات الدرا�سية تبع ًا للم�ستوى الدرا�سي لأفراد العينة وكانت ل�صالح طلبة امل�ستوى
الأول.
 يف حني ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف معظم امل�شكالت والدرجة الكلية
للم�شكالت تبع ًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي.
يف حني مل تفح�ص الفروق يف امل�شكالت املتعلقة بالرتبية العملية ،حيث �إنها تتعلق
فقط لطلبة امل�ستوى الثاين.ويرجع الباحث وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
 0.05يف امل�شكالت املتعلقة بامل�ساقات الدرا�سية تبع ًا للم�ستوى الدرا�سي لأفراد العينة،
وكانت ل�صالح طلبة امل�ستوى الأول ،وذلك حلداثة الطلبة بالكلية وعدم ت�أقلمهم مع نظام
الدرا�سة وذلك لقلة خربة طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية في�شعرون مب�شاكل الرتبية العملية يف
امل�ستوي الثاين كباقي الطالب يف �أثناء خروجهم للرتبية العملية والتدريب امليداين ،وذلك
لقلة االهتمام الكايف بدر�س الرتبية الريا�ضية يف املدار�س الفل�سطينية بالإ�ضافة ل�صعوبة
تطبيق ما ُدر�س نظريا يف الكلية مبا �سيتم تطبيقه يف املدار�س لظروف عدة متعلقة ب�إعداد
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الطلبة والأدوات ،وقلة ال�ساحات واملالعب �أما بالن�سبة للمرافق املوجودة يف الكلية فعدم
وجود املن�ش�آت واملرافق التابعة للكلية ي�سبب م�شكالت مرتفعة للجهد يف التنقل من مرفق
�إىل �آخر ،و�إن وجدت فهي لي�ست باجلودة وح�سب القوانني الدولية� ،أكدت النتائج �أن املواد
وامل�ساقات بحاجة لإثراء ،والتدري�س بالكتاب بدل الدو�سيه ،وربط اجلانب النظري للم�ساق
ب�شكل جيد باجلانب النظري لي�سهل تطبيقها �أي�ضا ،وعدم وجود مكتبة متخ�ص�صة بالرتبية
الريا�ضية ،وقلة املراجع يجعل �صعوبة يف البحث عن املعلومات الواردة يف املقررات
وامل�ساقات الدرا�سية وم�شكالت الهيئة التدري�سية ،وكل ذلك ي�شعر به الطالب يف امل�ستويات
كلها.واتفقت الدرا�سة مع درا�سة �أبو �سامل ( )2003ودرا�سة �أبو جامع ( )2006ودرا�سة
�صادق ومطر (. )1995

االستنتاجات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة ومناق�شتها ي�ستنتج الباحث ما ي�أتي:
�1 .1أن امل�شكالت املتعلقة بالرتبية العملية جاءت يف �أعلى املراتب من وجهة نظر
الطلبة.
2 .2توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى  0.05يف امل�شكالت املتعلقة
بامل�ساقات الدرا�سية تبع ًا للم�ستوى الدرا�سي لأفراد العينة وكانت ل�صالح طلبة امل�ستوى
الأول.
3 .3يف حني ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف معظم امل�شكالت وبني الدرجة
الكلية للم�شكالت تبع ًا ملتغري امل�ستوى الدرا�سي.

يف �ضوء �أ�سئلة الدرا�سة و�أهدافها ونتائجها يو�صي الباحث بالتو�صيات الآتية:
1 .1على �إدارة الكلية وق�سم التخطيط فيها االهتمام بق�سم الرتبية الريا�ضية والعمل
على �إن�شاء القاعات الريا�ضية وال�صاالت املغلقة واملالعب و�أماكن الغ�سيل و�أماكن تغيري
املالب�س ،و�إن�شاء عيادة طبية بق�سم الرتبية الريا�ضية.
2 .2العمل على تنويع امل�ساقات الرتبوية وعدم ت�شابهها خوف ًا من امللل ،وتوفري الكتب
الدرا�سية اجليدة يف موعدها يف بداية الف�صل الدرا�سي.
3 .3تذليل ال�صعوبات وامل�شكالت التي تواجه الطالب يف الرتبية العملية.
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�4 .4إر�سال الطالب للرتبية العملية يف املدار�س التي يوجد بها متخ�ص�صون بالرتبية
الريا�ضية من �أجل اال�ستفادة.
5 .5زيادة املواد العملية واملمار�سات الريا�ضية والأن�شطة الداخلية واخلارجية.
�6 .6رضورة توفري امل�ستلزمات (الأدوات الريا�ضية وتهيئة املالعب اجليدة لق�سم
الرتبية الريا�ضية) .
7 .7العمل من قبل اجلامعة لتنمية الكتب واملجالت الريا�ضية املوجودة باملكتبة،
وتزويد املكتبة ب�أحدث �أنواع الكتب الريا�ضية �سواء املنهجية �أو التي تنمي الثقافة الريا�ضية
�8 .8إجراء درا�سات تتناول اخلطط الدرا�سية لكليات الرتبية الريا�ضية التي تقوم
ب�إعداد معلمي الرتبية الريا�ضية من �أجل الوقوف على ما تقدمه للمعلم من معرفة ريا�ضية
وتربية عملية وم�ساقات عملية ونظرية وتقدمي الن�صائح والتوجيهات لتح�سني هذه اخلطط
با�ستمرار.
�9 .9إجراء بحوث تتناول �أهمية �إعداد معلمي الرتبية الريا�ضية.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
1 .1الأغا� ،إح�سان ( : )2002البحث الرتبوي وعنا�رصه ،مناهجه و�أدواته ،ط ،4الإ�سالمية
اجلامعة ،غزة.
�2 .2أبو جامع ،فتحي (" : )2006معوقات تنفيذ الأن�شطة الريا�ضية املدر�سية يف حمافظات
جنوب غزة" ،وقائع امل�ؤمتر العلمي الأول لكلية الرتبية ،التجربة الفل�سطينية يف �إعداد
املناهج الواقع والتطلعات ،املجلد الثاين ،جامعة الأق�صى ،غزة.
�3 .3أبو �سامل ،حامت (" : )2003واقع �إعداد معلم الرتبية الريا�ضية بجامعة الأق�صى" ،ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة الأق�صى وجامعة عني �شم�س بجمهورية م�رص العربية،
الربنامج امل�شرتك.
�4 .4أبو طامع ،بهجت ،2006 ،ال�صعوبات التي تواجه طلبة �أق�سام الرتبية الريا�ضية يف
اجلامعات والكليات الفل�سطينية يف م�ساقات ال�سباحة ،جملة جامعة القد�س املفتوحة
للدرا�سات والأبحاث ،العدد الثامن ،جامعة القد�س املفتوحة ،فل�سطني.
�5 .5أبو طامع ،بهجت ( " : )2006ال�صعوبات التي تواجه طلبة �أق�سام الرتبية الريا�ضية يف
اجلامعات والكليات الفل�سطينية يف م�ساقات ال�سباحة ،جملة جامعة القد�س املفتوحة
للدرا�سات والأبحاث ،العدد الثامن ،جامعة القد�س املفتوحة ،فل�سطني.
�6 .6أبو عبيد� ،أمنار ( " : )1996امل�شكالت التي تواجه ق�سم الرتبية الريا�ضية يف جامعة
م�ؤتة �أثناء تطبيق الرتبية العملية" ،درا�سة علمية من�شورة ،جملة درا�سات العلوم
الرتبوية ،املجلد ( ، )23العدد (� ، )2أيلول  ،1996اجلامعة الأردنية ،عمان ،الأردن.
�7 .7أبو منرة ،حممد ( : )2009الرتبية الريا�ضية وطرائق تدري�سها ،من�شورات جامعة القد�س
املفتوحة ،عمان.523 ،
�8 .8أبو هرجة ،مكارم وزغلول ،حممد ( " : )1999مناهج الرتبية الريا�ضية ،ط" ،1
خنفر ،وليد ،2003 ،ال�صعوبات التي تواجه طالبات تخ�ص�ص الرتبية الريا�ضية يف
اجلامعات واملعاهد الفل�سطينية يف م�ساق كرة ال�سلة ،جملة احتاد اجلامعات العربية ،العدد
احلادي والأربعون ،عمان ،الأردن.
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9 .9اخلويل� ،أمني (�" : )2002أ�صول الرتبية البدنية والريا�ضية املهنية والإعداد املهني"،
النظام العلمي الأكادميي ،دار الفكر العربي ،مدينة ن�رص ،م�رص.
1010زغلول ،حممد و�آخرون (" : )2002تكنولوجيا التعليم و�أ�ساليبها يف الرتبية الريا�ضية"،
مركز الكتاب للن�رش ،القاهرة.
�1111سليم ،حممد (�" : )1973إعداد معلم العلوم" ،بحث مقدم �إىل م�ؤمتر �إعداد وتدريب املعلم
العربي ،التقرير النهائي مل�ؤمتر �إعداد وتدريب املعلم العربي ،القاهرة ،مطبعة التقدم.
�1212صادق ،مرفت ومطر ،عبد احلميد (" : )1995كلية الرتبية اجلامعية ودورها يف �إعداد
وت�أهيل معلمي الرتبية البدنية ملعلمي املتو�سط الثانوي بدولة الكويت" ،امل�ؤمتر العلمي
الريا�ضي ،املبادئ الأوملبية ،الرتاكمات والتحديات ،كلية الرتبية الريا�ضية للبنني،
جامعة حلوان ،القاهرة
1313ال�صاوي ،حممد ودروي�ش ،هدى (" : )1991برنامج �إعداد معلم الرتبية الريا�ضية
بجامعة قطر ور�أي الدار�سني فيه" ،حولية كلية الرتبية ،ال�سنة الثامنة ،العدد الثامن،
جامعة قطر.
�1414صديق� ،صالح (" : )1986م�شكالت الدورات التدريبية ملعلمي املعاهد الأزهرية �أثناء
اخلدمة واحتياجاتهم من هذه الدورات" ،جملة كلية الرتبية ،جامعة الأزهر ،م�رص،
العدد (� ، )6ص .128–105
�1515صالح الدين ،عالم (" : )2005الأ�ساليب الإح�صائية اال�ستداللية يف حتليل بيانات
البحوث النف�سية والرتبوية واالجتماعية "البارامرتية والالبارامرتية" ،القاهرة ،دار
الفكر العربي.
1616عبد احلق ،عماد ،2003 ،ال�صعوبات التي تواجه طلبة ق�سم الرتبية الريا�ضية يف جامعة
النجاح الوطنية مب�ساقات اجلمنا�ستك ،جملة جامعة بيت حلم ،املجلد /العدد (، )22
جامعة بيت حلم ،فل�سطني.
1717عطية� ،صابرين وارمنازي ،ن�رسين ( " : )2009معوقات التدريب امليداين ل�شعبة الإدارة
الريا�ضية بكلية الرتبية الريا�ضية للبنات جامعة الإ�سكندرية ،املجلة العلمية للرتبية
البدنية والريا�ضية جامعة الإ�سكندرية.123 -96 ، )37( ،
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املشكالت التي تواجه طلبة قسم التربية الرياضية
بالكلية اجلامعية التطبيقية بغزة أثناء فترة الدراسة

د .حامت أبو سالم

1818م�سمار ،ب�سام (" : )2001امل�شكالت واملعوقات التي تواجه معلم الرتبية الريا�ضية
املبتدئ باملدار�س احلكومية يف دولة قطر" ،جملة العلوم الرتبوية ،العدد ( ، )1املجلد
( ، )28كلية الرتبية الريا�ضية ،اجلامعة الأردنية ،الأردن.
1919امل�رصي ،وائل ( " : )2011املعوقات التي تواجه طلبة التدريب العملي بق�سم تعليم
الريا�ضة بجامعة الأق�صى – غزة ،جملة جامعة الأزهر بغزة ،املجلد ( )12العدد ()A2
2020معو�ض ،ح�سن (" : )1982طرائق التدري�س يف الرتبية الريا�ضية" ،ط ،4الكويت ،دار
الكتاب احلديث للطبع والن�رش.
2121املال ،في�صل ( : )2004فاعلية ا�ستخدام �أ�سلوب التدري�س امل�صغر يف تنمية بع�ض
كفايات التدري�س لدى الطالب املعلمني بق�سم الرتبية الريا�ضية بجامعة البحرين،
املجلة الرتبوية ،املجلد 18العدد � 78سبتمرب.

ثانياً -املراجع األجنبية:
Everhart, B, Johnson, R & Brantley, B (1996) : Preserves technician
control (micro- teaching) and natural setting priov to student teaching in
physical, Education paper presented at the Annual 2
2. Meeting of the American Educational Research Associational ERIC
Document Re- production services.
3. Macar.B , Maria (2003) : High school physical Education teacher
Attics towed the program goal of the new York state I earning standards
for physical education importance and implantation , Now York USA.
4. Kelsay, L. (2007) .After math of crisis, how colleges respond to prospective
students.Journal of College Admission.N.197, P 6- 13.
1.
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تاريخ التسليم2013/3/12 :م ،تاريخ القبول2013/6/23 :م.
أستاذ مساعد /كلية التنمية االجتماعية واألسرية /فرع رام هللا والبيرة /جامعة القدس المفتوحة.
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ملخص:
تهدف الدرا�سة �إىل التعرف �إىل ال�سمات الأ�سا�سية للعمل التطوعي يف فل�سطني.ويف
�صريوة تطوره منذ مطلع القرن الع�رشين وحتى وقتنا احلا�رض.
منهجية الدرا�سة :تعتمد الدرا�سة املنهج التاريخي املقارن ،بغر�ض الك�شف عن
خ�صائ�ص كل من املا�ضي واحلا�رض ،وذلك باالعتماد على مراجعة للأدبيات املت�صلة
بتاريخ العمل التطوعي يف فل�سطني ،ثم ت�ستكمل ال�صورة با�ستخدام �أ�سلوب املقابلة
املفتوحة يف جمع معلومات حول احلا�رض واملا�ضي القريب مع رواد احلركة التطوعية
ونا�شطيها.لذا جند �أن امل�سرية التاريخية للعمل التطوعي مرت ب�أربع مراحل خمتلفة

ات�سمت كل مرحلة مبجموعة من ال�سمات العامة ،وهي:
1 .1مرحلة العمل التطوعي »العونة»� :شكلّت العونة جزءاً حيوي ًا من الفعل االجتماعي

التطوعي العفوي التلقائي ،كجزء من القيم االجتماعية التي �صاغتها املجتمعات الب�سيطة
والتقليدية.
2 .2مرحلة العمل التطوعي التقليدي من ( :)1970 -19ارتبطت تلك املرحلة ب�إن�شاء
م�ؤ�س�سات ومنظمات متنوعة ذات طبيعة خدماتية ،واتخذ عملها طابع ًا رعائي ًا و�إغاثياً.
3 .3مرحلة العمل التطوعي الوطني من ( :)1990 -70ارتبط العمل التطوعي بالعمل
الوطني يف هذه املرحلة ،عرب �إن�شاء جلان ومنظمات مهنية جماهريية ،عملت على ربط
النا�س بالأر�ض وفكرة املقاومة وال�صمود.
4 .4مرحلة العمل التطوعي املدين من ( – 90حتى الوقت احلا�رض) :ارتبط العمل
التطوعي ب�إن�شاء م�ؤ�س�سات ومنظمات مدنية مهنية متخ�ص�صة ،تعمل بامل�شاركة مع
املجتمع املحلي لتوفري خدمات نوعية.
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Features of Voluntary Work in Palestine
from Ouna (1) to Civil Work

Abstract:
The study seeks identifying the main features of voluntary work in
Palestine within the developmental process it passed through from the start
of the twentieth century.Until now.
Methodology: The researcher applied the historical comparative
approach in order to highlight the previous and current features of voluntary
work depending on literature review that tackled the historical background
of voluntary work in Palestine.After that the researcher depended on the open
interviews with experts and activists in order to collect data about the current
phase and the previous phase of voluntary work
The researcher realized that the voluntary work process in Palestine
passed through various phases with special features for each and in order to
facilitate exploring these phases, they were divided over four main stages:
Voluntary Work (Quna): Ouna represents one of the main components
of social spontaneous activeness as part of the social values. Formed by
simple traditional societies.
Traditional Voluntary Work Phase (19 - 1970): This phase is connected
with the emergence and establishment of service organizations.
National Voluntary Work Phase (70 - 1990): During this phase,
voluntary work was connected directly with the national struggle.
Civil Voluntary Work Phase (90 - up to date): Within this phase,
voluntary work was connected with the emergence of specialized professional
organizations.

The term Ouna is described as support when a person or a group initiate in providing
support for someone to accomplish a work especially during wheat harvest or olive
picking seasons
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متهيد:
العمل التطوعي �شكل من �أ�شكال م�شاركة �أفراد املجتمع يف العملية الإنتاجية ،وبناء
جمتمع متعاون ومتما�سك ،وهو نوع من اجلهود التي يقدمها �أفراد املجتمع دون انتظار
للح�صول على مقابل� ،أو ربح يجنونه ،فهو تربع من الفرد لتقدمي جهود يدوية �أو فكرية
يف احليز العام.وقد مور�س العمل التطوعي يف فل�سطني ب�شكل مميز العتبارات كثرية ،حيث
�ساهم بفاعلية ببعديه الوطني والتنموي االجتماعي -خالل حمطات التطور التاريخي
تعر�ض العمل التطوعي نف�سه
للمجتمع الفل�سطيني -منذ بداية القرن الع�رشين حتى الآن.لذا َّ
�إىل حتوالت يف م�ضمونه ،و�أدواته ،و�أ�ساليبه ،ويف املجاالت التي اهتم بها ،ويف طبيعة
القوى التي حتركه.

أهمية الدراسة:
تكمن �أهمية هذه الدرا�سة يف ب�أنها على الرغم من زخم العمل التطوعي الكبري
وت�أثريه البالغ يف تاريخ املجتمع الفل�سطيني ب�أبعاده الوطنية ،والتنموية ،واخلدمية ،وعلى
الرغم من وجود درا�سات عديدة حول هذا اجلانب من الن�شاط االجتماعي -ت�أخذ منحى
مغايراً اهتم بتحديد ال�سمات الرئي�سة للعمل التطوعي من حيث :طبيعته ،والقوى املحركة،
والغايات املوجهة له ،و�أ�ساليبه ،وجماالته يف كل مرحلة ،وهو الأمر الذي مل يتم التطرق
�إليه من هذه الزاوية ،وبهذا التف�صيل يف الدرا�سات ال�سابقة ،مما قد ي�شكل �إ�ضافة من �ش�أنها
مهمة للبحث الإجتماعي ،ويف تكوين بناء معريف من �ش�أنه �أن
�أن ت�سهم يف �إ�ضاءة م�ساحة ّ
ي�ساعد املهتمني وذوي االخت�صا�ص يف ا�ستحداث �أهداف و�أ�ساليب متجددة ،تالئم ما يواجه
املجتمع الفل�سطيني حالي ًا من ا�ستع�صاء يف احلالة ال�سيا�سية وترهل يف العمل التطوعي.

أهداف الدراسة:
تهدف الدرا�سة عامة �إىل التعرف �إىل �أهم ال�سمات الأ�سا�سية للعمل التطوعي يف فل�سطني
يف �صريورة التطور التي مر بها ذلك العمل على امتداد ما يقارب املائة عام.

وميكن �أن نحدد للدرا�سة الأهداف الفرعية الآتية:
1 .1التعرف �إىل طبيعة العمل التطوعي يف فل�سطني.
2 .2التعرف �إىل القوى املحركة له.
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3 .3التعرف �إىل الأهداف والغايات الدافعة واملوجهة له.
4 .4التعرف �إىل الأ�ساليب والأدوات التي وظ ّفها ذلك العمل.
5 .5التعرف �إىل املجاالت واحلقول امل�شمولة بالن�شاط التطوعي.

مشكلة الدراسة:
يعاين العمل التطوعي يف فل�سطني من انكما�ش ملحوظ يف الآونة الأخرية ،وي�شكل ذلك
االنكما�ش مب�صادره و�أ�سبابه امل�شكلة الرئي�سة لهذه الدرا�سة.ولذلك �ستقوم الدرا�سة مبعاجلة
امل�شكلة بحثي ًا عرب حماولة حتديد ال�سمات العامة للعمل التطوعي يف املجتمع الفل�سطيني
من خالل التطورات التي مر بها منذ بدايات القرن املن�رصم وحتى اللحظة الراهنة ،بغر�ض
�أن ي�شكل الفهم النظري مدخ ًال لعمل ي�ستهدف ا�ستنها�ض الفعل التطوعي من جديد.

أسئلة الدراسة:
حتاول الدرا�سة �أن جتيب على الت�سا�ؤل الرئي�س الآتي :ما ال�سمات الأ�سا�سية
للعمل التطوعي يف فل�سطني؟ وب�شكل �أكرث تف�صي ًال �سوف نحاول الإجابة على الأ�سئلة

وجهت للمبحوثني يف املقابالت:
الفرعية الآتية ،والتي ِّ
1 .1ما طبيعة العمل التطوعي؟
2 .2ما القوى املحركة له؟
3 .3ما الأهداف والغايات الدافعة واملوجهة له؟
4 .4ما الأ�ساليب والأدوات التي وظفها ذلك العمل؟
5 .5ما املجاالت واحلقول امل�شمولة بالن�شاط التطوعي؟

منهج الدراسة وأدواتها:
تعتمد الدرا�سة املنهج التاريخي املقارن ،بغر�ض الك�شف عن خ�صائ�ص كل من املا�ضي
واحلا�رض ،باالعتماد على مراجعة للأدبيات املت�صلة بتاريخ العمل التطوعي يف فل�سطني
املت�صلة مبو�ضوع بحثنا ،تغطي الأ�شكال العفوية الأوىل من قبيل العونة وغريها من �أ�شكال
العمل التقليدي ،حتى ت�صل �إىل الأ�شكال الأحدث ذات ال�صلة بالعمل التطوعي املرتبط
مبقاومة االحتالل وتعزيز �صمود املجتمع.ثم ت�ستكمل ال�صورة با�ستخدام �أ�سلوب املقابلة
يف جمع معلومات حول احلا�رض واملا�ضي القريب مع رواد احلركة التطوعية ،ونا�شطيها
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حيث �أجريت مقابالت مفتوحة ومعمقة مع املبحوثني ،اعتمدت على �إثارة الأ�سئلة الرئي�سة
و�س ِّجل
للدرا�سة ،وتوجيه احلوار مبا يخدم الإجابة على الأ�سئلة املطروحة ،والتي ُد ِّونتُ ،
بع�ضها.وقد �أجريت هذه املقابالت يف ت�رشين الأول  2012با�ستثناء مقابالت املبحوثني
عن التيار ال�سيا�سي اال�سالمي ،فقد متت يف متوز .2013ثم جرى حتليل الأفكار واملالحظات
وا�ستخال�صها مبنهجية «حتليل املحتوى» للمقابالت التي �أجريت ميدانيا ،وبيان نقاط
التقاطع واالختالف يف �إجابات املبحوثني حول الأ�سئلة مدار البحث ،وتوظيفها بنائي ًا
لأغرا�ض الو�صول �إىل اال�ستنتاجات املعرفية التي جتيب على �أ�سئلة الدرا�سة.ويف هذا ال�سياق
ا�ستفادت الدرا�سة من م�صادر ثانوية متثلت يف الأدبيات ال�سابقة ومن م�صادر �أولية ،متثلت
بدورها يف الأ�شخا�ص الذين قوبلوا ممن عا�رصوا و�شاركوا يف العمل التطوعي.

جمتمع الدراسة والعينة:
يتكون جمتمع الدرا�سة من رواد نا�شطني يف حركة العمل التطوعي بو�صفهم �أفراداً
�ساهموا من خالل م�ؤ�س�سات وجلان يف م�سرية العمل التطوعي منذ العام  1970وحتى
اللحظة ،واختريت عينة غري احتمالية (ق�صدية) تكونت من ( )11من رواد ونا�شطني من
حمافظة رام اهلل.بناء على معرفة الباحث ال�شخ�صية لعدد من ه�ؤالء الرواد ،واال�ستق�صاء
للو�صول �إىل الق�سم الآخر منهم ،واختريوا بو�صفهم �أ�شخا�ص ًا ميثلون اجتاهات فكرية
و�سيا�سية متباينة.وقد اكتفى الباحث بهذا العدد من املبحوثني العتقاده ب�أن العينة التي
قوبلت وفرت املعلومات الكافية لتحقيق غر�ض الدرا�سة.

اإلطار النظري:
ال تقوم هذه الدرا�سة بتبني �أية نظرية حمددة ،ومتيل �إىل البحث املفتوح �آخذة
التعريفات ال�شائعة والأكرث قبو ًال وتداو ًال يف �أو�ساط البحث العلمي ،مع الرتكيز على �أهم
العنا�رص امل�شرتكة بني الباحثني املختلفني.وانطالق ًا من هذا التوجه املرن �سوف نقدم
فيما ي�أتي تو�صيف ًا مبدئي ًا �رسيع ًا لفكرة العمل التطوعي بغر�ض توظيفها يف �سياق البحث
الكلي ،ثم ننتقل �إىل عر�ض مفاهيم من قبيل العونة والفزعة وغريها.
أوالً -مفهوم العمل التطوعي:
يع ُّد العمل التطوعي من املفاهيم االجتماعية الإ�شكالية املتغرية ،لكن �أغلب الباحثني
مييلون �إىل االتفاق على عنا�رص �أ�سا�سية للتعريف.حيث خل�صها �أحد الباحثني ب�أنها «جهد
�إرادي مادي� ،أو معنوي ،يبذله الفرد من �أجل جمتمعه ،ت�أكيداً على قيم الإنتماء والتعاون
االجتماعي�( ».شتيوي. )20 ،2000 ،ولي�س بعيداً من ذلك ما ي�أتي به ت�صور الأمم املتحدة
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عندما ي�صف العمل التطوعي ب�أنه“ :عمل غري ربحي ،ال ُيقدم نظري �أجر معلوم ،وهو عمل
غري وظيفي /مهني يقوم به الأفراد من �أجل االرتقاء مب�ستوى معي�شة الآخرين ،القريبني �أو
البعيدين� ،أو املجتمعات الب�رشية ب�صفة مطلقة” (ال�ضاين. )2012 ،ويالحظ يف التعريف
ال�سابق العن�رص الأبرز فيما نتوهم ،والذي يخت�رصه التعبري“ :ال يقدم نظري �أجر معلوم”
فانتفاء الأجر ي�شكل فيما يبدو جوهر فكرة العمل التطوعي ،وي�سمح التعريف يف املقابل
ب�أن يتلقى املتطوع مكاف�أة ما ،وهو ما �شاع يف املجتمع الفل�سطيني التقليدي –كما
�سنالحظ يف �سياق الدرا�سة -حيث كان يقدم للمتطوعني يف �أحيان كثرية الطعام تكرمياً،
�أو مكاف�أة معنوية على تطوعهم.
ومن زاوية �أخرى يركز عمر رحال على جانب تفجري الطاقات املجتمعية ،بو�صفه
�سمة من �سمات العمل التطوعي ،ي�ؤدي �إىل توظيف ما هو كامن لدى �أفراد جمتمع ما ،بغ�ض
ف�ضاء للتوا�صل بني النا�س يف امل�ستويات
النظر عن العمر� ،أو اخللفية ،ويرى فيه �أي�ض ًا
ً
املختلفة الثقافية والإجتماعية.
(�أنظر :رحال. )37 ،2009 ،وهو بذلك �أحد مرتكزات التنمية الإجتماعية واالقت�صادية،
�إذ تتحقق من خالله امل�ساهمة يف الن�شاطات الإجتماعية ،واالقت�صادية ،واملجتمعية ،والتي
ت�أخذ �أ�شكا ًال من قبيل التكافل االجتماعي ،وتنمية املجتمع املحلي ،وامل�ساعدة يف �أوقات
الطوارئ والكوارث الطبيعية.
وتزداد �أهمية العمل التطوعي يف الوقت احلا�رض نتيجة “عجز احلكومات عن القيام
منفردة بدورها التنموي ،وت�أمني حاجات الأفراد ،دون تعاون وت�ضافر اجلهود مع جهات
�أخرى ت�ساهم ب�شكل متواز يف هذا املجال” (حماد و�آخرون. )101 ،2010 ،وبالتايل يبدو
املهمة للعمل التطوعي هو �سد النق�ص يف اخلدمات يف ظل عدم كفاية موارد
�أن �أحد الأدوار
ّ
الدولة� ،أو عدم التزامها ال�سيا�سي بتلبية حاجات املجتمع كافة.
وقد عرف املجتمع الفل�سطيني العمل التطوعي منذ زمن بعيد.ومر العمل التطوعي
مبراحل خمتلفة عرب التاريخ الفل�سطيني امتاز يف كل منها مبجموعة من ال�سمات
واخل�صائ�ص.ولإبراز هذه اخل�صائ�ص وال�سمات ،ولتحقيق غاية الدرا�سة ،فقد ُق�سم العمل
التطوعي �إىل �أربع مراحل ا�ستنادا �إىل مراجعة الأدبيات واملقابالت التي �أجريت لأغرا�ض
الدرا�سة ،والتي �أظهرت جمموعة ال�سمات املميزة للعمل التطوعي يف كل فرتة زمنية من
�صريورة تطوره يف املجتمع الفل�سطيني.ويجب �أن ن�شري هنا �إىل �أن هذا الت�صنيف ال يعني
االنف�صال التام بني كل مرحلة وما يليها ،و�إمنا تداخلت الأ�شكال املختلفة وتعاي�شت يف
احلقبة الواحدة.
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مراحل العمل التطوعي:
♦ ♦�أوالً -العونة� :أول �أ�شكال العمل التطوعي التي عرفها املجتمع الفل�سطيني هي ما
يطلق عليه تعبري «العونة» ،والعونة ح�سب الباحث الفلكلوري منر �رسحان« :عادة ايجابية
كانت �شائعة يف القرية الفل�سطينية.فعندما يحني وقت بناء بيت� ،أو ح�صاد منطقة ما� ،أو
قطف حم�صول معني ،يتعاون الفالحون معا لإجناز املهمة.وبعد االنتهاء من العمل يقدم
�صاحب العمل للفالحني امل�شاركني طعاماً ،وقد يقدم لهم �شيئ ًا من املح�صول ،ومن الأمثلة
على م�ساعدة النا�س بع�ضهم لبع�ض ،معاونة ال�شخ�ص الذي يبني خابية حلفظ احلبوب،
فذلك يحتاج جلهد جماعي يف نقل اخلابية �إىل داخل الدار» ٍ(�رسحان ،ب.ت. )415 ،.
فتعرف العونة مركزة على الأ�سا�س االجتماعي االقت�صادي
�أما الباحثة ناديا البطمة ّ
لها ب�أنها « :عادة جمتمعية� ،أنتجتها احلاجة �إىل التكاتف ،والتعاون ملواجهة �ضغط العمل
يف �أوقات املوا�سم الزراعية الكبرية ملو�سم احل�صاد ،والزيتون ،وبناء البيوت ،والأماكن
العامة كامل�ضافة ،وترى �أن هذه العادة تطورت لت�صبح نظام ًا له �أ�صوله ،وقوانينه ،وي�ساهم
فيه كل الفئات العمرية ،لي�صبح املو�سم مهرجان ًا اقت�صادياً ،واجتماعياً ،ووجدانياً ،يعزز
ال�شعور باالنتماء ،والوالء للأر�ض ،وال�رشكاء من الأحياء( ».البطمة)54 -53 ،2011 ،
.وين�سجم الفهم النظري �أعاله ل�سلوك العونة ومعناها مع الو�صف الذي يقدمه كبار ال�سن
ممن عاي�شوا تلك املرحلة على نطاق وا�سع.وي�صدق على ذلك ما ذكره احلاج �أبو علي مزعل
البالغ من العمر  94عام ًا يف و�صفه للعونة� ،إذ يقول« :بقت النا�س ت�ساعد بع�ضها البع�ض
يف حراثة الأر�ض ،وتلقيط الزيتون ،وح�صيدة القمح ،وال�شعري ،والذرة ،واحلم�ص ،والعد�س،
والتذرية على البيادر ،وبناية الدور ،وبكل اي�شي.وبقوا يفزعوا النا�س لبع�ض يف ال�شدة ،يعني
لو �صار مطر قوي ووقعت دور� ،أو لو ان�رسقت غنم حلدا� ،أو �صارت طو�شة مع نا�س من البلد
والغرب (من اغراب) وحدا دب ال�صوت ،كانت كل البلد تفزع �صغار وكبار ،يوم ما اجا اجلراد
على البلد ،كل البلد هبت النا�س بالع�صي واملكان�س والكريكات لقتل اجلراد ،وي�ضيف :جرت
العادة �إنو النا�س تنزل كل واحد على �شغلو ،والنا�س اللي بتخل�ص �أول كانت متيل على
النا�س اللي بتتاخر يف ال�شغل.وما بقت النا�س توخذ �أجار ،ب�س الأكل ،كان �صحاب الأر�ض
يطبخوا ويطعموا النا�س اللي بت�شتغل.و�شو كان الأكل؟ يا جمدرة ،يا بحته وهي (خليط من
الأرز واحلليب املغلي بال�سكر) .والنا�س اللي ما �إلهم رزق بقوا يعطوهم �شوية من املح�صول،
�إ�شي ي�سد من حاجتهم( ».احلاج مزعل ،مقابلة. )2012 ،
وبناء على ما �سبق ميكن القول �إن :العونة /الفزعة �شكلّت جزءاً حيوي ًا من الفعل
ً
االجتماعي التطوعي العفوي التلقائي.فالعونة بهذا املفهوم هي :جزء من القيم االجتماعية
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التي �صاغتها املجتمعات الب�سيطة والتقليدية يف جمابهة التحديات التي تفرزها البيئة
الطبيعية من كوارث طبيعية ،كالفي�ضانات واجلفاف ،واجلراد ،واالنهيارات ،وغريها.
ويف جمابهة �ضغط العمل يف بع�ض املوا�سم واملحا�صيل.وهي بذلك تع ّد �سلوك ًا اجتماعي ًا
تطوعي ًا اتخذ �شكل العادة ،وعبرّ عنه عرب ت�ضامن �أفراد املجتمع� ،أو اجلماعة ،من �أجل البقاء.
و�أ�صبحت فيما بعد جزءاً من العادات االجتماعية الرا�سخة يف تلك املجتمعات.
�أ�شار احلاج مزعل يف املقابلة �أعاله �إىل نوعني من الت�ضامن الطوعي� ،أحدهما الذي
ي�أخذ ا�سم العونة ،والثاين ي�أخذ تعبري «الفزعة».وعلى الرغم من عدم متييز الفالحني بينهما
�إال �أنه ميكن من خالل حمتوى كالم احلاج مالحظة وجود النوعني امل�شار �إليهما �آنفاً.ويبدو
�أن مفهوم العونة يقرتب من جمابهة �ضغط العمل يف بع�ض املوا�سم وفرية االنتاج ،فيما
يقرتب مفهوم الفزعة �أكرث من مواجهة الكوارث الطبيعة ،والعدوان اخلارجي على اجلماعة،
�أو احلي� ،أو القرية ،عندما تقع ال�رصاعات االجتماعية بني الأحياء والعائالت والقرى.وهنا
يتج�سد دور الفزعة يف �صد هجمات املعتدين على اجلماعة� ،أو على ممتلكاتهم من قبل
الل�صو�ص وقطاع الطرق.
وكما نالحظ ف�إن العونة عمل تلقائي ،فردي �أو جماعي ،ال تديره جهات� ،أو م�ؤ�س�سات،
وال يقت�رص على فئة اجتماعية دون غريها ،بل كان ي�شارك فيه جميع �أبناء القرية من
اجلن�سني ،ومن الأعمار كافة.فهو �إذن عمل من�سجم مع م�ستوى تطور املجتمع ،ومدى توافر
الإمكانات لديه يف �سياق جمتمع زراعي مو�سمي ،يعتمد على العمل اليدوي والبهائم،
املهمات ،ومواجهة املخاطر التي تواجه اجلماعة.
ويحتاج �إىل التعاون من �أجل �إجناز
ّ
وقد ت�أثر نظام العونة بالتغريات والتطورات التي حدثت على املجتمع الفل�سطيني
عامة.و�أخذ هذا ال�شكل من العمل التطوعي باالنح�سار تدريجي ًا مع هيمنة املدينة على
ح�ساب الريف ،وبروز العمل امل�أجور مع بداية االنتداب الربيطاين ،وبروز �أ�شكال جديدة من
العمل التطوعي متثلت يف امل�ؤ�س�سات ،واجلمعيات اخلريية والنقابية التي تو�سعت مع الوقت
يف احلقبة الأردنية ،وبعد االحتالل اال�رسائيلي.وبلغت �أق�صى مدى لها مع دخول ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية.لقد �أثرت هذه التغريات التي حدثت يف جمال العمل التطوعي على
نظام العونة.و�أدت �إىل انح�ساره ،بحيث ينظر اليوم �إىل العونة باعتبارها جزءاً من الرتاث
والفلكلور يف املجتمع الفل�سطيني ،الأمر الذي �ستو�ضحه الدرا�سة يف املراحل اللآحقة.
♦

♦ثانياً -العمل التطوعي التقليدي من ()1970 -1919

مع التطور الذي حدث للمجتمع الفل�سطيني يف بدايات القرن الع�رشين ،برزت �صيغة
جديدة من العمل التطوعي يربطها عبد اللطيف الربغوثي بن�شوء املدن (ظهور املجتمع
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املدين)  ،وظهور فئة املثقفني ،وقد متثل هذا التحول يف ت�شكيل املنظمات واجلمعيات
اخلريية.يقول الربغوثي« :وملا كانت املدن الفل�سطينية بعامة ،والقد�س ،ويافا ،وعكا،
وحيفا ،ونابل�س بخا�صة ،هي الأوفر حظ ًا فيما يتعلق بتوافر العاملني املذكورين ،ف�إننا
نالحظ �أن اجلمعيات امل�شار �إليها بد�أت يف هذه املدن قبل غريها.و�إنها �أي اجلمعيات
ظلت ظاهرة مدنية حتى حدوث النكبة عام ( .»1948الربغوثي )39 ،1997 ،وي�ضيف:
«ومع تو�سع النظام التعليمي ،وحت�سنه وظهور الأحزاب ال�سيا�سية ،ازداد عدد اجلمعيات
والنوادي ،والروابط ،واالحتادات ب�شكل الفت منها جمعية االحتاد الن�سائي العربي
يف نابل�س  ،1921وجمعية ال�سيدات الوطنية يافا  ،1929وجمعية احتاد العا�صمة
الن�سائي يف القد�س  ،1929وجمعية جندة الفتاة يف يافا 1940 ،وجمعية الت�ضامن
االجتماعي الن�سائي يف كل من اللد وعكا ،يف العامني  1947 ،1945على التوايل ،وبلغ
عدد اجلمعيات يف الفرتة الأردنية ما يقارب  174جمعية تركّ ز عملها يف الن�شاطات
الثقافية ،والريا�ضية ،و�إغاثة الأ�رس املحتاجة ،ويف املجاالت التعاونية ،والنقابية
واالجتماعية ،والإنتاجية ،وال�صحية ،والرتاثية ،والأمومة والطفولة ،والت�أهيل املهني».
(امل�صدر ال�سابق. )40 ،ومن بني اجلمعيات البارزة التي �أدت دوراً ن�شط ًا يف املجتمع
املقد�سي جمعية (دار الطفل العربي) التي تعد منوذج ًا للعمل التطوعي اجلاد اذ «عملت
هند احل�سيني كمنظمة جلمعية الت�ضامن االجتماعي الن�سائي بالقد�س ،والتي �أ�صبح لها
 22فرع ًا يف فل�سطني ،تركّ ز ن�شاطها يف جمال ريا�ض الأطفال ،وحمو الأمية ،وتعليم
املهن كاخلياطة.ويف العام � 1948أُن�شئت جمعية دار الطفل العربي بالأ�سا�س لرعاية 55
طفال من �ضحايا جمزرة دير يا�سني.بد�أت بغرفتني وانتهت بامتالك حي ب�أكمله ي�ضم
حتولت الغرفتان �إىل مدر�سة ،ت�ضم ح�ضانة ورو�ضة  1970ومتحف ًا
�ست عمارات ،حيث ّ
للرتاث ثم �إىل كلية جامعية عرفت بكلية هند احل�سيني للبنات .1982ثم مركزاً للأبحاث،
ومعهداً عالي ًا للآثار مينح درجة املاج�ستري» (الدجاين. )156 -153 ،2010 ،
وبناء على ما تقدم ،ميكن القول �إن العمل التطوعي منذ بدايات القرن الع�رشين وحتى
حدوث االحتالل للن�صف الثاين من فل�سطني (ال�ضفة الغربية وقطاع غزة) يف العام ،1967
اتخذ طابعا تقليديا ارتبط ب�إن�شاء م�ؤ�س�سات ،ومنظمات متنوعة ذات طبيعة خدماتية،
هدفت خلدمة فئات و�رشائح اجتماعية كالعمال ،والأ�رسة ،واملر�أة.واتخذ عمله ًا طابع ًا
رعائي ًا و�إغاثياً ،حتركه قيم العمل اخلريي والتكافل االجتماعي� ،أو احلاجات املطلبية كما
يف حالة العمال.ويف بع�ض احلاالت اتخذ جانب ًا من الدعم للحركة الن�ضالية الفل�سطينية.
وقد كان لأبناء العائالت املي�سورة ،واملثقفني منها دوراً حيوي ًا يف قيادة ،العمل التطوعي
و�إدارته من خالل امل�ؤ�س�سات التطوعية ،فيما ا�ستمر وجود «العونه» يف �أغلب القرى والريف
الفل�سطيني يف هذه املرحلة.
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♦


♦ثالثاً -العمل التطوعي الوطني من (: )1990 -70
بدايات العمل التطوعي الوطني:

�شهد العمل التطوعي حتو ًال جذري ًا منذ بداية ال�سبعينيات من القرن الع�رشين ،حيث
وجد الفل�سطينيون �أنف�سهم بعد العام  ،1967وقد احتل ما تبقى من وطنهم (ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة) ويف مواجهة مبا�رشة مع االحتالل و�سيا�ساته ،و�إجراءاته القمعية جتاه
حماوالت املقاومة من قبل ال�شعب الفل�سطيني.يقول �سليم متاري « :كنت ومنري فا�شه،
وعبد اجلواد �صالح ،وحمرم الربغوثي ،ون�شطاء �سيا�سيني وقوميني ،و�شخ�صيات وطنية،
�أغلبهم من الي�ساريني يف جامعة بريزيت ،وحول بلدية البرية ف�إنها من النواة الأ�سا�سية
التي �أ�س�ست العمل التطوعي.و�شارك فيه �شباب من املدن ،واملثقفون ،واجلامعيون الذين
�أدركوا مبكراً الفراغ ال�سيا�سي الذي ن�ش�أ يف املجتمع الفل�سطيني نتيجة االحتالل ،وما
نتج عن ذلك من توجه الفالحني للعمل يف �إ�رسائيل ،والرتاجع الذي حل بقطاع الإنتاج
الزراعي الوطني ،ووجود مركز الن�شاط للحركة الن�ضالية ،وال�سيا�سية الفل�سطينية يف
�ساحات اخلارج ،وي�ضيف متاري كان منري فا�شه رائداً للمجموعة ،وعبد اجلواد �صالح
واجهتها اجلماهريية.وبد�أ النقا�ش حول الكيفية التي من خاللها ميكن ت�أطري فعل
اجتماعي قوامه �إ�رشاك ال�شباب يف ن�شاطات اجتماعية ،تهدف �إىل ربط ال�شباب بالأر�ض،
وكنوع من املقاومة وال�صمود �أ�صبحت هذه اللجان مبثابة الواجهة اجلماهريية للعمل
ال�سيا�سي( ».متاري ،مقابلة. )2012 ،


تطور العمل التطوعي:

تطور العمل التطوعي ب�رسعة ،وتعر�ض لتحوالت نوعية تتعر�ض لها املقابالت التي
�أجريت مع م�ؤ�س�سني ورواد يف احلركة التطوعية يف هذه املرحلة.ومن ذلك �أن العمل انتقل
من الطابع الوطني العفوي العام �إىل ن�شاط حزبي يت�أثر بالأجندات ،والتوجهات الأيدلوجية
وال�سيا�سية لهذه احلزب �أو ذاك.وت�سجل املقابالت بو�ضوح تام وترية التطورات يف و�ضعية
العمل التطوعي وت�شابكها ،ويف هذا ال�صدد يقول عدنان داغر « :جل�أت جمموعة من النا�شطني
ال�سيا�سيني ،وال�شخ�صيات الوطنية للعمل التطوعي كمظلة للعمل الوطني وال�سيا�سي.وقاد
عبد اجلواد �صالح وكان رئي�س ًا لبلدية البرية �أول عمل تطوعي يف �سوق ح�سبة البرية.ثم
�شاركت ب�أعمال تطوعية يف م�ساعدة املزارعني يف املوا�سم ،وبخا�صة احل�صيدة ،والزيتون
يف �سلواد ،وقبية� ،أو �شقبة على ما �أذكر.وهنا دخل احلزب على اخلط لتنظيم العمل التطوعي
يف جلان �سميت «جلان العمل التطوعي» وبد�أت هذه اللجان بالت�شكل واالنت�شار يف القرى.
ومل حتمل هذه اللجان طابع ًا حزبياً ،بل �شارك اجلميع فيها ب�إطار وطني اجتماعي( ».داغر،
مقابلة. )2012 ،
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كذلك �أ�س�س فريد مرة �أول جلنة عمل تطوعي يف قرية كفر مالك ما بني العامني -72
 1973على �أثر م�شاركته يف الأعمال التطوعية التي قامت بها جلنة العمل التطوعي يف رام
اهلل.وكان �آنذاك طالب ًا يف املرحلة الثانوية يف مدر�سة الها�شمية يف البرية ،ومل يكن قد دخل
معرتك العمل احلزبي بعد ،و�إىل جانب العمل التطوعي �شارك يف اجتماعات ،ولقاءات ثقافية
كان يعقدها النا�شطون يف العمل التطوعي يف مكتبة رام اهلل ،ومكتبة البرية ،تناق�ش فيها
موا�ضيع وق�ضايا �سيا�سية وثقافية.كان من بينهم منري فا�شة ،و�سليم متاري ،و�سليم الب�سط،
وفلورا اللحام ،و�سهام و�سهري الربغوثي ،وعزمي ال�شعيبي ،وزكريا النحا�س ،وف�ؤاد �سلوم،
ومها م�ستكلم و�آخرون.ويتابع مرة :بد�أت جلنة العمل التطوعي يف القيام ب�أعمال تطوعية
يف القرية ،كتنظيف وترميم و�شق الطرق ،وبناء ال�سال�سل احلجرية حول الأرا�ضي ،وزراعة
الأ�شجار ،والزيتون ،وامل�ساعدة يف احل�صيدة وعقد البيوت.وكان من �أهم �إجنازات اللجنة
(العمل يف م�رشوع كهرباء كفر مالك) .وكان كذلك من �أهم الإجنازات التي حققتها اللجنة
�إف�شال م�رشوع �إجناز جمل�س قروي من ممثلي الع�شائر يف القرية ،والإ�رصار على تكوينه
عرب الإنتخاب ،مل حتدث انتخابات ،ومل يت�شكل املجل�س الع�شائري (مرة ،مقابلة. )2012 ،
ويف مزيد من التو�صيف لطبيعة العمل التطوعي وانت�شاره وتنوع جماالته يقول �سفيان
العدوي � 54سنة من �سكان البرية « -تعرفت على جلنة العمل التطوعي يف العام  1976يف
رام اهلل ،وكنت طالب ًا يف التوجيهي ،ومل �أكن بعد قد دخلت العمل احلزبي ال�سيا�سي ،و�شاركت
يف العديد من الأعمال التطوعية التي كانت تقام �أيام اجلمعة ،ومنها :تنظيف ال�شوارع
وترميمها ،ومن �أهم الأعمال التي �شاركت فيها بناء �شبكة الطرق يف خميمي اجللزون
والأمعري ،حيث كانت الوكالة توافر املواد اخلام من الأ�سمنت واملعدات ،وكنا ن�شارك يف
العمل اليدوي يف ر�صف ال�شوارع ،ومدها بالأ�سمنت ،وكنت �أ�شارك �أي�ضا يف االجتماعات
واللقاءات الثقافية التي تعقد �أ�سبوعيا يف مكتبتي رام واهلل والبرية (عدوي ،مقابلة.)2012 ،


حتول العمل التطوعي الوطني �إىل ن�شاط حزبي:

نالحظ هنا كيف مت التقاط الفكرة والعمل على انت�شارها ،والتو�سع يف امل�شاركة
ال�شعبية ،ويف التنوع الكبري يف جماالت التطوع ،وات�سام احلركة التطوعية لغاية اللحظة
بالطابع الوطني العام ،وم�شاركة فئات خمتلفة من املجتمع الفل�سطيني فيها ،وبقي الأمر
كذلك �إىل �أن دخلت القوى ،وف�صائل العمل الوطني يف حالة من التناف�س وال�رصاع على
قيادة و�إدارة الن�شاط التطوعي.وهو ما ي�ؤكده داغر بالقول« :بقي العمل التطوعي على هذا
املنوال حتى بروز تناف�س بني احلزب ال�شيوعي الفل�سطيني واجلبهة ال�شعبية على قيادة
هذه اللجان يف املواقع املختلفة ،وعلى �أثر ذلك ُعقد م�ؤمتر عام للجان العمل التطوعي
يف �أريحا ،و�شكِّلت اللجنة العليا للعمل التطوعي ،حيث انتخب حمرم الربغوثي رئي�س ًا لهذه
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اللجنة التي عرفت فيما بعد باحتاد جلان العمل التطوعي ،وخ�ضعت قيادتها يف خمتلف
املواقع للف�صيل الأكرث ح�ضوراً يف املوقع؛ لأنها كانت تتم عرب االنتخاب ،فيقودها الف�صيل
الذي يفوز باالنتخابات وكانت حركة فتح حتى هذا الوقت من�شغلة بالعمل الع�سكري �أكرث،
�أما اجلبهة الدميقراطية فكانت م�شغولة بالعمال والنقابات العمالية ،حيث كانت تطرح
نف�سها ممثلة الطبقة العاملة” (داغر ،مقابلة. )2012 ،
تتفق �آراء كل من داغر ،ومرة ،والعدوي على هذه الرواية للعمل التطوعي حتى هذه
اللحظة ،واتفقت روايتهم �أن هذه ال�صورة للعمل التطوعي بقيت على هذا املنوال حتى دخول
حركة فتح �إىل �ساحة العمل التطوعي واجلماهريي.


التحاق فتح بالعمل التطوعي واكتمال �إحلاقه بالن�شاط الف�صائلي:

ي�ؤكد طالل �أبو عفيفة �أحد م�ؤ�س�سي جلان ال�شبيبة للعمل اجلماهريي على �أن التحول يف
العمل التطوعي باجتاه �أن يكون فرع ًا للعمل احلزبي قد اكتمل بدخول فتح ميدان الن�شاط
التطوعي.ويف هذا املعنى يقول« :كان العمل التطوعي واجلماهريي قا�رصاً على اجلبهة
ال�شعبية واحلزب ال�شيوعي �إىل �أن تنبهت فتح للأهمية التعبوية والن�ضالية لهذا العمل،
ودخلت فتح هذه ال�ساحة يف العام .1981وخالل � 4 -3سنوات كانت ت�سيطر على �أغلبية
اللجان واملنظمات اجلماهريية والطالبية (�أبوعفيفة ،مقابلة. )2012 ،
وي�ضيف جمال ال�سلقان يف و�صفه للعمل خالل هذه املرحلة يف مقال له ن�رشته على
وكالة مع ًا يف ذكرى علي طبيلة �أحد النا�شطني امل�ؤ�س�سني للعمل اجلماهريي� ،أنه كان
لدى فتح «كادر يجوب الوطن طو ًال وعر�ضاً� ،شك ّل مبجموعه حالة خا�صة من احل�ضور،
وللإن�صاف فقد كان اجلميع يف خمتلف املواقع يعمل كخلية واحدة ،اجلامعات ،وجمال�س
طلبتها ،ونقابات عامليها ،واملعاهد ،وجلان ال�شبيبة للعمل االجتماعي ،وجلان املر�أة،
والأطباء ،وجلان اخلدمات ال�صحية ،واملدار�س الثانوية ،ونقابات العمال.وم�ؤ�س�سات،
وجلان ،وحركات ،واحتادات ،ونقابات ،وجمعيات ،و�صحف ،كان ين�شط فيها وين�سق عملها
في�صل احل�سيني ،وعدنان �إدري�س ،و�أبو نبيل ادعي�س ،وذياب ال�رشباتي ،وخليل �أبو زياد
و�أكرم هنية» (ال�سلقان ،معاً)
ويف ال�سياق ذاته ي�ؤكد (داغر ومرة) دور فتح يف الإجهاز على الطابع الوطني العام
للعمل التطوعي مل�صلحة حتويله �إىل ما ي�شبه الن�شاط احلزبي الذي يتبع مبا�رشة للقرار
ال�سيا�سي للف�صيل ،ويجعل منه �أداة من �أدوات التناف�س وال�رصاع مع الف�صائل الأخرى.يقول
داغر ومرة «�إن فتح مل تدخل العمل التطوعي واجلماهريي يف �إطار الت�شكيل القائم حتت
احتاد جلان العمل التطوعي ،بل دخلته بت�شكيل �أطر موازية خا�صة باحلركة حتت ا�سم (جلان
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ال�شبيبة) وهي بذلك �شقت الت�شكيل الوطني للعمل التطوعي ،ودخلت يف �رصاع مع القوى
الأخرى على ال�سيطرة على العمل التطوعي واجلماهريي( ».داغر ومرة ،مقابالت)2012 ،
وعلى �أثر ذلك �شكلّت بقية القوى ال�سيا�سية الرئي�سة �أطرها وجلانها اخلا�صة ،و�أ�صبح لكل
ف�صيل جلانه اخلا�صة للعمل التطوعي ،وت�شكلت خارطة اللجان والأطر التطوعية ب�شكل
�أ�سا�سي من الف�صائل الأ�سا�سية يف منظمة التحرير على النحو الآتي:
حركة فتح
جلنة ال�شبيبة للعمل
العمل التطوعي
االجتماعي
حركة ال�شبيبة
العمل النقابي
العمالية\النقابية
العمل الطالبي

اجلبهة ال�شعبية
جلان العمل
التطوعي

اجلبهة الدميقراطية
مل ت�شكل جلان خا�صة

جبهة العمل النقابية كتلة الوحدة العمالية

حركة ال�شبيبة الطالبية جبهة العمل الطالبي كتلة الوحدة الطالبية

املر�أة

جلان املر�أة للعمل
االجتماعي

العمل ال�صحي

جلان اخلدمات ال�صحية جلان العمل ال�صحي جلان الرعاية ال�صحية

العمل الزراعي

مل ت�شكل جلان

جلان املر�أة
الفل�سطينية

جلان العمل الن�سائي

جلان العمل الزراعي احتاد الفالحني

حزب ال�شعب
(ال�شيوعي) �سابقا
اللجنة العليا للعمل
التطوعي
كتلة االحتاد العمالية
التقدمية
كتلة االحتاد الطالبية
جلان املر�أة العاملة
جلان الإغاثة الطبية
جلان الإغاثة الزراعية

مصدر معلومات الجدول اعاله جمعت من كل من :فريد مرة ،جمال السلقان ،محمد الحلو ،سفيان عدوي

وتو�سع الن�شاط اجلماهريي �إىل درجة �أن ا�رسائيل فقدت قدرتها على ال�سيطرة عليه،
وحتول الن�شاط التطوعي ب�شكل �أ�سا�س نحو الفعل ال�سيا�سي املبا�رش لهذه الأطر واللجان،
وازدادت حدة التناف�س وال�رصاع بني الف�صائل من �أجل ال�سيطرة على العمل ال�سيا�سي
واجلماهريي وتبو�ؤ مركز القيادة� ،إىل حد و�صلت معه الأمور م�ستوى الت�صادم والإ�شتباك
بني الف�صائل ،وخا�صة مع ظهور حركة الإخوان امل�سلمني ،ودخولها �ساحة العمل امليداين
حتت ا�سم (حما�س) يف بداية الإنتفا�ضة الأوىل بتوجه متعار�ض مع ف�صائل م.ت.ف،
ومقدمة نف�سها بدي ًال لف�صائل منظمة التحرير.


التحاق التيار ال�سيا�سي اال�سالمي بالعمل التطوعي واجلماهريي:

انتهج التيار ال�سيا�سي الإ�سالمي منوذجا خمتلفا بع�ض ال�شيء عن الآخرين يف
التيارات ال�سيا�سية الوطنية يف ممار�سته للعمل التطوعي�.إذ جل�أ �إىل �إن�شاء جمعيات من
النوع التقليدي مار�س يف ظلها العمل التطوعي من « منطلق الدافع الديني املتمثل يف
الدعوة ،والوعظ الديني ،ويف العمل اخلريي ل�صالح الفئات االجتماعية ال�ضعيفة كالفقراء،
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واليتامى ،والأرامل ،كعمل يدخل يف �أركان الدين الإ�سالمي.غر�ضه �إر�ضاء اهلل ،والعمل
ال�صالح.وكانت جمعية الرب ب�أبناء ال�شهداء من �أوائل اجلمعيات التي �أن�ش�أها هذا االجتاه
�إبان الفرتة الأردنية (حميده ،مقابلة. )2013 ،وقد �أو�ضح ال�شيخ ف�ضل �صالح جانب ًا مهم ًا
من م�ساهمة هذا االجتاه بقوله« :كنت من بني جمموعة الرجال الذين �أ�س�سوا جلان الزكاة يف
منت�صف ال�سبعينيات تقريب ًا �أذكر منهم احلاج دروي�ش الزين ،واحلاج جنيب اجلريري وال�شيخ
ريا�ض نبهان ،و�آخرون ،والتي �أ ّدت دوراً مهما يف العمل والتوا�صل اجلماهريي بعد انت�شارها
�إىل معظم املحافظات ،وبعد �أن بد�أت هذه اللجان بالتو�سع يف �إن�شاء م�ؤ�س�سات خمتلفة
حتت �إطارها متثلت يف اجلوانب التعليمية عرب �إن�شاء مدار�س ذات �صبغة �إ�سالمية ،و�إن�شاء
العيادات الطبية وامل�ست�شفيات.ويف الوقت نف�سه تقريب ًا ت�أ�س�ست اجلمعية اخلريية الإ�سالمية،
واجتماعية.تكر�س ن�شاطها يف �إن�شاء م�ؤ�س�سات تربوية تعليمية،
التي قامت لأهداف تربوية
ّ
ذات طابع �إ�سالمي ،كذلك �شكلت الأوقاف ومن خالل جمعيات حتفيظ القر�آن ،ودرو�س الوعظ
والإر�شاد الديني� ،أر�ضية وا�سعة للعمل التطوعي للتيار ال�سيا�سي الإ�سالمي.ويف �أواخر
ال�سبعينيات ت�شكلت الأطر الطالبية مبا عرف بالكتلة الإ�سالمية» (�صالح ،مقابلة)2013 ،
 ،وقد تو�سع هذا االجتاه بعد انطالق حركة حما�س يف بداية االنتفا�ضة الأوىل عام ،1987
و�إعالن نف�سها حركة �سيا�سية جماهريية يف ال�شارع الفل�سطيني ،م�ستندة �إىل هذا الإرث من
العمل االجتماعي.و�أ�صبحت مناف�س ًا قوي ًا لف�صائل احلركة الوطنية من خالل التو�سع يف
�إن�شاء �أطر ،وجلان طبية ،و�شبابية ،وجمعيات ن�سوية.


االنتفا�ضة وت�شكيل القيادة الوطنية املوحدة وجلانها ال�شعبية:

اندلعت �رشارة االنتفا�ضة يف العام  ،1987وحتولت يف غ�ضون �أيام �إىل حركة �شعبية
جماهريية عامة�.أملت على الف�صائل االحتاد حتت �إطار القيادة املوحدة لالنتفا�ضة التي
ت�شكلت من مندوبني من �أغلبية الف�صائل املن�ضوية حتت �إطار م.ت.ف.وت�شكلت اللجان
ال�شعبية يف املدن والأحياء والقرى واملخيمات ،فيما عملت حركة حما�س ب�شكل منف�صل،
ومواز ،ومتعار�ض مع ف�صائل املنظمة وطرحت نف�سها بدي ًال للقيادة املوحدة وملنظمة
التحرير ،وكانت ت�صدر بياناتها اخلا�صة ،وفعاليتها اخلا�صة املتعار�ضة مع برنامج
القيادة املوحدة لالنتفا�ضة ،الأمر الذي �ساهم يف �شق العمل الن�ضايل الوطني ،ووجود
م�ساحة من ال�رصاعات اجلانبية �أثرت على روح العمل الوطني اجلماعي.
وعلى الرغم من ذلك تطور الفعل ال�شعبي �إىل حالة من الع�صيان املدين الذي ميثل �أعلى
درجة ن�ضالية جماهريية بلغتها االنتفا�ضة ،وج�سدتها جتربة بيت �ساحور( .انظر :كتاب،
. )86 ،2010
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وقد اقت�رص العمل التطوعي يف هذه املرحلة على «اللجان ال�شعبية التي كانت تقوم
بعمليات �إغاثية للمناطق املحا�رصة ،واخلا�ضعة ملنع التجول ،وتقدمي اخلدمات يف �ضوء
الأحياء واملناطق ،وبناء اقت�صاد ال�صمود الذي مت ّثل يف الزراعة املنزلية ،وتربية الدواجن
يف احلواكري ،وعلى �أ�سطح املنازل ويف القرى على امل�ساعدة يف جمع ثمار الب�ساتني،
والزيتون ،وتنظيف ال�شوارع من احلواجز ،واحلجارة بعد حدوث املواجهات ،والت�ضامن مع
�أ�رس ال�شهداء واملعتقلني( ».داغر ،مقابلة. )2012 ،
بد�أ زخم االنتفا�ضة اجلماهريي باالنح�سار بفعل جمموعة من العوامل من �أهمها:
حجم القمع والتع�سف الذي مار�سه االحتالل من ح�صار ،واعتقال ،وقتل للنا�شطني والأهايل،
وعودة روح التناف�س واال�ستقطاب بني الف�صائل ،و�رصاعاتها اجلانبية ،وع�سكرة االنتفا�ضة
بظهور جمموعات من امل�سلحني ،والبدء باملفاو�ضات للخروج بحل �سيا�سي لالنتفا�ضة من
خالل ت�شكيل وفد من فل�سطينيي الأر�ض املحتلة.
هذه املفاو�ضات التي قادها حيدر عبد ال�شايف ،مع في�صل احل�سيني ،وحنان ع�رشاوي،
و�شهدت حوايل ع�رش جوالت يف وا�شنطن ،ات�ضح الحق ًا وجود مفاو�ضات �رسية موازية لها
يف �أو�سلو قادها �أبو العالء و�أبو مازن ،متخ�ضت عن اتفاق �أو�سلو الذي مهد لعودة القيادة
الفل�سطينية �إىل الداخل� ،ضمن �صيغة حل مرحلي يف�ضي يف النهاية �إىل قيام دولة فل�سطينية
�إىل جانب �إ�رسائيل.
♦

♦رابعاً -العمل التطوعي املدين من – 1990حتى الوقت احلا�رض:

ما قبل �أ�سلو بقليل ،وما بعد قيام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية� ،أخذ العمل التطوعي
منحى جديداً متثل فيما ي�سمى باملنظمات /امل�ؤ�س�سات الأهلية.و�شك ّل نا�شطون �سيا�سيون
و�أكادمييون م�ؤ�س�سات من طراز جديد ،ورثت لواء العمل التطوعي عرب تقدمي خدمات خمتلفة
للمجتمع الفل�سطيني.تقوم على توفري التمويل من جهات خارجية (دول ومنظمات �أهلية
دولية) وهو ما مهد لبلورة ما ي�سمى باملجتمع املدين.
يعد مفهوم املجتمع املدين واحداً من املفاهيم الإ�شكالية «باعتباره جتريداً ذهني ًا
لواقع اجتماعي �شديد التعقيد والتباين ويزخر بالتناق�ضات ،وال يتوقف عن التغيري».
(�أبوحالوة )9 ،1988 ،ويبدو �أن �أفكار غرام�شي يف ال�سبعينيات والثمانينيات يف ظل منو
حركة ت�ضامن يف بولندا وغريها ،قد عزز انت�شار م�صطلح املجتمع املدين بو�صفه واقعة
اجتماعية ،و�أداة مرغوبة للتغيري يف الوقت ذاته.وهنا ميكن النظر �إىل املجتمع املدين على
�أ�سا�س �أنه« :منط من العالقات االجتماعية القائمة على امل�صلحة الواعية واالنتماء الطوعي
بد ًال من �أ�شكال الت�ضامن االجتماعي التقليدية.ويقوم جوهر املجتمع املدين على �أربعة
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عنا�رص �أ�سا�سية هي الطوعية ،امل�ؤ�س�سية ،الغاية والدور الذي تقوم به ،كتنظيمات م�ستقلة
تعمل يف �سياق روابط ت�شري �إىل عالقات التما�سك والت�ضامن االجتماعي ،و�أخرياً باعتباره
جزءاً من منظومة مفاهيمية مرتبطة ت�شمل مفاهيم مثل املواطنة ،وحقوق الإن�سان،
وامل�شاركة ال�سيا�سية» (امل�صدر ال�سابق. )102 -101 ،
ويبدو مفهوم املجتمع املدين مغري ًا وطاغي ًا ال قبل لأحد به.لأنه يت�سم ب�سمات ،وي�ؤدي
مهمات ال ي�سهل �أن تنتقد� ،أو ترف�ض ،مما يجعل املفهوم ع�صي ًا على من يرغبون يف رف�ضه
�أو جتاوزه.ويف هذا ال�سياق ي�صف ديون الفعل الكا�سح الذي تقوم به م�ؤ�س�سات حتظى
مبهمات ذات طابع خريي تلقى ما ي�شبه الإجماع.وي�صف ديون
باالحرتام الوا�سع ،وتقوم ّ
املجتمع املدين يف هذا االجتاه بالقول �إنه ي�شري «�إىل نظام من امل�ؤ�س�سات ،التي ال ميكن
لأي �أحد �أن يقف �ضدها مثل :الكنائ�س التي تنفذ برامج منع احلمل غري ال�رشعي للمراهقات،
وبرامج الرعاية ،وجماعات مراقبة منع اجلرائم والك�شافة واالحتادات الريا�ضية ،ونوادي
الكتب ،وجماعات املحاربني القدماء ،وهو حقل م�ستقل من احلياة االجتماعية احلرة التي
ال تتحكم فيه احلكومات ،وال حتكمه نظم الأ�سواق اخلا�صة.وهو جمال ن�صنعه لأنف�سنا من
خالل العمل العام يف املجتمعات املحلية ،ويتكون من املنظمات والأماكن التي يعرفك
النا�س فيها با�سمك� ،أو �شخ�صياً ،ويعرفون عنك �أ�شياء �أخرى (ديون. )13 ،2001 ،
�أما مكونات املجتمع املدين فيحددها كاتب بارز ونا�شط معروف من ن�شطاء املجتمع
املدين هو �سعد الدين ابراهيم« :بعنا�رص �أو تنظيمات غري حكومية ،كالأحزاب ال�سيا�سية،
واالحتادات العمالية والنقابات العمالية ،وهيئات التنمية االجتماعية ،وغريها من
جماعات ال�ضغط ،وي�صنف برهان غليون التنظيمات الإرثية كالتكوينات الع�شائرية،
والطائفية ،والقبلية ،العائلية والثقافية ،والعادات والتقاليد �إىل ميدان املجتمع املدين « يف
(ابو عمرو)9 ،1995 ،
ويقوم �أبو عمرو برتكيب وجهتي نظر كل من �إبراهيم وغليون لي�ستنتج ب�أن املجتمع
املدين الفل�سطيني يتكون من «الأحزاب ال�سيا�سية ،والنقابات العمالية ،واالحتادات الطالبية،
وال�سيا�سية واملنظمات الن�سائية ،اجلمعيات املهنية ،واملنظمات الطوعية ،واملنظمات الإرثية
« (امل�صدر ال�سابق�. )30 ،إن هذا التعريف -ح�سب جميل هالل -ي�ؤدي �إىل»هالمية املفهوم
و�ضبابيته مما يجعل من ال�سهل احلكم على املجتمع املدين يف ال�ضفة والقطاع باله�شا�شة
وامتالك خ�صائ�ص املجتمع املدين نف�سه يف الوقت ذاته» (هالل. )116 ،2006 ،وقد يكون
غياب الدولة عام ًال مهم ًا يف خلق �إ�شكالية عند الباحثني يف حتديد مفهوم املجتمع املدين،
نظراً لل�سياق املعقد الذي ن�ش�أ وتطور فيه املجتمع املدين بعيداً عن الدولة.وهو الأمر نف�سه
الذي �أدى �إىل تعقد بيئة عمل منظمات املجتمع املدين يف غياب الدولة يف ال�ضفة الغربية
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وقطاع غزة.وهذا ما ك�شفت عنه درا�سة ل�سلمى ال�شوا �إذ �أ�شارت �إىل «وجود  4عوامل مهمة
واجهت منظمات املجتمع املدين ،متثلت يف عالقته باالحتالل من حيث جمال ال�سيطرة
والقيود ،و�سيا�سات التقطيع.وبال�سلطة الوطنية الفل�سطينية من حيث القوانني والإجراءات
واملناف�سة.وباجلهات اخلارجية املانحة من حيث نق�ص التمويل ،و�أجنداته ،والتناف�س عليه،
وباملجتمع املحلي من حيث �إ�ساءة ا�ستخدام املال لأهداف �شخ�صية ،وهبوط روح التطوع،
وال�صدع يف النظم القيمية.هذه العالقة خلقت بيئة �إ�شكالية ملنظمات املجتمع املدين مليئة
بالتعار�ض والتناق�ضات وامل�صالح املت�ضاربة�( .أنظر :ال�شوا. )2000 ،
وجتيء درا�سة وليد �سامل يف �إطار معاجلة جانب من التناق�ضات التي حتدثت عنها
الدرا�سة ال�سابقة وهو العالقة بني املنظمات الأهلية وال�سلطة الفل�سطينية ،حيث يحاول
الباحث ج�رس الهوة والتناق�ضات القائمة بني الطرفني.ويو�صي ب�رضورة �إر�ساء عالقة
تكاملية بني ال�سلطة الوطنية واملنظمات الأهلية تقوم على �أ�سا�س التوافق على حتديد
جماالت العمل ،واالخت�صا�صات والت�شبيك والتعاون بني الطرفني (�أنظر� :سامل. )1999 ،
�أما فيما يخ�ص الإطار االجتماعي والطبقي ملادة املجتمع املدين فريى حنفي وطرب
�أنها حتدد بالطبقة الو�سطى وبخا�صة خريجي اجلامعات والنخب املثقفة.يقول حنفي
وطرب�« :إن جي ًال جديداً من النا�شطني قد ظهر ،و�صفهم بع�ضهم ب�أنهم عمال جدد من الطبقة
الو�سطى ،وقد كان ه�ؤالء الأفراد متعلمني يف اجلامعات املحلية ،وقد متتعوا بفر�صة للتحرك
نحو الأعلى من خالل قنوات الأحزاب ال�سيا�سية ،وخلق هذا اجليل من الن�شطاء بنية حتتية
من املنظمات الأهلية� ،أ�س�ست قاعدة لنظام تقدمي اخلدمات يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
كما �أنها �أدت دوراً يف احلركة الأو�سع ،و�أ�س�ست �شبكة م�ؤ�س�سية مكنتها من مقاومة احلكم
الإ�رسائيلي ،ومتابعة االنتفا�ضة يف �سنتيها الأوليتني.وقد ت�شكلت املمار�سات التنظيمية
لهذه املنظمات من خالل مزج الأهداف ذات التوجه الوطني والأهداف التنموية» (حنفي
وطرب. )56 ،2006 ،ويجدر باملالحظة هنا �أن هذا الو�صف ين�سجم مع �إفادات غالبية
املبحوثني الذين متت مقابلتهم.
هذه املنظمات الطوعية الوطنية الفل�سطينية» ت�شكلت من جلان وجمعيات ن�شطت
يف املجاالت ال�صحية ،والزراعية ،واالجتماعية ،واعتمدت على توفري مواردها �أ�سا�س ًا من
م�صادر التمويل الذاتي والدعم اخلارجي ،و�سدت ثغرة كبرية يف جمال اخلدمات التي قدمتها
يف �ضوء عدم اكرتاث �سلطات االحتالل» (ابو عمرو� ،سبق ذكره. )69 ،
ولعل �أوجه م�شكلة تعاند املجتمع املدين واقع ًا ومفهوم ًا هي م�صادر التمويل اخلارجي.
تلك امل�صادر كانت �أ�سا�س ًا يف والدة املجتمع املدين بعد �أو�سلو.وي�صف حنفي وطرب هذه
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العملية «التي �شملت والدة منظمات كبرية مثل جلان الإغاثة الطبية والزراعية ،ومراكز
القانون ،ثم قيام هذه املنظمات بتطوير خربة وا�سعة يف البحث عن التمويل وجتنيده
وبخا�صة املنظمات ذات املن�ش�أ الي�ساري( ».حنفي وطرب� ،سبق ذكره. )58 ،
وقد تعر�ض التمويل اخلارجي للنقد يف ظل حقيقة �أن م�صدره هو الغرب املعادي
لل�شعب الفل�سطيني وتطلعاته( .حمدان. )6 ،2010 ،كما �أن االعتماد على التمويل اخلارجي
ي�شكك يف قدرة منظمات املجتمع املدين على العي�ش ب�شكل م�ستقل عن اخلارج ،مثلما ي�شكك
يف ا�ستقالل قرارها ،ون�شاطها وخططها.وقد دفعت هذه النقطة بعزمي ب�شارة �إىل القول
ب�أن” العامل الرئي�س الذي مينع اعتبار املنظمات غري احلكومية املوجودة يف فل�سطني
حالي ًا منظمات جمتمع مدين ،هو عدم قدرتها على �إعادة �إنتاج نف�سها مادياً ،كونها معتمدة
ب�شكل �أ�سا�سي على التمويل الأجنبي( ”.يف �أبو عمرو� ،سبق ذكره. )123 ،
وعلى الرغم من ذلك يرى نا�شطو منظمات املجتمع املدين كما �أفاد رفعت �صباح�“ :أن
منظماتهم قد حملت راية العمل التطوعي بعد قدوم ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،وانحالل
الأطر اجلماهريية بعد االنتفا�ضة وانح�سار دورها ،واندماج كثري من نا�شطيها يف م�ؤ�س�سات
ال�سلطة ،وعملت كرديف مل�ؤ�س�سات ال�سلطة يف تقدمي بع�ض اخلدمات ،و�أ َّدت دورا مهما يف
تغطيه احتياجات يف جماالت خمتلفة.وتركز العمل التطوعي يف هذه املرحلة حول تنفيذ
برامج وم�شاريع ذات �أبعاد خمتلفة بحثية وتنموية زراعية ،و�صحية ،كم�شاريع الإ�ست�صالح
الزراعي ،والعيادات املتنقلة ،ون�رش مفاهيم ومبادئ الدميوقراطية ،وحقوق الإن�سان،
وم�ساواة املر�أة ،والتدريب ،وبناء القدرات ،وال�ضغط واملنا�رصة والت�شبيك ،من خالل
م�ؤ�س�سات مهنية متخ�ص�صة يقودها �أ�شخا�ص انحدروا من الأطر ال�سيا�سية واجلماهريية،
وذلك بعد انح�سار دورها بانتهاء االنتفا�ضة ،ودخول ال�سلطة الوطنية �إىل الأرا�ضي املحتلة،
و�إ�شغالها م�ساحة كبرية من تقدمي اخلدمات التي كانت تقدمها الأطر ال�سيا�سية واجلماهريية
يف مرحلة ال�سبعينات والثمانينات�( .صباح ،مقابلة) .

نتائج الدراسة:
يكمن تلخي�ص ما تو�صلت �إليه الدرا�سة مبا ي�أتي:
1 .1مرحلة العونة :امتازت هذه املرحلة بالآتي:
�Ú Úأوالً -طبيعة العمل التطوعي� :شكلت العونة جزءاً حيوي ًا من الفعل االجتماعي
التطوعي العفوي والتلقائي ،كجزء من القيم االجتماعية التي �صاغتها املجتمعات الب�سيطة
والتقليدية يف جمابهة التحديات التي تفرزها البيئة الطبيعية ،ويف جمابهة �ضغط العمل
يف بع�ض املوا�سم واملحا�صيل.
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Ú Úثانياً -الأهداف والغايات الدافعة واملوجه له :ت�ضامن �أفراد املجتمع� ،أو اجلماعة
من �أجل البقاء وتوفري املتطلبات الأ�سا�سية ل�ضمان ا�ستمرار اجلماعة.
Ú Úثالثاً -القوى املحركة له :مل يقت�رص على فئة اجتماعية دون غريها ،بل كان
ون�ساء ،و�أطفاالً) ب�شكل
ي�شارك جميع �أبناء القرية من اجلن�سني ومن كل الأعمار (رجاالً،
ً
تلقائي.
Ú Úرابعاً -الأ�ساليب والأدوات التي اتخذها العمل التطوعي :اتخذ العمل التطوعي طابع
امل�شاركة االجتماعية ،وم�ساعدة الأقارب واجلريان بالعمل اجل�سدي ،والبهائم والهبات وقت
الكوارث والأزمات.
Ú Úخام�ساً -املجاالت التي مت ممار�سة العمل التطوعي بها :متحور العمل التطوعي
يف هذا املرحلة حول امل�ساعدة يف العمل االنتاجي الزراعي يف موا�سم احل�صاد ،وقطاف
الزيتون ،وبناء البيوت.
2 .2مرحلة العمل التطوعي التقليدي من ( :)1970 -19وقد امتازت مبا ي�أتي:
�Ú Úأوالً -طبيعة العمل التطوعي :ارتبط ب�إن�شاء م�ؤ�س�سات ومنظمات متنوعة ،ذات
طبيعة خدمية واتخذ عملها طابع ًا رعائي ًا و�إغاثياً ،حتركه قيم العمل اخلريي والتكافل
االجتماعي� ،أو احلاجات املطلبية كما يف حالة العمال.ويف بع�ض احلاالت اتخذ جانبا من
الدعم للحركة الن�ضالية الفل�سطينية.
Ú Úثانياً -الأهداف والغايات الدافعة واملوجه له :هدف العمل التطوعي يف هذه
املرحلة خلدمة فئات و�رشائح اجتماعية كالعمال ،والأ�رسة ،واملر�أة.
Ú Úثالثاً -القوى املحركة له :كان لأبناء العائالت املي�سورة ،واملثقفني منها ،دور
حيوي يف قيادة و�إدارة العمل التطوعي من خالل امل�ؤ�س�سات التطوعية.
Ú Úرابعاً -الأ�ساليب والأدوات التي اتخذها العمل التطوعي� :إن�شاء م�ؤ�س�سات خريية
تقدم خدمات ومعونات �إغاثية ،والدفاع عن ورعاية م�صالح فئات اجتماعية.
Ú Úخام�ساً -املجاالت التي مور�س العمل التطوعي بها :ان�صب اهتمام العمل التطوعي
يف هذه املرحلة يف جمال الأ�رسة ،واملر�أة ،والعمال ،والفئات املحتاجة ،والريا�ضة،
والثقافة ،والعمل الوطني.
3 .3مرحلة العمل التطوعي الوطني من ( :)1990 -70وقد ات�سمت هذه املرحلة
بال�سمات الآتية من حيث:
�Ú Úأوالً -طبيعة العمل التطوعي :ارتبط العمل التطوعي بالعمل الوطني والديني يف
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هذه املرحلة ،عرب �إن�شاء جلان ومنظمات مهنية جماهريية ،عملت ب�أفق ربط النا�س بالدين،
والأر�ض ،وفكرة املقاومة وال�صمود.
Ú Úثانياً -الأهداف والغايات الدافعة واملوجه له� :إدماج ال�شباب يف العمل الوطني
والتنموي ،و�إيجاد مظلة جماهريية للتعبئة الوطنية والعمل ال�سيا�سي.
Ú Úثالثاً -القوى املحركة له؟ � :شباب من املدن ،واملثقفون ،واجلامعيون ،ون�شطاء
�سيا�سيون ،ومتدينون وقوميون ،و�شخ�صيات وطنية ،يف �أغلبهم من الي�ساريني ،من خالل
الأحزاب ال�سيا�سية واللجان ال�شعبية.
Ú Úرابعاً -الأ�ساليب والأدوات التي اتخذها العمل التطوعي :ت�شكيل اللجان التطوعية
والو�صول �إىل املجتمعات املحلية ،وم�شاركة النا�س يف جمتمعاتهم املحلية ،ودمج النا�س
يف هذه اللجان ،و�إ�رشاكهم بالهم الوطني ،والت�أطري ،والتعبئة للجماهري.
Ú Úخام�ساً -املجاالت التي مور�س العمل التطوعي بها :مور�س العمل التطوعي يف
هذه املرحلة يف جماالت كثرية ،كتنظيف وترميم و�شق الطرق ،وبناء ال�سال�سل احلجرية
حول الأرا�ضي ،وزراعة الأ�شجار والزيتون ،وامل�ساعدة يف احل�صيدة ،وعقد البيوت،
وامل�شاريع العامة ،وتدريب الفرق الريا�ضية والفنية ،واللقاءات الثقافية ،واملهرجانات
الفنية والرتاثية ،والتدري�س ،ومواجهة م�شاريع االحتالل و�سيا�ساته ،و�إفرازاته كروابط
القرى.والقيام بعمليات �إغاثية للمناطق املحا�رصة ،واخلا�ضعة ملنع التجول ،وبناء اقت�صاد
ال�صمود الذي متثل يف الزراعة املنزلية ،وتربية الدواجن يف احلواكري ،وعلى �أ�سطح املنازل
4 .4مرحلة العمل التطوعي املدين من ( – 90حتى اللحظة) :وقد ات�سمت هذه
املرحلة بال�سمات الآتية من حيث:
�Ú Úأوالً -طبيعة العمل التطوعي :ارتبط العمل التطوعي بالعمل املدين ،عرب �إن�شاء
ومنظمات مدنية مهنية متخ�ص�صة ،تعمل بامل�شاركة مع املجتمع املحلي لتوفري خدمات
نوعية.
Ú Úثانياً -الأهداف والغايات الدافعة واملوجه له :بناء جمتمع مدين ي�شارك يف بناء
املجتمع العام ،ويف مواجهة �سيا�سات ال�سلطة واحتكارها لل�سيا�سات ،و�إدارة املجتمع،
والرقابة على التزام ال�سلطة مببد�أ النزاهة ،و�ضمان حقوق وحريات املواطن.
Ú Úثالثاً -القوى املحركة له :ن�شطاء من املثقفني ،واجلامعيني ،ون�شطاء �سيا�سيون
ممن �إحرتفوا العمل ال�سيا�سي ،خا�صة من الف�صائل الي�سارية والتقدمية التي فقدت م�صدر
رزقها ،فانتقلت �إىل املبادرة يف �إقامة منظمات غري حكومية (املجتمع املدين) .
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Ú Úرابعاً -الأ�ساليب والأدوات التي اتخذها العمل التطوعي :بناء منظمات تدار مبهنية
وتخ�ص�صية ،تدربت على مهارات مواءمة احتياجات املجتمع املحلي مع توجهات املانحني،
وتعميم مفاهيم املجتمع املدين يف املجتمع املحلي ،من خالل االجتماعات ،وور�ش العمل،
والندوات وامل�ؤمترات ،والو�سائل والو�سائط الإعالمية ،والتدريب وبناء القدرات.
Ú Úخام�ساً -املجاالت التي ُمور�س العمل التطوعي بها :مور�س العمل التطوعي يف
هذه املرحلة يف جماالت كثرية من �أهمها :الأبحاث ال�سيا�سية والتنموية ،الدميقراطية
وحقوق الإن�سان ،التمكني وبناء القدرات ،مفاهيم املجتمع املدين.
مستقبل العمل التطوعي:
يف �ضوء العر�ض والنقا�ش ال�سابقني مل�سرية العمل التطوعي التاريخية ،وا�ستعرا�ض
الإ�شكاليات التي يواجهها يف الوقت احلايل ،ف�إن الدرا�سة تقرتح منوذج ًا قد ميثل خمرج ًا
مالئم ًا حلالة التعرث التي مير بها العمل التطوعي ،وي�ستند �إىل �إن�شاء �أطر تطوعية تبد�أ من
القاعدة االجتماعية يف �أماكن ال�سكن ،والتي ميكن ت�سميتها جلان الأحياء ،بحيث تت�شكل كل
جلنة من جمموعة من اللجان املتخ�ص�صة ،وتتكون هذه اللجان من كفاءات علمية ومهنية
ت�سكن يف احلي تتابع وتنفذ الأهداف وامل�س�ؤوليات التي تقع �ضمن اخت�صا�صها ،وتنتظم
على �أ�سا�س العمل التطوعي.وتعمل اللجنة ب�صفة م�ساندة ومعاونة للجهات الر�سمية التي
تقدم خدمات للحي ،ومتابعة م�ستوى اخلدمات املقدمة لأبناء احلي ،والقيام بالأعمال
التطوعية فيما يتعلق باملحافظة على بيئة نظيفة وجميلة يف احلي ،وزراعة الأ�شجار،
ومطالبة اجلهات الر�سمية باحلقوق املرتتبة عليها ل�سكان احلي يف جماالت الأمن وال�سالمة
العامة ،والنظافة وال�صحة والبيئة ،وم�ستوى التنظيم ،واخلدمات املتوافرة يف احلي وحت�سني
م�ستواها ،ومتابعة مو�ضوع �إنارة ال�شوارع واحلدائق العامة ومالعب الأطفال وملتقيات
ال�شباب الثقافية ،والريا�ضية ،وخدمات ال�شوارع ،واملوا�صالت ،وكذلك العمل على تعميق
روح الت�ضامن وتعزيز مفهوم املواطنة بني ال�سكان.
�إن هذا النمط من العمل من �ش�أنه �أن ينقل العمل التطوعي �إىل حالة جديدة ،يتم فيها
جتاوز بع�ض الإ�شكاليات التي يعاين منها العمل التطوعي ويربز �سمات جديده له.
وعلى هدي هذا االقرتاح كنت من املبادرين لت�شكيل �أول جلنة حي «جلنة حي الإر�سال
وامل�صايف ،حيث اجتمع ما يقارب � 60شخ�ص ًا من �سكان احلي ،وقاموا ب�إخراج املبادرة
�إىل حيز النور وذلك بانتخاب  11ع�ضوا من امل�ؤ�س�سني لإدارة اللجنة ملدة �سنة ،وذلك لو�ضع
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الأهداف و�آليات العمل وحتديدها.وتعمل اللجنة حالي ًا يف هذا االجتاه و�أن�ش�أت �صفحة لها
على الفي�سبوك ،وعرفت نف�سها على �صفحتها يف الفي�س بوك ب�أنها« :جهود �أهليه تطوعية
للحفاظ على م�صالح �أهايل احلي ،والدفاع عن حقوقهم حتت �شعار حي (نظيف� ،أخ�رض،
جميل� ،آمن) .

وقد انطلقت اللجنة من الأ�س�س الآتية:
1 .1الإميان بامل�صلحة العامة ،وب�رضورة العمل املخل�ص الهادف �إىل تطوير �أحيائنا

ال�سكنية.

�2 .2أن املجموعة التي بادرت �إىل الدعوة لت�شكيل هذه اللجنة ،لي�س لها �أية �صفة
�سيادية� ،أو �سلطوية على �أحد ،وتقوم على العمل التطوعي ،وبالتايل ف�إنها تفتح املجال
ملن �شاء من �أبناء هذا احلي للم�شاركة ،والت�شاور ،والعمل ،واملبادرة ،وامل�ساهمة يف اتخاذ
القرارات املنا�سبة ،والهادفة لتحقيق م�صلحة احلي و�أبنائه ،بعيداً عن الأجندات ال�سيا�سية،
واحلزبية والدينية ،واخلا�صة.
�3 .3أن اللجنة تعمل بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،معتمدة يف حتقيق �أهدافها على
جهود �أبناء احلي ،والدعم والتعاون الذي تلقاه من امل�ؤ�س�سات الوطنية املعنية وامل�س�ؤولة.
�4 .4أن �شعار اللجنة هو :العمل التطوعي املخل�ص ،الهادف مل�صلحة احلي ،والأخذ بعني
االعتبار املثل ،والقيم الوطنية واالجتماعية كافة ،واحرتامها.

وحددت اللجنة جماالت اهتمامها البارزة يف اجلوانب الآتية:
1 .1اخلدمات العامة :توىل اللجنة اهتمام ًا كبرياً لتوفري اخلدمات كافة التي يحتاجها

املواطن و�سكان احلي كحق م�رشوع �ضمن مبد�أ ت�سل�سل الأولويات.

2 .2النظافة وال�صحة العامة :تتابع اللجنة مو�ضوع النظافة وتعمل مع البلديات
ووزارة ال�صحة واجلهات امل�س�ؤولة من �أجل حل امل�شكالت املتعلقة بهذا املو�ضوع كافة.
3 .3الناحية اجلمالية :ت�سعى اللجنة بالتعاون مع �أبناء احلي واجلهات املخت�صة،
لتجميل احلي لي�صبح مكان ًا جميالً ،مريح ًا لأبنائه ،وذلك من خالل زراعة الأ�شجار،
واملطالبة بتخ�صي�ص حدائق عامة ،وطالء الأعمدة ،والأر�صفة ،وجتميل الأ�سوار اخلا�صة،
بالتعاون مع املالكني.
4 .4التعديات على امل�صالح العامة :تعمل اللجنة على املحافظة على الأمالك العامة
وامل�صالح امل�شرتكة يف احلي.ومنع التعديات عليها من قبل بع�ضهم كقطع الأ�شجار� ،أو
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�إتالف احلاويات� ،أو اغالق ال�شوارع� ،أو البناء اجلائر على ال�شوارع� ،أو ا�ستخدام الأمالك
العامة للإ�ستخدام اخلا�ص.
5 .5العالقات االجتماعية :تويل اللجنة اهتمام ًا كبرياً ملو�ضوع العالقات االجتماعية
يف حدها الأدنى ،الذي يكفل وي�ضمن ان�سجام ًا اجتماعي ًا يحقق نوع ًا من الطم�أنينة واملودة
بني �أبناء احلي الواحد.
6 .6ال�سالمة العامة :تدر�س اللجنة وتتابع امل�شكالت كافة التي يتعر�ض لها احلي يف
الوقت احلا�رض�.أو ما ي�ستجد من م�شكالت يف امل�ستقبل تتهدد �سكانه يف �سالمتهم ،و�سالمة
�أموالهم و�أبنائهم.

واقرتحت �أي�ضا �أن جمموعة من �آليات العمل تتلخ�ص فيما ي�أتي:
♦ ♦تتخذ اللجنة من العمل التطوعي مبد�أ عاماً ،وتهيب ب�أبناء احلي االلتفاف حولها،
وتقدمي الدعم وامل�ساهمة يف العمل واتخاذ القرار ،وتقدمي امل�شورة.
♦ ♦تعمل اللجنة ب�صفة م�ساندة للجهات الر�سمية ،وتكون حلقة و�صل بينها وبني �أبناء
احلي ،ت�شكل اللجنة جلان ًا عدة تهتم كل جلنة مبو�ضوع خدماتي معني.
♦

♦تتوىل كل جلنة فرعية مهمة تنفيذ الأهداف وامل�س�ؤوليات امللقاة على عاتقها.

