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ملخص

وقد  قطر.  عىل  احلصار  أزمة  ضد  العينة  أفراد  حتصني  يف  بالقيم  الوعي  دور  عىل  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت 
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي، كام تم استخدام استبانة مكونة من ثامنية حماور، هي؛ حمور القيم الدينية، وحمور 
القيم األرسية، وحمور القيم االجتامعية، وحمور القيم العلمية، وحمور القيم السياسية، وحمور القيم االقتصادية، وحمور 
القيم الصحية، وحمور القيم اإلنسانية. وقد تم تطبيق االستبانة عىل عينة عشوائية تكونت من 3597 مفردة من الطالب، 
وأعضاء هيئة التدريس، واإلداريني يف جامعة قطر. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة امليدانية أن درجة 

وعي منتسبي جامعة قطر بالقيم يف أزمة حصار قطر كانت عالية يف مجيع أبعاد الدراسة. 
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Abstract

The study aimed to identify the extent of awareness of the role of values in the immunization 
the sample members against the crisis of the Blockade on Qatar. The study used the descriptive 
approach, and an eight-dimension-questionnaire was used: religious values, family values, social 
values, scientific values, political values, economic values, health values, and human values. 
The questionnaire was applied to a random sample of 3,597 individual students, faculty and 
administrators at Qatar University. One of the most important findings of the field study is that 
Qatar university’s members were highly aware of the values of the Qatar blocked crisis in all 
dimensions of the study.
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المقدمة

ومملكة  السعودية،  العربية  اململكة  خليجية؛  دول  ثالث  قامت  2017م،  يونيو  من  للخامس  االثنني  فجر  يف 
العربية بحصار دولة قطر. وتم ذلك باختاذ  العربية املتحدة، باإلضافة إىل مجهورية مرص  احلرين، ودولة اإلمارات 
الدول  تلك  قامت  حيث  فيها؛  واملقيمني  ومواطنيها،  قطر،  دولة  ضد  اجلانب  أحادية  القرسية  التدابري  من  العديد 
العالقات  بقطع  احلصار  دول  إجراءات  متثلت  وقد  األساسية.  اإلنسان  حقوق  من  للعديد  جسيمة  بانتهاكات 
الدبلوماسية مع دولة قطر، وإغالق املنافذ اجلوية والربية والبحرية أمامها، وغلق أجواء دول احلصار أمام الرحالت 

القطرية، وإجبار مواطني دول احلصار عىل مغادرة دولة قطر. اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان )2020(.

وقتئٍذ، بلغ إمجايل عدد حاالت االنتهاكات النامجة عن احلصار، وبحسب احلقوق التي رصدهتا ووثقتها اللجنة 
الوطنية حلقوق اإلنسان يف دولة قطر، )4275( انتهاًكا، شملت العديد من احلقوق؛ كالتنقل، والتعليم، والصحة، 
احلجز  ناهيك عن  الدينية.  الشعائر  الشمل، وممارسة  وملٍّ  والتقايض،  وامللكية،  والعمل،  واإلقامة،  التعبري،  وحرية 

التعسفي، والتحريض عىل العنف، والكراهية، واإلخفاء القرسي. اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان )2020(. 

وال شك بأن تلك التدابري التعسفية أحادية اجلانب من قبل دول احلصار قد فتحت األبواب أمام تساؤالت كثرية 
عن تأثري قطع العالقات الدبلوماسية واإلنسانية عىل منظومة القيم لدى املواطنني يف دول اخلليج كافة، وعىل املجتمع 
بأمنها، واستقالهلا،  يتعلق األمر  أن قطر موحدة اجتامعيًّا؛ عندما  أزمة احلصار  أثبتت  لقد  القطري بشكل خاص. 
وسيادهتا عىل أراضيها. »لقد صمد الشعب القطري يف ظروف احلصار، ورفض اإلمالءات بعزة وكربياء، وأرص عىل 
استقاللية قرار قطر السيادي، وعزز وحدته وتضامنه، وحافظ عىل رفعة أخالقه ورقّيه، رغم رشاسة احلملة املوجهة 

ضده وضد بلده«. آل ثاين )2017(. 

ويف هذا الشأن، قالت اجلبهة التنسيقية لعلامء أهل السنة )2017( يف بيان هلا: »إنَّ مقاطعة دولة قطر وحصارها 
السوء  أنَّ »الرضر ممنوع وإيقاع  اجلبهة عىل  دت  الوجوه«. وشدَّ بأّي وجٍه من  فيه ال جتوز  حرام رشًعا، واملشاركة 
واألذى بشعب كامل بال سبب رشعي حقيقي، أمر حرمته الرشيعة يف نصوصها املتواترة حترياًم قطعيًّا«، مؤّكدة »أنَّ 
احلصار الذي فرضته بعض الدول العربية عىل دولة مسلمة دون بينة أمر غري مقبول«. وأوضحت اجلبهة أنَّ »هذه 
السياسات ستزيد من اآلثار الكارثية، من خالل انتشار الفتن واالضطرابات يف املنطقة، ومضاعفة اإلحباط لدى 

الشباب، وفقدان ثقته يف أّي أمل، وضياع هويته وانتامئه لقضايا أمته العربية املسلمة«. 

إن العالقة بني القيم وتأثري احلصار عىل األفراد يف املجتمع القطري ينظر إليها من خالل منظومة القيم املتكاملة 
يف املجتمع، التي تعترب املؤثر األساس يف تشكيل سلوكيات الفرد وقيمه الشخصية واملجتمعية، وهي أيًضا موجهات 
للسلوك وضابطة له. ومن هنا كانت املؤسسات الرتبوية عىل اختالف مستوياهتا، وثيقة الصلة بحركة املجتمع وما 
يؤثر عىل مكوناته وأيديولوجيته من عوامل داخلية، أو خارجية. كام تسهم املؤسسات الرتبوية الرسمية - بحكم 
ما تتضمنه من نسق كيل ونظام تعليمي متكامل، جيمع ما بني األفكار واملعتقدات واالجتاهات العامة - يف تفسري 
وتوجيه األسس األخالقية املرغوبة للمامرسات الواقعية للطالب بشكل عاّم يف املجتمع. وتشري األدبيات السابقة إىل 
أن للقيم القدرة عىل تربير السلوك الشخيص لألفراد؛ مهام كان نوعه. وإضفاء الرشعية عليه، وعىل النظام االجتامعي 

.)Jary, and Julia, 1991( القائم والدفاع عنهام

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%AF
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ويمكن القول إن القيم يف املجتمع القطري أصبحت نسًقا قد يكون قاباًل للتغري استجابة للمتغريات الراهنة 
واملتوقعة نتيجة احلصار، سواء أكان عىل مستوى العالقات الشخصية بني األفراد، أم عىل املستوى املحيل، أم اإلقليمي 

والعاملي بشكل عام.

ويف هذا اإلطار جاء خطاب حرضة صاحب السمو الشيخ متيم بن محد بن خليفة آل ثاين أمري دولة قطر يف 
الواحد والعرشين من شهر يوليو )2017(، مؤكًدا عىل ثبات القيم األخالقية املتضمنة باجلانب القيمي يف مواجهة 

أزمة حصار قطر:

التحريض  الرفيع الذي يتمتع به هذا الشعب يف مقابل محلة  »أشري هنا، بكّل اعتزاز، إىل املستوى األخالقي 
العامل  أذهلوا  حيث  دائاًم؛  القطريون  هبا  متيز  التي  والشهامة  املوقف  صالبة  بني  مجعه  وإىل  تالها،  الذي  واحلصار 
النربة  يف  مسبوق  غري  حتريض  من  له  تعرضوا  مما  الرغم  عىل  األوضاع،  مقاربة  يف  الراقي  املستوى  عىل  بحفاظهم 

واملفردات واملساس باملحرمات، وحصار غري مسبوق يف العالقات بني دولنا«.

أهمية الدراسة:

أمهية هذه الدراسة تنطلق من اعتبارات عّدة، أمهها:

أثر احلصار يف . 1 الضوء عىل  دولة قطر يف مواجهة احلصار، وتسليط  التي متر هبا  احلالية  مواكبة األوضاع 
منظومة ِقَيم املجتمع القطري. وقد تساعد نتائج الدراسة صانعي القرار وخمططي تطوير التعليم والرتبية 

يف املؤسسات التعليمية.

تزويد الطلبة بالقيم املرغوبة يف مواجهة األزمات، فمع اعتبار املؤسسات الرتبوية التعليمية معنية بدراسة . 2
واستمرارية ونقل واحلفاظ عىل ثقافة املجتمع وقيمه، أصبح ما تقوم به هذه املؤسسات - عىل اختالف 

مستوياهتا من ختطيط خاص بالقيم أثناء وضع األهداف والربامج - من صميم األهداف الرتبوية.

أمهية الفئة التي تتناوهلا الدراسة، وهم منتسبو جامعة قطر؛ من طلبٍة، وأعضاء هيئة تدريٍس، وموظفني يف . 3
كليات اجلامعة املختلفة، الذين يمثلون عامل تغيري يف املجتمع القطري. 

مشكلة الدراسة:

لقد تسببت التدابري التعسفية من قبل دول احلصار يف متزيق النسيج االجتامعي لألرسة اخلليجية، دون مراعاة 
مثل  بالرعاية  األَْوىل  الفئات  مع  والتشدد  اخلليجية،  األرس  بني  التواصل  صعوبة  ذلك  ومن  اإلنسانية،  للحاالت 
األمهات واألطفال، والتسبب بأرضار نفسية بالغة هلم، وكذلك منعهم من تأدية واجبات الدفن والعزاء يف أرسهم 
بدول احلصار. معهد البحوث االجتامعية واالقتصادية املسحية )2018(. وكذلك تسبب احلصار يف إيقاف تعليم 
الطلبة القطريني الذين يتلقون تعليمهم يف دول احلصار. ومن أشكال أرضار انتهاك احلق يف التعليم نذكر: عدم إكامل 
التعليم، وعدم اسرتداد املبالغ الدراسية املدفوعة للجامعات، وعدم وجود آلية لتعويض الطلبة، وحتميلهم تكاليف 

مواصلة دراستهم يف جامعات أخرى. اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان )2017(. 
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وبسبب احلصار مل يتمكن املواطنون واملقيمون يف قطر من اللجوء إىل املحاكم يف دول احلصار وممارسة احلق يف 
التقايض واسرتداد احلقوق؛ بسبب عدم توفري آلية اللجوء إىل القضاء. كذلك ُمنِع القطريون من إصدار التوكيالت 
ملن ينوبون عنهم يف دول احلصار، وامتنع حمامو دول احلصار عن الرتافع يف قضايا القطريني، وتم عرقلة وصوهلم 
لقوانينَي  مواطنو دول احلصار  َض  تعرَّ اآلخر،  اجلانب  )2017(. ويف  اإلنسان  الوطنية حلقوق  اللجنة  املحاكم.  إىل 
وانتهاكاٍت وعقوباٍت منعتهم من ممارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري؛ بسبب التعاطف مع دولة قطر. ومن ذلك 
أيًضا، حجب وسائل اإلعالم القطرية يف دول احلصار، وإجبار اإلعالميني العاملني من مواطني دول احلصار يف 
قطر عىل االستقالة، وجتريم التعاطف مع قطر، وقمع التعبري السلمي. وتم انتهاك احلق يف التنقل واإلقامة، وَمنَعت 
دول احلصار املواطنني القطريني من دخول أراضيها، وقامت بإبعاد املوجودين هبا، كام تمٍّ إجبار املقيمني يف قطر من 
دول احلصار عىل مغادرة قطر خالل 14 يوًما، والتهديد بإجراءات تعسفية وعقابية للمخالفني، وتم إغالق مكاتب 

اخلطوط القطرية يف دول احلصار. اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان )2017(.

وتم  واالجتامعية،  االقتصادية  احلقوق  أهم  من  يعترب  الذي  العمل،  يف  احلق  بانتهاك  احلصار  دول  قامت  كام 
قطع مصدر دخل العائالت، وإغالق الرشكات، ومل يتم التعويض، أو إجياد حلول بديلة للمترضرين. كذلك تم 
واملمتلكات  األموال  يف  فادحة  خسائر  يف  احلصار  دول  فرضتها  التي  القرارات  وتسببت  امللكية،  يف  احلق  انتهاك 
آلالف األشخاص الذين حرموا من استخدام، أو االنتفاع بأمالكهم، وتعطلت املعامالت، ومنعت احلواالت املالية 
والربيدية، ومجدت األرصدة، وفسخت العقود، وبات الطريق متعثًرا أمام مالحقات قانونية بسبب عدم السداد. 
اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان )2017(. وَمنَعت دول احلصار الغذاء والدواء من الدخول إىل قطر عرب أراضيها، مما 
اعترب انتهاًكا للحق يف الصحة، وتوقف التبادل التجاري، الذي أثر بالتايل عىل حصول قطر عىل األدوية واإلمدادات 
النقل  ورسوم  املنتجات  تكاليف  زيادة  يف  تسبب  مما  املنطقة،  خارج  من  موردين  إىل  باللجوء  قطر  وقامت  الطبية. 
والتأمني، وانتهك بشكل رصيح حق املواطن القطري يف الصحة، والتسبب يف عدم استكامل العالج لبعض املرىض 
الدينية،  الشعائر  انتهاك احلق يف ممارسة  )2017(. وتم  اإلنسان  الوطنية حلقوق  اللجنة  القطريني يف دول احلصار. 
وتسبب احلصار يف عرقلة قرابة 1.5 مليون مسلم؛ مواطن، ومقيم يف دولة قطر من أداء فريضة احلج والعمرة، وتم 
تم طرد  بل  الدينية؛  إمتام شعائرهم  السعودية دون  القطريني احلجاج عىل رسعة مغادرة األرايض  املواطنني  إجبار 

بعضهم من الفنادق التي كانوا يقيمون هبا. اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان )2017(.

أسئلة الدراسة: 

نتائج وانعكاسات وخيمة عىل كافة مناحي حياة  التي كان هلا  يف ضوء االنتهاكات اجلسيمة حلقوق األفراد، 
املواطنني واملقيمني يف قطر؛ حتددت مشكلة الدراسة يف السؤالني التاليني:

من  كلٍّ  بدور   - قطر  حصار  أزمة  تداعيات  ضد  حتصينهم  يف   - العينة  أفراد  وعي  مدى  ما  األول:  السؤال 
أنامط القيم التالية؛ القيم الدينية، القيم األرسية، القيم االجتامعية، القيم السياسية، القيم االقتصادية، القيم الصحية، 

وأخرًيا القيم السياسية؟ 
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القيم يف حتصني  بأمهية  العينة  أفراد  الثاين: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستويات وعي  السؤال 
اجلنس، واجلنسية،  التالية؛  املتغريات  الدراسة حسب  عينة  نظر  أزمة حصار قطر من وجهة  تداعيات  األفراد ضد 

واملهنة، ونوع الكلية؟

أهداف الدراسة:

تتحدد أهداف الدراسة فيام ييل:

التعرف عىل مدى الوعي بدور القيم يف حتصني األفراد ضد تداعيات أزمة حصار قطر من وجهة نظر عينة . 1
الدراسة. 

