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وهات المتوقعة لمعدل التضخم لعام  نار 2020الس  
ف   ظل توقعات انخفاض االنفاق الحكو وارتفاع سعر ال

 
ف النداوي  ال د اللط رم ع نة أ   دكتورة ز

ة العراق –الجهاز المركزي لإلحصاء    جمهور

اد طارق حس ال  ال   دكتور ز

ة العراق –لإلحصاء الجهاز المركزي      جمهور

  
  المستخلص 

عا منها االقتصاد   ، ظل االزمة المزدوجة ال  ة    العرا ل السلطات النقد واالجراءات ال قد تتخذ من ق

، فإن هذين  ض االنفاق الحكو ة معينة او تخف س ف الدينار ب ة والمتمثلة برفع سعر  لهما  اإلجراءينوالمال

ض االنفاق   ف من شأنه أن يرفع معدل التضخم،  ح تخف اثارا مختلفة ع معدل التضخم فرفع سعر ال

ض معدل التضخمالحكو من   ناروهات  ،شأنه تخف لوقد وضعت ثالثة س   حدة. متغ ع  مختلفة ل

 
Abstract: 

In light of the double crisis suffered by the Iraqi economy, and the procedures that may 

be taken by the monetary and financial authorities to raise the exchange rate by a 

certain percentage or reduce government spending, Of course, these two procedures 

have different effects on the inflation rate, so raising the exchange rate would raise the 

inflation rate. While reducing government spending would reduce the inflation rate, 

three different scenarios were designed for each variable separately. 
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ً
  المقدمة    : او

اسات   الس ل  ل االول  الهدف  أن  إذ  القرارات،  ومتخذي  اسات  الس لراس  جدا  مهمة  التضخم  دراسة  تعد 

ة هو تحقيق استقرار المستوى العام   ة    لألسعار،االقتصاد ن لم يتحقق ذلك االستقرار تلجأ السلطات المال و

ما أن التضخم ي ة ا استخدام ادواتها المختلفة لتحقيق ذلك، و دة فقد  والنقد عوامل عد احثان    ارتأىتأثر  ال

ال   ناروهات مختلفة وضعت لتغ  ف، من خالل س ك ع عامل مهم هما االنفاق الحكو وسعر ال ال

وال ع رأسها  العرا  االقتصاد  تواجه  ال  ة  ة والخارج الداخل ات  المتغ الحا  ظل  العام  منهما خالل 

اء كورونا  العراق والعالم، والذي أدى ا  االنخفاض الحاد    شار و ة وان اجراءات   اتخاذ أسعار النفط العالم

ل كب ع   ش ث أن تلك االجراءات اثرت  ها، ح اعد االجتما وغ مختلفة منها الحظر الشامل والجز والت

س ل منذ ال سبق له مث ب الذي واجه العالم عام  مختلف اقتصادات العالم وادت ا ركود اقتصادي لم  اد ال

1929     .  

ة  حثأهم    ال

حلل معدالت التضخم   كونه  حث أهميته  سب ال بؤ    2020االرعة االو من عام    لألشهر ك حاول الت ما و

ة    2020معدل التضخم لعام   عا منها والحلول ال قد تلجأ اليها السلطات المال ة ال   ظل االزمة المرك

ة. وال   نقد

لة  حثمش    ال

ات وترسخ خالل عقد   ن ات والثمان عي ه منذ عقد الس طر عل ان االقتصاد العرا عا من تضخم مقبول ومس

اب سعينات واس ة مخرجاتها تركز    ال اس التضخم تعود لعدد كب من العوامل وان اغلب الدراسات ومنها الق

ب  التض  ف واالنفاق  ع عامل فقط من العوامل هما س . منخم وهما سعر ال ط    الحكو سل هنا تم 

ان  .  أثرهما الضوء ع العامل لب   ع التضخم  االقتصاد العرا

حث    هدف ال

ل معدل التضخم خالل االشهر االرعة االو من عام   حث ا تحل ناروهات مختلفة    2020يهدف ال ووضع س

ض االنفاق  إذا ته عن معدل التضخم المتوقع  العام ذا ف وتخف . تم اللجوء ا رفع سعر ال   الحكو

ة  حثفرض    ال

ة و إما أن تخفض االنفاق الحكو أو   ارات صع ة ستلجأ ا خ ة والنقد حث أن السلطات المال ض ال ف

تأث  معدل التضخم   ارن  ال الخ ف و  فع    فاألولان ترفع سعر ال الثا ف ار  خفض التضخم أم الخ

ات    التضخم،معدل   تغ حدث  أن  شأنه  من  ع حد  ال  ن  المتغ بهذين  التالعب  أن  ض  ف حث  فال لذا 

ات وما متوقع أن تكون   ه المتغ انت عل اة لما  حث ا اسلوب المحا ند ال س محسوسة  معدل التضخم، و

ه.   عل

قةالدراسات     السا

قة أن تناولت د نت الدراسات السا ث ب ن ومعدل التضخم ح ال المتغ ع العالقة ب  دة موض راسات عد

ن ومعدل التضخم، ف دراسة حول اثر االنفاق الحكو ع معدل التضخم  ال المتغ ة ب    هناك عالقة طرد

ث أظهرت النتائج   ا) ح س نام، اندون ة (الهند، في عض االقتصادات النام جا    أن االنفاق الحكو له أثر ا

ن   ة ب المتغ ا ة إما عالقة م امل لدان الثالثة وهذە العالقة الت ل  ال ع معدل التضخم ع المدى الط

ن، ف  ة ب المتغ امل ة من خالل متغ ثالث، أما ع المدى القص فإن هناك عالقة ت ا أو عالقة غ م

ة، أما الهند فإن االن ي ة ال جا  المدى القص ع التضخم، وهو ما يتفق مع النظ فاق الحكو له تأث ا

الحكو   االنفاق  ا مزاحمة  ش  ما  ا، وهو  ا سلب تأث التضخم  ع  الحكو  االنفاق  تأث  فإن  ا  س اندون  
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نام فإن   ة لفي س ال ثمار الخاص، أما  متد من التضخم ا االنفاق الحكو التأث قص   اتجاەلالس أما  .  1 المدى 

معدل التضخم ف  ة لعالقة سعر ال س ل (  ال ات  1996ف دراسة اجينور ومون نت أن هناك ارعة ال ) ب

ف ع التضخم ف االقتصادات المفتوحة تتأثر اسعار السلع المستوردة او   إثر النتقال   ات  سعر ال التقل

ات  اسعار   ما ان التقل ة من خالل ارتفاع اسعار المدخالت المستوردة،  مكن ان ترتفع اسعار السلع النهائ

التا ترتفع االسعار   ف تؤثر ع المنتج المحلي  ة،ال مة  وا  المحل ف يؤثر ع الق ا ارتفاع اسعار ال خ

ة   ق ة وارتفاع    لألجور الحق ادة االجور النقد دفع ل نت    االسعار. مما  و دراسة اخرى عن االقتصاد االيرا ب

المفرطة   ات  التقل من  ف  ال ة سعر  حما جب  ثم  ومن  ة  نقد ظاهرة  هو  االيرا  االقتصاد  التضخم   ان 

  .2ت التضخم للمحافظة ع معدال 

ا  ف التضخم وأنواعه  : ثان     التضخمتع

ع عن االرتفاع  مستوى االسعار للسلع والخدمات  اقتصاد ما ع   اس   أنه مق   الزمن، عرف التضخم 

لد ما وال  ة لعملة  ائ حدث تنخفض القوة ال انعود    وعندما  م ة    ب ة والنوع م ي نفس ال ش المستهلك ان 

ان   انهمن السلع والخدمات ال  م ات   ب ش ا تغ قا بنفس الثمن. وتجدر االشارة ا أن التضخم  اءها سا

اسا    لألسعار  المستوى العام   س ا تغ  سعر واحد ق دة من التضخم    أسعار ول اخرى هناك أنواع عد

   : 3االقتصادي  

ل: التضخم   ‐1 ات    االص ادة  الطلب ال زادة  مست شأ ح ال تواجه ال  االنتاج،هو التضخم الذي ي

كون هناك   االسعار.  مستوى  ارتفاعالتا س

ء  االسعار ع مر الزمن، أي عندما يزداد    الزاحف: التضخم   ‐2 ارتفاع  ع من التضخم يتم  هذا الن

دون  ا  ت تق كون العرض المح ثا  . تغي الطلب ال 

ب زادة النفقات العامة   المكبوت: التضخم   ‐3 س جة زادة التدفق النقدي  ظهر ن وهو التضخم الذي 

 وال تؤدي ا ارتفاع  
ً

اسات معينة تكبح جماح هذا التضخم    ر،االسعامث التا تلجأ الحكومة ا س

د االسعار.    من خالل تحد

عة تداول    المفرط: التضخم   ‐4 ات االسعار يرافقه  ع    النقود،هو االرتفاع المفرط  مست ؤدي هذا الن و

ار ا   ة    انه لد،العملة الوطن ة الثا  هنغارا ما حصل     لل ات  عد الحرب العالم ة والعراق  ظل العق ن

 . سعينات القرن الما ة   ة الدول  االقتصاد

ستورد اغلب السلع والخدمات من    المستورد: التضخم   ‐5 ة وال  فهو ناتج   الخارج،ظهر  الدول النام

 : اآل حسب    عن االرتفاع  االسعار  الدول المصنعة و

مة الواردات  النات  * التضخم العال التضخم المستورد = ق   .4ج المح االجما

 

 

 
1 Tai dang, Impact of government spending on inflation in Asia emerging economies: evidence from 

India, Vietnam, and Indonesia, Crawford school of public policy, Australian national University, 
Canberra, ACT, 0200, Australia, 2014, p23. 

2 Sanam Shojaeipour Monfared, the relationship between exchange rates and inflation : the case of 
Iran, European Journal of sustainable Development, V6,N4,2017,p339. 

3 Marc Labonte, Infla on: Causes, Costs, and Current Status, congressional research services, 26July 
2011. 

د  4 ة العلوم االقتصعمران ول ل  ، ، جامعة ام البوا افحة التضخم حالة الجزائر)، دراسة ماجست ة  م اسة النقد ة  ، (دور الس اد
، الجزائر،   سي   .2014/2013والتجارة وعلوم ال
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ة  معالجة : ثالثا  اسات االقتصاد   التضخمدور الس

ة  ‐أ اسة المال   : Fiscal Policyالس

ة معينة لما لهما من   ائب لتحقيق اهداف اقتصاد ع الطلب    إثر  استخدام االنفاق الحكو وال

  .  iال ع لسلع والخدمات 

ة  .1 العراق االسواق  الموجود   النقد  سحب  ثم  ومن  الجمهور  ا  العام  الدين  ة  المال وزارة  يع  ت

ل النقد المعروض.    للمساهمة  تقل

ة ال يتداولها اصحاب الدخول المرتفعة. زادة  .2 مال ائب ع السلع ال   ال

االنفاق   .3 : خفض  النقد    الحكو زادة  ساهم   ال  اب  االس اهم  من  الحكو  االنفاق  عد  اذ 

قلل من المعروض النقدي صه    . 5المتداول  االسواق ومن ثم الحد منه وتقل

ة  ‐ب اسة النقد   الس

ما  مجموعة اجراءات   ه  ة ع االئتمان والتأث عل غرض الرقا ة  المجتمع  تتخذها السلطة النقد

الدولة إليها  تصبوا  ال  ة  االقتصاد االهداف  وتحقيق  ر   يتفق  تط النقدي  االستقرار  كتحقيق 

ض التضخم ان المدفوعات وتخف التوازن  م ة تحقيق  ف الم اسة نوع من    . المؤسسات  وللس

: االدوات     اآل

ة    ‐1 ا الم غ  ة)  (االدواتاالدوات  م السوق   أداة  ال ة  عمل اداة  الفائدة،  وسعر  الخصم  سعر 

:  وأداةالمفتوحة  اال ا القانو و   االحت

الخصم   • اعادة  معدل  اسة  واالوراق    لألوراقس ة  ة: التجار البنك   المال د  ي التضخم  حالة  ف 

خفض قدرة ال قوم البنك المركزي من   االئتمان،بنوك  التوسع   معدل إعادة الخصم ل ث  ح

ل   ادة معدل الفائدة فيؤدي ا نقص الطلب ع القروض من ق ثمر، خالل البنوك التجارة ب   المس

اء سندات او   ة ك ثمار االموال  السوق المال ثمر ا اس والعكس صحيح     أسهم،فيتوجه المس

اع البنك المركزي ة لمواجهة  حالة ات اسة توسع ماش. س   االن

ا   • ة االحت : س ة معينة من الودائع  البنوك التجارة لدى البنك   القانو س و االحتفاظ ب

ة    نقدي،الهدف منها هو إحداث توازن    المركزي، س لجأ البنك المركزي ا رفع  ف حالة التضخم 

والعكس صحيح  حالة   القانو  ا  ماش. االحت نجاحا     االن ة  النقد الوسائل  أ  عد من  و

ة  ب ضعف االسواق المال س ة   .6الدول النام

ات السوق   • اء السندات   المفتوحة: عمل ة،و بيع و ام البنك المركز   الحكوم ي ع بيع  فعند ق

ة  السوق المفتوحة النخفض مقدار   ا السندات الحكوم ومن ثم مقدرتها    التجارة،البنوك    احت

ائع لتلك السندات حصل العكس عند دخول البنك المركزي ك ة و   . 7االقراض

ة ع االئتمان (القروض  ‐2 ة الرقا اسة النقد ة للس ا ة  )،االدوات الم س ا    ال ام    للسيولة،الدن ق

ات   عض العمل ة،البنك المركزي ب ف وطة من   الم الودائع الم ة  اسة النقد االدوات االخرى للس

 
ت ،  5 ة، ال ة توع ة، (التضخم االقتصادي)، ،  ف   .2012معهد الدراسات الم
ة  6 الجزائر للف ف، النمو االقتصادي)  ة (سعر ال ل ة ال ات االقتصاد عض المتغ اس أثر التضخم ع  ‐1970طلحة محمد، ق

  . 2019 2018اطروحة دكتوراە، الجزائر،  ، 2017
غداد، كتاب،  7 ، النقود والبنوك، جامعة    . 1990عوض فاضل الدل
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اد، االقناع االد  ة ذات   . 8اجل االست عض القطاعات االقتصاد ه االئتمان نحو  ستهدف توج ف 

ة  ة،االهم ج ات   :9اعات اخرى ومن تلك االدواتوالتأث ع حجم القروض الممنوحة ا قط االس

م االئتمان   • : تنظ ة خالل ارعينات    االستهال ة ع االئتمان  الدول الصناع وقد استخدم للرقا

، القرن   نات    الما ارتر  ثمان س االم  ،  القرنما استخدمته حكومة الرئ تلخص   الما و

ام البنك    ق
ً

ة المعمرة مث ط للسلع االستهال التقس م البيع  م بوضع قواعد معينة لتنظ هذا التنظ

اء مما يؤدي ا خفض االئتمان لهذا  ة االو الالزمة لل مة الدفعة النقد  الغرض. المركزي برفع ق

ح لغرض   • م االئتمان الممن الغ    البناء: تنظ ا لم د السقوف العل  تحد
ً

ؤدي نفس الغرض اعالە مث و
 للبناء. القروض الممنوحة 

: التأث او االقناع   • ل البنك المركزي للبنوك التجارة    االد ه من ق حة او توج ل نص وهو ع ش
ة  طة والحذر من اجراءاتها االقراض ثمارة. ورة اتخاذ الح   واالس

عا  بها التضخم االثار االقتص : را س ة ال  ة واالجتماع   اد
اسا  .1 مة ومق مخزن للق فتها  مة النقود مما  : لهافقدان النقود لوظ لما ارتفعت االسعار تدهورت ق ف

لجأ  ي و الدائن والمدين ف ائع والمش ا  المعامالت ب المنتج والمستهلك و ال ب اضطرا س
 عن العملة  

ً
د عملة اخرى  ة، الناس ا االحتفاظ  سعينات   المحل ة ال وهو ما حصل  العراق  ف

. من القرن    الما
االدخار  انخف .2 ثمار: اض حجم  ة    انخفاضأن    إذ   واالس ق الحق ل  انخفاض   لألفراد المداخ ا  يؤدي 

ل الحدي لالستهالك ع  التا يرتفع الم االدخار الن اغلب الدخل النقدي سيوجه ا االستهالك 
ل الحدي  ثمار   لالدخار،حساب الم    والناتج. ومن ثم انخفاض االس

ــــع الدخل الحق   .3 ائح المجتمع  سوء توز إذ أن الدخل النقدي واالسعار ال تزداد    المختلفة: ب 
عض فئات   افة القطاعات فالتفاوت  درجة ارتفاع االسعار ينعكس ع زادة دخول  ة ل س بنفس ال

شة اصحاب الدخول الثابتة أ من   اخرى،المجتمع ع حساب فئات   لذلك نجد تأثر مستوى مع
ة تزداد فقرا.  ة،المتغ أصحاب الدخول  ة تزداد غ والفئات الفق  التا الفئات الغن

ائح المجتمع، لما له من   االستهالك: شوە نمط   .4 إن ارتفاع االسعار يؤدي ا اختالف قدرة االنفاق ل
تفع اسعارها مما  ة ف ث يزداد الطلب ع السلع والخدمات األساس أثر ع نمط استهالك العائلة، ح

وة يؤثر  ال ــــع  توز العدالة   لتحقيق  ا  اساس طا  عد  الذي  االقتصادي،  االستقرار  ل سل   ش
ة الي   ة وال تؤدي ا   لد. القوم شاؤم دفع المستهل ا تعميق توقعاتهم ال ما أن ارتفاع االسعار 

د من السلع ومن ثم ارتفاعا أ  االسعار   السائدة. اقتناء الم
: االداري    الفساد  .5 شار    والما سب ما يرافقه من ان عد من أشد أثار التضخم خطرا ع المجتمع  ث  ح

د المال العام داخل المؤسسات  د طالة والرشوة وت ة. لل  الخدم

رون من التضخم : خامسا  دون والمت   10المستف

دون من  - دون من ارتفاع االسعار هم الفئات  التضخم: انالمستف ة: المستف   التال
ةاصحاب الدخول   .1 ال تتغ دخولهم مع تغ االسعار فعندما    المتغ   ترتفع اسعار اي االشخاص 

ات اجور العمال لديهم واسعار مدخالت االنتاج سوف تزداد اراحهم.    وخدماتهممنتجاتهم   مع ث
 صاحب الحرفة ...الخ.  المعمل،صاحب  التاجر، المزارع،

فائدة   .2 أسعار  ضون  اض    ثابتةالمق االق ان  سواء  ضون  المق او   ألغراضاالشخاص  ة  استهال
ثمارة.  ألغراض   اس

 
د  8 ة  عمران ول ة العلوم االقتصاد ل  ، ، جامعة ام البوا افحة التضخم حالة الجزائر)، دراسة ماجست ة  م اسة النقد ، (دور الس

، الجزائر،   سي   .2014/2013والتجارة وعلوم ال
، مصدر سبق ذكرە.  9   عوض فاضل الدل

ــ، (  10 ـــ د ع ونزار ســـــعد الدين الع د المنعم الســـــ ة) ع ، النقود والمصـــــارف واالســـــواق المال عة االو ،  االردن ‐عمان، كتاب الط
2004.  
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مختلف   .3 ة  الماد وات  ال الها اصحاب  الثمينة من    اش السلع  االرا والعقارات ومالك  اي مالك 
ة  ن للتحف الفن الت والماس والمكت ة. الذهب وال   واالث

المد  .4 العملة  اصحاب  ة  خرات  ستفاد  األجن تقل    هؤالء ف ة  المحل االسعار  ارتفاع  عند  االشخاص 
ة وترتفع العملة  ة للعملة الوطن ائ ة تنخفض القوة ال مة العملة الوطن ة. ق  االجن

رون من التضخم:  - ة: المت رون من ارتفاع االسعار هم الفئات التال   ان المت
ة   .1 النقد الدخول  ال  ا  الثابتةأصحاب  االشخاص  طي  ترت الموظف    ال  االسعار  بتغ  دخولهم 

 والمتقاعدين. 
أسعار فائدة او دون فائدة .2 ة   أصحاب المدخرات النقد
سعر محدد  .3 ل  ضاعة  االمد القص او الط سلم  أن  قا المتعاقدون تجارا   مس
سعر فائدة ثابتة .4 ة  الغ نقد الةموجب سندات    المقرضون لم مب ل من القروض ال    ال ال  او اي ش

ط   بتغ سعر.  ترت

ا  : سادسا     الشهريالمستهلك  ألسعار الرقم الق
ا   ا  12المستهلك من (  ألسعار يتكون الرقم الق ساب الرقم الق ا يتم من خاللها اح س   لألسعار، ) قسما رئ

ة س ال ث نالحظ ان  ة ح س ال اوزانها  ث  ة ع   إنفاقاال من   وتختلف تلك االقسام من ح العراق ة  اال

ه القسم  ل ة  حول ات غ ال و ة والم ه القسم  الرابع: السكنالقسم االول: المواد الغذائ ل النقل   السابع: ثم 

) بنحو  انة  والص ة  ل الم والمعدات  ات  التجه الخامس:  القسم  ه  ل   %)، 25.359()،  %29.605ثم 

)15.185) التو %6.524)،  ع  ا  %)  الق الرقم  ل  تحل يب  اال  والجدول   .   لألشهر المستهلك    ألسعار ا

  . 2020االرعة االو من عام 

ا  :)1جدول ( عة االو من عام   لألشهر المستهلك  ألسعار الرقم الق   2020االر

  الوزن  القسم  ت

ا معدالت   الرقم الق
التغ  

اط عن   ش
 انون الثا 

معدالت  
التغ اذار  

اط عن   ش

 معدالت 
التغ  

سان عن   ن
  اذار

انون  
اط  الثا  سان   آذار  ش   ن

ات غ .1 و ة والم االغذ
ة حول   ال

29.605 97.2  97.2  100.0  100.2  0.0  2.9  0.2  

  0.0  0.4  0.0  121.3 121.3 120.8 120.8 0.615  التبغ .2
ة .3 س واالحذ   0.2  0.0  0.1‐  102.2 102.0 102.0 102.1 6.472  المال
اء، .4 ه اە، ال السكن، الم

  الغاز 
25.359 116.3  116.8  114.8  109.5  0.4  ‐1.7  ‐4.6  

ات والمعدات  .5 التجه
انة  ة والص ل   الم

6.524  96.1  96.0  96.2  96.3  ‐0.1  0.2  0.1  

  0.8  0.5  0.4  129.7 128.7 128.1 127.6 4.142  الصحة.6
  0.1  0.0  1.2‐  96.4 96.3 96.3 97.5 15.185  النقل .7
  0.0  0.1‐  0.0  108.8 108.8 108.9 108.9 3.109  االتصال .8
ه والثقافة .9 ف   0.4  0.0  2.4  95 94.6 94.6 92.4 1.998  ال

م .10   0.0  0.0  0.0  155.6 155.6 155.6 155.6 0.922  التعل
  0.1  0.2‐  0.0  112.7 112.6 112.8 112.8 1.527  المطاعم والفنادق .11
السلع والخدمات  .12

  المتنوعة 
4.542  110.5  111.2  111.7  112.8  0.6  0.4  1.0  

ا العام    1.1‐  0.4  0.0  104.6 105.8 105.4 105.4 100  الرقم الق
ة، المصدر:  اس ا لألسعار المستهلك الجهاز المركزي لإلحصاء، قسم االرقام الق   2020 اعداد مختلفة سنة )CPI(تقارر الرقم الق

  

ل جدول ( ب ) 1ولتحل :  ي   اآل

اط سنة   ‐1 ا العام  العراق لشهر ش %)   105.4بنحو ( %) مقارنة  105.4نحو (  2020لغ الرقم الق

انون الثا سنة  ان مستوى االسعار مشابها للشهر السابق.  ،2020شهر    و
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ا العام  العراق لشهر اذار سنة   ‐2 شهر   %)  105.4بنحو (%) مقارنة  105.8(  نحو  2020لغ الرقم الق

اط سنة   ة زادة مقدارها (  ،2020ش س ب 0.4اي ب رجع س مثل معدل التضخم الشهري. و %) والذي 

ة س ة ب حول ات غ ال و ة والم ادة الحاصلة  قسم االغذ ال ا  ادة  ال التبغ    )،%2.9(  تلك  قسم 

ة ( س ة (  )، قسم% 0.4ب س ة ب ل ات والمعدات الم ة (  %) وقسم0.2التجه س %). قسم 0.5الصحة ب

ة ( س  %). 0.4السلع والخدمات المتنوعة ب

سان سنة   ‐3 ا العام  العراق لشهر ن %)  105.8%) مقارنة بنحو (104.6نحو (  2020لغ الرقم الق

ة انخفاض مقدارها (ا  ، 2020شهر آذار سنة   س ماش%) اي أن هناك  1.1ي ب رجعdeflation(  ان  )، و

ة ( س ماش ا االنخفاض الحاصل  أسعار قسم السكن ب ب ذلك االن   %). 4.6س

عا     التضخمالعوامل المؤثرة    :سا

د من العوامل المؤثر  التضخم منها اسعار   ف،إن هناك العد ها   الفائدة،اسعار    ال ن   ،11عرض النقد وغ ل

حث ع عامل فقط هما االنفاق الحكو  ف  12قت هذا ال ، ولتكن هذە  نقطة االنطالق 13وسعر ال

لعام   العراق  التضخم   معدل  المتغ  2020لتقدير  ات   للتغ المذكورن  وفقا  الواقع   واللذانن  عكسان 

وجه   ع  والعراق  العالم  دول  مختلف  تواجه  ال  الذكر  قة  السا ة  المرك االزمة  ظل  الحا   االقتصادي 

    الخصوص: 

ض): االنفاق الحكو االول (المتغ  ناروهات لتغ هذا المتغ  نف : ان هناك ثالثة س   و

و  .1 نار : الس ة ( االسا س ة من عام 30انخفاض االنفاق الحكو ب ق   . 2020%) للفصول الثالثة المت

و  .2 نار ة ( انخفاض المتفائل: الس س ة من عام 20االنفاق الحكو ب ق   . 2020%) للفصول الثالثة المت

و  .3 نار شائم: الس ة ( الم س ة من عام 50انخفاض االنفاق الحكو ب ق   . 2020%) للفصول الثالثة المت

انات الموازنة العامة للدولة للفصل االول من عام    . 2020وحسب ب

ف): المتغ الثا (سعر  ف  ال ناروهات لتغ سعر ال ض أن هناك ثالثة س : نف    و

و  .1 نار : الس ف االسا ــع االول  قاء سعر ال ما  ال   . 2020ع حاله أي 

و  .2 نار ض  المتفائل: الس ة (  ارتفاعنف س ف ب ــع االول 10سعر ال ه  ال ان عل   . 2020%) عما 

و  .3 نار شائم: الس ة (  ارتفاع الم س ف ب ــع االول 20سعر ال ه  ال ان عل   . 2020%) عما 

وهات المتغ االول (االنفاق  نار   ) الحكو س

لغ إجما االنفاق الجاري للحكومة حوا   ة فقد  و لوزارة المال شورة ع الموقع االل انات الم حسب الب

كون االنفاق 202014) ترليون دينار للفصل االول لعام 17.3( ناروهات الثالثة س : . إذن وفق الس   الحكو

و االول ( نار ): الس نارو حوا (  2020للفصل الثا  لغ االنفاق الحكو    االسا ) ترليون  15.5وفق هذا الس

ن االول والثا من الفصل الثا وانما اقت ع   شمل الشه ض  االنفاق الحكو لم  دينار وذلك الن التخف

ة للفصل الثالث والرابع من عام    فقط. الشهر الثالث   س ال لغ االنفاق الح  2020أما  كو  فمن المتوقع أن ي

نارو حوا ( ،) ترليون دينار للفصل الثالث والرابع ع  12.1وفق هذا الس نخفض    التوا ناًء ع ذلك س و

ة (معدل التضخم   س ة (4ب س نخفض معدل التضخم ب %)  8%) للفصل الثا عن الفصل االول ومن ثم س

 
11 Elis Ratna Wulan, Analysis of Factors Affecting Inflation in Indonesia: an Islamic Perspective, State 

Islamic University Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia,2015. 
12 Muhammad Irfan Javaid Attari, Inflation, Economic Growth and Government Expenditure of 

Pakistan: 1980‐2010, Procedia Economics and Finance 5 ( 2013 ). 
ة تما جابر  13 ، العوامل المؤثرة ع التضخم  السودان خالل الف ش ة، المجلد 2015‐1980ال ، مجلة العلوم االقتصاد

  . 2017، 2العدد  18
14 http://mof.gov.iq/obs/ar/Pages/obsDocuments.aspx. 
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،للفصل الثالث والرابع عن الفصل   ة (أما المعدل العام للتض الثا س نخفض ب ه  7خم فإنه س ان عل %) عما 

    . 2020 الفصل االول 

و الثا (  نار نارو حوا (  2020لغ االنفاق الحكو للفصل الثا    المتفائل): الس ) ترليون  16.2وفق هذا الس

ن االول والثا من الفصل الثا وا شمل الشه ض  االنفاق الحكو لم  نما اقت ع  دينار وذلك الن التخف

ة للفصل الثالث والرابع من عام    فقط. الشهر الثالث   س ال لغ االنفاق الحكو    2020أما  فمن المتوقع أن ي

نارو حوا ( نخفض  13.8وفق هذا الس ناًء ع ذلك س . و ) ترليون دينار للفصل الثالث والرابع ع التوا

ة ( س ة (%) للفصل الثا عن  3معدل التضخم ب س نخفض معدل التضخم ب %)  7الفصل االول ومن ثم س

،للفصل الثالث والرابع عن الفصل   ة ( الثا س نخفض ب ه  5أما المعدل العام للتضخم فإنه س ان عل %) عما 

    . 2020 الفصل االول 

شائم و الثالث (الم نار لغالس نارو    2020االنفاق الحكو للفصل الثا    ):  ) ترليون  14.4حوا (وفق هذا الس

ن االول والثا من الفصل الثا وانما اقت ع   شمل الشه ض  االنفاق الحكو لم  دينار وذلك الن التخف

ة للفصل الثالث والرابع من عام    فقط. الشهر الثالث   س ال لغ االنفاق الحكو    2020أما  فمن المتوقع أن ي

نارو حوا (  . ) ت8.7وفق هذا الس التوا الثالث والرابع ع  نخفض    رليون دينار للفصل  ناًء ع ذلك س و

ة ( س ة (7معدل التضخم ب س نخفض معدل التضخم ب %)  13%) للفصل الثا عن الفصل االول ومن ثم س

،للفصل الثالث والرابع عن الفصل   ة (  الثا س نخفض ب ان ع12أما المعدل العام للتضخم فإنه س ه  %) عما  ل

  . 2020 الفصل االول 

ناروهات الثالثة المتوقعة   الحكو فمن المتوقع ان يتغ معدل التضخم وفق ذلك   لألنفاقإشارة ا نتائج الس

: ) 2جدول ( م   اآل   و

وهات الثالثة 2020معدل التضخم المتوقع لعام  )2جدول ( نار   وفق الس

  الفصول 

نارو االول  نارو الثا  الس نارو الثالث   الس   الس

االنفاق الحكو 
  (ترليون دينار) 

معدل 
  التضخم% 

االنفاق الحكو 
  (ترليون دينار) 

معدل  
  التضخم% 

االنفاق الحكو  
  (ترليون دينار) 

معدل  
  التضخم% 

  0.4  17.3  0.4  17.3  0.4  17.3  االول 

  0.33  14.4  0.37  16.2  0.36  15.5  الثا 

  0.2  8.7  0.3  13.8  0.28  12.1  الثالث 

  0.2  8.7  0.3  13.8  0.28  12.1  الرابع 

ع    0.28  49.1  0.35  61.1  0.33  57  المجم

احث  المصدر:     الجدول من إعداد ال

ف وهات المتغ الثا (سعر ال نار    ): س

و االول (االسا  نار ف الدوالر للفصل االول من عام    ): الس اض 1182هو (  2020لغ سعر  ) وحسب اف

ف عند هذا   نارو استمرار سعر ال لذا فإن معدل التضخم المتحقق  الفصل االول لن    المستوى،هذا الس

  العام. يتغ ع مدار 

و الثا (المتفائل  نار ة (  ): الس س ف ب نارو ارتفاع سعر ال ض هذ الس ف  10ف التا فإن سعر ال  (%

تغ ا (  ة (1300للفصول الثالثة س س داد ب ل دوالر ومن ثم فإن معدل التضخم الفص س %)  4) دينار ل

ة ( الثالثة،للفصول  س داد ب   ). %3أما المعدل السنوي فإنه س

شائم و الثالث (الم نار ة    ): الس س ف ب نارو ارتفاع سعر ال ض هذا الس ف    التا ) %  (20ف فإن سعر ال

تغ ا ( ان 1418للفصول الثالثة س عد أن  ل دوالر  ل    ) 1182() دينار ل ومن ثم فإن معدل   دوالر،دينار ل

ة ( س داد ب تفع    الثالثة،  للفصول) %8التضخم الفص س ة للمعدل السنوي للتضخم فإنه س س ال ة  أما  س ب

ات معدل التضخم لعام 3والجدول ( %). 6( ف وتغ ات سعر ال ناروهات   2020) يب تغ   ثالثة. وفق س
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وهات الثالثة لعام  )3جدول ( نار ف ومعدل التضخم للس   2020توقعات سعر ال

 الفصول 

و االول نار و الثا   الس نار و الثالث  الس نار   الس

سعر  
ف    ال

معدل  
  التضخم % 

سعر  
ف    ال

معدل  
  التضخم % 

سعر  
ف    ال

معدل  
التضخم 

%  

 0.4 1182 0.4 1182 0.4 1182  االول

 0.48 1418 0.44 1300 0.4 1182 الثا 

 0.48 1418 0.44 1300 0.4 1182 الثالث

 0.48 1418 0.44 1300 0.4 1182 الرابع 

ع  0.46 1359 0.43 1271 0.4 1182 المجم
. المصدر: الجدول من إعداد       احث   ال

نتاجات    ثامنا": االس
ه لسلة   ‐1 اط مشا نت الدراسة ان مستوى االسعار لسلة السلع والخدمات للمستهلك العرا  شهر ش ب

انه   ثم  الثا ومن  انون  والخدمات  شهر  يوجد السلع  بوجود    تضخم،معدل    ال  الدراسة  نت  ما و
اط. %)  شهر اذار عن شهر 0.4تضخم شهري مقدارە (  ش

الدراسة  ‐2 نت  (     انخفضبوجود    ب ا  سان  التضخم لشهر ن ماش    ) %‐1.1معدل  ان اي ان هناك 
ماش ا االنخفاض الحاصل  أسعار قسم  )  deflationاالسعار ( ب ذلك االن رجع س اە،   السكن،و   الم
اء، ه ة ( ال س   %). 4.6الغاز ب

الثالثة   ‐3 ناروهات  الس ة    لألنفاقحسب  س ب الحكو  االنفاق  ينخفض  ينخفض  30الحكو عندما   %
ة   س التضخم ب ة    %،12معدل  س الحكو ب التضخم  20وعندما ينخفض االنفاق  % ينخفض معدل 

ة  س ة    %،10ب س ة  49.7وعندما ينخفض االنفاق الحكو ب س  %. 20% ينخفض معدل التضخم ب
ة   ‐4 س ف ب ف فإن ارتفاع سعر ال معدل    ارتفاع% يؤدي ا  10حسب السناروهات الثالثة لسعر ال

ة   س ة    %، 4التضخم الفص ب س ف ب % فإن معدل التضخم الفص ارتفع  20وعندما يرتفع سعر ال
ة  س       %. 8ب

ات  : تاسعا    التوص
ة:  اإلجراءاتتو الدراسة    اآلت

ل التفاوت غ ال  ‐1 ر  رواتب ومخصصات الموظف  مختلف الوزارات والجهات  تقل ة،م اذ    الحكوم

 العدالة.  وتحقيقتعد خطوة مهمة لمعالجة العجز الما 

ة لوقف الهدر  النفقات  ‐2 لة ازدواج الرواتب  الوزارات والجهات الحكوم  العامة. معالجة مش

ف   ‐3 ال سعر  ض  تخف ار  خ ا  اللجوء  اإلضافة عدم  ثقة   ثار لأل   ف زعزعة  ا  يؤدي  فهو  له  ة  التضخم

ة   شاؤم جة للتوقعات ال ة ن العملة المحل ف    لألفراد المواطن  كث    أ فمن المتوقع ان يرتفع سعر ال

ة.   مما تقرە السلطة النقد

ا   ‐4 الق للرقم  سة  الرئ االقسام  ضوء  االرعة   ألسعار   المجاميع  االهتمام  وري  ال فمن  المستهلك 

ات غ   و ة والم سة و االغذ ة، السكن الرئ حول اتالنقل    ،ال انة    والتجه ة والص ل والمعدات الم

   المجاميع. وال لها التأث اال  معدل التضخم من خالل توف السلع والخدمات ال تتضمنها تلك 
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ع  ةتن موغراف ە  الخصائص الد   وتأث

ة  المجتمع: دراسة حالة األردن ع   عدم المساواة االقتصاد

مان ب  جا   مف

ل  س قسم التحل   والدارسات رئ

  األردن  ‐دائرة االحصاءات العامة 

  الملخص 

ان   ة للس ع ع أوجه عدم المساواة االقتصاد ة وأثر ذلك التن مغراف ع الخصائص الد حث دراسة تن تناول ال

ة حديثة تنح ب عا   انات إحصائ ح وال تعود إ ع   2018و  2017 األردن، اعتمادا ع ب دد من المس

الممثلة  ة  العامة    االحصائ االحصاءات  دائرة  ع مخرجات  حث  ال اعتمد  األردن،  ان وخصائصهم   للس

ة حول واقع سوق   م حقائق إحصائ عرض أوجه عدم المساوة  الدخل السنوي لألفراد واأل اضافة إ تقد

ان المختلفة، ائح الس ة ل حث    العمل األرد واالختالالت الحاصلة  معدل المشاركة االقتصاد ما تعرض ال

ة األفراد   اإلضافة إ مل ة  معامل جي ومؤ رفاە األ شة  ات المع ال تعكس مست ات  عض المؤ ل

ان خاصة   انات، واظهرت النتائج وجود اختالالت ب الس ل الوص للب حث اسلوب التحل لألصول. استخدم ال

إ وجود فجوة جند إضافة  المختلفة  المحافظات  حث  ب  ال تناولها  ال  ات  المؤ من  د  العد ة   رة كب

شة ب  ات المع حث إ وجود فروقات  مست ما خلص ال ة األصول،  خاصة  سوق العمل األرد ومل

 .   االردني وغ األردني

ة المحافظات ا ط نحو تنم ه التخط ورة توج ان من أهمها؛  ات،  حث مجموعة من التوص ألقل حظا قدم ال

دات لدخول سوق العمل األرد   ه الس ة  مجال توج امج التوع م جملة من ال ورة تقد  الدخل، إضافة 

شهد خموال لعمل المرأة فيها.  ة ال  شطة االقتصاد عض األ  خاصة  

The diversity of demographic characteristics and its effect 
 on economic inequalities in society: case study of Jordan 

Abstract 
The study examined the diversity of demographic characteristics and the effect of that 
diversity on the economic inequalities of the population in Jordan, based on recent statistical 
data confined between 2017 and 2018 that refer to a representa ve sta s cal surveys of the 
population in Jordan  focus on their various characteristics. 
The research relied on the outputs of the Jordanian Department of Statistics to present the 
aspects of inequality in the annual income of individuals and families in addition to provide 
statistical facts about the reality of the Jordanian labor market and the imbalances in the 
economic participation rate for the various population groups.  
The research also presented some indicators that reflect the levels of living as a Gini factor 
and the indicator of family welfare in addition to individual’s ownership of the assets. The 
research relied on a descriptive analysis method of the data, and the results showed that there 
are imbalances between the population, especially between the various governorates, in 
addition to the presence of a large gender gap in many of the indicators addressed by the 
research, especially in the Jordanian labor market and ownership of assets, and the research 
also concluded that there are differences in living standards between Jordanians and non‐
Jordanians. The research presented a set of recommendations, the most important of which 
were; the need to direct planning towards the development of governorates with less income, 
in addition to the need to provide a number of awareness programs in the field of guiding 
women to enter the Jordanian labor market, especially in some economic activities that 
women are  inactivate to participate in those economic activities. 
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  المقدمة
ـل تـشمل  ع الرغم من ت عات،  ل التـ كفالة المساواة ومنع التمي بوسائل ال تنح فقط  تعـد عّهـد الـدول 

، ومع   ة الخاصة ال تكفل المساواة والحد من التمي اسات والممارسات واتخاذ التداب المرحل ـضا تغـي الس أ

أوجه عدم المسا  مـا يتعلق  واة ال تتمثل  الحق  توفر فرص العمــل والــسكن هذا، فثمة أوجه دائمـة للخلـل ف

ات ال يوا  ث من التحد م، وهــي تعكــس ال ة والتعلــ ل عام،  جهوالحصول ع الخدمات الــصح ش ها الفقراء 

اسا ت  وتواجهها المرأة ع وجه الخصوص، إذ تواجه المرأة تفاوتا  أوجه عدم المساواة تفرضه القوان والـس

ال تحمـي   ة  العرف القوان والممارسات  منة  ساعد كذلك ه للمرأة، و الخاصة  الظروف  ال تغفل  دة  المحا

ساع هذە الفجوة.   ة الرجـل لـألرض أو إرثـه لهـا ع ا   مل

د من  ، لذلك ال  العال د  ة تتطلب حلوال جذرة ع الصع لة عالم الدخل مش المساواة   حت عدم  أص

ة العمل   شجيع المساعدة اإلنمائ ة، و ة ع األسواق والمؤسسات المال م والرقا ع تحس اجراءات التنظ

ل الهجرة اآلمنة وتنقل األفراد أصبح أمر أسا لسد هذە  سه ما أن  اجا،  ثمار  المناطق األ احت واالس

دة ا ا  .الفجوة الم شال الس الرغم من إحراز تقدم كب نحو ان ع والفقر، و د من الدول من براثن الج ن  العد

د مستمر  الحصول ع الدخل،   ة وتزا اال ان أوجه انعدام المساواة مازالت مستمرة، وما زالت هناك فروقا كب

ش معظم الفقراء  ع ث  ة ح ف ما  المناطق ال م، وال س ، والصحة، والتعل وما زال الفقراء    .والغذاء، واألرا

، والموارد  والضع قدر محدود من فرص الحصول ع األرا ات، يتمتعون  ف ساء وخاصة ال ما ال فاء، وال س

د من دول العالم من أجل الحد من أوجه  ة مع العد ة، واالئتمان، والخدمات. وتعمل المنظمات العالم ع الطب

خال من  الرزق  تعيق كسب  ال  ة  ل اله القيود  زالة  و المساواة،  وتحس انعدام  ة،  األساس ة  الب ر  تط ل 

ة، وضمان   ة االجتماع ل، وتوسيع الحما د فرص العمل، وتحس فرص الحصول ع التم الخدمات، وتول

ة ع ان فقرا ع الموارد الطب  .حصول أشد الس

د  معدالت عدالتقارر الصادرة عن  ش   ا م المساواة  الدخل  برنامج األمم المتحدة اإلنما إ االرتفاع الم

كسب أغ  ب   ث  ان العالم، ح صل إ  10س ان العالم ما  نما    40% من س % من إجما الدخل العال ب

ة، زادت معدالت عدم    7% و  2% ما ب    10كسب أفقر   لدان النام . و ال ع الدخل العال % فقط من مجم

ة   س ار   11المساواة ب ساع    % إذا ما أخذنا  االعت . وتتطلب هذە التفاوتات اآلخذة  اال ا معدالت النمو الس

ف   ز اإلدماج االقتصادي للجميع  ، وتع مة لتمك الفئات من أصحاب الدخل األد اسات سل اعتماد س

س أو العرق أو االنتماء الدي  ة ع وجه الخصوص من متوسط خسارة   .النظر عن الج وتعا المنطقة الع

ار أوجه عدم المساواة، وهو ما يتجاوز متوسط    24.9ها  قدر  ة العت ال ة  التنم ل مؤ  % عندما يتم تعد

الغ قدرە   ة إ عدم    22.9الخسارة ع المستوى العال وال ة ال %. وتعزى هذە الخسارة  مؤ التنم

 عن عدم المساواة  الدخل و 
ً

األساس، فض م  ة    المساواة  التعل س انت ب ن  ة، و مجال الخدمات الصح

ة المعدل لعدم مساواة (حوا   ة ال م لمؤ التنم  38أقل، إذ أن فجوة المساواة  األوسع  مكون التعل

نها أقل حدة  مكون الدخل (   .15%)  17%) ول

الرغم من اإل  ة ع أنه و د من الدراسات والتقارر الدول ش العد م، فإن األدوار و األردن؛  اهر  التعل نجاز ال

ة ال تتطابق مع النمط المالحظ  دول الدخل دون المتوسط المماثلة وال ح  دول   ة للمرأة األردن االقتصاد

ة  عت رك ة وتقـدمها االقتصادي  النـساء االقتـصاد ا، ع الرغم من أن مشاركة  ق أف ق األوسط وشمال  ال

اف ة  ت ساء، فإن أساس ة لل ات المشاركة االقتصاد النظر إ مؤ طرة ع المصادر. و ة الس ان م ؤ الفرص و

ة خلف الدول ذات الدخل دون المتوسط األخرى، وع مصاف مـستوى دول منطقة   ا ـأ م ـب األردن  ترت

 
15  ) . ق  2013البنك الدو ة  منطقة ال ة االقتصاد س والتنم ا. ) المساواة ب الج ق   األوسط وشمال إف
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ـة أع قة أن تحقـق مرت ما يتوقع منها  الحق ا، ف ق ق األوسط وشمال أف ة تحسن وضع  ال س اسا ع  ، ق

ل ملحوظ  ش ع سوق العمل  م. وتتفـاوت تقديرات مساهمة اإلناث من مجم ساء  مجال الـصحة والتعلـ   . 16ال

ات مــن الفجــوة فـي  ثــر مــن عشــر دول تظهــر فيهــا أعلــى مســت ــن أ ة إ أنــه مــن ب شــ المؤشــرات االقتصاد و

ـن الرجـل والمـرأة، نجـد  العمـل   ـة   6ب ـة الع ـة وهـى قطـر ومصـر والعـراق واألمارات والمغـرب والممل دول ع

الرجـل والمـرأة ـن  ب العمـل  الفجـوة فـي  ـث  ـة األو مـن ح المرت ة  ـث تحتـل األخ ة، ح أرعة  .  السـعود وهنـاك 

ـق المسـاواة ب ة تحـول دون تحق ـة  عوامـل أساسـ ات التنم ل مسـت ال العمـل و ـن الرجـل والمـرأة فـي مختلـف أشـ

للمــرأة   ــة  قانون ـة  المـرأة، وعـدم وجـود حما ـن ضـد  القوان فـي  ـز  والتمي ـة،  الرجع ة  االجتماع العـادات  شـمل:  و

ع األجر فــ ــر مدفــ العمــل غ الرجــل والمــرأة فــي مجــال  ــن  ب إ  والفجــوة  اإلضافة  المنــزل،  المنــزل والخدمــة  ي 

ـة أو عقارـة ـة رقم انـت مال   .17عـدم وجـود مسـاواة فـي تملـك األصول سـواء 

حث لة ال   مش

د   ة  المجتمع خاصة  الجوانب المتعلقة  الدخل والعمل، وتحد إن الوقوف ع واقع االختالالت االقتصاد

عدم   ة  أوجه  االجتماع خصائصهم  واختالف  االقامة  ان  م اختالف  حسب  المجاالت  هذە  المساواة  

امج  ال ة تب عليها  قدم حقائق علم ة من شأنه أن  ة وعدد أفراد األ العم س والفئات  الج ة  موغراف الد

اسات  الد اع القرار وراس الس
ّ
اسات وال تخدم صن ات والس ج ات . لذلك جاءت هذە 18ولة والخطط واالس

ع عدم   ع  التن أثر هذا  ولتب  األرد  للمجتمع  ة  موغراف الد الخصائص  الواضح   ع  التن لتوضح  الدراسة 

شة من خالل عرض مؤ الرفاە    ات المع ة واضحة لواقع التفاوت  مست م رؤ ة وتقد المساواة االقتصاد

اإلضافة إ ع  رض الختالف امتالك األصول  االرا والمنازل ب الذكور واالناث  األردن  جميع المحافظات 

   األردن. 

