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بسم هللا والصالة والسالم على نبي الهدى الحبيب المصطفى

 محمد بن عبد هللا وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثيًرا، وبعد: 
 فيطيب لهيئة تحرير مجلة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية أن تتقدم بإصدار العدد الحالي وفقاً للرقم 
الدولي التسلسلي الموحد للدوريات ردمد، )ISSN: 1658-8797( المعتمد من مكتبة الملك فهد الوطنية، والذي 

جاء غنيًا بمحتواه، وثريًا بما تضمنه من موضوعات متنوعة في  شتى ميادين العلم والمعرفة المتخصصة. 
إن ما مرت به المجلة من مراحل منظمة منذ بداية فكرة النشأة والتأسيس إلى أن غدت واقًعا ملموًسا كان بمساهمة 
وأدوار  مختلفة  بمهام  يقومون  الذين  العاملة،  اللجان  في  الكرام  الزمالء  من  عالية  وقدرة  سامية  وهمة  فاعلة 
متكاملة سعياً نحو تحقيق األهداف المأمولة، حيث لم يدخروا وسعاً ولم يألوا جهذا في إنجاز هذا المشروع المجيد 

الذي يضيف للمكتبة علماً نافعاً يسهم في تقدم وتطوير المسيرة العلمية.
 ونحن في هيئة التحرير حرصنا جميعاً على أن تكون المجلة رائدة في مجالها، متنوعة في موضوعاتها، مميزة 

في طرحها، ومواكبة للمستجدات البحثية، وفق أدق المعايير العلمية والتصنيفات العالمية. 
وفي الختام ال يسعني إال أن أسجل شكري وتقديري لجميع الباحثين واألساتذة المحكمين، الذين أثروا بطرحهم 
العلمي المتنوع االرتقاء بمستوى أبحاث المجلة، كما أشكر زمالئي في هيئة التحرير الذين لهم عظيم الفائدة وكبير 
األثر في إنجاز العدد الحالي للمجلة، وأيضاً جميع الموظفين والعاملين في المجلة، وكذلك إدارة الجامعة ووكالة 
الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي على ما لمسناه من دعم مادي و معنوي، وصلى هللا وسلم على سيدنا 

محمد، والحمد هلل رب العالمين.

رئيس التحرير
أ.د. حممد عبدهللا عسريي
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 تطوير مهارات التدريس اجلامعي الرقمي يف ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة

د. سامل مبارك العنزي
أستاذ تقنيات التعليم املشارك- جامعة اجلوف

Developing Digital Teaching Skills in Higher Education in the light of the Requirements 

of the Fourth Industrial Revolution

Dr. Salim M. Alanazy
Associate Professor of Educational Technology, College of Education, Jouf University

الصناعية،  الثورة  الرقمي،  التدريس  املفتاحية:  الكلمات 
التعليم العايل.

امللخص: استهدف البحث احلايل تنمية مهارات التدريس 
ضوء  يف  الرتبية  بكليات  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  الرقمي 
الرابعة، ومن أجل حتقيق هذا اهلدف  الصناعية  الثورة  متطلبات 
مت إعداد قائمة مبتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، مث بناء برانمج 
تدرييب مقرتح يف ضوئها، ومن أجل التحقق من فاعلية الربانمج 
يف تنمية معارف ومهارات التدريس الرقمي لدى جمموعة البحث، 
قبل  تطبيقهما  مث  أداء،  مالحظة  وبطاقة  معريف  اختبار  بناء  مت 
أمهها:  نتائج،  لعدة  البحث  وبناًء عليه توصل  التجربة وبعدها. 
فاعلية الربانمج التدرييب يف تنمية املعارف ومهارات األداء ذات 
الصلة ابلتدريس الرقمي لدى جمموعة البحث. وأخريًا ُقدِّمت عدة 
توصيات بضرورة تدريب أعضاء هيئة التدريس يف مجيع الكليات، 

على التدريس الرقمي يف ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

Key words: digital teaching, industrial revolution, higher education

 Abstract: The current research aimed at developing the digi-
tal teaching skills of faculty members in the col of education in 
the light of the requirements of the Fourth Industrial Revolu-
tion. A list of requirements of the Fourth Industrial Revolution 
was reported and a training program was developed based on 
these requirements. In order to verify the effectiveness of the 
program in developing the cognitive and skills of digital teach-
ing among the research group; a cognitive test and performance 
list were constructed and then applied before and after the ex-
periment.  The research reached several results including the 
effectiveness of the training program in developing the partici-
pants’ digital teaching cognitive and performance skills. Finally, 
number of recommendations were presented such as the neces-
sity of training faculty members on digital teaching skills in the 
light of the requirements of the Fourth Industrial Revolution
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مقدمة:
ابت احلديث عن وظائف املستقبل مقرتاًن ابستبدال 
العديد من املهن بوظائف جديدة متطورة، ُتظِهر التطور 
التكنولوجي اهلائل يف كافة قطاعات اجملتمع، ومن مثَّ فإنَّ 
أدائها  البشرية، وتطوير  الكوادر  النظر يف إعداد  إعادة 
أصبح مطروًحا بقوة يف كل دول العامل اليت تريد أال تكون 
اجلامعات يف  ومنطقًيا أتيت  التقدم،  متخلفة عن ركب 
مقدمة املؤسسات اليت يُلقى على عاتقها هذا التحدي؛ 
ا هي املسؤولة عن إعداد اخلرجيني لوظائف املستقبل،  ألهَّنَّ
ومبا أنَّ العامل حييا عصر الثورة الصناعية الرابعة؛ فإنَّ ذلك 
يتطلب إعداد موارد بشرية متتلك مهارات رقمية متقدمة 
الذكاء  املستقبل يف جماالت  وظائف  على شغل  قادرة 
االصطناعي والتشفري وإنرتنت األشياء.. إخل، والبد أال 
تتوقف اجلامعات على جودة اإلعداد، بل تتجاوزه إىل 

رحلة تطوير مستمرة.
ويؤكد ذلك ما ذكره الدهشان )2019( أبنَّه جيب 
التعليم بشكل شامل السيما اجلامعي؛  تطوير منظومة 
الرابعة.  الصناعية  الثورة  يف  النوعية  الطفرات  لتواكب 
فيتم الرتكيز على األبعاد التطبيقية لنواتج التعلم، وجتاوز 
املناهج والربامج اليت كانت ومازالت عنوااًن لالستهالك 
املعريف؛ حيث أظهر تقرير عن الوظائف يف مشال أفريقيا 
والشرق األوسط عام )2018( أنَّ ما يزيد عن %21 
من الوظائف احلالية وقت إعالن التقرير ستختفي متاًما 
حبلول العام احلايل )2022(، وتقريًبا 65% من وظائف 
الوقت  يف  اإلطالق  على  موجودة  غري  هي  املستقبل 

احلايل.
وعلى الرغم من إدراك املؤسسات األكادميية السيما 
اجلامعات ملتطلبات الثورة الصناعية الرابعة إال أنَّ حزمة 
يتوافق  أن  دون  تقف حائاًل  واملعيقات  التحدايت  من 
معظم  عن  يغيب  حيث  املتطلبات؛  هذه  مع  التعليم 
بيئات التعلم يف منطقة الشرق األوسط -خصوًصا يف 
فرص  يقلل  مما  لإلبداع؛  احملفزة  البيئة  العربية-  الدول 

جتعلهم  اليت  الالزمة  املهارات  امتالك  من  اخلرجيني 
مؤهلني لوظائف املستقبل، ويتفق ذلك مع ما أشارت 
إليه دراسة حممد )2021( أبنَّ واقع خمرجات التعلم يف 
متثلها  اليت  ابلتحدايت  ُقورن  إذا  مؤمل  العربية  اجلامعات 

املستقبل.  وظائف 
وبناء عليه، فإنَّه من الضروري مسابقة الزمن إلعادة 
وإعادة  اجلامعي،  السيما  التعليم  منهجيات  يف  النظر 
اليت  التقنية  املهارات  يف  اجلامعي  األستاذ  أداء  أتهيل 
ترتقي أبدائه التدريسي؛ ليتحمل مسؤولية إعداد أجيال 
تكون قادرة على التعاطي مع معطيات الثورة الصناعية 
الرابعة وقفزاهتا اهلائلة، وذلك من خالل خضوعه لربامج 
التكنولوجيا  التعامل مع  القدرة على  تدريب متكنه من 
يف  التعليمية  العملية  يف  وتوظيفها  وإدارهتا  احلديثة، 
قادرًا  يكون  مثَّ  ومن  للطالب،  داعمة  ذكية  تعلُّم  بيئة 
الالزمة  الشخصية  املهارات  الطالب  إكساب  على 
فمهارات  التحدايت،  هبذه  احلافل  للمستقبل  للعبور 
التدريس اليت يستخدمها األستاذ اجلامعي يف املاضي، 
صاحلة  تكون  لن  الراهن،  الوقت  حىت  عليها  ويستمر 
على اإلطالق يف ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة 

املستقبل. وظائف  من  وتبعاهتا 
الثورة  بني  وطيدة  عالقة  جيد  التاريخ  يتأمل  ومن 
الثورة  الصناعية بنسخها األربع والتعليم اجلامعي، فمع 
الصناعية األوىل ركز التعليم اجلامعي على املعلم، وكان 
طالبه مبثابة حوافظ معرفية، وملا جاءت الثورة الصناعية 
ومع  والتعليم،  العلمي  البحث  بني  الدمج  مت  الثانية 
ظهور الثورة الثالثة يف ستينات القرن العشرين مت إدخال 
ختزين  شعارها  فأصبح  التعليم،  يف  والكمبيوتر  احلوسبة 
املعرفة )Xing& Marwala, (2017 ومحلت الثورة 
الذكاء  جمال  يف  التقنية  االخرتاعات  الرابعة  الصناعية 
وغريه...  والنانو  الفضاء  وتكنولوجيا  االصطناعي، 
إخل، ومن مثَّ ظهرت معها حتدايت التخلي عن العنصر 
البشري، الذي ميكن أن تؤدِّي اآللة دوره بكفاءة أفضل 
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 .(Karpov, 2017 Özüdoğru, et-al, 2018)
قد حررت  الرابعة  الصناعية  الثورة  فإنَّ  عليه،  وبناء 
ومنحته  األحادية،  املعرفة  مصادر  قبضة  من  املتعلم 
التقنيات اليت تساعده على أن يتحرر من سلبية التلقي 
إىل القدرة على البحث واملعرفة واالختيار، وختلى املعلم 
من دوره كونه املصدر الرئيس للمعرفة إىل دور آخر أكثر 
إجيابية يف توجيه تعلم الطالب، واإلسهام يف حتسني بيئة 

التعلم بوجٍه عام.
إىل   )2019( واهلاليل   )2019( حدادة  أشار  فقد 
الثورة  اجلامعي يف ضوء  وأستاذه  املعلم  الطالب  دور  أنَّ 
الصناعية الرابعة يتمثل يف توفري بيئة تعليمية تفاعلية يعتمد 
ويكون  األشياء،  إنرتنت  مثل  التعليم  تقنيات  على  فيها 
تقنية  فيدعم  ممتًعا وانجزًا،  التعلم  أن جيعل  على  حريًصا 
إخل.  الويب...  املعرفية عرب  والرحالت  املقلوب  الفصل 