ضد . 2 األفراد  حتصني  يف  القيم  بدور  الوعي  مستويات  يف  اإلحصائية  الداللة  ذات  الفروق  مدى  حتديد 
واجلنسية،  اجلنس،  التالية:  املتغريات  حسب  الدراسة؛  عينة  نظر  وجهة  من  قطر  حصار  أزمة  تداعيات 

واملهنة، والكلية.

حدود الدراسة:

تلتزم هذه الدراسة يف تعميم نتائجها باحلدود التالية:

احلدود املوضوعية: تقترص الدراسة احلالية عىل دور القيم يف حتصني األفراد ضد تداعيات أزمة حصار - 
قطر. وتم تناول موضوع القيم يف حدود االستبانة التي تم حتكيمها يف جامعة قطر، ضمن املحاور التالية: 
)حمور القيم الدينية، وحمور القيم األرسية، وحمور القيم االجتامعية، وحمور القيم السياسية، وحمور القيم 

االقتصادية، وحمور القيم الصحية، وحمور القيم اإلنسانية(.

احلدود الزمانية: العام اجلامعي 2019/2018.- 

احلدود املكانية: جامعة قطر. - 

احلدود البرشية: مجيع منتسبي جامعة قطر من طالب وأعضاء هيئة تدريس وموظفني.- 

مصطلحات الدراسة: 

 Oxford Dictionary,( القدر املساوي لليشء الذي يراعى عند تقديره )(: يقصد بكلمة )قيمةValue( القيم
درجة  يف  اجلامعة  بسمة  تتسم  وأخالقية  واجتامعية  نفسية  اعتبارات  ذات  صفة  كل  تعني  وأيًضا   ،)2020, p.968

عمومها، وهي أيًضا موجهات للسلوك والعمل )Schwartz, S. 2006(. ولكل فرد، أو ثقافة جمموعة حمددة من 
القيم تسهم يف تشكيل النظام القيمي لألفراد واملجتمعات )Devos & Others, 2002(. وهي توجه سلوك األفراد 
وأحكامهم واجتاهاهتم بام هو مقبول، أو غري مقبول من أنامط السلوك يف ضوء ما يضعه املجتمع من معايري وقواعد، 
وهي إحدى املؤرشات اهلامة لنوعية احلياة يف أي جمتمع، ومتثل جمموعة من األحكام املعيارية املقبولة من األفراد يف 
املجتمع. )Cambridge English Dictionary, 2020(. وال تنفصل القيم عن ثقافة املجتمع، فهي بحاجة دائمة إىل 
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املحيط الذي توجد فيه، وهي مرتبطة دائاًم بالبيئة التي تنتمي إليها. )Ircham, 2019, p.236( وترتبط القيم الثقافية 
ا وعاطفيًّا  بالرتبية والتعليم، وتنبع املبادئ واألهداف الرتبوية من القيم التي تسعى إىل إنتاج اإلنسان الناضج فكريًّ
وروحيًّا. )Littlewood, 1991,p.2( وتعترب القيم أداة العقل لتفسري أسباب الفعل، وشيًئا يمكن تعلمه وتعليمه. 
وغري  الرسمية  الرتبوية  املؤسسات  من  األفراد  يتلقاها  التي  الرتبوية  املضامني  بالقيم  ويقصد   )Wilson, 1974(
الرسمية يف املجتمع، التي تشكل معتقداهتم، وتصوراهتم، ومفاهيمهم، واجتاهاهتم، وقيمهم التي تؤثر يف تشكيل 
العلمية والدينية واالجتامعية  سلوكهم، ويف تكوين عاداهتم وتقاليدهم، وأنامط حياهتم. ويف كافة مناحي حياهتم 

.)Citation, 2004( واألرسية واالقتصادية والسياسية والصحية واإلنسانية

مفهوم الحصار:

الناس يف  التضييق واحلبس واملنع، ويف االصطالح؛ احلبس ورضب طوق مادي ومعنوي عىل  احلصار لغًة؛ 
بقعة أرضية حمددة. وقد يأخذ معنى املقاطعة الشاملة التي تلحق الرضر باملحارصين؛ لتحقيق أهداف معينة. معجم 
ا عىل بلد من البلدان بمختلف الوسائل. أنيس )2008(.  املعاين اجلامع )2000(. واحلصار يراد به الّتضييق اقتصاديًّ
ويف هذه الدراسة يقصد به حصار دولة قطر من قبل أربع دول هي اململكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة 

اإلمارات العربية املتحدة، ومجهورية مرص العربية.

اإلطار النظري للدراسة:

يشكل املجتمع بمكوناته املادية وغري املادية املحيط املادي للجامعة وموطنها. واجلامعة هي الفضاء األوسع 
يف املجتمع للتفكر، والبحث، والرصد يف جممل التحوالت والتغريات، التي بدورها تشكل عاماًل إلنتاج وتطوير 
باملعلمني  املدارس  وتزود  املجاالت،  خمتلف  يف  بالقيادات  املجتمع  متد  اليوم  اجلامعة  إن  املجتمع.  وتنمية  املعرفة، 
الذين يقومون بمهمة رعاية وتربية وتعليم األجيال الناشئة. وبقدر ما يقوم به نظام التعليم اجلامعي من تطوير يف 
القيم الشخصية واالجتامعية واملهنية ملنتسبيه؛ بقدر ما ترتقي هذه القيم، وتنتقل من اجلامعة إىل مؤسسات املجتمع 
األخرى؛ لتسهم متكاتفًة يف تنمية املجتمع. ويعد تكوين القيم التي تتفق مع شخصية منتسبي اجلامعة من أساسيات 
قيم  مثل؛  وللمجتمع،  لإلنسان  أفضل  حلياة  الداعمة  اإلنسانية  القيم  تعزيز  مهامها  من  كان  لذلك  اجلامعة،  مهام 
العدل، واألمانة، والعمل اجلامعي، واللياقة البدنية، واإلخالص يف العمل، وغريها كثري من منظومة القيم املجتمعية، 
التي ينبغي أن يتم غرسها من خالل تنفيذ فعال للربامج والتخصصات يف خمتلف األنشطة والفعاليات اجلامعية. 
لواجباهتم  ممارستهم  خالل  من  القيم  تلك  وتكوين  نقل  يف  رئيس  بدور  اجلامعة  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  ويقوم 
الرئيسة املتمثلة يف تزويد الطالب باملفاهيم، وباملعارف، وباملهارات القيادية واملهنية، التي تتفق مع شخصية الطالب 
اجلامعي. ويف هذا الشأن ذكر الباحثون يف جمال تعليم القيم أنه من املستحيل أن يتجنب املعلم تدريس القيم حتى ولو 

. العمري )2005(.  حاول ذلك؛ ألن كل ما يقوله ويفعله يعكس ما يقوم به ويراه مهامًّ

وقد أهابت جامعة قطر بجميع منتسبيها، برضورة االلتزام بالتقاليد اجلامعية املتأصلة، التي طاملا ميزت هذا 
الرصح األكاديمي العريق. ويأيت ذلك أيًضا يف إطار التزام جامعة قطر بالدين اإلسالمي احلنيف، وبالعادات والتقاليد 
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أو  اللغو، واالبتعاد عن اخلوض يف األشخاص،  التي توجه منتسبي اجلامعة نحو اإلعراض عن  القطرية األصيلة 
الدول بشكل شخيص؛ إىل مناقشة األفكار واملواقف بعقالنية وتبرّص. ودعت اجلامعة إىل مناقشة القضايا بام يعكس 
املسائل واألفكار واملواقف،  مناقشة  يعني ذلك مصادرة حق األشخاص يف  ملنتسبي اجلامعة، وال  الفكري  العمق 
الظروف.  هذه  يف  قطر  جلامعة  واألخالقية  العلمية  واملكانة  يتناسب  ومتحرّضٍ  راٍق  بأسلوب  األمر  يتم  أن  ولكن 
جامعة قطر )2017(. كام وأكدت جامعة قطر عىل رضورة التزام منتسبي اجلامعة من أعضاء هيئة التدريس والطلبة 
واملوظفني فيها بتوجيهات حرضة صاحب السمّو الشيخ متيم بن محد آل ثاين أمري البالد املفّدى، فيام خيتص األزمة 
الراهنة التي متر هبا البالد؛ حيث جاء خطاب سمّوه أمام الدورة الثانية والسبعني يف األمم املتحدة )2017(، مدافًعا 
عن قيم التعاون الدويل البنّاء، والسالم العادل، وحقوق الشعوب الواقعة حتت احلصار، أو االحتالل، وتلك التي 

تتعرض إىل جرائم ضد اإلنسانية )جامعة قطر، 2017(.

حالة   213 نحو  بلغت  التعليم  يف  للحق  وانتهاكات  شكاوى  عن  اإلنسان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  وكشفت 
جامعة  يف  يدرسون  كانوا  طالٍب   706 نحو  احلصار  دول  أجربت  بينام  احلصار،  دول  يف  يدرسون  قطر  من  لطلبة 
البالغ  املترضرين،  77% من إمجايل  بلغت  املترضرين من دول احلصار  نسبة  أن  إىل  بلداهنم. ويشار  إىل  للعودة  قطر 
عددهم بحسب تقرير اللجنة 919 طالًبا. وطالبت اللجنة برفع احلصار عن دولة قطر، واختاذ اإلجراءات الالزمة 
الستئناف الدراسة جلميع الطالب؛ سواء من دولة قطر، أو دول احلصار األربع. اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 
)2017(. ولقد فرضت أزمة حصار قطر جمموعة من الضغوط النفسية االجتامعية عىل املواطنني القطريني واملقيمني 
عىل حد سواء، وسامهت يف مشاكل نفسية واجتامعية عىل الصعيدين الفردي واملجتمعي. وذكرت دراسة سابقة أن 
احلالة االقتصادية والسياسية الراهنة تتطلب احلاجة إىل تقييم اآلثار النفسية االجتامعية النامجة عن ذلك عىل خمتلف 
املستويات واألصعدة. وأشارت النتائج إىل اجتاهات سلبية لسكان قطر جتاه أزمة اخلليج، منذ بداية احلصار، متثلت 

.)Alkaabi,I.& Soliman,A.,2017( يف استخدام كلامت سلبية يف ملفاهتم الشخصية عىل تويرت

وقّدم معهد البحوث االجتامعية واالقتصادية املسحية بجامعة قطر )2018( قراءة إحصائية يف تأثريات احلصار 
عىل توجهات الشارع القطري السياسية واالقتصادية واالجتاَمعية جتاه التطورات النامجة عن احلصار، جاء فيها أن 
غالبية املواطنني القطريني يرون أن عىل قطر حتقيق االستقالل التام عن التحالفات اإلقليمية؛ النعدام الثقة باملحيط 
اإلقليمي. وأن نسبًة أكرب من املواطنني ترى أن عىل قطر البحث عن حتالفات جديدة مع قوى إقليمية يف املنطقة. وأن 
قناة اجلزيرة ختدم املصالح القطرية بشكل كبري. وأن تصورات غالبية املواطنني جتاه االقتصاد القطري كانت إجيابية. 

وقد تناولت دراسة سابقة موضوع أثر احلصار عىل األرس املختلطة بالزواج يف قطر، التي يكون أحد الزوجني 
األرس،  بني  والعالقات  التفاعالت  عىل  سلبيًّا  أثًرا  للحصار  أن  إىل  خلصت  احلصار،  دول  إحدى  مواليد  من  فيها 
وجعل األرس املترضرة أكثر عرضة للصدمات الفردية واجلامعية والضغوط النفسية. وحددت الدراسة سبعة أنواع 
والرصاعات  االستقرار،  وعدم  األرسي،  كالترشذم  اجتامعية،  حتديات  األرس؛  تلك  واجهتها  التي  التحديات  من 
 (Doha International Family األرسية؛ وحتديات نفسية، وحتديات تعليمية، وحتديات صحية، وحتديات مالية

.)Institute 2018
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نالحظ مما سبق أن الدراسة احلالية تتشابه مع الدراسات السابقة يف أمهية بحث موضوع حصار قطر، وعالقته 
بالقيم يف املؤسسات الرتبوية عىل اختالف مستوياهتا. وختتلف عام سبقها من دراسات يف أهنا هتدف إىل معرفة دور 

القيم يف حتصني األفراد يف مواجهة أزمة حصار قطر.

منهج الدراسة:

البيانات  مجع  خالل  من  املوقف  أو  املشكلة،  لوصف  التحلييل؛  الوصفي  املنهج  احلالية  الدراسة  تعتمد 
ذات  االجتاهات  توضح  التي  والدالالت  املؤرشات  الستخالص  وحتليلها،  وتفسريها  وتصنيفها،  واملعلومات، 

العالقة باملتغريات؛ يف حماولة للوصول إىل نتائج وتوصيات بشأن موضوع الدراسة.

مجتمع الدراسة:

أداة  التدريس وموظفي جامعة قطر، وقد شمل تطبيق  الدراسة من مجيع طالب وأعضاء هيئة  تكون جمتمع 
الدراسة مجيع منتسبي اجلامعة يف كلياهتا التسع: الرتبية، واآلداب والعلوم، والرشيعة، واإلدارة واالقتصاد، واهلندسة، 
والقانون، والصيدلة، والطب، والعلوم الطبية. ويوضح اجلدول )1( توزيع املجتمع األصيل للدراسة، وتوزيع عينة 
الدراسة حسب متغرياهتا األربعة؛ املهنة، واجلنسية، والكلية، واجلنس )جامعة قطر، إحصائيات الطالب خالل العام 

اجلامعي 2019/2018(.