حث   أهداف ال

س إ التعرف ع اوجه عدم   ل رئ ش حث  ة لدى المجتمع األرد   المساواةيهدف هذا ال ط  االقتصاد سل ، و

واالختالفات االختالالت  عض  ع  ة     الضوء  األرد االقتصاد المتعلقة     خاصة و   المجتمع  الجوانب   

  األهداف: ، وتتضمن هذە الدخل والعمل 

-  . ات الدخل  المجتمع األرد  التعرف ع االختالالت  مست

-  .  التعرف ع االختالالت  سوق العمل االرد

ة المختلفة.  - ان اح الس شة ب ال ات المع  التعرف ع االختالفات  مست

. التعرف ع  - س   االختالفات  امتالك االصول ب الج

حث   أسئلة ال

حث ع ب هذا ال ج ة:  س   األسئلة التال

أ وأفراد ب المحافظات المختلفة؟ .1 ات الدخل  المجتمع االرد   ما  أوجه االختالالت  مست

 الدخل المختلفة؟  مصادر ما هو متوسط الدخل الجاري السنوي لألفراد حسب  .2

ة؟ ما   .3 ة وحجم األ  العالقة ب متوسط الدخل السنوي لأل

ة حسب مصادر دخلها؟  .4  هل توجد عالقة ب فئات اإلنفاق ومتوسط الدخل السنوي لأل

 
16  ) . ا.  2012البنك الدو ق ق االوسط وشمال اف ة االزدهار: الوظائف  ال   ب) ح

17 World Economic Forum. 2017. Women’s economics empowerment is smart thing to do. What is 
stopping us? 2017c. 

18  ) . طالة. حل   –). االردن 2009البنك الدو شهد متالزمة من النمو واالقتصادي وال ة سوق العمل  االردن الذي  ال   اش
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ان؟  المساواةما  أوجه عدم   .5 ة للس موغراف ة والد اختالف الخصائص االجتماع   سوق العمل األرد 

ان  األردن؟  .6 عض خصائص الس اختالف  شة  ات المع  ما  اتجاهات مست

س  األردن؟  روقاتهل هناك ف .7 اختالف الج    امتالك االصول 

حث ة ال   أهم

طه الضوء ع حقائق احص سل حث   ة هذا ال من أهم ة أجرتها دائرة ت ح احصائ ة ع مس ة حديثة مب ائ

عا   العامة خالل  انات من    2018،  2017االحصاءات  الب تعت هذا  ث  ناول هذە    أحدث ح ت ال  انات  الب

ة المتعلقة  الدخل وسوق   حث أمثلة ع أوجه عدم المساواة  الجوانب االقتصاد قدم ال ما س ا،  القضا

ة.   اإلضافةة العمل ورفاە األ  موغراف ة والد ان االجتماع اختالف خصائص الس ة األصول    لمل

ف  ا التع   ر

ة من مختلف المصادر    الدخل الجاري:  أنه العائد النقدي أو العي المتحقق للفرد أو األ عرف الدخل الجاري: 

ل عام من   ش ة أو فرد  تكون الدخل ألي أ ة محددة، و ة زمن ة  الدخل من    خمسة مصادر خالل ف س رئ

ة   جارات ودخول المل ة  اإلضافةاالستخدام ودخل العامل لحسابهم الخاص ودخول اال ل   .19  للدخول التح

ع األفراد الذين أعمارهم   قوة العمل:    .20سنة فأ المشتغل والمتعطل  15مجم

 : عة سنة فأ الذ  15هم األفراد الذين أعمارهم    المشتغل عمل ولو لساعة واحدة فقط خالل الس ين قاموا 

ة) أو أي أجر آخر نقدا أو عينا   رام ل أجر (راتب، عمولة، إ ان هذا العمل مقا لة سواء  قت يوم المقا ام ال س أ

ة أو أحد أفرادها أو ساعد فردا من  ة مملوكة لأل أو قدم مساعدة غ مدفوعة األجر  أعمال تجارة أو زراع

ةفراد أ ع األجر.  األ    عمله مدف

 : حثون عن عمل خالل األرعة    15هم األفراد الذين أعمارهم    المتعطل ا و عملون حال سنة فأ الذين ال 

ه.  ه والقادرن عل ه والراغب ف دء  لة ومستعدين لل قة للمقا   أسابيع السا

ونها، وال   مؤ الرفاە:  متل ة ال  ل عالمات لأل بناء ع عدد وأنواع السلع االستهال سج اوح من   تم  ت

ض ومواد   ب ومرافق المراح اە ال ارة، وخصائص المسكن مثل مصدر م ة أو الس ون إ الدراجة الهوائ التلف

ات، يتم تجميع   اتاألرض ة    خمس عطاء الرفاە الوطن ة،    ب ل فرد معتاد من أفراد األ ة ل األ الدرجة الخاصة 

ة بناء ع ل فرد من أفراد األ ب  ل منها    ومن ثم ترت ة،  ساو ــــع إ خمس فئات م م التوز درجته، ثم تقس

ان 20يتكون من   .21٪ من الس

حث ة ال   منهج

حث ع   انات ومخرجات  اعتمد هذا ال ة وال نفذتها دائرة ب ة الممثلة ع مستوى الممل المسوحات االحصائ

انات ومخرجاو ،  2018‐2017االحصاءات العامة خالل عا   : مسح نفقات  اشتملت ع ب ح  ت ثالثة مس

ة   ة  2018، مسح قوة العمل  2018‐  2017ودخل األ ان والصحة األ   ت استخدم .  2018‐2017، مسح الس

 
ة    2018‐2017دائرة اإلحصاءات العامة.   19 جع  2018‐2017مسح دخل ونفقات األ ة، عمان، األردن. اس ل . الجداول التفص

ــــخ    من المصدر 2019 7 15بتار
http://dosweb.dos.gov.jo/ar/economic/expenditures‐income/expend_tables/ 

العامة.   20 اإلحصاءات  العمل  2018‐2017دائرة  قوة  مسح  ــــخ  2018.  بتار جع  اس األردن.  عمان،  ة،  اإلحصائ الجداول   .

  )http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/linked‐html/Emp_unEmp.htmمن المصدر: (  2019 7 15
رو.   21 ة  2018‐2017دائرة اإلحصاءات العامة ومؤسسة ما ان والصحة األ ، عمان،   2018‐2017. مسح الس ر الرئ التق

  األردن. 



ة    2020 ‐العدد الحادي ع                                                                                              مجلة العلوم اإلحصائ

 

 
15 

 

د  ە الدراسة  هذ س للعد ــــع ال ة والتوز سب المئ ة لعرض ال ان ال الب ة المتقاطعة واالش الجداول االحصائ

ات ال  ك ع  من المؤ انات من خالل عرض النتائج  تم تناولها  هذە الدراسة، وتم ال ل الوص للب التحل

ان.  ة للس موغراف ة والد ات ادارة مختلفة لمجموعة من الخصائص االجتماع   لمست

  النتائج 

ــــع   حث توز انتناول هذا الجزء من ال ث المحاف  الس مات االدارة من ح ة حسب التقس ظة والح   الممل

ف ة حسب المحافظات،  و   وال ان ثافة الس م إضافة لل ان     إذ االقال شف عن تركز الس ع  الأن ال مناطق 

لعدم   ا  تجن فيها  ان  الس تركز  حسب  المناطق  هذە  ع  ة  واالقتصاد ة  االجتماع الخدمات  ــــع  توز ورة 

سب والتوزعات ندت هذە ال انات دائرة االحصاءات العامة الصادرة    المساواة  هذە الخدمات، وقد اس ع ب

ة.  العينة الممثلة لجميع محافظات الممل أسلوب المسح  ة تم اجراؤها  ح احصائ  من مس

ة مات االدار ان  األردن حسب التقس   الس

ل   الش انات حسب  الب أن خم    1ش  ث  العاصمة، ح ل واضح  محافظة  ش كزون  ي ان  الس أن  إ 

ا ان  الس ث عدد الس ة من ح ة الثان قطنون  محافظة العاصمة، ثم جاءت محافظة ارد  المرت ا  ن تق

ث  ان، أما من ح أن محافظات الجنوب  من أقل المحافظات تركزا للس تلتها محافظة الزرقاء،  ح نالحظ 

ة   ان فات الس ا حسب التع عت ح ف فالمجتمع األرد  ال أقرتها دائرة االحصاءات العامة،  الح وال

انها عن   د س ة ال ي ان أنها تلك التجمعات الس ث عّرفت مناطق الح  ناء ع هذا    5ح سمة، و آالف 

ف فإن حوا   ل  91التع ة مقا فها ع أنها ح ة تم تص ة  الممل فت ع  9% من المناطق السكن
ّ
% صن

ة وهذا ما  ل  أنها مناطق رف ل  2ظهرە الش ظهر من الش م ف ث االقال ل ما   3، أما من ح ش م الوسط  أن اقل

ته   ة  ح  63س ان الممل م الشمال وفقط  29% من س قطنون  اقل ان  ان  8% من الس % من الس

م الجنوب.    اقل

ا السابق و  ــــع الس النظر إ التوز مات  و د أن تو الحكومة اهتماما  اإلدارة المذكورة أعالە، ال حسب التقس  

ان فيها  كب ل حسب تركز الس ة ع هذە المناطق  ة واالقتصاد ــــع الخدمات االجتماع المساواة وتحقيق  توز

  . هذە الخدمات الحصول ع  

ل   ان  المحافظة ع مساحة   4يب الش قسمة عدد الس سابها  ة  المحافظات وال يتم اح ان ثافة الس ال

ل فرد من المساحة  تل ش إ حصة  ة  قة احصائ م حق عت هذا المؤ هاما جدا  تقد ك المحافظة، و

حسب كثافة   افة جوانبها  ــــع الخدمات  اسة من التوجه  توز مكن لصانع القرار وراسم الس ث  ة ح الممل

ــــع وم ات التوز ان وال تكون مؤ ع الحاجة للخدمة حسب أول ا  تلك  الس ؤ ع االزدحام الس

  المحافظة. 

لغت حوا  و ظهر   ث  ان ح أن محافظة ارد  األع كثافة  الس ل واضح  م  1188ش ــع    2شخص  م

فيها   ة  ان الس ثافة  ال لغت  ث  تليها و جرش ح ال  المحافظة  فارق كب جدا عن  م  610و   ،2شخص

ة. ا مح  اإلضافةومحافظات الجنوب   ان ثافة الس ال انت أقل المحافظات   ة  بناء ًع ذلك،    افظة العق

ة  محافظات  الحكومة ع   ان ثافة الس ة وال ترا ال ة المناس ة واالقتصاد امج الخدم وضع الخطط وال

العدالة    تحقيق  مع  ناسب  ي ما  ة  المالممل هذە  ع  ة  واالقتصاد ة  االجتماع الخدمات  ــــع  فظات  حاتوز

ان فيها  و  ضمن  حسب تركز الس مومة هذە    تحقيق المساواة  الحصول ع هذە الخدماتما  وضمان د

 . المساواة
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ل  ــــع : 1الش ان  األردن حسب المحافظة،  التوز س للس   2018ال
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ل  ان حسب الح 2الش س للس ــــع ال ل          : التوز م، 3الش ان حسب االقل س للس ــــع ال   2018: التوز

ف،                  2018وال
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ال   انات دائرة االحصاءات العامة، مسح قوة العمل 3،2، 1المصدر لألش االعتماد ع ب احث      2018: من إعداد ال

  

ل  ة حسب المحافظة : 4الش ان ثافة الس م 22ال   2017)، 2(شخص
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األرقام    2017المصدر: دائرة االحصاءات العامة، األردن 

 
األرقام 2017دائرة اإلحصاءات العامة. (  22   ، عمان، األردن. 20. العدد 2017). األردن 
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ان  األردن ة للس موغراف ة والد   الخصائص االجتماع

ة   س العمر والج ة  موغراف ة والد عض الخصائص االجتماع ان حسب  ــــع الس تناول هذا الجزء من النتائج توز

حسب الخصائص سالفة الذكر مقسمة  تم عرض هذە التوزعات  ، وس ة والمستوى التعل والحالة الزواج

ل خاص  س ل   ة. حسب الج

ل   ان    5ظهر الش كب العمري والنو للس ه ال ظهر ف س، والذي  حسب الج ان األردن  ا لس الهرم الس

ة  ة الصغ انت للفئات العم ان  ة األ من الس س ، إذ أن ال أن المجتمع األرد مجتمع ف دا واضحا  ث  ح

اب دون سن    15ب أطفال دون سن   ظهر   25سنة وش ما  الحظ تقارب  أعداد    سنة،  ا و من الهرم الس

عد عمر   ة  األردن،   50الذكور واإلناث  ان امج الس ل الخطط وال ورة تفع د من اإلشارة إ  عاما. وهنا ال 

شودة.  ة الم ان ضمن الوصول ا تحقيق الفرصة الس ل  ش امج والخطط  ر هذە ال   والعمل ع تط
 

ل  ان  األردن، : الهرم 5الش ان إلجما الس   2018الس

  
انات دائرة االحصاءات العامة، مسح قوة العمل  االعتماد ع ب احث    2018المصدر: من إعداد ال

ينها الجدول   ة وال ي حسب مجموعة من الخصائص االجتماع ان  األردن  ــــع الس النظر إ توز ظهر 1و  ،

ان سبق لهم   دو أن ثل الس ا و ان عّزاب حال )  ح أن ثلث الس ا، أرامل، مطلق وج حال الزواج (م

ة   س أن  ظهر  ث المستوى التعل  اوات، ومن ح ة االناث الع س ة الذكور العزاب  أع من  س واضحا 

سب ب الذكور واالنا ساوت ال دات ماتزال أع منها ب الذكور  ح  ة ب الس حملون مؤهل  األم ث الذين 

ة واضحة خاصة   م ات التعل دو الفروقات ب الذكور واالناث  مختلف المست ، وت الوروس فأع تعل 

ل   ات من المدارس ق سحاب الفت دل ع ا ة الذكور فيها أع من االناث وهذا  س م االسا ف  مرحلة التعل

ال من  أ  االسا  مهن  تعل ع  أو حصولهن  ة  االجتماع الوصمة  متعلقة  عات  ت له  كون  قد  والذي  ذكور 

كر.    توجهات نحو الزواج الم

ە الوضع االقتصادي وعدم قدرة  ف الزواج وهذا ما قد  قة نلحظ عزوف الذكور عن  النتائج السا إ  النظر 

جاد  ة ع الزواج من إ ت ة الم عات المال ف الزواج والت ال ة ت ة وتحقيق دخل    الذكور ع تغط ت الزوج ب

حملون مؤهل   سب ب الذكور واالناث الذين  ساوي ال ما أن  ة.  ت الزوج ة لب فات الشه ة الم ضمن تغط

لة، وهذا يتما   ة ع أن فرص العمل المتاحة لهذە الفئة قل ا قة غ م ط الوروس فأع يؤكد و تعل 

ت وهنا  الزواج.  عن  الذكور  عزوف  ة  مع  االجتماع امج  وال الخطط  الحكومة  تضع  أن  ورة  إ  اإلشارة  جدر 

م الجام   امج التعل عادة النظر ب دة، و شجع ع الزواج وتخلق فرص عمل جد ة وال  ة المناس واالقتصاد

ات سوق ما يتالءم مع متطل م  ك ع برامج التعل دة وال ة الرا م امج لتعل   العمل.  لوقف أو الحد من ال
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ة   س ث ارتفعت  ، ح لهم الثلث من غ األردني قا ان أردني  ان  األردن، فثل الس ة للس س ث الج من ح

العراقي ثم  دئا  جة لموجات اللجوء المتالحقة ال تعرض لها األردن  ة كن غ األردني  السنوات األخ

ات ع س الوافدين من ج ذلك  إ  ، أضف  االجزاء السور الدراسة   تكشفها هذە  وال  العمل  ات  لغا ة 

  الالحقة. 

ورة العمل  دعو إ  عض المحافظات  ة المرتفعة لغ األردني وخصوصا تركز هؤالء الالجئ   س إن ال

ة ال من شأنها خلق فرص عمل جد ــــع التنم جاد المشار ة لهذە المحافظات و ة التحت دة  ع تحس الب

ان وخاصة األردني  هذە المحافظات لسد الفجوة  تحقيق فرص عمل وخاصة  ظل منافسة  ودعم الس

ة  األصل.  اف   الالجئ ع فرص العمل المتاحة وال  غ 
  

ة، 1الجدول  عض الخصائص االجتماع ان حسب  ــــع الس   2018: توز

ع اناث ذكور الخصائص  المجم

ةالحالة   الزواج
 37.3 41.732.4 أعزب

 62.7 58.367.6 سبق له الزواج 

 المستوى التعل 

 5.1 3.17.2 أ

 2.7 2.52.9 ملم

 8 8.27.7 ابتدا

 15.5 16.514.5 اعدادي 

 26.9 30.123.6 أسا

ة  0.4 0.70.1 تلمذة مهن

 14.9 14.115.9 ثانوي 

لوم متوسط  7.9 6.39.5 د

 18.6 18.618.6 الوروس فأع

ة  س  الج
 69.3 67.671.1 اردنيون

 30.7 32.428.9 غ اردني

  . 2018دائرة االحصاءات العامة، مسح قوة العمل : المصدر

ات الدخل   اتجاهات عدم المساواة  مست

ة   دائرة االحصاءات العامة، تب أن والصادرة عن    2018‐2017االعتماد ع نتائج مسح نفقات ودخل األ

لغ   حسب المحافظات    2330.4متوسط الدخل السنوي للفرد  األردن قد  ــــع هذا الدخل  توز ، و دينار أرد

ل   ان االقامة، أظهر الش حسب م رك تقع    6للوقوف ع فجوات الدخل  لقاء وال أن محافظات العاصمة وال

ة المحافظات،  ح جاءت  ضمن المحافظات األع دخال ع مستو  ق ى دخول األفراد السنوي مقارنة ب

ب  ة، وتق الممل أقلها   انت دخول أفرادها السنوي من  ال  محافظات المفرق وجرش ضمن المحافظات 

ورة  ة. هذە النتائج، تدعو الحكومة إ  ا من متوسط الدخل السنوي لألفراد  الممل محافظ ارد ومأد

انت دخول أفرادها السنوي أقل وال من شأنها خلق  العمل ع ة  المحافظات ال  ــــع التنم جاد المشار  إ

ان وخاصة األردني  هذە المحافظات لرفع متوسط الدخل السنوي للفرد فيها.  دة ودعم الس     فرص عمل جد

ة حسب مصدر الد ــــع متوسط الدخل السنوي لألفراد  الممل النظر إ توز ما يوضحه الجدول  و ، فإن 2خل 

ة وال   ل الدخل من االستخدام هو األ مساهمة  متوسط الدخل العام للفرد  األردن تلته الدخول التح

غ   من  الت  وتح الخدمة  ة  نها افأة  م إ  إضافة  االجتما  الضمان  ومستحقات  التقاعد  دخول  من  تتأ 

ل وا ش ظهر  ة، و م  الممل ث  المق ة  متوسط الدخل العام لألفراد ح ضح ضعف مساهمة دخول المل

ان    20لغ متوسط هذە الدخول حوا   ل كب ب س ش انت واضحة  ا للفرد الواحد، والفروقات  دينار سن

ف.    الح وال
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ل  ة حسب المحافظة 6الش الدينار : متوسط الدخل الجاري السنوي ألفراد األ )  ،(   2018‐2017األرد

2330.4

0
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3000

متوسط الدخل للفرد

متوسط دخل المملكة

  

ة،   انات دائرة االحصاءات العامة، مسح دخل ونفقات األ االعتماد ع ب احث    2018  ‐2017المصدر: من إعداد ال

ان االقامة، : متوسط الدخل 2الجدول  ة حسب مصدر الدخل وم   2018‐ 2017الجاري ألفراد األ

ف  الح   مصادر الدخل  ة   ال   الممل

  930.9  814.8  946.8  الدخل من االستخدام

  203.2  129.3  213.4  دخول العامل لحسابهم الخاص

جارات   385.9  245.4  405.2  دخول اال

ة    19.5  3.1  21.8  دخول المل

ةدخول  ل   790.5  731.3  798.6  تح

  2330.4  1925.2  2386.2  متوسط اجما الدخل

ة،  انات دائرة االحصاءات العامة، مسح دخل ونفقات األ االعتماد ع ب احث    2018 ‐2017المصدر: من إعداد ال

انت تتوافق واتجاهات الدخل السنوي   ة السنوي فاالتجاهات  توزعه  ث دخل األ لغ  من ح ث  للفرد، ح

ة السنوي  األردن حوا   النظر    11242متوسط دخل األ حسب المحافظات، و ه  ــــع مشا توز دينار أرد و

نها و متوسط الدخل السنوي نالحظ ان حوا   ة والفجوات ب % من األ  69إ فئات الدخل السنوي لأل

د دخلها السنوي  11  قل دخلها الشهري عن المتوسط العام للدخل  ح أن  ة ي % فقط من األ  الممل

ة  20000عن  متوسط دخل شهري لأل ل  1667دينار اي   . 7،8دينار، الش
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ل  ة، 7الش ــــع األ حسب فئات الدخل الجاري السنوي لأل   2018‐ 2017: توز

  

احث  ة، المصدر: من إعداد ال انات دائرة االحصاءات العامة، مسح دخل ونفقات األ   2018 ‐2017االعتماد ع ب

ل  ة حسب المحافظة 8الش الدينار : متوسط الدخل الجاري السنوي لأل )  ،(   2018‐ 2017األرد

  

انات دائرة  :  المصدر االعتماد ع ب احث  ة،  من إعداد ال   2018  ‐2017االحصاءات العامة، مسح دخل ونفقات األ

  

ل عام    3ظهر الجدول   ش ة ومتوسط دخلها السنوي حسب مصادر الدخل المختلفة، و العالقة ب حجم األ

ة   صبح حجم األ ة ازداد متوسط الدخل السنوي لها إ ان  دأ    11من    أ لما ازداد حجم األ فرد عندها ي

ة   التا تقل حصة الفرد الواحد داخل األ التناقص و مكنه متوسط الدخل  افة الخدمات ال  ذلك  وتتأثر 

ذب  متوسط   ة،  ح هناك تذ اد جم األ د مع ازد ا الحصول عليها، كذلك فإن الدخل من االستخدام ي

نهما.  دل ع ضعف العالقة ب ة وهذا  ة مع حجم األ   الدخل من المل

ة جاءت من االستخدام تل ة ثم دخول العامل  اجماال فإن أع مساهمات  دخول األ ل تها الدخول التح

  لحسابهم الخاص. 

امج  ر هذە ال ة  األردن، والعمل ع تط ان امج الس ل الخطط وال ورة تفع د من اإلشارة إ  وهنا ال 

ة صبح متوسط حجم األ شودة و ة الم ان ضمن الوصول ا تحقيق الفرصة الس ل  ش ناسب    والخطط  ي

  ها السنوي. مع متوسط دخل
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ة، 3الجدول  ة حسب مصدر الدخل وحجم اال   2018 ‐ 2017: متوسط الدخل الجاري السنوي لأل

حجم  
ة   األ

 مصدر الدخل 

الدخل من  
 االستخدام 

دخول  
العامل  

لحسابهم  
 الخاص 

دخول  
جارات   اال

دخول  
ة  المل

دخول  
ة  ل  تح

متوسط  
اجمال الدخل

2‐1 2247.2 402.8 1904.3 58.1 4156.3 8770.3 

4‐3 4366.2 921.5 1988.1 148.7 3916.1 11341.6 

6‐5 5242.9 1124.1 1766.3 59.1 3517.7 11714.2 

8‐7 5056.3 1217.2 1828.1 122.8 3848.0 12072.8 

10‐9 5317.7 1332.0 1696.2 40.1 3987.4 12379.6 

12‐11 5824.2 2121.2 2146.2 0.0 4959.4 15051.0 

14‐13 7924.2 1356.6 1502.3 41.0 2407 13231.1 

15+ 3359.4 1076.8 408.8 0.0 2403.2 7248.1 

ة   11241.9 3813.3 94.2 1861.5 980.3 4490.5 الممل

ة، : المصدر   . 2018 ‐2017دائرة االحصاءات العامة، مسح دخل ونفقات األ

ل   ظهر من الش ة،  ة مع متوسط الدخل الجاري لأل ل العالقة ب فئات االنفاق السنوي لأل تحل أن    9و
ان ع السلع   ة السنوي زاد انفاقها سواء  لما ارتفع متوسط دخل األ ث أنه  ح ة،  جاب ة ا نهما طرد العالقة ب

م والصحة والنقل   التعل ة  ة أو السلع غ الغذائ ها.  الغذائ   وغ
ف المواطن   ّ عكس تك ة متوسط دخلها، وهذا  و جميع فئات الدخل لم يتجاوز متوسط االنفاق السنوي لأل

ه   . مع دخله السنوي وحجم االنفاق الخاص 

ل   ة  9ال ات االنفاق ال لألس ة وف ار لألس خل ال س ال ار : م ی ال   2018-2017األردني)،   (
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فئات االنفاق السنوي لألسرة
  

ة،  انات دائرة االحصاءات العامة، مسح دخل ونفقات األ االعتماد ع ب احث    2018 ‐2017المصدر: من إعداد ال

   سوق العمل   المساواةاتجاهات عدم 

ة المتوفرة  األردن  من أهم وجوە المساواة خاصة  مجال الدخول لسوق   ثمار  الموارد ال إن االس

انات الصادرة عن دائرة االحصاءات العامة لسوق العمل األرد   ، إال أن الواقع الحا حسب الب العمل األرد
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ما   فإن اتجاهات سوق العمل تظهر ع 2018للعام  دو واضحا  ث ي ، ح ع االجتما ث الن دم مساواة من ح

لغت    4الجدول   ث  الرجل، ح ة جدا مقارنة    2018للعام    14.6أن مشاركة المرأة  سوق العمل األرد متدن

ل   ة نجد ان معدل    61.2مقا ة كعمالة أردن س حسب الج ة  للرجل، وعند النظر إ معدل المشاركة االقتصاد

لغ لألردني  المش ة قد  ل    36.2اركة االقتصاد ة مرتفعة نوعا ما مقارنة فيها   46.5مقا س للعمالة الوافدة، و 

ما أن االناث غ   حث عن عمل،  ب قدومهم هو العمل أو ال كون س ا ما  لألردني إال أن الوافدين  األردن غال

شاط االقتصادي ال نهن معدل ال ات قد انخفض ب ا وهذا  األردن طات اقتصاد ش ة غ ال س منقح وارتفعت 

ب القدوم هو العمل او   كن س ات، ولم  ات إما مرافقات لعوائلهن  األردن أو طال مؤ ع أن غ االردن

ة ودون المعدل المأمول، وظهرت   ات فمازالت مشاركتهن  سوق العمل متدن حث عنه، أما االناث األردن ال

ب طالة  ال ع عدم  معدالت  مؤ  عام، وهذا  ل  ش طالة  ال األخ  معدالت  االرتفاع  مرتفعة  ظل  نهن 

امج  ل الخطط وال ورة تفع د من اإلشارة إ  امل  األردن. وهنا ال  ل  ش ة  ثمار  الطاقات ال االس

ال سوق  المرأة   مشاركة  زادة  ضمن  ل  ش و األردن  ة   واالجتماع ة  مساهمتها  االقتصاد وزادة  عمل 

ة.   االقتصاد

ان4الجدول  س للس ــــع ال ة،  فأ  ةسن 15  لألعمار  : التوز س س والج شاط االقتصادي والج   2018حسب ال

س ة والج س  الج
ا  طون اقتصاد ش ط  ال ش شاط غ ال معدل   معدل ال

طالة  ع ال ا متعطل مشتغل  مجم  المنقح  االقتصادي اقتصاد

 18.6 36.2 63.8 6.7 29.5 36.2 اردنيون 

 16.5 56.4 43.6 9.3 47.1 56.4 ذكور 

 26.8 15.4 84.6 4.1 11.3 15.4 اناث

 17.6 46.5 53.5 8.2 38.3 46.5 غ اردني 

 18.0 71.9 28.1 12.9 59.0 71.9 ذكور 

 14.4 12.3 87.7 1.8 10.5 12.3 اناث

ان ع الس  18.3 39.1 60.9 7.2 32 39.1 مجم

 17.0 61.2 38.8 10.4 50.8 61.2 ذكور 

 24.1 14.6 85.4 3.5 11.1 14.6 اناث

  . 2018دائرة االحصاءات العامة، مسح قوة العمل، : المصدر

ة والعمالة الوافدة، يب   ة للعامل  األردن حسب العمالة األردن شطة االقتصاد ال ألبرز األ ل أ تفص تحل و

االجتما  أن    5الجدول   والضمان  والدفاع  العامة  اإلدارة  شطة  أ ان   دا  تحد للذكور  ة  األردن العمالة  تركز 

شاط   ات ذات المحرات والدراجات النارة تالە  صالح المرك شاط تجارة الجملة والتجزئة و اري ثم جاء  اإلج

العامال  االناث  توجهات  اختالفا   هناك  ان  نما  ب ة،  ل التح شطة الصناعات  األ تركزت  ث  األردن ح ت  

عض   ث  شطة معينة من خالل تأن كز االناث  األردن ع ا ا ل م والصحة، وهذا مؤ ة  التعل االقتصاد

ة ال   شطة االقتصاد دا واضحا اختالف اال ها ع الذكور فقط، أما العمالة الوافدة فقد  المهن واقتصار غ

ذ  انوا  سواء  إليها  األ  يتوجهون  شطة  أ واضح   ل  ش واالناث  الذكور  شطة  أ تركزت  ث  ح اناثا،  أم  كورا 

ة الستعمالها الخاص، وتركز  ة إلنتاج سلع وخدمات غ مم ش شطة األ المع ة كصاحب عمل، وأ ش المع

شطة ا عد اال ان تركزهن  نما االناث  د والخدمة االدارة والدعم، ب ش شطة ال ضا  أ شطة الذكور ا ة  ا ل لم

ل االردني   ال من ق ة هو االق ل شطة الم ة العمالة الوافدة  اال س ف ارتفاع  الخدمة االدارة والدعم، وما 

ضمن  ما  ة والتدرب للمرأة  ل ة والتأه امج التوع ل ال د من تفع ة. لذلك؛ ال  ل ع استقدام الخدمات الم

دة. انخراطها  سوق العمل ومما ة جد شطة اقتصاد   رسة أ
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ة، 5الجدول  س س والج شاط االقتصادي والج ان العامل حسب ال س للس ــــع ال   2018‐2017: التوز

شاط االقتصادي  ال
ان العامل ة  جميع الس  العمالة الوافدة  العمالة األردن

ة  ع   اناث ذكور  الممل ع   اناث ذكور  مجم  اناث ذكور مجم

د االسماك الزراعة    0.7 8.3 7.4 0.9 2.0 1.7 0.8 4.2 3.7 والحراجة وص

 0.0 0.5 0.4 0.1 0.7 0.6 0.1 0.6 0.6 التعدين واستغالل المحاجر

ة ل  3.0 10.3 9.4 6.5 10.4 9.6 5.6 10.3 9.6 الصناعات التح

خار   وال والغاز  اء  ه ال إمدادات 
ف الهواء   وتكي

0.6 0.6 0.2 0.8 0.9 0.3 0.1 0.1 0.0 

دارة   و والمجاري  اە  الم امدادات 
ات، ومعالجتها   النفا

0.3 0.4 0.0 0.4 0.4 0.0 0.3 0.4 0.0 

د ش  0.7 17.7 15.7 0.4 6.0 5.0 0.5 10.2 8.6 ال

صالح   و والتجزئة  الجملة  تجارة 
والدراجات   المحرات  ذات  ات  المرك

 النارة
13.7 15.3 5.5 15.3 17.3 6.5 10.6 11.7 2.5 

ن   0.3 1.2 1.1 1.1 8.3 7.0 1.0 5.7 4.9 النقل والتخ

ة  شطة االقامة والخدمات الغذائ  1.9 4.7 4.3 0.6 3.7 3.1 0.9 4.0 3.5 أ

 0.0 0.3 0.3 1.6 1.5 1.5 1.2 1.1 1.1 المعلومات واالتصاالت 

ة والتأم  شطة المال  0.0 0.0 0.0 3.0 1.6 1.9 2.3 1.1 1.2 أ

شطة العقارة   0.0 0.0 0.0 0.3 0.5 0.4 0.2 0.3 0.3 األ

ة ة والتقن ة والعلم شطة المهن  0.0 0.7 0.6 3.0 2.9 2.9 2.3 2.1 2.2 األ

شطة الخدمة اإلدارة والدعم   11.1 17.0 16.3 1.0 1.3 1.2 3.5 7.0 6.4 أ

والضمان   والدفاع  العامة  اإلدارة 
اري   االجتما اإلج

17.7 19.0 10.8 26.4 29.3 14.2 0.8 0.9 0.2 

م   3.9 0.7 1.1 41.5 6.7 13.3 32.3 4.5 9.1 التعل

والخدمة  ة  ال الصحة  شطة  أ
ة  االجتماع

4.0 2.3 12.7 5.5 3.2 15.2 1.1 0.6 4.9 

ه ف ــــح وال و شطة الفنون وال  0.1 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 أ

ة  شطة الخدم  0.5 3.4 3.0 1.9 2.4 2.3 1.6 2.8 2.6 األخرى األ

ة كصاحب عمل،   ش شطة األ المع أ
سلع   إلنتاج  ة  ش المع األ  شطة  أ
ة الستعمالها الخاص   وخدمات غ مم

8.6 7.0 16.6 0.1 0.0 0.2 24.9 19.2 66.9 

الخارجة  والهيئات  المنظمات  شطة  ا
ة م ة اإلقل  عن نطاق الوال

1.1 1.0 1.7 0.6 0.4 1.2 2.1 1.9 3.2 

ع   100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجم

  . 2018دائرة االحصاءات العامة، مسح قوة العمل، : المصدر

ظهر الجدول   ة للمشتغل ف عملون ما ب  70أن    6 مجال ساعات العمل الفعل   48إ    35% من األردني 

ع  ح أن ساعات   ث أن  ساعة  األسب انت أ ح د عن 60العمل لغ األردني  عملون لما ي % منهم 

ة والعمالة    49 ع وهذا مؤ واضح ع عدم المساوة  مجال ساعات العمل ب العمالة األردن ساعة  األسب

ة الط  ة نجد أن الساعات الفعل س للعمالة األردن ل لساعات العمل ع مستوى الج تحل لة لعمل  الوافدة، و

لة لعمل المرأة أ   ة الط انت الساعات الفعل ث  عكس االتجاە للعمالة الوافدة ح انت أقل من الرجل  المرأة 

  منها للرجل. 
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س للمشتغل ممن أعمارهم 6الجدول  ــــع ال ة  15: التوز سنة فأ حسب ساعات العمل الفعل

ة،  س س والج ة والج   2018األسبوع

س  ةالج س  والج
ة ة األسبوع  ساعات العمل الفعل

ة  س  +49 35‐48 35 > ال

ع ال   المجم

ع  36 58.2 1005.8 المجم

 38.5 56 1005.4 ذكر

 22.8 69.3 1007.8 أن 

 األردنيون 

ع  23.4 70.6 1006 المجم

 26.5 68.1 1005.4 ذكر

 10.3 81.2 1008.5 أن 

  غ األردني

ع  60 34.5 1005.5 المجم

 59.8 34.7 1005.5 ذكر

 61.4 32.8 1005.8 أن 

  . 2018دائرة االحصاءات العامة، مسح قوة العمل، : المصدر

ظهر الجدول   ة وللعمالة الوافدة،  ة للعمالة األردن ــــع المشتغل حسب الحالة العمل توز أن تركز األردني    7و

ته   س لون ما  ش أجر والذين  ع المشتغل األردني وحوا  85ان للمستخدم  % من األردني 9% من مجم

و لحسابهم  أن  5عملون  نجد  جندرة  نظرة  و اعمال،  أصحاب  ات  %  األردن العامالت  من  العظ  ة  الغالب

لغت حوا   ة  س أجر ب ة  96مستخدمات  س أجر ب %، إال أن العمالة الوافدة تركزت  العمال المستخدم 

سب متقارة ب الذكور واإلناث.  7% مع وجود حوا 91وصلت إ  عملون لحسابهم الخاص و   % منهم 

س للمشتغل  7جدول  ال ــــع ال ة،    15لعمر  : التوز س س والج ة والج   2018سنة فأ حسب الحالة العمل

ة  الحالة العمل

ة   عمالة وافدة  عمالة اردن

ع ع اناث ذكور  المجم  اناث ذكور  المجم

أجر   94.4 90.9 91.3 95.9 82.7 85.2 مستخدم 

 * 1.9 1.7 1.2 5.4 4.6 صاحب عمل مع وجود مستخدم معتادين

ه دون وجود مستخدم معتادين  5.6 6.6 6.5 2.3 10.1 8.6عمل لحسا

ع األجر  ال يوجد حاالت  * 0.1 0.1 متدرب مدف

ة العامل  * 0.6 0.6 0.5 1.8 1.6 مشاركة أحد أفراد األ

  5*عدد الحاالت أقل من 
  . 2018المصدر: دائرة االحصاءات العامة، مسح قوة العمل، 

  
شة ات المع ات مست   مؤ

ث  ة، ح شة مثل معامل جي ومؤ رفاە األ ات المع ات مست عض مؤ ث عن  ناول هذا الجزء الحد ي

ل   ظهر من الش ــــع للدخل، و ث    10ع معامل جي عن عدالة التوز ــــع معامل جي  المحافظات، ح توز

دائرة   انات  ب مته  لغ معامل جي حسب  ق ما  العامة  أن    0.05االحصاءات  الحظ  ة، و الممل ع مستوى 

ة  ح  ا أو اقل منه ع مستوى الممل ان فها معامل جي مساو ا  لقاء والزرقاء وجرش ومأد محافظات ال

ــــع  تلك المحافظ دل ع سوء  عدالة التوز ، خاصة  عجلون وارد وهذا  ة المحافظات أع ق   ات. ان  
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ل    2018‐2017: معامل جي حسب المحافظة، 10الش

0.05

0
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0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14 معمل جيني للمحافظات

معمل جيني للمملكة

  
ة،  ان والصحة األ انات دائرة االحصاءات العامة، مسح الس االعتماد ع ب احث    2018 ‐2017المصدر: من إعداد ال

  

سات   8يوضح الجدول   ــــع خم ل واضح االختالف    توز ش ظهر  ة، و س ان حسب المحافظة والج الرفاە للس

ان العاصمة جاءوا ضمن  سات الرفاە من محافظة ألخرى، ف محافظة العاصمة حوا ثلث س ــــع خم  توز

س الرفاە األع وحوا   س األد للرفاە، أما  محافظة المفرق 11حة خم قعون ضمن الخم % فقط منهم 

كز  في عود ل ب اال  ذلك  كون الس س األد للرفاە والذي قد  ان ضمن الخم دو واضحا أن نصف الس

انات أن   ث اظهرت الب ظهر 66السور  المفرق ح س األد للرفاە، و قعون ضمن الخم % من السور 

إ حٍد ما  ان متقارب  الرفاە  سات  ــــع األردني ع خم توز أن  ل واضح  أن    ش إال  عها،  سات جم الخم ب 

كون  مكن أن  سات، وهذا أمر ال  ــــع ع الخم ــــع أحدث نوعا من اختالف التوز دخول غ االردني  التوز

ان األردن.   ته ثلث س س لون ما  ش ان غ األردني  ط خاصة وأن الس ة التخط دا عن النظر أثناء عمل  ع
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س للس8الجدول  ــــع ال ة،  : التوز س ة والمحافظة والج ائح رفاە األ   2018‐2017ان حسب 

ان االقامة  م

سات الرفاە   خم

ع  المجم

 األع  الرابع  األوسط  الثا  األد 

 المحافظة 

 100 34.4 24.5 16.4 13.5 11.2 العاصمة

لقاء  100 17.5 19.0 20.3 21.8 21.4 ال

 100 11.0 20.7 24.4 22.6 21.4 الزرقاء 

ا   100 7.5 12.7 19.0 29.4 31.4 ماد

 100 12.9 17.9 22.7 23.1 23.3 ارد

 100 3.3 6.1 15.4 26.2 49.0 المفرق

 100 4.5 12.4 24.0 29.4 29.8 جرش 

 100 4.2 14.4 26.4 32.8 22.2 عجلون 

رك   100 8.7 20.5 28.1 24.6 18.2 ال

لة  100 6.1 14.5 22.5 31.5 25.4 الطف

 100 10.1 10.7 19.1 23.9 36.1 معان 

ة   100 15.5 24.8 20.7 19.5 19.5 العق

ة   ة رب األ س  ج

ة   100 21.3 21.3 21.5 20.0 16.0 اردن

 100 2.7 5.4 6.5 19.4 66.0 سورة

ات اخرى  س  100 20.6 17.6 12.6 20.9 28.3 ج

ع  100 20 20 20 20 20 المجم

انالمصدر: دائرة  ة،  االحصاءات العامة، مسح الس   . 2018  ‐2017والصحة األ

ة األصول   مل

سب امتالك المنازل   تعرض ل ث س س، ح حسب الج ان  األردن  حث امتالك األصول للس ناول هذا الجزء من ال ي

ون أصول  متل ة من  س ساء  األردن، و حال االمتالك يتم عرض  ك واألرا ب الرجال وال ل مش ش مفردهم أو 

التمك االقتصادي للمرأة    ات  دخل ضمن مؤ دات  إ أن مؤ امتالك األصول للس ن، وتجدر اإلشارة  مع آخ

 . ث التمك ة من ح ا للمساواة االقتصاد ق عكس واقعا حق التا    األردن و

ة    9ظهر الجدول   دات ضمن الفئة العم ة الس ،  سنة والال    49‐15س ن منازل أو أرا % فقط من 6أن    إذ متل

مفردهن و ة خاصة  ن منازل مل متل دات  دات 3الس سب امتالك الس نما جاءت  ك، ب ل مش ش ن منازل  متل  %

هن للمنازل   ضا  3أن    إذ لألرا أقل من امتال اء معهن وأ ل منفرد دون وجود  ش ن أرا  متل دات  % فقط من الس

ك معهن. 3 ن أرا مع وجود  متل دات    % من الس

ظهر الجدول   ث  الرجال ح صالح  ة األصول جاءت  سب  مل للمنازل واألرا    10ال الرجال  ة امتالك  س ارتفاع 

عكس الجدول امت ث  دات، ح الس % من الرجال  28سنة وظهر أن حوا  59‐ 15الك الرجال الذين أعمارهم مقارنة 

ل منفرد  ح أن فقط   ش ون منازل  متل ن، و2األردن  شارك مع آخ ال ون منازل  متل ون  11% منهم  متل % منهم 

اء و منفرد دون وجود  ل  ش االشار 2أرا  تجدر  ن.،  آخ مع  شارك  ال أرا  ون  متل فقط  دات %  أن س إ  ة 

دات محافظة  ة المحافظات، تلتها س ق انت ارا أو منازل مقارنة ب ة لألصول سواء  لقاء هن األ مل محافظة ال

د ال تع لذكور   ف هذا بتأث العادات والتقال ان أقل ظهورا. وقد  سب ب المحافظات للرجال  اين ال معان، إال أن ت

ة  ام   تالك األصول. الحق واألفضل
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ا وأعمارهن 9الجدول  وجات حال دات الم س للس ــــع ال ل أو أرض، حسب  49‐  15: التوز سنة حسب امتالك م

ة،    2018‐ 2017الخصائص األساس

الخصائص  
ة  األساس

ن متل ة الال  ال:س  م

ع 
جم

لم
ا

 

ن  متل ة الال   أرضا: س

ع 
جم

لم
ا

ها 
د

ح
لو

ك  
ش

 م
ل

ش
 

ل 
ش

د 
فر

من
ك 

ش
وم

 

ال  
 

ال
 ال

ة
س

 ً
 م

ن
تل

م
 

ها
د

ح
لو

ك  
ش

 م
ل

ش
 

د 
فر

من
ل 

ش

ك 
ش

وم
 

ال  
 

ال
 ال

ة
س

ضا ً 
أر

ن 
تل

م
 

 100 94.2 1.3 1.988.51001.62.9 3.5 6.1العاصمة

لقاء  100 71 3.8 10.4 10.76.255.810014.8 27.3ال

 100 96.7 0.3 0.794.41001.81.1 1.9 2.9الزرقاء

ا  100 94.9 0.6 2.691.91002.61.8 1 4.5ماد

 100 92.8 0.2 0.4931003.63.4 2.3 4.3ارد

 100 92.5 0.3 2.5 4.7 100 91.2 0.4 2.2 6.2 المفرق 

 100 93 0.1 0.393.61002.84.1 2.5 3.5جرش

 100 92 0.1 1.294.61002.85.2 2.1 2.1عجلون

رك  100 92.2 1.2 4.4911004.71.9 1.6 3ال

لة  100 90.7 0.9 2.492.61003.35.1 2.5 2.6الطف

 100 84.4 0.9 3.779.51008.16.6 6.5 10.2معان

ة  100 89.9 2.3 7.782.31002.15.6 5.1 5العق

ع  100 192.6 1.888.81003.23.3 3.3 6.1المجم

ة، المصدر:  ان والصحة األ   . 2018 ‐2017دائرة االحصاءات العامة، مسح الس

س للرجال الذين أعمارهم 10الجدول  ــــع ال ل أو أرض، حسب الخصائص  59  ‐15: التوز سنة حسب امتالك م

ة،    2018‐2017األساس

ة 
س

سا
أل

ص ا
صائ

خ
ال

 

ال ون م متل ة الذين   س

ع
جم

لم
ا

 

ون أرضا  متل ة الذين   س

ع
جم

لم
ا

دە  
ح

لو
 

ك 
ش

 م
ل

ش
رد   

نف
 م

ل
ش

ك 
ش

وم
ن 

ذي
 ال

ة
س

  

 
 ً

 م
ون

تل
م

ال 
 

دە 
ح

لو
 

ك 
ش

 م
ل

ش
رد   

نف
 م

ل
ش

ك 
ش

وم
ن   

ذي
 ال

ة
س

ضا   
ار

ن 
و

تل
م

ال 
 

 100 94.2 0.1 1.4 4.3 100 79.4 0.4 2.3 17.9 العاصمة 

لقاء  100 83.3 1.1 2.5 13 100 72.4 1.5 2.9 23.2 ال

 100 98.4 0.1 0.3 1.2 100 80.0 0.1 1.9 17.9 الزرقاء 

ا  100 82.3 2.0 7.3 8.4 100 73.1 0.2 4.9 21.7 ماد

 100 83.7 0.7 1.8 13.8 100 71.3 0.7 2.3 25.7 ارد

 100 76.0 0.0 2.8 21.2 100 65.2 0.6 2.1 32.1 المفرق

 100 78.3 1.1 4.5 16.1 100 58.7 0.7 5.3 35.4 جرش 

 100 70.9 0.6 3.5 25.1 100 57.2 2.2 1.4 39.2 عجلون 

رك   100 88.0 0.0 0.7 11.3 100 74.5 0.9 0.2 24.4 ال

لة   100 72.4 0.0 5.0 22.6 100 67.5 0.0 0.5 32.0 الطف

 100 79.8 0.9 3.0 16.3 100 67.6 2.0 2.5 27.9 معان

ة   100 78.3 2.3 5.1 14.3 100 64.2 1.9 2.3 31.6 العق

ع   100 85.9 0.7 2.1 11.3 100 69 1.2 2.3 27.5 59‐15المجم

ة، : المصدر ان والصحة األ   . 2018  ‐2017دائرة االحصاءات العامة، مسح الس
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ات    التوص

ة المحافظات األقل حظا  الدخل.  .1 ط نحو تنم ه التخط  ورة العمل ع توج

دات للدخول لسوق العمل األرد خاصة    إطالقورة العمل ع   .2 ه الس ة  مجال توج امج التوع ال

ضا   ة أ م جملة من برامج التوع شهد خموال لعمل المرأة فيها، وتقد ة ال  شطة االقتصاد عض األ  

ة األصول وحق اإلرث.  ة  مل الحقوق القانون  مجال الو 

ه الدعم من مختلف ا .3 صورة أ نحو السور  األردن وذلك لتحس مستوى العمل ع توج لمصادر 

شتهم ودخولهم.    مع

ال   .4 م وحاجات سوق العمل ل اسات تعمل ع المواءمة ب مخرجات التعل ر س العمل ع وضع وتط

دات  قطاعات   ا والسماح لدخول الس ة المؤهلة علم ال الموارد  أ   ثمار  س لتحقيق اس الج

ة المختلفة.  شطة االقتصاد   األ
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دة المستحدثة  عض الصيغ الجد ل المعمم و ــــع و د توز   حول تمد
  

ا  . د   اشيوة لحسن، أستاذ مشارك، احصاء ر

ة ة السعود ة الع   جامعة حائل، الممل

  خلص ستم
حث تصور   هذا قدم   ما وحديثا، وذلك من خالل استعراض أهم   ا ال ل قد ــــع و  ومعمقا عن تطور توز

ً
شام

ال تقدمها هذە الصيغ،   الت  سه ا ال اإلضافة  ل،  ــــع و د دالة ومعلمات توز االسهاب   مع  الصيغ لتمد

م ما تم التحقق مما  غة العامة.  دة ذات الخمس معلمات المشتقة من الص غة الجد م الص ه النموذج  تقد تل

ل من دال االخفاق   شعار عن  د من المسائل المطروحة  االس ة للعد ساهم  االستجا د من وظائف  الجد

من  معلمة  ل  ل لة  المقا الثقة  ات  وف ــــع،  التوز هذا  لمعلمات  احتمال  أق  تقديرات  خالل  من  ة  والموثوق

النمو  التعب عن  ة  ان ح؛ وام م  معلمات األنموذج المق التعب عن ق سمح  ال  غة الموسعة  الص العام  ذج 

توفرها هذە  ال  المتاحة  ات  ان االم االخفاق، واظهار  داللة  المع عنها  المقعرة  ثافة  ال دالة  ل  معلمات ش

األخص   ، واتاحة فرص للتطبيق الم  المجاالت المستهدفة، و ات التخم ل عمل سه دة ل دات الجد التمد

دالة   دراسة غة  المتاح من خالل ص الممكن  ار  الم الخت المجال  وتوف   ، االحتما ــــع  التوز ة  معول مقدار 

ل المفضلة.   نموذج و

ة لمات المفتاح    : ال

قة  ط الفشل،  دالة  ــــع،  التوز ة  وموثوق ة  معول ــــع،  التوز دالة  ــــع،  التوز نموذج  ــــع،  التوز د  تمد ل،  و ــــع  توز

ان االعظم، المواءم   ة، طرق التخم المختلطة. االم

 

On‐Extended Weibull Distribution and Recent New Versions of Modifications 
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Abstract 

This article presents a comprehensive and overview of the evolution of Weibull distribution of 

old and recent, Through the review of the most important formulas to extended model 

function and parameters of the Weibull distribution, in addition to the facilities provided by 

different formulas, in addition to the facilities offered by these new formulas. It has been 

investigated that the new model has functions that contribute to responding to many of the 

issues raised in the sensing of failure function and reliability function. 

As a motivation, the statistical applications of the results based on investigates reliability 

properties of a flexible extended Weibull family of distributions and the mathematical 

properties including fitting with parameters estimation is discussed, and providing the 

facilitative space for the possible choice available through the Weibull model function 

formula. 