يُلقى  اليت  الكليات  أهم  من  الرتبية  وتعدُّ كليات 
على عاتقها مسؤوليات تطوير التعليم اجلامعي والتعليم 
العام، فهي املنوطة بتخريج معلم املستقبل الذي ينبغي 
أن يكون قادرًا على التعامل مع كل حتدايت املستقبل، 
األداء  تطوير  عن  املسؤولة  هي  تعدُّ  نفسه  الوقت  ويف 
من  اجلامعات،  يف  التدريس  هيئة  ألعضاء  التدريسي 
التدريسية  ابلعملية  للقيام  وتقنًيا  معرفًيا  أتهيلهم  خالل 
الثورة  تطبيقات  أكمل وجه، واالستفادة من كل  على 
الرقمي  التدريس  مهارات  لتطوير  الرابعة؛  الصناعية 
حسانني  دراستا  أكدت  السياق  هذا  ويف  لديهم. 
الكفاءة  أنَّ  على   )2020( الرؤوف  وعبد   )2020(
التقنية لألستاذ اجلامعي، ويف كليات الرتبية بوجٍه خاص 
أيًضا  وشددت  األكادميية،  الكفاءة  عن  أمهية  تقل  ال 
دراسة حممد )2021( على أنَّ تطوير مهارات التدريس 
الرقمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية، ال 
تقل أمهية عن ضرورة إعادة النظر يف برامج إعداد املعلم 

الرابعة. الصناعية  الثورة  تطبيقات  يف ضوء 
أنَّ  التدريس  هيئة  أعضاء  بعض  لدى  يبدو  وقد 

يف  التعليم  تقنيات  توظيف  فقط  هو  الرقمي  التدريس 
منصة  خالل  من  بُعد  عن  التعليم  أو  التدريس  عملية 
إلكرتونية، فاألغلب يقوم بذلك حالًيا السيما بعد ما 
تداعيات جائحة )كوفيد 19(، وهذا – على  فرضته 
الذي  الرقمي  التدريس  ميثل  وال  غري كاف،   – أمهيته 
يركز على البيئة التعليمية ككل، ويف هذا الصدد ينبغي 
اإلشارة إىل ما دعت إليه مبادرة حتالف املهارات الرقمية 
اجلديدة  النوعية  املهارات  برانمج  ضمن  العمل  وفرص 
تطوير  أنَّ  على  حثت  اليت  األوريب،  االحتاد  لدول 
هو  اإلسرتاتيجية  أهدافه  أحد  يكون  أن  ينبغي  التعليم 
استحداث أدوات رقمية، وجعل إنرتنت األشياء وغريه 
مرجعية رئيسة يف عملية التدريس والتقومي، وأن يستمر 
ألعضاء  احلياة  مدى  الرقمي  التدريس  مهارات  تطوير 
فهي مرجعية  الرتبية،  التدريس السيما يف كليات  هيئة 
الدويل  )االحتاد  املختلفة  التعليم  منظومات  لتطوير 

لالتصاالت،2018(.
وبناًء عليه، فإنَّ تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس يف 
مجيع الكليات بوجٍه عام، ويف كلية الرتبية بوجٍه خاص 
تتزايد  ملحة  الرقمي ابت ضرورة  التدريس  مهارات  يف 
لتحقيق  املمكنة  اآلليات  يوم، وينبغي دراسة  بعد  يوًما 
عمل  وورش  تدريبية  وبرامج  علمية  دراسات  من  ذلك 
وغريها، وأن يكون ذلك ضمن األهداف اإلسرتاتيجية 

خلطط تطوير كليات الرتبية.
اإلحساس ابملشكلة: 

هيئة  ألعضاء  الرقمي  التدريس  مهارات  أمهية  رغم 
التدريس بوجٍه عام، ويف كلية الرتبية بوجٍه خاص؛ نظرًا 
املستقبل، إال أنَّ  النعكاس ذلك على طالهبم معلمي 
العديد من الدراسات تؤكد الضعف والقصور امللحوظ 
يف كثرٍي  وابلتبعية طالهبم  الرتبية،  أساتذة كليات  لدى 
من هذه املهارات فقد أكد التقرير اخلتامي لندوة التعليم 
الرقمي التابعة لربانمج معهد )كورشام( للقيادة الفكرية 
يف  الرتبية  أساتذة كليات  لدى  الضعف   ،)2017(
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التدريس الرقمي، والقصور يف اهتمام برامج إعداد املعلم 
يف االهتمام بتدريب الطالب على توظيف تقنية التعلم 
يف علم أصول التدريس مبا يتوافق مع متطلبات التدريس 
املستقبلي. وأكدت الدراسات افتقار التدريس للطالب 
إىل  تؤهلهم  اليت  الرقمية  املهارات  إىل  املستقبل  معلمي 
البحث يف ختصصهم، وتطوير مهاراهتم املهنية يف املستقل 

.)Ibrahim, Adzra’ai, Sueb, & Dalim, 2019(
كما أشارت الدراسات إىل أنَّ اهتمام أساتذة كليات 
الرتبية ابلتدريس الرقمي هو على املستوى النظري فقط 
وذلك  املعلم،  إعداد  برامج  يف  أو  التدريس  يف  سواء 
بني  الفجوة  ويزيد  مضموهَّنا  من  التعليم  تقنيات  يفرغ 
ويف   .)Bedir, 2019) يكون  أن  ينبغي  وما  الواقع، 
على   Abualrob (2019) أبلروب  أكد  نفسه  السياق 
طالهبم  إبكساب  الرتبية  أساتذة كليات  اهتمام  أنَّ 
مهارات التدريس الرقمي مازالت أقل بكثري من حتدايت 
املستقبل، ورمبا يعود ذلك إىل قصور هذه املهارات لدى 
أعضاء هيئة التدريس أنفسهم. وشددت دراستا زروقي 
)2020( واليامي )2020( على أمهية اهتمام أساتذة 
كليات الرتبية ابلتدريس الرقمي، وأن ترتقي برامج إعداد 
املعلم إىل متطلبات معلم املستقبل، مع ضرورة اإلفادة 
التدريس  الرابعة يف جمال  الصناعية  الثورة  من تطبيقات 

املستقبل.  معلم  وإعداد  اجلامعي 
وبناًء عليه، ينبغي إعادة النظر يف تطوير أداء أساتذة 
الرقمي،  التدريس  ملهارات  تطبيقهم  يف  الرتبية  كليات 
يف  املعلمني  إعداد  وبرامج  التعلم  عملية  ومتطلبات 
ضوء الثورة الصناعية الرابعة اليت تتطلب إعداد معلمي 
دون  ذلك  يتم  وال  للمعرفة،  منتجني  ليكونوا  املستقبل 
التعليم  تقنيات  تطبيقات  من  االستفادة  على  التدريب 
أمهية  يؤكد  وذلك  اجلامعية،  دراستهم  فّعال يف  يشكل 
الرتبية  بكليات  التدريس  هيئة  أعضاء  مهارات  تطوير 
على استخدام مهارات التدريس الرقمي بشكل أفضل.

 ويف سياق آخر أشارت بعض الدراسات إىل أمهية أن 

يعرف أساتذة كليات الرتبية عن الثورة الصناعية الرابعة 
بشكل أفضل، وأن يدركوا أمهية تطوير التدريس الرقمي 
يف ضوئها، مثل دراسة العمرو والعريب )2017(، ودراسة 
املياحي واجلابري واجلهوري واخلروصي )2020( اللتني 
أكدات على أن إدراك أعضاء هيئة التدريس ملفاهيم الثورة 
تدريسهم  على  إجيابًيا  ينعكس  الرابعة سوف  الصناعية 
معلمي  الطالب  متكني  على  أيًضا  وينعكس  الرقمي، 
املستقبل من مهارات توظيف تقنيات التعليم، ومتكينهم 

من مهارات قيادة التعلم يف املستقبل.
على  تُبىن  الرقمي  التدريس  أبمهية  القناعة  ألنَّ 
توظيف  أبمهية  وقناعتهم  التدريس  هيئة  أعضاء  تقبل 
املستحداثت التقنية يف جمال التعليم يف املستقبل، فقد 
التقبل  عملية  أنَّ   )2019( خليل  دراسة  أوضحت 
التكنولوجي يلزمها عدة خطوات تتعلق مبعطيات الثورة 
مرحلة  تليها  املعرفة،  مرحلة  وهي:  الرابعة،  الصناعية 
وأخريًا  التنفيذ،  مرحلة  مث  القراءة،  مرحلة  تليها  اإلقناع 
تطبيق  على  قادرًا  يصبح  بعدها  اليت  التأكيد  مرحلة 

مستمر. و  موسع  بشكل  التقنيات 
 )2020( الرؤوف  عبد  دراسة  أكدت  مثَّ  من  و 
ومن  التدريس،  هيئة  أعضاء  تقبل  تنمية  ضرورة  على 
مثَّ الطالب املعلمني يف كليات الرتبية حنو استخدام ما 
يدعم مهارات التدريس الرقمي مثل: الفصول االفرتاضية 
من  ذلك  يتطلبه  وما  املقلوب،  والفصل  النقال  والتعلم 
الثورة  مستحداثت وتطبيقات تقنية أكثر مشولية وفرهتا 
الصناعية الرابعة مثل: إنرتنت األشياء الذي يستهدف 
اتصال أدوات تقنية ابلشبكة، و يتم من خالهلا معاجلة 

بياانت و معلومات بشكل آيل وتفاعلي.
من خالل استقراء ما أسفرت عنه الدراسات السابقة 

مت استخالص ما يلي:
الرقمي -  التدريس  استخدام  وجود قصوٍر شديد يف 

الرتبية. التدريس بكليات  قبل أعضاء هيئة  من 
الذين -  املستقبل  معلمي  الطالب  أداء  ضعف 
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الرقمي،  التدريس  يف  الرتبية  يف كليات  يدرسون 
واستخدام تقنيات التعليم مبا يتناسب مع حتدايت 

ملستقبل. ا
ضعف يف برامج إعداد املعلم يف االهتمام ابجلوانب - 

التطبيقية للتدريس الرقمي.
الصناعية -  الثورة  حول  ومفاهيمي  معريف  قصور 

الرابعة وكيفية االستفادة منها، والعالقة اليت تربطها 
التعليم. بتقنيات 

الرتبية -  يف كليات  الرقمي  التدريس  مهارات  قصور 
قد تعود إىل عدم تقبل للتطبيقات التقنية احلديثة، 
جمال  يف  الرابعة  الصناعية  الثورة  تطبيقات  وبعض 

وغريه. األشياء  إنرتنت  مثل:  التعليم 
تطبيقات -  من  االستفادة  بني  وطيدة  عالقة  هناك 