جدول )1( 
توزيع عينة الدراسة حسب متغريات الدراسة خريف 2018

سية
جلن

ة وا
ملهن

ا
س

جلن
ة وا

كلي
ال

موظفنيأعضاء هيئة تدريسطالب
املجموع 

الكيل

%
سة

درا
ة لل

كلي
ة ال

عين
ن ال

ة م
كلي

ة ال
عين

بة 
نس

%
سة

درا
يل ال

ص
األ

مع 
جت

ن امل
ة م

اس
در

ة ال
عين

بة 
نس

قطريغري قطريقطري
غري 

قطري
غري قطريقطري

عينة 

الدراسة

املجتمع  

األصيل

ععثذثذثذثذثذثذاجلنس
14744123536434601832188523.14.5تربية

393242613842121111421574107715.93.1رشيعة

آداب 

وعلوم
222461163177215261158131094588430.45.9

إدارة 

واقتصاد
21646982145115181134946412526.25.1
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سية
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كلي
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موظفنيأعضاء هيئة تدريسطالب
املجموع 

الكيل
%

سة
درا

ة لل
كلي

ة ال
عين

ن ال
ة م

كلي
ة ال

عين
بة 

نس

%
سة

درا
يل ال

ص
األ

مع 
جت

ن امل
ة م

اس
در

ة ال
عين

بة 
نس

قطريغري قطريقطري
غري 

قطري
غري قطريقطري

عينة 

الدراسة

املجتمع  

األصيل

ععثذثذثذثذثذثذاجلنس
224800000020007215022.00.3قانون

141723012000224328791.10.2هندسة

041403110101165010.40.08علوم صحية

01020000000032260.080.01طب

0301000310000172340.470.09صيدلة

عينة 

الدراسة
52720712865141028531830408123597

1831310019.6

%14.657.57.914.20.20.71.40.50.81.10.20.319.6

طالب، فئة  من  الدراسة  عينة  من   %94.2 فإن  املهنة؛  متغري  عىل  بناًء  أنه  نالحظ  السابق  اجلدول  خالل   من 
و3.2% من فئة أعضاء هيئة التدريس، و2.5% من فئة املوظفني اإلداريني. وبناًء عىل متغري اجلنسية؛ فإن 91.5% من 
القطريني، و8.4% من غري القطريني. وبناًء عىل متغري الكلية؛ بلغت نسبة العينة 19.6% موزعني بني خمتلف كليات 

جامعة قطر.

تصميم األداة:

لتحقيق أهداف الدراسة، اتبعت اخلطوات التالية:

مسح البحوث والدراسات السابقة يف جمال حصار قطر، ويف جمال القيم. وتم إعداد قائمة بالقيم التي تم . 1
استخالص بعضها يف هذه الدراسة؛ بناًء عىل توجيهات املحكمني.

القائمة يف صورهتا األولية عىل . 2 القيم يف كل حمور. وتم عرض  قائمة حتليل حمتًوى لعدد من  تم تصميم 
املحكمني إلبداء الرأي. وتم االستفادة من آرائهم، واألخذ هبا يف الصورة النهائية ألداة الدراسة.

متثلت أداة الدراسة يف استبانة بعنوان »مدى وعي منتسبي اجلامعة بأمهية القيم يف مواجهة حصار قطر من . 3
وجهة نظر طالب وأعضاء هيئة تدريس وموظفي جامعة قطر«، مكونة من جزأين، اشتمل اجلزء األول 
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عىل البيانات األولية للعينة وهي: اجلنس واجلنسية والكلية واملهنة. أما اجلزء الثاين فقد اشتمل عىل أداة 
البحث، وبلغ عدد القيم يف األداة )39( قيمة، تم صياغتها يف )73( عبارة، وبلغ عدد العبارات اإلجيابية 
)45( عبارة، وبلغ عدد العبارات السلبية )28( عبارة. وقد صنفت القيم ضمن ثامنية حماور، هي؛ القيم 
الدينية، والقيم األرسية، والقيم االجتامعية، والقيم العلمية، والقيم السياسية، والقيم االقتصادية، والقيم 
الصحية، والقيم اإلنسانية. وتم تطبيق االستبانة إلكرتونًيا عىل مجيع منتسبي جامعة قطر بشكل عشوائي 
خالل العام اجلامعي 2019/2018. وباستخدام مقياس ليكرت لدرجة املوافقة )دائاًم، غالًبا، أحياًنا، نادًرا، 

ال يوجد(. وللتأكد من صالحية األداة تم القيام باخلطوات التالية:

صدق األداة وثباتها:

االختصاص  ذوي  من  املحكمني  من  جمموعة  عىل  بعرضها  الدراسة  ألداة  الظاهري  الصدق  من  التأكد  تم 
واخلربة يف جمال موضوع الدراسة يف كلية الرتبية بجامعة قطر، وبلغ عددهم سبعة حمكمني يف التخصصات التالية: 
اللغة العربية، والدراسات اإلسالمية، والعلوم النفسية، وأصول الرتبية، والقيادة الرتبوية، واإلدارة الرتبوية، ويف 
تكنولوجيا التعليم؛ للحكم عىل مدى وضوح األداة، ودقة العبارات، والصياغة اللغوية، وكذلك مدى ارتباط األداة 

بمجال البحث.

المعالجة اإلحصائية:

الثقافية، وألنواع . 1 القيم الرتبوية  حساب املتوسطات واالنحرافات املعيارية للبنود املكونة لكل قيمة من 
القيم الفرعية املدرجة حتت كل قيمة.

حساب النسب املئوية ملا حصلت عليه كل قيمة من درجات. . 2

اختبار)ت(: للتأكد من داللة الفروق بني متوسطات درجات العينة يف كل جمال من جماالت القيم الثقافية . 3
الرتبوية تعزى للمتغريات التالية: اجلنس، واجلنسية، واملهنة، والكلية. 

كل . 4 بني  االرتباط  معامالت  حساب  تم  وأجزائه  املقياس  ملفردات  الداخيل  االتساق  درجة  من  وللتأكد 
عبارة من عبارات املقياس واملحور املرتبطة به من ناحية، وبني العبارة والدرجة الكلية للمقياس من ناحية 

 .)SPSS( أخرى، وذلك باستخدام برنامج
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محاور القيم

حمور القيم الدينية: . 1

جدول )2( 
معامالت ارتباط بريسون بني درجة كل عبارة من عبارات حمور القيم الدينية والدرجة الكلية للمحور من ناحية، 

والدرجة الكلية للمقياس ككل من ناحية أخرى

العامل والفقرةم

معامل 
ارتباط 
الفقرة 
بالعامل

معامل 
ارتباط 
الفقرة 

باملقياس
204.**689.**خففت الصالة من شعوري باحلزن نتيجة أزمة احلصار1

473.**617.**كان لشهر رمضان فضائل عدة منها متاسك القطريني يف مواجهة أزمة احلصار2

146.**520.**وجوب الزكاة عىل القطريني حتى أثناء أزمة احلصار 3

354.**556.**قوة التوكل عىل اهلل يشء أساس يف مواجهة أزمة احلصار 4

371.**544.**لو مل يرد اهلل لنا النرص ملا استطعنا أن ننترص عىل أحد يف أزمة احلصار5

198.**445.**آثار احلصار عديدة أمهها حرمان القطريني من ممارسة الشعائر الدينية6

181.**431.**أشعر أن صيام شهر رمضان كان به مشقة عىل املواطنني نتيجة احلصار7

169.**412.**حرمان القطريني من أداء مناسك احلج له آثار سلبية عىل املواطنني8

167**384.**أثر احلصار عىل صورة قطر بني البالد اإلسالمية أثناء جتمع املسلمني يف موسم احلج9

** دال إحصائًياعند مستوى )0.01( 

حمور القيم األرسية:. 2

جدول )3( 
معامالت ارتباط بريسون بني درجة كل عبارة من عبارات حمور القيم األرسية والدرجة الكلية للمحور من ناحية، 

والدرجة الكلية للمقياس ككل من ناحية أخرى

العامل والفقرةم

معامل 
ارتباط 
الفقرة 
بالعامل

معامل 
ارتباط 
الفقرة 

باملقياس
093.**655.**ظهرت مشكالت اجتامعية اثناء احلصار نتيجة قطع صلة الرحم من قبل دول احلصار1

087.*625.**تقلصت احتفاالت الزواج نتيجة أزمة احلصار املفروضة عىل قطر2
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العامل والفقرةم

معامل 
ارتباط 
الفقرة 
بالعامل

معامل 
ارتباط 
الفقرة 

باملقياس
5990.059.**أثرت أزمة احلصار عىل رغبة الشباب القطري بالزواج من دول احلصار3

197.**661.**تسبب احلصار يف تشتيت شمل بعض األرس اخلليجية4

073.*711.**تعرضت حياة بعض املواطنني األرسية إىل االضطراب نتيجة احلصار5

021.*501.*تدريب األبناء عىل اخللق احلسن كان من أهم واجبات االرسة للتعامل مع أزمة احلصار6

061.*446.**أثرت القدوة احلسنة للقيادة القطرية يف سلوك الشباب القطري أثناء احلصار7

088.*508.**عانى القطريون من قطع صلة الرحم بينهم وبني أرحامهم يف دول احلصار 8

015.*411.*قطعت األرس القطرية عالقاهتا األرسية مع األهل من دول احلصار9

* دالة عند مستوى )0.05(، ** دال إحصائًياعند مستوى )0.01(

حمور القيم االجتامعية: . 3

جدول )4( 
معامالت ارتباط بريسون بني درجة كل عبارة من عبارات حمور القيم االجتامعية والدرجة الكلية للمحور من 

ناحية،  والدرجة الكلية للمقياس ككل من ناحية أخرى

العامل والفقرةم

معامل 
ارتباط 
الفقرة 
بالعامل

معامل 
ارتباط 
الفقرة 

باملقياس

534.**638.**املواطن القطري جعل اهتامماته اخلاصة موجهة خلدمة الصالح العام يف املجتمع1

548.**695.**سادت روح التضامن بني أبناء الشعب القطري خالل أزمة احلصار2

582.**715.**وقف الشعب القطري تلقائًيا وبشكل طبيعي وعفوي دفاًعا عن وحدة املجتمع القطري3

545.**689.**فشل حصار قطر بسبب جهل دول احلصار بطبيعة املجتمع القطري4

578.**715.**حرص الناس يف قطر عىل حتري نقل األخبار الصادقة خالل احلصار5

630.**777.**حرص الناس عىل إظهار روح التكافل فيام بينهم أثناء أزمة احلصار6

643.**734.**وقف الشعب القطري مدافًعا عن سيادة الوطن واستقالله7

563.**695.**واجه الشعب القطري محلة التحريض واحلصار بمستوى تربوي أخالقي رفيع8

654.**734.**املجتمع القطري يراعي األصول األخالقية حتى يف زمن اخلالف والرصاع9

* دالة عند مستوى )0.05(، ** دال إحصائًياعند مستوى )0.01(
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حمور القيم التعليمية: . 4

جدول )5( 
معامالت ارتباط بريسون بني درجة كل عبارة من عبارات حمور القيم التعليميةوالدرجة الكلية للمحور من ناحية، 

والدرجة الكلية للمقياس ككل من ناحية أخرى

العامل والفقرةم

معامل 
ارتباط 
الفقرة 
بالعامل

معامل 
ارتباط 
الفقرة 

باملقياس

677.**712.**أثبت الشباب القطري أهنم مبدعون يف التعامل مع وسائل التواصل االجتامعي1

677.**691.**كشفت أزمة احلصار عن إبداع الشباب القطري يف جماالت عدة للدفاع عن الوطن2

238.-**0.056-بذلت قطر كل جهد ملساعدة الطلبة املترضرين من انتهاك حقهم يف التعليم3

581.**682.**بات من املستحيل متكني الطلبة القطريني من االلتحاق بجامعاهتم يف دول احلصار4

414.**542.**مل حترتم دول احلصار حق الطلبة اخلليجيني يف التعليم داخل دولة قطر5

443.**635.**احرتمت دولة قطر حق التعليم يف مؤسساهتا التعليمية ألبناء دول احلصار6

574.**590.**اعتربت قطر التعليم دعامة أساسية لوحدة أبناء دول جملس التعاون اخلليجي7

498.*531.*أحلق احلصار أرضاًرا تعليمية بالطلبة القطريني الدارسني يف دول احلصار 8

501.*514.*منعت دولة قطر الطلبة اخلليجيني من التمتع باحلق يف التعليم9

* دالة عند مستوى )0.05(، ** دال إحصائًياعند مستوى )0.01(

حمور القيم السياسية: . 5

جدول )6( 
معامالت ارتباط بريسون بني درجة كل عبارة من عبارات حمور القيم السياسية والدرجة الكلية للمحور من ناحية، 

والدرجة الكلية للمقياس ككل من ناحية أخرى

العامل والفقرةم

معامل 
ارتباط 
الفقرة 
بالعامل

معامل 
ارتباط 
الفقرة 

باملقياس

714.**736.**أظهرت أزمة احلصار استعداد القطريني للتضحية بأرواحهم يف سبيل الوطن1

564.**621.**املقيمون عىل أرض قطر يشعرون باالنتامء للمجتمع القطري2
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العامل والفقرةم

معامل 
ارتباط 
الفقرة 
بالعامل

معامل 
ارتباط 
الفقرة 

باملقياس
440.**608.**حاولت دول حصار قطر إغالق وسائل اإلعالم القطرية3

598.**715.**كرست قطر احتكار املعلومات وأحدثت ثورة إعالمية يف املنطقة اخلليجية4

446.**606.**حاولت دول احلصار التحكم بحرية التعبري يف قطر5

561.**620.**زاد اقبال الشباب القطري عىل االلتحاق بالقوات املسلحة للدفاع عن قطر6

718.**753.**دافع أبناء الشعب القطري عن حرية بالدهم يف مجيع املحافل الدولية7

645.**682.**مل تربك االفرتاءات والتحريض عىل قطر رؤية القطريني حول فهم دالالت احلصار8

730.**747.**تعاملت القيادة القطرية بشفافية وصدق مع أزمة احلصار9

** دال إحصائًياعند مستوى )0.01(

حمور القيم االقتصادية: . 6

جدول )7( 
معامالت ارتباط بريسون بني درجة كل عبارة من عبارات حمور القيم االقتصادية والدرجة الكلية للمحور من ناحية، 

والدرجة الكلية للمقياس ككل من ناحية أخرى

العامل والفقرةم

معامل 
ارتباط 
الفقرة 
بالعامل

معامل 
ارتباط 
الفقرة 

باملقياس
446.**544.**حرصت األرس يف قطر عىل ترشيد االستهالك أثناء أزمة احلصار1

551.**607.**تعتقد دول احلصار أهنا باملال تشرتي مواقف الدول 2

543.**685.**مل تتأثر جهات العمل املختلفة يف قطر بأزمة احلصار3

583.**658.**ساعدت استثامرات قطر بدول العامل املختلفة يف التخفيف من أزمة احلصار4

595.**607.**أفضل املنتج الوطني القطري عىل غريه من املنتجات االستهالكية5

473.**618.**مل يتأثر استهالك الناس من املواد الغذائية أثناء أزمة احلصار6

671.**727.**أظهر الشباب القطري اخالًصا يف العمل خلدمة السوق املحيل7

527.**550.**عملت دول احلصار ملصلحتها اآلنية عىل حساب مصلحة الشعب اخلليجي8

446.**497.**تعرضت املرشوعات االستثامرية للمواطنني يف دول احلصار للخسارة9

** دال إحصائًياعند مستوى )0.01(
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حمور القيم الصحية:. 7

جدول )8(
معامالت ارتباط بريسون بني درجة كل عبارة من عبارات حمور القيم الصحية والدرجة الكلية للمحور من ناحية، 