 

Keywords: Flexible Weibull Extension, Weibull distribution, Model, Hazard Rate Function, 

Parameter estimation Methods, Failure Rates, Reliability, Fitting. 
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 مقدمة: 

ة االحتماالت واإلحصـــــــــاء،   ضـــــــــمن ــــع احتما مســـــــــتمر اشـــــــــتق اســـــــــمه من اســـــــــم  عت  نظ ل توز ــــع و العالم  توز

ا   اضـــ ل (المهندس ول دي ولودي و ا الســـ ة ع  ) اWaloddi Weibullالف دا لذي عرف توزعه  ال

ـــة ال اظهرت قـــدرتهـــا   ــ ـــل من التوزعـــات االســـــــــــــــــاســـــــــــــ ــــع و عت توز ـــة.  ق الجزء الموجـــب من األعـــداد الحق

اة منذ ظهورها    ارات الح ــــع  [22] م1939اخت غة العامة للتوز م الص لة تعم لة مش عد سنوات قل دأت  .  و

ـل دالـة االنموذج وعـدد   ــ شـــــــــــــ طـة  ـد من المرت ــــع العـد ـث ظهرت منـذ الـدراســــــــــــــــات االو لهـذا التوز معلمـاتـه، ح

ل نفســـــــه ســـــــنة  ل و معلمات مختلفة. ظهر النموذج ذو المعلمة الواحدة وال من ق م،   1951النماذج والصـــــــيغ 

ل  الش غة دالة التوزع    :[21]وقدم ص

𝐹 𝑥 𝑃 𝑋 𝑥 𝑓 𝑥
∞

𝑑𝑥 1 𝑒 ,   1  

غة  ث ان دالة صـ ي  𝜙دالة النموذجح المقدار الج ل المع عنه  الشـ 𝜙معطاة  𝑥  ، تع𝑥  عن

كون معدوم، والمعلمة   أن ال  ه  ط ف شـــــــــــ ، و مة الوســـــــــــط الحســـــــــــا حقق  𝑚ق ي الذي  تع عن المقدار الج

ة.  غة الج الصــــــ ل المع عنه  ل اشــــــتقاق دالة التوزع  مكن اشــــــتقاق دالة كثافة االحتمال من خال  مقدار التح

ة للمتغ  س :   𝑥ال ل التا الش غة المع عنها  ــهذا نحصل ع الص   و

𝑓 𝑥;  𝜙 𝜙 𝑥 ′ 𝑒 ;  𝑥 ≻ 0 

انت دالة النموذج  حاث المطلع عليها دالة كثافة احتمال لنموذج  𝜙وقد ورد  اال 𝑥 𝑥  .  جة اشارت الن

غة دالة االحتمال ودالة التوزع لالحتمال   ل ذو المعلمة والذي نع  ان ص بع توزع و للمتغ العشوا الذي ي

𝑋~𝑊𝑒𝑖𝑏𝑢𝑙𝑙عنه 𝑝  :   والنتائج المحصل عليها 

𝐹 𝑥; 𝑝 1 𝑒 ,  𝑓 𝑥; 𝑝 𝑝𝑥  𝑒 , 𝑥 ≻ 0, 𝑝 ∈ 𝐼𝑅∗ 

جاد  سمح ب ة  غة االخ ل: وهذە الص الش   دالة المواءمة 

𝐹 𝑢 𝑙𝑛 1 𝑢 , 𝑢 ∈ 0,1  

ة   س ا الرئ انات الفشل، والمزا بع نماذج ب ة من خالل ت ادين الصناع ل شائع  الم ش ل  ــــع و ستخدم توز

كفاءة وسهولة  اظهار   ساهم  انات، و الب المتنوعة من  المجموعات  ة نمذجة  سهل عمل انه  ل  ــــع و لتوز

ــــع الوقت أو أي  عدم الف نقاط   انات المستهدفة من خالل توز طا ووصفا للب س ا  ان  ب
ً

سمح بتوف ح ما  شل 

ا  المئة ع المحور العمودي.  ل الفشل ال ل ع المحور األف مقا اس آخر من هذا القب  مق

ل المعممة:  ‐1   نماذج وصيغ و

م اهم   مكن تقد دأ: من خالل الدراسات المستعرضة،  ل؛ ون الت والنماذج المعتمدة لتوزع و   الصيغ والتعد

نات من القرن    : المعلمت النموذج ذو   غة النموذج االول منذ الخمس ر ص د من المحاوالت لتط ظهرت العد

ل الما  الش داللة معلمت  غة دالة التوزع االو المعممة    : [17]، وقدمت ص

𝐹 𝑥;  𝛿, 𝑝 𝑃 𝑋 𝑥 𝑓 𝑥
∞

 𝑑𝑥 1 𝑒 ,   2  

غة النموذج  ع ان دالة ص ي   𝜙وهذا  المقدار الج ل المع عنه  الش 𝜙معطاة  𝑥 ث تع  𝛿، ح

اس(  الق معلمة  مة  ق والمعلمة  scaleعن  معدومة،  تكون  ال  ان  فبها  ط  ش و  ،(𝑝 ≻ معلمة 0 تمثل 

ة. shapeالهيئة( الج غة  الص عنه  المع  اشتقاق    )  التوزع  مكن  دالة  اشتقاق  التوزع من خالل  دالة كثافة 

ة للمتغ   س :   𝑥ال ل التا الش غة المع عنها  ــهذا نحصل ع الص  و

𝑓 𝑥;  𝛿, 𝑝
𝑝
𝛿

𝑥
𝛿

𝑒 ,  𝑝 ≻ 0; 𝛿 ∈ 𝐼𝑅∗,  𝑥 ≻ 0 
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اري للمتغ   ل من التوقع واالنحراف المع طة نحصل ع  س ات  استخدام حسا بع توزع  و العشوا الذي ي

ل ذو المعلمت والذي نع عنه  𝑋~𝑊𝑒𝑖𝑏𝑢𝑙𝑙و 𝛿, 𝑝  :   والنتائج المحصل عليها 

𝐸 𝑋 𝜇 𝛿 𝛤 1
1
𝑝

,  𝑉 𝑋 𝛿  𝛤 1
2
𝑝

𝜇  

ــــع اال عندما يتم   ة حالة التوز د من مصادر التوزعات االحتمال ة مهمة تم التطرق اليها  العد وكحالة اساس

ت   ب مة المعلمة  ت 𝑝ق ل 1 الش 𝛿والتعب عن المعلمة األخرى  1/𝜆  ، سهل علينا التعب عن وهو ما 

داللة معلمة واحدة ــــع اال  غة دالة كثافة االحتمال للتوز ل ( 𝜆ص   ). 1 الش

𝑓 𝑥;  𝜆 𝜆𝑒 , 𝜆 ≻ 0;  𝑥 ≻ 0 

دالة   ل  ش ستعرض  االحتمال  دالة كثافة  ل  ش صورة  مة ولتوضيح  ق عند  𝜆االحتمال  والموضحة    1

ل(  ). 1الش

 
ل ( مة )1الش 𝜆: دالة كثافة االحتمال اال عند ق 1 .  

د من   العد عت   الوقت  ت مع مرور  ة فشل ثا س ع حدث ب أن احتمال وق األ هو  ــــع  التوز اض  اف إن 

د   ا ما ي ناسب  مواقف العالم الحق هذا غ دقيق ألنه غال ل ي ش ل المثال، و احتمال فشل جزء ما، ع س

ا   مثل هذا االدعاء ال ــــع األ الذي  م للتوز ل هو تعم ــــع و عت توز ل، ولهذا  شغ مع وقت االستخدام أو ال

  . المعتمد

ة الخمس  ثالثالنموذج ذو   احات ع النموذج ذو المعلمت منذ نها نات  معلمات: تواصلت الدراسات واالق

مختلفة   صيغ  م  تقد ا  التوصل  وتم  ل،  و لتوزع  النموذج  دالة  غة  ص ر  تط محاوالت  الما  القرن  من 

   [11]منها

𝐹 𝑥;  𝛿, 𝑝, 𝜇 𝑃 𝑋 𝑥 𝑓 𝑥
∞

 𝑑𝑥 1 𝑒 , 𝑥 ≻ 𝜇   3  

غة النموذج  ع ان دالة ص ي  𝜙وهذا  المقدار الج ل المع عنه  الش 𝜙    معطاة  𝑥 تع ،𝛿 

ط ان ال تكون معدومة، والمعلمة   ش مة معلمة الهيئة،  𝑝عن ق ≻ اس، و   0 معلمة التموضع  𝜇 معلمة الق

ة.  غة الج ة  والمشار لهن  الص س ال للمتغ    مكن اشتقاق دالة كثافة التوزع من خالل اشتقاق دالة التوزع 

𝑥  :غة ــهذا نحصل ع الص  و

𝑓 𝑥;  𝛿, 𝑝, 𝜇
𝑝
𝛿

𝑥 𝜇
𝛿

𝑒 ;  𝑥 ≻ 0, 𝛿 ∈ 𝐼𝑅∗, 𝑝 ≻ 0 
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ال دالة كثافة االحتمال نرسم  داللة  ثالثوألجل التوضيح عن اش ة مع عنها  معلمات    ثالثحاالت اساس

 ) ل  ــــع    ). 2الش توز لحتوي  ظل   و للوقت، وعندما  الحدوث كدالة  التغ  معدل  تعكس  معلمات  ع 

قة.  ة متطا ل اآلس   المعدل ثابتا تكون توزعات و

 

 
ل ( مة  2الش ل عند ق 𝛿): دالة كثافة االحتمال و 10, 𝜇 م مختلفة ، 0 𝑝وق 0.5,1,4  

مة 𝑝ونذكر انه عندما تكون ق ت ( 2 ــــع رال مكن االشارة ا Rayleigh distribution  ([3]نحصل توز  .

داللة  :  ثالثوجود صيغ اخرى مع عنها  ل التا الش   معلمات مصاغة 

𝑓 𝑥;  𝜆, 𝑘, 𝑝
𝑘𝑝
𝜆

𝑥
𝜆

𝑒 ; 𝑥 ≻ 0, 𝜆, 𝑘, 𝑝 ∈ 𝐼𝑅 

  

ة    خمس  وألجل التوضيح نرسم  ثافة االحتمال ل من دالة ال داللة ثالثة معلمات ل ة مع عنها  حاالت اساس

ــــع (  ل ((b)، (a)والتوز الش   ). 3)، و موضحة 

 
ل ( ــــع ( 3الش م مختلفة (b) ,(a)): دالة كثافة االحتمال والتوز ,𝑘) عند ق 𝜆, 𝑝. 

دة  قة ال تجعلها مف ال مختلفة؛ هذە  الحق د من أش ل العد ــــع و مكن أن تأخذ دالة كثافة احتمال توز

ات الظاهرة عند تغ  عض التغ انات. وألجل التوضيح نرسم  ة من الب مكن استخدامها لتمي أنواع كث ث    ح

ة تغي  اس، والحالة الثان ت معلمة الق ت معلمة    معلمة الهيئة مع ثا ات معلمة الهيئة مع ثا اس مع ث معلمة الق

ل (  التموضح  الحالت  ة والموضحة  الش ثافة االحتمال   ). 4لدالة ال

0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1

0.12
0.14
0.16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ال
تم

الح
ة ا

ثاف
 ك

لة
دا

الزمن

 p   وقيم مختلفة للمعلمة ،µ =0, 10  ،= δ منحنيات في حاالت قيمة 

p=0.5
p=1
p=4
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ل ( اس والهيئة4الش م مختلفة لمعلم الق    .): دالة كثافة االحتمال عند ق

ل   ــــع و ال متعددة من مجموعات  الحظ ان توز عها ومواءمتها الئم مع اش ت سمح ب انات المختلفة، و الب

دة، ح  م نتائج ج ە من التوزعات، ولهذا له   حالة    وتقد ە عن غ م ة، وهذا هو األهم والذي  عينات صغ

ة.  انات العمل م وقت الفشل الذي تع عنه الب ة وتقي ة والموثوق   استخدامات واسعة  المجاالت الصناع

ــعالنموذج ذو   س (  : معلمات  أر داللة  م  Kies  ( 1958تواصل ك ل  ــــع و غة دالة التوزع لتوز اح ص ــع ا اق   أر

غةمعلمات   : [10] الص

𝐹 𝑥;  𝜆, 𝛼, 𝑎, 𝑏 𝑃 𝑋 𝑥 𝑓 𝑥
∞

 𝑑𝑥 1 𝑒𝑥𝑝 𝜆
𝑥 𝑎
𝑏 𝑥

   4  

غة النموذج  ع ان دالة ص ي   𝜙وهذا  المقدار الج ل المع عنه  الش 𝜙معطاة  𝑥 𝜆 𝑥 𝑎 𝑏

𝑥   تع𝜆   ق املة العامة، والعددين الحق مة معلمة الهيئة المت حددان    𝑎 و 𝑏عن ق قيت  هما معلت حق

لهن   والمشار  التموضع  االحتمال.  توزع  دالة  ل  تموضع ه حددان  العشوائي و المتغ  مة  ق تواجد  ة    ف

ة، والمعلمة  غة الج ة، و  𝑝الص اس اآلس مكن اشتقاق دالة كثافة التوزع من خالل اشتقاق دالة   معلمة الق

ة للمتغ  س ال  .𝑥التوزع 

م النموذج ذو  1987) سنة  Phaniقام فا (معلمات:    خمس النموذج ذو ــع م بتعم ح من    أر معلمات الذي اق

س (  ل ك ل    Kies  (1958ق الش دة لدالة التوزع  غة جد ص  : [19]م 

𝐹 𝑥;  𝜆, 𝑘, 𝑎, 𝑏 1 𝑒𝑥𝑝 𝜆
𝑥 𝑎
𝑏 𝑥

;    5  

ث ان المعلمات  0ح ≺ 𝑎 𝑥 ≺ 𝑏 ≺ ∞,  𝜆 ≻ 0, 𝛼 , 𝛼 ≻ غة النموذج  . 0 ع ان دالة ص  𝜙وهذا 
ي  الج المقدار  عنه  المع  ل  الش 𝜙معطاة  𝑥 𝜆 𝑥 𝑎 𝑏 𝑥 تع  ،𝜆    معلمة مة  ق عن 

العامة.  املة  المت حددان   𝑎 و 𝑏واما   الهيئة  المتغ العشوائي و مة  ة تواجد ق حددان ف قيت  معلت حق

ة، والمعلمت  الج غة  ل دالة توزع االحتمال، والمشار لهن  الص 𝛼تموضع ه اس،   𝛼و الق  معلم 

ة للمتغ و  س ال  .𝑥مكن اشتقاق دالة كثافة التوزع من اشتقاق دالة التوزع 

غة اخرى لدال ل جيونغ (هناك ص أرعة معلمات قدمت من ق ل  Jeongة التوزع  الش   : ]8[) مع عليها 

𝐹 𝑥;  𝛼, 𝛿, 𝜆, 𝑘 1 𝑒𝑥𝑝
𝜆

𝑘
𝑥
𝛿

𝜆
𝜆
𝑘

; 𝑥 ≻ 0 

ث ان  𝜆ح ≻ 0, 𝛼 ≻ 0, 𝛿 ≻ 0, 𝑘 ∈ 𝐼𝑅.  
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ل المعممة:   ‐2 ات الحديثة ع نماذج وصيغ و   أهم التغ

ل   ــــع و غة توز د ص م وتمد ل والتطورات ال حدثت ع تعم ــــع و حاث المنجزة ع توز بع ألهم اال ان المت

قل ع   جد ما ال  ؛ س ينات من القرن الما قات ع    4000منذ الس الصيغ والتطب منجز عل مدروس غ 

أنموذج اظهر  ان  عد  ل.  و ــــع  توز المعلمت    عائلة  ذو  ل  و عض  توزع  والمرونة   المتعددة  قات  التطب

عض الطرق   استخدام  ة التخم لمعلماته  دات، وظهور صع ةالتمد غة انموذج   ][2االحصائ م ص . إن تعم

دا  ع الطرق المختلفة  سمح بتهج صيغ التخم  ة  د من الدوال المرك نتاج العد ل سمحت ب توزعات و

وال ة؛  اس الق التوزعات  األساس؛  عن صيغ  بتوزعات خط  مقارنة  مرونة  أ  ة  توزعات مرك أنتجت عدة   

د عائالت   ب لتول اح أسال ارزن الق ل مؤلف  د من المحاوالت من ق ذلت العد ة،  وألجل تحقيق هذە الغا

ه  غة االنموذج المشار ال اح دوال ص د الصيغ او اق ل من خالل تمد ــــع عائلة و دة من توز قاجد   .  ]5[سا

داللة   حة  ــــع المق ل المعممة للتوز دة عائلة و ل الجد دة للتوزعات و ال  ومن ب العائالت العد ثالثة أش

ــــع التوز من  الفئة  هذە  من  وآخرون  مختلفة  شنان،  ال ل  ق من  مسهب  ل  ش درست  وال   ،

)Balakrishnan( ]4[  ل وعائلة ب ــــع و غة معممة تتقاطع مع توز جاد ص ل المعممة ب . سمحت عائلة و

ي   احث ن ة ع وال اشار اليها ال ــــع أ    . ]Nasiru (]13وآخرون (الثان د واشتقاق عائلة توز وقد تم تحد

م    ة والتح ة الدقة  الموثوق صيغ مختلفة حققت نتائج عال داللة معلمات  ل  ــــع و ، وتوز داللة معلمت

ة مة المعلمات)، وتم  .  حوض دالة الموثوق ا أو متناقص (اعتمادا ع ق ل النموذج غ مت كون ش مكن أن 

د من ا دقة عائلة،مناقشة العد ح  ة للنموذج المق ة األساس اض ــــع  اإلضافة ا    لخصائص ال مشتقات التوز

استخدام انموذج  انات  اة لألنظمة، وقد تم عمل مقارنة للب ة ع دالة الفشل وح األ الذي قدم نتائج عال

ــــع األ ا ــــع السابق للتوز ل. وقد حقق النموذج الممدد نتائج أ مرونة من التوز ــــع و   لمشتق من توز

غة المعممة:  ‐3 الص ل الممدد    أنموذج و

الدراسات  من  د  العد ع  االطالع  الممدد،    عد  ل  و ــــع  توز غة  ص وتوسيع  د  تمد حول  تمحورت  ال 

حات؛ قات ال تلتها ع هذە المق احث    والتطب ساعد  ح المسائل    [2]يرى ال غة  اح ص الحاجة ا اق

االخفاق   دالة  استخدام  خالل  من  المعممة  االنموذج  دالة  دالة  و الممدد  ل  و ــــع  لتوز المتعددة  ة  ق التطب

ل: والفشل الش غة  احث الص ح ال ط   ، و

𝐹 𝑥;  𝛼, 𝛽, ℎ 1 𝑒𝑥𝑝 𝛼
ℎ 𝑥

1 𝐻 𝑥
, 

ℎوتمثل  𝑥  :غة الص   دالة الفشل المعرفة 

ℎ 𝑥
𝑓 𝑥

1 𝐹 𝑥
 

ل أوجنتاد وآخرون ( حة من ق تج النماذج المق عض الحاالت ي ت  ب   : Oguntunde([16]الحظ من خالل ت

 ، 𝑒 1  ،  

تز   ل جوم ح من ق ل اآل الذي اق ــــع و الدقة والتمدد ع حالة توز ان  ع  القرن  )Gompertz(وهما 

احث.  [8]التاسع ع  ة فقد ع عنها ال ل أوجنتاد وآخرون اما الحالة الثان حث  Oguntunde(  ق  اخر)  

ℎ. وكحالة مهمة نأخذ دالة  ]15[ 𝑥    .ة دان قات الم ل ذو ثالث معلمات ألهميته  التطب ــــع و لألنموذج توز

ما  ــــع االحتما  املة لدالة التوز غة ال الص صبح لدينا حالة خاصة مهمة تع  ه    :  وعل
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𝐹 𝑥;  𝛼, 𝛽, 𝑝, 𝛿, 𝑝 1 𝑒𝑥𝑝 𝛼

𝑝
𝛿

𝑥 𝜇
𝛿

1 𝑥 𝜇
𝛿

, 

ل ذو  ــــع و جة ألنه لدينا  حالة توز ة:  ثالثتحققت هذە الن   معلمات الصيغ التال

ℎ 𝑥;  𝛿, 𝑝, 𝜇
𝑝
𝛿

𝑥 𝜇
𝛿

,  𝑥 ≻ 0 

𝐻 𝑥;  𝛿, 𝑝, 𝜇
𝑝
𝛿

𝑡 𝜇
𝛿∞

𝑑𝑡
𝑡 𝜇

𝛿
 

المعلمت   او  الواحدة  المعلمة  ل ذو  ــــع و انموذج توز اعتماد  وهما حاالت ،  [2]مكن اشتقاق حاالت مهمة 

ة المستهدفة.  دة من التوزعات االحتمال  الشتقاق مجموعات جد

غة المعممة:  ‐5 الص ل الممدد     تخم معلمات أنموذج و

تقدير  مسألة  مناقشة  قد ساهموا   احث  ال من  د  العد جد  ل ومشتقاته  ــــع و توز عائلة  ع  المتطلع  ان 

ل   ــــع و المدروس  وتخم معلمات عائلة توز ــــع  للتوز المعتمد  انموذج  ل  مختلف صيغ ش متعدد معلماته 

الهندسة   المعلمت ع نطاق واسع   ل ذو  ــــع و توز الحظ استخدم  المستهدفة ألجل ذلك.  قات  والتطب

ات الز  ل الف اة وتحل انات الح ل ب اإلضافة ا تحل ة،  ائ ه ة للمنظومات ال ة واالعتماد ة  ودراسة الموثوق مان

ة نوعا ما    ان تقدير معلمة الموقع وحدود الثقة مسألة صع ة من االنهاك وعنا الفشل، ومع ذلك،  الخال

طة س ال ارة  المع الصيغ  ماسة   [9]النماذج ذات  الحاجة  انت  معلمات  ثالثة  ذو  ل  ــــع و توز انموذج  .أما  

ا جاد المخمنات ال تتم  ن لسوء الحظ  حائلة  لتخم المعلمات الثالثة وا ة، ول ة المطل لصفات االحصائ

حث عن حجم العينة الالزمة لتحقيق هذە   استمرار مما استد ال انت المسألة تتعقد  ة الحجم  العينات صغ

والمخمنات   ة  ع الطب الحالة  ا  للوصول  ة جدا  العينة كب تكون حجم  أن  األمر  تطلب  ما  وهو  الخصائص، 

فؤة، هذا األ  ة الفعالة، وهنا ال حث ع الطرق التخمي احث والمهتم ا ال د من ال مر استد من العد

ة الهجينة.     ظهرت فكرة استخدام الطرق التخمي

طة جدا وسهلة التطبيق،   س ة  قة رسوم ند إ ط س ل  د حت الطرق الهجينة كنهج را مهجن  وقد اق

سهولة وجود وتف  وال تب  ضا  انات الخاضعة أ ة للب س ال . وعالوة ع ذلك،  رد تقديرات االحتمال األق

ل ل وال طرحت من ق ل مغلق لمعلمة الش الحصول ع ش سمح  ة، وهذا  ب ة من حجم العينة ال  للرقا

شنان، وآخرون ( ل المعممة  Balakrishnan  ([4]ال . سمحت الطرق المختلفة لتقدير معلمات نموذج و

حث ع االفضل ب هذە الطرق من خالل عمل دراسات  داللة ارعة معلمات والنماذج المشتقة منها ا ال

نوف   ومعاي سم اس كولموغوروف،  مق استخدام  او  الخطأ،  متوسط  استخدام  تناسبها  ث  من ح مقارنة 

افض د  بتحد اإلضافة سمح  النماذج، وهذا  دراسة هذە  المستهدفة من  ة  ق التطب االهداف  تحقق  قة  ل ط

ة ال تظهر الحدود القصوى لتقدير   اة العدد ة ودراسات المحا ل ة  واالجراءات التحل ان الستخدام الطرق الب

ة ال تفو  د من خاللها الطرق التخمي ل المعمم وتحد ات  المخمنات لمعلمات انموذج و ها وتحقق المم ق غ

وآخرون   م  ان ن كس  فل احث  ال اليها  اشار  وقد  ة  االخ السنوات  وال ظهرت   فؤة  وال ة  الق ة  االحصائ

)Felix Noyanim([7] 

غة المعممة:   ‐6 الص ل الممدد    مواءمة أنموذج و

مو  سمح لنا  غة ال  حث ع الص حة، ن ــــع المق غة دالة التوز ــــع االحتما من  من خالل ص اءمة دالة التوز

𝐹خالل وضع   𝑥;  𝛼, 𝛽, 𝑝, 𝛿, 𝑝 𝑢   ة مع عنها رات نجد معادلة ج عد تح غة و ، ومنه خالل الص

غة:    الص
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1
𝑥 𝜇

𝛿
1
𝛼

𝑙𝑛
1

1 𝑢
𝑝
𝛿

𝑥 𝜇
𝛿

 

المجهول  تغ  خالل  من  ة  الج غة  الص هذە  ع  ات  تغ جراء  𝑔و  𝑧و 𝑢, 𝛼, 𝛽 

 𝑙𝑛  1صبح لدينا المعادلة ت 𝑧 𝑔 𝑢, 𝛼, 𝛽 𝑝𝛿 𝑧   ة للمتغ س ال حل المعادلة   𝑧، و

ة للمتغ  س ال ة، ثم  مكن  𝑥وال  من الدرجة الثان غة المعممة.  الص ل الممدد  حة    مواءمة أنموذج و المق

ة للمتغ العشوا   م العشوائ د الق ةمن خالل تول مه العشوائ ة ال    𝑥الذي ق ة العشوائ د المتتال ، ومنه تول

مة الحدود للمتغ العشوا  ة لمجاالت تغ ق ط طرة ع الحدود الض تبع الظواهر المستهدفة والس سمح ب

فاءة.  ة وال قدر عال من الفاعل ــهذا تتحقق األهداف المسطرة    و

ع ‐7 ل المعمم و ــــع و د توز قات تمد دة المستحدثة: تطب   ض الصيغ الجد

ستخدم مثال    ث  ة، ح قاته األساس ساع مجاالت تطب ل وا ــــع و ة توز تؤ الدراسات المطلع عليها ا اهم

ة والظواهر،   ع نماذج الخدمة ال تع عن الظواهر العشوائ د من اف  وصف أنواع مختلفة من الفشل للعد

بع مقدار دالة   لت الفرصة  اة لألنظمة  وتع  الح د  العطاء وح ق قاء ع  ال ل مقدار  ة تحل ة وال الموثوق

احث ش ديو الي وآخرون ( سهاب ال ة، وقد تطرق ب ضا  Lai Diew‐Chin ([6]العشوائ ل ا ــــع و سمح توز  .

مقدار معدل الخطر لمتغ ع نطاق صغ  قاء  فة دالة ال تبع معدل الخطر، والتعب ع عنا وظ  لمجال  ب

ل دالة الحوض لدالة   بع ع ش ل والت التعد سمح  ار نموذج مناسب  ما يؤدي إ اخت ، و المتغ العشوا

ل الفارق الزم   ق المنتجات من خالل تحل س بؤ لفرص  دالة الت ل ع الفرص ذات الصلة  ة والتعد الموثوق

احث راتان دا تا(ب الطلب والعرض، وقد أشار ا ذلك ال   . RatanDasgupta ([20]سكي

ل  ــــع و توز لعائلة  قات  التطب ل ممدد   ومن خالل االطالع ع  ــــع و توز قات وضائف  ان مجال تطب يتضح 

ل اإلحصا للظاهرة،  ة للتحل ع أداة ق ما  عة،  ل الظاهرة المت ار دالة االنموذج المنتقاة لتمث مقدار اخت

طة   س ال النماذج  عض  ب  تج كولس  وتم  ن احث  ال اليها  اشار  وال  الجودة  ط  ض مقدار  بع  ت  

)Nichols([14]  انات التلوث البي ة، و تفس ب بؤات لألحوال الج د من الت ضا  العد ، وقد استخدمت ا

ة المعقدة منذ  ع بؤ للظواهر الطب ة والت بع الحاالت الج ، او ت ة مثل التلوث النف عض الظواهر الصناع   ل

احث بول ( عينات من القرن الما وقد اشار ال   . Paul G([18]الس

القرارات   ل  وتفض ار  اخت ة  عمل تخدم  ال  ة  العشوائ ه  انات ش الب ع  الحصول  المواءمة   ة  عمل سمح 

عة   المت ات  االل ط  ضوا د  والتق الظاهرة  ط  م  مح للتح المتاحة  الفرص  ضا االطالع ع  المستهدفة، وا

ش نتائج هذە الدراسة ان التوسيع المستحدث  لل كة.  شا فروعها الم ات الحالة واالحاطة  ل متغ مستق بؤ  ت

ة للظواهر   طة غ النق األخص الحاالت الخل قات المستهدفة و يح فرص اوسع للتطب لدالة االنموذج ومعلماته ي

ت ال تحدثها االسعار، بع الزالزل والمفاج ة مثل ت ع املة بنموذج الدالة    الطب ل هذا متوقف ع االحاطة ال و

  المتبع للظاهرة المدروسة. 
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ات التوافق  نتأث  ع وفق االس   التفك المنط للمدي

وفة) ا  جامعة ال ادات العل ة آلراء عينة من الق ل   (دراسة تحل

 

ال ل ال اح جل  م. م. نور ص

ات  اض ات وال ة علوم الحاس ل وفة     جامعة ال

  م. د. محمد حس ع حس الجنا .أ

ة االدرة واالقتصاد  ل ة   ن   الجامعة المس

 

   المستخلص

عاب مفهوم التفك المنط  حث ا اس ات  يهدف ال ە  تحقيق التوافق االس ان تأث ل و ش أحد   الذي 

ة فضال عن كونه أمر اسا ومهم  نجاح وتم المنظمة،   ج ات ارەاهم السمات االس مصدر اطمئنان    واعت

التلل ذين وتصدي للمش التنف ن  ة وقدرته ع    مدي م ة والتنظ ج ات   منح فرصا خالل مراحل االدارة االس

والتن ات  االس االداء  مجاالت  قها   لتطب ة  ومناس دة  .  جد المتم ع ظ  المنط    ما  التفك  مفهوم 

احث     اهتمام االدارة  ال ةدراسات  ج ات ل خاص.   واالس ش ة    تهقدر ل  منها  المناس الحلول  اط  ن اس ع 

ال  ل عام،    تللمش ه ش ورة ملحة    وأصبح االهتمام  ة  شها مع   اآلونة االخ سارعة ال تع  التطورات الم

ةالمنط    تطبيق التفك ل ال تحاول  منظمات االعما ة    غ ئتها الداخل ات  اعمالها و تحقيق التوافق االس

ة.    والخارج

ار ووقع اال  وفة ومعاونيهم    ع  خت ات جامعة ال ل مثلون    فضال عنعمداء  صفتهم  ة فيها  رؤساء االقسام العلم

انات ال تكونت من   مصدر لجمع الب انة  ات، وتم اعتماد االس ج ات ا المسؤولة عن وضع االس اإلدارات العل

ل متغ  ات ل ي الدراسة بواقع ثالثة مؤ اس متغ ات لق عاد  ، اذ  ستة مؤ (االدراك   التفك المنط انت ا

, المع ة)الح عاد  لومات, الحالة النفس ات وا )،  التوافق االس   وزعت لذلك(االتصاالت، المشاركة، التمك

انة  128( جع منها ( أ) اس انات  94س ل الب ة لتحل ب االحصائ استخدام عددا من االسال لها  ) فقط وجرى تحل

ة (  ة للعلوم االجتماع   ). SPSSاستخدام الحزمة االحصائ

ساعد المنظمات ال  اهان من  و  مكن ان  جا للتفك المنط  م النتائج ال تم التوصل اليها وجود تأث ا

ة   ة التوجهات االدارة المعا لتحقيق التوافق  و س ا موا ات بتفع ات التفك المنط لديها،    االس ال

ؤكد   المن اهم العوامل المؤثرة  نجاح اعم  ما ان التفك المنط  وضع برامج خاصة    الحاجة ا  المنظمة و

ا.  ر مهارة التفك المنط لدى االدارات العل   لتط

 . ات ، التوافق االس ة: التفك المنط لمات المفتاح   ال

  

Strategic Alignment According to Effective of Logical Thinking of Managers 

Analytical Study of samples’Opinions for Senior Leaders in the University of 

Kufa 

Abstract 
The research aims to understand the concept of logical thinking and explain its effect 
in achieving strategic alignment, which is one of the most important strategic features 
as well as being essential and important in the success and distinction of the 
organization, and considering it as a source of reassurance for executives and 
addressing problems during the strategic and organizational management stages and 
its ability to grant new and appropriate opportunities for its application in 
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Distinguished strategic and organizational performance areas. The concept of logical 
thinking also meant the interest of researchers in management studies and strategy, 
in particular. Its ability to devise appropriate solutions to problems in general, and 
interest in it has recently become an urgent necessity with the rapid developments 
experienced by business organizations trying to apply logical thinking in order to 
achieve strategic alignment in their business and its internal and external environment. 
The deans of the colleges of the University of Kufa and their assistants as well as the 
heads of the scientific departments in them were chosen as representing the higher 
departments responsible for developing strategies, and the questionnaire was adopted 
as a source for collecting data that consisted of six indicators to measure the study 
variables by three indicators for each variable, as the dimensions of logical thinking 
(perception) Sensory, information, psychological state) and the dimensions of strategic 
alignment (communication, participation, empowerment). Therefore, (128) 
ques onnaires were retrieved from them (94) only and were analyzed using a number 
of statistical methods to analyze data using the statistical package of social sciences 
(SPSS). 
Among the most important results that were reached was the presence of a positive 
impact of logical thinking that could help organizations seeking to keep pace with 
contemporary administrative trends and achieve strategic alignment by activating the 
mechanisms of logical thinking with them, and logical thinking is one of the most 
important factors affecting the success of the organization's work and confirms the 
need to develop programs Especially to develop the logical thinking skill of the higher 
departments. 
Key words: logical thinking, strategic alignment 
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    المقدمة

دور  ات    برز  االس ملحوظالتوافق  ل  ب   ش جا  اال ط  ا ال ع  للمنظمات  ة  التنافس القدرة  ز  تع  

اغة    هومن اهم جوانب نجاح  ،وحداتها  عملون ع ص انه يتطلب التواصل المستمر ب االقسام واالفراد الذين 

ة العامة للمنظمة   ج ات ةاالس ة   ،ووحداتها الفرع د من االهتمام ومراق ات ال وألجل الوصول ا التوافق االس

المختلفة وتأ االقسام  ب  ال تحدث  المهالتفاعالت واالجراءات  ط  الضوا ورة  لتحقيق  د  ة والمالئمة  ن

قها ذلك   ة لتحق دائل المناس حث عن ال مكن للمنظمات االعتماد عليها    ،التوافق وال ومن اهم االدوات ال 

اع   ة هادفة تقوم ع اساس اعادة   ، التفك المنط لديها مدخل  للوصول ا التوافق  ات ك ة دينام كونه عمل

م ما   مكن استخدامها  اتخاذ القرارات وحل الفرد من رموز ومفاه  دخر تنظ دة  م وتصورات  انماط جد

الت   طو المش ها القدرة ع التفس وال ه المنظمة والعمل ع امتال   النتائج   الجد مع  فهم الواقع الذي تمر 

ار   وصوال  االعت بنظر  الطارئة  الحاالت  وأخذ جميع  دائل  لل الحاسم  م  والتقي الشاملة  الصورة  أحد    وعدە  ،إ 

ال األ تقدما للتفك و   ثابتا وصارما للمنطق. من يتطلب ما االش
ً
  استعما

المنهج    وقد  ع  الحا  حث  ال الشام لالتحل  الوص  اعتمد  ل  التحل ع  ساعد  منهجا  واونه  لعميق  ل 

لة حث  للمش د ال ات   ،ق د التأث ما ب متغ غ جملة من المقاصد لعل من أهمها تحد ل حث  وقد استهدف ال

د من مدى صحتها  ارات للتأ دورها لعدة اخت اتها وخضعت  اغة فرض عمداء    اخت وقد  ،  الدراسة وال تمت ص

وفة ومعاونيهم فضال عن رؤساء االقسام ات جامعة ال ا المسؤولة عن   ل صفتهم اإلدارات العل ة فيها  العلم

ي   اس متغ ات لق انات ال تكونت من ستة مؤ مصدر لجمع الب انة  ات، واعتمدت االس ج ات وضع االس

الح  المنط (االدراك  التفك  عاد  ا انت  اذ   ، ل متغ ات ل الحالة    ،المعلومات  ،الدراسة بواقع ثالثة مؤ

ة) و  )، وزعت منها (النفس ات (االتصاالت، المشاركة، التمك عاد التوافق االس جع منها  128ا انة أس ) اس

ة  94( استخدام الحزمة االحصائ انات  ل الب ة لتحل ب االحصائ استخدام عددا من االسال لها  ) فقط وجرى تحل

ة (   انات والمعلومات ال ح  ). فضال عنSPSSللعلوم االجتماع احث  الب حث  صل عليها ال ا. وانت ال موقع

ات اعمال العينة  ات عكست حي نتاجات وتوص اته  موقع الدراسة. و اس قات متغ   تطب
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حث  حث االول: الم ة ال قة منهج ة سا   وجهود معرف
حث  اوال:  ة ال   منهج

لة ‐1 حث مش   ال

قها   س المنظمات ا تحق ة ال  ج ات ات من ب اهم الخصائص االس د الحاجة ا التوافق االس ا ت

ح    سابها القوة الناتجة من الوض عمل ع ا ة،كونه  االمر الذي يؤدي ا تحس ادائها وتحقيق المرونة    الرؤ

حث عن المحتوى   لة  ال من المش ل عام. ولذلك ت ش دة  ة للفرص الجد ة    الفكري االستجا ل صع لتقل

قه   ام بتطب مومة استمرارە واالل قه ود ە  ومنعتحق مكن    ،تع ات ال  اع جملة من الفوائد والمم التا ض و

مكن من  ما    ها،حققان   ان التفك المنط هو من ب اهم العوامل ال  ث من المنظمات تدرك  حت ال اص

ات  ر مهارة التفك المنط  و   خاللها تحقيق التوافق االس  عليها العمل ع وضع برامج خاصة لتط

حث   لذا  لديها.   لة هذا ال د مش ة الوصول ا التوامكن تجس ات  صع مكن   المنظمات، و فق االس

لةالتعب عن   ات   لتفك المنط هل لساؤل عام مفادە (ب  تلك المش   منه ) و تأث  تحقيق التوافق االس

ساؤالت الخاصة  تؤطر مكن ان  حث مجموعة من ال لة ال ة: مش   اآلت

 المنظمة؟ لدى  التفك المنط وتطبيق  إدراكما هو مستوى  -1

ات   إدراكما هو مستوى  -2  المنظمة؟وتحقق التوافق االس

ة لل و هل هناك تأث ذ -3 ؟ التوافق  تفك المنط داللة معن ات  االس

حث ‐2 ة ال   اهم

حث ال ة  أهم بع  االعمال    ت منظمات  وحاجة  ات  المتغ وتأث  عالقة  ان  ب قها   تحق المتوقع  النتائج  من 

كة ب  س واضح إلجراءات مش ة    االدارات، وكذا   لممارستها  السلوك االداري والتنظ وتأس المواضيع  اهم

مكن    الجوانب ال يناقشها وال تعد من   اس تطور المنظمة ونجاح  بواسطتها ال  قها ق ها من جانب, وتحق

من    حث  ة ال ة  مجال وحدود تخصصها، وع هذا األساس فإن أهم التنافس ة  لهللم لمفهو    تحل

ات   الهما التفك المنط والتوافق االس م    و ة  من المفاه د   المعا د من دراستها بتعمق شد كونهما  و ال ال

ة ال تمارس   م الحي ة مختلف المجاالت من المفاه ة. م العو  العلم   ل

حث ‐3   اهداف ال

ة:  غ األهداف اآلت ل س ل عادە  أ حث واهميته ومن اجل اإلحاطة  لة ال دە  مش   ضوء ما تم تحد
شار واالستخدام ‐1 ات ب اعضاء المنظمة.  الفاعل تقدير االن م التوافق االس  لمفاه
د قواعد التفك المنط لدى عينة ‐2 حث.  تحد  ال
3‐  . ات د درجة تأث التفك المنط  تحقيق التوافق االس  تحد
ة وكشف تفاعالت  ‐4 حث الفرع ات ال عاد متغ ص أ شخ ل و اط والتأث تـحل نها.  االرت  ب
ة ‐5 ان ا التخصص االداري   أم ة  ئ الب قاته  حث ومواقع تطب ات ال م متغ حدود مفاه ة   اضافة فك

ات   . واالس

حث ‐4 ات ال   مخطط وفرض

حث  ادناە   لل الفر  التأث جسد  الذي  األنموذج  الدراسة    اتجاهات  ات  متغ األ ب  ة   عاد وتفاعالت    الفرع

      . ترجوها وتحقيق األهداف ال  لدراسةل
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ل (     ) المخطط الفر 1الش

سة   الرئ اته  متغ تفاعل  ار  الخت حث  ال ات  فرض اغة  ص تم  واهميته  وأهدافه  حث  ال لة  مش مع  سجاما  وا

ة، :   والفرع أ ما    و

سة:  ة الرئ ة للتفك المنط   الفرض . ايوجد تأث ذو داللة معن ات   لتوافق االس

ة  ات الفرع ة الفرض ة: وتفرعت من هذە الفرض   التال

ة :  الفرض ة األو ة لإلدراك الح  الفرع عاد    يوجد تأث ذو داللة معن . التوافق  ا ات  االس

ة:  ة الثان ة الفرع ة للمعلومات   الفرض عاد  يوجد تأث ذو داللة معن ات  ا   . التوافق االس

ة الثالثة:  ة الفرع ة الفرض ة للحالة النفس عاد     يوجد تأث ذو داللة معن . ا ات   التوافق االس

حث ‐5   مجتمع وعينة ال
وفة ( ا ا جامعة ال عة ادار ة التا ز العلم ات والمرا ل ت ال ة مختلفة    22اخت ة    5ول ز علم ة)، مرا حث   و

احثان بتقارب المستوى العل واالجتما والمه ألفراد هذا المجتمع،   حث وذلك العتقاد ال مجتمعا عاما لل

اتها   ا وكذ ان العمل وتأث ة م ة تفرضها خصوص ة وفك سان ئة عملهم واندماجها  تفاعالت ا ة ب     خصوص

ل من هم  م ادي ل ل. فضال عن الدور الق س قسم فأع الفرد والمجتمع  ة لمستوى رئ مارسات ادارة وعلم

ة   إدرا ذي صلة برؤ قدرات وشمول  متازون  انات  ورسالة  و ا ان االس الجامعة، مع االشارة  ة  ج ات واس

د العينة   ة  الموزعة للمشمول بتحد يب  )  1(جدول  الوالمتواجدين فعال  وظائفهم وقت توزعها، و القصد

ل تفص مجتمع وعينة الدر  ش     : اسة 

  ) مجتمع وعينة الدراسة1جدول (

  المجتمع  العينة
المجتمع المحدد 

حث   لل
حجم العينة 

ة    القصد
انات  االس
جعة   المس

انات  ة االس س
جعة   المس

  4622المجتمع ال  

  2478موظف    % 73,437  94  128  183

  2144تدر 
احثان    المصدر: من اعداد ال

ب جدول (ما   ة وقت  2و سب المئ غة االعداد ال ص حث  ة لعينة ال موغراف ) المواصفات والخصائص الد

 : ما  انة و ــــع واستالم االس   توز

عالقة      

 
ات

س
ال

ق ا
اف

تو
ال  االتصاالت 

 المشاركة

  التمك
ط

من
 ال

فك
لت

ا
 

 االدراك الح 

 المعلومات

ة  الحالة النفس
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ة 2جدول ( موغراف حث ع وفق الخصائص الد ــــع عينة ال سب توز  ( 

ان   المتغ  ة   العدد   الب س   ال

س    الج
  %90  85 ذكور 
  %10  9 اناث 

  العمر 

31 – 40 24  26%  
41 – 50 32  34%  
51 – 60 29  30%  

  %10  9  فأ – 61

ل الدرا    التحص
  %84  79  دكتوراە

  %16  15  ماجست 

  اللقب العل 

  %33  31  استاذ

  %49  46  استاذ مساعد

  %18  17  مدرس

  سنوات الخدمة 

1 – 5  6  6%  

6 – 10  19  20%  

11 – 15  22  23%  

16 – 20  24  26%  

  %25  23  فأ ‐ 21

  المس الوظ 

د   %13  12  عم

د    %33  31  معاون عم

  %3  3  مدير مركز

س قسم    %51  48  رئ

انة  المصدر:  ع ا االس الرج احثان    من اعداد ال

ة  2الحظ من الجدول ( كز  الذكور دون االناث. فضال عن وجود الخ وفة ت ا  جامعة ال ان االدارات العل  (

افي لدى عينة الدراسة ألداء مهامهم ع   ل    وجه، أفضلوالمهارة ال ش وأن حملة شهادة الدكتوراە هم اال 

الجانب االداري   م المهام االدارة لحملة الشهادات  ملحوظ وهو مؤ ع اهتمام الجامعة  سل ا،و ما ان    العل

ة االع   ة    للمناصب، توليهم    أ االلقاب العلم ة سنوات هم االغلب ة الذين زادت خدمتهم عن ع س وان 

ال  التا  ة  تو المناصب االدارة، و اف ة والقدرة ال ون الخ متل دل ع ان معظم افراد العينة  حظ وهذا 

عة العمل  الجامعة.  ل منهم مع طب حملها  سجام معظم الخصائص ال    ا

ة المستخدمة ادوات ‐6 حث والوسائل االحصائ   ال
حث   ة لل انات والمعلومات المطل ،هنالك عدد من أدوات ووسائل جمع الب الذكر أن هذە   العل ومن الجدير 

عة منهج   طب حث،األدوات تتحدد عادة  ة    ال حث ع ثالثة أدوات و (المصادر العلم   المختلفة، وقد اعتمد ال

الت   والمقا ة  دان الم ارات  ة،ال جمع    الشخص اسا   ل  ش انة  االس ع  االعتماد  وتم  انة)  االس

عينة   حث،المعلومات الخاصة  ة (  ح  ال ة للعلوم االجتماع ل  SPSS استخدمت الحزمة اإلحصائ )  تحل

انات واستخراج    النتائج. الب

ارات ‐7 ات  اخت   الصدق والث
انةصممت   لها   االس د من الصدق الظاهري    ش ة، والتأ س العلم ع ا مجموعة من المقاي عد الرج األو 

انةوصدق المحتوى   م    استخدام  لالس م المختص  مجال علم  أسلوب التحك المرح لعدد من المح

ار   ع االعت م  لها النها  و اإلدارة، ولقد اخذت مالحظات المح ش انة  الت ع االس عض التعد اجراء 
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ان الغرض منها   يتالءمالذي   ال  س  اتها. واستخدمت عدد من االدوات والمقاي ات الدراسة ومتطل مع متغ

ة  ات وفاعل ار مدى صدق وث انةاخت : لللغرض المحدد   االس ما    ها و

 : الصدق الظاهريأــ 

انة للغرض الذي صممت ألجله ومدى   ة االس اس االدقتها  مثل الصدق الظاهري مدى صالح عاد ال   ق

حث   طها ومقدار فيالدراسة  ت انة ومدى ترا ح فقرات االس ها, اذ يهدف الصدق الظاهري ا التحقق من وض

م   المح االساتذة  من  عدد  ع  ة  االول غتها  ص انة  االس وعرضت  الدراسة,  ات  متغ اس  لق مالئمتها 

الظاهري الصدق  ان  لب واالحصاء,  االدارة  علم  مجال  ث   المختص   ح من  فقرة  ل  ح  وض ومدى  لألداة 

ة اتفاق   س ة  انة االول ارات, وقد حققت االس حه من الع جب تصح اغة وتصحيح ما  المحتوى الفكري والص

 ) لغت  ة  انة  %85عال االس الت ع  التعد عض  ار واجراء  االعت ع  م  المح ), ولقد اخذت مالحظات 

ات الدراسة ومتطل لتتالءم   اتها. مع متغ

اس ب ــ  ات المق ار ث  :  اخت

د تطبيق   ما لو أع ه الحصول ع نفس النتائج ف قصد  ,  الو فارق زم اس ع نفس العينة مرة اخرى   وهذا مق

انة مرت ع  ــــع االس تم الحصول عليها  حال تم توز النتائج ال س ات  اس الدراسة وث ساق  مق ع ا

وصدق   ات  الث معامل  اس  لق اخ  رون الفا ار  اخت ع  االعتماد  تم  وقد   , مختلف زمن  انفسهم   االفراد 

انة ال    Cronbach's Alpha(  أنهأذ    ،االس س  المقاي سب  ا من  وصدق  )  ات  ث درجة  لحساب  ستخدم 

سا ع الحقائق ال توصل اليها   انة، وتأس حث  ذلكاالس اخ (  ال رون لغ معامل الفا ) درجة,   %98.4فقد 

من   ا  ات  للث معامل  وضح  ل   المطلوبوهو  , و ل كب ش ه  عل االعتماد  مكن  انة، و االس وقبول  ة  صالح

اخ ل3الجدول ( رون عاد الدراسة. ) معامل الفا عد من ا   ل 

اخ 3جدول ( رون ار الفا   ) نتائج اخت

ات الدراسة اخ  متغ رون ة  الفا ات الفرع اخ  المتغ رون   الفا

 %96.1  التفك المنط 

 %96  االدراك الح 

 %96.1  المعلومات

ة   %96  الحالة النفس

ات   %96.6  التوافق االس

 %88  االتصاالت 

 %94.6  المشاركة

 %94.7  التمك

ات الدراسة       اخ لجميع متغ رون  % 98.4الفا

احثان    المصدر: من اعداد ال

ا:  قة ثان ة سا ة لجهود معرف   مراجعة نظ
كون أ   ات الدراســــــــة ووضــــــــعها  جدول ل قة ال تناولت متغ ة الســــــــا تم عرض عدد من الجهود المعرف ســــــــ

طا  س   لعرضها. ت
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قة  التفك المنط     ‐1 ة سا   جهود معرف
م,   األو الدراسة    2016م وك

ات  الجامعة   عنوان الدراسة  الت لدى التدرس حل المش   التفك المنط وعالقته 

ع الدراسة  ة   ن ل   دراسة تحل

ة  مجال الدراسة  ن غداد والمس   جامع 

ة 100  حجم العينة   تدرس

  هدف الدراسة 
ات عينة الدراسة ع حل   عة العالقة ب التفك المنط وقدرة التدرس معرفة طب

الت   المش

ة  ب اإلحصائ ،االحصاء   األسال سون الوص اط ب   معمل االرت

نتاجات   أهم االس
الت لدى  اط ب التفك المنط حل المش ات  وجدت الدراسة عالقة ارت التدرس

  الجامعت

ة    Bakir & Bicer, 2015  الدراسة الثان

 Logical Thinking and Cognitive Development Levels  عنوان الدراسة 
ات التطور المعر  التفك المنط ومست

ع الدراسة  ة   ن  دراسة تج

ا  مجال الدراسة  م  ترك   قطاع التعل

  معلمةمعلم و  241  حجم العينة

ة لدى االفراد   هدف الدراسة  ات المعرف ر المست ة التفك المنط  تط ان د ام   تحد

ة  ب اإلحصائ ار  األسال ، اخت   ) t) ,ANOVAاالحصاء الوص

نتاجات   أهم االس
ات المعرفة   ر مست جا كب للتفك المنط  تط وجدت الدراسة ان هنالك تأث ا

س غض لدى المعلم   النظر عن الج

ات    ‐2 قة  التوافق االس ة سا  جهود معرف

س والنعمة،   الدراسة الثالثة     ٢٠١٠يو

ة  إطار عينة من    عنوان الدراسة  ات التنافس ق ات المنظمة واالس ج ات ات ب اس التوافق االس
الموصل ة للقطاع الخاص  ات الصناع   ال

ع الدراسة  ة   ن ق   دراسة تطب

الموصل  مجال الدراسة    ات القطاع الخاص 

كة 30  حجم العينة   مدير 

  هدف الدراسة 
ات   ق ة مع االس ات المنظم ج ات ات ب مجموعة من االس معرفة قدرة التوافق االس

غ اهداف المنظمة ل ة     التنافس

ة  ب اإلحصائ   األسال
اي  ــع  ة (م ب الالمعلم ، االسال ل الوص  عن معامل  2Xالتحل

ً
اس التوافق فض ) لق

ان   االق

نتاجات   أهم االس
ة  ة التنافس ق ع من االس ات ن حقق التوافق االس ة ان  ان نتجت الدراسة ام اس

قه    للمنظمات ال تط
  

عة ادي واخرون,   الدراسة الرا   2016الع

ات ودورە  تحقيق النجاح التنظ   الدراسة عنوان    التوافق االس

ع الدراسة  ة   ن ل   دراسة تحل

وفة   مجال الدراسة  ط العمرا  –جامعة ال ة التخط   ل

  شخص 40  حجم العينة

ات  الوصول ا النجاح التنظ   هدف الدراسة  اصف االس ه ال لع د الدور الذي    تحد

ة  ب اإلحصائ سون، معامالت االنحدار المتعدد  األسال اط ب ل الوص معامل االرت   التحل

نتاجات   أهم االس
الراحة  شعرون  عمل ع جعل العامل  ات  المنظمات  اصف والتوافق االس ان ال