الرقمي. والتدريس  الرابعة  الصناعية  الثورة 
هناك حاجة ضرورية لتطوير التدريس الرقمي ابلتعليم - 

اجلامعي يف ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
هناك حاجة لتدريب أعضاء هيئة التدريس بكليات - 

الرتبية؛ لتطوير معارفهم وأدائهم يف التدريس الرقمي 
القائم على متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

حتديد مشكلة البحث:
 "ضعف يف امتالك أعضاء هيئة التدريس بكليات 
الرتبية ملهارات التدريس الرقمي يف ضوء متطلبات الثورة 
أداء  على  ابلسلب  ينعكس  قد  مما  الرابعة؛  الصناعية 
طالهبم معلمي املستقبل يف هذه املهارات واستخدامهم 
حتدايت  مع  يتناسب  فعال  بشكل  التعليم  لتقنيات 

املستقبل".
وحياول البحث احلايل حل هذه املشكلة من خالل 

اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
س1: ما متطلبات الثورة الصناعية الرابعة اليت ينبغي 

تطوير التدريس الرقمي بكليات الرتبية يف ضوئها؟
على  قائم  تدرييب  لربانمج  املقرتح  التصور  ما  س2: 
متطلبات الثورة الصناعية الرابعة لتطوير مهارات التدريس 

الرقمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية؟
التدرييب املقرتح يف تطوير  س3: ما فاعلية الربانمج 
أعضاء  لدى  الرقمي  التدريس  ملهارات  املعريف  اجلانب 

البحث(؟ )جمموعة  الرتبية  بكليات  التدريس  هيئة 
التدرييب املقرتح يف تطوير  س4: ما فاعلية الربانمج 
الرقمي لدى أعضاء  التدريس  اجلانب األدائي ملهارات 

البحث(؟ الرتبية )جمموعة  بكليات  التدريس  هيئة 
أمهية البحث:

أمهية على عدد من  البحث  أن يشكل هذا  يتوقع 
املستوايت كاآليت:

 إثراء معرفة أعضاء هيئة التدريس يف كليات الرتبية --
التقنية  الرتبوية  وغريهم من األكادمييني ابملتطلبات 
ابلتدريس  ذلك  وعالقة  الرابعة،  الصناعية  للثورة 
يف  احلديثة  التقنية  توظيف  على  والقدرة  الرقمي، 

اجلامعي. التعليم 
تعزيز مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيقاهتا يف --

التدريس اجلامعي وتقبل التطبيقات التقنية احلديثة 
مثل: إنرتنت األشياء، وإدراك دوره الفاعل يف تعزيز 

فاعلية التدريس الرقمي.
املعلم يف -- برامج إعداد  القائمني على تطوير  إفادة 

كليات الرتبية والربامج األكادميية األخرى اليت تعزز 
من دور التقنية وأمهيتها يف أتهيل اخلرجيني لوظائف 
املستقبل، وتلبية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

فتح آفاق جديدة للبحث الرتبوي يف جماالت الرتبية --
بوجٍه عام، ويف جمال تقنيات التعليم بوجٍه خاص؛ 
لبحوث تربوية ختدم اإلفادة من التطبيقات الرتبوية 

للثورة الصناعية الرابعة.
ميثل -- الذي  للبحث  أمنوذًجا  احلايل  البحث  يعد 

التقين  واجملال  الرتبوي  اجملال  يف  بينية  ختصصات 
املعلومات. نظم  وجمال  اهلندسي 
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حدود البحث:
يلتزم البحث احلايل ابحلدود اآلتية:

أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة اجلوف --
بتخصصاهتم الرتبوية املختلفة.

مهارات التدريس الرقمي )ختطيطًا وتنفيًذا وتقوميًا( --
يف ضوء الثورة الصناعية الرابعة.

أدىن -- حبدٍّ  األكادميية  الرتب  تشمل  البحث  عينة 
مساعد. أستاذ 

ويربر الباحث احلدود اآلتية أبنَّ أساتذة كلية الرتبية، 
الرقمي  التدريس  مهارات  تنمية  يف  االرتكاز  بؤرة  هم 
لدى أعضاء هيئة التدريس ابلكليات املختلفة، كما أنَّ 
البحث ال جيد صعوبة - مع األخذ يف اعتبار قصر مدة 
التطبيق اليت مل تتجاوز ثالثة أشهر – يف تطبيق التجربة 
التدريس  تربوية عن  الذين لديهم خلفية  الرتبويني  على 

وتقنيات التعليم مقارنة بغريهم.
أهداف البحث:

اليت -- الرابعة  الصناعية  الثورة  متطلبات  إىل  التوصل 
يف  الرتبية  بكليات  الرقمي  التدريس  تطوير  ينبغي 

ضوئها.
بناء برانمج تدرييب مقرتح يف ضوء متطلبات الثورة --

الرقمي  التدريس  لتنمية مهارات  الرابعة؛  الصناعية 
لدى أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية )جمموعة 

البحث(.
يف -- املقرتح  التدرييب  الربانمج  فاعلية  على  التعرف 

تنمية اجلانب املعريف للتدريس الرقمي لدى أعضاء 
البحث(. )جمموعة  الرتبية  بكليات  التدريس  هيئة 

يف -- املقرتح  التدرييب  الربانمج  فاعلية  على  التعرف 
الرقمي  التدريس  ملهارات  األدائي  اجلانب  تنمية 
لدى أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية )جمموعة 

البحث(.
فروض البحث:

مستوى -- عن  إحصائية  داللة  ذات  فروق  يوجد 

)0.01( بني متوسطي رتب درجات أعضاء هيئة 
القبلي  القياسني  يف  البحث(،  )جمموعة  التدريس 
التدريس  ملهارات  املعريف  االختبار  على  والبعدي 

البعدي. التطبيق  لصاحل  الرقمي 
مستوى -- عن  إحصائية  داللة  ذات  فروق  يوجد 

)0.01( بني متوسطي رتب درجات أعضاء هيئة 
القبلي  القياسني  يف  البحث(،  )جمموعة  التدريس 
مهارات  ألداء  املالحظة  بطاقة  على  والبعدي 

البعدي. التطبيق  لصاحل  الرقمي  التدريس 
املفاهيم اإلجرائية:

--:)Digital Teaching Skills( التدريس الرقمي
واألدائية -- املعرفية  مبكوانهتا  املهارات  جمموعة  هو 

)ختطيطًا وتنفيًذا وتقوميَا(، اليت يقوم هبا أعضاء هيئة 
تدريس  يف  اجلوف  جامعة  الرتبية  بكلية  التدريس 
مقررات تربوية متنوعة يف برامج ماجستري الرتبية يف 
ختصصات خمتلفة )تقنيات التعليم – املناهج وطرق 

التدريس – اإلرشاد النفسي – القيادة الرتبوية(،
-- Fourth( الرابعة  الصناعية  الثورة  متطلبات 

:)Industrial Revolution

التقين  البعد  ذات  واملهارات  املعايري  من  هي حزمة 
التدريس  مهارات  يف  تضمن  أن  ينبغي  اليت  الرتبوي 
هيئة  ألعضاء  التدرييب  الربانمج  بناء  مثَّ  ومن  الرقمي، 

ضوئها. يف  التدريس 
اإلطار النظري:

استهدف اإلطار النظري استقراء الدراسات السابقة 
واألدب الرتبوي، وغريه من أدبيات التقنية ذات الصلة 
ابلثورة الصناعية الرابعة؛ هبدف التوصل إىل قائمة مبتطلبات 
الثورة الصناعية الرابعة ومهارات التدريس الرقمي، ومن 
مثَّ بناء الربانمج التدرييب املقرتح، ومن أجل حتقيق هذا 
اآليت: النحو  على  النظري  اإلطار  تناول  مت  اهلدف 

األبعاد الرتبوية للثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاهتا يف 
الرقمي: التدريس 
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like

العوملة،  من  الرابع  اجليل  أو  الرابعة  الصناعية  الثورة 
هكذا مت تداوهلا يف الدراسات العلمية والتقارير األممية، 
فقد أشار الدهشان )2020( إىل أنَّ املسمى األخري متت 
االقتصادي  للمنتدى  األوىل كعنوان  للمرة  إليه  اإلشارة 
العاملي يف دافوس عام 2016م، وكان ذلك تعبريًا عما 
سيعيشه العامل يف العقود القادمة من تطور مذهل يف جمال 
على  الرابعة  الصناعية  الثورة  وتقوم  التقنية،  الصناعات 
عدد من املقومات مجيعها يف جمال الذكاء االصطناعي، 
وظهرت  وغريه،  األبعاد  ثالثي  والتصوير  الروبوت  مثل 
تطبيقات ذلك يف صناعات متقدمة مثل السيارات ذاتية 
القيادة، قبلها الطائرات بدون طيار، وقد أشار شواب 
)Schwab (2017 يف كتاب حيمل اسم الثورة الصناعية 
ا تعتمد على مقومات مادية متثلت فيما  الرابعة إىل أهَّنَّ
متت اإلشارة إليه أعاله، ومقومات بيولوجية تعتمد على 
التقنية الوراثية، ويعد ترابط هذه املقومات وتكاملها هو 
سبب االنتشار السريع واملذهل للثورة الصناعية الرابعة.

أمَّا عن عالقة التعليم ابلثورة الصناعية الرابعة فيعد هو 
املقوم األساس الذي تعتمد عليه، ومن مثَّ فإنَّ االهتمام 
وجتويد  ابلعقول  لالرتقاء  الوحيد  السبيل  هو  بتطويره 
واعتماد  التدريس  تطوير  ذلك  ويستلزم  املخرجات، 
التقنيات احلديثة فيه، فمن غري املنطقي أن تعتمد الثورة 
وقد  تقنية.  أمية  لديها  عقول  على  الرابعة  الصناعية 
 Baygin, Karakose, وأكني  وكاراكوس  ابجين  أكد 
Akin (2016) & أنَّ الثورة الصناعية الرابعة جتعل من 

تطوير أداء املعلمني بوجٍه عام وأساتذة اجلامعة والرتبويني 
منهم بوجٍه خاص أمرًا حتمًيا، وذلك لتأهيل خمرجات 
بفاعلية،  املستقبل  تقنيات  مع  للتعامل  الرتبية  كليات 
فالتدريس الرقمي الذي يعتمد على التقنيات احلديثة من 
الثورة الصناعية الرابعة يؤهل الطالب املعلمني لالبتكار 
القدرة على دمج  ورايدة األعمال من خالل إكساهبم 
حل  لثقافة  العملي  والتطبيق  التدريس  يف  التكنولوجيا 

.)Bondy& Hamdullahpur, 2017( املشكالت 

بوجٍه  اجلامعي  التعليم  يواكب  أن  ينبغي  مثَّ  ومن 
الثورة  متطلبات  خاص،  بوجٍه  الرتبية  ويف كليات  عام 
الصناعية الرابعة والتكيف مع تطوراهتا، وقد عدد برانرد 
وأكد  املتطلبات،  هذه   Bernard   Marr (2018)مار
اجلامعية  التعليمية  املنظومة  يف  مراعاهتا  ينبغي  أنه  على 
التدريس الرقمي بوجٍه  بوجٍه عام، وامتدادات ذلك يف 

خاص:
إعادة صياغة أهداف التعلم اجلامعي، السيما يف --

الصناعية  الثورة  متطلبات  الرتبية يف ضوء  كليات 
الرابعة.