♦ ♦تعينّ اللجنة �أياما للعمل التطوعي.تدعو فيه �أبناء احلي لتنفيذ بع�ض الأعمال
مل�صلحة احلي
♦ ♦تتحقق اللجنة يف قراراتها و�أعمالها كافة من مبد�أ ان�سجامها مع القانون
وامل�صلحة الوطنية (انظر� :صفحة :جلنة حي االر�سال وامل�صايف على الفي�س بوك،
�https:// www.facebook.com/ AlIrsalAlmasayefCommetteeLjn
tHyAlarsalWalmsayf

يذهب الباحث �إىل االعتقاد ب�أن هذا النمط من العمل التطوعي منط مب�رش ،وقابل لأن
يبنى عليه على طريق النهو�ض باحلركة التطوعية من جديد.ملا لها من �أهمية يف بناء
جمتمع مدين فعال ي�سهم �إيجاب ًا يف تنمية املجتمع الفل�سطيني.ويقوم هذا االعتقاد على
�أن هذا النمط من العمل يتجاوز كثرياً من �سلبيات الأمناط ال�سائدة ،وبخا�صة من حيث
ا�ستقالله ،وعدم ارتهانه للتمويل اخلارجي �إ�ضافة �إىل حترره من عبء التناق�ضات الفكرية
وال�سيا�سية الفئوية ،ويكر�س حالة من التكامل بني املجتمع املدين وال�سلطة الوطنية.
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املصادر واملراجع:
أوالً – املراجع العربية:
�1 .1أبو حالوة ،كرمي (�إ�شكالية مفهوم املجتمع املدين) دم�شق :الأهايل للطباعة والن�رش
والتوزيع.1998 ،
�2 .2أبو عمرو ،زياد و�آخرون (املجتمع املدين والتحول الدميقراطي يف فل�سطني) رام اهلل:
مواطن -امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية.1995 ،
3 .3الربغوثي ،عبد اللطيف (اجلمعيات الن�سائية الفل�سطينية التطوعية ودورها يف الفلكلور
الفل�سطيني) رام اهلل :جملة الرتاث واملجتمع ،العدد ( ، )30ربيع .1997
4 .4البطمة ،ناديا (الزيت والزيتون يف الوجدان ال�شعبي الفل�سطيني) رام اهلل :جملة الرتاث
واملجتمع ،العدد (� ، )52صيف .2011
5 .5الدجاين ،ماهرة (هند احل�سيني رائدة العمل التطوعي والرفاه االجتماعي) رام اهلل :جملة
الرتاث واملجتمع ،العدد ( ، )51ربيع .2010
6 .6ال�شوا� ،سلمى (الت�أقلم مع التغري :درا�سة حالة لأربع منظمات �أهلية يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة) رام اهلل :معهد �أبحاث ال�سيا�سات االجتماعية واالقت�صادية (ما�س) .2000 ،
7 .7ديون االبن ،ا.ج( ،جهود العمل التطوعي) م�رص :الدار الدولية للإ�ستثمارات الثقافية،
.2001
8 .8حنفي وطرب (بروز النخبة الفل�سطينية املعوملة) رام اهلل :مواطن -امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية
لدرا�سة الدميقراطية.2006 ،
9 .9حمدان� ،آيات (امل�ساعدات اخلارجية وت�شكيل الف�ضاء الفل�سطيني) رام اهلل :مركز بي�سان
للبحوث والإمناء.2010 ،
1010رحال ،عمر و�آخرون (قراءات �شبابية :التنمية املجتمعية واحلكم ال�صالح) رام اهلل :مركز
اعالم حقوق االن�سان والدميقراطية.2010 ،
1111رحال ،عمر (ال�شباب والعمل التطوعي يف فل�سطني) رام اهلل :مركز �إعالم حقوق الإن�سان
والدميقراطية.2000 ،
�1212سامل ،وليد( ،املنظمات املجتمعية التطوعية وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية :نحو عالقة
تكاملية) رام اهلل :معهد ابحاث ال�سيا�سات االجتماعية واالقت�صادية (ما�س) .1999 ،
159

سمات العمل التطوعي في فلسطني
من (العونة إلى اجملتمع املدني)

د .عبد الكرمي مزعل

�1313رسحان ،منر (مو�سوعة الفلكلور الفل�سطيني) بدون �سنة ،اجلزء  ،2ط .2
�1414شتيوي ،مو�سى و�آخرون (التطوع واملتطوعني يف العامل العربي -درا�سة حالة) دار
الأنوار ال�شبكة العربية للمنظمات االهلية.2000 ،
1515كتاب و�آخرون (وهم التنمية) رام اهلل :مركز بي�سان للبحوث والإمناء.2010 ،
1616هالل ،جميل (النظام ال�سيا�سي الفل�سطيني بعد ا�سلو -درا�سة حتليلية) رام اهلل :مواطن-
امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية لدرا�سة الدميقراطية.2006 ،

مصادر االنرت نت:
1ابوعفيفة ،طالل.http:// www.fateh.plo.ps/ Print_doc.asp?aid=1558 ،

.1
2 .2جمال ال�سلقانhttp:// it.maannews.net/ arb/ ViewDetails.aspx?ID=470220 ،
3 .3ال�ضاين� ،رشين .http:// www.ahewar.org/ debat/ show.art.asp?aid=316305
�4 .4صفحة جلنة حي االر�سال وامل�صايف

�https:// www.facebook.com/ AlIrsalAlmasayefCommetteeLjntHy
AlarsalWalmsayf

املقابالت:
�1 .1أبو عفيفة ،طالل /نا�شط �سيا�سي وم�ؤ�س�س وقائد يف حركة ال�شبيبة الفتحاوية \1981
ت�رشين اول .2012
2 .2احللو ،حممد  /نا�شط يف العمل التطوعي وال�سيا�سي ،ي�ساري /ت�رشين اول .2012
3 .3متاري� ،سليم /باحث و�أكادميي �شارك يف ت�أ�سي�س للجان العمل التطوعي و�شارك
بالعمل التطوعي يف بداية ال�سبعينات /ت�رشين اول .2012
4 .4داغر ،عدنان /نا�شط يف العمل التطوعي وال�سيا�سي يف حزب ال�شعب الفل�سطيني منذ
بداية ال�سبعني /ت�رشين اول .2012
5 .5حميدة ،طارق/باحث يف الدرا�سات اال�سالمية واالجتماعية/متوز .2013
6 .6ال�سلقان ،جمال /نا�شط �سيا�سي وم�ؤ�س�س وقائد حلركة ال�شبيبة الطالبية وجلان ال�شبيبة
للعمل التطوعي يف بداية الثمانينات /ت�رشين اول .2012
�7 .7صالح ،ف�ضل /نا�شط يف املجتمع االهلي /متوز .2013
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�8 .8صباح ،رفعت ،نا�شط مدين ومدير مركز ابداع املعلم ونا�شط �سيا�سي ي�ساري �سابق/
ت�رشين اول .2012
9 .9عتيق ،مزعل /فالح ت�سعيني عاي�ش العمل التطوعي العوين يف قريته منذ بداية
الثالثينات وحتى االحتالل  /1967ت�رشين اول .2012
1010عدوي� ،سفيان /نا�شط يف العمل التطوعي وال�سيا�سي يف حزب ال�شعب الفل�سطيني منذ
منت�صف ال�سبعينات /ت�رشين اول 2012
1111مرة ،فريد /نا�شط يف العمل التطوعي وم�ؤ�س�س للجانها ونا�شط �سيا�سي يف اجلبهة
ال�شعبية لتحرير فل�سطني يف منت�صف ال�سبعينات /ت�رشين اول .2012
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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل الأ�سباب الكامنة وراء العنف الطالبي يف اجلامعات
الأردنية من حيث الأ�سباب واملظاهر ،وهي درا�سة تطبيقية على عينة من طلبة جامعة
البرتا ،حيث ُ�ص ّممت ا�ستبانة للدرا�سة ،و ِّزعت على عينة طبقية ع�شوائية بلغ عددها 450
طالب ًا وطالبةً ،وقد وجد �أن ما جمموعه ( )416ا�ستبانة �صاحلة للتحليل الإح�صائي يف
الف�صل الدرا�سي الثاين لعام2013م ،ومن خالل التحليل الإح�صائي �أظهرت النتائج

الرتتيب التنازيل لأ�سباب العنف اجلامعي كما ي�أتي:
♦ ♦جاء يف املرتبة الأوىل �أن اجلانب النف�سي للطالب هو امل�سبب للعنف ،حيث �أظهرت
الدرا�سة �أن اال�ضطرابات النف�سية والقلق النف�سي ي�ؤثر على الطالب ويدفع به �إىل العنف.
♦ ♦�أما العامل الثاين فكان الفروقات االجتماعية وامل�ستويات االقت�صادية املتفاوتة
بني الطلبة كم�سبب �آخر للعنف اجلامعي ،حيث �أظهرت الدرا�سة �أن هذه الفروقات االجتماعية
تولد �إح�سا�س ًا لدى بع�ض الطلبة باحلقد على و�ضعه االقت�صادي والعائلي ،الأمر الذي يدفعه
�أحيان ًا �إىل ممار�سة العنف.
♦ ♦�أما العامل الثالث فكان الو�ساطة يف تطبيق القوانني اجلامعية واملحاباة يف
تطبيقها ،الأمر الذي يدفع ببع�ض الطلبة �إىل ال�شعور بالغنب والتمرد وبالتايل تف�شي العنف.
و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة عقد م�ؤمتر وطني ملناق�شة �أ�سباب العنف داخل احلرم
اجلامعي وعواقبه ،و�رضورة وجود �رشطة داخل احلرم اجلامعي� ،إ�ضافة �إىل عدم
الرتاجع عن قرارات جمال�س ت�أديب الطلبة يف اجلامعات حتت ال�ضغوط والتدخالت
اخلارجية.
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Student Violent Behavior in Jordanian
Universities Applied Study on a Sample
of Students from Petra University

Abstract:
This study aimed to identify the causes of violent behavior of students at
Jordanian Universities: its causes and manifestations, This is an applied study
on a sample of students from Petra University.A questionnaire was developed
for the purpose of the study, and was distributed to an Appliance Random
Sample of (450) students, it was found that a total of (416) questionnaires
were valid for statistical analysis in the second semester of 2013.Through
statistical analysis, the results showed a descending order of campus violence
factors as follows:
♦♦ The first factor of violence was the student psychological situation, Where
the study showed that mental disorders and anxiety affect the student and
lead him to violence.
♦♦ The second factor was the social differences and the varying levels of
economic status among students as a factor of campus violence.The
study showed that these differences generate a sense of social hatred
among some students concerning economic and family conditions which
sometimes lead students exercise violence.
♦♦ The third factor was favoritism in the application of university rules
(Wasta) which drives some students to feel a sense of injustice and
rebellion and thus to practice violence.
The study recommended that a national conference be organized to
discuss the causes of campus violence and its consequences.The presence of
the police inside the university campus is necessary.As well, the decisions of
boards of disciplining students in universities should not be undone under the
effect of any external interference.
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مقدمة:
العنف قدمي قدم الوجود منذ بداية التاريخ ،منذ النزاع بني هابيل وقابيل ،وهناك
�أدلة و�شواهد متلأ التاريخ على العنف ،و�أنه ا�ستجابة النفعاالت الغ�ضب ،والعنف الذي
ح�صل بني علي وعثمان على اخلالفة ،وما تبعها من �أحداث و�رصاعات �أدى �إىل حدوث
�رشخ يف م�ؤ�س�سة اخلالفة اال�سالمية وانق�سام امل�سلمني �إىل فرق وجماعات �أثرت ت�أثرياً
كبرياً على امل�سلمني ،لذلك فجذور العنف ممتدة قدمياً ،وهو مرافق للمجتمعات.ثم ما كان
�سائداً عند العرب يف اجلاهلية حيث كانوا يفاخرون يف القبيلة ،ولكن عندما جاء الإ�سالم
نبذ الع�صبية وحاربها ،ولكن مل ينجح بالق�ضاء عليها لأ�سباب متعددة ،وهي �أحدى ابرز
ا�شكاالت الت�ضامنات املتخلفة( .اخلويل. )2006 ،
يعد العنف من امل�شكالت التي تعم املجتمعات الإن�سانية كافة ،وهو ظاهرة �أزلية
رافقت الإن�سان منذ الأزل� ،إال �أنه يختلف تبع ًا لظروف تلك املجتمعات ،ويف الفرتات الأخرية
�شهد االردن مظاهر متعددة من �أ�شكال العنف كالعنف الأ�رسي �ضد املر�أة والطفل والعنف
املجتمعي و�أخرياً العنف اجلامعي يف اجلامعات الأردنية وهو مو�ضوع حديثنا يف هذه
الدرا�سة.
لقد ت�صدرت م�شكلة العنف اجلامعي يف الأردن م�ؤخراً ال�صحف والدرا�سات الأكادميية
املختلفة ،وعقدت العديد من الندوات واملحا�رضات التي تنادي باحلد من تنامي هذه
امل�شكلة التي �أثرت �سلب ًا على �سمعة التعليم على م�ستوى الإقليم ،وذلك نتيجة لتزايدها
يف م�ؤ�س�ساتنا التعليمية ،و�أ�صبح العنف اجلامعي من �أخطر امل�شكالت التي تواجه الطلبة
يف اجلامعات ،وغدت اجلامعة غري قادرة مبفردها على اتخاذ احللول الالزمة للحد من
تنامي العنف اجلامعي ،مما �أدى �إىل �أحباط كبري لدى الطلبة ،نتيجة لعدم قدرة اجلهات ذات
العالقة على التدخل ،وحل هذه امل�شكلة التي �أ�صبحت �آخذة يف التجذر يف بع�ض اجلامعات،
ثم �إن الالمباالة التي تتخذها احلكومة وعدم اتخاذ �سيا�سة رادعة وا�ضحة حلل م�شكلة
العنف اجلامعي زاد من �سوء النظرة العامة لل�رصوح التعليمية ودورها الإيجابي ،و�أن ما
ح�صل خالل �شهري ني�سان و�أيار من العام احلايل 2013م يف جامعتي م�ؤتة واحل�سني،
وما جنم عنه يف تلك اجلامعتني من وفيات بني �صفوف الطلبة والأكادميني ليظهر بجالء
حالة الرتدي والنكو�ص الفكري بني �رشيحة من املفرت�ض �أن تكون هي النربا�س للقيادة
وا�ست�رشاف امل�ستقبل ،فلماذا تزايد العنف اجلامعي يف جامعاتنا يف ظل هذه املرحلة التي
ت�شهد تطوراً اجتماعي ًا واقت�صادياً؟ �إن درا�سة العنف اجلامعي ال ميكن �أن تكون مبعزل
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عن درا�سة ال�سياق العام للظاهرة ،فالبد من درا�سة ظاهرة العنف والوقوف على �أ�سبابها
و�أ�شكالها وعنا�رصها وكل ما يتعلق بها.
تعد ظاهرة العنف ب�شكل عام من �أكرث الظواهر التي ت�ستدعي اهتمام اجلهات احلكومية
املختلفة من جهة والأ�رسة الرتبوية من جهة �أخرى.لقد بات م�شهد العنف ،من امل�شاهد
الأكرث بروزاً يف الأردن� ،إذ ال مير �أ�سبوع من دون �أزمة ،تكون �أعمال ال�شغب والتخريب
حا�رضة فيها ،مما دفع جهات �سيا�سية وحزبية �إىل �رضورة تدار�س هذه الظاهرة؛ ونظراً
لتزايد حجم هذه الظاهرة يف م�ؤ�س�ساتنا التعليمية ا�ستوجب عمل درا�سة ميدانية جديدة
ومبتغريات تعتمد الدقة يف الوقوف على الأ�سباب وامل�سببات للعنف اجلامعي الذي ال ميكن
اجتزا�ؤه عن ال�سياق العام ملا يحدث يف املجتمع.
لقد قدمت درا�سات و�أبحاث عديدة عن العنف ركزت على العنف الطالبي ،نظراً لكرثة
امل�شاجرات يف م�ؤ�س�ساتنا التعليمية ،ولعدم القدرة على ايجاد حلول جذرية ناجعة لها ،مما
دفعنا لإجراء درا�سة جديدة عن حول �أ�سباب العنف ومظاهره ونتائجه للخروج بتو�صيات
لعلها تفيد �أطراف املعادلة كافة من �شباب �إىل متخ�ص�صني �أكادميني �إىل جهات رقابية
وم�ؤ�س�سات �أمنية و�إدارات جامعية.

وتت�أكد مربرات هذه الدرا�سة -ويف هذا الوقت بالتحديد حول العنف اجلامعي
يف الأردن -ب�أ�سباب عدة:
�1 .1إن املجتمع الأردين انعك�ست عليه �رصاعات نتيجة ا�ضطراب الأو�ضاع الإقليمية

والعاملية يبدو �صداها فى ظهور حركات الرف�ض ال�شعبي ،وارتفاع معدالت العنف املوجه
ب�صوره املتباينة ،الأمر الذى ي�ؤكد �أن هناك �أزمة يعانيها املجتمع ب�شكل عام وال�شباب
ب�شكل خا�ص.
2 .2تزايد ظاهرة العنف بني ال�شباب اجلامعي ،و�أ�صبح امليل للعنف داخل احلرم
اجلامعي من الأمور املعتادة ،مما ي�ؤكد احلاجة �إىل درا�سة جديرة ت�سهم ب�إلقاء ال�ضوء على
هذه الظاهرة من جديد.
�3 .3أ�صبح اللجوء للعنف بني النا�س و�سيلة لتحقيق �أهداف معينة ،وهو يعك�س حالة
اخللل يف البناء االجتماعي والتعليمي يف الأردن.
4 .4الك�شف عن �أبرز �أ�سباب ظاهرة العنف املجتمعي ،وتزايدها يف الآونة الأخرية حيث
خرجت عن كونها م�شكلة �إىل ظاهرة اجتماعية مقلقة جتاوزت احلد.وملا لها من ت�أثري بالغ
لأنها تخ�ص �أكرث من ن�صف املجتمع الأردين وهم فئة ال�شباب.
167

العنف الطالبي في اجلامعات األردنية
(دراسة تطبيقية على عينة من طلبة جامعة البترا)

د .اسماعيل الزيود
د .فاطمه الطراونه

�5 .5إن البيئة التعليمية يف الأردن بحاجة �إىل مزيد من الدرا�سات حول العنف ،وعلى
الرغم من تنوع الدرا�سات عن العنف ب�أ�شكاله وجماالته كافة ،ف�إن الأمر يتطلب �إجراء
مزيد من الدرا�سات امليدانية وو�ضع برامج واخلروج بنتائج من �شانها تعديل هذا ال�سلوك
والتخفيف منه.
�6 .6ست�شكل هذه الدرا�سة �إطاراً ير�شد القائمني والدار�سني للرتكيز على �أهمية احلد من
هذه الظاهرة ،وو�ضع برامج كفيلة للتخفيف منها والرتكيز على فئة ال�شباب خا�صة يف
اجلامعة الأردنية.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
ت�سعى هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل جملة من الأ�سباب الكامنة وراء بروز م�شكلة
العنف بني الطلبة يف اجلامعات الأردنية ،التي تتمثل يف الأ�سباب االجتماعية واالقت�صادية
والتعليمية ،ومن ثم التعرف �إىل عالقة بع�ض املتغريات االجتماعية بالعنف اجلامعي
كمتغري اجلن�س والعمر وال�سنة الدرا�سية.
�أما ت�سا�ؤالتها فهي� :أن هذه الدرا�سة ت�سعى جاهدة �إىل الإجابة عن الت�سا�ؤالت الآتية
التي يحاول الأكادمييون واملتخ�ص�صون يف حقلي علم االجتماع والرتبية تف�سريها،
وتتمحور ت�سا�ؤالت الدرا�سة على ما ي�أتي:
1 .1ما الأ�سباب االجتماعية واالقت�صادية والتعليمية الكامنة وراء العنف بني ال�شباب
يف اجلامعات الأردنية؟
2 .2ما عالقة متغري اجلن�س بالعنف بني ال�شباب يف اجلامعات الأردنية؟
3 .3ما عالقة متغري العمر بالعنف بني ال�شباب يف اجلامعات الأردنية؟
4 .4ما عالقة متغري ال�سنة الدرا�سية بالعنف بني ال�شباب يف اجلامعات الأردنية؟

أهمية الدراسة:
تتمثل �أهمية هذه الدرا�سة يف الك�شف عن �أ�سباب العنف ومظاهره يف بيئة لها
خ�صو�صيتها ،وهي البيئة اجلامعية يف جمتمع له قيمة وتقاليده و�أعرافه.كما ت�أتي �أهميتها
ال�ستثمار نتائج البحث يف و�ضع برامج �إر�شادية ملواجهة هذه الأ�سباب واحلد من �آثارها.

أهداف الدراسة:
1 .1التعرف �إىل الأ�سباب االجتماعية واالقت�صادية ،والتعليمية ،والثقافية ،والنف�سية
للعنف بني ال�شباب يف اجلامعات الأردنية.
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2 .2التعرف �إىل عالقة متغري اجلن�س ومتغري العمر ومتغري ال�سنة الدرا�سية وعالقتها
بالعنف بني ال�شباب يف اجلامعات الأردنية.

مفاهيم الدراسة النظرية:
العنف لغة هو كلمة عنف (ع ،ن ،ف) يف اللغة هي قلة الرفق ،ويف املعجم الو�سيط
عنف اي ال�شدة والق�سوة( .املعجم الو�سيط.ُ )1985 ،عرف العنف يف بع�ض الدرا�سات لغةً:
هو كل قول �أو فعل �ضد الر�أفة والرفق واللني وهو الو�سيلة الأخرية يف يد الإن�سان للإفالت
م�رشوع
من م�أزق (ابن منظور( ،د :ت) وغامن2002 ،م) .وهو ا�ستخدام القوة ا�ستخدام ًا غري
ٍ
�أو ا�ستخدام ال�ضغط (بدوي )1978 ،ويعرف �أنه فعل �إرادي بق�صد �إحلاق ال�رضر �أو التلف
�أو تخريب �أ�شياء وممتلكات� ،أو من�ش�آت �أهلية �أو حكومية( .خريف54 ،2002 ،؛ اخلتاتنة،
)2007
والعنف ا�صطالح ًا هو من ال�شدة والتعنيف والتفريغ ،والعنف يف معناه اللغوي �ضد
الرفق ،وعنفوان ال�شيء� :أوله ،وهو يف عنفوان �شبابه� :أي قوته ،وع َّنفه تعنيفاً :المه وعتب
عليه.مما يعني �أن العنف �ضد الر�أفة متمث ًال يف ا�ستخدام القوة القولية �أو الفعلية �ضد �شخ�ص
آخر.ويعرف العنف �أي�ضاً� :أنه رغبة الفرد يف �رسقة بع�ض الأ�شياء وامل�شاجرة والتدمري
�
ّ
والإيذاء وخمالفة القوانني (اخلتاتنة2007 ،م) .
وقد يختلط مفهوم العنف مع الإرهاب والتطرف �إال �أن هناك �صلة بينهما فالتطرف
�أعم ،حيث يكون الفكر وال�سلوك �أو العمل ،والإرهاب قد يكون يف جهة معينة ،والعنف ثمرة
للتطرف �أو مظهر من مظاهره( .ابو زنيد�. )2000 ،أما اجلذر التاريخي لكلمة (عنف) املرتبطة
بالكلمة الالتينية (فيوالر) التي تعني العمل باخل�شونة والعنف واالنتهاك واملخالفة.وهناك
تداخل بني العنف والعدوان ،فالعنف �صورة من �صور العدوان يتميز با�ستخدام مق�صود
للقوة (زايد. )2002وتذكر درا�سات �أخرى �أنواع ًا �أخرى للعنف منها :العنف الفردي ،والعنف
اجلماعي ،ومنها العنف اجل�سدي الذي يكون عن طريق ال�شجار بالأيدي مثل ال�رضب على
الوجه ،والإفراط يف ا�ستخدام العقاقري ،وحمل ال�سالح (املخاريز2006 ،م) .وهناك العنف
اللفظي وهو الكالم غري الالئق والتهديد ،وا�ستخدام الألفاظ النابية ،وهناك العنف الرمزي
الذي يتمثل يف التجاهل وعدم الرد ،وت�شري درا�سات حديثة لأ�شكال �أخرى للعنف منها:
1 .1العنف التلقائي :الذي يحدث فج�أة.
2 .2العنف ال�سيا�سي :حوله ال�سلطة.
3 .3العنف الأ�رسي الذي يكون بني الآباء والأبناء وبني الأزواج والزوجات (عمر،
1998م؛ الزغول واخرون( .عال اخلتاتنة)2007 ،
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العنف الطالبي:
وهو مو�ضوع الدرا�سة ،وهو ال�سلوك العدواين الذي يلج�أ �إليه بع�ض ال�شباب حلل
م�شكالتهم حني يعجز العقل عن الإقناع ،ويبد�أ بعجزه عن الإدارك والفهم وذلك حني يعجز
العقل عن ممار�سة عمله الأ�سا�سي الإحاطة بالأ�شياء التي حوله والعالقات بينها ،فثمة
عجز عن العلم والفهم ،مما ي�ؤدي �إىل انغالقه ويف انغالق العقل تتكلم اليد( .خم�ش وحمدي
وحداد ، )1999 ،ويعرفه العاملان االمريكيان غراهام  Grahamوغر� ،Gurrأنه امليل �إىل
�إيقاع الأذى اجل�سدي بالأ�شخا�ص ،وهو اال�ستخدام الفعلي للقوة �أو التهديد لإحلاق الأذى
وال�رضر بالأ�شخا�ص والإتالف للممتلكات( .غراهام وغر. )1969 ،
ويع ّد هذا ال�سلوك العدواين من �أخطر امل�شكالت التي تواجه الو�سط اجلامعي مبكوناته
املختلفة ،حيث يلج�أ بع�ضهم للعنف حني يعجز العقل عن الإقناع ،ويبد�أ بعجزه عن الإدراك
والفهم ،وذلك حني يعجز العقل عن ممار�سة عمله الأ�سا�سي الإحاطة بالأ�شياء التي حوله،
والعالقات بينها ،فثمة عجز عن العلم والفهم ،مما ي�ؤدي �إىل انغالقه ،ويف انغالق العقل
تتكلم اليد (خم�ش و�آخرون1999 ،م) .

الرؤى النظرية املفسرة للعنف:
لقد بذات جهود كبرية لتف�سري العنف ب�شكل عام ،وقد ا�ستند هذه التف�سري على نظريات
خمتلفة ومتنوعة ،حتاول �أن جتد فهم ًا حقيقي ًا ومعمقا للعنف ،وقد ر�أينا �أنه ال بد من
اال�ستعانة ببع�ض هذه النظريات لتف�سري العنف اجلامعي م�ستندين بذلك من اعتبارات
مفادها �أن العنف اجلامعي ال ميكن عزله عن االطار العام وهو العنف خارج ا�سوار اجلامعة،
وهو ما ا�صطلح على ت�سميته العنف املجتمعي ،وافرت�ضنا �أن الأ�سباب اخلارجية قد متتد �إىل
اجلامعات وطلبتها باال�ستناد �إىل �أن م�ؤ�س�سات التن�شئة واحدة ومعروفة ،وهي من ت�صقل
ال�شخ�صية وت�ؤثر باجتاهاتها �سلب ًا وايجاب ًا فالأ�رسة واملدر�سة ودور العبادة وجماعات
الرفاق والإعالم كلها ذات �شان كبري يف تنامي �أو احلد من هذه الظاهرة� ،إذا جاز لنا
اعتبارها ظاهرة اجتماعية ،نتيجة ملا �أحدثته من قلق لل�سيا�سية واملتخ�ص�صني على حد
�سواء ،ومن هذه النظريات التي ن�ستعني ببع�ضها لتف�سري ال�سلوك العنفي داخل اجلامعة:
نظريات التعلم ،وتع ّد هذه النظرية �أهم النظريات ال�سو�سيولوجية التي تهتم بتف�سري
�سلوك العنف ،وهي من �أكرث النظريات �شيوع ًا يف تف�سري العنف حيث تفرت�ض �أن الأ�شخا�ص
يتعلمون العنف بالطريقة نف�سها التي يتعلمون بها �أمناط ال�سلوك الأخرى ،و�أن عملية التعلم
تبد�أ بالأ�رسة ،فبع�ض الآباء ي�شجعون �أبناءهم على الت�رصف بعنف مع الآخرين يف بع�ض
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املواقف.واهتم الربت باندورا  Pandoraيف �سل�سلة ابحاثه عن نظريات العنف بهذه النظرية
حيث يرى باندورا �أن معظم �سلوك الإن�سان �سلوك متعلم ،ويتم تعلمه من خالل القدوة �إذ
ميكن للفرد من خالل مالحظة �سلوك الآخرين �أن يتعلم كيفية �إجناز ال�سلوك اجلديد ،وقد حدد
 Pandoraثالثة م�صادر رئي�سة للعنف هي الأ�رسة ،وثقافة املجتمع ،واالقتداء بالنموذج
الرمزي ،وهي التي ت�سبب العنف بدرجات متفاوتة( .عبادة و�أبو دوج. )2008 ،
�أما النظرية ال�رصاعية فتنظر املارك�سية �إىل العنف ال�سيا�سي كعنف اجتماعي تاريخي
وليد الظروف االجتماعية واالقت�صادية للمجتمع املتناق�ض مبتطلبات العالقات امللمو�سة
والتناق�ضات وال�رصاع الطبقية ،وتقوم هذه النظرية على الفكر املارك�سي الذي يرجع العنف
يف املجتمع �إىل ال�رصاع ،وخا�صة ال�رصاع الطبقي ،وال�رصاع �أي�ضا ميتد لي�شمل ال�رصاعات
ال�سيا�سية والإثنية والدينية كافة ،و�رصاع امل�صالح وال�رصاع على ال�سلطة ،وال�رصاع
ميثل الرتبة اخل�صبة لزيادة مظاهر العنف يف الوقت الراهن ،وبخا�صة يف ظل عدم توازن
القوى ،فعادة ما مييل الطرف الأقوى لفر�ض هيمنته على الأ�ضعف لت�ستمر بعد ذلك دائرة
العنف ،وقد ظهرت هذه النظرية يف مرحلة معينة من مراحل التطور التاريخي مع والدة
امللكية اخلا�صة لو�سائل االنتاج وتق�سيم املجتمع �إىل طبقات ،وظهور �سلطة �سيا�سية ت�ستغل
الإن�سان ،وتعمل على تقوية نفوذها ال�سيا�سي واالقت�صادي؛ �أي الطبقات امل�سيطرة امل�ستغلة
وحماية امتيازاتها �ضد اعتداءات الطبقة امل�سحوقة وامل�ضطهدة (عبادة و�أبو دوج. )2008 ،
وت�ستند نظرية ثقافة العنف على �شيوع ثقافة العنف وانت�شارها ،ومن ثم قبولها يف
املجتمع ،وي�صبح اللجوء �إليها حلل اخلالفات ،ويكون �شيوع ثقافة العنف وقبول املجتمع
لها الإطار العام ل�سلوك العنف يرافقه تدعيم �أخالقي ،وت�شري ال�رصايرة �إىل �أنه يف �ضوء هذه
النظرية ميكن تف�سري العنف اجلامعي ب�أن اجلامعة متثل م�ؤ�س�سة اجتماعية تنظيمية خا�صة
بها ،حيث قد تن�ش�أ بني الطالب ثقافة معينة تعزز اللجوء للعنف حلل اخلالفات اجلامعية،
واللجوء للمباهاة والرجولة �أمام بع�ضهم بع�ضاً( .ال�رصايرة)2006 ،
�أما نظرية ال�ضبط االجتماعي التي تعتمد يف تف�سريها على �ضعف ال�ضبط االجتماعي
من اجلهات �صاحبة العالقة ،فرتى �أن العنف املرتكب من قبل طلبة اجلامعة يكون نتيجة
تفكك بني الطالب والأ�رسة واملجتمع واجلامعة.حيث �إن العالقة التي تربط الطالب

باملجتمع تعتمد على بع�ض العنا�رص منها:

 التعلق �أي ح�سا�سية الفرد لر�أي الآخرين املهمني وتوقعاتهم ،فكلما زادت عالقة
الطالب با�شخا�ص مهمني بالن�سبة له كاالرتباط بعالقة �صداقة �أو زمالة ،كلما قلت ممار�سته
لل�سلوك العنفي ،وعندما يبتعد عن املعايري والقيم التي تربطه بتلك اجلماعة يرتكب ال�سلوك
العنفي.
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 كما �أن الوقت الذي يبذله الطالب للقيام بالن�شاطات التقليدية االجتماعية ال�سوية،
تبني �أن قيام الطالب باالنغما�س واالنخراط يف االن�شطة التقيليدية اليومية ،يقلل احتمالية
ارتكابه العنف ،فال يكون لديه وقت الرتكابه.
 االلتزام �أي عملية تربير ال�سلوك الذي ي�سعى من خالله �إىل حتقيق �أهدافه التقيليدية،
فعندما يلج�أ الطالب �إىل ارتكاب ال�سلوك العنفي فهو يريد �أن يحقق هدف ًا معين ًا مث ًال لإثبات
�شخ�صيته �أمام الآخرين ،وليثبت ذلك يظهر عدم التزامه بقوانني اجلامعة و�أنظمتها ،وهو
عك�س الطالب امللتزم بقوانني اجلامعة و�أنظمتها.
 مدى اعتقاد الفرد بعرف اجلماعة ،فالطالب الذي يقوم بالعنف لي�س لديه احرتام
لقوانني اجلامعة ،بينما الطالب الذي ميتلك قيم ًا ونظم ًا اجتماعية ،وي�ؤمن بها ال يتعدى
على قوانني اجلامعة بارتكاب �سلوكيات العنف ،وتفرت�ض هذه النظرية وجود نظام قيمي
يف املجتمع ،و�أن ال�سلوك العنيف بالن�سبة للطالب عندما يتع َّدى قوانني اجلامعة والقيم
املوجودة فيها( .اخلويل2006 ،؛ العي�سوي ،د :ت)
وهناك النظرية العامة للجرمية ،التي تعتمد على فر�ضية م�ؤداها � ّأن الطلبة يلج�أون
ل�سلوك العنف �إذا �أتيحت لهم الفر�صة والظروف املواتية لذلك ،حيث التباين بني الطالب يف
درجة ارتكاب العنف ،وهذه النظرية ت�ستبعد �أية عوامل وتتحدث عن فر�صة وظروف مواتية
للجرمية ،وهو م�ستند �إىل ذلك العقل اجلمعي جتاه ظروف امل�شكلة( .ال�رصايرة)2006 ،
وتعد نظريتي التعلم وال�رصاع من �أكرث النظريات �شيوع ًا يف تف�سري العنف ،فنظرية
التعلم تبد�أ من الأ�رسة حيث ي�شجع بع�ض الآباء �أبناءهم على الت�رصف بعنف مع الآخرين
يف بع�ض املواقف ،ويطابلونهم ب�أال يكونوا �ضحايا العنف.
و�أخرياً وجدنا من ال�رضورة �أن نلقي ال�ضوء على تف�سري النظريات البيولوجية
لل�سلوك العنفي ،التي يعتقد العلماء فيها بوجود عالقة بني العنف والظروف املختلفة
للرتكيبات اجلينية والهرمونية ووجود الهرمونات العدوانية ،غري �أن بع�ض الباحثني �أ�شار
�إىل �أن العوامل البيولوجية ال ت�أثري لها على العنف.وقد وجدت درا�سات �أخرى ان بع�ض
الهرمونات كالأدرينالني ت�ؤثر على ال�سلوك الفردي واجتاهه نحو العنف.حيث �إن �إفراز
هرمون الأدرينالني م�س�ؤول عن رفع ال�ضغط عند الإن�سان ،ويزيد من االنفعاالت املظهرية،
ويحدث ا�ستجابات عنيفة تهيئ اجل�سم للمواجهة عند الإن�سان ،وتزداد االنفعاالت وحاالت
العنف.حيث �إن هذا الهرمون ُيف َْر ُز كا�ستجابة لأي نوع من �أنواع االنفعال وال�ضغط النف�سي
كاخلوف والقلق الغ�ضب ،وهذا ما يف�رس العنف عند الطلبة من وجهة نظر هذه النظرية.
(ال�رصايرة2006 ،؛ املخاريز)2006 ،
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دراسات سابقة حول العنف:
تزايد االهتمام بدرا�سة ظاهرة العنف ب�أنواعه كافة ،مع تزايد تعقد احلياة وكرثة
االحتكاكات ،مما �أدى �إىل ظهور العديد من الدرا�سات وهذا �إيجاز لبع�ض منها:
قام كل من خم�ش وحمدي وحداد1999( ،م) بدرا�سة حول العنف اجلامعي ،وبتوجيه
من وزارة التعليم العايل وكانت هذه هي �أول درا�سة جتري حول هذا املو�ضوع بعد تكرر
م�شاجرات طالبية يف اجلامعة الأردنية بالتحديد ،وكانت ظاهرة العنف الطالبي يف وقتها
ما زالت يف بداياتها ،فلم تكن منت�رشة ومقلقة كما هو احلال اليوم ،وقد خل�صت الدرا�سة �إىل
ما ميكن لأي فرد ان ي�ستنتجه �آنذاك حول الأ�سباب وراء العنف وهي الع�شائرية بالدرجة
الأوىل.حيث تو�صلت �إىل ن�سب و�إح�صائيات لأ�سباب العنف ونتائجه من خالل عينات
من طلبة اجلامعة الأردنية ،كما �أنها �أعطت م�ؤ�رشات حول ال�سبب الأكرث للعنف من خالل
ا�ستبانة بني الطلبة حيث خل�صت �إىل �أن  %64من الطالب اعتربوا الع�شائرية ال�سبب الأول
للعنف اجلامعي ،و  %7خالفات �شخ�صية ،و  %18من الطلبة جعلوا �أ�سباب العنف مرتبطة
باالنتخابات الطالبية.وبني الفقهاء ( ، )2001يف درا�سته م�ستويات امليل �إىل العنف
وال�سلوك العدواين لدى طلبة جامعة فيالدلفيا (وعالقاتها االرتباطية مبتغريات اجلن�س
والكلية وامل�ستوى التح�صيلي وعدد �أفراد الأ�رسة ودخلها ،حيث هدفت الدرا�سة للوقوف على
العوامل امل�ؤثرة يف درجة امليل �إىل العنف وال�سلوك العدواين لدى الطلبة يف اجلامعة ،متهيداً
لإيجاد ال�سبل الكفيلة ب�ضبطها.وا�ستخدم لهذه الغاية مقيا�س طوره الباحث باال�ستعانة
ببع�ض املقايي�س املقننة امل�صممة �أ�ص ًال لتنا�سب جمتمعات �أخرى.ت�ضمنت الدرا�سة التي
اتبعت املنهج امل�سحي االرتباطي متغرياً تابع ًا هو درجة امليل �إىل العنف وال�سلوك العدواين
لدى طلبة الربنامج ال�صباحي يف جامعة فيالدلفيا ،كما ت�ضمنت خم�سة متغريات م�ستقلة
هي :الكلية ،واجلن�س ،واملعدل الرتاكمي ،وعدد �أفراد الأ�رسة ،ودخل الأ�رسة وباالعتماد
على الدرجات الكلية مل�ستوى امليل �إىل العنف وال�سلوك العدواين لدى �أفراد عينة الدرا�سة
التي ت�شكل ما ن�سبته ( )%22,8من املجتمع.و�أظهرت الدرا�سة �أن طلبة جامعة فيالدلفيا
يتوزعون ح�سب درجة امليل �إىل العنف وال�سلوك العدواين على النحو الآتي :عدميو امليل �إىل
العنف وال�سلوك العدواين ( ، )%47,5وقليلو امليل �إىل العنف وال�سلوك العدواين (. )%44,3
ويف درا�سة احلوامدة )2005( ،بينت �أن الطلبة من م�ستوى ال�سنتني الدرا�سيتني
الأوىل والثانية يع ّدون �أكرث عنفاً ،و�أو�ضح الباحث �أن ذلك ميكن �أن يعزى �إىل بداية دخول
الطالب مرحلة جديدة وعدم تكيفه مع الواقع اجلديد وذكر �أن التع�صب القبلي الذي يربطهم
عند انتقالهم �إىل بيئة املدن حيث يجد الطالب �صعوبة يف العي�ش وتفككًا يف العالقات
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االجتماعية وفقدان بع�ض القيم وبروز امل�صلحة ال�شخ�صية على امل�صلحة العامة� ،إ�ضافة
�إىل العامل االقت�صادي ،مما ي�ؤدي بالطالب �إىل االكتئاب وعدم االنتماء واالنعزال واللجوء
�إىل العنف.
ويف درا�سة ال�رصايرة2006( ،م)  ،التي هدفت �إىل التعرف �إىل واقع العنف لدى طلبة
اجلامعة الأردنية م�ؤتة والريموك ،وبحجم عينة تكونت من  1500طالب وطالبة ،و�أظهرت
الدرا�سة جرائم العنف كالقتل ،والقدح ،وتخريب املمتلكات وغريه ،غري �أنها مل تعط تفا�صيل
مل�سببات العنف و�أظهرت الدرا�سة �أن الذكور �أكرث ارتكاب ًا للعنف اجل�سدي والتحر�ش اجلن�سي
والعنف النف�سي والتعدي على املمتلكات ،وتبني �أن الإناث �أكرث تعر�ض ًا للتحر�ش من الذكور،
و�أن الذكور �أكرث تعر�ض ًا للعنف اجل�سدي والنف�سي.
و�أجرت اخلتانتة2007( ،م)  ،درا�سة هدفت �إىل الك�شف عن �أ�شكال العنف اجلامعي
امل�سجل لدى الطلبة امل�سجلني يف عمادة �ش�ؤون الطلبة يف جامعة م�ؤتة للك�شف عن الأ�سباب
املختلفة للعنف ،وكان جمتمع الدرا�سة من جميع الطلبة امل�سجلني يف �سجالت جلنة
التحقيق بعمادة �ش�ؤون الطلبة والبالغ عددهم  160طالباً ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هناك
�أ�سباب ًا �شخ�صية وراء ارتكابهم العنف ،و�أ�سباب تربوية متعلقة ب�صعوبات الدرا�سة ،ودلت
النتائج على �أن هناك �أ�سباب ًا مادية الرتكاب العنف.
ويف درا�سة البداينة والطراونة و�آخرون2009( ،م) خل�صت �إىل �أن ال�سلوك الطالبي
الطائ�ش ،منتج اجتماعي متجذر وخرجت الدرا�سة مبجموعة من التو�صيات منها :الرقابة
على ال�شباب كمنع التدخني يف القاعات ،والتحكّم بت�سهيالت ال�سلوك الطائ�ش واملحظور
مثل جعل الدخول للحرم اجلامعي (البوابات) من خالل البطاقات اجلامعية املحدثة ربط
واملنبهات
�,س ّن قوانني ومنع تناول الكحول
ّ
فتح املمر ب�رسيان مفعول البطاقة الكرتوني ًا َ
واملخ ّدرات ،وف�صل الطلبة �أو حتويل احلاالت املر�ضية �إىل التدخل املنا�سب.
وبني زيادات (2009م) �أن الع�صبية القبلية وراء عنف اجلامعة و�أن  %84,3من الطلبة
يف جامعة الريموك مث ًال ي�ؤيدون �أن الع�صبية القبلية هي وراء عنف اجلامعة ،وجاء مبا
ن�سبته  %81ي�ؤيدون قلة الوعي والثقافة الدميقراطية �سبب ي�أتي باملرتبة الثانية للعنف
اجلامعي ،وت�شري الدرا�سة ذاتها � ّأن  %75,6من الطلبة ر�أوا �أن �سبب العنف �سهولة دخول
ممن هم لي�سوا من طالب اجلامعة وان  %71,7يرون �أن رجال الأمن اجلامعي ك�أمنا مل حتدد
م�س�ؤولياتهم ،حيث ي�ستغل احلرم اجلامعي للقاءات املخلة باالداب حيث جاءت ن�سبة من �أيد
ذلك  %67,2من الطلبة.
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وقد بينت درا�سة كل من �ضمرة والأ�شقر ( ،)2009حول �أ�سباب العنف اجلامعي
واحللول املقرتحة من وجهة نظر طلبة جامعة �إربد الأهلية ،وهدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل
الأ�سباب الكامنة وراء ظاهرة العنف يف اجلامعة ح�سب متغريات اجلن�س وال�سنة الدرا�سية،
بينت النتائج �أن �أ�سباب التع�صب الع�شائري والت�رصفات التي ت�سبق االنتخابات الطالبية
والفتنة وغياب الوعي بني الطلبة بقوانني االن�ضباط اجلامعي من �أكرث �أ�سباب العنف،
و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة الت�صدي للعنف ،و�إعادة تنظيم االنتخابات الطالبية.و�أو�ضحت
كل من ال�شويحات وعكرو�ش ( ، )2010بدرا�ستهما حول م�سببات العنف الطالبي يف
اجلامعة الأردنية التي هدفت للتعرف �إىل �أ�سباب العنف الطالبي ودرجة اهميتها من وجهة
نظر الطالب يف اجلامعة الأردنية ،وتبني �أن �أ�سباب العنف تعود لطبيعة العالقات التفاعلية
بني الطلبة �أنف�سهم ،و�أنها ناجمة عن املوقف نف�سه ،ومرتبطة ب�أ�سلوب احلوار بني الطلبة
حتى يتطور املوقف �إىل م�شاجرات.

دراسات عربية وأجنبية:
من �أهم الدرا�سات العربية درا�سة الق�صا�ص ،مهدي ( )2005درا�سة عنف ال�شباب:
حماولة فى درا�سة ميدانية ،هدفت الدرا�سة �إىل ا�ستطالع مظاهر العنف ومواقعة بني ال�شباب
بالرتكيز على طالب اجلامعة فى حماولة لتحديد عوامل العنف و�أ�سبابه.وتو�صلت الدرا�سة
�إىل �أن العنف املعنوى �أكرث �أ�شكال العنف التى يتعر�ض لها ال�شباب فى احلياة اجلامعية،
�إ�ضافة �إىل االختالط برفاق ال�سوء والتدخني من �أهم �أ�سباب العنف بني ال�شباب� ،إن عالقة
الطالب ب�إدارة الكلية و�أع�ضاء هيئة التدري�س تقوم على التفاهم والود�.أما درا�سة العنف
يف املجتمع االماراتي� :أ�شكاله ونتائجه ،فهي درا�سة ميدانية على طالب جامعة الإمارات،
وهدفت الدار�سة �إىل التعرف �إىل �آراء العينة من الطلبة حول تعر�ضهم �أو ذويهم للعنف �أو
ممار�سته �ضد الآخرين ،ومعرفة �أ�سبابه.و�أظهرت الدرا�سة �أن العنف اللفظي �أكرث �أنواع العنف
�شيوع ًا بني الطلبة الإماراتيني ،و�أكدت الدرا�سة ممار�سة العنف املادي �ضد املراة با�ستخدام
ال�رضب.كما �أكدت الدرا�سة على ا�ستخدام �أ�ساليب العنف املادي ملا له من �آثار �إيجابية يف
ال�ضبط االجتماعي واحلماية من االنحراف.
وهناك درا�سة �سلوك العنف بني ال�شباب «درا�سة ميدانية على عينة من طلبة املرحلة
الثانوية يف م�رص ( ، »)2000وهدفت الدرا�سة �إىل الوقوف على �سلوك العنف ب�أ�شكاله بني
طلبة الثانوية العامة والفنية ،ومعرفة العوامل املرتبطة ب�سلوك العنف ،ومربراته ،وخل�صت
الدرا�سة �إىل �أ�سباب اللجوء للعنف تعر�ضهم للقهر والظلم واال�ضطهاد من قبل زمالئهم.
و�أظهرت النتائج الت�أثري ال�سلبي لو�سائط التن�شئة االجتماعية ،وخا�صة املدر�سة والإعالم
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�إىل جانب الأحوال االقت�صادية وامل�شكالت االجتماعية ،وهي من �أهم �أ�سباب اقرتاف
الطالب العنف يف املدرا�س.

�أما الدرا�سات االجنبية فمنها:
Henrik, population resources and political violence: A sub national
.study of india,2002

�سعت الدرا�سة �إىل الك�شف عن العوامل البنائية للعنف ال�سيا�سي يف املجتمع الهندي
م�ستخدمة الأ�سلوب الإح�صائي وتبني �أن �أعمال العنف ثالثة �أمناط هي �أعمال ال�شغب
و�أحداث العنف ،وال�رصاع امل�سلح ،و�أظهرت الدرا�سة �أن ندرة املوارد الطبيعية �أهم عامل
لإحداث العنف ،وتبني �أن ال�شباب عامل م�شرتك يف ارتكاب كل �أمناط العنف ،كما �أن هناك
ارتباط ًا بني العنف ،وبني اجلماعات الدينية وزيادة النمو ال�سكاين.
لقد تبني من خالل ا�ستعرا�ض العديد من الدرا�سات ال�سابقة التي حتدث حول العنف،
�أن هناك قوا�سم م�شرتكة كثرية يف النتائج التي خل�صت �إليها هذه الدرا�سات يف تف�سريها
للعنف اجلامعي ،فالأ�سباب تكاد تكون متباينة حيث العوامل االجتماعية واالقت�صادية
والتع�صب القبلي ،وعدم وجود الروابط القوية بني �أفراد الأ�رسة�.أ�ضف �إىل ذلك عدم اهتمام
�أولياء الأمور مبتابعة م�سرية �أبنائهم يف عملية التن�شئة الأ�رسية ،ودخول الغرباء و�ضعف
الأمن اجلامعي ،وعدم القدرة على ا�ستخدام و�سيلة للإقناع يف ح�صول الطالب على ما يريد،
مما ي�ؤدي �إىل الكبت امل�ستمر ،و�سوء االندماج والتكيف يف املجتمع اجلامعي والإ�شارة
املهمة هنا هي �إىل االنتخابات الطالبية التي جتري يف ظروف يكون فيها الطلبة حمتقنني
اقت�صادي ًا واجتماعياً ،وبالتايل ت�أتي االنتخابات وك�أنها فر�صة للتنفي�س وافتعال العنف،
نتيجة اي�ضا للتحوالت االقت�صادية واالجتماعية ال�رسيعة التي مل ي�ستطع بع�ضهم التعامل
معها� ،أو قبولها فبالتايل �أوجدت فئات لديها اال�ستعداد للعنف� ،إ�ضافة للعوامل ال�سيا�سية:
االنتماءات ال�سيا�سية والتع�صب لها وهي الرديف للتع�صب القبلي والفئوي.
حقيقة الأمر �إن ما مييز درا�ستنا هذه هي الفرتة الزمنية التي �أجريت فيها ،حيث
ومتتال يف كل اجلامعات
جاءت �أو ًال بعد تزايد موجات العنف اجلامعي ب�شكل كبري ملحوظ
ٍ
الأردنية ،وما خلفته من نتائج �سلبية ،ووخيمة من الناحيتني التعليمية واالجتماعية،
ثاني ًا �أنها جاءت بعد الربيع العربي ،وما رافقه من �أحداث وتطورات فكرية وجتاوزات يف
�سقوف احلريات�.أزعم �أن هذه الدرا�سة فيها ما هو جديد ،و�أن كانت املتغريات التي تناولتها
مت�شابهة مع درا�سات �سابقة ف�إنها �سلطت اال�ضواء ب�شكل �أدق و�أ�شمل على هذه املتغريات؛
لأنه الميكن مناق�شة هذه ظاهرة العنف اجلامعي دون الرجوع للأ�سباب االجتماعية
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واالقت�صادية والبيئة التي على كل درا�سة يف هذا املجال �أن ت�ستند �إليها يف التحليل؛ الإ �أن
هذه الدرا�سة تلقي ال�ضوء على حجم انت�شار العنف ومداه وتزايده يف اجلامعات الأردنية،
وتبحث يف الأ�سباب التعليمية والنف�سية التي ت�ؤدي �إىل العنف حماولة تف�سري العالقة بني
العنف واملتغريات االجتماعية واالقت�صادية والتعليمية من �أجل اخلروج بتو�صيات لتزويد
املهتمني من �أكادميني و�سيا�سيني ،واجلهات ذات االخت�صا�ص للحد من تفاقم الظاهرة
من جديد ،وتقدم �إطاراً نظري ًا يت�ضمن ا�ستعرا�ض ًا وم�سح ًا للدرا�سات ال�سابقة حول العنف
اجلامعي ،وتقدم عر�ضا لبع�ض النظريات التي تف�رس العنف عامة والعنف اجلامعي خا�صة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي ،واعتمدت على اجتاهني الأول نظري والثاين
ميداين ،حيث ا�ستخدم يف الأول �إجراء م�سح مكتبي وجرد للدرا�سات ال�سابقة عن العنف حيث
االطالع على العديد من املراجع والدرا�سات املتوافرة بهذا الإطار�.أما الثاين وهو العمل
�صممت ا�ستبانات وو ِّزعت على طلبة اجلامعة لتحديد �أ�سباب العنف ،حيث
امليداين حيث ّ
متت الإجابة على ت�سا�ؤالت اال�ستبانة والعمل على حتليلها حتلي ًال �إح�صائي ًا للتو�صل �إىل
�إجابات منطقية لأ�سئلة اال�ستبانة.

جمتمع الدراسة وعينتها:
ميثل جمتمع الدرا�سة طلبة جامعة البرتا ،حيث اختريت عينة ع�شوائية طبقية من
جمتمع الدرا�سة املذكور بلغ حجمها ( )450طالب ًا وطالبة ،وزعت عليهم اال�ستبانات باليد
من قبل الباحثني ،وقد وجد �أن ما جمموعه ( )416ا�ستبانه �صاحلة للتحليل الإح�صائي.

أداة الدراسة:
لأغرا�ض الدرا�سة طُ ِّورت ا�ستبانة �أداة �أ�سباب العنف اجلامعي كما يراها الطلبة،
واملكونة من ( )66فقرة ،وذلك من خالل اجراء درا�سة �شملت (450طال ًبا) من جامعة البرتا،
و�س�ؤالهم ومتت اال�ستعانة ب�إجابات الطلبة وحتليلها ب�صورتها احلالية.
صدق األداة:
مت الت�أكد من �صدق الأداة من خالل عر�ضها على بع�ض املحكمني من املتخ�ص�صني
بهذا املجال ،و�أُخذت الفقرات التي نالت اتفاق  %80من املحكمني ،و�أجريت التعديالت حتى
ا�ستقرت الأداة على ( )66فقرة.
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مصطلحات الدراسة:
◄◄نظريات العنف :هي نظريات خمتلفة و�ضعها بع�ض املتخ�ص�صني وعلماء
االجتماع والنف�س والرتبية لتف�سري ال�سلوك العنفي و�أ�سبابه( .ال�رصايرة)2006 ،
◄◄اجلامعة :جامعة البرتا اخلا�صة ،جامعة �أردنية خا�صة تقع يف منطقة البنيات
طريق املطار.
◄◄�أ�سلوب التحليل الإح�صائي :ملعاجلة بيانات الدرا�سة اُ�ستخدم برنامج التحليل
الإح�صائي ( )SPSSالذي ت�ضمن بع�ض االختبارات الو�صفية مثل :مقايي�س النزعة
املركزية ،والتوزيع التكراري ،واملتو�سطات احل�سابية.

النتائج:
يت�ضمن هذا الف�صل عر�ض ًا للنتائج التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة من خالل الإجابة
عن �أ�سئلتها ،على النحو الآتي:
● ●�أوالً -ما الأ�سباب االجتماعية واالقت�صادية والتعليمية والنف�سية

والثقافية للعنف بني طلبة اجلامعة؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للأ�سباب
االجتماعية واالقت�صادية والتعليمية للعنف بني طلبة اجلامعة ب�شكل عام ،ولكل جمال من
جماالت �أداة الدرا�سة ،ويظهر اجلدول ( )1ذلك.
الجدول ()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب والمستوى لألسباب االجتماعية واالقتصادية
والتعليمية والنفسية والثقافية للعنف بين طلبة الجامعة بشكل عام
ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة مرتبة تنازلياً

الرتبة

امل�ستوى

الرقم

املجال

4

�أ�سباب خارجية للعنف

3.76

0.88

1

مرتفع

5

الأ�سباب ال�شخ�صية للعنف

3.66

0.83

2

متو�سط

1

الأ�سباب االجتماعية واالقت�صادية

3.65

0.54

3

متو�سط

3

الأ�سباب الثقافية

3.56

0.89

4

متو�سط

2

الأ�سباب التعليمية

3.50

0.71

5

متو�سط

3.59

0.60

الدرجة الكلية
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يالحظ من اجلدول (� )1أن الأ�سباب االجتماعية واالقت�صادية والتعليمية والنف�سية
والثقافية للعنف بني طلبة اجلامعة ب�شكل عام ،ولكل جمال من جماالت �أداة الدرا�سة كانت
متو�سطةً� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( )3.59بانحراف معياري ( ، )0.60وجاءت جماالت
الأداة يف امل�ستويني املرتفع واملتو�سط� ،إذ تراوحت املتو�سطات احل�سابية بني (-3.76
 ، )3.50وجاء يف املرتبة الأوىل «جمال �أ�سباب خارجية للعنف» ،مبتو�سط ح�سابي ()3.76
وانحراف معياري ( )0.88ومب�ستوى مرتفع ،ويف املرتبة الثانية جاء «جمال الأ�سباب
ال�شخ�صية للعنف» مبتو�سط ح�سابي ( )3.66بانحراف معياري ( )0.83ومب�ستوى متو�سط،
وجاء يف املرتبة قبل الأخرية «جمال الأ�سباب الثقافية» مبتو�سط ح�سابي ( )3.56بانحراف
معياري ( ، )0.89ومب�ستوى متو�سط.وجاء يف املرتبة الأخرية «جمال الأ�سباب التعليمية»
مبتو�سط ح�سابي ( )3.50وانحراف معياري ( )0.71ومب�ستوى متو�سط�.أما بالن�سبة لفقرات
كل جمال فكانت على النحو الآتي:

1 .1جمال الأ�سباب اخلارجية للعنف:
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتب وم�ستوى الأ�سباب
اخلارجية للعنف بني طلبة اجلامعة ،لفقرات هذا املجال ،واجلدول ( )2يو�ضح ذلك.
الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى األسباب الخارجية للعنف
بين طلبة الجامعة لفقرات مجال أسباب خارجية للعنف مرتبة تنازلياً

الرقم

املتو�سط
احل�سابي

الفقرة

م�ستوى
االنحراف
الرتبة
املمار�سة
املعياري

 62اال�ضطراب النف�سي والقلق النف�سي الذي ي�ؤثر على توازن الطالب

3.96

1.19

1

مرتفع

 63اح�سا�س ال�شباب بالغ�ضب لر�ؤيتهم م�شاهد دامية

3.84

1.08

2

مرتفع

 64ال�رصاعات االقليمية واحلروب التي تعانيها املنطقة العربية

3.81

1.16

3

مرتفع

 66التوجهات الفكرية اخلارجية وانت�شار ثقافة العنف والإرهاب

3.69

1.29

4

مرتفع

ماكينة الإعالم العربي حيث الإعالم املحبط الذي يبث روح
 65االحباط والت�أثري على عقول ال�شباب من خالل الربامج التي
تبث عن العنف �أو برامج تخرب عقول ال�شباب

3.48

1.38

3.76

0.88

الدرجة الكلية
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مرتفع

يالحظ من اجلدول (� )2أن الأ�سباب االجتماعية واالقت�صادية والتعليمية والنف�سية
للعنف بني طلبة اجلامعة لفقرات جمال �أ�سباب خارجية للعنف كانت مرتفعة� ،إذ بلغ املتو�سط
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احل�سابي ( )3.76بانحراف معياري ( ، )0.88وجاءت فقرات هذا املجال يف امل�ستويني
املرتفع واملتو�سط� ،إذ تراوحت املتو�سطات احل�سابية بني ( ، )3.48 -3.96وجاءت يف
املرتبة الأوىل الفقرة ( )62التي تن�ص على «اال�ضطراب النف�سي والقلق النف�سي الذي ي�ؤثر
على توازن الطالب» ،مبتو�سط ح�سابي ( )3.96بانحراف معياري ( )1.19ومب�ستوى مرتفع،
ويف املرتبة الثانية جاءت الفقرة ( )63التي تن�ص على« :اح�سا�س ال�شباب بالغ�ضب لر�ؤيتهم
م�شاهد دامية» مبتو�سط ح�سابي ( )3.84بانحراف معياري ( )1.7087ومب�ستوى مرتفع،
وجاءت يف املرتبة قبل الأخرية الفقرة ( )66التي تن�ص على« :التوجهات الفكرية اخلارجية
وانت�شار ثقافة العنف والإرهاب» مبتو�سط ح�سابي ( )3.69بانحراف معياري (، )1.29
ومب�ستوى مرتفع ،وجاءت يف املرتبة الأخرية الفقرة ( )65التي تن�ص على« :ماكينة الإعالم
العربي حيث الإعالم املحبط الذي يبث روح الإحباط والت�أثري على عقول ال�شباب من خالل
الربامج التي تبث عن العنف �أو برامج تخرب عقول ال�شباب» مبتو�سط ح�سابي ()3.48
بانحراف معياري ( )1.38ومب�ستوى متو�سط.

2 .2جمال الأ�سباب ال�شخ�صية للعنف:
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتب وم�ستوى الأ�سباب
ال�شخ�صية للعنف بني طلبة اجلامعة ،لفقرات هذا املجال ،واجلدول ( )3يو�ضح ذلك.
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى األسباب الشخصية للعنف
بين طلبة الجامعة لفقرات مجال األسباب الشخصية للعنف مرتبة تنازلياً

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

املرتبة

م�ستوى
املمار�سة

72

م�شكالتي اليومية جتعلني متوتراً

3.96

1.19

1

مرتفع

73

معاناتي من ازمة عاطفية جتعلني ارتكب العنف

3.84

1.08

2

مرتفع

74

اعاين من وقت فراغ طويل

3.81

1.16

3

مرتفع

67

اعاين من ا�ضطرابات نف�سية

3.66

1.43

4

متو�سط

71

م�صاحبتي لرفاق ال�سوء جتعاين ارتكب العنف

3.65

1.13

5

متو�سط

69

ا�ستمتع مب�شاهدة العنف واحاول تقليده

3.58

1.11

6

متو�سط

68

ا�شعر انني غري مقبول يف اال�رسة

3.47

1.23

7

متو�سط

70

النني غري واثق من نف�سي

3.34

1.25

8

متو�سط

3.66

0.83

الرقم

الفقرة

الدرجة الكلية
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يالحظ من اجلدول (� )3أن الأ�سباب االجتماعية االقت�صادية والتعليمية والنف�سية للعنف
بني طلبة اجلامعة لفقرات جمال الأ�سباب ال�شخ�صية للعنف كانت متو�سطة� ،إذ بلغ املتو�سط
احل�سابي ( )3.66بانحراف معياري ( ، )0.83وجاءت فقرات هذا املجال يف امل�ستويني
املرتفع واملتو�سط� ،إذ تراوحت املتو�سطات احل�سابية بني ( ، )3.34 -3.96وجاءت يف
املرتبة الأوىل الفقرة ( )72التي تن�ص على« :م�شكالتي اليومية جتعلني متوتراً» ،مبتو�سط
ح�سابي ( )3.96بانحراف معياري ( )1.19ومب�ستوى مرتفع ،ويف املرتبة الثانية جاءت
الفقرة ( )73التي تن�ص على« :معاناتي من �أزمة عاطفية جتعلني ارتكب العنف» مبتو�سط
ح�سابي ( )3.84بانحراف معياري ( )1.08ومب�ستوى مرتفع ،وجاءت يف املرتبة قبل
الأخرية الفقرة ( )68التي تن�ص على�« :أ�شعر �أنني غري مقبول يف اال�رسة» مبتو�سط ح�سابي
( )3.47بانحراف معياري ( ، )1.23ومب�ستوى متو�سط ،وجاءت يف املرتبة الأخرية الفقرة
( )70التي تن�ص على« :لأنني غري واثق من نف�سي» مبتو�سط ح�سابي ( )3.34بانحراف
معياري ( )1.25ومب�ستوى متو�سط.

3 .3جمال الأ�سباب االجتماعية واالقت�صادية للعنف:
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتب وم�ستوى الأ�سباب
االجتماعية االقت�صادية للعنف بني طلبة اجلامعة ،لفقرات هذا املجال ،واجلدول ( )4يو�ضح
ذلك.
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى األسباب االجتماعية االقتصادية للعنف
بين طلبة الجامعة لفقرات مجال األسباب االجتماعية واالقتصادية مرتبة تنازلياً

الرقم

الفقرة

م�ستوى
املتو�سط االنحراف
املرتبة
املمار�سة
احل�سابي املعياري

6

الفروق وامل�ستويات احل�رضية والريفية بني الطلبة اومن مناطق خمتلفة.

3.99

1.20

1

مرتفع

1

امل�ستويات االقت�صادية الغني والفقري

3.96

1.16

2

مرتفع

3

ق�صور التن�شئة االجتماعية وغياب دور م�ؤ�س�سات التن�شئة

3.96

1.19

3

مرتفع

5

عدم وجود رقابة والدية وانف�صال الوالدين

3.92

1.27

4

مرتفع

 15عدم توفر االماكن الرتويحية والرتفيهية املنا�سبة

3.91

1.05

5

مرتفع

2

غياب املثل والقدوة عند ال�شباب

3.89

1.14

6

مرتفع

4

حماولة الطلبة ارتكاب العنف للتعبري عن ال�ضغوط االجتماعية

3.88

1.18

7

مرتفع

7

الع�شائرية والع�صبية القبلية

3.72

1.17

8

مرتفع
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الرقم
8

د .اسماعيل الزيود
د .فاطمه الطراونه

م�ستوى
املتو�سط االنحراف
املرتبة
املمار�سة
احل�سابي املعياري

الفقرة
العوملة االجتماعية وانت�شار ثقافة العنف

3.69

1.12

9

مرتفع

 12حالة احلرمان التي يعي�شها بع�ض فئات املجتمع.

3.69

1.21

9

مرتفع

 14غياب الوازع الديني لدى ال�شباب

3.67

1.27

11

مرتفع

3.62

1.05

12

متو�سط

غياب العدالة االجتماعية وتهمي�ش دور ال�شباب يف بع�ض احلركات �أو
11
االحزاب.

3.61

1.25

13

متو�سط

 22ت�شجيع والدي يل على ارتكاب العن

3.59

1.17

14

متو�سط

 24تعذيب ال�شاب يف طفولته من قبل ا�رسته.

3.55

1.19

15

متو�سط

 10م�شاكل املراهقة وعدم وجود من ي�ستوعب هذه املرحلة

3.53

1.05

16

متو�سط

 20عدم اهتمام والدي �أو والدتي ي�شعرين بعدم الثقة بنف�سي

3.53

1.37

16

متو�سط

 16انت�شار البطالة وقلة الرواتب

3.48

1.24

18

متو�سط

 23ي�سكن بعيدا عن اال�رسة لذلك اجل�أ للعنف

3.46

1.29

19

متو�سط

3.45

1.33

20

متو�سط

3.43

1.19

21

متو�سط

 21عدم وجود اماكن ترفيهية للتفريغ والرتويح عن النف�س

3.43

1.25

21

متو�سط

 18وفاة احد الوالدين وحتملي م�س�ؤلية العائلة يدفعني للعنف

3.28

1.27

23

متو�سط

 19كرثة اعدا افراد اال�رسة

3.22

1.29

24

متو�سط

3.65

0.54

9

االدمان على املخدرات وامل�سكرات

توجه ال�شباب �إىل جهاز الكمبيوتر وتوثيق العالقة معه واالبتعاد عن
13
القراءة ،واالبتعاد عن العالقات االجتماعية
التعامل مع ال�شباب بعنف من قبل االهل �أو يف اجلامعة �أو يف مكان
 17العمل مما ي�ؤدي �إىل خلق رغبة قوية ملمار�سة العنف عند ال�شاب مع من
يتعامل معه

الدرجة الكلية

متو�سط

يالحظ من اجلدول (� )4أن الأ�سباب االجتماعية االقت�صادية والتعليمية والنف�سية
للعنف بني طلبة اجلامعة لفقرات جمال الأ�سباب االجتماعية واالقت�صادية كانت متو�سطة،
�إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( )3.65بانحراف معياري ( ، )0.54وجاءت فقرات هذا املجال
يف امل�ستويني املرتفع واملتو�سط� ،إذ تراوحت املتو�سطات احل�سابية بني ()3.22 -3.99
 ،وجاءت يف املرتبة الأوىل الفقرة ( )6التي تن�ص على« :الفروق وامل�ستويات احل�رضية
والريفية بني الطلبة �أو من مناطق خمتلفة» ،مبتو�سط ح�سابي ( )3.99بانحراف معياري
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( )1.20ومب�ستوى مرتفع ،ويف املرتبة الثانية جاءت الفقرة ( )1التي تن�ص على« :امل�ستويات
االقت�صادية الغني والفقري» مبتو�سط ح�سابي ( )3.96بانحراف معياري ( )1.16ومب�ستوى
مرتفع ،وجاءت يف املرتبة قبل الأخرية الفقرة ( )18التي تن�ص على «وفاة احد الوالدين
وحتملي م�س�ؤلية العائلة يدفعني للعنف» مبتو�سط ح�سابي ( )3.28بانحراف معياري
( ، )1.27ومب�ستوى متو�سط ،وجاءت يف املرتبة الأخرية الفقرة ( )19التي تن�ص على:
«كرثة �أعداد �أفراد الأ�رسة» مبتو�سط ح�سابي ( )3.22بانحراف معياري ( )1.29ومب�ستوى
متو�سط.

4 .4جمال الأ�سباب الثقافية للعنف:
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتب وم�ستوى الأ�سباب
الثقافية للعنف لدى طلبة اجلامعة ،لفقرات هذا املجال ،واجلدول ( )5يو�ضح ذلك.
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى األسباب الثقافية للعنف
بين طلبة الجامعة لفقرات مجال األسباب الثقافية مرتبة تنازلياً

الرقم

م�ستوى
املتو�سط االنحراف
املرتبة
املمار�سة
احل�سابي املعياري

الفقرة

57

تدخل الوا�سطة يف تطبيق القوانني اجلامعية

3.77

1.17

1

مرتفع

61

عدم قدرة الطالب على حتمل نفقات الدرا�سة

3.65

1.13

2

متو�سط

59

عدم تفعيل جمال�س الت�أديب من قبل عمادات �ش�ؤن الطلبة

3.58

1.11

3

متو�سط

58

دخول الغرباء من خارج احلرم اجلامعي �إىل اجلامعة

3.47

1.23

4

متو�سط

60

عدم وعي الطالب بطبيعة جمال�س الت�أديب وقراراته وتفاج�ؤ الطالب بها

3.34

1.25

5

متو�سط

3.56

0.89

الدرجة الكلية

متو�سط

يالحظ من اجلدول (� )5أن الأ�سباب الثقافية للعنف بني طلبة اجلامعة لفقرات جمال
الأ�سباب الثقافية كانت متو�سطة� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ( )3.56بانحراف معياري
( ، )0.89وجاءت فقرات هذا املجال يف امل�ستويني املرتفع واملتو�سط� ،إذ تراوحت
املتو�سطات احل�سابية بني ( ، )3.34 -3.77وجاءت يف املرتبة الأوىل الفقرة ( )57التي
تن�ص على« :تدخل الوا�سطة يف تطبيق القوانني اجلامعية» ،مبتو�سط ح�سابي ()3.77
بانحراف معياري ( )1.17ومب�ستوى مرتفع ،ويف املرتبة الثانية جاءت الفقرة ( )61التي
تن�ص على «عدم قدرة الطالب حتمل نفقات الدرا�سة» مبتو�سط ح�سابي ( )3.65بانحراف
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(دراسة تطبيقية على عينة من طلبة جامعة البترا)

د .اسماعيل الزيود
د .فاطمه الطراونه

معياري ( )1.13ومب�ستوى متو�سط ،وجاءت يف املرتبة قبل الأخرية الفقرة ( )58التي
تن�ص على «دخول الغرباء من خارج احلرم اجلامعي �إىل اجلامعة» مبتو�سط ح�سابي ()3.47
بانحراف معياري ( ، )1.23ومب�ستوى متو�سط ،وجاءت يف املرتبة الأخرية الفقرة ()60
التي تن�ص على« :عدم وعي الطالب بطبيعة جمال�س الت�أديب وقراراته وتفاج�ؤ الطالب به»
مبتو�سط ح�سابي ( )3.34بانحراف معياري ( )1.25ومب�ستوى متو�سط.

5 .5جمال الأ�سباب التعليمية والنف�سية للعنف:
ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتب وم�ستوى الأ�سباب
التعليمية والنف�سية للعنف بني طلبة اجلامعة ،لفقرات هذا املجال ،واجلدول ( )6يو�ضح ذلك.
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ومستوى األسباب التعليمية والنفسية للعنف
بين ‹طلبة الجامعة لفقرات مجال األسباب التعليمية مرتبة تنازلياً

الرقم

م�ستوى
املتو�سط االنحراف
املرتبة
املمار�سة
احل�سابي املعياري

الفقرة

48

غياب حقوق الطالب يف ظل حقوق االن�سان

3.96

1.24

1

مرتفع

50

تدخالت رجال االمن بالطلبة ل�سبب �أو دون �سبب

3.94

1.24

2

مرتفع

51

حماولة الطلبة ارتكاب العنف للتعبري عن ال�ضغوط االجتماعية

3.85

1.29

3

مرتفع

3.84

1.13

4

مرتفع

3.83

1.07

5

مرتفع

52

حماولة الطلبة ارتكاب العنف للتعبري عن ال�ضغوط النف�سية

3.80

1.30

6

مرتفع

30

ف�شل الطالب يف اجتياز متطلبات الدرا�سة

3.70

1.08

7

مرتفع

55

قلة الوازع الديني

3.69

1.29

8

مرتفع

56

اعتبار العنف عند بع�ض الطلبة و�سيلة لإظهار نف�سه امام زمالئه

3.66

1.43

9

متو�سط

29

اهانات بع�ض اال�ساتذة للطلبة

3.60

1.05

10

متو�سط

32

تهمي�ش دور احتاد الطلبة

3.57

1.22

11

متو�سط

53

العالقات العاطفية بني ال�شباب

3.53

1.33

12

متو�سط

28

وجود اوقات فراغ طويلة بني حما�رضات الطالب

3.52

1.08

13

متو�سط

27

انتخابات جمال�س الطلبة

3.50

1.24

14

متو�سط

49
31

رف�ض الطلبة ل�سيا�سة اجلامعة مثل قوانني الت�سجيل وارتفاع
الر�سوم اجلامعية
العجز التعليمي وعدم وجود �آليات جديدة للتعامل مع العملية
التعليمية
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الرقم

م�ستوى
املتو�سط االنحراف
املرتبة
املمار�سة
احل�سابي املعياري

الفقرة

54

عدم ا�رشاك الطلبة يف االن�شطة داخل اجلامعة

3.48

1.38

15

متو�سط

45

عدم دخول الطالب التخ�ص�ص الذي يريد

3.47

1.36

16

متو�سط

33

عجز الطالب عن الفهم الدميقراطي بال�شكل ال�صحيح من خالل
التعبري عن املظاهرات داخل احلرم اجلامعي

3.46

1.24

17

متو�سط

42

كرثة متطلبات الدرا�سة اجلامعية

3.45

1.25

18

متو�سط

34

افتقار ال�شباب �إىل الوعي

3.44

1.20

19

متو�سط

26

غياب دور امل�ؤ�س�سات التعليمية كاملدار�س واجلامعة كم�ؤ�س�سات
لها دور يف التن�شئة االجتماعية

3.38

1.29

20

متو�سط

35

تهمي�ش العدالة االجتماعية وتكري�س الفجوات بني الطلبة

3.38

1.25

20

متو�سط

39

معاناتي من تدين التح�صيل العلمي

3.38

1.25

20

متو�سط

38

ت�سلط اع�ضاء هيئة التدري�س وتعاملهم معي بق�سوة

3.37

1.37

23

متو�سط

41

الغرية من الطلبة املتفوقني تدفعني للعنف

3.36

1.36

24

متو�سط

47

متييز اع�ضاء هيئة التدري�س بني الطلبة

3.35

1.21

25

متو�سط

44

القناعة ببع�ض االمثال التي تقول انا مع ابن عمي وانا وابن
عمي عالغريب.

3.33

1.28

26

متو�سط

40

�صعوبة االمتحانات

3.23

1.38

27

متو�سط

43

عدم وجود ار�شاد يف اجلامعة للتعبري عن النف�س

3.18

1.15

28

متو�سط

46

متييز اال�ساتذة مما ي�ؤدي �إىل حقد ال�شباب على بع�ضهم

3.13

1.20

29

متو�سط

36

�ضعف االنتماء والوالء عند الطلبة

3.10

1.25

30

متو�سط

37

عدم وجود حرية للتعبري داخل اجلامعة

3.01

1.25

31

متو�سط

3.50

0.71

الدرجة الكلية

متو�سط

يالحظ من اجلدول (� )6أن الأ�سباب التعليمية والنف�سية للعنف بني طلبة اجلامعة
لفقرات جمال الأ�سباب التعليمية كانت متو�سطة� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي ()3.50
بانحراف معياري ( ، )0.71وجاءت فقرات هذا املجال يف امل�ستويني املرتفع واملتو�سط� ،إذ
تراوحت املتو�سطات احل�سابية بني ( ، )3.01 -3.96وجاءت يف املرتبة الأوىل الفقرة ()48
التي تن�ص على« :غياب حقوق الطالب يف ظل حقوق الإن�سان» ،مبتو�سط ح�سابي ()3.96
بانحراف معياري ( )1.24ومب�ستوى مرتفع ،ويف املرتبة الثانية جاءت الفقرة ()50
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د .اسماعيل الزيود
د .فاطمه الطراونه

التي تن�ص على« :عدم قدرة الطالب على حتمل نفقات الدرا�سة» مبتو�سط ح�سابي ()3.94
بانحراف معياري ( )1.25ومب�ستوى مرتفع ،وجاءت يف املرتبة قبل الأخرية الفقرة ()36
التي تن�ص على «�ضعف االنتماء والوالء عند الطلبة» مبتو�سط ح�سابي ( )3.10بانحراف
معياري ( ، )1.25ومب�ستوى متو�سط ،وجاءت يف املرتبة الأخرية الفقرة ( )37التي تن�ص
على« :عدم وجود حرية للتعبري داخل اجلامعة» مبتو�سط ح�سابي ( )3.01بانحراف معياري
( )1.25ومب�ستوى متو�سط.
● ●ثانياً -هل توجد فروق يف الأ�سباب الكامنة وراء العنف بني طلبة

اجلامعة تعزى ملتغري اجلن�س؟

ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للأ�سباب االجتماعية االقت�صادية
طبق اختبار
والتعليمية والنف�سية للعنف بني طلبة اجلامعة ،تبع ًا ملتغري اجلن�س ،كما ّ
( ، )t- testويظهر اجلدول ( )7ذلك.
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألسباب االجتماعية االقتصادية والتعليمية والنفسية للعنف
بين طلبة الجامعة ،واختبار ( ،)t- testتبعا لمتغير الجنس

املجال

اجلن�س العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري قيمة ت املح�سوبة م�ستوى الداللة

الأ�سباب االجتماعية ذكور
واالقت�صادية
�إناث

105

3.51

0.62

121

3.76

0.44

ذكور

105

3.41

0.77

�إناث

121

3.58

0.65

ذكور

105

3.34

0.98

�إناث

121

3.76

0.75

ذكور

105

3.67

1.00

�إناث

121

3.83

0.75

ذكور

105

3.47

0.94

�إناث

121

3.83

0.70

ذكور

105

3.46

0.67

�إناث

121

3.70

0.50

الأ�سباب التعليمية
والنف�سية
الأ�سباب الثقافية
�أ�سباب خارجية
للعنف
الأ�سباب ال�شخ�صية
للعنف
الدرجة الكلية

الفرق دال إحصائياً عند مستوى ()0.05
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 3.597 1.851 3.628 1.332 3.2433.009 -

0.000
0.066
0.000
0.184
0.001
0.003
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ت�شري النتائج يف اجلدول (� )7إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05 ≤ αيف الأ�سباب االجتماعية االقت�صادية والتعليمية والنف�سية للعنف بني
طلبة اجلامعة ،تبعا ملتغري اجلن�س ،ا�ستناداً �إىل قيمة ت املح�سوبة �إذ بلغت (،)3.009
ومب�ستوى داللة ( )0.003للدرجة الكلية ،وكذلك وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αيف املجاالت( :الأ�سباب االجتماعية واالقت�صادية ،والأ�سباب
الثقافية ،والأ�سباب ال�شخ�صية للعنف) �إذ وجد فيه فرق ل�صالح االناث بدليل ارتفاع
متو�سطاتهن احل�سابية عن املتو�سط احل�سابي للذكور يف حني مل توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية يف املجالني (الأ�سباب التعليمية ،و�أ�سباب خارجية للعنف) .

● ●ثالثاً -هل توجد فروق يف الأ�سباب الكامنة وراء العنف بني طلبة
اجلامعة تعزى ملتغري العمر؟ :
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للأ�سباب
االجتماعية واالقت�صادية والتعليمية والنف�سية للعنف بني طلبة اجلامعة تبعا ملتغري العمر،
ويظهر اجلدول ( )8ذلك
الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية األسباب الكامنة وراء العنف
بين ‹طلبة الجامعة ،تبعا لمتغير العمر

املجال

الأ�سباب االجتماعية
واالقت�صادية

الأ�سباب التعليمية
والنف�سية

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

العمر
� 20 -18سنة

51

3.72

0.42

� 22 -20سنة

113

3.64

0.57

� 24 -22سنة

41

3.58

0.60

� 26 -24سنة

21

3.59

0.56

املجموع

226

3.65

0.54

� 20 -18سنة

51

3.60

0.64

� 22 -20سنة

113

3.48

0.71

� 24 -22سنة

41

3.50

0.75

� 26 -24سنة

21

3.34

0.79

املجموع

226

3.50

0.71
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املجال

الأ�سباب الثقافية

�أ�سباب خارجية للعنف

الأ�سباب ال�شخ�صية
للعنف

الدرجة الكلية

العمر

د .اسماعيل الزيود
د .فاطمه الطراونه

العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

� 20 -18سنة

51

3.69

0.76

� 22 -20سنة

113

3.55

0.89

� 24 -22سنة

41

3.53

0.98

� 26 -24سنة

21

3.35

0.97

املجموع

226

3.56

0.89

� 20 -18سنة

51

3.92

0.76

� 22 -20سنة

113

3.73

0.88

� 24 -22سنة

41

3.69

0.95

� 26 -24سنة

21

3.64

0.97

املجموع

226

3.76

0.88

� 20 -18سنة

51

3.81

0.69

� 22 -20سنة

113

3.65

0.84

� 24 -22سنة

41

3.60

0.93

� 26 -24سنة

21

3.51

0.93

املجموع

226

3.66

0.83

� 20 -18سنة

51

3.69

0.49

� 22 -20سنة

113

3.58

0.61

� 24 -22سنة

41

3.55

0.66

� 26 -24سنة

21

3.46

0.68

املجموع

226

3.59

0.60

يالحظ من اجلدول ( )8وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية الأ�سباب
الكامنة وراء العنف بني طلبة اجلامعة تبعا ملتغري العمر� ،إذ ح�صل (� 20 -18سنة) يف
الدرجة الكلية على �أعلى متو�سط ح�سابي ( ، )3.69و�أخرياً جاء املتو�سط احل�سابي (26 -24
�سنة) ( ، )3.46ولتحديد فيما �إذا كانت الفروق بني املتو�سطات ذات داللة �إح�صائية عند
طبق حتليل التباين الأحادي ( ، )One way ANOVAوجاءت
م�ستوى داللة (ّ ، )0.05 ≤ α
نتائج حتليل التباين على النحو الذي يو�ضحه اجلدول الآتي:
188

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثالث والثالثون ( - )1حزيران 2014

الجدول ()9
تحليل التباين األحادي للفروق في درجة األسباب الكامنة وراء العنف بين طلبة الجامعة،
تبعاً لمتغير العمر

املجال
الأ�سباب االجتماعية
واالقت�صادية

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

م�ستوى
الداللة

بني املجموعات

0.510

3

0.170

0.574

0.633

داخل املجموعات

65.735

222

0.296

66.245

225

1.117

3

0.372

112.996

222

0.509

114.113

225

بني املجموعات

1.819

3

0.606

داخل املجموعات

175.359

222

0.790

177.177

225

بني املجموعات

1.973

3

0.658

داخل املجموعات

171.585

222

0.773

173.558

225

بني املجموعات

1.778

3

0.593

داخل املجموعات

155.065

222

0.698

156.843

225

بني املجموعات

0.944

3

0.315

داخل املجموعات

79.620

222

0.359

80.564

225

م�صدر التباين

املجموع
بني املجموعات

الأ�سباب التعليمية والنف�سية داخل املجموعات
املجموع
الأ�سباب الثقافية

املجموع
�أ�سباب خارجية للعنف

املجموع
الأ�سباب ال�شخ�صية للعنف

املجموع
الدرجة الكلية

املجموع

0.731

0.767

0.851

0.848

0.877

0.534

0.513

0.467

0.469

0.453

ت�شري النتائج يف اجلدول (� )9إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05 ≤ αيف درجة الأ�سباب الكامنة وراء العنف بني طلبة اجلامعة ،تبع ًا ملتغري العمر،
ا�ستناداً �إىل قيمة ف املح�سوبة؛ �إذ بلغت ( ، )0.877ومب�ستوى داللة ( )0.453للدرجة الكلية،
وكذلك عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≤ αيف املجاالت كافة.
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(دراسة تطبيقية على عينة من طلبة جامعة البترا)

د .اسماعيل الزيود
د .فاطمه الطراونه

● ●رابعاً -هل توجد فروق يف الأ�سباب الكامنة وراء العنف بني طلبة
اجلامعة تعزى ملتغري ال�سنة؟ :
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للأ�سباب
االجتماعية واالقت�صادية والتعليمية والنف�سية للعنف بني طلبة اجلامعة تبع ًا ملتغري ال�سنة
الدرا�سية.وح�سبت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والأ�سباب الكامنة وراء
ُ
العنف بني طلبة اجلامعة ،تبع ًا ملتغري ال�سنة ،ويظهر اجلدول ( )10ذلك.
الجدول ()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية األسباب الكامنة وراء العنف بين طلبة الجامعة،
تبعا لمتغير السنة

املجال

الأ�سباب االجتماعية
واالقت�صادية

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

ال�سنة
�سنة اوىل

58

3.59

0.53

�سنةثانية

42

3.74

0.49

�سنة ثالثة

46

3.58

0.58

�سنة رابعة

64

3.59

0.57

اكرث من رابعة

16

4.00

0.37

226

3.65

0.54

�سنة اوىل

58

3.56

0.68

�سنةثانية

42

3.53

0.78

�سنة ثالثة

46

3.45

0.65

�سنة رابعة

64

3.45

0.76

اكرث من رابعة

16

3.53

0.63

226

3.50

0.71

�سنة اوىل

58

3.68

0.81

�سنةثانية

42

3.63

0.88

�سنة ثالثة

46

3.50

0.88

�سنة رابعة

64

3.45

0.99

اكرث من رابعة

16

3.56

0.81

226

3.56

0.89

املجموع

الأ�سباب التعليمية والنف�سية

املجموع

الأ�سباب الثقافية

املجموع
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املجال

الأ�سباب خارجية للعنف

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

ال�سنة
�سنة اوىل

58

3.87

0.85

�سنةثانية

42

3.77

0.91

�سنة ثالثة

46

3.76

0.86

�سنة رابعة

64

3.66

0.95

اكرث من رابعة

16

3.69

0.68

226

3.76

0.88

�سنة اوىل

58

3.76

0.78

�سنةثانية

42

3.71

0.84

�سنة ثالثة

46

3.60

0.82

�سنة رابعة

64

3.56

0.93

اكرث من رابعة

16

3.77

0.68

226

3.66

0.83

�سنة اوىل

58

3.62

0.57

�سنةثانية

42

3.64

0.61

�سنة ثالثة

46

3.53

0.58

�سنة رابعة

64

3.53

0.66

اكرث من رابعة

16

3.73

0.48

226

3.59

0.60

املجموع

الأ�سباب ال�شخ�صية للعنف

املجموع

الدرجة الكلية

املجموع

يالحظ من اجلدول ( )10وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية الأ�سباب
الكامنة وراء العنف بني طلبة اجلامعة ،تبع ُا ملتغري ال�سنة� ،إذ ح�صل (�أكرث من �سنة رابعة)
يف الدرجة الكلية على �أعلى متو�سط ح�سابي ( ، )3.73و�أخرياً جاء املتو�سط احل�سابي (�سنة
رابعة و�سنة ثالثة) ( ، )3.53ولتحديد فيما �إذا كانت الفروق بني املتو�سطات ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( )0.05 ≤ αوملعرفة داللة الفروق مت تطبيق حتليل التباين
الأحادي ( ، )One way ANOVAوجاءت نتائج حتليل التباين على النحو الذي يو�ضحه
اجلدول ( )11الآتي:
191

العنف الطالبي في اجلامعات األردنية
(دراسة تطبيقية على عينة من طلبة جامعة البترا)

د .اسماعيل الزيود
د .فاطمه الطراونه

الجدول ()11
تحليل التباين األحادي للفروق في درجة األسباب الكامنة وراء العنف بين طلبة الجامعة ،تبعا لمتغير السنة

املجال
الأ�سباب االجتماعية
واالقت�صادية
الأ�سباب التعليمية
والنف�سية

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

م�ستوى
الداللة

بني املجموعات

2.934

4

0.733

2.560

0.040

داخل املجموعات

63.312

221

0.286

املجموع

66.245

225

بني املجموعات

0.519

4

0.130

داخل املجموعات

113.594

221

0.514

114.113

225

بني املجموعات

1.921

4

0.480

داخل املجموعات

175.256

221

0.793

177.177

225

1.379

4

0.345

172.178

221

0.779

173.558

225

بني املجموعات

1.709

4

0.427

داخل املجموعات

155.133

221

0.702

156.843

225

بني املجموعات

0.875

4

0.219

داخل املجموعات

79.689

221

0.361

80.564

225

م�صدر التباين

املجموع
الأ�سباب الثقافية

املجموع
بني املجموعات

�أ�سباب خارجية للعنف داخل املجموعات
املجموع
الأ�سباب ال�شخ�صية
للعنف

الدرجة الكلية

املجموع

املجموع

0.252

0.606

0.443

0.609

0.607

0.908

0.659

0.778

0.657

0.658

الفرق دال إحصائياً عند مستوى ()0.05

ت�شري النتائج يف اجلدول (� )11إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05 ≤ αيف درجة الأ�سباب الكامنة وراء العنف بني طلبة اجلامعة ،تبعا ملتغري ال�سنة،
ا�ستناداً �إىل قيمة ف املح�سوبة �إذ بلغت ( ، )0.607ومب�ستوى داللة ( )0.658للدرجة الكلية،
وجميع املجاالت با�ستثناء املجال (الأ�سباب االجتماعية)  ،حيث تبني وجود فرق ذو داللة
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�إح�صائية �إذ بلغت قيمة (ف) ( )2.560مب�ستوى داللة ( )0.040وملعرفة عائدية الفروق
�أجري اختبار �شيفية للفروق.
الجدول ()12
اختبار شيفية للفروق في مستوى العنف تبعا لمتغير السنة

املجال

الأ�سباب االجتماعية
واالقت�صادية

اخلربة

اكرث من
املتو�سط رابعة
احل�سابي
3.74 4.00

�سنة
رابعة

�سنة
اوىل

�سنة
ثالثة

�سنة
ثانية

3.59

3.59

3.58

0.26

0.41

0.41

0.42

-

0.25

0.25

0.26

-

0.00

0.01

-

0.01

اكرث من رابعة

4.00

�سنةثانية

3.74

�سنة رابعة

3.59

�سنة اوىل

3.59

�سنة ثالثة

3.58

-

-

الفرق دال إحصائياً عند مستوى ()0.05

ت�شري النتائج يف اجلدول (� )12إىل �أن الفرق كان ل�صالح فئة �أكرث من رابعة عند
مقارنتها مع فئات �سنة ثالثة ،و�أوىل ،ورابعة ،ومن هنا ال يظهر هذا االختبار �أن طلبة
ال�سنوات الأوىل والثانية هم الأكرث عنفاً� ،أو �أن العنف مرتبط بهم ،وهذه النتيجة تخالف
بع�ض الدرا�سات التي تربط العنف بالطلبة امل�ستجدين (الأوىل والثانية) وتذهب بارتباط
العنف ب�أ�سباب �أخرى ذكرت �سابقاً.

مناقشة النتائج:
�إن الأ�سباب االجتماعية واالقت�صادية والتعليمية والنف�سية للعنف بني طلبة جامعة
البرتا لفقرات جمال الأ�سباب اخلارجية للعنف كانت مرتفعة� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي
( )3.76بانحراف معياري ( ، )0.88وجاءت فقرات هذا املجال يف امل�ستويني املرتفع
واملتو�سط� ،إذ تراوحت املتو�سطات احل�سابية بني ( ، )3.48 -3.96وجاءت يف املرتبة
الأوىل الفقرة ( )62التي تن�ص على “ :اال�ضطراب النف�سي والقلق النف�سي الذي ي�ؤثر على
توازن الطالب « ،مبتو�سط ح�سابي ( )3.96بانحراف معياري ( )1.19ومب�ستوى مرتفع،
ويف املرتبة الثانية جاءت الفقرة ( )63التي تن�ص على�“ :إح�سا�س ال�شباب بالغ�ضب لر�ؤيتهم
م�شاهد دامية « مبتو�سط ح�سابي ( )3.84بانحراف معياري ( )1.7087ومب�ستوى مرتفع.
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د .اسماعيل الزيود
د .فاطمه الطراونه

و�أ�شارت الدرا�سة �إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05 ≤ α
يف درجة الأ�سباب الكامنة وراء العنف بني طلبة اجلامعة ،تبع ًا ملتغري ال�سنة ،ا�ستناداً �إىل
قيمة ف املح�سوبة �إذ بلغت ( ، )0.607ومب�ستوى داللة ( )0.658للدرجة الكلية ،وجميع
املجاالت با�ستثناء املجال (الأ�سباب االجتماعية)  ،حيث تبني وجود فرق ذو داللة
�إح�صائية �إذ بلغت قيمة (ف) ( )2.560مب�ستوى داللة ( ، )0.040وملعرفة عائدية الفروق،
�أجرى اختبار �شيفية للفروقن ،وبالتايل يتبينَّ �أن مرتكبي العنف من الطلبة قد يكونون من
جميع ال�سنوات الدرا�سية ،وهذه النتيجة تخالف الدرا�سات ال�سابقة التي �أكدت ذلك وربطت
بني العنف وال�سنوات الدرا�سية الأوىل والثانية.
 احتل اجلانب النف�سي للطالب كم�سبب للعنف املرتبة الأوىل ،فقد كانت اال�ضطرابات
النف�سية والقلق النف�سي الذي ي�ؤثر على توازن الطالب ،من الأ�سباب التي احتلت املرتبة
الأوىل ،وعليه ف�إن احلالة النف�سية للطالب يف اجلامعة من �ش�أنها �أن جتعله عنيف ًا حيث
�إن هذا ال�سبب مرتبط بظروف الطالب العائلية �أو التعليمية و�ضعف التوا�صل بينه وبني
املر�شد النف�سي من �ش�أنه �أن يغذي االجتاه للعنف.وارتبطت م�شكالت الطالب اليومية بحالته
النف�سية حيث جتعله متوتراً حيث احتل هذا ال�سبب �أي�ضا املرتبة الأوىل.
 وجاء على �صعيد العوامل االجتماعية واالقت�صادية عامل الفروق وامل�ستويات
احل�رضية والريفية بني الطلبة �أو من مناطق خمتلفة على املرتبة الأوىل كم�سبب للعنف،
والفوارق بني الطلبة على �أ�سا�س اقت�صادي نتيجة �إح�سا�س بع�ض الطلبة باحلقد على و�ضعه
االقت�صادي والعائلي ،مما يولد لديه امليل للم�شاجرات
 وعلى �صعيد العوامل التعليمية والأكادميية جاء عامل تدخل الو�ساطة يف تطبيق
القوانني اجلامعية من �أهم العوامل لتف�شي العنف اجلامعي كتدخل الو�ساطة يف جمال�س
ت�أديب الطلبة وعدم تنفيذ العقوبة بحق الطالب العنيف ،مما ي�ؤدي �إىل �إعاقة العمل
الأكادميي والت�شجيع على العنف ب�سبب االعتماد على تدخل الو�ساطة.
 كما �أظهرت الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ()0.05 ≤ α
يف الأ�سباب االجتماعية االقت�صادية والتعليمية والنف�سية للعنف بني ال�شباب يف املجتمع
ا لأردين ،تبعا ملتغري اجلن�س.وكذلك وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05 ≤ αيف املجاالت( :الأ�سباب االجتماعية واالقت�صادية ،والأ�سباب الثقافية،
والأ�سباب ال�شخ�صية للعنف) �إذ وجد فيه فرق ل�صالح الإناث بدليل ارتفاع متو�سطاتهن
احل�سابية عن املتو�سط احل�سابي للذكور ،يف حني مل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف
املجالني (الأ�سباب التعليمية� ،أ�سباب خارجية للعنف) .
194

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثالث والثالثون ( - )1حزيران 2014

 كما تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية الأ�سباب
الكامنة وراء العنف بني طلبة اجلامعة ،تبع ًا ملتغري العمر.