ة تنعكس ع قوة االداء  االعما ة عال اب س ا   لوهم يؤدون االعمال المناطة بهم 
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  Srimai, et al. 2011  الدراسة الخامسة 

 Performance measurement, organizational learning and strategic  عنوان الدراسة 
alignment: an exploratory study in Thai public sector  

ة  القطاع  ة: دراسة استكشاف ج ات اس األداء والتعلم التنظ والتوافق االس العام  ق
الندي    التا

ع الدراسة  ة  ن   دراسة استكشاف

لند  مجال الدراسة  ار المسؤول  مكتب المحافظ  تا   ك

ة 75  حجم العينة لند ار المسؤول  المقاطعات والمحافظات التا   فرد من ك

  هدف الدراسة 
لندي والتعلم التنظ   لة لتحقيق التوافق  دراسة دور االداء  القطاع العام التا كوس

ات ع المستوى االقل للحكومة   االس

ة  ب اإلحصائ ل المسار   األسال ، تحل   االحصاء الوص

نتاجات   أهم االس
ة للعالقة ب االداء التنظ والتوافق شك فت الدراسة عن وجود عالقة ذات داللة احصائ

ما اظهرت النتائج وجود عالقة غ   ، ات ة للتعلم التنظ  تحقيق التوافق  االس ا م
ات   االس

  

قة ‐3 ة السا   مجاالت االفادة من الجهود المعرف

  ات ة لمتغ م األساس د المفاه ناء النموذج الفر  الدراسة،تأ ز الجانب النظري و  للدراسة. وتع

    االطالع حث  ال أفاق  والمواقع  توسيع  والدورات  والدراسات  حوث  وال المراجع  من  عدد  ع 

ث من المفاصل المهمة للدراسة  ا لل ة ال مثلت دعما   ق ون ة. االل  الحال

  الدراسة ة  منهج م  بتعل ساهم  الذي  ل  الش الفقرات  سلسل  و قة  السا الدراسات  ة  منهج د  تحد

ة.   الحال

 ة ئة والعينة المناس د الب قة. عد االطالع ع حجم العينات المعتمدة  الدراسات  تحد  السا

  اغة فقرات رها واإلسهام  ص ات الدراسة وتط اس متغ انة. بناء أدوات ق  االس

  حث لتكون هذە الدراسة ة ال مال مس ة واست قة والدراسة الحال المقارنة ما ب نتائج الدراسات السا

ث انتانطالقا من   رون. اآلخ ح
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: الجانب النظري  حث الثا   الم

: التفك 
ً
  المنط  او

  ــ مفهوم التفك المنط 1

ل عام واحدا من   ش دخل    أ عد مفهوم التفك  ها كونه  احثون  تفس م ال اختلف العلماء وال المفاه

مختلف   القرارات   اتخاذ  ة  (  المجاالت،عمل المنط  التفك  مفهوم  ع  انعكس  االمر   Logical)وهذا 

Thinking    عد ت هما التفك والمنطق    أحد أذ  ة وأن هذا المفهوم يتكون من مفردت اساس االنواع المهمة للغا

كونا مجتمع مفهوم التفك  مفردە ل مثل علم مستقل  ل منهما  . و   المنط

جب    ومن اجل الوصول ا التفك المنط 
ً
حث او له العام  ال ش ات واآلراء   اذ مفهوم التفك  تعددت النظ

،ال تصف  صورة عامه 17:  2012يب (الجبوري, ف التفك ان التفك   (  

سان عندما يتعرض لمث خار " قوم بها اال ة ال  ة غ المرئ شاطات العقل مثل    "،سلسلة من ال ذلك  وهو 

ل من تداخل الق ش ري ي ع  سلوك هادف وتط الموض ة الخاصة  ات المعرف ة والعمل ات والعوامل الشخص ل ا

جري حوله   ،الذي  ش    التفك سان. و شاط الذه والمعر لدى اال مثل اع مراتب ال ث ان التفك  ح

)Mumcu & Akturk,2017: 226  ستخدمها ال  االدوات  أحد  التفك  ا  حوله    المرء )  من  العالم  لفهم 

م   ح المواقف الطارئة.    ه،والتح لة ما او  ل خاص  محاولة االفراد لحل مش ش واشار  وتتج هذە االداة 

تجاوز االثن معا  ") ا ان التفك  11:  2007الموسوي،( ختلف عن االحساس واالدراك و شاط ذه او عق 

ار المجردة م،وضع (و  “.  ا االف مكن ارجاعها 4 : 2005 إبراه ات للتفك  : ) عدة مست   ا

-  : كون التفك متجها ا معرفةوف المستوى المعر او االدرا ها.  ه  اء معينه وادرا  اش

جاع ما سبق من معرفة  صوب كون التفك  هوف مستوى التفك التذكري:  - قة واس ات السا استعادة الخ

كون عونا للتفك  الوقت المنا  سب. ل

-  : دا اال التفك  ال  مستوى  حاول  ه  االستعانة م وف وذلك  ل  ق من  موجودا  كن  لم  ما  استحداث  فكر 

دة.  ة جد قة مع اضافات معرف ات السا  الخ

-  : كون ال  مستوى التفك المنط ه  د عنا الجوانب المتماثلة  موف م والوصف وتحد التقي فكر منهمك 

المستوى    المتعارضة، او   د  وهذا  ند ع االستدالل  تحد س للتفك ألنه  المستوى االع  انه  عد ع 

بتها النتائج    . ومس

نجم عنه قدرة الفرد ع معالجة المعلومات واستخدامها    أ التفك المنط هو  و  ة تقدما و شاطات المعرف ال

ة والع ات ئته الح ل ال يواجها  ب ث يب (طرق متنوعة تمكنه من حل المشا ة. ح   ) Alsaaty,2007:67مل

حدث من جمع المعلومات ومعالجتها، وقد ع   ل ما  عتمد ع التفك المنط   له العام  ش ان التفك 

ال التفك الذي ينطوي ع االنتقال من احدى حاالت المعرفة لصورة أفضل منها. لذلك   ل من اش انه ش عنه 

لة بنحو واع    )Wit & Meyer,2010:65يب ( حلل المش  ، شاط منط   وشامل، أن التفك هو ع األغلب 

ات،   ة وث موضوع انات  ة من الب ة كب م القدرة ع التعامل مع  ة المستوى،  ة عال ل تطلب قدرات تحل و

و  دائل  لل الحاسم  م  والتقي الشاملة  الصورة  إ  للوصول  النتائج  ب  ط  وال التفس  ع  جميع  والقدرة  أخذ 

بنظر   الطارئة  ار،الحاالت  وصارما    االعت ثابتا   
ً
استعما تطلب  و للتفك  تقدما  األ  ال  االش أحد  فهو  لذلك 

نهللمنطق. وهذا ما   ات التفك هو التفك المنط وذلك لما      (Penney,2010:29) ب انه احدى اهم مست

سج التفك المنط والعقال  ام  و   له من قدرة ع  ات والمعلومـــــــات إلصدار األحــــــ م والخ استخدام المفاه

احثان التفك    ما   عن عرف ال ة. وع أساس ذلك  ل ة ال توجه اإلجراءات المستق ديه ادئ  جاد م حدث و

ل المعلومات  "  أنهالمنط ع   ة  تحل شاط ذه ومعر وا قائم ع مجموعة من القواعد الموضوع
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المحتملة النتائج  اء وما   من وراء االش ال ت اب والعلل  د االس التعامل معها من خالل    وتحد ة  ف وك

" ط السب   . الفهم المب ع ال

ة التفك المنط  ‐2   اهم

شاط العق لدى   ات ال سان، ان التفك هو اع مست وع الرغم من وجود انماط متعددة من التفك اال    اال

ا انماط وانواع ا فرض اهميته عن  لة مهمة  قرأە االحداث  انه هنالك نمطا معينا من التفك  لتفك كونه وس

قدم   ث  ل عام ح ش المنط  التفك  ه  يتمتع  المنظمة. ولذلك ما  ط  ال تح المعلومات  ل  االمور وتحل

ف   بتص الخاصة  العقل  ر عادات  بتط والمتمثلة  منها  االستفادة  للمنظمات  مكن  ال  ات  المم د من  العد

عم ص القواعد الخاصة  ة لها (وتخص س ال ة  مة كب عت التفك المنط ذو ق    ، )Lee,2017:101لها, لذلك 

ش (و  س,لذلك  ل ة  مجال عملها تعمل ع ابراز   )8:  2015ف ا ان المنظمات عندما تحاول ان تكون متم

ارات المتاحة لها,   عض و دور التفك المنط ليوفر لها االدوات ال تمكنها من التمي ب الخ عملها ع تطبيق 

ا وضوحا وتحافظ ع اس المنظمات  ال تجعل تفك  طة  س ة ال د مع  ب   تقالليتها القواعد االساس تحد

  , غا (ابو  ل  والتأو الفهم  وسوء  الغموض  وازالة  ومدلوالتها  ؤكد )  73:  2010المعلومات   Zaman(  و

etal.,2017:48  (    كون ا سهولة وفائدة عند فهمها مكن ان  األعمال  ام  ساعد  و   ،استخدام المنطق ان الق

ب (ا ع فهم الحقائق من حوله ) ان المنظمات قد وجدت ضالتها  التفك المنط Yaman,2005:32. و

سق  والم المدروس  الجهد  د من  الم ذل  ا  العامل وكذلك دفعهم  لدى  اط  االنض زادة  ع  عمل  الذي 

ة المنظمة  ج ات ط ب اس ة و  وادائها،وال ة كب العنان لرحلة المنظمة للتحس  أطالقهللتفك المنط اهم

عتها  تتالءم صنع القرارات ال المستمر    وظروفها. مع طب

 

عاد التفك المنط  ‐1  ا

احث مثلما   ل حسب مجال اختصاصه  و اختلف العلماء وال ف التفك المنط  ان هذا االختالف قد  فن  تع

عادە   عض االختالفات  أ سه،أدى إ وجود  عض منهم  ومقاي انه   و قد اتفقوا ع وصف التفك المنط 

ال  د العنا المكونة للمش ع من التفك الذي يهدف ا تحد نها.    تذلك الن جاد العالقات ب والعمل ع ا

ستخد) اSezen & Bulbal, 2011: 2476ولذاك يب ( ة فهو  ات العقل عد مفتاح العمل م  ن التفك المنط 

كون لديهم القدرة ع  و   المعقدة،   تال  حل المش ا ما  قدرة التفك المنط غل ان االفراد الذين يتمتعون 

اط واالستدالل ال تعد  ال ن وە من قدرة ع االس متل ةحل لما  شطة العقل ات اال تعتمد  وال    من اع مست

ر قدرات االفراد العامل لديها وخصوصا  و ع مستوى المعرفة والفهم لدى االفراد.   تهدف المنظمات ا تط

التفك   ،مهارات  المعرفة  كل  المنط استخدام  ع  قادرن  ةونوا  وفاعل   كفائه 

)Mumcu&Akturk,2017:226( وحرص  ) ل منYenilmez,etal.,2005)و (Aminah,etal.2018  ع (

 : اال اسه و  ل دراسته وق سه حسب ما يرونه مناسب ل ة للتفك المنط  عاد االساس   وضع اال

:    ‐أ  يح لموظفيها المجال الستخدام مداركهاالدراك الح ل  اصبح لزاما ع المنظمات ان ت ش ة  م الحس

داعا    واسع كونوا ا ا ل اوضح واوسع وتطور من تطلعاتهم ل ش اء  ة االش يوفر لهم القدرة ع رؤ

دي التقل التفك  ذلك عن استخدام  عمق مبتعدين  فكروا  الت ول    )De Bono,1987:44(   حل المش

ؤكد (الدهوي ورزقو, ة الت2014:238و ة لعمل ة االساس ان االدراك الح هو الرك ما )   , فك المنط

ل مستمر من  ش طها  ش ة والعمل ع ت ان المنظمات تعمل ع دعم وتوسعة مدارك موظفيها الحس

ة    اهم اال  عد  ال الح هو  االدراك  عد  ذلك  اليها, و س  ال  ة  م التنظ االهداف  تحقيق  اجل 

الت   ف االدراك التفك المنط ألنه يوفر القدرة للموظف ع حل المش مكن تع ذلك  ال تواجههم, و

انه" ة ال نعرف بواسطتها العالم الخار    الح  ة العقل ة و العمل ات الحس ق المث ندركه عن ط
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المع    ،المختلفة إدراك  شمل  ل  ا  المدركة عقل اء  عة لألش الطب الخصائص  إدراك  ع  قت  وال 

ة للمث س ال ةوالرموز ال لها داللة   ."ات الحس

عة و    المعلومات:   ‐ب ة ال د من قدرتها ع االستجا ة  عمل المنظمات, ف ت احد اهم العنا الحي

ة,   ئ ات الب ة للتغ ا اء  و والم األش جعلها ا قدرة ع االحاطة  ة مما  اتها االدرا ذلك توسع من مست

عد ( اء  Baccarini,etal.,2004:286ال تحدث من حولها, و ) المعلومات ع انها واحدة من اهم االش

ات   ل واسع كونها توفر المعط ش لها  ستخدم من ق مكن ان  جب ان تتوافر لدى المنظمات وال  ال 

المنظمة داخل  القرارات  واتخاذ  صناعة  ع  قدرتها  من  وتعزز  لإلدارة  والدعم  ة  ب المطل و  , 

)Motwani,etal.,2000:320 ا ع ان المنظمات الناجحة  جميع انحاء العالم تعتمد نجاحاتها جزئ  (

ما  و قدرتها ع االفادة من المعلومات,   بناها  اتها ونماذج العمل ال ت ج ات ر اس  تحتاج ا تط

ات موارد ان ة وام م ة لقدراتها التنظ ا المناس ب والتكنلوج ار االسال ةذلك اخت ف   ،ها ال مكن تع و

عد معالجتها ل تصبح منظمة ولها مع واضح و محدد،  المعلومات ع انها " انات  منها    لإلفادةالب

ل عها و  اي ش ها وتوز لها و سج ة تداولها و ة او غ رسم  ". صورة رسم

ة:    ‐ج   ة  الوقت الحا من اهم  الحالة النفس جب ان تعمل عليها المنظمات  االمور  تعد الحالة النفس ال 

امل    إثر وذلك لما لها من   ان Sheldon & King,2001:216 (و   لديها،كب ع تحقيق النمو والت  (

ة    منظماتنا  ك ع الحالة النفس ة قد اتجهت نحو ال ة  المعا ة الصح م ئة التنظ العمل ع تهيئة الب

ا االستقرار  ع  ساعد  لدى  ال  ،لنف  التفك    الموظف ع  ا تحس قدرتهم  الذي سيؤدي  االمر 

ش  ال . و ل المنط ة لدى االفراد وذلك لما Donaldson & Ko,2010:2( ش ة الحالة النفس ) ا اهم

ل    إثر لها من   ش ان االفراد    أفضل، تحس قدرتهم ع التفك  دة   إذا فيب  ة ج حالة نفس انوا  ما 

ثمار   اس ا  تؤهلهم  سوف  ع    مواطنفإنها  لديهم  التفوق  وتتوجه    أفضلالقوة  ع  القدرة  لهم  وفر 

انها  ة  النفس الحالة  ف  مكن تع ناًء ع ما تقدم  . و ل مثا ش انجاز االعمال  واالزدهار والمرونة  

اته وقدراته  " ة ال تنعكس ع سلوك ة ذات العالقة  تعب عن مشاعر وعواطف الشخص االن المعرف

ة  ة والعمل اته االجتماع   ". ح

ات   ا: التوافق االس   ثان

ات  1   ــ مفهوم التوافق االس

اال مختلفة ومفردات   اش التوافق  استخدمتأخذ مصطلح  قة    متقارة  السا حوث  ال ا عن  استخدام    تعب

ومنها   ة  والفن ة  واللغ ة  االدب املو  ) Fit  (التناسبللمفردة  سجامو  ) Integration  (الت التناغم    (اال او 

Harmony (    االنصهار)وFusion (  اط و و(التطابق Coherence  (التماسكو  ) Linkage  (االرت  (

Congruence  عض اصف مع وجود  عها للداللة ع التوافق وال ستخدم جم االختالفات  استخدامها.  ) و

ختص  Alignmentما وجد المرادف اللغوي للمفردة (  ،  و ات اصف االس ) للداللة ع مفهوم التوافق وال

استخدام مصطلح التوافق دون سواە أذ   ح  سجام واالتفاق الفكري أ تتهذا الجهد ال والتطب   د حالة اال

د الحاجة اليها   ا ب زادة التوت د االهداف  س ة تحد ئة االعمال وكذلك صع ات المستمرة  ب د والتغ عق

ة للمواجهة, مما دفعها ا االعتماد   د ع المنظمات ان تعمل ع وضع خطة عمل اول ان ال لة االمد و ط

د اهداف المنظمة وزادة ادائها ( مكن من خالله تحد أسلوب  ات   ,Caker  &  Siverboع التوافق االس

ؤكد ).  2014:150 من Antypas & Miller,2018:1(  و مسبوقة  غ  درجات  تواجه  اليوم  منظمات  ان   (

الذي  د،  بها    التعق الخاصة  االعمال  ئة  ب ل  شك ع  ذلك    لمواجهته،حفزها  تمثل  ذ  و وتنف اغة  ص

ب ( . و ات ة بناء التوافق االس ــــع وت دة والعمل ع  ات جد ج ات )  Alexandre,etal.,2016:3اس
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ات   ان االس التوافق  مفهوم  ر  االدارة   كون  تط مجاالت  الموجودة   الطارئة  ة  ئ الب الظروف  مع  ا  تماش

ة   م ة،التنظ ج ات ال    واالس االداء  م  تعظ اجل  من  ه  عل واالعتماد  مراعاته  جب  امل  مت مفهوم  كون  ل

عت ( ه Jorfia & Jorfib,2011:1607للمنظمات. وَ ة وقد تم االشارة ال ا للغا ات امرا حي ) التوافق االس

انه (  ة القرن الما  ا  Fabi,etal.,2009:7 نها فع التكنلوج
َ
ة ود ل المنظمات وزادة الضغوط التنافس ) تدو

وط النجاح لمنظمات   ت من  ات القرن الما وال غ سعي ة ال ظهرت منذ اوائل  موغراف ات الد والتغ

اتها وطرق عملها.    االعمال، ج ات ن منها ا مراجعة اس ث ذكر (مما دفع ال )  Alexandre,etal.,2016:3و

) ل  ق مرة من  ات ألول  االس التوافق  مفهوم  استخدام  عام  Henderson & Venkatramanان   (1993  

كون هنالك تأقدما  حينه    عندما  ان  ارا يؤكد  ا ومع م افة مكونات المنظمةنموذجا تق تتما    سيق ما ب 

عض ل يتعزز االداء التنظ لها  عضها ال ش    هم  ن يوان المد  ، مع  ة التوافق هذە. و المسؤول عن عمل

)Kajalo,etal.,2007:155 د من ن ا جانب العد ة القرن الحادي والع دا ان هذا المفهوم قد برز    (

ة    المواضيع الحساسة كونه عن  سارعة  اسا  نجاح المنظمات الحال ات الم ل كب من التغ ش ال تعا 

ئة االعمال. وه  نه كذلك ( ب Bhaذا ما ب acharya,2017:80  (    ح بناء منظمات العقد الما عندما اق

) ذكر  و االعمال.  وحدات  ب  ات  االس التوافق  وتحس  دعم  ع  القدرة    Kearnsلديها 

Lederer,2000:266  &التواف س  اتها او ما  ج ات ة تعمل ع التوافق ب اس ان المنظمات المعا ق ) 

من ات  ات    االس االس التوافق  عرف  ذلك  أساس  وع  لها.  التنظ  االداء  تحس  لة  اجل  وس  "

ة  ج ات سيق ب وحدا تمكناس ضمنالمنظمات من تحقيق الت ل  ش عة لها  المشاركة    ت االعمال التا

ات موحدة تتما ج ات اغة اس ة واهداف المنظمة   ص ج ات ة مستدامة"مع اس ة تنافس   . وخلق م

ات 2 ة التوافق االس   ــ اهم

ةان عمل   ل    المنظمات الحال ش ة  ئة تنافس حتم ب د  ا ات ع    م عليها ان تكون قادرة ع اجراء تغي

جيتها لمواصلة التقدم نحو تحقيق اهدافها ( ات ب ( Ku,etal.,2011:735اس ) وجود  Canals,2014:500)، و

اجاتها    عض ة احت ل المنظمات من اجل تلب ستخدم من ق مكن ان  لة ال  د ات ال ج ات وجهات النظر او االس

ات ال   ات   تواجهها، مواجهة التحد لة  استخدام التوافق االس د ات ال ج ات ومن هذە الطرائق او االس

ل.  قاء والنجاح ع المدى الط لة لل   كوس

ة   اهم بع  (وت وفق  ات  االس الدراسات  Avison etal.,2004:224التوافق  من  عدد كب  ع  ك  ال و  (

ة ال استهدفت ا من ( ذي  (500االستقصائ ة تب ان اغلب من  300) مدير تنف ك ) منظمة اعمال ام

ات المنظمة، ج ات كون هنالك توافق ب اس جب ان  دوا ع انه  وذلك يرجع ا النتائج    شملتهم الدراسة ا

ات وال لخصها ( ب التوافق االس س قها المنظمات  مكن تحق ع    ةقدر ال) Gavin, etal.,2016:12ال 

م   ل ا سهولة من خالل تعل ش ة  ات الداخل ر الخ امج والعمل ع تط ط وجدولة ال ة التخط ل عمل سه

ال تحت سهولة  مجموعة واحدة ع االجراءات  الرؤى والتعلم  ة مشاركة  ان ام ا  اإلضافة  المنظمات  اجها 

د (  ف , و مكن ان تحققها  Campbell etal.,2005:654ا ا ال  ) ان هنالك مجموعة اخرى واسعة من المزا

ة   الم تحقيق  ع  ات  االس التوافق  قدرة  و  ات  االس التوافق  لمفهوم  قها  تطب جراء  من  المنظمات 

ن ها القدرة ع تك زها للتواصل الفعال ب االدارات واالفراد فضال عن امتال ة للمنظمات وتع ع    التنافس ن

ة التوافق. اال ان  ا  عمل اك االدارة العل ر المهارات وا ة والثقة داخل المنظمة من خالل تك من المصداق

ات ال تتم اال   حققها التوافق االس مكن ان  ا ال  طالدعم المؤس  هذە المزا عة    ووضع ضوا ذ ومتا تنف

تح  ع  والعمل  ا  م ل  ش المنظمة  داخل  ( التوافق  قه  تحق جب  وما  ه  ام  الق جب  ما  د   & Cakerد

Siverbo,2014:151 .(  
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3 : ات عاد التوافق االس   ـــ ا

ة  ج ات ا  مجال االدارة االس س م الحديثة  عد من المفاه ات الذي  لغرض االفادة من مفهوم التوافق االس

قه    ة تطب اس آل مكن من خاللها ق ة ال  عادە األساس د أ لذلك فقد اشار    المنظمات،جب العمل ع تحد

)Akroyd,etal.2016:101ان التأ   )  دأت  مانا منها   د ع مفهوم التو المنظمات قد  ات ا ان  افق االس

ة.   ة التنافس ة تمكنها من تحقيق الم قرارات ذات فاعل ات المنظمة للخروج  ج ات اط ب اس كون هنالك ارت

نظر ( ر انظمة  Avison, etal.,2004:225و ة تط د من احتمال دة كونه ي أداة مف ات  ) ا التوافق االس

اختلف   وقد   . ل كب ش المنظمة  ة  ج ات اس ر  تط ا  سيؤدي  مما  ا  العل االدارة  ل  ق من  دعم  و المنظمة 

أ   ما س ات اال انهم قد اتفقوا ع عدد منها والمتمثلة  التوافق االس عاد الخاصة  د اال احثون  تحد ال

)sardana, etal.,2016:133)و (Alfonso, etal.,2017:4 .(  

 مهما     ـــ االتصاالت:   أ 
ً

ت عام ة    النجاح،تلعب االتصاالت دورا هاما  ادارة المنظمات فقد اعت ز اهم وت

ث مع التقدم التكنلو والذي  ضعة عقود   أ  أصبحاالتصاالت  العالم الحد ل  ه ق ان عل تطورا عما 

الوق  ال انت تعتمد ع وسائل اتصال محدودة مقارنة  ما  Jorfia & Jorfib,2011:1607ت الحا (   .(

 ) عت  النجاح  Manafzadeh etal., 2018:25و مهما    
ً

عام االتصاالت   (، العن   و   التنظ

مها  وتنظ المهام  ط  وتخط التواصل  ة  عمل ة   اهم من  له  لما  ة  م التنظ ات  النظ ن  تك االسا  

مكن ان ن انها  وتوجيهها وادارتها. لذلك  ة ال  عرف االتصاالت  ة المرك ادل  ل  تحقق"العمل لمنظمات ت

ة داخل المنظمة" م ة والتنظ م الثقاف شاء العالقات والق   المعلومات وا

دة   ب ـــ المشاركة:  ات عد ة وتواجه المنظمات تحد ك سارعة والدينام الخ الم سم  ئة االعمال ت حت ب    اص

ب ال س دة،منافسة  تحت الضغط المستمر  ات والضغوطات صار لزاما    وألجل  الشد مواجهة تلك التحد

دة  ة جد ة تنافس أدائها وان تضمن م ات حديثة من اجل االرتقاء  ج ات ب واس عليها االعتماد ع اسال

ة   ت ل من الضغوطات الم وان مشاركة الموظف وتوسيع مشاركتهم  صنع القرار    عليها،لها للتقل

(واح ة  ج ات االس القرارات  ب، وخصوصا  االسال تلك  ب Butali & Njoroge,2018:478دة من  ). و

)Akpoviroro, etal.,2018:48  التأث حت من اهم االجراءات ذات  ة اص شارك ال القرارات  اتخاذ  ان   (

اداء   ع  ا  احث    المنظمات،الم ال اف  اع ه من خالل  االستدالل عل مكن  ما  مي اوهذا  اد ان   أل

ما  ذلك استخدام  دة  ن عالقات عمل ج س ا تحقيق اداء متم يتوجب عليها تك المنظمات ال 

واسائطر  ر  تط ا  اإلضافة  اسب  الم لها  تحقق  ال  المشاركة  لديها   ثمار ق  العامل  ومعارف  مهارات 

ل   ش هم  مكن ان نعرف المشاركة  ل  امل. وتحف قوم بها الموظفون  المنظمة    انها ذلك  "االدوار ال 

مر   افة المراحل ال  المشاركة  صناعة القرارات و قها ألهداف    بها،والخاصة  ساهم  تحق ما 

ة"  شطة المنظمة واالفراد س   وا

 : التمك ـــ  ال   وهو   ج  ة  المتم فاءات  ة وال العال المهارات  األفراد من ذوي  ب    االحتفاظ  س المنظمة  تنقذ 

ب   دة  مساحة من    وأصبح  المنظمات، المنافسة الشد المنظمة  سمح  وري ان  ة بتمك من ال   الح

) فيها  (Ali, etal.2018:18العامل  ف  ض و  .(Dabo,2018:361  (ب د   س المنافسة    تأ قاء   ال

عض ممارساتها   عد التمك   االدارة،اضطرت المنظمات ا مراجعة  اهم االدوات او الممارسات    أحد   و

الحديثة.   المنظمات  ستخدمها  ان  مكن  (ال  ذكر  ,و ع مفهوم  124:   2016ال ان  شأ )      التمك 

م االدارة  أحد المفاه ات القرن الما  الموارد   أ وارتكز هذا المفهوم ع اعطاء اهتمام  الحديثة، نها

ؤكد ( ة  المنظمات. و ر واالحتفاظ  Sharma, etal.,2018:2ال لعب دورا مهما  تط ان التمك   (

ان تمكينهم هو   ذكر  ث  سة ال تؤثر ع االحتفاظ بهم. لذلك فالتمك    أحد العامل ح العوامل الرئ

والتحف  الذات  ع  االعتماد  الموظف   ة  لتج ز  ل مستقل ضمن "تع ش العمل  ع  والقدرة   

ة الشاملة".  م ات التنظ ج ات   حدود االهداف واالس
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حث الثالث: الجانب التطب    الم

حث  ات ال ة العينة لمتغ ل رؤ   اوال ـــ وصف وتحل

الغ عدالتفك المنط  ‐1 ات عينة الدراسة وال جا ات و ل متغ التفك المنط وفقا لمعط دهم  : جرى تحل

الجدول (94( ب  المنط 5) شخص، و التفك  عد  ل الحسا  الوسط  لغ  اذ  ل االحصا  التحل نتائج   (

الغ (3.281صورة عامة (  ة  3) وهو وسط حسا مقبول يتجاوز الوسط الحسا الفر ال س ة  أهم ) و

مة (  ق ش ا اهتمام  )  0.645تتجه نحو االتفاق  دة  ة ج س مفهوم  و  وفة  ا  جامعة ال االدارة العل

اري قدرە ( انحراف مع س  0.646التفك المنط والعمل ع دعمه, و ت  ش مة تعكس وجود  ) و ق

مة معامل االختالف   ش ق ,  ح  اين  رأي المستجيب ة ناجم عن حالة الت آلراء افراد العينة  االجا

لغت ( ات العينة  ) ا مدى0.197ال  س  اجا عد    التجا . وحصل  المعلومات  خصوص هذا المتغ

) الحسا قدرها  للوسط  مة  ق (3.235 ا  اري  انحراف مع و  (0.639) لت  ة ش س ة  واهم  (0.65  (

ل افراد  0.198ومعامل اختالف ( اف من ق ة وهذا ما يؤكد ع وجود فهم  عاد الفرع ا اال ) متفوقا ع 

عد    العينة ما حقق  ة ع فقراته, ف ة كب س عد واتفاق ب ةلهذا ال ة ب   الحالة النفس اد مستوى اجا

مة الوسط الحسا له ( لغت ق عاد ضمن التفك المنط فقد  اري3.223اال انحراف مع )  0.658لغ (  ) و

) لت  ة ش س ة  لغ (0.64واهم انخفا 0.204) ومعامل اختالف  ا  ش  س   ) مما  ال س  التجا ض 

ات العينة    . الفر  خصوص هذا المتغ  اجا

 

ة5جدول ( اته الفرع ة إلجما التفك المنط ومتغ ) النتائج االحصائ  

عاد التفك المنط   الرمز    ا
الوسط  

  الحسا

االنحراف  

اري   المع

معامل  

 االختالف 

ة  االهم

ة  س   ال

ب  ترت

ة   االول

Y1  الثا  0.65  0.215  0.694 3.226  الحاالدراك  

Y2 االول 0.65  0.198 0.639 3.235  المعلومات  

Y3   ة   الثالث  0.64  0.204 0.658 3.223  الحالة النفس

   0.645  0.197 0.646 3.281  المؤ العام لمتغ التفك المنط

احثالمصدر: من  ة         إعداد ال ون ة االل ناد إ مخرجات الحاس  n = 94االس

  

ة    ات الفرع ل الوص للمتغ  للتحل
ً

ما ال تم الحصول عليها   للتفك المنط واست انت المخرجات 

: ش ا    اال

الح   ‐أ االدراك  ص  شخ ة:  وصف و االحصائ النتائج  هذا    ش  مقدارە   حققالمتغ  ان  وسط حسا 

الغ (3.226( ال الفر  الحسا  الوسط  اع من حدود  و   ب وجود فهم و )  3) وهو  لعينة مقبول  اف 

 ) ة  س ال ة  االهم لغت  و المتغ  بهذا  دة0.65الدراسة  ج ة  س و  ه،   )  اري    ألدرا المع واالنحراف 

ش 0.694( راي    )  اين   ت عن  ناجم  س  ت  ش ،ا  عزز   المستجيب االختالف    و )  0.215(معامل 

س ات  تجا خصوصاجا .  العينة   هذا المتغ

ص المعلومات  ‐ب شخ ة ان هذا المتغ حقق:  وصف و )  3.235وسط حسا مقدارە (   ش النتائج االحصائ

الغ ( اف فهم    ) يب 3وهو اع من حدود الوسط الحسا الفر ال ،لعينة الدراسة بهذا    مقبول و   المتغ

) ة  س ال ة  االهم لغت  دة0.65وقد  ة ج س و  ه،  )  (   ألدرا اري  المع ش  0.639واالنحراف  ا  ) و

اين  راي  س ناجم عن ت ت  ،ش عزز  المستجيب ات العينة  0.198معامل االختالف ( و س اجا ) تجا

 .  خصوص هذا المتغ
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ةوصف    ‐ج النفس الحالة  ص  شخ المتغ  :  و ان هذا  ة  االحصائ النتائج  حسا مقدارە   حقق وسطش 

الغ (3.223( ال الفر  ا  3) وهو اع من حدود الوسط الحسا  ) وهو رأي مقبول يب وجود فهم 

بهذا   الدراسة  ، لعينة  (  المتغ ة  س ال ة  االهم لغت  دة0.64وقد  ج ة  س و  ه  )  النحراف  ا و   ألدرا

اري (  اين  راي  يب ) 0.658المع س ناجم عن ت ت  ،ش مة معامل االختالف   المستجيب ش ق   ما 

ات 0.204( س اجا حث) مما يؤ ع تجا .  عينة ال  خصوص هذا المتغ

 2‐   : ات الغ عددهم    التوافق االس ات عينة الدراسة وال جا ات و ات وفقا لمعط ل التوافق االس جرى تحل

ب الجدول () شخص،  94( ات 6و عد التوافق االس لغ الوسط الحسا ل ، اذ  ل االحصا ) نتائج التحل

د ) وهو وسط حسا  3.415صورة عامة (  الغ (  ج أ3يتجاوز الوسط الحسا الفر ال ة  ) و س ة  هم

مة ( ق ات 0.656تتجه نحو االتفاق  التوافق االس وفة  ش ا اهتمام جامعة ال دة  ة ج س ) و 

اري قدرە ( انحراف مع س آلراء افراد العينة  0.643والعمل ع دعمه, و ت  ش مة تعكس وجود  ) و ق

حث وناجم عن ت مقبول  مجال تخصص ال ش ة وهذا ال ,  حالة     االجا اين  رأي المستجيب الت

مة معامل االختالف ال   ش ق ات العينة  ) ا مدى0.188لغت (ح  د  اجا س الج خصوص    التجا

. ولقد حصل   مة للوسط الحسا قدرها   االتصاالت عد  هذا المتغ اري   )3.695(  ع ا ق انحراف مع و

لت (0.608( ة ش س ة  ة وهذا  0.165) ومعامل اختالف (0.74) واهم عاد الفرع ا اال ) متفوقا ع 

ما  ة ع فقراته, ف ة كب س ل افراد العينة لهذا المتغ الفر واتفاق ب اف من ق ما يؤكد ع وجود فهم 

عد   مة الوسط الحس  التمك حقق  لغت ق عاد ضمن التفك المنط فقد  ة ب اال ا  اد مستوى اجا

لغ (3.049له ( اري  انحراف مع لت (0.751) و ة ش س ة  لغ (0.61) واهم )  0.246) ومعامل اختالف 

ش ا قبول  ات العينةوهذا  س  اجا س ال .   التجا   خصوص هذا المتغ

ة6جدول ( اته الفرع ات ومتغ ة إلجما التوافق االس ) النتائج االحصائ  

عاد  الرمز  ات ا التوافق االس  
الوسط  

 الحسا

االنحراف  

اري  المع

معامل  

 االختالف 

ة  االهم

ة  س  ال

ب  ترت

ة   االول

 Y1 االول 0.74 0.165 0.608 3.695 االتصاالت 

 Y2 الثا  0.62 0.270 0.837 3.098 المشاركة 

 Y3 الثالث 0.61 0.246 0.751 3.049 التمك 

اتالمؤ العام لمتغ التوافق االس  3.415 0.643 0.188 0.656  
  

احثانالمصدر: من  ة إعداد ال ون ة االل ناد إ مخرجات الحاس  n = 94   االس

ة  ات الفرع ل الوص للمتغ  للتحل
ً

ما الواست انت المخرجاتلتوافق االس :   ت    ش ا اال

ص االتصاالت:    ‐ أ  شخ ة ان هذا المتغ حققوصف و )  3.695(  وسط حسا مقدارە  ش النتائج االحصائ

) الغ  ال الفر  الحسا  الوسط  اع من حدود  يب 3وهو  لعينة وجود فهم    )  المتغ    اف  بهذا  الدراسة 

مه،واستعداد لتطبيق   ة (  مفاه س ة ال لغت االهم دة0.74وقد  ة ج س هأل   ) و  ش االنحراف  درا ، و

اري ( ت  0.608المع ش اين  راي    س ناجم ) ا  ،عن ت عزز   المستجيب   )0.165معامل االختالف (  و

ات العينةت د  اجا س ج .  جا  خصوص هذا المتغ

ص المشاركة:   ‐ب شخ ة ان هذا المتغ حقق  وصف و )  3.098(  وسط حسا مقدارە  ش النتائج االحصائ

الغ ( حدود الوسط الحسا الفر ال اف لعينة الدراسة لهذا  3وهو  ،) يب وجود فهم  لغت    المتغ وقد 

ة ( س ة ال دة0.62االهم ة ج س ه،  ) و  اري ( و   ألدرا ت )  0.837االنحراف المع ش اين    يؤ  ناجم عن ت

، راي  عزز معامل االخت المستجيب س0.270( الفو .  ) تجا خصوص هذا المتغ ات العينة   اجا
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:   ‐ج ص التمك شخ ة ان هذا المتغ حقق وسط حسا   وصف و حدود  3.049(   ش النتائج االحصائ ) وهو 

) الغ  ال الفر  الحسا  يب 3الوسط  لهذا    )  الدراسة  لعينة  اف  فهم  ،وجود  ة    المتغ االهم لغت  وقد 

ة ( س دة0.61ال ة ج س ه،  ) و  اري (و   ألدرا اين   يؤ )  0.751االنحراف المع س ناجم عن ت ت  ش

، راي  عزز  المستجيب س0.246معامل االختالف ( و ات  ) تجا خصوصاجا .  العينة    هذا المتغ

حث:  ات ال ار فرض ا ـــ اخت     ثان

ل االنحـدار   التعرف ع تأث التفك المنط استخدم تحـل ارات الخاصة  ط والمتعدد  االخت س (متغ    ال

ات (متغ معتمد) التوافق االس ار (مستقل)   ة من خالل اخت التفس ات  المتغ اس  ما وقد تم ق  ,F  (

 ) ة  المعن مة  الق انت  فاذا  االنحدار,  نماذج  ة  ()  .Sigللتعرف ع معن مة  لق اقل من مستوى Fالمناظرة   (

الغة ( الدراسة وال ة المعتمدة  ع وجود تأث معنوي للمتغ المستقل   0.05) او (0.01المعن ) فان ذلك 

د ( ار معامل التحد ة مقدار التأث استخدم اخت س م معامل االنحدار  2Rالمتغ التابع , ولمعرفة  ش ق نما  ), ب

)β  (  مقدار المتغ  ا  مة  ق واحدة   مقدار وحدة  تغ  عند حدوث  التابع  المتغ  حصل   الذي  التغي 

ما  الجدول (   ) اال : 7المستقل و

عادە7جدول ( افة ا ات    ) تأث التفك المنط ع التوافق االس

  ) Xالتفك المنط (

ات (   )Yالتوافق االس

R2F a β Sig. 

0.650 171.179 0.549 0.806 0.000 

االعتماد ع برنامج  احثان                                                                      SPSS V24      n = 94المصدر: من اعداد ال

ار (7اذ يوضح الجدول ( م اخت مته ( F) ق لغت ق ة (171.176) والذي  مستوى معن و اقل من   0.00))  و

الغة ( الدراسة وال ة المعتمدة  ع وجود تأث معنوي للمتغ المستقل  المتغ  0.05مستوى المعن ), وذلك 

ما  معتمدال د ( و ,  مته (2Rش معامل التحد ف ما ق عد التفك المنط  ) من التأث الحاصل  %65) ا ان 

, وكذلك تم حساب ات التوافق االس    ) ل معادلة االنحدار  م م ()  βق الغة  ا ان 0.806ال ش  ) وال 

التفك   مة  ق واحدة   مقدار وحدة  تغ  عند حدوث  ات  االس التوافق  حصل   الذي س التغي  مقدار 

ت االنحدار( م ثا , وق الغ ( aالمنط سة الخاصة 0.549) ال ة الدراسة الرئ ل هذە النتائج تدعم فرض  ,(  , التأث

ة ال تنص ع   ل الفرض ة للتفك ولذا تق .   وجود تأث ذو داللة معن ات   المنط  تحقيق التوافق االس

كون اولها   ات س عاد التوافق االس عاد التفك المنط وا التأث ب ا ة الخاصة  ات الفرع ار الفرض اما اخت

عد االدراك  ما  الجدول (من خالل تأث  ات الثالثة و عاد التوافق االس   : اآل ) 8الح  ا

ات 8جدول ( عاد التوافق االس   ) مدى تأث االدراك الح  ا

X1  ل   ) Y3( التمك   ) Y2المشاركة (  )Y1( االتصاالت  التفاص

 
ح

 ال
ك

درا
ال

ا
  

F 21.585 124.735 88.214 
2R 0.190 0.576 0.489 

مة   a  1.386 1.276 1.253ق

 β  0.436 0.759 0.700معامل 

Sig. 0.001 0.000 0.000 

االعتماد ع برنامج   المصدر:  احث      spss Ver. 24                                        n=94من اعداد ال
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ان   X1) اعالە ان اقوى تأث لالدراك الح (8اذ يوضح الجدول ( ه التمك (Y2المشاركة ()  ل ) وان  Y3) و

ان  االتصاالت (  مة ( Y1)  االتصاالت (X1), أذ ان تأث االدراك الح ( Y1اقل تأث  )  F) يتضح من خالل ق

 ) لغت  (21.585وال  لغ  ة  معن مستوى  و الدراسة 0.001)   المعتمدة  ة  المعن مستوى  من  اقل  و   (

الغة ( د (), وهذا 0.05وال ما ان معامل التحد مته (2Rع وجود تأث معنوي،  ف ما ق ) من التأث  19%) 

ل معادلة االنحدار ( الغة ( )  βالحاصل  االتصاالت, وكذلك فأن م ش ا ان مقدار التغي الذي  0.436ال  (

مة االدراك  مقدار وحدة واحدة  ق حصل  االتصاالت عند حدوث تغ  ت االنحدار س م ثا , وق )  a(  الح

الغ ( مة (Y2)  المشاركة (X1ؤثر االدراك الح ( ما و   ). 1.386ال ) وال  F) من خالل النتائج ال تظهر ق

لغ (124.735لغت ( ة قد  مستوى معن الغة 0.000) و الدراسة وال ة المعتمدة  ) و اقل من مستوى المعن

ع وجود تأ0.05( د ( ), وذلك  ما ان معامل التحد مته (2Rث معنوي,  ف ما ق ) من التغي الحاصل  57.6%) 

ل معادلة االنحدار ( الغة ()  β المشاركة, وكذلك فأن م حصل  0.759ال ش ا ان مقدار التغي الذي س  (

م , وق عد االدراك الح مة  مقدار وحدة واحدة  ق ت االنحدار(  عد المشاركة عند حدوث تغ  الغ  aثا ) ال

)1.276 .(  

مة (Y3)  التمك (X1اما تأث االدراك الح (  لغت (F) تظهر ق لغ  88.214) وال  ة  مستوى معن ) و

الغة ( 0.000( الدراسة وال ة المعتمدة  ما  0.05) و اقل من مستوى المعن ع وجود تأث معنوي،  ), وذلك 

) د  التحد (  )  2Rان معامل  مته  ل معادلة  %48.9ف ما ق , وكذلك فأن م التمك الحاصل   التغي  ) من 

الغة ()  βاالنحدار ( مقدار  0.700ال عد التمك عند حدوث تغ  حصل   ش ا ان مقدار التغي الذي س  (

ت االنحدار( م ثا , وق عد االدراك الح مة  الغ (aوحدة واحدة  ق ناءً 1.253) ال ل  ) و  ع هذە النتائج تق

ع   تنص  ال  االو  ة  الفرع ة  التوافق  الفرض عاد  أ الح   لإلدراك  ة  معن داللة  ذو  تأث  وجود 

ات  ما  الجدول ( . االس كون  ات فس عاد التوافق االس عد المعلومات  ا خص تأث    :  اآل ) 9اما ما 

ات ) مدى تأث9جدول ( عاد التوافق االس   المعلومات  ا

X2  ل   ) Y3( التمك   ) Y2المشاركة (  )Y1( االتصاالت التفاص

ت 
ما

لو
مع

ال
  

F 25.472 150.957 85.219 
2R  0.217 0.621 0.481 

مة   a  1.425 1.369 1.435ق

 β  0.466 0.788 0.693معامل 

Sig. 0.000 0.000 0.000 

االعتماد ع برنامج   المصدر:  احثان       spss Ver. 24                                 n=94من اعداد ال

ان  المشاركة (X2) اعالە ان اقوى تأث للمعلومات ( 9أذ يوضح الجدول (  (Y2 ) ه التمك ل ) وان اقل Y3) و

ان  االتصاالت ( التا نجد ان تأث  Y1تأث  عد االتصاالت ( X2المعلومات ( ), و   (Y1  قد حقق نتائج تتضح (

) مة  ق (Fمن خالل  لغت  وال   (25.472) لغ  ة  معن مستوى  و ة  0.000)  المعن مستوى  من  اقل  و   (

الغة (  الدراسة وال ش  0.05المعتمدة  ما  ع وجود تأث معنوي للمتغ المستقل  المتغ التابع,  ), وذلك 

د ( معامل الغ ( 2Rالتحد مته (0.217) ال ) من التأث الحاصل  االتصاالت,  %21.7) ان المعلومات تف ما ق

ل معادلة االنحدار ( م م الغة ( )  βوكذلك تم حساب ق حصل  0.466ال ش ا ان مقدار التغي الذي س ) وال 

مة المعلو  مقدار وحدة واحدة  ق ت االنحدار(  االتصاالت عند حدوث تغ  م ثا الغ (aمات, وق   ). 1.425) ال

مة (Y2)  المشاركة (X2ما وتؤثر المعلومات ( لغت (F) من خالل النتائج ال تظهر ق )  150.957) وال 

لغ (  ة قد  مستوى معن الدراسة 0.000و ة المعتمدة  الغة (  ) و اقل من مستوى المعن وذلك    ،)0.05وال

د (ع وجود تأث معن ش معامل التحد ما  الغ ( R2وي للمتغ المستقل  المتغ التابع,  ) ان  0.621) ال

مته (ت  المعلومات ل معادلة االنحدار %62.1ف ما ق م م ) من التأث الحاصل  المشاركة, وكذلك تم حساب ق
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)β  ( ) الغة حصل   0.788ال ش ا ان مقدار التغي الذي س مقدار وحدة    المشاركة) وال  عند حدوث تغ 

مة ال ت االنحدار( معلوماتواحدة  ق م ثا الغ (a, وق   ). 1.369) ال

 ) المعلومات  تأث  خص  ما  ف (X2اما  التمك    (Y3) مة  ق تظهر  ال  النتائج  خالل  من   (F  لغت وال   (

مست85.219( لغ () و ة  الغة (0.000وى معن الدراسة وال ة المعتمدة    ، ) 0.05) و اقل من مستوى المعن

د ( ش معامل التحد ما  ع وجود تأث معنوي للمتغ المستقل  المتغ التابع,  الغ (R2وذلك  )  0.481) ال

) مته  ق ما  تف  المعلومات  , وكذ%48.1ان  التمك الحاصل   التأث  ل معادلة ) من  م م تم حساب ق لك 

الغة ( )  βاالنحدار ( عد التمك عند حدوث تغ  0.693ال حصل   ش ا ان مقدار التغي الذي س ) وال 

عد المعلومات مة  ت االنحدار(  ،مقدار وحدة واحدة  ق م ثا الغ (aوق ناًء ع هذە النتائج  1.435) ال ). و

ة الثان ة الفرع ل الفرض . ة ال تنص ع  تق ات عاد التوافق االس ة للمعلومات  أ   وجود تأث ذو داللة معن

ما مب  الجدول ( كون  ات فس عاد التوافق االس ة  ا عد الحالة النفس خص تأث  ما    :  اآل) 10اما ف

عاد التوافق 10جدول ( ة  ا ات ) مدى تأث الحالة النفس   االس
X3  ل   ) Y3( التمك   ) Y2( المشاركة  ) Y1( االتصاالت  التفاص

ة 
س

نف
 ال

لة
حا

ال
  

F 38.751 124.286 70.578 
2R  0.296 0.575 0.434 

مة   a  1.044 1.375 1.461ق

 β  0.544 0.758 0.659معامل 

Sig. 0.004 0.000 0.000 

االعتماد ع برنامج  احثان                 SPSS Ver. 24      n=94المصدر: من اعداد ال

ة (10أذ يوضح الجدول ( ان  المشاركة (X3) اعالە ان اقوى تأث للحالة النفس  (Y2) ه التمك ل ) وان Y3) و

ان  االتصاالت (  التا نلحظ ان تأث الحالة  Y1اقل تأث  ة (), و ) قد حقق نتائج Y1)  االتصاالت ( X3النفس

مة ( لغت (Fتتضح من خالل ق لغ (38.751) وال  مستوى  ة المعتمدة  0.004) و ) و اقل من مستوى المعن

) الغة  وال التابع،  )0.05الدراسة  المتغ  المستقل   للمتغ  تأث معنوي  ع وجود  ش معامل    ،وذلك  ما 

) د  (  )2Rالتحد الغ  (  )0.296ال مته  ق ما  تف  ة  النفس الحالة  االتصاالت %29.6ان  الحاصل   التأث  من   ( ،  

ل معادلة االنحدار ( م م الغة ()  βوكذلك تم حساب ق حصل  0.544ال ش ا ان مقدار التغي الذي س ) وال 

الحالة   مة  ق واحدة   وحدة  مقدار  تغ  حدوث  عند  االتصاالت  ة  االنحدار(  ، النفس ت  ثا م  الغ  aوق ال  (

ة (  ). 1.044( مة (Y2)  المشاركة (X3ما وتؤثر الحالة النفس لغت    F) ) من خالل النتائج ال تظهر ق وال 

لغ (124.286( ة  مستوى معن الغة (0.000) و الدراسة وال ة المعتمدة  ),  0.05) و اقل من مستوى المعن

ع وجود تأ د (وذلك  ش معامل التحد ما  الغ (2Rث معنوي للمتغ المستقل  المتغ التابع,    ) .5750) ال

ةان   مته ( ت  الحالة النفس ل معادلة  المشاركة) من التأث الحاصل   %57.5ف ما ق م م , وكذلك تم حساب ق

الغة ()  βاالنحدار ( ش ا ان مقدار التغي الذي س 0.758ال مقدار   المشاركةحصل   ) وال  عند حدوث تغ 

مة  ةوحدة واحدة  ق ت االنحدار(الحالة النفس م ثا الغ (a, وق   ). 1.375) ال

) ة  النفس الحالة  تأث  خص  ما  ف (X3اما  التمك    (Y3) مة  ق تظهر  ال  النتائج  لغت  F) من خالل  وال   (

لغ (70.578( ة  مستوى معن الغة () و  0.000) و الدراسة وال ة المعتمدة  ),  0.05اقل من مستوى المعن

ع وجود تأث معنوي للمتغ المستقل  المتغ التابع د (،وذلك  ش معامل التحد الغ (2Rما  )  0.434) ال

مته ( ة تف ما ق ل معاد،  ) من التأث الحاصل  التمك %43.4ان الحالة النفس م م لة كذلك تم حساب ق

الغة ()  βاالنحدار ( مقدار 0.659ال حصل  التمك عند حدوث تغ  ش ا ان مقدار التغي الذي س ) وال 

ة النفس الحالة  مة  ق واحدة   االنحدار(  ،وحدة  ت  ثا م  (aوق الغ  ال ل  1.461)  تق النتائج  هذە  ع  ناًء  و  .(

ة الثالثة ال تنص ع   ة الفرع . وجود تأث  الفرض ات عاد التوافق االس ة  أ ة للحالة النفس   ذو داللة معن
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حث  نتاجاتالم ات الرابع: االس   والتوص

نتاجات : االس
ً
  أو

ة ال تمتاز بها أ ‐1 ة والفك ناسب تماما االجواء العلم ن التفك المنط اسلوب حضاري معا ومتطور ي

استخدامه الحجج  عة عمل الجامعة  . طب اه الدامغة لتفس السلوك االجتما والعل للعامل  وال

االس  ‐2 التوافق  ةان  مطل ة  م تنظ حالة  مثل  سجاملتحقيق    ات  الو   اال للمنظمات  ب  ة  الفرع حدات 

ة تقود المنظمة ا نجاحات مستمرة ان     وعالقاتها  ج ات كون ذلك دون تفاعالت اس ئة عملها، ولن   ب

ت  ادارتها.  احس

طة   ‐3 ئة المح الب ل منط واهتمامها  ش القدرة ع التفك  وفة تمتاز  ة لجامعة ال ئة العمل الداخل ان ب

ن   ا ع تك ل المعلومات    مدراتها،بها وما لها من تأث م جمع وتحل ز مختصة   عن وجود مرا
ً

فض

نها. مما   ع من التفك الذي    تؤكد وتخ ة هذا الن ام  اهم ة واالل الموضوع ر قدرات االفراد  عمل ع تط

ل.  د مع المعلومات ومدلوالتها وازالة الغموض والتأو ح والدقة والعمل ع تحد  الوض

اتها    ‐4 ج ات ات الذي ت المنظمة حضورە فيها واتصاف اس ال التوافق االس اغات واش ع ص ن  ه، و ت

غة  نجاح المنظمة ره األ  ة ال تحقق ذلك التوافق  ص ة والفرع ات الداخل التناف    لإلمداد عاد والمتغ

سبق المنظمات االخرى.   الذي 

ادة الجامعة وعموم أ  ‐5  ة شعور متوقد  تطلعات ق ب ات ازاء اهدافها ال ن حاجة المنظمة ا التوافق االس

ئة  ، واالنطالق ألشاعته  ب ه. العامل موج ة وحث العامل ع العمل   العمل الداخل

قة    ‐6 ات عم ند ا معط س ة  عاد فك مظاهر وا ات  سجام الواضح ب التفك المنط والتوافق االس اال

 . ة ال تعزز قدرة المنظمة  انتمائها ووجودها الحا والمستق م ة والتنظ ج ات ات االس ان   من االم

ا:  ات ثان   التوص

ورة استخدامه    ‐1 د ع  والتأ العامل  بتحف  المنط  التفك  الجامعة ع  ر قدرة  الحوار وحل  تط

الت  ال تتحقق عند    إدراكوزادة    الناشئة،مش ان  مكن  ال  النتائج  مة  المنط وق للتفك  قه، االفراد    تطب

ات ال من الم ل التأث ة عن  د قة تج ط قة التفك لدى االشخاصوالعمل   . مكن ان تؤثر ع ط

ل   ‐2 ش س الجامعة  ط وتحف االدراك الح لدى من ش أذ انه الخطوة االو لإلحساس   عام،العمل ع ت

ا الذي يؤهلها للخوض  مواجهة مصاعب العمل   ئة عمل المنظمة، وحاجة المنظمات لألدراك ال ط و مح

ل فوات االوان.   وحلها ق

ل   ‐3 د ع زادة جمع وتحل انات،التأ ئة    الب ل دوري عن الب ش د و طة والتأ ه وحدة خاصة   المح ع توج

ام بهذە   الوقت المناسب ومالحظة التغي ألطارئ عليها   االعمال،للق ة  ل اإلشارات التحذي دقة ل اە  واالن

ت واألزمات المتوقعة.   لتجنب المفاج

لدى  ‐4 النف  االستقرار  ع  ساعد  ال  ة  الصح ة  م التنظ ئة  الب وتهيئة  للموظف  ة  النفس الحالة  ة  تنم

، ة لديهم.  الموظف سان عض الجوانب اال ز   االمر الذي سيؤدي ا تحس قدرتهم ع التفك وتع

التو  ‐5 التوجه نحو تحقيق  ادة  ل العوامل والفرص  االس  ل  ثمار  اس ات  االس ان   المتاحة،فق  مكن  وما 

م الحوافز ال تدفع نحو تحقيق التوافق   اهدافها،تحققه لضمان استمرارة المنظمة وتحقيق   والعمل ع تقد

 ب األقسام ومع المنظمات االخرى. 