حتقيق مبدأ التعليم مدى احلياة لتأهيل املخرجات --
لوظائف املستقبل اليت تتضاءل مبفهومها التقليدي، 
ينبغي أن يؤهل  الرتبية  ومن مثَّ فأداء أساتذة كلية 
احلياة،  مدى  للتعلم  املستقبل  معلمي  الطالب 
الصناعية  الثورة  بعيًدا عن متطلبات  يتم ذلك  وال 

الرابعة.
أستاذ اجلامعة البد أن يكون مرشًدا وموجًها وأن --

يتخلى عن دور انقل املعرفة، ومن مثَّ يدرب أساتذة 
كلية الرتبية طالهبم على توظيف التقنيات احلديثة 
العملية  حمور  هو  الطالب  ليكون  التدريس؛  يف 

التعليمية.
خاص -- بوجٍه  الرتبية  وكليات  عام  بوجٍه  اجلامعات 

هي بيئات تعليمية إلنتاج املعرفة ال نقلها وحتصيلها 
فقط.

أن -- ينبغي  الصناعية،  والثورة  التعليم  بني  العالقة 
تزداد عمًقا وتداخاًل فأصبح كليهما وجهان لعملة 

املعرفة. إنتاج  هي  واحدة 
الصناعية  الثورة  مبتطلبات  متصل  آخر  سياق  ويف 
الرابعة أشارت دراسة حسن )2019( إىل دواعي تطوير 
ملواكبة  الرتبية  يف كليات  السيما  اجلامعة،  أستاذ  أداء 

اآليت: النحو  على  الرابعة  الصناعية  الثورة  متطلبات 
تطوير طرائق التدريس وأساليبه.--
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توظيف تقنية التعليم بشكل أكثر احرتافية وفاعلية.--
االهتمام ابلتطبيق أكثر من التنظري املعريف األجوف.--
اجلمع بني الدقة، والسرعة، فقد ابت عامل سرعة --

الثورة  اليت أحدثتها  املهمة  املتطلبات  اإلجناز أحد 
الرابعة. الصناعية 

جديدة  أدوار  ذلك  عن  متخض  فقد  عليه،  وبناًء 
ألستاذ اجلامعة يف التدريس، تتمحور حول كونه ميسرًا 
لتعلم الطالب ال انقاًل للمعرفة، وأيًضا  وقائًدا ومرشًدا 
املعرفية  جبوانبها  ملًما  التعليم،  لتقنيات  ومطبًقا  ابحثًا 
ثقافية  مرجعية  يكون  أن  ينبغي  أنَّه  والتطبيقية، كما 
وحضارية مبا يؤهل طالبه للتفاعل مع معطيات العوملة 

الرابعة. الصناعية  الثورة  تطبيقات  فرضتها  اليت 
املعلم  أبنَّ   )2021( حممد  دراسة  ذلك  وأكدت 
معلمي  طالهبا  مثَّ  ومن  الرتبية،  يف كليات  اجلامعي 
املستقبل ينبغي أن يكونوا يف عصر الثورة الصناعية الرابعة 
متميزين علمًيا ومهنًيا ورقمًيا وثقافًيا للقيام أبدوارهم على 

التحدايت املستقبلية. أكمل وجٍه يف ظل ما تفرضه 

اليت  التدريسية  اإلسرتاتيجيات  من  جمموعة  وهناك 
يعتمد عليها التدريس الرقمي يف ضوء متطلبات الثورة 
الصناعية الرابعة ينبغي أن يدرب عليها أعضاء هيئة 
دراسات كل  إليها  أشارت  الرتبية،  بكليات  التدريس 
منMckay& Ravenra (2016)  وحممد )2021(: 

إسرتاتيجية الصف املقلوب يف ضوء متطلبات الثورة --
الصناعية الرابعة: 

يستطيع أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية تصميم 
عروض تقدميية تفاعلية، يتم إثراؤها مبصادر تعلم متنوعة 
وأشكال خمتلفة للتقومي، وإرسال ذلك للطالب يف شكل 
التعلم املرن وفق استعداداهتم وقدراهتم  أداة متكنهم من 

وأوضاعهم اخلاصة.
متطلبات -- ضوء  يف  الذهين  العصف  إسرتاتيجية 

الرابعة: الصناعية  الثورة 

لوحة  خالل  من  اإلسرتاتيجية  هذه  تطبيق  ميكن 
تفاعلية تعاونية مثل )بالك بورد( تتيح للطالب املشاركة 
يف اإلجابة عن عدد من األسئلة تتعلق مبوضوع حمدد، 
وميكن من خالل خيارات على هذه اللوحة التفاعلية يتم 

تصنيف إجاابت الطالب وتقييمها.
متطلبات -- ضوء  يف  العلمية  احملطات  إسرتاتيجية 

الرابعة: الصناعية  الثورة 
الرتبية عن  التدريس يف كليات  ميكن ألعضاء هيئة 
Nearpod تصميم حمطات علمية حتتوي  تطبيق  طريق 
تصمم يف ضوء  متنوعة،  تفاعلية  تقدميية  عروٍض  على 
احتياجات الطالب وتراعي الفروق الفردية فيما بينهم.

واستقراًء للدراسات واألدبيات السابقة؛ مت استخالص 
يتم  أن  ينبغي  اليت  الرابعة  الصناعية  الثورة  متطلبات 
يف ضوئها التدريس الرقمي، واليت تعدُّ مبثابة املرجعية 
الفلسفية للربانمج التدرييب املقرتح، ومتثل يف الوقت 
البحث  أسئلة  من  األول  السؤال  عن  إجابة  نفسه 

احلايل.
يتم  أن  ينبغي  اليت  الرابعة  الصناعية  الثورة  متطلبات 
الرتبية يف ضوئها: الرقمي ألساتذة كليات  التدريس 

الرتبية -- بكليات  التدريس  هيئة  أعضاء  إكساب 
تقنية  يطبق  الذي  الرقمي  التدريس  مهارات 
املعلومات واالتصاالت يف العملية التعليمية بطريقة 

عالية. وبكفاءة  مناسبة 
التعلم -- مهارات  التدريس  هيئة  أعضاء  إكساب 

مدى احلياة يف املهارات التقنية اليت ختدم مهارات 
هذه  نقل  على  وتساعدهم  الرقمي،  التدريس 

املستقبل. معلمي  طالهبم  إىل  املهارات 
تزويد أعضاء هيئة التدريس بدورات تدريبية ُتظهر --

كل جديٍد يف اجملال التقين، وربط ذلك ابلنظرايت 
الرتبوية وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

طالهبم -- بتدريب  التدريس  هيئة  أعضاء  اهتمام 
العلمي،  البحث  مهارات  على  املستقبل  معلمي 
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الرابعة. الصناعية  ابلثورة  ذلك  وربط 
ومجيع -- الرقمية  املنصات  استخدام  على  التدريب 

التعليم  بتقنيات  املدعومة  التدريس  إسرتاتيجيات 
احلديثة.

الثورة -- عن  الناجتة  الرتبوية  التطبيقات  استخدام 
الصناعية الرابعة مثل: )السحابة اإللكرتونية – بيئات 
التعلم الذكية – الدروس الذكية – إنرتنت األشياء 
إخل(.  ... والتقومي  واألنشطة  التدريبات  أمتته   –

الثورة -- مع  يتوافق  مبا  األكادميية  الربامج  تطوير 
أعضاء  مهارات  تنمية  مثَّ  ومن  الرابعة،  الصناعية 
هيئة التدريس يف كليات الرتبية يف الطالقة الرقمية 
والتعامل مع الذكاء االصطناعي يف التدريس... إخل. 

منهج البحث وإجراءاته:
منهج البحث:

التحليلي  الوصفي  املنهجني  احلايل  البحث  اتبع 
وشبه التجرييب، اعتمد على األول يف استقراء الدراسات 
والبحوث السابقة من أجل التوصل إىل قائمة متطلبات 
الثورة الصناعية الرابعة، ومن مثَّ اإلجابة عن السؤال األول 
التوصل إىل  أيًضا يف  البحث، واعتمد عليه  من أسئلة 
أسس بناء الربانمج التدرييب املقرتح، واعتمد على الثاين 
يف التعرف على فاعلية الربانمج التدرييب املقرتح يف تطوير 
اجلانبني املعريف واألدائي ملهارات التدريس الرقمي لدى 
أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية )جمموعة البحث(.

أدوات البحث واملواد التعليمية:
قائمة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة:

على  التعرف  القائمة  هذه  من  البحث  هدف 
تطوير مهارات  الالزم  الرابعة  الصناعية  الثورة  متطلبات 
هذه  اشتقاق  مت  وقد  ضوئها،  يف  الرقمي  التدريس 
القائمة من خالل استقراء الدراسات والبحوث السابقة 
واألدبيات ذات الصلة، ومت اإلشارة إىل ذلك يف اإلطار 
املبدئية - من  القائمة – يف صورهتا  النظري. تكونت 
املتطلبات،  من  عدد  حتتها  اندرج  رئيسة  حماور  عدة 
ومتثلت حماورها يف )الرتبية املستدامة – الكفاءة العاملية 
املعرفة(. ومرونة  التطوير  قيادة   – املعلومات  تقنية   –

يف  الرابعة  الصناعية  الثورة  متطلبات  قائمة  تكونت 
حتت  اندرجت  متطلًبا  عشر  ستة  من  املبدئية  صورهتا 
على  ُعِرضت  قد  أعاله،  إليها  املشار  األربعة  احملاور 
من  وتقييمها،  لضبطها  احملكمني  اخلرباء  من  جمموعة 
وسالمة  ودقتها  البحث  هلدف  مالءمتها  مدى  حيث 
اإلضافة،  أو  احلذف  أو  ابلتعديل  وذلك  صياغتها، 
أسفرت آراء التحكيم عن حذف أربعة متطلبات ينتمي 
إىل حمور  واثنان  املستدامة،  الرتبية  إىل حمور  منها  اثنان 
القائمة يف  املعرفة. وأخريًا ُوِضعت  التغيري ومرونة  قيادة 

اآليت: اجلول  يوضحها  النهائية، كما  صورهتا 
 

جدول رقم )1( القائمة النهائية ملتطلبات الثورة الصناعية الرابعة اليت 
ينبغي تنمية مهارات التدريس الرقمي يف ضوئها.

متطلب قيادة التطوير ومرونة املعرفةمتطلب تقنية املعلوماتمتطلب الكفاءة العامليةمتطلب الرتبية املستدامة

التعلم مدى احلياة.- 
التدريب أساس التعلم.- 
التعلم املستمر ال يتم إال - 

بتكامل املعرفة.

عوملة الكفاءة.- 
إنتاج املعرفة.- 
اقتصاد املعرفة.- 

توظيف تقنية املعلومات يف - 
عملييت التدريس والتعلم.