توصيات الدراسة:
بايجاز �شديد متثلت التو�صيات مبا ي�أتي-:
�1 .1أهمية عقد م�ؤمتر وطني و�رضورته ،ي�شارك به املتخ�ص�صون من الأكادمييني

و�أ�صحاب اخلربة وعمداء �ش�ؤون الطلبة ملناق�شة تنامي م�شكلة العنف الطالبي يف اجلامعات
الأردنية.
2 .2الت�شديد على �أهمية تفعيل قوانني التعليم العايل واجلامعات و�أنظمتهما �إزاء
ق�ضايا العنف الطالبي وعدم الرتاجع عنها حتت �أي ظرف من الظروف ،فمن �أمن العقوبة
�أ�ساء الت�رصف.
3 .3االبتعاد عن املح�سوبية والو�ساطة يف العملية التعليمية ويف تطبيق القوانني
والتعليمات ،واي�ض ًا ان يكون لدى �إدارة اجلامعات القدرة على عدم ال�سماح يف التدخل
اخلارجي بتعطيل تطبيق القوانني والأنظمة حيال املت�سببني ب�أعمال ال�شغب والعنف
الطالبي يف اجلامعات.
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
1 .1حلمي� ،إجالل )1999( ،العنف اال�رسي ،دار قباء ،القاهرة
2 .2اخلتاتنة ،عال علي (� ، )2007أ�شكال �سلوك العنف اجلامعي امل�سجل لدى طلبة جامعة
م�ؤتة و�أ�سبابه من وجهة نظرهم� ،إ�رشاف ف�ؤاد طه الطالفحه ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،م�ؤتة
3 .3زايد واخرون ،احمد ( ، )2002العنف يف احلياة اليومية يف املجتمع امل�رصي ،املركز
القومي للبحوث ،القاهرة 2002
4 .4اخلويل ،حممد �سعيد ( ، )2006العنف ،دار ومكتبة الإ�رساء ،القاهرة.
5 .5ال�شويحات� ،صفاء وعكرو�ش ،لبنى ( ، )2010العنف الطالبي وعالقته ببع�ض املتغريات
درا�سة و�صفية على عينة طلبة اجلامعة الأردنية ،ملجلة الأردنية للعلوم االجتماعية،
العدد ،2املجلد2
6 .6ال�شويحات� ،صفاء؛ عكرو�ش ،لبنى ( ، )2007البحث العلمي والعنف الطالبي يف اجلامعة
الأردنيةمن  ،2007 -1998اجلمعية الأردنية للبحث العلمي .2007
7 .7ال�صبيحي ،فريال والراوجفة ،خالد ، )2010( ،درا�سة العنف الطالبي وعالقته ببع�ض
املتغريات درا�سة و�صفية على عينة طلبة اجلامعة الأردنية ،املجلة الأردنية للعلوم
االجتماعية ،العدد ،3املجلد1
8 .8ال�رصايرة ،خالد (� ، )2009أ�سباب �سلوك العنف الطالبي املوجه �ضد املعلمني واالداريني
يف املدار�س احلكومية يف الأردن من وجهة نظر الطلبة واملعلمني واالداريني ،املجلة
الأردنية يف العلوم الرتبوية ،العدد 2املجلد .5
9 .9ال�رصايرة ،نائلة �سليمان ( ، )2006واقع العنف لدى طلبة اجلامعات الأردنية احلكومية
م�ؤتة الأردنية والريموك ،ا�رشاف ذياب البداينة ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،م�ؤتة
�1010ضمرة واال�شقر ،جالل ووفاء� )2009( ،أ�سباب العنف اجلامعي واحللول املقرتحة من
وجهة نظر طلبة جامعة اربد االهلية ،اربد للبحوث والدرا�سات ،العدد2املجلد12
1111عبادة وابو دوح ،مديحة وخالد ( ، )2008العنف �ضد املر�أة درا�سات ميدانية ،دار الفجر
للن�رش والتوزيع ،القاهرة
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1212العي�سوي ،عبدالرحمن (د :ت)  ،علم النف�س اجلنائي ،الدار اجلامعية ،اال�سكندرية.
1313غراهام وغر ( ، )1969مقدمة العنف يف امريكا املنظور التاريخي واملقارن ،نيويورك
1414ف.ديني�سوف (د :ت)  ،نظريات العنف يف ال�رصاع الأيدلوجي ،ترجمة �سحر �سعيد،
ترجمة دم�شق
1515الفقهاء ،ع�صام ( ، )2001م�ستوبات امليل �إىل العنف وال�سلوك العدواين لدى طلبة
جامعة فيالدلفيا وعالقاتها االرتباطية مبتغريات اجلن�س والكلية وامل�ستوى التح�صيلي
وعدد افراد اال�رسة ودخلها ،كلية االداب ،جامعة فيالدلفيا.
1616الق�صا�ص ،مهدي ( )2005درا�سة عنف ال�شباب :حماولة فى درا�سة ميدانية ،املجلة
العلمية ،العدد36
1717املخاريز ،اليف �صالح ( ، )2006ظاهرة العنف الطالبي يف اجلامعة الأردنية الر�سمية
�أ�سبابها ودور عمادات �ش�ؤون الطلبة يف عالجها ،ر�سالة دكتوراة غري من�شورة ،جامعة
عمان الأهلية. ،
1818النا�شف� ،سلمى ( )2006العنف يف اجلامعة :نحو جمتمع جامعي امن م�سببات وحلول،
ندوة جامعة م�ؤتة.

ثانياً -املراجع األجنبية:
Urada,Henrik ,Population, Resources, and Political Violence A
Subnational Study of India, 1956–2002, The International Peace Research
Institute
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العالقة بني مياه كل من األمطار ومياه اآلبار
اجلوفية والينابيع واستهالك السكان
يف الضفة الغربية وقطاع غزة
يف الفرتة من 2010 -1980م

د.عبد العظيم قدوره مشتهى
د.منصور نصر اللوح

تاريخ التسليم2013 /5 /15 :م ،تاريخ القبول2013 /8 /17 :م.
أستاذ الجغرافيا الطبيعية المشارك /قسم الجغرافيا /جامعة األزهر /غزة /فلسطين.
أستاذ الجغرافيا الطبيعية المشارك /قسم الجغرافيا /جامعة األزهر /غزة /فلسطين.
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ملخص:
يتناول البحث درا�سة العالقة بني مياه كل من الأمطار ومياه ا لآبار اجلوفية
والينابيع ،وا�ستهالك ال�سكان يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف الفرتة من -1980
2010م ،وذلك للإح�صاءات التي مت احل�صول عليها من اجلهات الفل�سطينية الر�سمية.
ُق ّ�سم البحث �إىل مو�ضوعات عدةُ ،و ِّ�ضحت يف املو�ضوع الأول �أهداف البحث وو�سائله،
يف حني حلّلت يف املو�ضوع الثاين متغريات املطر ،وكميات ال�ضخ من �آبار املياه
اجلوفية ،وتدفق الينابيع� ،أما املو�ضوع الثالث فقد تناول درا�سة قيم املتو�سطات
املتحركة وحتليلها ،وعالقة التزايد ال�سكاين بكمية ال�سحوبات من ا لآبار اجلوفية
للمياه الينابيع ،واختتمت الدرا�سة ب�أهم النتائج التي مت التو�صل �إليها ،والتي كان
من �أهمها :قوة العالقة بني الأمطار وتدفق املياه من الينابيع يف ال�ضفة الغربية،
وو�ضوحها ب�شكل كبري بني ال�سكان وكمية املياه امل�سحوبة من الآبار يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أهم التو�صيات واملقرتحات التي
تقلل من حدة امل�شكلة.
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The relationship between rainfall, groundwater and springs
and the population consumption in West Bank
and Gaza Strip between 1980- 2010

Abstract:
This research studies the relationship between rainfall , ground water
and springs and the population consumption in the West Bank and Gaza
Strip between 1980- 2010.It depends on the last data of rainfall, groundwater
springs and population obtained from several authorized Palestinian
Authority Centers.The study consists of three subjects.The first part studies
the objectives and methodology of the research and the second part tackles
and analyzes the amounts of rainfall, pumped water from wells, and amounts
of outflow water from springs in the West Bank and Gaza Strip.The third
part tackles moving averages of the rains and the relationship between the
increasing population and pumped water from wells and springs.Finally it,
summarizes the results and suggestions.One of the important results shows
that there is very big relationship between the amounts of rainfall and the
amounts of groundwater in West Bank and that was obviously shown by the
population and pumped water from wells in West Bank and Gaza Strip.The
study concludes with the most important solutions and suggestions to limit
and reduce this problem.
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املوضوع األول:
أهداف البحث ووسائله:
مقدمة:
تعد املياه اجلوفية امل�صدر املائي الأ�سا�سي ل�سكان قطاع غزة من حيث اال�ستخدامات
املائية املختلفة� ،إذ يتم �ضخ املياه من خالل �آبار املياه اجلوفية املنت�رشة يف قطاع غزة،
ويت�أثر اخلزان املائي اجلويف ال�ساحلي يف قطاع غزة بنمو �سكاين يزيد عن �% 3.5سنوياً،
وهوا�ستهالك غري متوازن للمياه ،امللحق ( ، )1ويرتبط هذا مب�صدر مائي مطري متذبذب من
عام �إىل �آخر ،وتبلغ كمية املياه التي ت�ضخ يف قطاع غزة نحو  172.4م.م 3عام )1( 2010
ُ ُّ
 ،ويف ظل الو�ضع املائي املرتدي ،هل تعو�ض الأمطار الهاطلة كمية اال�ستهالك يف قطاع
غزة؟
وال يختلف الو�ضع املائي يف ال�ضفة الغربية كثرياً عنه يف قطاع غزة ،فبينما تتوافر
املياه فيها يف �أكرث من م�صدر مائي؛ حيث الينابيع ،ومياه الأودية والأنهار� ،إ�ضافة �إىل
�آبار املياه اجلوفية ،ف�إن ال�ضخ املائي فيها ال يفي بحاجة ال�سكان.ففي عام  2010مت
�ضخ  71.6م.م 3من �آبار املياه اجلوفية� ،إ�ضافة �إىل نحو  26.8م.م 3من الينابيع (متغرية
�سنوياً)  ،مع ما ت�شرتيه ال�ضفة الغربية من �رشكة ميكوروت الإ�رسائيلية ( 60.3م.م3
�سنوياً) ( ، )2ويبقى االحتالل الإ�رسائيلي على قائمة املعوقات التي حتول دون �أن ي�ستثمر
الفل�سطينيون مياههم ،فالقيود الع�سكرية حتد من حفر الآبار� ،إ�ضافة �إىل ما حددته اتفاقية
�أو�سلو من ح�ص�ص ظاملة يف حق الفل�سطينيني ،وما �سلبه بناء اجلدار الفا�صل من مياه
ل�صالح الإ�رسائيليني.ومهما كانت الظروف املحيطة با�ستخدام املياه يف ال�ضفة الغربية،
فتبقى الأمطار امل�صدر الأ�سا�سي للمياه املتاحة يف ال�ضفة الغربية ،فما مدى عالقتها مبياه
الآبار امل�سحوبة ،وبتدفق الينابيع؟ .
أوالً -منطقة الدراسة:
تبلغ م�ساحة منطقة الدرا�سة  6020كم 5655 ،2كم 2لل�ضفة الغربية ،و  365كم2
لقطاع غزة) � ،أي ما يقرب من  % 22.22من م�ساحة فل�سطني ( ، )3وتنح�رص يف منطقتني
جغرافيتني منف�صلتني� ،إحداهما �شمالية (ال�ضفة الغربية)  ،وترتاوح �أبعادها بني  150كم
�شما ًال وجنوباً ،و  44.5كم بني ال�رشق والغرب تقريباً ،والأخرى جنوبية (قطاع غزة) ،
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تكون منطقة م�ستطيلة ال�شكل تقريباً ،ترتاوح �أبعادها بني  45كم �شما ًال وجنوباً ،و  6كم
ّ
بني ال�رشق والغرب تقريباً ،تف�صل الأرا�ضي الفل�سطينية التي احتلتها �إ�رسائيل عام 1948
م بني املنطقتني ،وتكونان مع ًا �أرا�ضي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ح�سب اتفاقات �أو�سلو
بني الفل�سطينيني والإ�رسائيليني ،وتقع املنطقتان �ضمن الهوام�ش اجلنوبية للطية (االلتواء)
التي تكونت يف نهاية الزمن اجليولوجي الثاين ،وامتدادها يف الزمن اجليولوجي الثالث،
والتي تكون القو�س اجلبلي الذي يبد�أ من �سيناء �إىل فل�سطني �إىل لبنان و�سوريا �شما ًال (. )4
وبالرغم من �صغر م�ساحة املنطقتني جغرافياً ،ف�إن التنوع البيئي واحليوي يظهر
بو�ضوح فيهما ال�سيما يف ال�ضفة الغربية ،كما تتباين الت�ضاري�س فيهما بني املناطق اجلبلية
يف ال�شمال ،حيث يزيد ارتفاع بع�ض القمم عن  1000م فوق م�ستوى �سطح البحر بالقرب من
رام اهلل والقد�س واخلليل ،واملنطقة ال�سهلية
الخريطة ()1
يف قطاع غزة� ،إذ ال تزيد املنا�سيب عن 90
موقع منطقة الدراسة ()6
م فوق م�ستوى �سطح البحر� ،إ�ضافة �إىل وجود
مناطق تقع حتت م�ستوى �سطح البحر يف
الأغوار والبحر امليت� ،رشق ال�ضفة الغربية ()5
.وعلى الرغم من �صغر م�ساحة ال�ضفة الغربية،
ف�إنه يظهر فيها �أربعة �أقاليم مناخية ،ترتتب
من الغرب نحو ال�رشق كالآتي :املنطقة �شبه
ال�ساحلية (طولكرم وقلقيلية)  ،حيث تظهر
مالمح مناخ البحر املتو�سط املعتدل الدايفء،
ثم مناخ املنطقة اجلبلية يف الو�سط والغرب،
حيث املناخ املعتدل ،ثم مناخ املنحدرات
ال�رشقية �شبه اجلاف ،ثم مناخ منطقة الأغوار
والبحر امليت الأكرث جفافاً.
وتعد تغريات املناخ من �أهم العوامل
امل�ؤثرة يف م�صادر املياه ،فتتغري كمية
الأمطار الهاطلة على ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة من منطقة لأخرى ،ومن عام لآخر،
وتبقى ال�صفة ال�سائدة مكاني ًا ازديادها يف
املناطق الغربية ،ونحو ال�شمال ،ونق�صانها
يف املناطق ال�رشقية ،وتكون هذه االجتاهات
وا�ضحة �أكرث يف ال�ضفة الغربية.
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وتعتمد منطقة الدرا�سة على م�صادر مائية متنوعة غري مياه الأمطار ،يكون تنوعها
�أكرث يف ال�ضفة الغربية ،فتوجد املياه اجلوفية ،والأنهار ،والأودية ،وينابيع املياه�.أما يف
قطاع غزة فيعتمد ال�سكان اعتماداً رئي�س ًا على الآبار اجلوفية التي ت�ضخ من اخلزان املائي
اجلويف.وتبني خريطة رقم ( )1موقع منطقة الدرا�سة من فل�سطني.
ثانياً -جمال البحث وحدوده:

املكان والزمان ،جماالن يو�ضحان مو�ضوع البحث ،واملدة الزمنية التي يقع
فيهاعلى النحو الآتي:
 اختريت ال�ضفة الغربية ،وقطاع غزة من فل�سطني كمنطقة جغرافية واحدة� ،أي دون
التوزيع على حمافظاتهما ،لتكونا املكان الذي طبق عليه املو�ضوع ،وهو العالقة بني مياه
كل من الأمطار ،ومياه الآبار اجلوفية ،والينابيع ،وا�ستهالك ال�سكان يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ،ومتثل املنطقتان �أرا�ضي ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ح�سب اتفاقية �أو�سلو بني
الفل�سطينيني والإ�رسائيليني.
  ُح ِّددت املدة الزمنية لتو�ضيح العالقة بينهما ،واختريت املدة الزمنية بني العامني
 2010 – 1980م ،حيث مت احل�صول على �أحدث البيانات التي توافرت من م�صادر متعددة
ثالثاً -أهداف البحث:

تهدف الدرا�سة �إىل:
1 .1التعرف �إىل معدالت الأمطار الهاطلة خالل مدة الدرا�سة يف كل من ال�ضفة الغربية

وقطاع غزة.
2 .2التعرف �إىل كميات املياه امل�سحوبة من �آبار املياه اجلوفية و املتدفقة من ينابيع
املياه ،واجتاه تغريها خالل مدة الدرا�سة.
3 .3التعرف �إىل العالقة بني الأمطار الهاطلة ،واملياه التي يتم �ضخها من �آبار املياه
اجلوفية ،واملتدفقة من الينابيع ومدى كفايتها لل�سكان يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
4 .4و�ضع املقرتحات والتو�صيات املنا�سبة وفق النتائج املتوقعة للدرا�سة.
رابعاً -فروض الدراسة:

متت هذه الدرا�سة لتحقيق الفرو�ض الآتية:
1 .1يوجد تذبذب يف كمية املطر الهاطلة من عام �إىل �آخر ،وهو ما �سيت�ضح من خالل

ح�ساب معامل التغري للأمطار ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
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2 .2يوجد تغري يف �ضخ املياه من الآبار اجلوفية ،و�أن هذا ال�ضخ يتزايد بدرجة �أكرب من
كمية الأمطارالهاطلة.
3 .3يفرت�ض �أن توجد عالقة بني كل من الأمطار ،و مياه الآبار اجلوفية ،ومياه الينابيع،
ومعدل ا�ستهالك املياه للأغرا�ض املختلفة.
خامساً -منهج البحث وأسلوبه:
�أدى ارتباط مو�ضوع البحث باجلانب التطبيقي املتعلق بتوزيع كمية املطر يف ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة �إىل اعتماد الباحث املنهج التحليلي ،والذي تناول حتليل البيانات ذات
ال�صلة باملو�ضوع� ،إ�ضافة �إىل ا�ستخدام املنهج اال�ستنتاجي ،حيث ا�ستنتجت النتائج من
واقع حتليل بيانات املطر ومياه الآبار والينابيع.

وقد ا�ستُخدم املنهجان ال�سابقان يف الإطارات الآتية:
الأول :تطبيقي :حيث اختريت ال�ضفة الغربية وقطاع غزة من فل�سطني كمنطقة للتطبيق،
وحتليل البيانات املتوافرة.
الثاين :نظري :ومتثل يف جمع البيانات الإح�صائية املتعلقة باملطر واملياه من
م�صادرها املتعددة ،والتي �شملت حمطات ت�سجيل املطر ،وم�ؤ�س�سات تابعة لل�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ،ومت يف هذا الإطار تنقيح البيانات ،وجدولتها ،وح�ساب البيانات والن�سب
املئوية منها ،متهيداً لتحليلها ح�سب متطلبات مو�ضوع الدرا�سة.
 وقد اُ�ستخدمت بع�ض الطرق الإح�صائية يف حتليل ال�سال�سل الزمنية املطرية،
وحتديد اجتاهاتها ،منها ،طريقة الر�سم البياين ،وطريقة املتو�سطات املتحركة واملتو�سط
العام لتحديد خط اجتاه املطر يف منطقة الدرا�سة املذكورة ،والتي �أظهرت اجتاها عام ًا
متناق�صاً.
سادساً -مشكالت البحث:

متثلت امل�شكالت التي واجهت هذه الدرا�سة يف الآتي:
1 .1اكتمال البيانات :لتكتمل بيانات هذا البحث ،فقد جمعت من م�صادر متعددة ،وقد

�أخذت هذه العملية بع�ض الوقت واجلهد ،من �أجل احل�صول على بيانات �أكرث دقة.
2 .2توافق البيانات :تبني عدم توافق البيانات يف بع�ض ال�سنوات من م�صادرها
الفل�سطينية ،وعلى الرغم من �أن الفرق بينها مل يكن كبرياً ،ف�إنه قد مت �أخذ املتو�سط احل�سابي
لها ،حتى يتم تقليل اخلط�أ فيها �إىل �أدنى درجة.
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3 .3بيانات الأمطار :كانت امل�شكلة �أكرب يف بيانات الأمطار ،فقد � ُأعتمد على البيانات
املطرية من حمطات الأر�صاد اجلوية يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،للح�صول
وجدولت تلك البيانات ،وح�سبت املتو�سطات ال�سنوية لها من
على املتو�سطات ال�سنويةُ ،
املتو�سطات ال�شهرية ل�سنوات الت�سجيل التي مت احل�صول عليها ،ومعامل التغري واملتو�سط
املتحرك لها.

املوضوع الثاني:
معدالت األمطار وكميات مياه اآلبار اجلوفية ،والينابيع:
أوالً -األمطار يف الضفة الغربية وقطاع غزة:
ت�سقط الأمطار يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة يف ف�صل ال�شتاء ،الذي يحدث فيه
حاالت عدم ا�ستقرار جوي ،ناجتة عنه حترك عدد من املنخف�ضات اجلوية فوق حو�ض البحر
املتو�سط ،ال�سيما احلو�ض ال�رشقي منه ،ونظراً لت�أثره بعوامل متعددة ،ف�إن هذه الأمطار
متباينة يف كمياتها من �شهر لآخر ،ومن �سنة لأخرى ،مما يعني تذبذبها ،كما ت�شري البيانات
املتوافرة من حيث اجتاه معدالت الأمطار �إىل النق�صان نحو نهاية مدة الدرا�سة ( ، )7ويالحظ
�أنه توجد جمموعة وا�ضحة من التباينات املكانية والزمانية يف هطول الأمطار مع �شتاء
معتدل ممطر ،و�صيف حار وجاف ،مع توقع ارتفاع درجات احلرارة وزيادة معدالت التبخر،
بحيث ت�شري الإح�صاءات �إىل زيادة البخر من  1842.2مللم للفرتة من 1984 -1975م ،ثم
�إىل  1897مللم عام 1997م ،واىل  2014عام  2005مللم عام يف ال�ضفة الغربية ( ، )8ومن
 1603مللم �إىل  1684للفرتة نف�سها يف قطاع غزة ،بينما �سجلت درجات احلرارة ارتفاع ًا
تراوح من  17.76درجة مئوية عام 1997م و 20.3درجة مئوية عام  2005م ،ثم �إىل
 22.4درجة مئوية عام 2010م يف ال�ضفة الغربية ،بينما ارتفعت يف قطاع غزة من 18.9
درجة مئوية �إىل  21درجة �إىل  21.5درجة مئوية للفرتة نف�سها على التوايل (. )9
الجدول ()1
معامل التغير في أمطار الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الفترة من 2010 -1980

ال�سنة

ال�ضفة الغربية قطاع غزة

ال�سنة

ال�ضفة الغربية قطاع غزة

1980

6.12 -

22.84

1996

36.87

12.76

1981

41.26

-41.88

1997

3.18 -

-25.74

1982

1.2 -

-15

1998

44.6 -

-14.22

1983

32.8

50.9

1999

42.5 -

-59
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ال�سنة

ال�ضفة الغربية قطاع غزة

ال�سنة

ال�ضفة الغربية قطاع غزة

1984

3.07

-47.23

2000

11.18 -

-12.98

1985

11.13 -

-42.5

2001

7.44

22.53

1986

9.95 -

-48.87

2002

1.7

26.53

1987

29.8 -

56.27

2003

39

27

1988

32.7 -

33.21

2004

7.19

-19.25

1989

12.95 -

1.67

2005

7.94

-15

1990

7.65 -

54.25

2006

46.43

-26.16

1991

6.62 -

8.13

2007

5.5 -

2.17

1992

23 -

125.58

2008

28.87

-36.66

1993

40.19

42.8

2009

7.4 -

-20.12

1994

19.10

-50.6

2010

28.35 -

-46.26

1995

50.9 -

43.96

الجدول من حساب الباحثين اعتمادا على بيانات الملحق رقم (. )1
الشكل ()1
قيمة التغير في األمطار الهاطلة على الضفة الغربية وقطاع غزة خالل الفترة من 2010 – 1980
قيمة التغير
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يالحظ من تتبع معامل التغري للأمطار يف منطقة الدرا�سة ،اجلدول ( ، )1وال�شكل
( )1االتي:
1 .1الأمطار يف ال�ضفة الغربية-:
يتبني من درا�سة بيانات الأمطار يف ال�ضفة الغربية (امللحق رقم ، )1وخطوط املطر
املت�ساوي� ،أنظر اخلريطة ( ، )2التي تبني خطوط املطر املت�ساوي يف ال�ضفة الغربية ،يتبني
الآتي:
 اجتاه خط املطر نحو االنخفا�ض خالل فرتة الدرا�سة املمتدة من ،1990 -1980
رغم تداخل فرتات مطر وا�ضحة خالل هذه الفرتة ،حيث �شكلت ن�سبة ال�سنوات التي انخف�ض
فيها املطر عن املتو�سط العام  ،%80با�ستثناء بع�ض املوا�سم التي �سقطت فيها �أمطار تفوق
املتو�سط العام بكثري ،مثل املو�سم املطري 1980 /1981م ،واملو�سم  /1982م.1983
 عاود االرتفاع التدريجي خالل الفرتة من  2010 -1990حول املتو�سط العام،
حيث �سجلت ال�سنوات التي ارتفع فيها املعامل عن املتو�سط العام ن�سبة  %39فقط� ،إال �أنها
متيزت بهطول يفوق املتو�سط العام ،حيث كان لها الدور الأكرب يف تعوي�ض كمية النق�ص
يف ال�سنوات الأخرى ،وهو ما تبني من خالل ح�ساب خط االجتاه ،وتبني كذلك من اجتاه
املتو�سط املتحرك �صوب االرتفاع التدريجي خالل هذه الفرتة.
 غري �أن اال�ستهالك الزائد من اجلانب الفل�سطيني والإ�رسائيلي ت�سبب يف خلق �أزمة
مائية وا�ضحة يف منطقة الدرا�سة كما �سيت�ضح الحق ًا خالل الدرا�سة ،الأمر الذي يهدد بخطر
بيئي يلحق مبرافق احلياة املختلفة ،وما يرتبط بذلك من تدهور من�سوب املياه اجلوفية ،مع
توقع طلب متزايد على املياه لال�ستخدامات املختلفة.
 تتابع �سنوات اجلفاف لأكرث من �أربع �سنوات ،وقد ت�صل �إىل �أكرث من ذلك ،الأمر
الذي يتطلب االعتماد على مياه الري من املخزون املائي اجلويف� ،إذ ت�شكل كمية املياه
امل�ستخدمة للزراعة  %49.1من �إجمايل الكمية امل�سحوبة من الآبار اجلوفية (�إجمايل الكمية
امل�سحوبة  61م.م2009 /3م) � ،إ�ضافة �إىل  30.6م.م 3من مياه والينابيع ،و 58.16م.م3
من مياه ميكوروت اال�رسائيلية (. )10

2 .2الأمطار يف قطاع غزة:
يتبني من درا�سة بيانات الأمطار يف امللحق ( ، )1وخطوط املطر املت�ساوي ،انظر
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اخلريطة ( ، )3التي تبني خطوط املطر املت�ساوي يف قطاع غزة ،يتبني الآتي:
 يتجه خط املطر نحو االنخفا�ض الوا�ضح خالل فرتة الدرا�سة املمتدة من عام
 2010-1980كما يت�ضح من ال�شكل ( ، )2بالرغم من وقوع املنطقة على �ساحل البحر
املتو�سط ،غري �أن وقوع املنطقة يف ارتفاعات ب�سيطة (�أق�صى ارتفاع  90مرت فوق من�سوب
م�ستوى البحر املتو�سط) حال دون ا�ستئثارها بحركة الرياح الرطبة.
 انخفا�ض ملحوظ يف كمية املطر خالل الفرتة املمتدة من عام ،2010 -1991
حيث بلغ متو�سط كمية املطر خالل هذه الفرتة (397.17مللم) .
 �سيادة ظروف اجلفاف خالل  16مو�سم ًا مطري ًا من جمموع  30مو�سماً� ،أي
بن�سبة  % 53.33خالل فرتة الدرا�سة ،وما يرتبط بذلك من تدهور من�سوب املياه اجلوفية،
وتدهور الغطاء النباتي ،وانخفا�ض امل�ساحة املزروعة.ويرافق ذلك طلب متزايد على املياه
لال�ستخدامات املختلفة * (مت ح�ساب معامل اجلفاف وفقا ملعامل اجلفاف يف العامل نقال
عن :الق�صا�ص ،حممد عبد الفتاح ، )1999( ،تدهور الأرا�ضي يف املناطق اجلافة ،عامل
املعرفة)
 ينتج عن تتابع �سنوات اجلفاف يف قطاع غزة االعتماد بكرثة على مياه الري
من املخزون اجلويف� ،إذ ت�شكل كمية املياه امل�ستخدمة للزراعة  %62من �إجمايل الكمية
(�إجمايل الكمية
امل�ستخدمة  177.3مليون.م2010 /3م)  ،منها  172.4مليون.م 3من �آباراملياه
املوجودة يف قطاع غزة 4.9 ،م.م 3يتم �رشا�ؤها من خالل �رشكة ميكوروت الإ�رسائيلية،
وذلك لال�ستخدامات املختلفة ( 81مليون مرت 3لغر�ض الزراعة 91.4 ،م.م 3لغر�ض
اال�ستهالك املنزيل)  ،ي�شكل ن�صيب الفرد تزايداً يف اال�ستهالك بحيث ارتفع من  87لرت/
يوم عام � 2000إىل  93.5لرت /يوم عام  2005م (� )11إىل  97.15لرتاً عام  ،2010مما
ينجم عنه ارتفاع معدالت امللوحة يف الرتبة� ،إذ تقدر معدالت امللوحة امل�ضافة للرتبة بني
 160.5كجرام /دومن  4800كجرام /دومن �سنويا (. )12
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الخريطة ()2

خريطة ()3

خطوط المطر المتساوية في الضفة الغربية
)13( 2010 /1980

خطوط المطر المتساوية في قطاع غزة
)14( 2010 – 1980

ويو�ضح ال�شكل ( )15( )3( )2االجتاه العام لتغري املطر يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
والذي يت�ضح من خالله الآتي:
الشكل ()2
قيم واتجاه األمطار الهاطلة على الضفة الغربية خالل الفترة من 2010 – 1980م
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الشكل ()3
قيم واتجاه األمطار الهاطلة على قطاع غزة خالل الفترة من  2010 -1980م
150
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ثانياً -ضخ املياه من اآلبار اجلوفية:
تعتمد ا�ستخدامات ال�سكان املائية يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة اعتماداً
رئي�س ًا على اخلزانات املائية اجلوفية ،والتي يتم �ضخها من الآبار اجلوفية� ،أومن تلك
املياه املتدفقة من الينابيع ،واملياه اجلارية� ،إال �أن القيود التي ي�ضعها الإ�رسائيليون
على ا�ستخدام هذه امل�صادر حدت من ا�ستخدامها ،هذا وي�صل عدد الآبار اجلوفية �إىل 320
بئراً ،وي�صل عدد الينابيع �إىل  117ينبوعاً ،ويرتبط ذلك بتزايد �أعداد ال�سكان امل�ضطرد يف
ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،واجلدول ( ، )2يبني تزايد �أعداد ال�سكان خالل ال�سنوات الع�رش
املا�ضية من عام � 2000إىل عام  2010وكميات اال�ستهالك املتزايد ،كما �سيتم تفنيد ذلك
يف ال�سطور التالية.
الجدول ()2
تعداد السكان (باأللف) في األراضي الفلسطينية للفترة من2010 - -2000

ال�سنة

�إجمايل
الأرا�ضي الفل�سطينية
(بالألف)

2000

3053.3

()17( ، )16

كميات ال�ضخ
كميات ال�ضخ
ال�ضفة الغربية قطاع غزة
من الآبار يف قطاع غزة من الآبار يف ال�ضفة الغربية
(بالألف)
(بالألف)
(مليون مرت)3
(مليون مرت)3
1943.6

1109.7
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�إجمايل
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(بالألف)
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كميات ال�ضخ
كميات ال�ضخ
ال�ضفة الغربية قطاع غزة
من الآبار يف قطاع غزة من الآبار يف ال�ضفة الغربية
(بالألف)
(بالألف)
(مليون مرت)3
(مليون مرت)3

2001

3138.5

1992.6

1145.9

122.4

58.7

2002

3225.2

2042.3

1182.9

146.5

56.9

2003

3314.5

2093.4

1221.1

147

48.2

2004

3407.4

2146.4

1261

141.1

55

2005

3508.1

2203.7

1304.4

156.9

57.8

2006

3612

2242.7

1349.3

152.3

61.2

2007

3719.2

2323.5

1395.7

172.5

68.7

2008

3825.5

2385.2

1440.3

159.4

66.3

2009

3935.2

2448.4

1486.8

170

57.2

2010

4048.4

2513.3

1535.2

172.4

71.6

1 .1ال�ضخ املائي يف ال�ضفة الغربية:
يبلغ متو�سط �ضخ املياه من الآبار اجلوفية يف ال�ضفة الغربية يف فرتة الدرا�سة 60.4
مليون م )18( ،وي ّت�ضح من اجتاه ال�ضخ املائي من خمزون املياه اجلويف يف ال�ضفة الغربية
ما ي�أتي:
 ت�شري كميات ال�ضخ املائي ملياه الآبار اجلوفية �إىل تزايد كمياتها ب�شكل عام ،وهذا
�أمر يفرت�ض �أن يلبي حاجات ال�سكان املائية املتزايدة.
 التذبذب الوا�ضح يف �ضخ املياه من الآبار اجلوفية يف ال�ضفة الغربية ،ويعود ذلك
�إىل التدمري الإ�رسائيلي لبع�ض �أبار املياه اجلوفية� ،أومنع ال�سكان من ا�ستخدام بع�ض الآبار،
�إ�ضافة ملا ت�سبب به اجلدار العازل من عزل لآبار جوفية خارج �سيطرة الفل�سطينيني ،انظر
اخلريطة رقم ( ، )4التي تو�ضح توزيع �آبار املياه اجلوفية يف ال�ضفة الغربية.

2 .2ال�ضخ املائي يف قطاع غزة:
�سجل متو�سط ال�ضخ املائي اجلويف يف قطاع غزة يف فرتة الدرا�سة 137.6م ،3ومل
يكن حال ال�ضخ املائي اجلويف يف قطاع غزة �أف�ضل منه يف ال�ضفة الغربية ،ويبني ال�شكل
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( ، )19( )4ال�ضخ املائي اجلويف ومتو�سطه خالل فرتة الدرا�سة ،على النحو الآتي:
 تزايدت كميات ال�ضخ املائي من الآبار اجلوفية يف قطاع غزة بوترية �أعلى خالل
مدة الدرا�سة ،فمن  126م.م 3عام  1980م �إىل  135م.م 3عام  1989م� ،إىل 172.4م.م3
عام  2010م ،ومن املتوقع ارتفاع احلاجة �إىل املياه يف ال�سنوات القادمة ،ويعود ذلك �إىل
اعتماد ال�سكان املتزايد عددهم كثرياً يف قطاع غزة على اخلزان املائي اجلويف ،وال توجد
م�صادر مائية �أخرى �سوى الأمطار الهاطلة.
 تذبذبت كميات ال�ضخ حول املتو�سط العام لها� ،إال �أن التذبذب �أقل منه يف ال�ضفة
الغربية ،ال �سيما �أن االحتالل الإ�رسائيلي يحا�رص القطاع من خالل حدوده.
 يبني معامل ارتباط بري�سون االرتباط بني تزايد �سكان قطاع غزة واملياه ،حيث
وجود ارتباط وثيق وقوي �سجل قيمة  0.878+وهو معامل �إيجابي وقوي ،وداللته
الإح�صائية قوية ،ال�شكل (. )4
الشكل ()4
االتجاه العام لكميات المياه التي يتم سحبها من اآلبار الجوفية في قطاع غزة
خالل الفترة من 2010 -1980
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ثالثاً -تدفق املياه من الينابيع:
متثل الينابيع يف ال�ضفة الغربية م�صدراً مهما لتزويدها باملياه العذبة �سنويا وعلى
الرغم من تفاوتها ال�سنوي وارتباطها بكمية الأمطار الهاطلة ،كما تو�ضح اخلريطة ()5
توزيع الينابيع يف ال�ضفة الغربية ،ومنهما جند:
 يبدو التذبذب يف كميات املياه املتدفقة من الينابيع وا�ضح ًا جداً خالل مدة
الدرا�سة ،ويعود ذلك لتحكم العوامل الطبيعية فقط يف تدفقها ،والتي ي�أتي على ر�أ�سها
الأمطار ،وخ�صائ�ص اخلزان اجلويف الأر�ضي ،ومناطق التدفق.
 �سجل معامل ارتباط بري�سون بني الأمطار املت�ساقطة وكمية التدفق من الينابيع
قيمة موجبة بلغت ( ، ) 0.554 +اجلدول ( ، )3مما ي�شري بو�ضوح �إىل عالقة ارتباط موجبة
بني املتغريين.
الجدول ()3
معامل ارتباط بيرسون بين كمية األمطار الهاطلة في الضفة الغربية وكمية الضخ
من الينابيع خالل الفترة 2010 -1980

امطار ال�ضفة الغربية

كمية ال�ضخ من الينابيع

ارتباط بري�سون �أمطار ال�ضفة الغربية

1

0.554

عدد �سنوات الفح�ص

31

31

0.554

1

31

31

ارتباط بري�سون كمية ال�ضخ من الينابيع
عدد �سنوات الفح�ص

Correlation is significant at the 0.01 level (2- tailed) .

 يتجه خط االنحدار لكمية املياه املنتجة من العيون نحو االنخفا�ض،
ومرد ذلك �إىل:
 تذبذب الأمطار بني �سنة و�أخرى.
 �إغالق عدد من العيون وال�سيطرة على �أخرى من جانب �إ�رسائيل ،وهو ما �أكدته عدد
من امل�صادر ،حيث �سيطرت �إ�رسائيل على 39عني ونبع من عيون ال�ضفة الغربية وينابيعها،
وعدد  365بئراً عميقة ت�ضخ كمية �ضخمة من املياه (ترتاوح كمية ال�ضخ منها ،بني 400
–600م.م. )20( )3
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الخريطة ()5

الخريطة ()4
آبار المياه الجوفية في الضفة الغربية  2010م

()21

ينابيع المياه في الضفة الغربية 2010م

()22

املوضوع الثالث:
املتوسطات املتحركة:
 -1املتوسط املتحرك ألمطار الضفة الغربية وقطاع غزة:
تطلب وجود حاالت �شاذة من الأمطار الهاطلة مبا يفوق املتو�سط العام ح�ساب
املتو�سط املتحرك للو�صول �إىل اجتاه �أكرث دقة يف حترك اجتاه املطر يف منطقة
الدرا�سة ،وهو ما ات�ضح من خالل ح�ساب املتو�سطات املتحركة يف كل من ال�ضفة
الغربية وقطاع غزة ،واجتاه االنحدار كما يبينه ال�شكل ( ، )6وال�شكل ( ، )7على
النحو الآتي:
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الشكل ()6
حركة المتوسط المتحرك ألمطار الضفة الغربية خالل الفترة من 2010 -1980
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الشكل ()7
حركة المتوسط المتحرك ألمطار قطاع غزة خالل الفترة من 2010 -1980
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 اجتاه املتو�سط املتحرك �صوب االرتفاع خالل فرتة الدرا�سة ،مما يعلل ت�أثر املنطقة
بظروف وعوامل متعددة ممثلة يف حترك املنخف�ضات اجلوية ،وتفاوت ت�ضاري�سها التي
ي�صل ارتفاع بع�ضها �إىل �أكرث من  1000مرت.
 اجتاه املتو�سط املتحرك لأمطار قطاع غزة �صوب االنخفا�ض ح�سب ما بينه االجتاه
للمتو�سط املتحرك ،وهو ما �أكدته درا�سة قيم املتغريات خالل فرتة الدرا�سة.
 -2العالقة بني األمطار وتدفق الينابيع يف الضفة الغربية خالل الفرتة من :2010 -1980
 من خالل ح�ساب العالقة بني متغريي الينابيع وكمية الأمطار الهاطلة تبني وجود
عالقة قوية برزت من خالل اجتاه خط انحدار كمية تدفق مياه الينابيع يف ال�ضفة الغربية،
ويعود ذلك �إىل عوامل عدة منها:
 الطلب املتزايد على املياة لال�ستخدامات املختلفة.
 تدمري عدد من الينابيع وال�سيطرة على عدد كبري منها من خالل جدار الف�صل
العن�رصي واالجراءات اال�رسائيلية التع�سفية مل�صادر املياه الفل�سطينية ،حيث ت�شري امل�صادر
الفل�سطينية �إىل �سيطرة �إ�رسائيل على  39نبع ًا فل�سطينياً ،وعدد  365بئراً جوفي ًا فل�سطينياً،
بقدرة �إنتاجية تفوق  400م.م� 3سنويا (. )24
الشكل ()8
اتجاه العالقة بين الضخ من الينابيع ومتوسط األمطار خالل الفترة من 2010 -1980
مليون متر3
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 -3السكان وكميات الضخ السنوي:
 يبني معامل ارتباط بري�سون لل�سكان واملياه يف ال�ضفة الغربية �أن هناك ارتباط ًا
وثيق ًا وقوي ًا �سجل قيمة 0.639 +وهو معامل �إيجابي وقوي وداللته الإح�صائية قوية،
�أنظر ال�شكل (. )9
 اجتاه خط التدرج ال�سكاين ب�شكل ملحوظ نحو االرتفاع ،وب�شكل متزامن مع خط
كميات ال�سحوبات من الآبار اجلوفية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة كما تبني من ال�شكل
( ، )10الأمر يتطلب البحث عن م�صدر مائي ل�سد العجز املرتاكم يف كميات املياه التي
يحتاجها ال�سكان يف املناطق الفل�سطينية كافة.
الشكل ()9
سكان الضفة الغربية (باأللف) وكميات الضخ السنوي من اآلبار م.م3
خالل الفترة من  2010 – 2000م
مليون متر3
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الشكل ()10
سكان قطاع غزة (باأللف) وكميات الضخ السنوي من اآلبار م.م 3خالل الفترة من 2010– 2000
مليون متر3
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�ضخ يف الن�صف الأخري من مدة الدرا�سة ،نظراً لتزايد
 تزايد كميات املياه التي ُت ُّ
احلاجة لذلك.
 يبدو �أن التغري يف �ضخ املياه اجلوفية حول متو�سطها العام يف تزايد م�ستمر ،ويدل
هذا على اجتاه خط االنحدار ب�شكل كبري من  36م.م 3يف بداية مرحلة الدرا�سة �إىل ما يزيد
عن 65م.م 3عام  2010لل�ضخ املائي خالل فرتة الدرا�سة� ،أنظر ال�شكل (. )11
الشكل ()11
االتجاه العام لكميات المياه التي يتم سحبها من اآلبار الجوفية في الضفة الغربية خالل الفترة من 2010 -1980
مليون متر3
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النتائج والتوصيات:
أوالً -نتائج الدراسة:
1 .1تفاوتت كميات الأمطار ال�ساقطة على منطقة الدرا�سة زماني ًا ومكانياً ،وقد ت�أثر هذا
التفاوت بالتباين املناخي والت�ضاري�سي ،و�أثر ذلك على كميات ال�ضخ من الآبار اجلوفية،
والتدفق من الينابيع.
2 .2تنوع م�صادر املياه بني الأمطار ،واملياه اجلوفية امل�سحوبة من الآبار ،واملتدفقة
من الينابيع ،الأمر الذي �شجع على الدرا�سة.
3 .3يرتبط �سقوط الأمطار على منطقة الدرا�سة باملنخف�ضات اجلوية ،الواقعة حتت
ت�أثري العديد من العوامل ،حيث ظهر التذبذب وا�ضح ًا يف هطولها بني ارتفاع وانخفا�ض.
4 .4انخفا�ض كمية التغذية املائية للخزان املائي اجلويف يف ال�ضفة الغربية وقطاع
غزة ،و�أ�شار �إىل ذلك انخفا�ض كميات الأمطار نحو نهاية مدة الدرا�سة يف قطاع غزة.
�5 .5أدى اعتماد ال�سكان املتزايد عددهم ب�رسعة على املياه اجلوفية اعتماداً كبرياً
�إىل عجز الأمطار الهاطلة عن التعوي�ض املائي ،وقد �أ�شارت �إىل ذلك خطوط االنحدار التي
ر�سمت لتو�ضح ذلك.
�6 .6أثرت ال�سيطرة الإ�رسائيلية ،والتحكم الإ�رسائيلي على موارد املياه الفل�سطينية،
ال�سيما يف ال�ضفة الغربية على ال�ضخ املائي ،لذلك �أ�صبحت املعادلة بني التزويد املطري،
وال�ضخ املائي مت�شابكة ومعقدة.
7 .7جاءت نتائج معامل االرتباط �سالبة بني الأمطار وال�ضخ املائي ،نظراً لتحكم
عوامل �أخرى يف ال�ضخ املائي غري الأمطار ،يف حني جاء معامل االرتباط �إيجابي ًا بني
الأمطار وتدفق الينابيع وقيمته متو�سطة.

ثانياً -التوصيات:
يو�صي الباحثان يف �ضوء النتائج التي مت التو�صل �إليها مبا ي�أتي:
1 .1تر�شيد ا�ستهالك املياه يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،مبا ي�ضمن موازنة
معقولة بني الأمطار الهاطلة ،وال�ضخ من الآبار اجلوفية.
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2 .2و�ضع خطة بديلة ،و�ضمن ر�ؤية م�ستقبلية مدرو�سة جيداً لتعوي�ض النق�ص يف
كميات املياه اجلوفية ،وزيادة متلحها ،وبخا�صة يف قطاع غزة.
3 .3البحث عن م�صادر مائية م�ستقبلية بديلة ال�سيما يف قطاع غزة ،مثل :حتلية مياه
البحر ،التي بد�أت التجارب عليها ،ولكن كمية الإنتاج منها ما تزال حمدودة.
4 .4حت�سني برامج �إدارة م�صادر املياه ،ومراقبة امل�ؤ�رشات الطبيعية والب�رشية يف
منطقة الدرا�سة ،والتي لها عالقة باملياه اجلوفية.
5 .5حماولة جتميع مياه الأمطار� ،إذ تذهب كميات كبرية منها هدراً عن طريق اجلريان
ال�سطحي� ،أو يف البحر.
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اهلوامش:
1 .1للإح�صاء الفل�سطيني ،اجلهاز املركزي ، )2011( :كتاب فل�سطني الإح�صائي ،رام اهلل،
فل�سطني� ،ص .29
2 .2الفل�سطينية� ،سلطة املياه ، )2011( :نظام املعلومات املائية ،رام اهلل ،فل�سطني ،ن�رشات
خمتلفة.
3 .3م�شتهى ،عبد العظيم قدوره ، )2013( :اجتاه التغري يف كميات الأمطار يف ال�ضفة
الغربية بني عامي  2008 – 1997م ،جملة جامعة الأزهر� ،سل�سلة العلوم الإن�سانية،
املجلد اخلام�س ع�رش� ،صفحات متعددة� ،أنظر �أي�ض ًا
water authority Palestinian: (March 2012) , correcting inaccuracies COGAT,s
fact sheet (Water in the West Bank) .

4 .4عابد ،عبد القادر و و�شاحي� ،صايل)  ، )1999 :جيولوجية فل�سطني وال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ،ط  ،1جمموعة الهيدرولوجيني الفل�سطينيني� ،ص �ص .186 -181
5 .5م�شتهى ،عبد العظيم قدوره ،اللوح ،من�صور ن�رص ، )2008( :جغرافية فل�سطني الطبيعية،
جامعة الأزهر غزة ،ق�سم اجلغرافيا ،ط� ،ص �ص .1241 -91
6 .6من �إن�شاء الباحثني با�ستخدام برنامج GIS
7 .7م�شتهى ، )2013( :مرجع �سابق� ،صفحات متعددة.
8 .8للإح�صاء الفل�سطيني ،اجلهاز املركزي ،االحوال املناخية يف ال�ضفة وغزة عام 2009
�ص 46
9 .9لالح�صاء ،اجلهاز املركزي ،كتاب فل�سطني االح�صائي– � 2011ص .34 -35
1010للإح�صاء الفل�سطيني ،اجلهاز املركزي ،كتاب فل�سطني االح�صائي ،رقم � 2010 ،11ص
)434 /433
1111اللوح ،من�صور ن�رص ،اجتاهات الأمطار يف قطاع غزة  ،2010 -1980درا�سة حتليلية.
جملة رابطة االدب احلديث – فكر وابداع ،كلية البنات – عني �شم�س ،ا�صدار خا�ص،
اغ�سط�س � 2012ص.18 /17
1212الفل�سطينية� ،سلطة املياه ،نبذه عن م�صادر املياه يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
ال�سلطة الوطنيه الفل�سطينية ،رام اهلل .2011
ال عنPalestinian Hydrologic group: (2010) :
1313نق ً
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1414من �إنتاج الباحثني با�ستخدام برنامج .GIS
1515من �إن�شاء الباحثني اعتماداً على بيانات اجلدول (. )1
1616من �إن�شاء الباحثني اعتماداً على بيانات اجلدول (. )1

Palestinian Environment Quality Authority: (December 2002) ,1717
.Geographic projection competed by UNEP\ Geneva, Arc Word UN

1818للإح�صاء الفل�سطيني ،اجلهاز املركزي )2010( ،كتاب القد�س الإح�صائي رقم ،12
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،رام اهلل ،فل�سطني ،اجلدول � ،5 -5ص .151
1919للإح�صاء الفل�سطيني ،اجلهاز املركزي )2011( ،كتاب فل�سطني الإح�صائي رقم ،12
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،رام اهلل ،فل�سطني� ،ص .406
 للإح�صاء الفل�سطيني ،اجلهاز املركزي ، )2007 ،2006( :قاعدة بيانات املياه،
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،رام اهلل ،فل�سطني� ،صفحات متعدد.
  (� ، )2010 – 2000إح�صاءات املياه يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية ،رام اهلل فل�سطني� ،صفحات متعددة.
  ( ، )2005 ،2003جداول املياه يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،رام اهلل ،فل�سطني،
�صفحات متعددة.
  (�آب  ، )2008تقرير �إح�صاءات املياه يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،التقرير ال�سنوي
 ،2007رام اهلل فل�سطني� ،ص .41
 الفل�سطينية� ،سلطة املياه ، )2012 -2008( :نظام املعلومات املائية.رام اهلل-
فل�سطني.
2020كلمن�س ،م�رس�شمند :ازمة املياه يف فل�سطني ( ، )2011م�ؤ�س�سة روزا لوك�سمربج ،فل�سطني
‘ �ص.6
2121من حتليل الباحثني با�ستخدام برنامج . SPSS
2222من حتليل الباحثني با�ستخدام برنامج SPSS
2323كلمن�س ،م�رس �شمند :ازمة املياه يف فل�سطني ،2011 ،فل�سطني� ،صفحة .7
2424نف�س امل�صدر ال�سابق �ص.6
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املصادر واملراجع:
أوالً  -املراجع العربية:
�1 .1أبو الهيجا ،ابت�سام ،و�آخرون( :متوز  ، )2011تقرير الأمطار ال�سنوي  2011 /2010م،
وزارة الزراعة ،الإدارة العامة للرتبة والري.
2 .2عابد ،عبد القادر و و�شاحي� ،صايل)  ، )1999 :جيولوجية فل�سطني وال�ضفة الغربية
وقطاع غزة ،ط  ،1جمموعة الهيدرولوجيني الفل�سطينيني.
3 .3الفل�سطينية� ،سلطة املياه ، )2011( :نظام املعلومات املائية ،رام اهلل ،فل�سطني ،ن�رشات
خمتلفة.
4 .4الفل�سطينية� ،سلطة املياه ، )2012 -2008( :نظام املعلومات املائية.رام اهلل-
فل�سطني.
5 .5الفل�سطينية ،ال�سلطة الوطنية� ، )1995( :أطل�س فل�سطني ،حمافظات ال�ضفة الغربية
وقطاع غزة.
6 .6الفل�سطينية ،ال�سلطة الوطنية ،)1997( :الأطل�س الفني :اجلزء الأول ،حمافظات غزة،
وزارة التخطيط والتعاون الدويل.
7 .7م�شتهى ،عبد العظيم قدوره ، )2013( :اجتاه التغري يف كميات الأمطار يف ال�ضفة
الغربية بني عامي  2008 – 1997م ،جملة جامعة الأزهر� ،سل�سلة العلوم الإن�سانية،
املجلد اخلام�س ع�رش.
8 .8م�شتهى ،عبد العظيم قدوره ، )2013( :مياه الآبار والينابيع وخ�صائ�صها يف ال�ضفة
الغربية -فل�سطني للفرتة من  ،2010 – 2008درا�سة تطبيقية يف اجلغرافية الطبيعية،
بحث حمكم قيد الن�رش ،جملة الدرا�سات والبحوث ،جامعة فل�سطني ،غزة.
9 .9م�شتهى ،عبد العظيم قدوره ،اللوح ،من�صور ن�رص ، )2008( :جغرافية فل�سطني الطبيعية،
جامعة الأزهر غزة ،ق�سم اجلغرافيا ،ط .1
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1010للأر�صاد اجلوية ،الإدارة العامة�( :سنوات متعددة)  ،ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،رام
اهلل ،فل�سطني.
1111للإح�صاء الفل�سطيني ،اجلهاز املركزي� ، )2009( :إح�صاءات املياه يف الأرا�ضي
الفل�سطينية ،التقرير ال�سنوي  ،2008رام اهلل ،فل�سطني ،اجلدول (. )16
1212للإح�صاء الفل�سطيني ،اجلهاز املركزي ، )2007 ،2006( :قاعدة بيانات املياه ،ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية ،رام اهلل ،فل�سطني.
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1515ـــــــــــــــــــ�( :آب  ، )2008تقرير �إح�صاءات املياه يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،التقرير
ال�سنوي  ،2007رام اهلل فل�سطني.
1616ـــــــــــــــــ ، )2010( :كتاب القد�س الإح�صائي رقم  ،12ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،رام
اهلل ،فل�سطني ،جدول رقم .5 -5
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1919اللوح ،من�صور ن�رص ( : )2012اجتاهات الأمطار يف قطاع غزة  ،2010 -1980درا�سة
حتليلية.جملة رابطة االدب احلديث – فكر وابداع ،كلية البنات – عني �شم�س ،ا�صدار
خا�ص ،اغ�سط�س .2012
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سياسة بريطانيا جتاه األزمة السورية 1860م

ملخص:
�أبدت بريطانيا اهتمام ًا مبنطقة ال�شام «�سورية» باعتبارها تقع على طرق
املوا�صالت �إىل الهند ،لذلك مل تكن بريطانيا را�ضية عن منو النفوذ الفرن�سي يف
هذه املنطقة ،والذي تغلغل من خالل حماية املوارنة يف لبنان وعموم امل�سيحيني
يف �سورية بو�صفها حامية امل�سيحيني الكاثوليك يف ال�رشق لقرون عديدة ،وهذا كان
�سبب ًا من �أ�سباب قيام احلكومة الربيطانية بالهرولة من �أجل دعم الدروز لتوازي به
دعم فرن�سا للموارنة ،وذلك حتى ال يتفوق النفوذ الفرن�سي على النفوذ الربيطاين يف
هذه املنطقة ،وعندما قامت احلرب الأهلية بني املوارنة والدروز يف لبنان ،وانتقلت
�إىل دم�شق لتتحول �إىل م�س�ألة �رصاع بني امل�سلمني وامل�سيحيني؛ عملت بريطانيا على
دعم الدروز �سيا�سي ًا وع�سكري ًا وتدخلت بكل ما ت�ستطيع من �أجل حتقيق م�صاحلهم
على ح�ساب املوارنة وعموم امل�سيحيني الذين تدعمهم فرن�سا.لقد كانت امل�س�ألة م�س�ألة
املهمة من العامل ،مبا يخدم
�رصاع على النفوذ بني بريطانيا وفرن�سا على هذه املنطقة
َّ
م�صالح كل منهما ،ورغم تدخل الدولة العثمانية التي جنحت يف �إخماد هذه الفتنة
التي ع�صفت بهذه املنطقة؛ ف�إن ال�رصاع على النفوذ وامل�صالح بني بريطانيا وفرن�سا
بقي قائم ًا لع�رشات ال�سنوات القادمة بني البلدين.
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British Policy
towards the Syrian Crisis 1860

Abstract:
Britain expressed its interest in Al- Sham Area “Syria” because it is
located on the road of transport to India, so Britain was not satisfied with
the growth of the French power in this area which increased through the
protection of Maronites in Lebanon and all the Christians in Syria in its
capacity as a protector of Catholic Christians in the East for several centuries.
This was a reason why the British Government hurried up in order to support
the Druze to parallel the support of France to Maronites in order not to let
the French power overcomes the British power in this area.When the war
took place between Maronites and Druze’s in Lebanon and was transferred
to Damascus to be shifted to conflict between Muslims and Christians,
Britain supported the Druze Military and politically and did its best to let
them realize their interests at the expense of Maronites and all the Christians
supported by France.The Question was a conflict of power, between Britain
and France on this important area of the world, which serve the interests of
both parties.Despite the interference of Ottoman State which succeeded to
subside this sedition that stormed this area, the conflict of power and interests
between Britain and France lasted for scores of coming years between the
two countries.
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مقدمة:
كانت جهود بريطانيا يف ال�رشق عامة وال�شام خا�صة تهدف �إىل متهيد الطريق �إىل
الهند ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش عن طريق البحر الأحمر �أو نهر الفرات ،ويبدو �أن خيار
الو�صول �إىل الهند عرب البحر الأحمر بدا �أكرث �صعوبة بعد �سيطرة حممد على با�شا على م�رص،
لذلك بقيت هناك �إمكانية ال�ستخدام نهر الفرات للو�صول �إىل الهند ،ويبدو �أن هذا الطريق
كان �أكرث �سهولة وتكاليفه معقولة بالن�سبة للحكومة الربيطانية ،لأنها كانت ترغب بربط
نهر الفرات بالبحر الأبي�ض املتو�سط عن طريق خط �سكة حديد ،التي كان مقرراً لها �أن تعرب
نهر العا�صي ،وعلى هذا الأ�سا�س بد�أت بريطانيا العمل من �أجل دعم الدروز يف �سورية على
�أمل �أن جتد لها موطئ قدم يف لبنان ي�ساعدها على تنفيذ �سيا�ستها تلك ،وللحيلولة دون �أي
نفوذ �أو تو�سع فرن�سي يف املنطقة (. )1
وب�سب هذه ال�سيا�سة فقد فر�ضت بريطانيا من �أجل تر�سيخ وجودها يف هذه املنطقة
�أمراً واقعاً ،حيث قامت احلكومة الربيطانية ،ومنذ عام 1825م مبمار�سة امتياز حماية
البعثات الربوت�ستانتية يف �سورية لتحويل اليهود وامل�سيحيني الكاثوليك �إىل املذهب
الربوت�ستانتي ( ، )2كما حاولت توزيع الأناجيل على املوارنة والعمل على ت�أ�سي�س كلية
بروت�ستانتية يف بريوت ،لكن بريطانيا مل تلبث �أن ف�شلت يف كال امل�سعيني (. )3
ولقد كان �أمام بريطانيا فر�صة �سانحة لتن�صري الدروز ،كي يكونوا يد عون لها يف
املنطقة ،وبخا�صةو�أن بريطانيا كانت غري را�ضية عن منو النفوذ الفرن�سي يف بالد ال�شام ()4
 ،والذي تغلغل من خالل حماية املوارنة يف لبنان بو�صفها حامية امل�سيحيني الكاثوليك يف
ال�رشق لقرون عديدة ( ، )5وهذا ما كان �سبب ًا من �أ�سباب قيام احلكومة الربيطانية «بالهرولة»
من �أجل دعم الدروز لتوازي به دعم فرن�سا للموارنة ( ، )6وذلك حتى ال تتفوق فرن�سا على
بريطانيا يف ال�شام ( ، )7ولقد رحب الدروز دون �أي تردد بالفر�صة املتاحة للح�صول على
احلماية الربيطانية (. )8
والواقع �أنه كانت هناك «روح» حتكم العالقات بني فرن�سا واملوارنة ،والفكرة القائلة
ب�أن املوارنة كانوا يف حقيقة الأمر «فرن�سيي ال�رشق» كانت �أمنية و�ضعها اجلانبان ،حيث
عهد املوارنة �أمر �أمنهم �إىل فرن�سا ،التي عربت بدورها عن م�شاعر «�صادقة» جتاه املوارنة،
لي�س من �أجل املوارنة �أنف�سهم؛ بل من �أجل هدفها املن�شود من �أجل �إيجاد فر�صة مثالية
لتطلعاتها يف املنطقة ( ، )9ومنذ ذلك الوقت �أ�صبح موارنة لبنان مبثابة «حممية ي�سوعية
خا�صة» بفرن�سا . )10( Special Jesuit Protégés
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بداية األزمة عام 1860م:
كانت بدايات التوتر يف العالقات بني الدروز واملوارنة قد بد�أت بانتهاء احلكم
امل�رصي لبالد ال�شام ،وعودة احلكم العثماين �إليها عام 1840م ،وما �أحدثه ذلك من فراغ
متخ�ض عنه عهد جديد يتميز بدخول املنطقة يف نفق الطائفية ،وذلك عندما قامت الدولة
العثمانية بتعيني ب�شري الثالث �أمرياً على مناطق �شا�سعة من لبنان ،حيث انحاز ب�شري الثالث
للموارنة �ضد الدروز ،مما �أدى �إىل نزاع دموي بني الطرفني ،متخ�ض عنه عدد كبري من
القتلى واجلرحى وتخريب للممتلكات ،ولقد تدخلت الدولة العثمانية والقوى الأوروبية
وو�ضعت العديد من احللول الآنية ،لكن هذه احللول مل يكن مقدراً لها حل امل�شكلة القائمة
ب�شكل جذري ،حيث توا�صلت اال�شتباكات بني الطرفني خالل ال�سنوات الالحقة و�إن كانت
بوثرية �أقل.
وهناك اختالف وا�ضح بني امل�ؤرخني حول جتدد اال�ضطرابات الدامية واحلرب الأهلية
الثانية يف لبنان ،لكن اغلب امل�صادر ت�شري �إىل �أن بداية هذه الأحداث كانت بني �أواخر �أبريل
وبداية مايو 1860م ،حني قامت جمموعة من املوارنة بالإغارة على قرية درزية (، )11
وعلى الرغم من �أن كثرياً من امل�صادر الأجنبية ت�ؤكد �أن �أول من بد�أ باال�ضطرابات كان
املوارنة يف دير القمر التي وقعت فيها �أ�سو�أ اال�شتباكات؛ ف�إن بع�ض امل�صادر الأخرى مثل
املو�سوعة الأمريكية اجلديدة تتهم الدروز ب�أنهم كانوا �أول من بد�أ املذابح �ضد املوارنة،
م�ستغلني ما اعتربته املو�سوعة تعاطف القوات العثمانية وامل�سلمني معهم (. )12
ولقد قابل الدروز اعتداء املوارنة عليهم باملثل ،حيث هاجموا املوارنة خا�صة،
وامل�سيحيني عامة يف بريوت وبقية املدن والقرى اللبنانية ،كما �أدى اعتداء املوارنة على
الدروز �إىل �إثارة اجلماهري امل�سلمة يف دم�شق حيث هاجموا الأقلية امل�سيحية هناك (. )13
ونتيجة لذلك فقد تفاقمت الأمور وخرجت عن ال�سيطرة و�أ�صبح امل�سيحيون م�ستهدفني
يف دم�شق «ب�شكل جذري» ،حيث «مت تدمري احلي امل�سيحي بالكامل من قبل مثريي ال�شغب»
( ، )14وبخا�صة �أن امل�سيحيني يف دم�شق كانوا �أقل عدداً من امل�سلمني و�أ�ضعف �إبان هذه
الأحداث (. )15

إرهاصات تدخل القوى األوروبية:
كانت «اال�ضطرابات الدينية» عام 1860م كما ُو�صفت يف ذلك الوقت ت�شكل خدمة
للطموحات الأجنبية يف البالد ،ومل يكن هذا التدخل مبعزل عما يجري من �أحداث؛ بل كان
جزءاً ال يتجز�أ من امل�س�ألة ال�رشقية ،وهي يف حد ذاتها جمرد حلقة يف تاريخ طويل من
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العالقات بني �آ�سيا و�أوروبا عامة ،وبني الدولة العثمانية «الإ�سالمية» والدول الأوروبية
«امل�سيحية» خا�صة (. )16
يف ظل هذه املتغريات كان من الطبيعي �أن تقوم بريطانيا كدولة عظمى لها اهتماماتها
يف املنطقة بالإجابة حول ما �أثري من �أ�سئلة تتعلق بتق�سيم الدولة العثمانية وفق ًا ملا ُعرف
يف �أوروبا با�سم امل�س�ألة ال�رشقية ،وذلك من �أجل احلفاظ على الدولة العثمانية كدولة
قابلة للحياة وكمنطقة عازلة �أمام تزايد قوة ونفوذ رو�سيا وفرن�سا وم�صاحلهما يف منطقة
ال�شام(.)17
لذلك كان من الطبيعي �أن تثري الأحداث يف �سورية عام 1860م ك ًال من فرن�سا
وبريطانيا ،ولقد و�صفت وثائق وزارتي خارجية البلدين ودرا�ستهما هذه الأحداث «باحلرب
الباردة»  Cold Warبني الدولتني ،وكان وا�ضح ًا �أهمية تدخل ال�سيا�سة اخلارجية لربيطانيا
وفرن�سا يف �سورية لتعزيز نفوذهما ال�سيا�سي واالقت�صادي هناك ،والإبقاء على رو�سيا
بعيدة عن املنطقة ،ودعم حقوق الأقليات هناك مبا يخدم �أهدافهما ( ، )18الأمر الذي كان
من نتائجه املزيد من التدخل والتطفل على ال�ش�ؤون الداخلية للدولة العثمانية (. )19
ولقد �شحذت �أحداث عام 1860م همم الدول الأوروبية التي تدخلت لدى ال�سلطان
العثماين عبد املجيد الأول لوقف الأحداث يف �سورية ( ، )20وكانت فرن�سا �أكرث الدول ت�صميم ًا
على تعزيز نفوذها يف الأرا�ضي العثمانية يف �سورية ،مما �أثار رئي�س الوزراء الربيطاين
باملر�ستون  Palmerstonالذي قرر �إحباط ذلك الأمر من خالل القيام ب�إجراءات م�ضادة
وموازية ( ، )21فقد كان باملر�ستون ال يثق البتة بالإمرباطور الفرن�سي نابليون الثالث
 ،Napoleon IIIوال يثق بنوايا فرن�سا بخ�صو�ص املقاطعتني الفرن�سيتني ني�س و�ساڤوي،
كما �أنه كان ي�شك بالطموحات الفرن�سية امل�شبوهة يف الدولة العثمانية ،ومنها م�رشوع
ديلي�سب�س ل�شق قناة ال�سوي�س يف م�رص (. )22
والواقع �أن فرن�سا �أي�ض ًا ا�ستغلت الأحداث من �أجل ت�أدية ما اعتربته واجب حماية
املوارنة يف لبنان باعتباره واجب ًا «دينياً» ( ، )23وكان تدخلها يف الأزمة ال�سورية حتت
ذريعة ما ي�سمى بحماية «امل�سيحية يف ال�رشق» . )24( Oriental Christendom
على �أثر ذلك حترك القنا�صل الأوروبيون الذين التقوا القن�صل الربيطاين يف بريوت نويل
مور  Noel Mooreيف بيته يف  31مايو 1860م ،وقرروا عر�ض امل�ساعدة على وايل بريوت
خور�شيد با�شا ،ويف اليوم التايل �سافروا �إىل مع�سكره يف احلازمية للتعبري عن م�شاعرهم
جتاه هذه الأحداث ،حيث ا�ستقبلهم الوايل ا�ستقباال ح�سن ًا ( ، )25ولقد عزا خور�شيد با�شا حالة
اال�ضطراب يف جبل لبنان وبداية الأحداث �إىل «مكائد اللجنة امل�سيحية املنظمة القابعة يف
232

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثالث والثالثون ( - )1حزيران 2014

بريوت وبع�ضهم من رعايا الدولة العثمانية الذين يحظون برعاية وحماية خارجية» (. )26

موقف بريطانيا يف بداية األحداث:
كتب جيم�س برانت  James Brantالقن�صل الربيطاين العام يف دم�شق يف  4يونيه
 1860عن تطور الأحداث احلا�صلة يف دم�شق فقال“ :ال�شائعات �أكرث من الأخبار احلقيقية”،
حيث كانت الأخبار الواردة من هناك “مربكة...وكثرياً ما كانت التقارير مت�ضاربة ،بحيث
ي�ص ُعب �أن جتد ما ت�صدقه” (. )27
�أما على الأر�ض فقد كانت الأحداث يف ت�صاعد ،حيث قام عبد القادر اجلزائري -املبعد
من قبل احلكومة الفرن�سية -بحماية امل�سيحيني الالجئني وامل�رشدين يف منزله ( ، )28مما
دفع برانت القن�صل الربيطاين العام يف دم�شق لإعالن تقديره لعبد القادر اجلزائري لقيامه
بحماية �آالف امل�سيحيني «املعر�ضني للقتل» (. )29
و�صلت �أخبار املذابح يف �سورية �إىل �أوروبا يف  7يونيه 1860م (� ، )30أما «التقارير
الدبلوما�سية الر�سمية» فقد و�صلت �أوروبا يف الأ�سبوع الأول من �شهر يوليه 1860م ،حيث
�أثار قتل امل�سيحيني ال�صحف الأوروبية وخا�ص ًة ال�صحف الفرن�سية ،التي �سارعت بالدعوة
�إىل التدخل املبا�رش يف لبنان حلماية امل�سيحيني هناك ،و�أ�صبح الأتراك هدف ًا لال�ستنكار
واالتهام بارتكاب املجازر واملذابح عمداً بحق امل�سيحيني ،وب�أن الأتراك مار�سوا ذلك
ك�سيا�سة �ضد امل�سيحيني (. )31
ولقد انعقد جمل�س اللوردات الربيطاين يف  10يونيه 1860م ،حيث اعترب بع�ضهم �أن
ما يحدث هو جمرد �رصاع قبلي يف �سورية و�أن ذلك يحتاج �إىل قوتني عظميني هما :فرن�سا
وبريطانيا للتعاون من �أجل احلفاظ على ال�سالم هناك ،كما �شددوا على احلاجة للحفاظ
على الدولة العثمانية ومنع احلاالت التي تقود �إىل تدخل خارجي ،مع الت�أكيد على �أهمية
و�رضورة حماية حقوق امل�سيحيني وامل�سلمني مع ًا (. )32
لذلك فقد كان وا�ضح ًا �أنه ال بد من تدخل بع�ض الدول حلماية امل�سيحيني والعمل
على وقف احلرب الأهلية هناك ،خا�صة �أن بع�ض الدول الأوروبية مدعومة بالر�أي العام
كانت تعترب �أن امل�سيحيني كانوا ع ّز ًال من ال�سالح ،و�أنه ال بد من اتخاذ خطوات حقيقية �ضد
الدروز(.)33
ويف  25يونيه  1860و�صلت بع�ض ال�سفن الربيطانية والفرن�سية �إىل �شواطئ لبنان،
ونزلت قوات بحرية على ال�شواطئ فقط حلماية الرعايا الربيطانيني والفرن�سيني و�أبنائهم
ومنازلهم ،بالإ�ضافة �إىل حماية العديد من امل�سيحيني الالجئني هناك (. )34هذا التدخل
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ا�ستدعى القائد الع�سكري العثماين �إ�سماعيل با�شا التخاذ بع�ض اخلطوات الحتواء الأزمة،
لذلك فقد ت�شاور مع القن�صل الربيطاين يف بريوت مور حول قراره جتميع القوات العثمانية
للق�ضاء على تلك الأحداث وفر�ض النظام ( ، )35لكن مور رمبا كان لديه ر�أي �آخر حيث كتب
يف  26يونيه1860م ب�أن لديه القناعة ب�أن م�صري �سكان دير القمر بيد ال�سلطات العثمانية
والقوات امل�سلمة والدروز ( ، )36كما ذكر مور ب�أن املئات من امل�سيحيني قد َت َركُ وا ديارهم
�إىل مالطا والإ�سكندرية و�أماكن �أخرى داخل �سورية ،كما و�صل الآالف �إىل بريوت كالجئني
هرب ًا من املذابح والعنف (. )37
كما �أر�سل مور من بريوت برقية �إىل ال�سفري الربيطاين يف ا�ستانبول هرني بلوي ر �Hen
 ry Bulwerيف  30يونيه 1860م ،ت�ضمنت تقريراً تقريبي ًا يفيد ب�أن عدد القرى امل�سيحية
التي �أحرقت كانت  150قرية ،و�أن عدد القتلى كان ما بني � 5500إىل � 6000شخ�ص ،و�أن
عدد امل�رشدين كانوا � 75ألفاً ،و�أن قيمة الأ�رضار يف املمتلكات كانت تفوق املليون جنيه
�إ�سرتليني حتى ذلك الوقت ( ، )38وكان مور �أكرث دقة من نظريه القن�صل الفرن�سي يف بريوت
مك�سيم �أوثري  ،Maxime Outreyالذي ق ّدر �أن ما بني � 3إىل � 4آالف الجئ كانوا يف دم�شق
�أواخر يونيه ،و�أن �أغلبهم كانوا من الأرثوذك�س اليونانيني ،والأرامل والأطفال ،و�أن حوايل
�ألفني من امل�سيحيني الغرباء جلئوا �إىل امل�سجد (. )39
والواقع �أنه يف ظل هذه الفو�ضى التي كانت تع�صف ب�سورية كان القنا�صل الأوروبيني
معر�ضني �أي�ض ًا لإمكانية االعتداء عليهم ،وهناك �شواهد عديدة ت�ؤكد هجوم
يف دم�شق ّ
()40
امل�سلمني على القنا�صل الأوروبيني  ،حيث ُقتل القن�صل الأمريكي والأملاين والدامنركي،
الأمر الذي �أثار حفيظة القوى الأوروبية (. )41
�أما برانت القن�صل الربيطاين العام يف دم�شق فكان ال يزال يقوم بتزويد بلوير ال�سفري
الربيطاين يف ا�ستانبول باملعلومات عن الأحداث اجلارية ،ومنها �أن نامق با�شا املنوي
�إر�ساله كمبعوث عثماين �إىل دم�شق مل يكن رج ًال جماهريي ًا حمبوب ًا عند «غري امل�سلمني»
يف �سورية ،لذلك ف�إن تعيينه من قبل الدولة العثمانية �أمراً ال يبعث على الثقة ،كما مل يكن
ُينظَ ر �إليه على �أنه دليل على النوايا اخلرية للباب العايل جتاه امل�سيحيني داخل الدولة
العثمانية(.)42
يف ذلك الوقت قام بلوير بالكتابة �إىل نظريه الفرن�سي الفاليت  La Valetteحيث حتدث
عن “نظرة يائ�سة” ب�ش�أن عدم قيام الدولة العثمانية بتطبيق الإ�صالحات التي كانت وعدت
بها ،وطالبت بها الدول الأوروبية وبخا�صة فرن�سا ورو�سيا ( ، )43و�ساعد على ذلك قيام
امل�سيحيني باتهام الدولة العثمانية ب�أنها ال تقوم مبا يكفي لوقف هذه الأحداث بحقهم (.)44
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وخالل �أول �أ�سبوعني من �شهر يوليه كانت عوا�صم الدول الأوروبية العظمى م�شغولة
حول م�س�ألة اتخاذ الإجراءات واخلطوات املطلوبة لتهدئة الأو�ضاع يف املنطقة ،لكن عملية
التن�سيق بني هذه القوى مل تكن دائم ًا خالية من االتهامات ،الن املحادثات وحماولة
التن�سيق بينهم ف�شلت يف كثري من الأحيان وخا�صة من قبل �سفراء الدول الأوروبية القابعني
يف ا�ستانبول (. )45

بريطانيا وسياسة تثبيط التدخل الفرنسي:
�أثارت الأحداث ال�سابقة الر�أي العام الأوروبي �أي�ض ًا �إىل جانب احلكومات ،مما ا�ستدعى
وزير خارجية فرن�سا ادوارد �أنتوين ثيوفنيل  Edouard- Antoine Thouvenelلالجتماع
مع �إيرل كويل  Earl Cowleyال�سفري الربيطاين يف باري�س يف  5يوليه  1860حيث ناق�ش
معه الطريقة التي تقمع فيها “اال�ضطرابات” ،وما اُجنز حتى ذلك الوقت ،و�رضورة احلاجة
للقيام بتنقيح نظام احلكم يف لبنان واملعمول به منذ عام 1842م ( ، )46كما اقرتح ثيوفنيل
�إر�سال جلنة من خم�س دول �أوروبية عظمى لتقوم ب�إ�سداء امل�شورة والن�صح للدولة العثمانية
حتى تعيد النظام هناك ( ، )47وعندما و�صلت �أخبار انت�شار املذابح يف دم�شق �إىل باري�س
قرر نابليون الثالث وثيوفنيل حينها التدخل الع�سكري ،وبعد يومني فقط اقرتحا على القوى
الأوروبية الأخرى امل�ساهمة يف ذلك من خالل �إر�سال حملة م�شرتكة تكون �أغلبها من القوات
الفرن�سية (. )48
كانت حكومة بريطانيا ترف�ض النفوذ الفرن�سي يف بالد ال�شام �أو �أي مكان �آخر قد يهدد
الهند �أو طرق املوا�صالت �إليها ،لذلك فقد ر�أت باالقرتاح الفرن�سي لإر�سال قوات ع�سكرية
�أمراً يفتح باب ًا خطرياً وذريعة للعمل الع�سكري الرو�سي يف البلقان ،لذلك فقد �أبدت حكومة
بريطانيا معار�ضة �شديدة لهذا االقرتاح �إىل جانب رف�ض الباب العايل مثل هذا التدخل (. )49
من هذا املنطلق فقد عمل كويل هو الآخر على تثبيط التدخل الفرن�سي لأنه كان يخ�شى
من �أن الإمرباطور الفرن�سي نابليون الثالث كان ي�ستخدم الأزمة ل�صاحله ،ور�أى يف ذلك
حماولة منه لال�ستفادة �سيا�سي ًا من اال�ضطرابات ،لذلك فقد اعرت�ض بربود على �أية حماولة
للتدخل الفرن�سي ،معترباً �أن املوارنة هم �أول من قام بالهجوم ،و�أنهم قد جلبوا م�صريهم
ب�أنف�سهم ( ، )50كما �أ�شار كويل �أي�ض ًا �إىل �أنه يوجد هناك �أمثلة عديدة على �أن املوارنة قد
�أثاروا العنف ،و�أن امل�سيحيني كانوا امل�صدر الوحيد للتقارير التي و�صلت �أوروبا ،و�أن هذه
التقارير قد تكون غري حيادية ،لكن كويل قام �أي�ض ًا با�ستنكار ما يحدث يف �سورية من
�أحداث يف حماولة ل�سحب الذرائع من نابليون الثالث (. )51
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من جهته قام نابليون الثالث ب�إ�صدار تعليماته �إىل ال�سفري الفرن�سي يف لندن جني
جلبري فيكتور فيالني  Jean Gilbert Victor Fialinواملعروف با�سم كومت دي بري�سجني
 Comte de Persignyيحثه فيها على القيام مبناق�شة احلكومة الربيطانية ب�ش�أن �إمكانية
تدخل فرن�سا ع�سكري ًا يف �سورية ،وب�أن م�س�ألة َت َد ّخل فرن�سا �ستكون �ضمن التحرك الأوروبي،
و�أن فرن�سا ال تريد التدخل يف �سورية من جانب واحد ،لكنها فقط تريد العمل كوكيل �أوروبي
مع دعم كامل من بقية القوى الأوروبية العظمى ( ، )52الأمر الذي �أثار حفيظة بريطانيا التي
كانت حذرة للغاية من املبادرة الفرن�سية ال�سابقة ،لأنهم كانوا يعتقدون ب�أن تدخل فرن�سا
�سيكون اخلطوة الأوىل نحو املزيد من القتال الطائفي يف �سورية (. )53

بريطانيا وحماوالت إرسال قوات عثمانية لتطويق األحداث:
قامت الدولة العثمانية يف  8يوليه 1860م مبحاولة لدرء خطر �أي تدخل �أوروبي
يف ممتلكاتها من خالل تعيني ناظر اخلارجية العثماين ف�ؤاد با�شا كمفو�ض فوق العادة
وب�سلطة مطلقة ملعاقبة املعتدين وامل�سئولني عن هذه الأحداث ،والعمل من �أجل �إدخال
الإ�صالحات الالزمة وتطبيقها يف هذه املناطق ،وكان معه من �أجل حتقيق تلك الأهداف
قوة ع�سكرية ت�ضم ما بني � 16 -15ألف جندي عثماين ،لكن كان هناك املزيد من الوقت
بني تعيينه وبني و�صوله �إىل �سورية ،مما �أدى �إىل تفاقم الأو�ضاع �أكرث مما كانت عليه يف
ال�سابق (. )54
ويف  9يوليه 1860م قررت احلكومة الربيطانية �إر�سال نائب الأدمريال ليقود
الأ�سطول الربيطاين يف البحر املتو�سط وال�رشوع فوراً بالذهاب �إىل �شاطئ لبنان و�سورية
والعمل مع القنا�صل الربيطانيني هناك حلماية الأحياء واملمتلكات اخلا�صة بامل�سيحيني،
وي�شمل ذلك �إنزال قوات بحرية من ال�سفن حتت قيادته �إذا ما كان ذلك �رضوري ًا ( ، )55كما
طلبت بريطانيا م�ساعدة احلكومة العثمانية «يف حماية الرعايا الربيطانيني وامل�سيحيني
الهاربني على ال�شاطئ من املذابح» ( ، )56و�أعربت بريطانيا عن �أملها �أن يكون ف�ؤاد با�شا
عند قدومه قادراً على �إر�سال املعونات �إىل دم�شق حيث ي�سكن امل�سيحيون مبن فيهم القن�صل
الربيطاين وقنا�صل الدول الأوروبية الآخرين الذين يتهددهم اخلطر (. )57
ولقد و�صلت يف ذلك الوقت املزيد من القوات الع�سكرية ،حيث و�صل �إىل بريوت 1400
جندي يف  11يوليه  1860عرب ال�سفن يقودهم القبودان م�صطفى با�شا بنف�سه ،وبعد � 3أيام
قاد خليل با�شا قوة �أخرى من  1700جندي �إىل دم�شق واعتقلوا الوايل �أحمد با�شا (. )58
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موقف بريطانيا من والي دمشق أمحد باشا:
كان وايل دم�شق �أحمد با�شا قد �أ�صبح ق�ضية للنقا�ش املهم يف مواقف الدبلوما�سيني
الأوروبيني ومرا�سالتهم يف ذلك الوقت ،فربانت الذي كان قد بدا �أنه ُي�سدي الن�صائح
ويتعاون مع �أحمد با�شا رف�ض اتهامات القن�صل الفرن�سي العام يف دم�شق «م.دي النو�س»
 Lanusse M.deب�أن �أحمد با�شا رجل �ضعيف وغري قادر على �إحداث فرق ب�ش�أن الأحداث
املت�صاعدة يف �سوريا ،و�أنه بحلول �صيف عام 1860م مل يعد نفوذه وت�أثريه يتنا�سبان مع
قوته ،وان عالقته مع النا�س كانت متناق�ضة ( ، )59كما ادعى النو�س �أن والد �أحمد با�شا
كان قد ُقتِل عندما كان حاكم املدينة قبل  30عاماً ،و�أن �أحمد با�شا يريد االنتقام (، )60
ولقد ا�شتكى برانت من النو�س و�شكك فيما اعتربه «الأ�سطورة» امل�صطنعة اخلا�صة ب�أحمد
با�شا ورغبته باالنتقام ،التي كانت قد ُعممت على نطاق وا�سع من قبل النو�س واملبعوثني
الفرن�سيني (. )61
لكن برانت مل يلبث �أن كتب �أن وايل دم�شق �أحمد با�شا كان رج ًال �ضعيف القيادة ،و�أنه
كان يخاف من القوات غري النظامية ،لذلك فقد �أراد �أن يبقيهم بعيداً عن طريقه ،و�أنه حافظ
على اجلنود الأكرث موثوقية هناك ل�ضمان �سالمته ال�شخ�صية ،و�أر�سل اجلنود الأقل موثوقية
من القوات غري النظامية حلماية امل�سيحيني ،مما �أعطى �سبب ًا �آخر كي تكون دم�شق دون
حماية كافية (. )62
�أما بلوير ال�سفري الربيطاين يف �إ�ستانبول فقد �أر�سل تقريراً مفاده �أن �أحمد با�شا مل يكن
و�صف يف الدوائر العثمانية «ب�أنه رجل جبان وهو �أمر
حمبوب ًا لدى الباب العايل ،و�أنه كان ُي َ
غري معتاد عند الأتراك» ،و�أنه مل يتم ال�رشح كيف عينِّ �أحمد با�شا والي ًا على دم�شق وقائداً
على القوات يف املقام الأول ،وهذا ما ُيف�رس «ب�أن �أحمد با�شا رمبا يكون قد وجد بع�ض الدعم
من الدولة العثمانية ،ولكن كما بدا وا�ضح ًا ف�إن هذا الدعم قد بد�أ يتبدد» (. )63

اقرتاح فرنسا تشكيل اللجنة الدولية والتدخل العسكري:
قام �سفري فرن�سا يف لندن كومتي دي بري�سجني يف  17يوليه  1860ب�إر�سال ر�سالة
�إىل وزير اخلارجية الربيطاين اللورد ر�سل من ثيوفنيل �أكد فيها على �أن الأحداث يف �سورية
كانت ا�ستثنائية ،و�أن احلكومات الأوروبية �أو�صت ب�أنه من الواجب القيام بالتدخل ،و�شكك
ثيوفنيل يف ر�سالته ب�أن القوات العثمانية املر�سلة لإنهاء اال�ضطرابات غري كافية لوقف
�إراقة الدماء ( ، )64كما �أخرب ثيوفنيل اللورد كويل ب�أن الإمرباطور نابليون الثالث لديه �شعور
«ب�أن الأحداث يف �سورية تتطلب تدخ ًال فاع ًال من �أكرث من جهة �أوروبية» ،و�أن الر�أي العام
يتدخل بقوة لوقف الكارثة هناك (. )65
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لذلك طلب ثيوفنيل مرة �أخرى ت�شكيل جلنة دولية من القوى الأوروبية تتعاون فيما
بينها حلل الأزمة العالقة هناك ،و�أنه �إذا وافقت حكومة بريطانيا على خطة ثيوفنيل ف�إنه
�سيتم التفاو�ض دون ت�أخري لالتفاق بني القوى واحلكومات الأوروبية مع الباب العايل
للو�صول �إىل ال�سالم يف �سورية ( ، )66لذلك فقد اقرتح ثيوفنيل يف �أوائل يوليه 1860م عقد
م�ؤمترهدفة احل�صول من الباب العايل على موافقته للتدخل من خالل قوات �أجنبية؛ على
�أن ال ُيعد ذلك التدخل مبثابة حركة حرب �ضد الدولة العثمانية ( ، )67وقد قامت العديد من
الدول الأوروبية بدعم املوقف الفرن�سي� ،أو على الأقل م�سايرته مثل النم�سا (. )68
كما اقرتح ثيوفنيل يف  18يوليه  1860خطة لإر�سال جلنة دولية لتهدئة الأو�ضاع
يف �سورية ( ، )69وب�سبب تطور الأحداث �إىل الأ�سو�أ فقد �أيد بلوير ت�شكيلها ،لكنه اعترب �أنه ال
�أهمية لإر�سال قوات ع�سكرية هناك كما تطالب فرن�سا ( ، )70كما �أعلم باملر�ستون ور�سل
�سفرييهما بلوير يف ا�ستانبول وكويل يف باري�س ب�أن حكومة بريطانيا وافقت على اقرتاح
�إر�سال اللجنة املقرتحة من قبل الإمرباطور الفرن�سي ،ولكن مع حتديد مدة زمنية لبقائها
لئال تكون هناك كثري من املتاعب التي قد حت�صل من قبل الفرن�سيني مرة �أخرى (. )71
عالوة على ذلك وبعد �أحداث دم�شق كان من ال�صعب على احلكومة الربيطانية �أن
ت�سابق التقارير عن «املظامل واالدعاءات» ب�أن ال�سلطات العثمانية واجلنود قد تواطئوا
يف املذابح �ضد امل�سيحيني ( ، )72لذلك قام جمل�س الوزراء الربيطاين باالجتماع يوم 18
يوليه  1860وقرر �أن م�س�ألة فر�ض �رشوط تطالب باتفاقية ر�سمية بني القوى الأوروبية
العظمى اخلم�س واحلكومة العثمانية �أ�صبح �أمراً مطلوب ًا حتى ال تتدخل �أي من هذه الدول
ب�شكل منفرد يف الدولة العثمانية ،كما قرر جمل�س الوزراء �أنه بدال من م�شاركة بريطانيا مع
فرن�سا يف احلملة الع�سكرية على �سورية ولبنان؛ ف�إن بريطانيا �سوف تزيد فقط من وجودها
البحري على ال�سواحل ال�سورية ،لذلك فقد اتخذ جمل�س الوزراء هذا املوقف على الرغم من
�أن القوات الرو�سية والربو�سية كانتا ال ترغبان يف م�شاركة فرن�سا تدخلها الع�سكري ،و�أن
القوات النم�ساوية رمبا تفعل ال�شيء نف�سه �إذا ما كان ذلك �رضوري ًا (. )73
ومهما يكن من �أمر؛ ف�إن باملر�ستون مل يكن م�ستعداً لت�أييد م�س�ألة �إر�سال قوات ع�سكرية
و�صي ب�إر�سالها �إىل �سورية ( ، )74بينما كان لورد ر�سل مييل �إىل االعتقاد
بريطانية� ،أو �أن ُي ِ
ب�صدق ت�أكيدات الباب العايل ب�ش�أن الأحداث وما هو متوقع منها القيام به جتاه ذلك ،ولكنه
يف الوقت نف�سه مل يغفل �ضعف ال�سلطات العثمانية يف �سورية والنتائج التي قد تنتج عن
ذلك الأمر ( ، )75لذلك فقد اقرتحت بريطانيا من جانبها م�س�ألة �إر�سال ك ٍّل من فرن�سا والنم�سا
�أكرث من � 10آالف جندي ،لكن النم�سا اعرت�ضت عرب وزارة خارجيتها واقرتحت التعاون مع
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بريطانيا دون قيامها ب�إر�سال قوات ع�سكرية ،لأن النم�سا مل تكن ترغب ب�إ�ضعاف ال�سلطات
العثمانية يف �سورية ،ومتنى �سفريها يف ا�ستانبول ب�أن الإجراءات املتخذة من قبل ف�ؤاد
با�شا �ستج ّنب اجلميع مهمة �إر�سال هذه القوات (. )76
�أبرق ثيوفنيل يف اليوم التايل  19يوليه � 1860إىل ممثلي فرن�سا يف فينا و�سان
بطر�سربج وبرلني وا�ستانبول يقرتح عليهم عقد م�ؤمتر يف باري�س ملناق�شة م�سودة اتفاقية
جتيز التدخل الر�سمي يف �سورية من قبل القوى الأوروبية ب�أف�ضلية فرن�سية من خالل ال�سماح
لها بالتدخل الع�سكري بالتعاون مع ال�سلطات العثمانية ( ، )77وملواجهة االعرتا�ضات
الربيطانية؛ ف�إن نابليون الثالث وثيوفنيل ادعيا ب�أن «دوافع التدخل هي دوافع �إن�سانية
حم�ضة» ( ، )78و�أن نابليون الثالث مل يكن يرغب بالتدخل لأن ذلك �سيكون مكلف ًا و�سيعيد
فتح امل�س�ألة ال�رشقية ،لكنه يف الوقت نف�سه يجد نف�سه مدين للر�أي العام الذي يطالب برد ما
على ما اعتربه الهجوم على امل�سيحيني وعلى القن�صليات والبعثات الفرن�سية يف �سورية(.)79
ال �شك ب�أن (باملر�ستون) يف ظل هذا الواقع املت�صاعد واملعقد �أعاد الت�أكيد على
رغبته ب�أن يقوم ف�ؤاد با�شا قائد القوات العثمانية عند و�صوله بالتمكن من ت�أمني
الأو�ضاع والق�ضاء على الأحداث يف �سورية قبل ذهاب الفرن�سيني هناك ( ، )80لذلك فقد �أبلغ
باملر�ستون بري�سجني يف  21يوليه 1860م ب�أن املوارنة والدروز عقدوا �سالم ًا م�شرتك ًا
يف  6يوليه 1860م ( ، )81الأمر الذي من �ش�أنه �أن يجعل م�س�ألة �إر�سال اللجنة الأوروبية
والقوات الع�سكرية �أمراً غري �رضورياً ،لكن ثيوفنيل رد ب�أن ال�سالم بني املوارنة والدروز
«يقلل احلاجة �إىل القيام بالتدخل ،و�أن فرن�سا قررت �أن هذا الأمر �أ�صبح �رضوري ًا مبا يكفي
لي�س من �أجل جبل لبنان؛ بل من �أجل دم�شق �أي�ضاً» (. )82
كان انتقال الأحداث وتطورها يف دم�شق مبثابة نقطة حتول عند بريطانيا ب�ش�أن عملية
التدخل املقرتحة من فرن�سا ،حيث بد�أ الر�أي العام الربيطاين ي�ضغط ب�شدة جتاه القيام بعمل
ما ،وكان هناك عامالن ي�ؤثران يف موقف بريطانيا من ذلك وهما:
�Ú Úأن ر�سل كان ي�شك يف دوافع فرن�سا للتدخل.
�Ú Úأنه كان يخ�شى قيام حتالف رو�سي -فرن�سي الأمر الذي من �ش�أنه �أن يعزل بريطانيا.
لذلك كان من ال�صعب جداً على ر�سل �أن يثبت �أن الأخبار عن ال�سالم يف �سورية كانت
دقيقة ،لكنه يف الوقت نف�سه كان ال يزال يرى ب�أن التدخل الأوروبي غري �رضوري يف �سورية،
مت�سائ ًال عن ماهية ال�سالم الذي �سينتج عن التدخل الأوروبي ،كما اعترب ر�سل �أن هذا ال�سالم
�سيكون ظاملاً ،ولن يوقف املذابح بني الدروز واملوارنة ،و�أنه ال ميكن فعل �أي �شيء من �أجل
منع تكرار ذلك (. )83
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بريطانيا واملوافقة على التدخل العسكري:
قام ر�سل وزير اخلارجية الربيطاين نتيجة ت�صاعد الأحداث باحلديث «بانفتاح �أكرث»
يف  23يوليه 1860م عن الأحداث يف �سورية ،حني حتدث عن «الأحداث املخيفة للمذبحة»،
م�ؤكداً �أن � 5500شخ�ص قد قتلوا و�أن � 20ألف من الأرامل والأطفال باتوا بال منازل �أو �أي
م�أوى ويعانون من املجاعة ،واعرتف ر�سل ب�أن الأو�ضاع مروعة على م�رسح الأحداث ،و»�أن
ال�سلطات العثمانية على ما يبدو مل ت�شارك يف املجزرة» ( ، )84لذلك فقد بد�أ ر�سل يتقبل «على
م�ض�ض �شديد» م�س�ألة ن�رش قوات �أوروبية يف �سورية لوقف ما �سماه «اال�ستفزاز العنيف
للم�سلمني» (. )85
لكن ورغم موقف باملر�ستون ور�سل املعار�ض من م�س�ألة التدخل الأوروبي عامة
والفرن�سي خا�صة يف �ش�ؤون الدولة العثمانية ،ف�إن ت�صاعد الأو�ضاع يف ال�شام �أجرب جمل�س
الوزراء الربيطاين يف  25يوليه 1860م �إىل املوافقة �أخرياً على التدخل الع�سكري ،ولكن