والدرجة الكلية للمقياس ككل من ناحية أخرى

العامل والفقرةم

معامل 
ارتباط 
الفقرة 
بالعامل

معامل 
ارتباط 
الفقرة 

باملقياس
580.**834.**مل تتأثر مرشوعات املنشآت الصحية يف قطر بأزمة احلصار1

583.**849.**مل يتأثر مستوى اخلدمات الصحية يف قطر بأزمة احلصار2

632.**718.**مل تتأثر نظافة املدن القطرية ومرافقها املختلفة بأزمة احلصار3

613.**830.**مل يشعر الناس أثناء احلصار بنقص يف مجيع اخلدمات الصحية4

533.**626.**زادت محالت التوعية بأمهية احلرص عىل النظافة يف املجتمع أثناء احلصار5

601.*618.**أثر احلصار عىل مستوى املنشآت الرياضية يف البالد6

577.*597.**تعرض السكان يف قطر لنقص يف الدواء نتيجة احلصار7

510.*566.**تعاين مستشفيات قطر من نقص اخلدمات الصحية نتيجة احلصار8

508.*558.**عانى الناس يف دولة قطر من تدين مستوى الغذاء الصحي أثناء احلصار9

* دالة عند مستوى )0.05(، ** دال إحصائًياعند مستوى )0.01(

حمور القيم اإلنسانية:. 8

جدول )9( 
معامالت ارتباط بريسون بني درجة كل عبارة من عبارات حمور القيم اإلنسانية والدرجة الكلية للمحور من ناحية، 

والدرجة الكلية للمقياس ككل من ناحية أخرى

العامل والفقرةم

معامل 
ارتباط 
الفقرة 
بالعامل

معامل 
ارتباط 
الفقرة 

باملقياس
312.**517.**أدرك الشعب القطري خطورة أزمة احلصار عىل حرية املواطنني1

509.**593.**مل يرّد القطريون اإلساءة باملثل لدول احلصار2

599.**594.**املواطنون يف املجتمع القطري متساوون يف احلقوق والواجبات3
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العامل والفقرةم

معامل 
ارتباط 
الفقرة 
بالعامل

معامل 
ارتباط 
الفقرة 

باملقياس
542.**656.**حاولت دول احلصار عزل قطر عن الساحة الدولية4

567.**664.**نرشت دول احلصار الكراهية بني شعوب املنطقة5

522.**680.**هدف احلصار إىل فرض الوصاية عىل قطر6

498.**457.**تبادلت القيادة القطرية والشعب القطري مشاعر احلب واملودة فيام بينهام7

412.**617.**شملت أزمة احلصار مجيع املقيمني يف قطر لغايات سياسية ضد اإلنسانية8

555.**588.**مل تقبل جمتمعات العامل أن تطلق هتمة اإلرهاب عىل قطر ملجرد خالف سيايس9

403.**549.**واجهت دولة قطر إجراءات التصعيد من دول احلصار بالتهدئة واحلوار10

** دال إحصائًياعند مستوى )0.01(

ويوضح اجلدول التايل حساب معامل الصدق بإجياد العالقة االرتباطية بني درجة املحاور مع بعضها البعض 
ومع درجات املقياس ككل، ووجد أن مجيع القيم دالة عند مستوى 0.01 وبذلك يتحقق للمقياس التجانس الداخيل، 

ويعد املقياس صادًقا يف قياس حماور الدراسة.

جدول )10( 
مصفوفة قيم معامالت االرتباط بني املحاور املكونة للمقياس واملقياس ككل

أبعاد املقياس
القيم 

الدينية

القيم 

األرسية

القيم 

االجتامعية

القيم 

التعليمية

القيم 

السياسية

القيم 

االقتصادية

القيم 

الصحية

القيم 

اإلنسانية

جمموع 

األبعاد

476.**313.**244.**303.**363.**297.**397.**-254.**1القيم الدينية

-081.*-217.**-0.054-132.**-205.**-131.**-198.**1-254.**القيم األرسية

823.**578.**524.**620.**723.**711.**1-198.**397.**القيم االجتامعية

803.**598.**535.**639.**706.**7111.**-131.**297.**القيم التعليمية

881.**732.**606.**732.**7061.**723.**-205.**363.**القيم السياسية

866.**671.**715.**7321.**639.**620.**-132.**303.**القيم االقتصادية

758.**567.**7151.**606.**535.**524.**-2440.054.**القيم الصحية

818.**5671.**671.**732.**598.**578.**-217.**313.**القيم اإلنسانية

8181.**758.**866.**881.**803.**823.**-081.*476.**جمموع األبعاد

* دالة عند مستوى )0.05(، ** دال إحصائًياعند مستوى )0.01(
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ومن خالل هذه املصفوفة يمكن توضيح العالقات التالية:
أواًل: العالقات الطردية: وتشري إىل أنه كلام زاد احلصار عىل قطر كلام زاد متسك األفراد بالقيم، ونوضحها فيام ييل:

القيم الدينية: نالحظ أن العالقة كانت دالة إحصائيًّا وبدرجة متوسطة وطردية بني القيم الدينية من جهة . 1
والقيم   ،)%36.3 العالقة  )قوة هذه  السياسية  والقيم   ،)%7.93 العالقة  )قوة هذه  االجتامعية  القيم  وبني 
االقتصادية )قوة هذه العالقة 30.3%(، القيم اإلنسانية )قوة هذه العالقة 31.3%(. وتوجد عالقة طردية 
ضعيفة بني القيم الدينية من جهة وبني القيم التعليمية )قوة هذه العالقة 29.7%(، والقيم الصحية )قوة 

هذه العالقة %24.4(.
نالحظ وجود عالقة ذات داللة إحصائية، متوسطة وعكسية، بني القيم األرسية والقيم . 2 القيم األرسية: 

االقتصادية )قوة هذه العالقة 13.2%(. كام توجد عالقة ذات داللة إحصائية، ضعيفة وعكسية، بني القيم 
األرسية وكل من القيم االجتامعية )قوة هذه العالقة 19.8%(، والقيم التعليمية. قوة هذه العالقة %13.1. 

وكذلك القيم السياسية )قوة هذه العالقة 20.5%(، والقيم اإلنسانية. 
القيم . 3 القيم االجتامعية وكل من  توجد عالقة ذات داللة إحصائية، قوية وطردية، بني  القيم االجتامعية: 

التعليمية )قوة هذه العالقة 71.7%(، والقيم السياسية )قوة هذه العالقة 72.3%(. كام توجد عالقة ذات 
داللة إحصائية، متوسطة وطردية، بني القيم االجتامعية وكل من القيم االقتصادية )قوة هذه العالقة %62(، 

والقيم صحية )قوة هذه العالقة 52.4%(، والقيم اإلنسانية )قوة هذه العالقة %57.8(.
السياسية . 4 والقيم  التعليمية  القيم  بني  وطردية،  قوية  إحصائية،  داللة  ذات  عالقة  توجد  التعليمية:  القيم 

)قوة هذه العالقة 70.6%(. كام توجد عالقة ذات داللة إحصائية، متوسطة وطردية، بني القيم التعليمية 
وكل من القيم االقتصادية )قوة هذه العالقة 63.9%(، والقيم الصحية )قوة هذه العالقة 53.5%(، والقيم 

اإلنسانية )قوة هذه العالقة %59.8(.
القيم . 5 من  وكل  السياسية  القيم  بني  وطردية،  قوية  إحصائية،  داللة  ذات  عالقة  توجد  السياسية:  القيم 

73.2%(. وتوجد عالقة ذات  73.2%، والقيم اإلنسانية )قوة هذه العالقة  االقتصادية. قوة هذه العالقة 
داللة إحصائية، متوسطة وطردية، بني القيم السياسية والقيم الصحية. قوة هذه العالقة %60.6.

القيم االقتصادية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية، قوية وطردية، بني القيم االقتصادية والقيم صحية . 6
القيم  بني  وطردية،  متوسطة  إحصائية،  داللة  ذات  عالقة  توجد  وكذلك   .)%71.5 العالقة  هذه  )قوة 

االقتصادية والقيم اإلنسانية. قوة هذه العالقة %67.1.
القيم اإلنسانية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية، متوسطة وطردية، بني القيم الصحية والقيم اإلنسانية . 7

)قوة هذه العالقة %56.7(.
ثانًيا: العالقات العكسية: وهنا تشري العالقة إىل أن الزيادة يف ناحية يقابلها نقص يف الناحية األخرى؛ أي كلام 

زادت أزمة احلصار عىل قطر كلام قلت معاناة األفراد يف القيم أثناء احلصار، ونوضحها فيام ييل:
القيم الدينية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية، ضعيفة وعكسية، بني القيم الدينية والقيم األرسية )قوة . 1

هذه العالقة %25.4(.
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القيم األرسية: توجد عالقة ذات داللة إحصائية، متوسطة وعكسية، بني القيم األرسية والقيم االقتصادية. . 2
األرسية  القيم  بني  إحصائية، ضعيفة وعكسية،  ذات داللة  وتوجد عالقة  كام   .%13.2 العالقة  قوة هذه 
وكل من القيم االجتامعية )قوة هذه العالقة 19.8%(، والقيم التعليمية )قوة هذه العالقة 13.1%(، والقيم 
21.7%(. ال توجد عالقة ذات  20.5%(، والقيم اإلنسانية )قوة هذه العالقة  السياسية )قوة هذه العالقة 

داللة إحصائية، بني القيم األرسية والقيم الصحية.

ثبات أداة الدراسة:

تم حساب معامل الثبات للمقياس من خالل عينة مكونة من 120 من طالب وهيئة تدريس وموظفي جامعة 
قطر. وتم احتساب االتساق الداخيل باستخدام معادلة )ألفا كرونباخ( وباستخدام برنامج احلزم اإلحصائي للعلوم 

.)SPSS(االجتامعية لكل حمور من حماور الدراسة الثامنية وللمقياس ككل

ويوضح اجلدول التايل معامل ثبات األبعاد الرئيسة للمقياس وللمقياس ككل:

جدول )11( 
معامل قيم ثبات عبارات املحاور بطريقة ط ألفا كرونباخ

معامل الثباتعدد البنوداألبعاد الرئيسة للمقياسم

90.537القيم الدينية1

90.632القيم األرسية2

90.863القيم االجتامعية3

90.559القيم التعليمية4

90.842القيم السياسية5

90.773القيم االقتصادية6

90.823القيم الصحية7

100.774القيم اإلنسانية8

730.928املقياس ككل

الثبات،  من  عالية  درجة  ذات  قيمة  وهي   0.928 بلغ  االستبانة  ثبات  معامل  أن  السابق  اجلدول  من  يالحظ 
ومؤرش عىل قوة االتساق الداخيل لفقرات االستبانة. وبناًء عليه اعتربت األداة ثابتة وصاحلة ألغراض الدراسة. 

نتائج الدراسة وتفسيرها

أواًل: النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: 

السؤال األول: ما مدى وعي أفراد العينة بدور القيم الدينية، واألرسية، واالجتامعية، والسياسية، واالقتصادية، 
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والصحية، والسياسية يف حتصني األفراد ضد تداعيات أزمة حصار قطر؟ ولإلجابة عن السؤال األول تم حساب 
التكرارات والنسب املئوية وقيم مربع كاي لكل بند من البنود، ولكل حمور عىل حدة.

املحور األول: القيم الدينية:

تم حساب التكرارات والنسب املئوية وقيم مربع كاي لدرجة موافقة أفراد العينة عىل الفقرات وفًقا للجدول التايل:

جدول )12( 
التكرارات والنسب املئوية ومربع كاي واألمهية النسبية 

لعبارات املحور األول اخلاص بتوافر القيم الدينية بني منتسبي جامعة قطر من وجهة نظر العينة ككل

رقم 

العبارة

اليوجدنادًراأحياًناغالًبادائاًم
كاي

األمهية 

النسبية
الرتتيب

%ت%ت%ت%ت%ت

4341995.51052.912.33541.560.12126.20.9641

5230564.0115532.1671.8621.770.191501.50.9192

6211858.8102528.541111.4210.5210.51119.40.8893

2211058.6132536.8722.0732.0160.441037.60.8844

3152442.3118733.080922.4551.5210.581020.10.8795

1127435.4182050.62456.81042.81534.2179.70.7006

72707.555615.4127835.589724.959516.5178.90.6867

81143.13459.584524.1126935.2102328.4175.20.5768

9531.41022.891525.4100928.0151742.1162.10.4439

مجيع قيم مربع كاي دالة إحصائًيا عند مستوى )0.01( لصالح القيم األعىل تكراًرا.

جاءت  الدينية  بالقيم  اخلاص  األول  املحور  عبارات  بشأن  العينة  استجابات  أن   )12( اجلدول  من  يتبني 
العبارات اإلجيابية  الديني  املحور  بدائاًم يف  تكراًرا  العبارات  أكثر  بدائاًم وال يوجد. وكانت  ما بني اإلجابة  متفاوتة 
من   %95.5 وبنسبة  احلصار«،  أزمة  مواجهة  يف  أساس  يشء  اهلل  عىل  التوكل  »قوة  مثل:  بالعقيدة  اخلاصة  القيم  يف 
ننترص عىل أحد يف أزمة احلصار«،  ملا استطعنا أن  النرص  لنا  يرد اهلل  »لو مل  البحث. وكذلك عبارة  استجابات عينة 
من  القطريني  أمهها حرمان  احلصار عديدة  »آثار  عبارة  ثم  البحث،  عينة  استجابة  من   %0.64 نسبة  وحصلت عىل 
ممارسة الشعائر الدينية«. وهذا مؤرش عىل قوة متسك القطريني بمامرسة شعائرهم الدينية يف مواجهة أزمة احلصار. 
 ثم تأيت فريضة الصوم يف عبارة: »كان لشهر رمضان فضائل عدة منها متاسك القطريني يف مواجهة أزمة احلصار«،
وبنسبة 8.58% من استجابة عينة البحث، والقيم التي تتعلق بفريضة الزكاة مثل: »وجوب الزكاة عىل القطريني حتى 
أثناء أزمة احلصار«، بنسبة بلغت 3.42% من استجابة العينة. وهذا مؤرش عىل أن قوة التوكل عىل اهلل باعتباره حاجة 
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هذه  وتتفق  النفوس،  يف  املعنوية  القوة  أمهية  إىل  مؤرش  هي  كذلك  األزمات،  مواجهة  يف  العسكرية  للقوة  أساسية 
النتائج مع ما أشارت اليه اجلبهة التنسيقية لعلامء أهل السنة )2017(.