توظيف تقنية االتصال - 
والربجميات يف دعم بيئة 

التعلم.
توظيف تقنيات التعلم - 

وسيطًا تفاعلًيا بني الطالب 
ومصادر املعرفة.

البحث العلمي والتجريب أساس - 
عملية تطوير التدريس.

اإلبداع يف قيادة عملية التعلم.- 
دور األستاذ كمرشد وموجه وقائد - 

وحمفز للطالب. 
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اختبار قياس اجلوانب املعرفية ملهارات التدريس 
الرقمي: 

استهدف االختبار قياس مدى متكن جمموعة البحث 
من اجلوانب املعرفية ملهارات التدريس الرقمي قبل التجربة 
وبعدها، مت إعداد االختبار يف ضوء مهارات التدريس 
السابقة  الدراسات  على  االطالع  خالل  من  الرقمي، 
واألدبيات الرتبوية ذات الصلة، ومن أهم الدراسات اليت 
مت االعتماد عليها: سراج )2019( واليامي )2019( 
وحممد   ،Ibrahim et al, (2019) Bedir (2019(و
 – املبدئية  صورته  يف   – االختبار  وتكون   .)2021(
واحملتوى  االختبار،  تعليمات  على  حتتوي  مقدمة  من 
ِصيغت  سؤااًل،   30 من  وتكون  لالختبار،  األساس 

بنمط االختيار من متعدد.
صدق االختبار:

ُعِرض على  االختبار،  التأكد من صدق  أجل  من 
جمموعة من اخلرباء احملكمني من أساتذة تقنيات التعليم 
للتطبيق  لتقييمه من حيث صالحيته  املعلومات  وتقنية 
على جمموعة البحث ومشوليته ملهارات التدريس الرقمي 
الرابعة، وقد أرفقت  الثورة الصناعية  يف ضوء متطلبات 
تقييم  عند  االعتبار  يف  لوضعها  االختبار  مع  األخرية 
سؤالني  صياغة  تعديل  عن  التحكيم  وأسفر  االختبار، 
الداخلي  االتساق  عن  أمَّا  االختبار،  أسئلة  من  فقط 
تطبيق  طريق  عن  حسابه  مت  فقد  االختبار،  ملفردات 
معادلة معامل االرتباط لبريسون، وتراوحت قيم معامل 
قيم مرتفعة  االرتباط ما بني )0.75 – 0.84(، وهي 

االختبار. مستوى صدق  ارتفاع  على  تدل 
الدراسة االستطالعية وثبات االختبار:

من أجل التأكد من ثبات االختبار، مت تطبيقه على 
عينة استطالعية من أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية 
جامعة اجلوف من غري العينة األساسية، وقد مت االعتماد 
على قسم الرتبية اخلاصة؛ ألنَّه مل يكن منهم أعضاء يف 
العينة األساسية، وقد بلغ عدد أفراد العينة االستطالعية 

مرتني  االختبار  تطبيق  وبعد  مساعدين،  أساتذة   10
من  االرتباط  معامل  حساب  مت  يوًما،   16 بينهما 
خالل تطبيق معادلة ألفا كرونباخ، وأسفرت املعاجلات 
بلغ 0.88 و هي  االرتباط  معامل  أن  اإلحصائية عن 
يف  أصبح  مثَّ  ومن  االختبار،  ثبات  تؤكد  مرتفعة  نسبة 

للتطبيق. النهائية صاحلًا  صورته 
معامل السهولة والصعوبة: 

مت حساب معامالت السهولة والصعوبة لالختبار، 
فرتاوحت األوىل ما بني )0.25 – 0.77(، وتراوحت 
الثانية ما بني )0.23 – 0.75(، وهي نسب مقبولة 

الباحث يثق يف صالحية تطبيق االختبار. جعلت 
زمن االختبار:

مت حساب زمن االختبار من خالل حساب متوسط 
جمموع الزمن الذي استغرقه أفراد العينة االستطالعية يف 
مث  ومن  عددهم،  على  مقسوًما  االختبار  عن  اإلجابة 

وجد أن زمن االختبار 30 دقيقة.
التدريس  ملهارات  التدريسي  األداء  مالحظة  بطاقة 

الرقمي:
استهدفت بطاقة املالحظة قياس مدى متكن جمموعة 
الرقمي  التدريس  ملهارات  األدائية  اجلوانب  من  البحث 
قبل التجربة وبعدها، ومت إعداد البطاقة يف ضوء مهارات 
الدراسات  الرقمي، من خالل االطالع على  التدريس 
أهم  ومن  الصلة،  ذات  الرتبوية  واألدبيات  السابقة 
الدراسات اليت مت االعتماد عليها: سراج )2019( و 
 Ibrahim et al, (2019) Bedir(و  )2019( اليامي 
2019)، وحممد )2021(. وتتكون البطاقة – يف صورهتا 

تطبيقها،  تعليمات  على  حتتوي  مقدمة  من   – املبدئية 
الرقمي  التدريس  مهارات  هي  رئيسة  حماور  وثالثة 
حتت كل  ويندرج  التقومي(،   – التنفيذ   – )التخطيط 
حمور رئيس جمموعة من املهارات اليت تنتمي إليه، وبلغ 
عدد املهارات الفرعية 25 مهارة. وقد صيغت مهارات 
التدريس صياغة إجرائية تضمن قياسها مبوضوعية. أمَّا 
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البطاقة فقد مت حساهبا عن  عن طريقة تقدير درجات 
بدرجة  )متوافر  الرابعي  املتدرج  ليكرت  مقياس  طريق 
كبرية – متوافر بدرجة متوسطة – متوافر بدرجة ضعيفة 
– غري متوافر( على أن متثل كمًيا ابلرتتيب نفسه على 

النجو اآليت  )3 – 2- 1 – صفر(.
صدق بطاقة املالحظة:

لبطاقة  الظاهري  الصدق  من  التأكد  أجل  من 
املالحظة، مت عرضها على جمموعة من اخلرباء احملكمني 
جمموعة  على  للتطبيق  صالحيتها  مدى  على  للوقوف 
ضوء  يف  الرقمي  التدريس  ملهارات  ومشوليتها  البحث 
هذه  إرفاق  مت  وقد  الرابعة،  الصناعية  الثورة  متطلبات 
موضع  احملكمون  ليجعلها  املالحظة  بطاقة  مع  القائمة 
تعديل  التحكيم عن  البطاقة. وأسفر  تقييم  اعتبار عند 
وأصبحت  املهارات  بعض  وحذف  الصياغات  بعض 
الداخلي يف بطاقة  أمَّا عن االتساق  24 مهارة فقط. 
املالحظة فقد مت حسابه عن طريق تطبيق معادلة معامل 
مهارات  يف  االرتباط  معامل  وكان  سبريمان،  االرتباط 
التخطيط للتدريس الرقمي )0.755(، ومعامل االرتباط 
 ،)0.746( الرقمي   للتدريس  التنفيذ  مهارات  يف 
الرقمي  للتدريس  التقومي  مهارات  يف  االرتباط  ومعامل 
)0.768(. ويؤكد ذلك أنَّ معامل االرتباط بني مهارات 
البطاقة مبحاورها الثالثة والدرجة الكلية للبطاقة دال عند 

.)0.01( مستوى 
الدراسة االستطالعية وثبات بطاقة املالحظة:

من أجل التأكد من ثبات االختبار، مت تطبيقه على 
عينة استطالعية من أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية 
بلغ عدد  العينة األساسية، قد  جامعة اجلوف من غري 
أفراد العينة االستطالعية 10 أساتذة مساعدين، وبعد 
تطبيق للبطاقة مرتني بينهما 16 يوًما، مت حساب نسبة 
)Cooper(كوبر،  معادلة  تطبيق  خالل  من  االتفاق 
االتفاق  نسبة  أنَّ  عن  اإلحصائية  املعاجلات  وأسفرت 

تراوحت ما بني بلغ )88% - 100%( وهي نسبة مرتفعة 
تؤكد ثبات البطاقة، ومن مثَّ أصبحت يف صورهتا النهائية 
للتطبيق، وحتتوي على 24 مهارة فرعية موزعة  صاحلة 
على 3 مهارات رئيسة للتدريس الرقمي هي )التخطيط، 
اآليت: اجلدول  يوضحها  كما  التقومي(،  التنفيذ، 

جدول رقم )2( مواصفات بطاقة مالحظة مهارات التدريس الرقمي يف 
ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

مهارات التدريس 
الرقمي يف ضوء 
متطلبات الثورة 
الصناعية الرابعة

املهارات 
الفرعية

أرقام املفردات وفًقا 
للبطاقة يف صورهتا 

النهائية

الوزن النسيب 
ملفردات البطاقة

25%1-66التخطيط

50%7-1218التنفيذ

25%19 - 624التقومي

100%24اجملموع

على  القائم  التدرييب  للربانمج  املقرتح  التصور   
مهارات  لتطوير  الرابعة  الصناعية  الثورة  متطلبات 

الرقمي: التدريس 
هدف الربانمج تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس بكلية 
الرقمي  التدريس  مهارات  يف  البحث(  )جمموعة  الرتبية 
وانطلق  الرابعة،  الصناعية  الثورة  متطلبات  على  القائم 
الربانمج من عدة مربرات تتمحور حول التطور اهلائل يف 
تقنية التعليم، والتحدايت املستقبلية اليت يفرضها الذكاء 
الصناعية  الثورة  متطلبات  تلبية  وضرورة  االصطناعي، 
الرابعة لتخريج معلمني قادرين على أتهيل طالهبم لعصر 
أنَّ  عن  فضاًل  األعمال،  ورايدة  واإلبداع  املعرفة  إنتاج 
كليات الرتبية هي املسؤولة عن تطوير التدريس واخلطط 

والربامج األكادميية يف كليات اجلامعة.
أسس بناء الربانمج:

لبناء  الفلسفية  إىل جمموعة من األسس  التوصل  مت 



د. سامل مبارك العنزي: تطوير مهارات التدريس اجلامعي الرقمي يف ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة 14

السابقة  الدراسات  ضوء  يف  املقرتح  التدرييب  الربانمج 
األسس  هذه  ُعِرضت  وقد  الصلة،  ذات  واألدبيات 

احلايل. للبحث  النظري  اإلطار  هَّناية  يف  الفلسفية 
الربانمج  حمتوى  لتدريس  الذكية  التعلم  بيئة  تصميم 

املقرتح:
الربانمج  حمتوى  لتدريس  الذكية  التعلم  بيئة  تصميم  مت 
ابالعتماد على تقنية إنرتنت األشياء، وقد مت استخدام 
التصميم  مت  و   ،)ADDIE( التعليمي  التصميم  منوذج 

اآلتية: اخلطوات  وفق 
التدريس )جمموعة -- حتديد احتياجات أعضاء هيئة 

البحث( متمثلة يف مهارات التدريس الرقمي القائمة 
على متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

جمموعة البحث من أعضاء هيئة التدريس يف كلية --
الرتبية من رتبة )أستاذ مساعد وأستاذ مشارك يف 

املختلفة(. الرتبوية  التخصصات 

منصة -- تستخدم  ذكية،  تعلم  بيئة  استخدام  مت 
جملموعة  تتيح  تفاعلية  منصة  وهي   ،)Nearpod(
التدرييب  الربانمج  حمتوى  على  االطالع  البحث 
التأكد من توافر اهلواتف  بطريقة تفاعلية، وقد مت 

البحث. جمموعة  أفراد  مجيع  لدى  الذكية 
ممثلة -- اليت كانت  التدرييب  الربانمج  أهداف  حتديد 

الرقمي. التدريس  ملهارات 
مت بناء حمتوى الربانمج يف ضوء أهدافه، ومت تنظيم --

مصغرة  تعليمية  وحدات  أربع  شكل  يف  حمتواه 
)Modules(، كأن يبدأ كل (Module) أبهداف، 
أنشطة  على  حيتوي  تفاعلي،  بشكل  حمتواه  وبناء 

ذاتية. راجعة  وتغذية  ذايت  وتقومي  وتدريبات 
مدة تطبيق التجربة 12 أسبوًعا.--

حمتوي الربانمج التدرييب:

جدول رقم )3( حمتوى الربانمج التدرييب املقرتح القائم على متطلبات الثورة الصناعية الرابعة لتنمية مهارات التدريس الرقمي.