وفق العديد من ال�رشوط و�أهمها:

�Ú Úأن يكون ذلك التدخل باالتفاق مع القوى الأوروبية العظمى اخلم�س والباب العايل.
�Ú Úأن يكون ذلك التدخل بناء على طلب ر�سمي من احلكومة العثمانية.
�Ú Úأن تكون مدة هذا التدخل � 6أ�شهر فقط (. )86
ولقد جنح ثيوفنيل يف  26يوليه  1860يف جمع ممثلي بريطانيا ورو�سيا والنم�سا
والدولة العثمانية يف باري�س ملناق�شة الأزمة ال�سورية ،لكنهم اختلفوا حول نطاق التدخل،
وبعد يومني اجتمعوا جمدداً ،حيث طالبت رو�سيا القوى العظمى اخلم�س ب�إقرار قانون
يجعلها ت�ضغط على الدولة العثمانية لتطوير �أو�ضاع الرعايا امل�سيحيني يف املناطق
التي عمتها امل�شكالت واال�ضطرابات ،ولقد دعمت النم�سا ورو�سيا هذا املقرتح� ،أما فرن�سا
فف�ضلت الت�رصف ب�شكل �إيجابي جتاه هذا املقرتح مبا ال يتعار�ض �أو ينتق�ص من م�س�ألة
التدخل الع�سكري يف �سورية ( ، )87وبذلك اختتمت م�س�ألة النقا�ش والتناف�س بل املعار�ضة
الربيطانية ب�ش�أن قيام فرن�سا بدور م�ؤثر يف لبنان و�سورية من خالل �إر�سال قوات برية
وبحرية ب�شكل ي�ؤدي �إىل التعاون بني بريطانيا وفرن�سا واالتفاق بينهما على و�ضع حد
للمناف�سات بني اجلانبني (. )88
وبناء على ما اُتفق عليه؛ فقد �أر�سلت احلكومة الفرن�سية �سفن ًا حربية حتت قيادة رير
�أدمريال جني  ،Rear Admiral Jehenneكما فعلت بريطانيا الأمر نف�سه و�أر�سلت �أ�سطولها
حتت قيادة نائب الأدمريال مارتن  ،Admiral Martinحيث التقت ال�سفن الأوروبية مع
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الأ�سطول العثماين يف بريوت ( ، )89ولقد بقيت ال�سفن الربيطانية يف امليناء ومت �أنزلت
القوات الع�سكرية على ال�ساحل ،لكنهم رف�ضوا القيام بعمليات ع�سكرية برية ( ، )90يف الوقت
نف�سه الذي �أ�رصت فيه بريطانيا على �أهمية �سحب القوات الفرن�سية بعد � 6أ�شهر من تاريخ
هذا التدخل (. )91

وصول فؤاد باشا إىل دمشق:
و�صل ف�ؤاد با�شا �إىل بريوت يف  17يوليه 1860م ( ، )92ثم غادرها �إىل دم�شق حيث
و�صلها بعد ظهر يوم  27يوليه  ، )93( 1860وبعد يومني من و�صوله �أعلن عن الفرمان اخلا�ص
ب�صالحياته التي خوله �إياها ال�سلطان ( ، )94وخالل  20يوم ًا من و�صوله �ألقي القب�ض على
�أكرث من � 3آالف �شخ�ص ،حيث وجد �أن  167منهم كانوا مذنبني بال�ضلوع بالأحداث ،ويف
� 19أغ�سط�س نفِّذ حكم الإعدام بـ  57منهم �شنقاً ،كما مت �إعدام  110من القوات العثمانية غري
النظامية املعروفة با�سم «با�شي بوزوك»  Başibozukوبع�ض املتعاونني معهم من عامة
النا�س والذين عرفوا با�سم “ال ْع َوا ِن َية” ( ، )95وكان �أغلب املقبو�ض عليهم من «املجرمني
واملنحرفني والتافهني» ،وبذلك �أحكم ف�ؤاد با�شا �سيطرته تدريجي ًا على دم�شق (. )96
ولقد �أدى ف�ؤاد با�شا فور و�صوله دوراً دبلوما�سي ًا �إىل جانب دوره الع�سكري ،وعندما
التقى القن�صل الربيطاين العام يف دم�شق برانت ف�ؤاد با�شا للمرة الأوىل وجده يتمتع
باحليوية وال�رصاحة ،فقال�« :صحيح �أنه غري متعاون ولكنه ميتاز بال�صدق الوا�ضح» (،)97
وخالل �شهر واحد قام برانت مبدح ف�ؤاد با�شا �أكرث من مرة معترباً �أنه يقوم بحركة ن�شطة
وم�ستنرية ،و�أنه لأول مرة رغم عدم تعاون ف�ؤاد با�شا ي�شارك الأخري زمالءه الأوروبيني يف
مناق�شة الأو�ضاع (. )98
�أما وزير اخلارجية الربيطاين ر�سل فقد كتب �إىل بلوير ب�أن ف�ؤاد با�شا يقوم ب�إدارة
الأزمة برباعة كبرية مما ا�ضعف من �أهمية الوجود الفرن�سي هناك (� ، )99أما رئي�س الوزراء
الربيطاين باملر�ستون فقد بد�أ هو الآخر يعرب عن ثقته بف�ؤاد با�شا وقواته ومهمته ال�سيا�سية
نجز املطلوب منها ،ور�أى باملر�ستون رغم مواقفه ال�سابقة ب�أنه ال �رضورة التخاذ
كي ُي َ
�إجراءات ال داعي لها بالن�سبة للتدخل الع�سكري الإ�ضايف يف �سورية ،لأن ذلك من وجهة
نظره قد يرتتب عليه بع�ض الت�أثريات ال�سلبية على عالقات القوى العظمى (. )100
كانت احلكومة الربيطانية ال تزال ت�شعر بعدم الثقة من قبل فرن�سا ،والذي بدا وا�ضح ًا
من املذكرة املقدمة من ر�سل وزير اخلارجية الربيطاين �إىل (باملر�ستون) يف  27يوليه
 1860التي يخربه فيها �أن قرار دعم التدخل يف �سورية لي�س ب�سبب �أنه يثق بفرن�سا ،ولكن
لأن الر�أي العام الأوروبي كان يف �صالح دعم �إر�سال اللجنة الدولية والتدخل ،و�أنه يخ�شى
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على بريطانيا خطر قيام حتالف رو�سي فرن�سي تدعمه النم�سا وبرو�سيا ،و�أ�ضاف ر�سل قائالً:
«نحن كنا مع رو�سيا �ضد فرن�سا  1840ومع فرن�سا �ضد رو�سيا  ،1854لكن ال ن�ستطيع
معار�ضة الطرفني معاً ،لأن ذلك �سيكون مف�سد ًة وعم ًال رهيباً» (. )101
لذلك وال�سرت�ضاء بريطانيا قام ثيوفنيل باقرتاح بروتوكولني كحل و�سط ،وكان
الربوتوكول الأول قد اعتمدت عليه فرن�سا حتديداً لل�ضغط على الدول الأوروبية للقبول
بالتدخل الع�سكري يف �سورية هو اتفاقية باري�س يف  30مار�س  ،1856وخا�صة املادة
التا�سعة التي تت�ضمن املحافظة على حقوق امل�سيحيني العثمانيني مبن فيهم امل�سيحيني
ال�سوريني ،لذلك فقد اعترب ثيوفنيل �أن هناك �رشعية �سيا�سية للتدخل مبا ال يهدد تكامل
الدولة العثمانية وا�ستقاللها (. )102

دوفرين ومتثيل بريطانيا يف اللجنة الدولية:
اتفقت القوى الأوروبية وهي بريطانيا وفرن�سا ورو�سيا والنم�سا وبرو�سيا على ت�شكيل
جلنة دولية ت�ضم ممث ًال عن كل دولة منهم بالإ�ضافة �إىل ممثل عن الدولة العثمانية من �أجل
�إ�سداء امل�شورة للأخرية ب�ش�أن كيفية حل امل�شكالت العالقة و�إنهاء اال�ضطرابات يف �سورية
( ، )103ولقد اجتمعت هذه اللجنة طيلة املدة بني �أكتوبر 1860م ومايو 1861م من �أجل
حل امل�شكلة القائمة يف �سورية ( ، )104يف الوقت الذي عبرّ فيه وزير اخلارجية الربيطاين
ر�سل عن �أمله يف قيام ممثلي القوى الأوروبية يف اللجنة الدولية يف ا�ستانبول بالتو�صل �إىل
اتفاقية بخ�صو�ص تهدئة الأو�ضاع العامة يف �سورية ولبنان (. )105
لكن كان هناك ما زال جدل لي�س بالقليل عن ال�شخ�صية الربيطانية املنوي تعيينها
كممثل لربيطانيا يف اللجنة الدولية التي اُتفق عليها ،وكان هناك �أكرث من متناف�س ،لكن
لورد دوفرين  Lord Dufferinح�صل �أخرياً على التعيني يف هذا املن�صب ،وكان وفي ًا ملهمته
�أكرث مما مت توقعه (. )106
كان لورد دوفرين بال �شك دبلوما�سي ًا «�صغرياً جداً» ،لكنه كان يجيد فن اللعبة
الدبلوما�سية« ،وطني ًا متحم�س ًا للعمل» ،كما كان عارف ًا بالأمور واالهتمامات التاريخية
والأثرية يف م�رص و�سورية ،بالإ�ضافة �إىل �أنه كان يعلم جيداً عادات العرب والأتراك على
حد �سواء (. )107
هذه ال�صفات رمبا هي التي جعلت دوفرين �أول الوا�صلني �إىل �سورية يف � 2سبتمرب
1860م من �أع�ضاء اللجنة الدولية على منت �سفينة عثمانية ،وت�سبب ذلك يف �إحداث �ضجة
كانت ت�ؤخذ على �أنها دليل على دعم دوفرين للحكومة العثمانية ،ومنذ اللحظات الأوىل
لو�صول دوفرين فر�ض نف�سه على ال�ساحة املحلية العثمانية ( ، )108مما دفع �إىل االعتقاد ب�أن
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�أول �سبب جعل ف�ؤاد با�شا بعد �صوله م�ؤثراً يف �سورية «�أنه كان مدعوم ًا من قبل بريطانيا»،
ولأن دوفرين وقف �إىل جانبه ودعم مهمته بالكامل ( ، )108كما قام دوفرين فوراً مبدح ف�ؤاد
با�شا معترباً «�أنه رجل يتمتع بالذكاء واملهارة الالزمتني» ،كما �أعلن دوفرين عن معار�ضته
للوجود الع�سكري الفرن�سي يف �سورية ودعمهم للموارنة ،كما دافع عن م�صالح الدروز مبا
يت�سق مع �سيا�سة بريطانيا العامة يف �سورية (. )109
رغم �أن دوفرين كان يدعم ف�ؤاد با�شا؛ �إال �أن ذلك مل يكن يعني دائم ًا �أنه كان يوافقه
الر�أي يف كل �شيء �أو �أنه مل يرهقه بال�ضغط عليه ،فقد كان دوفرين �ضد ال�ضباط الأتراك
ف�ضل فيه ف�ؤاد با�شا الت�ساهل مع ه�ؤالء
املذنبني �أو املتورطني يف الأحداث ،يف الوقت الذي ّ
( ، )110لذلك عندما يكون دوفرين متوافق ًا مع ف�ؤاد با�شا جنده يتكلم عن ا�ستقالليته وفكره
وعقله ،وعندما يختلف معه جنده ي�شكو من ف�ؤاد با�شا ويتحدث عن حماوالته احلفاظ على
عالقات جيدة مع ا�ستانبول �أكرث من �أي �شيء �آخر ،م�ؤكداً رغبته ب�أن ال يقوم ف�ؤاد با�شا
برمي نف�سه دون �أخذ االحتياطات الالزمة بني �أيدي اللجنة الدولية (. )112
كان دوفرين رجال قوي ًا يعتمد على دولة قوية كربيطانيا ،التي رمبا �أوحت �إليه �أنه
ميكن له �أن يمُ لي ما يريد على ف�ؤاد با�شا ،لذلك ميكن و�صف الأمر ب�أن االثنني تعاونا مع ًا
يف كثري من الأحيان �أكرث من عدم تعاونهما ،و�أنه نتيجة لذلك فقد مت �إ�ضعاف حتالف
القوى الأوروبية ب�ش�أن رغبتهم يف التدخل الع�سكري يف �سورية (. )113
ورغم ذلك فقد كانت الأو�ضاع تو�صف �إبان عمل دوفرين وف�ؤاد با�شا واللجنة الدولية
ب�أنهم عملوا جميع ًا ب�صعوبة �شديدة ،لأن ك ًال منهم عمل وفق ر�ؤية حكومته اخلارجية،

لكنهم احتدوا معاً يف �أمرين هامني وهما:

Ú Úمعاقبة الأطراف املذنبة.
Ú Úا�ستعادة النظام يف �سورية (. )114
�أما وزارة اخلارجية الربيطانية فقد قامت ب�إعطاء دوفرين دليل عمل وتعليمات عامة
ولي�ست تف�صيلية ،وذلك اعتمادا ً على قدرات دوفرين ال�شخ�صية يف حل الأزمات وهذه
التعليمات هي (: )115
�1 .1إنقاذ م�ستقبل ال�سالم يف �سورية.
2 .2العمل ب�رسعة من �أجل تطبيق نزيه للعدالة.
�3 .3إي�ضاح عدم وجود مكا�سب �إقليمية لربيطانيا يف �سورية ،وان بريطانيا ال ترغب
ب�أي نفوذ خا�ص ،وال منافع اقت�صادية منف�صلة.
243

د .يوسف حسني يوسف عمر

سياسة بريطانيا جتاه األزمة السورية 1860م

4 .4الت�أكيد على �أهمية قيام القوى الأوروبية بالإعالن عن عدم رغبتها باحل�صول على
منافع �أو مكا�سب �أخرى يف �سورية (. )116
كان دعم دوفرين للدولة العثمانية ي�أتي متزامن ًا مع دعم بريطانيا لها ،لكن هذا الدعم
مل يكن ليتنا�سب دائم ًا مع غ�ضب امل�سلمني �آنذاك ،الأمر الذي �أوجد بع�ض املواقف املحرجة
لوزارة اخلارجية الربيطانية ،والدليل على ذلك ر�سالة ال�سيا�سي والرحالة الربيطاين �سرييل
جراهام � Cyril Grahamإىل دوفرين التي قال فيها�“ :أن الدروز كانوا �أول املعتدين ،وان
امل�سلمني الدم�شقيني كانوا متع�صبني ،و�أن ال�سلطات العثمانية املحلية كانت مذنبة وال
تتحلى بامل�س�ؤولية” (. )117
وحتدث جراهام حول �أن بريطانيا ال ميكن �أن تربر ال�سماح للدولة العثمانية يف هذا
الوقت �أكرث من �أي وقت م�ضى �أن حتكم مقاطعة �سورية -قا�صداً بذلك لبنان ، -وعرب عن ر�أي
متع�صب ومت�شدد من الدولة العثمانية يف ر�سالة �أخرى �إىل دوفرين يف � 6أغ�سط�س 1860م
حيث قال« :تركيا يجب �أن ت�سقط� ،سوف ت�سقط»  ،Turkey Must Fall, Will Fallو ُيعتقد �أن
جراهام كان قد �أَمِ لَ �أن ُيعينّ كمندوب لربيطانيا يف اللجنة الدولية اخلا�صة ب�سورية ،لكن
�آراءه كانت على عك�س �أفكار و�أراء �أولئك العاملني يف وزارة اخلارجية الربيطانية الذين
رف�ضوا م�س�ألة تعيينه ،مما �أدى �إىل زيادة فر�ص دوفرين الذي فاز بهذا املن�صب (. )118
يف ذلك الوقت ُعينّ املركيز اجلرنال �شارلز دي بيفورت دي هوتب و �Charles de Beau
 fort d› Hautpoutقائداً للحملة الع�سكرية الفرن�سية والذي �سار �إىل �سورية يف � 6أغ�سط�س
 ، )119( 1860بينما قام وزير اخلارجية الربيطاين ر�سل ب�إر�سال تعليماته �إىل دوفرين ب�أن
االت�صاالت مع بيوفورت دي هوتبو يجب �أن تكون من خالل اللجنة الدولية كج�سم ،ولي�س
ب�شكل فردي ( ، )120ورغم كل حماوالت ر�سل لكبح دوفرين؛ �إال �أن الأخري كان ي�ستطيع �أن
يعار�ض وجهة نظر ر�سل ،وبخا�صة يف الأمور املتعلقة مب�صري املذنبني الدروز املعتقلني
واملنفيني خا�صة ،ومب�ستقبل الطائفة الدرزية عامة (. )121
�أما اللجنة الدولية قد ا�ستطاعت التو�صل للعديد من التفاهمات والقرارات ،و�ساعدها يف
ذلك ُب ْع ْد وزارة خارجية وحكومة كل منهم عن العا�صمة ا�ستانبول ،مما جعل هذه القرارات
«يف م�أمن من تالعب دوفرين بها» ( ، )122وهذا ما جعل دوفرين ي�شتكي �إىل حكومات الدول
الأوروبية التي عينت مندوبيها يف اللجنة الدولية ،حيث عمل على �أبطال �أي اتفاق يتم
التو�صل �إليه بحجة �أن هذه املطالب لي�س لها �أي �صلة بالواقع ( ، )123لأن اللجنة الدولية
حملت م�س�ؤولية �أحداث املذابح يف �سورية على «ال�سلطات العثمانية
من وجهة نظر دوفرين ّ
املحلية» ( ، )124بل �إن بع�ض املمثلني الأوروبيني يف اللجنة قد الموا «ال�سلطات العثمانية
الر�سمية» يف ا�ستانبول على هذه الأحداث (. )125
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�أما املوقف الربيطاين فقد كان �أكرث تعقيداً ،فوكالء بريطانيا املحليني كانوا قد
اعتقدوا �أ�شياء معينة ب�ش�أن الأزمة يف �سورية ،يف حني �أن حكومتهم �أرادتهم �أن يقوموا
ب�شيء �آخر خمتلف متام ًا ( ، )126ومن هنا برزت بع�ض املفارقات يف املوقف الربيطاين
جتاه الأزمة ،حيث قام القن�صل الربيطاين يف بريوت «مور» ب�إلقاء اللوم ال�سلطات العثمانية
�ضمنياً ،واعترب �أن الباب العايل وراء كل ما يحدث ،لذلك فقد مت توبيخه من قبل بلوير ،حيث
�أكد الأخري له �أهميه االلتزام باملوقف الر�سمي الربيطاين ،لكنه �أو�ضح على م�ض�ض �أنه من
املمكن �أن الوكالء «العثمانيني املحليني» كانوا متورطني يف �أحداث �سورية ( ، )127مما دفع
مور للقول «�أنه ال يعطي امل�صداقية ب�سهولة للق�ص�ص املبالغ بها عن امل�ؤامرات واملجازر
يف �سورية» (. )128
كان ال�شك ما زال ي�ساير املمثلني الربيطانيني يف �سورية ،والذي مل ينته نهائي ًا ب�ش�أن
نوايا فرن�سا واللجنة الدولية جتاه الأزمة القائمة بني املوارنة والدروز ،حيث كتب دوفرين
�إىل مور �أن اندالع الأحداث يف جبل لبنان ذهب باجتاهات «منحرفة» ،و�أن الدولة العثمانية
تتحمل جزءاً من تلك امل�س�ؤولية ،و�أن تنفيذ خططهم يف �سورية ُتركت �إىل ال�سلطات املحلية،
و�أن احلكومة العثمانية تقف ورائهم ب�شكل �أو ب�آخر ،ولقد عاد دوفرين وكرر وجهة نظره هذه
مرات عدة فيما بعد ،وبذلك كان دوفرين �أقرب لزميله الفرن�سي يف اللجنة الدولية ،وكان
دوفرين يهدف من وراء ذلك الأمر حتويل االهتمام واللوم عن م�س�ؤولية الزعماء الدروز عن
هذه الأحداث ،والعمل على �إل�صاقها بال�سلطات العثمانية املحلية على الأقل (. )129
كان املوقف العثماين الر�سمي قد �شارك دوفرين والوكالء االجنليز يف �سورية يف �آرائهم
ب�أن الدروز لي�سوا م�سئولني عن �إ�شعال احلرب ،وما نتج عنها من عواقب ( ، )130لذلك فقد
الم الباب العايل ال�سلطات العثمانية املحلية على الأحداث ،و�شاركها يف ذلك امل�س�ؤولون
الربيطانيون املتواجدون يف �سورية ()131
وجه اللوم �إىل احلكام والوالة املحليني
 ،لذلك فقد ِّ
مثل خور�شيد با�شا الذي اُتهمه بتهمة الإهمال ون�رش الكراهية �ضد امل�سيحيني (. )132

دوفرين وقضية املسئولية عن إثارة األحداث:
كان برانت قد ف�شل يف تقومي خطورة الأو�ضاع يف �سورية ،وحكم عليها ب�شكل خاطئ،
وبخا�صة فيما يتعلق بعواقبها الوخيمة ،ومل يكن يتوقع حدوث م�صائب ب�شكل وا�ضح كما
فعل زمال�ؤه ،لكن بلوير الحظ �أنه �إذا كان كل القنا�صل هادئني يف تعاطيهم مع امل�س�ألة كما
فعل برانت فرمبا ال تتحول «اال�ضطرابات العبثية» �إىل �أعمال �شغب ( ، )133لكن برانت مل يلبث
�أن و�صف �سلوك امل�سيحيني يف جبل لبنان يف الأعوام ال�سابقة للحرب ب�أنها ا�ستفزازية وال
ميز بني احلرب بني الدروز واملوارنة وبني مذابح مناطق حا�صبيا ورا�شيا
تحُ تمل ،لذلك فهو ّ
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ودير القمر (� ، )134أما فريزر فعبرّ عن اعتقاده ب�أن امل�سيحيني �شاركوا بقوة كما الدروز يف
املراحل الأوىل من احلرب الأهلية (� ، )135أما باملر�ستون فكان �أكرث ح�سم ًا يف �آرائه جتاه
امل�س�ألة ،حيث اعترب ب�أن املوارنة هم �أول من بد�أ الأعمال العدائية ولي�س الدروز ،و�أنه يربئ
احلكومة العثمانية من �أي تهمة ب�ش�أن هذه الأعمال العدائية (. )136
�أما اللورد دوفرين فقد �شاهد بنف�سه عند و�صوله دم�شق م�شاهد احلرق وعمليات النهب
واملذابح يف احلي امل�سيحي يف دم�شق ،مما جعله ي�ؤكد م�س�ؤولية الدولة العثمانية عن حفظ
الأرواح واملمتلكات ،كما اتهم ال�سلطات العثمانية برتك جنودها ي�شاركون يف هذه الأعمال،
كما تركوا الدروز يقومون «بكن�س» املوارنة ،حيث قتل الآالف ( ، )137لقد كان ر�أي دوفرين
من الأحداث م َّت�سق ًا مع الآراء رفيعة امل�ستوى يف حكومته ب�ش�أن احلكم «على بع�ض ال�ضباط
الأتراك» ب�أنهم تواطئوا يف �أعمال القتل وعمليات �إطالق النار يف دم�شق (. )138
ولقد وجد دوفرين نف�سه �أمام وجهني للق�صة ،الوجه الأول :تلك اجلرائم والتجاوزات
التي ارتكبها الدروز ،والوجه الثاين :اال�ستفزازات التي كان يقوم بها امل�سيحيني (، )139
لذلك فقد كتب دوفرين �إىل بلوير عن �أهمية التوا�صل بينهما« ،ذاكراً �أنه يكتب احلقيقة كما
ك�شفها هو نف�سه ،ودون �أي خوف من الوقوع يف التناق�ض ،و�أنه رغم كل ما قام به الدروز؛
�إال �أن اال�ستفزاز الأ�سا�سي جاء من امل�سيحيني ،و�أنهم هم �أنف�سهم يتحملون امل�س�ؤولية �إىل حد
كبري عن �شالل الدم الذي قد يراق» ( ، )140مت اتخذ دوفرين موقف ًا متطرفاً ،حيث اعترب ب�أن
املوارنة يت�صفون «بالطغيان»  Tyrannyو�أنهم ن�صف همجيني” ،Half Barbarousو�أن
املوارنة بالت�أكيد “جمرد دمية يف �أيدي الكهنة املتع�صبني” (. )141
ولقد �أعاد دوفرين لومه على املوارنة حتى عندما كان ي�شري �إىل عدوانية امل�سيحيني؛
ف�إنه كان يعني املوارنة يف العادة ،ويف منا�سبة واحدة فقط على الأقل قال�« :أنه من اخلط�أ
احلديث عن امل�سيحيني �أنهم كانوا �شهداء �أطهار  ،Saintly Martyrsبل �أنهم يف واقع الأمر
متوح�شون متعط�شون للدماء يف حربهم التقليدية” (� ، )142أما الدروز فمن وجهة النظر
الربيطانية فقد «كانوا ميلكون ال�شجاعة يف ميدان القتال ويف احلرب ال�رشعية ولديهم
ال�شمهمة والرجولة واملروءة يف امل�سائل الإن�سانية» (. )143
َّ
كما كان هناك �أكرث من �سبب يدفع لالعتقاد ب�أن امل�سيحيني عملوا بجهد كبري جلمع
ال�سالح من �أجل دعم ما اعتربوه «حربهم املقد�سة» ،حيث �أكد دوفرين �أن املوارنة ا�ستوردوا
 2000بندقية �إىل جبل لبنان من بداية عام 1857م �إىل ربيع عام 1860م ( ، )144حتى
�أن باملر�ستون قد �أ�رص يف جمل�س العموم ب�أن لديه �أدلة قاطعة على �أن املوارنة قد تنبهوا
�إىل املعركة قبل �أ�شهر ،و�أنهم تلقوا الأ�سلحة �رساً من جهات تبيع ال�سالح علن ًا لكل الأطراف
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( ، )145بل �أن باملر�ستون مل يرتدد �أ�ص ًال يف �أن يعزو اندالع القتال الدموي بني املوارنة
والدروز �إىل م�ؤامرات فرن�سا ( ، )146يف حني جند �أن بع�ض امل�صادر الفرن�سية تتحدث هي
الأخرى عن قيام اال�ستخبارات الربيطانية بتقدمي الأ�سلحة والذخائر للدروز يف معركتهم
�ضد املوارنة(.)147
وكان نفوذ الأ�ساقفة يف لبنان وا�ستمراره قد �أثار قلق ال�سلطات العثمانية والوكالء
االجنليز مع  ًا ( ، )148حيث �أ�شار املوظفون الربيطانيون �إىل �أن �أ�سقف طوبيا املاروين �Bish
 op Tubiyyaكان مبثابة املحر�ض الأ�سا�سي على اعتداءات املوارنة �ضد الدروز ،كما الموه
على عرقلته ُ�سبل ال�سالم يف جبل لبنان� ،أما دوفرين ف�صور الأمر على �أن �أ�سقف طوبيا
“كان �رشيراً ،عدمي ال�ضمري ،مولع بالد�سائ�س ،و�أنه الأ�سو�أ باعتباره عينة من الكني�سة يف
القرون الو�سطى” ،The Worst Specimen of A Medieval Ecclesiastic ،لذلك فقد
حث دوفرين على نقله �إىل بلد �آخر باعتبار ذلك خطوة �أولية للو�صول �إىل ال�سالم ،حتى �أن
القن�صل الفرن�سي �شاركه وجهة نظره هذه (. )149
ولتعزيز موقف املوظفني االجنليز فقد قاموا ب�إ�سناد االتهامات اخلا�صة ب�أ�سقف
طوبيا بالأدلة ،ويف يونيه 1861م ابرق فريزر �إىل حكومته ب�أن �أ�سقف طوبيا مع �أ�سقف �آخر
من املوارنة وا�سمه بطر�س �أ�صدرا بيان ًا يدعوان فيه امل�سيحيني �إىل البقاء يف قراهم ،لكنهم
قاما �رساً بدعوة امل�سيحيني �إىل ترك جبل لبنان دفعة واحدة والذهاب �إىل بريوت (. )150
ولقد كان �أ�سقف طوبيا من وجهة نظر دوفرين يت�رصف بحذر ،رغم �أن نفوذه كان
ملمو�س ًا يف كل اال�ضطرابات حيث قال دوفرين« :ميكن ال�شعور به �أكرث من مل�سه» (، )151
كما علم دوفرين �أن �أ�سقف طوبيا ح ّذر يف مرة على الأقل امل�سيحيني من الدروز يف منطقة
دير القمر قبل قيامهم باالعتداء على قريتهم ،حيث كان هذا الأ�سقف يرغب بتدخل خارجي
حلل الأزمة (. )152
هذا املوقف الربيطاين من الأحداث وحول امل�س�ؤولية عنها تقاطعت مع قناعات وزير
خارجية فرن�سا ثيوفنيل الذي اعرتف �إىل ال�سفري الربيطاين يف باري�س كويل يف يناير 1861
ب�أن املوارنة كانوا �أول من قام با�ستفزاز الدروز ،ومن ثم قام الدروز ب�إثارة املذابح �ضد
املوارنة (. )153

بريطانيا واملوافقة على التدخل العسكري:
كان ا�ستمرار املجزرة يف دم�شق وت�صاعدها قد غيرّ الو�ضع برمته ،حيث �أ�صبحت
امل�س�ألة يف ذلك الوقت خطرية وملحة ،وبخا�صة بعد امتداد املذابح �إىل املدن ال�ساحلية،
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وكان وا�ضح ًا حينذاك �أن فرن�سا ورو�سيا �ستتدخالن دون انتظار � ٍأي من الدول الأوروبية
الأخرى وخا�صة بريطانيا ،لذلك ومع كثري من الرتدد قام باملر�ستون بالتوقيع يف 3
�أغ�سط�س 1860م على االتفاقية لي�س فقط من �أجل تعيني و�إر�سال جلنة دولية م�شرتكة،
بل �أي�ض ًا لل�سماح بنزول قوات فرن�سية يف بريوت ،لكن بريطانيا �أرادت تقييد حركة فرن�سا
فا�شرتطت التوقيع على بروتوكول ُعرف با�سم «برتوكول انتفاء الأغرا�ض ال�شخ�صية» The
 Self Denying Protocolون�ص هذا الربوتوكول على “�أن القوى املجتمعة قررت بطريقة
قانونية تامة �أنها ال ترغب وال تنوي خالل تنفيذ تعهداتها �أي امتيازات �إقليمية �أو �أي نفوذ
�أو �أي امتياز بخ�صو�ص جتارة رعاياها بحيث ال ميكن منحها جلميع الدول الأخرى” ، ،لذلك
ومن هذا املنطلق اجلديد يف ال�سيا�سة الربيطانية ،فقد ُو ِّقع على الربوتوكول الثاين الذي
� ِّأرخ يف � 3أغ�سط�س وو ّقع يف � 5سبتمرب  ،1860والذي يت�ضمن وعوداً من ال�سلطان العثماين
بالعمل على وقف �إهدار الدماء يف �سورية ( ، )154وبذلك ح�صلت فرن�سا على موافقة الدول
الأوروبية وبخا�صة بريطانيا من �أجل التدخل الع�سكري يف �سورية ،ولكن وفق �ضوابط
حمددة ،حيث ن�ص الربوتوكول على املوافقة على الوجود الع�سكري الفرن�سي هناك مع
فر�ض �رشوط خالل فرتة بقائهم �أو حريتهم يف العمل والت�رصف هناك ،ولقد ن�صت املادة
ال�سابعة على �أن تر�سل �أوروبا قوات ع�سكرية قدرها � 12ألف جندي �إىل �سورية ملدة �ستة
�أ�شهر ( ، )155كما �أو�ضح هذا الربوتوكول الذي يتكون من  7مواد – واملقرتح من ثيوفنيل-
�أن جلنة التحقيق يف الأزمة ال�سورية قد ُقبلت وتت�ألف اللجنة من ممثلي القوى الأوروبية
العظمى التي �ستفتتح دورتها يف � 5أكتوبر 1860م (. )156
ولقد بد�أت القوات الفرن�سية يف � 16أغ�سط�س 1860م بالنزول على ال�سواحل ال�سورية
حلماية املوارنة ( ، )157ويف نهاية �أغ�سط�س 1860م كانت مهمة �إنزال القوات الفرن�سية قد
ا�ستكملت ( ، )158ويف � 21أكتوبر 1860م �أبحرت ال�سفينة كولبري  Colbertمن مر�سيليا �إىل
ال�رشق بقيادة �أرن�ست رينان  Ernest Renanللم�ساعدة يف حماية امل�سيحيني املوارنة يف
لبنان (. )159

بريطانيا ومسألة العقوبات حبق املذنبني:
ت�صاعدت اللهجة الربيطانية التي تغريت كثرياً بقبولها التدخل الع�سكري الأوروبي يف
�سورية ،حيث �أكد لورد دوفرين �أن ف�ؤاد با�شا مل يثبت نواياه الطيبة عرب �إعدام املئات من
العرب امل�سلمني ،و�أنه يجب الرتكيز على ال�ضباط العثمانيني املخطئني باعتبارهم الأكرث
م�س�ؤولية عما حدث يف �سورية ولبنان (� ، )160أما القن�صل الربيطاين العام يف دم�شق برانت
واملراقب الع�سكري الربيطاين فريزر فقد ناديا بعقوبات �أكرب «�ضد امل�سلمني» ( ، )161رغم �أن
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التقارير التي كانت ت�صل من و�إىل لندن مثل تقارير مور وبلوير بالإ�ضافة �إىل لورد دوفرين
وباملر�ستون كانت تفيد ب�أن املوارنة كانوا هم املعتدين يف الأحداث الأخرية ( ، )162لذلك
فقد رف�ضت ال�سلطات العثمانية الر�سمية فكرة �أن الباب العايل متورط بالأحداث الدامية،
لكنهم �أملحوا �إىل �إمكانية تورط ال�سلطات «املحلية» يف تلك الأحداث ( ، )163ورغم ذلك فقد
�ضاقت الدولة العثمانية ذرع ًا مما اعتربته �سلوكيات بريطانيا ال�ضاغطة ب�شكل �أو ب�آخر
عليها (. )164
لذلك ويف هذا ال�سياق فقد �أر�سل القن�صل الربيطاين �إىل حكومته يف  10نوفمرب 1860م
حول م�س�ألة ال�ضباط العثمانيني والدروز املتمردين الذين مل يعاقبوا بعد ،كما حتدث عن
نوايا ف�ؤاد با�شا لتنفيذ املزيد من االعتقاالت ( ، )165ويف اجتماع اللجنة الدولية يف 14
نوفمرب 1860م� ،أخرب ف�ؤاد با�شا �أع�ضاء اللجنة �أنه �سي�شن حملة اعتقاالت مبا�رشة �ضد
الدروز يف لبنان (. )166
رغم ذلك كان وا�ضح ًا �أن ف�ؤاد با�شا كان مرتدداً يف احلكم على وايل دم�شق �أحمد با�شا
بالإعدام ب�سبب اتهامه بالتقاع�س عن �أداء واجباته جتاه حماية امل�سيحيني ،ولقد اعرتف
ف�ؤاد با�شا لدوفرين �أن �أحمد با�شا ي�ستحق عقوبة الإعدام ،لكنه �أكد يف الوقت نف�سه �أن �سلوكه
كحاكم كانت مثالية قبل اندالع �أعمال ال�شغب ( ، )167لذلك فقد �شكّك مور يف �أثناء املحاكمة
يف �أن حكم ًا قا�سي ًا كحكم الإعدام �سيتم تنفيذه بحق �أحمد با�شا ،لأن مثل هذا العقاب �سيكون
مبثابة �صدمة لل�شعوب الإ�سالمية وللجي�ش العثماين (. )168
ولقد �س�أل ف�ؤاد با�شا دوفرين يف نوفمرب  1860فيما �إذا كانت اللجنة الدولية تريد
�أن ت�شفع �أي�ض ًا من �أجل �إبدال عقوبة الإعدام التي �صدرت بحق وايل بريوت خور�شيد با�شا،
وبخا�صة �أنه كان يرى �أنه كان مذنب ًا ب�ش�أن تفجر الأحداث وانت�شارها ،ولقد تفاج�أ دوفرين
�شخ�صي ًا من ف�ؤاد با�شا الذي كان يرغب باملحافظة على حياة خور�شيد با�شا �أي�ضاً ،حيث
انتهي الأمر بتخفيف الأحكام بحقه من الإعدام �إىل ال�سجن (. )169

بريطانيا ومسألة متديد بقاء القوات الفرنسية:
بعد �رصاع دموي طويل بني املوارنة والدروز وانتقالها �إىل دم�شق ،وبعد كل هذه
الإجراءات التي اتخذت يف نهاية عام 1860م ،ظن اجلميع �أنه قد الح بالأفق نهاية للأحداث،
لكن ذلك مل يكن �صحيح ًا ( ، )170ففي  10يناير 1861م طالب كويل ال�سفري الربيطاين يف
باري�س ب�سحب البعثة والقوات الفرن�سية من �سورية ( ، )171وكان مربر بريطانيا يف ذلك �أن
التدخل مل يحقق الغاية املرجوة منه� ،أي �أن الو�ضع بقي على ما هو عليه ( ، )172و�أ�شار كويل
�إىل �أن ثيوفنيل قال «ب�أن مهمة بالده هناك مهمة �إن�سانية و�رشيفة» ،و�أن وقت ان�سحاب
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بعثته املتفق عليه جاءت قبل �إن�شاء حكومة م�سئولة هناك ،وهذا ما عزز ر�أى ر�سل وحكومة
بريطانيا «ب�أنه ال �شيء يرجى من فرن�سا الذين عقدوا العزم على غزو �سورية وم�رص» (. )173
وا�ستنادا �إىل تقرير �أُر�سل من قبل اجلرنال الفرن�سي دي بيفور ،General de Beaufort
الذي عرب عن ر�أيه ب�أن الو�ضع يف �سوريا يتطلب قوة ع�سكرية قوية م�ؤلفة من القوات الأجنبية
ملدة �سنتني على الأقل من �أجل �إحالل ال�سالم ،وهذا ما كان يقلق احلكومة الربيطانية ،حيث
اعترب باملر�ستون ور�سل �أن الوجود الفرن�سي يف �سورية قد ي�ؤدي �إىل �إن�شاء «حممية فرن�سية»
( ، )174الأمر الذي �أثار عا�صفة يف جمل�س اللوردات الربيطاين يوم  7مار�س 1861م ،حيث
ذكر بع�ض الأع�ضاء �أن مماطلة فرن�سا يف االن�سحاب �إمنا يعود �إىل التفاهمات املتزايدة
بني فرن�سا ورو�سيا فيما يتعلق بالدولة العثمانية ،و�أبدى ه�ؤالء خ�شيتهم من قيام رو�سيا
با�ستغالل التدخل الفرن�سي يف لبنان ذريعة للتدخل يف بلغاريا ()175
�رصح جون
 ،يف حني ّ
ر�سل ب�أن عدد القوات الفرن�سية يف لبنان قد ازداد يف حقيقة الأمر عن العدد املتفق عليه بني
القوى الأوروبية� ،إذ كان عددها يرتاوح �آنذاك بني � 8 -7آالف جندي (. )176
لذلك فقد كانت وجهة النظر الربيطانية �أنه «�إذا كان الوجود الفرن�سي ل�سوريا يجب �أن
ميتد لفرتة طويلة ،فينبغي علينا �أن نركز على الأرجح على املخاوف من �أن تدخل القوى
الأوروبية �سيكون فقط من �أجل حماية ال�سكان امل�سيحيني فقط دون االهتمام مبا يجرى
للآخرين ،ولهذا ال�سبب ف�إن حكومة بريطانيا غري قادرة على ال�ضغط على الباب العايل
بهدف جتديد فرتة الوجود الأجنبي الفرن�سي يف �سورية ،كما �أن �أي قرار من جانب الدول
الأوروبية للإبقاء على القوة الأوروبية يف �سوريا دون احل�صول على موافقة ال�سلطان
�سيكون وا�ضح ًا �أنه �سيعد عم ًال من �أعمال احلرب ،و�أنه لي�س من املنطق �أن تقوم به القوى
التي تعلن دعمها مل�شاعر ال�صداقة جتاه الدولة العثمانية والذين يعلنون مع ًا �ضمان
�سالمتها وا�ستقاللها»(.)177
وعلى الرغم من املوقف الربيطاين يف احل�صول على موافقة ال�سلطات العثمانية ،فقد
جنح ثيوفنيل �أخرياً يف ت�أجيل االن�سحاب من �سورية من قبل القوات الفرن�سية حتى  5يونيه
1861م (. )178
ولقد حاولت بريطانيا منع هذا االنت�صار لفرن�سا بخ�صو�ص متديد وجودها يف �سوريا
وتفريغه من م�ضمونه من خالل املطالبة مبناق�شة امل�س�ألة دبلوما�سياً ،ويف واقع الأمر ف�إن
بريطانيا كانت تناف�س فرن�سا يف هذا املجال وتراقب عن كثب كل �إجراء تقوم به يف منطقة
ال�شام ،لذلك فقد كانت �سيا�سة بريطانيا يف ذلك الوقت �أنه «�إذا كانت ال ت�ستطيع �أن متار�س
الو�صاية على �سورية؛ ف�إنه ال ينبغي لأحد �أن يقوم بذلك» ( ، )179وهذا ما يف�رس رد فعل
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حكومة بريطانيا العنيف �إىل حد ما ،وهو الأمر الذي عربت عنه �صحيفة «مورننج بو�ست»
 Morning Postحني قالت �إن موافقة الباب العايل على متديد بقاء القوات الفرن�سية “لن
ينتج عنها �إال املزيد من ال�رش” ،و�أكدت ال�صحيفة حقيقة ما قاله موزورو�س با�شا �سفري
الدولة العثمانية يف لندن ب�أن “وجود القوات الأجنبية يف �سوريا كان عقبة �أمام �إحالل
ال�سالم يف هذا البلد بدال من م�ساعدته” (. )180

بريطانيا ومسألة معاقبة الدروز:
�ساد االعتقاد لدى كثريين ب�أن القوات الفرن�سية والعثمانية �إمنا جاءت لإبادة الدروز،
لذلك قام زعيم الدروز «�سعد جنبالط» برفع عري�ضة للملكة فيكتوريا حول هذه امل�س�ألة(.)181
وفيما يتعلق مبعاقبة املذنبني عن الأحداث فقد �أر�سل لورد دوفرين �إىل حكومته ب�أنه
على ا�ستعداد ملناق�شة امل�شكالت امل�شرتكة من �أجل ا�ستعادة الأمن والنظام مب�ساعدة بقية
املمثلني يف اللجنة الدولية ( ، )182مما جعل املوارنة يقومون بو�ضع قوائم خا�صة ب�أ�سماء
من اعتربوهم «املذنبني الدروز» الذين هاجموهم لتقدميها �إىل اللجنة الدولية ،ولقد ح�صل
دوفرين بدوره على هذه القوائم و�أر�سلها �إىل وزير خارجيته ر�سل الذي بدوره قدمها �إىل
جمل�س العموم الربيطاين يف  8فرباير  1861دلي ًال على �أن الطلب مبعاقبة كل ه�ؤالء الواردة
�أ�سما�ؤهم يف هذه القائمة ُيعد �أمراً غري منطقي ًا باملطلق ( ، )183كما �أ�رص دوفرين على �أهمية
تقليل عدد الذين �سيتم �إعدامهم يف املناطق الأخرى كي يكون العدد �أقل من حاالت الإعدام
التي متت يف دم�شق ،وكان ت�أثري دوفرين يف هذا الأمر ال ي�ستهان به (. )184
وعندما �أر�سلت التقارير اخلا�صة عن �إعدام الع�رشات -من قبل ف�ؤاد با�شا� -إىل وزير
اخلارجية الفرن�سي ثيوفنيل من قبل مبعوثه يف اللجنة الدولية ،عبرّ ثيوفنيل لل�سفري
الربيطاين يف باري�س كويل يف  7فرباير 1861عن ر�أيه �أن تنفيذ �أحكام الإعدام مل تكن
كما يريد ،و�أن تنفيذ حكم الإعدام بواحد �أو اثنني من زعماء الدروز �سيكون نافع ًا وم�ؤثراً
يف البقية ،وبناء على �إبالغه بذلك عرب لورد ر�سل عن موافقة حكومة جاللة امللكة على
الر�أي الذي �أبداه ثيوفنيل ،لذلك �أر�سل بلوير ال�سفري الربيطاين يف ا�ستانبول بتعليماته ليخطر
املبعوث الربيطاين يف اللجنة الدولية اللورد دوفرين هذا القرار اجلديد (. )185
وبالإ�ضافة �إىل الإعدامات واالعتقاالت ال�سابقة بحق الدروز ،قامت ال�سلطات العثمانية
يف  16مار�س  1861ب�إر�سال الدروز املحكوم عليهم بالنفي �إىل طرابل�س الغرب بليبيا
وبلغراد ( ، )186الأمر الذي دفع دوفرين للإعراب عن قناعته على �أ�سا�س من الأدلة «ب�أن
االنتقام للم�سيحيني بدماء درزية �أمر غري مقبول» ،و�أن قرار نفي الدروز هو قرار اتخذته
اجلهات الر�سمية يف ا�ستانبول يف حت ٍد وا�ضح لتو�صيات ف�ؤاد با�شا ( ، )187كما �أكد دوفرين
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من جديد �أن امل�سيحيني هم من قام بالهجوم �أوالً ،و�أن الدروز ا�ضطروا للقيام بالرد للدفاع
عن �أنف�سهم ،و�أن هناك فرق بني من يقوم بالهجوم وبني من ي�ضطر للدفاع عن نف�سه،
م�ؤكداً �أن زعماء الدروز اخلم�سة املقبو�ض عليهم لدى ال�سلطات العثمانية غري متورطني يف
املذابح ،ومل يثبت عليهم امل�شاركة فيها ( ، )189لذلك فقد بذل دوفرين جهوداً كبرية وتدخل
�شخ�صي ًا لتخفيف �أحكام الإعدام بحق الدروز �إىل الإبعاد ()190
�أما بلوير ال�سفري الربيطاين يف ا�ستانبول فقد قام ب�إر�سال مذكرة �إىل ناظر اخلارجية
عايل با�شا يطلب منه تف�سرياً عن قرارات حكومته اخلا�صة برغبتها ب�إعدام خم�سة من
الزعماء الدروز املدنيني ( ، )191ونق ًال عن تقرير دوفرين ف�إن بلوير ن�سب الت�أخري يف تنفيذ
قرارات الإعدام �إىل عدم املوافقة من قبل اللجنة الدولية املكونة من زمالئه الأوروبيني،
عندئ ٍذ قرر ف�ؤاد با�شا �إحالة املو�ضوع اخلا�ص بزعيم الدروز �سعد جنبالط وم�س�ألة �إعدام
 504من زعماء الدروز �إىل الباب العايل (. )192

بريطانيا وقضية التعويضات:
كانت م�س�ألة �إ�صدار العفو العام م�س�ألة مطروحة من قبل الدولة العثمانية وناق�شته
اللجنة الدولية يف نوفمرب 1860م ،وظل الأمر بني �أخذ ورد حتى �أر�سل ف�ؤاد با�شا لدوفرين
يف مايو � 1861أنه �سيعلن العفو العام قريب ًا جداً بعد موافقة الباب العايل على ذلك ،و�أن
الدروز غري امل�شمولني بالعفو �سيبقون موجودين يف حوران حيث �أبعد بع�ض زعمائهم ()193
 ،والواقع �أن دوفرين دافع بقوة عن املعتقلني واملنفيني الدروز مت�سائ ًال عما �إذا كان ه�ؤالء
ي�ستحقون ما حل بهم من عقاب ،مطالب ًا بالعفو عنهم باعتبار ذلك �سبيال لإحالل ال�سالم
بني امل�سلمني وامل�سيحيني وحتديداً بني الدروز واملوارنة (. )194
�أما بالن�سبة للتعوي�ضات فقد اخرب ف�ؤاد با�شا فريزر يف يونيه  1861ب�أن مربر فر�ض
غرامات كبرية على الدروز كان لأن جبل لبنان هو املكان الأكرث حتديداً �إثارة لال�ضطرابات،
وحتى يتم الدفع ف�إنه �سيتح ّفظ على �أرا�ضي الدروز ك�ضمانة ،رغم احتجاج بريطانيا على
ذلك (. )195
والواقع �أن م�س�ألة الغرامات �ضد الدروز كانت قد نوق�شت على نطاق وا�سع لدى الباب
العايل واحلكومة العثمانية يف ا�ستانبول ،ولقد دعم املبعوث الفرن�سي فكرة �أن الغرامات على
الدروز �رضورية لتعوي�ض املت�رضرين امل�سيحيني عن خ�سائرهم ،لكن االجنليز عار�ضوا ذلك
الأمر باعتبار �أن ما عاناه الدروز كان �أمراً كافي ًا ( ، )196ولتو�ضيح عدم مقدرة العثمانيني
على دفع التعوي�ضات املقرتحة؛ فقد �أو�ضح دوفرين تعقيب ًا على �إفال�س اخلزينة العثمانية:
«بقدر ما �أن ف�ؤاد با�شا عملي متاماً ،ومهما كان املبلغ الذي ميكن �أن يكون موجوداً -يف
اخلزينة -ف�إنها لي�ست كافية لتعوي�ض قرية لبنانية واحدة» (. )197
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رغم ذلك ويف �صيف عام  1861طلب روجرز من الطوائف امل�سيحية املختلفة تقدير
خ�سائرها من �أجل العمل على تعوي�ضهم ،وكان االعتقاد ال�سائد �أنه �سيتم �إنفاق �أكرث من 200
مليون قر�ش على بناء الكنائ�س والأديرة والبيوت املدمرة ( ، )198وهو مبلغ كان �أكرب بكثري
من املبلغ الذي توقعه دوفرين من قبل ( ، )199وعرب روجرز عن ر�أيه ب�أن م�س�ألة التعوي�ضات
�ستحل خالل الأ�شهر اخلم�سة �أو ال�ستة القادمة ،و�أن تخ�صي�ص التعوي�ضات املمنوحة �ستبعث
على االرتياح العام ( ، )200والواقع �أن املفاو�ضني الأوروبيني و�أع�ضاء اللجنة الدولية �أرادوا
�أي�ض ًا من وراء �ضغطهم على الدولة العثمانية ب�ش�أن التعوي�ضات حماية ر�ؤو�س �أموال دولهم
امل�ستثمرة يف هذه البالد (. )201

موقف بريطانيا من اخلسائر:
تباينت الأرقام حول عدد القتلى واجلرحى وامل�رشدين يف �أحداث �سورية ،كما اختلف
امل�ؤرخني حول عدد املنازل والكنائ�س والأمالك املدمرة ،وقيمة اخل�سائر املادية لهذه
الأحداث ب�سبب اختالف توجهات و�أفكار وقناعات امل�ؤرخني ،والواقع �أنه ال يوجد م�ؤرخان
اثنان اتفقا على حتديد عدد ال�ضحايا واخل�سائر ،لكن ميكن القول �إن معظم تلك التقديرات
تراوحت بني � 12 -7ألف قتيل قتلوا يف هذه الأحداث من جميع الديانات واملذاهب ،و�أنه
ُد ِّمرت �أكرث من  300قرية و 500كني�سة و 40دير و 30مدر�سة يف لبنان فقط ( ، )201بل �إن
هناك من اعترب �أن الدروز قتلوا � 14ألف يف لبنان وحدها ( ، )202ولقد ا�شتط بع�ضهم بو�صف
الأحداث من خالل التذكري بالقرون الو�سطى حني اعتربوا ب�أن � 25ألف امر�أة م�سيحية
«�أ�ضيفت �إىل احلرمي» ( ، )203كما حتدثت بع�ض امل�صادر على �أن عدد �ضحايا املذابح يف
دم�شق وحدها بلغ � 8 -5آالف �شخ�ص (. )204
�أما �صحيفة التاميز  Timesالربيطانية فقد كتبت يف � 22أكتوبر 1860م ب�أن اجلميع
يركز على قيام ف�ؤاد با�شا بجهوده نحو معاقبة امل�سلمني عامة والدروز خا�صة ،لكن واقع
الأمر �أن الدروز �أي�ضا وقعوا حتت طائلة العقوبات ال�شديدة ،و�أن خ�سائرهم كانت كبرية
للغاية ،حيث بلغ عدد قتالهم من قبل امل�سيحيني ما يزيد عن �ألف قتيل ،بالإ�ضافة �إىل عدد
كبري جداً من اجلرحى وفق ًا ملا �أكده فريزر يف ر�سالته �إىل اللورد دوفرين (. )205

نهاية األزمة يف سورية:
مل يكن من �أعمال املبعوث الربيطاين يف اللجنة الدولية دوفرين �إ�ضعاف الدولة
العثمانية �أكرث مما هي عليه ،لقد كانت �سيا�سته و�أعماله تتزامن وتتوافق للعمل يف لبنان
حول اال�ضطرابات التي بد�أت وجتددت مرات عديدة من خالل �إيجاد �إدارة مقنعة هناك(،)206
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لذلك فقد اقرتح دوفرين على حكومته العر�ض ذاته الذي عر�ضته اللجنة الدولية من �أجل
�إعطاء املناطق املتوترة يف لبنان درجة كبرية من اال�ستقالل حتت �إدارة بديلة ل�سلطة
ال�سلطان العثماين ،لكن الوزراء الربيطانيني مل ي�ؤيدوا مقرتحات دوفرين هذه ( ، )207لكن
دوفرين مل يلبث �أن عار�ض اقرتاح فرن�سا لتخويل �سلطة الإدارة يف لبنان �إىل �أحد املحميني
من فرن�سا ،ويق�صد بذلك �أحد املوارنة امل�سيحيني (. )208
ولقد �أ�رصت القوى الأوروبية على �أنه ينبغي �أن ينتهي وجود حاكم م�سلم على
امل�سيحيني يف لبنان ،ولقد مار�ست الدول الأوروبية ال�ضغوط على احلكومة العثمانية كي
تكون هذه املنطقة م�ستقلة عملياً ،و�أن يكون احلاكم من املوارنة ،على �أن تخ�ضع عملية
تعيينه ملوافقة الدول ال�ست العظمى ،وانه ال ميكن عزله من من�صبه دون موافقة �سفرائها يف
ا�ستانبول ،كما قرروا �أن ال تدفع املقاطعة �رضائب للحكومة العثمانية ،و�أن ال تدخل القوات
العثمانية داخل حدود هذه املقاطعات �إال وفق قيود �صارمة (. )209
عار�ض دوفرين كثرياً احللول التي من املمكن �أن ال تكون يف م�صلحة الدروز �أو
بريطانيا العظمى ،لذلك دعا �إىل �أنه ينبغي و�ضع كل �سورية حتت حكم با�شا عثماين يعني
ملدة �سنة من قبل ال�سلطان بالت�شاور مع القوى العظمى ( ، )210لكن كان وا�ضح ًا �أن حكومة
بريطانيا كانت قد و�صلت �إىل بع�ض القناعات اجلديدة ،ومنها �أن حل امل�شكلة لن يكون �إال
بو�ضع لبنان حتت حاكم م�سيحي م�ستقل عن الدولة العثمانية ،لذلك كان على دوفرين �أن
يتحرك رغم ًا عنه بهذا االجتاه بعد و�صول التعليمات اخلا�صة بذلك �إليه (. )211
ويف نهاية املطاف مت االتفاق بني جميع الدول مع الدولة العثمانية على و�ضع لبنان
حتت �سلطة حاكم م�سيحي ير�شحه الباب العايل مبا�رشة ،على �أن يعني ملدة � 3سنوات،
قابل للعزل �إذا ما اظهر �سلوك ًا �سيئاً ،كما ُ�شكِّلت حماكم خمتلطة والعديد من املجال�س
الإدارية(.)212
يف  20مار�س  1861ق ِّدمت م�سودة اقرتاح مدعومة من قبل اللجنة الدولية التي مت
قبولها ،حيث حتتوي م�سودة االتفاق على  47مادة ،التي اقرتحت �إقامة ثالث قائمقامات،
واحدة درزية و�أخرى مارونية والثالثة خا�صة بالأرثوذك�س اليونانيني ،مع �إدارة خا�صة
للم�سيحيني الكاثوليك يف زحلة ،على �أن تكون هذه الإدارات حتت حكم البا�شا العثماين يف
�صيدا (. )213
و�أخرياً ُعقد م�ؤمتر دويل �آخر يف حي «بيه �أوغلي» � Bey Oğluأحد �ضواحي �إ�ستانبول
يوم  20مايو 1861م حتت رئا�سة ناظر اخلارجية العثمانية عايل با�شا ومب�شاركة �سفراء
بريطانيا وفرن�سا والنم�سا ورو�سيا وبرو�سيا ،ويف  9يونيه 1861م �أ�صدر امل�ؤمتر القانون
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الأ�سا�سي حلكم جبل لبنان والذي يتكون من  16مادة وبروتوكو ًال واحداً ( ،)214حيث �أطلق
م�صطلح “بروتوكول بيه �أوغلي” على االثنني مع ًا ( ،)215ولقد �أعطى هذا الربوتوكول لبنان
وع ِه َد �إىل موظف كاثوليكي يعينه الباب العايل حكم
ا�ستقال ًال �إداري ًا وق�ضائي ًا ومالي ًا كامالًُ ،
املنطقة حتت �إ�رشاف دويل ،كما مت �إن�شاء جمل�س ي�ضم  6ديانات ومذاهب ي�ضم  4موارنة
و  3دروز و � 2أرثوذك�س يونانيني 1 ،كاثوليك يوناين 1 ،م�سلم �سني 1 ،م�سلم �شيعي (.)216
وبذلك انتهت الأزمة يف �سورية يف ذلك الوقت ،و�آن �أوان ان�سحاب القوات الفرن�سية،
مما دفع باملر�ستون للقول�« :أنا م�رسور للغاية لأن فرن�سا �ستن�سحب من �سورية.العمل الأكرث
�صعوبة على فرن�سا كان ان�سحابها من �سورية» ( ،)217ولكن فرن�سا مل تلبث �أن �سحبت قواتها
بالفعل من �سورية يف ال�شهر نف�سه الذي و ّقع فيه بروتوكول بيه �أوغلي يف يونيه 1861م
وفق ًا لالتفاقات املوقعة �سابق ًا ( ،)218وبذلك تبددت املخاوف الربيطانية من فرن�سا
وطموحاتها يف هذه املنطقة ولو �إىل حني (.)219
كانت بريطانيا متتلك القدرة على منع فرن�سا� ،أو على الأقل �إعاقة عمليات فرن�سا
يف هذه املنطقة من �سواحل البحر املتو�سط ال�رشقية ( ،)220ويف النهاية و»من �أجل حتقيق
العدالة املقبولة ،و�إحالل ال�سالم الذي بد�أ يتوثق» ،ف�إن دوفرين وف�ؤاد با�شا بال �شك ي�ستحقان
بع�ض الف�ضل يف الو�صول �إىل مثل هذه النتائج ،كي تبد�أ مرحلة جديدة من ال�سالم يف هذه
املنطقة (.)221

اخلامتة:
قامت بريطانيا دائم ًا بالعمل من �أجل خدمة �أهدافها وحتقيق م�صاحلها وا�سرتاتيجيها
اخلا�صة باحلفاظ على الهند وطرق املوا�صالت �إليها�.صحيح �أن بريطانيا قدمت بع�ض
التنازالت لفرن�سا فيما يتعلق بامل�س�ألة ال�سورية عام 1860م �إال �أن هذه التنازالت مل تكن
على ح�ساب �سيا�ستها ال�سابقة ،و�إمنا كانت تنازالت �صغرية وتكتيكية هدفها عدم قيام �أي
حتالف �أوروبي تتزعمه فرن�سا وي�ؤدي �إىل زعزعة �سيا�سة بريطانيا التقليدية التي �سارت
عليها ملئات ال�سنوات ب�ش�أن الدولة العثمانية ،يف حني بقيت بريطانيا تراقب ب�شدة الوجود
الفرن�سي يف منطقة ال�شام ،كي ال يزداد ويتعاظم على ح�ساب بريطانيا يف املنطقة ،لذلك
كانت بريطانيا حري�صة على تقييد فرن�سا باالتفاقيات امللزمة وحا�رصتها بالبنود املحددة
بدقة ،التي كان نتيجتها قيام فرن�سا ب�سحب كامل قواتها دون تغيري حقيقي ي�رض �سيا�سة
بريطانيا و�سيا�ستها التقليدية جتاه الدولة العثمانية ومقاطعاتها ال�سورية.
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متصرفية جبل لبنان أو لبنان الصغير كما تمت تسميته
التي بقيت تقسيماته من عام  1860حتى عام 1918م
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ملخص:
يثبت هذا البحث � ّأن فل�سطني �أر�ض مغت�صبة ال �أر�ض موعودة ،فما يزعمه اليهود من
�أن فل�سطني هي �أر�ضهم املوعودة ،كالم باطل من الناحيتني التاريخية والدينية.فهم من
الناحية التاريخية طارئون على هذه الأر�ض ،و�أما من الناحية الدينية ف�إن امل�سلمني هم
ا�ستمرار لدعوتهم ،و�إن احلق الذي
الورثة احلقيقيون لرتاث الأنبياء ،ودعوة الإ�سالم هي
ٌ
�سعوا لتكري�سه هو احلق الذي ي�سعى امل�سلمون لتكري�سه.وما دولة �إ�رسائيل القائمة الآن
يف فل�سطني� ،سوى كيان �صهيوين غا�صب حمتل.وواجبنا ال�رشعي كم�سلمنيْ � ،أن نعمل بكل
الو�سائل امل�رشوعة ،من �أجل حترير فل�سطني من هذه الع�صابات املنحرفة املتعط�شة ل�سفك
الدماء.
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Palestine between the divine promise and human prejudice
(A historical and Quranic Perspective)

Abstract:
This research proves that Palestine is a usurped land and not a promised
land.The Jews claim that Palestine is their promised land, which is not true
from both historical and religious aspects.Historically, Jews are intruders on
this land; from religious perspective; Muslims are the true legitimate heirs of
the prophets’ heritage, the call or Da’wa of Islam is related to their Da’wa,
and the truth that they struggled to devote is the same truth that Muslims seek
to devote.The existing state of Israel in Palestine is only a cruel occupier
Zionist state.It is our duty as Muslims to work with all legitimate means for
the liberation of Palestine from these devil hungry gangs of bloodshed.
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مقدمة:
يقف هذا البحث مع ق�ضية بالغة الأهميةُ ،تع ُّد ت�أ�صي ًال مهم ًا يف فهم طبيعة ال�رصاع
ُ
القائم على �أر�ض فل�سطني.فحتى ندرك �أبعاد ت�رصفات اليهود ،وطبيعة �أعمالهم ،علينا � ْأن
نهاجر �إىل عقولهم ،لنعلم كيف يفكرون ،وما هي منطلقاتهم يف التعامل مع الآخرين.
وت�أتي �أهمية هذا البحث من كونه يعالج مو�ضوع ًا بالغ ال�سخونة واحل�سا�سية ،وما
زالت وترية الأحداث تت�سارع فيه يوم ًا بعد يوم.وتثور �أمامنا يف �إطار هذه املعاجلة
ت�سا�ؤالت ع ّدة مهمة:

ملن هذه الأر�ض؟ ومن هم �أ�صحابها ال�رشعيون؟ هل حقاً هي لليهود؟
وع َدهم بها؟ هل هي �أر�ض موعودة �أم �أر�ض مغت�صبة؟ .
و� َّأن اهلل َ

هذه ا�ستف�سارات جاء هذا البحث من �أجل و�ضع �إجابات وا�ضحة لها ،من خالل درا�سة
�أبعاد هذه الق�ضية من جميع جوانبها� ،سواء الدينية منها �أم التاريخية ،لنكون على بينة من
�أمرنا ،وو�ضوح يف ر�ؤيتنا.

وقد جاء هذا البحث �إ�ضافة �إىل املقدمة واخلامتة يف ثالثة مباحث ،هي:
�1 .1أر�ض امليعاد يف العقيدة اليهودية
2 .2نظـرة تاريخية
3 .3نظـرة قر�آنية
ويعالج البحث هذه الق�ضية من ناحية علمية مو�ضوعية ،فال ا ِّدعاء بغري دليل ،وال ر�أي
بغري برهان.

املبحث األول:
أرض امليعاد يف العقيدة اليهودية:
الدين واألرض:
يربط اليهود بني الأر�ض وبني تعاليم التوراة التي ال ميكن �أن تنفَّذ -ح�سب قولهم
– �إال يف الأر�ض املقد�سة.وكما جاء يف التلمود ( ، )1ويف �أحد ت�رصيحات بن غوريون ( )2؛
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ف�إن ال�سكنى يف الأر�ض مبنـزلة الإميان «لأن من يعي�ش داخل �أر�ض �إ�رسائيل ميكن اعتباره
م�ؤمناً� ،أما املقيم خارجها فهو �إن�سان ال �إله له» (. )3
وجاء يف التوراة« :ال يقول �ساكن يف الأر�ض �أنا مر�ضت.ال�شعب ال�ساكن فيها مغفور
الإثم» (. )4
وعندما يتكلم اليهود عن الأر�ض املقد�سة ،يعنون بها �أر�ض فل�سطني.جاء يف التلمود:
«الواحد القدو�س تبارك ا�سمه ،قا�س جميع البلدان مبقيا�سه ،ومل ي�ستطع العثور على �أية بالد
جديرة ب�أن تمُ نح جلماعة ي�رسائيل �سوى �أر�ض �إ�رسائيل» ( )5؛ �أي �أر�ض فل�سطني.

والناظر يف التوراة ،يجد ن�صو�صاً ت�شري �إىل �أن اهلل منح �إبراهيم وذريته هذه
الأر�ض ،ومن ذلك:
 «وقال الرب لإبراهيم :اذهب من �أر�ضك ومن ع�شريتك ومن بيت �أبيك� ،إىل الأر�ض
التي �أريك...فذهب �إبراهيم كما قال الرب...ف�أتوا �إىل �أر�ض كنعان...وظهر الرب لإبراهيم
وقال :لن�سلك �أعطي هذه الأر�ض» (. )6
قيم عهدي بيني وبينك وبني ن�سلك من بعدك مدى �أجيالهم ،عهد الدهر ،لأكون
 «و�أُ ُ
لك �إلهاً ،ولن�سلك من بعدك ،و�أعطيك �أر�ض غربتك لك ولن�سلك من بعدك ،جميع �أر�ض كنعان،
ملك ًا م�ؤبداً ،و�أكون لهم �إلهاً.وقال اهلل لإبراهيم :و�أنت فاحفظ عهدي�..أنت ون�سلك من بعدك
مدى �أجيالهم.هذا هو عهدي الذي حتفظونه بيني وبينكم ،وبني ن�سلك من بعدك» (. )7
 «و�سكن �إبراهيم يف �أر�ض كنعان ،فقال له الرب :ارفع عينيك وانظر من املو�ضع
التي �أنت فيه �شما ًال وجنوب ًا و�رشق ًا وغرباً ،لأن جميع الأر�ض التي �أنت ترى ،لك �أعطيها
ولن�سلك �إىل الأبد» (. )8
الرب مع �إبراهيم ميثاق ًا قائالً :لن�سلك �أعطي هذه الأر�ض ،من نهر م�رص �إىل
 «قطع ُّ
النهر الكبري ،نهر الفرات» (. )9
وذريته الذين جاءت لهم هذه
ويعترب اليهود �أنف�سهم هم َن ْ�سلُ �إبراهيم عليه ال�سالم ّ
ن�س ًال غريهم.
الوعود ،وال َي ْ
رون لإبراهيم عليه ال�سالم ْ
حدود أرض امليعاد:
على الرغم من ورود هذه الن�صو�ص التي تتحدث عن �أر�ض فل�سطني باعتبارها �أر�ض ًا
للميعاد ،ف�إن اليهود �أنف�سهم اختلفوا يف حدود هذه الأر�ض.فبينما دلّت بع�ض الن�صو�ص
على �أنها متت ّد من النيل �إىل الفرات ،حددتها ن�صو�ص �أخرى على �أنها «�أر�ض كنعان
بتخومها» (. )10وقد ح ّل احلاخامات هذه امل�شكلة – يف ظنهم – حني �شبهوا الأر�ض بجلد
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الإبل الذي ينكم�ش يف حالة العط�ش واجلوع ،ويتمدد يف حالة ال�شبع واالرتواء.وهكذا الأر�ض
املقد�سة ،تنكم�ش �إذا هجرها �ساكنوها من اليهود ،وتتمدد وتت�سع �إذا جاءها اليهود من بقاع
الأر�ض(.)11
()12
أر�ض ورد
و�سع مفهوم �أر�ض امليعاد لي�شمل بها كل � ٍ
�أما اجلرنال مو�شي دايان فقد ّ
ذكرها يف التوراة.يقول�« :إذا كنا منلك التوراة ،ونعترب �أنف�سنا �شعب التوراة ،فمن الواجب
علينا �أن منتلك جميع الأرا�ضي املن�صو�ص عليها يف التوراة» (. )13
وطن
وبلغ االختالف بني اليهود يف حتديد �أر�ض امليعادْ � ،أن طالب بع�ضهم ب�إقامة ٍ
يهودي يف �أية منطقة ،وفكّر كثري منهم يف �إقامة دولة لهم يف قرب�ص �أو مدغ�شقر ،لوال �أن
اال�ستعمار هو الذي وقف معهم لإقامة دولتهم يف فل�سطني ،وهذا ما ي�ؤكده الدكتور غو�ستاف
لوبون حني يقول« :مل تكن فل�سطني غري بيئة خمتلقة لليهود» (. )14
الصهيونية وأرض امليعاد:
ال�صهيونية ( : )Zionismن�سبة �إىل �صهيون ،اجلبل الذي يقع جنوب بيت املقد�س.
و�أ�صبح هذا اجلبل مكان ًا مقد�س ًا لدى اليهود العتقادهم ب�أن الرب ي�سكن فيه.ورد يف
«رنمِّ وا للرب ال�ساكن يف �صهيون» (. )16( ، )15
املزامريَ :
وعلى هذا فال�صهيونية يف �أب�سط تعاريفها هي «ا�ستقرار بني �إ�رسائيل يف فل�سطني؛
�أي جبل �صهيون وما حوله.وهي كذلك ت�أييد ذلك بالقول �أو بامل�ساعدة املالية �أو الأدبية.
فاليهودي هو الذي ي�ؤثِر � ْأن يعي�ش يف فل�سطني ،وهو كذلك من ي�ساعد اليهود مادي ًا و�أدبي ًا
لي�ستوطنوا فل�سطني» ( )17وال�صهيونية عقيدة ومنهج عملي ،جند �أ�صولها املف�صلة يف
التلمود.وهي تقوم على القول ب�أف�ضلية اليهود على العاملني ،بدعوى تع ُّه ٍد َقطَ َعه اهلل على
بالتوجه من بالد ما بني النهرين �إىل �أر�ض كنعان ،لتكون
نف�سه لنبيه �إبراهيم ،حني �أمره
ّ
�أر�ض ًا لـه.وتقوم النظرية ال�صهيونية على االعتقاد ب� َّأن �إبراهيم و َن ْ�سله من بعده قد اخت�صوا
فاخت�صهم اهلل بعهده.
اهلل وحده بعبادتهم،
َّ
نف�سه ،فلزمه
وف�سرَّ اليهود هذا العهد ب�أنه عق ٌد من طرف واحد ،قد دخله اهلل و�ألزم به َ
للأبد ،واختار فيه اليهود لتحقيق ر�سالته اخللُقية.وهم طبق ًا لهذا التربير «�شعب اهلل املختار»،
ومن ثم فهم وحدهم �أ�صحاب الكمال اخلُلقي يف العامل (. )18
تراث ي�شكّل تاريخ ًا م�شرتك ًا بني اليهود ،كما ينظر
وتنظر ال�صهيونية للدين على �أنه ٌ
الأملان �إىل الرتاث ال�شعبي الأملاين على �أنه ي�شكل تاريخ ًا م�شرتك ًا يجمعهم ،فينطلقون منه
أهداف م�شرتكة.فهم ينتمون �إىل الدين وال يلتزمون به ،ولذلك فالدين عن�رص مهم
لتحقيق � ٍ
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من عنا�رص بقائهم ،يحافظ عليه اجلميع �سواء منهم املتدينون والعلمانيون ،فهو عن�رص من
مقومات وجودهم ،والتفلّت منه ال يعني عدم احرتامه.
عنا�رص قوميتهم،
ومقوم من ّ
ّ
كما �أن الدين اليهودي قد �أ ّثر يف �إذكاء ال�شعور لدى اليهود بالتفوق ،و�أمرهم بالعودة
�إىل �أر�ض �إ�رسائيل.فتعاليم التلمود تقرر ب�أن اليهود �شعب خمتار ،اختارهم الرب �شعب ًا ليكون
لهم �إلهاً.وبعبارة �أكرث د ّقة« :ميكن تق�سيم �سكان العامل �إىل ق�سمني� :إ�رسائيل من جهة ،والأمم
الأخرى جمتمعة من جهة �أخرى.ف�إ�رسائيل هي ال�شعب املختار ،وهذه عقيدة �أ�سا�سية» (. )19
و�شعورهم بالتفرد ولّد لديهم ال�شعور بالتفوق وال�شعور باعتزال املح َتقرين «غري
فر َقنا اهلل ملنفعتنا،
اليهود».جاء يف التلمود« :نحن �شعب اهلل املختار يف الأر�ض ،وقد َّ
�سخرهم لنا منتطي ظهورهم
�سخر لنا احليوان الإن�ساين ،وكل الأمم والأجنا�س َّ
وذلك لأن اهلل َّ
()20
ونحركهم كما ن�شاء» .
قبلون الأيادي ،ويتذللون ،ويكونون مملوئني �شعوراً
وحتى لو ُ
ا�ضطهد اليهود ف�إنهم ُي ّ
ا�ضطهدوا ب�أن ال�شعوب تعزلهم
بالكربياء والتفوق ،بل �إنهم يف�رسون عزلة العامل لهم حني ُ
ل�شعورها بتفوقهم.
كذلك ف�إن دينهم ي�أمرهم بالعودة �إىل �أر�ض امليعاد ،ويعمق يف نفو�سهم حب �أر�ض
�إ�رسائيل ،ويعربون عن هذا احلب بالهجرة الفردية واجلماعية �إىل تلك الأر�ض للعي�ش عليها.
ومن تعاليم التلمود � ّأن �أي يهودي ي�ستطيع �أن يهاجر �إىل �أر�ض امليعاد ،ثم يبقى يف
املنفى فهو كافر.وت�أمرهم تعاليم التلمود بعدم رحمة الآخرين ،وبال�سيطرة عليهم.ومن
هنا فقد جاءت �أهداف ال�صهيونية متوافقة متام ًا مع تعاليم الدين اليهودي ،ومن هنا كان
احرتام ال�صهيونية للدين ولو مل تلتزم به (. )21
وهذا ما � ْأو َج َد لدى زعماء ال�صهيونية النظرة الوطنية الداعية �إىل العودة لإقامة وطن
قومي لهم يف فل�سطني ،ويظهر ذلك جلي ًا يف �أقوالهم وت�رصيحاتهم.
قال جاوبتن�سكي (« : )22من �أجل فل�سطني ف�إنني م�ستعد �أن �أحتالف مع ال�شيطان».
وكتب وايزمان ( )23كتابات كثرية عن �أبناء اليهود املنجرفني يف اللهو وامللذات
على ح�ساب التفكري يف ا�سرتجاع �أر�ض امليعاد ،وكان ُيكرث من توجيه اللوم �إليهم مقرون ًا
بالن�صح والإر�شاد ،وكان يجوب القرى واملدن يحذر من ن�سيان اللغة العربية ،ويحث على
لح على وجوب جعلها اللغة الر�سمية لليهود جميعاً.
تعليمها للأطفال ،وكان ُي ّ
�أما بن غوريون ،فكان يعترب فل�سطني هي « الفردو�س املفقود» ويعترب يهود الواليات
املتحدة منفيني خارج �أر�ضهم ،و� ْإن ح�صلوا على جميع حقوقهم ،ويعترب ك َّل �أر�ض �سوى
فل�سطني �أر�ض منفى.
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�أما ال�شاعر ال�صهيوين حاييم بيالك ( )24فيعترب كل �أر�ض �سوى فل�سطني �أر�ض ًا غريبة
موح�شة ،ولـه ق�صيدة بعنوان «نادوا الأفاعي» ويق�صد بالأفاعي اليهود الذين يندجمون يف
غريهم من ال�شعوب ،لأن من يندمج منهم يف غري �أبناء قومه فهو مت�آمر على ق�ضيته (. )25
يتبني مما �سبق �أن اليهود قد ا�ستغلوا هذا الوعد الإلهي يف فرتة الحقة لإ�ضفاء ال�رشعية
مت�سكت بهذه التعاليم الدينية ،وعملت على �إذكائها
على غزوهم لفل�سطني.و� َّأن ال�صهيونية قد َّ
يف نفو�س اليهود ،لأن ذلك يتفق متام ًا مع الأفكار واملبادئ التي ت�سعى ال�صهيونية �إىل
حتقيقها.
البعد التارخيي يف الوعد اإلهلي:
يرى روجيه جارودي ب� َّأن الوعد الإلهي ب�أر�ض امليعاد ذو �أبعادٍ تاريخية ،ولي�س وعداً
ديني ًا خال�ص ًا كما يزعم اليهود ،ذلك � ّأن الوعد الوارد يف �سفر التكوين (، )21 -18 :15
والذي ي�شري �إىل �سيادة �شعب خمتار على جميع املناطق الواقعة من نهر م�رص �إىل نهر
الفرات ،وعلى جميع ال�شعوب التي ت�سكنها ،مل يكن �سوى نبوءة م�ستوحاة من غزوات داود
عليه ال�سالم.كما برهنت �أبحاث املف�رسين على �أن تو�سيع نطاق الوعد "البدوي" لي�صبح
وعداً قومي ًا ال بد و�أن يكون قد حدث قبل تدوين روايات الآباء الأوائل للمرة الأوىل (. )26
راو �أو بالأحرى �أول
فقد عا�ش �صاحب امل�صدر اليهوي ( ، )27والذي رمبا كان �أول ٍ
كاتب لروايات العهد القدمي ،يف ع�رص �سليمان عليه ال�سالم.ومن ثم فقد عا�رص تلك العقود
التي كان فيها العهد الأبوي ،الذي �أعيد تف�سريه بوحي من غزوات داود عليه ال�سالم ،قد
حتقق ب�شكل يفوق كل التوقعات والأماين.
و ُتعد الفقرة الواردة يف �سفر التكوين ( )28( )3 :12من الن�صو�ص الأ�سا�سية التي
تتيح فهم �أعمال �صاحب امل�صدر اليهوي�.إذ ت�شري هذه الفقرة �إىل � ّأن الربكة التي حت ّل ببني
�إ�رسائيل تقرتن مبباركة جميع قبائل الأر�ض.واملق�صود بهذه العبارة جميع ال�شعوب التي
كانت تتقا�سم مع بني �إ�رسائيل �أرا�ضي فل�سطني وال�ضفة الغربية (. )29
ويقول جارودي« :وهكذا ،فلي�س مبقدورنا �أن نحدد على وجه الدقة يف � ّأية حلظة
الرب ل�شخ�صية �إبراهيم التوراتية ،ملنحه احلق ال�رشعي يف اال�ستيالء على
تاريخية ظ َه َر ّ
بالد كنعان�.أما من وجهة النظر القانونية ،فلي�س بني �أيدينا �صكٌّ بهذه الهبة يحمل توقيع
«اهلل» بل �إن لدينا حجج ًا قوية تدعونا لالعتقاد ب�أن امل�شهد الوارد يف �سفر التكوين ال يعك�س
حادثة تاريخية حقيقية» (. )30
فهل من املمكن �إذاً �إ�ضفاء طابع �آين معا�رص على الوعد الأبوي؟ لي�س هذا ممكن ًا
بالت�أكيد� ،إذا كان �إ�ضفاء هذا الطابع يعني ا�ستخدام الوعد ك�صك للملكية �أو ا�ستخدامه
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ادعاءات �سيا�سية«.فلي�س ل ّأي نهج �سيا�سي احلق يف �أن يدعي لنف�سه �أنه جدير
لت�سويغ � ّأي
ٍ
ب�ضمان هذا الوعد.وال ميكن للمرء ،ب�أي حال من الأحوال� ،أن ين�ضم �إىل �أولئك امل�سيحيني
الذين يرون � َّأن وعود العهد القدمي ُت�ضفي ال�رشعية على ما ت َّدعيه دولة �إ�رسائيل يف الوقت
حق يف الأر�ض» (. )31بل ميكن للمرء �أن يت�ساءل :ملاذا مل يفهم اليهود و�أحبارهم
الراهن من ٍّ
هذا الوعد طوال ما يقرب من ع�رشين قرن ًا ق�ضوها طواعية واختياراً بعيداً عن فل�سطني؟!
وي�شري روجيه جارودي �إىل ق�ضية مهمة ،وهي �أن هذا الوعد الذي يتبجح به اليهود ،ذو
طابع تاريخي �أكرث منه ذو طابع ديني ،فقد ُوجد عند اليهود يف تلك الفرتة من الزمن كما
()32
الرحل الذين
ُوجد عند غريهم  ،فقد ُو ِّجه هذا الوعد يف بادئ الأمر �إىل جماعات من البدو ّ
يتطلعون �إىل اال�ستقرار يف � ٍّأي من املناطق الآهلة ال�صاحلة لل�سكنى.ومن ثم �أ�صبح هذا الوعد
جزءاً من الرتاث الديني والق�ص�صي لدى قبائل �ش ّتى متباينة.
حيث ُتبني لنا قراءة الن�صو�ص املقد�سة يف منطقة ال�رشق الأو�سط �أن جميع �شعوب
املنطقة ،من بالد النهرين �إىل م�رص مبا يف ذلك احليثيون ،قد تلقوا وعوداً مماثلة ،حيث كان
الإله يعد كل �شعب بالأر�ض.
ففي م�رص ،جند امل�سلّة ال�ضخمة يف الكرنك ،والتي ُ�شيدت يف عهد حتومت�س الثالث بني
عامي 1480و  1475ق.ب ،متجيداً النت�صاراته يف غزة وجميد وقاد�ش وقردمي�ش ،وقد
ُدونت عليها عبارة الإله�« :أمنحك هذه الأر�ض بامتدادها يف جميع اجلهات لتكون لك �رشعاً.
ال�س ُبل لكي جتتاح الأرا�ضي الغربية» (. )33
لقد ُ
أزودك بكل ُ
جئت ل ّ
وعلى اجلانب الآخر يف منطقة الهالل اخل�صيب يف بالد ما بني النهرين ،جند يف
�أن�شودة اخللق البابلية� ،أن الإله (مردوخ) يحدد لك ٍّل ن�صيبه ،وي�أمر ببناء ببابل وت�شييد معبد
فيها.
ومن م�رص �إىل بالد ما بني النهرين ،كان احليثيون ين�شدون لربة ال�شم�س (�أرينا)
قائلني�« :أنت حتر�سني �أمن ال�سماوات والأر�ض ،وتعينني حدود الأر�ض».
هكذا كان الو�ضع �آنذاك ،فلو مل يكن اليهود قد تلقوا وعداً كتلك الوعود ،لأ�صبحوا دون
�شك حالة �شاذة (. )34
تفنيد مزاعم اليهود الدينية:
�إذا نظرنا يف الن�صو�ص الدينية ،التي ي�ستدل بها اليهود على �أن اهلل �أعطاهم الأر�ض
املقد�سة لهم وحدهم ،جند �أنها مل تذكر ذلك ،بل كلُّ ما جاء فيها يدل على � ّأن اهلل �أعطاها
لإبراهيم ون�سله.
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ف�إذا كان االعتقاد ال�سائد لدى اليهود � ّأن الأر�ض �أُعطيت لهم وحدهم ،فهذا افرتاء
وخط�أ ،لأن ذلك مل يقل به كتابهم املقد�س� ،إذا كنا �سنعتمد عليه كدليل لدح�ض افرتاءاتهم
وتفنيد مزاعمهم.وميكن �إجمال ر ّدنا يف النقاط �آالتية:
�1 .1إذا كان هناك عهد فقد �أُعطي لإبراهيم عليه ال�سالم ولن�سله ،ولي�س بنو �إ�رسائيل
وحدهم هم ن�سل �إبراهيم ،فالعرب ومنهم حممد �صلى اهلل عليه و�سلم من ن�سله كذلك ،لأنهم
�أبناء �إ�سماعيل ،وال ي�ستطيع اليهود � ْأن ينكروا �أن �إ�سماعيل من ن�سل �إبراهيم ،فقد ورد يف
توراتهم « :ابن اجلارية �أي�ض ًا �س�أجعله �أمة ،لأنه من ن�سلك» (. )35
�2 .2إذا كانت امل�س�ألة مرتبطة بالن�سل والتنا�سل ،فالدالئل ت�شري �إىل �أن الأغلبية ال�ساحقة
لليهود يف ع�رصنا ،لي�ست من ن�سل �إبراهيم عليه ال�سالم ،ذلك � ّأن معظمهم من يهود اخلزر،
الذين دخلوا الدين اليهودي يف القرنني التا�سع والعا�رش امليالديني (. )36وعليه ف� ّإن دعوى
الدم النقي ،وال�ساللة الطاهرة ،واجلن�س املُختار ،هي دعوى باطلة ،ولي�ست اليهودية �إال دِين ًا
جعلوه �أ�سا�س قوميتهم املنبثقة عنه.
�سواء
�3 .3إبراهيم عليه ال�سالم لي�س عربياً ،و�إمنا هو وزوجاته من اجلن�س العربي،
ً
�أكان كلداني ًا �أم �أموري ًا �أم �آرامياً ،على اخلالف املوجود.لأن هذه ال�شعوب الثالثة كما يقرر
الباحثون ،وبدون �أدنى خالف �أو جدال� ،شعوب عربية ،خرجت من جزيرة العرب ل�سبب �أو
لآخر� ،ضمن حركة ال�شعوب القدمية يف هجرتها وتنقالتها (. )37
يقول الأ�ستاذ عبا�س حممود العقاد« :رمبا كان من املفاج�آت عند بع�ض النا�س �أن
ُيقال لهم � ّإن �إبراهيم عليه ال�سالم كان عربياً ،و�أنه يتكلم اللغة العربية ،ولكنها احلقيقة
التاريخية التي ال حتتاج �إىل فر�ض غريب� ،أو تف�سري نادر ،غري ترجمة الواقع مبا يعنيه.
و�إمنا الفر�ض الغريب� ،أن يحيد امل�ؤرخ عن هذه احلقيقة ،لين�سب �إبراهيم �إىل قوم غري قومه
الذين هو منهم يف ال�صميم» (. )38
ّ �4 .4إن القر�آن الكرمي يو�ضح م�س�ألة �إمامة �سيدنا �إبراهيم وذريته يف �شكل ال لب�س فيه.
َّا�س �إِ َما ًما قَا َل
قال تعاىلَ } :و�إِ ِذ ا ْب َتلَى �إِ ْب َراهِ ي َم َر ُّب ُه ِب َك ِل َم ٍ
ات َف�أَتمَ َّ ُه َّن قَا َل �إِ يِّن َجاعِ لُ َك لِلن ِ
()39
ني{ .فعندما �س�أل �إبراهيم اهلل �أن تكون الإمامة
َومِ ن ُذ ِّر َّيتِي قَا َل الَ َينَا ُل َع ْهدِي الظَّ المِ ِ َ
يف ذريته ،بني اهلل لـه � ّأن عهده لذريته بالإمامة ال ي�ستحقه وال يناله الظاملون ،و� ّأي ظلم
وكف ٍر و�ص ٍّد عن �سبيل اهلل و�إف�سادٍ يف الأر�ض �أكرب مما فعله ويفعله اليهود (. )40
وهناك من اليهود �أنف�سهم من دح�ض حجج اليهود القائلة ب�أن دولة �إ�رسائيل هي
تكري�س لوعد اهلل بالعودة �إىل الأر�ض املقد�سة ،وهذا ما ي�ؤكده �إملر برجر ( )41حني يقول:
«ال ميكن ل ّأي �إن�سان �أن يقبل االدعاء بان �إن�شاء دولة �إ�رسائيل احلالية كان حتقيق ًا
للنبوءة ،وب� ّأن اهلل قد �ص ّدق �سلف ًا وب�شكل تلقائي على كل الأعمال التي قام بها الإ�رسائيليون
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لإن�شاء دولتهم واحلفاظ على ا�ستمرارها.فقد حطمت دولة �إ�رسائيل ال�سيا�سة احلالية� ،أو على
الأقل �شوهت املغزى الروحي لإ�رسائيل...ومن ثم لي�س لدولة �إ�رسائيل احلالية �أي حق يف �أن
ت ّدعي لنف�سها �أنها جت�سيد لإرادة اهلل التي تق�ضي بقدوم ع�رص املا�شيح�.إنها ال تعدو �أن تكون
جت�سيداً لغوغائية الرتبة والدم.فال الأر�ض مقد�سة وال ال�شعب ،وكالهما لي�س جديراً ب�أي
ميزة روحانية يف هذا العاملّ �.إن النـزعة ال�شمولية ال�صهيونية ب�سعيها �إىل �إخ�ضاع ال�شعب
اليهودي ب�أ�رسه ،حتى ولو كان ذلك بالعنف والقوة ،جتعل منه �شعب ًا بني ال�شعوب الأخرى
ومثلها» (. )42