الذي   ‐6 ل  الش ة  م التنظ االتصاالت  ة  فاعل بتحس  االهتمام  انات  ورة  الب ادل  ت ة  اب س ا ضمن 

ات  افة المست ة،والمعلومات ل م ر وسائل وقنوات االتصاالت. و   التنظ  العمل ع تط
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ة و  ‐7 ل    العامل وتوف أجواء مشجعةمشاركة  اشاعة ممارسة ح ش م الدعم المادي والمعنوي واالهتمام  وتقد

ات العامل ممن تتوفر لديهم قدرات ومواهب اس اتهم وتوسيع آفاقهم  خاص  ل ر قا ة والعمل ع تط ج

هم  درا  لألمور. ومعرفتهم و

ة واضحة المعالم حول مفهوم التمك والس ا زادة الو لدى   ‐8 لورة رؤ من    ومنحه قدر   االفراد،ورة 

ة و  ل    المشاركةواالستقالل مستق ب االدارة اال   أحد عد التمك  و   المنظمة، صنع القرارات ال تتعلق  سال

ف ضمن حدود معينه متفق عليها   الت ة  ح وح الوض سم  ال تعمل ع خلق مناخ تنظ مناسب ي

قا.   مس
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   ستخلص  الم

ة   العلم حاث  اال ة   ك المستخدمة  ة  اإلحصائ م  المفاه ع  الضوء  ط  سل ا  ة  الحال الدراسة  هدفت 

عت   ي، و احثة المنهج التفس م الخاطئة المتعلقة بها، ومحاولة تصحيح تلك االخطاء، واستخدمت ال والمفاه

ه ي
ّ
؛ ألن ح التنقي  للنمط ال

ً
م ي النقدي، ُم حث التفس استخدام  ال دة 

ّ
ة محد ّ الوصول لنتائج علم هتم 

انات الموجودة ب  ل المعلومات، والب احث، من خالل اهتمامه بتحل ستخدمها ال ة  ّ ة وعقالن أنماط منطق

ه،  ز د احث ع إعطاء  وُ ساعد ال قة عرض المعلومات. وخلصت الدراسة أن اإلحصاء  قة المث لط الط

ــهدأوصاف ع جانب كب  ة، و ه  مرحلة   ي من الدقة العمل حتاج إل حثه، فهو  م خطوات  احث عند تنظ ال

النتائج   حثه  ج من  خ ة أن  مكنه  النها طه، ح  حث وتخط م ال ساعدە    ال تصم قها، فهو  س إ تحق

ار ع   ث اإلعد  اخت ل وأدق الوسائل ال تؤدي إ التفك الصحيح من ح اس  أفضل الس اد أو االستدالل والق

حث. واوصت   ة تعتمد ع أسس    الدراسةأثناء خطوات ال ة إحصائ جب العمل ع إصدار معاي علم ع أنه 

مة توحد المدارس  ة مح ة، وتتوحد نظ .  الع ة المتخصصة  إصدار تلك المعاي   العالم والهيئات العالم

ة لمات المفتاح س  :  ال ةالمقاي حاث  اإلحصائ اضات، األ ة، اف ة الصدق   العلم ارات، نظ ة الحديثة  االخت النظ

  الحديثة. 

Abstract: 

The current study aimed to shed light on the statistical concepts frequently used in scientific 

research, and the misconceptions related to it, in addition to the attempt to correct these 

mistakes. The researcher used the interpretive methodology. Where the critical explanatory 

research is considered to be a complement to the exploration research style; Since it concerns 

on reaching specific scientific results using logical and rational patterns used by the 

researcher, through his interest in analyzing information and the data. Also, it highlights the 

best way to display the information. The study concluded that statistics helps the researcher 

to give descriptions of a large aspect of practical accuracy.  Moreover, it guides the researcher 

in organizing his research steps. He needs it in the stage of research design and planning, so 

that he can finally come out of his research with the results he seeks to achieve, as it helps 

him to choose the best ways to control the means that lead to correct thinking in terms of 

preparation or inference and measurement during the research steps. The study 

recommended that it is necessary to work on issuing statistical scientific standards that are 

based on well‐established theoretical foundations that unify the Arab schools, that will unite 

the world and international bodies specialized in issuing those standards. 

Keywords: Statistical Concepts, Scientific Research, Assumptions of modern theory in tests, 

Modern honesty theory. 
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  مقدمة

ات والمؤ  ورات ال تحتاجها جميع الدول وال ة  عت علم االحصاء من ال ة أو الطب سسات سواء الهندس

ةأو   س  االجتماع ساعد علم  اأو اال ث  رها واستمرارها. ح طها وتط ل مساراتها وقوامها وض ها  تعد ة وغ ن

عت علم االحصاء من أهم العلوم     المستخدمةاالحصاء  فهم الواقع ومن ثم الس  االتجاە الصحيح للتقدم. و

حث العل فهو م مة، لذا فأن علم   ال اسات واتخاذ القرارات السل ساعد  صناعة الس ن أهم الوسائل ال 

ل وتفس للنتائج.   ة تأمل وتحل   االحصاء هو منهج وعقل وتفك وآل

حث العل  ما   ة ال أهم ات ال تهتم بها أغلب الجامعات، لقناعاتها الراسخة  حث العل من األول عت ال ُ

رئ ومن مرتكز  وازدهارە،  المجتمع  تقدم  األسا   ولدورە  ة  م تعل مؤسسة  أي  االرتقاء  ع  ومساعد  س 

ةالمالحظ أن أغلب   ل أسا ع اإل   الطل ش ة ال تعتمد  م حاث ال حصاء سواء استدال أو وص يتجه ا اال

قة   عرف ط ن استخدامه، لذلك عمدت هذە ا   االستخداموهو ال  ط الضوء الصحيح وأما سل ة  لدراسة العلم

ب  حة.   اإل   استخدامع طرق وأسال ة، الن االسلوب الصحيح يؤدي إ نتائج صح حاث العلم   حصاء  األ

لة  حثمش   ال

ة   أهم ة، لقناعاتها الراسخة  ات ال تهتم بها أغلب الجامعات والمجالت العلم حث العل من األول عت ال ُ

المجتمع   تقدم  األسا   ولدورە  ة  م تعل مؤسسة  أي  االرتقاء  ع  ومساعد  س  رئ مرتكز  العل  حث  ال

ةوازدهارە، ومن المالحظ أن أغلب   م  الطل حاث ال ل أسا ع اإل يتجه ا اال ش حصاء سواء  ة ال تعتمد 

قة   عرف ط ة    االستخداماستدال أو وص وهو ال  ن استخدامه، لذلك عمدت هذە الدراسة العلم الصحيح وأما

ب   ط الضوء ع طرق وأسال ة، الن االسلوب الصحيح يؤدي إ نتائج  اإل  استخدامسل حاث العلم حصاء  األ

ضا تحاول حة، ا م الخاطئة لدى    صح عض المفاه ةالدراسة تصحيح  قة    الطل د الغ    التفك وتغي ط والتقل

عض.    عضهم ال ر ل   م

ة  حثأهم   ال

ار األسلوب   − ا ع اخت ة الدراسات العل ل    اإلحصا ساعد طل الصحيح واألسلوب المناسب  جمع تحل

ة.   واستخالص النتائج  الرسائل العلم

ة. المف توضيح   − س اإلحصائ عض المقاي م الخاطئة المتعلقة ب  اه

ة،  − م االحصائ عض المفاه لقاء توضيح  ة.   و الت االحصائ  الضوء ع التوجهات الحديثة  التحل

حثأسئلة    ال

حث س ة اآل  ال ةاإلجا   : ت

قوم  .1 احث ع رفض أو قبول الفروض ال  ساعد ال ة ال  دئ ات الم دراستها  حدود  ما المؤ

 درجه معينه من الثقة؟ 

ة؟  .2 حاث العلم ة األ استخداما  األ م اإلحصائ  ما المفاه

حة؟ .3 صورة غ صح ة  الت االحصائ احث التحل عض ال ستخدم  ف   ك

حثأهداف    ال

دراستها   .1 قوم  ال  الفروض  أو قبول  احث ع رفض  ال ساعد  ال  ة  دئ الم ات  المؤ  حدود  توف 

  درجه معينه من الثقة. 

ة والهدف منها.  .2 م االحصائ عض المفاه  القاء الضوء ع 

ة.  .3 الت االحصائ عض التحل  معرفة االستخدامات الخاطئة ل

4.  . احث ة المجهولة لدى ال ّ م اإلحصائ عض المفاه  التحدث عن 



ة    2020 ‐العدد الحادي ع                                                                                              مجلة العلوم اإلحصائ

 

 
65 

 

فات    المصطلحات والتع

اس:  م    الق ب وتنظ مع اخر، استخدام االرقام  وصف وترت أو  ا  م المعلومات وصف  ة وصف  هو عمل

ة.  غ صع ها  مكن فهمها ومن ثم تفس ة  انات بهيئة سهلة موضوع   المعلومات أو الب

ة:    س اإلحصائ ة ا ارقام بناء ع قواعد وقوان معينة، و المقاي ل االحداث الوصف ة تح ارة  هو عمل  ع

خدم   
َ
ست

ُ
ِل ة. و    اتخاذ عن أدوات ُصممت  ضا القرارات ال ات    أ ة من العمل ال   إذ مجموعة كب   ء أن 

ات هو   ك ب جميع هذە العمل د المش د األرقام حسب قواعد    استخدامالوح ع تحد اس  األرقام ألن الق

قة ومحددة.   عة ض ست ذا طب   معينة وهذە القواعد ل

حث شاف معرفة   :العل   ال ذولة ال ش إ الجهود الم سا ال غ للفرد وال للمجتمع عنه. وهو  شاط إ هو 

حث هو التحقق من   قة. ومهمة ال ات سا ات وفرض سخ نظ دة أو ل ات أو منتجات جد ر عمل دة أو لتط جد

ة.  منهج أو  منتظمة  صورة  مع  ع  ات    موض والمس اب  األس ودراسة  والموازنات  المقارنات  عتمد  أنه  ما 

ا من جهدە ووقته   لف المجتمع كث ة والخطأ ال ت ذلك مرحلة التج ب العالج، متجاوزا  والتعرف ع أسال

ل الحاجات المتعددة للمجتمع المتاحة، ال ومواردە  الندرة مقا سم  ،   ت ا   )2018(الب

ة واإلجر    اءات المنهج

بواسطة  واألمور  الظواهر  لتفس  المعرفة  ستخدم  الذي  ي،  التفس العل  المنهج  احثة  ال استخدمت 

د المؤمن، ات (ع س النظ طة  ا م الم   ). 2008مجموعات من المفاه

حثمناقشة أسئلة   ال

حثه، وهذە الهواجس    لة  غوص  أعماق مش اته وهو  ات أو ن فرض احث ب هواجس رغبته  أث ي ال

ات    خوله المنهج من صالح ة و ما  ة والمعرف اته الذات ان ساعدە     استخدامتتمحور حول إم أدوات 

ج ب مشاعر  م سان الذي  سلوك اإل ات متعلقة  انت تلك الفرض ن  ما و دقة س حثه  ا نتائج  الوصول 

ةوعوامل   ث    ك ح سان  من داخل وخارج اإل جاد من المتعذر    أصبحومتعددة ت لة واحدة    إ الشمول    تتم وس

كون داال   اذ ان دراسة ذلك السلوك.   د من دراسة    هذا السلوك  ان ال  كه هذە العوامل  ع األثر الذي ت

ا   الم السؤال  ستخدم  أنفسنا  الغرض. فنجد  ال استخدمت لهذا  ث تعددت األدوات  انا  أنماطه ح   أح

ستخدم    اتجاهاتنتعرف ع   ع الدراسة أو لتكن مؤسسة ف سان موض انةأو    االستفتاء اإل أو قد نذهب    االس

حث)  ا المواجهة   لة (عينة ال انا  مقا ة والمالحظة، و   وأح أخرى نقوم برصد هذا السلوك من خالل المراق

انا نحتاج ا أن نقوم   اراتالسلوك من    بتقن أح ل أداة من هذە األدوات     . خالل االخت ث أن ل اتها وح   مم

ــها  دقة    وعي ط  مها. وجدواها ال ترت ستعرض    ا هذ  و  تصم حث سوف  نتعرف ع أدوات  و هذە األدوات  ال

ات   ا نتائج مؤكدة من خالل األرقام والنظ ساعدنا  الوصول  ال  ة  الت اإلحصائ التحل ت  اس ون الق

حث.   ال ات ضمن إجراءات  المتطل ل هذە  حث، وتقع  لة  ل مش المناسب ل ل  التحل ع  لن ة وفقا  اإلحصائ

دء  التحدث عن االدوات، سو  ل ال : وق حث العل و ة  ال عض األمور المفصل ستعرض    ف 

ة:   .1 ّ توجب  مفهوم الفروض اإلحصائ عد و ت صحتها  مات ال لم ت ارة عن مجموعة من التعم  ع

ة   المنهج سلسالت  ال من  مجموعة  خالل  من  ذلك  ات  ث و صحتها  من  د  التأ قوم  أن  احث  ال ع 

قسم    الواضحة والمحددة. 
ُ
ة من انعدامها إ قسم وت ّ ة تواجد الفروض اإلحصائ ان ث إم حاث من ح األ

سي مهم هما:    رئ

تعدد    ‐ أ  دون  واحد  متغ  ار  اعت فيها  األسئلة  اغة  ص وتكون  لها،  ة  إحصائ فروض  ال  ال  حاث  األ

ط ب مجموعة من المتغ حاث تدل ع انعدام وجود عالقة ت  هذە األ
ّ
ما أن ات،  ات مما ال  المتغ

ساؤالت الدراسة.  كت  دراسته فقط ب ة ف احث من خاللها إ وضع فروض إحصائ   حتاج ال
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ل أسا ع مجموعة من   ‐ب ش حاث ع أنها تقوم  ة، وتدل هذە األ حاث ال لها فروض إحصائ األ

حث عن العالقات ال ت  ال ة  ّ ة، فتقوم هذە الفروض اإلحصائ ّ ن أو الفروض اإلحصائ ط ب متغ

عة هذە العالقات ومعرفة مستواها.  حث طب احث ل س من خاللها ال   أ  الدراسة و

حث .2 د أداة ال حث ع حسب تحد ار أداة ال ث يتم اخت اناته، ح احث ب جمع بها ال لة ال  : و الوس

عتمد   ار العينة والمجتمع واألهداف.  و حث وع  األداة  اخت م ال . ع تصم ف اإلجرا ة     التع ز أهم وت

م المعلومات ال   ة، و حث ة ع األسئلة ال م ع اإلجا ح المناسب  قدرة التصم م ال د التصم تحد

م درجة من الصدق الداخ ودرجة من التعم م  م يتمتع التصم احث، ثم  ف    .حصل عليها ال أما التع

ع عتمد  ات،  المتغ ا  المتغ    اإلجرا  أو  المصطلح  أو  المفهوم  عليها  صدق  ال  المالحظات  ذكر 

ك ع أن المصطلحات أو   سها. مع ال عت للحصول ع هذە المالحظات ع مقاي
ُّ
واإلجراءات ال ات

ف  ة التع من أهم ة. وت ه واال فقدت داللتها الصائ ت إل اق العلم الذي ت جب أن تفهم  س م  المفاه

ە عما سواە. أي هو  اإل  ساطه لتم اس السلوك أو صناعته أو ب ق سمح  ال  جرا  وصف اإلجراءات 

ورة   شطة أو اإلجراءات ال د األ نات بتحد م والتك عرف المفاه ُ ف الذي  اسها (التع طش  لق  وأبو ال

 ).  2007زنه، 

ح عددا   قة، سوف نقوم  ة السا حث م ال حوث    استخداما من تلك األدوات وأهمها  عد استعراض المفاه  ال

حث   ان ال حوث سواء  ة و من األدوات الشائعة ال تعت إحدى الوسائل المهمة  ال ق ة والتطب سان اإل

بع   ا والفرق هنا ي ف ا أم ك :  أسلوبم م والمحتوى، ومنها ما    التنظ

اس:  انة أو المق : االس
ً
ح   أو ث العل المستعملة ع نطاق واسع من أجل الحصول ع   أحد أدوات ال

أحوال الناس أو ميولهم أو اتجاهاتهم، وتتكون من مجموعة من   انات أو معلومات تتعلق  ال    األسئلة المتنوعةب

حثه. مع   طرحها  لة ال  احث من خالل المش ه ال س إل حقق الهدف الذي  ل  ش عض  عضها ال ط  ترت

أن   تتعلق  العلم  انة  االس  
ّ
إن انة، هو  اس واالس المق ب  الفرق  أو  الفاصل  والمعتقدات واألمور    اآلراء الحد 

ن ة ل ل تطبيق األداة ع عينة الدراسة نحتاج إ حساب،   النفس ة. وق ة والمعرف النوا العقل اس يهتم  المق

ا  ط  ، صدق المفهوم، صدق المرت م د من صدق أداة الدراسة (صدق مح )، ثم التأ ل العام لمحك، التحل

ات اخ لحساب الث ستخدم ألفا كرون ان  ة. لذلك  أغلب األح ات ع عينة استطالع  األدوات متعددة   الث

انات واالستمارات  صلح مع االس انا ال  ة، أح   انت من إجابت فقط.   إذا اإلجا

ان تكون أداة الدراسة   • عض األح انة  ‐  ستخدم     ‐االس ة  ة أو اسم ات نوع اس تتضمن متغ   هذە مق

   .جوتمان
ً

مث االس  اس  المق تحت  ات  االستجا تندرج  ث  أن   :ح ذكر،  س:  اس    )،(الج مق عت  و

ة   (Guttman) جوتمان ثنائ ستخدم  ال  س  المقاي أهم  ة، و من  ة    االستجا الفئ س  للمقاي لة  المقا

كرت  اس ل ة مثل مق اسمتعددة االستجا ستون.  ومق ستخدم  دراسة الظواهر  إذ ث اس جوتمان  أن مق

ة واضحة   ختار إحدى   ومحددةال تتطلب إجا حوث أن  دة)، وع الم (ال مجال فيها للتوسط أو المحا

، مثل: نعم او   ستخد  ال، اإلجابت اس  دراسة الواقع، وتكون ستخدم أو ال  ستخدم هذا المق م، وعادة ما 

انة   انت االس ع الدراسة. و حال  موض ل أسا  ش ة  ة للفئة المستهدفة أنها معن من الصفات األساس

لجميع   الحسا  المتوسط  مع  التعامل  يتم  عندها  الفقرات  من  مجموعة  ه  ف عد  ل  و عاد  أ إ  مقسمة 

ات ع جم ة االستجا ل اإلحصا المعلم ب التحل تم استخدام أسال عد، و ل  ستف  يع فقرات   كنا 
ْ
ن . و

؟    س واستخدام ت ا ب الج اس جوتمان: هل توجد عالقة دالة إحصائ عن وجود عالقة ع نفس مق

ستخدم أحد أسال ما 
ّ
مان، إن سون أو سب اط ب ستطيع استخدام معامل ارت انات  هذە الحالة ال  ل الب ب تحل

اي من خالل جداول   ــع  ه ع م عتمد  حسا معامل التوافق أو والذي  س  ستخدم هنا ما  ة ف النوع

ــــع   وتوز ة  ّ اإلحصائ الداللة  مستوى  من خالل  هذا  اط  االرت معامل  مة  ق تفس  تم  و المتقاطعة.  انات  الب
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المتقاطعة  انات  الب داخل جدول  من    .التكرارات  ضا  دأ من أ ي أنه  كرت  ل اس  مق ع  الهامة  المالحظات 

) : غ موافق  ()،  3الثال د  (2محا المكون من  1)، غ موافق  كرت  ل ت  و  (11    
ً
عادة يتوسطه  ار  خ

د  حوث    .المحا الم سهل ع  ٌ الخما ح  كرت  ، واألفضل هو استخدام ل أو سدا ا  كون ر وقد 

سب  ار األ  ). 2019الصمادي، له (الخ

ما   • اس الس احث سابق أخذ خذ منه المق احث هو تكرار نفس الخطأ ل عض ال من األخطاء الشائعة لدى 

ة،   دراسة أجن ستخدم  عند االستعانة  ار  ع الدراسة السؤال عن االتجاە  وهذا الخ كون موض  
ْ
 حالة أن

كون   دا. أما عندما  كون محا  
ْ
حوث أن ع الدراسة، فع  فمن حق الم موض ة  قا ع فئة معن ع مط الموض

ه اد ف ارا ال ح ختار خ حوث تحت األمر الواقع و كون الم د ح  ار المحا عد عن خ احث ال ب    .ال والس

 أي متغ  
ّ
ة إن ة المرك ة النها د؛ ألنه وحسب نظ   نهايته وراء ذلك هو االبتعاد عن نقطة المنتصف المحا

دة،  تؤول إ ة تكون محا التا الغالب ات تكون  المنتصف  ة من االستجا  الغالب
ّ
مع أن  ، ــــع الطب  التوز

لة تفس النتائج (الصمادي،   احث  مش قع ال   ). 2019وعندئذ 
  

ة لفقرات  س انةال ة منها:  االس ل فقرة وأهميتها، هناك عدة طرق إحصائ م ع   والح

ل فقرة من فقرات   . أ  ة ل س ة ال م األهم د ق ة: لتحد س ة ال انةاألهم مرتفعة) ‐متوسطة‐(منخفضة االس

مة   كرت الخما = أع ق اس ل : المدى ع مق مة =    –بناًء ع ما  ثم نحدد عدد    ،4=  1  –   5أقل ق

ة =  فئات األه س ة ال جاد طول الفئة = المدى ÷ عدد الفئات =  3م التا فإن الفئة  1.33  =  3÷    4، إل ، و

فة من ( ة ضع س ة ال ة متوسطة 2.34) ح أقل من ( 1األو من األهم س ة ال ة من األهم )، والفئة الثان

ة م3.67) ح أقل من (2.34من ( س ة ال   ). 5.00) ح (3.67رتفعة من ()، أما الفئة الثالثة من األهم

ار  . ب ق اخت جعل عالمة القطع  t عن ط ان المتوسط أع من ثالث  3وذلك  ــــج خما فإذا  ان التدر إذا 

 الدرجة تكون متوسطة 
ّ
كن ذو داللة فإن ذا لم  كون منخفضا و ذا أقل من ثالث ودال  كون مرتفعا و ودال 

 .من ثالث ف النظر عن كون المتوسط أع أو أقل

ار:  ا: االخت    ثان

ا)   ا (علم ا أو أدائ ا أو شفه ة لها تح طلب من المتعلم االستجا وهو مجموعة أو سلسلة من األسئلة أو المهام، 

سها   ق ة ال  الخاص ل األسئلة الممكنة، والمهام ال لها عالقة  ار ع عينة ممثلة ل شمل االخت ض أن  ف و

  ، م ات أداة الدراسة (صدق مح ار ع عينة الدراسة نحتاج إ حساب صدق وث ل تطبيق االخت ار وق االخت

المحك، ط  قة إعادة   صدق المحتوى، صدق المفهوم، صدق المرت ات (ط )، وللث ساق الداخ قة اال وط

افئة، ألفا كرون قة الصور المت ة، وط قة التجزئة النصف ار، ط انة  أنه االخت ار عن االس ختلف االخت اخ). و

المعلم،   ل  دل الطالب،  (كتاب  الطالب  فيها  متحن  ال  الدروس  أو  الدرس  لمادة  محتوى  ل  تحل ا  حتاج 

اتاالستعانة   جاد معامل التمي    أدب ة للمادة). أما إ ع إ األهداف الدراس الرج وي و م ال اس والتق ه  الق
ّ
فإن

قار  ار، فهو يركز ع فقرات تمي  حة ألسئلة االخت ات صح ا من الذين أجابوا إجا ا والفئة الدن ن ب الفئة العل

حة، ومن   ات صح ا من الممتحن الذين أجابوا إجا ا والفئة الدن ار ال تمكنت من التمي ب الفئة العل االخت

اضات  د أن نتعرف ع اف ارات المف :  و   الحديثة االخت   اآل

ارات 1 ة الحديثة  االخت اضات النظ   : اف

اضاتمن  ة   االف اراتالنظ   :  االخت

   كون ملحوظ كون الفرق ب العامل االول والعامل الثا فرق كب  عد: ان  ة ال اين   وواضح اياحاد الت

  .الثا المف  العامل االول ثالثة أضعاف العامل 
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   مكن    :الموض االستقالل د ل فقرة مستقله عن الفقرة األخرى و ا: أن احتمال    التأ ة منها راض  اإلجا

ساوي احتمال   ة معا  ةعن الفقرة االو والثان ب احتمال    اإلجا ةعن الفرە االو  رة قعن الف  اإلجا

ة.     الثان

 ع ار  ار اخت كون االخت عة: ان ال     . ةالتحرر من ال

  ة الشخص ع الف د احتمال اجا ة: اي ي لما زادت قدرته. قاالضطراد    رة 

  حدث ات من المجتمع ح ال  كون عدة نوع س ال  كون المجتمع متجا س النو للمجتمع: ان  التجا

س االداء التفاض     . للفقرةما 

دة لالخت2 ة جد    ار : رؤ

ار الموائم هو الذي يوائم ب   ة  االخت ة المفردات مناس ث تكون صع ح ة المفردات وقدرات األفراد  صع

ة المعقدة  ّ ات اإلحصائ د من اإلجراءات والعمل ار يتطلب العد  بناء هذا االخت
ّ
لمستوى قدرات األفراد. ونظرا ألن

س الخاصة  ات  مج ال عض  توافر  وكذلك  ة  د التمه الخطوات  لألسئلة   بنك  شاء  إ ستهدف  حب  وال 

أق   ان استخدام متغ  اإلم الحاسوب، فإنه  ارات ع شاشة  م تلك االخت لتقد ات أخرى  رمج األسئلة و

الحد   إ  المفردات  هذە  عدد  ص  وتقل دي  التقل ار  االخت مفردات  انتقاء  ارة   االخت للمفردات  معلومات 

ت   ( (التك الموائم  ار  االخت ة  ان إم نفس  له  كون  قد  من المناسب  عدد  أقل  المفحوص  قدرات  قدير 

ارة.    المفردات االخت

ارة (متغ أق معلومات ع متصل القدرة المقاسة)    استخدام  مؤ دوال المعلومات للمفردات االخت
ّ
إن

بناء  إجراءات  أسا   إجراء  ارم  ال ثال  اللوغارت  النموذج  الت  تحل من  ه  عل الحصول  مكن  ال 

ا ة،  االخت ا ار م ة لالخت ل إعداد الصورة النهائ صورة خاصة ق إ الحصول ع    مما يؤديرات المختلفة، و

الجمهور   وكذلك  ار  االخت مستخدم  من  ل  ل والجهد  الوقت  من  ث  ال توفر  ار  لالخت ة  مخت ة  نهائ صورة 

ا ها ت سهولة التعامل مع عدد أقل من الب
ّ
ما إن ار،  ات  المستهدف من االخت دورە  عمل نات الذي ي 

ار للقدرات مكون من (   اخت
ً

م (80التصحيح وتقدير الدرجات. فمث ارات موائمة: 5) فقرة، تم تقد ) اخت

) فقرة والخامس مكون 45) فقرة والرابع من (54) فقرة والثالث من (63) فقرة والثا من (72األول يتكون من (

)   36من 
ّ
أن ُوجد  فقد  فقرة؛  الخائص  )  من  د  التأ عد  االص  ار  االخت نفس  نتائج  ع  الخامس  ار  االخت

ارات   االخت من  ار  اخت ل  ل ة  ة،  الخمسةالسكوم المقارنات  واالعتدال واستخدام  ة ،  المتوسطات    الثنائ ب 

ار (  ، lsdاستخدام اخت     ). 2019) (الشاف

اس:  ة ألدوات الق   ثالثا: الخصائص السكوم

اس    لقد تطور  اط ب المق ث أن االرت ح ار،  ك المطلق ع المع الس للصدق من ال المنظور التع ال

ار  ع    والمع عكس موض ه أن  ض ف ف اس) هو (الذي  ك ع المحتوي    الق كون الصدق، ثم انتقل إ ال الذي 

جب أن تكون ممثلة لمجال أوسع من   ار ال  ارە يتكون من عنا محتوى االخت اعت ث ينظر إ الصدق  ح

ات ث أن    .المحت ح فة أو الهدف، أو الغرض]،  اس [الوظ فة المق ك ع وظ إ ال ثم انتقل عقب ذلك 

فة أو ال اس، هو الذي  الوظ عد ذلك إ    .صنع الصدقهدف، أو الغرض الذي وضع من أجله المق ثم انتقل 

ار  سه االخت ق ة ال تف أو توضح المفهوم الذي  ك ع الداللة النظ الس لتطور    .ال مع المسار ال

التعاقب التا  انت  فات الصدق  ك ع ال  :تع ك ع المحك، فال ك ع  ال محتوى أو المضمون، فال

اسه ة للمفهوم المراد ق م ة المفاه ك ع الداللة النظ فة أو الهدف أو الغرض، فال ولقد ظهرت بوادر   .الوظ

ف لمفهوم الصدق   ة   ‐التغ  التصور والتع فة والداللة النظ ك ع المحك والمحتوى والوظ لتجاوز ال

اس وانتهاء  التعاب  ‐للمفهوم   ل اإلرشادي األول للق فات الصدق انطالقا من الدل غت بها تع ة ال ص  اللغ

ل التنقيح األخ   ل اإلرشادي الخامس ما ق اس (الدل اس  1999الذي ظهر سنة  للق ل اإلرشادي للق )، والدل
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دي للصدق  2014األخ (الذي انجز سنة   ك المطلق ع المحك،  ). لذلك تطور المنظور التع التقل من ال

ث ينظر إ الصدق   ح ضا ع المحتوى  ك ا كون الصدق، وال اط ب االداة والمحك هو الذي  ث أن االرت ح

جب أن تكون ممثلة لمجال   ارە يتكون من عنا محتوى االداة ال  اس    أوسع. اعت فة المق ك ع وظ ثم ال

فة أو الغرض.  ث أن الوظ جة لما   ح تكو    ون احثة مع رأي ن روكهات (سبق تتفق ال )  دعم فكرة  2012و

 : عة األدلة ال تخدم الصدق  ثما فئات  ث لخص طب مفهوم موحد ح   الصدق 

اتأدلة الصدق  المؤ

ل المحتوى اسدل ل المحتوى لمجال الق تمث

ل النظري  ل التأص ات التفك دل ة  االداة انواع وعمل المطل

ة ة الخارج ل الب ات اخرىدل العالقات ب االداة ومتغ

ة ة الداخل ل الب العالقات ب المكوناتدل

ات ل الث ساقاالستقرار،دل افؤ، اال الداخ ألدوات الت

م ل التعم م االستدالالت ع مختلفدل  ظروف مختلفة  االفراد. تعم

ات ل النتائج او الرت مة االثار المتوقعة وغ المتوقعة عند استخدام النتائج ع نحو مع دل داللة وق

ة ل االستخدامات العلم ةدل لفة، الفعال ة، الت ل لالستخدام  القا

ات:    ات وطرق التحقق من الث وي، وكتب  مفهوم الث م النف وال اس والتق المناهج  مراجعة كتب الق

أنه حصول ع نفس النتائج عند اعادة   ات  ف الث نها ع تع ة يتضح وجود اجماع ب ة الع حث  المكت وال

ات  . تطبيق االداة مرت او ا  ظروف متماثلة ع نفس االفراد ف الث قة الشائعة  تع وتنطوي هذە الط

عرف ة تقوم ع فكرة أن الخاص  لة منطق فات   ع مش ع، فتع ام ا الف االحت العام، او ع توضيح اصل 

ات   الث ف  قة من طرق تقديرە وهو تع ات او ط الث انواع  ع من  فات ن تب  ذاتها تع ال ات  هذە  الث

الناتجة عن   ة)  اس (االخطاء العشوائ اس اخطاء الق ستهدف ق ات  الث ع من  قة االعادة غ ان هذا الن ط

عد الزم عند إعادة التطبيق.  عدم اس ات بناء ع   تقرار السمة المقاسة، أو ال مصدرها ال ف الث ما ان تع

حتفظ االفراد برتبهم، رغم اختالف درجاتهم ب    الدقيق،إعادة التطبيق غ    النتائج عند   شابهه ك أن  إذا 

ات   ات    .المطلوب التطبيق االول واالعادة، ليتحقق مستوى ث عة مفهوم الث ب من الطب ق ف الذي  ولعل التع

ساق درجات االداة  ق ا ان ذلك عن ط اس. سواء أ ساق درجات اداة الق ة ا ف الذي يركز ع خاص هو التع

ساق درجات فقرات  ع  ساق درجات نص االداة او اجزائها او ا عرف    االداة.  االعادة او من صورة ا اخرى او ا و

ات   اس الث ل االرشادي للق اس.   أنه: الدل اس من اخطاء الق ف   مقدار او مدى خلو درجات المق نادا للتع واس

يوضح عالم   ا131،2000(السابق  درجات  خلو  أنه:  ات  الث شوف  )  ال  المنتمة  غ  اخطاء  من  ارات  الخت

ات   اسها.  وال ن أن طرق تقدير الث ال تهدف لق اس االداة للمقدار الحق للسمة  اس، أي مدى ق الق

قوم  جوهرە ع فكرة  افؤ  ساق. والت ل اال افؤ ودل ل الت ل االستقرار، ودل تقدمان ثالثة أنواع من األدلة: دل

ساق، و  ساق.  اال ل اال ل االستقرار، ودل اس: دل المق ة  للداللة ع صالح ل هام  ات دل الث قدم  التا 

من سب (جاتمان،  ة  النصف التجزئة  (كيودرـ ‐وطرق  ار  لالخت الداخ  س  والتجا ساق  اال وطرق    براون)، 

ساق الداخ لمك اخ) تقوم أساسا ع تقدير اال رون اس. إن معادلة ألفا  رشاردسن، ومعامل ألفا ل ونات المق

دة قائمة أساسا ع   Covariancesتقوم أساسا ع مدى التغاير   غا عد اخ ص م كرون
ّ

اس، وقد ب فقرات المق

ل).   ار  اين االخت اس، وت اين فقرات المق اين (ت ة تقوم ع الت ك التغاير ع الرغم من أن معادلته المتداولة 

س ط تجا ار (عدد الفقرات ال    وعند توفر  ت طول االخت ب عدا واحدا، وت اس  س المق ق اس أي أن  المق

س   ساق الداخ ع تجا قة صدق اال ال أقوى مما تقدمة ط اخ دل رون قة ألفا ل حتوي عليها)، تقدم ط

اس.    المق
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اخ:  حث ع   معامل ألفا كرون س قدرة األداة المستخدمة  ال ق اس  اس المقصود من    هو رقم ومق اسه ق   ق

ستخدم ألفا   ستطيع أن  اس ل  د من توافرها  أداة الق وط ال . وهناك  اينات ب العنا عتمد ع الت و

ة   ق مة الحق مة أقل من الق اخ تع ق مة ألفا كرون وط فإن ق ذا لم تتوافر تلك ال ات، و اخ لحساب الث كرون

ات ما  ستخدم ث ات األداة و اخ. لث دل ألفا كرون جا    دونالد أوم

اخ   وط استخدام ألفا كرون

عد واحد فقط .1 س  اس تق ارات المق    أن جميع ع

ارت  .2 قيت الي ع اط تام ب الدرجت الحق   Congeneric Model  يوجد ارت

أو   .3 عد  ال س  تق ارات  الع جميع  ــــج  السمة أن  التدر أو  ان  الم نفس  ‐Essential Tau استخدام 

Equivalent Model  

عد أو  .4 س ال ارات تق   Model Tau‐Equivalent بنفس الدقة السمةأن جميع الع

ارات لها نفس المقدار من الخطأ  .5   Parallel Modelأن جميع الع

ن  التوقف عن تناول خصائص االداة  عناو وي  احث  المجال النف وال ا دعوة عامة لجميع ال واخ

ات    ‐2   صدق االداة    ‐1مستقلة:   ة    االداة. ث كوم كون كعنوان الخصائص الس ات الصدق    لألداة او وانما    وث

ل ا  التحل طة  ات واالدلة المرت أ تحته من المؤ طم  االداة. و ة ما  ة الخارج ة، والب ة الداخل ، والب لمنط

ة االداة   احث إ صالح ة  2019هاشم،    (أبو لالستخدام  ه ال لخص الخصائص السكوم ). والجدول التا 

  األدوات اال شيوعا 
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ع المقارنة  انة ن اس  االس ار  المق  االخت

الجانب الذي  

سه  ق  
ة الميول واالتجاە  والشخص  جانب معر  الجانب العق  

ع الفقرات ة  ن ارات تق ة  مفردات أو ع ارات تق ارات   مفردات أو ع ة أو اخت ة أو مقال أسئلة موضوع

ة  ل  مواقف تفض

ة كتقدير   الدرجات جاب توزع المفردات اال

اوح ب خمس درجات إ   تناز ي

ة  درجة واحدة، أما المفردات  السلب

 فتصحح معكوسة. 

ة   جاب توزع المفردات اال

اوح ب   كتقدير تناز ي

خمس درجات إ درجة  

 واحدة

ة تع درجة   االسئلة الموضوع

حة ات الصح وصفر   لالستجا

ة تقدر   للخاطئة. أما االسئلة المقال

الدرجة ع حسب قدرة الطالب ع  

ة  ب االستجا  ترك

ة  ل ات الق المتطل

 لبناء االداة 

د االداءات والمظاهر   تحد

اس.  ة للسلوك موضع الق السلوك

ف االجرا  د التع اي تحد

 للسلوك المدروس. 

دات مرحلة بناء األداة وفق    سال

 المعاي 

د االداءات والمظاهر   تحد

ة للسلوك موضع   السلوك

ف   د التع اس. اي تحد الق

االجرا للسلوك المدروس. 

دات مرحلة بناء األداة   سال

 وفق المعاي 

يب له قائمة مهارات، وجدول  

 مواصفات،

ل    ل محتوى ا كتاب الطالب، دل تحل

اتالمعلم، االستعانة   اس  أدب الق

ع ا االهداف   الرج وي و م ال والتق

ة للمادة.   الدراس

الخصائص  

ة   السكوم

مدص ق المح  

ساق  الداخ صدق اال  

ن الفر   صدق التك

 صدق المحك 

ات ات حساب الث   :الث

ار قة إعادة االخت  ط

ة قة التجزئة النصف  ط

افئة قة الصور المت  ط

اخ   الفا كرون

مدص ق المح

ساق الداخ  صدق اال

ن الفر  صدق التك

صدق المحك 

الصدق العام 

ي او صدق   الصدق التمي

ة (معامل المقارنات  الطرف

( التمي

ات ات حساب الث   :الث

ار قة إعادة االخت ط

ة،  قة التجزئة النصف ط

افئة، الفا  قة الصور المت ط

اخ   كرون

م دص ق المح  

ساق الداخ   صدق اال

ن الفر   صدق التك

 صدق المحك 

 الصدق العام 

ي او صدق المقارنات  الصدق التمي

 .( ة (معامل التمي  الطرف

ة   معامل الصع

ات ات حساب الث   :الث

قة إعادة  ارط االخت  

قة ة ط التجزئة النصف  

اخ افئة، الفا كرون قة الصور المت  ط

احثة     المصدر: من اعداد ال

ة  حاث العلم ة  األ ك ة المستخدمة  س اإلحصائ   المقاي

ة المستخدمة    س اإلحصائ المقاي د من توضيح أهم  م ان ال  المفاه د نقاط  ة تحد غ ة  العلم حاث  األ

 : ما    الخاطئة لها و 

ة، )1 الحساب (  األوساط  ة  المرك ة  النها ة  نظ لجميع  CLTوحسب  الحسا  الوسط  ــــع  توز  
ّ
إن  (

ــــع   ب من التوز ا أو ق ع ة من مجتمع ما تتوزع توزعا طب ة لعينات عشوائ ة المحس المتوسطات الحساب

ب   ة ال تمكننا من استخدام أسال ة المعلم ّ ب اإلحصائ ستخدم األسال  
ّ
ل ذلك أن . والهدف من  الطب

ل اإلحصا الوص واالستدال .  التحل ب اإلحصاء الالمعل دقة أ من أسال    وال تتم 

اري،  االنحراف  )2 انات العينة عن وسطها    المع ت ب ش اين أو  س الت ، وهو ق حث     الحسا ة ت إحصائ

متوسط   عد عن  ال ستخدم حساب  مدى  اين. و للت ال  الجذر  استخدام  األرقام، وذلك  مجموعة 

عات ألن اين الم منع هذا الحساب  الت انات األقرب إ الوسط.  ل أ من الب ش م المتطرفة  ه يزن الق

المتوسط   ضا االختالفات فوق  تلك  أ إلغاء  اين   أدناە،من  ت إ  ان  األح عض  أن تؤدي   مكن  وال 

ه الفرق ب   ختلط عل احث  اري،    االنحرافصفري. وهناك عدد من ال اري والخطأ المع إن الخطاء  المع
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تعد عن الوسط الحق للمجتمع. لذلك  م الوسط الحسا للعينة ي س  ق اري للوسط حسا  المع

اري أقل من   مة الخطأ المع     االنحرافدائما ق
ّ
أن ع إشارة  اري  مة الخطأ المع لما قلة ق اري و المع

اري أ  الخطأ المع
ّ
احث معرفة أن     االنحرافدق من  العينة ممثلة للمجتمع، وع ال

ّ
اري وذلك ألن المع

ة،   نتاج ال إحصاءات اس ستخدم  اري  عطي الخطأ المع ابها وتماثلها    و فكرة عن دقة وسط عينة واق

، للمجتمع (   ).  2019الشاف

الداللة )3 مة  نتائج دراسة :  p valueق ة للشك   الفعل مة  الق للنتائج، و  ة  الفعل الداللة  مة  تمثل ق

ةمعينه، و  الت اإلحصائ ل إجراء التحل ع األول، المتضمن   . غ معلومة ق و مقدار الخطأ من الن

ات الداللة المتفق عليها  المجال الذي  مست ه من خالل مقارنته  م عل تم الح  دراسة معينة، و

حث.  ه ال ت إل   ي

ار (ت):  )4 .    اخت ذا عتمد ع مجموعة واحدة أو مجموعت ستدل    و د أن نعرف أو  انت مجموعت ن

افئة.  المجموعت   افئة أو غ مت . هل  مت افئة    إذا ع الفروق ب المجموعت انت العينات مت

ار (ت) للمقارنة ب الوسط الحسا للمجموعت هل هو حق أو  ستخدم اخت ة  العدد  ساو وم

جة الصدفة من   حسب  ا  إذا . أما  العينةن سب ( ستخدم معدل ال ت  العدد  ساو ت غ م نت العي

  .( مت ل من المجموعت ثم نعمل مقارنه ب الق عدي ل ار الق وال ذا الفروق ب االخت ان أ من   و

افئة  ان أ من مجموعت والمجموعات غ مت اين. إذا  ل الت ستخدم تحل افؤ  مجموعة  حالة الت

قول  ستخ ل التغاير. وهناك راي اخر  انت    إذا دم تحل اين ب العينات و اينها   العينةان هناك ت ة ت كب

ة  والعينة كب   ار(ت)، اما    الصغ ستمر  اخت اينها صغ  اينها صغ    العينةانت    إذا ت ە وت   والعينة كب

ة .   الصغ ار هارت ستخدم اخت اينها كب  ذا ت ت  و العدد أي ان  انت العي ت  ساو  ) 2≠ ن  1(ن غ م

ت   من االخرى و هذە الحالة هناك احتماالن ال ثالث لهما، االحتمال االول:   أ مع ان احدى العي

اين   ة للمجتمع ذي الت ة منتم ب والعينة الصغ اين ال ة للمجتمع ذي الت ة منتم ب ان تكون العينة ال

، و هذە الحال احث  وضع  الصغ ال كون  ط اذ  مكن اغفال هذا ال بة   ذلك ان   آمن، والس

ل ا  كون قل تم رفضها)  حة و ة صح ة الصف ع االول (ان تكون الفرض اب خطا من الن احتمال ارت

مكن   اين االقل والعينة   اهماله. درجة  ة للمجتمع ذي الت ة منتم ب : ان تكون العينة ال واالحتمال الثا

لة   من المش ، وهنا ت اين اال ة للمجتمع ذي الت ة منتم ط معرض لالنتهاك    إذا الصغ كون هذا ال

) ف  ل ار  اخت اجراء  مكن  و األول.  ع  الن من  خطأ  اب  ارت خطر  ارتفاع  جة  ار  Levenن االخت وهو   (

سة ام   اينات متجا حدد هل ان الت اين والذي  س الت سها  فاذا ظ  ال،المسؤول عن تجا  فأننا هر عدم تجا

ش ( ل ار و . وهو تطبيق اخت ار التا ة. Welchنلجأ للخ ل درجات الح قوم بتعد  ) الذي 

اين  )5 ل الت ل التغاير  األنوفا تحل ار تحل ة   أو اخت ّ ب اإلحصائ شارا،عت من أ األسال ه يتضمن   ان
ّ
ألن

 
ّ
حاث والتجارب، إن ف واسع من األ انات ط ل ب ة ال تالئم تحل ّ ة من النماذج اإلحصائ مجموعة كب

انات،   الب ت  ش ل مؤ  عت  ط  س ال مفهومه  اين  ع الت حصلوا    وهذا  الطالب  من  مجموعة  لو 

عهم ع نفس الدرجة    ار جم ساوي صفر، أل االخت اين لهم  مة الت ه ال يوجد  ، ق
ّ
 درجاتهم.    اختالفن

كن لفظ المعلومات ألمكن  ح ول مصطلح دال  ف  اين الذي هو مصطلح إحصا  ذا ترجمنا الت و

مته    إنالقول   ف ما ق المحاجة  اللف   70متغ  العدوا  السلوك  مكن   .المائة من معلومات  ل 