)Modules( حمتوى الربانمج املمثل يف الوحدة املصغرةالوحدات التعليمية املصغرة 

تطبيقات مستحداثت تقنيات التعليم والذكاء االصطناعي يف العملية 
التعليمية.

التعلم  التعليم احلديثة – تطبيقات الذكاء االصطناعي يف  تصنيفات تقنيات 
والتعليم – الواقع االفرتاضي وكيفية التعاطي معه يف العملية التعليمية.

التعلم مدى احلياة، وأدوار تقنيات التعليم يف تطبيقه وحتقيق أهدافه.التعلم مدى احلياة والتنمية املستدامة.

مفهوم عوملة الكفاءة وأبعادها، وآليات حتقيقها من خالل التدريس اجلامعي التعليم من أجل عوملة الكفاءة.
وإعداد املعلم.

التدريس الرقمي: مهاراته وإسرتاتيجيات تدريسه وتقنيات التعليم اليت يعتمد التعلم والتعليم الرقمي.
عليها آليات التقومي الرقمي وأدواته.

تصميم إسرتاتيجيات التعليم والتعلم:
التدريس؛  إسرتاتيجيات  من  حزمة  الربانمج  أاتح 
ليستعني هبا أعضاء هيئة التدريس )جمموعة البحث( يف 
تدريس طالهبم مثل: الفصل املقلوب – التعلم التعاوين 
عرب  املعرفية  الرحالت   – املهام  على  القائم  التعلم   –

إخل. الويب... 

األنشطة التعليمية:
لتدريب  الربانمج  يف  التدريبة  األنشطة  تنوعت 
جمموعة البحث مثل إعداد دروس منوذجية يتم االعتماد 
عليها يف التدريس الرقمي وغريها من تطبيقات للتقنيات 

املتنوعة. التعليمية 
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املواد التعليمية ومصادر التعلم:
املتنوعة  الرقمية  التعلم  مصادر  من  حزمة  ُصمِّمت 
 Pdf وملفات  تقدميية  وعروض  فيديو  حمتوى  مثل: 
شكل  يف  ذلك  إرفاق كل  ومت  إثرائية،  مواقع  وروابط 

التعليمية. للمديلوالت  مالحق 
الربانمج التدرييب يف صورته النهائية:

 تضمن اآليت:
وسائط -- على  ليحتوي  التعليمي  احملتوى  تصميم 

إلكرتونية وأنشطة وتدريبات وتقومي فردي ومجاعي 
الذكية. التعلم  بيئة  ليناسب  تفاعلي  بشكل 

برانمج -- على  احملتوى  عرض  يف  االعتماد  مت 
مجيع  على  متزامًنا  عرضه  يتم  حبيث  Nearpod؛ 

البحث. جملموعة  الذكية  التليفوانت  أجهزة 
أفراد -- بني  ومنتدايت  نقاش  جمموعات  إنشاء  مت 

البحث. جمموعة 
تصميم -- يف  الربامج  من  العديد  على  االعتماد  مت 

الصور والرسومات وإدارة حمتوى الفيديو ومعاجلته؛ 
ليتناسب مع أهداف الربانمج بوجٍه عام و حمتوى 

املديول الذي ورد فيه بوجٍه خاص.
--Nearpod رُِفع حمتوى الربانمج على منصة
بُعد، -- عن  البحث  جمموعة  أبفراد  الباحث  التقى 

وشرح هلم هدف الربانمج، وأجاب عن استفساراهتم 
عن كيفية سري التجربة.

مت إعداد دليل للمدرب ودليل للمتدرب شرح فيهما --
كيفية التعاطي مع برانمج التدريب وآليات تطبيقه.

صدق الربانمج:
الربانمج  صدق  من  الباحث  يتأكد  أن  أجل  من 
اخلرباء  من  جمموعة  على  ُعِرض  للتطبيق،  وصالحيته 
احملكمني، وقد أبدى احملكمون بعض املالحظات القليلة 
املتعلقة ابلتقومي داخل الربانمج؛ حيث أشاروا إىل ضرورة 

جملموعة  يسمح  أكثر  تطبيقًيا  بُعًدا  التقومي  أيخذ  أن 
الربانمج على طالهبم،  عليه  احتوى  ما  تطبيق  البحث 
بعض  تعديل  ومت  احملكمني،  مبالحظة  األخذ  مت  وقد 
األسئلة والتدريبات وإعطاؤها بُعًدا تطبيقًيا يتناسب مع 
املقررات التدريبية املختلفة اليت يدرسها جمموعة البحث 

خمتلفة. ختصصات  يف  الرتبية  ماجستري  لطالب 
إجراءات تطبيق التجربة:

التصميم التجرييب للبحث:
ذي التجرييب  التصميم  على  احلايل  البحث   اعتمد 

الواحدة. اجملموعة 
جمموعة البحث:

من  القصدية  ابلطريقة  البحث  جمموعة  اختيار  مت 
أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية جامعة اجلوف ميثلون 
التخصصات الرتبوية )تقنيات التعليم – املناهج و طرق 
و كان  النفس(،  علم   – الرتبوية  القيادة   – التدريس 
مجيعهم على رتبة أستاذ مساعد ابستثناء اثنني على رتبة 
البحث  جمموعة  أفراد  مجيع  بلغ  قد  و  مشارك،  أستاذ 
)15( عضًوا, و تربير ذلك أن كلية الرتبية هي اليت يعمل 
اليت ميكن  االرتكاز  نقطة  أهَّنا هي  الباحث، كما  فيها 
التجربة.  لتعميم  إرادة  هناك  إذا كانت  عليها  االعتماد 
أما عن عدد أفراد العينة وآلية اختيارها فقد مت االعتماد 
على أعضاء هيئة التدريس الذين كان جدوهلم الدراسي 
وظروفهم اخلاصة تسمح خبوض التجربة. وجتدر اإلشارة 
إىل أنه مت االعتماد على التصميم التجرييب للمجموعة 

الواحدة بسبب قلة عدد أفراد جمموعة البحث.
تطبيق التجربة:

مشلت  دراسًيا  أسبوًعا   13 التجربة  تطبيق  استغرق 
الفصل  يف  التجربة  ومتت  والبعدي،  القبلي  التطبيقني 
 – ه   1443 اجلامعي  العام  من  األول  الدراسي 

2021م.
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نتائج البحث ومناقشتها:
يتم اآلن استعرض نتائج البحث، وفًقا لرتتيب أسئلته 

وفروضه..
نتائج اإلجابة عن السؤال األول:

ما  ونصه: س1:  األول،  السؤال  عن  اإلجابة  متت 
تطوير  ينبغي  اليت  الرابعة  الصناعية  الثورة  متطلبات 

ضوئها؟ يف  الرتبية  بكليات  الرقمي  التدريس 
  لقد مت التوصل إىل قائمة مبتطلبات الثورة الصناعية

 الرابعة من خالل اإلطار النظري، ومت عرضها سابًقا يف
جدول رقم )1(.

نتائج اإلجابة عن السؤال الثاين:
ما س2:  ونصه:  الثاين،  السؤال  عن  اإلجابة   متت 
متطلبات على  قائم  تدرييب  لربانمج  املقرتح   التصور 
التدريس مهارات  لتطوير  الرابعة  الصناعية   الثورة 
الرقمي لدى أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية؟

الربانمج  لبناء  الفلسفية  األسس  حتديد  مت  لقد   
التدرييب املقرتح، ومت بناء الربانمج يف ضوئها، مت استعراض 
ذلك ابلتقصي سابًقا عند احلديث عن أسس الربانمج 

أهدافه وانتهاًء ابلتقومي. بداية من  بنائه  وخطوات 

نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث:
ما الثالث، ونصه: س3:  السؤال  اإلجابة عن   متت 
اجلانب تطوير  يف  املقرتح  التدرييب  الربانمج   فاعلية 
هيئة أعضاء  لدى  الرقمي  التدريس  ملهارات   املعريف 
على البحث(؟  )جمموعة  الرتبية  بكليات   التدريس 

اآليت: النحو 
اجلانب  تطوير  املقرتح يف  الربانمج  أثر  من  للتحقق 
البحث،  عينة  لدى  الرقمي  التدريس  ملهارات  املعريف 
والتحقق من صحة الفرض األول، ونصه: "يوجد فروق 
ذات داللة إحصائية عن مستوى )0.01( بني متوسطي 
رتب درجات أعضاء هيئة التدريس )جمموعة البحث( يف 
القياسني القبلي والبعدي على االختبار املعريف ملهارات 
استخدام  مت  البعدي"  التطبيق  لصاحل  الرقمي  التدريس 
النتائج  الستخراج  الالابرامرتية  اإلحصائية  األساليب 

وتفسريها.  وحتليلها 
املتوسط  حبساب  البياانت  وصف  مت  عليه،  وبناء 
احلسايب واالحنراف املعياري لدرجات جمموعة البحث يف 
التطبيقني القبلي والبعدي على االختبار املعريف ملهارات 

التدريس الرقمي، كما يوضحها اجلدول اآليت:

جدول رقم )4( اإلحصاءات الوصفية لدرجات جمموعة البحث يف التطبيقني القبلي والبعدي على االختبار املعريف ملهارات التدريس الرقمي.

اجلانب املعريف 
ملهارات التدريس 

الرقمي

أكرب درجةأصغر درجةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعددالتطبيق

159.663.32516قبلي

1525.884.492338بعدي

يتبني من اجلدول السابق أن قيم املتوسطات احلسابية 
التطبيق  قيمتها يف  البعدي أكرب بكثري من  التطبيق  يف 
حتسني  يف  املقرتح  الربانمج  أثر  يربز  وذلك  القبلي، 
معارف جمموعة البحث يف مهارات التدريس الرقمي يف 
ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ويبدو أيًضا من 
النتائج أنَّ االستعانة ببيئة تعلُّم ذكية قائمة على إنرتنت 

األشياء كان هلا دور فاعل يف جناح التجربة.