املبحث الثاني:
نظـرة تارخييـة:
انطالق ًا من املزاعم الدينية ال�سابقة الذكر ،ي ّدعي اليهود � ّأن لهم حق ًا تاريخي ًا يف
فل�سطني ،لذلك فهم حني ينادون بالعودة �إىل �أر�ض امليعادُ ،يطالبون با�ستعادة حقوقهم
�صحيح �أن اليهود هم �سكان الأر�ض الأ�صليني؟
التاريخية املزعومة يف �أر�ض فل�سطني.فهل
ٌ
�أم �أنهم دخلوها يف فرتة من الزمن ثم خرجوا منها؟
�سنحاول فيما ي�أتي �إلقاء نظرة تاريخية على ال�شعوب التي �سكنت �أر�ض فل�سطني لرنى
موقع اليهود منها.
احلضارة النطوفية:
�سكن الإن�سان �أر�ض فل�سطني منذ الع�صور املوغلة يف ال ِق َدم ،وهناك �آثار تعود �إىل
الع�رص احلجري القدمي (� 500ألف – � 14ألف ق.م)  ،والع�رص احلجري الو�سيط (� 14ألف – 8
�آالف ق.م) .حيث ُيطلق على هذا الع�رص يف فل�سطني ا�سم احل�ضارة النطوفية ن�سبة �إىل مغائر
النطوف �رشق القد�س ،و�أ�صل النطوفيني غري معروف حتى الآن ،وتركزت ح�ضارتهم على
ال�ساحل وعا�شوا يف املغائر والكهوف كمغائر جبل الكرمل (. )43
و ُتع ّد احل�ضارة النطوفية احل�ضارة الأوىل التي �شهدت تقدم الإن�سان وارتقاءه،
فمن خاللها و�صلت التحوالت االقت�صادية واالجتماعية يف فل�سطني قمتها ،فبعد �أن بلغ
النطوفيون درجة عالية من التقدمُ ،و�ضع الأ�سا�س املادي والفكري ا ملبا�رش لالنعطاف
اجلذري والأهم يف تاريخ الب�رشية� ،إال �أن �أهم ما امتازت به هذه احل�ضارة ،هو انتقالها
بالإن�سان من مرحلة ال�صيد وجمع الطعام �إىل مرحلة الزراعة وتدجني احليوان ،وبذلك حتول
الإن�سان من االقت�صاد اال�ستهالكي �إىل االقت�صاد الإنتاجي ،وكان القمح وال�شعري �أول ما
زرع الإن�سان.ولي�س هناك دليل على ممار�سة �أي �شعب �آخر غري النطويف للزراعة يف مثل هذا
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الع�رص املتق ِّدم.وانطالق ًا من هذا يكون الإن�سان النطويف الفل�سطيني قد ق َّدم للب�رشية خدمات
جليلة هي الأ�سا�س الأول للح�ضارة احلديثة (. )44
الدور العموري الكنعاني اليبوسي:
ويف الألف اخلام�سة ق.م دخلت فل�سطني يف طور جديد من �أطوارها حني وفد �إليها
من قلب اجلزيرة العربية قبائل العموريني والكنعانيني ومعهم اليبو�سيني الذين تفرعوا
عنهم ،وقد فر�ض الوافدون اجلدد �أنف�سهم على �سكان البالد الذين ذابوا بهم على مر الزمن،
وفيما بعد طبعوا البالد بطابعهم اخلا�ص وحملت البالد �أ�سماءهم.وبع�ض الباحثني يرون �أن
الكنعانيني انبثقوا من العموريني انبثاق اليبو�سيني من الكنعانيني (. )45
وحول تسمية هذه األرض يقول ظفر اإلسالم خان:
و�صنع فيها
«� َّإن الأر�ض الفل�سطينية الواقعة جنوبي �سورية هي �أر�ض �صنعت التاريخ ُ
التاريخ ،وقد �أطلقت �شعوب كثرية على هذه الأر�ض �أ�سماء كثرية ،ولعل �أقدم هذه الأ�سماء
�أ�سماء خارو  Kharuللجزء اجلنوبي ،و رتينو  Retenuللجزء ال�شمايل ،اللذين �أطلقهما قدماء
امل�رصيني ،وقد تكون كلمة “رتينو” حتريف كلمة �سامية� ،أما خارو �أو خورو فقد تكون
حتريف ًا لكلمة (حوري) وهم احلواريون املذكورون يف التوراة» (. )46
أرض كنعان:
توجه الكنعانيون العرب الذين وفدوا من �سواحل اخلليج العربي يف الن�صف الأول من
َّ
القرن الثالث قبل امليالد �إىل فل�سطني ،وهم ميثلون �أكرب موجة خرجت من جزيرة العرب،
والتي ُعرفت مبوجة العموريني الكنعانيني ،ونزل العموريون يف �سوريا والكنعانيون يف
فل�سطني ،وهما فرعان من �ساللة واحدة (. )47ويقول بع�ض امل�ؤرخني ب� ّأن الكنعانيني �سكنوا
�سمى �أر�ض كنعان ،كما ُ�سميت الأر�ض التي
فل�سطني قبل ذلك بكثري ،وكانت فل�سطني ُت َّ
()48
تفي�ض لبن ًا وع�سالً ،ثم ُ�سميت بفكي الرحى لكرثة املعارك التي كانت تدور فوق �أر�ضها .
ويقول الأ�ستاذ �أولربيت َّ � William Albrightأن لدينا من الرباهني والأدلة على �أن
الكنعانيني �أ�صحاب اللغة ال�سامية العربية ،ا�ستقروا يف فل�سطني يف �أوائل الألف الثالثة قبل
امليالد ،حيث ُعرث على �أ�سماء مدن حتمل �أ�سماء كنعانية يف املجونات امل�رصية عن ع�رص
الأهرام يف القرن الثامن والع�رشون قبل امليالد (. )49
وملا نزل الفل�سطينيون الذين -هم �أقرباء الكنعانيني ومن نف�س جن�سهم -ال�ساحل
الكنعاين اجلنوبي حوايل  1185ق.م�ُ ،سمي ال�ساحل با�سمهم «فل�سطني» و�أطلقت هذه الت�سمية
من قبيل ت�سمية الكل با�سم اجلزء ،وقد ورد ذكر ا�سم «الفل�سطينيني» يف عدد من امل�صادر
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امل�رصية ،وخا�صة على اللوحات اجلدارية ملدينة «هابو» من �أيام «رم�سي�س الثالث» �سماهم
امل�رصيون با�سم . )50( Pist
وتروي لنا كتب التاريخ القول ال�سائد ب�أن الفل�سطينيني كانوا قبيلة ا�سمها (فيل�ست)
قدِمت من جزيرة كريت �إىل �أر�ض كنعان عام  1200ق.م ،واحتل �أفراد هذه القبيلة ال�ساحل
و�سميت تلك البالد
الكنعاين من غزة جنوب ًا �إىل الكرمل �شما ًال وحتى �سفوح اجلبال �رشقاًُ ،
(فل�سطني ،بال�ستني. )Palestine ،ن�سبة �إىل هذه القبيلة ،ثم �أ�صبحت الت�سمية ت�شمل جميع
فل�سطني ،بحدودها املعروفة.بينما يذكر ظفر الإ�سالم خان � َّأن بع�ض الت�سميات لبلدان ومدن
بالد ال�شام تعود �إىل �أبناء �آرام بن �سام �أبو العرب ،حيث كان لـه خم�سة �أوالد هم� :إيلياء،
وفل�سطني ،و�أردن ،وحم�ص ،ودم�شق.وكلُّ واحد من ه�ؤالء الأخوة �سكن يف منطقة من بالد
و�س ِّميت هذه املناطق ب�أ�سمائهم (. )51
ال�شامُ ،
ومن خالل ا�ستقراء �أ�سماء فل�سطني طوال تاريخها العريق يت�ضح لنا بجالء �أن
الإن�سان الفل�سطيني قد امتلك هذه البقعة من الأر�ض من حوايل املليون ون�صف املليون
�سنة خلت ،ومل ينقطع عنها يف يوم من الأيام حتى يومنا هذا� ،إنه �أقدم امتالك على وجه
الأر�ض با�ستنثاء الدليل الوحيد -الذي ال ُيركن �إىل �صدقه -وهو الدليل التوراتي الذي
تدلل املكت�شفات الأثرية على �ضعف حججه التاريخية ووهنها وانهيارها ،الأمر الذي جعل
الكثريين يعيدون النظر يف �إعادة كتابة تاريخ فل�سطني ،بحيث يكون لعلم الآثار دور �أكرث
�أهمية يف ر�سم اخلطوط املو�ضوعية لهذه الكتابة.
يقول جفريزَّ �« :إن ر�أي الفقهاء من �أهل اخلربة واملعرفةّ � ،أن فالحي فل�سطني الناطقني
بالعربية �أخالف القبائل الوثنية التي كانت تعي�ش هناك قبل الغزو العرباين ،ظلّت �أقدامهم
ثابتة يف الرتبة منذ ذلك التاريخ ،وتوالت عليهم موجات الفتح املتعاقبة التي طغت على
البالد دون � ْأن تحُ طمهم» (. )52
عروبة القدس من خالل أمسائها:
كاف متام ًا للداللة على عروبة القد�س -روح
على الرغم من �أن ا�ستقراء �أ�سماء فل�سطني ٍ
وكاف �أي�ض ًا للداللة على انقطاع �أية �صلة لليهود بها ،ودح�ض �أي حق
فل�سطني وقلبها-
ٍ
حق اجلغرافيا ب�إثارة م�س�ألة قدا�سة
لهم يف متلُّكها ،ف�إنهم مل يتورعوا عن تربير هذا الإثم يف ّ
ليف�صلوا منها ُحججهم الرامية �إىل امتالك املدينة.غري � َّأن احلقيقة تبدو
القد�س بالن�سبة لهمَّ ،
مبجرد �إلقاء نظرة على �أ�سماء مدينة القد�س عرب خمتلف الع�صور.
جلية
وا�ضحة ّ
ّ
ف� ّإن � ّأول ا�سم ُعرفت به القد�س ،هو اال�سم الذي �سماها به �سكانها الأ�صليون «الكنعانيون»
وهو «يرو� -شاليم» �أو «يرو� -شلم» و�شامل و�شلم ا�سم لإله كنعاين معناه ال�سالم.
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ورمبا ورد �أول ذكر ملدينة القد�س كتابة يف الوثائق التي عرث عليها يف «عبالء -تل
مرديخ » -يف �شمال �سورية ،وهي وثائق مكتوبة على �ألواح من الآجر باخلط امل�سماري
وبلغة �سامية غربية ،وترجع �إىل �أوا�سط الألف الثالث ق.م ،وترد يف الوثائق �أ�سماء مدن عدة
منها� -سامل -التي يرجح البع�ض �أنها ت�شري �إىل القد�س.
لكن �أول ا�سم ثابت ملدينة القد�س وهو «�أورو�سامل» �أو «�أورو�شامل» �إمنا ورد فيما ي�سمى
بن�صو�ص اللعنة ( ، )53وهي تت�ضمن �أ�سماء البلدان واملدن واحلكام الذين كانوا فيما زعم من
�أعداء م�رص ،وكانت العادة هي كتابة �أ�سماء الأعداء على الأواين الفخارية ثم حتطيمها يف
�أحد طقو�س ال�سحر الت�أثريي� ،أي الذي يرمي �إىل الت�سبب يف �سقوط الأتباع الع�صاة ،وثبت �أن
تاريخ تلك الأواين يرجع �إىل فرتة حكم الفرعون «�سيزو�سرت�س الثالث  1842 -1878ق.م»
وكانت كلها �أ�سماء ت�سع ع�رشة مدينة كنعانية من بينها �أورو�سامل (. )54
وهناك من يذهب يف �أ�صل �أورو�سامل �أو اورو�شامل �إىل �أن اال�سم مكون من مقطعني
«�سامل �أو �شامل» وهو ا�سم �إله ،و�أورو :وهي كلمة تعني �أ�س�س �أو �أن�ش�أ ،فيكون معنى اال�سم
«اورو�سامل» �أ�س�سها �سامل ،ويعترب اال�سم ا�سم ًا عمورياً ،والعموريون كما �أ�سلفنا هم �سكان
كنعان الأ�صليني ،ولغة العموريني تدعى غالب ًا الكنعانية ،كما �أن ا�سم الكنعانيني ي�شمل
العموريني �أحياناً.وقد ظل ا�سم �أور�شليم �شائع ًا منذ ذلك العهد �إىل يومنا هذا ،ومنه جاء
اال�سم الإجنليزي «. )55(»Jerusalem
ويت�ضح مما تقدم �أن الت�سمية �أور�شليم التي يحاول ال�صهيونيون اليوم عدها من
الأ�سماء العربية هي يف احلقيقة كلمة كنعانية عربية �أ�صيلة ،وكيف تكون كلمة �أور�شليم
عربية وهذا اال�سم موجو ٌد قبل وجود اللغة العربية؟ بل قبل وجود داود ومو�سى عليهما
ال�سالم.
ومن �أ�سماء القد�س القدمية �أي�ض ًا «يبو�س» ن�سبة �إىل اليبو�سيني ،وهم كما ذكرنا فرقة
�سماها الفراعنة يف كتاباتهم الهريوغليفية
من الكنعانيني �سكنوا القد�س وحولها ،وقد َّ
«يابيثي» و «يابتي» وهو حتريف ال�سم يبو�س الكنعاين اليبو�سي ،ويف ر� ٍأي ذكره بع�ض
الباحثنيَّ � :أن اليونانيني �سموها -هرو�سوليما -ولكن م�ؤرخهم «هريودوت�س» �سماها
«قدي�س» كما �سمعها من �سكانها العرب املعا�رصين له (. )56
فقدمي �أي�ضاً ،وهو عربي ( ، )57وقد ُعرفت املدينة با�سم ال ُقد�س منذ
و� َّأما ا�سم «ال ُقد�س»
ٌ
زمن مو�سى عليه ال�سالم ،ويدلّ على ذلك ما جاء يف التوراة على ل�سان مو�سى عليه ال�سالم:
الرب من �سيناء ،و�أ�رشق لهم من �سعري ،وتلألأ لهم من جبل فاران ،و�أتى من ربوات
«جاء ُّ
()58
ُ
القد�س» .غري � ّأن هذه الت�سمية مل ت�شتهر �إال بعد الفتح الإ�سالمي لهذه املدينة ،حيث �أطلق
تيمن ًا مبا فيها من َبركة و َقدا�سة.
عليها هذا اال�سم ُّ
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دخول اليهود إىل فلسطني:
يظهر من الدالئل التاريخية � َّأن مو�سى عليه ال�سالم قاد بني �إ�رسائيل باجتاه الأر�ض
املقد�سة يف الن�صف الأخري من القرن  13ق.م؛ �أي �أواخر الع�رص الربونزي املت�أخر ،الذي
�شهد هو وبداية الع�رص احلديدي بداية الدخول اليهودي �إىل فل�سطني ،ثم قيام مملكة داود
و�سليمان عليهما ال�سالم  923 -1004ق.م التي انق�سمت �إىل مملكة �إ�رسائيل 722 -923
ق.م ومملكة يهودا  586 -923ق.م والتي حكمت كل منهما جزءاً حمدوداً من �أر�ض
فل�سطني(.)59
ومنذ  730ق.م دخلت فل�سطني ب�شكل عام حتت النفوذ الآ�شوري القادم من العراق
حتى  645ق.م ،ثم ورثهم البابليون يف النفوذ حتى  539ق.م ،وكان الآ�شوريون والبابليون
يتداولون النفوذ على فل�سطني مع م�رص.ثم �إن الفر�س غزوا فل�سطني وحكموها 332 -539
ق.م.ثم دخلت فل�سطني يف الع�رص الهلين�ستي اليوناين حيث حكمها البطاملة حتى 198
ق.م ،ثم ورثهم ال�سلوقيون حتى  64ق.م.ثم جاء الرومان و�سيطروا على فل�سطني ،وبعد
انق�سام الإمرباطورية الرومانية ظلت فل�سطني تتبع الإمرباطورية الرومانية ال�رشقية
وعا�صمتها الق�سطنطينية حتى جاء الفتح الإ�سالمي و�أعطاها �صبغتها العربية الإ�سالمية
�سنة 636م(.)60
و�إذا �أردنا �أن نعرف كيف عا�ش اليهود يف فل�سطني ،يكفينا �أن نقر�أ ما قاله هـ.ج.ويلز
يف كتابه «موجز التاريخ» حول حياتهم يف فل�سطني بعد ال�سبي البابلي.يقول« :كانت حياة
ي�رص على الإقامة و�سط طريق مزدحم ،فتدو�سه
العربانيني يف فل�سطني ت�شبه حياة رجل
ّ
احلافالت وال�شاحنات با�ستمرار...ومن الأول �إىل الآخر مل تكن مملكتهم �سوى حادث
طارئ يف تاريخ م�رص و�سوريا و�أ�شور وفينيقية ،ذلك التاريخ الذي هو �أكرب و�أعظم من
تاريخهم»(.)61
واحلقيقة �أن اليهود خالل فرتة وجودهم يف فل�سطني مل يتبعوا �أنبياء اهلل ،بل
متردوا عليهم ،وارتكبوا كل �أ�صناف املنكرات.وما يقوله امل�ؤرخ ال�شهري غو�ستاف لوبون
هو خري دليل على ذلك ،حيث يقول عنهم« :مل يقتب�سوا من تلك الأمم العليا �سوى �أخ�س ما
فقربوا
يف ح�ضارتها� ،أي مل يقتب�سوا غري عيوبها وعاداتها ال�ضارة ودعارتها وخرافاتهاّ ،
قربوا لع�شرتوت ولبعل وملولوخ من القرابني ما هو �أكرث جداً مما قربوه
جلميع �آلهة �آ�سياّ ،
لإله قبيلتهم يهوه العبو�س احلقود الذي مل يثقوا به �إال قليالً» ويقول« :اليهود عا�شوا عي�ش
الفو�ضى الهائلة على الدوام تقريباً ،ومل يكن تاريخهم غري ق�صة ل�رضوب املنكرات�...إن
تاريخ اليهود يف �رضوب احل�ضارة �صفر...ومل ي�ستحقوا �أن ُي َع ُّدوا من الأمم املتمدنة ب� ِّأي
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وجه» ويقول غو�ستاف لوبون �أي�ضاً« :وبقي بنو �إ�رسائيل حتى يف عهد ملوكهم بدواً �أفاقني
مفاجئني مغريين �سفاكني...مندفعني يف اخل�صام الوح�شي�...إن مزاج اليهود النف�سي ظ ّل على
الدوام قريب ًا جداً من حال �أ�شد ال�شعوب ابتدائية ،فقد كان اليهود ُع ُن َداً مندفعني غ ّف ًال �س ّذج ًا
جفاة كالوحو�ش والأطفال...وال جتد �شعب ًا عطَّ ل من الذوق الفني كما عطل اليهود»(.)62

خالصة:
يت�ضح من خالل العر�ض التاريخي ال�سابق ،ومبا ال يدع جما ًال لل�شك� ،أن اليهود حينما
جاءوا �إىل �أر�ض فل�سطني ،ف�إنهم مل ي�أتوا �إىل �صحراء مهجورة ،ومل يكونوا �أول من قطن
هذه الأر�ض ،فقد و�صل �إليها الأموريون قبلهم بـ  800عام ،وجاءها الآراميون يف القرن
 12ق.م ،وبعدهم بقليل نزل الفل�سطينيون والعماليق يف املنطقة ال�ساحلية.ومعروف لدى
امل�ؤرخني �أن الآراميني والأموريني والعماليق من القبائل العربية القادمة من جزيرة العرب.
وهذا يعني من ناحية تاريخية جمردة عن الدين� ،أن العرب الفل�سطينيني �أوىل بهذه الأر�ض
من اليهود لأنهم �أقاموا فيها قبلهم بفرتة زمنية طويلة.ومل يكن اليهود يف فل�سطني �أكرث من
عابري �سبيلَ ،وفِدوا �إليها ثم رحلوا عنها ،وت�شتتوا يف الأقطار.
وبالنظر �إىل املو�ضوع من ناحية تاريخية بحتة كذلك ،ف�إنه يتبينَّ � ّأن دعوى اليهود
باحلق التاريخي يف فل�سطني باطلة ،لأنه �إذا كان متلُّك اليهود لرقعة حمدودة من �أر�ض
فل�سطني يف فرتة زمنية حمدودة يعطيهم احلق فيها ،دون �أهلها العرب الأ�صالء ،ف� َّإن هذا
احلق يثبت للم�رصيني والفر�س والرومان �أكرث مما يثبت لليهود ،ل ّأن امل�رصيني والفر�س
ِّ
والرومان حكموا ُمدداً �أطول بقرون من اليهود ،ومع هذا مل ي َّدعوا دعوى ه�ؤالء ال�صهيونيني،
لأنهم عرفوا احلق �إ ْذ َعرفوا �أنهم مل يكونوا غري حمتلني غا�صبني ،وعرفوا � ّأن ك ّل دعوى من
فقوم جمبولون على
هذا القبيل باطلة ،ولأنهم لي�سوا يهوداًّ �.أما اليهود وال�صهيونيون بخا�صة ٌ
الباطل الذي مل َيعرف التاريخ لـه �شبه ًا يف ك ّل الع�صور.فالأمر لي�س قائم ًا على احلق ،و�إمنا
هو الباطل ال�رصف الذي يجول جولته يف هذا الع�رص ليغت�صب الأمم وال�شعوب ،وليق�ضي
على القيم الدينية واحل�ضارة الإن�سانية.

املبحث الثالث:
نظرة قرآنية:
احلقيقة الأوىل التي يجب ت�أكيدها ،هي � َّأن امل�سلمني ي�ؤمنون بكل الأنبياء ،ويعتربون
تراث الأنبياء تراثهم ،ويعتربون ر�سالتهم الإ�سالمية امتداداً لر�ساالت الأنبياء الذين جاءوا
قبلهم ،و�أن الدعوة التي دعا �إليها الأنبياء هي الدعوة نف�سها التي دعا �إليها حممد �صلى اهلل
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عليه و�سلم.وبالتايل ف�إن ر�صيد جتربة الأنبياء يف دعوتهم �إىل احلق وعبادة اهلل وحده ،ال
ينف�صم عن دعوة امل�سلمني ور�صيد جتربتهم.وهذا ما يدل عليه قوله تعاىلَ ) :و َل َق ْد َب َع ْث َنا
فيِ كُ ِّل �أُ َّمةٍ َّر ُ�سو ًال �أَ ِن ْاع ُب ُدواْ هّ َ
وت ( (. )63فهي ر�سالة التوحيد التي يدعو
اج َت ِن ُبواْ الطَّ اغُ َ
الل َو ْ
�إليها كل ر�سول.فكلهم يدعون �إىل عبادة اهلل وينهون عن عبادة ما �سواه.وعندما ُيك َّذب �أي
قوم ر�سولهم فك�أنهم كذبوا جميع املر�سلني ،كما هو مدلول قوله تعاىل} :كذبت قوم نوح
ٍ

املر�سلني ( ) ،كذبت عاد املر�سلني ( ) ،كذبت ثمود املر�سلني ( ) ،كذبت قوم لوط
املر�سلني ( ) ،كذبت �أ�صحاب الأيكة املر�سلني{ ()64
قوم مل ُيك ِّذبوا
.ومعلوم هنا � ّأن ك ّل ٍ
ٌ

�إال ر�سولهم ،ولكنهم �صارت حالهم كحال من ك َّذب ك ّل الر�سل.
ويغرق العديد من امل�ؤرخني عند مواجهتهم الدعاءات اليهود املعا�رصين بحقهم يف
مرت على
فل�سطني يف االن�شغال بعلوم الآثار ،وذكر ال�شعوب التي ا�ستوطنت �أو حكمت �أو ّ
فل�سطني ،وكم َحك ََم ك ٌّل منها هذه الأر�ض ،ليخرجوا يف النهاية بنتيجة م�ؤداها �ض�آلة الفرتة
وامل�ساحة التي حكم فيها اليهود عرب التاريخ مقارنة بالعرب وامل�سلمني.ورغم �أن هذا
اجلانب مفيد يف ر ّد ادعاءات اليهود من النواحي التاريخية والعقلية املنطقية� ،إال �أن كثرياً
من ه�ؤالء الكتاب وامل�ؤرخني يقعون يف خط�أين كبريين ،هما (: )65
الأول :اعتبار تراث الأنبياء الذين �أر�سلوا �إىل بني �إ�رسائيل �أو قادوهم تراث ًا خا�ص ًا
باليهود فقط ،وهذا ما يريده اليهود.
الثاين :الإ�ساءة �إىل �سرية عدد من �أنبياء بني �إ�رسائيل با�ستخدام اال�ستدالالت امل�ستندة
املحرفة ،وهم عندما ي�ستخدمونها ،ف�إمنا يق�صدون الإ�شارة �إىل ال�سلوك
�إىل توراة اليهود
َّ
امل�شني لبني �إ�رسائيل وقادتهم عندما حلّوا يف فل�سطني ،لي�ضعفوا من قيمة دولتهم ،ويبينوا
انحطاط م�ستواهم احل�ضاري ،و ُيدخلون يف اال�ستدالالت ما ذكرته الإ�رسائيليات من اتهام
للأنبياء بالغ�ش والكذب والزنا واغت�صاب احلقوق وقتل الأبرياء ،يف حماولة لإثبات ق�سوة
ومكر ول�ؤم اليهود وت�شويه �صورة حكمهم ودولتهم يف ذلك الزمان.
بناء
ومن هنا كان ال ب ّد من تو�ضيح منهج القر�آن الكرمي يف احلديث عن اليهود ،لنحدد ً
عليه موقفنا من تاريخهم.
ال ب ّد من الت�أكيد �أو ًال على � َّأن القر�آن الكرمي ال ينظر �إىل �أحد باعتبار اجلن�س �أو الن�سل �أو
القوم ،لذلك فال بد من �إلغاء النظرة القومية جتاه بني �إ�رسائيل.
�إن اليهود ينظرون �إىل �أجدادهم نظرة قومية مغالية ،ويفهمون تاريخهم فهم ًا قومي ًا
مغالياً ،ومن ثم يتعاملون مع بع�ضهم يف هذا الزمان تعام ًال قومي ًا عن�رصياً.ونظراً لهذه
النظرة القومية اليهودية ،ف�إن بع�ض العرب املعا�رصين َير ُّدون عليهم بنظرة قومية عربية،
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فيعتربون كل فرد من �أفراد بني �إ�رسائيل ال�سابقني عدواً لهم ،ويعتربون كل فرتات تاريخهم
فرتات بغي�ضة ،لأنها تاريخ �أعدائهم.وامل�سلم الذي ينظر يف التاريخ مبنظار القر�آن ،ويتعامل
مع الآخرين ِوفق حقائق وتوجيهات القر�آن ،يرف�ض كلتي النظرتني املغاليتني.
والنظرة القر�آنية يف هذا املجال منهجية مو�ضوعية ،وتدعو امل�سلمني الذين ي�صدرون
عن القر�آن ،وينطلقون من حقائقه� ،إىل �أن يكونوا مو�ضوعيني منهجيني يف احلديث عن بني
�إ�رسائيل ال�سابقني ،وتقومي �أفرادهم.فالقر�آن الكرمي ُيبينِّ � َّأن بني �إ�رسائيل ال�سابقني �صنفان:
Ú Úم�ؤمنون �صاحلون مكرمون عند اهلل.
Ú Úكافرون ظاملون ملعونون عند اهلل.
ويقر القر�آن الكرمي ب�أن غالبية اليهود هم من ال�صنف الثاين.قال تعاىلَ } :و َل ْو �أَ َّن ُه ْم
ُّ

جني َل َو َما �أُن ِز َل ِ�إلَي ِهم ِّمن َّر ِّب ِه ْم لأ َكلُواْ مِ ن َف ْو ِق ِه ْم َومِ ن تحَ ْتِ �أَ ْر ُج ِل ِهم
�أَقَا ُموا ْ ال َّت ْو َرا َة َوا ِلإ ِ
َاب
ِّم ْن ُه ْم �أُ َّم ٌة ُّم ْقت َِ�ص َد ٌة َو َك ِثريٌ ِّم ْن ُه ْم َ�ساء َما َي ْع َملُو َن{ (. )66وقالَ } :و َل ْو �آ َم َن �أَ ْه ُل ا ْل ِكت ِ
َلكَا َن َخيرْ ًا َّل ُهم ِّم ْن ُه ُم المْ ُ�ؤْمِ نُو َن َو�أَكْثرَ ُُه ُم ا ْل َفا�سِ قُو َن{ (. )67

ومعظم بني �إ�رسائيل ال�سابقني ،الذين كانوا قبل جميء الإ�سالم ،ظاملون ع�صاة
جمرمون ،ناق�ضون للعهود واملواثيق ،متبعون للباطل والهوى ،حماربون للحق والر�سل
وت�سجل
والأنبياء.وعلى هذا ال�صنف الباغي ،تنطبق الآيات القر�آنية التي تذم بني �إ�رسائيل،
ِّ
عليهم خمالفاتهم ،وتقرر لعنتهم وعذابهم وغ�ضب اهلل عليهم (. )68
لقد كفانا القر�آن الكرمي ،مئونة التعرف على �أخالق اليهود وف�سادهم و�إف�سادهم ،غري
�أن �أنبياءهم و�صاحليهم �شيء �آخر ،فالأنبياء خري الب�رش ،وال ينبغي الإ�ساءة �إليهم واالجنراف
خلف الروايات الإ�رسائيلية املنحرفة ،التي ال ت�سيء للأنبياء فقط و�إمنا هلل تبارك وتعاىل.
فعلى �سبيل املثال يذكر التلمود �أن اهلل –تعاىل عما يقولون علواً كبرياً -يلعب مع
احلوت والأ�سماك كل يوم ثالث �ساعات ،و�أنه بكى على هدم الهيكل حتى �صغر حجمه من
�سبع �سماوات �إىل �أربع �سماوات ،و�أن الزالزل والأعا�صري حتدث نتيجة نزول دمع اهلل على
البحر ندم ًا على خراب الهيكل (. )69هذا ف�ض ًال عما ذكره القر�آن من ادعاءاتهم }وقالت

اليهود يد اهلل مغلولة ( ( ) ، )70لقد �سمع اهلل قول الذين قالوا �إن اهلل فقري ونحن
�أغنياء { (} ، )71وقالت اليهود عزير ابن اهلل{ (. )72
كما ين�سب اليهود �إىل �سيدنا يعقوب عليه ال�سالم �رسقة �صنم ذهبي من �أبيه ،و�أنه
و�سمي لذلك ب�إ�رسائيل ،كما تن�سب لـه ر�شوة �أخيه وخدعة �أبيه ،و�أنه
�صارع اهلل قرب نابل�س ُ
�سكت عن زنا ابنتيه و�أنه �أ�رشك بربه!!! وق�س على ذلك ما ذكروا عن باقي الأنبياء عليهم
ال�سالم (. )73
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حرف اليهود التوراة ،و�ساروا على نهج التوراة املحرفة يف �أخالقهم وف�سادهم
لقد َّ
و�إف�سادهم ،حمتجني مبا ن�سبوه �إىل �أنبيائهم كذب ًا وزوراً.ومن الواجب على امل�ؤرخني
وخ�صو�ص ًا امل�سلمني �أال يندفعوا يف ا�ستقرائهم لتاريخ فل�سطني �إىل اتهام �أنبياء اهلل ور�سله
مبا افرتاه عليهم اليهود ،وذلك يف �سبيل �إثبات حق الأقوام الأخرى يف فل�سطني.
لذا ف� ّإن القر�آن الكرمي قد �أن�صف القلَّة امل�ؤمنة من بني �إ�رسائيل ،ويف مقدمتهم الر�سل
َاب فَال َتكُن فيِ مِ ْر َيةٍ ِّمن ِّلقَا ِئ ِه َو َج َع ْلنَا ُه
والأنبياء.قال تعاىلَ } :و َل َق ْد �آ َت ْينَا ُم َ
و�سى ا ْل ِكت َ

ُه ًدى ِّل َبنِي ِ�إ�سرْ َائِي َل * َو َج َع ْلنَا مِ ْن ُه ْم �أَ ِئ َّم ًة َي ْه ُدو َن ِب�أَ ْم ِرنَا لمَ َّا َ�صبرَ ُوا َوكَانُوا ِب�آ َيا ِتنَا
ُيو ِقنُو َن{ (. )74وهذه القلّة هي نف�سها التي عانت من طغيان بني �إ�رسائيل وانحرافهم عن
املنهج القومي ،فما كان منهم �إال �أن تربءوا منهم ومن �أعمالهم.قال تعاىل} :لُعِ َن ا َّلذِي َن
ي َذ ِل َك بمِ َ ا َع َ�صوا َّوكَانُواْ
َك َفرُوا ْ مِ ن َبنِي �إِ�سرْ َائِي َل َعلَى ل َِ�س ِ
ي�سى ا ْب ِن َم ْر مَ َ
ان َدا ُوو َد َوعِ َ
َي ْع َت ُدو َن{ (. )75

و�إذا كانت رابطة العقيدة والإميان هي الأ�سا�س الذي يجتمع عليه امل�سلمون مهما
اختلفت �أجنا�سهم و�ألوانهم ،ف�إن امل�سلمني هم �أحق النا�س مبرياث الأنبياء -مبا فيهم �أنبياء
بني �إ�رسائيل – لأن امل�سلمني هم الذين ما زالوا يرفعون الراية التي رفعها الأنبياء ،وهم
ال�سائرون على دربهم وطريقهم ،وه�ؤالء الأنبياء هم م�سلمون موحدون ح�سب الفهم القر�آين.
هذا ما نفهمه من قوله تعاىل:

} َما كَا َن �إِ ْب َراهِ ي ُم َي ُهو ِد ًّيا َوالَ َن�صرْ َا ِن ًّيا َو َلكِن كَا َن َحنِي ًفا ُّم ْ�س ِل ًما َو َما كَا َن مِ َن
َّا�س ِب�إِ ْب َراهِ ي َم َل َّلذِي َن ا َّت َب ُعو ُه َو َه َذا ال َّن ِب ُّي َوا َّلذِي َن �آ َمنُوا ْ َواللهّ ُ َوليِ ُّ
ني * �إِ َّن �أَ ْولىَ الن ِ
المْ ُ�شرْ ِ ِك َ
()76
ني{ .
المْ ُ�ؤْمِ ِن َ
فهاتان الآيتان جاءتا يف معر�ض �إثبات حقيقة ما كان عليه �إبراهيم عليه ال�سالم
«لقد كان على الإ�سالم ،دين اهلل.و�أوليا�ؤه هم الذين ي�سريون على نهجه.واهلل ويل امل�ؤمنني
�أجمعني.ومن ثم ت�سقط ادعاءات ه�ؤالء وه�ؤالء ،ويتبني خط الإ�سالم الوا�صل بني ر�سل اهلل
وامل�ؤمنني بهم على توايل القرون» (. )77
وهناك العديد من الآيات القر�آنية الدالة على هذا املفهوم الذي �أ�رشنا �إليه ،ومنها
�إ�ضافة �إىل ما �سبق ،قوله تعاىلَ } :و�إِ ْذ َي ْر َف ُع �إِ ْب َراهِ ي ُم ا ْل َق َواعِ َد مِ َن ا ْل َب ْيتِ َ ِو�إ ْ�س َماعِ ي ُل َر َّبنَا

اج َع ْلنَا ُم ْ�س ِل َمينْ ِ َل َك َومِ ن ُذ ِّر َّي ِتنَا �أُ َّم ًة ُّم ْ�س ِل َم ًة
َت َق َّب ْل مِ نَّا �إِ َّن َك �أَ َ
ال�سمِي ُع ا ْل َعلِي ُم * َر َّبنَا َو ْ
نت َّ
َّلكَ{ (. )78
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وقوله تعاىلَ } :و َمن َي ْرغَ ُب َعن ِّم َّل ِة �إِ ْب َراهِ ي َم �إِ َّال َمن َ�س ِف َه َن ْف َ�س ُه َو َل َق ِد ْ
ا�ص َط َف ْينَا ُه فيِ
ني
ني * �إِ ْذ قَا َل َل ُه َر ُّب ُه �أَ ْ�س ِل ْم قَا َل �أَ ْ�س َل ْم ُت ِل َر ِّب ا ْل َعالمَ ِ َ
ال�صالحِ ِ َ
ال ُّد ْن َيا َو�إِ َّن ُه فيِ الآخِ َر ِة لمَ ِ َن َّ
ا�ص َطفَى َل ُك ُم ال ِّدي َن َفالَ تمَ ُو ُت َّن �إَ َّال
ُوب َيا َبن َِّي �إِ َّن اللهّ َ ْ
* َو َو َّ�صى ِب َها �إِ ْب َراهِ ي ُم َبنِي ِه َو َي ْعق ُ
ُوب المْ َ ْو ُت �إِ ْذ قَا َل ِل َبنِي ِه َما َت ْع ُب ُدو َن مِ ن
َو�أَنتُم ُّم ْ�س ِل ُمو َن * �أَ ْم كُن ُت ْم �شُ َه َداء �إِ ْذ َح�ضرَ َ َي ْعق َ
َب ْعدِي قَالُوا ْ َن ْع ُب ُد ِ�إ َل َه َك َو ِ�إ َل َه �آ َبا ِئ َك ِ�إ ْب َراهِ ي َم َو ِ�إ ْ�س َماعِ ي َل َو ِ�إ ْ�سحاَقَ ِ�إ َل ًها َواحِ ًدا َون َْح ُن َل ُه
ُم ْ�س ِل ُمو َن{ (. )79

والآيات ال�سابقة من الو�ضوح بحيث ال حتتاج �إىل �رشح.ويف املقابل ف�إن الإ�سالم يعترب
الإميان بالأنبياء والر�سل �أحد �أركان الإميان ،قال تعاىل} :قُولُواْ �آ َمنَّا ِباللهّ ِ َو َما �أُن ِز َل �إِ َل ْينَا

ي�سى
و�سى َوعِ َ
ُوب َوال ْأ�س َباطِ َو َما �أُوت َِي ُم َ
َو َما �أُن ِز َل �إىل �إِ ْب َراهِ ي َم َو�إِ ْ�س َماعِ ي َل َو ِ�إ ْ�سحاَقَ َو َي ْعق َ
َو َما �أُوت َِي ال َّن ِب ُّيو َن مِ ن َّر ِّب ِه ْم الَ ُن َف ِّرقُ َبينْ َ �أَ َح ٍد ِّم ْن ُه ْم َون َْح ُن َل ُه ُم ْ�س ِل ُمو َن{ (. )80

وب�شكل عام ف�أمة التوحيد هي �أمة واحدة ،من لدن �آدم عليه ال�سالم حتى يرث اهلل
الأر�ض ومن عليها ،و�أنبياء اهلل ور�سله و�أتباعهم هم جزء من �أمة التوحيد ،ودعوة الإ�سالم
هي امتداد لدعوتهم ،وامل�سلمون هم �أحق النا�س ب�أنبياء اهلل ور�سله ومرياثهم.فر�صيد الأنبياء
هو ر�صيدنا ،وجتربتهم هي جتربتنا ،وتاريخهم هو تاريخنا ،وال�رشعية التي �أعطاها اهلل
للأنبياء و�أتباعهم يف حكم الأر�ض املباركة املقد�سة هي داللة على �رشعيتنا وحقنا يف
هذه الأر�ض وحكمها (. )81
نعم ،لقد �أعطى اهلل هذه الأر�ض لبني �إ�رسائيل عندما كانوا م�ستقيمني على �أمر اهلل،
وعندما كانوا ميثلون �أمة التوحيد يف الأزمان الغابرة.ول�سنا نخجل �أو نرتدد يف ذكر هذه
احلقيقة و�إال خالفنا �رصيح القر�آن ،ومن ذلك ما ورد على ل�سان مو�سى عليه ال�سالم:

�ض ا ُ
مل َق َّد َ�س َة ا َّلتِي َكت ََب اللهّ ُ َل ُك ْم َوالَ َت ْر َت ُّدوا َعلَى �أَ ْد َبا ِر ُك ْم
} َيا َق ْو ِم ا ْد ُخلُوا الأَ ْر َ
َفتَن َق ِل ُبوا َخا�سرِ ِ ي َن{(. )82غري �أن هذه ال�رشعية ارتبطت مبدى التزامهم بالتوحيد وااللتزام

مبنهج اهلل ،فلما كفروا باهلل وع�صوا ر�سله وقتلوا الأنبياء ونق�ضوا عهودهم وميثاقهم،
ورف�ضوا اتباع الر�سالة الإ�سالمية التي جاء بها حممد �صلى اهلل عليه و�سلم والذي ب�شرّ
به �أنبياء بني �إ�رسائيل قومهم }ال َّر ُ�سو َل ال َّن ِب َّي الأُ ِّم َّي ا َّلذِي َي ِج ُدو َن ُه َم ْكتُو ًبا عِ ن َد ُه ْم فيِ
ال َّت ْو َرا ِة َوالإِنجْ ِ يل{ (ُّ } ، )83م َ�ص ِّدقًا لمِّ َا َبينْ َ َي َد َّي مِ َن ال َّت ْو َرا ِة َو ُم َب�شرِّ ًا ِب َر ُ�سولٍ َي�أْتِي مِ ن
ا�س ُم ُه �أَ ْح َم ُد{ (. )84فلما فعلوا ذلك حلّت عليهم لعنة اهلل وغ�ضبه } َف ِب َما َنق ِْ�ض ِهم
َب ْعدِي ْ
ِّمي َثا َق ُه ْم لَعنَّا ُه ْم َو َج َع ْلنَا ُقلُو َب ُه ْم قَا�سِ َية{ (. )85وقال تعاىلُ } :ق ْل َه ْل �أُ َن ِّب ُئكُم ِب�شرَ ٍّ ِّمن
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َذ ِل َك َم ُثو َب ًة عِ ن َد اللهّ ِ َمن َّل َع َن ُه اللهّ ُ َوغَ ِ�ضب َع َل ْي ِه َو َج َع َل مِ ْن ُه ُم ا ْل ِق َر َد َة َوالخْ َ نَا ِزي َر َو َع َب َد
ال�س ِبيلِ{ (. )86
الطَّ اغُ َ
وت �أُ ْو َل ِئ َك �شرَ ٌّ َّمكَاناً َو�أَ َ�ض ُّل َعن َ�س َواء َّ

حتولت �رشعية حكم الأر�ض املقد�سة �إىل الأمة التي �سارت على منهج الأنبياء،
وبذلك َّ
وحملت رايتهم ،وهي �أمة الإ�سالم.فامل�س�ألة يف فهمنا لي�ست متعلقة باجلن�س والن�سل والقوم
و�إمنا باتباع املنهج.
قره القر�آن يعرتف به عد ٌد من اليهود وامل�سيحيني املتبحرين يف درا�سة
وهذا الذي ُي ّ
العهدين القدمي واجلديد.ويف ذلك يقول �ألفرد جلوم ب�أنه« :من الوا�ضح � ّأن الوعود الإلهية �إىل
�أولئك الأنبياء قد �أُلغيت ب�سبب ر َّدة ال ّأمة اليهودية عن الدين» (. )87
وب�شكل وا�ضح،
وبناء على ما �سبق ،ف� ّإن الفهم ال�صحيح لن�صو�ص القر�آن الكرمي ،ي�شري
ٍ
ً
أر�ض عربية �إ�سالمية.ويف
�إىل � ّأن وجود اليهود الآن يف فل�سطني ،هو
اغت�صاب غري �رشعي ل ٍ
ٌ
هذه احلالة ف� ّإن املطلوب من امل�سلمني العمل على ا�سرتجاع هذا اجلزء املغت�صب.

خامتة:
يف نهاية هذا البحث نذكر �أهم اخلال�صات ،وهي:
بناء على معتقداتهم الدينية �أن فل�سطني هي �أر�ض امليعاد؛ �أي الأر�ض
1 .1ي ّدعي اليهود ً

التي منحهم اهلل �إياها ،ووعدهم بالعودة �إليها.

2 .2ما ذُكر يف كتب اليهود الدينية من ن�صو�ص ،يدل على �أن اهلل منح هذه الأر�ض
“ لإبراهيم ون�سله �إىل الأبد “ ولي�س يف هذا دلي ٌل على �أنها لهم وحدهم ،لأنه لي�س اليهود
وحدهم من ن�سل �إبراهيم ،بل ومن ن�سله �أي�ض ًا العرب ،ومنهم حممد �صلى اهلل عليه و�سلم.
�3 .3سكان فل�سطني الأ�صليني جاء معظمهم من جزيرة العرب ،وظلوا �سكان هذه البالد
حتى ع�رصنا هذا.وقد �سكن ه�ؤالء فل�سطني قبل �أن يدخلها اليهود بفرتة زمنية طويلة.
َّ �4 .4إن ُملك بني �إ�رسائيل مل ي�شمل يف � ّأي يوم من الأيام كل فل�سطني املعروفة بحدودها
ب�شكل م�ستقل متاماً ،هي مدة �ضئيلة قيا�س ًا �إىل تاريخ
احلالية ،و� ّإن املدة التي حكموا فيها
ٍ
فل�سطني ،و�أنه حتى عندما كانت لهم مملكتان ،كانوا يف كث ٍري من الأحيان خا�ضعني لنفوذ
قوى �أكرب منهم.
�5 .5إن اهلل قد وعد بني �إ�رسائيل بالأر�ض املقد�سة عندما كانوا م�ستقيمني على �أمر اهلل،
وعندما كانت ت�سو�سهم الأنبياء ،فلما ب ّدلوا و�أعر�ضوا وكفروا ذهب هذا احلق من �أيديهم.
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�6 .6إن امل�سلمني هم �أوىل من بني �إ�رسائيل ب�أنبيائهم ،وهم الورثة احلقيقيون لرتاثهم،
ا�ستمرار لدعوة ه�ؤالء الأنبياء ،و�إن احلق الذي �سعوا لتكري�سه هو احلق
ودعوة الإ�سالم هي
ٌ
الذي ي�سعى امل�سلمون لتكري�سه.
7 .7يت�ضح من كل ما �سبق � ّأن فل�سطني �أر�ض مغت�صبة ال �أر�ض ًا موعودة ،فما يزعمه
اليهود اليوم من �أن فل�سطني هي �أر�ضهم املوعودة ،كالم باطل من الناحيتني التاريخية
كيان �صهيوين غا�صب حمتل.
والدينية.وما دولة �إ�رسائيل القائمة الآن يف فل�سطني� ،سوى
ٌ
وواجبنا ال�رشعي كم�سلمنيْ � ،أن نعمل بكل الو�سائل املتاحة ،من �أجل حترير فل�سطني من هذه
الع�صابات املنحرفة املتعط�شة ل�سفك الدماء ،لنعيد الأر�ض ال�سليبة لأهلها ال�رشعيني ،فهي
�أر�ض الإ�سالم وامل�سلمني.
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اهلوامش:
1 .1التلمود :من �أهم الكتب الدينية عند اليهود ،وهو الثمرة الأ�سا�سية لل�رشيعة ال�شفوية؛
�أي تف�سري احلاخامات لل�رشيعة املكتوبة (التوراة) .انظر :امل�سريي ،عبد الوهاب حممد:
مو�سوعة اليهود واليهودية وال�صهيونية( ،القاهرة /بريوت :دار ال�رشوق ،ط1999 ،1م)،
.78 /5
2 .2بن جوريون� :سيا�سي يهودي ،من ر�ؤ�ساء احلركة ال�صهيونية ،وحركة العمل ال�صهيونية،
ومن املخططني لإقامة دولة �إ�رسائيل ،وجي�ش الدفاع الإ�رسائيلي ،ورئي�س حكومة
�إ�رسائيل ،و�أول وزير دفاع لها حتى تخلِّيه عن احلكم عام 1963م.تويف �سنة 1973م.
انظر :تلمي� ،أفرامي ومناحم :معجم امل�صطلحات ال�صهيونية ،ترجمة� :أحمد بركات
(عمان :دار اجلليل ،ط1988 ،1م) � ،ص .71
العجرميَ ،
3 .3انظر :امل�سريي :مو�سوعة اليهود واليهودية وال�صهيونية.78 /5 ،
�4 .4سفر �أ�شعياء .24 :33
5 .5امل�سريي :مو�سوعة اليهود واليهودية وال�صهيونية.78 /5 ،
�6 .6سفر التكوين .1 :12
�7 .7سفر التكوين .1 :17
�8 .8سفر التكوين .14 :13
�9 .9سفر التكوين .18 :15
�1010سفر العدد .34 :2
1111املرجع ال�سابق ،نف�س اجلزء وال�صفحة.
1212مو�شي دايان :حمارب وقائد ع�سكري ،و�سيا�سي و�أديب يهودي.انظر :تلمي :معجم
امل�صطلحات ال�صهيونية� ،ص .107
1313دايان ،مو�شي� :صحيفة جريوزامل بو�ست� 10 ،أغ�سط�س� /آب 1967م.
1414حممد ،حممد عبد ال�سالم :بنو �إ�رسائيل يف القر�آن الكرمي( ،الكويت :مكتبة الفالح ،ط،1
1400هـ1980 /م) � ،ص .264
1515مزامري .11 :9
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1616انظر :التل ،عبد اهلل :خطر اليهودية العاملية على الإ�سالم وامل�سيحية( ،بريوت :املكتب
الإ�سالمي ،ط1339 ،3هـ1979 /م) � ،ص�.156شلبي� ،أحمد :مقارنة الأديان( ،القاهرة:
مكتبة النه�ضة امل�رصية ،ط1988 ،8م) .118 /1 ،
1717املرجع ال�سابق ،نف�س اجلزء وال�صفحة.
1818انظر :ال�رشقاوي :حممد :الكنز املر�صود يف ف�ضائح التلمود( ،بريوت :دار عمران/
القاهرة :مكتبة الزهراء ،ط1414 ،1هـ1993 /م) � ،ص.77
1919كوهني :التلمود( ،باري�س :بايو1986 ،م) � ،ص .104
2020ال�رشقاوي :الكنز املر�صود يف ف�ضائح التلمود� ،ص .99
(عمان :دار
2121انظر :العو�ضي� ،أحمد :ال�صهيونية (ن�ش�أتها -تنظيماتها� -أن�شطتها) َ ،
النفائ�س ،ط1413 ،1هـ1993 /م) � ،ص .33 -32
2222فالدميري جاوبتن�سكي )1940 -1880( :مفكر �صهيوين ،وقائ ٌد حلركة ال�صهيونيني
الت�صحيحيني ،وهو من يهود رو�سيا.انظر :امل�سريي :مو�سوعة اليهود واليهودية
وال�صهيونية.258 /6 ،
2323عامل م�شهور ،و�أول رئي�س لدولة �إ�رسائيل ،وكان �أحد الزعماء الأوائل للحركة ال�صهيونية
خالل الفرتة التي تلت وفاة هرتزل.تويف �سنة 1952م.انظر :تلمي :معجم امل�صطلحات
ال�صهيونية� ،ص .70
2424حاييم بيالك� :أهم �شاعر رو�سي يهودي كتب بالعربية يف الع�رص احلديث.انظر :امل�سريي:
مو�سوعة اليهود واليهودية وال�صهيونية.312 /3 ،
2525انظر :العو�ضي :ال�صهيونية (ن�ش�أتها -تنظيماتها� -أن�شطتها) � ،ص .35 -33
2626انظر :جارودي ،روجيه :الأ�ساطري امل�ؤ�س�سة لل�سيا�سة الإ�رسائيلية ،ترجمة :حممد ه�شام،
(القاهرةَ /عمان :دار ال�رشوق ،ط1419 ،2هـ1989 /م) � ،ص .47
2727يتفق معظم �رشاح العهد القدمي عل �أن الن�ص املتداول حالي ًا يرجع �إىل �أربعة م�صادر:
�أولها م�صدر يحمل ا�سم « َي ْه َوة» ويعود �إىل القرن التا�سع قبل امليالد ،وهو ما ُي�شار �إليه
هنا با�سم امل�صدر اليهوي.
2828وهي” :و�أبارك مباركيك ،والعنك �ألعنه ،وتتبارك فيك جميع قبائل الأر�ض».
2929انظر :جارودي :الأ�ساطري امل�ؤ�س�سة لل�سيا�سة الإ�رسائيلية� ،ص.47
3030املرجع ال�سابق� ،ص .48
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3131املرجع ال�سابق ،نف�س ال�صفحة.
3232انظر :املرجع ال�سابق� ،ص .45
Riley- smith, Jonathan Simon Christopher: The Feudal Nobility and The3333
. ).Kingdom of Jerusalem, (London: Macmillan, 1973, p311

3434انظر :البي ،رينيه� :أديان ال�رشق الأو�سط( ،باري�س :فايارد1970 ،م) � ،ص.60
�3535سفر التكوين.9 :21 ،
3636انظر� :صالح ،حممد حم�سن :الطريق �إىل القد�س( ،لندن :ط ،1995 ،1من�شورات فل�سطني
امل�سلمة) � ،ص .15
3737انظر :ح�سونة ،خليل �إبراهيم :العن�رصية ال�صهيونية وكيفية مواجهتها( ،ليبيا :املن�ش�أة
ال�شعبية للن�رش والتوزيع والإعالن واملطابع1981 ،م) � ،ص .80
3838نق ًال عن :العفنان� ،سعد خلف :حقيقة اليهود1989( ،م ،بدون بلد ودار الن�رش) � ،ص.31
�3939سورة البقرة :الآية .124
4040انظر� :صالح :الطريق �إىل القد�س� ،ص .16 -15
�4141إملر بجر :حاخام يهودي ،وهو الرئي�س ال�سابق للمجل�س الأمريكي لليهودية يف الواليات
املتحدة الأمريكية.
4242برجر� ،إملر :النبوءة وال�صهيونية ودولة �إ�رسائيل( ،النا�رش :منظمة بدائل �أمريكية يهودية
لل�صهيونية ،حما�رضة �ألقيت يف جامعة ليدن بهولندا يف  20مار�س� /آذار 1968م.
�4343صالح :الطريق �إىل القد�س� ،ص .16
4444انظر :اخلريي ،في�صل �صالح :داللة �أ�سماء فل�سطني والقد�س على عروبتها (احل�ضارة
النطوفية) � ،ص ،1مقال على الإنرتنت:
www.Palestine- info.net/ arabic/ landhistiry/ history/ dalalat/ htm

4545املرجع ال�سابق� ،ص.2
4646خان ،ظفر الإ�سالم :تاريخ فل�سطني القدمي( ،بريوت :دار النفائ�س1984 ،م) .35 ،
4747عطار� ،أحمد عبد الغفور :عروبة فل�سطني والقد�س( ،دار الأندل�س ،ط1400 ،5هـ/
1980م) � ،ص.18
4848انظر :الدجاين ،يعقوب :فل�سطني واليهود جرمية ال�صهيونية والعامل� ،ص.27
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4949انظر� :سو�سة� ،أحمد :العرب واليهود يف التاريخ( ،دم�شق :العربي للإعالن والن�رش
والطباعة والتوزيع ،ط1973 ،6م) � ،ص.348

Khaldi, Walid: Before Their Diaspora: a photographic history of the Pal�5050
estinians 1876- 1948, Washington, D.C: Institute for Palestinian studies
.1948

5151خان ،ظفر الإ�سالم :تاريخ فل�سطني القدمي� ،ص.15
5252جفريز ،ج.م.ن :فل�سطني �إليكم احلقيقة ،ترجمة :خليل احلاج( ،القاهرة :دار الكتاب
العربي1971 ،م) � ،ص.37 -36
5353هي ن�صو�ص تعود �إىل القرن الثاين ع�رش قبل امليالد ،كُ تبت على �آنية من الفخار ،باخلط
الهرياطيقي ،وهي حمفوظة يف عدد من املتاحف يف �أنحاء العامل ،ويوجد منها مناذج يف
متحف القاهرة�ُ ،سميت بذلك لأنه كان ُيكتب ا�سم ال�شخ�ص امللعون على الآنية الفخارية،
ثم تحُ طَّ م ،وذلك اعتقاداً من امل�رصيني القدماء ب� َّأن ذلك يحبط �أي عمل عدواين �ضد
م�رص.انظر :زكار� ،سهيل« :القد�س بني حقائق التاريخ وزيف الإ�رسائيليات» ،حما�رضة
موجودة على املوقع التايل:
www.greenbookstudies.com/ akbar/ ak8- 5- 203mm.htm- 99k

5454اخلريي :داللة �أ�سماء فل�سطني والقد�س على عروبتها (احل�ضارة النطوفية) � ،ص.4

Conder,C.R (Claude Reiqnier) : THE Latin Kingdom of Jerusalem 1099 to5555
.1291 A.D , New York: AMS, repr 1973, 1897

5656اخلريي :داللة �أ�سماء فل�سطني والقد�س على عروبتها (احل�ضارة النطوفية) � ،ص .3
5757عطار :عروبة فل�سطني والقد�س� ،ص.21
�5858سفر التثنية .2 :33
�5959صالح :الطريق �إىل القد�س� ،ص .19
6060املرجع ال�سابق ،نف�س ال�صفحة.
6161خان ،ظفر الإ�سالم :تاريخ فل�سطني القدمي� ،ص .98
6262املرجع :ال�سابق� ،ص .124 -117
�6363سورة النحل :الآية .36
�6464سورة ال�شعراء :الآيات  ،176 ،161 ،141 ،123 ،105على التوايل.
�6565صالح ،حم�سن :الطريق �إىل القد�س� ،ص .12
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�6666سورة املائدة :الآية .66
�6767سورة �آل عمران :الآية .110
6868انظر :اخلالدي� ،صالح :حقائق قر�آنية حول الق�ضية الفل�سطينية( ،لندن :من�شورات
فل�سطني امل�سلمة1995 ،م) � ،ص .83 -79
6969ن�رص اهلل ،يو�سف :الكنز املر�صود يف قواعد التلمود( ،دم�شق :دار القلم /بريوت :دارة
العلوم ،ط1408 ،1هـ1987 /م) � ،ص.55
�7070سورة املائدة :االية.4
�7171سورة �آل عمران :الآية .181
�7272سورة التوبة :الآية .30
7373انظر :الزعبي ،حممد علي :دقائق النف�سية اليهودية( ،بريوت :بدون نا�رش1968 ،م) .و
�سعد ،بول�س حنا :همجية التعاليم ال�صهيونية( ،بريوت :دار الكتاب العربي1969 ،م) .
�7474سورة ال�سجدة :الآيتان (. )24 ،23
�7575سورة املائدة :الآية .78
�7676سورة �آل عمران :الآيتان .68 ،67
7777قطب� ،سيد :يف ظالل القر�آن( ،القاهرة /بريوت :دار ال�رشوق ،ط1405 ،11هـ1985 /م)
.409 /1 ،
�7878سورة البقرة :الآيتان .128 ،127
�7979سورة البقرة :الآيات .133 -130
�8080سورة البقرة :الآية .136
�8181صالح :الطريق �إىل القد�س� ،ص .14 -13
�8282سورة املائدة :الآية .21
�8383سورة الأعراف :الآية .157
�8484سورة ال�صف :الآية .6
�8585سورة املائدة .13
�8686سورة املائدة.60 :
8787انظر :الدجاين ،يعقوب :فل�سطني واليهود جرمية ال�صهيونية والعامل� ،ص.109
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د .عودة عبد عودة عبد اهلل

املصادر واملراجع:
أوالً  -املراجع العربية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

�1أيوب� ،سمري :وثائق �أ�سا�سية يف ال�رصاع العربي ال�صهيوين( ،بريوت :دار احلداثة،
1984م) .
2التل ،عبد اهلل :خطر اليهودية العاملية على الإ�سالم وامل�سيحية( ،بريوت :املكتب
الإ�سالمي ،ط1399 ،3هـ1979 /م) .
3ح�سونة ،خليل �إبراهيم :العن�رصية ال�صهيونية وكيفية مواجهتها( ،ليبيا :املن�ش�أة
ال�شعبية للن�رش والتوزيع والإعالن واملطابع1981 ،م) .
4اخلالدي� ،صالح :حقائق قر�آنية حول الق�ضية الفل�سطينية( ،لندن :من�شورات فل�سطني
امل�سلمة1995 ،م) .
5خان ،ظفر الإ�سالم :تاريخ فل�سطني القدمي( ،بريوت :دار النفائ�س1984 ،م) .
6اخلريي ،في�صل �صالح :داللة �أ�سماء فل�سطني والقد�س على عروبتها (احل�ضارة النطوفية)
.مقال يف موقع:
www.Palestine- info.net/ arabic/ land histiry/ history/ dalalat/ htm

7 .7الدجاين ،يعقوب كامل :فل�سطني واليهود جرمية ال�صهيونية والعامل( ،عمان :دار الفكر،
ط1421 ،1هـ2001 /م) .
8 .8زعبي ،حممد علي :دقائق النف�سية اليهودية( ،بريوت :بدون نا�رش1968 ،م) .
9 .9زكار� ،سهيل“ :القد�س بني حقائق التاريخ وزيف الإ�رسائيليات” ،حما�رضة موجودة
على املوقع التايل:
www.greenbookstudies.com/ akbar/ ak8- 5- 203mm.htm- 99k

�1010سعد ،بول�س حنا :همجية التعاليم ال�صهيونية( ،بريوت :دار الكتاب العربي1969 ،م) .
�1111سو�سة� ،أحمد :العرب واليهود يف التاريخ( ،دم�شق :العربي للإعالن والن�رش والطباعة
والتوزيع ،ط1973 ،6م) .
1212ال�رشقاوي ،حممد عبد اهلل :الكنز املر�صود يف ف�ضائح التلمود( ،بريوت :دار عمران،
القاهرة :مكتبة الزهراء ،ط1414 ،1هـ1993 /م) .
�1313شلبي� ،أحمد :مقارنة الأديان (اليهودية) ( ،القاهرة :مكتبة النه�ضة امل�رصية ،ط،٨
1988م) .
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�1414صالح ،حممد حم�سن :الطريق �إىل القد�س( ،لندن :ط ،1995 ،1من�شورات فل�سطني
امل�سلمة) .
1515العفنان� ،سعد خلف :حقيقة اليهود1989( ،م ،بدون بلد ودار الن�رش) .
1616عطار� ،أحمد عبد الغفور :عروبة فل�سطني والقد�س( ،دار الأندل�س ،ط1400 ،5هـ/
1980م) .
(عمان :دار النفائ�س،
1717العو�ضي� ،أحمد :ال�صهيونية (ن�ش�أتها -تنظيماتها� -أن�شطتها) َ ،
ط1993 ،1م) .
 1818قطب� ،سيد :يف ظالل القر�آن( ،القاهرة /بريوت :دار ال�رشوق ،ط1405 ،11هـ1985 /م).
1919الكتاب املقد�س( ،بريوت :دار امل�رشق ،ط1991 ،2م) .
2020حممد ،حممد عبد ال�سالم :بنو �إ�رسائيل يف القر�آن الكرمي( ،الكويت :مكتبة الفالح ،ط،1
1980م) .
2121امل�سريي ،عبد الوهاب حممد :مو�سوعة اليهود واليهودية وال�صهيونية( ،القاهرة/
بريوت :دار ال�رشوق ،ط1999 ،1م) .
2222ن�رص اهلل ،يو�سف :الكنز املر�صود يف قواعد التلمود( ،دم�شق :دار القلم /بريوت :دارة
العلوم ،ط1408 ،1هـ1987 /م)

ثانياً  -املراجع املرتمجة إىل العربية:
1 .1برجر� ،إملر :النبوءة وال�صهيونية ودولة �إ�رسائيل( ،النا�رش :منظمة بدائل �أمريكية يهودية
لل�صهيونية ،حما�رضة �ألقيت يف جامعة ليدن بهولندا يف  20مار�س� /آذار 1968م) .
2 .2تلمي� ،أفرامي ومناحم :معجم امل�صطلحات ال�صهيونية ،ترجمة� :أحمد بركات العجرمي،
(عمان :دار اجلليل ،ط1988 ،1م) .
َ
3 .3جارودي ،روجيه :الأ�ساطري امل�ؤ�س�سة لل�سيا�سة الإ�رسائيلية ،ترجمة :حممد ه�شام،
(القاهرةَ /عمان :دار ال�رشوق ،ط1419 ،2هـ1989 /م) .
4 .4دايان ،مو�شي� :صحيفة جريوزامل بو�ست� 10 ،أغ�سط�س� /آب 1967م.
5 .5كوهني :التلمود( ،باري�س :بايو1986 ،م) .
6 .6البي ،رينيه� :أديان ال�رشق الأو�سط( ،باري�س :فايارد1970 ،م) .
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 عودة عبد عودة عبد اهلل.د

: املراجع األجنبية-ًثالثا
1.

Conder,C.R (Claude Reiqnier) : THE Latin Kingdom of Jerusalem

2.

1099 to 1291 A.D , New York: AMS, repr 1973, 1897.

3.

International Congress of The History of Bilad Al- Sham (The
University of Jordan) : The International Conference on Bilad AlSham: Palestine, 19- 24 April 1980, (AMMAN: royal scientific society
press, 1883- 1984), p11.

4.

Khaldi, Walid: Before Their Diaspora: a photographic history of the
Palestinians 1876- 1948, Washington, D.C: Institute for Palestinian
studies 1948.

5.

Le Strange, G. (Guy) : Palestine Under The Muslims: a description of
Syria and the holy land from A.D 650 to 1500, (New York: AMS, REPR
1975,1890) .

6.

Riley- smith, Jonathan Simon Christopher: The Feudal Nobility and The
Kingdom of Jerusalem, (London: Macmillan, 1973, p311.) .
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أثر القيم التنظيمية للمديرين
على التوافق التنظيمي وقيم العمل
(دراسة كمية على عدد من املديرين)

د .عاطف جابر طه عبد الرحيم

تاريخ التسليم2013 /2 /3 :م ،تاريخ القبول2013 /8 /13 :م.
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ملخص:
تهدف هذه الدرا�سة ايل معرفة �أثر القيم التنظيمية للمديرين على التوافق
التنظيمي وقيم العمل على �رشكات عدة يف حمافظة القاهرة ،كما تهدف �إىل معرفة
مدى ت�أثري اخل�صائ�ص ال�شخ�صية والوظيفية للمديرين يف حتديد قيمهم ا لإدارية،
و�سعت الدرا�سة �أي�ض ًا �إىل معرفة فيما �إذا كانت هناك عالقة معنوية بني القيم ا لإدارية
للمديرين التي ميار�سونها يف موقع العمل.ومت �إ�ستخدام التحليل العاملي (Factor
 )Analysisوهو �أحد الأ�ساليب الإح�صائية الذي يهدف �إىل تب�سيط االرتباطات التي
لها داللة �إح�صائية بني خمتلف املتغريات الداخلة فى التحليل و�صوال �إىل العوامل
امل�شرتكة التى ت�صف العالقة بني هذه املتغريات وتف�سريها ،وقد اظهرت الدرا�سة
النتائج التالية :ان ترتيب القيم الإدارية للمديرين بداللة متو�سطاتها احل�سابية
كاالتي -:القيم االن�سانية اوال ،يليها القيم التنظيمية ،ثم القيم ا لأخالقية ،فقيم
امل�شاركة ،قدمت الدرا�سة بع�ض التو�صيات واملقرتحات املنا�سبة للمهتمني مبو�ضوع
هذه الدرا�سة كان �أهمها :تر�سيخ مفاهيم وا�س�س عمل الفريق الواحد وتوفري الو�سائل
املطلوبة لأ�ساليب العمل �إىل جانب االهتمام بالعاملني وبحاجاتهم وار�ساء العدالة
والثقة.و�رضورة اهتمام املديرين بالقيم االجتماعية اال�صيلة ون�رشها بني العاملني
لت�أثريها الفعال والإيجابي على �سلوك العاملني ،كلمات مفتاحية :القيم التنظيمية،
التوافق التتنظيمي ،قيم العمل.
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The Impact of the Managers’ Organizational Values
on the Organizational Competence and Work Value
(Quantifiable Study on Number of the Managers)

Abstract:
This study aims at knowing the effect of the managers’ organizational
value on the organizational competence and work’s value in many companies
in Cairo governorate, The study aims as well to identify the extent to which
the personal and professional characteristics of the managers affect their
administrative values and those of the workers.The study also seeks to find out
whether there exist, an abstract relationship among the administrative values
of managers practiced at work.The Factor analysis is used and it is considered
one of the statistic methods that aims at simplifying the connections that
have statistic meaning among the different variables used in the analysis to
reach the common factors that describe the relation between these variables
and explaining them.The study also sought to discover whether there was a
significant relationship between the administrative values and they practice
at work site.The study results were as follows: The managers' administrative
values then were ranked per their score as follows; human values first, followed
by organizational Values, ethical values, and participation values.The study
ended up with some recommendations to those managers or Workers who
are interested in doing business such as establishing the concepts of group
or team work, providing the demanded technigues for work, giving interest
to the justice and trust.It is also important that managers pay attention to
orginal social norms and spread them among employees.Arab mangers have
to pay careful attention to the strong social relationships that permeate all
aspects of managerial works.
Keywords: The organizational Values, the organizational competence
and the work’s values.
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املبحث األول  -منهجية الدراسة واجلوانب اإلجرائية:
 :1 - 1مقدمة:
يع ّد البعد القيمي من �أهم عنا�رص النجاح ،فبقدر ن�شاطه وقوته تتحدد كفاءة املنظمة
وفاعليتها ،ويف هذا الإطار ي�ؤكد �أحد الباحثني على �أن البعد القيمي يتعاظم دوره يف
حت�سني فاعلية الإدارة يف ظل التغري ال�رسيع يف املحتوى املعريف وال�سباق العاملي نحو
�إثبات هوية الثقافة لكل ح�ضارة على ح�ساب هوية ح�ضارة �أخرى ،فظهر االجتاه نحو تتبع
�أثر اجلانب الإن�ساين وعلم ال�سلوك على الإدارة ()1
وقد ركزت كثري من الدرا�سات العلمية والأبحاث قدمي ًا وحديث ًا على �أهمية القيم يف
العملية الإدارية فعلى �سبيل املثال �أ�شارت بع�ض الدرا�سات التي قامت بها جامعة ميت�شيجن
�إىل �أهمية القيم الإدارية ،وقام العامل ليكرت  Likertب�إجراء عدة �أبحاث لتحليل �سلوك القائد
ودرا�سة �أثر قيمه واجتاهاته على �إنتاجية العاملني (. )2
وك�شفت درا�سات �أخرى عن مدى ت�أثري القيم التنظيمية و�أهميتها يف املنظمة وحددتها
يف :القوة والفاعلية والعدالة وفرق العمل والقانون والدفاع وا�ستغالل الفر�ص واملناف�سة
واتفق الباحثون على �أهميــتها يف العمل (. )3
وللقيم التنظيمية �أثر يف العمل ،ومن �أهمها الأداء اجليد ،والكفاءة يف العمل ،وحتقيق
الأهداف وغريها (. )4
ومن جانب �آخر ف�إن هناك درا�سات ركزت على �أهمية القيـــم ال�شخ�صية واالعتقادات
التي يتبناها املدير �أو القائد يف املنظمة ،ودورها يف تفعيل العملية الإدارية ،فكلما زادت
القيم الإيجابية لدى القادة الإداريني ،كلما �أثر ذلك على كفاءة الإجراءات الإدارية ،ويكون
ذلك عن طريق تفهم القادة لقيم مر�ؤو�سيهم ،وبالتايل م�شاركتهم م�شاعرهم وهمومهم ،مما
يعك�س �أف�ضل الأثر يف نف�سياتهم والعك�س كذلك ،واملوظف الذي يري �أنه على خالف يف القيم
مع جمموعته �أو ر�ؤ�سائه ،يت�رصف على نحو خمتلف ،مما ين�شئ �رصاع ًا يولد انق�سامات،
وف�ص ًال بني الأفراد العاملني داخل املنظمة ،وترى تلك الدرا�سة �أنه حني يكون الأداء متدنياً،
ف�إن ال�رصاع بني قيم املوظفني والقيم التنظيمية قد يكون ال�سبب (. )5
و�أ�شارت بع�ض الدرا�سات ب�شكل مبا�رش �إىل �أهمية القيم يف العمل الإداري ،بل حددت
�أهمية القيم ال�شخ�صية للقادة وت�أثريها يف املنظمة ،وكذلك �أهمية القيم التنظيمية داخل
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تلك املنظمة و�أثرها على الفرد ،ودرا�سة كل من هذه النظم القيمية يعطي مدلو ًال وا�ضح ًا
على �أهميتها (. )6
وحتقيق عملية التوافق والرتابط بني كل من القيم التنظيمية والقيم ال�شخ�صية يف �إطار
موحد ،يع ّد منظومة قوية تخدم العملية الإدارية ،حيث �إن التوافق واالن�سجام بني القيم التي
ينتمي �إليها الفرد وبني القيم ال�سائدة يف بيئة العمل ب�شكل عام ،ي�ساهم يف خف�ض معدل
عن�رصي العدالة واالت�صال الإداري الفاعل (. )7
ال�رصاع ،وتوفري
ْ

وهذا يعني �أنه كلما ازدادت درجة التوافق بني قيم املنظمة وقيم الأفراد ،كلما كان
ذلك �أدعى لتطابق القيم بينهما ،و�أدعى �إىل املزيد من الوالء والنجاح والعمل على حتقيق
الأهداف الكلية ،التي تدفعها قيمة م�شرتكة والعك�س ،والدرا�سات التي تناولت عالقة قيم
ال�شخ�صية وقيم املنظمة ،ت�ؤكد على �رضورة حتقيق تكامل وتوافق وان�سجام بني قيم الفرد
وقيم املنظمة ،حتى يتحقق الدور امل�أمول من كل منهما ،يف ظل منظومة متنع بتكاملهما
ال�رصاع الذي قد ي�ؤثر على فعاليتهما (. )8

 2 -1مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
وميكن �صياغة م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

ما درجة توافر القيم التنظيمية لدى املديرين ،وما درجة ت�أثريها على
التوافق التنظيمي وقيم العمل يف املنظمات.
 -3 -1أسئلة الدراسة:
يتفرع من ال�س�ؤال الرئي�س ال�سابق الأ�سئلة الفرعية الآتية:
1 .1ما درجة توافر القيم التنظيمية (الدينية ،والفكرية ،والتعليمية ،واالجتماعية،

واالقت�صادية ،والوطنية ،واجلمالية ،والأخالقية) لدى املديرين يف ال�رشكات حمل الدرا�سة؟.
2 .2ما درجة ت�أثري القيم التنظيمية (الدينية ،والفكرية ،والتعليمية ،واالجتماعية،
واالقت�صادية ،والوطنية ،واجلمالية ،والأخالقية) على التوافق التنظيمي وقيم العمل لدي
املديرين يف هذه ال�رشكات؟ .
3 .3هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستجابات املديرين لدي هذه ال�رشكات
حول �إدراك توافر القيم التنظيمية ،وت�أثريها على التوافق التنظيمي وقيم العمل؟ .
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4 .4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستجابات املديرين والعاملني يف هذه
ال�رشكات وبني توافر القيم التنظيمية لدى ااملديرين ومدى ت�أثريها يف التوافق التنظيمي
وقيم العمل؟
5 .5ما الت�صور املقرتح لتنمية جمموعة القيم التنظيمية للمديرين يف ال�رشكات حمل
التطبيق يف �ضوء نتائج الدرا�سة؟ .

 4 -1أهمية الدراسة:
تكت�سب هذه الدرا�سة �أهميتها من �أهمية مو�ضوعها ،حيث �إن للقيم كما �أو�ضح Steer

) & Porter (1985دوراً رئي�س ًا يف تطور عمل املنظمات ،وتقدم املجتمع ومتا�سكه ،فهي
تزيد من تنمية الإح�سا�س بامل�س�ؤولية االجتماعية ،وااللتزام وال�ضبط الداخلي ،ودرا�سة القيم
التنظيمية لدى املديرين يف ال�رشكات حمل الدرا�سة وت�أثريها على التوافق التنظيمي وقيم
العمل ،تكمن �أهميتها فى �أنها:
1 .1تفيد الباحثني واملهتمني مبجال القيم التنظيمية يف املجال التطبيقي للوقوف
على مدى توافر القيم التنظيمية ومدى ت�أثريها يف التوافق التنظيمي وقيم العمل واملجاالت
امل�ستقبلية التي ميكن �أن تتجه �إليها بحوث القيم التنظيمية.
2 .2تفيد املهتمني بتعليم القيم التنظيمية من اخلرباء واملتخ�ص�صني وامل�س�ؤولني عن
�إعداد الربامج التدريبية لال�ستفادة منها يف تطوير املوارد الب�رشية يف املنظمات.
3 .3تعد عن�رصاً م�شرتك ًا يدخل يف تركيب البناء االجتماعي ،وتكوين بناء ال�شخ�صية
الفردية.
4 .4ت�سهم يف تكامل �شخ�صية الفرد واتزان �سلوكه وقدرته على مقاومة االنحرافات،
والتوازن بني م�صاحله ال�شخ�صية ،وم�صلحة املنظمة وبالتايل م�صلحة املجتمع.
5 .5تفيد املهتمني باجلانبني ال�سلوكي والإداري للتفاعل الإيجابي مع التيارات الفكرية
التي حتملها العوملة وتقنية االت�صاالت املختلفة لتقليل الآثار ال�سلبية لتلك التيارات على
املديرين والعاملني يف تلك ال�رشكات.
6 .6حتدد م�سارات الفرد و�سلوكياته يف احلياة.
7 .7لها دور حيوي يف كفاءة الأداء.
8 .8الك�شف عن م�ستوى القيم التنظيمية لدى املديرين ،ومعرفة درجة ت�أثريها على
املمار�سات ال�سلوكية من ناحية التوافق التنظيمي وقيم العمل.
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 :5 -1أهداف البحث:
يهدف هذا البحث �إىل:
1 .1قيا�س القيم التنظيمية للمديرين يف املنظمات وتقوميها ،وذلك با�ستخدام التحليل

العاملي من الدرجات لعليا لتحديد �أهم العوامل امل�ؤثرة يف هذا الدور.
2 .2حتديد املق�صود بالتوافق القيمي ودوره يف العملية الإدارية ب�شكل عام.
3 .3معرفة �أثر القيم التنظيمية على التوافق التنظيمي للمديرين.
4 .4معرفة �أثر القيم التنظيمية على �أداء العاملني.
5 .5طرح منوذج ريا�ضي مقرتح لتحقيق التوافق القيمي بني ال�شخ�صية والقيم
التنظيمية لدى املديرين.

 6 -1حدود الدراسة:
 .أاحلدود املو�ضوعية :تقت�رص هذه الدرا�سة يف درا�سة �أثر القيم التنظيمية لدى
بع�ض املديرين يف عدد من ال�رشكات يف حمافظة القاهرة ،ومعرفة ودرجة الت�أثري لهذه
القيم على التوافق التنظيمي وقيم العمل
.باحلدود املكانية :تقت�رص هذه الدرا�سة على عدد من املديرين يف بع�ض ال�رشكات
املوجودة داخل نطاق حمافظة القاهرة.
.تاحلدود الزمانية :طبقت هذه الدرا�سة خالل العام 1433 /1432هـ/2011 -
2012م.

 7 -1مصطلحات الدراسة:
تعد م�صطلحات الدرا�سة من املوجهات املنهجية وال�ضوابط العلمية للبحث ،ولهذا حدد
الباحث �أهم امل�صطلحات امل�ستخدمة يف الدرا�سة ،من وجهة نظر الأدبيات واملمار�سات
املتعلقة ب�إدارة املوارد الب�رشية ذات العالقة ،وحتديدها �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة.وفيما
ي�أتي عر�ض لأهم امل�صطلحات:

◄◄القيم:
�أو�ضح (� )Gurainik,1986أن القيمة هي "جمموعة من املبادئ والأهداف واملعايري
املقبولة من الفرد ويتم�سك بها املجتمع (. )9
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وعرفها الباحث �إجرائيا يف هذه الدرا�سة ب�أنها جمموعة القناعات لدى املديرين التي
توجه �سلوكهم ملا هو ح�سن �أو �سيئ ،ويف الوقت نف�سه ت�سهم يف ترتيب الأولويات لديهم.
القيم الدينية:
عرفها قميحة ب�أنها " :جمموعة الأخالق التي ت�صنع ن�سيج ال�شخ�صية الإ�سالمية
وجتعلها متكاملة قادرة على التفاعل احلي مع املجتمع ،وعلى التوافق مع �أع�ضائه ،وعلى
العمل من �أجل النف�س والأ�رسة والعقيدة " (خياط1426 ،هـ. )10( )33 ،
وعرفها الباحث �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة ب�أنها :جمموعة املثل العليا النابعة من الدين
الإ�سالمي التي يتخذها املدير معياراً للحكم على الأ�شياء واملو�ضوعات وموجه ًا �أ�سا�سي ًا
ل�سلوكه داخل املنظمة.

◄◄القيم الفكرية:
عرفها زاهر (1984م) ب�أنها "القيم التي تت�ضمن اهتمام ًا عميق ًا باكت�شاف احلقيقة �أو
�سيادة االجتاهات املعرفية وهي �سمة جت�سد منط العامل �أو الفيل�سوف" (. )11
وعرفها الباحث �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة ب�أنها جمموعة الت�صورات الذهنية التي
ميلكها املديرون ،وتوجه �سلوكهم نحو البحث عن احلقائق واملعارف واملعلومات من خالل
الإبداع الناقد والنقد الإبداعي والتحليل العلمي وفق ًا لر�ؤية �إ�سرتاتيجية.

◄◄القيم االجتماعية:
عرفها طهطاوي (1996م )47 ،ب�أنها " :التي تت�ضمن اهتمام الفرد ،وميله �إىل التعاون
مع الآخرين ب�شكل يج�سد منط ال�شخ�ص االجتماعي " (. )12
وعرفها الباحث �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة ب�أنها جمموعة املثل الإيجابية التي يقدمها
املدير ملنظمته وملجتمعه ،وت�سهم يف حتديد نوعية تفاعله االجتماعي وت�ضبط �سلوكه مبا
يتوافق مع توقعات الآخرين.

◄◄القيم االقت�صادية:
عرفها طهطاوي (1996م )47 ،ب�أنها " التي تت�ضمن اهتمام الفرد ،وميله �إىل ما هو
نافع اقت�صادياً ،وهي قيمة يت�صف بها رجال املال والأعمال " (. )13
وعرفها الباحث �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة ب�أنها جمموعة املثل العليا التي توجه
املديرين نحو الرت�شيد وتقليل التكاليف املادية مقابل العمل على زيادة العوائد (حتليل
التكلفة والعائد) .
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◄◄القيم التنظيمية:
عرفها الباحث �إجرائي ًا يف هذه الدرا�سة ب�أنها جمموعة القناعات القيمية ،التي توجه
�سلوك املديرين نحو تنظيم منظماتهم تنظيم ًا متوازناً ،وفق ًا للمعايري الفنية والتنظيمية
والدينية والفكرية والتعليمية واالجتماعية واالقت�صادية والوطنية والأخالقية ،التي ت�سهم
يف تنمية �سلوك العاملني ،وتطوير م�ستوي �أدائهم وزيادة الوعي املعريف.

◄◄التوافق التنظيمي:
عرفه الباحث علي �أ�سا�س �أنه �إجماع العاملني يف املنظمة ،علي الأميان بر�سالة
املنظمة ،و�أهدافها النابعة من فل�سفتها و�أغرا�ضها التنظيمية.

◄◄قيم العمل:
هي جمموعة املعايري واملباديء احلاكمة لدي الفرد ،التي ت�شكل قناعاته ب�أهمية
وقيمة العمل ،علي م�ستواه ال�شخ�صي ،وعلي م�ستوي املنظمة.

املبحث الثاني  -اإلطار النظري للبحث:
طبيعية القيم التنظيمية:

● ●�أوالً -مفهوم القيم التنظيمية:
تعد القيم التنظيمية ركيزة �أ�سا�سية يف توجيه ال�سلوك الب�رشي ،ويف �ضبط التوجه
االجتماعي والأداء امل�ؤ�س�سي ،حيث تباينت وجهات النظر يف تعريف مفهوم القيم ب�شكل
عام ،وتعريف القيم التنظيمية ب�شكل خا�ص ،وذلك نظراً للتباين يف الثقافات والأهداف
الإ�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سات ،واملح�صول الفكري وال�سلوكي للأفراد ،حيث �أ�شار املغربي
(1414هـ� )106 ،إىل �أن القيم تختلف من جمتمع �إىل �آخر ،كما �أنها تختلف ح�سب الأ�سا�س
الذي ترتكز عليه ( ، )14وي�ؤكد ذلك اجلالد (1426هـ )20 ،الذي �أ�شار �إىل �أنه ي�صعب الوقوف
معان عند من ي�ستعملونها كافة،
على الدالالت اال�صطالحية للقيمة ،وما تت�ضمنه من
ٍ
فالق�ضية القيمية �شائكة امل�سائل كثرية الت�رشيعات ( ، )15وقد �أ�شار فران�سي�س وودكوك
(1416هـ) �إىل �أن القيم عبارة عن معتقدات بخ�صو�ص ما هو ح�سن �أو �سيئ وما هو مهم
�أو غري مهم ( ، )16و�أو�ضح العثيمني (1414هـ� " )43 ،أن القيم هي القواعد واملعايري التي
متكن الفرد من التمييز بني ال�صواب واخلط�أ ،وبني ما هو مرغوب فيه ،وما هو غري مرغوب
فيه ،وبني ما هو كائن ،وما يجب �أن يكون " ( ، )17يف حني يرى روبينز (2002م" )460 ،
�أن القيم هي معتقداتك ال�شخ�صية والفردية ،عما هو مهم بالن�سبة لك" ( ، )18و�أ�شارالعدلوين
(1423هـ� )38 ،إىل �أن "القيم هي جمموعة من الأحكام واملعايري ،التي تنبثق عن م�ؤ�س�سة
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ما ،وتكون مبثابة موجهات للحكم على الأعمال واملمار�سات املعنوية واملادية ،وتكون
لها من القوة والت�أثري على امل�ؤ�س�سة ،مبا لها من �صفة ال�رضورة والإلزام والعمومية ،و�أي
خروج عليها �أو انحراف عنها ،ي�صبح مبثابة اخلروج عن �أهداف امل�ؤ�س�سة " ( ، )19و�أ�شار
حمادات (1426هـ� )26 ،إىل " �أن القيم هي جمموعة من املعايري والأحكام تتكون لدى
الفرد ،من خالل تفاعله مع املوقف واخلربات الفردية واالجتماعية ،بحيث متكنه من اختيار
�أهداف وتوجهات حلياته ،يراها جديرة بتوظيف �إمكانياته " ( ، )20وا�ستنتج الباحث من

التعريفات ال�سابقة ما ي�أتي:
1 .1عدم اتفاق الأدبيات الإدارية وال�سلوكية على تعريف حمدد ووا�ضح للقيم ،ولكنهم

�شبه متفقني على �أن القيمة تعرب عما يعتقده الفرد ،ويرى ب�أنه معيار لت�رصفاته و�سلوكه.
2 .2تعد القيم مبثابة قناعات لدى الأفراد ،نتيجة لبع�ض امل�ؤثرات العقدية ،والثقافية،
والرتبوية ،واالجتماعية ،والإعالمية.
3 .3تعد القيم مبثابة موجهات لل�سلوك الب�رشي يف �ضوء القناعات التي تبلورت لدى
الأفراد ،وبالتايل لها �أثر �إيجابي �أو �سلبي على الأداءات امل�ؤ�س�سية.
4 .4متثل القيم معايري تتم الأحكام الفردية يف �ضوئها ،وبالتايل ف�إن قوة القرار
الإداري تنبع من قوة القيم والعك�س �صحيح.

● ●ثانياً -خ�صائ�ص القيم التنظيمية:
للقيم ب�شكل عام جمموعة من اخل�صائ�ص التي متيزها عن غريها ،وبالتايل ف�إن للقيم
التنظيمية كذلك جمموعة من اخل�صائ�ص ،منها ما �أو�ضحه الر�شيد (2000م)21( )34 ،
ما يلي:
 .أحتتل القيم مركزاً رئي�س ًا يف تكوين �شخ�صية الفرد ون�سقه املعريف وحتديد �سلوكه.
.بيتعلم الفرد من خالل تفاعله مع البيئة االجتماعية يف مواقف االختبار واملفا�ضلة.
.تتعد القيم معياراً للحكم ،حيث ال تتوقف على الذاتية ،بل على �أ�سا�س من التعقل
والتذوق والتقدير اخللقي بعيداً عن الفردية وامل�صلحة اخلا�صة.

يف حني �أ�شار الطجم وال�سواط (1421هـ� )101 ،أن من خ�صائ�ص القيم ما يلي(:)22
1 .1متثل القيم معياراً للمفا�ضلة بني خيارات عدة ،لأن ال�شخ�ص يكافح من �أجل حتقيق

الأ�شياء التي تتفق مع قيمه.
2 .2للقيم من القوة والت�أثري على الفرد واجلماعة ما يو�صلها �إىل درجة االلتزام.
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3 .3البعد القيمي للإن�سان لي�س جامداً يف جميع مكوناته ،بل �إن القيم رغم ت�أ�صلها يف
النف�س الب�رشية تبقى يف �إطار الن�سبية.

● ●ثالثاً -م�صادر القيم التنظيمية:
�أ�شار الطجم وال�سواط �إىل جمموعة من امل�صادر منها ( 1421هـ،

 ،100بت�رصف) (:)23
1 .1الدين الذي ي�ؤمن به الأفراد يولد لديهم قيم ًا تنبع من توجهات ذلك الدين ،وال �شك
�أن لكل جمتمع عقيدة ي�ؤمن بها ،وبالتايل تتباين القيم من جمتمع �إىل �آخر.
2 .2الإطار الثقايف الذي يعي�ش فيه الأفراد ويت�أثرون مبتغرياته.
3 .3العادات واخلربات التي تتبلور لدى الأفراد.
4 .4املمار�سات ال�سلوكية املتكررة التي تتحول �إىل قيم.
5 .5االحتياجات الفردية واالجتماعية املتغرية تفر�ض متطلبات حياتية جديدة
وبالتايل تتبلور قيم جديدة.
6 .6املجتمع مبا يفر�ضه من �سمات على الأفراد تتبلور يف النهاية على �شكل قيم
جمتمعية للأفراد.
7 .7الأ�رسة ب�صفتها اللبنة الأوىل يف بناء قيم الأفراد التي على �ضوئها يتعلم ال�صواب
واخلط�أ واملقبول واملرفو�ض.

● ●رابعاً -تكوين القيم التنظيمية:
�إن القيم يف جمملها �أقرب �إىل عدم الثبات ،وبالتايل فهي متغرية بتغري الثقافة
والزمان واملكان ،حيث �أ�شار فران�سي�س وودكوك (1415هـ  28 -19بت�رصف) �إىل �أن القيم
الإدارية (التنظيمية) مرت ب�سبع مراحل ،متثلت يف (: )24
1 .1مرحلة العقالنية:
جاءت انعكا�س ًا لآراء ونظريات املدر�سة الكال�سيكية (العلمية)  ،حيث تركز على القيم
املادية والإدارية التنظيمية ،بالإ�ضافة �إىل قيم الكفاءة الإنتاجية والأدوار والإجراءات
وتدرج ال�سلطة.
2 .2املرحلة العاطفية:
ظهرت مع حركة �إدارة العالقات الإن�سانية ،وكان لنتائج درا�سات هاوثورن �أثر كبري
يف ظهور قيم تتعلق بالروح املعنوية للعاملني ،والعالقات املهنية بني الأفراد يف جمال
العمل ،وكذلك قيم التدريب واالجتاهات الإيجابية نحو العمل و�أ�ساليب التحفيز.
309

أثر القيم التنظيمية للمديرين على التوافق التنظيمي وقيم العمل
(دراسة كمية على عدد من املديرين)

د .عاطف جابر طه عبد الرحيم

3 .3مرحلة املواجهة:
ظهرت كا�ستجابة لالحتادات املهنية ،التي وجدت نف�سها يف مواجهة مع منظماتها،
كما ظهرت قيم مثل قيم اال�ستثمار والتوفيق واحلرية يف بيئة العمل والإبداع واالبتكار.
4 .4مرحلة الإجماع يف الر�أي:
قامت على فكرة احلرية يف بيئة العمل ،و�رضورة معرفة منط ال�شخ�صية الإن�سانية
حتى تتم الإدارة يف �ضوئه ،ف�أ�صحاب ال�شخ�صية من النمط ( )xك�ساىل ويحفزون من خالل
م�صاحلهم ال�شخ�صية ،و�أ�صحاب ال�شخ�صية من النمط (� )yإيجابيون وجديرون بالثقة ،وبهذا
ظهرت القيم ال�سيا�سية يف جمال العمل.
5 .5مرحلة التنظيم والتوازن الفردي:
متثلت يف قيم الإدارة بالأهداف ،و�أن الو�صول للقيمة يكون من خالل االجناز ،ومن
القيم التي �سادت يف هذه املرحلة قيمة العدالة والدميقراطية وامل�شاركة اجلماعية والقيم
املثالية مثل املحبة وال�سالم.
6 .6مرحلة الإمكانيات:
ت�سمى مبرحلة التطور التنظيمي و�رضورة تطور النا�س ،ومن القيم التي �سادت يف هذه
املرحلة قيم الفح�ص والإ�صالح والتي�سري وتغيري الثقافة التنظيمية والعمليات الإدارية،
واالهتمام بنوعية ظروف العمل وحتقيق الر�ضا الوظيفي و�رضورة الوعي بالذات والت�أثري
يف الآخرين والتفكري املتعمق.
7 .7مرحلة الواقعية:
متثلت يف املزج والتفاعل بني املراحل ال�سابقة ،والرتكيز على العمل اجلاد لأنه
املو�صل للنجاح ومن هذه القيم� ،أن العميل دائم ًا على حق ،وكذلك قيم النفوذ والقوة
وا�ستثمار الفر�ص ،وامل�س�ؤولية الذاتية و�أن البقاء للأ�صلح.

● ●خام�ساً� -رشوط القيم التنظيمية:
للقيم التنظيمية جمموعة من ال�رشوط التي يجب �أن تتوافر ،منها ما �أو�ضحه فران�سي�س
وودكوك (1416هـ )50 -47 ،كما يلي (: )25
		
ُ 1 .1تختار من بني بدائل عدة.
2 .2تكون مت�سقة فيما بينها.
3 .3تكون حمدودة العدد.
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4 .4تكون عملية.
		
5 .5تعزز الأداء.
6 .6تكون جذابة وتدعو �إىل الفخر.
7 .7تكون قابلة للتو�صيل.
8 .8تدون حتى يتم االلتزام بها.

ويرى الطجم وال�سواط (1421هـ� )99 -98 ،أن للقيم التنظيمية �رشوطاً عدة منها
�أن القيمة (: )26
 .أتكون من اختيار الفرد نف�سه ،ولي�ست مفرو�ضة عليه و�أن ُتختار من بدائل عدة.
.ب ُتختار بعد تفكري عميق ويكون اختيارها عن قناعة ،وتولد لديه الراحة النف�سية.
.تجتعل الفرد ي�ستمر يف الت�أكيد على �أهمية القيمة والدفاع عنها ب�صورة تنعك�س على
�سلوكه وتفاعله مع الآخرين ومالزمة له يف كل مكان وزمان.