القول   م من  ا  إنالتف  توضيح العالقة لمرونتها  عدم التدرب زودنا  لتدرب ع المحاجة مقارنة 

ة    %، و 70المعلومات عن السلوك العدوا اللف قدر ب   ة وفاعل أهم شهد  ة  ة معت ة تفس س

ن  ان هناك متغ الم السابق إذا  نطبق ال . و التدرب ع المحاجة  خفض السلوك العدوا اللف

ت ش د أن ندرس ال تقل من مفهوم  ون اين، حينها ن ا مفهوم التغاير. و حالة وجود فروق ذات   الت
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ما   ة، وأشهرها  عد ال ارات  ستخدم أحد االخت المتوسطات  ب أي متوسط من  ة   :داللة إحصائ

Scheffe.    L.S.D .   Tukey ) ،   ). 2019ح

ت:  )6 احث داخل   التأث الثا اته ال يهتم بها ال وهو المتغ المستقل (العامل) الذي تدخل جميع مست

لهذا   ات  المست نفس  ستخدم  دة سوف  الجد الدراسة  فإن  الدراسة  تكررت  إذا  اي  الدراسة.  م  تصم

دة.  ث إنه ال توجد عوامل جد   العامل، ح

7(  : ات المتغ التابع ع  التأث العشوا اين  مست ات  الت كون   المختلفة المتغ  المست ل.  المستق

الذي  المستقل  المتغ  ات  مست جميع  شمل  الذي  المجتمع  ع  النتائج  م  تعم هو  الدراسة  هدف 

شملها الدراسة  ات للمتغ المستقل لم  ة، أي نتائج الدراسة تمتد إ مست ات الحال اشتقت منه المست

ة.    الحال

اس   )8 الق مكن: الخطأ العشوا مصدرە الناس أي العينة نفسها  نوع مصادر الخطأ  ە    و   والتخلص ح

ة   العاد الطرق  ةمنه  االداة    والخطأ .  واالحصائ ا  غال ومصدرە  منه  هو خطأ  ستماتك  احثالس   وال

نات   ستوجب اعادة جمع الب ة    وصعبووجودە  الطرق العاد ەالعالج  المعادلة    وتأث قة  فادح ع المطا

ة. ال   بنائ

ار ( )9 المتوقعة    ،Chi‐square χ 2)اخت تلك  ا مع  المتحصل عليها تج النتائج  لمقارنة  دة  قة مف ط

ات  عض الفرض ا   ددات (المشاهدات)    .نظ اس لالختالف الفع لل اي هو مق ــع  التا فإن م و

ة جدا   ة مثل هذا اإلجراء ستكون كب  أهم
ّ
كون المرصودة والمتوقعة. إن ث   دراسات أخذ العينات ح

قة والحق ة  النظ ب  االختالف  دراسة  المتوقعة    .دائما  ددات  ال ب  االختالف  اس  ق هو  اي  ــع  فم

ددات المتوقعة   كن هناك فرق ب ال ــع والمالحظةوالمالحظة، وع هذا النحو إذا لم  مة م ، فإن ق

دد ان هناك فرق ب ال ذا  ــعاي  صفر. و مة م ة فإن ق ستكون أ من  Chi ات المرصودة والمرتق

ــع م لما زاد  أنه  ع  ا من  Chi صفر. وهذا  اعد حق تم مالحظته تج ت ة حدوث  زادت احتمال

ــع   .النتائج المتوقعة ار م س، وهو امتداد الخت اي وهو لمعرفة التجا ــع  ار م وهناك استخدام آخر الخت

تان مستقلتان أو أ اي لالستقالل تان عشوائ انت عي د ما إذا  دة لتحد س مف ارات التجا ة. إن اخت

لة االستقالل، يتعلق   ستخدم مع مش ما  ة مختلفة.  ان ان أو من مجموعات س مستمدة من نفس الس

شتمل ع عينة واحدة من ا انت إحدى السمات مستقلة عن األخرى و ما إذا  ة  ار االستقالل ان.  اخت لس

ان.   الس نفس  من  تأ  المختلفة  العينات  انت  إذا  ما  س  التجا ار  اخت خت  أخرى،  ة  ناح ار من    اخت

التا يتم   ــــع ظاهرة ما و ث توز س ب متجمع أو أ من ح ستخدم لمعرفة هل هناك تجا س  التجا

ل عينة حسب   ــــع مفردات  ل مجتمع وتوز ة من  ار الظاهرة. أما    هذەمن خالل سحب عينة عشوائ   اخت

الدراسة   مجتمع  أ   أو  ظاهرت  ب  عالقة  يوجد  هل  لمعرفة  ستخدم  التا االستقالل  يتم    و

ف مفردات العينة حسب    استخدام ة واحدة من هذا المجتمع وتص  الظواهر.   هذەسحب عينة عشوائ

األثر ) 10 الداللة  حجم  إ  ام  االحت حوث، وعدم  ال ة   اإلحصائ ة  ل التحل للممارسات  ة  م تق : محاولة 

التعب عن حجم   د منه  ستف ث  غفال شدة العالقة أو حجم األثر عند دراسة الفروق، ح ة و اإلحصائ

عم دنا  ف اري، وهذا  ة بوحدة االنحراف المع لنا ع أرض الظاهرة وهو الفرق ب المتوسطات الحساب

ا ب مجموعت عند   جة دالة إحصائ ة. فعندما تكون الن حاث الطب ما  األ ار    استخدامالواقع  اخت

ل   ؛ إن تح س فعال الفرق ب متوسط ق المتوسطات، هذا ال  ع من أنواعه، أي يوجد فرق  أي ن ت 

إ مؤ  اين  الت ل  يودنت ونتائج تحل ة لس التائ ة  س ال احث  نتائج  ال  معلومات ات لحجم األثر، تمد 

ستخدم حجم   . لذلك  ة تفتقر إ المع ة الفرق ب اإلحصائ م المطلقة لهذە األسال ون الق ة ل جوه

وه  التابع. واستخدام حجم األثر ل األثر كوه دي لمعرفة قدرة تأث المتغ المستقل ع المتغ 

أ من اس ة  الفاعل اس  لق المعادلة عدة ع دقة  المعدل، وقد عدلت هذە  سب  ال تخدام معادلة 
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دي   ضافةمرات وصححت ا أن قام ه ة    ب س حة.  قة صح ط ة  اس الفاعل ت لق معادلت إحصائ

دي،  ط له س سب ال سب ال ة ال دي ( المؤقتةس دي، له   ). 2018ه

دي                             ط له س سب ال ة ال سب        س ة ال دي  المؤقتةس    له

أو    االنحدار  ) 11 ط  س ال المتعدد:   االنحدار الخ  تابع    الخ  متغ  بؤ  للت ستخدم  إحصا  أسلوب 

ل   احث عند إجراء تحل ات المستقلة. وكث من ال ة    االنحدار استخدام مجموعة من المتغ ا ذهب م

ة.   لالنحدار  ورة تكون عالقة خط ال ست   العالقة ب المتغ التابع والمتغ المستقل ل
ّ
الخ رغم أن

ساقا مع الواقعإن من الممكن تكون العالق ة وا جعل الدراسة أ منطق ة، وهذا رما     .ة منحن

اط و االنحدار   الفرق ب االرت

اط • شأ من دراسات االرت ل االنحدار    .تحل

ن أو أ  • حاول وصف العالقة ب متغ اط واالنحدار    .ل من االرت

ع • ات لآلخر  ة أحد المتغ ع اضا لت ضع اف اط ال  ما  االرت ات   ال يهتمكس االنحدار،  العالقة ب المتغ

نما  طهم و   .ع تقديرا ع مدى ترا

•   ، ي واحد أو أ عة المتغ تفس ات التا ة أحد المتغ ع حاول وصف ت ضاالنحدار  ف وجود تأث    و

ي ع المتغ التابع    .سب أحادي االتجاە للمتغ التفس

العالقا • اط يهتم  العالقات من االرت ختص  نما االنحدار  ن ب ت ذات المستوى المنخفض ب متغ

ب ع مؤثر ومستج   .ن

اط   • ع االرت ة ال  ب ا وجود هذە الس ض ضمن ف نما االنحدار  ة، ب ب   .الس

ة.  • اط عالقة أفق نما االرت سلسلة ب ة م   االنحدار عالقة زمن

 (12 : ل العام االستكشا انات الخام.    التحل ست الب اطات ول ل العام  مصفوفة االرت إن منطلق التحل

ا ما   ر ع مواصفات معينة غال
ّ
جب أن تتوف ل العام  لة للتحل اطات ل تكون قا غ أن مصفوفة االرت

احث  ما يتع  يهملها ال ، فتجدر اإلشارة إ أنلف ل العام اضات التحل وط واف المسلمات وال ل    ق  التحل

ل   (تحل المتعددة  ات  المتغ ل  لتحل المخصصة  األخرى  ة  اإلحصائ ب  األسال من  أ  عتمد  العام 

اإلطار   ناء  و المتعدد)  اين  الت ل  تحل الزمري،  أو  القانو  اط  االرت ي،  التمي ل  التحل المتعدد،  االنحدار 

ناء   ة. و وط أو مسلمات إحصائ اضات  النظري أ من اعتمادە ع  وط أو االف ف  مكن تص ه  عل

إ العام  ل  التحل استعمال  تج  ة   :ال  إحصائ ارات  واعت ة،  تنظ ارات  ارات    .اعت االعت ونقصد 

اضات   وط أو االف ات أو ال احث    أو الخصائصالمح ل العام الذي يزمع ال جب أن تتوفر  التحل ال 

  أو الطالب ع استعماله.  

ات إن   المؤ أو  ات  أو المح ط  ة من الضوا أ أهم العام  ل  التحل ر استعمال  ّ ي التنظ الذي  ط 

جل   أن  غ   . العام ل  للتحل اطات)  االرت (مصفوفة  انات  الب ة  ل قا ع  للداللة  تعتمد  ال  ة  اإلحصائ
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م اح  ة لتقي ات اإلحصائ ا يركزون ع المح احث وطالب الدراسات العل اضات ال  ال انات لالف ام الب

له   دون تحل ة للمفهوم الذي ي ل العام أ مما يركزون ع التعمق  الدراسة النظ قوم عليها التحل

ة   طابع العلم ل  ، وتطبع التحل ة تعوض النقص  التنظ أن هذە األدوات اإلحصائ عادە، ظنا منهم  إ أ

من ة  م أدلة  أو  ات  مؤ ونها  ار    ل (اخت ة  اإلحصائ ات  المؤ هذە  ات  مسم ون  ول جهة، 

ت ـ اول  Bartlett's test of sphericityبرتل رـ مي ار ك افة    Kaiser‐Mayer‐Olkin (KMO)؛ اخت ل

العينة   أو  التعي  ة  كفا س  ومقاي اطات)؛  (االرت نات  الب  Measures of Samplingالمصفوفة 

Adequacy (MSA) ة، تأ تها وطرافتها. ) مهي اە لجاذب   االن

فه، وعالقاته   واالطالعإن التعمق  دراسة المفهوم،   ناول تع ة والنماذج المتعددة ال ت ع األطر النظ

ساعد ع  ات ال استهدفت المفهوم،  ل النقدي لألدب عادە، والتحل يته وأ م أخرى، و ات ومفاه متغ

ث   ح قوى ع تمي  لورة نموذج نظري دقيق،  ة للمفهوم، و ف حدد الداللة التع احث أن  ستطيع ال

س لمعالم المفهوم   د ال تمكن من التحد م األخرى المتقارة والمتقاطعة، و خصائص مفهومه عن المفاه

ن عاد ال يراها أ مالءمة لتك فكر  األ ستطيع أن  )، و ت دأ، وأين ي له (أين ي د تحل ة    الذي ي ب

مفهومه ع هدي التصور الواضح للمفهوم   عمل ع انتقاء المفردات والفقرات ال لها عالقة  مفهومه، و

ارة أو مفردة أو فقرة  قحم أي ع ە الخاص، وال  ات، واجتهاداته أو تفك ضة  األدب جة دراسات مستف ن

عتقد بناء ع اطالعه وجهدە اس المفهوم  المفهومأ التفك   عند ق ة  ة وسطح ل   .ن عالقتها ش

ي: 13 ل التمي ات (   ) التحل ل المتعدد المتغ ب التحل ث  Multivariate Analysisهو أحد أسال ) الهامة، ح

ان العالقات المتداخلة ب هذە  الحس طة مع األخذ  ا قة م ط ات الداخلة  النموذج  ل المتغ يتم تحل

ما أنه   ات،  ات المختلفة. المتغ ادلة ب المتغ صور العالقة المت ن نموذج إحصا  عتمد    س إ تك و

ل التمايز ع الوصول إ دالة التمايز ( م  Discriminant Functionنموذج تحل ) ال تعمل ع تعظ

ف  الوقت ذاته، وذلك من   ه  أخطاء التص شا ل ال جاد  الفروق ب متوسط المجموعات وتقل خالل إ

  ، ات (الشمرا ة لمجموعة من المتغ عات خط ي  الدراسات    ). 2008تجم ل التمي ستخدم التحل ما 

ئة.  ة من م ات  ف األفراد  مجموعات ع أساس متغ   ال تهدف إ تص

المتغ التابع أو  ) االنحدار اللوجس 14 ات المستقلة  درس العالقة ب عدد من المتغ المتغ الناتج الذي : 

ات  قوم ع متغ ي  ل التمي ان التحل ). فإذا  ف أو أ حتوي ع تص ا ( فا أو اسم كون تص جب أن 

ات المستقلة   ورة أن تكون المتغ ال ط  ش ة) مسافة  (  متصلةمتصلة فإن االنحدار اللوجس ال  س أو ال

ة (غ  ف ة أو تص مكن أن تكون اسم د " ل  م الذي  ستعمل نظام ال  Dummyمتصلة) وعادة ما 

coding ــــع كون توز ط أن  ش ي  ل التمي ان التحل ذا  ة. و ف ة تص ات المستقلة اسم انت المتغ " إذا 

 أم  
ً
ــــع معتد ان التوز ستعمل سواء أ ط ذلك، و ش  االنحدار اللوجس ال 

ّ
 فإن

ً
ات توزعا معتد المتغ

ة ب  غ م قوم ع مسلمة العالقة الخط ي  ل التمي ان التحل ذا  لهعتدل. و ات المستقلة    ش المتغ

ل االنحدار المتعدد، يتطلب   ان تحل ذا  المتغ الناتج)، و س المتغ التابع  الغالب  المتغ التابع (و

ة فإن   المتغ التابع خط ات المستقلة  ط أن أن تكون عالقات المتغ ش ل االنحدار اللوجس ال  تحل

ات ع فئ أو فئات المتغ التابع أو المتغ   ل االستجا ة تح ج ات ستعمل اس ة. ولذلك  تكون خط

ل االنحدار اللوجس يتطلب توفر حجم عينة    تحل
ّ
ت". إن ع "لوج ة من ن الناتج إ وحدات لوغارتم

ل اال  ه تحل ساعا مما يتطل  االنحدار اللوجس أ ا
ّ
ب  ذلك أن ي. والس ل التمي نحدار المتعدد أو التحل

ة القصوى ( قة االحتمال األق أو األرجح ط قة التقدير ال تد  ەستعمل ط   ). 2019، تغ
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ل  )  15 انات تم جمعها حول   المسار: أسلوب تحل قة نموذج ما مع ب ستخدم للتحقق من مدى مطا إحصا 

عرف   ات ال يتضمنها هذا النموذج. و لالمتغ المسار انه تقدير فوري  دون تجزئه لعالقات    لوس تحل
ات ظاهرة (ملحوظه   اطات) معقدة متداخلة مزدوجة لمتغ متقدمة مقاسة). أي امتداد او مرحلة    – (ارت

ب   لالنحدار  العالقة  ال ممكن من خالله دراسة  الهامة جدا  ة  ّ اإلحصائ ب  األسال عت من  المتعدد. و
لمجموعة من   ش ات  عة    المتغ تا ات  ة: متغ التال الحاالت  ستخدم   د. و ، سلسلة من متعددةمف

دە االتجاە   اطات وح اطات (العالقات)، ارت   مختلفة (النماذج)    طرازات)، مقارنة  (خط   مزدوجة  –االرت
افئة ة(مت ب س برهنة الس ة ول اط ة ارت ب ح وتوضيح عالقات س  ،(  ،   ).     2019(ح

ل المسارالفرق ب  ل االنحدار وتحل   :تحل
ل المسار مدخل تحق موجه   ‐ انات،  ح أن تحل ل االنحدار مدخل استكشا موجه بواسطة الب تحل

ة ال اشتقت منها النموذج.    النظ
ل المسار يتعامل   ‐ ن تحل حاول التخلص منها، ل شفها و ك ل االنحدار أ  حاول تحل ة:  ة الخط التعدد

ارە. معها  أخذها  اعت   و
ــع    ‐ خالف م ة  قة المعادلة الخط ات ع جودة مطا ل االنحدار مؤ قدم تحل قة: ال    Rجودة المطا

قة.  ات جودة المطا قدم مجموعة من مؤ ل المسار     ح أن تحل
ة    ‐ صورة متأن م معامالت االنحدار لمجموعة من المعادالت االنحدار  جاد ق ل المسار إ ستطيع تحل ال 

ل  ستطيع ذلك تحل ن    المسار أو  نفس الوقت، ل
ات  ) ا16 ات  الواقع  تفاعلها    والنماذج: لفروق ب الفرض أن النماذج أ قدرە ع مضاهاة سلوك المتغ

كة اإلضافة إ العالقات    وتقاطعها (ش ةمن العالقات). وتحتوي النماذج  ا ةالعالقات    –  الم ا .  غ الم

طةمن أمثلتها العالقات   فة ال    الوس ضا مرونة الوظ وعالقات التفاعل أو العالقات المعدلة او المرطة. أ
كون المتغ م ة. فقد  الفرض ا  ضطلع بها المتغ الواحد  النموذج مقارنه  ا مستقال، ومتغ ا تغ ، وسط

اس  ح أن  ات من خطأ الق ة خاصة تص المتغ ا النماذج البنائ عا  نفس الوقت. وأخ ومتغ تا
امل   عها تحتفظ  ات جم اينالفرض الناتجة عن خطأ  (معلومات   ت المعلومات  ذلك  ما   ات  المتغ  (

خلو من األخطاء   ض أن المتغ  اس. وتف ات الق . والنماذج تحتوي ع متغ ل متغ اس  الناتجة عن ق
دل ع المعلومات   امن هو المتغ الذي  امنه، أن المتغ  ات  كةمقاسه ومتغ ال   المش ات  للمؤ

اسات   امله، أو أي ق ارات  ات قد تكون فقرات، وقد تكون اخت سه والمؤ ات ال تق تدل عليها، المؤ
  أخرى. 

ف تختا   :المناسب اإلحصا ر األسلوب ك
ح المستخدم )1 عة األجراء ال شتمل ع أدوات   :حسب طب حث المحددة وال  ب ال ونع أسال

انات ال يرغب    انة  استخدامها جمع الب احث (اس اس، أو  ال ار ، او مق لة، أو مالحظة، اخت ، أو مقا
احث   ستخدم ال ل)، و طاقة تحل د المجتمع    اإلحصاء أو  حث عند تحد ، والعينة عدة مواضع  ال

ل أو  اإلضافة إ طرق التأو ل  اس، وعند التحل ة ألدوات الق د من الخصائص السكوم وعند التأ
احث  االستخالص ح ال ق    دراسته استخدامها ال 

عة )2 ح المستخدم طب   .المنهج ال

الجوانب   • او مسح  ة معينة،  العام  قض الراي  ة): مثل مسح  (المسح ة  الوصف الدراسات  مثال 
لة اال  ة معينه مثل مش لة وقض مش ة مثل  المتصلة  ب إحصائ ستخدم اسال دمان، ممكن ان 

ة  ة إ معادلة اللوجس ل المعادلة اإلنحدارة الخط  تح

𝑦 𝑎𝑥 𝑏 

exp 𝑎𝑥 𝑏 𝑒  
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ة، متوسطات،   سب مئ ارة). و الدراسات    انحرافات(التكرارات،  ةمع اط ستخدم جميع    االرت
اطمعامالت  ة، و الدراسات االرت ب ي  الت ل التمي ل االنحدار او التحل  .ستخدم تحل

ة   • ، للتحقق من تأث معالجة ظاهرە، وهو يناظر المنهج التج الذي المقارنة الدراسات العل
ظاهرة.  ع  (عامل)  متغ  أثر  من  عقد    يتحقق  المستخدمة   ة  اإلحصائ ب  االسال ستخدم 

ار المقارنات و ( ل  ت  اخت س،    وتحل ال وال اس المتعدد، وكروس ل الق ل أنواعه، وتحل اين  الت
،ومان  دمان، وت وط  ف ال حسب    .استخدامهوكوكران) 

ة الدراسات   • ع أنواعه مثل الدراسات  الت ة  : و دراسات النمو  ب  مستعرضةوالالطول . األسال

ستخدم  عقد المقارنات،   ة ال  ب اإلحصائ ل األسال ستطيع استخدام  ة  ة المناس اإلحصائ
ع المحدد من اإلحصاء، وكذلك  وط الن تم انتقاء األسلوب اإلحصا المناسب وفقا لتوافر  و

ح المناسب م ال  .التصم
ات: 3)  عة االداة نفسها وعدد المتغ ضا حسب طب ل أداة لها اسلوب احصا للتحقق من صحتها، وا

ضا  . وا العل حث  ستخدم االحصاء  ال ف  قا ك النتائج فيها حسب ما وردا سا ل  تها ثم تحل عي
ات، مثال   ار االسلوب االحصا المناسب حسب عدد المتغ ان لدينا متغ واحد مستقل    إذا ممكن اخت

ستخدم    ومتغ  ع  ار تا ل  ت  (اخت ستخدم (تحل ان لدينا متغ واحد مستقل وثالثة توابع  ذا  )، و
اين) ذا ، الت اين العام   و ل الت عة (تحل ات تا ات مستقلة ومتغ   .ان لدين متغ

احث من الحصول ع مفردات  4 ة ا تمك ال ة: ان العينات تقود المنهج حث عة العينة ال ) حسب طب
ساعد  اتخاذ القرار الستخدام األسلوب االحصا  اسةالدر تمثل مجتمع   ماتها  . وحجم العينة وتقس

ل ان احدد حجم   حث    العينةالمناسب. ق وجد انواع من مجتمع ال حث و جب ان احدد مجتمع ال
اس.   العينةوهو المتاح والمستهدف والمجتمع العام. إن   ة والق ط ب المنهج حث والرا  عصب ال

ة  العينةع المنهج نحدد أن  وحسب ن  ةأو غ    احتمال ستخدم إحصاء   العينة، وحجم  احتمال حدد هل 
ع المجتمع   توقف حجم العينة ع عدة عوامل منها: ن ي. و ي او غ برام حث،  األص برام ع ال ، ن

ة النتائج. مثال حجم العينة الصغ مقبول   حث، أهم ف ال ال ة، وذلك ألن  الدراسات االستطالع   ت
ا من الخطأ   س احث يتحمل هامش كب  ــــع األفراد   ال الدراسات     إال أنه    النتائج.    ال ه توز تب عل ي

جب ع  الخطأ. ف ل  لتقل اف  ل  ش ة  األفضل وجود عينة كب اتخاذ قرار فمن  أو  ع مجموعات 
احث الحرص   ار ال   والتعامل معها.  العينة اخت

نتاجات     : االس

نتاجاتتوصلت الدراسة ا جملة    أهمها:  اس

حة ومضللة.  .1  أن التطبيق غ الصحيح لألسلوب االحصا يؤدي إ نتائج غ صح

ص    .2 لة الهدف منها هو ت ل أنه وس ة  حد ذاته  كون غا جب أال  ة  ب اإلحصائ أن استخدام األسال

 . حث العل ط وتوضيح خطوات ال س ه وت ام  ة الق ماه احث     ال

اته المتعددة وال تعت أساسا  .3 نه ونظ ة ووظائفه المتطورة وقوان أن اإلحصاء هو علم له طرقه العلم

ث   من العلوم األخرى ومنطلق لتطورها. لل

ا   .4 كون عاما ومش اد  مثل جزء  تأثر بها و ل العلوم يؤثر فيها و اإلحصاء علم له عالقاته الممتدة ع 

شعب من علم إ آخر.  اته مع اختالف  درجة االمتداد وال ه وتنهل من طرقه ونظ دأ   ل العلوم ت

اتنا  .5 مه    أنه علم له وجودە  ح مكن أن تح ف أو سلوك شخ أو غ شخ  ة وأن أي ت العلم

ة.   كون منطلقا من أحد الطرق اإلحصائ ة أو أن  ة إحصائ  نظ

ل  إطارها العام  .6 ش ادين و  افة الم د من الوظائف المتطورة مع التقدم والر   إنه علم له العد

حث العل الخالق وذلك   ع نحو ما أوضحنا. أدق وأحسن أسلوب لل
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ات:    التوص

 : ما    تو الدراسة 

مختلف انواعه. . 1 ر االحصاءات  ات الحديثة  تط ف التقن   تكي

م  العالم العرب. 2 التعل دور االحصاء  وضع اسس متطورة للنهوض    . االهتمام 

شاء قسم خاص  3 ة.   اإلحصاء . إ حاث العلم ة  اال ة او جامعة لمراجعة الجوانب االحصائ ل مجلة علم    

ة.  .4 ة  ظل المجتمعات الرقم شفاف ة  العمل    مراعاة دور المؤسسات االحصائ

  

 المراجع:  

د هللامها  العرفج،أبو المجد،  − ة االزمة لطالب الدراسات 2017محمد. ( وأحالم ع حث ). المهارات ال

ة ة ال ل اء. مجلة  ا  ضوء مستجدات الع من وجهة نظر الخ ة، العدد   ‐العل جامعة المنوف

  الجزء األول.  ‐الرابع

طش وأبو  − امل (  ال د  د، ف ل 2007زنة، محمد ول حث والتحل م ال حث العل وتصم ). مناهج ال

اعة. اإلح ــــع والط ة لل والتوز ، األردن: عمان، دار المس  صا

ع   − المؤمن،  د  (ع العلوم  2008معمر  حث   ال ة).  ،   االجتماع وال للتدرب  ة  الع المجموعة 

 : عة األو ،الط   القاهرة.  م

ف شو   − ج، ط ة  2009محمد. ( ف ل عة، األو يوليو،  ة، الط حث ة ال جامعة ب   ‐  باألد ) بناء العقل

ا  ر الدراسات العل ف، مركز تط ةس ل حوث،    جامعة القاهرة.  –الهندسة  وال

، محمد   − م العلوم 2019منصور. (الشاف ح  تعل ارات. مركز التم ال دة  اعداد االخت ة جد ). رؤ

ات.  اض ة وال  جامعة الملك سعود. السعود

د أبو هاشم − ات. مجلة العلوم  2019محمد. (، الس ساق الداخ جدل مستمر ب الصدق والث ). اال

م العلوم  ح  تعل ة، مركز التم ال ات، ال اض   جامعة الملك سعود.  وال

، محمد  − . (حس ة للدراسات  2019ح استخدام برنامج اموس. المجلة الم ل المسار  ). تحل

ة. المجلد  يع 103، العدد  29النفس  56‐25، الصفحة 2019، ال

، محمد  − . (حس ة، المجلد  . اللوجس االنحدار  ). 2019ح ة للدراسات النفس ، 29المجلة الم

ف 105العدد    32‐1، الصفحة 2019، الخ
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أداة للتحوط ضد  اف  ل   مخاطر التأم الت   صيغ التم

ة  ة اإلسالم   المؤسسات المال

ر د.    موا م د القادرد.  ادي ع   قاسم النع د.  ع

 

 ستخلص الم

قائها   ل ضمان  د من المخاطر  س ة تتعرض للعد ها من المؤسسات المال ة كغ ة اإلسالم المؤسسات المال

المرونة   ئة تتم  ال   ب عت أمرا مستح ة  ل صفة  ة تعمل وتحقيق أهدافها، وألن إلغاء المخاطر  ك والدينام

م الذي يتما   ل من حدة وآثار هذە المخاطر من خالل االعتماد ع األسلوب السل ة ع التقل البنوك اإلسالم

اف أهم األدوات المتاحة  عت التأم الت ا مع ذلك  طها  إدارة المخاطر، وتماش ة وضوا دة اإلسالم مع العق

ة اإلسالم عة أمام المؤسسات المال ات ال ه متطل ة عليها حسب ما تقتض دارة المخاطر والرقا ة للتحوط و

اجات الفرد المسلم.  الئم احت ة وما    اإلسالم

ة لمات المفتاح .  : ال ل اإلسال ، إدارة المخاطر، تحوط، صيغ التم اف   تأم الت

Takaful Insurance as a Hedging Instrument Against the Risks of Financing 

Formulas in Islamic Financial Institutions 

Dr. Kasem Al‐Naimi Dr. Ayadi. A Dr. Ouaker .M 

 

Abstract. Islamic financial institutions are exposed to many risks in order to ensure 

their survival and achievement of their goals, and because canceling risks entirely is 

impossible in an environment characterized by flexibility and dynamism Islamic banks 

work to reduce the severity and effects of these risks by relying on a sound method 

that is consistent with the Islamic belief and its controls in Risk management, and in 

line with that, Takaful insurance is the most important tool available for Islamic 

financial institutions to hedge, manage risks and control them according to the 

requirements of Islamic Sharia and what suits the needs of the Muslim individual. 

Key words: Takaful insurance, risk management, hedging, Islamic financing formulas. 
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  مقدمة

تحقيق  ب  وتمثل حلقة وصل  اإلسال  االقتصاد  أهم مؤسسات  إحدى  ة  اإلسالم ة  المال المؤسسات  اتت 

ل المناسب وتحقيق المكس ا المكسب المادي  الحصول ع التم ، وسع ب ال ألفراد المجتمع اإلسال

د من المخاطر ال قد تهدد وجودها واستمرارتها  ــح ممكن، فإنها تواجه العد ة لتحقيق أع ر من اإلدارة البنك

ل   صيغ التم عة عملها، ومنها ما هو متعلق  طب شاطها، ومنها ما يتعلق  ئة ال تمارس فيها  الب منها ما تتعلق 

  قدمها. ال ت

اق، نة لألفراد،   و ذات الس ا  توف األمن والطمأن عت قطاع التأم من ب القطاعات ال تلعب دورا أساس

وعات،   للم للمعامالت وهو تحقيق االستقرار والنمو  الهدف األسا  حقق  ما  ة،  ة االقتصاد التنم ودعم 

الرغم من ذلك  ن، و ل من المخاطر، ل م  والتقل ث من الجدل ال ب الحالل وتح شاط التأم ال شاب 

ة   غ الفق  والتدقيق  حث  لل التأم  المسلم صورة  أخضع علماء  أساسه، فقد  ع  قوم  ال  المعامالت 

ا ا أو الغرر، وقد أثمرت هذە الجهود ع نظام التأم الت ة ال ه شائ ش ف  الحصول ع صورة مث للتأم ال 

التحوط   أدوات  ر  ة وتط التأمي ات  العمل ا عن مختلف  ع ا و ا منطق تفس قدم  ل   د التعاو ك أو 

ة ضد المخاطر   وي  ‐والتغط ه  ‐مخاطرة القمار والقرض ال حقق مطال ل حاجة الفرد المسلم و  ظل   ما 

 .   نظام اقتصادي إسال

الم تواجهها  ال  المخاطر  لتعدد  إ ونظرا  دفعها  دائم،  د  تهد تعت مصدر  وال  ة  اإلسالم ة  المال ؤسسات 

وعة لذلك.  الطرق الم طة والوسائل المتوفرة و   االهتمام بها والعمل ع إدارتها حسب الظروف المح

ة الدراسة ال  إش

 : س التا لة الدراسة من خالل السؤال الرئ ح مش مكن ط   من خالل ما سبق 

ساهم الدور    ف  اف للتأم  التحوط ضد  ك ة؟  أخطار الت ة اإلسالم ل  المؤسسات المال   صيغ التم

ة:  ة التال ساؤالت الفرع ح ال د ط ساؤل ال ة لهذا ال   ومن أجل معالجة معمقة ونوع

؟؛  اف  ما مضمون مفهوم التأم الت

ل  ة ومخاطر تطبيق  ة االسالم ل  المؤسسات المال غة؟؛ ما صيغ التم  ص

اف للتحوط ضد  مكن استخدام التأم الت ف  ة؟  أخطار ك ة اإلسالم ل  المؤسسات المال  صيغ التم

ة:  ات التال مكن بناء الفرض ة  ساؤالت الفرع ة وال س ة الرئ ال ة ع اإلش   ولإلجا

ات    الفرض

ة وتت  • ة االسالم المال ال تتعامل بها المؤسسات  ة  ل التم حة،  تتعدد الصيغ  المرا مثل  المضارة، 

ي   ال  المخاطر  من  مجموعة  بها  ط  ترت لذلك  جة  ون واإلجارة،  اإلستصناع  السلم،  المشاركة، 

ل منها؛  ل التقل اسها وح آثارها المحتملة  س دها، ق  تحد

د المخاطر ب  • افل والتضامن  إزالة وتحي اف التعاون والت مجموعة من   يتضمن مفهوم التأم الت

  األشخاص؛ 

اف التحوط ضد   • ق نظام التأم الت ة وعن ط ة االسالم ل   أخطار مكن للمؤسسات المال صيغ التم

دأ التضامن والتعاون  رد والتصدي  ن صندوق تأم قائم ع م االسال ال قد تواجهها وذلك بتك

 للمخاطر المختلفة. 

 نموذج الدراسة

ات دراس أداة للتحوط ضد  تتمثل متغ اف  ع "التأم الت ة    أخطار نا لموض ل  المؤسسات المال صيغ التم

 : ة"    اإلسالم
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ات المستقلة:  1 المتغ ات  .  ة، وال تمثل متطل س ات رئ ات المستقلة للدراسة  ست متغ المتغ تتمثل 

ة األ  ل الصيغ التم ل االسال والمتعلقة  : التم ة، وتتمثل    استعماال  البنوك االسالم

غة المضارة  •   ؛Speculationص

حة  • غة المرا   ؛Murabahaص

غة المشاركة  •   ؛Participateص

  ؛ The ladderالسلم  •

  ؛Leasingاإلجارة  •

  . Ordering to makeاالستصناع  •

اف . المتغ التابع: 2   .وهو يتمثل  التأم الت

ة الدراسة   أهم

بع   ازي  ت االح المجال  سارعة   الم والتطورات  ات  للتغ ة  االستجا ورة  و ة  أهم من  الدراسة  ة هذە  أهم

لقواعد   ارها تخضع  اعت ة خاصة  واإلسالم عامة،  ة  المال المؤسسات  ع مستوى  المخاطر  والتحو ضد 

االعتماد ع نظام التأم   ة  تعامالتها المختلفة وذلك  عة اإلسالم ملة لما هو  ال دائل الم أحد ال اف  الت

 موجود. 

  أهداف الدراسة

دي، وتوضيح   ە عن التأم التقل اف وتمي ة للتأم الت تهدف هذە الدراسة إ إبراز مختلف الجوانب النظ

ة   ة اإلسالم اإلضافة إ المخاطر  المؤسسات المال الخطر، إدارة المخاطر،  طة  م المرت ها  أهم المفاه وتمي

أحد   اف  ات القائمة ع التأم الت براز اآلل ة، و د ة التقل عن تلك المخاطر ال تواجهها المؤسسات المال

ازة للتحوط ضد  ة.  أخطار القواعد االح ة اإلسالم ل  المؤسسات المال   صيغ التم

ل الدراسة   ه

حث إ ا م ال ة تم تقس س ة الرئ ال ة ع اإلش ة: لإلجا   لمحاور التال

؛  المحور األول:  اف   مفهوم التأم الت

 : طة بها؛  المحور الثا ة والمخاطر المرت ة اإلسالم ل  المؤسسات المال   صيغ التم

اف  التحوط ضد  المحور الثالث:  ة.  أخطار دور التأم الت ة اإلسالم ل  المؤسسات المال   صيغ التم

قة    الدراسات السا

 ، اف  السوق الجزائري، أي تأث لنظام المالءة  2016دراسة حس حسا ، إدماج منتجات التأم الت

ة.  ه المال ازة  مجال التأمينات وما تأث ة هذە الدراسة "ما أهم مستجدات القواعد االح ال ا انت إش

ازة  سوق التأمينات   ة االح احث محددات المراق ث تناول ال افل  الجزائر؟"، ح ع منتجات الت

للتأم  ازة  االح القواعد  إ  اإلضافة  الجزائر خاصة،  التأم   لسوق  ازي  االح والنظام  عامة  صفة 

الرغم م احث أنه و ، ومن أهم النتائج ال توصل إليها ال اف اط كب  أهداف القواعد  الت ن وجود ارت

عة.  ث اإلطار النظري والمعاي المت افل من ح مكن أن توجد اختالفات تم صناعة الت ازة إال أنه    االح

   ل، سنة مة أوك س اش درار،  التجاري  2012دراسة ع التأم  ل عن  د التعاو اإلسال ك التأم   ،

دي.  ة هذە ال التقل ال دي، وتطرق تدور إش ل للتأم التقل د ة إحالل التأم التعاو ك ان دراسة حول إم

شار   عة ان اب و ، وعالج أس التأم التعاو اإلسال ة المتعلقة  احثان فيها إ مختلف الجوانب النظ ال

ب  ب  ال التنافس  أن  إليها  المتوصل  النتائج  أهم  ، ومن  التعاو اإلسال التأم  التأم  صناعة  ات   

ع  ة  القانون القيود  إ  اإلضافة  االسال  التأم  ات  مع خدمات  ب خدماتها  للموافقة  دي  التقل
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ض  ات ال تواجه وتع ات التأم االسال تمثل أحد أهم العق ح بها لدى  ثمار المسم مجاالت االس

انة الالزمة له.  ة النظام إ الم   مسارها  ترق

   ر، سنة وك الط ة. 2017دراسة رمضان الم ع ة  اف برؤ ة هذە الدراسة  ، التأم الت ال من إش ت

ث   ال عن التأم التجاري، ح د ة لتكون  عة اإلسالم اف لتوافق مقاصد ال ة بنود التأم الت ع  

، وم  اف ، التأم الت التأم طة  م المرت احث أهم المفاه اف من القرآن  أبرز ال ة نظام التأم الت وع

اف ال تزال تواجه جملة من   والسنة، ومن النتائج ال توصلت إليها هذە الدراسة أن صناعة التأم الت

ة من شأنها دعم هذە الصناعة وتأم  ة وأدوات فن ع ر حلول  ة ما لم يتم تط ج ات ات االس التحد

تها الواعدة.    س

اف المحور األول ة التأم الت   : ماه

سارعة ال   فعل التطورات الم ة ع وجه الخصوص و شاطات االقتصاد د الحاجة إ التأم  ال ا جة ل ن

ة   ة االقتصاد التنم األمن واالستقرار ودعم  بتحقيق  سمح  ال  أهم األسس  ارە من  اعت النظام  شهدها هذا 

ة، أخضع العلماء المسلم  ة وتم التوصل  واالجتماع عة اإلسالم ام ال  النظام القائم للتأم إ قواعد وأح

قدم   دي الذي  ل  مقبول  المجتمعات المسلمة عن التأم التجاري التقل د اف ك إ نظام التأم الت

ل ة  اف تكون  ات  ا اش دفع  ل  مقا التأم  ات  إ  عليهم  المؤمن  من  األخطار  لنقل  ات  الخسائر  أل ة  تغط

تناول هذا المحور:  ــح إضا ووفقا لذلك س   المتوقعة والمصارف اإلدارة وتحقيق هامش ر

؛  • اف   مفهوم التأم الت

؛ • اف ف الفق للتأم الت   التوص

دي؛  • اف والتأم التجاري أو التقل  الفرق ب التأم الت

اف    أوال: مفهوم التأم الت

لمفهوم  التطرق  ل  م    ق ل "عقد  مثل  والذي  ة،  أول صفة  التأم  مفهوم  التعرف  من  د  ال اف  الت التأم 

لغا من المال أو إيراد   ط التأم لصالحه م د الذي اش مقتضاە المؤمن أن يؤدي إ المؤمن له أو إ المستف

ع الحادث أو تحقق الخطر المب  العق ل قسط أو أي مرتب أو أي عوض ما آخر  حالة وق د، وذلك مقا

ة أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.  ،   دفعة مال   ) 16‐15، الصفحات 2014(عطا

اف 1  . المفهوم اللغوي للتأم الت

افل.  ؛ التأم والت   الحظ من الجانب الش للمفهوم التأم أنه ينقسم إ شق

ة، أي اطمأن وزال خوفه، : التأم  :    )2020(معاجم،    من أمن، أي طلب األمان والحما ومن ذلك قوله تعا

 {وآمنهم من خوف}. 

افل افل القوم أي  الت ضمنه، وت كفل كفالة، أي ينفق ع الشخص أو  : جاء  معجم لسان العرب: كفل 

عضا.  عضهم    ساعد 

غة المشاركة  افل؛  ص غة الت مقت ص فالة، و الضمان للديون، و افل  اللغة من ال لمة الت أ أصل  و

ال منهم ضامن لآلخر.  ي،  ب طرف أو أ وأن    ) 581، صفحة 2018(مس

فة  قوله ص   ة ال ا"، و السنة النب :" وكفلها زك م  قوله تعا افل  القرآن ال وقد ورد مع الت

عضا". و قوله" مثل المؤمن  توادهم   عضه  شد  ان  الب ه وسلم:" المؤمن للمؤمن  وتراحمهم  هللا عل

 ." السهر والح   وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشت منه عضو تدا له سائر الجسد 
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اف 2   . المفهوم االصطال للتأم الت

اف ع   ار التأم الت مكن اعت ، فقد وردت له عدة تعارف، و اف ة لنظام التأم الت س نظرا للحداثة ال

  أنه: 

ما   • ذا تحقق الخطر تعاون منظم تنظ ه مجموعة من األفراد يتعرضون ألخطار واحدة، و ك ف ش قا،  دق

ار  األ لتفادي  منهم  فرد  ل  ذلها  ي لة  قل ة  بتضح مواجهته  ع  الجميع  يتعاون  ألحدهم،  ة  س ال

من تعرض للخطر؛ مة ال لحقت  سوم و واضح ،  الجس  ) 193، صفحة 2016(م

ات   • ا دفع اش ار الناشئة عن هاته األخطار،  اتفاق ب أشخاص يتعرضون ألخطار معينة ع تال األ

تم إدارة  ه، و قا لما تم االتفاق عل ، وذلك ط ك أحد المش ار ال الحق  ض األ ع لتع ع أساس الت

ق هيئة مختارة من حملة الوثائق أو   عات" عن ط ل  صندوق "الت ذلك مقا ام  كة مساهمة للق ل  توك

  ) 02، صفحة 2014(عامر و عماري،  أجر. 

لغ   ك دفع م ل مش فرض ع  اف عقد تأم جما  ب لنا أن التأم الت قة ي ومن خالل التعارف السا

افل   اك لتحقيق التعاون والت س القسط أو االش ار وكوارث، وتدار مع  عضهم من أ قع ع  ف ما  وتخف

ة.  عة اإلسالم ام ال كة أو هيئة متخصصة وفق أح ل  ات من ق     هذە العمل

، والتأم  ، التأم التعاو اد التأم الت ات،  سم أخذ عدة  اف  ش إ أن مصطلح التأم الت جب أن  ما 

سم ال ه هذە  عل وتطلق   ، التأم اإلسال من  العكس  ع  سبها  ك ال  والحل  ة  ع ال ة من صفة  األخ ة 

دي.    التجاري أو التقل

اف 3   . خصائص التأم الت

ە عن األنواع   عمل وفقها وتم ط ال  ل األسس والضوا ش مجموعة من الخصائص،  اف  يتمتع التأم الت

 : ، وتتمثل    األخرى للتأم

اف  • ع: عقد التأم الت قدم فيها حملة الوثائق األقساط المقدرة إ    عقد ت ع ال  عت من العقود الت

انتفاء  التا  للمتاجرة وتحقيق األراح، و القصد  ر دون  ال ه  ص عا منهم لمن  ت التعاو  الصندوق 

العقود؛ هذە  مثل  ات    الغرر   آل أثر  التأم (عامر،  ات  ة  تنافس ع  التأمي  الفائض  ــــع  توز

 ، اف  ) 15، صفحة 2014الت

ة • عة اإلسالم ادئ ال ام وم أح ام  اف  االل قوم عليها التأم الت ادئ ال  : وتعت من أهم الم

ثمارة، كعدم االس أو  ة  التأمي ات  العمل ادراە  تتعلق  انت  سواء  المعامالت،  ات    جميع  الممتل تأم 

وعة؛  الطرق الم ثمار أموال التأم وأموال المساهم  ا مثال، واس ال البنوك ال تتعامل   المحرمة 

  ، اف ات التأم الت ة  ــــع الفائض التأمي ع تنافس ات توز ، صفحة 2014(عامر و عماري، أثر آل

03 ( 

ل عضو:  اجتماع صف • كون طرفا عقد التأم المستأمنون أنفسهم  ة المؤمن والمؤمن له ل ومع ذلك أن 

تقاسمون  تحملون الخطر و ون الصندوق و مل ة واحدة مستقلة  ذمة مال ، يتمتعون  ال طرف خار

نهم؛ ما ب شادة،   اإليراد ف  ) 298، صفحة  2017(بوجالل و بو

ــح:   • ة لألعضاء ع أفضل  انعدام عن ال اف  توف الخدمات التأمي ينح الهدف من التأم الت

اب ال   س إ إقامة التعاون ب األفراد من  نما  ــح و لفة ممكنة، وال يهدف لتحقيق ال أقل ت صورة و

عا؛ ه  ،  المأمور   ) 51، صفحة  2014(عطا

اء • ال ع  الفائض  ــــع  وتوز  ، للتغي اك  االش ة  ل ت  قا ثا اف  الت الصندوق  اك   االش عت  ال   :

ر،   ض ال ام ب أعضاء الصندوق لتع شأ عنها االل مة، إنما يتغ حسب الخسائر ال تحدث و الق

وزادت  العكس  حدث  ذا  و المقدمة  ات  ا االش ع  مجم أ  الخسائر  مة  ق تكون  عندما  هذا  تحقق  و
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المتحملة  الخسائر  عن  ات  ا ثمار؛االش لالس تركها  أو  ادة  ال مة  ق داد  اس لألعضاء  ،   مكن  (عطا

 ) 51، صفحة 2014

س الهيئة:   • اط رأس المال لتأس ، وذلك ألن  عدم اش اك للتغي ة االش ل ة قا عود ذلك لوجود خاص و

ة العجز إذا حدث ورد الفائض إل كون ملزما بتغط ك  ،  المش ا احت ه إذا وجد أو وضع هذا الفائض 

للهيئة، هذا من جهة،  كون محل رأس مال  أن  مكن  ل هذا  أي عجز، ف الهيئة من مواجهة  مكن  ما 

ات  ا ن رأس مال الهيئة من االش ة اتحاد صفة المؤمن والمؤمن له إ تك اإلضافة إ هذا تعت خاص

؛ ك المش من  التأم   المدفوعة  ات  ة  تنافس ع  التأمي  الفائض  ــــع  توز ات  آل أثر  (عامر، 

 ، اف  ) 16، صفحة 2014الت

اف  ف الفق للتأم الت ا: التوص  ثان

ل   ل الدخول  التفاص ه ق ة) الحديثة؛ فإن القول المتفق عل ة (الخدم شطة االقتصاد ان التأم من األ ولما 

ة هو أن عقد التأم  دي  ‐الفقه هو أحد العقود المستحدثة ال لم تكن معروفة لدى الفقهاء من    ‐التأم التقل

مها وعدم جواز التعامل بها ب  ل وال اختالف  تح ة  ق ع شتد الخالف حول  ة العلماء والفقهاء، إنما   أغلب

اف اإلسال  ق من العلماء إ أن التأم الت ث ذهب ف ، ح اف قوم ع أساسها التأم الت المعامالت ال 

ة مع ة ب ا مقبوال  المجتمعات المسلمة عن التأم التجاري، كونه يب قواعدە الفن ع ال  د الجة  قدم 

  ، ال الحاجة إ التأم ا ألش ع صبح منتجا ومخرجا  دي ل ت عقد التأم التقل ة ال شا ع التحفظات ال

نه و التأم التجاري.  ، وال فرق ب اف ة التأم الت ع عدم  ق   وهناك رأي آخر 

اف : يرى أصحاب هذا المدخل أن نظام  1 ة التأم الت وع قوم ع فكرة  . أدلة عن م اف  التأم الت

ة ع تحقق الخطر ع أ عدد ممكن من األشخاص (المؤمن لهم) ت ة الم ق اآلثار المال ت وتف  ش

ة‐ عة اإلسالم ادئ ال ام وم عوض االلقاء بها ع عاتق شخص واحد فقط  حالة   ‐وهو ما يتفق مع أح

س من عقود   ، ول افل  التأم عا عدم الت احا  ــح، فإن هذا العقد م المعاوضات ال تهدف لتحقيق ال

ة عة اإلسالم ه ال ب،    وع ما تصبو إل ندرج ضمن أبواب فعل الخ  )24، صفحة  2013(أبو ش ، و

" وتعاونوا ع ال والتقوى وال تعاونو  م  قوله تعا ه القرآن ال ا ع اإلثم والعدوان واتقوا هللا دعا إل

د العقاب" ردي،  إن هللا شد  ) 11، صفحة  2012(الح ال

ارات تتمثل أساسا   د من العلماء والفقهاء لمجموعة من االعت اف لدى العد  وقد أج نظام التأم الت

  ) 153، صفحة (كدوا  أن: 

ــح؛  • ثمار وال ه غرر وال قمار أو را ودون قصد االس ش دأ التعاون وال  اف ع م   قوم التأم الت

عه ألنه من التعاون ع ال والتقوى؛  • ثاب من ات ع من التأم و ة إ هذا الن عة اإلسالم   تدعو ال

ار عن ط • افل  ج األ قصد الت شأ النظام  الغ معينة؛ي م   ق إسهام الجميع 

م1.1 اف من القرآن ال ة التأم الت وع ة من األدلة  . م م وال  السنة النب : لم يرد  القرآن ال

 ، التأم ه  شار إل ة تحتوي  معناها لما  ع "، غ أن النصوص ال اف ة مصطلح "التأم الت ع ال

ه،   ومنها  قول هللا تعا "وتعاونوا ع ال والتقوى" و قوله " خذوا حذرم"  وهو التعاون والحث عل

التعاون ب الناس.  ه،  ووجه التأم هنا أن هللا تعا قرن ال    ) 464، صفحة  2018(دوا

ة: 2.1 اف من السنة النب ة التأم الت وع     . م

قوم عليها، ومن قوم المجتمع  ة ال  عد أحد األصول الجوه ه و أوسع معان المسلم ع فكرة التعاون 

عة  ال مقاصد  مع  تتفق  ة،  مطل ة  غا الخطر  ة  تغط افل   الت ة  اإلسالم عة  ال ذلك جعلت  أجل 

و  والتضامن  التعاون  ع  ال بها  أمر  ة  مصالح كث وتحقق  وأهدافها،  اتها  غا ومع  ة  الحذر   اإلسالم

،   المعامالت " خذوا حذرم".   )56‐55، الصفحات 2014(عطا ه قوله تعا  الذي أمرنا 
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دي؛  اف والتأم التجاري أو التقل   ثالثا: الفرق ب التأم الت

نهما   اف وجهان لعملة واحدة واالختالف ب الت دي والتأم  التقل أو  التجاري  التأم  ث أن  لل ظهر 

ظهرە الجدول رقم ( نهما، وهذا ما  س  الجوهر إال أن هناك اختالف عميق ب ة فقط ول سم ه، ).  1ال (دوا

 ) 18، صفحة 2018
اف والتأم التجاري1(الجدول رقم   ): الفرق ب التأم الت

ان  اف  الب   التأم التجاري   التأم الت

ع العقد    ن

ات ا االش ع المأمن  ث يت ع، ح عقد ت

ضات   التع ع لهم  ت ، و  صندوق التأم

 . ع وط المتفق عليها للمت   حسب ال

دفع المأمن أقساط  ث  عقد معاوضة، ح

كة التأ كة، وتدفع لهم ال م لل

ط االتفاق.  ضات من أموالها حسب   التع

  الهدف من العقد
ــــع  تحقيق التعاون ب المأمن لتوز

  المخاطر. 
 . كة التأم ــح ممكن ل   تحقيق أق ر

  أطراف التعاقد 
طرفان متحدان ومتعاونان ولديهما مصلحة 

كة.    مش

مختلفان   طرفان مستقالن متعاوضان

  المصلحة. 