وللتحقق من الفروق بني التطبيقني القبلي والبعدي 
لالختبار املعرف، استخدم البحث اختبار ولكوكسون 
على  االعتماد  ومت  املرتابطتني،  للمجموعتني   )Z(
سابًقا-  اإلشارة  متت  -كما  الالابرماتري،  اإلحصاء 
نظرًا لقلة عدد أفراد العينة، ومن مثَّ يصعب تطبيق اختبار 
)ت(، وقد أسفر تطبيق اختبار ولكوكسون عن النتائج 

اآليت: اجلدول  يوضحها  اليت 
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جدول رقم )5( نتائج اختبار )Z ولكوكسون( لدرجات التطبيقني القبلي والبعدي على االختبار املعريف ملهارات التدريس الرقمي.

اجلانب املعريف 
ملهارات 
التدريس 
الرقمي.

فرق الرتب 
بني

متوسط العدداإلشارة
الرتب

مستوى قيمة Zجمموع الرتب
الداللة 
اإلحصائية

R مستوى
األثر

بعدي - 
قبلي

aسالبة
دال عند 0003.779

مستوى 
0.01

كبري1

18b8.5 170موجبة

يتبني من اجلدول رقم )5( أنَّ جمموع الرتب موجبة 
على  والبعدي  القبلي  التطبيقني  بني  للفرق  اإلشارة 
سالبة  الرتب  نظري   ،)170( بلغ  قد  املعريف  االختبار 
داللة  ذات  فروق  وجود  يؤكد  وذلك  )0(؛  اإلشارة 
إحصائية بني درجات التطبيقني القبلي والبعدي لصاحل 
احلايل. للبحث  األول  الفرض  يُقبل  مثَّ  ومن  األخري، 

الداللة  الفروق ذات  الباحث من أنَّ  يتأكد  ولكي 
احلايل،  البحث  يف  املستقل  للمتغري  ترجع  اإلحصائية 
وتين  مان  الختبار  املناسب  األثر  حجم  ابختبار  قام 

 .)2011 )حسن،  الالابرامرتي  

  
وهي متثل جمموع الرتب موجبة اإلشارة  )متوسطها 
  R قيمة  وتكون  املفردات،  عدد  هي   n عددها(،   ×
)أقل من 0.04 ضعيفة(، )أكرب من 0.04 حىت 0.7 
متوسط(، )أكرب من 0.7 حىت 0.9 قوي(، )أكرب من 
0.9 قوي جًدا(، وابلعودة إىل اجلدول السابق يتبني أنَّ 
حجم التأثري = 1، و هو ما يعين أنَّ حجم أثر الربانمج 

املقرتح قوي جًدا.
 نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع واألخري:

ونصه:  )األخري(،  الرابع  السؤال  عن  اإلجابة  متت 
املقرتح يف تطوير  التدرييب  الربانمج  فاعلية  ما  س4: 
اجلانب األدائي ملهارات التدريس الرقمي لدى أعضاء 

هيئة التدريس بكليات الرتبية )جمموعة البحث(؟
اجلانب  تطوير  املقرتح يف  الربانمج  أثر  من  للتحقق 
البحث،  عينة  لدى  الرقمي  التدريس  ملهارات  املعريف 
والتحقق من صحة الفرض الثاين، ونصه: "يوجد فروق 
ذات داللة إحصائية عن مستوى )0.01( بني متوسطي 
رتب درجات أعضاء هيئة التدريس )جمموعة البحث( 
يف القياسني القبلي والبعدي على بطاقة املالحظة ألداء 
مت  البعدي"،  التطبيق  لصاحل  الرقمي  التدريس  مهارات 
واالحنراف  احلسايب  املتوسط  حبساب  البياانت  وصف 
املعياري لدرجات جمموعة البحث يف التطبيقني القبلي 
التدريس  والبعدي على بطاقة مالحظة األداء ملهارات 

الرقمي، كما يوضحها اجلدول اآليت:
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جدول رقم )6( اإلحصاءات الوصفية لدرجات جمموعة البحث يف التطبيقني القبلي والبعدي على بطاقة مالحظة األداء ملهارات التدريس الرقمي.

أكرب درجةأصغر درجةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعددالتطبيقاحملاور

1572.06212قبليمهارات التخطيط

1518.672.191524بعدي
1512.582.95616قبليمهارات التنفيذ

1528.493.862233بعدي
158.612,45410قبليمهارات التقومي

1518.422.671427بعدي

مهارات التدريس 

الرقمي ككل

1524.7224,711933قبلي
1568.394.625882بعدي

املتوسطات  قيم  أنَّ  السابق  اجلدول  من  يتضح 
احلسابية يف التطبيق البعدي أكرب بكثري من نظريهتا يف 
القبلي، وذلك يربز أثر الربانمج املقرتح يف حتسني أداء 
الرقمي يف ضوء  التدريس  مهارات  البحث يف  جمموعة 
متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، ويبدو أيًضا من النتائج 
أنَّ االستعانة ببيئة تعلم ذكية قائمة على إنرتنت األشياء 

كان هلا دور فاعل يف جناح التجربة.
والبعدي  القبلي  التطبيقني  بني  الفروق  من  وللتحقق 
للمجموعتني   )Z( ولكوكسون  اختبار  استخدام  مت 
عن  ولكوكسون  اختبار  تطبيق  أسفر  وقد  املرتابطتني، 

اآليت: اجلدول  يوضحها  اليت  النتائج 

جدول رقم )7( نتائج اختبار )Z ولكوكسون( لدرجات التطبيقني القبلي والبعدي على بطاقة مالحظة األداء ملهارات التدريس الرقمي.

العدداإلشارةفرق الرتب بنياحملور
متوسط 

الرتب

جمموع 

الرتب
Z قيمة

مستوى الداللة 

اإلحصائية
R

مستوى 

األثر

قبلي - بعديالتخطيط
a000سالبة

3.791
دال عند 

مستوى 0.01
كبري1

b158.5 170موجبة

قبلي - بعديالتنفيذ
a000سالبة

3.782
دال عند 

مستوى 0.01
كبري1

b158.5 170موجبة

قبلي - بعديالتقومي
a000سالبة

3.790
دال عند 

مستوى 0.01
كبري1

b158.5 170موجبة
املهارات 

ككل
قبلي - بعدي

a000سالبة
3.789

دال عند 

مستوى 0.01
كبري1

b158.5 170موجبة

يتبني من اجلدول رقم )7( أنَّ جمموع الرتب موجبة 
على  والبعدي  القبلي  التطبيقني  بني  للفرق  اإلشارة 

سالبة  الرتب  نظري   ،)170( بلغ  قد  املعريف  االختبار 
داللة  ذات  فروق  وجود  يؤكد  وذلك  )0(؛  اإلشارة 
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على  والبعدي  القبلي  التطبيقني  بني درجات  إحصائية 
يُقبل  مثَّ  ومن  البعدي،  لصاحل  األداء  مالحظة  بطاقة 
الفرض الثاين واألخري للبحث احلايل. ويوضح اجلدول 
على  يدل  وهذا   1  = التأثري  حجم  أنَّ  أيًضا  السابق 
تنمية  يف  جًدا  مرتفعة  املقرتح كانت  الربانمج  فاعلية 
اجلانب األدائي ملهارات التدريس الرقمي لدى جمموعة 

لبحث. ا
السابقني  السؤالني  نتائج  وافقت  قد  تكون  وبذا 
الثالث واألخري ما توصلت إليه دراسات كلٌّ من: حممد 
 (2019)  Bedir و   ،)2020( وسراج   )2021(
بتطوير مهارات التدريس الرقمي ابالعتماد على برامج 
ا قد اتفقت مع دراسة حممد )2021(  مقرتحة، إال أهَّنَّ
للتدريب  ذكية كمنصة  تعلم  بيئات  استخدام  فقط يف 
مجيع  عن  احلايل  البحث  وتفرد  املقرتح،  الربانمج  على 
الدراسات السابقة أبنَّه طوَّر أداء أعضاء هيئة التدريس 
ضوء  يف  الرقمي  التدريس  مهارات  يف  الرتبية  بكلية 

الصناعي.  الذكاء  متطلبات 
 وميكن تفسري النتائج السابقة على النحو اآليت:

اعتماد الربانمج املقرتح على متطلبات الثورة الصناعية --
الربانمج  حمتوى  جعل  فلسفية،  الرابعة كمرجعية 
تقنيات  تطبيقات  من كل  االستفادة  على  يعتمد 
التعليم احلديثة، وتقنيات الذكاء االصطناعي مثل 
تنمية  فعاٌل يف  إنرتنت األشياء، وكان لذلك دوٌر 
املعارف واملفاهيم واألداء ملهارات التدريس الرقمي 

بشكل فعَّال لدى جمموعة البحث.
إنَّ تركيز الربانمج على مديوالت التعلم الذايت من --

خالل بيئة تعليمة ذكية، قد حفز جمموعة البحث 
فبيئة  ممتاز،  بشكل  الربانمج  من  االستفادة  على 
املرونة، وكانت هناك فرص  أاتحت  الذكية  التعلم 

مًعا. التشاركي  الذايت والتعلم  للتعلم 
ركز الربانمج املقرتح على تدعيم اجلوانب التطبيقية --

لتطبيق  البحث  الفرصة جملموعة  إاتحة  من خالل 

الذكاء  متطلبات  ضوء  يف  الرقمي  التدريس 
الرتبية. يف كلية  طالهبم  على  االصطناعي 

مثل: -- التعلم  وحمفزات  اإللكرتونية  األنشطة  تنوع 
وامللفات  اإلثرائية  اإللكرتونية  واملواقع  الفيديوهات 
الورقية والتدريبات؛ كانت أدوات جاذبة للربانمج، 
وحفزت جمموعة البحث لالستفادة منه أبكرب قدر 

ممكن.
وهم -- الرتبية،  من كلية  البحث كوهَّنا  جمموعة  إنَّ 

يف  متخصصون  ومشاركون  مساعدون  أساتذة 
الرتبية ساعدهم ذلك على استقبال حمتوى الربانمج 
أسرع. بشكل  حمتواه  إتقان  وعلى  إجيايب،  بشكل 

التوصيات:
يف ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث احلايل؛ فإنَّه 
يوصي بضرورة إعادة النظر يف التدريس اجلامعي بوجٍه 
يف  النظر  وإعادة  الصناعية،  الثورة  متطلبات  يف  عام 
مجيع الربامج األكادميية بوجٍه عام وبرامج كليات الرتبية 
بوجٍه خاص لتطويرها يف ضوء متطلبات الثورة الصناعية 
الذكاء  تطبيقات  من  االستفادة  ينبغي  الرابعة. كما 
االصطناعي مثل إنرتنت األشياء يف التدريس اجلامعي، 
كما تعدُّ الربامج التدريبية حلواًل انجحة لتطوير األداء 
التدريس اجلامعي والربانمج احلايل يعدُّ دلياًل حًيا على 
على  تطبيقه  إبعادة  احلايل  البحث  يوصي  لذا  ذلك؛ 
أعضاء هيئة التدريس يف كليات الرتبية املناظرة والكليات 