● ●�ساد�ساً -م�ستويات القيم التنظيمية:
�أ�شار العدلوين (1423هـ� )44 -43 ،إىل �أن للقيم التنظيمية �أربعة م�ستويات،
هي (: )27
1 .1القيم اجلوهرية :هي التي تنطلق منها وتعتمد عليها بقية القيم.
2 .2القيم الأ�سا�سية :هي التي متثل خ�صائ�ص امل�ؤ�س�سة وخدماتها وبراجمها ومنتجاتها.
3 .3القيم البنائية :هي خمرجات ونتائج القيم اجلوهرية والقيم الأ�سا�سية ال�سابقة:

مثل الفعالية ،والكفاءة ،والإنتاجية ،وامل�س�ؤولية ،وااللتزام.
4 .4القيم املميزة :هي التي تن�ش�أ وتتكون مبرور الوقت نتيجة التزام امل�ؤ�س�سة بالقيم
الثالث ال�سابقة ،وتتمثل هذه القيم يف :التجديد ،وتطوير الأداء ،والإجناز ،والتعلم الدائم.

● ●�سابعاً -وظائف القيم التنظيمية:
للقيم التنظيمية جمموعة من الوظائف التي تهم كل من الفرد واجلماعة ،فقد �أ�شار
لذلك كل من زاهر (1984م )33 -32 ،و�أبو العينني (1988م )37 -36 ،كما يلي (: )28
 .أوظائف القيم على امل�ستوى الفردي:
1 .1تهيئ للأفراد اختيارات لتحديد ال�سلوك ،وبالتايل ت�شكيل ال�شخ�صية الفردية ،ويف
الوقت نف�سه توجه الفرد نحو الأداءات املطلوبة منه ،ومتنحه القدرة على الر�ضا النف�سي
والتوافق مع الآخرين.
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2 .2ت�سهم يف حتقيق الأمان للفرد ،من خالل معاجلة نقاط ال�ضعف لديه ،والتعبري عن
نف�سه حتى يحقق ذاته.
3 .3ت�سهم يف حتديد الر�ؤية التي ين�شدها الفرد ،وفهم العامل من حوله ،وامل�ساهمة
يف �إ�صالحه نف�سي ًا وخلقياً ،من خالل �ضبط �شهواته ومطامعه ،حتى ال تتغلب على عقله
ووجدانه.
.بوظائف القيم على امل�ستوى االجتماعي:
1 .1امل�ساهمة يف حفظ متا�سك املجتمع� ،إذ حتدد �أهدافه ومثله العليا ،ومبادئه الثابتة.
2 .2امل�ساعدة يف مواجهة التغريات التي حتدث يف املجتمع ،حتى ي�صبح �أكرث ا�ستقراراً.
3 .3ربط �أجزاء ثقافة املجتمع مع بع�ضها ،وتقيه من الأنانية املفرطة والنزعات
وال�شهوات الطائ�شة.

املبحث الثالث  -الدراسات السابقة:
حظي مو�ضوع القيم الإدارية باهتمام كثري من الباحثني ،ملا له من �أهمية بالغة
يف ت�شكيل ثقافة املنظمة ب�شكل عام ،وحتقيق الوالء التنظيمي والر�ضا الوظيفي للعاملني،
وقد �أجرى الباحث عملية م�سح �شامل ملعظم الدرا�سات والأبحاث التي �أجريت حول هذا
املو�ضوع ،وا�ستخل�ص بع�ض الدرا�سات التي لها عالقة مبو�ضوع البحث ومنها:
يف جمال التعليم باململكة العربية ال�سعودية حظي مو�ضوع القيم باهتمام الباحثني
حيث قام (العمري 2000م) بدرا�سة بعنوان "القيم ال�شخ�صية التنظيمية لدى مديري
ومديرات مدار�س التعليم العام املتو�سطة والثانوية مبكة املكرمة من وجهة نظرهم" ()29
 :وهدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل القيم ال�شخ�صية التنظيمية لدى مديري ومديرات مدار�س
التعليم العام واملتو�سطة والثانوية مبدينة مكة املكرمة ،والك�شف عما �إذا كانت هناك فروق
ذات دالالت �إح�صائية بني ا�ستجابات مديري مدار�س التعليم العام املتو�سط والثانوي
ومديراته ،حول القيم التي تعزى ملتغريات اجلن�س ،واملرحلة الدرا�سية ،واخلربة يف جمال
الإدارة املدر�سية ،وتو�صل الباحث �إىل نتائج عدة من �أهمها� :أن �أكرث القيم انت�شاراً -ح�سب
املتو�سط -لدى مديري ومديرات مدار�س التعليم العام املتو�سطة والثانوية مبدينة مكة
مكرمة هي القيم الدينية تليها القيم االجتماعية ،فالقيم النظرية فالقيم ال�سيا�سية والقيم
االقت�صادية والقيم اجلمالية ،كما �أظهرت نتائج الدرا�سة :عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني جمموعتي املديرين واملديرات ،تعزى ملتغري اجلن�س يف �أبعاد القيم� ،أمايف
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بعد القيم االجتماعية ،فتوجد فروق ذات داللة �إح�صائية ل�صالح املديرات ،و�أظهرت نتائج
الدرا�سة :عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني جمموعتي املديرين واملديرات تعزى
ملتغريي ،املرحلة الدرا�سية واخلربة يف جمال الإدارة املدر�سية وذلك يف �أبعاد القيم ال�ست،
و�أو�ضحت �أن قيم املديرين واملديرات ميكن �أن ت�صنف �إىل ثالثة هي :القيم النظرية والقيم
الدينية والقيم ال�سيا�سية.
�أجرى (الغفيلي2001 ،م) درا�سة بعنوان" :العالقة والت�أثري بني قيم الفرد واملنظمات
يف بناء �أخالقيات املهنة من منظور الفكر املعا�رص والإ�سالمي (: )30
وقد هدفت الدرا�سة �إىل ،عر�ض العالقة بني قيم الفرد واملنظمات ،وت�أثريها يف بناء
�أخالقيات املهنة ،من منظور الفكر املعا�رص والإ�سالمي ،من خالل حمورين هما:
1 .1العالقة بني قيم الفرد واملنظمة ،وت�أثريها على الأداء ،من منظور الفكــر الإداري
املعا�رص.
2 .2القيم الأخالقية للفرد واملنظمة ،من منظور الفكر الإ�سالمي.
وناق�ش الباحث يف املحور الأول ت�سل�س ًال زمني ًا لورود مفاهيـــم ال�سلوك و�أخالقيات
املهنة يف تاريخ علم الإدارة ،فذكر �أن االهتمام بالأخالقيات ظهر �أوال لدى �أ�صحاب فل�سفة
القيم كماك�س �شيلر ورينيه لو�سن ،ثم بينَّ املق�صود بقيم الفرد وقيم املنظمة ،من منظور
الفكر املعا�رص� ،إذ ت�شتمل قيم الفرد على جمموعة امليول ال�شخ�صية والرغبات ،بينما تتمثل
قيم املنظمة فيما ي�سمى بالثقافة التنظيمية ،ويف املحور الثاين من الدرا�سة تناول الباحث
القيم الأخالقية للفرد واملنظمة ،من منظور الفكر الإ�سالمي حيث �أكد على �أن الإ�سالم ر�سم
للقيم والأخالق منهج ًا وا�سع ًا مرن ًا مي�رس التطبيق ،وجعل �إطار القيم الأخالقية وا�سع ًا رحب ًا
يحقق احلرية ال�شخ�صية ويتقبل اجلهود الفردية ،و�أقام يف هذا الإطار كثرياً من ال�ضوابط
التي تقف حاجزاً منيع ًا �ضد الف�ساد ،وجعل من �شعائر العبادات قوة دافعة ذاتية لتنمية
اخللق الفا�ضل وحرا�سته من نوازع و�ضعف النف�س الب�رشية.
ومن نتائج الدرا�سة :الت�أكيد على �أن قيم املجتمع ذات ت�أثري مبا�رش على قيم الفرد
واملنظمة� ،إال �أن القيم امل�شرتكة بني املنظمة والأفراد تع ّد ذات م�صدر �أ�سا�سي لفاعلية الفرد
واملنظمة على حد �سواء ،و�أن لهذه القيم ت�أثرياً ملمو�س ًا على �أداء الأفراد� ،سواء كانت هذه
القيم من موروثات الأفراد �أنف�سهم� ،أم منظماتهم ،ومما بينته الدرا�سة �أن القيم الأخالقية
للمهنة من منظور �إ�سالمــي هي �ضمن �سياق منظومي متداخل ومت�شابك ،وتعمل جميعها
من �أجل هدف واحد هو ال�سمو باملهنة �إىل درجاتها الأعلى ،لتقدمي خدمة �أو منتج ذي قيمة
كبرية ،وجودة عالية للأفراد واملجتمع تتنا�سب وروح ال�رشع احلنيف.
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�أجرت (الزومان2001 ،م) درا�سة بعنوان" :اثر القيم التنظيمية يف الأجهزة احلكومية

املركزية على اجتاهات املديرين نحو التغيري التنظيمي يف اململكة العربية ال�سعودية" ()31

 :وهدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل �أثر القيم التنظيمية كدافع ،نحو تعزيز االجتاه �إىل التغيري
التنظيمي ،لدى املديرين ،وتكون جمتمع الدرا�سة من كل من مديري الإدارات ور�ؤ�ساء
الأق�سام وامل�رشفني ،ومن يف حكمهم يف الأجهزة احلكومية مبدينة الريا�ض ،وبلغ حجم
العينة  450مديرا وا�ستخدمت الباحثة مقيا�س القيم التنظيمية املعد من قبل (فران�سي�س
وودكوك)
ومن خالل نتائج الدرا�سة :تبني وجود ثماين قيم تنظيمية يف الأجهزة احلكومية
املبحوثة وهي :القوة والفعالية والعدالة وفرق العمل والقانون والنظام والدفاع وا�ستغالل
الفر�ص واملناف�سة ،و�أظهرت النتائج �أي�ض ًا انق�سام املديرين حول مدى وجود قيم املكاف�أة
وال�صفوة والكفاءة واالقت�صاد يف الأجهزة التي يعملون بها ،وك�شفت النتائج كذلك عن وجود
عالقة ارتباطية �إيجابية بني املرتبة الوظيفية التي ي�شغلها املدير وكل من قيمتي الكفاءة
والعدالة وا�ستغالل الفر�ص ،كما توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية بني كل من قيم الفعالية
وفرق العمل والنظام والقانون وا�ستغالل الفر�ص والعدالة والدفاع وبني اجتاهات املديرين،
نحو التغيري التنظيمي ،وكان من �أهم تو�صيات الباحثة ،الت�أكيد على �أن على املديرين دعم
وم�ساندة التغيري التنظيمي� ،إ�ضافة �إىل توفري الثقافة التنظيمية املالئمة التي ت�ساعد قيمها
على تعزيز وت�شجيع التغيري التنظيمي ،والبد من درا�سة وحتليل القيم التنظيمية والوقوف
على مواطن القوة وال�ضعف فيها ،قبل البدء بعملية التغيري التنظيمي.وحول عالقة القيم
التنظيمية بالكفاءة قدم (احلنيطة2003 ،م) درا�سة بعنوان "القيم التنظيمية وعالقتها
بكفاءة الأداء :درا�سة تطبيقية على العاملني باخلدمات الطبية بوزارة الدفاع والطريان
مبدينة الريا�ض " ( )32وهدفت الدرا�سة �إىل معرفة العالقة بني القيم التنظيمية ،وكفاءة
الأداء لدى العاملني باخلدمات الطبية ،وذلك بالتعرف �إىل ر�ؤية العاملني للقيم التنظيمية،
املهمات ،و�إدارة العالقات ،و�إدارة البيئة يف اخلدمات
املتعلقة ب�أ�سلوب �إدارة اخلدمات ،و�إدارة ّ
الطبية ،وعملت الدرا�سة على حتديد مدى العالقة بني القيم التنظيمية وكفاءة الأداء ،واهتمت
الدرا�سة بتو�ضيح الأثر الكبري للقيم التنظيمية ،على �أن�شطة املنظمات ،وعالقتها بكفاءة
الأداء ،لكونها �إحدى ال�سبل يف رفـــع م�ستوى �أداء العاملني ،وزيادة مهاراتهم ومعارفهم،
وكان الت�سا�ؤل الرئي�س يف الدرا�سة هو :ما العالقة بني القيم التنظيمية وكفاءة الأداء لدى
العاملني يف اخلدمات الطبية بوزارة الدفاع والطريان؟ ونتج عن الدرا�سة� :أن هناك عالقة
�إيجابية ،بني القيم التنظيمية واملتغريات ال�شخ�صية والوظيفية ،و�أن هناك عالقة ارتباط
موجبة ذات عالقة �إح�صائية ،بني خم�س من �أبعاد القيم التنظيمية (املتغريات امل�ستقلة)
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وبني كفاءة الأداء ،وهي :القانون والنظام – التناف�س –القوة -الدفاع -الكفاية ،حيث
ترتفع كفاءة الأداء ،بارتفاع هذه الأبعاد� ،أما بقية الأبعاد مل يثبت �أن لها عالقة �إح�صائية.
و�أجرى ( )Aiken mike, 2003درا�سة بعنوان قيم الإدارة�" :إعادة �إنتاج القيم
التنظيمية يف منظمات االقت�صاد االجتماعي" ( : )33حيث اعترب الباحث قطاع االقت�صاد
االجتماعي ،ذو �أهمية متزايدة يف االحتاد الأوروبي ،للتوظيف كمقدم للخدمات العامة،
ومكون هام للمجتمع املدين ،كما نظر لهذه املنظمات على �أنها مميزة يف كونها معتمدة
على احلكومة وامل�شاريع التجارية ،وكذا ب�سبب �أنها تعتمد على القيم ،وهدفت الدرا�سة
�إىل طرح ق�ضية حا�سمة ملنظمات االقت�صاد االجتماعي ،وهي :كيف ميكن �إعادة �إنتاج
القيم املميزة؟  ،ويتطرق البحث �إىل �ست منظمات اقت�صاد اجتماعي ،يف القطاع التطوعي
والتعاوين يف اململكة املتحدة ،با�ستخدام �إ�سرتاتيجيات البحث ،كدرا�سة حالة ا�ستك�شافية،
و�إجراء املقابالت ،وقراءة الدليل الوثائقي للمنظمات واملناق�شات يف جمموعات متعددة،
وا�ستخدمت �آليات البحث هذه لإلقاء ال�ضوء على عنا�رص عدة� ،ضمن عينة من ممثلي
املنظمات ،واختريت املنظمات يف نطاق تتو�سع فيه من منظمات تعمل بالتعاون يف
الأ�سواق التجارية� ،إىل امل�شاريع االجتماعية ،وبا�ستخدام خليط من موارد الدخل العامة،
واخلا�صة واخلريية� ،إىل امل�ؤ�س�سات اخلريية با�ستخدام املنح والعقود احلكومية ،وت�ضمنت
الدرا�سة فرو�ض ًا باالعتماد على نظريات الثقافة الإدارية وامل�ؤ�س�سية ،املعرو�ضة يف �أدبيات
البحث يف �إدارة املنظمات غري الربحية ،حيث ترى �أن املنظمات ذات التوجه االقت�صادي
غري الربحي ،واملرتكزة على القيم �ستواجه انخفا�ض قيمي ،ال بد منه ملواجهة �ضغوطات
مواز ف�إن
ال�سوق ،مع فقدانها لقيمها املميزة ،والفر�ضية الأخرى ،ترى �أنه على م�ستوى ٍ
املنظمات اخلريية ،قد تواجه تهديدات وحتديات ال�ستقالليتها عن الأنظمة املمولة لها،
وامل�رشعة وبخا�صة ،مع عقود خدمات ال�شئون االجتماعية ،وتقرتح هذه الدرا�سة �أن التعامل
مع انحدار امل�ستوى القيمي ،لي�س حتميا ،ولكنه قد يحدث دون �أن يكونحتمياً ،فتو�صي� :أن
يتم العمل على ت�شجيع �إعادة �إنتاج القيم ،وهذه العملية �إعادة �إنتاج القيم ،ت�شمل الهياكل
التنظيمية ،التي تعطي م�ساحة لرت�سيخ القيم يف الواقع ،ومتكن القيم الرئي�سة املميزة من
الت�أثري يف عمليات اتخاذ القرار.
ويف ت�شخي�ص علمي دقيق للعالقــة بني القيم التنظيمية وال�سلوكيات الإدارية العامة
قدم ( )Gilbert Jeffrey, 2005درا�سة بعنوان" :العالقة بني القيم التنظيمية وال�سلوكيات
الإدارية وت�أثريها على الفعالية التنظيمية يف �إدارة منظمة م�رشوع اجلي�ش" ( : )34حيث
هدفت الدرا�سة �إىل ،حتليل العالقة بني القيم التنظيمية وال�سلوكيات الإدارية ،وت�أثريها
على الفعالية التنظيمية يف منظمة �إدارة م�رشوع للجي�ش ،ت�ضمن م�سار الدرا�سة الإجابة عن
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�س�ؤالني �أ�سا�سيني :ال�س�ؤال الأول يحلل ما �إذا كانت �سلوكيات القادة من امل�ستوى املتو�سط-
كما هي مالحظة من مر�ؤو�سيهم -هي نف�سها ك�سلوكيات املديرين من امل�ستوى الأعلى يف
�إدارة مكتب برنامج اجلي�ش ،ويحاول ال�س�ؤال الثاين حتديد ما �إذا كان �أولئك الذين ينظر لهم
على �أنهم �أكرث املدراء الأكرث جناح ًا يبدون �أ�ساليب قيادية متوازنة �أكرث ،وت�شري الدرا�سة
�إىل �أنها تعتمد ر�ؤية كوين  1988( Quinnم) يف حتليل قيم املناف�سة لدى القيادات الأكرث
جناحاً ،و�شملت العينة القيادات العليا و 154موظف ًا من املكتب التنفيذي لربنامج اجلي�ش،
وكانت النتيجة �أن القيادات يف املنظمة �أجابوا يف حتديدهم لقيم املناف�سة �أنهم مييلون �إىل
مراعاة �أداة الفعالية التنظيمية ومن ثم املوظفني ،وت�شري الدرا�سة �إىل �أن �إطار قيم املناف�سة
وكما يطرحه كوين ت�ؤيده النتائج� ،إذ �أن �سلوكيات املديرين تهتم ب�أن حتقق التوافق مع
مهمة مت مالحظتها بني
القيم التي يتبناها كبار القادة يف املنظمة ،وال توجد عالقة ّ
ال�سلوكيات للمديرين املتو�سطني والقيم التنظيمية املت�صورة ،من قبل القادة من امل�ستوى
الأعلى ،ويقرتح منوذج النتائج �أن �أكرث املديرين فعالية يوازن ال�سلوكيات عرب جميع
الأبعاد الثمانية لإطار عمل قيم املناف�سة ،و�أن حتليل االفرتا�ضات �أثبت ق�صوراً يف التماثل
يف ا�ستخدام دور القائد� ،ضمن �أولئك امل�صنفني ك�أكرث املدراء فعالية (با�ستخدام تقديرات
�أداء اجلي�ش)  ،كما مت مقارنتها بتلك املقدرة ب�أنها فقط فعالة.
و�أجرى (الغامدي2005 ،م) درا�سة بعنوان " :القيم التنظيمية لإدارات الرتبية والتعليم
مبنطقة مكة املكرمة يف �ضوء مقيا�س ديف فران�سي�س ومايك ودكوك " ( : )35وهدفت هذه
الدرا�سة �إىل الك�شف عن القيم التنظيمية لإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة مكة املكرمة ،يف
�ضوء مقيا�س ديف فران�سي�س وودكوك ،مل�ساعدة املديرين على معرفة مدى ت�أثريها على
�سلوكهم وتعاملهم واتخاذهم للقرارات ،واقت�رصت الدرا�سة على تتبع اثنتي ع�رشة قيمة،
تندرج حتت �أربع حماور رئي�سية ،اختربها كل من فران�سي�س وودكوك ،وا�ستخدم الباحث
املنهج الو�صفي امل�سحي ،و�أجريت الدرا�سة على املديرين وامل�رشفني الرتبويني يف �إدارات
الرتبية والتعليم ،مبنطقة مكة املكرمة ،وبلغ عددهم  ،328وكان من �أهم نتائج الدرا�سة:
�أن القيم التنظيمية �أتت برتتيب ا�شتمل على القوة �أوال واملكاف�أة �أخريا ،و�أن القيم التنظيمية
متار�س ب�إدارات الرتبية والتعليم بدرجة متو�سطة ،عدا قيمة القوة التي متار�س بدرجة
مرتفعة ،وكان من �أهم تو�صيات الدرا�سة :االهتمام بقيمة املكاف�أة يف امل�ؤ�س�سات التعليمية،
و�إتاحة الفر�صة للمديرين ب�إدارات الرتبية لتطوير قدراتهم ومعارفهم.
ويف �إطار البحث عن العالقة بني القيم التنظيمية وااللتزام الوظيفي للعاملني �أجرى
(حمادات2006 ،م) درا�سة بعنوان " قيم العمل وااللتزام الوظيفي لدى املديرين واملعلمني
يف املدار�س" ( : )36وهدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن قيم العمل لدى املديرين واملعلمني،
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وعالقتها بااللتزام الوظيفي ،من خالل بحث هذه القيم وحتليلها ،ومدى تطابقها مع
املمار�سة ،ومن ثم انعكا�سها على التزامهم الوظيفي ،مع حتليل �أثر املتغريات ال�شخ�صية:
كاجلن�س واخلربة وامل�ؤهل العلمي على قيم العمل ،وعلى حتقق االلتزام الوظيفي ،لدى
ه�ؤالء املديرين واملعلمني ،وكان من نتائج الدرا�سة� :أن قيم العمل ال�سائدة لدى املديرين
من وجهة نظر املعلمني جاء يف �أول قائمة الرتتيب قيم االمتثال ،ثم قيم الأمانة ،وجاءت
قيم العالقات الإن�سانية مت�أخرة ،وقيم العدل يف �آخر املنظومة ،بينما كانت قيم العمل لدى
املعلمني من وجهة املديرين مرتبة تنازلي ًا ابتداء بقيم الأمانة ،تلتها مبا�رشة قيم العالقات
الإن�سانية ،وجاءت قيم القيادة يف �آخر ال�سياق�.أما االلتزام الوظيفي ،فقد رتب املعلمون
جماالت االلتزام لدى املديرين يف م�س�ؤوليات خم�س ،جاءت م�س�ؤولية املدير نحو زمالئه
املعلمني على ر�أ�س القائمة ،بينما كانت م�س�ؤولية املدير نحو �أولياء الأمور واملجتمع يف
�آخرها� ،أما املديرون فمن وجهة نظرهم ملجاالت االلتزام لدى املعلمني ،كانت م�س�ؤولية
املعلم نحو زمالئه املعلمني ونحو �أولياء الأمور واملجتمع يف طليعة جماالت التزامه
الوظيفي ،و�أن هناك عالقة قوية موجبة بني درجة االلتزام بقيم العمل ال�سائدة وم�ستوى
االلتزام الوظيفي لدى املديرين واملعلمني ،وكان من تو�صيات الدرا�سة :الإ�شارة �إىل �أهمية
حتديد عدد من معايري اختيار املعلم واملدير ،تدعم من لديهم منظومة قيمية ،تتوافق مع
قيم العمل الرتبوي.
وقامت ( )Elisabeth Montgomery, 2006بدرا�سة قيم املدراء مالكي م�شاريع
الأعمال املدنية ال�صينية ال�صغرية ومنظورهم عن التنمية الدولية )37( :وهدفت الدرا�سة �إىل
حتليل الرتابط ،بني دور امل�شاريع ال�صغرية يف الأمم النامية واملتطورة ،يف متثيل القيم
االجتماعية عرب مديريها املالكني املحليني ،وبني منظورهم عن التنمية ،ودور �أعمالهم يف
م�سار التنمية دوليا.ويف العينة بحثت الدرا�سة يف �أولويات القيم الفردية ،لدى نوعني من
املدراء املالكني للأعمال املدنية ال�صغرية يف ال�صني  108من مالكي املحالت االعتيادية،
و 89من مقاويل امل�شاريع التابعة للحكومة ،مع الرتكيز على بع�ض القيـــم الفردية املتعلقة
جزئي ًا باقت�صاد ال�سوق اال�شرتاكي النا�شئ ال�صيني ،وحتدد الباحثة �سبب اختيارها ملديري
قطاع امل�شاريع ال�صغرية ومالكيها ،حيث تع ّدها حمركات للتنمية ومكون ًا متوافق ًا النمو،
مع القيم االجتماعية والفردية للإن�سان العامل ،مما يوفر �أر�ضية خ�صبة لدرا�سة طبيعة
عالقة التغريات االقت�صادية واالجتماعية عامليا.
وا�ستخدمت الدرا�سة �أ�سلوب �شوراتز للقيم ،وبد�أت يف  2003ب�إجراء امل�سح القيمي على
العينة البالغة  197مديراً مالك ًا لأعمال �صغرية من �شينزن ال�صني ،وقد حللت مقابالت
�أولئك املديرين املالكني ،ملناق�شة ما �أثر �أولويات القيم لديهم على توجهاتهم االقت�صادية
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واالجتماعية؟ وماذا ميكن �أن تدل عليه فيما يتعلق باخل�صائ�ص وال�سلوك املرتبط
بامل�شاركة يف التنمية؟ .ويف2004م �أكملت الباحثة امل�سح ،لتخرج بنتائج ت�ؤكد �أن التحول
ملوظفني �صينيني كبار ي�ؤثر يف الرتتيب القيمي ،و�أن القيمة املقدرة ك�أهم القيم حاليا هي
الأمن ،وااللتزام ،والإجناز ،والتوجيه الذاتي ويليها الكرم ،وبعد ذلك العاملية والقوة واللذة
والتقاليد.وترتاوح هذه التقديرات لأولويات القيم من م�ستوى �إداري لأخر ،فتو�ضح النتائج
�أن هناك قطاعات من املجتمع ال�صيني ،تتناف�س على الأولويات الفردية ،وت�ؤثر حتقيق
اال�ستقرار ،كقيمة فردية ،ثم الن�شاط التنموي كقيمة اجتماعية.
وحول دور القيم ال�شخ�صية والتنظيمية يف فاعلية ر�ؤ�ساء الأق�سام باجلامعات �أجرت
(الأحمدي 2007 ،م) درا�سة بعنوان " :دور القيم ال�شخ�صية والتنظيمية يف فاعلية ر�ؤ�ساء
الأق�سام باجلامعات احلكومية ال�سعودية " (: )38
وهدفت الدرا�سة �إىل معرفة دور القيم ال�شخ�صية والتنظيمية ،يف فاعلية ر�ؤ�ساء الأق�سام
باجلامعات ال�سعودية ،وا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي ،وعملت على ت�صميم
ا�ستبانة وتوزيعها على �أفراد العينة البالغ عددهم  363رئي�س ق�سم ب�سبع جامعات �سعودية.
وكان من �أهم نتائج الدرا�سة� :أن ترتيب القيم لدى ر�ؤ�ساء الأق�سام تنازلي ًا كان على النحو
الآتي :القيم الدينية ،والقيم الفكرية ،ثم االجتماعية ثم ال�سيا�سية واجلمالية فاالقت�صادية
�أخرياً ،و�أن ترتيب القيم التنظيمية ،بد�أ بقيمة الفريق ،وانتهى بامل�شاركة يف �صنع القرارات،
و�أثبتت النتائج وجود �أثر للقيم الدينية واالجتماعية والفكرية ،يف فاعلية ر�ؤ�ساء الأق�سام،
كما لقيم الفريق واالهتمام باملوظفني والعدالة� ،أثر يف فاعلية ر�ؤ�ساء الأق�سام ،و�أو�صت
الدرا�سة بتو�صيات عدة منها� :رضورة قيام اجلامعات بتعزيز القيم الإيجابية لأثرها يف
فاعلية ر�ؤ�ساء الأق�سام ،و�أن ت�أخذ تلك امل�ؤ�س�سات التعليمية العليا دورها يف ن�رش القيم بني
�أفرادها ومن�سوبيها.
درا�سة رال�ستون و�أغري ( )David A.Ralston & Carolyn P.Egri, 2009بعنوان
(Generation Cohorts and Personal Values a Comparison of China and
: )39( )the U.S

قارنت هذه الدرا�سة بني اجتاهات ( )774مديراً �صيني ًا و ( )784مديراً �أمريكياً ،من
حيث قيم االنفتاح على التغري واملحافظة واال�ستعالء ،وقد حاولت الدرا�سة االجابة عن
املهمة التي ح�صلت
ال�س�ؤال الآتي :هل تغريت القيم ال�شخ�صية عرب الأجيال نتيجة للتطورات
ّ
يف تاريخ ال�صني االجتماعي واالقت�صادي احلديث؟ .لقد وجدت هذه الدرا�سة� ،أن التوجهات
القيمية للإ�صالح االجتماعي ،لدى �أجيال الثورة ال�صينية تن�سجم مع الإ�صالحات ال�صينية،
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الرامية �إىل خلق �أ�سواق �أكرث تناف�سية من ال�سابق ،و�أن الأفراد الذين لديهم قيم ًا مت�شابهة
تكون ت�صوراتهم و�سلوكياتهم مت�شابهة.
درا�س ة روزا جن ( )Rosa Chan 2010بعنوان (�Ethical Values and Environ
mentalism in China: Comparing Employees from State – Owned and Private
: )40( )Firms

هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة القيم الأخالقية عند املوظف جتاه البيئة ،ومدى
ت�أثريها على التلوث البيئي ،اذ ي�شكل التلوث ال�صناعي م�صدر قلق دائم ًا على ال�صعيد
املحلي والعاملي.وقد �شملت الدرا�سة ( )472عام ًال يف (� )7رشكات �صناعية يف مقاطعة
�شانك�س يف ال�صني ،التي تع ّد من �أكرب مناطق التعدين واملناجم وخا�صة ،ملا لها من ت�أثري
من ناحية التلوث ،وقد تو�صلت الباحثة �إىل ما ي�أتي:
1 .1توجد عالقة �إيجابية بني قيم املوظفني واجتاهاتهم نحو البيئة ،والذي يج�سد
ت�صورهم عن املواطنة اجليدة للعاملني يف املنظمة.
2 .2مل يكن هناك تباين يف اجتاهات العاملني نحو البيئة ،يف �ضوء عائدية �أو ملكية
امل�صنع�.أي ان العمال كانت لديهم اجتاهات �إيجابية نحو عدم تلوث البيئة ،بغ�ض النظر عن
كونهم يعملون يف م�صنع حكومي �أو خا�ص.
وقد �أو�صت الباحثة ب�رضورة توجيه العاملني وا�ستمرار توعيتهم باالهتمام بالبيئة،
والعمل على ن�رش هذه القيم بني امل�ؤ�س�سات ال�صينية ،التي تعمل يف جمال �صناعة الطاقة،
وهي ترى �أن هذه الإجراءات من م�س�ؤولية احلكومات ووا�ضعي ال�سيا�سة العامة.
درا�سة بارنيل وجيجن وتيان (John A Parnell, Ting Yu, Alexander Nai-
 )Chi Chen, Qing Tian, 20111بعنوان (�Assessing Work Values Among Stu
: )41( )dents in American and Taiwanese Buisness Schools.2011
ا�ستهدفت هذه الدرا�سة معرفة الفروق اجلوهرية ،يف قيم العمل بني طالب الإدارة يف
مهمة يف عمليات تطوير املهن وذات
تايوان و�أمريكا.وعرفت قيم العمل على �أنها متغريات ّ
ت�أثري على حياة الوظيفة (�أي مدتها)  ،و�ضمت عينة الدرا�سة ( )518طالبا منهم ()192
تايوانيا ينتمون �إىل جامعات تايوان ،و ( )326طالبا من �أربعة جامعات حكومية �أمريكية.
تبني ان الطالب الأمريكيون يهتمون �أكرث بقيم الكفاءة والتطوير ،مقارنة مع الطالب يف
تايوان ،لكن لي�س هناك فرق فيما بينهم ،بخ�صو�ص قيم و�سائل الراحة والفراغ والأمن
الوظيفي والر�ضا الوظيفي واال�ستقالل الذاتي.
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درا�سة رال�ستون وبوندر ولو ووانغ و�أغري

د .عاطف جابر طه عبد الرحيم

و�ستوفر (David A.Ralston, James

Pounder, Carlos W.H.Lo, Yim- Yu Wong, Carolyn P.Egri, Joseph Stauffer.
. ) )(20122بعنوانStability and Change in Managerial work Values: a Longitu�( :
: )42( ).dinal Study of China, Hongkong, and the USA

�سعت هذه الدرا�سة عرب (� )12سنة من البحث واملقارنة للقيم الإدارية يف ال�صني،
وهونغ كونغ ،والواليات املتحدة الأمريكية ( ، )2012 -2001با�ستخدام التحليل التتابعي،
الختيار �صحة ثالث فر�ضيات متناف�سة ،وهي( :التقارب ،واالختالف يف وجهات النظر،
والتقارب التباعد) �ضمن املجتمعات الثالثة� ،إذ ا�ستخدم الأثر الثقايف ،واالجتماعي ،والأثر
الأيديولوجي العملي� ،أ�سا�س ًا لو�ضع فر�ضيات الدرا�سة ،وت�ضمنت القيم� ،أبعاد �أهمية الثقة
يف العالقات ،والتوجه نحو ال�شعور باالمن ،والرغبة يف تفادي املخاطر ،وقبول االفكار
اجلديدة ،واالنفتاح على التغيري ،واالن�ضباط الأخالقي ،والعمل اجلماعي.
2
2
2
درا�سة جمموعة هي ( )Hey Group, 2012بعنوان (Chinese CEO Attributed
�Their Sustained Business Success to Their Sense of Moral or Social Re
: )43( )sponsibility

هدفت هذه الدرا�سة �إىل ،التعرف �إىل املمار�سات القيادية للمديرين العامني يف
املنظمات ال�صينية ،ومدى ت�أثريها على االداء ،يف تلك املنظمات ،وا�ستغرقت الدرا�سة مدة
(� )18شهراً ،حيث �شملت درا�سات عديدة� ،إىل جانب املقابالت وامل�سوحات الوا�سعة.اما
وطريقة 2
2
تعلمهم ،وعر�ضهم للمعلومات،
ا�ستبانة القيم ال�شخ�صية ،فقد ت�ضمنت 2القيم العقلية،
وتكوينها ،و�سلوكهم القيادي ،واملناخ التنظيمي ،الذي ا�س�سوه يف منظماتهم.
وقد تبني من الدرا�سة� ،أن املديرين املتميزين ميتلكون من املهارات والقابليات،
ما ي�ضمن جناح منظماتهم ،وحتمل للم�س�ؤولية جتاه املجتمع ،كما متيز ه�ؤالء املديرون
برغبتهم القوية ،بتطوير مهاراتهم لتلبية تطلعات منظماتهم ،وبالتايل �إظهار هذه القدرة
املتميزة واملتطورة ،التي تقوم على االن�سجام وامل�شاركة ،ومواجهة التحديات.
درا�سة برينثال وبوندرا ووانغ (Poul R.Bernthal, Jason Boundra, Wei-
 )Wang 2012بعنوان (Leadership in China: Keeping pace with a Growing
: )44( )Economy
ا�ستهدفت هذه الدرا�سة تقومي جماالت معينة يف القيادة الإدارية ،وربطه باجلانب
القيمي ،واحتوت العينة ( )394قائداً يعملون يف ( )43م�ؤ�س�سة ،وجمعت املعلومات عن
طريق اال�ستبانة ،تو�صل الباحثون يف هذه الدرا�سة �إىل �أن :املهارات القيادية �سوف تتغري
نتيجة للتو�سع االقت�صادي ،ان منوذج القيادة القيمية يركز على بناء الثقة بني العاملني،
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وتعزيز التعاون ،وعمل الفريق وال�شفافية ،و�إن �إحدى �أكرب التحديات التي تواجه القادة
ال�صينيني ،هي كيفية �إدارة العاملني بطريقة �أف�ضل ،من �أجل القيام ب�أداء اف�ضل ،وهذه
ت�شكل طموح ًا لديهم.
درا�سة كورت�س وونونلو ( )Susan Curtis and Wenwen Lu, 2012بعنوان:
(: )45( )The Impact of Western Education on Future Chinese Asian Managers
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة �أثر التعليم واملبادئ الغربية على �سلوك املديرين،
وت�ضمنت عينة الدرا�سة ( )3مديرين من تايوان و ( )17طالب درا�سات عليا (ماج�ستري)
من �أ�صحاب تخ�ص�ص العلوم الإدارية و�إدارة الت�سويق ،وكانوا من �أ�صول (ال�صني ،تايوان،
هونغ كونغ)  ،واجريت الدرا�سة خالل عام  ،2012وتو�صلت الدرا�سة �إىل� :أن �أغلب املديرين
والطالب الذين جرت مقابلتهم يحبذون وجود �إدارة �أكرث انفتاح ًا من الناحية الإدارية،
وهناك رغبة لديهم يف تعزيز الثقة والعدالة بني املر�ؤو�سني ،و�أن مديري الإدارة العليا يجب
�أن يكونوا �أقل خ�شونة يف تعاملهم مع املر�ؤو�سني ،و�أكرث تفهم ًا وتقديراً للأداء اجليد.مل تكن
هناك فروق بني النمط ال�صيني والنمط الآ�سيوي يف الإدارة بالرغم من تنوع انتماءات �أفراد
العينة ،لأن مبادئ كونفو�شيو�س وتعاليمه را�سخة يف جمتمعاتهم.

تعليق على الدراسات السابقة:
من العر�ض ال�سابق لبع�ض الدرا�سات العلمية املتعلقة بالقيم ،يت�ضح �أهمية القيم،
ودورها يف ت�شكيل ثقافة املنظمة ،وحت�سني بيئة العمل ،للرقي ب�أداء العاملني ،حيث تتفق
جميع الدرا�سات ال�سابقة مع الدرا�سة احلالية على �أثر القيم ووظيفتها ،كعامل تغيري ،وت�أثري
على ال�سلوك الإن�ساين ب�صورة عامة.
وعلى الرغم من تلك الأي�ضاًحات العلمية لأهمية القيم ،ف�إن عملية القيم التنظيمية
للمديرين و�أثرها علي التوافق التنظيمي وقيم العمل ،مل حتظ بن�صيب وافر من الدرا�سات
العلمية ،ولعل هذا ما ت�سعى الدرا�سة احلالية �إىل �إبرازه وتو�ضيحه ،من خالل منوذج التوافق
الريا�ضي املقرتح ،الذي يت�ضمن ا�ستخدام التحليل العاملي وقيا�س درجة الت�شبع لكل متغري
من متغريات الدرا�سة ،وهذا مايعطي متايزاً لهذه الدرا�سة عن كل الدرا�سات ال�سابقة.

املبحث الرابع -اجلانب التطبيقي للنموذج الرياضي املقرتح:
 4 --1التحليل العاملي ]:(Factor Analysis) [1],[2].[4],[7
التحليل العاملي ( )Factor Analysisوهو �أحد الأ�ساليب الإح�صائية املتعددة
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املتغريات ( ، )Multivariateوالذي يهدف �إىل تب�سيط االرتباطات ،التي لها داللة �إح�صائية
بني خمتلف املتغريات الداخلة فى التحليل ،و�صوال �إىل العوامل امل�شرتكة التى ت�صف العالقة
بني هذه املتغريات وتف�سريها.وبذلك فهو منهج علمي ،لتحليل بيانات متعددة ارتبطت فيما
بينها بدرجات خمتلفة ،من االرتباط فى �صورة ت�صنيفات م�ستقلة ،قائمة على �أ�س�س نوعية
للت�صنيف وا�ستك�شاف ما بينها من خ�صائ�ص م�شرتكة ،وفق ًا للإطار النظرى واملنطق العلمي
وهدف الدرا�سة�.إن من �أهم �أهداف التحليل العاملي هو تلخي�ص (اختزال) املتغريات يف �أقل
عدد من العوامل ،بحيث يكون لكل عامل من هذه العوامل دالة تربطه ببع�ض هذه املتغريات
�أو كلها ،وميكن من خالل هذه الدالة اعطاء تف�سري لهذا العامل ،بح�سب املتغريات التي ترتبط
به ،وتبني �إىل �أي مدى ي�ؤثر كل من هذه العوامل فى كل متغري ،وهذا يعني خف�ض �أو اختزال
مكونات جداول االرتباطات �إىل �أقل عدد ممكن لي�سهل تف�سريها)46( .
 -4 -2معامل التشبع :Loading
يعرف معامل الت�شبع ب�أنه معامل حتميل (ت�شبع) املتغري مثل  iعلى العامل مثل  ،jكما
يعرب عن مدى ارتباط هذا العامل باملتغري� ،إن جمموع مربعات درجات الت�شبع لكل عامل
ت�سمى القيم املميزة � ،Eigenvaluesأو اجلذور الكامنة  ،latent rootsويعرب عن �أهمية هذا
العامل يف تف�سري االختالفات يف املتغريات ،و�إن جمموع اجلذور املميزة يعرب عن التباين
الذي �أمكن تف�سريه من خالل العوامل (. )47
 -4 -3درجة الشيوع :Communality
درجة ال�شيوع للمتغري هي �إ�سهامات هذا املتغري يف جميع العوامل املفروزة ،وتقا�س
درجة ال�شيوع مبجموع مربعات معامالت هذا املتغري يف جميع العوامل.
 -4 -4طرق التحليل العاملي ]:[1],[4],[7

هناك طرق كثرية ت�ستخدم يف التحليل العاملي و�أهمها:
● ● -1 -4 -4طريقة املركبات الرئي�سة Principal Components
تعد طريقة املركبات الرئي�سة التى و�ضعها الباحث ( )Hottellingعام  ،1933من �أكرث
طرق التحليل العاملي دقة و�شيوعاً ،خا�صة يف بحوث ال�شخ�صية ،ولهذه الطريقة مزايا عدة
منها� :أنها ت�ؤدي �إىل ت�شبعات دقيقة حيث �إن كل عامل ي�ستخرج �أق�صى كمية من التباين
(�أى �أن جمموع مربعات ت�شبعات العامل ت�صل �إىل �أق�صى درجة بالن�سبة لكل عامل)  ،وت�ؤدى
�إىل �أقل قدر ممكن من البواقي ،كما �أن امل�صفوفة االرتباطية تختزل �إىل �أقل عدد من العوامل
املتعامدة (غري املرتبطة) (. )48
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● ● -2 -4 -4الطريقة القطرية :Diagonal method
ت�ستخدم هذه الطريقة �إذا كان لدينا عدد قليل من املتغريات ،وتتطلب هذه الطريقة
معرفة �سابقة ودقيقة بقيم �شيوع املتغريات ،وبدون هذه املعرفة الميكن ا�ستخدامها.ويتم
احل�صول على الت�شبعات من القيم القطرية فى امل�صفوفة االرتباطية مبا�رشة.

● ● -3 -4 -4الطريقة املركزية :Central method
تع ّد من الطرق �سهلة احل�ساب ،وت�ستخل�ص عدد قليل من العوامل العامة ،لكنها تفتقر
�إىل عدد من املزايا� ،أهمها �أنها ال ت�ستخل�ص �إال قدراً حمدوداً من التباين االرتباطي ،وتتحدد
قيم ال�شيوع فى امل�صفوفة الإرتباطية وفق تقديرات غري دقيقة ،حيث ت�ستخدم �أق�صى ارتباط
بني املتغري و�أي متغري فى امل�صفوفة ،وهو �إجراء ي�ؤدى �إىل خف�ض رتبة امل�صفوفة (. )49
 -4 -5طريقة حتليل املركبات الرئيسة:
]Procedure for a principal components Analysis [1],[2],[4],[7

طريقة حتليل املركبات الرئي�سة هي �أ�سلوب �إح�صائي يهدف �إىل �إيجاد جمموعة عوامل
� Factorssأو توليفات خطية  ،Linear Combinationsت�سمى باملركبات الأ�سا�سية �Prin
 cipal Componentsعددها �أقل من عدد املتغريات الأ�صلية ،لتحل حملها ،بحيث تكون
م�ؤهلة لتف�سري معظم التباين الكلي للقيم الأ�صلية ،وتكون هذه املركبات الرئي�سة متعامدة
ال يوجد ارتباط بينها ،و�أن امليزة املهمة فى املركبات الرئي�سة هي �أن كل عامل فيها
ي�ستخل�ص �أق�صى تباين ممكن ،مبعنى �أن جمموع املربعات ي�صل �إىل �أق�صى حدوده فى كل
عامل ،وعلى ذلك تتلخ�ص امل�صفوفة االرتباطية فى �أقل عدد من العوامل املتعامدة ،وهذا
معناه �أن �أ�سلوب املركبات الرئي�سة يتميز بقدرته على الو�صول �إىل حل يتفق مع حمك �أو فى
مربعات �صغرى  Least Squaresللم�صفوفة االرتباطية ،وهو �أحد املحكات الريا�ضية التي
تالقى قبو ًال وا�ضح ًا يف جمال الأ�ساليب التلخي�صية للعالقات بني املتغريات.
يبد�أ حتليل املركبات الرئي�سة ببيانات عن جمموعة من املتغريات ( pمتغري و n
م�شاهدة)  ،وميكن التعبري عنها با�ستخدام امل�صفوفات بال�شكل الآتي:
Z=XA
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حيث �إن:

�أن:

 :Zمتجه الرتاكيب اخلطية
 :Xم�صفوفة املتغريات الأ�صلية
 :Aم�صفوفة معامالت الرتاكيب اخلطية
�إن املكون الرئي�س الأول هو تركيبة خطية باملتغريات الأ�صلية (� )X1, X2, ...., Xpأي
Z1 = a11 X1 + a12 X2 + ........... + a1p Xp

حتت ال�رشط:
a11 + a12 + ............ + a1p = 1

ان تباين الرتكيبة اخلطية ( )Z1؛ �أي �أن ) Var (Z1هو �أكرب ما ميكن ن�سبة �إىل التباين
الكلي مع وجود ال�رشط على معامالت الرتكيبة اخلطية ) (aijحيث .j=1,2,…,pوقد ُو�ضع هذا
ال�رشط ،لأنه بدون ال�رشط يزداد ) Var (Z1بزيادة قيمة �أي واحدة من القيم ). (aij
و�إن املكون الرئي�س الثاين هو:
Z2 = a21 X1 + a22 X2 + ........... + a2p Xp
		
بحيث �أن ) Var (Z2يكون �أكرب ما ميكن ولكنه �أقل من تباين املكون الرئي�س الأول
حتت ال�رشط �أو القيد.
a22 + a22 + ............ + a2p = 1

وحتت �رشط �أن ( )Z1و ( )Z2ال يرتبطان.وبالطريقة نف�سها ميكن احل�صول على  pمن
املركبات الرئي�سة عند وجود ( )Pمتغري.
�إن �رشط جمموع مربعات املعامالت ) (aijحيث  i=1,2,…,nيجب ان ي�ساوي واحد
ميكن احل�صول عليه �إذا جعلنا ) (aijعنا�رص املتجهات املميزة القيا�سية Normalized
Characteristic Vectors

 ،Characteristic rootsوبهذا جند �أن املكون الرئي�س
املرافقة للجذور املميزة
الأول هو تركيبة خطية باملتغريات الأ�صلية ،و�أن معامالت هذه الرتكيبة اخلطية م�ساوية
 ،و�أن معامالت املكون الرئي�س الثاين
لقيم املتجه القيا�سي التابع لأكرب جذر مميز
 ،وبنف�س الطريقة
م�ساوية لقيم املتجه القيا�سي الثاين التابع لثاين �أعلى جذر مميز
نح�صل على بقية معامالت املركبات الرئي�سة ،كذلك جند �أن
324

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثالث والثالثون ( - )1حزيران 2014

�إن تباين املكون الرئي�س يكون م�ساوي ًا لقيمة اجلذر املميز التابع له
متو�سطه هو:

وان

�إن اخلا�صية املهمة للقيم املميزة هي �أن جمموعها ي�ساوي جمموع العنا�رص القطرية
�أو �أثر ( )traceم�صفوفة االرتباطات �أو م�صفوفة التباين والتباين امل�شرتك� ،أي �أن:

وهذا يعني �أن جمموع التباينات للمركبات الرئي�سية ي�ساوي جمموع التباينات
للمتغريات الأولية ،ومبعنى �آخر ف�إن املركبات الرئي�سية ت�أخذ باالعتبار كل الت�شتت يف
البيانات الأ�صلية.
 -4 -6حساب املركبات الرئيسة ]:[1],[2],[4],[7
تعتمد طريقة ح�ساب املركبات �أو املكونات الرئي�سة ب�شكل كبريعلى م�صفوفة
املعامالت ( )Aوعنا�رص هذه امل�صفوفة ،هي قيم املتجهات املميزة مل�صفوفة التباين
والتباين امل�شرتك (� ، )Ver- covأو مل�صفوفة االرتباطات ( ، )Rونوع البيانات للمتغريات
الأ�صلية هو الذي يحدد طريقة احل�ساب ،فاذا كانت وحدات القيا�س لهذه املتغريات مت�شابهة،
ففي هذه احلالة ُيعتمد على م�صفوفة التباين والتباين امل�شرتك� ،أما �إذا كانت وحدات قيا�س
املتغريات الأ�صلية خمتلفة ،عندئذ ُيعتمد على م�صفوفة االرتباطات.

● ● -1 -4 -6ح�ساب املركبات الرئي�سة باالعتماد على م�صفوفة التباين
والتباين امل�شرتك ][2],[6],[7

ان ال�شكل العام للمعادلة املميزة با�ستخدام م�صفوفة التباين والتباين امل�شرتك  Sهو:
حيث �إن
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وبحل هذه املعادلة �سنح�صل على  Pمن اجلذور املميزة ،وهذ اجلذور ترتب بحيث �إن
وهذا� ،أي ان .
هو �أكرب قيمة يليه
�إن لكل جذر مميز متجه مميز خا�ص يقابلها وح�سب ال�صيغة الآتية:
ويجب �أن نختار معامالت الرتاكيب اخلطية بحيث ت�ساوي قيم املتجه القيا�سي �أي
�أن وان جميع اجلذور املميزة يجب �أن تكون موجبة وجمموعها ي�ساوي جمموع العنا�رص
القطرية للم�صفوفة ( Sاثر امل�صفوفة) �.إن �أهمية املكون الرئي�س يقدر مبقدار ما يف�رسه من
تباين ن�سبة �إىل التباين الكلي� ،أي �أن �أهمية املكون الرئي�س هي .

● ● -2 -4 -6ح�ساب املركبات الرئي�سة باالعتماد على م�صفوفة االرتباط

][2],[6],[7

ال�ستخدام م�صفوفة االرتباط يف �إيجاد معامالت املركبات الرئي�سة ،يف�ضل حتويل
املتغريات الأ�صلية �إىل ال�صيغة القيا�سية ،حتى نتفادى �أن يكون لأحد املتغريات ت�أثري غري
منا�سب على املركبات الرئي�سية ،لذلك فمن ال�رضوري ت�شفري (� )Codingأو حتويل املتغريات
( )X1, X2, ....., Xpلتكون لها �أو�ساط �صفرية وتباينات ت�ساوي الواحد با�ستخدام ال�صيغة
الآتية:

وعندئذ ي�صبح ال�شكل العام للمعادلة املميزة للم�صفوفة  Rهو:
حيث �إن
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و�إن لكل جذر مميز

ممتجه ًا مميزاً يقابله:

ويجب �أن حتقق معامالت املركبات الرئي�سة ال�رشط
وعندئذ يكون املكون الرئي�س  Ziهو:
�إن جميع اجلذور املميزة للم�صفوفة
القطرية للم�صفوفة .R

R

موجبة وجمموعها ي�ساوي جمموع القيم

 -4 -7التدوير ]:Rotated [1],[2],[4
تدور من خاللها حماور العوامل
التدوير هو طريقة ريا�ضية تتعامل مع امل�صفوفات َّ
حول نقطة اال�صل الثابتة ،حتى حتقق قيم الت�شبع �رشوط ًا وموا�صفات معينة ،تعرف
مبجملها با�سم البناء الب�سيط ( ، )Simple structureوهو نظام من قيم الت�شبع الذي
يربز العدد الأق�صى من املتغريا ت ( )Variablesتت�شبع على �أقل عدد من العوامل (�Fac
 ، )torsوالهدف من التدوير ،هو جعل العالقات بني املتغريات وبع�ض هذه العوامل �أقوى
ما ميكن ،وال ميكن تف�سري العوامل �سيكولوجيا �إال بعد تدوير املحاور وتب�سيط كل عمود
بقدر الإمكان.وهناك نوعان من التدوير تبعا للزاوية التى تف�صل بني املحاور املرجعية
وهما :التدوير املتعامد  Orthogonal Rotationوالتدوير املائل  ،Oblique Rotationففى
التدوير املتعامد تدار العوامل معا مع االحتفاظ بالتعامد بينها ،والعوامل املتعامدة غري
مرتبطة معاً� ،أى �أن معامالت االرتباط بينها ت�ساوى �صفراً ،وهناك طرق ريا�ضية عدة
للتدوير املتعامد و�أكرثها �شيوع ًا طريقة  Varimaxالتي قدمها الباحث  Kaiserفى عام
 ،1958وتتبنى هذه الطريقة فكرة البناء الب�سيط مع االحتفاظ بالتعامد بني العوامل ،والتى
ت�ؤدى �إىل �أف�ضل احللول التى ت�ستويف خ�صائ�ص البناء الب�سيط�.أما التدوير املائل ففيه تدار
املحاور دون االحتفاظ بالتعامد ،فترتك لتتخذ امليل املالئم لها ،لذلك فالعوامل املائلة
هي عوامل بينها ارتباط �أي �أنها عوامل متداخلة�.إن امليزة الأ�سا�سية للتدوير املائل هى �أنه
اخلطوة الالزمة للتقدم نحو التحليالت العاملية من الرتب العليا.فطاملا لدينا عوامل مائلة
(مرتابطة) ن�ستطيع �أن نح�سب م�صفوفة معامالت االرتباط بني عواملها ثم نقوم ب�إجراء
حتليل هذه امل�صفوفة لكى ن�ستخرج عوامل من الرتب الأعلى التى ت�ستخرج من التحليل
العاملى لالرتباط بني العوامل ،ومن الطرق املعروفة فى جمال التدوير املائل :طر ق �Quar
 timinو  Obliminلكارول و  Covariminو  Binornaminلكايزر وغريها.
�إن الفروق بني نتائج التدويرين لي�س هو مو�ضوع اهتمام الباحثني ،بقدر ما يتجه
اهتمامهم نحو �إ�ضفاء منطق الرتابط �أو التعامد بني العوامل ،ويعتقد عدد كبري من الباحثني
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�أن التدوير املائل يعد �أكرث كفاءة فى �إبراز معامل البناء الب�سيط.
 -4 -8العومل من الدرجات العليا ]:higher- order factors [4],[5],[6],[7
عندما يكون لدينا عوامل مائلة (مرتابطة) ميكن �أن ن�ستخرج م�صفوفة معامالت
االرتباط بني عواملها ،ثم نقوم ب�إجراء التحليل العاملي على هذه امل�صفوفة ،وبالطريقة
ذاتها املتبعة فى حتليل م�صفوفة معامالت االرتباط الأ�صلية ،لكى ن�ستخرج عوامل من
الرتب االعلى ،وتف�رس هذه امل�صفوفات بطريقة تف�سري العوامل الأولية ذاتها ،فيما عدا �أن
املتغريات هنا هى العوامل من التحليل العاملي ذى الرتبة الأوىل �أو الدنيا.و�إذا ما كان
هناك جمموعة من العوامل ذات الرتبة الثانية  Second- order Factorsو�أديرت تدويراً
مائال ،نتج �أي�ض ًا م�صفوفة ارتباطات بني هذه العوامل ذات الرتبة الثانية ،وهذه امل�صفوفة
االرتباطية الأخرية ميكن �أن حتلل �أي�ض ًا وت�ؤدي �إىل العوامل ذات الرتبة الثالثة وهكذا،
وتتوقف التحليالت ذات الرتبة الأعلى حتى يحدث �أن ي�ستخرج عامل واحد فقط �أو جمموعة
من العوامل غري املرتابطة.ان نقطة البداية يف �أ�سلوب التحليل العاملي هي املتغريات
الأ�صلية (متغريات الظاهرة املدرو�سة) � ،إذ با�ستخدام هذه املتغريات �سوف نح�صل على
م�صفوفة االرتباط ،وبعد التعامل معها ريا�ضياً ،نح�صل على العوامل الأولية Primary
� Factorsأو عوامل الدرجة الأوىل (احلل املبا�رش �أو احلل الأويل) �.إن حتديد الدرجة املنا�سبة
للظاهرة املدرو�سة يتم بطرق كثرية تختلف يف مزاياها ،مثل معيار جتمان الذي يعتمد على
احلد الأدنى للجذر الكامن الدال ،والذي قيمته �أكرب �أو ت�ساوي الواحد ال�صحيح ،كذلك ميكن
االعتماد على مقدار التباين املنتزع ،فالدرجة التي يكون عندها التباين املنتزع �أكرب ما
ميكن تع ّد هي درجة التحليل املثلى (املنا�سبة) (. )50
 -4 -9النموذج الرياضي للتحليل العاملي ذو الدرجات العليا ]:[5],[6
العاملي ما هو �أال �أداة �إح�صائية تقوم على فك االرتباطات بني املتغريات،
�إن التحليل
ٍ
وحتويلها �إىل دوال خطية ،ميكن التعامل معها بب�ساطة.ف�إذا كانت هناك ظاهرة معينة
تتكون من جمموعة كبرية من املتغريات ولتكن  ،Xpفيمكن التعبري عن هذه املتغريات
برتاكيب خطية ،وعند حتليل املتغريات الأ�صلية مبا�رشتاً� ،سنح�صل على الرتاكيب الرئي�سية
من الدرجة الأوىل التي ميكن �أن ت�أخذ ال�شكل الآتي:
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حيث �إن
 :Xiهي املتغريات الأ�صلية حيث i = 1,2,.....,p
 :Fjهي عوامل الدرجة الأوىل k≤p , j = 1,2,....,k
 i = 1,2,...,p, Uiهو العامل اخلا�ص باملتغري  ،Xiوميثل مقدار التباين الذي ال يف�رسه
�أي عامل من العوامل امل�شرتكة االخرى و�إمنا يرتبط ب�سلوك م�ستقل بذلك العامل.
هي ت�شبعات املتغريات ( )Loading of variablesوهي متثل معامل حتميل
املتغري  Xiعلى عامل الدرجة الأوىل  ، Fjكذلك متثل معامل ارتباط املتغري  Xiبالعامل Fj
�أي �إن
وميكن �أن نح�صل على تراكيب خطية للعوامل من الدرجة الثانية ،وذلك بعد �إ�سقاط
املتغريات الأ�صلية على هذه العوامل� ،إن عنا�رص هذه املركبات تراكيب خطية لعوامل
الدرجة الثانية ،لكن بعد �إ�سقاط املتغريات الأ�صلية على هذه املركبات ،كما هو مبني يف
منظومة املعادالت الآتية:

حيث �إن
هي عدد العوامل من الدرجة الثانية
هي ت�شبعات املتغريات الأ�صلية بعوامل الدرجة الثانية بعد �إ�سقاط املتغريات
الأ�صلية على هذه املركبات و�إن
وميكن التعبري عن العوامل من الدرجة الثالثة ،لكن بعد �إ�سقاط املتغريات الأ�صلية
عليها بالرتكيبة اخلطية العامة الآتية:
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حيث �إن
هي عدد العوامل من الدرجة الثالثة
هي ت�شبعات املتغريات الأ�صلية بعوامل الدرجة الثالثة (بعد �إ�سقاط املتغريات
الأ�صلية على هذه املركبات�.إذ �إن هذه الت�شبعات ما هي �أال معامل االرتباط مابني املتغريات
الأ�صلية وعوامل الدرجة الثالثة� ،أي �أن
 -4 -10حمك حتديد العوامل وفرز املتغريات ضمن العوامل املعنوية ]:[4],[5
�إن حتديد العوامل املعنوية تع ّد من الأمور املهمة يف التحليل العاملي ،التي ت�ؤدي �إىل
اختزال عدد العوامل.لذا ف�إن حمكات حتديد العوامل املعنوية كثرية ومتنوعة ،لكن يف هذه
الدرا�سة �سوف نعتمد على القيم العينية (القيم املميزة)  ،فالعامل الذي ميتلك قيم مميزة
�أكرب من الواحد ال�صحيح يع ّد عام ًال معنوي ًا وذا �أهمية ملحوظة ،يف تف�سري الظاهرة قيد
الدرا�سة.وميكن حتديد �أولوية املتغريات و�أهميتها داخل العوامل املعنوية املفروزة ،وذالك
باالعتماد على الت�شبعات العاملية (ارتباط املتغريات بالعامل)  ،حيث يتم االعتماد يف هذه
الدرا�سة على الت�شبعات الأكرب من (. )0.5
 -4 -11إسقاط املتغريات األصلية ]:projection of variables [4],[5
تتم عملية �إ�سقاط املتغريات ب�رضب م�صفوفة عوامل الدرجة العليا مب�صفوفة عوامل
الدرجة االدنى منها مبا�رشة ،والهدف من عملية الإ�سقاط هذه �إعادة هيكلة للمتغريات مع
العوامل املفروزة ،لتاليف حدوث تباعد مابني املتغريات الأ�صلية وعوامل التحليل العاملي
املفروزة ،فمث ًال للح�صول على عوامل الدرجة الثانية نقوم ب�رضب م�صفوفة عوامل الدرجة
الأوىل يف م�صفوفة عوامل الدرجة الثانية قبل التدوير ،حيث يف هذا الإجراء �سنح�صل
على م�صفوفة جديدة جاهزة للتف�سري ،تكون فيها الت�شبعات العاملية هي ت�شبع املتغريات
الأ�صلية بعوامل الدرجة الثانية ،والطريقة نف�سها ميكن احل�صول على العوامل من الدرجات
العليا (. )51
 -4 -12اجلانب التطبيقي:
بداية �أُعدت ا�ستمارة اولية وزعت على جمموعة من الأ�ساتذة املتخ�ص�صني يف علم
الإدارة لبيان �أثر القيم التنظيمية للمديرين ،وبعد الأخذ ب�آرائهم ومالحظاتهم� ،أعدت
ا�ستمارة اال�ستبانة النهائية ،التي ت�ضمنت �أهم املتغريات امل�ؤثرة يف الدرا�سة ،وكان حجم
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العينة  100من املديرين (من عدة قطاعات خمتلفة)  ،ومن كال اجلن�سني على م�ستوي
حمافظة القاهرة ،وت�ضمنت ا�ستمارة اال�ستبانة  45متغرياً ،مت �إهمال  ،4وذلك ل�ضعف
ارتباطها باملتغريات الأخرى ،وذلك باالعتماد على م�صفوفة معامالت االرتبا ط �Correla
.tion Coefficient matrix

● ● -1 -4 -12املتغريات املهمة يف الدرا�سة:
عدد املتغريات التي اُعتمدت يف �إجراء التحليل العاملي هي  41وكما ي�أتي:
 :y1عمراملدير  :y2طبيعة العمل الذي ي�ؤديه.
 :y3مدى �إ�شباعه احلاجات ال�رضورية للعاملني.
 :y4ا�ستخدام مبد�أ الثواب فقط مع العاملني.
 :y5ا�ستخدام مبد�أ العقاب فقط مع العاملني.
 :y6ا�ستخدام مبد�أ الثواب والعقاب معاً.
 :y7مدى ت�أثر املدير بظروف العمل ور�سالة املنظمة.
 : y8مدى ت�أثر املدير بالآخرين.
 : y9ال�صحة العامة للمدير.
 :y10هل يعاين املدير من �أعاقة ج�سدية ظاهرة.
 : y11هل يعاين املدير من م�شاكل يف النطق �أو ال�سمع �أو الب�رص.
 : y12مدى توا�صل املدير مع العاملني.
 : y13نوع عالقة املدير بالعاملني.
 : y14م�ستوى اكت�ساب املدير للمعلومات اجلديدة.
 : y15نوع العالقات التي يف�ضلها املدير مع العاملني.
 : y16نوع برامج العمل التي يف�ضلها.
 : y17هل يفو�ض املدير العاملني يف بع�ض �إخت�صا�صاته.
 : y18هل يوازن بني ال�سلطات وامل�سئوليات.
 : y19هل توجد م�شكالت تنظيمية وما هو حجمها.
 : y20عدد العاملني من الرجال والن�ساء.
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 : y21هل املدير يعمل يف �إ�ستقاللية �أم �أن هناك تدخل من جانب املنظمة يف عمله.
 : y22امل�ستوى الثقايف للمدير.
 : y23امل�ستوى الثقايف للمنظمة.
 : y24هل يوظف �إمكانات العاملني معه.
 : y25هل ي�ستخدم �أ�ساليب التدريب غري املبا�رشة.
 : y26هل ي�شرتك يف دورات تدريبية.
 : y27هل ي�ضع برامج عمل حمددة للعاملني (كاجلودة �أو التطوير التنظيمي. )......
 : y28ما متو�سط عدد ال�ساعات اليومية التي يق�ضيها املدير داخل العمل.
 : y29ما متو�سط عدد ال�ساعات اليومية التي يق�ضيها املدير مع العاملني.
 : y30ما متو�سط عدد ال�ساعات اليومية التي يق�ضيها املدير يف قراءة تقارير العمل.
 : y31ما مدى التزام املدير يف االلتزام بر�ؤية وا�سرتاتيجية املنظمة.
 : y32هل يف�ضل املدير اال�ستماع �إىل �شكاوي ومقرتحات العاملني بنف�سه.
 : y33هل ميتلك املدير املواهب الإدارية (حل امل�شكالت – و�إتخاذ القرار – والعالقات
الأن�سانية. )...
 : y34هل ي�ستخدم املدير احلا�سب الآيل يف �إدارته للعمل.
 : y35امل�ستوى املهني للعاملني.
 : y36هل ميلك املدير ا�ستقاللية يف اتخاذ القرار.
 : y37هل ي�ستخدم املدير الو�سائل احلديثة يف التعلم التنظيمي (�إدارة املعرفة –
والتدريب – والتغيري التنظيمي. )..
 : y38هل ميلك املدير اجلر�أة يف التعبري عن �آرائه ب�رصاحة وو�ضوح �أمام الآخرين.
 : y39هل ينتمي املدير �إىل منط قيادي معني.
 : y40ما مدى غلتزام املدير باللوائح والقوانني امل�سرية للعمل.
 : y41هل ي�ستخدم املدير تدوير العمل بدرجة كبرية (عدد مرات االنتقال للعاملني) .

● ● -2 -4 -12حتليل النتائج
اُ�ستخدم الربنامج الإح�صائي اجلاهز  SPSS- V.16لتحليل البيانات و�إيجاد املركبات
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الرئي�سية من الدرجة الأوىل فكانت نتائج التحليل كما يف اجلدول ()1
الجدول ()1
يبين القيم المميزة والتباين المنتزع والتباين التجميعي لعوامل الدرجة األولى

التباين التجميعي %

ن�سبة التباين%

القيم املميزة

عوامل الدرجة الأوىل

20.41

20.41

8.36

1

31.24

10.83

4.44

2

41.5

10.26

4.21

3

49.27

7.77

3.18

4

55.63

6.36

2.61

5

61.36

5.73

2.35

6

65.73

4.37

1.96

7

69.45

3.72

1.53

8

73.09

3.64

1.49

9

76.34

3.25

1.33

10

79.2

2.86

1.17

11

81.74

2.54

1.04

12

84.15

2.41

0.98

13

86.32

2.17

0.89

14

88.43

2.11

0.86

15

90.39

1.96

0.81

16

91.91

1.52

0.62

17

93.28

1.37

0.56

18

94.59

1.31

0.54

19

95.67

1.08

0.44

20

96.58

0.91

0.37

21

97.42

0.84

0.35

22
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التباين التجميعي %

ن�سبة التباين%

القيم املميزة

عوامل الدرجة الأوىل

98.07

0.65

0.27

23

98.48

0.41

0.18

24

98.86

0.38

0.16

25

99.11

0.25

0.10

26

99.3

0.19

0.08

27

99.43

0.13

0.05

28

99.54

0.11

0.04

29

99.632

0.092

0.037

30

99.716

0.084

0.034

31

99.785

0.069

0.028

32

99.847

0.062

0.025

33

99.888

0.041

0.016

34

99.914

0.026

0.010

35

99.932

0.018

0.007

36

99.941

0.009

0.003

37

99.946

0.005

0.002

38

99.948

0.002

0.0006

39

99.9489

0.0009

0.0004

40

99.95

0.0006

0.0001

41

من خالل النتائج املبينة يف اجلدول رقم ( )1نالحظ بان هنالك ( )12من العوامل
التي فُرزت من �أ�صل ( )41عامل ،و�أن هذه العوامل االثني ع�رش قد ا�ستقطعت ن�سبة من
التباين الكلي قدرها
( ، )81.74ويو�ضح اجلدول ( )2ت�شبعات املتغريات الأ�صلية يف العوامل من الدرجة
الأوىل.
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الجدول ()2

يبين جدول تشبعات المتغيرات األصلية بالعوامل من الدرجة األولى
F12

F11

F10

F9

F8

F7

F6

F5

F4

F3

F2

F1

Y1

0.67

0.12

0.45

0.67
0.21

0.33

0.97

 0.430.78 -

0.23
0.16

0.32
0.24

0.67

0.56 - 0.26 - 0.25 - 0.67 -

0.57

0.27

0.46

0.67

0.62

0.43

0.45

0.43

0.47

0.08

0.45

0.78

0.83

0.34

0.49 -

0.35 -

 0.67 - 0.45 - 0.450.49

0.12 -

0.09 - 0.08 -

0.35

0.21 - 0.38 - 0.37 - 0.29 - 0.52 - 0.72 - 0.69 -

0.54

0.23

0.56

0.76

0.56

0.57 -

0.78

0.23 - 0.34 - 0.56 - 0.38 -

0.67

0.73

0.45

0.32 -

0.53

0.12

0.43

0.23 -

0.65

0.45

0.34 - 0.78 - 0.45 - 0.67 -

0.56 - 0.54 - 0.78 - 0.67 - 0.45 - 0.12 - 0.23 -

0.43

0.34

0.23

0.32 -

0.34

0.47 - 0.23 - 0.34 -

0.86

0.23

0.23

0.34

0.89 - 0.78 - 0.56 -

0.56 -

0.07

Y12

0.43 - 0.34 - 0.95 - 0.34 - 0.36 -

0.23 - 0.59 - 0.89 - 0.56 - 0.45 -

0.52 - 0.43 -

0.56

0.53 - 0.56 - 0.67 -

0.45

0.54

0.34
0.34 - 0.65 -

0.12

0.67 - 0.34 -

0.32

0.23

0.25 - 0.35 -

0.43

0.17

0.23

0.87

0.05

0.33

0.23

Y2

0.58

Y3

0.13

Y4

0.67

Y5

0.34

Y6

0.87

Y8

0.25

Y7

0.43

Y9

0.32

Y10

0.43

0.12

Y11

0.32
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العوامل
املتغريات
F12

F11

F10

F9

F8

F7

F6

F5

F4

F3

F2

F1

Y13

0.45

0.49

0.57

0.87

0.63

0.56

0.76

0.34

0.56 - 0.56 -

0.69

0.69

0.23

0.43 -

0.54

0.65 - 0.68 -

0.27

0.16

0.16

0.58 - 0.57 - 0.58 - 0.24 - 0.43 -

0.78

0.65

0.34

48. -

0.56

0.34 -

0.23

0.45

0.67

0.34

0.56 - 0.54 - 0.87 - 0.08 - 0.23 - 0.32 - 0.56 -

0.79

0.45 - 0.68 - 0.09 - 0.56 - 0.45 - 0.34 - 0.45 - 0.56 - 0.34 -

0.47

0.56

0.76

0.89

0.56 - 0.87 - 0.68 - 0.34 - 0.83 - 0.06 - 0.65 -

0.87

0.64

0.56

0.32

0.26

0.56

0.45

0.56

0.66 -

0.35

0.22

0.64
0.68

0.57

0.68

0.13

0.67 - 0.78 - 0.86 -

 0.34 - 0.45 - 0.23 - 0.43 - 0.210.78

0.74

0.87

0.74

0.78

30.o

0.76 - 0.68 -

0.18

0.31 -

0.56

0.24

0.34

0.32 -

0.42 - 0.13 - 0.34 - 0.12 - 0.62 - 0.42 - 0.45 - 0.34 - 0.67 - 0.34 - 0.67 -

0.45

0.24 -

0.34 -

0.67

0.34

0.60

0.56

0.47

0.34

Y25

0.89 - 0.32 - 0.45 - 0.23 - 0.43 - 0.23 - 0.41 - 0.67 -

0.89 - 0.45 - 0.34 - 0.23 - 0.45 - 0.56 - 0.23 - 0.56 -

0.45 - 0.15 - 0.45 -

0.67

0.34

0.67

0.43

Y14

0.32

Y15

0.42

Y16

0.41

Y18

0.23

Y17

0.44

Y19

0.12

Y20

0.33

Y21

0.45

Y22

0.35

Y23

0.87

Y24

0.43 - 0.65 -
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Y28

Y29

Y35

0.94 - 0.71 - 0.17 - 0.46 -

0.37

F12

F11

F10

F9

F8

F7

F6

F5

F4

0.58 -

0.77

0.89

0.15

0.34

0.34

9.56 -

0.27

0.32 -

0.60

0.23

0.45

0.25

0.45

0.15

0.45

0.38

0.52

0.12

0.23

0.23

0.52 - 0.96 - 0.46 -

0.46

0.23

0.37

0.79

0.68

0.53

0.37

0.45

0.14

0.67 -

0.48

53. -

0.15

0.34

0.18

0.60

0.87

0.19

0.27

0.19

0.84

0.72

0.89 - 0.67 - 0.73 - 0.63 -

0.89

0.90

0.77 -

0.67

0.45 -

0.34

0.35

0.28

0.23

0.45

0.54

0.65

0.34

0.21 - 0.23 -

0.56

0.78

0.34

0.46

0.39

0.74

0.70

0.47 - 0.45 - 0.29 - 0.58 - 0.28 - 0.29 -

0.56

0.80

0.47

0.67

0.45 - 0.67 - 0.45 - 0.45 - 0.45 -

0.18

0.34

0.22

0.24

0.89 - 0.60 - 0.94 - 0.43 - 0.45 -

0.85

0.98

0.17

0.31

0.23

0.25

0.23

0.08 -

0.16

0.04

0.08

0.43

0.35

0.56

0.56 -

0.36 -

F3

Y38

0.56 - 0.83 - 0.87 - 0.67 - 0.03 - 0.08 - 0.23 - 0.13 - 0.74 - 0.45 - 0.23 - 0.43 - 0.04 -

0.65 - 0.06 - 0.12 -

0.57

0.45

0.70 - 0.84 -

Y36
F2

0.43

0.34

0.65

0.26

Y34

0.76 - 0.45 -

F1

Y26

0.35

Y27

0.43 - 0.65 - 0.07 -

Y30

0.76

Y31

0.56

Y32

0.43

Y33

0.45 - 0.34 - 0.32 -

0.76

0.79

Y37

0.08
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F12

F11

F10

F9

0.20 - 0.39 - 0.58 -

 0.45 - 0.750.34

0.78 - 0.45 - 0.67 -

0.35 - 0.67 -

0.47

F8

0.08
0.67 -

0.56 -

F7

0.53
0.34

0.12 - 0.89 - 0.19 -

0.23

F6

F5

0.23
0.36

0.53 - 0.34 - 0.34 -

0.06 - 0.67 - 0.34 -

0.06 - 0.32 - 0.45 -

0.63

F4

F3

F2

F1

0.04 - 0.73 - 0.87 -

العوامل
املتغريات
Y39

Y40

Y41

�إن التحليل العاملي من الدرجة الثانية ،يعتمد على اجلدول ( ، )2وهو جدول ت�شبعات
املتغريات الأ�صلية بالعوامل من الدرجة الأوىل (العوامل املعنوية االثنتا ع�رش) � ،إذ يتم
اعتبار العوامل املعنوية كمتغريات ،ويجري حتليل املركبات الرئي�سية لها� ،إذ كانت نتائج
التحليل �ألعاملي من الدرجة الثانية (بعد ا�سقاط املتغريات) كما يف اجلدول ()3
الجدول ()3
يبين القيم المميزة والتباين المنتزع والتباين التجميعي لعوامل من الدرجة الثانية

التباين التجميعي

ن�سبة التباين%

القيم املميزة

عوامل الدرجة الثانية

51.69

51.69

6.20

1

75.04

25.35

3.04

2

84.9

9.86

1.18

3

92.25

7.35

0.88

4

96.13

3.88

0.47

5

97.92

1.79

0.22

6

98.7

0.78

0.005

7

99.19

0.49

0.001

8

99.57

0.38

0.0007

9

99.73

0.16

0.0005

10

99.88

0.15

0.0002

11

100

0.12

0.0001

12
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من اجلدول ( )3الذي ميثل حتليل العوامل من الدرجة الثانية ،نالحظ �أن عدد العوامل
املعنوية (التي لها قيم مميزة �أكرب من الواحد ال�صحيح)  ،هي ثالثة عوامل ،و�أن ن�سبة
التباين التجميعي امل�ستقطع من قبل هذه العوامل املعنوية هو (� ، )84.9أي انه ازداد ،مما
يدل على �أف�ضلية الدرجة الثانية على الدرجة الأوىل�.أما ت�شبعات العوامل من الدرجة الأوىل
بالعوامل من الدرجة الثانية فكانت كما يف اجلدول ( )4وهو كما ي�أتي
الجدول ()4
يبين تشبعات العوامل من الدرجة األولى بالعوامل من الدرجة الثانية

العامل  3العامل  2العامل 1

العامل 3

العامل 2

العامل 1

0.68

0.23

0.25

Y22

0.32

-0.37

0.23

Y1

0.65

0.34 -

0.24

Y23

-0.15

0.23

-0.14

Y2

0.26

0.06

0.14 -

Y24

0.46

0.44

0.71

Y3

0.35

0.32

0.45

Y25

0.34

0.48

-0.43

Y4

0.37

0.44 -

0.43

Y26

0.43

0.44

0.68

Y5

0.32

0.65

0.37 -

Y27

-0.23

0.32

0.77

Y6

0.31

0.32 -

0.23

Y28

0.23

0.75

0.43

Y7

0.19 -

0.34

0.43 -

Y29

0.40

0.48

-0.45

Y8

0.41

0.49

0.69 -

Y30

0.42

0.23

0.33

Y9

0.54

0.10

0.23

Y31

0.80

0.12

0.34 -

Y10

0.28

0.19

0.43

Y32

-0.34

0.39

0.23

Y11

0.32

0.43 -

0.41 -

Y33

0.34

0.51

0.35

Y12

0.17

0.32

0.44

Y34

0.42

0.77

0.32

Y13

0.31

0.16

0.42

Y35

0.89

0.39

0.09

Y14

0.42 -

0.32 -

0.34

Y36

0.36

0.45

0.23

Y15

0.21

0.75

0.42

Y37

0.32

0.41

0.46

Y16

0.42 -

0.04

0.34

Y38

0.14

0.45

0.42

Y17

املتغريات بعد
الإ�سقاط
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العامل 3

العامل 2

العامل 1

0.46

0.18 -

0.23

Y39

0.35

0.13

0.35

Y18

0.33 -

0.32 -

0.34 -

Y40

0.42

0.37 -

0.58 -

Y19

0.24

0.19

0.16

Y41

0.37

0.24

0.65

Y20

0.32

0.22 -

0.43

Y21

املتغريات بعد
الإ�سقاط

املتغريات
بعد الإ�سقاط

ولإيجاد حتليل املركبات الرئي�سية من الدرجة الثالثة� ،سيتم االعتماد على اجلدول ()4
 ،باعتبار العوامل املعنوية الثالث من الدرجة الثانية كمتغريات ،وحتلَّل با�ستخدام حتليل
املركبات الرئي�سية� ،إذ كانت النتائج كما يف اجلدول ()5
الجدول ()5
يبين القيم المميزة والتباين المنتزع والتباين التجميعي لعوامل الدرجة الثالثة

التباين التجميعي

ن�سبة التباين%

القيم املميزة

عوامل الدرجة الثانية

45.76

45.76

4.54

1

78.51

32.75

2.54

2

100

21.49

0.89

3

من اجلدول ( )5الذي ميثل حتليل العوامل من الدرجة الثالثة ،نالحظ �أن عدد العوامل
املعنوية هو اثنان� ،إ�ستقطعت ن�سبة من التباين التجميعي الكلي قدرها ( ، )78.51وهو
�أقل من التباين املقتطع من قبل العوامل من الدرجة الثانية ،منها ن�ستنتج �أن �أف�ضل
درجة للتحليل هي الدرجة الثانية� ،أي �أن هناك ثالثة عوامل معنوية ت�ؤثر يف الظاهرة
املدرو�سة ،واجلدول ( )3يبني القيم املميزة والتباين املنتزع والتباين التجميعي لعوامل
الدرجة الثانية ،و�أن التباين التجميعي املنتزع �شكل ن�سبة  % 84.9من التباين الكلي،
وان التباينات وح�سب العوامل توزع كما ي�أتي :للعامل الأول  % 51.69والعامل الثاين
� ،%25.35أما العامل الثالث  ،% 9.86ويو�ضح اجلدول ( )4ت�شبعات العوامل من الدرجة
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الأوىل بالعوامل من الدرجة الثانية التي اُ�ستخل�صت ،حيث �أخذت الت�شبعات التي ح�صلت
على �أكرث من  ،0.50ومن اجلدول �أعاله نرى �أن العوامل كانت كما ي�أتي:
 العامل الأول (العامل التنظيمي)
ت�أتي �أهمية هذا العامل بالدرجة الأوىل حيث بلغت ن�سبه التباين املنتزع لهذا العامل
 % 51.69من التباين الكلي وا�شتمل على املتغريات الآتية:
ا�ستخدام مبد�أ الثواب والعقاب وبت�شبع .0.77
عدد ال�ساعات التي يق�ضيها املدير يف قراءة تقارير العمل . -0.69
هل توجد م�شكالت تنظيمية وما هو حجمها وبت�شبع . -0.58
عدد العاملني من الرجال والن�ساء وبت�شبع .0.65
مدى ا�شباع احلاجات ال�رضورية للعاملني .0.71
امل�ستوى املهني .0.68
 العامل الثاين (التاثر بالآخرين)
ت�أتي �أهمية هذا العامل بالدرجة الثانية حيث بلغت ن�سبه التباين املنتزع لهذا العامل
 %25.35من التباين الكلي �أما املتغريات التي ا�شتمل عليها هذا العامل فهي:
مدى ت�أثر املديربظروف العمل ور�ؤية املنظمة وبت�شبع .0.75
نوع عالقة املدير بالعاملني وبت�شبع .0.77
مدى توا�صل املدير مع العاملني .0.51
هل هناك برامج عمل حمددة وبت�شبع .0.65
 العامل الثالث (ال�سمات ال�شخ�صية)
�إن �أهمية هذا العامل ت�أتي باملرتبة الثالثة� ،إذ بلغت ن�سبة التباين املنتزع لهذا العامل
 % 9.86من التباين الكلي وا�شتمل على املتغريات الآتية:
هل يعاين املدير من �أعاقة ج�سدية ظاهرة وبت�شبع 0.80
م�ستوى اكت�ساب املدير للمعلومات اجلديدة وبت�شبع 0.89
امل�ستوى الثقايف للمدير وبت�شبع 0.65
مدى التزام املدير بر�ؤية وا�سرتاتيجية املنظمة وبت�شبع 0.54
341
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االستنتاجات:
♦ ♦اوالً :من خالل نتائج التحليل العاملي جند �أن هناك ثالثة عوامل رئي�سة ت�ؤثر يف
�أدوار املديرين وهي كالآتي:
 العامل الأول :العامل التنظيمي ويع ّد �أهم العوامل امل�ؤثرة يف الدرا�سة حيث ا�ستطاع
�أن يف�رس ما مقداره  %51.69من التباين الكلي ،وقد �ضم هذا العامل �ستة متغريات.
 العامل الثاين :عامل التاثر بالأخرين ،وقد ف�رس هذا العامل ما مقداره  %25.35من
التباين الكلي ،وقد �ضم �أربعة متغريات.
 العامل الثالث :ي�ضم هذا العامل بع�ض املتغريات ال�سلوكية وال�صحية وا�ستطاع �أن
يف�رس ما مقداره  % 9.86من التباين الكلي ،و�ضم �أربعة متغريات.
♦ ♦ثانياً :ميكن ترتيب �أهمية املتغريات للعوامل الثالثة امل�ؤثرة يف الظاهرة املدرو�سة
وح�سب درجة ال�شيوع  Communalityوكما مبني يف اجلدول (. )6
الجدول ()6
يوضح درجات الشيوع لمتغيرات العوامل المفروزة

درجة ال�شيوع

العامل

رمز املتغري

ت

1.72

الأول

y30

1

1.65

الأول

Y5

2

1.61

الأول

y3

3

1.51

الثاين

y13

4

1.41

الثاين

y7

5

1.37

الثالث

y14

6

1.37

الأول

y19

7

1.34

الثاين

y27

8

1.32

الأول

y6

9

1.26

الثالث

y10

10
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درجة ال�شيوع

العامل

رمز املتغري

ت

1.26

الأول

y20

11

1.23

الثالث

y23

12

1.2

الثاين

y12

13

.87

الثالث

y31

14

ن�ستنتج من ذلك �أن �أهم متغري باالعتماد على درجات ال�شيوع هو  y30وهو ميثل
متو�سط عدد ال�ساعات التي يق�ضيها املدير يف قراءة التقارير� ،أي �أن للتقارير اخلا�صة بالعمل
التي يقر�أها املدير دوراً كبرياً يف قدرته التنظيمية ،واملتغري الثاين من حيث االهمية هو
 ،y5وهو ميثل امل�ستوى املهني للعاملني ،فتح�سني امل�ستوى املهني للعاملني ي�ساهم ب�شكل
فاعل وكبري يف �سري العمل ب�شكل �صحيح ،واملتغري الثالث من حيث االهمية هو  y3وهو
مدى �إ�شباع املدير احلاجات ال�رضورية للعاملني ،والذي بدوره ي�ساهم يف زيادة م�ستويات
الأداء ب�شكل متوازن مع املالحظة بان هذه املتغريات الثالثة تنتمي للعامل الأول.

مناقشة النتائج:
تبني من النتائج ال�سابقة �أن العامل التنظيمي ،هومن �أهم العوامل امل�ؤثرة حيث ي�صل
�إىل �أكرث من  %50يف هذه الدرا�سة ،لذا يجب التعويل عليه يف التوافق التنظيمي وقيم العمل
يف املنظمات ،يف حني �أن عامل الت�أثر بالآخرين له غعتباره فهو ي�صل مبقدار الربع �أي
 %25يف الدرا�سة ،مما يجب �أخذه يف احل�سبان لدى هذه املنظمات ،ثم �أن بقية العوامل
الأخرى ت�شارك بن�سب �ضعيفة مت�ساوية ايل حد ما ،ولكن اليجب �إغفالها يف امل�ستقبل.

أهم التوصيات:
1 .1االهتمام بامل�ستوي املهني للعاملني والبحث عن �أف�ضل ال�سبل لطوير العاملني.
2 .2االهتمام باجلانب الإن�ساين يف املنظمات ،وتطوير هذه املهارة بني املديرين
والعاملني.
3 .3يجب تطوير اجلانب الثقايف والتعليمي للمديرين والعاملني.
4 .4يجب االهتمام بربامج العمل وفرق العمل ،لإنها من �أ�ساليب التدريب غري املبا�رش.
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5 .5انتهاج �أ�ساليب و�أدوات التعلم التنظيمي يف ا�سرتاتيجية تطوير املوارد الب�رشية.
6 .6نو�صي با�ستخدام التحليل العاملي ذي الدرجات العليا يف حالة درا�سة الظواهر
االجتماعية ذات املتغريات كثرية لقدرة هذا التحليل يف اختزال عدد املتغريات ب�شكل كبري
يف جماالت �أخري يف جمال الإدارة ،ومبا يحقق فاعليتها.

خامتة:
يقع عبء تطبيق هذه التو�صيات وترجمتها �إىل واقع فعلي ،على عاتق مديري �إدرات
املوارد الب�رشية يف هذه املنظمات ،حيث تقع معظم التو�صيات �ضمن وظائف هذه الإدارت،
وهذا هو دورها الطبيعي ،فالتدريب ،وتطوير امل�ستوي املهني ،وتطوبر مهارات العاملني،
واالهتمام باجلانب ال�سلوكي للعاملني ،وتطوير اجلانب الثقايف� ،إمنا هي �أهداف �أ�صيلة
لإدارت املوارد الب�رشية ،مما يجب و�ضعه يف اخلطط اال�سرتاتيجية لتطوير املوارد الب�رشية
لهذه املنظمات.

344

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثالث والثالثون ( - )1حزيران 2014

اهلوامش:
1 .1العمري ،ف�ؤاد عبد اهلل(2002م)� ،أخالق العمل و�سلوك العاملني يف اخلدمة العامة
والرقابة عليها من منظور �إ�سالمي ،املعهد الإ�سالمي للبحوث ،بالبنك الإ�سالمي
للتنمية ،جده.
2 .2ابوعايد ،حممود احمد( 2006م) ،اجتاهات حديثة يف القيادة الرتبوية الفاعلة ،دار
االمل للن�رش والتوزيع الأردن.
3 .3الزومان ،مو�ضي حممد(2001م)� ،أثر القيم التنظيمية يف الأجهزة احلكومية املركزية
على اجتاهات الديرين نحو التغري التنظيمي(ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،جامعة
امللك �سعود ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية.
4 .4هيجان ،عبد الرحمن( 1998م)،الوالء التنظيمي للمدير ال�سعودي� ،أكادميية نايف
العربية للعلوم الأمنية ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية.
5 .5مندل ،مارك ج ،جوردان ،وليام (1981م) ،قيم املوظفني يف جمتمع متغري ،ترجمة
حممد ح�سنني ،املنظمة العربية للعلوم الإدارية ،عمان.
6 .6ال�سقا ،حممد( 2001م ) ،اثر القيم على فعالية القرارات الإدارية يف قطاع الأعمال
(ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة )�،أكادميية ال�سادات للعلوم الإدارية،
7 .7الأ�ستاذ حممود ح�سن و حمدان حممد عبد الفتاح2004( ،م ) تقومي دور اجلامعة كنظام
يف بناء �شخ�صية ال�شباب من منظور قيمي ،امل�ؤمتر ال�سنوي الثاين بجامعة الزرقاء
الأهلية(ال�شباب اجلامعي :ثقافته وقيمه يف عامل متغري ) الأردن.
8 .8مقدم ،عبد احلفيظ(1994م ،).عالقة القيم الفردية والتنظيمية وتفاعلها مع االجتاهات
وال�سلوك" :درا�سة �أمبرييقية" جملة العلوم االجتماعية ،العدد الأول والثاين ،مج (،)2
جمل�س الن�رش العلمي ،جامعة الكويت.

.9

Gurainik, david, et.al. " Webster's new world dictionary " 2nd ed. Cleve�9
land. ( 1986).