.  تحمل المخاطر  ك فيها المأمن .   ش كة التأم لها من المأمن إ    يتم تح

ك  صندوق التأم  امل   صندوق مستقل للمش ال كة التأم    أموال 

اك.   كة التأم  ل عن حملة وثائق االش   وك
كون العقد  ث  ل  التعاقد، ح طرف أص

  . اسمها ولصالحها 

ات   إدارة عمل

ثمار    االس

ثمار ع اإلسال  اس ال ام الصندوق  ال

ات   أجر  إدارة عمل ل  عت وك األموال، و

 .   التأم

كة أموالها لحسابها الخاص، وال   ثمر ال س

 . ع اإلسال ال م    تل

  الفائض التأمي 

ك   ا للمش عت أراحا، إنما مل ال 

مكن توزع الفائض  ، و صندوق التأم

 . ك له أو جزء منه ع المش   التأمي 

 . كة التأم ا ل   عت رحا ومل

عة   ام ال أح

ة    اإلسالم
 . ع اإلسال ام ال كة.   تطبق أح ام ال   تطبق أح

احث    المصدر: إعداد ال

: ص طة بهاالمحور الثا ة والمخاطر المرت ة اإلسالم ل  المؤسسات المال   يغ التم

ة   فاءة العال ة ذات ال ة االسالم ة لدى المؤسسات المال ل ل اإلسال إحدى أهم الصيغ التم تعت صيغ التم

ة   اجات المال ة االحت ثمارة، و ظل هذا تواجه هذە نظرا لتنوعها وتعدد أساليبها، وهو ما مكنها من تغط واالس

ة ال   ل الحي ان الخطر من أهم المشا ة، ولما  ة أو المال ع عة ال د من المخاطر ذات الطب المؤسسات العد

دارة  ات للتحوط و ج ات حث عن اس ا فعاال وتهدد استمرارتها، فإن ال ة تأث شاط المؤسسات المال تؤثر ع 

عت موض تناول  المخاطر  شطة ال تقوم بها هذە المؤسسات. ووفقا لذلك س د األ ا دة ب ا ة م وعا ذو أهم

  هذا المحور: 

ة؛ • ة اإلسالم ل  المؤسسات المال  صيغ التم

ة.  أخطار  • ة اإلسالم ل  المؤسسات المال  صيغ التم
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ة  ة اإلسالم ل  المؤسسات المال   أوال: صيغ التم

ب ال تختلف عن تلك الصيغ   د من الصيغ واألسال ة للتعامل وفق العد ة االسالم تلجأ المؤسسات المال

اجات   لالحت والمالئم  المناسب  ل  التم تحقيق  من  وتمكنها  ة  د التقل ة  المال المؤسسات  قة   المط

ة، ومن أهم عة اإلسالم ال ادئ  ام وم ما يتفق مع أح ــح الحالل  ال حة،    وتحقيق  المرا هذە الصيغ؛ 

  المضارة، المشاركة، السلم، اإلستصناع واإلجارة. 

ثمار1 ل القائمة ع المشاركة  عائد االس   . صيغ التم

أساس  ع  تقوم  ال  ة  االسالم ة  المال المؤسسات  بها  تتعامل  ال  والعقود  الصيغ  أهم هذە  تتمثل 

نها و العمالء  العوائد المح : المشاركة ب ما    ققة ف

غة المشاركة:  1.1 ل استخداما  البنوك أو المؤسسات . ص تعت المشاركة صور من أ صور التم

ة، وأساس العالقة ب المودع والبنوك، وتعرف ع أنها عقد ب المؤسسة  ة اإلسالم المال

عق ة  مل ،  صورة مشاركة   مع مال  برأس  للمساهمة  ل  والعم ة  ، المال مع أصل  أو  ار 

سام األراح وفق  ث يتم اق ة، ح عة اإلسالم ام ال ما يتفق مع أح ثمارها  مجال مع  واس

ة المشارك فيها  رأس  س وط المتفق عليها  العقد، وتتم المشاركة  الخسائر حسب ال ال

ة االسالم المال.    ) 35، صفحة 2017ة، (مجلس الخدمات المال

 : اف،   وتنقسم المشاركة إ نوع اف و بوض    )93، صفحة 2018(بوض

  :يع أحد    مشاركة دائمة ي ن قد  كة ول ال انتهاء  إ ح  المشاركة  األصل  ستمر هذە 

وع؛   المشارك حصته للخروج من الم

  :ك التمل ة  ة،    مشاركة متناقصة أو منته دة  البنوك االسالم ب الجد وتعت من األسال

ة التنازل ع حصته  المشاركة.  ان م   وتختلف عن المشاركة الدائمة  عن االستمرارة و

ة:  2.1 غة المضار ث تعرف المضارة ع . ص غة المشاركة، ح ال ص ل من أش تمثل المضارة ش

ج ب  ، تقوم ع الم ن من عنا االنتاج؛ وهما رأس المال والعمل،  أنها عقد ب طرف  عن

الالزمة  ة  المال الموارد  المودع)  أو  ل  (العم الثا  الطرف  إ  (البنك)  الطرف األول  قدم  ث  ح

نما تقع الخسائر ع   وط المتفق عليها  العقد، ب سام األراح ال تم اق ، و وع مع إلقامة م

الحا إال   المال  رأس  ە. صاحب  تقص أو  ل  العم إهمال  فيها  ت  ي ال  ،    الت  ،  2010(الع

: )504صفحة  طاهر و بوطالعة،  ، وتنقسم المضارة إ     )143‐142، الصفحات 2018(

  ة: وتمثل عقد ب طرف اثن فقط، رب العمل؛ مضارة ثنائ  العمل والمضارب 

  :ة ة جماع وتكون ب مجموعة من أصحاب المال من جهة ومجموعة من أصحاب    مضار

 العمل من جهة أخرى؛

  :ة مطلقة ة   مضار د ح ق ط  وطة ال يرد  عقدها أي  و مضارة مفتوحة غ م

 المضارب  العمل؛

 دة مق أو  ة خاصة  الممضار ة  ح من  تحد  وطا  تتضمن  ة  :  نوع ف   الت ضارب  

ان والزمان أو من يتعامل معه.  شاط أو السلعة أو الم   ال

ة  ات المال دة) تمثالن أساس العمل ن من المضارة (المطلقة والمق وتجدر االشارة إ أن النوع األخ

انت المضارة   ن  ة، و ة االسالم المطلقة  األ  ال تقوم بها والخدمات ال تقدمها المؤسسات المال

ة المطلقة والتامة  االستخدام.  ع من المؤسسات ألنها تمنح الح مكن توضيح  استخداما  هذ الن و

 : ل التا غة المضارة من خالل الش ة ص   آل
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ل رق ( ارة 1ال غة ال ة ص ): آل  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ة واألسواق،  المصدر ة والتطبيق، مجلة المال ــــع المصغرة ب النظ ة للمشار ل االسالم ب وصيغ التم ، أسال   . 335ص   2015: مع لب

المزارعة:  3.1 دفع األرض لمن يزرعها  .  البنك االسال  ام  ، وتع ق ب الطرف سام الزرع  تم اق و

ة:  وط التال ط عقد المزارعة ال ش     )62‐ 61، الصفحات 2019(جغوط و سماش،  و

ان مدة الزراعة؛ •   أن تكون األرض صالحة للزراعة، و

ذر قطعا للمزارعة؛ • ه ال قع عل   تعي الطرف الذي 

ة  • س د    الطرف من ناتج المزارعة؛ تحد

رع  األرض.  • ان ما س   ب

تتاب فيها  . عقد المساقاة:  4.1 لة اال مة، تصدر الستخدام حص الق ة  ساو  عقود أو وثائق م

صبح لحملة الصكوك حصة  الثمرة؛  (بوخاري،   س األشجار ورعايتها ع أساس العقد، و

  ) 05صفحة 

لتها  غرس . عقد المغارسة:  5.1 مة، يتم اصدارها الستخدام حص ة الق ساو  عقود أو وثائق م

لحملة   صبح  و العقد،  أساس  ع  الغرس  ة  عمل تتطلبها  ال  المصارف  والتكفل  األشجار 

  ) 05(بوخاري، صفحة  الصكوك حصة  األرض والغرس. 

ة . صيغ 2 ل القائمة ع المديون   التم

     :   وتتمثل أهم هذە الصيغ 

حة:  1.2 المرا غة يتقدم  .  ة، ووفقا لهذە الص ع ال ط  أ الصيغ توافقا مع الضوا حة من  المرا تعد 

ة   ها المؤسسة المال عد أم تتمل اء سلع أو معدات، و ة ل ة االسالم طلب للمؤسسة المال ل  العم

. تقوم   ف متفق عليها ب الطرف ال دە من ت ل بثمنها مضافا إليها ما تك عها للعم (سايح جبور    ب

خلف،    ) 61، صفحة 2017و 

وط، نذكر منها:  حة ع عدة  طاهر و بوطالعة،  وتتوفر المرا   )142، صفحة 2018(

 رأس املال العمل

 عقد املضاربة
 ال

ال) (رب ال

ارة  ال

ح  ال

وع  ال

ن  قاولال  ال
ارب)  (ال



ة    2020 ‐العدد الحادي ع                                                                                              مجلة العلوم اإلحصائ

 

 
88 

 

كون ثمن السلعة معلوما؛  •  أن 

؛ • ال الطرف ــح معلوما ل كون ال  أن 

حة.  • ان غ ذلك ال تصح المرا حا، ولو  كون العقد األول صح   أن 

جار بتأج . اإلجارة:  2.2 ة المتخصصة  اإل قوم بواسطته البنك أو المؤسسة المال ارة عن عقد     ع

مكن   مة، و ساوي الق دفع أقساط دورة تكون  الغالب م دورە  قوم  ل الذي  ه للعم أصل تمتل

اقتناء آالت  ة  غة للبنوك االسالم سمح هذە الص اء األصل.  ة العقد أن تقوم  ل  نها للعم

ن حسب حاجاتهم.  ثم ها للمس خلف،  (س   ومعدات وعقارات وتأج ، صفحة 2017ايح جبور و 

60 (  

م السلعة إ وقت آخر، . السلم:  3.2 سل ؤخر  ه الثمن و عجل ف عرف عقد السلم ع أنه عقد بيع 

حتاج إ ثمنها  ي السلعة وصاحب السلعة  ش حتاج ان  س بيع السلف، فصاحب رأس المال  و

تقد للبنك  مكن  ــهذا  و السلعة،  ع  لينفقه  القرض  مقدما  سدد  و للمنتج  الالزم  ل  التم م 

وعيته م ف االسالم  ع بيع سلم  أمام  جعلنا  النقدي، ما  المال  د،    . منتجات ال  (بودراع و ز

  ) 396، صفحة 2017

عا،  عقد اإلستصناع. اإلستصناع:  4.2 واإلستصناع لغة هو طلب الفعل ومعناە  هو أحد العقود الجائزة 

لفة   ل مع ع ت ضاعة ما لعم صنع أصل أو  قوم البنك  ل ع أن  أن يتم اتفاق ب البنك والعم

ل.  م األصل للعم سل قوم ب ه  عقد اإلستصناع، ثم  ل ثمن مع متفق عل ،    الصانع مقا (بهلو

  ) 117، صفحة 2017

ا:  ة  أخطار ثان ة اإلسالم ل  المؤسسات المال   صيغ التم

دي   شقيها اإلسال والتقل ة  ة، غ    أخطار تواجه المؤسسات المال عة الممارسات البنك عة من طب كة نا مش

جة ال  مجموعة من المخاطر ن ة تنفرد  ة االسالم ة العمل وأسلوب التعامل  أن المؤسسات المال ختالف منهج

ة، سواء  ع ادئ ال األسس والقواعد والم م  ة، ف تل د ة التقل فيها عن تلك المعمول بها  المؤسسات المال

ة ال   عة اإلسالم ال طة  ثمارة منض ة واس ل أدوات وعقود تم لها  شغ فها و  استقطاب األموال، أو توظ

عي   تها. تمثل مصدر 

دارة المخاطر: 1 الخطر و ف  ة للتع م أساس   . مفاه

ها   ة أ ل عام عرضة ألنواع ش من المخاطر، ولعل المعامالت المال ش ة  شطة االقتصاد تعت األ

  تعرضا لها وتأثرا بها. 

ة   . مفهوم الخطر: 1.1 د ة التقل ل من المؤسسات المال ه  ك ف ش مثل الخطر العن المهدد الذي 

ة   ها من المؤسسات المال ة ع حد سواء وغ عادە واإلسالم مكن إلغاؤە واس ة، وال  واالقتصاد

ل من   صفة ه والتقل ان العمل ع توق اإلم ن  ثماري، ول عة العمل االس ارە من طب اعت ة  ل

اته األنجح حدة آثارە من خالل محاولة التعرف ع األسلوب    .  ذلك والتعرف ع أهم مس

المجال   احث   ال فات  تع هما وتتعدد  أساس  ن  عن حول  لها  وتدور  للخطر  االقتصادي 

ف الخطر ع أنه توقع   مكن تع د من الحصول ع العائد المخطط له، و ة وعدم التأ االحتمال

،  اختالف  العائد المحقق عن المتوقع والمطلوب.    ) 325، صفحة 2017(السب

الخطر 2.1 ات  ة :  . مس شطتها من عوامل خارج أي مؤسسة وأ تواجه  ال  المخاطر  تج  ت أن  مكن 

أهم   التا  ل  الش لخص  ة معا، و ة وخارج تج عن عوامل داخل ت أو  المؤسسة،  ة خاصة  وداخل

أخطار   مثل:  األخطار،  من  أنواع  عدة  إ  مها  تقس مكن  و العوامل،  هذە  عن  الناتجة  األخطار 

ة، أخطار مال ج ات ات  اس مكننا توضيح أهم مس ها من األخطار.  ة، وغ ئ ة و ل شغ ة، أخطار 

 : ل التا  المخاطر  الش
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ل رق ( ات ال2ال  ): م

 
م قندوز، المصدر د ال دارة الخطر: ع   . 26، ص 2018كتب، لندن،  ‐، دار إيالتحوط و

ب إدارة المخاطر: 3.1 فة . أسال ذ إجراءات إن جوهر وأساس وظ م وتنف إدارة المخاطر يتمثل  تصم

ة حدوث خسارة إ الحد األد من خالل:  ل من احتمال لعزوز ،  للتقل   ) 6‐5، الصفحات 2010(

   :ثماريتجنب المخاطرة العمل االس قا  ا لص قة تمثل المخاطر عن ان    حق عض األح ن   ل

ة  مواجهة خسارة معينة، ومن أمثلة   جة عدم الرغ ، ن قد ترفض المؤسسة قبول خطر مع

للمخاطر   ا  تجن المخاطر  مرتفعة  القروض  منح  عن  البنك  امتناع  ة  المال المؤسسات  ذلك  

ازة وتقلل من احتمال و  قة تعت اح الرغم من أن هذە الط ن، و ة. ول ع الخطر إال  االئتمان ق

عد   التا  ث من الخدمات، و ة وقد تحرم المجتمع من ال ة المهن ا من المسؤول أنها تعت ته

الشخ   التقدم  حا  ا ال  ا سلب المخاطر؛ أسل إدارة  ب  أحد أسال المخاطر  أسلوب تجنب 

ة.       جاب قة إ ط ان التعامل مع األخطار    واالقتصادي اللذان يتطل

 تبع سلوك القروض لمعرفة حاالت ل المخاطرة:  تقل ة وفقا لهذا األسلوب ب تقوم المؤسسة المال

ل   كرا، وتقل ل التوقف عن الدفع م اسة إدارة    أخطار التحذير لمشا استخدام س أسعار الفائدة 

مها لغرض ذلك.  جري تصم  األصول والخصوم ال 

   :ل المخاطرة المحتملة من  نقل المخاطرة شخص ال يرغب  تحملها إ طرف آخر    يتم تح

ل ثمن.   دي استعدادە  تحملها مقا ) ي كة التأم ) 

ة:  مخاطر . 2 ة اإلسالم ل  المؤسسات المال   صيغ التم

ثمارة ال تتعامل بها وال تتفق  ل االس مجموعة من صيغ التم ل االسال  تنفرد مؤسسات التم

ة،  د ة التقل ها عن المؤسسات المال ة ال تم ة، إذ تعت الخاص عة االسالم ادئ ال ام وم مع أح
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التا فإن المخاطر ال تتعرض لها هذە المؤسسات ستختلف عن تلك ال ت تعرض لها المؤسسات و

ة.  د ة التقل  المال

ة:    مخاطر .  1.2 المشاركة والمضار ل  غة التم غة ص ال ص ال من أش ار أن المضارة تمثل ش اعت

المشاركة، فإن البنك اإلسال الذي يوظف أمواله ع أساس المشاركة تكون المخاطر ال يتعرض  

غة   ف األموال وفقا لهذە الص غة    لها عند توظ ل وفقا لص نفسها المخاطر المحتملة عند التم

 المضارة. 

أساس  ع  األموال  ف  بتوظ اإلسال  البنك  ام  ق أن  إ  ة  العلم الدراسات  من  د  العد تذهب 

واإلجارة   حة  المرا مثل  ت  الثا العائد  صيغ  وفق  استخدامها  من  أفضل  والمضارة  المشاركة 

د المخاطر المحتم  ث ت قة عدم  واإلستصناع، ح ب حق س غ المشاركة والمضارة  لة  ص

ب   س للعمالء، و الخا  ار  واالخت األخال  الخطر  احتماالت  ارتفاع  مع  الضمان  وجود مطلب 

ة، ونظام   ة مثل المعاملة ال ات المؤسس ت ــــع، ثم إن ال م المشار ضعف كفاءة البنوك  تقي

اإلضافة إ األط ة والمراجعة،  شجع ع استخدام هذە  المحاس ات ال  ل هاته المتغ ة،  ر الرقاب

ة.  ب و خان،    الصيغ  البنوك اإلسالم وتتمثل أهم المخاطر   )71‐ 70، الصفحات  2003(حب

 : غت  الص لهذين  وفقا  تتعامل  ال  ة  االسالم ة  المال المؤسسات  لها  تتعرض  ،   ال  (مع

  ) 204، صفحة 2017

ة من األراح أو التأخر   • ب المؤسسة المال ك نص ل أو ال المخاطر الناجمة عن عدم دفع العم

  دفعها؛

ذب األسعار صعودا ونزوال؛  أخطار  •  تذ

دا؛  • وع ج ل أو عدم دراسة الم  ضعف األداء من جانب العم

ة؛السمعة؛  أخطار  • ع ط ال الضوا ك  ام ال جة عدم ال  ن

د المضارب؛  • ضاعة أو السلعة تحت   نخاطر تلف ال

ل واتمام الصفقة.  • ة للتم ل  المخاطر الناتجة عن تجاوز المدة ال

حة:  2.2 المرا ل  التم غة  ة . مخاطر ص ة االسالم المال المؤسسة  تقت من  غة  الص تقت هذە 

عها   ب ثم  السلعة  ازة  عاتق  ح ع  يوقع  ما  وهو  ه،  عل متفق  ــح  ر ل  مقا ل)  (العم اء  ال لآلمر 

ال   المخاطر  ل  تتحمل  ذلك  و  م،  سل ال ل  ق الهالك  ومخاطر  ة  مسؤول ة  المال المؤسسة 

مها، سل ــــخ  تار ح  لها  ضامنا  كون  و نقلها،  و السلعة  قت  الذي  التاجر  و  (  يتحملها  طاهر 

: )146، صفحة  2018بوطالعة،   ت أساس نقطت  غة   الص بهذە  ل  التم وتنح مخاطر   ، 

ب و خان،    ) 68، صفحة 2003(حب

•  : م    األو عد تقد صدر عنه الوعد و عد أن  حة ح  ل عن إتمام عقد المرا تتمثل  تراجع العم

غة   قد   ل بهذە الص تج عن التم ــهذا فأن أهم المخاطر ال قد ت ون). و حة (الع مقدم المرا

ب ذلك؛  س ة  شأ عنها من مسائل قضائ عة العقد وما ي شأ من عدم االتفاق ع طب  ت

ة:  • ة ال تقوم  األساس ت  الثان ث أن البنوك اإلسالم ه، ح ل عن سداد ما عل تمثل  تأخر العم

امات أم يواجه  اطؤ  سداد االل ع الت اعة، و ه للسلعة الم د عن السعر المتفق عل أخذ ما ي

 البنك اإلسال خطر الخسارة. 

اإلجارة:    مخاطر .  3.2 ل  غة التم ة، ذلك ألن األصل المؤجر ال تعت مخاطر اإلجارة مخص اطر مل

مة   انخفاض ق أو  تلف  أو  تقادم  احتمال  المخاطرة عن  شأ  البنك، وت ة  ف ومل يزال تحت ت

لها إ الطرف المستأجر.  ستطيع البنك تح ،    األصل، ال ال  ، وذلك )11، صفحة  2016(التجا
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مل حتفظ  صفته  ألن البنك  ل آخر  ذلك األصل إ عم نقل حقه  االنتفاع  ة األصل المؤجر و

ناء ع ذلك يتحمل البنك جميع المخاطر ال   ل إيراد دوري مستقر، و مستأجرا لمدة معينة ومقا

ن ال يتحمل   ة قاهرة، ول ع ب ظروف طب س األصل المؤجر الناتجة عن االستخدام أو  قد تلحق 

،    اتجة عن اإلهمال أو سوء االستخدام. تلك المخاطر الن و حالة  )09، صفحة  2012(ق

ك   التمل ة  عد انتهاء مدة اإلجارة–اإلجارة المنته جع األصل  س يتعرض البنك   ‐ أي أن البنك ال 

ة لألصل المؤجر  حالة إخالل المس  مة الدف اماته المنصوص  لمخاطر السوق ع الق ال تأجر 

،  عليها  عقد اإلجارة.    ) 10، صفحة 2012(ق

السلم:    مخاطر .  4.2 لعقد  وفقا  ل  تعرضا التم ل  التم أنواع  أ  من  السلم  غة  ص ل  التم عت 

،    مصدرها الطرف اآلخر: للمخاطر، وهناك ع األقل نوع من المخاطر  عقد السلم   (مع

ه  حينه أو عدم    أخطار تتفاوت   )205، صفحة  2017 م المسلم ف سل الطرف اآلخر من عدم 

قوم ع بيع   ما أن عقد السلم  ه  العقد، و ة تختلف عما اتفق عل م نوع سل مه أصال، إ  سل

ة فإن ال اب تختلف عن ضعف المالءة المنتجات الزراع عود ألس تعرض لمخاطر الطرف اآلخر قد 

ل.  ة للعم  المال

ة، تتمثل  كون أن عقود السلم ال يتم تداولها  األسواق المنظمة أو خارجها،  أما المخاطر الثان

ع   ن ما  يتها، وهذە السلع تحتاج إ تخ ل مل ة وتح ت سلع عي ف  ف اتفاق طرف ي ال ت

ة.  ة االسالم ة تقع ع المؤسسة المال   ومخاطر إضاف

ل وفقا لعقد اإلستصناع:    مخاطر .  5.2 د من التم ة للعد ة االسالم يتعرض رأس المال المؤسسة المال

الطرف اآلخر وتتمثل    تتعلق أساسا  لعقد اإلستصناع،  ل وفقا  التم ،  (ا  المخاطر عند  لسب

  :  )329، صفحة 2017

ه   • شا م السلع    أخطار ت سل الطرف اآلخر  عقد اإلستصناع ال تواجهها البنوك والخاصة ب

ا مع   اعة إستصناعا كث م    أخطار الم سل فشل الطرف اآلخر   مكن أن  ث  عقد السلم. ح

خضع   ع السلعة وفقا لعقد اإلستصناع  ه  العقد، إال أن موض ــــخ المتفق عل السلعة  التار

ما توجد  اعة سلما.  السلع الم ة مقارنة  ع ل وأقل تعرضا للظواهر الطب ة إلرادة العم ة كب س ب

سلم األصل من البنك. كذلك المخاطر الناشئة عن رفض ال ل   عم

عقد اإلستصناع. و أنه عندما   أخطار وهناك   • ة يواجهها البنك اإلسال عند التعامل  إضاف

غ   البنك  أن  ما  و المورد،  والبناء  والم  الصانع  دور  أخذ  اإلستصناع  عقد  دخل  

ة عرضه لمخاطر إضاف عتمد ع المقاول ما    . متخصص  هذە المهن فإنه 

التحوط ضد   اف   الت التأم  دور  الثالث:  ة   أخطار المحور  المال المؤسسات  ل   التم صيغ 

ة:   اإلسالم

دي، مما أدى   ة جعلتها تتجاوز حدود العمل الم التقل ة اإلسالم ة لعمل المؤسسات المال عة المم إن الطب

ك فيها مع البنوك ا ش ، ومخاطر تختص  بها إ نوع من المخاطر، مخاطر  ة ناجمة عن العمل الم د لتقل

ب   حث عن أسال ة لل ة اإلسالم س المؤسسات المال شاطها، لذلك  عته  أداء  جة المنهج الذي ات بها ن

دي للمؤسسات  ة تختلف عن تلك المعتمدة  النموذج التقل عة اإلسالم ة مضبوطة وفق قواعد ال تحوط

ار أن اعت ة، و غرض توف السيولة المالئمة    المال ة  ا  المؤسسات المال شاطا أساس مثل  ثماري  شاط االس ال

ل لدى   ا إلدارة مخاطر صيغ التم  الوقت المناسب للعمالء، أو النموذج الما للعمل الم اهتماما كب

تناول هذا المحور:  ة. ووفقا لذلك س ة اإلسالم   المؤسسات المال

 حوط؛ مفهوم الت  •
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أداة للتحوط ضد   • اف  ة.   أخطار استخدام التأم الت ة اإلسالم ل  المؤسسات المال  صيغ التم

  أوال: مفهوم التحوط 

دا عن مفهوم التحوط الشائع   ع ف آثارها  ة األموال واتقاء المخاطر وتخف التحوط  هذا المجال حما نع 

استخدام مشت ع  ة والذي  المال ف   األسواق  ال ات األسعار وسعر  ة لالتقاء من تقل ة ر قات مال

ما  عرض   للتحوط، وف احث حول وضع مفهوم محدد  ال ث تعددت آراء  العادلة. ح مة  الق ات  وتغ

ة:    لمختلف التعارف اللغ

طا: ب حوله حائطا فهو محوط، . المفهوم اللغوي للتحوط:  1   جاء  مختار الصحاح مادة (حوط) تح

م حوله حاجز   ق أنا أحوط حول ذلك األمر: أي  . وجاء  ) 05، صفحة  2016(منازع،    ومنه قولهم: 

ه، واحتاط أخذ    األمر أدركه من جميع نواح ء شمله برعايته، وأحاط  ال معجم لسان العرب: حاط 

أوثق الوجوە    . ) 128، صفحة 2008(لسان العرب،  أمورە 

أوثق  ع األخذ  ة  ء، و جانب المعامالت المال ال ة واالعتناء  شمل ع مع الحفظ والرعا ما 

ل الهالك والخسارة  ها ضمانا لتقل   . )05، صفحة  2016(منازع،  الوجوە وأ

ه وسلم" اعقلها وتو    ل".  وقد ورد مع التحوط  قوله ص هللا عل

سارع المحاسب  . المفهوم االصطال للتحوط:  2 طة والحذر، أي أن  دأ الح اشتق مصطلح التحوط من م

ة  ل المستق ة  المسؤول من  نفسه  ة  حما ع  حرسا  ــح  ال اف  االع تأخر   و الخسارة  اف  االع    

  ، مكن تع  . )06، صفحة  2012(قنطق ة ال و ف التحوط ع أنه مجموعة اإلجراءات أو تلك العمل

ة  األسعار   ات غ الموات ة لنفسها ضد التغ ،    تتخذها المؤسسة لحما ع   .  )09، صفحة  2012(بوس

ناء ع ما جاء  معاجم اللغة؛ نجد أن مصطلح قة و م السا ل المفاه ط أساسا    من خالل تحل التحوط يرت

ة.  ل ات المختلفة بهدف تجنب الخسائر المستق ة من التقل ة والتغط   الحما

ا:  أداة للتحوط ضد  ثان اف  ة  أخطار استخدام التأم الت ة اإلسالم ل  المؤسسات المال   صيغ التم

اف ع جعله أحد   وع وفكرة التأم الت ذ م ل ال  اهتم القائمون ع تنف ب لمواجهة المشا األسال

ة وأحد فنون إدارة المخاطر  هذا  ة وعمل ع ورة  ة، وال تعت  ة اإلسالم تواجه المؤسسات المال

 .  الع

المخاطر  ت  ن  ل ه،  إل اإلشارة  قت  ما س المخاطر  من  د  للعد ة  اإلسالم ة  المال المؤسسات  تتعرض 

تهج  ل ال ت صيغ التم ــهدد استمرارة وجودها، و المتعلقة  ها هاته المؤسسات أ خطر قد يواجها و

اع  ات ة  االسالم البنوك  ع  المستطاع  قدر  تجنبها  ع  والعمل  المخاطر  هذە  حدة  من  ل  التقل ل  س

اف من أهم األدوات ال تلجأ إليها تلجأ إليها وت عت التأم الت مة إلدارة هذە المخاطر، و عت  إجراءات سل

 فعالة  إدارة المخاطر. 

ة، ومن أهم أنواع   ة االسالم ة المعتمدة  المؤسسات المال اف من الصيغ األول غة التأم الت وتعت ص

ثمارة والتأم عليها من الهالك أو النقص.  ،    الضمانات المقدمة لحام الصكوك والوحدات االس (العمرا

سارعة من أجل    ) 354صفحة   ة وم ل اإلسال جهودا كب ة والتم ذل البنوك اإلسالم اق ت و هذا الس

آثارها  قلل  ما  ة  فن قة  ط إدارتها  ع  والعمل  تواجهها  ال  المخاطر  مختلف  لمعالجة  أدوات  جاد  إ

يتعرض   قد  ال  المخاطر  مختلف  إلدارة  حة  المق الحلول  ومن  ال،  ومعالجة  مستق اإلسال  البنك  لها 

ة الخسائر:  د،  احتمال عدم القدرة ع تغط د هللا بن حم   ) 252، صفحة 2016(بن ع

  اف اك  صندوق التأم الت االش ل اتفاق أو عقد مع مجموعة من األفراد  قوم البنك و ش أن 

ات التأم اإلسالم ل، عن التابع ل نها لردء ما قد يهدد أحدهم من خطر  المستق ما ب ة، لتتعاون ف

ع والتعاون ع ال والتقوى  ل الت تظر منه عائد فهو ع س لغ مع من المال، وال ي ق دفع م ط

  ب هؤالء األطراف؛
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 ة التحوط ضد مختلف أنواع المخاطر ال قد ت ة اإلسالم مكن للمؤسسات المال واجهها من خالل  ما 

ل جهات متخصصة  إدارة  شأ لهذا الغرض وتدار من ق افل ت ة أو صناديق ت شاء صناديق تعاون إ

عليها،  المتفق  المخاطر  ة ضد  الحما من  االستفادة  ل  مقا ات  ا اش دفع  األعضاء  قوم  المخاطر، و

ة ست دأ التعاون، فإن المخاطر األخالق التحوط  ونظرا ألن الصندوق قائم ع م كون منخفضة مقارنة 

ة.   ق استخدام المشتقات المال لم، عن ط  ) 152، صفحة 2016(الس

المال   رأس  ة  لحما ان موجها  ة، سواء  ع ال طه  التأم ضوا استو  إذا  قة جائز،  الط بهذە  والتحوط 

من   ل  التم عقود  ة  حما منه  الغرض  ان  أو  ــح،  ال انخفاض  لمواجهة خطر  أو  ثمر،  التع    أخطار المس

ات  معدالت الفائدة.   ) 27، صفحة 2016، (التجا  ومواجهة التقل

ب  اتفاق  وعيته محل  ــح، فإن م ال س ع  افل ول التعاون والت قوم ع فكرة  اف  الت التأم  وألن 

ث ال إلزام   ، أي انتفاء الضمان؛ ح ة، وهو محور الفرق ب النوع من التأم العلماء والمجامع الفقه

ا م ار ه اخت ض العجز إنما تتم تغط التا انتفاء عن الغرر تع ك  الصندوق، و ل األعضاء المش ن ق

، فهو  ك ــــع المخاطر ب المش ة توز حقق م ع أن هذا األسلوب  . وهذا  اف والمقامرة  التأم الت

ة المخاطرة والمجازفة.  ه شائ ش غة للتحوط المحض دون أن  لم  ص   ) 151، صفحة 2016، (الس

 

  الخاتمة 

د من   قائها وتحقيق أهدافها، تتعرض للعد ــح ممكن لضمان  ة لتحقيق أع ر ة اإلسالم س المؤسسات المال

ة ال تعمل بها  هذە  ك ئة المرنة والدينام ال  ظل الب ة أمرا مستح صفة نهائ ة إلغائها  المخاطر ال تعت عمل

ل من حدة وآثار هذە المخاطر من خالل  المؤسسات   ة، ومن أجل ذلك تهدف ع األقل للتقل ة اإلسالم المال

عت التأم  طها  إدارة المخاطر، و ة وضوا دة اإلسالم م الذي يتما مع العق االعتماد ع األسلوب السل

ة   م إليها المؤسسات المال مكن أن تحت اف من أهم الوسائل ال  ة  الت دارة المخاطر والرقا ة للتحوط و اإلسالم

ات المجتمع   ات ومتطل عليها لتحقيق المكسب المادي والمكسب ال من جهة أخرى والوقوف تحت رغ

ة، لم تعد   م الروح ة  غرس الق ة اإلسالم غض النظر عن هدف المؤسسات المال المسلم من جهة أخرى. و

شافها لمخاطر عملها بهدف ة ا الهدف األس    أهم العمل ع احتوائها وتحقيق  نما  تجنبها وحسب، و

ة. ومن خالل عرض  ة اإلسالم اس الحق لنجاح المؤسسات المال ة المق عت  النها م األراح الذي  تعظ

 :   هذە الدراسة تم التوصل إ

   ة ة أساس مثل رك ر  د مضمون التأم مكن النظر ع أن التعاون والتضامن  تحمل ال  تحد

؛  اف  الت

  ة ، والغا ك ة للتأم و تحقيق األمان للمش ة النظ اف ع تحقيق الغا قوم نظام التأم الت

ة؛ عة االسالم ام ال دي الذي يتفق مع أح ل ال للتأم التقل د ة وتوف ال  النفس

 ة ل المتعامل بها  المؤسسات المال ثمارة بهدف    صيغ التم ات االس ة والمعتمدة  العمل االسالم

ة لها؛ س ال شأ الخطر   تحقيق األراح والعوائد، قد تكون  م

  ة ل من حجم المخاطر ال تتعرض لها المؤسسات المال اف من شأنه التقل االعتماد ع التأم الت

ة.     االسالم

للتحوط ضد   أداة  اف  الت "التأم  ع  لموض نا  ة    أخطار ومن خالل دراس المال المؤسسات  ل   التم صيغ 

ة:  ات التال م التوص مكن تقد ة"    اإلسالم

  ة المال المؤسسات  تقدمها  ال  الخدمات  ر  وتط تحسن  أن  شأنها  من  ال  ة  التحت ة  الب ر  تط

ة؛  اإلسالم
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   الم العمل  ث  هذا    تحد شهدها  ال  الصحوة  مع  يتوافق  ما  ة  االسالم ة  المال المؤسسات 

ة؛  ة  المعامالت المال عاد األخالق  القطاع والتوجه العام نحو األ

   ة ة اإلسالم دعم المؤسسات المال سمح  أحد المداخل ال  اف  املة للتأم الت منح الفرصة ال

 إدارة مخاطرها؛

 ة تف ف حث  ك ة لقطاع  ال أحد الرائز األساس ل الواسع والمناسب  اف ع الش ل نظام التأم الت ع

ة واضحة؛  ع ط  مه ضوا جاد إطار  ملزم تح  التأمينات من خالل إ

  ل من حدة المخاطر ال تتعرض لها اف لنظام التأم  التقل الدور الت ة  العمل ع ال والتوع

ة واالستفادة أ من النظام. المؤسسات المال  ة االسالم
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ورونا  شار مرض ال ف الص  الحد من ان ة لدور التثق ة إحصائ ل   دراسة تحل

 د. مع يوسف أحمد أبو عاقلة 
ة   ة السعود ة الع و –الممل   نجد للصناعة  ب

 

 المستخلص: 

ورونــــــا عــــــ دراســــــة   شــــــار مــــــرض ال ــــــف الصــــــ  الحــــــد مــــــن ان تهــــــدف هــــــذە الدراســــــة للتعــــــرف عــــــ دور التثق

ــــــة  ــــــل العلــــــوم الطب قــــــة، فقــــــد تطــــــور علــــــم اإلحصــــــاء ودخــــــل  تحل ــة دق ــــ صــــــورة علم ــتم  ة تــــ ــة إحصــــــائ ــــ ل تحل

ل خ ـــــــل دول العـــــــالم وشـــــــ ــا غـــــــزا  ورونـــــ . ونجـــــــد أن مـــــــرض ال ــ اإلحصـــــــاء الطـــــ ــــــرف  عـ ــبح هنالـــــــك مـــــــا  طـــــــرا  وأصـــــ

ــ اآلن، و هـــــــــذە الدراســـــــــة اســـــــــتخدم  شـــــــــف لـــــــــه عـــــــــالج حـــــــ ك ثناء، ولـــــــــم  ــ ـــــــــال اســـــــ ــاة النـــــــــاس  ـــــــ ــ ح ا عـــــــ ــ كبـــــــ

 ، ــم انة مـــــــــن قســـــــ ــ انـــــــــات، وتكـــــــــون االســـــــ ــع الب ــأداة لجمـــــــ ــــــ ـ ان  ب ــ ــ واالســـــــ ــ التحلـــــــ ــنهج الوصـــــــ احـــــــــث المـــــــ ال

ة، والقســــــــم الثــــــــا اشــــــــتمل عــــــــ ثالثــــــــة محــــــــاور ل انــــــــات الشخصــــــــ لتحقــــــــق مــــــــن القســــــــم األول اشــــــــتمل عــــــــ الب

ات الدراســـــــة. وأهـــــــم النتـــــــائج الـــــــ توصـــــــلت لهـــــــا الدراســـــــة  حـــــــد مـــــــن فرضـــــــ ـــــــف الصـــــــ  شـــــــار أن التثق مـــــــرض  ان

ة منه،  الوقا مون  ورونا، وأفراد المجتمع مل . ال ف الص شطة التثق ات التوسع  أ    وأهم التوص

 . اعد االجتما ورونا، الت ، ال ف الص ، التثق ة: اإلحصاء الط   لمات مفتاح

A statistical analysis study of the role of health education in limiting 

the spread of Koruna disease 
Dr. Mutaz Yousif    Ahmed Abuagla 

Kingdom of Saudi Arabia ‐ Petro Najd 

Abstract: This study aims to identify the role of health education in limiting the spread of 

Koruna disease through a statistical analysis study that is carried out in an accurate scientific 

manner, as statistics developed and entered into the analysis of medical sciences and there is 

what is known as medical statistics. We find that the Koruna disease invaded all countries of 

the world and posed a great threat to the lives of people without exception, and no treatment 

was discovered for it yet, and in this study the researcher used the descriptive analytical 

method and the questionnaire as a tool to collect data, and the questionnaire consisted of 

two parts, the first section included personal data, and the section The second includes three 

axes to verify the study hypotheses. The most important findings of the study are that health 

education limits the spread of Koruna virus, and community members are committed to 

preventing it, and the most important recommendations.  

Keywords: Medical Statistics, Health education, Koruna, social spacing  
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       مقدمة

ف الص أمرا   لعت التثق ا ل ف الص     المجتمع، وتقوم وزارات الصحة    أفراد   ور التثق لدان العالم  ل 

الصحة   ات ضارة  ث توجد سلوك ة، ح ائح العم ق  الو الص ب مختلف ال ألفراد المجتمع عن ط

ا   تكون س ما  الرحمن،     عادة  د  (ع األمراض  وأساس 5ص  : 2000تفاقم  ة جوهر  الصح ة  الرعا ل  ش )، و

ة الشاملة لبناء المجتمعات وذلك   رامجها المختلفة تعتمد  للتنم ة و ة  مقدمتها أن خطط التنم ارات كث العت

ة. ولعل من أحدث ما يواجه القطاع الص ع   فاءة، والفعال قدر من الصحة، وال ع توفر قوى عاملة تتمتع 

ة بهذا الف  ة من اإلصا النظر إ وسائل الوقا وس كورونا، و شار ف ا هو ان ب أنها  مستوى العالم حال وس ي

ض أثناء   ، تجنب رذاذ الم ة    العطس عدمتنح  مالمسة األسطح الملوثة، عدم استخدام األغراض الشخص

استخدام الصابون، دا  دين ج ض، مثل الوسادات واأللحفة، غسل ال ن    ارتداء   للم ة  األما مامات الواق ال

النظر إ الوسائل ال   االجتما اعد المزدحمة، تجنب مخالطة الشخص المصاب عن قرب، الت ب األفراد. و

درجة الو الص لدى أفراد المجتمع،   ة  درجة كب ط  ح أنها ترت ب بوض ة ي مكن من خاللها تجنب اإلصا

ە.  وال  ف الص وتأث ة التثق   ش إ أهم

من  و للحد  العالم  دول  نت  ت فقد  اإلطار  هذا  شار   وس كو   ان ة  ف الصح امج  ال من  د  العد ذ  تنف رونا 

هذا   و  ان.  للس الص  الوضع  تحس  إ  ا  سع ة  المعن والجهات  الصحة  وزارات  ق  ط عن  المتخصصة 

ف الص  ك ع أثر التثق ة لل اق تأ الدراسة الحال ة.   الس ز الصحة المجتمع   تحس وتع

لة  حثمش   ال

مرض يتوقف عدم   ة  ورونا   االصا ث نجد    ال ة من المرض، ح الوقا الناس وثقافتهم  شار ع درجة و    ان

ساعد ع حدوث   طة وال  ئة المح ات الخاطئة ألفراد المجتمع  التعامل مع الب األمراض.   أخطار السلوك

لة الدراسة   ب أفراد المجتمع للتثق   تتمثل    وال ومن هنا تتضح مش ستج ف الص  السؤال الرئ هل 

شار للحد من   ورونا؟مرض    ا ف    ال ة المختصة من تثق م الناس من الجهات الصح ل ع منه هل  تف   ص و

ورونا؟ عض من مرض ال عضهم ال ورونا؟  هل يثقف الناس    ضد مرض ال

حثفروض     ال

ف  ‐1 شار من  الص حد التثق ورونا.  ان   مرض ال

ورونا  ‐2 ة عند أفراد المجتمع.  درجة الو من مرض ال  عال

ورونا.   ‐3 ة من مرض ال الوقا مون   أفراد المجتمع مل

4‐  . ة ب متغ المؤهل العل  ال توجد فروق ذات داللة إحصائ

ة ب متغ العمر ‐5   . ال توجد فروق ذات داللة إحصائ

حث:     أهداف ال

ورونا عند المجتمع.  ‐1   التعرف ع درجة الو من مرض ال

ام  التعرف ع ‐2 فمدي ال التثق ورونا  الص   المجتمع    من مرض ال

ورونا والمؤهل العل  ‐3  التعرف ع عالقة الو من مرض ال

ورونا والعمر.  الو التعرف ع عالقة  ‐4  من مرض ال

ة  حث: أهم    ال

ف   ة التثق ة هذە الدراسة من خالل إبراز أهم ورونا    الص تأ أهم ة من مرض ال ل دول     أن    الذيوالوقا

ل،   ا ع صحة أفراد المجتمع  ل خطرا كب ش التا العالم و شف له   و ك ع االقتصادات، وح اآلن لم 
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اد كب     العالم     وأعداد المصاب    عالج، ساعد مخرجات هذە الدراسة متخذي القرار    ومستمر، فنأملازد أن 

ة فاعلة.  اتخاذ شأن    قرارات علم

ة ال   : حثمنهج

عة الدراسة، يتكون مجتمع    الذيالمنهج الوص والتحل  حث  ستخدم ال  حثيناسب طب ل أفراد    ال من 

ق  ث تم استطالع عينة منهم عن ط انةالمجتمع. ح ف الص  الحد من   ،اس وذلك للتعرف ع أثر التثق

ار عينة مكونة   ورونا تم اخت شار مرض ال قة 40من (ان ط ت  ) فرد من مجتمع الدراسة، وهذە العينة اخت

ة، وتم   دادها عشوائ عاد ( لها، وقد تم    اس عدد  8اس ة  ل اناتها غ مكتملة، وتم اعتماد العينة ال سخة ب  (

  ) فرد. 32(

شمل    استقصاء وتم إعداد قائمة   انات من أفراد عينة الدراسة، تتكون هذە القائمة من ثالث أسئلة  لجمع الب

ات   ضا مجموعة من المتغ ف ألفراد المجتمع. وأ دها كعوامل تثق ات والعوامل ال تم تحد مجموعة من المتغ

أهم المعوقات ال تحول دون ح دها  ال تم تحد ل  أو العوامل  ل  ، هذا وقد تم تمث ف الص دوث التثق

ة (موافق   ارات إجا خمسة خ دها  ال تم تحد ات  المتغ د، غ موافق، غ    شدة،متغ من  موافق، محا

شدة).     موافق 
  

نامج اإلحصا  انات  ال   : )(SPSSإدخال الب

ة  ة للعلوم االجتماع انات  برنامج الحزم اإلحصائ انات تم إدخال هذە الب جمع الب احث  ام ال   ) SPSS(عد ق

عطاء )، وذلك  20إصدار ( شدة=  ب ة مثل (موافق  ل إجا د=4، موافق=5وزن ل غ   ،2، غ موافق=3، محا

شدة= ل 1موافق  ت  ة فقد أعط انات األول ة للب س ال ا لها. ) وكذلك  ة وزنا مناس  إجا

ة  ب اإلحصائ   المستخدمة: األسال

ساؤالت ال   ة ع ال غرض التحقق من أهداف الدراسة، واإلجا ة  ب اإلحصائ د من األسال تم استخدام العد

احث، وال تتمثل    :  وضعها ال

ة، واال  ‐1 سب، والتكرارات، والمتوسطات الحساب ة المتمثلة  ال ارة، اإلحصاءات الوصف نحرافات المع

ات الدراسة.    لوصف متغ

ات الدراسة.  ‐2 جاد العالقة ب متغ سون إل اط ب   معامل ارت

اين   ‐3 الت ل  تحل ار  (اخت ات    )One‐way‐anovaاألحادي  المتغ ب مجموعات  ةللفروق  موغراف  الد

  ، العمر). (المؤهل

اخ ‐4 رون ات ألداة الدراسة ومعامل  معامل الفا جاد معامل الث انة. إل   صدق االس

قة:   اإلطار    النظري والدراسات السا

، هدفت الدراسة ا التعرف   عنوان: دراسة خالد سالم   ‐1 ف الص ة  التثق ة األول ة الصح ز الرعا دور مرا

، واستخدمت ال ف الص ة  التثق ة األول ة الصح ز الرعا ،    الوص دراسة المنهج  ع دور مرا التحل

النتائج   الدراسة    ال وأهم  لها  ة     توصلت  التكنولوج للوسائل  ة  الصح ة  الرعا ز  مرا استخدام  أن 

ة.  ة هو استخدام محدود للغا ة الصح  التوع

م،   ‐2 د الحل ة، هدفت    عنوان: دراسة رشا ع ة  اإلذاعة األردن امج الصح اتجاهات الجمهور األرد نحو ال

نامج    الستماعالدراسة إ معرفة الجوانب المختلفة   ،الجمهور األرد إ ال وتم استخدام المنهج   الص

، وأهم نتائج الدراسة  حث أن أفراد   الوص عوا برنامج الصحة عينة ال  فعة. درجة مرت اإلذا يتا
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ة   ‐3 ة الصح م برنامج التوع عنوان تقي  : مان بن نا ةدراسة سل ات    والغذائ مرحلة المراهقة      للطال

ات   الطال ة  ا وقا الدراسة  ة، هدفت  السعود ة  الع ة  فاعة،    ال الممل ال ة  لها خالل ف يتعرضن  قد 

 عدة ع حدوث فقر الدم. معرفة العوامل المسا  توصلت لها الدراسة  ال وأهم النتائج 

ن،  ‐4 ح ة  ال ز الصح ددين ع المرا ة لدى الم اس المعلومات الصح عنوان ق  ، سه الح دراسة أن

ة ومعرفة مدى العالقة  ز الصح ددين ع المرا ة لدى الم اس المعلومات الصح هدفت هذە الدراسة ق

ع   ددين وأهم  الص   والو ب الن ة    عند هؤالء الم عض المعلومات الصح مة النتائج أن هناك    السل

مة   السل غ  المعلومات  من  د  العد هنالك  ضا  وأ  ، ح ال المجتمع  الفرد     تؤثر    وال عند  صحة 

 والمجتمع. 