شعوري  من  الصالة  »خففت  الصالة:  بفريضة  خاصة  إجيابية  عبارة  جاءت  تكراًرا  األقل  العبارات  وضمن 
باحلزن نتيجة أزمة احلصار« وبنسبة بلغت 35.4% عند دائاًم وبنسبة 50.1% عند غالًبا، ويشري ذلك إىل أن احلصار مل 
يؤثر يف مكانة فريضة الصالة يف نفوس القطريني، ومل يشعروا باحلزن نتيجة أزمة احلصار، فالصالة صلة بني العبد 
»أشعر أن صيام  الصوم، وهي:  وربه، وتشعره بالسعادة يف تقربه من اخلالق. وكذلك عبارة سلبية خاصة بفريضة 
شهر رمضان كان به مشقة عىل املواطنني نتيجة احلصار« وبنسبة 16.5% ال يوجد، و24.9% بنادًرا، ويشري ذلك إىل 
أن مجيع املسلمني يف قطر يستقبلون رمضان بالفرح والشكر وعقد النية عىل التوبة واالستعداد التام لصيامه وقيامه 

لينالوا األجر والثواب.

كذلك جاءت العبارات السلبية يف الرتتيب األقل من حيث العبارات األكثر تكراًرا مثل قيم فريضة احلج يف 
عبارة: »أثر احلصار عىل صورة قطر بني البالد اإلسالمية أثناء جتمع املسلمني يف موسم احلج«، وحصلت عىل نسبة 
رفض بلغت 70.1% من جمموع استجابة عينة البحث بنادًرا وال يوجد. وعبارة »حرمان القطريني من أداء مناسك 
احلج له آثار سلبية عىل املواطنني«، وحصلت هذه العبارة عىل نسبة رفض بلغت 63.6% من استجابة عينة البحث 
باحلصار سواء عىل  تتأثر  مل  قطر  دولة  أن صورة ومكانة  إىل حقيقة  النتائج  الدراسة هذه  وتعزو  يوجد.  بنادًرا وال 
املستوى الدويل، أو عىل مستوى الدول اإلسالمية، كام أن القطريني متوكلون عىل اهلل يف مواجهة حرماهنم من أداء 

فريضة احلج. واتفقت النتيجة مع خطاب صاحب السمو الشيخ متيم بن محد آل ثاين يف األمم املتحدة )2017(. 

املحور الثاين: القيم األرسية:

تم حساب التكرارات والنسب املئوية وقيم مربع كاي لدرجة موافقة أفراد العينة عىل الفقرات وفًقا للجدول التايل:

جدول )13( 
التكرارات والنسب املئوية ومربع كاي واألمهية النسبية  لعبارات املحور األول اخلاص بتوافر القيم األرسية بني 

منتسبي جامعة قطر وجهة نظر العينة ككل

رقم 

العبارة

اليوجدنادًراأحياًناغالًبادائاًم
كاي

األمهية 

النسبية
الرتتيب

%ت%ت%ت%ت%ت

291725.571419.8131336.51985.545412.6249.20.6831

390825.286223.9157943.91363.71113.0260.10.4802

589724.994326.2107629.93299.13519.7606.80.3733

189124.799327.6166146.1461.25.13989.10.3164

488324.597627.1155743.3842.3962.61149.50.2965

787524.3180350.191225.32.024.11978.20.2936
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رقم 

العبارة

اليوجدنادًراأحياًناغالًبادائاًم
كاي

األمهية 

النسبية
الرتتيب

%ت%ت%ت%ت%ت

686123.9177949.494426.210.272.05812.30.2527

874220.665318.1146540.7451.269119.2724.10.2138

9350.91373.861317.0183751.97427.703.10.2119

مجيع قيم مربع كاي دالة إحصائًيا عند مستوى )0.01( لصالح القيم األعىل تكراًرا.

ويتضح من اجلدول السابق أن استجابات أفراد العينة جاءت متفاوتة ما بني اإلجابة بدائاًم وال يوجد. وكانت 
»تقلصت احتفاالت الزواج نتيجة  بالزواج وهي:  أكثر العبارات تكراًرا عند دائاًم، عبارات سلبية، مثل قيم تتعلق 
احتفاالت  أن  إىل  يشري  وهذا  بدائاًم،  اإلجابة  جمموع  من   %25.5 بلغت  وبنسبة  قطر«،  عىل  املفروضة  احلصار  أزمة 
الزواج قد تقلصت إىل حد ما بني الشباب بسبب أزمة احلصار. وكذلك عبارة »أثرت أزمة احلصار عىل رغبة الشباب 
القطري بالزواج من دول احلصار«، وهذه العبارة حصلت كذلك عىل نسبة موافقة عن دائاًم بنسبة 25.2%، وتشري 
هذه النتائج إىل حقيقة ما حصل من إجراءات تعسفية تعرض هلا املواطن القطري، وأثرت عىل الرتابط االجتامعي 
بني دول اخلليج وبالتايل عىل رغبة الشباب القطري يف الزواج من دول احلصار. ثم جاءت قيم املسؤولية األرسية 
وحصلت عىل نسبة استجابة بدائاًم  مثل: »تعرضت حياة بعض املواطنني األرسية إىل االضطراب نتيجة احلصار«، 
قبل دول احلصار«  الرحم من  نتيجة قطع صلة  أثناء احلصار  اجتامعية  »ظهرت مشكالت  24.9%. وعبارة:  بلغت 
بني  بالزواج  املختلطة  األرس  عىل  احلصار  أثر  إىل  ذلك  يف  السبب  يرجع  وقد   .%24.7 بلغت  بدائاًم  موافقة  وبنسبة 
اخلليجيني، التي يكون أحد الزوجني من دول احلصار، أو من األقارب الذين يعيشون يف واحدة من تلك الدول. 
معهد  دراسة  مع  النتائج  وتتفق  كام   .)2018( لألرسة  الدويل  الدوحة  معهد  دراسة  مع  الدراسة  هذه  نتائج  وتتفق 
العبارات األقل تكراًرا عند دائاًم، قيم  البحوث االجتامعية واالقتصادية املسحية بجامعة قطر)2018( ومن ضمن 
للقيادة  احلسنة  القدوة  »أثرت  عبارة:  التاليتني،  العبارتني  مثل  القطرية  األرسة  يف  األرسية  باملسؤولية  تتعلق  إجيابية 
القطرية يف سلوك الشباب القطري أثناء احلصار« بنسبة 24.3%، وعبارة: »تدريب األبناء عىل اخللق احلسن كان من 
أهم واجبات األرسة للتعامل مع أزمة احلصار« وبنسبة 23.9% عند اإلجابة بدائاًم، ويمكن تفسري ذلك بتأثري شبكات 

التواصل االجتامعي، وما اشتملت عليه من مشاحنات بني األطراف الشبابية يف دول احلصار. 

تتعلق بقيم صلة الرحم مثل:  وجاء يف الرتتيب األقل من حيث العبارات األقل تكراًرا عبارات سلبية أيًضا 
»قطعت األرس القطرية عالقاهتا األرسية مع األهل من دول احلصار« وبنسبة بلغت 0.9% من استجابة أفراد العينة 
عند دائاًم، وأيًضا عبارة »عانى القطريون من قطع صلة الرحم بينهم وبني أرحامهم يف دول احلصار«. وبنسبة بلغت 
20.6% من استجابة أفراد العينة عند دائاًم. وقد يفرس ذلك يف أن األرسة القطرية حقيقة مل تقطع عالقاهتا مع األرحام 

من دول احلصار، وأن دول احلصار هي التي أجربت مواطنيها عىل مغادرة دولة قطر، مما أدى إىل انتهاكات حلقوق 
اإلنسان. اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان )2017( كام وتتفق مع نتائج دراسة معهد البحوث االجتامعية واالقتصادية 
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املسحية بجامعة قطر)2018( التي جاء فيها: »أن أكثر من ثالثة أرباع املواطنني )75%( لدهيم أقارب يف دول احلصار، 
ويف ذلك داللة عىل مدى عمق العالقات األرسية اخلَِليِجيَّة.وأن 70% من املواطنني مل يتمكنوا من رؤية أقارهبم من 
دول احلصار منذ بدأت األزمة، وأن غالبية املواطنني تواصلوا مع األقارب عن طريق اهلاتف اجلوال )52%( وبرنامج 
الواتساب )20%( كوسائل للتواصل مع العائالت واألقارب املوجودين يف دول احلصار، بينام أفاد 10% من املواطنني 

بأهنم ال يتواصلون مع أقارهبم املوجودين يف دول احلصار إطالًقا.

املحور الثالث: القيم االجتامعية:

تم حساب التكرارات والنسب املئوية وقيم مربع كاي لدرجة موافقة أفراد العينة عىل الفقرات وفًقا للجدول التايل:

جدول )14( 
التكرارات والنسب املئوية ومربع كاي واألمهية النسبية  لعبارات املحور األول اخلاص بتوافر القيم االجتامعية بني 

منتسبي جامعة قطر وجهة نظر العينة ككل

رقم 

العبارة

اليوجدنادًراأحياًناغالًبادائاًم
كاي

األمهية 

النسبية
الرتتيب

%ت%ت%ت%ت%ت

7349797.2872.49.21.022.052185.10.9631

3340294.61845.16.13.081.022069.70.9592

6569271.493526.792.111.32.051413.80.9243

9561271.293425.9862.311.34.111360.10.9194

2199455.4156443.425.68.225.131327.70.9175

8185151.4162245.11052.99.259.251269.50.9096

4179549.9167846.6691.9441.210.271366.70.9067

1178649.6169046.9952.620.555.13740.40.8538

5363137.1851421.299413.81564.320.55719.60.8519

مجيع قيم ربع كاي دالة إحصائًيا عند مستوى )0.01( لصالح القيم األعىل تكراًرا.

 يتضح من اجلدول السابق أن استجابات أفراد العينة األكثر تكراًرا حول القيم االجتامعية جاءت متقاربة ما 
بني اإلجابة بـ »دائاًم وغالًبا«. وجاءت قيم البذل والتضحية األكثر تكراًرا يف عبارة: »وقف الشعب القطري تلقائًيا 
وبشكل طبيعي وعفوي دفاًعا عن وحدة املجتمع القطري« وبنسبة 97.2% عند دائاًم، وكذلك »وقف الشعب القطري 
مدافًعا عن سيادة الوطن واستقالله«. بنسبة 94.6% عند دائاًم. ثم قيم التكافل االجتامعي وبنسبة 71.4% عند اإلجابة 
وقد  احلصار«.  أزمة  أثناء  بينهم  فيام  التكافل  إظهار روح  القطري عىل  املجتمع  الناس يف  »حرص  عبارة:  بدائاًم يف 
يعزى ذلك إىل حقيقة الرتابط االجتامعي بني القطريني. وكذلك قيم احلق يف عبارة »املجتمع القطري يراعي األصول 
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األخالقية حتى يف زمن اخلالف والرصاع« وبنسبة بلغت 71.2% عند اإلجابة بدائاًم. وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما 
جاء يف خطاب آل ثاين )2017(.

وجاء يف الرتتيب األقل من حيث العبارات األقل تكراًرا قيم الصدق يف عبارة: »واجه الشعب القطري محلة 
التحريض واحلصار بمستوى تربوي أخالقي رفيع« وبنسبة 51.4% عند دائاًم، ثم قيم التعاون والتعاضد يف عبارة: 
»فشل حصار قطر بسبب جهل دول احلصار بطبيعة املجتمع القطري« وبنسبة 49.9% عند اإلجابة بدائاًم. وكذلك 
قيم اإليثار يف عبارة: »املواطن القطري جعل اهتامماته املواطن القطري جعل اهتامماته اخلاصة موجهة خلدمة الصالح 
العام يف املجتمع« وبنسبة 49.6% من اإلجابة بدائاًم. وأخرًيا قيم الصدق يف عبارة »حرص الناس يف قطر عىل حتري 
نقل األخبار الصادقة خالل احلصار« وبنسبة بلغت 37.1%، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة التي خلصت إىل 

.)Alkabbi, 2017( وجود ضغوط نفسية واجتامعية عىل املواطنني أوجدت اجتاهات سلبية جتاه أزمة اخلليج

 املحور الرابع: القيم التعليمية:

تم حساب التكرارات والنسب املئوية وقيم مربع كاي لدرجة موافقة أفراد العينة عىل الفقرات وفًقا للجدول التايل:

جدول )15( 
التكرارات والنسب املئوية ومربع كاي واألمهية النسبية  لعبارات املحور األول اخلاص بتوافر القيم التعليمية بني 

منتسبي جامعة قطر وجهة نظر العينة ككل

رقم 

العبارة

اليوجدنادًراأحياًناغالًبادائاًم
كاي

األمهية 

النسبية
الرتتيب

%ت%ت%ت%ت%ت

6177149.2180750.214.32.052.051962.40.9521

7176248.9178049.4451.27.192.051454.50.9242

2152342.3129435.977221.45.132.051210.10.9093

3151442.1149741.656915.89.257.191213.10.9044

1149341.1148841.359616.512.337.19858.20.8725

5149141.4188552.41925.314.314.3858.20.8696

4148341.2189452.61433.9401.19.25604.90.8357

8138938.6190152.82657.333.98.22556.40.7438

92.0551.0492.8225962.8129135.9401.10.5519

مجيع قيم مربع كاي دالة إحصائًيا عند مستوى )0.01(، لصالح القيم األعىل تكراًرا.