1010اخلياط � ،إ�سماعيل و �آخرون (1997م) .تنمية املهارات القيادية و ال�سلوكية  ،معهد
الإدارة العامة  ،الريا�ض ـ اململكة العربية ال�سعودية.
1111زاهر� ،ضياء1984( ،م) .القيم يف العملية الرتبوية ،م�ؤ�س�سة اخلليج العربي.
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1212طهطاوي� ،سيد (1996م)  .القيم الرتبوية يف الق�ص�ص القر�آين  ،ر�سالة ماج�ستري  ،طبع
و ن�رش دار الفكر العربي.
1313طهطاوي� ،سيد (1996م)  .القيم الرتبوية يف الق�ص�ص القر�آين  ،ر�سالة ماج�ستري  ،طبع
و ن�رش دار الفكر العربي.
1414املغربي  ،كامل (1414هـ) .ال�سلوك التنظيمي  :مفاهيم و �أ�س�س �سلوك الفرد و اجلماعة
يف التنظيم  ،دار الفكر للن�رش و للن�رش و التوزيع  ،عمان  :الأردن.
1515بيومي ،حممد �أحمد (2002م ) ،علم اجتماع القيم ،دار املعرفة اجلامعية ،القاهرة.
1616فران�سي�س  ،ديف و مايك وودكوك (1416هـ)  .القيم التنظيمية  ،ترجمة عبد الرحمن
هيجان  ،معهد الإدارة العامة  ،الريا�ض ـ اململكة العربية ال�سعودية .
1717فران�سي�س  ،ديف و مايك وودكوك (1416هـ)  .القيم التنظيمية  ،ترجمة عبد الرحمن
هيجان  ،معهد الإدارة العامة  ،الريا�ض ـ اململكة العربية ال�سعودية .
1818العدلوين  ،حممد (1423هـ)  .العمل امل�ؤ�س�سي  ،قرطبة للإنتاج الفني  ،الريا�ض ـ اململكة
العربية ال�سعودية.
1919العدلوين  ،حممد (1423هـ)  .العمل امل�ؤ�س�سي  ،قرطبة للإنتاج الفني  ،الريا�ض ـ اململكة
العربية ال�سعودية.
2020حمادات ،حممد (1426هـ) .قيم العلم و االلتزام الوظيفي لدى املديرين و املعلمني يف
املدار�س ،دار احلامد للن�رش و التوزيع ،عمان ـ الأردن.
2121الر�شيد ،حمد (2000م) .بع�ض العوامل املرتبطة بالقيم الرتبوية لدى طلبة كلية الرتبية
بجامعة الكويت ،املجلة الرتبوية  ،العدد ( ،)56املجلد (� )14ص.104-13:
2222الطجم ،عبد اهلل  ،و طلق ال�سواط (1421هـ) .ال�سلوك التنظيمي  ،دار حافظ للن�رش و
التوزيع  ،جدة ـ اململكة العربية ال�سعودية.
2323الطجم ،عبد اهلل  ،و طلق ال�سواط (1421هـ) .ال�سلوك التنظيمي  ،دار حافظ للن�رش و
التوزيع  ،جدة ـ اململكة العربية ال�سعودية.
2424مرعي ،توفيق ،واحمد ،بلقي�س(1984م) ،املي�رس يف علم النف�س االجتماعي ،دار الفرقان،
عمان.
2525فران�سي�س  ،ديف و مايك وودكوك (1416هـ)  .القيم التنظيمية  ،ترجمة عبد الرحمن
هيجان  ،معهد الإدارة العامة  ،الريا�ض ـ اململكة العربية ال�سعودية .
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2626الطجم ،عبد اهلل  ،و طلق ال�سواط (1421هـ) .ال�سلوك التنظيمي  ،دار حافظ للن�رش و
التوزيع  ،جدة ـ اململكة العربية ال�سعودية.
2727العدلوين  ،حممد (1423هـ)  .العمل امل�ؤ�س�سي  ،قرطبة للإنتاج الفني  ،الريا�ض ـ اململكة
العربية ال�سعودية.
�2828أبو العينني ،على (1988م) .القيم الإ�سالمية و الرتبية :درا�سات يف طبيعة القيم و
م�صادرها و دور الرتبية الإ�سالمية يف تكوينها و تنميتها ،مطابع املختار الإ�سالمي،
املدينة املنورة.
2929العمري  ،خالد و �آخرون (1983م)  .املنظومة القيمية لطلبة جامعة الريموك  ،جملة
�أبحاث الريموك �سل�سلة العلوم الإن�سانية و االجتماعية  ،العدد ( ، )1املجلد (� ، )1ص
�ص .143-119 :
3030الغفيلي� ،إبراهيم فهد (2001م) ،العالقة والت�أثري بني قيم الفرد واملنظمات يف بناء
�أخالقيات املهنة من منظور الفكر املعا�رص والإ�سالمي امللتقى الثالث لتطوير املوارد
الب�رشي"ا�سرتاتيجيات تنمية املوارد الب�رشية – الر�ؤى والتحديات"الريا�ض .
3131الزومان ،مو�ضي حممد(2001م)� .أثر القيم التنظيمية يف الأجهزة احلكومية املركزية
على اجتاهات الديرين نحو التغري التنظيمي(.ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،جامعة
امللك �سعود ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية.
3232احلنيطة ،خالد (2003م) القيم التنظيمية وعالقتها بكفاءة الأداء  :درا�سة تطبيقية على
العاملني باخلدمات الطبية بوزارة الدفاع والطريان مبدينة الريا�ض( ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة )�،أكادميية نايف العربية للعلوم الأمنية،الريا�ض.
Aiken mike 2003 managing values ; the reproduction of organizational3333
.values in social economy organisations " open university u.k
Gilbert Jeffery G, 2005 " the relationship between organizational values &3434
management behaviors & their influence on organizational effectiveness
.in army project management organization " argosy university . u.s.a

3535الغامدي ،عبد العزيز بن عبد اهلل( 2005م) .القيم التنظيمية لإدارات الرتبية والتعليم
مبنطقة مكة املكرمة يف �ضوء مقيا�س ديف وفران�سي�س ودكوك (.ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة) ،كلية الرتبية ،جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة ،اململكة العربية ال�سعودية.
3636حمادات ،حممد ح�سن( 2006م ) ،قيم العمل وااللتزام الوظيفي لدى املديرين واملعلمني
يف املدار�س ،دار احلامد ،الأردن.
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Elisabeth M.2006 "Chinese urban micro-business owner manger values3737
.& perspectives on international development" .u . s . a

 " دور القيم ال�شخ�صية والتنظيمية يف فاعلية: م) درا�سة بعنوان2007( ،الأحمدي3838
 العدد،33  جملة الإدارة العامة املجلد,ر�ؤ�ساء الأق�سام باجلامعات احلكومية ال�سعودية
. اململكة العربية ال�سعودية، الريا�ض،74
DavidA.Ralston&CarolynP.Egri39 ( Generation Cohorts and- ) 2009 (3939
) )Personal Values a Comparison of China and the U.S.a
Rosa Chan(2010) "Ethical Values and Environmentalism in China: Com�4040
paring Employees from State – Owned and Private Firms
John A Parnell, Ting Yu, Alexander Nai-Chi Chen, Qing Tian(2011( 4141
(Assessing Work Values Among Students in American and Taiwanese Buis�
ness Schools. 2011
DavidA.Ralston&CarolynP.Egri (2012)4242
( Generation Cohorts and Personal Values a Comparison of China and the
U.S.a
Hey Group 2012) Chinese CEO Attributed Their Sustained Business(4343
)Success to Their Sense of Moral or Social Responsibility
Poul R. Bernthal, Jason Boundra, (2012) Wei-Wang)) (Leadership in4444
)China: Keeping pace with a Growing Economy
Susan Curtis and Wenwen Lu ( 2012 (The Impact of Western Education(4545
on Future Chinese Asian Managers

) "التحليل الإح�صائي للمتغريات املتعددة1998( رت�شارد ودين �رشن,جون�سون4646
-دار املريخ للن�رش,من الوجهة التطبيقية " تعريب الدكتور عبد املر�ضي حامد عزام
.اململكة العربية ال�سعودية-الريا�ض
 عر�ض منهجي نقدي لعينة: ) "�إ�سلوب التحليل العاملي1999( بدر حممد,الأن�صاري4747
 بحث مقدم بندوة البحث العلمي."من الدرا�سات العربية ا�ستخدمت التحليل العاملي
املجل�س الأعلى لرعاية الفنون والآداب- يف املجاالت االجتماعية يف الوطن العربي
. اجلمهورية العربية ال�سورية-والعلوم االجتماعية
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4848هادي  ,فا�ضل حميد ( " )2009حتديد العوامل التي ت�ؤثر على العنو�سة با�ستخدام
التحليل �ألعاملي من الدرجة الثانية ( درا�سة ا�ستطالعية لعينة من موظفات جامعة
القاد�سية)" وقائع امل�ؤمتر العلمي الأول لكلية الإدارة واالقت�صاد.
4949هادي  ,فا�ضل حميد وطه ح�سني ( ")2010ا�ستخدام املحاكاة لتحديد الدرجة املثلى
يف حتليل املركبات الرئي�سية من الدرجات العليا"امل�ؤمتر الثاين لكلية علوم احلا�سبات
والريا�ضيات جامعة القاد�سية .
Alvin C.Rencher "Methods of Multivariate Analysis ",John wiley and Sons5050
).Inc. publication (2001
Sekaran, Uma (1992), Research Methods For Business: A Skill-Building5151
.Approach, Second Edition, New York: John Wiley & Sons Inc
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املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
1 .1العمر ،ف�ؤاد عبد اهلل (2002م) � ،أخالق العمل و�سلوك العاملني يف اخلدمة العامة والرقابة
عليها من منظور �إ�سالمي ،املعهد الإ�سالمي للبحوث ،بالبنك الإ�سالمي للتنمية ،جده.
2 .2ابوعايد ،حممود احمد (2006م)  ،اجتاهات حديثة يف القيادة الرتبوية الفاعلة ،دار
االمل للن�رش والتوزيع الأردن.
3 .3الزومان ،مو�ضي حممد (2001م) � ،أثر القيم التنظيمية يف الأجهزة احلكومية املركزية
على اجتاهات الديرين نحو التغري التنظيمي (ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة)  ،جامعة
امللك �سعود ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية.
4 .4هيجان ،عبد الرحمن (1998م)  ،الوالء التنظيمي للمدير ال�سعودي� ،أكادميية نايف
العربية للعلوم الأمنية ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية.
5 .5مندل ،مارك ج ،جوردان ،وليام (1981م)  ،قيم املوظفني يف جمتمع متغري ،ترجمة
حممد ح�سنني ،املنظمة العربية للعلوم الإدارية ،عمان.
6 .6ال�سقا ،حممد (2001م) � ،أثر القيم على فعالية القرارات الإدارية يف قطاع الأعمال
(ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) � ،أكادميية ال�سادات للعلوم الإدارية،
7 .7الأ�ستاذ حممود ح�سن وحمدان حممد عبد الفتاح2004( ،م) تقومي دور اجلامعة كنظام
يف بناء �شخ�صية ال�شباب من منظور قيمي ،امل�ؤمتر ال�سنوي الثاين بجامعة الزرقاء
الأهلية (ال�شباب اجلامعي :ثقافته وقيمه يف عامل متغري) الأردن.
8 .8مقدم ،عبد احلفيظ (1994م ، ).عالقة القيم الفردية والتنظيمية وتفاعلها مع االجتاهات
وال�سلوك" :درا�سة �أمبرييقية" جملة العلوم االجتماعية ،العدد الأول والثاين ،مج (، )2
جمل�س الن�رش العلمي ،جامعة الكويت.
9 .9بيومي ،حممد �أحمد (2002م)  ،علم اجتماع القيم ،دار املعرفة اجلامعية ،القاهرة.
1010مرعي ،توفيق ،واحمد ،بلقي�س (1984م)  ،املي�رس يف علم النف�س االجتماعي ،دار
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ملخص:
ركز هذا البحث على دور كليات العلوم الإدارية واالقت�صادية يف م�ؤ�س�سات التعليم
العايل الفل�سطيني يف احلد من م�شكلة البطالة بني اخلريجني من خالل عر�ض منوذج
م�رشوع التخرج لطلبة كليات العلوم الإدارية واالقت�صادية بهدف ت�شجيع ريادة امل�رشوعات
ال�صغرية ب�إمكانات ذاتية للحد من م�شكلة البطالة يف فل�سطني ،نظراً لتفاقم ن�سبة العاطلني
عن العمل من املتعلمني اخلريجني بدرجة الباكالويو�س ،وكذلك جتميد عملية التوظيف يف
امل�ؤ�س�سات احلكومية ،وحمدودية القدرة اال�ستيعابية ل�سوق العمل الفل�سطيني.حيث ُجمعت
بيانات هذا البحث باالعتماد على جتارب عربية وجتارب �أجنبية ،وبع�ض الدرا�سات ذات
العالقة مبو�ضوع البحث ،وجتربة الباحث يف �أثناء مرحلة الدرا�سة اجلامعية الأوىل طالباً،
وجتربتة يف �أثناء التدري�س يف جامعة القد�س املفتوحة مدر�ساً.وكذلك بع�ض م�ؤ�رشات
التعليم العايل الفل�سطيني .بينَّ البحث واقع التعليم العايل يف فل�سطني ،وعدد اخلريجني من
اجلامعات الفل�سطينية عامة ،واخلريجني من كليات العلوم الإدارية واالقت�صادية خا�صة،
كما بني هذا البحث جتربة �إمكانية تعلم طلبة كلية العلوم الإدارية واالقت�صادية يف جامعة
القد�س املفتوحة �إقامة م�رشوع ربحي �صغري ،ب�إمكانات ب�سيطة متاحة ،وبالتايل �إمكانية
�إتاحة فر�ص التوظيف الذاتي بعد التخرج بدال من الو�ضع يف قائمة العاطلني عن العمل،
كبديل عن م�رشوع التخرج دون �أن ينق�ص ذلك من مهارة البحث العلمي للطلبة.وبخا�صة
�أن �إقامة امل�رشوع من قبل �أفراد م�ؤهلني علميا يختلف عن �إقامة م�رشوع من قبل �أفراد
تنق�صهم املعرفة العلمية.كما بني البحث �آلية العمل وفقا للنموذج البديل و�آلية ر�صد عالمة
الطلبة يف املح�صلة النهائية.وخرج البحث مبجموعة تو�صيات من ق�سمني كان من �أهمها
يف الق�سم الأول :العمل على تطبيق هذا النموذج يف كليات العلوم الإدارية واالقت�صادية
يف اجلامعات الفل�سطينية ،ثم عقد ور�شة عمل تقوميية لعمداء البحث العلمي وعمداء كليات
العلوم الإدارية واالقت�صادية يف اجلامعات الفل�سطينية ملناق�شة هذه الفكرة وتقوميها.ويف
الق�سم الثاين يقرتح الباحث على اجلهات املعنية يف دولة فل�سطني تعيني �أب �رشعي يتوىل
قطاع امل�رشوعات ال�صغرية يف فل�سطني� ،سواء �أعدها طلبة اجلامعات �أم بقية �أفراد املجتمع
ملا للم�شاريع ال�صغرية من فوائد كثرية ،هذا ف�ضال عن دورها يف امل�ساهمة يف حل م�شكالت
كثرية تعجز كثري من الدول �إيجاد حلول لها ومنها دولة فل�سطني.
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The Role of Business Administration Colleges
in Higher Education Institutes in Reducing Graduates'
Unemployment: Alternative Graduation Project Model

Abstract:
This research paper has focused on the role of the Administrative and
Economic Sciences colleges in Palestinian higher education institutions
in minimizing the unemployment problem among graduates by proposing
a new model for graduation project for students of the Administrative and
Economic Sciences colleges in order to encourage entrepreneurship small
business projects to reduce the problem of unemployment in Palestine, due
to the increasing ratio of unemployment among Bachelor graduates degrees,
where as Government has freeze the recruitment process, and the limited
capacity of the Palestinian labor market.Data was collected in this research
based on the experiences of Arab and foreign experiments and some of the
studies related to the subject matter, and the experience of the researcher
during his study in the undergraduate as a student, and his experience while
teaching at Al-Quds Open University as a teacher.As well as some indicators
of Higher Education figures.The research figured out the reality of Palestine
higher education system and the number of graduates from the Palestinian
universities in general, and graduates from the Administrative and Economic
Sciences colleges in particular, as well as presenting the experience of
students learning this new model from the Administrative and Economic
Sciences colleges at Al-Quds Open University in setting up a profitable
small business project in a simple way and thus the possibility of providing
Self-employment opportunities after graduation rather than be listed in the
unemployed list, as a substitute for the graduation project without missing
the skills of scientific research methodology for students.As establishing a
project by qualified people differs from those they lack such qualifications.
The research illustrated the mechanism of implementing this new alternative
model in parallel with the mechanism of evaluating the students in the final
grade.The most recommendations was: local universities should hold a
workshop for Deans of scientific research and Deans of the Administrative
and Economic Sciences colleges to discuss this idea, and evaluate it.Secondly
the State of Palestine should appoint a legitimate father of the small enterprise
sector in Palestine, whether prepared by university students and/ or the rest
of the society, as small business projects have many benefits in solving huge
problems.
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مقدمة:
ت�سعى جميع دول العامل باالهتمام مبخرجات التعليم العايل ،كهدف رئي�س ت�سعى �إيل
حتقيقه امل�ؤ�س�سات التعليمية تبعا لهدفها التي �أن�شئت من �أجلها ،ويجني ثمارها قطاع �سوق
العمل ،ويف �إطار التعليم العايل تعمل الكليات باختالف التخ�ص�صات على ت�أهيل الطلبة
بالدرجة الالزمة و�إعدادهم اجليد ،الذي ميكنهم الحق ًا من موا�صلة التنمية يف املجتمع الذي
ينتمون له ،ومع التطور الذي ي�شهده قطاع التعليم ،ومدى اال�ستفادة من خمرجاته ،بات
جلي ًا االهتمام بعن�رص �سوق العمل الذي بد�أ يعطي بعداً جديداً للتعليم كاجتاه عاملي �ضمن
ما ي�سمى مبعايري اجلودة ال�شاملة – �ضمان جودة التعليم والتطوير امل�ستمر.وتعد قيمة
التعليم العايل وجودته يف مقدرة جمموعة من اخل�صائ�ص واملميزات املتعلقة باملنتج
التعليمي على تلبية متطلبات كل من :الطالب ،و�سوق العمل واملجتمع ،واجلهات الداخلية
واخلارجية املنتفعة بهذا التعليم كافة (اجل�رس. )2004 ،
كون التعليم باملفهوم االقت�صادي هو نوع من اال�ستثمار الذي ي�ؤتي ثماره بعد فرتة
زمنية معينة ،وذلك فيما ميكن ت�سميته مبخرجات العملية التعليمية ،التي يفرت�ض فيها �أن
تلبي احتياجات املجتمع كافة يف �شتى التخ�ص�صات ،وهذا يعني بالعرف االقت�صادي عند
االقت�صاديني على ت�سميته باال�ستثمار يف ر�أ�س املال الب�رشي ،كون العن�رص الب�رشي نوع ًا
من املوارد الثمينة التي حتتاج �إىل �إدارة حكيمة مثل �أي موارد �أخرى نادرة ،وذات وظائف
متعددة كتوظيف املوارد الب�رشية ،وتنميتها (ال�صانع. )2003 ،
وت�ؤكد العديد من الدرا�سات على �أهمية التخطيط للتعليم العايل بهدف التعرف �إىل
العالقة التي تربط بني التعليم اجلامعي و�سوق العمل ،الأمر الذي يحتم على م�ؤ�س�سات
التعليم العايل �إدخال �آليات جديدة على مناهجها ،لتتوافق وحاجات �سوق العمل يف
�إعداد الطالب للعمل يف امل�ؤ�س�سات وال�رشكات والقطاعات الإنتاجية املختلفة ،وت�أهيلهم
كرياديني يعتمدون على �أنف�سهم يف الت�شغيل الذاتي مت�شي ًا مع احتياجات �سوق العمل ،وقد
�أظهرت نتائج غالبية تلك الدرا�سات وجود فجوة بني التعليم اجلامعي ومتطلبات �سوق
العمل ،لغياب التن�سيق بني التخطيط للتعليم اجلامعي والقوى الب�رشية ومتطلبات م�شاريع
التنمية و�أهدافها (. )Herman.& Herman, 2001
وحتظى م�شكلة اخلريجني ،وبخا�صة فئة العاطلني عن العمل ،باالهتمام الكبري لدى
احلكومات باختالف �أجنا�سها ،وتعمل جادة على �إيجاد حلول لها ك�أولوية من �أولوياتها،
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وبخا�صة ما ت�شهده فل�سطني من م�شكلة تزايد م�ستمر يف �أعداد اخلريجني ،و�أثر ذلك على
تفاقم م�شكلة البطالة يف وقت ي�شهد جموداً يف عملية التوظيف يف م�ؤ�س�سات القطاع
احلكومي الفل�سطيني.ومبا �أن العن�رص الب�رشي امل�ؤهل ميثل ركيزة �أ�سا�سة لأي عملية تنمية،
مل�ساهمته ب�شكل فاعل يف النه�ضة التنموية ،حيث ت�شكل النخب املتعلمة �أ�سا�س ًا لعملية
التطور يف املجتمعات ،لذا �ستبقى امل�رشوعات ال�صغرية �سواء بالدول املتقدمة �أم بالدول
النامية هي الأكرث عدداً باملقارنة بعدد امل�رشوعات املتو�سطة والكبرية ،والأكرث توظيفا
للعمالة ،والأقل تكلفة يف توفري فر�ص العمل.و�صاحبة الدور الأكرب يف تلبية احتياجات
ال�سكان املحلية من ال�سلع واخلدمات ب�أ�سعار تتوافق مع قدراتهم ال�رشائية.والأكرث اعتماداً
على اخلامات املوجودة يف البيئة املحلية ،والأكرث ا�ستخدام ًا للتكنولوجيا املحلية ،مما
يزيد من القيمة امل�ضافة لديها.كما �أنها توافر البديل املحلي لكثري من ال�سلع امل�ستوردة.
( )Dhillon and Yousef, 2009حيث بلغ �إجمايل الواردات من ال�سلع لعام  2012حوايل
 4,697.4مليون دوالر �أمريكي ،فيما و�صلت �إىل  4,373.6مليون دوالر �أمريكي عام
 2011بزيادة .%7.4وو�صلت ال�صادرات يف العام  2012من ال�سلع حوايل  782.4مليون
دوالر �أمريكي ،وكان االرتفاع بن�سبة  %4.9من ال�صادرات يف عام  ،2011التي و�صلت �إىل
 745.7مليون دوالر �أمريكي ،وهذا م�ؤ�رش خطري عند مقارنة الواردات بال�صادرات حوايل
 %83واردات مقابل حوايل � %17صادرات( .الإح�صاء الفل�سطيني)2013 ،
ويف درا�سة قام بها البنك الدويل ملنطقة ال�رشق الأو�سط وجنوب افريقيا The MENA
 Regionعام  2007حول ارتفاع معدالت البطالة يف املنطقة العربية ،ا َّت�ضح �أنها بحاجة
�إىل تدبري  80مليون فر�صة عمل خالل الع�رشين عاما القادمة )World Bank 2007( ،وهي
فر�ص عمل �سوف تكلف  106مليار دوالر �سنويا� ،أو  2120مليار دوالر خالل الع�رشين
عاماً ،ما من �شك يف �أن هذا الرقم �ضخم جداً ،ومن ال�صعب تدبريه ،والذي وفقا للدرا�سة
يكلف الدول امل�صدرة للنف ط  %6.9من الناجت املحلي �سنوياEstache & Ilhem Sal�( .
)amon.2013

فالريادة تقود �إىل ابتكار منتجات جديدة �أو طرق �إنتاج جديدة ،وفتح �أ�سواق جديدة،
�أو اكت�شاف م�صدر للمواد �أو حتى تنظيم جديد لل�صناعة ،فهي عملية متوا�صلة لالبتكار
والتجديد ،وهذا يقود �إىل حتريك التنمية االقت�صادية وتطويرها.من هنا تع ّد امل�شاريع
مهم يف رفع م�ستوى الإنتاجية ،وخلق فر�ص عمل جديدة
ال�صغرية ذات دور بارز وفعال ّ
وامل�ساهمة يف تنوع الإنتاج ،وزيادة القدرة على املناف�سة ،ونقل نوعي للتكنولوجيا.
علما ب�أن امل�رشوعات ال�صغرية متثل العمود الفقري لالقت�صاد القومي وبخا�صة يف الدول
النامية.فهي م�صدر لتوليد الناجت القومي ،حيث �أثبتت جتارب التنمية االقت�صادية الناجحة
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�أن امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة هي املحور الأ�سا�س يف تو�سيع القاعدة الإنتاجية
وزيادة ال�صادرات وخلق منا�صب جديدة للأيدي العاملة� ،إذ ت�ساهم امل�رشوعات ال�صغرية
على امل�ستوى العاملي بحوايل  %30من ال�صادرات ،و %10من اال�ستثمارات الأجنبية
(. )OECD 2006aهذه الن�سبة تختلف من دولة لأخرى فنجد �أن ن�سبة امل�ساهة يف ا�سرتاليا
 ، )Ergas and Orr 2007( %8و %19يف ماليزيا ( ، )NSDC, 2007ويف الباك�ستان %25
( ، )SMEDA 2007ويف الهند  ، )MSME 2010a( %30ويف الواليات املتحدة الأمريكية
 ، )USITC 2010( ،%40والن�سبة الكربى يف ال�صني �إذ ت�صل امل�ساهمة �إىل حوايل %68
( ،. )Hall 2007و�أكرث من ثلثي امل�شاريع ال�صغرية يف �سنغافورة �أو  %69عبارة عن م�شاريع
لها ن�شاطات ت�صديرية يف ال�سوق العاملي ، )Fernandez 2010( ،مقابل  %44يف الدول
الأوروبية ،مقارنة بامل�شاريع ال�صغرية يف كل من الواليات املتحدة الأمريكية واليابان،
على الرغم من اختالف معايري تعريف تلك امل�شاريع من دولة لأخرى من حيث عدد العمال
يف كل م�رشوع ،ر�أ�س املال امل�ستثمر ،حجم املبيعات وغريها من املعايري)EIM 2010a( .

مشكلة الدراسة:
يف �ضوء االرتفاع الكبري لأعداد اخلريجني يف اجلامعات الفل�سطينية ب�شكل عام،
وتفاقم ن�سبة العاطلني عن العمل وبخا�صة يف املجتمع الفل�سطيني ،تطرح م�شكلة الدرا�سة
يف مدى قدرة كليات العلوم الإدارية واالقت�صادية يف اجلامعات الفل�سطينية يف امل�ساهمة
يف احلد من م�شكلة البطالة عند خريجيها من خالل اقرتاح منوذج م�رشوع التخرج البديل
لطلبة هذه الكلية.

أسئلة الدراسة:
1 .1ما �أوجه الق�صور يف منوذج م�رشوع التخرج التقليدي لطلبة كليات العلوم الإدارية
واالقت�صادية؟
2 .2ما النموذج البديل املقرتح مل�رشوع التخرج لدى طلبة كليات العلوم الإدارية
واالقت�صادية يف اجلامعات الفل�سطينية؟

أهمية البحث:
ت�ؤدي امل�شاريع ال�صغرية دوراً حيوي ًا يف اقت�صاد الدول ،ملا لها من دور يف دعم
االقت�صاد ويف الناجت القومي ،ويف ت�شغيل الن�سبة الكربى من قوى العمل ،وبالتايل يكت�سب

هذا البحث �أهميته من:
♦

♦ارتفاع ن�سبة العاطلني عن العمل من خريجي م�ؤ�س�سات التعليم العايل الفل�سطيني.
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♦ ♦احلاجة �إىل وجود �آليات ملتابعة اخلريجني بعد تخرجهم.
♦ ♦�أهمية امل�شاريع ال�صغرية يف الناجت القومي ،وتوفري منتجات وطنية وتوفري فر�ص
عمل جديدة.
♦ ♦حاجة فل�سطني �إىل تعزيز امل�شاريع ال�صغرية.

االفرتاضات:
انبثق هذا البحث من االفرتا�ضات الآتية:
♦ ♦القدرة اال�ستيعابية لل�سوق املحلي غري قادرة على ا�ستيعاب خريجي طلبة كليات
العلوم الإدارية واالقت�صادية من اجلامعات الفل�سطينية.
♦ ♦�صعوبة و�/أو ا�ستحالة �إغالق �أو جتميد بع�ض تخ�ص�صات كليات العلوم الإدارية
واالقت�صادية يف اجلامعات الفل�سطينية.
♦ ♦االرتفاع املتزايد يف ن�سبة العاطلني عن العمل من خريجي كليات العلوم الإدارية
واالقت�صادية.
♦ ♦ف�شل بع�ض امل�شاريع االقت�صادية ال�صغرية يف �سوق العمل الفل�سطيني ،ب�سبب
نق�ص اخلربة العلمية عند بع�ض روادها.
♦ ♦حاجة فل�سطني للم�شاريع االقت�صادية ال�صغرية التنمويه ،التي ت�شكل ما ن�سبته
حوايل  %40من الناجت القومي يف بع�ض الدول الأجنبية.
♦ ♦قدرة خريجي كليات العلوم الإدارية واالقت�صادية على الإبداع والريادة يف
امل�رشوعات ال�صغرية نظرا مل�ؤهالتهم العلمية.

أهداف البحث:
ي�سعى هذا البحث يف حال تطبيق النموذج املقرتح مل�رشوع التخرج لطلبة كليات
العلوم الإدارية واالقت�صادية يف اجلامعات الفل�سطينية �إىل حتقيق جملة من الأهداف

الآتية:

♦ ♦خلق جيل ريادي من خريجي كليات العلوم الإدارية واالقت�صادية يف اجلامعات
الفل�سطينية.
♦ ♦متكني خريجي كليات العلوم الإدارية واالقت�صادية يف اجلامعات الفل�سطينية من
االعتماد على �أنف�سهم بعد التخرج من خالل التوظيف الذاتي.
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♦ ♦امل�ساهمة يف احلد من م�شكلة البطالة بني اخلريجني من طلبة كليات العلوم
الإدارية واالقت�صادية يف اجلامعات الفل�سطينية.
♦ ♦خلق فر�ص عمل جديدة.
♦ ♦دعم التنمية االقت�صادية.

طريقة البحث:
لتحقيق الهدف من هذه الدرا�سة ،اعتمد الباحث على املنهج الو�صفي بهدف جمع
البيانات من الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة يف جمال هذه الدرا�سة وحتليلها
والتعقيب عليها ،كما ا�ستعان بالتجربة التي خا�ضها الباحث يف جامعة القد�س املفتوحة
يف م�رشوع التخرج البديل.
من هنا �سوف يتناول البحث دور كليات العلوم الإدارية واالقت�صادية يف اجلامعات
الفل�سطينية يف امل�ساهمة يف احلد من م�شكلة البطالة للخريجني من خالل عر�ض بع�ض
التجارب العاملية والعربية وجتربة الباحث يف �أثناء الدرا�سة اجلامعية الأوىل طالب ًاً،
وجتربته م�رشف ًا �أكادميياً ،ويف م�ساهمتها يف تعزيز مفهوم امل�رشوعات ال�صغرية يف
التنمية االقت�صادية عامة ،ويف التوظيف الذاتي خا�صة ،ومن �أجل ذلك فقد مت ا�ستعرا�ض
واقع التعليم العايل يف اجلامعات الفل�سطينية يف �ضوء �إح�صاءات اجلهاز املركزي
الفل�سطيني ،والكتاب ال�سنوي لوزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطيني ،حيث مت التعرف
�إىل حتديد امل�شكلة التي تواجه اخلريجني بعد تخرجهم ،كنتيجة الزدياد عدد اخلريجني،
وازدياد عدد العاطلني عن العمل ،وعدم قدرة ال�سوق املحلية ا�ستيعاب الكم الهائل من �أعداد
الطلبة اخلريجني.

بعض التجارب العربية واألجنبية يف املشاريع الصغرية:
التجارب األجنبية:
يف درا�سة حول �أثر قطاع امل�شاريع ال�صغرية يف التوظيف والدخل يف ناميبيا،
قامت بها جهات حكومية نظراً ملا لأ�سواق العوملة من ا�ستمرار يف �إتاحة الفر�ص
للم�رشوعات ال�صغرية ،تبينَّ �أن ب�إمكان امل�شاريع ال�صغرية زيادة الدخل واحلد من م�شكلة
البطالة املتفاقمة ب�سبب حمدودية فر�ص التوظيف يف ناميبيا ،التي -وفق ًا للدرا�سة -ت�صل
ن�سبة العاطلني عن العمل من  %40-30من جممل قوى العمل الر�سمي.يف ظل تطور منو
طفيف يف عملية التوظيف الر�سمي ت�صل �إىل � %1.5سنوياً.ناهيك عن وجود  %40من جممل
عدد طلبة املدار�س الذين تقل �أعمارهم عن � 15سنة ،ممن يرتكون درا�ستهم ب�سبب ظروف
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العمرية.وبينت الدرا�سة �أن
اقت�صادية �سيئة ،وبالتايل تفاقم م�شكلة البطالة لدى هذه الفئة
َّ
ال�سبب الرئي�س لهذا العدد الكبري من العاطلني عن العمل يعود ل�سببني هما :نق�ص يف البنية
التحتية لل�صناعة يف البلد ،ونق�ص ملحوظ يف فر�ص الدخول للعمل يف قطاع املناجم
املعدنية.ولهذا كان من تو�صيات هذه الدرا�سة ت�شجيع اال�ستثمار يف قطاع امل�رشوعات
ال�صغرية للم�ستثمر املحلي و�/أو الأجنبي من خالل و�ضع برامج حتفيزية ،كت�سهيل �إجراءات
فو�ض احتاد التجارة الناميبية
الت�سجيل ومنح �إجازات �رضيبية ت�صل �إىل �سبع �سنوات ،كما َّ
واحتاد قطاع العاملني تويل هذا القطاع وت�سيري �أحواله (. )JCC, 2002
ويف درا�سة �أخرى لباحثة ا�سرتالية «تري�سا �أرنولد» (، )Teresa Arnold, 1998
حول �أثر امل�رشوعات ال�صغرية يف التوظيف الذاتي ،ا َّت�ضح من ت�صنيف امل�رشوعات ال�صغرية
يف ا�سرتاليا� ،أنها ت�ضم ثالثة �أ�صناف هي :امل�شاريع اخلدمية ال�صغرية التي ي�صل عدد
العاملني فيها من � 1إىل  20عامال ،وامل�شاريع ال�صناعية ال�صغرية التي ي�صل عدد العامني
فيها من � 20إىل  100عامل ،وامل�شاريع الزراعية ال�صغرية التي تبلغ قيمتها من 22000
�إىل  400000دوالر �أمريكي.ووفقا لإح�صاءات اجلهاز االح�صائي اال�سرتايل عام 1997
ف�إن امل�رشوعات ال�صغرية ت�شكل  %97من جممل امل�شاريع اخلا�صة ،وت�شكل هذه الن�سبة
 789000م�رشوع �صغري يوظف  2.7مليون عامل يف ا�سرتاليا ،مبتو�سط  3.4عامل لكل
م�رشوع (. )Teresa, 1998
ويف الواليات املتحدة الأمريكية ،وفق ًا لإح�صاءات مكتب دعم �إدارة امل�رشوعات
ال�صغرية الأمريكية – �آذار  ،2001ف�إن ن�صف عدد العاملني يف القطاع اخلا�ص يعملون
يف امل�شاريع ال�صغرية التي يبلغ عدد العاملني فيها �أقل من  500عامل ،واجلدول الآتي
يبني ذلك:
الجدول ()1
عدد الوظائف والنسب المئوية وفقا لجم المشروع في الواليات المتحدة األمريكية

عدد الوظائف

الن�سبة املئوية

حجم امل�رشوع /عدد العاملني
من  9 – 1عاملني

12,328,094

11.00

من  99 – 10عامل

28,644,988

25.00

من  499 – 100عامل

16,410,367

14.00

من  2499 – 500عامل

13,800,492

12.00

�أكرث من  2500عامل

43,877,243

38.00

115,061,184

100.00

املجموع
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�إذا ما نظرنا للفئة الأوىل من اجلدول التي تبني امل�شاريع ال�صغرية التي عدد عامليها
يقل عن  10عمال ،لوجدنا �أنها ت�شكل ن�سبة  %11من عدد العاملني يف الواليات املتحدة
الأمريكية ،يعملون يف حوايل  1,369,788.2م�رشوع �صغري.و�أن امل�شاريع ال�صغرية ب�شكل
عام تع ّد حمرك ًا رئي�س ًا يف النمو االقت�صادي للواليات املتحدة الأمريكية م�س�ؤولة عن %75
من جممل الوظائف اجلديدة (موقع . )frbatlanta.org, 2011
ومن جهة اخرى جند يف �أندوني�سيا ،التي تع ّد البطالة هي م�صدر القلق الأكرب فيها،
حيث يرتفع معدل الزيادة ال�سكانية والقوى العاملة بوجه عام�.أن انخفا�ض معدالت النمو
للم�شاريع الكبرية يحول دون متكني هذه ال�صناعات من ا�ستيعاب القوى العاملة املتزايدة،
يف الوقت الذي �أ�صبح القطاع الزراعي �أي�ضا غري قادر على خلق فر�ص عمل كافية.لذلك

اتخذت اندوني�سيا بع�ض ال�سيا�سات لتطوير املن�ش�آت ال�صغرية ،منها:

♦ ♦حت�سني قدرة هذه املن�ش�آت يف جمال ال�صناعات ال�صغرية واحلرفية وال�صناعات
الزراعية وبيوت التجارة.
♦ ♦زيادة و�صول املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة �إىل الأ�سواق العاملية وزيادة الفر�ص
الت�سويقية.
♦ ♦توفري التمويل لهذه امل�شاريع.
♦ ♦تقوية الإمكانات الإدارية والتنظيمية.
♦ ♦تقوية �شبكات العمل وال�رشاكة.
ويف �إجنلرتا ،يع ّد النظام الربيطاين (�إجنلرتا فقط) واحداً من �أعرق الأنظمة التعليمية
والتدريبية القائمة على �أ�سا�س التلمذة املهنية (التدريب املزدوج) واملعايري املهنية
املح ّددة ،التي ي�شارك يف و�ضعها واعتمادها جميع ال�رشكاء االجتماعيني.ويعمل هذا
التطور
النظام ب�صورة مال�صقة الحتياجات �سوق العمل الآنية وامل�ستقبلية.وم�سارات
ّ
والرت ّقي ( )Progression Rootsالتي متتاز بالو�ضوح والرتتيب الرتاكمي� ،إذ �إن م�ستويات
الت�أهيل منبثقة �أ�سا�س ًا عن م�ستويات املهن يف �سوق العمل ،وبالتايل تناغم خمرجات
التعليم مع متطلبات �سوق العمل (ال�صو�ص. )2010 ،
التجارب العربية:
بينت الدرا�سات والأبحاث يف هذا املجال الدور الذي تقوم به امل�رشوعات ال�صغرية يف
دعم االقت�صاد القومي (العلوي 2011 ،موقع انرتنت)  ،ويف حتقيق الرفاهة واالزدهار،
ويف توفري �سبل العمل املنتج للمواطنني ،ومن بعد يف التنمية االقت�صادية ب�صورة عامة.
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ففي درا�سة لباحث �أردين ،يقول�« :إذا كانت امل�رشوعات الكبرية ت�ؤدي دوراً قيادي ًا ورائداً
يف حتقيق عملية التنمية االقت�صادية ،ف�إن م�شاركة امل�رشوعات ال�صغرية ت�ساهم يف توفري
فر�ص العمل ،والق�ضاء على البطالة ،ويف احلد من الهجرة من الريف �إىل املدن عن طريق
ا�ستيعاب �أكرب ن�سبة من القوى العاملة ،ويف حت�سني م�ستوى الإمناء االقت�صادي واالجتماعي،
هذا ف�ضال عن دورها يف �إعداد الرياديني من رجال الأعمال ال�صغار».ففي الأردن ت�ؤدي
امل�رشوعات ال�صغرية دوراً بارزا يف االقت�صاد الأردين ،فهي ت�ستوعب  %35من قوة العمل
يف الأردن ،وت�ساهم بحوايل  %30من جممل الإنتاج املحلي ال�صناعي ،حيث تنتج حوايل
 %20من جممل ال�صادرات ال�صناعية وفقا لبيانات عام .2002وهي �صناعات حتويلية
بغالبيتها ،توجه لتلبية الطلب املحلي ،مما يقلل من م�شكالت الت�سويق اخلارجي وكلفته،
وذات قدرة متميزة على التكيف مع الظروف االقت�صادية واالجتماعية املحلية والإقليمية،
مما ميكنها من ا�ستيعاب العمالة املحلية (بدر. )2003 ،
ويف دولة الكويت حديثاً ،الدولة الغنية ب�إنتاج النفط ،وبا�ستيعابها لعدد كبري
من العمالة اخلارجية ،وب�أمر من �أمري الكويت فُتح تخ�ص�ص جديد با�سم الريادة و�إدارة
امل�رشوعات ال�صغرية يف جامعة الكويت ،يهدف �إىل تخريج جيل ريادي يعتمد على نف�سه
يف العمل من خالل التوظيف الذاتي.كما بذلت الكويت العديد من اجلهود ،لدعم املن�ش�آت

ال�صغرية منها:

♦ ♦�إن�شاء ال�رشكة الكويتية لتقوية املن�ش�آت ال�صغرية عام  ،1997حيث مولت ال�رشكة
 51م�رشوعا ًحتى عام  2002م يف خمتلف القطاعات بر�ؤو�س �أموال قدرها  10,5مليون
دينار كويتي.
♦ ♦�إ�صدار قانون عام  1998م ب�إن�شاء حمفظة مالية لدى بنك الكويت ال�صناعي بقيمة
 50مليون دينار ،وملدة  20عام ًا بهدف دعم متويل الن�شاط احلريف ،وامل�شاريع ال�صغرية
الكويتية.
♦ ♦عملت الهيئة العامة لل�صناعة على تعريف ال�صناعة ال�صغرية ،ويف �ضوء هذا
التعريف حددت جمموعة من املزايا التي ميكن منحها لهذا النوع من املن�ش�آت.وقد �ضمت
هذه الهيئة العديد من الوحدات التنظيمية التي ُتعنى بال�صناعة مثل ق�سم الدعم ال�صناعي
والرتويج والإعالم ،وق�سم تنمية ال�صناعات ال�صغرية واحلرفية التي تتبع �إدارة الرتويج
والدعم ال�صناعي (ما�س. )2006 ،
ومتثل امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة ن�سبة كبرية من املن�ش�آت ال�صناعية يف العديد
من دول العامل يف مراحل منو خمتلفة.كما �أنها متثل امل�ستوعب الأ�سا�س للعمالة ،وت�ساهم
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بفعالية يف الت�صدير وزيادة قدرات االبتكار.ففي املتو�سط متثل امل�رشوعات ال�صغرية
واملتو�سطة �أكرث من  %90من املن�ش�آت يف بلدان العامل املتقدم والنامي.فعلى �سبيل املثال
تو�ضح الإح�صاءات املتاحة عن بع�ض دول العامل العربي �أن عدد املن�ش�آت ال�صناعية التي
ت�شغل �أقل من ع�رشة عمال متثل  %95يف م�رص و %42يف تون�س و %50يف املغرب.وتو�ضح
البيانات املتاحة �أن الأمر ال يختلف كثرياً يف �سائر دول العامل.وقد بد�أت حكومات بلدان
العامل املتقدم والنامي على حد �سواء تعي �أهمية الدور الذي ت�ؤديه امل�رشوعات ال�صغرية
واملتو�سطة يف اقت�صادياتها.وبالتايل بد�أت احلكومات م�ساندة هذه امل�رشوعات من خالل
و�ضع عدد من ال�سيا�سات والقوانني واللوائح ،التي ت�ساعد امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة
على االزدهار والعمل يف بيئة اقت�صادية �صحية ،وذلك لأن امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة
تعانى يف الأغلب من م�شكالت تختلف يف طبيعتها عن تلك امل�شكالت التي تواجهها املن�ش�آت
الكبرية احلجم.وقد �أو�ضحت الأدبيات �أن هناك ثالث م�شكالت رئي�سية خا�صة بامل�رشوعات
ال�صغرية واملتو�سطة)Galling, 2001( .
♦ ♦م�شكالت متعلقة ب�صغر احلجم :التي متنع امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة من
اال�ستفادة من اقت�صاديات احلجم الكبري التي تتمتع بها �أمثالها من املن�ش�آت الكبرية.
♦ ♦م�شكالت متعلقة ب�صعوبة احل�صول على مدخالت الإنتاج :فاملن�ش�آت الكبرية قد
يكون لها فر�ص نفاذ �أف�ضل لأ�سواق املدخالت واالئتمان والعمالة والبنية املعلوماتية
والتكنولوجيا مقارنة باحلال بالن�سبة للم�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة.وال�سبب يف هذا �أن
موردي مدخالت الإنتاج يجدون التعامل يف املن�ش�آت الكبرية �أي�رس و�أرخ�ص ،و�أكرث �أمان ًا
من التعامل مع امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة.
♦ ♦م�شكالت متعلقة بالتحيز يف ال�سيا�سات احلكومية :يف العديد من البلدان وخا�صة
يف البلدان النامية جند �أن �سيا�سات احلكومة متحيزة ل�صالح املن�ش�آت الكبرية.و�أن الأنظمة
القائمة والقوانني واللوائح املطبقة متيز املن�ش�آت الكبرية.ومع وجود بريوقراطية غري كفء
جند �أن تكلفة املعامالت تزداد ب�شكل كبري ،مما يعني �أن املن�ش�آت الكبرية فقط هي القادرة
على التعامل مع مثل هذه التكلفة.
كل ذلك دفع القائمني على امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة للتخ�ص�ص يف �أن�شطة
اقت�صادية معينة ت�ستطيع التغلب على العديد من امل�شكالت ال�سابق ذكرها ،والتمتع مبرونة
كافية ،وقدرة على تعظيم اال�ستفادة من مزايا حجمها ال�صغري (. )Gallina, 2001
ويف ال�سودان خ�ص�ص البنك ال�صناعي �إدارة لتمويل الوحدات ال�صغرية ،و�أن�ش�أ �رشكة
خا�صة تتبع البنك جللب املعدات لهذه امل�شاريع� ،إ�ضافة �إىل توفري مدخالت الإنتاج.وقام
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بنك في�صل الإ�سالمي ال�سوداين بتقدمي امتيازات لل�صناعات ال�صغرية؛ منها تخ�صي�ص
فرع لتمويلها ب�أق�ساط مريحة و�ضمانات مي�رسة ،مع قبول ال�ضمانات ال�شخ�صية ،وتقدمي
اال�ست�شارات الفنية واالقت�صادية واملحا�سبية جماناً ،وعقد دورات تدريبية لأ�صحاب
امل�شاريع ،وتوزع منط التمويل به بني  %88للتمويل باملرابحة و %12للتمويل بامل�شاركة
(ال�صو�ص. )2010 ،
ويف الواقع الفل�سطيني �أجرى الأيوبي درا�سة حول مالءمة خريجي التعليم العايل
الفل�سطيني ملتطلبات �سوق العمل يف ظل املتغريات العاملية ،بعنوان« :التعليم الفل�سطيني
يف بيئة متغرية الدرا�سة اجلديدة للجامعات يف القرن الواحد والع�رشين».وقد متحورت
الدرا�سة حول“ :مدى مالءمة خريجي التعليم العايل الفل�سطيني ملتطلبات �سوق العمل يف
ظل املتغريات العاملية ،وكان الهدف الرئي�س من الدرا�سة الوقوف على التحديات التي تواجه
التعليم العايل يف فل�سطني ،و�أثر ذلك على �سوق العمل.وكانت �أهم النتائج التي خل�ص �إليها
الباحث ،وجود ثالثة ع�رش حتديا تواجه التعليم العايل ،كان �أهمها تو�سع اجلامعات يف قبول
�أعداد كبرية من الطلبة يفوق �إمكاناتها دون احلاجة الفعلية للتخ�ص�صات املطلوبة يف �سوق
العمل ،وحول التو�صيات املقرتحة لتنمية التعليم العايل وتطويره مبا يتالءم ومتطلبات
�سوق العمل ،اقرتح الأيوبي �إعادة هيكلية الربامج الأكادميية يف اجلامعات والكليات من
خالل تطوير الأ�ساليب املعتمدة يف التدري�س ،وتزويد الطلبة بالعديد من املهارات اللغوية،
ومهارات ا�ستخدام احلا�سوب ،والعديد من املهارات التي تع ّد من الإجراءات التي يعتمد
عليها يف زيادة درجة املواءمة بني العر�ض من اخلريجني ومتطلبات �سوق العمل املحلية
والإقليمية( .الأيوبي)2010 ،
ويف درا�سة م�شابهة (الزعنون وا�شتية )2011 ،حول« :البطالة بني �صفوف خريجي
اجلامعات الفل�سطينية عام  ”2011ركزت الدرا�سة على م�شكلة التزايد امل�ستمر واملتنامي
يف �أعداد اخلريجني ،نتيجة لتزايد الطلب على اجلامعات ومعدالت االلتحاق والتو�سع الأفقي
والعمودي يف اجلامعات ،والتزايد امل�ستمر يف �أعداد اجلامعات ،ويف املقابل ارتفاع معدالت
البطالة يف �صفوف اخلريجني لأ�سباب عدة.وقد هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن الأ�سباب
احلقيقية الكامنة وراء ظاهرة بطالة اخلريجني ،وا�ستمرار معدالت البطالة باالرتفاع،
وازدياد �أعداد اخلريجني والإقبال على التعليم من اجلن�سني مبعدالت مرتفعة.وحول
الآفاق امل�ستقبلية للعالقة بني �سوق العمل وخريجي اجلامعات� ،أو�صى الباحثان ببع�ض
املقرتحات ،كان �أهمها جتميد بع�ض التخ�ص�صات التي ال ترتبط باحتياجات املجتمع،
والرتكيز على املهارات الأ�سا�سة التي يتطلبها �سوق العمل مثل مهارة اللغة الإجنليزية،
ومهارات احلا�سوب ،واالت�صال وكتابة التقارير ،وقد �أو�صى الباحثان بت�ضافر جهود
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اجلميع ،لردم الفجوة بني خمرجات التعليم ومتطلبات �سوق العمل ،وذلك بدءا باجلامعات
الفل�سطينية التي تقع عليها م�س�ؤولية تعديل املناهج والتخ�ص�صات لتكون �أكرث مواءمة
مع �سوق العمل ،وثاني ًا بوزارة الرتبية والتعليم العايل التي يقع على عاتقها تقدمي الدعم
املايل والفني للتخ�ص�صات املطلوبة ،وت�شجيع الطلبة على االلتحاق بربامج التدريب،
وثالث ًا م�س�ؤولية القطاع اخلا�ص الذي يقع عليه م�س�ؤولية تقدمي الدعم الفني واال�ست�شارات
للجامعات ،ورابع ًا وزارة العمل التي يقع عليها م�س�ؤولية توفري قاعدة بيانات عن �سوق
العمل واحتياجاته وتقدميها مل�ؤ�س�سات التعليم العايل ،و�أخرياً م�س�ؤولية احلكومة التي يقع
عليها العديد من امل�س�ؤوليات �أهمها ر�سم �سيا�سة طويلة الأمد يف تطوير العملية التعليمية
وتن�شيط القطاعات االقت�صادية.
درا�سة (�سويلم )2005 ،التي ا�ستعر�ض فيها املالمح الرئي�سة لنظام التعليم وعالقته
ب�سوق العمل الفل�سطيني ،وو�صف �سمات العمالة الفل�سطينية يف �سوق العمل.و�أو�ضح �أن
البطالة بلغت يف �صفوف اخلريجني حوايل  ،24.5بواقع  %54يف ال�ضفة الغربية و %46يف
قطاع غزة ،كما لوحظ تركز البطالة على الفئة العمرية � 20إىل � 30سنة ،و�أن املعدالت الأعلى
للبطالة �إمنا يعاين منها اخلريجون اجلدد ،التي بلغت �أكرث من  63%يف ال�ضفة وغزة.كما
وجد �أن ن�سبة العاطلني عن العمل من خريجي العلوم الإن�سانية والإدارية والتجارية تزيد
على  %56يف ال�ضفة الغربية ،فيما تبلغ هذه الن�سبة  %78يف قطاع غزة ،علم ًا بان ن�سبة
البطالة ال تتجاوز  %10يف التخ�ص�صات الهند�سية والطبية وال�صحية والثقافة والإعالم
والدرا�سات الإ�سالمية.
وتو�صلت درا�سة (الرتتوري� )2009 ،إىل �رضورة ربط التعليم العايل مبتطلبات �سوق
العمل يف الأردن واال�ستجابة ملتطلبات خطط التنمية الوطنية عن العمالة املادية والب�رشية
وتوفري الكفاية والفعالية لذلك ،بحيث تكون خمرجات التعليم العايل �ضمن خطط م�سبقة
تلبي احتياجات املجتمع الأردين من الأيدي العاملة املاهرة واملدربة.

التعقيب على الدراسات السابقة:
يالحظ من خالل االطالع على الدرا�سات ال�سابقة ،والتجارب التي تناولت مدى
مواءمة خمرجات التعليم العايل العربي ب�شكل عام ،وكذلك الدرا�سات التي تناولت خمرجات
التعليم العايل الفل�سطيني ب�شكل خا�ص� ،أن جميع الدول التي �سبق ذكرها� ،سواء كانت دو ًال
نامية �أم دول متقدمة ،تعاين من م�شكلة البطالة ،ومن هنا ت�ؤمن هذه الدول �إميان ًا قوي ًا ب�أن
امل�رشوعات ال�صغرية ،تعمل على حماربة الفقر ،واحلد من م�شكلة ،البطالة وزيادة الإنتاجية
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كونها ت�شكل جما ًال حيوي ًا لروح املبادرة ،وا�ستغالل املوارد الأولية املحلية ،و�إعادة توزيع
الدخل.فهي تعمل يف النهاية على دعم االقت�صاد القومي وحتقيق الرفاهة واالزدهار،
وتوفري �سبل العمل املنتج للمواطنني ،ومن بعد يف التنمية االقت�صادية ب�شكل عام.فكل هذا
يبني جلي ًا املحاوالت اجلادة التي تبذل بهدف حت�سني مواءمة خمرجات التعليم العايل
مع متطلبات �سوق العمل واملجتمع� ،إال �أن مظاهر قلة املواءمة مازالت قائمة وتظهر جلي ًا
يف ازدياد ن�سب البطالة بني اخلريجني ،ويف نق�ص القوى العاملة امل�ؤهلة يف عدد من
التخ�ص�صات ،بالإ�ضافة �إىل �أن م�ؤ�س�سات التعليم العايل الفل�سطيني والعربي عامة ،ركزت
على تزايد �أعداد الطالب خالل ال�سنوات املا�ضية من خالل منح الرتاخي�ص للجامعات� ،أي
�أنها ركزت على الكم ،وعلى عن�رص الإتاحة يف التعليم العايل للجميع ،الذي جاء على ح�ساب
اجلودة والنوعية.ولهذا كان البد مل�ؤ�س�سات التعليم العايل العربي �أن تطبق نظام �ضمان
اجلودة واالعتماد الأكادميي حتى ت�ضمن تطوير براجمها التعليمية ،لتواكب تقدم الع�رص،
ومتطلباته ب�إن�شاء هيئات وطنية ل�ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي تكون م�س�ؤولة عن
و�ضع املعايري واملفاهيم ل�ضمان اجلودة واالعتماد الأكادميي للتعليم العايل ليلبي حاجة
املجتمع واحتياجات ال�سوق.
ويف فل�سطني وكون ال�شعب الفل�سطيني تنق�صه البنية التحتية ال�صناعية للإنتاج،
وذلك ملا لالحتالل من دور يف جعل هذا ال�شعب م�ستهلك ًا يعتمد على الغري يف �سد حاجاته
ال�صناعية يف كثري من ال�سلع ،واالكتفاء باعتماده على اخلدمات ،ت�أتي البداية يف االنطالق
نحو تفعيل وو�ضع برامج حتفيزية وو�ضعها خلدمة امل�شاريع ال�صغرية ،التي تع ّد نواة
للم�رشوعات الكبرية.وامل�رشوع �سواء كان �صغري احلجم �أم كبري احلجم ،بحاجة خلربة و�إدارة
من قبل �أفراد متعلمني لديهم القدرة على تنظيم و�إدارة مثل هذه امل�رشوعات ،ولن�ضحد
املقولة ال�شائعة التي كنا ن�سمعها من الآباء والأجداد التي تقول“ :من مل يفلح يف التعليم
يذهب ليتعلم حرفة ما” حيث �إن احلرفة لها �أ�س�س ومبادئ ،ف�إن كان من يتعلمها ذا كفاءة
ولديه املقدرة العلمية �سيتقنها ويبدع بها ،و�أكرب مثال على ذلك ما من �أحد ينكر �أن اليابان
كانت دولة مهزومة تعاين من م�شكالت اقت�صادية جمة ملا حلق بها من خ�سائر وتدم ٍري
للبنية التحتية لالقت�صاد يف �أثناء احلرب العاملية الثانية ،وبفعل ت�شجيعها للم�شاريع
ال�صغرية والعمل �ضمن الفريق الواحد� ،أ�صبحت دولة عمالقة اقت�صادية.
من هنا ،ونظراً لالزدياد ال�رسيع يف معدل البطالة لدى خريجي املعاهد واجلامعات
املحلية الفل�سطينية ب�سبب عدم قدرة ال�سوق املحلي و�/أو اخلارجي على ا�ستيعاب ه�ؤالء
اخلريجني ،وجتميد التوظيف يف م�ؤ�س�سات القطاع العام ،فقد مت ا�ستعرا�ض واقع التعليم
اجلامعي يف فل�سطني.
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د .فتح اهلل غامن

واقع التعليم اجلامعي يف فلسطني:
بع�ض الدرا�سات وور�شات العمل والندوات تعقد بني احلني والآخر من قبل وزارة
الرتبية والتعليم العايل وبع�ض اجلامعات وامل�ؤ�س�سات الأخرى حول مدى توافق حاجة
�سوق العمل ملخرجات امل�ؤ�س�سات التعليمية يف فل�سطني ،فعلى �سبيل املثال ال للح�رص
وفقا للدليل االح�صائي ال�سنوي مل�ؤ�س�سات التعليم العايل الفل�سطيني  2011يوجد يف
كليات العلوم الإدارية واالقت�صادية يف اجلامعات الفل�سطينية ( )28481طالب وطالبة،
فكم من ه�ؤالء �سيتم توظيفهم وفقا الحتياجات �سوق العمل ،ناهيك عن عدد اخلريجني من
اجلامعات العربية والأجنبية التي تخرج طلبة فل�سطينيني.
ولكن �إذا ما �أخذنا يف احل�سبان عدد الطلبة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل الفل�سطيني
للعام الدرا�سي  2003/2002الذي ي�شكل وفقا لإح�صائية وزارة التعليم العايل ما ن�سبته
 %56.15من عدد الطلبة يف جميع م�ؤ�س�سات التعليم العايل (اجلدول  ، )2ووفق ًا لإح�صاءات
عام  2011/2010ارتفع هذا الرقم من  %56.15لي�صبح  ،%70فيما لو �أمعنا النظر يف
(اجلدول  )2و (اجلدول  )3الآتيني لوجدنا �أن كليات العلوم الإدارية واالقت�صادية ت�ستحوذ
على ن�صيب الأ�سد من عدد الطلبة الكلي يف اجلامعات الفل�سطينية وفقا لإح�صاءات العام
اجلامعي  2004/2003والعام اجلامعي  ،2011/2010بواقع  28481طالبا وطالبة
يدر�سون تخ�ص�صات هذه الكلية ،منهم حوايل  %47منهم من جامعة القد�س املفتوحة،
والباقي �أي حوايل  %53من اجلامعات الفل�سطينية الأخرى (الدليل الإح�صائي ال�سنوي،
. )2011/2010
الجدول ()2
عدد طلبة كليات العلوم اإلدارية واالقتصادية في الجامعات الفلسطينية العام األكاديمي 2004/2003

ذكور

�إناث

جمموع

ا�سم اجلامعة
القد�س املفتوحة

7367

3196

10563

القد�س

253

161

414

بيت حلم

236

218

454

اخلليل

87

96

183

بولتكنك

98

76

174

بريزيت

349

294

643
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ذكور

�إناث

جمموع

ا�سم اجلامعة
النجاح

544

338

882

االمريكية

850

203

1053

الأزهر

1298

350

1648

اال�سالمية

369

172

541

الأق�صى

-

-

-

11451

5104

16555

املجموع

الجدول ()3
عدد طلبة كليات العلوم اإلدارية واالقتصادية في الجامعات الفلسطينية العام األكاديمي 2011/2010

ذكور

�إناث

جمموع

ا�سم اجلامعة
القد�س املفتوحة

7064

6330

13394

القد�س

206

158

364

بيت حلم

236

377

613

اخلليل

355

499

854

بولتكنك

141

148

289

بريزيت

565

748

1313

النجاح

1839

1329

3168

االمريكية

1344

478

1822

الأزهر

1628

756

2384

اال�سالمية

1558

1093

2651

الأق�صى

460

338

798

جامعة فل�سطني -خ�ضوري

41

104

145

جامعة فل�سطني

227

48

275

الأكادميية الفل�سطينية للعلوم الأمنية

31

19

50

كلية فل�سطني الأهلية اجلامعية

247

114

361

15942

12539

28481

املجموع
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يت�ضح من اجلداول ال�سابقة (اجلدول  )2و (اجلدول � )3أن جامعة القد�س املفتوحة
حتظى بثلث عدد م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف فل�سطني من حيث عدد الطلبة ،حيث بلغ
عدد طلبة كلية العلوم الإدارية واالقت�صادية �أكرث من � 10آالف طالب وطالبة ،يف جامعة
القد�س املفتوحة العام الأكادميي  ،2004/2003و�أن هذا الرقم ارتفع لي�صل �إىل 13394
يف العام اجلامعي  2011/2010ناهيك عن عدد امللتحقني يف اجلامعات الفل�سطينية
الأخرى املتمثل بـ  5992طالب وطالبة يف العام اجلامعي  ،2004/2003و�أن هذا الرقم
ارتفع لي�صل �إىل  15087طالب وطالبة بارتفاع جتاوز ثالثة �أ�ضعاف ممن ينتمون لكليات
العلوم الإدارية واالقت�صادية� ،أ�ضف �إىل ذلك الطلبة الذين يدر�سون يف اجلامعات العربية
والأجنبية من يف التخ�ص�ص نف�سه ،الذين �سي�ضافون �إىل الأرقام.وبالتايل عدم قدرة ال�سوق
املحلي والأجنبي على ا�ستيعاب ه�ؤالء اخلرجني ،وذلك ب�سبب غياب التخطيط على م�ستوى
الدولة ملعرفة حاجة �سوق العمل ،ومقارنته مبخرجات التعليم العايل.ولهذا كان جلامعة
القد�س املفتوحة جتربة ريادية مت تطبيقها يف ثالث فروع تعليمية كبديل مل�رشوع التخرج
التقليدي (�إعداد بحث) العام الدرا�سي  ،2001/2000على �أن يقوم الطالب مع جمموعة من
زمالئه بطرح �أفكار ريادية ت�صلح لإن�شاء م�رشوع �صغري واختيار املنا�سب.حيث يتكون عدد
�أفراد املجموعة الواحدة من � 6-2أفراد ي�شكلون �رشكة حقيقية داخل احلرم اجلامعي ،بعد
قيامهم بدرا�سة اجلدوى االقت�صادية وحتديد املنتوج الذي �سوف يتم �إنتاجه ،وذلك بعد و�ضع
خطة ت�سويقية ،وبناء الطاقم الإداري للم�رشوع/ال�رشكة الذي يتكون من �أفراد املجموعة،
كل ح�سب اخت�صا�صه (مدير م�رشوع ،وم�س�ؤول ت�سويق ومبيعات ،وم�س�ؤول �إنتاج ،وم�س�ؤول
مايل وعمال) �.إذ يتم العمل وفق ًا لدرا�سة اجلدوى االقت�صادية ،ويف النهاية ُينظم يوم ت�سويق
ومبيعات على �شكل بازار عام لعر�ض ما ينتج وت�سويقه وبيعه.وبهذا يتم التعرف �إىل مفهوم
الريادة من الناحية العملية وجتربة الإطار النظري وممار�سته من الناحية العملية داخل
امل�رشوع ،وكذلك التعرف �إىل كيفية القيام بالدرا�سة التمهيدية للم�رشوع ،ومن ثم درا�سة
ال�سوق وا�سرتاتيجيات الت�سويق الواجب اتباعها ،ودرا�سة اجلانب الفني للم�رشوع من حيث
تخطيط الطاقة الإنتاجية ،والتنظيم الداخلي للت�سهيالت الإنتاجية ،ودرا�سة الناحية املالية،
وطرق تقدير الربحية ،و�إعداد ك�شف الأرباح واخل�سائر وطرق تقومي امل�رشوع ،ودرا�سة بع�ض
الإجراءات القانونية للم�رشوع ،ويف النهاية ممار�سة �إقامة م�رشوع �صغري ذي طابع ربحي
بب�ضع مئات من ال�شواقل كعملية متكاملة ( )as a processوالذي ميكن �أن يخدم الطالب
بعد التخرج بتوظيف نف�سه ذاتي ًا بد ًال من و�ضع نف�سه يف قائمة العاطلني عن العمل �إذا مل
يحالفة احلظ يف احل�صول على وظيفة.
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الطريقة التقليدية:
ب�شكل عام ن�ستطيع القول �إن كليات العلوم الإدارية واالقت�صادية يف اجلامعات
املحلية تتطلب من الطلبة �إعداد بحث (م�رشوع التخرج)  ،ي�ستطيع الطالب من خالله

التعرف �إىل الآتي:
�1 .1آلية �إجراء بحث ميداين يعالج م�شكلة �أو ق�ضية �أو �أكرث ترتبط مبجال تخ�ص�ص

الطالب ،من خالل:
 .أالر�صيد العلمي للطالب طيلة فرتة درا�سته ،ودرا�سة الأدبيات ملتعلقة امل�شكلة قيد
البحث ،والذي ي�ستطيع الطالب من خالله:
 حتديد م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها وفر�ضياتها.
 حتديد طريقة البحث (املنهجية) .
 �إجراء املقابالت ال�شخ�صية وبناء �أدوات البحث.
 توزيع وجمع البيانات.
 التحليل والتعليق على النتائج.

التوصيات:
حقيقة هذا النظام املطبق ب�شكل عام �سواء �أكان يف اجلامعات املحلية �أم يف اجلامعات
العربية ،وي�شكل �إعداد البحث عبئ ًا مالي ًا على الطالب قد ال ي�ستطيع تدبريه ،ويف الواقع
الفل�سطيني ونظرا للظروف االقت�صادية ال�سيئة التي مير بها هذا ال�شعب ،ف�إن متو�سط تكلفة
�إعداد بحث يبلغ حوايل � 1500شيقل ،موزعة على الآتي:
 موا�صالت.
 ت�صوير ا�ستبانات ،وكتب.
 طباعة وجتليد.
 حتليل �إح�صائي.
وكثري من الطلبة تنق�صهم املنهجية العلمية ال�صحيحة يف �إعداد البحث على الرغم من
ت�أهيل الطلبة مب�ساقات ت�سبق م�رشوع التخرج كم�ساق مناهج البحث العلمي ،والإح�صاء
التطبيقي وغريها من امل�ساقات ذات العالقة� ،إال �أن هناك فجوة بني النظري والعملي ،مما
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ي�ؤدي لأن تكون نتائج البحث �أحيان ًا غري مر�ضية نظراً لهذا النق�ص ،وبع�ضهم ي�ستعني
ب�آخرين يف �إعداد البحث.ولهذا مت اقرتاح تنفيذ جتربة على طلبة كلية العلوم الإدارية
واالقت�صادية يف جامعة القد�س املفتوحة كبديل عن م�رشوع التخرج التقليدي ب�شكل مغاير،
ويف الوقت نف�سه ال ينق�ص الطالب منهجية �إعداد بحث علمي.

جتربة الباحث وهو طالب يف أثناء مرحلة الدراسة اجلامعية األوىل:
لقد در�ست يف دولة (الفلبني)  ،وميكن القول �إنها دولة فقرية ،وم�صدرة للعمالة
الرخي�صة �إن جاز التعبري ،على الرغم من �أنها دولة لديها �صناعات حديثة ،وتقدم
اقت�صادي كبري �إذا ما قورنت بالو�ضع العربي.فالتعليم العايل الفلبيني يتطلب من
اجلامعات (كليات التجارة) �أن يدر�س الطالب يف م�ستوى ال�سنة الرابعة م�ساق ًا تدريبي ًا
 ،Practicum I & Practicum IIنظراً لكرثة اخلريجني ال�سنوي ،امل�ساق الأول تدريب ميداين
يف امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة ،ويف مطاعم الوجبات ال�رسيعة� ،أما امل�ساق الثاين
 Practicum IIفهو عبارة عن م�رشوع �صغري يقوم به جمموعة من الطلبة طيلة ف�صل درا�سي
كامل ،وكان امل�رشوع الذي قمت به مع زمالئي الطلبة �آنذاك ،عبارة عن �رشاء منتوج جاهز
(م�صنع) ُ ،در�ست جدواه االقت�صادية ،و�أُعيد تغليفه ومن ثم ت�سويقه وبيعه.وهناك طلبة
قاموا ب�إنتاح منتوجات ب�سيطة من مرحلة ال�صفر حتى الت�سويق والبيع.

جتربة جامعة القدس املفتوحة:
الت�صور املقرتح لكليات العلوم الإدارية واالقت�صادية يف املجتمع الفل�سطيني يف
تطبيق �آلية جديدة كبديل عن بحث م�رشوع التخرج
األهداف املتوقعة من تطبيق اآللية:
 العمل �ضمن فريق واحد.
 تطبيق ما تعلمه نظريا يف بع�ض املقررات ب�شكل عملي.
 �إعداد جدوى اقت�صادية.
 التوظيف الذاتي.
 امل�ساهمة يف احلد من م�شكلة البطالة.
 احلد من الهجرة من الريف �إىل املدينة و�/أو من داخل فل�سطني �إىل خارجها.
 تنويع املنتجات.
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املناف�سة.
�إدخال التكنولوجيا.
امل�ساهمة يف التنمية االقت�صادية.
وغريها الكثري الكثري.

اآللية:
يتكون امل�رشوع الواحد من طالبني �إىل �ستة طالب كحد �أق�صى ،بر�أ�سمال قدره 200
�إىل � 1200شيقل كحد �أق�صى.مير امل�رشوع مبراحل عدة هي:

● ●املرحلة الأوىل /ال�شهر (الأول من الف�صل الدرا�سي) :
يقوم طلبة امل�رشوع الواحد بالتعاون مع م�رشفهم بع�صف فكري بهدف االهتداء لفكرة
ت�صلح لإقامة م�رشوع �صغري ذي طابع ربحي لإنتاج �سلعة ملمو�سة و�/أو خدمة ،على �أن
تكون الفكرة من الطلبة �أنف�سهم ال من امل�رشف ،و�ضمن �إمكاناتهم الفنية واملادية.
ومن ثم يتم ال�رشوع ب�إجراء الدرا�سة التمهيدية للم�رشوع للت�أكد من �إمكانية تطبيقها،
ومدى جدواها االقت�صادية �ضمن الإمكانات املتاحة ،و�إذا كانت نتائج الدرا�سة التمهيدية
املهمات على �أع�ضاء الفريق للقيام بدرا�سة ال�سوق ب�شكل
جمدية ب�شكل مبدئي فتوزع
َ
منهجي وفق ًا ملناهج البحث العلمي( ،وهذه الدرا�سة تعد ب�شكل منهجي كما هو احلال يف
البحث التقليدي)  ،وهنا على الفريق البحث والتحري (�سواء كان ذلك من خالل الأدبيات،
�أم املقابالت� ،أم الزيارات ،وامل�شاهدة) ويف هذه املرحلة (درا�سة ال�سوق) على �أع�ضاء

الفريق التعرف �إىل:

 و�صف ال�سلعة من حيث احلجم والرتكيب النوعي والتجهيز اخلارجي لها.
 و�صف ال�سوق� ،سواء �أكان �سوق ًا حملي ًا �أم خارجي ًا ومن هو املجتمع �أو ال�رشيحة من
املجتمع التي �سوف تتوجه �إليهم ال�سلعة �أو اخلدمة.وما عدد الأفراد يف هذه ال�رشيحة ،وما
م�ستويات الدخل اخلا�ص بهم ،وما الرتكيب الوظيفي والتعليمي والثقايف لهذه ال�رشيحة
(الزبائن املتوقعني) .
 ال�صفات اخلا�صة بال�سوق التجاري (ال�سوق) �سواء �أكان على �شكل هيئات� ،أم
م�ؤ�س�سات� ،أو م�صانع) الذي �سوف تتوجه �إليه هذه ال�سلعة �أو اخلدمة.
 القدرة اال�ستيعابية لل�سوق احلايل وامل�ستقبلي ،معرفة حجم العر�ض احلايل ،معرفة
حجم الطلب املتوقع ،وبالتايل تقدير الفجوة الإنتاجية ،والبدائل املتوافرة ودرجة املناف�سة
بني البدائل.
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جميع هذه النقاط تو�صل الطلبة �إىل االهتداء لتكوين ا�ستمارات تقي�س مدى احلاجة
للمنتوج الذي �سيتم طرحه( ،بحوث الت�سويق) وهذه اال�ستمارات تكون م�صممة لتقومي
املنطقة التي �سيقام عليها امل�رشوع ،و�أخرى تتعلق بدار�سة ال�سوق لقيا�س مدى احلاجة،
ومدى اجلدوى االقت�صادية لهذا امل�رشوع و�أخرى تتعلق بدرا�سة االجتاهات والآراء اخلا�صة
بالزبائن املتوقعني ،وعلى �أع�ضاء الفريق الواحد يف هذه املرحلة توزيع اال�ستمارات
وجمعها و�إجراء املقابالت ال�شخ�صية ،ومن ثم حتليل النتائج والتعليق عليها ،للتعرف �إن
كان هناك حاجة لهذه ال�سلعة �أم ال( ،وجود طلب) .وتعد هذه الدرا�سة ناجحة �إذا كان الطلب
موجوداً وجمدي ًا اقت�صادياً.

● ●املرحلة الثانية /الأ�شهر (الثاين والثالث من الف�صل الدرا�سي) :
بعد اتخاذ �أع�ضاء الفريق قرار امل�ضي قدما يف درا�سة اجلدوى االقت�صادية ،و�أن درا�سة
ال�سوق كانت جمدية من حيث حاجة ال�سوق �ضمن الإمكانات املتاحة ،يقوم �أع�ضاء الفريق
بالدرا�سة الفنية للم�رشوع ،ويف هذه الدرا�سة على �أع�ضاء الفريق القيام مبا ي�أتي :التحليل
الفني للم�رشوع الذي يحدد ما �إذا كان امل�رشوع ممكن ًا من الناحية الفنية ،حيث يتم التعرف
�إىل تكلفة اال�ستثمار الثابت املرتبط بالإنتاج مثل تكاليف اخلامات والأجور املبا�رشة وغري
املبا�رشة.وكذلك معرفة تكلفة بدء العمل مثل تكلفة العمل الإ�ضايف ،وتكلفة �إعادة بع�ض
العمليات ،وتكلفة الت�صميم«.يتم و�ضع �سلم �أجور يقا�س ب�ساعة العمل توزع على �أع�ضاء
الفريق �آخذا بعني االعتبار التخ�ص�ص واملهارات التي يتقنها بع�ض �أع�ضاء الفريق».وقبل

قيام �أع�ضاء الفريق بالتحليل الفني ينبغي عليهم توفري بع�ض املعلومات الآتية:

Ú Úمعلومات عن ال�سلعة �أو اخلدمة املراد �إنتاجها ،وموا�صفاتها وم�ستوى جودتها.
Ú Úمعلومات عن ال�سوق ،ومنها املبيعات املقدرة من هذه ال�سلعة �أو اخلدمة ومواقع
اال�ستهالك الكربى من هذه ال�سلعة �أو اخلدمة.
Ú Úمعلومات �أخرى مثل توافر ر�أ�س املال والعمالة “م�ساهمة �أع�ضاء الفريق باملال
والعمل ،وميكن اال�ستعانة ب�أفراد �آخرين �ضمن �سلم الأجور الذي ي�ضعه الفريق”.
Ú Úمعلومات وبيانات عن ال�سوق والطلب واملنتجات ،التي ت�شمل:
 بيانات عن موا�صفات املنتوج من الناحية الت�سويقية التي تت�ضمن :م�ستوى
اجلودة ،وموا�صفات الت�صميم ،وكذلك املراكز الت�سويقية الرئي�سة احلالية واملرتقبة التي
على �أ�سا�سها يتم حتديد خدمات الت�سليم ،والرقم املقدر للمبيعات ،ودرجة دخول الأ�سواق
املتوقعة.
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Ú Úمعلومات وبيانات عن طرق الإنتاج البديلة والتكنولوجيا املالئمة ،التي ت�شمل:
 البدائل املختلفة لإنتاج منتجات امل�رشوع ،وطبيعة التكنولوجيا املنا�سبة ،وطرق
احل�صول عليها وتكلفتها.
Ú Úمعلومات وبيانات عن مدخالت الإنتاج املختلفة ،التي تحُ َّدد من خالل:
 عملية التو�صيف الكاملة للمنتج ،وحتديد عملية التنفيذ من حيث هياكل الإنتاج
وخطواتها� ،إذ تعتمد عملية حتديد املدخالت على الآتي:
 مدى توافرها.
 تو�صيفها.
 الزمن.
 العمالة.
 الأجهزة واملعدات.
 املرافق واخلدمات ال�صناعية.
 وطبيعة املواد اخلام.
 واملواد ن�صف امل�صنعة.
Ú Úمعلومات وبيانات عن حجم امل�رشوع ،التي متثل البيانات اخلا�صة بحجم
امل�رشوع ،التي ت�شمل ما ميكن توافره من معلومات يف �أثناء �إعداد هذه الدرا�سة وكذلك ما
ميكن احل�صول عليه من معلومات عن حجم امل�رشوع من حيث:
 حجم الطاقة الإنتاجية.
 عدد �أيام العمل و�ساعات العمل.
 الأجهزة واملعدات التي ميكن �أن حتقق حجم الطاقة الإنتاجية امل�ستهدفة.
Ú Úاحلجم املالئم للم�رشوع التي من خاللها ن�ستطيع حتديد حجم امل�رشوع الذي
يحقق نتائج اجتماعية واقت�صادية و�إمكانية املناف�سة واال�ستمراية وذلك من خالل فح�ص
امل�ؤ�رشات الآتية:
 معدل العائد على ر�أ�س املال امل�ستثمر.
 احلد الأدنى لتكلفة الوحدة.
 ن�سبة املنفعة للكلفة.
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ن�سبة التكلفة �إىل املبيعات.



�إجمايل الربح.

Ú

�Úآلية اختيار املوقع املالئم للم�رشوع.

د .فتح اهلل غامن

Ú Úتخطيط الطاقة الإنتاجية ،ب�شكل يلبي احتياجات العمالء من ال�سلع �أو اخلدمات
التي �سوف ينتجها امل�رشوع ،على �أن ُيعبرَّ عنها ب�شكل كمي (كمية الوحدات املنتجة خالل
مدة من الزمن) فرتة الإنتاج ،وهنا هي ال�شهر الأخري من الف�صل الدرا�سي.
Ú Úويقوم فريق العمل بدرا�سة حجم امل�رشوع من حيث م�ستوى الطاقة الإنتاجية
املنا�سبة ،وكذلك الت�سهيالت الإنتاجية املطلوبة ،التي تتمحور حول تخطيط الت�سهيالت
الإنتاجية على اعتبار �أن تخطيط الطاقة الإنتاجية يعامل كنظام يتكون من مدخالت
وخمرجات وعمليات وذلك على النحو الآتي:
 املدخالت :منتجات  +حجم الطلب املتوقع  +ت�صميم املنمتج  +الر�سومات +
البيانات الت�سويقية والفنية.
 العمليات :تخطيط العمليات  +تخطيط الأعمال الإجمالية  +تخطيط بطاقات الآالت
 +تخطيط االحتياجات من العمالة  +املواد والت�سهيالت.


املخرجات :الطاقة الآلية املطلوبة  +العمالة  +املواد  +الت�سهيالت الإنتاجية.

Ú

Úتقدير التكلفة اال�ستثمارية للم�رشوع التي تت�ضمن قيام فريق العمل باخلطوات

الآتية:


تكاليف الإن�شاء والتجهيزات.



م�صاريف الت�أ�سي�س.



م�صاريف الت�شغيل للدورة الأوىل.

 جميع امل�رصوفات الواجب انفاقها حتى ُي�شغل امل�رشوع خالل دورة الإنتاج
والت�سويق.
Ú

Úالتنظيم الداخلي للت�سهيالت الإنتاجية.

بعد قيام الطلبة (فريق العمل) بهذا التحليل الفني للم�رشوع ،وبيان هل امل�رشوع ذو
جدوى من الناحية الفنية �أم ال؟ و�إذا كانت نتائج هذا التحليل جمدية اقت�صاديا ،فعلى فريق
العمل امل�ضي قدما يف درا�سة جدوى امل�رشوع من الناحية املالية.
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● ●املرحلة الثالثة -بالتزامن مع الأ�شهر ال�سابقة (الثاين والثالث من الف�صل
الدرا�سي):
تعتمد هذه املرحلة ب�شكل �أ�سا�س على حجم الأموال املتوافرة ،واملتاحة للم�رشوع،
التي حتدد �أهم العنا�رص امل�ؤثرة على اتخاذ القرار اال�ستثماري ،وهنا يجب حتديد م�صادر
التمويل و�أكرثها مالءمة لظروف امل�رشوع ،ومن ثم اختيار هيكل التمويل املنا�سب.

وتبد�أ مرحلة التحليل املايل بقيام فريق العمل باخلطوات الآتية:
Ú Úتكون البداية ب�إعداد خطة امل�صاريف العمومية والإدارية التي حتتوي على جميع
امل�صاريف التي ال تدخل يف نطاق م�صاريف البيع والتوزيع والإنتاج.
Ú Úتقدير التكلفة الإجمالية للم�رشوع عن طريق جتميع البيانات التي تظهر يف خطة
املبيعات ،التي تظهر يف خطة امل�رشوع وخطة امل�صاريف العمومية والإدارية.
Ú Úتقدير االحتياجات املالية عن طريق حتديد كمية الأموال املطلوبة من م�صادر
خارجية ،وما �شكل التمويل وم�صادر التمويل؟ ( ،انظر ملخ�ص الآلية -وم�صادر التمويل) .
�Ú Úإعداد قائمة الأرباح واخل�سائر املقدرة ،ب�شكل يحتوي كل التكاليف املت�ضمنة يف
امل�رشوع �سواء �أكانت تكاليف ثابتة� ،أم متغرية� ،أم ر�أ�سمالية.
�Ú Úإعداد التنب�ؤات بالتدفق النقدي من خالل �إظهار التدفق النقدي الداخل واخلارج
للم�رشوع ،وهل يتوافر لدى امل�رشوع الر�صيد النقدي الكايف ملقابلة التزاماته الثابتة.
�Ú Úإعداد املوازنة التقديرية ب�شكل يظهر موقف امل�رشوع يف فرتة زمنية معينة يف
حالة امل�رشوع القائم ،و�إظهار ما �سيكون عليه امل�رشوع يف حال امل�رشوع اجلديد.
Ú Úتقومي جدوى امل�رشوع خالل الت�شغيل واال�ستثمار والتمويل للم�رشوع
�Ú Úإذا كان امل�رشوع يلبي متطلبات معايري قرار اال�ستثمار التي هي و�سيلة للتقومي
واتخاذ القرار اخلا�ص بقبول امل�رشوع �أو رف�ضه ،حتلل التنب�ؤات اخلا�صة بظروف الت�شغيل،
و�إذا كان ذلك غري ممكن يتم التوقف عن اال�ستمرار يف اقامة امل�رشوع ،والبحث عن بديل
�آخر.
Ú Úقيام فريق العمل بالتنب�ؤات وبخا�صة بظروف الت�شغيل من خالل التنب�ؤ مبدى
مقدرة امل�رشوع التناف�سية.
Ú Úويف نهاية هذه املرحلة ،وبخا�صة يف �أجواء عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي
التي متر بها املنطقة ،يقوم فريق العمل بتحليل �سوات ( )SWOTللك�شف عن التحليل البيئي
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الداخلي والتحليل البيئي اخلارجي للك�شف عن نقاط القوة وال�ضعف ،والفر�ص والتهديدات،
كما على فريق العمل �إجراء حتليل احل�سا�سية للإجابة على الأ�سئلة الآتية:
 ماذا يحدث لو انخف�ض ال�سعر عن ال�سعر املتوقع؟
 ماذا يحدث لو كانت حياة امل�رشوع �أقل من التقدير املبدئي لها؟
 ماذا يحدث لو مت �إغالق املنطقة لفرتة زمنية معينة؟
 و�إن مل يكن هناك �رضورة لتحليل احل�سا�سية ،هل ميكن القيام بامل�رشوع من
الناحية املالية �أم ال؟
ويف النهاية على فريق العمل �إعداد التقرير عن اال�ستثمار املقرتح ،وذلك لإقناع
ال�شخ�ص �أو اجلهات املمولة بتوفري الأموال الالزمة وال�رضورية للم�رشوع.وهنا يكون فريق
العمل قد خل�ص بدرا�سة جدوى امل�رشوع ،وبيان القرار الذي عليهم اتخاذه بعد تدبري الأموال
الالزمة لإقامة امل�رشوع.ويف النهاية يقوم فريق العمل بدرا�سة بع�ض الإجراءات القانونية
لإن�شاء امل�رشوع ،وهنا على فريق العمل التعرف �إىل �آلية �إن�شاء م�رشوع وت�سجيله يف اجلهات
الر�سمية ،وما هو ال�شكل القانوين للم�رشوع �سواء �أكان على �شكل �رشكة تو�صية ب�سيطة �أم
�رشكة ت�ضامن ،وال يعني هذا �أن على فريق العمل ت�سجيل ال�رشكة يف اجلهات الر�سمية ،و�إمنا
يكون لديهم فكرة عن الإجراءات القانونية بعد التخرج ،فيما لو اتخذ القرار باال�ستمرار يف
ال�رشكة وترخي�صها.

● ●املرحلة الرابعة -ال�شهر الأخري من الف�صل الدرا�سي
بعد ا�ستكمال �إعداد اجلدوى االقت�صادية ومتطلباتها ،وتكوين امل�رشوع ،وتوزيع
املهمات ،تبد�أ فرتة الت�سويق والإنتاج والبيع معا� ،إذ يقوم فريق العمل الواحد ب�إنتاج ما
َ
مت التو�صل �إليه وفق ًا للجدوى االقت�صادية ،ويف هذه املرحلة يتوىل بع�ض �أع�ضاء الفريق
عملية الت�سويق والبحث عن زبائن ل�رشاء منتوجاتهم.وبع�ضهم الآخر يقوم بعملية الإنتاج،
وت�سجيل العمليات املحا�سبية.

♦ ♦ملخ�ص ملا يجب �أن يقوم به الطلبة �أثناء الف�صل الدرا�سي
بعد االهتداء لفكرة امل�رشوع من بني جمموعة �أفكار ،و�إجراء درا�سة اجلدوى
االقت�صادية للم�رشوع ،وبيان �إمكانية تنفيذ امل�رشوع �ضمن احلدود والإمكانات
املتاحة للطلبة ،عليهم اتباع الآتي:
 اختيار ا�سم لل�رشكة ،فعلى �سبيل املثال �إحدى فرق العمل قامت ب�إنتاج مراييل
وفوط ت�ستخدم يف املطبخ ،كان ا�سم ال�رشكة .Marayelco
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ت�صميم �شعار لهذه ال�رشكة.

 من �أفراد املجموعة يعينَّ مدير عام لل�رشكة ،ومن ثم مدير مايل و�إداري ،ومدير
ت�سويق ومبيعات ،ومدير �إنتاج ،وعمال.يف هذه اخلطوة بيان خلطوط ال�سلطة وامل�س�ؤولية
وتق�سيم العمل ،وال يعني �أن كلمة مدير تغني عن كونه عامالً ،وميكن للفرد الواحد تويل �أكرث
من من�صب يف �آن واحد ،ك�أن يكون مدير ت�سويق ومالي ًا وعامالً ،تبع ًا لعدد �أع�ضاء فريق
العمل يف ال�رشكة.
 حتديد �سلم رواتب و�أجور ،وهنا على فريق العمل حتديد �أجرة ال�ساعة الزمنية،
على �سبيل املثال الأجرة ترتاوح بني �شيقل واحد �إىل خم�سة �شواقل/ال�ساعة( .الهدف منها
حتديد رواتب فريق العمل ،ومعرفة عدد �ساعات العمل املنجزة من قبل كل ع�ضو من �أع�ضاء
الفريق ،وبالتايل م�ساعدة امل�رشف يف �أثناء تقومي عالمة الطالب) .انظر �آلية تقومي الطالب.
 ت�صميم فواتري ودفاتر يومية ملمار�سة العمليات املحا�سبية وا�ستخراجها يف
امل�رشوع� ،ضمن خمتربات اجلامعة ،وبالإمكانات الب�سيطة املتوافرة.
 كون امل�رشوع �صغرياً وبر�أ�س مال قليل ،يتم التعاقد مع م�شاغل خياطة للق�ص
و�إنتاج املنتوج ب�شكله النهائي ،عو�ض ًا عن �رشاء �آالت( .وهنا و�ضمن الإمكانات املالية
املتوافرة لكل م�رشوع ،يف �أثناء الدرا�سة الفنية يق َّدر ثمن الآالت التي �سوف ي�ستخدمها
امل�رشوع من خالل �أجرة ا�ستخدام الآلة فقط ،ولي�س كثمن للآلة نف�سها)  ،كمثال �آخر �إنتاج
�آرمات تعريفية من اخل�شب ،يتم التعاقد مع �إحدى املناجر لق�ص اخل�شب مقابل �أجر معني.
 على فريق العمل ا�ستخدام تكتيكات التغليف املنا�سبة  Packagingوامل�ضي قدم ًا
يف ت�سويق املنتوج (وهنا يف الغالب يكون ال�سوق هو طلبة اجلامعة والأ�صدقاء والأقارب)
علما ب�أنه ميكن ت�سويق املنتوج لل�سوق املحلي.
 يف ال�شهر الأخري من الف�صل الدرا�سي (فرتة الإنتاج والت�سويق) يتم العمل على
تنظيم يوم مفتوح على �شكل بازار لعر�ض ما توافر من منتوجات من �أعمال الطلبة بهدف
توجه دعوى �إىل �أكرب عدد ممكن من م�ؤ�س�سات البلد والأ�صدقاء
ت�سويقها وبيعها.يف هذا اليوم َّ
والأقارب وال�شخ�صيات الكبرية يف البلد.
 وهنا �أقرتح على �إدارات اجلامعات حال تبني هذه الفكرة� ،أن توافر للطلبة قرو�ض ًا
مي�رسة ،وبفوائد ب�سيطة جداً ،على �أن ال يتعدى القر�ض  50دينارا للطالب الواحد ،ميكنه
احل�صول عليه من الق�سم املايل يف اجلامعة بعد تقدمي اجلدوى االقت�صادية وموافقة امل�رشف
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عليها ،ومن ثم التقدم بطلب للق�سم املايل للقر�ض ،وعليه ت�سديده بعد الإنتهاء من امل�رشوع،
الهدف منه ممار�سة �آلية احل�صول على قر�ض وااللتزام بت�سديده مع ما يرتتب عليه من فوائد،
وهنا �أقرتح �أن تكون ن�سبة الفائدة  ،%3يتم اتالفها �أو �إ�ضافتها ل�صندوق الطالب املحتاج.
مما يحفز الطالب على �أن يكون م�رشوعه جمدي ًا وي�ستطيع ا�سرتداد ر�أ�سماله ،وبالتايل ت�سديد
القر�ض.
بهذا يكون الطالب قد مار�س فكرة �إقامة م�رشوع �صغري ( )As a processب�إمكانات
ب�سيطة وحمدودة جداً ،من خالل تطبيق ما قام به من درا�سة ملقرراته خالل �أربع ال�سنوات،
وهي�أته لتوظيف نف�سه يف امل�ستقبل.
وبذلك يكون الطالب قد جنى �أكرث من فائدة يف �آن واحد� ،إذا ما متت املقارنة مع
م�رشوع البحث التقليدي� ،إذ يف هذه الفكرة اجلديدة �ضمن ًا �سوف يقوم الطالب بدرا�سة بحوث
الت�سويق وفق منهجية البحث العلمي التي ت�شبه �إىل حد كبري م�رشوع البحث التقليدي ،ناهيك
عن بقية الفوائد الأخرى التي يتعلمها الطالب من الناحية العملية واحلقيقية ،وما لها من
مردود ايجابي �سواء كان على �صعيد التنمية االقت�صادية و�/أو امل�ساهمة يف حل م�شكلة
البطالة املتفاقمة.
وهنا �أ�ؤكد �أن الهدف من هذا امل�رشوع ال يكمن يف تخريج طلبة مهنيني و�/أو تعلمهم
مهنة ما ،و�إمنا هو ممار�سة العملية يف �إن�شاء و�/أو تطوير م�رشوع ما ،As a Process
فكثري من الطلبة الذين خا�ضوا هذه التجربة تنق�صهم املهارة يف �إنتاج منتوج ما من
الناحية الفنية ،وب�إمكانهم �إن�شاء امل�رشوع ،وبناء اجلدوى االقت�صادية وح�ساباتها بناء
على االعتماد على �آخرين يف الإنتاج.و�أكرب مثال على ذلك طبيعة املنتوجات الب�سيطة التي
ميكن �أن ينتجها الطالب خالل هذه امل�شاريع.
ويف جامعة القد�س املفتوحة ،خا�ض هذه التجربة  210طالب وطالبة يف فرع جنني،
و 90طالب ًا وطالبة يف فرع طولكرم ،و 110طالب وطالبة يف فرع نابل�س عام ،2001/2000
وقد جنح حوايل  %20منهم بفتح م�رشوع �صغري لتوظيف نف�سه و�أهل بيته بعد التخرج.حيث
كانت هذه امل�شاريع متنوعة مثل (فتح مقهى �إنرتنت ،وت�صليح وبيع �أجهزة الهاتف النقال،
وكفترييا ،وت�سويق منتجات �رشكات كربى وبيعها ،وحمالت طباعة وت�صوير ،و�إنتاج
�أ�شكال وجم�سمات متنوعة من خ�شب الزيتون ،و�آرمات تعريفية و�إعالنية ،وتن�سيق الزهور،
و�أدوات مكتبية مثل حاويات ورق ،وحاويات �أقالم ،وحاويات ورق فاين ،وحاويات قمامة
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للمكتب ،وحماالت هاتف ثابت ،وبراويز و�إطارات لل�صور ،والأع�شاب الطبية ،وزيت الزيتون،
ومالب�س الك�شافة لطلبة املدار�س ،و�إعادة ت�شكيل املالب�س التالفة وت�صنيعها ،وغريها.وكان
�أحد الطالب الذين خا�ض هذه التجربة طالب ا�سمه "ح�سان فاروق الأحمد" الذي عمل �ضمن
فريق اخت�ص ب�إنتاج املج�سمات اخل�شبية من �أ�شجار الزيتون ،ليكمل امل�شوار ،وي�ستمر يف
م�رشوعه لت�سويقه يف مدينة بيت حلم بعد تخرجه ،والآن طور نف�سه من �صناعة املج�سمات
اخل�شبية لي�صبح لديه فندق يف جنني با�سم فندق البوابة ال�شمالية .North Gate Hotel

آلية تقويم عالمة الطالب يف املشروع:
يق ّوم الطلبة وفقا للأ�س�س الآتية:
♦ ♦مدى حتقيق امل�رشوع للأرباح ب�شكل عام وفقا ملعطيات اجلدوى االقت�صادية:
 %25من العالمة توزع بالت�ساوي على �أفراد الفريق الواحد ،وتوزع  %75الباقية من العالمة
كما ي�أتي:
♦

♦�إنهاء املرحلة الأوىل من امل�رشوع.%15 :

♦

♦�إنهاء املرحلة الثانية والثالثة من امل�رشوع.%30 :

♦ ♦املرحلة الرابعة من امل�رشوع  ،%30توزع عليهم وفقا ل�ساعات العمل بني �أع�ضاء
الفريق ،وكذلك الن�شاطات الأخرى التي يقوم بها �أع�ضاء الفريق ،ومدى ا�ستخدام تكتيكات
وا�سرتاتيجيات الت�سويق وفن البيع يف امل�رشوع.

التوصيات:
من واقع هذه التجربة ،ونظراً لكرثة اخلريجني من اجلامعات املحلية والأجنبية من
كليات العلوم الإدارية واالقت�صادية ،وتفاقم م�شكلة البطالة يف فل�سطني ،ولتفادي �سلبيات
�إعداد البحث التقليدي ،يرى الباحث ب�أن ي�ضع بع�ض التو�صيات الآتية:

● ●�أوالً -للجامعات املحلية:
  ُيطبق هذا النموذج يف كليات العلوم الإدارية واالقت�صادية يف اجلامعات
الفل�سطينية.