عنوان:    ‐5 ز،  د الع شة ع اء، دراسة   اتجاهاتدراسة عا األطفال وأمهاتهم نحو مستوى التعامل مع األط

ب المجت ا معرفة رأى األطفال وأمهاتهم نحو مستوي مقارنة  ، هدفت الدراسة  طا ح وال مع ال

ب دون قصد   مهات تؤخر زارة الطب
ُ
اء وكشف مدى رضا هذە الفئة، وأهم النتائج أن األ التعامل مع األط

ب  ستد زارة الطب اعتقاد منها أن الحالة ال    وذلك 

م  قة: نجدهذە الدراسة عن الدراسات    ما  عض أفراد المجتمع    السا انت تحلل سلوك  قة  أن الدراسات السا

ة، أما هذە الدراسة   ست معد ورونا   فأنها تجاە أمراض معينه ورما ل اء ال ل تجاە و تحلل سلوك أفراد المجتمع 

التا هذا يوضح الفرق ب هذە الدراسة والدراسا عة و ن  ة و درجة كب قة  وهو مرض معدي  ت السا

ها.  ب مدى أهميتها وتم   و

ل نتائج الدراسة:    عرض وتحل

ل أفراد عينة الدراسة لمجتمع الدراسة، ومن ثم   ة معرفة مدى تمث انات األساس ل الب احث من تحل يهدف ال

ة،   ان ال ب انات  جداول وأش ص الب احث بتلخ ة. وقد قام ال انات األساس ا للب احث إحصاًء وصف قدم ال

ة للعينة ات األساس ل متغ لتوضيح أهم المم م  سب    وال توضح ق ل أرقام و ة، واإلحصاء  ش الوص   مئ

ارات الدراسة.  عكس ة لع س ة ال   األهم

 :
ً
ة:  أو ات األول   المتغ

انة االس ألسئلة  استجابوا  الذين  العينة  ألفراد  ة  األول المعلومات  توضيح  فيها  سب  يتم  ال حساب  تم  و  ،

ة   موغراف ات الد   : اال والتكرارات للمتغ

ع  ): 1( جدول رقم ــــع أفراد عينة الدراسة حسب متغ الن سب والتكرارات لتوز   ال

ع  ة %  التكرار  الن س  ال

 71,9 23 ذكر

 28,1 9 أن

ع   100,0 32 المجم

احث من ( المصدر:  انة إعداد ال   م. 2020)  االس

النظر 1جدول رقم ( ع)،  (الن ــــع أفراد عينة الدراسة ع حسب متغ سب والتكرارات لتوز ارة عن ال ) أعالە ع

ة (23عمود التكرار نجد أن عدد الذكور  عينة الدراسة (  إ س ة (9%)، وعدد اإلناث (71,9) ب س %)،  28,1) ب

الحظ ونالحظ أن عدد الذكور  عينة الدراسة أ من عدد اإلنا حة األ ب أفراد عينة الدراسة. و ث و ال

ورونا وذلك الن االناث   ة أن الذكور هم أ عرضة لمرض ال انات وزارة الصحة العالم ختلطوا من خالل ب   ال 

ا.    كث



ة    2020 ‐العدد الحادي ع                                                                                              مجلة العلوم اإلحصائ

 

 
101 

 

ا رقم ( ل ب ع 1ش سب لمتغ الن  ) ال

 

احث (   المصدر:            انةإعداد ال   م. 2020 ).  االس

ة  ): 2(جدول رقم  ــــع أفراد عينة الدراسة حسب الفئة العم سب والتكرارات لتوز  ال

ة %   التكرار   العمر س   ال

25سنة ا  15  12 37,5 

35سنة ا 26  10 31,3 

45سنة ا 36  4 12,5 

55سنة ا   46    1 3,1 

سنة 56أ من   5 15,6 

ع   100,0 32 المجم

احث ( المصدر:  انةإعداد ال   م. 2020).  االس

(العمر)، فنجد  2جدول رقم (  ــــع أفراد عينة الدراسة ع حسب متغ سب لتوز ارة عن التكرارات وال ) أعالە ع

) ة  العم الفئة  تهم    25ا  15أن  س (سنة)،   37,5) ة  العم الفئة  تليها  ة   35ا    %26)،  س ب سنة)، 

ة (  56ة (العم%)، وتليها الفئة 31,3( س )، ب ة (15,6سنة فأ ا الفئة العم سنة)،   55سنة ا  46%)، وأخ

لغ عددهم (  ة (30و س ا  3,1) ب ل الب ة مختلفة، والش الحظ أن العينة محل الدراسة تضم فئات عم %)، و

سب: ) أدناه يوضح هذە 2رقم (   ال
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ا رقم ( ل ب سب لمتغ العمر  ‐) 2ش ال  

 
احث (   المصدر:            انةإعداد ال   م. 2020).  االس

ة ): 3(جدول رقم  ــــع أفراد عينة الدراسة حسب الحالة االجتماع سب والتكرارات لتوز   ال

ة ة %التكرار  الحالة االجتماع س  ال

وج  75,0 24 م

وج  25,0 8 غ م

ع   100,0 32 المجم

احث ( المصدر:   انةإعداد ال   م. 2020 ). االس

ة   3جدول رقم  وج عددهم  ألفراد أعالە يوضح الحالة االجتماع الحظ أن الم ة   24عينة الدراسة ف س فرد ب

وج عددهم    %،75لغت   نما غ الم لغت    8ب ة  س التا   %،25فقط ب خدم    متنوعةفإن العينة    و وهذا 

  . الدراسة

ا رقم ( ل ب سب لمتغ الحالة ) 3ش ةال االجتماع      

 

احث ( المصدر:  انةإعداد ال   م. 2020).  االس
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ــــع أفراد عينة الدراسة حسب المؤهل العل  ): 4(جدول رقم  سب والتكرارات لتوز   ال

ة % التكرار  المؤهل العل س  ال

 18,8 6 ثانوي

الوروس   15 46,9 

 12,5 4 ماجست 

 21,9 7 دكتوراە

ع   100,0 32 المجم

احث من ( المصدر:  انةإعداد ال   م. 2020).  االس

ــــع أفراد عينة الدراسة ع حسب  4جدول رقم ( سب والتكرارات لتوز ارة عن ال )،  متغ () أعالە ع المؤهل العل

ة مؤهلهم   ة (  الوروسفالغالب س ليهم مؤهل دكتوراە  46,9ب ة (%)،  س ة 21,9ب س ليهم مؤهل ثانوي ب %، و

ا مؤهل ماجست  %)، و 18,8( ة (أخ س أن عينة الدراسة من العينات 12,5ب مكننا القول  ه مما سبق  %). وعل

ساعد   حث  ع ال ة حول موض قة وموضوع التا سوف يؤدى ذلك للحصول ع نتائج دق ا و المؤهلة علم

حث.  ا  تحقيق أهداف ال   كث

ا رقم ( ل ب سب لمتغ المؤهل العل  ‐) 4ش   ال

 
احث من ( المصدر:               انةإعداد ال   م. 2020).  االس

اس:  ات المق    ث

انة عن   ات) وصدق االس اخ (معامل الث رون ق معامل ألفا اس أداة الدراسة عن ط ات مق تم التحقق من ث

ق معامل الصدق.    ط

ات:  عد    الث وط وظروف مماثلة  قها  مجتمع آخر تحت  هو قدرة األداة ع إعطاء نفس النتائج إذا تم تطب

ل،   خائ ، (م عرف    )،259  : 1995ح ضا “و سه،  أ ق اس أي جانب  ار مع نفسه  ق ساق االخت أنه مدى ا

حصل عليها نفس األفراد  مرات اإلجراء سو  د اإلجراء بنفس الصورة أو  أي مدى استقرار الدرجات ال  اء أع

ار افئة من نفس االخت     )96: 1960،  ". (محمد صورة م

ه قدرة األداة ع تحقيق األهداف ال من أجلها صممت.  الصـدق:  ل،  قصد  خائ   . ) 259 : 1995(م
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: الصدق   م معامالت    الذا جاد الجزر ال لق احث " ب ات“ولمعرفة الصدق الذا قام ال ،  1998،  فؤاد ( الث

اس الصدق الذا   )538 انةلق ة:  لالس احث المعادلة التال   استخدم ال

  

ات     الصدق =                الث

ات ومعامل الصدق  ): 5جدول رقم (   معامل الث

ارات عدد   المحاور   الع
ات    معامل الث

اخ رون  معامل ألفا
  معامل الصدق 

انة  0,948  0,899 19أسئلة االس

احث من ( المصدر:   انة).  إعداد ال   م   2020االس

اخ ومعامل الصدق،  5جدول رقم ( رون ألفا ات  الث ق معامل  اس عن ط ات المق ارة عن معامل ث ) أعالە ع

لغ ( ل  ان  ب ارات االس ة لع س ال اخ  رون لغ ( 0,899فنجد أن معامل ألفا ، من  )0,948)، ومعامل الصدق 

ات قة يتضح أن معامل الث انات السا اخ)، ومعامل خالل الب رون ه   (ألفا ن وعل ان كب ب الصدق الداخ لالس

استخدام هذا   قنا هذە الدراسة  ع أننا اذا ط ن، وهذا  ات وصدق كب أنه يتمتع ب ان  ب مكن وصف االس

ة ( س ة ع مجتمع مماثل مائة مرة نحصل ع نفس النتائج ب صورته الحال ان  ب %) وتكون النتائج  89,9االس

ب ة تصل ا حوا (صادقة، أي أن االس س الغرض الذي ُصمم من أجله ب ع أن هنالك  94,8ان   %). مما 

ة لألداة.  س ال ات عا    ث

) رقم  محددات  6جدول  ع  الدراسة  عينة  أفراد  ات  الوص إلجا واإلحصاء  التكراري  ــــع  التوز يوضح  أدناە   (

ف    األول: المحور  حد التثق ورونا)  الص (   من مرض ال
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ول رق ( ر ) 6ج دات ال راسة على م ة ال اد ع ات أف صفي إلجا اء ال ار واإلح ع ال ز   األول ال

ب 
ت

ال
  

ــــــــــــارة    الع

ة ارات اإلجا  خ

  المتوسط 
االنحراف  
اري   المع

  درجة 
أوافق  الموافقة

 شدة 
د  أوافق  محا

ال 
 أوافق

ال أوافق  
  شدة 

1  
ة المختصة أقرأ رسائل الجهات    التوع
ورونا   ل صحيح  وأنفذها من مرض ال  ش

  0  0 0 12 20 ت
شدة   0,49 4,62  أوافق 

% 62,5 37,5 0 0  0  

2  
ورونا   أتابع دائما مستجدات مرض ال

  صورة منتظمة 

  0  0 0 14 18 ت
شدة  0,50  4,56  أوافق 

% 56,3 43,8 0 0  0  

3  
استخدم المطهرات دائما  غسل 

س  ادي وأل مامةاأل ات ال   والجون

  1  0 0 16 15 ت
  أوافق 0,79 4,3

% 46,9 50,0 0 0  3,1  

4  
قونافراد ط ة وما عائل  صدر  التوع

صورة   من توجيهات الجهات المختصة 
  ممتازة

  0  3 2 13 17 ت
شدة  0,62 4,47  أوافق 

 %  53,1  40,6  6,3  1,0  0  

5  
م بتوجيهات الجهات  مجتم  المح مل

  المختصة 

  1  4 9 15 7 ت
شدة  0,79 3,88  أوافق 

 %  21,9  46,9  28,1  0  3,1  

6  
الجهات من  عة  المت ة  ج ات االس

ل    المختصة  ش مرض  صحيح ضد أنفذها 
رونا    ال

  0  1 1 13 17 ت
شدة  0,72 4,44  أوافق 

 %  53,1  40,6  3,1  3,1  0  

7  
ة الجهات المختصة  ج ات ما اس ممتازة ف

ورونا  ات مرض ال   ستجد من تداع

  0  1 0 11 20 ت
شدة  0,70  4,41  أوافق 

% 62,5 34,4 0 3,1  0  

8 
معاتجاوب   لما الجهات    عا  المختصة 

مرض خص  ما  عاجلة  أمور  من  طرأ 
ورونا   ال

  0  0  1  11  20  ت

شدة  0,67 4,56   أوافق 
 %  62,5  34,4  3,1  0,98  0  

شدة   4,41         المتوسط     أوافق 

احث من ( المصدر:  انةإعداد ال   م. 2020) االس

ات أفراد  6جدول رقم ( ارة إلجا ة واالنحرافات المع سب والتكرارات والمتوسطات الحساب ) أعالە يوضح ال

ف  "  المحور األول  العينة ع ورونا  حد من  الص التثق شار مرض ال ، فمن خالل المتوسط العام والذي "ان

ارات المحور األول 4,41لغ ( شدة ع ع ع أن أفراد العينة موافقون  شدة مما  ة أوافق  ل اإلجا قا   ) والذي 

ف  أن ورونا  حد من  الص التثق شار مرض ال   . ان

) رقم  التكراري  7جدول  ــــع  التوز يوضح  أدناە  محددات  )  ع  الدراسة  عينة  أفراد  ات  الوص إلجا واإلحصاء 

:  المحور  ة عند أفراد المجتمع)   الثا ورونا عال  (درجة الو من مرض ال
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ات أفراد عينة الدراسة ع محددات المحور  ) 7جدول رقم ( ــــع التكراري واإلحصاء الوص إلجا   الثا  يوضح التوز

ب 
ت

ال
  

  
ــــــــــــارة    الع

  

ة ارات اإلجا  خ

  المتوسط 
االنحراف  
اري   المع

  درجة   
أوافق   الموافقة

 شدة 
د  أوافق  محا

ال  
 أوافق

ال  
أوافق 
 شدة 

1  
دقة الص  أنفذ الحجر  ل  وفق  الم

ات المختصة    التوج

  0  1 0 7 24 ت
شدة   0,64 4,69  أوافق 

% 75,0 21,9 0 3,1  0  

ما  المجال الص   2 حت أ تنظ   أص
  0  0 3 13 16 ت

شدة  0,67  4,41  أوافق 
% 50,0 40,6 9,4 0  0  

3  
ات الجهات  المختصةحسب توص

ات   توقفت عن الذهاب للمناس
ورونا  دء مرض ال ة منذ    االجتماع

  0  0 0 6 26 ت
شدة  0,40 4,81  أوافق 

 %  81,8  18,3  0  0  0  

4  
ة أهتم  ة من التوع الجهات   الصح

  المختصة 

  0  0 1 8 23 ت
شدة  0,54 4,69  أوافق 

% 71,9 25,0 3,1 0  0  

ام.   5 ا هذە اال ا صح   أتبع نظاما غذائ
  1  1 5 12 13 ت

شدة  0,99 4,20  أوافق 
 %  40,6  37,5  15,6  3,1  3,1  

6  
مستجدات   ةأهتم  ة من  التوع   صح

  المختصة الجهات 

  0  0 1 12 19 ت
شدة  0,70 4,51  أوافق 

% 59,4 37,5 3,1 0  0  

شدة   4,55       %  المتوسط   أوافق 

احث  المصدر:  انة).  إعداد ال   م. 2020من (االس

ات أفراد  7جدول رقم ( ارة إلجا ة واالنحرافات المع سب والتكرارات والمتوسطات الحساب ) أعالە يوضح ال
ة عند أفراد المجتمع "    الثا المحور    العينة ع ورونا عال ، فمن خالل المتوسط  " . درجة الو من مرض ال

لغ ( ارات  4,55العام والذي  شدة ع ع ع أن أفراد العينة موافقون  شدة مما  ة أوافق  ل اإلجا قا ) والذي 
ة عند أفراد المجتمع أنالمحور الثا أى  ورونا عال   . درجة الو من مرض ال

) رقم  محددات  8جدول  ع  الدراسة  عينة  أفراد  ات  الوص إلجا واإلحصاء  التكراري  ــــع  التوز يوضح  أدناە   (
ورونا).    الثالث: المحور  ة من مرض ال الوقا مون    (أفراد المجتمع مل
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ــــع )8جدول رقم ( ات أفراد عينة الدراسة ع محددات المحور الثالث  التوز   التكراري واإلحصاء الوص إلجا

ب 
ت

ال
  

  

ــــــــــــارة    الع

  

ة ارات اإلجا   خ

  المتوسط 
االنحراف  

اري   المع

  درجة   

أوافق   الموافقة

 شدة 
د  أوافق  محا

ال  

 أوافق

ال  

أوافق 

 شدة 

1  
ة ع األجهزةأعتمد  ة   األعالم الرسم

ورونا ف الص من مرض ال   التثق

  0  1  1  8  22  ت
شدة   0,71 4,59  أوافق 

 %  68,8  25,0  3,1  3,1  0  

2  

ف ص   ما أجدە من تثق أهتم 

وسائل التواصل االجتما من مرض  

ورونا    ال

  0  1  6  13  12  ت

  أوافق  0,83  4,13
 %  37,5  40,6  18,8  3,1  0  

3  
ة   اإلسعافات األول هملم  التوع وأهتم 

ورونا  ه ضد مرض ال   الصح

  0  0  3  12  17  ت
شدة  0,67 4,44  أوافق 

 %  53,1  37,5  9,4  0  0  

4  
ف  المستجدە أتابع االرشادات  التثق

ورونا    الص ضد مرض ال

  0  0  0  11  21  ت
شدة  0,48 4,66  أوافق 

 %  65,6  34,4  0  0  0  

5  
ة  أقدم المعلومات واإلرشادات الصح

ورونا.    لألهل عن مرض ال

  0  0  2  10  20  ت
شدة  0,62 4,56  أوافق 

 %  62,5  31,3  6,3  0  0  

شدة    4,48              المتوسط     أوافق 

ان).    المصدر:  ب احث (االس   م. 2020إعداد ال

سب والتكرارات والمتوسطات  8جدول رقم ( ات أفراد  ) أعالە يوضح ال ارة إلجا ة واالنحرافات المع الحساب

الثالث  العينة ع ورونا"  المحور  ال ة من مرض  الوقا مون  المجتمع مل العام  "أفراد  المتوسط  ، فمن خالل 

لغ ( ارات المحور  4,48والذي  شدة ع ع ع أن أفراد العينة موافقون  شدة مما  ة أوافق  ل اإلجا قا ) والذي 

ورونا  أن أيالثالث  ة من مرض ال الوقا مون    . أفراد المجتمع مل
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ل  ‐ )9جدول رقم ( اين (تحل  المؤهل العل  ‐ ) ANOVAالت

اين  مصادر  المحاور   الت
ع  مجم

عات   الم

درجات 

ة    الح

ع   متوسط مجم

عات   الم

مة    ق

 )F( 

مستوي الداللة  

ة   اإلحصائ
نتاج  االس

  

  األول

 0,26 3 0,78  ب المجموعات

0,14

6 
0,931 

  

أ من  

 )0,05(  

 غ دالة 

داخل  

  المجموعات
4,978  28  0,178  

    31  5,056  ال 

  

  الثا 

 0,26 3 0,78  المجموعاتب 

0,14

6 
0,931 

أ من  

 )0,05(  

 غ دالة 

داخل  

  المجموعات
4,978  28  0,178  

    31  5,56  ال 

  

  الثالث 

  0,065 3 0,195  ب المجموعات

0,37

1 
0,774 

  

أ من  

 )0,05(  

 غ دالة 

داخل  

  المجموعات
4,905  28  0.175  

    31  5,100  ال 

احث من (  المصدر:  انةإعداد ال   م2020).  االس

ارة عن الفروق ب متغ المؤهل العل ألفراد العينة  محاور أداة الدراسة فنجد من    9رقم    جدول أعالە ع

ار (  ة الخت ات الداللة اإلحصائ م مست ل محور  Fخالل ق لة ل ع التوا   ) 0,774،  0,931،  0,931() المقا

ة ب متغ  0,05أ من ( ع ال توجد فروق ذات داللة إحصائ ألفراد العينة  محاور    المؤهل العل )، مما 

  ). 0,05أداة الدراسة عندي مستوي داللة إحصا (

  

ل 10جدول رقم ( اين () تحل  متغ العمر ‐) ANOVAالت

  المحاور
  مصادر

اين   الت

ع  مجم

عات   الم

درجات 

ة    الح

ع  مجم متوسط 

عات   الم

مة    ق

 )F( 

مستوي  

الداللة  

ة   اإلحصائ

نتاج  االس

  

  األول

 0,055 4 0,218  ب المجموعات

0,304 0,873 

أ من  

 )0,05(  

 غ دالة 

داخل 

  المجموعات
4,838  27  0,179  

    31  5,056  ال

  

  الثا 

 0,26 4 0,218  ب المجموعات

0,304 0,873 

أ من  

 )0,05(  

 غ دالة 

داخل 

  المجموعات
4,838  27  0,178  

    31  5,56  ال

  

  الثالث

  0,112 4 0,450  ب المجموعات

0,653 0,630 

  

أ من  

 )0,05(  

 غ دالة 

داخل 

  المجموعات
4,650  27  0.172  

    31  5,100  ال

ان).   المصدر:  ب احث من (االس   م. 2020إعداد ال
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م   10رقم  جدول ارة عن الفروق ب متغ العمر ألفراد العينة  محاور أداة الدراسة فنجد من خالل ق أعالە ع

ار ( ة الخت الداللة اإلحصائ ات  ل محور  Fمست لة ل المقا أ من   )0,630،  0,873،  0,873()  التوا  ع 

ة ب متغ  0,05( ع ال توجد فروق ذات داللة إحصائ ألفراد العينة  محاور أداة الدراسة عند    العمر )، مما 

  ). 0,05مستوي داللة إحصا ( 

 

  

ات:    النتائج والتوص

 
ً
ة: توصلت الدراسة للنتائج  : النتائج : أو    التال

ف  - 1 ورونا.  حد من الص التثق شار مرض ال  ان

ة عند أفراد المجتمع.  - 2 ورونا عال  درجة الو من مرض ال

ورونا.  - 3 ة من مرض ال الوقا مون   أفراد المجتمع مل

ة ب متغ المؤهل العل ألفراد العينة.  - 4  ال توجد فروق ذات داللة إحصائ

ة ب متغ  - 5  ألفراد العينة.  العمر ال توجد فروق ذات داللة إحصائ

 

ا ث ات  : ان     : التوص

ه الدراسة من   ح ضوء ما توصلت إل ق ات نتائج  احث عدد من التوص     : ال

1‐  . ف الص شطة التثق  التوسع  أ

ف الص  ‐2 ة المتخصصة  التثق وادر ال .  االهتمام بتوف ال
ُ

 مستق

ــــــــف الصــــــــ ممــــــــا يــــــــؤدي إ  ‐3 ــــــــة منتمــــــــة  التثق ــــــــة دور ــــــــ قــــــــدر ممكــــــــن عقــــــــد دورات تدر تحقيــــــــق أ

صفة عامة.  ف الص    من أهداف التثق

  

  المراجع:  

ث  ‐1 وي الحد م ال ل امطانيوس، التق خائ ا، ‐1ط ‐م   م.  1995 سبها،جامعة  لي

د السالم  ‐2 اسمحمد ع وي  أحمد، الق ة , (القاهرةالنف وال ة النهضة الم  م. 1960، مكت

د  ‐3 خوخة ( الب األسسفؤاد الس ة للنمو من الطفولة إ الش ، الفكر  القاهرة، دار النفس العر

 . م1998

، مرز  ع ‐4 والغذا الص  ف  التثق د، دراسات   الرحمن عب ن د  ح حوث، ط  ال   ، 1للدراسات وال

  . 5، ص2000

5- Michael Matanius, Modern Educational Calendar ‐ 1st floor ‐ Libya, Sebha 

University, 1995 . 

6- Mohamed Abdel Salam Ahmed, Psychological and Educational Measurement ‐ 

Cairo, The Egyp an Renaissance Library, 1960 . 

7- Fouad Al‐Sayed Al‐Bahi, Psychological Basis for Growth from Childhood to Old Age 

‐ Cairo, Dar Al‐Fikr Al‐Arabi, 1998. 

8- Abdul Rahman Obaid, Studies in Health and Nutrition Education, Bahrain Center 

for Studies and Research, 1st edi on, 2000 , 
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Conclusion 

   The analysis presented in this study provides useful insight into the factors that affect the 
university success of undergraduate students at University. Previous researches on academic 
success suggest that precollege performance variables may serve as useful predictors of 
university success (Danilowicz-Gösele et al. (2014), Burton & Ramist (2001), Cyrenne & Chan 
(2012), Alves (2014), Dooley et al. (2012), Aiana (2011), Win & Miller (2005)). This study 
contributes to that line of research and coincides with most of their results.   

   Previous researches (Dooley et al. (2012)) showed that demographic variables have weak 
links with university outcomes.  This study confirmed that and added that the effect of 
demographic variables vary across fields of study and across seniority of the student.  
Researchers had different results about the effect of classes attendance on the academic 
performance (Hoffmann et al. (2016), Saloua & Bani (2015) and Dika & Sylejmani (2012)).  
This research showed that the effect of classes attendance on academic performance vary 
across fields of study and across seniority of the student and that might explain part of the 
disagreement between researchers. 

  Previous research, also showed that behavioral variables like attitudes (smoking) and 
personality variables like psychological well-being are significant predictors of university 
success.  Again our research showed that, although these variables are significant on the 
aggregate level, the effect varies across fields of study and across seniority of the student. 

     By treating student performance in high school as an early warning sign, administrators 
might be able to identify students who are more likely to be successful when moved to the 
university. Teachers should ensure regular attendance of students to increase the probability of 
their academic success. Commitment to classes, improving English language skills, choosing 
a major they like, and maintaining good psychological health all together could help students 
become more successful at university. 

Limitation and Future Research 

   Although the sample size was large enough to give reliable results on the university level, it 
was not large enough when disaggregating the results on the Faculty or year in school levels.       
Future research should address students in the first year of school with a large enough sample 
size since this group of students is in the transition period and need more attention.  As the 
results showed that there are variations in the results across faculties, one might focus the 
research in specific faculties, which would make the study group more homogenous and the 
results more informative.  
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Table 6: Regression coefficients for effects of socio-demographic and background 
variables on academic performance classified by faculty group 

Variable 
Science, Eng., 

IT, Medical 
Art, Law,
Education 

Business All students

Constant 31.384(***) 62.288(***) 44.297(***) 49.165(***) 

High School Diploma Score (Tawjihi Score) .472(***) .182(***) .446(***) .311(***) 

Gender .818 -1.549 -5.099(***) -1.107 

Likes his/her major 1.506 1.079 2.187 1.547(**) 

Missing classes -1.047 -1.580(*) -1.850 -1.467(**) 

Family vs. students residency 1.261 -3.354(*) -6.476(*) -1.195 

Smoke -1.965 -2.092(*) -.060 -1.515(*) 

Had a scholarship during University 1.665 1.957(*) 3.246(*) 2.331(***) 

Has difficulty in studying in English -1.224 -.418 -1.693 -1.524(**) 

Psychological Well-being .189 .717 1.263(*) .498 

Daily-hours of Internet use .208 -.006 -.142 .034 

Sample size 153 173 100 426 

Adjusted R square 0.339 0.310 0.466 0.348 

Standard error of estimates 4.80 4.75 5.10 5.01 
(*)     Significant at 𝛼 0.05.(**)    Significant at 𝛼 0.01.  (***) Significant at 𝛼 0.001. 

Table 7: Regression coefficients for effects of socio-demographic and background 
variables on academic performance classified by academic year 

Variable 1st year 2nd year 3rd year 
4th year 
&higher 

All 
students 

Constant 48.840(***) 54.374(***) 43.552(***) 55.062(***) 49.165(***) 

High School Diploma Score (Tawjihi 
Score) 

.386(***) .234(**) .376(***) .194(***) .311(***) 

Gender -5.019(***) .185 1.005 .145 -1.107 

Likes his/her major -1.074 2.524 2.429(*) 1.382 1.547(**) 

Missing classes -1.040 -.100 -1.984(*) -2.289(**) -1.467(**) 

Family vs. students residency -2.515 -2.201 -1.778 2.921 -1.195 

Smoke -2.467 -2.515 -1.094 -1.018 -1.515(*) 

Had a scholarship during University 2.297 1.365 1.089 3.149(*** 2.331(***) 

Has difficulty in studying in English -2.744(*) -.329 -1.721 -1.562 -1.524(**) 

Psychological Well-being .635 .313 .685 .251 .498 

Daily-hours of Internet use -.096 .173 .024 -.060 .034 

Sample size 111 87 102 126 426 

Adjusted R square 0.497 0.213 0.329 0.342 0.348 

Standard error of estimates 5.84 4.66 4.70 4.05 5.01 
(*)     Significant at 𝛼 0.05.(**)    Significant at 𝛼 0.01.  (***) Significant at 𝛼 0.001. 
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Also, we examined the factorability of the data set using Measure of Sampling Adequacy 
(MSA), which is found to be 0.836, and that is a good indication of sample adequacy since it 
falls in the acceptable range of over 0.5 (Hair et al. 1998). 

Figure 1:  KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .836 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 723.751 

df 10 

Sig. .000 

Therefore, we applied factor analysis using PCA with Varimax rotation and the analysis 
produced only one factor which explained around 60 % of the total variance in the variables.      
To measure the reliability of the construct produced by factor analysis, Cronbach Alpha was 
used and found to be 0.827  which is higher than the agreed upon lower limit of 0.70 (Hair et 
al. 1998) indicating a high reliability of the construct. 

Second, Regression Analysis: 
    Tables 6 and 7 show the regression results for the whole sample, the sample classified by 
faculty and student’s academic year.   
    Table 6 shows that the model for all students explains 34.8% of the variation in the GPA, 
while this percentage varies across faculty group and has its highest value 46.6% in the Faculty 
of Business and Economics. Most of the variables used in the regression model for all students 
are significant. As for the explanations of the regression coefficients, in each explanation, we 
assume all other variables fixed. For each extra mark on high school diploma score, the average 
value of GPA is expected to increase by 0.31 marks, and females are expected to have an 
average GPA exceeds that of males by 1.11 marks. Students who like their major, do not miss 
classes, and do not smoke have higher GPAs. “Having difficulties in studying courses in 
English” causes a decrease in the expected average GPA by around 1.52 marks.  On average, 
students who have ever had a scholarship during university period are seemed to have a 
higher GPA by 2.33 marks. When looking at the regression results across faculty groups, 
the high school diploma score is a significant predictor in all of the groups; 
however, gender differences appear only in the faculty of Business and Economics.  Missing 
classes, and Smoking are significant predictors of university success in faculties of Law, 
Education, and Arts.  Psychological well-being is only significant in the faculties of Business.  
While having a scholarship has its significant effects on students’ success in the faculties of 
Science, Engineering, IT, Medical Sciences, and Business.  
    In table 7, the model for first-year students has the highest explanatory power by explaining 
49.7% of the variability in GPA. The effect of high school performance is significant in all 
years. Gender differences are significant in only the first year, whereas “having difficulties in 
studying courses in English” is found significant just in the first year. Type of residency is 
found insignificant in all years.  Having a scholarship is only significant for students in their 
4th year, and the missing classes affect the average value of GPA for 3rd, and fourth-year 
students. 
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Statistical Analysis Method 
   Previous studies of factors affecting university success have used several methods of 
statistical analysis to explore the relationships between university success (typically measured 
by the GPA) and intellectual and non-intellectual predictor variables.  In studies investigating 
the determinants of overall university academic success, the analysis methods include simple 
correlation analysis, ANOVA, OLS regression, and logistic regression.  

   We used two methods of statistical analysis; first, we used factor analysis to derive the latent 
variable, Psychological Well-being, using five questions that determine how often the student 
felt sad, lonely, stressed, pessimistic, and needed to cry. To measure the reliability of this 
construct, Cronbach Alpha was used.  Then we checked the validation of OLS regression and 
developed a model that follows the multiple linear regression technique with no interactions.  
The determinants of academic success for undergraduate students are tested using the 
following final model: 

𝐺𝑃𝐴  𝛽 𝛽 High School Diploma Score 𝛽 Gender 𝛽 Likes the major
𝛽 Miss classes 𝛽 Residency Type 𝛽 Smoke
𝛽 Had a scholarship 𝛽 English language professioncy
𝛽 Psychological  well being
𝛽 Daily hours of internet non study use  

   The model was applied to all data, data classified by faculties, and data classified according 
to academic years. 

Results 

First, Factor Analysis: 

We used factor analysis to create a construct that will be used to measure student’s 
psychological well-being.  An important assumption of factor analysis is the existence of non-
zero correlations between the variables; this assumption is examined by producing the 
correlation matrix as shown in table 5 below.  Table 5 shows that all the pairwise correlations 
are significant at the 0.01 or better level.  Then an overall significance of the correlation matrix 
is checked using Bartlett’s test.  The test shows that the correlations, when taken overall, are 
significant at the 0.001 level (see figure1 below) 

Table 5: Pairwise Correlations between the Items included in the Factor Analysis. 

Felt Sad Felt Lonely 
Felt 

Stressed 
Felt 

Pessimistic 
Felt Need to 

Cry 

Felt Sad 1 .561** .541** .520** .475** 

Felt Lonely .561** 1 .430** .469** .387** 

Felt Stressed .541** .430** 1 .590** .455** 

Felt Pessimistic .520** .469** .590** 1 .492** 

Felt Need to Cry .475** .387** .455** .492** 1

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Table 3: Descriptive Statistics for Selected Variables by Field of Study  
Descriptive statistics by Field of study 
Continuous Variables  Mean 

Science, Eng., IT, 
Medical 

Art, Law,
Education 

Business

GPA 76.2 73.4 74.8 
High School Diploma Score (Tawjihi Score) 89.1 83.5 88.7 
Daily-hours of internet non-study use 5.2 6.3  7.4 

n1 = 153 n2  =173 n3 =100 

Binary Variables Percentage (%) 
Science, 

Eng., IT, 
Medical 

Art, Law, 
Education 

Business 

Gender Male 39.9 38.2 40.0 
Likes his/her major Yes 24.8 22.5 31.0 
Missing classes Yes 46.4 42.2 37.0 
Family vs. students residency Family 83.7 92.5 97.0 
Smoke Yes 19.6 27.2 19.0 
Had a scholarship during University Yes 27.5 17.9 19.0 
Has difficulty in studying in English Yes 28.1 44.5 38.0 
Number of observatios:  Total - n = 426.  n1 = 153 n2  =173 n3  =100 

Table 4: Descriptive Statistics for Selected Variables by Year in School 
Continuous Variables School Year 

First Second Third Fourth 

GPA 74.5 75.3 75.1 74.3 
High School Diploma Score (Tawjihi Score) 86.0 86.3 86.9 87.4 
Daily-hours of internet non-study use  6.9 6.4 6.5 5.2 
Number of observations:   Total - n = 426. n1 = 111 n2 = 87 n3 = 102 n4 = 126 

Binary Variables School Year 
First Second Third Fourth 

Gender Male 43.2 35.6 36.3 40.5 
Likes his/her major Yes 77.5 74.7 76.5 70.6 
Missing classes Yes 55.9 59.8 58.8 56.3 
Family vs. students residency Family 85.6 88.5 93.1 93.7 
Smoke Yes 19.8 20.7 21.6 27.0 
Had a scholarship during University Yes 15.3 18.4 23.5 27.8 
Has difficulty in studying in English Yes 39.6 42.5 37.3 31 
Number of observations: n = 426. n1 = 111 n2 = 87 n3 = 102 n4 = 126 
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Table 2: Descriptive Statistics for Selected Variables in the Sample 
Continuous Variables  

Mean Std. Dev. 

GPA 74.727 6.207 
High School Diploma Score (Tawjihi Score) 86.704 7.766 
Daily-hours of internet non-study use 6.178 3.134 

Binary Variables 

Count Percent 

Gender Male 167 39.2 
Female 259 60.8 

Likes his/her major Yes 318 74.6 
No 108 25.4 

Missing classes Yes 245 57.5 
No 181 42.5 

Family vs. students 
residency 

Family 385 90.4 
Students’ 41 9.6 

Smoke Yes 96 22.5 
No 330 77.5 

Had a scholarship 
during University 

Yes 92 21.6 
No 334 78.4 

Has difficulty in 
studying in English 

Yes 158 37.1 
No 268 62.9 

Note: n = 426. 
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Sample 

     A stratified random sample of 450 undergraduate students was drawn. Stratification was 
done according to faculty and gender, and the sample included students from different 
academic years.  Out of the 450 students in the sample, only 426 questionnaires were found 
to be suitable for conducting regression analysis. 

Data  

Dependent Variable 
     The unique dependent variable in this study is the GPA(grade point average), which is 
used as a measure of the student’s academic success. 

Explanatory Variables 
    The choice of the explanatory variables is informed by the received literature and a 
previous unpublished similar study. We may summarize these variables as follows: 

• High School Diploma Score (Tawjihi Score) out of 100%

• Gender: dummy variable takes the value one for male students and zero for females.

• Likes his/her major: dummy variable takes one/ zero as values when the student
likes/does not like his/her major.

• Chose his/her major: dummy variable takes one as a value when the student himself has
chosen to study the major he/she is studying and zero when he/she has not (e.g., his
parents forced him to choose the major).

• Missing classes: dummy variable takes the value one when the student misses his classes
always or sometimes, zero when the student does not miss or rarely misses his classes.

• Family vs. student residency: dummy variable takes the value one for students who live
with the family and zero for students who stay in a students’ residence.

• Smoke: dummy variable takes the value one for students who smoke and zero for
students who don’t.

• Had a scholarship during University: dummy variable takes the value one for students
who have ever taken a scholarship that requires them to keep their GPA within a specific
range and zero for students who have never taken such a scholarship.

• Has difficulty in studying in English: dummy variable takes the value one for students
who face difficulties in studying courses taught in English and zero for students who are
good with that.

• Psychological Well-being: variable obtained by factor analysis of five questions that
determine how often the student felt sad, lonely, stressed, pessimistic, and needed to cry.

• Daily-hours of internet use: average number of hours per day the student spends on using
the internet for purposes related to their studies or not.

   The following table gives descriptive statistics for the variables used in this study.  
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   As for gender differences in academic performance, Dayioglu and Turut-Asik (2007) found 
out that a smaller number of female students manage to enter the university, and when they do 
so, they enter with lower scores; once they are admitted to the university, they excel in their 
studies and outperform their male counterparts (these results hold after controlling for the field 
of study and individual attributes). On the other hand, Chyung (2007) revealed that female 
students improved their self-efficiency more and scored significantly higher on the final exam 
than male students, whereas younger male students' exam scores and younger female students' 
exam scores were significantly different from each other.  

   In contrast with most previous studies, Dickson et al. (2000) found a significant relationship 
between previous study at TAFE (college study at a Technical and Further Education Institute) 
and failure in an academic unit, perhaps due to the timing of this unit in the students' overall 
program. Van Overwalle (1989) had findings that revealed that midterm performance was most 
strongly related to final examination grades; next in order were academic self-esteem, 
expectancies, and efficiency of study strategies. 

    Finally, a study by Pritchard and Wilson in 2003 revealed that emotional and social factors 
(e.g., stress, frequency of alcohol consumption) are correlated with GPA, and emotional factors 
(e.g., self-esteem, fatigue) are related to attrition. 

Method 
   This research is based on a sample survey of students at Birzeit university, and the statistical 
analysis used are both factor analysis and multiple linear regression. 

Target Population 
     The survey targeted students at Birzeit University enrolled in Spring 2018. Students from 
all the university faculties, both genders, and on different academic years (save for the 
newcomers who enrolled in Spring 2018) were asked to fill a self-administered questionnaire. 

     Birzeit University is the oldest University and one of the largest universities in terms of 
student enrollment in Palestine. Its students come from all over Palestine, with different 
backgrounds, ways of living, thoughts, behaviors, study skills, and intelligence levels; with this 
unique student combination, we believe we are going to have exciting conclusions. By Spring 
2018, Birzeit had 12,297 undergraduate students enrolled: 37.6% of the total students are 
males, and 62.4% are females. These students are studying in seven faculties: Faculty of 
Science, Engineering and IT, Business and Economics, Arts, Law and Public Administration, 
Education, and Medical Sciences. Table 1 shows the distribution of these students by faculties. 

Table 1: Number of students enrolled in Birzeit University by faculty - Spring 2018  
Faculty Number of students percent 

Arts 2,830 23% 
Business and Economics 3,063 24.9% 
Education 248 2% 
Engineering and IT 2,972 24.2% 
Law and Public Administration 1,731 14.1% 
Medical Sciences 804 6.5% 
Science 649 5.3% 

Total 12,297 100% 
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   Aiana (2011) studied the success by taking several outcomes into account, namely the 
probability of withdrawal for voluntary or involuntary reasons, graduating within the minimum 
period, and graduating with top marks. The study explored whether individual characteristics, 
academic performance, geographical mobility, and family size may affect the completion of a 
degree course or not. The main results indicated that poor high school performance, in 
particular, increases the chances of non-completion and graduation after the legal length of the 
course. In contrast, higher final high school marks, a more academic-oriented diploma, living 
in a small family, and being commuters result in a higher probability of gaining a degree with 
top marks and within the minimum period. Win and Miller (2005) had a similar finding that 
high schools have an impact on the academic performance of students at university beyond 
students’ background characteristics. 

   In 2002, a significant and positive relationship was found between English language 
proficiency, as measured by IELTS test scores and performance at university, as measured by 
the GPA (Feast, 2002). Similar findings were achieved by Woodrow (2006) as the results 
indicated further evidence for the predictive validity of IELTS as weak; however, significant 
correlations were obtained between overall IELTS bands and GPA, and closer scrutiny 
revealed significant correlations between writing, speaking, listening subtests, and GPA. 

    Birch et al. (2005) found that students’ university entrance scores largely influence 
university grades. Schools also appear to play an essential role in influencing students’ 
university outcomes. In contrast, Belfield and Crosta (2012) found that placement tests do not 
yield reliable predictions of how students perform in college, while high school GPAs are 
useful for predicting many aspects of their performance. As a conclusion, using high school 
GPA instead of placement tests reduces the severe error rates by half across both English and 
math. 

    Hoffmann et al. (2016) suggest that, in the given framework, attending class and studying 
on one’s own may be substituted while Saloua and Bani (2015) showed that student motivation 
and commitment to their studies lead to academic success.  Moreover, Dika and Sylejmani 
(2012) showed that the impact of student presence in lectures and practical work in the 
laboratory is evident. So they suggested that professors should ensure regular attendance of 
students in lectures and exercises in labs. 

   Other results show that student-workers who finish their degrees behave similarly to the non-
worker students in their academic performance, parents’ education hurts final grades whereas 
higher previous qualifications, peer effects, better integration, and higher average grades within 
degree increase academic performance (Lopesa and Carreiraa, 2018). And this agrees with 
Triventi (2014), who showed a presence of penalty in academic progression only for high-
intensity workers, but once accounted for unobserved heterogeneity also the low-intensity 
work experience negatively affects academic progression. 

   In 2018, The results of a study indicated some predictors contributed to multiple domains of 
success, namely, students' previous academic performance, study skills, motivation, social 
relationships, and participation in first-year programs (Petrie et al., 2018). Besides, McKenzie 
and Schweitzer (2001) showed that previous academic performance was identified as the most 
significant predictor of university performance. Integration into university, self-efficacy, and 
employment responsibilities were also predictive of university grades. A high correlation was 
observed for performance by self-efficacy, which was the strongest correlate (of 50 measures) 
followed by high school GPA, ACT, and grade goal (Richardson et al., 2012). 
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Dayioglu and Turut-Asik (2004) studied gender differences in academic performance. Finally, 
Feast (2002) showed that a significant and positive relationship was found between English 
language proficiency measured by IELTS test scores and performance at University, as 
measured by the GPA. 

    All the studies mentioned above enlightened our way of doing this research. However, 
generalizing their results on the students at Birzeit University won’t be significant because of 
the differences between students in these studies and the students at Birzeit University. 
Therefore, these differences, such as intelligence levels, behaviors, lifestyles, study skills, and 
habits, preferred learning methods, experiences, backgrounds, and demographics, all with 
interactions between these factors make it challenging to predict students’ success at Birzeit 
University without conducting this research. 

   This study at Birzeit University simulates all previous studies done in other universities, 
except for some different results concluded. These results are considered to be very important 
to all university parties: administrators, teachers, and students. Whereas students can focus on 
the characteristics that influence their academic success, teachers and administrators can use 
measures to increase the likelihood of students’ success. 

   The purpose of this study is to detect the determinants of students’ academic success at 
Birzeit University and to see if these determinants vary by major and seniority of students.. 

Literature Review 
   The academic attainment factors that are examined in this article were compiled from the 
existing literature on relationships between student/environmental characteristics and 
educational achievement. The following section gives a brief outline of the factors that have 
been identified in the literature to influence school academic achievement. 

    In a recent view, Danilowicz-Gösele et al. (2014) showed that there is a firm relation 
between high school grades and both graduation probabilities and final grades based on a set 
of data of a German university. On the other hand, variables based on social status or income 
have little influence. That agrees with some findings we had in 2001 by Burton and Ramist, 
who concluded that the combination of high school records and SAT scores are consistently 
the best predictor of a college students’ academic performance and non-academic 
accomplishments (such as leadership in college, and post-college income). And then, in 2012, 
Cyrenne and Chan estimated the likelihood of success of subsequent students based on their 
characteristics as well as their high school grades, and they hoped that it would help in deciding 
to admit students. 

    Another study was made in 2014 by Alves, who also showed that internal high school grade 
is a better predictor of achievement than the score of national mathematics exam and that 
attending a private high school or following the economics track at high schools is irrelevant 
for predicting educational outcomes. 

    Dooley et al. (2012) examined the correlates of four measures of persistence and academic 
success in university.  They had two empirical findings: First, the high school grade point 
average is strongly linked to all of the university outcomes in the sense of both the magnitude 
and the precision of the estimated regression coefficients. Second, all of the other variables 
such as university program, gender, the neighborhood, and high school characteristics used in 
this study—such as average neighborhood income and the average Grade 9 Math Assessment 
scores of a high school—have weak links with university outcomes. 
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Using Multiple Linear Regression and Factor Analysis to Explore 
the Determinants of Students Success at the University 

 Introduction 
     College education comes as a continuation to what a student started at school, and it is an 
essential concern to keep up with the requirements of this phase so one could successfully pass 
it. Performance in the college is just as crucial as the high school performance was, even if it 
is a little different in how it could be measured. A high-grade point average (GPA), fewer 
course-withdrawals, and graduating within the minimum period are the most common signs of 
success among university students. Now the success, as an accomplishment, definitely has 
some characteristics or certain behaviors which contributed to achieving it.   

    For many years now, the causes of academic achievement in college have been a deep 
concern for researchers and educators. How predictable is the academic success of university 
students was an essential question for the researchers? This interest comes as a result of trying 
to understand the factors related to success, developing remedial measures that lead to 
educational improvement, improve the college acceptance and placement of students, and 
intervene more effectively with high-risk students.   

   The previous researchers did not completely agree on the factors that affect academic 
achievement at the university, while one research indicates that the absence from lectures, for 
example, affects the academic achievement of the student, we find another research indicating 
the lack of influence. One of the expected reasons for this variation may be the different study 
populations. In this research, we will compare the effect of the factors affecting academic 
achievement, according to the field of study and the level of the student’s academic year. 

   There is plenty of studies on educational achievements factors (review Danilowicz-Gösele, 
Meya, Schwager & Suntheim, 2014; Birch & Miller, 2005; Hoffmann, Anna-Lena, Lerche & 
Katharina, 2016; Lopesa & Carreiraa, 2018; Belfield & Crosta, 2012; Burton & Ramist, 2001; 
Richardson, Abraham & Bond, 2012; Petrie, Zanden, Denessen, Cillessen & Paulien, 2018; 
Dika & Sylejmani, 2012; Van Overwalle, 1989; Cyrenne & Chan, 2012; McKenzie & 
Schweitzer, 2001; Alves, 2014; Win & Miller, 2005, and more). 

    However, Danilowicz-Gösele et al. (2014), Burton & Ramist (2001), Cyrenne & Chan 
(2012), Alves (2014), Dooley et al. (2012), Aiana (2011), Win & Miller (2005) and more all 
confirmed the explanatory power of the high school grade point average which significantly 
dominates that of other variables such as university program, gender, and neighborhood. On 
the other hand, Dooley et al. (2012) showed that the type of university program, gender, 
neighborhood, and high school characteristics have weak links with university outcomes. 
Aiana (2011) talked about whether individual characteristics, academic performance, 
geographical mobility, and family size may affect the completion of a degree course or not.  

    Pritchard and Wilson (2003) revealed that emotional and social factors (e.g., stress, 
frequency of alcohol consumption) are related to GPA. Morlaix and Suchaut (2014) found that 
social characteristics (scholarship or no scholarship), and cognitive ability (working memory, 
speed of information processing) play a limited role in explaining differences of success. 
Whereas Hoffmann et al. (2016), Saloua & Bani (2015) and Dika & Sylejmani (2012) all had 
different results about the effect of attending classes on the performance, some mentioned that 
attending has no significant impact on student performance in most specifications, while the 
others showed that student motivation and commitment to their studies lead to academic 
success.   
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Using Multiple Linear Regression and Factor Analysis to Explore 
the Determinants of Students Success at the University 

Hassan Abuhassan*, Sima Abu Al-Rub, and Reem Rajab 

 Abstract. 

This paper studies the determinants of university success using a data set collected from a random sample 
from a Palestinian university. We used multivariate inferential data analysis techniques like factor analysis 
and multiple linear regression to model the relationship between the variables and compare these models 
across faculty groups and student seniority at school. The results show that high school grades are strongly 
associated with university success.  The results also show that the next important predictors of university 

success are “having scholarships”, English language proficiency, and class attendance, whereas variables 

measuring psychological well-being, gender, type of residency, and smoking behavior have only a smaller 
impact.  Moreover, the link between most of these predictor variables and university success is shown to 
vary substantially across faculties and across the student’s seniority level.  In some fields of study, some 
variables are significantly correlated with university success, while in other areas, these same variables are 
not. 

Keywords: College education, Academic success, Predictors of University success, Regression analysis 

 ستخلص م  

  الجام النجاح  الورقة محددات  ة  تدرس هذە  ة من جامعة    للطل تم جمعها من عينة عشوائ انات  ب استخدام مجموعة 

ة.    فلسطي ل اإلحصا ب التحل استخدام أسال    قمنا  ات  االستدال المتغ    مثل  متعدد  ل العام ل االنحدار   التحل  وتحل

ات  المتعدد  المتغ   ب العالقات  الس  لنمذجة    المختلفة وع ات  ل ال   النماذج ع للطالبومقارنة تلك  ة  الدراس  نة  ش  .

قوة بنجاح   طة  ة مرت  أن عالمات المرحلة الثان   النتائج إ  الطالب   التالي  المهم بئ ضا أن المت الجامعة. تظهر النتائج أ

ة  المنح الدراس  هم الحصول ع ةللنجاح الجام تقان اللغة اإلنجل ة ، و  أن ، وحضور الفصول الدراس  ح ات،  المتغ

 ذلك أقل. عالوة ع   تأث لها    التدخ اإلقامة وسلوك  ع  س ون ة والج النفس ة  الرفاه س   تق  ال ب اط  أن االرت   ب ي  ،

بؤ هذە ونجاح   الت ات  متغ   معظم  الطالبالطالب  ة  أقدم  مستوى  ات وع ل ال   ا ع اختالفا كب ختلف     الجامعة 

عض مجاالت الجامعة    بنجاح  الدراسة  .  ل كب ش ات  عض المتغ ط    ، ترت  مجاالت أخرى الالجامعةالطالب  نما  ، ب

ات نفسها  ط هذە المتغ  الجامعة.  ترت  بنجاح الطالب 

 ا م الجام ة: التعل لمات المفتاح  ل اد ل االنحدار ، النجاح األ ، تحل
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