 يتضح من اجلدول السابق أن استجابات أفراد العينة حول القيم التعليمية جاءث متفاوتة ما بني دائاًم وال يوجد. 
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التعليم يف مؤسساهتا  »احرتمت دولة قطر حق  التعليم مثل عبارة:  احلق يف  قيم  تكراًرا هي  العبارات  أكثر  وكانت 
التعليمية ألبناء دول احلصار« وبلغت نسبة املوافقة عند دائاًم 49.2%، وكذلك قيم حب العلم يف عبارة: »اعتربت قطر 
التعليم دعامة أساسية لوحدة أبناء دول جملس التعاون اخلليجي« وبلغت نسبة املوافقة 48.9%. وقد يرجع السبب 
يف تدين نسبة املوافقة عند دائاًم إىل أن إدراك عينة البحث أن الطالب من دول احلصار كانوا قد غادروا دولة قطر بناء 
عىل طلب حكومات دول احلصار. ثم قيم اإلبداع يف عبارة: »كشفت أزمة احلصار عن ابداعات الشباب القطري 
يف جماالت عدة للدفاع عن الوطن«، وبنسبة موافقة بلغت 42.3% عند دائاًم. ويف ذلك إشارة واضحة إىل أن الشباب 
القطري كان مبدًعا يف الدفاع عن بلدة يف مواجهة احلصار، وقد يرجع السبب يف تدين نسبة املوافقة إىل أن الدفاع 
عن الوطن كان مسؤولية مشرتكة بني اجلميع يف قطر. ثم عبارة عن قيم احلق يف التعليم يف عبارة: »بذلت قطر كل 
جهد ملساعدة الطلبة املترضرين من انتهاك حقهم يف التعليم« وهذا تأكيد بأن القيادة يف قطر حفظت حق الطالب يف 
التعليم، وكذلك اهتمت بتوفري خمتلف الفرص التعليمية هلم، وكذلك وفرت اإلمكانيات املادية للشباب القطري 
لتحقيق التميز واإلبداع يف إنجاز املهام املتوقعة منهم يف مواجهة احلصار، وتتفق هذه النتائج مع ما أعربت عنه جامعة 

قطر يف مواجهة احلصار. جامعة قطر)2017(. 

وجاء يف الرتتيب األقل من حيث العبارات األقل تكراًرا عبارات سلبية تتعلق باحلق يف التعليم وهي: »مل حترتم 
دول احلصار حق الطلبة اخلليجيني يف التعليم داخل دولة قطر« وحصلت عىل نسبة موافقة بلغت 41.4% من استجابة 
عينة الدراسة، وعبارة: »بات من املستحيل متكني الطلبة القطريني من االلتحاق بجامعاهتم يف دول احلصار« وحصلت 
عىل نسبة موافقة بلغت 41.2% عند دائاًم، ثم عبارة: »أحلق احلصار أرضاًرا تعليمية بالطلبة القطريني الدارسني يف دول 
38.6%، وعبارة: »منعت دولة قطر الطلبة اخلليجيني من التمتع باحلق يف التعليم«،  ونسبة موافقة بلغت  احلصار«، 
وبنسبة رفض عند ال يوجد ونادًرا بلغت 98.7%. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما صدر عن اللجنة الوطنية حلقوق 

اإلنسان)2018(. 

املحور اخلامس: القيم السياسية:

تم حساب التكرارات والنسب املئوية وقيم مربع كاي لدرجة موافقة أفراد العينة عىل الفقرات املحور اخلامس 
وفًقا للجدول التايل:

جدول )16( 
التكرارات والنسب املئوية ومربع كاي واألمهية النسبية لعبارات املحور األول اخلاص بتوافر القيم السياسية بني 

منتسبي جامعة قطر وجهة نظر العينة ككل

رقم 

العبارة

اليوجدنادًراأحياًناغالًبادائاًم
كاي

األمهية 

النسبية
الرتتيب

%ت%ت%ت%ت%ت

7199155.3151742.1832.32.053.081349.10.9311

6198955.2149941.6982.76.164.111478.10.9252
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رقم 

العبارة

اليوجدنادًراأحياًناغالًبادائاًم
كاي

األمهية 

النسبية
الرتتيب

%ت%ت%ت%ت%ت

1198755.2158844.112.335.134.111446.80.9213

2578143.8204133.470419.5581.6521.41402.20.9184

3156043.3195454.3792.12.051.041300.40.9085

8155943.3190152.81012.829.86.16993.30.8886

4150141.7171347.63429.529.811.31017.40.8867

5148941.3176749.12667.3591.615.4955.80.8758

9148241.2188652.42135.912.333.08640.70.8369

مجيع قيم مربع كاي دالة إحصائًيا عند مستوى )0.01( ولصالح القيم األعىل تكراًرا.

يتضح من اجلدول السابق، أن استجابات أفراد العينة جاءت إجيابية وبدرجات متقاربة، وكانت أكثر العبارات 
تكراًرا ومتوفرة بدرجة دائاًم هي قيم الوالء مثل عبارة: »دافع أبناء الشعب القطري عن حرية بالدهم يف مجيع املحافل 
55.3%. ثم عبارة »زاد اقبال الشباب القطري أثناء احلصار عىل االلتحاق  وبنسبة موافقة عند دائاًم بلغت  الدولية« 
بالقوات املسلحة للدفاع عن قطر« وبلغت نسبة املوافقة 55.2% عند دائاًم. وكذلك »أظهرت أزمة احلصار استعداد 
القطريني للتضحية بأرواحهم يف سبيل الوطن«، وبلغت نسبة املوافقة 55.2% عند دائاًم. ثم قيم اإلنتامء مثل عبارة: 
دائاًم. ونستنتج  43.8% عند  املوافقة  نسبة  القطري«، وبلغت  للمجتمع  باالنتامء  »املقيمون عىل ارض قطر يشعرون 
أزمة احلصار، وكان  إىل قطر خالل  بالوالء وباالنتامء  يقيم عىل أرض قطر عرب عن شعوره  أن مجيع من  من ذلك 
واملحافظة  واملخاطر،  األزمات  مواجهة  يف  به  ُيقتدى  نموذًجا  وأصبح  والفخر،  والتقدير  لإلعجاب  مصدر  ذلك 
عىل استقاللية القرار والسيادة وثروات الشعوب، دون الفجور يف اخلصومة. وهذا ما عرب عنه أمري البالد املفدى يف 

خطابه إىل الشعب القطري يف بداية أزمة احلصار. )آل ثاين، 2017(

وجاء يف الرتتيب األقل من حيث العبارات األكثر تكراًرا قيم حرية التعبري مثل عبارة: »مل تربك االفرتاءات 
دائاًم.  عند  باملوافقة   %43.3 نسبة  احلصار« وحصلت عىل  فهم دالالت  القطريني حول  رؤية  قطر  والتحريض عىل 
وكذلك عبارة: »كرست قطر احتكار املعلومات وأحدثت ثورة إعالمية يف املنطقة اخلليجية« وبنسبة موافقة بلغت 
41.7% عند دائاًم. ثم عبارة »حاولت دول احلصار التحكم بحرية التعبري يف قطر« وبلغت نسبة املوافقة 41.3% عند 

وبلغت  احلصار«  أزمة  مع  وصدق  بشفافية  القطرية  القيادة  »تعاملت  عبارة:  مثل  الديمقراطية  قيم  وأخرًيا  دائاًم. 
نسبة املوافقة 41.2% عند دائاًم. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما اشارت اليه دراسة سابقة إىل ارتفاع نسبة االهتامم 
قطر  عىل  أن  يرون   )%62( القطرّيني  املواطنني  غالبية  وأن  املواطنني،  من   %90 قرابة  إىل  السياسيَّة  األخبار  بمتابعة 
حتقيق االستقالل التام عن التحالفات اإلقليميَّة بام يشري إىل انعدام الثقة باملحيط اإلقليمية، وأشار 88% منهم أهنم 
يعتقدون أن قطر قادرة عىل العيش يف ظل هذا احلصار لو استمر لسنوات عديدة قادمة. معهد البحوث االجتامعية 

واالقتصادية املسحية بجامعة قطر )2018(.
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املحور السادس: القيم االقتصادية:

تم حساب التكرارات والنسب املئوية وقيم مربع كاي لدرجة موافقة أفراد العينة عىل الفقرات وفًقا للجدول التايل:

جدول )17(
التكرارات والنسب املئوية ومربع كاي واألمهية النسبية لعبارات املحور األول اخلاص بتوافر القيم االقتصادية بني 

منتسبي جامعة قطر وجهة نظر العينة ككل

رقم 

العبارة

اليوجدنادًراأحياًناغالًبادائاًم
كاي

األمهية 

النسبية
الرتتيب

%ت%ت%ت%ت%ت

5310786.4360.10571.517.4551.51525.50.9221

8245468.2105729.3701.911.34.111255.20.9072

4241267.0110930.8381.08.222.0511400.9033

2214659.6129235.91273.519.512.331184.60.8964

7209158.1126435.11835.016.4414.3810390.8935

9199755.5158143.99.257.192.05721.40.8536

6199455.4143239.81153.133.922.61472.10.8057

1206133.5141028.1211133.6782.1872.4307.50.7838

3120333.4223262.01072.9501.34.112010.7329

مجيع قيم مربع كاي دالة إحصائًيا عند مستوى )0.01( لصالح القيم األعىل تكراًرا.

يتضح من اجلدول السابق أن استجابات العينة جاءت متقاربة ما بني اإلجابة بـ«دائاًم وغالًبا«. وكانت قيمة 
تفضيل املنتج الوطني أكثرها تكراًرا يف عبارة: »أفضل املنتج الوطني القطري عىل غريه من املنتجات االستهالكية«، 
الدراسة متاًما مع دراسة سابقة  نتائج هذه  الوطني. وتتفق  املنتج  86.45 عند دائاًم يف تفضيل  املوافقة  وبلغت نسبة 
إىل  باإلضافة  إجيابية.  القطري كانت  االقتصاد  80%( جتاه  )أكثر من  املواطنني  أن تصورات غالبية  النتائج  أظهرت 
ذلك، فقد حتسنت تصورات املواطنني بشأن املؤرشات املحلية مقارنة بنتائج دراسة سابقة أجريت قبل أزمة احلصار 
يف يناير 2016 بأن التصورات حول ظروف األعامل والتجارة حاليًّا كانت إجيابية بالنسبة إىل نصف املواطنني تقريًبا 
التوقعات  حتسنت  كذلك  املواطنني.  من   %84 إىل  لتصل  احلصار  أزمة  بعد  النسبة  تلك  ارتفعت  حني  يف   ،)%55(
اإلجيابيَّة للمواطنني بشأن ظروف األعامل والتجارة مستقباًل لتصل إىل 96% من املواطنني بعد أزمة احلصار مقارنة 

بنسبة 72% من املواطنني قبل أزمة احلصار. معهد البحوث االجتامعية واالقتصادية املسحية )2018(. 
ومن العبارات السلبية واألكثر تكراًرا التي تتعلق بقيمة األمانة عبارة: »عملت دول احلصار ملصلحتها االنية 
عىل حساب مصلحة الشعب اخلليجي« ويلغت نسبة املوافقة 68.4% عند دائاًممن وجهة نظر عينة الدراسة، وهذا 
وفضلت  املنطقة،  لشعوب  االقتصادية  املصالح  تراعي  ومل  العمل  يف  األمانة  تراعي  مل  احلصار  دول  أن  عىل  مؤرش 
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العمل ملصالح شخصية ختدم جمموعة من األفراد عىل املصالح العامة للشعوب اخلليجية. كذلك تشري النتائج إىل أن 
قيمة االستثامر كانت من العبارات األكثر تكراًرا مثل: »ساعدت استثامرات قطر بدول العامل املختلفة يف التخفيف 
من أزمة احلصار« وحصلت هذه العبارة عىل نسبة موافقة بلغت 67.0%. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة 
سابقة أظهرت أن نسبة الذين أفادوا بتوفر العديد من الفرص االستثامرية يف قطر شكلت 77% من املواطنني، وأن 
34% من املواطنني مهتمني بشكل جدي للبدء يف مرشوع. أما من حيث جودة املنتجات ومدى توفرها، فقد أشار 

التوايل. معهد  88% و71% عىل  املنتجات وتوفرها بشكل كامل يف السوق بنسب  غالبية املواطنني إىل ارتفاع جودة 
األمانة يف العبارة  البحوث االجتامعية واالقتصادية املسحية )2018(، وكذلك حصلت العبارة السلبية حول قيمة 
التالية: »تعتقد دول احلصار أهنا باملال تشرتي مواقف الدول« عىل نسبة موافقة بلغت 59.6% عند دائاًم. وتتفق نتائج 
هذه الدراسة مع ما عرب عنه مرصف قطر املركزي من أن دول احلصار تقوم بمحاوالت لإلرضار باالقتصاد القطري 

من خالل التالعب بالعملة وأسواق األوراق املالية. مرصف قطر الوطني املركزي )2017(.

وجاء يف الرتتيب األقل من حيث العبارات األكثر تكراًرا قيمة األستثامر يف العبارة التالية: »تعرضت املرشوعات 

وتتفق نتائج هذه   ،%55.5 وبلغت نسبة املوافقة عىل هذه العبارة  االستثامرية للمواطنني يف دول احلصار للخسارة« 

الدراسة مع ما جاء يف تقرير اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف انتهاك احلق يف العمل للمواطنني القطريني يف دول 

احلصار )اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، 2017(. ثم قيم النظام يف عبارة: »مل يتأثر استهالك الناس من املواد الغذائية 

أثناء أزمة احلصار« وبلغت نسبة املوافقة 55.4% عند دائاًم، وهذا يشري إىل حتقق األمن الغذائي يف قطر، وأن نظام إدراة 

األزمات يف دولة قطر استطاع كفاءة بالغة جتاوز األزمة والعبور باملجتمع إىل بر األمان. وتتفق هذه النتائج متاًما مع 

ما جاء يف دراسة سابقة ذكرت أنه وعىل الرغم من أن حصار قطر جاء يف شهر رمضان، ومعظم غذاء قطر يأتيها من 

اخلارج وال سيام املواد الغذائية اليومية من خالل احلدود الربية الوحيدة عرب األرايض السعودية، إال أن قطر كانت يف 

 .)Taylor, 2017(.ذلك اليوم غنية باملواد الغذائية أكثر من أي يوم آخر

ومن العبارات التي جاءت يف الرتتيب األقل ما يتعلق بقيمة ترشيد االستهالك مثل عبارة: »حرصت األرس يف 

قطر عىل ترشيد االستهالك أثناء أزمة احلصار«، وبلغت نسبة املوافقة 33.5% عند دائاًم، وهذا مؤرش عىل أن األرس يف 

قطر كانت متارس حياهتا بشكل طبيعي ومل يتأثر استهالكها للمواد الغذائية باحلصار. ثم قيم اإلخالص يف العمل مثل 

عبارة: »مل تتأثر جهات العمل املختلفة يف قطر بأزمة احلصار« وبلغت نسبة املوافقة 33.4% من استجابة عينة البحث 

عند دائاًم. وتتفق نتائج هذه الدراسة بشكل كبري مع نتائج دراسة سابقة أشارت إىل أن احلرب االقتصادية عىل قطر مل 

.)Taylor, 2017( تنجح. وكذلك ال تزال قطر غنية باملواد الغذائية، وقد استفادت من درس احلصار
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املحور السابع: القيم الصحية:

تم حساب التكرارات والنسب املئوية وقيم مربع كاي لدرجة موافقة أفراد العينة عىل الفقرات وفًقا للجدول التايل: 

جدول )18( 
التكرارات والنسب املئوية ومربع كاي واألمهية النسبية لعبارات املحور األول اخلاص بتوافر القيم الصحية بني 