عقد ور�شة عمل لعمداء كليات العلوم الإدارية واالقت�صادية يف اجلامعات
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الفل�سطينية ملناق�شة هذه الفكرة وتقوميها.
 عقد ور�شة عمل لأع�ضاء الهيئة التدري�سية يف كليات العلوم الإدارية واالقت�صادية
يف اجلامعات الفل�سطينية حول الآلية املقرتحة.
 من �أجل خدمة فل�سطني �أوال على كليات العلوم الإدارية واالقت�صادية تبني هذه
الفكرة الرائدة التي تبني نظام ًا اقت�صادي ًا جيداً من خالل �أفراد متعلمني ،وحتد من م�شكلة
مواز مع م�رشوع البحث
البطالة.وذلك من خالل جتريب هذه الفكرة ب�شكل جزئي وبخط ٍ
التقليدي وتقومي النتائج فيما بعد.


�إجراء ات�صال مبا�رش مع وزارة التعليم العايل للتن�سيق بهذا ال�ش�أن.

● ●ثانياً -لل�سلطة الفل�سطينية:
 تعيني �أب �رشعي يتوىل قطاع امل�رشوعات ال�صغرية يف فل�سطني� ،سواء �أعدها طلبة
اجلامعات �أو بقية �أفراد املجتمع ملا للم�شاريع ال�صغرية من فوائد كثرية.
 حتفيز الطلبة وبخا�صة ذوي امل�شاريع القابلة للتطور على ت�شجيعهم وتقدمي الدعم
الالزم لهم.
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املصادر واملراجع:
أوالً  -املراجع العربية:
1 .1ماجد بدر" ،دور ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة يف االقت�صاد الأردين" ،جملة العمل،
الأردن.2003 ،
2 .2نبيل �سكر" ،اال�صالح االقت�صادي يف �سورية" ،جمعية العلوم االقت�صادية ال�سورية،
دم�شق2001 ،
3 .3من�صور الأيوبي ،درا�سة حول مالءمة خريجي التعليم العايل الفل�سطيني ملتطلبات �سوق
العمل يف ظل املتغريات العاملية .2010
4 .4الزعنون وا�شتية" ،البطالة بني �صفوف خريجي اجلامعات الفل�سطينية" ،جملة مركز
تطوير الأداء اجلامعي /جامعة املن�صورة.2011 ،
5 .5عي�سان� ،صاحلة عبد اهلل ،التوافق بني خمرجات التعليم العايل ومتطلبات التنمية ،ورقه
مقدمة للور�شة الإقليمية حول ا�ستجابة التعليم ملتطلبات التنمية االجتماعية ،املنظمة
الإ�سالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،م�سقط 2006 ،م.
6 .6الرتتوري ،حممد ،جويخان� ،أغادير� :إدارة اجلودة ال�شاملة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
واملكتبات ومراكز املعلومات2009 ،
7 .7حممود� ،سعيد طه ،نا�س ،ال�سيد حممد ،ق�ضايا يف التعليم العايل واجلامعي :درا�سات
تربوية ،القاهرة ،مكتبة النه�ضة امل�رصية.2006.
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ملخص:
تهدف الدرا�سة احلالية �إىل تقومي �أعمال امل�صارف الإ�سالمية يف الأردن ،خالل الأزمة
املالية العاملية ،وحتديد العنا�رص التي �ساهمت يف تخفي�ض �آثار الأزمة ،وكيف ا�ستطاعت
هذه امل�صارف حماية الودائع والأرباح واالحتياطيات واال�ستثمارات واحلفاظ على �أموال
املالكني.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل انخفا�ض ت�أثر امل�صارف الإ�سالمية بالأزمة املالية العاملية،
ب�سبب طبيعة الأدوات التي ت�ستخدمها ،وارتفاع قدرتها على املناف�سة ،و�أظهرت الدرا�سة
حاجة هذه امل�صارف �إىل ابتكار �أدوات جديدة وتطوير الأدوات احلالية.
و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تعريف دول العامل ب�أهمية تطبيق النظام امل�رصيف
الإ�سالمي ،وتطوير الت�رشيعات والعاملني فيها لتلبية االحتياجات املعا�رصة للعمالء،
وابتكار �أدوات �إ�سالمية جديدة ،والعمل على ن�رش مفاهيم االقت�صاد الإ�سالمي ،بهدف حتقيق
اال�ستقرار املايل واالقت�صادي الدويل.
الكلمات الدالة :امل�صارف الإ�سالمية ،الأزمة املالية العاملية.
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Evaluation of Islamic Banks in Jordan during
the Global Financial Crisis “Viewpoint of Employees”

Abstract:
This study aims to evaluate the activities of the Islamic banks in Jordan
during the global financial crisis.It also seeks to identify the factors that
have contributed to reducing the effects of the crisis on these banks.Further,
it endeavors to show how these banks were able to protect the customers’
deposits, profits, reserves, investments and funds.The study concluded that the
Islamic banks were minimally affected by the global financial crisis because
of the tools they use and because of their developing abilities to compete.On
the other hand, the study showed that the Islamic banks do need to create new
Islamic devices and develop the existing ones.
The study recommended introducing the Islamic banking system to the
whole world and stressing the importance of applying it all over the world.
In addition, the study also suggested developing the Islamic legislations and
training the Islamic banks’ employees in order to meet the contemporary
needs of customers, create a new Islamic tools, and work to spread the
concepts of the Islamic economy in order achieve international economic and
financial stability.
Key words: Islamic banks, Global financial crisis.
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أوال -املقدمة واإلطار النظري:
هناك م�ؤ�س�سات م�رصفية ومالية ت�ضع ن�صب عينيها الأحكام ال�رشعية الإ�سالمية
للمعامالت املالية ،وتقدم �أدوات مالية �إ�سالمية كبديل للنظام امل�رصيف التقليدي القائم
على �أ�سا�س الفائدة الربوية (ال�شمري� ،2008 ،ص ، )14ومن هذه امل�ؤ�س�سات :امل�صارف
الإ�سالمية التي �أثبتت النجاح منذ ت�أ�سي�سها ،فقد تو�سعت ح�صة امل�صارف الإ�سالمية يف
ال�سوق امل�رصيف ،وقامت م�صارف �أخرى غري �إ�سالمية بفتح نوافذ �إ�سالمية ،تقدم خدمات
م�رصفية متوافقة مع �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية ،يف كثري من دول العامل الإ�سالمي وغري
الإ�سالمي� ،إذ بلغ عدد امل�صارف الإ�سالمية ( )450م�رصفا ،وحجم �أ�صولها ( )900مليار
دوالر �أمريكي ،وتعمل يف ( )75دولة ،ومت �إن�شاء نوافذ �إ�سالمية يف �أ�شهر امل�صارف العاملية
و�أكربها ،ف�ضال عن اتخاذ بع�ض الدول قراراً بتحول النظام امل�رصيف بالكامل �إىل نظام
متوافق مع ال�رشيعة الإ�سالمية (املرطان� ،2006 ،ص . )5
ونظراً لطبيعة الت�سهيالت والأدوات التي تتعامل فيها امل�صارف الإ�سالمية ،ا�ستطاعت
�أغلب هذه امل�صارف نتيجة لعدم ا�ستثمارها يف الأ�صول اخلطرة ،واعتماد الت�سهيالت
املقدمة على التعامل املادي امللمو�س واملبا�رش والأرباح احلقيقية بدل الفائدة الربوية،
واهتمامها بعمليات املتاجرة ال�رشعية وقلة عمليات الو�ساطة املالية� ،أن تواجه الأزمة
املالية العاملية عام ( )2008وحتد من �آثارها.
ولقد ازدادت الدعوات يف العقد الأخري �إىل تبني النظام امل�رصيف الإ�سالمي ،وذلك
من قبل علماء االقت�صاد امل�سلمني وغري امل�سلمني ()karbhari;et al,2004,pp521- 543
 ،ولإثبات هذه القناعات ومو�ضوعيتها وعلميتها �ستقوم الدرا�سة احلالية ،بتقومي �أعمال
امل�صارف الإ�سالمية يف الأردن خالل الأزمة املالية العاملية ،ومقارنتها مع م�ؤ�رشات
البنوك التقليدية الربوية ،مع بيان مدى �إمكانية زيادة احل�صة ال�سوقية للم�صارف
الإ�سالمية ،باعتبارها بدي ًال حقيقي ًا للم�صارف التقليدية الربوية على امل�ستوى الدويل،
ولي�ست باعتبارها م�صارف ذات نهج خا�ص مرتبط بالعامل الإ�سالمي فقط ،مع وجود قدرة
على تقدمي حلول مل�شكالت النظام املايل وامل�رصيف �إىل امل�سلمني وغري امل�سلمني.

أهمية البحث:
تربز �أهمية البحث من خالل ما ي�أتي:
1 .1نظرا لزيادة �أعداد الراغبني بالتعامل مع امل�صارف الإ�سالمية ،ت�أتي �أهمية هذا

البحث يف تقومي �أعمال امل�صارف الإ�سالمية ،وحتديد حجم ت�أثر �أعمالها بالأزمة املالية
العاملية ،وعر�ض الأ�سباب احلقيقية النخفا�ض ت�أثري الأزمة على �إيرادات و�أن�شطة هذه
امل�صارف.
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2 .2بيان �أهمية النظام املايل الإ�سالمي وجناعته على امل�ستوى العاملي ،كبديل
�إيجابي فاعل يف ظل الأزمة املالية العاملية.

هدف البحـث:
يهدف البحث ب�شكل رئي�س �إىل تقومي �أعمال امل�صارف الإ�سالمية يف الأردن ،خالل
الأزمة املالية العاملية ( ، )2008وحتديد العنا�رص التي �ساهمت يف تخفي�ض �آثار الأزمة،
وكيف ا�ستطاعت هذه امل�صارف حماية الودائع والأرباح واحتياطيات وا�ستثمارات
املودعني ،واحلفاظ على �أموال املالكني.

مشكلة البحث:
تتمثل م�شكلة البحث يف تق�صي مدى قدرة امل�صارف الإ�سالمية على جتنب الأزمات
املالية وامل�رصفية ،وقدرتها على مناف�سة امل�صارف التقليدية ،ومدى �إمكانية التو�سع
واالبتكار يف العمل امل�رصيف الإ�سالمي ،وميكن و�صف م�شكلة البحث من خالل ال�شكل ()1
الآتي ،ثم تف�صيل ذلك من خالل الفر�ضيات البحثية الحقا.
املتغريات التابعة

أنموذج البحث :الشكل ()1

املتغريات امل�ستقلة

تت�أثر نتائج �أعمال امل�صارف الإ�سالمية
بالأزمة املالية العاملية
تتوافر القدرة على التغيري وابتكار �أدوات جديدة
لتلبية حاجات العمالء يف ال�سوق امل�رصيف
قدرة امل�صارف الإ�سالمية
على مناف�سة امل�صارف التقليدية
تتوافر مقومات تو�سيع احل�صة ال�سوقية
للم�صارف الإ�سالمية
قبول النظام املايل الدويل
للم�صارف الإ�سالمية
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فرضيات البحث:
 الفر�ضية الرئي�سية  :H0ال يوجد اجتاهات �إيجابية ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى الداللة ( ، )0.05≤αنحو �إمكانية التو�سع يف ممار�سة الأن�شطة امل�رصفية الإ�سالمية،
وزيادة تناف�سيتها مقارنة بامل�صارف التقليدية من وجهة نظر العاملني يف امل�صارف.
 الفر�ضية الفرعية الأوىل  :H01ال تت�أثر نتائج �أعمال امل�صارف الإ�سالمية بالأزمة
امل�رصفية واملالية العاملية.
 الفر�ضية الفرعية الثانية  :H02ال متتلك امل�صارف الإ�سالمية القدرة على التغيري
وابتكار �أدوات جديدة لتلبية حاجات العمالء يف ال�سوق امل�رصيف.
 الفر�ضية الفرعية الثالثة  :H03لن تتمكن امل�صارف الإ�سالمية من تطوير الأدوات
واخلدمات امل�رصفية ،لتلبية احتياجات وحتقيق ر�ضا العمالء ،واال�ستفادة من الفر�ص التي
خلقتها الأزمة املالية العاملية.
 الفر�ضية الفرعية الرابعة  :H04لن تتمكن امل�صارف الإ�سالمية من تو�سيع
ح�صتها ال�سوقية.
 الفر�ضية الفرعية اخلام�سة  :H05ال تتوافر �آفاق قبول النظام املايل الدويل
للم�صارف الإ�سالمية ،كبديل عن امل�صارف التقليدية.

منهجية البحث:
ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي امل�سحي ملنا�سبته �أغرا�ض الدرا�سة احلالية.

جمتمع الدراسة وعينتها:
اختريت ثالثة م�صارف �إ�سالمية تعمل يف ال�سوق الأردين وهي :البنك الإ�سالمي
الأردين ،والبنك العربي الإ�سالمي ،وبنك دبي الإ�سالمي ،واختريت عينة ق�صدية تكونت من
جمموعة من املديرين وم�ساعديهم يف كل م�رصف من امل�صارف امل�ستهدفة ،بحيث ُر�صدت
ا�ستجابات املديرين وم�ساعديهم املاليني وامل�رصفيني ،ومديري الت�سهيالت االئتمانية
واال�ستثمارية.

طبيعة عينة الدراسة:
ُو�صفت عينة الدرا�سة ح�سب امل�ؤهل العلمي واملركز الوظيفي و�سنوات اخلربة.
394

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات  -العدد الثالث والثالثون ( - )1حزيران 2014

أداة الدراسة:
بعد االطالع على �أدبيات مو�ضوع الدرا�سة وحتليل عنا�رص الدرا�سات ال�سابقة ُ�صممت
ا�ستبانة مالئمة للدرا�سة.
صدق األداة:
عر�ضت اال�ستبانة ب�صورتها الأولية املكونة من ( )27فقرة ،على ( )8متخ�ص�صني،
�أربعة منهم من الأكادمييني يف اجلامعات ،و�أربعة من كبار املديرين من حاملي �شهادة
الدكتوراه يف امل�صارف الإ�سالمية ،حيث اُعتمدت الفقرات التي ح�صلت على ن�سبة اتفاق
( )%80فما فوق ،وقد �أجريت التعديالت بناء على مالحظات املحكمني ،بحيث �أ�صبحت
الأداة ب�صورتها النهائية مكونة من ( )21فقرة.
ثبات األداة:
ُح ِّدد ثبات الأداة من خالل ا�ستخراج معامالت �ألفا كرونباخ لالت�ساق الداخلي بني
فقرات املقيا�س ،حيث بلغت قيمة معامل �ألفا كرونباخ بني جميع فقرات املقيا�س (،)%80.4
وهذا ي�شري �إىل وجود درجة مرتفعة من االت�ساق بني فقرات املقيا�س ،ودليل على ثبات �أداة
الدرا�سة.

الدراسات السابقة:
�أجرى (العطيات )2009 ،درا�سة بعنوان :حتول امل�صارف التقليدية للعمل وفق �أحكام
ال�رشيعة الإ�سالمية ،وكان الهدف من الدرا�سة التعرف �إىل �أهم العوامل امل�ؤثرة يف �إمكانية
حتول امل�صارف التقليدية يف الأردن للعمل وفق �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية ،واعترب جناح
امل�صارف الإ�سالمية من �أكرث متغريات الدرا�سة ت�أثرياً يف �إمكانية التحول للعمل امل�رصيف
الإ�سالمي.
ويف درا�سة (املو�سوي؛ وجواد )2009 ،التي كانت بعنوان :امل�صارف الإ�سالمية
وحتديات العوملة والتحرر املايل� ،أ�شار الباحثان �إىل �أهم التحديات التي تواجهها
امل�صارف الإ�سالمية يف ظل العوملة ،وعمليات التحرر املايل وامل�رصيف ،و�سبيل مواجهة
هذه التحديات وجتنب املخاطر الناجمة عنها ،حيث متثلت �أهم امل�شكالت يف عدم وجود
�أدوات مالية كافية ومنا�سبة ،وعدم تنوع امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،و�أ�شارت التو�صيات
�إىل �رضورة �إن�شاء �أ�سواق مالية �إ�سالمية ،و�إقامة �رشكات ا�ستثمارية �إ�سالمية ،ورفع م�ستوى
الكفاءة العلمية والإدراكية للعاملني يف امل�صارف وامل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية الإ�سالمية.
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وكانت درا�سة (م�صطفى )2006 ،بعنوان :تقومي ظاهرة حتول البنوك التقليدية
للم�رصفية الإ�سالمية ،وناق�شت الدرا�سة تو�سع ظاهرة التحول نحو العمل امل�رصيف الإ�سالمي،
وتو�صلت �إىل �أن التحول �أدى �إىل �إثراء الفكر والفقه واالجتهاد امل�رصيف الإ�سالمي ،لدى
العاملني واملتعاملني واملجتمع ،وزيادة املناف�سة بني امل�صارف الإ�سالمية وامل�صارف
التقليدية ،وتطوير العديد من املنتجات امل�رصفية املتوافقة مع �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية
وابتكارها ،وازدياد رغبة العمالء يف احل�صول على هذه املنتجات.
�أما درا�سة دونا�ساه ( )Donsyah, 2004فكانت بعنوان :كفاءة امل�صارف الإ�سالمية
باختيار ( )18بنكا �إ�سالميا ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هناك جمموعة من العوامل التي ت�ؤثر
�سلب ًا يف ن�شاط امل�صارف الإ�سالمية ،واقرتح ملعاجلة هذه امل�شكالت وزيادة الأداء :رفع
حجم امل�صارف الإ�سالمية وحتقيق االندماج فيما بينها.
و�أجرى (�إقبال؛ و�آخرون )1998 ،درا�سة بعنوان :التحديات التي تواجه العمل
امل�رصيف الإ�سالمي :م�ؤ�س�سي ًا وت�شغيلياً ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عوامل ت�ساعد يف تفوق
امل�صارف الإ�سالمية وجناحها ،مع بع�ض التحديات ومنها :عدم تكامل الإطار امل�ؤ�س�سي
املنا�سب ،وعدم منا�سبتها لالحتياجات املعا�رصة ،و�أو�صت الدرا�سة ب�أهمية تنظيم اجلوانب
ال�رشعية ،واندماج امل�صارف الإ�سالمية مع بع�ضها بع�ضا.
ثانيا -خصائص األزمة املالية العاملية لسنة (: )2008

يقول داز اجلينادرو (� )Diaz- Alejandra, 1985, p17إن من �أهم خ�صائ�ص الأزمة
املالية امل�رصفية العاملية ما ي�أتي:
1 .1نق�ص ال�سيولة �أو �إع�سار امل�صارف ،وارتفاع التزامات النظام امل�رصيف مقارنة

بقيمة الأ�صول املقابلة لها ،لدرجة �أن ت�صبح �إيرادات النظام امل�رصيف غري كافية لتغطية
نفقاته.
2 .2ارتفاع ن�سبة الديون املعدومة �إىل �إجمايل القرو�ض بحيث تتجاوز ن�سبة (. )%10
3 .3ح�صول ه�سترييا بنكية (� )Bank- runsأدت �إىل ت�سييل كبري للودائع.
4 .4جتاوز تكلفة الإنقاذ امل�رصيف بن�سبة ( )%2من الناجت املحلي الإجمايل ،وقيام
احلكومات ب�رشاء بع�ض امل�صارف املفل�سة.
ومن اخل�صائ�ص الإ�ضافية يف الأزمة املالية العاملية احلالية� ،إفال�س �رشكات الت�أمني
املتعامل مع الأن�شطة امل�رصفية ،مع الإ�شارة �إىل �أن البنك الدويل قدر خ�سائر الأزمة املالية
العاملية بني ( ، )%25 -%15من الناجت املحلي الإجمايل ملختلف دول العامل (�آل �شبيب،
� ،2010ص. )30
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ثالثا -النظام املصريف اإلسالمي:
ي�ستند النظام امل�رصيف الإ�سالمي على الفقه ال�رشعي وتطبيق �رشع اهلل يف املعامالت
املالية وامل�رصفية ،والت�سليم ب�أن نظام الفوائد امل�رصفية نظام ربوي حمرم �رشعاً ،و�ضار
بامل�صلحة الإن�سانية.وكل ذلك ميثل دوافع �أ�سا�سية للتوجه نحو امل�صارف الإ�سالمية
(الربيعة� ،1992 ،ص  ، )6و�إمكانية اعتبار الدوافع الفقهية وامل�صلحة العامة من �أهم
دوافع تطبيق مبادئ العمل امل�رصيف الإ�سالمي ،ويتطلب ن�رش املفاهيم ال�صحيحة لأ�ساليب
ال�صريفة الإ�سالمية على ال�صعيد العاملي ،و�إقامة بع�ض البنى التحتية الأ�سا�سية الإ�سالمية
ومنها� :إيجاد معايري مالية وحما�سبية خا�صة بالعمل امل�رصيف الإ�سالمي ،وتوفري املوارد
الب�رشية امل�ؤهلة ،والعمل على �ضمان ال�شفافية والإف�صاح يف ال�صناعة امل�رصفية الإ�سالمية،
وتعزيز الثقة فيها (�شلبي� ،2005 ،ص. )1904 -1901
وت�ستخدم امل�صارف الإ�سالمية �أدوات و�صيغ متويل خا�صة بيها ،و�أهمها امل�شاركة
واملرابحة وامل�ضاربة والإجارة املنتهية بالتملك واال�ست�صناع ،مما يجعل جماالت
اال�ستثمار �أو�سع ،ف�ض ًال عن �أن هذه الأدوات متنح �ضمان ًا للأموال املتاحة للإقرا�ض ،ب�سبب
تبنيها متويل اال�ستثمارات وامل�شاريع يف �أ�صول حقيقية (�صادق ، )2010 ،وعلى امل�صارف
تطوير وحتكيم تقنيات منح الت�سهيالت امل�رصفية ،والتو�سع يف اعتماد الأدوات امل�رصفية
الإ�سالمية وتطويرها ،وزيادة الوعي امل�رصيف الإ�سالمي ،وزيادة ر�ؤو�س الأموال وتنويع
الن�شاط امل�رصيف الإ�سالمي.

وفيما ي�أتي �إ�شارة �إىل بع�ض �أنواع التمويل التي تتعامل فيها البنوك الإ�سالمية،
وهي كما ي�أتي:
 امل�شاركة :وهي م�شاركة البنوك الإ�سالمية للآخرين من �أ�صحاب امل�شاريع ،يف

امل�شاريع والأن�شطة املختلفة ،بهدف حتقيق الربح� ،إذ يقدم كال الطرفني جزءاً من ر�أ�س املال،
ويو ّزع الربح ح�سب ن�سب التمويل (البلتاجي� ،2005 ،ص ، )1589وقد تكون امل�شاركة
ثابتة :وهي امل�ساهمة يف ر�أ�س مال ال�رشكة وتنتهي بنهاية امل�رشوع� ،أو متناق�صة :وهي
املنتهية بالتملك ،و�أخريا امل�شاركة املتغرية :من خالل التمويل بدفعات نقدية ح�سب احلاجة
(البلتاجي� ،2005 ،ص  ، )1589وتهدف �إىل ت�شغيل �أموال البنك وحتقيق الأرباح وامل�ساهمة
يف التنمية االقت�صادية وت�شغيل العمالة ،وال ي�شرتط ت�ساوي ن�سب الأرباح واخل�سارة بني
ال�رشكاء ،بل تكون ح�سب ح�صة كل �رشيك يف ر�أ�س املال ،وهي تربط بني عوائد ر�أ�س املال
واملخاطر؛ عك�س البنوك الربوية ،على �أن يكون ر�أ�س املال معلوم ًا وموجوداً باالتفاق ،و�أن
ُتوزع الأرباح بالن�سب املتفق عليها (الوادي؛ و�سمحان� ،2009 ،ص. )192
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 الإجارة :وهي بيع املنفعة املعلومة بعو�ض معلوم (البدوي� ،2004 ،ص، )38
وهي متليك منافع مباحة لفرتة حمدودة مقابل عو�ض مادي معلوم وهي ثمن املنفعة،
ويطلق عليه البيع الت�أجريي؛ �أي بيع حق االنتفاع مع االحتفاظ بحق التملك ،والعميل يطلب
حق االنتفاع بالأ�صل وحيازته لفرتة حمددة ،مقابل ثمن معلوم يدفعه دورياً ،خالل فرتة
االنتفاع املرغوبة يف عقد الإجارة (الوادي؛ و�سمحان� ،2009 ،ص. )260
 املرابحة :وهي بيع ال�شيء بثمنه الأ�صلي م�ضاف ًا �إليه ربح معلوم ،وهي �إحدى
�أنواع البيوع الإ�سالمية الأ�سا�سية (ال�سائح� ،1983 ،ص ، )280وتعد من �أدوات التوظيف
ق�صرية الأجل ،واملرابحة تعني� :أن يطلب العميل من البنك الإ�سالمي �رشاء �سلعة معينة،
وبعد ذلك يعده ب�أن ي�شرتيها منه بربح معني ،وقد يدفع الثمن حاال للبنك �أو م�ؤجال (الوادي؛
و�سمحان� ،2009 ،ص . )162
�إن ارتباط الربح يف امل�صارف الإ�سالمية بالعملية الإنتاجية جعلها �أكرث واقعية
وعدالة يف التعامل مع املعطيات االقت�صادية؛ بعك�س البنوك التقليدية الربوية ،التي يتولد
الربح لديها من الفائدة التي حت�سب على ر�أ�س املال ،بغ�ض النظر عن طريقة ا�ستخدامه
(العجلوين� ،2008 ،ص  ، )60وتتميز عملية املرابحة بانخفا�ض درجة خماطرها ،نتيجة
املعرفة اليقينية مبقدار العائد املتوقع.
 امل�ضاربة :تقوم امل�ضاربة على املزاوجة بني ر�أ�س املال والعمل ،وباالتفاق
على تق�سيم الأرباح عند حتققها بن�سبة حمددة (املو�سوي� ،2011 ،ص. )45مما ي�ؤدي �إىل
التوازن االجتماعي والتكافل بني النا�س؛ �إذ يقدم بع�ضهم ر�أ�س املال وبع�ضهم الآخر يقدم
العمل ،ومبوجبها يتم التمويل كليا �أو جزئيا ،لغر�ض القيام بعملية جتارية حمددة �أو تنفيذ
م�رشوع معني ،على �أ�سا�س امل�شاركة يف الأرباح (غنم ًا �أو غرماً)  ،و�رشطها �أن ال تكون ن�سبة
الربح ح�صة من ر�أ�س املال ،و�أن يكون امل�رصف (رب املال) م�ؤه ًال للتوكيل ،وامل�ضارب يف
املال (الزبون) م�ؤه ًال للوكالة ،ور�أ�س املال معلوم ًا و�صاحل ًا للتعامل فيه ،وي�سلم ر�أ�س املال
للم�ضارب لتحقيق التخلية والت�رصف ،و�أن تكون ح�صة املتعاقدين يف الربح جزءا معلوما
بن�سبة من الربح ،مثال ( )%40لرب املال ،و ( )%60للم�ضارب (رب العمل)  ،واخل�سارة على
رب املال ،وامل�ضارب يخ�رس جهده ووقته وعمله فقط ،طاملا �أنه مل يتعد �أو يق�رص �أو يتق�صد
بالإهمال (ال�شمري� ،2008 ،ص  ، )135 -134و�إذا مل يحقق امل�ضارب ال ربحا وال خ�سارة،
فيتم �إعادة ر�أ�س املال �إىل رب املال ،وال�شيء للم�ضارب (رب العمل) (املالقي� ،2000 ،ص
. )280


اال�ست�صناع :هو طلب ال�صنعة �أي طلب �صناعة �سلعة مقابل ثمن معني يدفعه
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امل�ست�صنع �إىل ال�صانع� ،إما حا ًال �أو مق�سط ًا �أو �آج ًال (الوادي؛ و�سمحان� ،2009 ،ص، )191
ولذلك فهو ت�سهيالت مفيدة لتنمية القطاعات الإنتاجية ،وت�أتي م�رشوعيته يف توفري ال�سلعة
مبوا�صفات معينة ،وتخدم ال�صانع يف ت�سويق م�صنوعاته ،وعقد اال�ست�صناع وعد بالت�صنيع
يف وقت الحق ،و�أن يكون العمل واملواد من عند ال�صانع ،وال ي�شرتط دفع الثمن عند العقد،
وميكن ت�أجيله �إىل ما بعد الت�صنيع �أي عند الر�ؤية (العجلوين� ،2009 ،ص . )283
رابعاً -تقويم نتائج أعمال املصارف اإلسالمية خالل األزمة املالية العاملية لعام :2008
�إن جناح جتربة امل�صارف الإ�سالمية ،وزيادة منوها وعوائدها وانخفا�ض خماطر
�أعمالها� ،ساهم بقدر معني يف �إثبات قدرتها على املناف�سة ،وت�شجيع بع�ض امل�صارف
التقليدية التخاذ قرار ا�ستخدام الأدوات الإ�سالمية امل�رصفية (العطيات� ،2009 ،ص. )20
وهذا ال يعني عدم ت�أثر امل�صارف الإ�سالمية بالبيئة االقت�صادية املحيطة ،وبالتايل
بنتائج الأزمة املالية العاملية ،ولكن املالحظ على نتائج �أعمال امل�صارف الإ�سالمية
انخفا�ض ن�سبة ت�أثرها بالأزمة املالية العاملية ،وعدم م�ساهمتها يف خلق الأزمات املالية،
وذلك البتعادها عن متويل القرو�ض ال�شخ�صية ،وعدم امل�ساهمة يف خلق �أدوات مالية ال
ت�ستند على �أ�صول حقيقية ،وعدم قبولها التعامل بالأوراق املالية الناجتة عن عمليات
التوريق ( ، )securitizationوال ي�سمح لها بالقيام بعملية التوريق (والتوريق �أو التورق هو:
حتويل القرو�ض املمنوحة �إىل �أوراق مالية وبيعها يف ال�سوق املايل) .
�إن احل�صانة التي تتمتع فيها البنوك الإ�سالمية يف مواجهة الأزمة املالية وامل�رصفية،
يعود �إىل منهجها يف االبتعاد عن الإقرا�ض بالفائدة (الربا) التي ت�شكل ( )%90من قرو�ض
امل�صارف التقليدية ،وحترمي بيع الدين بالدين و�رشاء الديون ،وعدم التورط يف م�ضاربات
البور�صة ،واحلذر من امل�شاركة يف م�شاريع تتعر�ض مل�شكالت مالية ،ب�سبب اقت�صارها على
متويل امل�شاريع اال�ستثمارية ذات اجلدوى االقت�صادية املرتفعة.
وقد بينت درا�سة (غومة؛ وغالب� ،2006 ،ص� )6أنه يف حال الأخذ بالعائد على حقوق
امل�ساهمني ملجموعة البنوك التقليدية والإ�سالمية املختارة يف ( )16دولة ،خالل فرتة
الأزمة املالية العاملية ،ف�إنه يالحظ انخفا�ض معدل العائد بن�سبة ( )%90.34يف البنوك
التقليدية ،بينما انخف�ض معدل العائد يف البنوك الإ�سالمية بن�سبة ( ، )%33.5خالل فرتة
الأزمة املالية من ( ، )2008 -2006وكانت البنوك الإ�سالمية الأقل تعر�ض ًا للمخاطر
من خالل م�ؤ�رشي ن�سبة الدين من جمموع الأ�صول ون�سبة الدين من ر�أ�س املال ،ففي عام
( )2006بلغ امل�ؤ�رش الأول ( )%9.21للبنوك التقليدية و ( )%3.09للبنوك الإ�سالمية� ،إما
م�ؤ�رش ن�سبة الدين من ر�أ�س املال فقد بلغ عام ( )%10.3( )2006للبنوك التقليدية ،و ()%5.8
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للبنوك الإ�سالمية ،مما يعني �أن البنوك الإ�سالمية �أكرث ا�ستعداداً ملواجهة تداعيات الأزمة؛
لأنها تتعامل بالأ�صول احلقيقية الأكرث ربحية ،و�أقل انك�شافا على املخاطر ،بالإ�ضافة
�إىل متتعها بال�سيولة ،وهذا يعني �أنها قادرة على مناف�سة النظام امل�رصيف التقليدي�.إذ �إن
الأ�سباب الرئي�سة للأزمة املالية العاملية ،هي الفائدة على الودائع والقرو�ض ،والتجارة
بالديون وجدولتها وعمليات التوريق ،مع رفع �سعر الفائدة مقابل الت�أجيل ،والتو�سع يف
املتاجرة بامل�شتقات املالية ،التي تقوم على املعامالت االحتمالية ،ولي�س احلقيقية (�آل
�شبيب� ،2010 ،ص. )34
وقد اعتربت �صحيفة وا�شنطن بو�ست الأمريكية (�  )2010أن مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية
املعتمدة يف �إدارة �صندوق (�أمانة �أنكوم) جعلته يف القمة ،وا�ست�شهدت بتقرير وكالة
(مورنينج �ستار) املعنية بر�صد املعدالت املالية الأمريكية� ،إذ حقق �صندوق (�أمانة �أنكوم)
معدل منو ( ، )%9.7وهو الأداء الأف�ضل مقارنة بال�صناديق اال�ستثمارية الأمريكية التقليدية
يف فرتة الأزمة املالية العاملية ،مما يعني �أن القيود التي تفر�ضها ال�رشيعة الإ�سالمية �أثبتت
فائدتها و�أف�ضليتها ،وقد عر�ض جمل�س ال�شيوخ الفرن�سي� ،ضم النظام امل�رصيف الإ�سالمي
�إىل النظام امل�رصيف يف فرن�سا.وهذا يعني قدرة امل�صارف الإ�سالمية على �أن تكون البديل
املنا�سب للنظام املايل وامل�رصيف التقليدي القائم على الفائدة الربوية (عبد اهلل ،اجلزيرة
نت. )2010 ،
�إن �إحداث تطوير نوعي وكمي يف العمل امل�رصيف الإ�سالمي ،يتطلب تطوير كادر
علمي ومهني ي�سهل مهمة التو�سع يف العمل امل�رصيف الإ�سالمي ،وي�ساهم يف زيادة احل�صة
ال�سوقية لهذه امل�صارف (كامل ، )2006 ،وقد قي�ست هذه املتغريات من خالل الأ�سئلة من
( )5 -1يف اال�ستبانة.
خامسا -القدرة على التغيري وابتكار أدوات جديدة يف املصارف اإلسالمية:
�إن من �أهم العوامل يف جناح العمل امل�رصيف املعا�رص ،هو القدرة على التغيري يف
خلق �أدوات جديدة ويف تطوير �إمكانات املوارد الب�رشية ،وتقدمي خدمات م�رصفية تلبي
حاجة العمالء.وحيث �إن �أغلب العاملني يف القطاع امل�رصيف لي�سوا ذوي خربة كبرية
ب�أ�صول العمل امل�رصيف الإ�سالمي ومعامالته املالية ،و�أن توافر هذه العنا�رص الب�رشية
امل�ؤهلة ي�سهل مهمة التو�سع يف العمل امل�رصيف الإ�سالمي وزيادة احل�صة ال�سوقية (كامل،
 ، )2006من هنا ت�أتي �أهمية تطوير وتنمية املوارد الب�رشية يف العلوم املالية الإ�سالمية،
وعلماء ال�رشيعة والأكادمييني والتجار ،ومن خالل بناء القيم واملبادئ الإ�سالمية ،ومنح
اجلامعات والكليات وامل�ؤ�س�سات التعليمية املتخ�ص�صة يف العلوم املالية الإ�سالمية دوراً
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�أ�سا�سي ًا يف ذلك ،مع �أهمية الرتكيز على الأخالق واملبادئ التي تعد �أ�سا�س ًا ملنتجات
امل�صارف الإ�سالمية ،وعلى البنوك الإ�سالمية �أن تهتم يف الدرجة الأوىل بر�ضا عمالئها،
وقي�س هذا املتغري من خالل الأ�سئلة من ( )9 -6يف اال�ستبانة.
سادسا -قدرة املصارف اإلسالمية على منافسة املصارف التقليدية:
ا�ستطاعت امل�صارف الإ�سالمية �إثبات جناحها من خالل ارتفاع ن�سبة منو �أعمالها
وحجم �أ�صولها وعوائدها ،وانخفا�ض خماطرها ،وهذا �أدى �إىل قيام عدد من امل�صارف
التقليدية �إىل اتخاذ قرار فتح نوافذ ال�ستخدام الأدوات الإ�سالمية امل�رصفية� ،إذ بلغ عدد
امل�صارف والنوافذ الإ�سالمية يف الدول غري الإ�سالمية(  ( )42حتى عام (David�( )2009
. )son,2009,43
ومن املعروف �أن هدف تعظيم الرثوة هو �أهم �أهداف امل�صارف ،وحيث �إن امل�صارف
الإ�سالمية حتقق زيادة يف الأرباح مقارنة بامل�صارف التقليدية ،مما ي�ؤكد على �إمكانية
زيادة الأرباح وتوافر عنا�رص املناف�سة الأ�سا�سية لهذه امل�صارف ،فعلى �سبيل املثال ف�إن
قيمة موجودات البنك الإ�سالمي الأردين ل�سنة (� ، )2008شكلت ن�سبة ( )%7.55من �إجمايل
موجودات امل�صارف الأردنية ،وجاء باملرتبة الثالثة من بني ( )23بنكا يف الأردن ،ومن
حيث العائد على املوجودات جاء باملرتبة ال�ساد�سة (جمعية البنوك يف الأردن)2009 ،
 ،ومن عنا�رص املناف�سة الأخرى التي تتمتع بها امل�صارف الإ�سالمية الإقرا�ض احلقيقي،
وا�ستخدام �أدوات �إ�سالمية تعتمد على درا�سات اجلدوى االقت�صادية واملرابحة وامل�شاركة،
وهي بذلك تعد بدي ًال مناف�س ًا للنظام املايل وامل�رصيف التقليدي (عبد اهلل ،اجلزيرة نت،
 ، )2010وقي�س هذا املتغري من خالل الأ�سئلة من ( )15 -10يف اال�ستبانة.
سابعا -توافر متطلبات توسيع احلصة السوقية للمصارف اإلسالمية:
�سعت امل�صارف الإ�سالمية �إىل االهتمام مبنتجاتها من خالل البحث عن �أ�ساليب وطرق
جديدة البتكار منتجات جديدة� ،أو حت�سني القائم منها ،مبا يتوافق مع حاجات العميل
واملتغريات امل�ستمرة يف البيئة (�أحمد� ،2001 ،ص ، )69وهذا يو�سع جماالت اال�ستثمار
للم�صارف الإ�سالمية ،ف�ضال عن ما تتمتع به هذه امل�صارف من �ضمانات للحفاظ على
قيمة الأموال والأ�صول املتاحة لديها ،لكونها ت�ستثمر يف م�شاريع حقيقية ،ونظراً لطبيعة
العمل امل�رصيف الإ�سالمي الذي يقوم على توظيف املال �أكرث من �إقرا�ضه ،والتزامها
بتطبيق مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية ،فهناك فر�صة لتو�سيع احل�صة ال�سوقية ،وهذا يتطلب
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حت�سني العمليات وحتكيم تقنيات منح الت�سهيالت امل�رصفية ،والتو�سع يف اعتماد الأدوات
امل�رصفية الإ�سالمية وتطويرها ،وزيادة الوعي امل�رصيف الإ�سالمي ،وزيادة ر�ؤو�س الأموال،
وتنويع الن�شاط امل�رصيف الإ�سالمي ،وقي�س هذا املتغري من خالل الأ�سئلة من ()18 -16
يف اال�ستبانة.
ثامنا -مدى قبول النظام املالي الدولي املصارف اإلسالمية كبديل عن املصارف التقليدية:
�إن تو�سيع مفاهيم الفقه الإ�سالمي والت�أثري على �إرادة �أ�صحاب القرار يف النظام
امل�رصيف التقليدي ،نحو تطبيق �رشع اهلل يف املعامالت املالية وامل�رصفية ،والت�سليم
ب�أن نظام الفوائد امل�رصفية نظام ربوي حمرم �رشعاً ،و�ضار بامل�صلحة الإن�سانية ،كل
ذلك ميثل دوافع �أ�سا�سية للتو�سع وقبول امل�صارف الإ�سالمية (الربيعه� ،1992 ،ص)44
 ،و�إمكانية اعتبار الدوافع الفقهية وامل�صلحة العامة من �أهم دوافع تطبيق مبادئ العمل
امل�رصيف الإ�سالمي ،ويتطلب ذلك ن�رش املفاهيم ال�صحيحة لأ�ساليب ال�صريفة الإ�سالمية
على ال�صعيد العاملي ،وخلق دورة �أعمال وت�رشيعات متكاملة ،ومعايري مالية وحما�سبية
خا�صة بالعمل امل�رصيف الإ�سالمي ،مع �رضورة العمل على �ضمان ال�شفافية يف ال�صناعة
امل�رصفية الإ�سالمية ،وتعزيز الثقة فيها (�شلبي� ،2005 ،ص ، )21وقي�س هذا املتغري من
خالل الأ�سئلة من ( )21 -19يف اال�ستبانة.
تاسعا -اجلانب التطبيقي للبحث:
أدوات الدراسة:
بهدف حتقيق �أهداف الدرا�سة روجعت الأدبيات ال�سابقة املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة
احلالية ،وبناء عليه �صممت �أداة للدرا�سة على �شكل ا�ستبانةُ ،وزعت ( )60ن�سخة منها ،وبلغ
عدد الأفراد الذين ا�ستجابوا ( )59فرداً ،واحتوى اجلزء الأول من اال�ستبانة على اخل�صائ�ص
العامة للأفراد امل�ستهدفني( :امل�ؤهل العلمي ،املركز الوظيفي� ،سنوات اخلربة)  ،والثاين
�صمم على غرار مقيا�س ليكرت اخلما�سي ويتكون من ( )21فقرة ،ت�أخذ الإجابات عليها
(موافق ب�شدة ،موافق ،حمايد ،غري موافق ،غري موافق ب�شدة) و�أعطيت الأوزان (،2 ،3 ،4 ،5
 )1على التوايل ،وتتوزع هذه الفقرات على خم�سة جماالت.
و�صنفت درجة املوافقة اعتماداً على املتو�سطات احل�سابية ،يف ثالثة م�ستويات:
ُ
(منخف�ض ،ومتو�سط ،ومرتفع)  ،وبتطبيق معادلة مدى الفئات ،اُعتربت الفئة التي ح�صلت
على متو�سط ح�سابي ( )2.33 – 1فئة ذات م�ستوى منخف�ض ،والفئة ()3.67 – 2.34
امل�ستوى املتو�سط ،والفئة ( ، )5 – 3.68امل�ستوى املرتفع.
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الجدول ()1
التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حسب :المؤهل العلمي ،المركز الوظيفي ،الخبرة (ن= )59

املتغري

امل�ؤهل العلمي

املركز الوظيفي

اخلربة

العدد

الن�سبة املئوية

دبلوم متو�سط �أو �أقل

17

28.8

بكالوريو�س

16

27.1

ماج�ستري

11

18.6

دكتوراه

15

25.4

نائب �أو م�ساعد مدير عام

9

15.3

مدير الت�سهيالت االئتمانية واال�ستثمار

3

5.1

مدير املخاطر

20

33.9

مدير ق�سم �أو �إدارة

8

13.6

مدير فرع

16

27.1

نائب مدير ق�سم �أو �إدارة

3

5.1

�أقل من � 5سنوات

7

11.9

� 10 -6سنوات

9

15.3

� 15 -11سنة

15

25.4

� 20 -16سنة

15

25.4

�أكرث من � 20سنة

13

22.0

يت�ضح من بيانات اجلدول ( ، )1تقارب ن�سب متثيل �أفراد الدرا�سة من حيث امل�ؤهل
العلمي ،فقد بلغت �أعلى ن�سبة متثيل حلملة �شهادة الدبلوم املتو�سط و�أقل بن�سبة (، )%28.8
يليها ن�سبة البكالوريو�س ( ، )%27.1ثم الدكتوراه بن�سبة ( ، )%25.4فيما بلغت �أدنى ن�سبة
حلملة درجة املاج�ستري (�. )%18.6أما من حيث املركز الوظيفي فكانت الن�سبة الأعلى من
مدراء املخاطر والبالغة ( ، )%33.9فيما بلغت �أدنى ن�سبة متثيل ملدير الت�سهيالت االئتمانية
واال�ستثمار ونائب مدير ق�سم �أو �إدارة حيث كانت ( )%5.1لكل منهما.كما يالحظ من بيانات
اجلدول �أن �أعلى ن�سبة للمبحوثني ح�سب �سنوات اخلربة كانت للفئة ( 15 -11و )20 -16
�سنة والبالغة ( ، )%25.4لكل منهما.
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النتائج:
�سيتم عر�ض نتائج الدرا�سة من خالل ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
املعيارية ،ودرجة املوافقة لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات املقيا�س ،ومن ثم
اختبار فر�ضيات الدرا�سة با�ستخدام اختبار ( )Tللعينة الواحدة.
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حسب جماالت الدراسة:

املجال الأول :ت�أثر نتائج �أعمال البنوك الإ�سالمية املختارة بالأزمة املالية
العاملية
الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة إلجابات أفراد عينة الدارسة
على فقرات مجال تأثر نتائج أعمال البنوك اإلسالمية باألزمة المالية العالمية (ن= )59

رقم
.1
.2
.3
.4
.5

درجة
املتو�سط االنحراف
الرتبة
املوافقة
احل�سابي املعياري

الفقرة
البنوك الإ�سالمية �أكرث ا�ستعدادا ملجابهة تداعيات الأزمة املالية العاملية
من البنوك التقليدية
البنوك الإ�سالمية �أكرث ربحية و�أقل انك�شافا على املخاطر من البنوك
التقليدية وتتمتع ب�سيولة �أوفر خالل الأزمة العاملية املالية
�إن عدم ت�أثر البنوك الإ�سالمية بالأزمة املالية العاملية �سببه منهج حترمي
بيع الدين بالدين و�رشاء الديون وعدم التورط يف م�ضاربات البور�صة
وحترمي الربا واالبتعاد عن املعامالت الوهمية
�إن عدم الت�أثر بالأزمة املالية يعود �إىل �أن املحفظة اال�ستثمارية لهذه
البنوك ت�ستثمر يف �أدوات اال�ستثمار احلقيقي وفق منهج ال�رشيعة الإ�سالمية
�إن املنهج االقت�صادي الإ�سالمي ي�صلح كبديل عن النظام الر�أ�سمايل لتجنب
ن�شوء الأزمات املالية
املجموع الكلي

4.51

0.63

2

4.02

0.86

6

4.42

0.97

4

4.49

0.68

3

4.56

0.60

1

4.51

0.63

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

 ---مرتفعة

يالحظ من بيانات اجلدول ( )2وجود درجة مرتفعة من املوافقة على جمال ت�أثر
نتائج �أعمال البنوك الإ�سالمية املختارة بالأزمة املالية العاملية� ،إذ بلغ متو�سط الإجابات
الكلي على هذا املجال ( ، )4,51وعلى م�ستوى الفقرات يالحظ �أن جميعها كانت درجة
املوافقة عليها مرتفعة ،وبلغ �أعلى متو�سط �إجابات على الفقرة رقم ( ، )5التي تن�ص على:
�إن املنهج االقت�صادي الإ�سالمي ي�صلح بدي ًال عن النظام الر�أ�سمايل يف جتنب ن�شوء الأزمات
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املالية ،ومبتو�سط ح�سابي مقداره ( ، )4,56فيما كان �أدنى متو�سط �إجابات على الفقرة رقم
( ، )2التي تن�ص على :البنوك الإ�سالمية �أكرث ربحية و�أقل انك�شاف ًا على املخاطر من البنوك
التقليدية ،وتتمتع ب�سيولة �أوفر خالل الأزمة العاملية املالية ،ومبتو�سط ح�سابي (،)4,02
وهذه النتائج تتوافق مع درا�سة (� ، )Megh,2008إذ بينت الدرا�سة �أن النظام امل�رصيف
الإ�سالمي لديه القدرة على منع حدوث الأزمات امل�رصفية ،و�أن الفائدة (الربا) ت�ؤدي دوراً
كبرياً ن�سبي ًا يف جعل النظم امل�رصفية ه�شة ومعر�ض للأزمة.

املجال الثاين :قدرة امل�صارف الإ�سالمية على التغيري وابتكار �أدوات جديدة.
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة إلجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات
مجال قدرة المصارف اإلسالمية على التغيير وابتكار أدوات جديدة( .ن= )59

رقم

درجة
املتو�سط االنحراف
الرتبة
املوافقة
احل�سابي املعياري

الفقرة

�إن هيئة الرقابة ال�رشعية تكون عائقا �أمام تطوير املنتجات وال�سيا�سات
 .1والأنظمة يف امل�صارف الإ�سالمية ومبا ميكنها من مناف�سة املنتجات
واخلدمات يف البنوك التقليدية
عدم توافر كوادر ب�رشية م�ؤهلة وذات خربات متعددة م�رصفية �إ�سالمية
.2
وحما�سبية و�رشعية يعد عائقا �أمام قدرة امل�صارف الإ�سالمية على التغيري
تهتم امل�صارف الإ�سالمية باجلانب الأخالقي ال�رشعي وبناء القيم للعاملني
.3
وحتقيق ر�ضا العمالء
 .4ت�ستطيع امل�صارف الإ�سالمية ابتكار �أدوات �إ�سالمية جديدة
املجموع الكلي

3.20

1.17

3

متو�سطة

2.76

1.09

4

متو�سطة

3.83

0.87

1

مرتفعة

3.81

1.04

2

مرتفعة

3.40

0.61

 ---متو�سطة

يالحظ من بيانات اجلدول ( )3وجود درجة متو�سطة من املوافقة على جمال قدرة
امل�صارف الإ�سالمية على التغيري وابتكار �أدوات جديدة� ،إذ بلغ متو�سط الإجابات الكلي على
هذا املجال ( ، )3,40وبلغ �أعلى متو�سط ح�سابي على الفقرة ( ، )3التي تن�ص :تهتم امل�صارف
الإ�سالمية باجلانب الأخالقي ال�رشعي وبناء القيم للعاملني وحتقيق ر�ضا العمالء ،ومبتو�سط
ح�سابي ( ، )3,83فيما كان �أدنى متو�سط �إجابات على الفقرة ( ، )2التي تن�ص :عدم توافر
كوادر ب�رشية م�ؤهلة وذات خربات متعددة م�رصفية �إ�سالمية وحما�سبية و�رشعية يعد عائقا
�أمام قدرة امل�صارف الإ�سالمية على التغيري ،ومبتو�سط ح�سابي ( ، )2,76وهذه النتيجة
تتفق مع درا�سة (العجلوين )79 ،2008 ،ب�ش�أن �أهمية تطوير الكفاءات ،ومنحها دوراً يف
التغيري اال�سرتاتيجي للم�صارف الإ�سالمية ،كما �أنها تتوافق مع نتائج درا�سة (م�صطفى،
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خالل األزمة املالية العاملية من وجهة نظر العاملني
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� )2006إذ بينت �أن تو�سع ظاهرة التحول نحو العمل امل�رصيف الإ�سالمي� ،أدى �إىل �إثراء
الفكر والفقه واالجتهاد امل�رصيف الإ�سالمي لدى العاملني واملتعاملني واملجتمع ،وتطوير
العديد من املنتجات امل�رصفية املتوافقة مع �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية وابتكارها ،وزيادة
رغبة العمالء يف احل�صول على هذه املنتجات.

املجال الثالث :قدرة امل�صارف الإ�سالمية على املناف�سة
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة إلجابات أفراد عينة الدارسة على فقرات
مجال قدرة المصارف اإلسالمية على المنافسة (ن= )59

رقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6

درجة
املتو�سط االنحراف
الرتبة
املوافقة
احل�سابي املعياري

الفقرة
هناك �إمكانية كبرية نحو تو�سيع وزيادة اخلدمات امل�رصفية الإ�سالمية
الإلكرتونية
يتمكن النظام امل�رصيف الإ�سالمي من �إنتاج خدمات ومنتجات جديدة
مناف�سة تلبي احتياجات العمالء
توافر الأزمة املالية العاملية فر�صا للأعمال امل�رصفية الإ�سالمية
لتعزيز مكانتها عامليا
�إن ر�ؤية امل�صارف الإ�سالمية اجلديدة واملختلفة يف �إدارة الأ�صول
وا�ستثمار الأموال و�صناعة املنتجات �ساهمت يف تعزيز دور امل�صارف
الإ�سالمية عامليا
يقف ارتباط اقت�صاد الدول الإ�سالمية بالنظام العاملي واالتفاقات
الدولية عائقا �أمام تعميم النموذج امل�رصيف الإ�سالمي
ميتلك النظام امل�رصيف الإ�سالمي املقومات التي ت�ؤهله ليكون مناف�سا
للنظام امل�رصيف التقليدي
املجموع الكلي

4.20

0.69

5

مرتفعة

4.22

0.72

3

مرتفعة

4.20

0.64

4

مرتفعة

4.42

0.56

1

مرتفعة

4.24

0.63

2

مرتفعة

3.63

0.91

6

متو�سطة

4.15

0.45

 ---مرتفعة

يالحظ من بيانات اجلدول ( )4وجود درجة مرتفعة من املوافقة على جمال قدرة
امل�صارف الإ�سالمية على املناف�سة� ،إذ بلغ متو�سط الإجابات الكلي على هذا املجال ()4,15
 ،وبلغ �أعلى متو�سط �إجابات على الفقرة ( ، )4التي تن�ص� :إن ر�ؤية امل�صارف الإ�سالمية
اجلديدة واملختلفة يف �إدارة الأ�صول وا�ستثمار الأموال و�صناعة املنتجات �ساهمت يف
تعزيز دور امل�صارف الإ�سالمية عامليا ،ومبتو�سط ح�سابي ( ، )4,42فيما كان �أدنى متو�سط
ون�صها :ميتلك النظام امل�رصيف الإ�سالمي املقومات التي ت�ؤهله
�إجابات على الفقرة (ّ ، )6
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ليكون مناف�سا للنظام امل�رصيف التقليدي ،ومبتو�سط ح�سابي ( ، )3,63وهذه النتيجة تتفق
مع الأ�صوات يف الغرب التي تنادي بتطبيق النظام امل�رصيف الإ�سالمي ،بعد ف�شل النظام
امل�رصيف الربوي (بوفي�س2008 ،؛ روالن2008 ،؛ والهيئة الفرن�سية العليا للرقابة املالية،
2008؛ وجمل�س ال�شيوخ الفرن�سي2008 ،؛  )Loretta, 2008وهذا ما �أ�شارت �إليه درا�سة
(العطيات )2009 ،التي اعتربت جناح امل�صارف الإ�سالمية ،من �أكرث متغريات الدرا�سة
ت�أثريا يف �إمكانية حتول امل�صارف �إىل العمل امل�رصيف الإ�سالمي.

املجال الرابع :توافر مقومات تو�سيع احل�صة ال�سوقية للم�صارف الإ�سالمية
الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة إلجابات أفراد عينة الدارسة على فقرات
مجال توافر مقومات توسيع الحصة السوقية للمصارف اإلسالمية (ن= )59

رقم

درجة
املتو�سط االنحراف
الرتبة
املوافقة
احل�سابي املعياري

الفقرة

عدم توافر �أطر قانونية مالئمة متيز امل�صارف الإ�سالمية عن امل�صارف
 .1التقليدية مما ي�سهل عمل امل�صارف الإ�سالمية وتفعيل دورها يف متويل
القطاعات احليوية والتنموية
تعد امل�صارف الإ�سالمية البديل الوحيد للنظام املايل وامل�رصيف
.2
التقليدي يف مواجهة الأزمات املالية
يتطلب ن�رش الأعمال امل�رصفية الإ�سالمية حملة �إعالمية تثقيفية
.3
لتقبلها من دول العامل املختلفة
املجموع الكلي

4.29

0.85

1

مرتفعة

3.73

1.00

3

مرتفعة

4.15

0.78

2

مرتفعة

4.06

0.63

 ---مرتفعة

يالحظ من بيانات اجلدول ( )5وجود درجة مرتفعة من املوافقة على جمال توافر
مقومات تو�سيع احل�صة ال�سوقية للم�صارف الإ�سالمية� ،إذ بلغ متو�سط الإجابات الكلي على
وتن�ص على :عدم توافر
هذا املجال ( ، )4,06وبلغ �أعلى متو�سط ح�سابي على الفقرة (، )1
ُّ
�أطر قانونية مالئمة متيز امل�صارف الإ�سالمية عن امل�صارف التقليدية مما ي�سهل عمل
امل�صارف الإ�سالمية وتفعيل دورها يف متويل القطاعات احليوية والتنموية ،وذلك مبتو�سط
ون�صها :تعد امل�صارف
ح�سابي ( ، )4,29فيما كان �أدنى متو�سط �إجابات على الفقرة (ّ )2
الإ�سالمية البديل الوحيد للنظام املايل وامل�رصيف التقليدي يف مواجهة الأزمات املالية
مبتو�سط ح�سابي (. )3,73
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املجال اخلام�س :قبول النظام املايل الدويل للم�صارف الإ�سالمية كبديل للم�صارف
التقليدية.
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة الموافقة إلجابات أفراد عينة الدارسة على فقرات
مجال قبول النظام المالي الدولي للمصارف اإلسالمية كبديل للمصارف التقليدية (ن= )59

رقم

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

الفقرة

لتطوير وتنمية املوارد الب�رشية دور فاعل يف تر�سيخ القيم واملبادئ
.1
لدى املتعاملني يف امل�صارف الإ�سالمية
�إن فقدان الثقة يف النظام امل�رصيف التقليدي وزيادة ثقة امل�ستثمرين
 .2واملودعني لدى امل�صارف الإ�سالمية ي�ساهم يف تو�سيع عمل امل�صارف
الإ�سالمية عامليا
�إن الأداء اجليد والربحي للم�صارف الإ�سالمية مقارنة بامل�صارف
 .3التقليدية ي�ساعد على التو�سع يف �إقامة امل�صارف الإ�سالمية مقارنة
بامل�صارف التقليدية
املجموع الكلي

درجة
الرتبة
املوافقة

4.25

0.84

3

مرتفعة

4.36

0.69

2

مرتفعة

4.42

0.67

1

مرتفعة

4.34

0.55

---

مرتفعة

يالحظ من بيانات اجلدول ( )6وجود درجة مرتفعة من املوافقة على جمال قبول
النظام املايل الدويل للم�صارف الإ�سالمية كبديل للم�صارف التقليدية� ،إذ بلغ متو�سط
الإجابات الكلي على هذا املجال ( ، )4,34وبلغ �أعلى متو�سط ح�سابي على الفقرة رقم ()3
 ،التي تن�ص على �أن الأداء اجليد والربحي للم�صارف الإ�سالمية ي�ساعد على التو�سع يف
�إقامة امل�صارف الإ�سالمية مقارنة بامل�صارف التقليدية ،ومبتو�سط ح�سابي ( ، )4,42فيما
كان �أدنى متو�سط �إجابات على الفقرة ( ، )1التي تن�ص :لتطوير وتنمية املوارد الب�رشية
دور فاعل يف تر�سيخ القيم واملبادئ لدى املتعاملني يف امل�صارف الإ�سالمية وجناحها،
وذلك مبتو�سط ح�سابي ( ، )4,25وتتفق هذه النتائج مع درا�سة (�إقبال و�آخرون، )1998 ،
�إذ تو�صلت �إىل وجود عوامل ت�ساعد يف تفوق امل�صارف الإ�سالمية ،ومنها ما تتمتع به من
درجة عالية من الثقة وامل�صداقية.
اختبار فرضيات الدراسة:
 :Hoال يوجد اجتاهات �إيجابية ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05≤α
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نحو �إمكانية التو�سع يف ممار�سة الأن�شطة امل�رصفية الإ�سالمية ،وزيادة تناف�سيتها مقارنة
بامل�صارف التقليدية ،من وجهة نظر العاملني يف امل�صارف.
وميكن �إ�ضافة كل جمال يف فر�ضية فرعية ،كما ي�أتي:
 :Ho1ت�أثر نتائج �أعمال امل�صارف الإ�سالمية بالأزمة املالية العاملية.
 :Ho2قدرة امل�صارف الإ�سالمية على التغيري وابتكار �أدوات جديدة.
 :Ho3القدرة على املناف�سة للم�صارف الإ�سالمية.
 :Ho4توافر متطلبات تو�سيع احل�صة ال�سوقية للم�صارف الإ�سالمية.
 :Ho5قبول النظام املايل الدويل للم�صارف الإ�سالمية كبديل للم�صارف التقليدية.
الجدول ()7
نتائج اختبار (ت) للعينة الواحدة الختبار الفروق بين متوسط اإلجابات
ومتوسط المقياس االفتراضي (ن=)59

املجال
 :Ho1الأول :ت�أثر نتائج �أعمال امل�صارف
الإ�سالمية بالأزمة املالية العاملية
 :Ho2الثاين :قدرة امل�صارف الإ�سالمية على
التغيري وابتكار �أدوات جديدة
 :Ho3الثالث :القدرة على املناف�سة للم�صارف
الإ�سالمية
 :Ho4الرابع :توافر متطلبات تو�سيع احل�صة
ال�سوقية للم�صارف الإ�سالمية
 :Ho5اخلام�س :قبول النظام املايل الدويل
للم�صارف الإ�سالمية كبديل للم�صارف التقليدية
 :Hoاملجموع الكلي

املتو�سط االنحراف متو�سط املقيا�س قيمة (ت) درجات الداللة
املح�سوبة احلرية الإح�صائية
االفرتا�ضي
احل�سابي املعياري
4.40

0.44

3.00

24.298

58

0.000

3.40

0.61

3.00

5.093

58

0.000

4.15

0.45

3.00

19.820

58

0.000

4.06

0.63

3.00

12.971

58

0.000

4.34

0.55

3.00

18.777

58

0.000

4.08

0.37

3.00

22.424

58

0.000

الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0.05≤α
تبلغ قيمة (ت) الجدولية عند مستوى الداللة ( )0.05ودرجات حرية ( 299ت=. )2.021

تظهر نتائج اختبار (ت) للعينة الواحدة كما يف اجلدول ( ، )7وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤αبني متو�سطات الإجابات على جميع املجاالت،
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وعلى املقيا�س ككل وبني متو�سط املقيا�س االفرتا�ضي ( ، )3,00فقد بلغت قيمة (ت)
املح�سوبة لها جميعها �أعلى من قيمة (ت) احلرجة ،وبذلك ترف�ض الفر�ضية ال�صفرية Ho
وتقبل الفر�ضية البديلة.
عاشراً – االستنتاجات:
1 .1بينت النتائج انخفا�ض ن�سبة ت�أثر البنوك الإ�سالمية بالأزمة املالية العاملية
مقارنة بامل�صارف التقليدية.
�2 .2ضعف النتائج ب�ش�أن قدرة امل�صارف الإ�سالمية على التغيري وابتكار �أدوات جديدة.
�3 .3أثبتت نتائج البحث قدرة للم�صارف الإ�سالمية على مناف�سة امل�صارف الربوية.
4 .4البد من توافر بع�ض املقومات حتى ت�ستطيع امل�صارف الإ�سالمية من تو�سيع
ح�صتها ال�سوقية كالإطار القانوين ،ومتيزها وتفعيل دورها ،مع �رضورة القيام بحملة
�إعالمية تثقيفية دولية ،لإظهار دور النظام امل�رصيف الإ�سالمي ،يف عدم امل�ساهمة يف خلق
الأزمات املالية ،مقارنة بدور امل�صارف التقليدية بذلك.
�5 .5أظهرت نتائج البحث �أهمية العمل على تطوير وتكوين موارد ب�رشية وخربات
م�رصفية �إ�سالمية متكاملة ،حتى تتمكن امل�صارف الإ�سالمية من تو�سيع �أعمالها ،م�ستغلة
انخفا�ض الثقة يف امل�صارف التقليدية ،للم�ساهمة يف تطوير النظام املايل امل�رصيف الدويل.
�6 .6إن نتائج البحث جاءت برف�ض الفر�ضية ال�صفرية وقبول الفر�ضية البديلة ،وهي
وجود اجتاهات ذات داللة �إح�صائية يف التو�سع مبمار�سة الأن�شطة امل�رصفية الإ�سالمية،
وزيادة تناف�سيتها مقارنة بامل�صارف التقليدية ،ووجود الفر�صة لتو�سيع العمل امل�رصيف
الإ�سالمي.
احلادي عشر -التوصيات:
1 .1العمل على تكوين فريق عمل م�رصيف �إ�سالمي ،البتكار �أدوات م�رصفية �إ�سالمية
جديدة تتالءم مع احتياجات العمالء ،ل�ضمان دقة العمل و�رسعة االجناز مثل االنرتنت
والبطاقة الذكية.
2 .2و�ضع خطة ا�سرتاتيجية بعيدة املدى لن�رش لتعريف دول العامل بالنظام املايل
وامل�رصيف الإ�سالمي ،ومقوماته باعتباره حاجة �إن�سانية للجميع.
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3 .3تطوير الت�رشيعات امل�رصفية واملالية الإ�سالمية ،وجعل عملية �إ�صدارها يف الدول
الإ�سالمية من �أهم واجبات النظام الق�ضائي فيها.
4 .4تطوير املوارد الب�رشية وزيادة فاعلية اجلامعات يف الدول الإ�سالمية وغريها ،يف
�إن�شاء التخ�ص�صات املالية وامل�رصفية الإ�سالمية.
5 .5العمل على فك ارتباط اقت�صاديات الدول الإ�سالمية عن النظام املايل وامل�رصيف
الر�أ�سمايل ،وتكوين نظام مايل وم�رصيف �إ�سالمي ي�ساهم يف حتقيق اال�ستقرار االقت�صادي
واملايل الدويل ،بحيث يطبق النظام امل�رصيف الإ�سالمي يف جميع الدول بغ�ض النظر عن
كونها دو ًال �إ�سالمية �أو غري �إ�سالمية ،باعتباره ر�سالة �سامية ين�شد تعميمها.
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تقومي أعمال املصارف اإلسالمية في األردن
خالل األزمة املالية العاملية من وجهة نظر العاملني

د .دريد كامل آل شبيب
د .محمد حسن العوامرة

املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
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الأردن :دار الربكة.
2 .2البدوي� ،إ�سماعيل ( ، )2004التوزيع والنقود يف االقت�صاد الإ�سالمي واالقت�صاد
الو�ضعي ،الطبعة الأوىل ،جمل�س الن�رش العلمي يف جامعة الكويت ،الكويت.
3 .3البلتاجي ،حممد ( ، )1997معايري تقومي �أداء امل�صارف الإ�سالمية ،درا�سة نظرية
تطبيقية ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة ،جامعة الأزهر ،كلية التجارة ،القاهرة ،م�رص.
4 .4البلتاجي ،حممد ( ، )2005منوذج حما�سبي لتقومي و�سائل اال�ستثمار يف البنوك
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5 .5بوفي�س ،فان�سون ( ، )2008البابا والقر�آن ،جملة ت�شالينجر.
6 .6جمعية البنوك يف الأردن ،التقرير ال�سنوي ل�سنة (. )2009
7 .7الربيعة� ،سعود ( ، )1992حتول امل�رصف الربوي �إىل م�رصف �إ�سالمي ومقت�ضياته،
الطبعة الأوىل ،الكويت :جمعية �إحياء الرتاث الإ�سالمي.
8 .8روالن ،ال�سكني ( ، )2008هل ت�أهلت وول �سرتيت العتناق مبادئ ال�رشيعة الإ�سالمية،
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9 .9ال�سائح ،عبد احلميد (� ، )1983أحكام العقود والبيوع يف الفقه الإ�سالمي ،عمان ،الأردن:
من�شورات البنك الإ�سالمي الأردين للتمويل واال�ستثمار.
�1010آل �شبيب ،دريد ( ، )2010الأزمة املالية العاملية و�أهمية التغيري يف النظام املايل،
امل�ؤمتر العلمي الأول بعنوان (�إدارة التغيري يف امل�ؤ�س�سات املالية وامل�رصفية)  ،جامعة
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امل�ؤمتر العلمي ال�سنوي الرابع ع�رش ،كلية ال�رشيعة والقانون ،جامعة الإمارات العربية
املتحدة ،بتاريخ � /17 -15أيار.2005 ،
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1212ال�شمري� ،صادق (� ، )2008أ�سا�سيات ال�صناعات امل�رصفية الإ�سالمية� ،أن�شطتها
التطلعات امل�ستقبلية ،عمان ،الأردن :دار اليازوري للن�رش والتوزيع.
�1313صادق ،منهج ( ، )2010من املوقع الإلكرتوينwww.aljazera.net :
�1414صحيفة و�شنطن بو�ست الأمريكية ( ، )2010جملة االقت�صادي ،الن�سخة الإلكرتونية،
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1515عبد اهلل ،رزق ( ، )2010من املوقع الإلكرتوينwww.aljazera.net :
1616العجلوين� ،أحمد ( ، )2008البنوك الإ�سالمية� ،أحكامها ومبادئها وتطبيقاتها امل�رصفية،
عمان ،الأردن :دار امل�سرية.
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�ص (. )286 -281
1818العطيات ،يزن ( ، )2009حتول امل�صارف التقليدية للعمل وفق �أحكام ال�رشيعة
الإ�سالمية ،الطبعة الأوىل ،عمان ،الأردن :دار النفائ�س.
1919غومة ،حامت؛ وغالب نبيل ( ، )2006م�ؤمتر امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
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No. 1, eliminate pavement distress no. 13 “potholes”, the road condition
changed from very poor (35.9) to fair (55.8). Maintenance alternative No. 2,
eliminate pavement distresses no. 13 “potholes” and no. 10 “long. & trans.
Cracking” , the road condition scale raise from 55.8 to 63.7 but rating not
changed. Maintenance alternative no. 3, eliminate pavement distresses no.
13 , 10 and 1 “alligator cracking” the road condition changed from fair with
rating 63.7 to became satisfactory condition with rating 80.5.

3. Conclusions and Recommendations:
The major outcome of any pavement treatment program is to identify
the best treatment for the sections in need of treatment. Pavement distresses
govern the choice of the best treatment based on their types and severity. The
outcome of this work is a practical output of application ASTM-D6433-07
for pavement condition evaluation of Aborshada road in Gharian area. and
determination of the optimum maintenance works needed to raise of the
pavement condition. The existing road condition PCI was 35.9 and rating
was very poor. Also, Specific conclusions can be drawn as under, based on
observation. The most commun pavement distresses were the following:
1.

Potholes was observed throughout the length of samples with high,
meduim and low severity.

2.

Long. & Transverse cracking was observed throughout the length of
samples with high, meduim and low severity.

3.

Alligator cracking was observed throughout the length of samples with
high, meduim and low severity.

Distress-by-Distress repair for the most common pavement distress in
the Aborshada road. This study showed that the best maintenance alternative
for Aborshada road was the case No. 4 (Potholes, Long. & Trans. Cracking
and Alligator Crack Maintenance) which road condition became satisfactory
condition (80.5). Based on the above findings, the following may be

recommended to be considered in highway agency :

1.

Using automated survey techniques to reduce labor needs and increase safety
of any personnel (in-house or contractor) that may conduct the surveys.

2.

Libyan Highway agency must take in its consideration maintenance by contracts.

3.

The evaluation of pavement condition before and after maintenance by
contract should be performed by a team of well experienced engineers.

4.

Time of applying maintenance is an important factor in the quality of the
obtained results, thus it is important that routine maintenance should always
be performed before any pavement section reaches a poor condition.
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Existing
Condition

Maintenance
Alternative 1

Maintenance
Alternative 2

Maintenance
Alternative 3

Case 1

Case 2

Case 3

Case 4

Sample No.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

PCI

Rating

PCI

28
58
18
20
44
50
43
57
10
32
14
44
41
44
59
48

Very Poor
Fair
Serious
Serious
Poor
Poor
Poor
Fair
Failed
Very Poor
Serious
Poor
Poor
Poor
Fair
Poor

68
66
46
52
44
56
54
66
25
52
48
46
52
56
64
68

Rating

PCI

Rating

PCI

Rating

78
71
53
58
48
66
56
82
30
58
51
50
60
62
78
86

Satisfactory
Satisfactory
Fair
Fair
Poor
Fair
Fair
Satisfactory
Very Poor
Fair
Poor
Poor
Fair
Fair
Satisfactory
Good

78
71
68
84
82
75
84
82
91
76
80
79
83
90
82
86

Satisfactory
Satisfactory
Fair
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Good
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Satisfactory
Good
Satisfactory
Good

Fair
Fair
Poor
Poor
Poor
Fair
Poor
Fair
Serious
Poor
Poor
Poor
Poor
Fair
Fair
Fair

Road Condition 35.9 Very Poor 55.8 Fair

63.7 Fair

80.5 Satisfactory

Table (9)
Frequency of distress on Aborshada Road pavement.

No. Of Pavement Distress

13 10

6

18

9

Other Distress

Percent of samples

95 90 81 81 68 18

9

5

0

1

3

7

In this study, Aborshada road maintenance works are based on the type
and extent of the most common distress found on the pavement surface. The
frequency of pavement distress numbers were 13, 10, 1, 3, 7, 6, 18 and 9 in
descending percent order as showed in Table 9. The major outcome of any
pavement treatment program is to identify the best treatment for the sections
in need of treatment. Also, Pavement distresses govern the choice of the best
treatment based on their types and severity.
Pavement performance is determined by both distress degree and distress
extent. So, distress types and degree should be considered in determining road
work activities, and performing project level analysis. Maintenance alternative
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Table (6)
Pavement Condition Data Sheet for Sample No.3, M=7.24 > 7

Distress
Severity

Quantity
1

1

Total

Density
%

Deduct
Value

8

1.14

32

13M

1

1

1 1 1 1

13H

1

1

2

0.28

32

1M

3*3

4*2.5

19

2.7

31

13L

1

1

1

1

1 1 1

7

1

20

10M

7

3.5

3.5

4

7 7 8 7 4 7 5 4 7 3

77

11

19

7M

22

17

6

3.5

48.5

6.92

13

3M

5*2.5

3*4

24.5

3.42

9

Table (7)
Calculation of Corrected PCI Value for Sample No. 3

#

Deduct value

Total Q CDV

1 32 32 31 20 19 13

9

156

7

74

2 32 32 31 20 19 13

2

149

6

70

3 32 32 31 20 19

2

2

138

5

72

4 32 32 31 20

2

2

2

121

4

70

5 32 32 31

2

2

2

2

103

3

65

6 32 32

2

2

2

2

2

74

2

55

7 32

2

2

2

2

2

44

1

42

2

PCI
=
Max
Rating
100
CDV
= very
– 74
= 74
poor
=
25

Table (8)
PCI for Samples 1 to 22 for existing condition and distress maintenance alternatives

Existing
Condition

Maintenance
Alternative 1

Maintenance
Alternative 2

Maintenance
Alternative 3

Case 1

Case 2

Case 3

Case 4

Sample No.

1
2
3
4
5
6

PCI

Rating

PCI

Rating

PCI

Rating

PCI

Rating

11
18
25
58
60
8

Serious
Serious
Very Poor
Fair
Fair
Failed

48
54
58
67
76
62

Poor
Poor
Fair
Fair
Satisfactory
Fair

56
62
64
76
88
68

Fair
Fair
Fair
Satisfactory
Good
Fair

76
86
84
76
90
68

Satisfactory
Good
Satisfactory
Satisfactory
Good
Fair
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Table (4)

1

1

13H

1

1

1

1

1M

5*3

10M

3.5

6

2

3 2.5

13L

1

1

1

1

1

1 1 1 1

1

1

1

1 1

4

5

3

10L

2

4

2

40

11 3 3.5

7 9 6 3.5

6

1

92.5

7 9 7 6

37.5

1

3.5

4*3

7M

4

12

2.5*3 6*3

46

24

3*2 2*1.5

15

8

3M

1

Deduct
Value

1

Density %

1

2.14

13M

1.14 1.71 5.357 0.857 13.21 3.428 0.571

Quantity

Total

Distress
Severity

Pavement Condition Data Sheet for Sample No.2, M=5.96 < 7

35
20
19
12
4
2

Table (5)
Calculation of Corrected PCI Value for Sample No. 2

Deduct Value

Total

Q CDV

1

46

40

35

20

19

11.52

3.84

175.36

7

78

2

46

40

35

20

19

11.52

2

173.52

6

82

3

46

40

35

20

19

2

2

164

5

75

4

46

40

35

20

2

2

2

147

4

74

5

46

40

35

2

2

2

2

129

3

73

6

46

40

2

2

2

2

2

96

2

65

7

46

2

2

2

2

2

2

58

1

53

21

PCI
Max
Rating
= 100
CDV
=
– 82
= 82
Serious
= 18
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Table (2)
Density %

Deduct
Value

6

0.85

50

22

3.14

34

8

1.14

31

16

24

6

0.85

19

4*5

97

13.85

18

11

20

2.85

9

20

2.85

8

13

1.85

5

Distress
Severity

Total

Pavement Condition Data Sheet for Sample No.1, M=5.59 < 9

Quantity

13H

1

1

1M

3*6

2*2

13M

1

1

1

1 1 1 1

10M

7

11

6

4 7 6 7 13 7 3.5 4 6 10.5 13.5 7 112.5

13L

1

1

1

1 1 1

3M

1

4*17 3*3

7M

6

3

6L

3*4

2*4

9L

3

4.5

1 1 1
1

5.5

Table (3)
Calculation of Corrected PCI Value for Sample No. 1

#

Deduct value

Total

Q CDV

1 50 34 31 24 19 10.62 5.31 4.72 2.95

181.6

9

81

2 50 34 31 24 19 10.62 5.31 4.72

2

180.65

8

80

3 50 34 31 24 19 10.62 5.31

2

2

177.93

7

78

4 50 34 31 24 19 10.62

2

2

2

174.62

6

85

5 50 34 31 24 19

2

2

2

2

166

5

89

6 50 34 31 24

2

2

2

2

2

149

4

88

7 50 34 31

2

2

2

2

2

2

127

3

75

8 50 34

2

2

2

2

2

2

2

98

2

73

9 50

2

2

2

2

2

2

2

66

1

70

2

20

PCI
Max
Rating
= 100
CDV
=
– 89
= 89
Serious
= 11
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condition index were used. The optimal maintenance activities plan is arrived
at by utilizing pavement condition index for Aborshada road.
Pavement distress data were collected by author during the month of
March 2013.Random samples of road were selected (22 sample), which
represent about 10% of the road area. The road pavement is inspected to
survey the different distresses in each sample unit. The pavement distresses
were classified to (19) distresses according to PCI standards as shown in
Table 1. The surveyed data and PCI calculations for samples and the road
were showed in Tables 2 to 7 as example for three samples, the results of
remainder samples were showed in Table 8.

2.3. Pavement Maintenance works for Aborshada
Road:
The selection procedures of maintenance works were based on the
expected performance of pavement, due to eliminate some of pavement
distresses by suitable maintenance works. In general, many factors must be
evaluated by a specifying agency when selecting a pavement maintenance
treatment. These factors may include : Type and extent of distress, Cost
of treatment, Traffic type and volume, Climate, Existing pavement type,
Expected life, Availability of qualified contractors, Availability of quality
materials, Time of year, Pavement noise, Facility downtime (user delays),
Surface friction, Anticipated level of service, and Other project-specific
conditions.
Table (1)
Distress classification and numbering according to ASTM (D6433-07).

1

Alligator cracking

8

Jt, Reflection cracking

15 Rutting

2

Bleeding

9

Lane/Shoulder Drop Off

16 Shoving

3

Block cracking

10 Long & Trans Cracking

17 Slippage Cracking

4

Bumps and sags

11 Patching & Util Cut Patching

18 Swell

5

Corrugation

12 Polished Aggregate

19 Weathering/Raveling

6

Depression

13 Potholes

7

Edge cracking

14 Railroad Crossing

19
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computing PCI is as follows:

where:
C : maximum value of the condition index (perfect score).
a (T,S,D) : deduct value function that varies with distress type (T),
severity (S), and density (D).
F(t,q) : an adjustment function that varies with total deduct value (t) and
number of deducts (q).
i , j : counters for distress types and severity levels, respectively.
p : total number of observed distress types.
mi : number of severity levels for the ith distress type. Typically, three
levels of severity are used (low, medium, and high).
Pavement management systems involve collecting information on basic
surface distresses and then using those distresses to calculate a pavement
condition index (PCI). A pavement with no visual distresses rates 100. Points
are deducted for each distress, adjusted for both severity and extent of the
distress, to calculate the PCI for a sample of pavement.
Pavement Condition Report. This report provides the user with a

tabulation of pavement condition for the current status. The report should
provide the condition of individual pavement sections and the overall
road condition. The projected condition can be used to assist maintenance
planning, in future repair needs, and to inform management of present and
future conditions. Pavement condition is calculated using the data from the
inspections of Aborshada road sections acquired by the author.

2.2.1. Calculation of Pavement Condition Index
for Aborshada Road:
The inputs to determine the required treatment for Aborshada road,
and the condition survey data which includes distress quantity, severity, and
18

Optimal maintenance works for Aborshada road in Libyain western region.

M. A. Youssef
Abdelbary A. Elbasher

If all of the sample units in the pavement link are surveyed, then the
PCI was averaged. If less than all sample unites are inspected, the link PCI is
calculated using the following equation:
PCIS = [(N-A) x PCI1 + A x PCI2]/N........... (2)
Where:
PCIS : the PCI of the pavement link,
PCI1 : the average PCI of random samples,
PCI2 : the average PCI of additional samples,
N : the total number of samples in the section, and
A : the number of “additional” samples inspected.

2.2. Pavement Condition Evaluation (PCI calculations):
A pavement link is divided into a number of uniform sample units, (i.e.,
an area of 100m length and 7 m width, with total sample number 22). The
following calculations are conducted for each sample unit. For each distress
and severity level present, the area/length affected is added up and divided by
the area of the sample unit, which is expressed in percent, and is referred to as
distress density. Subsequently, deduct values are computed for each distress
density, using a series of charts. These deduct values need to be processed to
compute the maximum corrected deduct value (max CDV). The correction is
necessary to ensure that the sum of the deduct values does not exceed 100%.
If fewer than one of the deduct values is larger than 2%, the max CDV is
equal to the sum of the individual deduct values. Otherwise, the max CDV
is computed through an iterative process, as follows. The deduct values are
arranged in decreasing order. The maximum number of allowed deduct values
m, which cannot exceed 10, is given below as a function of the highest deduct
value (HDV), (i.e., the first in the decreasing order list):

A widely used distress index that is derived from deduct values
is the Pavement Condition Index (PCI). The general expression for
17
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Figure (2)
Aborshada Road with red colour in dot box in the map, start from Gharian city to Hera Gate.

A manual survey is performed following ASTM D 6433. The pavement
link was divided into sections, Each section is divided into sample units.
The type and severity of sample distress is assessed by visual inspection. The
quantity of each distress was measured. Typically, this procedure requires a
team of at least two engineers.
Each sample unit is walked upon and the team keeps record sheets for
each sample unit surveyed and records the appropriate code for distress type,
severity and a measurement of quantity. The Pavement Condition Index
(PCI) is determined by a visual condition survey which identifies the types,
severities and quantities of distresses. First, the pavement section is divided
into sample units. The number of sample units to inspect can be determined
based on the desired level of reliability. Deduct values are determined through
curves developed for every distress type and severity for all density levels.
The deduct values are then summed to acquire a total deduct value (TDV). A
correction curve is used to take into account the effect of multiple distresses
and adjust the TDV into a corrected deduct value (CDV). The PCI is calculated
by the equations:
PCI = 100 – CDV........................................ (1)
16
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vital in order to forecast pavement performance, anticipate maintenance and
rehabilitation needs, establish maintenance and rehabilitation priorities, and
allocate funding.
A fundamental component of any pavement management system is the
ability to track pavement condition. This requires an evaluation process that
is objective, systematic, and repeatable. A pavement condition rating system,
such as the pavement condition index (PCI) rating system is described in
ASTM Standard D6433-07. Prior to performing pavement condition
measurements by any technique, the pavement network must be defined so as
to divide the network into manageable sections for both network and project
level management. The network is divided into branches (i.e., a specific road
would be a specific branch) and branches are divided into sections using
factors such as pavement type, traffic, construction history, structure, and so
on. This is generally a one-time effort, as long as it is completed properly and
with the “best” information available. This effort, or initial data collection, for
each pavement section can be time consuming, but must be completed.
This section includes a brief review of PCI procedures. In this research,
the Pavement condition index was used to evaluate the pavement performance.
The pavement condition index (PCI) was developed for the U. S. Air Force
for airfield pavements and later modified for roads and streets [2,3]. The
Pavement Condition Index (PCI) was determined by a visual condition
survey which identifies the types, severities and quantities of distresses.
Firstly, the pavement section was divided into sample units. The number
of sample units to inspect can be determined based on the desired level of
reliability. Pavement distresses were classified to 19 distresse according to
the PCI standards. Then, these measures were used for allocating resources
for maintenance, monitoring the results of maintenance, identifying policy
issues, and making budget projections.

2.1. Road description and Pavement Inspection:
The road description accounts for the geometrical characteristics of the
longitudinal and transversal profile : In this case, Aborshada Road length is 22
km with 2 pavement lanes width (7m), gravel shoulder in both sides. The road
is 2lane-2way, starting from Gharian city to Hera Gate as shown in Figuer (2).
15
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knowledge of pavement conditions to select pavement maintenance projects.
Figure (1)
Pavement Condition Index (PCI), Rating Scale

100
85

Good

70

Satisfactory

55

Fair

40

Poor

25

Very poor

10

Serious

0

Failed

A widely used distress index that is derived from deduct values is the
Pavement Condition Index (PCI), developed in the late 1980s by the U.S.
Army Corp of Engineers. The PCI scale ranges from 0 to 100, with 100
representing the perfect score (i.e., a pavement in excellent condition). In
2000, the American Society for Testing of Materials (ASTM) adopted the PCI
method as a standard practice for roads and parking lots pavement condition
index surveys (ASTM Standard D6433-99) [7]. In this search, the roads
pavement was inspected to survey the different distresses in each sample
unit. There are 19 different distresses classified per the PCI standards (PCI
stands for Pavement Condition Index). The PCI for roads and parking lots
became an ASTM standard in 2007 (D6433-07). The PCI Index are often
used at network-level for identifying when treatments should be applied, the
impact of not applying treatments, and projecting future conditions. Also,
at project-level, they are often used in determining the long-term impact of
various treatment alternatives as applied in this research. Information about
specific distresses can be used to determine appropriate maintenance actions
for consideration.

2. METHODOLOGY:
Pavement condition surveys play a vital role in the pavement
management system at network level and at project level. Also, they provide
the most valuable information for pavement performance analysis, and are
14
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based on the pavement distress and surface condition to make a comparison
between roadway segments based on their condition. Also, Pavement
condition surveys play a vital role in the management of a pavement network.
The pavement condition survey provides the most valuable information for
pavement performance analysis, and is vital in order to forecast pavement
performance, anticipate maintenance and rehabilitation needs, establish
maintenance and rehabilitation priorities, and allocate funding. Pavement

Condition Evaluation Techniques can be divided as :

♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Visual survey
Falling Weight Deflectometer (FWD)
Ground Penetration Radar (GPR)
Dynamic Cone Penetrometer (DCP)

Visual condition surveys (or distress surveys) vary from the simplistic
to extremely detailed and complex. On the simple end of the scale, some
agencies use a windshield survey where raters drive along the shoulder of
the road and rate the pavement on a scale of 0 to 10 based upon the surface
distresses given. No notation of the types or extents of distresses are noted.
The obvious shortcoming with this method is that when rehabilitations are
recommended, the analyst has no method of determining what types of
distresses influence the overall rating. The analyst only knows that the road is
in a certain condition state [8].
One of the most popular pavement distress rating systems is the
Pavement Condition Index (PCI). On the complex end of the scale is the
Pavement Condition Index (PCI) survey. The PCI was developed to provide
engineers with a numerical indication of overall pavement condition. During
a PCI survey, visible signs of deterioration within a selected sample unit
are measured, recorded, and analyzed. Distress type, severity, and quantity
are all identified and recorded. The final calculated PCI value is a number
from 0 to 100, with 100 representing a pavement in excellent condition, as
shown in Figure 1. The results of a PCI survey are used for a myriad of
purposes, including planning and programming at the network level and
generating information used in a project-level rehabilitation design and assign
maintenance work for each pavement link as in this research. The pavement
data are used for selection of pavement sections and optimum maintenance
works which has a big effect on the pavement condition for Aborshada Road.
Typically, the districts have used the data in combination with their local
13
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1. Introduction:
One of the main transportation systems in Libya is the highway system.
The main function of this system is to connect cities, towns and villages
throughout Libya. Therefore, it is required to have highways in an excellent
condition from both structural, and functional point of views.
Every agency responsible for the maintenance of roadway systems
faces the problem of insufficient funding to perform all of the necessary
repairs on all pavement sections. Therefore, highway agencies must adopt
a pavement management system (PMS) to help set priorities. The PMS
includes a method for evaluating pavement performance on a routine basis
and identifying sections with a need for rehabilitation or maintenance [1]. One
of the key components of any pavement maintenance management system is
the pavement rating system. These systems involve calculating a numerical
score or index based on the pavement distress and surface condition to make a
comparison between roadway segments based on their condition [4]. Pavement
rating system may be based solely on visible surface distresses, use an index
based on ride quality alone, to perform the regular evaluation of pavements
and to select projects or using a combination of distress and ride quality. The
Ohio Department of Transportation (ODOT) utilizes the Pavement Condition
Rating (PCR), which is based on surface distress, for project selection. When
evaluating the condition of pavements, there is a need to apply a systematic
approach to identify and quantify the distresses that occur on the pavement. In
addition to compiling the type, severity, and quantities of observed distress,
the use of a single index to describe the pavement condition is also attractive
for use in managing a pavement network [6].
The pavement condition data are an important input into the Pavement
Management System (PMS) to develop estimates of pavement maintenance
and rehabilitation needs based on an optimization analysis. These needs
are subsequently used for the development of the maintenance budget
and the work plan generated by the optimization and serves as a guide to
district personnel for the selection of pavement maintenance works. Once
a particular section of pavement is selected for maintenance, a detailed
project level analysis is conducted to determine the specific treatment. One
of the key components of any pavement management system is the pavement
rating system. These systems involve calculating a numerical score or index
12
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Abstract:
In this research, road pavement condition was investigated for Aborshada
road in Gharian region to determine the optimal maintenance works.
Previously, Simple engineering judgment was the only procedure followed
by Gharian Municipality engineers for pavement evaluation and maintenance
prioritization. Aborshada road pavement surface condition was investigated
by using visual technique “ Pavement Condition Index (PCI)”, to survey
the different distresses classified according to the PCI standards (ASTM
standard in 2007 (D6433-07)). and to know the most commune distresses in
the Aborshada road in order to provide assistance for decision maker in the
pavement evaluation and optimum selection of repair method.
In this study, pavement condition evaluation techniques, scenario
maintenance decision, and detail sheets for some distresses types in the
Aborshada road were presented. Counting on the pavement condition
evaluation, the decision maker can find the effect of the maintenance works on
the existing pavement condition. Also, he can select the optimum alternative
suitable for his fund. This study reveals pavements actual performance
and suggests the required research to deal with the pavement maintenance
problem in Libya, especially in western region. The study showed that the
best maintenance alternative for Aborshada road was the case No. 4 (Potholes
, Long. & Trans. Cracking and Alligator Crack Maintenance). Also, it showed
that, the most common pavement distresses on the Aborshada road were
distresses No. 13, 10, 1, 3, 7, 6 according to ASTM – D6433-07 classification.
Key Words: Pavement Distress; Optimum maintenance Policy; Pavement
Condition Index; Pavement Management, Pavement Scores
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ملخص:
يف هذا البحث  ،فح�ص حال الر�صف لطريق �أبو ر�شاده يف منطقة غريان لتحديد
�أعمال ال�صيانة املثلى .يف ال�سابق كان احل�س الهند�سي الب�سيط هو امل�ستخدم لتقومي
الر�صف وو�ضع �أولويات ال�صيانة من مهند�سي بلدية غريان .وقد فُح�ص حال �سطح
الر�صف لطريق �أبو ر�شاده بالأ�سلوب الب�رصي (دليل حالة الر�صف  ،)PCIحل�رص العيوب
املختلفة املوجوده بالطريق وت�صنيفها طبق ًا ملعيار  ،PCI ، ASTMيف عام 2007م حتت
رقم  .D6433-07وكذلك ملعرفة �أكرث العيوب �شيوع ًا يف طريق �أبو ر�شاده لتقدمي امل�سانده
ملتخذ القرار لتقومي الر�صف واختيار طريقة العالج املثلي.
هذه الدرا�سة  ،عر�ضت �أ�ساليب تقومي حالة ال�سطح  ،وبدائل قرارات ال�صيانة،
وتفا�صيل �أنواع العيوب بطريق �أبو ر�شاده .وباالعتماد على تقومي حال الر�صف،
ي�ستطيع متخذ القرار �إيجاد ت�أثري تنفيذ �أعمال ال�صيانة على حال �سطح الر�صف.
و�أي�ض ًا حتديد البديل الأمثل واملنا�سب مليزانيته .هذه الدرا�سة عر�ضت الأداء الفعلي
احلايل للر�صف واقرتحت الأبحاث املطلوبة واملتعلقة مب�شكالت �صيانه الر�صف يف
ليبيا وبخا�صة باملنطقة الغربية� .أو�ضحت الدرا�سة �أن �أف�ضل بديل ل�صيانة طريق �أبو
ر�شاده هو البديل رقم � ( 4صيانة احلفر – وال�رشوخ الطولية والعر�ضية – وال�رشوخ
التم�ساحية) .و�أي�ض ًا �أو�ضحت الدرا�سة العيوب الأكرث �شيوع ًا ذات الأرقام -10 – 13
 7 – 3 – 1طبق ًا لتق�سيم .ASTM
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