منتسبي جامعة قطر وجهة نظر العينة ككل

رقم 

العبارة

اليوجدنادًراأحياًناغالًبادائاًم
كاي

األمهية 

النسبية
الرتتيب

%ت%ت%ت%ت%ت

3305184.82516.92406.621.56.161287.90.9101

4304984.72948.1661.84.117.19990.70.8782

2285979.557616732.0451.216.44798.90.8593

12914.8156715.7381.033.9117.47458.50.8064

5285679.42948.12486.81574.314.38455.90.7995

8782.1511.411.360516.8285179.2439.80.7916

6401.122.611093.02677.4315887.8411.40.7177

717.49.2431.1581.6344295.7389.10.6238

99.216.4782.166918.6279777.7332.30.5539

مجيع قيم مربع كاي دالة إحصائًيا عند مستوى )0.01( ولصالح القيم األعىل تكراًرا

أزمة حصار  التحصني ضد  الصحية يف  القيم  دور  نحو  العينة  أفراد  استجابات  أن  السابق  اجلدول  يتبني من 
قطر جاءت متباينة، وجاءت العبارات اإلجيابية يف املراتب ااألوىل من حيث األمهية النسبية، وكانت قيمة املحافظة 
عىل النظافة أكثرها تكراًرا مثل عبارة: »مل تتأثر نظافة املدن ومرافقها املختلفة يف قطر بأزمة احلصار« وحصلت عىل 
نسبة موافقة 84.4% عند دائاًم. ثم نوعية اخلدمات الصحية مثل عبارة: »مل يشعر الناس أثناء احلصار بنقص يف مجيع 
84.7% عند دائاًم. وكذلك عبارة: »مل يتأثر مستوى اخلدمات الصحية يف  اخلدمات الصحية«، وبلغت نسبة املوافقة 
قطر بأزمة احلصار«. وبنسبة موافقة بلغت 79.5% عند دائاًم. وأيضا فيام يتعلق باملنشآت الصحية مثل عبارة: »مل تتأثر 
مرشوعات املنشآت الصحية يف قطر بأزمة احلصار« وبلغت نسبة املوافقة 81% عند دائاًم. وتتفق نتائج هذه الدراسة 
مع ما وضحته املؤرشات العاملية، قطر يف املرتبة اخلامسة عاملًيا يف مؤرش الصحة بفضل حتّسن متوسط العمر املتوقع، 

والنتائج الصحية للمرىض، وارتفاع نسبة االستثامر عىل مستوى البنى التحتية )معهد ليجاتوم، 2019(.

الغذاء الصحي مثل:  وجاء يف الرتتيب األقل من حيث العبارات األكثر تكراًرا عبارات سلبية خاصة بقيمة 
»عانى الناس يف دولة قطر من تدين مستوى الغذاء الصحي أثناء احلصار« وبلغت نسبة رفض العبارة 96.3 عند نادًرا 
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وال يوجد، وهذا يشري إىل أن الناس يف قطر مل تعاين من تدن، أو نقص يف مستوى الغذاء، الذي ارتبط باإلجراءات 
اخلاصة بتوفر الغذاء يف املجتمع، وكذلك ارتبط بمعرفة العالقات املتبادلة بني تأثري احلصار وبني ما تقوم به الدولة 
من البحث عن حلول ملعاجلة نتائج احلصار عىل حياة الناس يف قطر، الذي ثبت أنه ال تأثري حلصار قطر عىل احلفاظ 
التالية وهي:  السلبية  العبارة  ما ورد يف  الدواء يف قطر، وهذا  توفر  للغذاء وكذلك مستوى  الصحي  املستوى  عىل 
»تعرض السكان يف قطر لنقص يف الدواء نتيجة احلصار« التي حصلت عىل نسبة رفض بلغت 97.3%، وتتفق نتائج 
هذه الدراسة مع ما أعلنت عنه قطر من حصوهلا عىل أكرب برنامج اعتامد دويل جلميع مستشفياهتا، بعد أن حازت 
مرافقها وخدماهتا الصحية عىل اعتامد اللجنة الدولية املشرتكة بالواليات املتحدة األمريكية. )مؤسسة محد الطبية، 
املنشآت  مستوى  عىل  احلصار  »أثر  التالية:  السلبية  العبارة  يف  جاء  ما  مثل  الرياضة  ممارسة  قيمة  هناك  ثم   .)2019

الرياضية يف البالد«، وبنسبة رفض بلغت 95.2%. ويف تقرير خاص للجنة العليا للمشاريع الرياضية يف قطر جاء فيه 
أن املنشآت الرياضية وأعامل البناء التي تنجزها قطر حتضرًيا لنهائيات كأس العامل 2022، احلدث الكروي األكرب يف 

العامل تسري بشكل طبيعي. اللجنة العليا للمشاريع واإلرث )2017(، االحتاد القطري لكرة القدم )2017(.

املحور الثامن: القيم اإلنسانية:

تم حساب التكرارات والنسب املئوية وقيم مربع كاي لدرجة موافقة أفراد العينة عىل الفقرات وفًقا للجدول التايل: 

جدول )19( 
التكرارات والنسب املئوية ومربع كاي واألمهية النسبية لعبارات املحور األول اخلاص بتوافر القيم اإلنسانية بني 

منتسبي جامعة قطر وجهة نظر العينة ككل

رقم 

العبارة

اليوجدنادًراأحياًناغالًبادائاًم
كاي

األمهية 

النسبية
الرتتيب

%ت%ت%ت%ت%ت

7347796.6972.618.54.12.051723.90.9431

5261372.687724.3962.67.193.081588.10.9312

4250169.599427.6932.56.162.051515.70.9283

6247968.984923.62296.36.166.161397.70.9204

9150441.8124034.458116.11534.21183.21048.50.8915

10149341.5199655.5541.514.312.39610.8806

3138738.5205757.21042.812.39.2700.20.8467

8127735.5206257.31343.7691.927.7668.60.8368

2119733.2145540.483823.3501.329.8549.80.8209

1119133.1213359.31564.3611.628.77471.80.80710

مجيع قيم مربع كاي دالة إحصائًيا عند مستوى )0.01( ولصالح القيم األعىل تكراًرا. 
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يتبني من اجلدول السابق أن استجابات عينة الدراسة جاءت متوافقة متاًما عىل أمهية القيم اإلنسانية يف حتصني 
استجابات  من   %96.6 بلغت  موافقة  نسبة  أعىل  عىل  احلب  قيمة  حصلت  فقد  قطر.  حصار  أزمة  ضد  العينة  أفراد 
املرتبة  يف  جاءت  ثم  بينهام«،  فيام  واملودة  احلب  مشاعر  يتبادالن  القطري  والشعب  »القيادة  عبارة:  يف  الدراسة  عينة 
موافقة وبنسبة  املنطقة«،  شعوب  بني  الكراهية  تنرش  احلصار  »دول  عبارة:  يف  احلب  قيمة  عن  سلبية  عبارة   الثانية 

بلغت 72.6% عند دائاًم. ثم قيمة العدل مثل عبارة: »حاولت دول احلصار عزل قطر عن الساحة الدولية«، وبنسبة 
موافقة بلغت 69.5% عند دائاًم. ثم قيمة احلرية يف عبارة: »هدف احلصار إىل فرض الوصاية عىل قطر«، وبلغت نسبة 
املوافقة 68.95 عند دائاًم. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما عرب عنه حرضة صاحب السمو أمري البالد املفدى يف كلمتة 
خالل الدورة الـ 72 للجمعية العامة لألمم املتحدة )2017( التي أدان فيها احلصار الظامل واالنتهاك الصارخ ملعاهدات 
واتفاقيات حقوق اإلنسان. وأيًضا جلوء قطر إىل التحكيم الدويل الهناء احلصار يف اعقاب تقرير صادر عن مفوضية 

األمم املتحدة حلقوق اإلنسان يوثق االنتهاكات التي ترتكبها دول احلصار. اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان )2018(.

وجاء يف الرتتيب األقل من حيث أكثر العبارات تكراًرا قيمة املساواة يف عبارة إجيابية هي: »املواطنون يف املجتمع 
القطري متساوون يف احلقوق والواجبات« وبنسبة موافقة بلغت 38.5% عند دائاًم، وبنسبة 57.2% عند احياًنا، ويمكن 
القطريات والآليت قد يشعرن بوجود متييز  البحث من اإلناث  57.5% من عينة  أن  النتيجة يف ضوء  نتفهم هذه  أن 
للذكور يف املجتمع. ثم قيمة السالم يف عبارة سلبية هي: »شملت أزمة احلصار مجيع املقيمني يف قطر لغايات سياسية 
ضد اإلنسانية« وبلغت نسبة املوافقة 35.5% عند دائاًم و57.3% عند احياًنا، ويمكن تفسري ذلك يف شعور عينة الدراسة 

بأن مجيع املقيمني يف قطر مل يشعروا بخطورة احلصار عىل جمريات حياهتم الطبيعية. 

نسبة  وبلغت  احلصار«  لدول  باملثل  اإلساءة  القطريون  يرّد  »مل  وهي:  التسامح،  بقيمة  تتعلق  إجيابية  عبارة  ثم 
أنه  إىل  نتائجها  أشارت  الدراسة مع دراسة  نتائج هذه  وتتفق  ما،  نوًعا  قليلة  نسبة  33.2%، وهي  دائاًم  املوافقة عند 
ومنذ احلصار، بدأ السكان القطريون يف استخدام كمية متزايدة من الكلامت السلبية يف ملفاهتم الشخصية عىل تويرت، 
مما يشري إىل اجتاهات سلبية جتاه أزمة اخلليج. ولوحظت تغيريات كبرية يف الطرق التي عرّب هبا الناس عن أنفسهم 

.)Alkaabi and Abdraboo, 2017(

وأخرًيا قيم احلرية يف عبارة: »أدرك الشعب القطري خطورة أزمة احلصار عىل حرية املواطنني«، وبنسبة موافقة 
التنقل  أو يف  الرأي،  التعبري عن  الشخصية يف  يفقدوا حريتهم  املواطنني مل  بأن  33.1%، ويمكن تفسري ذلك  بلغت 
والسفر خاصة مع إغالق املنفذ الربي الوحيد من قبل دول احلصار، فقد كان جمال احلرية والتعبري عن الرأي متاًحا 
للجميع، وكانت األجواء القطرية مفتوحة جلميع الرحالت اجلوية القادمة، أو املغادرة من وإىل خمتلف دول العامل. 

 ثانًيا: النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاين: 

القيم يف حتصني  بأمهية  العينة  أفراد  الثاين: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستويات وعي  السؤال 
اجلنس، واجلنسية،  التالية:  املتغريات  الدراسة حسب  عينة  نظر  أزمة حصار قطر من وجهة  تداعيات  األفراد ضد 

واملهنة، ونوع الكلية؟
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متغري اجلنس:. 1

استخراج  تم  اجلنس  متغري  ضوء  يف  الدراسة  عينة  أفراد  تقديرات  متوسط  بني  فروق  وجود  عن  وللكشف 
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وحساب قيمة )ت( ملجموعتني مستقلتني وفقا ملتغري اجلنس. واجلدول 

التايل يوضح ذلك.

جدول )20( 
الفروق بني متوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وقيمة )ت( وفقا ملتغري اجلنس

مستوى الداللةقيمة )ت(االنحراف املعيارياملتوسطالعدداجلنساملحور

القيم الدينية
6874.3158.55903ذكر

1.5250.128
29094.3780.50419أنثى

القيم األرسية
6872.1516.64255ذكر

0.0700.944
29092.1483.58157أنثى

القيم االجتامعية
6874.4769.48170ذكر

2.828**0.005
29094.5830.47610أنثى

القيم التعليمية
6873.9935.41453ذكر

1.969*0.049
29094.0564.40426أنثى

القيم السياسية
6874.4450.52554ذكر

1.6520.099
29094.5103.49523أنثى

القيم االقتصادية
6874.1999.55755ذكر

1.5650.118
29094.2666.53764أنثى

القيم الصحية
6874.2457.68731ذكر

0.1640.870
29094.2549.72574أنثى

القيم اإلنسانية
6874.4183.51065ذكر

0.6120.541
29094.3949.47838أنثى

** دال إحصائيًّا عىل مستوى داللة 0.01  * دال إحصائيًّا عىل مستوى داللة 0.05  

املحاور،  مجيع  يف  اجلنس  ملتغري  تعزى  العينة  استجابات  بني  فروق  توجد  ال  أنه  السابق  اجلدول  من  ويتضح 
القيم االجتامعية  العينة حول حمور  أفراد  0.01 بني متوسطات استجابات  ما عدا وجود فروق عند مستوى داللة 
العينة  استجابات  0.05 بني متوسطات  فروق عند مستوى داللة  اإلناث، كام وتوجد  ملتغري اجلنس لصالح  تعزى 
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حول حمور القيم التعليمية تعزى ملتغري اجلنس لصالح اإلناث. وتعزو الدراسة السبب يف االختالف إىل تفوق نسبة 
اإلناث يف عينة البحث من جهة، وإىل تفوق اإلناث يف القيم االجتامعية والتعليمية، وتتفق النتائج مع نتائج دراسة 
الذكور يف  من  تفوًقا  أكثر  اإلناث  أن  إىل  التي خلصت   )Duckworth, Angela & Seligman, Martin 2006(

االهتامم بالقيم التعليمية والقيم االجتامعية.

متغري اجلنسية:. 2

الدراسة يف ضوء متغري اجلنسية تم استخراج  أفراد عينة  تقديرات   وللكشف عن وجود فروق بني متوسط 
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية وحساب قيمة )ت( ملجموعتني مستقلتني. واجلدول التايل يوضح ذلك.

جدول )21( 
الفروق بني املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملحاور الدراسة تبًعا ملتغري اجلنسية

مستوى الداللةقيمة )ت(االنحراف املعيارياملتوسطالعدداجلنسيةاملحور

القيم الدينية
32934.3901.52408قطري

1.993*0.047
3034.3169.50941غري قطري

القيم األرسية
32932.1783.62778قطري

1.7890.074
3032.1028.54401غري قطري

القيم االجتامعية
32934.5880.45642قطري

2.432*0.015
3034.5036.51063غري قطري

القيم التعليمية
32934.0741.39899قطري

3.069**0.002
3033.9859.41596غري قطري

القيم السياسية
32934.5491.48517قطري

4.094**0.000
3034.4044.52060غري قطري

القيم االقتصادية
32934.3391.50577قطري

6.018**0.000
3034.1063.57056غري قطري

القيم الصحية
32934.3203.68290قطري

3.492**0.001
3034.1446.75319غري قطري

القيم اإلنسانية
32934.4232.47659قطري

1.6750.094
3034.3655.50128غري قطري

** دال إحصائيًّا عىل مستوى داللة 0.05  *دال إحصائيًّا عىل مستوى داللة  0.01 
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متوسطات  بني   0.01 داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  السابق  اجلدول  من  ويتضح 
استجابات أفراد العينة حول حمور القيم التعليمية، والقيم السياسية، والقيم القتصادية، والقيم الصحية تعزى ملتغري 
اجلنسية لصالح القطريني، وكذلك توجد فروق عند مستوى داللة 0.05 يف القيم الدينية، والقيم االجتامعية تعزى 
ملتغري اجلنس بني القطريني أيًضا. وتعزو الدراسة السبب يف االختالف إىل التنوع الثقايف بني منتسبي جامعة قطر، 
وكذلك إىل أن االستجابات للتطبيق امليداين يف العينة كانوا من القطريني بنسبة 91.5%. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع 
نتائج دراسة )Homer, P., 2003( السابقة التي خلصت إىل أن التغري يف القيم بني أفراد العينة كان أكثر وضوًحا يف 

متغري اجلنسية عند املواطنني أكثر من بقية اجلنسيات يف املجتمع.

متغري املهنة:. 3

الفروق بني متوسطات حماور الدراسة تبًعا ملتغري املهنة:

جدول )22( 
الفروق بني املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملحاور الدراسة تبًعا ملتغري املهنة

االنحراف املعيارياملتوسطالعدداملهنةاملحور

القيم الدينية

904.3438.63734موظف

1174.3604.51415مدرس

33894.3654.49711طالب

القيم األرسية

902.1982.68940موظف

1172.0786.48704مدرس

33892.1537.59870طالب

القيم االجتامعية

904.5425.62383موظف

1174.5214.47128مدرس

33894.5642.45088طالب

القيم التعليمية

904.0283.47957موظف

1174.0281.35255مدرس

33894.0444.40388طالب

القيم السياسية

904.5345.59920موظف

1174.4834.43041مدرس

33894.4877.49836طالب
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االنحراف املعيارياملتوسطالعدداملهنةاملحور

القيم االقتصادية

904.3213.60587موظف

1174.2393.48468مدرس

33894.2381.54187طالب

القيم الصحية

904.3730.75918موظف

1174.2650.66583مدرس

33894.2283.71546طالب

القيم اإلنسانية

904.4604.52696موظف

1174.5205.41658مدرس

33894.3674.48778طالب

يتضح من اجلدول السابق أن املتوسط احلسايب الستجابات أفراد عينة الدراسة جتاه القيم يف جامعة قطر تبًعا 
ملتغري املهنة يف حماور الدراسة جاءت بدرجة عالية، وكانت املتوسطات احلسابية تبًعا ملتغري املهنة متقاربة يف مجيع حماور 
الدراسة، وتعزى هذه النتيجة إىل أن القيم كام تبدو من استجابات عينة الدراسة هلا صفة الثبات وهي غري متغرية 

بتغري املهنة بني منتسبي جامعة قطر. 

وملعرفة الفروق بني استجابات أفراد العينة حول القيم تعزى ملتغري املهنة تم استخدتم حتليل التباين األحادي 
)ANOVA(، وكانت النتائج كالتايل: 

جدول )23( 
نتائج حتليل التباين األحادي للفروق بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول القيم تعزى ملتغري املهنة

املصدراملحور
جمموع 

املربعات
درجات احلرية

متوسط 

املربعات

قيمة 

)ف(

مستوى 

الداللة

القيم الدينية

0442.022.بني املجموعات
.081.922

226.828839.270داخل املجموعات

226.871841املجموع

القيم األرسية

8622.431.بني املجموعات
1.207.300

299.523839.357داخل املجموعات

300.384841املجموع
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املصدراملحور
جمموع 

املربعات
درجات احلرية

متوسط 

املربعات

قيمة 

)ف(

مستوى 

الداللة

القيم االجتامعية

2022.101.بني املجموعات
.438.645

193.193839.230داخل املجموعات

193.395841املجموع

القيم التعليمية

0442.022.بني املجموعات
.132.877

139.708839.167داخل املجموعات

139.752841املجموع

القيم السياسية

2202.110.بني املجموعات
.432.649

213.230839.254داخل املجموعات

213.450841املجموع

القيم االقتصادية

6642.332.بني املجموعات
1.125.325

247.621839.295داخل املجموعات

248.285841املجموع

القيم الصحية

1.9882.994بني املجموعات
1.945.144

428.612839.511داخل املجموعات

430.600841املجموع

القيم اإلنسانية

2.75421.377بني املجموعات

5.879**.003 196.525839.234داخل املجموعات

199.279841.022املجموع

** دال إحصائيًّا عىل مستوى داللة 0.01

بني   )α = 0,05( الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  السابق  اجلدول  من  يتضح   
متوسط استجابات أفراد العينة حول القيم التي تعزى إىل متغري املهنة يف مجيع املحاور فيام عدا حمور القيم اإلنسانية، 
وللتعرف عىل مصادر الفروق بني املتوسطات تبًعا ملتغري املهنة تم اجراء اختبار شيفية للمقارنات البعدية كام يظهر 
يف اجلدول التايل رقم)23(؛ حيث أتت الفروق بني مهنة عضو هيئة تدريس وطالب لصالح طالب وهذا ما توضحه 
نتائج االختبارات البعدية لشيفيه. وهذا مؤرش عىل نجاح جامعة قطر يف نرش الوعي بأمهية القيم بني طالب اجلامعة، 

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة معهد البحوث االجتامعية واالقتصادية املسحية بجامعة قطر)2018(.
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جدول )24( 
نتائج اختبار SCHEFFE لفحص داللة الفروق يف استجابات العينة بحسب متغري املهنة ويف حمور اإلنسانية

طالبعضو هيئة تدريسطالبمهنةاملحور

القيم اإلنسانية

09293.-06015.-05015.موظف

15309.**08283.عضو هيئة تدريس

07293.طالب

 ** دال إحصائيًّا عىل مستوى داللة 0.01 

متغري الكلية: . 4

الفروق بني متوسطات حماور الدراسة تبًعا ملتغري الكلية:

جدول )25( 
الفروق بني املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملحاور الدراسة تبًعا ملتغري الكلية

االنحراف املعيارياملتوسطالعددالكليةاملحاور

القيم الدينية

8324.4046.47552الرتبية

8944.3300.56063اآلداب والعلوم

3544.4526.46094الرشيعة

8004.3490.46882اإلدارة

7164.3172.55117أخرى*

القيم األرسية

8322.1684.61724الرتبية

8942.1348.59079اآلداب والعلوم

3542.1052.54083الرشيعة

8002.2219.61541اإلدارة

7162.1269.63574أخرى*

القيم االجتامعية

8324.6535.39142الرتبية

8944.5606.44967اآلداب والعلوم

3544.5402.45469الرشيعة

8004.5842.41790اإلدارة

7164.3548.72069أخرى*
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االنحراف املعيارياملتوسطالعددالكليةاملحاور

القيم التعليمية

8324.0789.34985الرتبية

8944.0490.38926اآلداب والعلوم

3544.0357.38327الرشيعة

8004.0681.42118اإلدارة

7163.9094.53733أخرى*

القيم السياسية

8324.5614.44422الرتبية

8944.4873.47198اآلداب والعلوم

3544.4665.50147الرشيعة

8004.5260.48150اإلدارة

7164.3931.69939أخرى*

القيم االقتصادية

8324.3326.51809الرتبية

8944.2742.50558اآلداب والعلوم

3544.2069.50417الرشيعة

8004.2474.58583اإلدارة

7164.0741.66452أخرى*

القيم الصحية

8324.3697.67609الرتبية

8944.2924.66296اآلداب والعلوم

3544.2552.67274الرشيعة

8004.1938.70451اإلدارة

7163.9871.94492أخرى*

القيم اإلنسانية

8324.4164.45695الرتبية

8944.3926.49400اآلداب والعلوم

3544.3810.48846الرشيعة

8004.4180.44411اإلدارة

7164.4086.56350أخرى*

 *كليات أخرى تضم القانون واهلندسة والعلوم الصحية والطب والصيدلة، وتم جتميعهم بسبب قلة عددهم يف عينة الدراسة.

ملتغري  تبًعا  الكليات  خمتلف  من  العينة  أفراد  الستجابات  احلسابية  املتوسطات  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح 
املتوسطات  أقل  أما  الدراسة،  حماور  مجيع  يف  متقاربة  احلسابية  املتوسطات  وكانت  عالية.  بدرجة  جاءت  الكلية 



جملة العلوم الرتبوية، العدد 17، 2021، تصدر عن كلية الرتبية، وتنرشها دار نرش جامعة قطر46

احلسابية فجاءت يف حمور القيم األرسية يف مجيع الكليات. وملعرفة الفروق بني استجابات أفراد العينة حول القيم 
الثقافية الرتبوية تبعا ملتغري الكلية، تم استخدام اختبار حتليل التباين األحادي )ANOVA(، وكانت النتائج كالتايل:

جدول )26( 
نتائج حتليل التباين األحادي للفروق بني املتوسطات يف استجابات أفراد عينة الدراسة حول القيم تبًعا ملتغري الكلية

املصدراملحور
جمموع 

املربعات
درجات احلرية

متوسط 

املربعات

قيمة 

)ف(

مستوى 

الداللة

القيم الدينية

1.7974.449بني املجموعات
1.671.155

225.074837.269داخل املجموعات

226.871841املجموع

القيم األرسية

1.0764.269بني املجموعات
.752.557

299.308837.358داخل املجموعات

300.384841املجموع

القيم االجتامعية

5.34641.337بني املجموعات
5.949**.000

188.049837.225داخل املجموعات

193.395841املجموع

القيم التعليمية

1.9494.487بني املجموعات
2.959*.019

137.803837.165داخل املجموعات

139.752841املجموع

القيم السياسية

1.8734.468بني املجموعات
1.852.117

211.577837.253داخل املجموعات

213.450841املجموع

القيم االقتصادية

4.33741.084بني املجموعات

3.720**.005 243.948837.291داخل املجموعات

248.285841املجموع

القيم الصحية

9.64342.411بني املجموعات

4.793**.001 420.957837.503داخل املجموعات

430.600841املجموع
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املصدراملحور
جمموع 

املربعات
درجات احلرية

متوسط 

املربعات

قيمة 

)ف(

مستوى 

الداللة

القيم اإلنسانية

1494.037.بني املجموعات
.157.960

199.130837.238داخل املجموعات

199.279841املجموع

* دال إحصائًيا عند مستوى )0.05(، ** دال إحصائًيا عند مستوى )0.01(

 يتضح من اجلدول )23( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )α = 0,05(، أو عند مستوى 
فيام  الكلية  متغري  إىل  ترجع  القيم  الدراسة حول  عينة  أفراد  استجابات  )α = 0,01( بني متوسطات  الداللة  داللة 
عدا حمور القيم االجتامعية، وحمور القيم التعليمية، وحمور القيم االقتصادية، وحمور القيم الصحية. وللتعرف عىل 
مصادر الفروق بني املتوسطات تبًعا ملتغري الكلية تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات البعدية كام يظهر يف اجلدول التايل 

)SCHEFFE( اختبار شيفيه:

جدول )27( 
نتائج اختبار SCHEFFE لفحص داللة الفروق يف استجابات العينة بحسب متغري الكلية ويف حمور االجتامعية 

واإلنسانية واالقتصادية

أخرىإدارةالرشيعةآداب وعلومالكليةاملحور

القيم االجتامعية

29867.**09292.11328.06931.تربية

20575.**-02036.02361.آداب وعلوم

18539.-04397.الرشيعة

22936.*إدارة

القيم اإلنسانية

16958.*02998.04323.01087.تربية

13960.-01325.01911.آداب وعلوم

12634.-03237.الرشيعة

15871.إدارة

القيم االقتصادية

25853.*05844.12571.08521.تربية

20008.*06726.02676.آداب وعلوم

13282.-04050.الرشيعة

17332.إدارة
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أخرىإدارةالرشيعةآداب وعلومالكليةاملحور

القيم الصحية

38264.**07739.11456.17599.تربية

30525.**03718.09860.آداب وعلوم

06142.26808.الرشيعة

20665.إدارة

**دال إحصائيًّا عىل مستوى داللة 0.01 * دال إحصائيًّا عىل مستوى داللة 0.05  

ويتضح من اجلدول السابق أن مصادر الفروق بني متوسطات استجابات أفراد العينة جاءت يف كل من حمور 
القيم االجتامعية، والقيم اإلنسانية، والقيم االقتصادية، والقيم الصحية ولصالح كليات أخرى، وقد يعود السبب يف 
ذلك إىل أن كليات أخرى تضم مخس كليات جمتمعة وهي الطب، والعلوم الطبية، والقانون، واهلندسة، والصيدلة، 
وقد يعزى السبب أيًضا إىل التنوع الثقايف بني منتسبي هذه الكليات، وكان أكثر وضوًحا بسبب متغري اجلنسية أكثر 
من بقية كليات اجلامعة. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة سابقة خلصت إىل أن تغري القيم بني أفراد العينة 

.)Homer, 2003(.كان أكثر وضوًحا يف متغري اجلنسية

التوصيات

يف ضوء ما تم عرضه، نقّدم التوصيات التالية؛ لدعم برامج القيم بني منتسبي جامعة قطر: 

التبادل والتقارب . 1 القيم يف حتصني األفراد يف مواجهة أزمة حصار قطر، وأمهية  التأكيد عىل أمهية ودور 
يف نرش نتائج البحوث الرتبوية بني خمتلف املؤسسات الرتبوية التعليمية يف دولة قطر. ومن هنا، ندعو إىل 
تشكيل جمالس ثقافية تربوية عىل مستوى املجتمع هتدف إىل تعزيز ودعم القيم املرغوبة ودورها يف حتصني 

األفراد يف مواجهة أزمة حصار قطر. 

التعليمية . 2 املراحل  الطالب يف  بني  احلصار  مواجهة  األفراد يف  املرغوبة يف حتصني  القيم  نرش  العمل عىل 
التعليمية،  املؤسسات  مع  الزيارات  وتبادل  العلمية،  والندوات  امللتقيات  خالل  من  وذلك  املختلفة، 

والتأكيد عىل دور القيم يف حتصني أفراد املجتمع القطري يف مواجهة احلصار. 

تبنّي مبدأ التعليم بالقيم يف مجيع املؤسسات التعليمية عىل اختالف مستوياهتا؛ بام حيقق األهداف الرتبوية . 3
التعليمية وأهداف املجتمع القطري يف مواجهة أزمة احلصار. 
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