واإلنسانية. العلمية  التخصصات  يف  األخرى 
املقرتحات: 

يف ضوء نتائج البحث احلايل، يقرتح إجراء 
البحوث اآلتية:

الكليات اإلنسانية يف -- التدريس اجلامعي يف  تقومي 
الرابعة. الصناعية  الثورة  متطلبات  ضوء 

الثورة -- متطلبات  على  قائم  مقرتح  تدرييب  برانمج 
التقين  التفكري  مهارات  تنمية  يف  الرابعة  الصناعية 
العليا-  الدراسات  طالب  لدى  حنوه  واالجتاه 
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التعليم. تقنيات  ختصص 
تصور مقرتح لتطوير الربامج األكادميية يف كليات --

الرتبية يف ضوء متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
بكليات -- املعلمني  للطالب  مقرتح  تعليمي  برانمج 

املستقبل. معلم  معايري  الرتبية يف ضوء 

املراجع
أواًل: املراجع العربية:

االحتاد الدويل لالتصاالت )2018(، جمموعة أداءات 
املهارات الرقمية، متاح على: 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-
Inclusion/Documents/Digital-Skills- Toolkit_
Arabic.pdf.
التعليمية  املناهج  حتديث   ،)2019( علي  حدادة 
ملواكبة متطلبات الثورة الرقمية الثانية، احتاد الغرف 
العربية، دائرة البحوث االقتصادية، ص ص 1 – 

.29
حسانني، بدرية حممد)2020(، "تطوير برامج إعداد 
تباك  إلطار  وفًقا  الرقمي  العصر  يف  العلوم  معلم 
الرتبوية،  اجمللة   ،")pack Framework(
كلية الرتبية- جامعة سوهاج، مصر، ع 68، ص 

ص 2903 – 2974.
"السيناريوهات   ،)2019( خلف  أمساء  حسن، 
املقرتحة ملتطلبات التنمية املهنية اإللكرتونية للمعلم 
الرتبوية،  اجمللة  الرابعة"،  الصناعية  الثورة  ضوء  يف 
كلية الرتبية- جامعة سوهاج، مصر، ع 68، ص 

ص 2903 - 2974.
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دور الدراسات البينية يف حتقيق رؤية اململكة 2030 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 
ابجلامعات السعودية

The Role of Interdiscplinary Studies in Achievig the Kingdom  Vision 2030  from 

Faculty PersPectives in Saudi Universities
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مشرفة تدريب ابإلدارة العامة للتعليم مبحافظة الطائف.
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أ.د. عبدهللا بن علي آل كاسي
 أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم جبامعة امللك

خالد- كلية الرتبية.
Prof. Abdullah Ali Al Kasi

A professor of Curricula and Methods of Teaching 
Science, King Khaled University

العربية  اململكة  رؤية  البينية،  الدراسات  املفتاحية:  الكلمات 
املستقبلية  التوجهات  االثنوغرايف،  البحث   ،2030 السعودية 

للدراسات البينية، معوقات الدراسات البينية.
 امللخص: هدف البحث إىل تعرف دور الدراسات البينية يف 
التدريس  حتقيق رؤية اململكة 2030 من وجهة نظر أعضاء هيئة 
يف  الباحثني  تواجه  اليت  املعوقات  وتعرف  السعودية،  ابجلامعات 
الدراسات البينية كما هي موجودة يف السياق الواقعي، وتعرف احللول 
البينية يف  للدراسات  املستقبلية  املعوقات والتوجهات  املقرتحة هلذه 
النوعي  البحث  منهج  على  البحث  واعتمد  السعودية،  اجلامعات 
ألهدافه،  مالئمة  األكثر  يعدُّ  الذي  االثنوغرايف  البحث  أسلوب 
وشارك فيه ستة من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية 
درجاهتم العلمية )أستاذ –أستاذ مشارك(، وقد مت اختيارهم قصداًي 
بعد موافقتهم على املشاركة، ومُجعت البياانت ابستخدام االستبانة 
بشقيها املغلق واملفتوح، ومقابلة جمموعة الرتكيز، ومت مراعاة املوثوقية 
للبحوث النوعية، ومن مثَّ مت حتليل البياانت بعد مجعها وتفريغ املقابلة 
وقراءهتا عدة مرات؛ حيث توصل البحث إىل جمموعة من النتائج 
املتمثلة يف وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس عن دور الدراسات 
البينية يف حتقيق رؤية اململكة 2030، وُصنِّفت املعوقات اليت تواجه 
الباحثني يف جمال الدراسات البينية إىل: معوقات متعلقة ابلتنظيمات 
التوصل  ومت  ابلباحثني،  ومتعلقة  ابلكليات،  ومتعلقة  والسياسات، 
إىل جمموعة واسعة من احللول املقرتحة لتجاوز تلك املعوقات، كما 
ُحِصرت أهم التوجهات املستقبلية لتعزيز دور الدراسات البينية يف 

حتقيق رؤية اململكة2030، ومنها ُوِضعت بعض التوصيات.

Key words: Interdisciplinary studies, Saudi Arabia vision 2030 , 
Ethnographic research , future directions for of interdisciplinary 
studies , Obstacles of interdisciplinary studies.
Abstract: This study aimed at investigating the role of in�
terdisciplinary studies in achieving Saudi Arabia Vision, 
 2030from  the  faculty  members  ’perspectives  in  Saudi 
universities ,identifying the obstacles facing researchers 
in  these  interdisciplinary  studies  as  they  are  in  the  real 
context  ,and identifying the  proposed solutions  to  these 
obstacles  and  the  future  directions  of  interdisciplinary 
studies  in  Saudi  universities  .The  qualitative  as  well  as 
the  ethnographic  research  methods  were  utilized  .Six 
professors and associate professors in Saudi universities 
were  intentionally  selected  to  participate  in  this  study. 
Utilizing  both  the  closed  and  the  open  questionnaire  as 
well as the focus group interview ,taking into account the 
reliability of the qualitative research ,data was collected 
and analyzed .A set of results represented in the views of 
faculty members on the role of interdisciplinary studies in 
achieving the Kingdom Vision 2030 were presented .The 
obstacles facing researchers in the field of interdisciplin�
ary studies were classified into obstacles related to regu�
lations and policies ,colleges ,and researchers .Proposed 
solutions to overcome these obstacles as well as import�
ant future directions to enhance the role of interdisciplin�
ary studies in achieving the Kingdom’s Vision 2030 were 
identified .Some recommendations were also presented. 
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مقدمة:
املشكالت  حل  يف  الرايدة  العلمي  البحث  احتل   
اجملتمعات  يف  وخصوًصا  العصور  مرِّ  على  البشرية 
شىت  يف  املتسارعة  التطورات  ظل  ويف  منها،  املتقدمة 
من  العامل  يواجه  وما  وتنوعها  العلوم  وتعدد  اجملاالت 
مما  تعقيًدا،  أكثر  املشكالت  أصبحت  طبيعية  أزمات 
استدعى إجياد مداخل حبثية متجددة حتافظ على الرايدة 
يف حل املشكالت وهتدف إىل املسامهة يف حتقيق جودة 
احلياة، خصوًصا يف ظل تزايد حرص اجملتمعات املتقدمة 
على حتقيق التنمية املستدامة، مما أبرز أمهية الدراسات 
عام،  بوجٍه  التعليم  فلسفات  مهمة من  البينية كفلسفة 
يف  أمهيتها  فربزت  خاص،  بوجٍه  اجلامعي  والتعليم 
البحث العلمي كأحد أهم االجتاهات املعاصرة للربامج 
تداخل  تعين  ا  إهَّنَّ حيث  العلمي؛  والبحث  األكادميية 
والتقنيات  واخلربة،  املعرفة،  بني  واجلمع  التخصصات 
العامل،  استكشاف  أجل  من  التخصصات  خمتلف  من 
وتتأكد   ،)Chettiparamb, مشكالته)2007  ومعاجلة 
هذه األمهية للدراسات البينية مواكبة لظهور مشكالت 
بينية  دراسات  من خالل  إال  تناوهلا  ميكن  ال  وظواهر 
يشرتك فيها أكثر من نظام علمي، وحياول هذا البحث 
أن يقرأ دور الدراسات البينية يف حتقيق الرؤية 2030، 
العربية  اململكة  يف  القوة  مكامن  الستثمار  تسعى  اليت 
استثمارية  وقوة  متميز،  إسرتاتيجي  موقع  من  السعودية 
عريّب  وعمق  واستدامة،  قوة  أكثر  اقتصاد  خللق  رائدة 
وإسالمّي ميكن تسخريه يف تعزيز مكانتها كمحرك رئيس 
وآسيا  أفريقيا  الثالث:  القارات  ولربط  الدولية  للتجارة 
وأورواب؛ حيث تُويل القيادة ذلك كل االهتمام وُتسّخر 
وضعت  وقد  الطموحات،  لتحقيق  اإلمكاانت  كل 
الرؤية حجر األساس بتحديد ثالثة حماور رئيسة هي: 
جمتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح، يتفرع منها 
ستة وتسعون هدفًا إسرتاتيجيًّا؛ حيث تسعى الستثمار 
ضيوف  خدمة  يف  وإمكاانته  احليوي  اجملتمع  طاقات 

الرمحن على أكمل وجه، واالعتزاز ابهلوية الوطنية العريقة 
له، واستثمار البيئة العامة يف اململكة مبا حيقق السعادة 
والرخاء ألبنائها واملقيمني فيها، مما يتطلب تعزيز الصّحة 
البدنية والنفسية واالجتماعية، وتعزيز التنمية االجتماعية 
وتنشيطها لبناء جمتمٍع قوي منتج، وذلك يتطلب تعزيز 
التعليم اهلادف  دور األسرة وقيامها مبسؤولياهتا، وتوفري 
إىل بناء الشخصية، وإرساء منظومة اجتماعية وصحية 
يوفر  املزدهر  واالقتصاد  للمواطن،  التمكني  تضمن 
تعليمي منسجم  نظاٍم  بناء  للجميع من خالل  الفرص 
الشباب  ويؤهل  ويُزوِّد  العمل،  سوق  احتياجات  مع 
إىل  املستقبل،  لوظائف  الالزمة  ابملهارات  اجلنسني  من 
واملشاريع  األعمال  لرواد  اقتصادية  فرص  توفري  جانب 
والوطن  الكبرية،  الشركات  إىل  ابإلضافة  الصغرية، 
الطموح الذي يسعى لتطبيق مبادئ الكفاءة واملساءلة 
على مجيع املستوايت من أجل حتقيق الرؤية، مبا يف ذلك 
وعالية  للمساءلة  وخاضعة  وشفافة  فاعلة  بناء حكومة 
األداء تضمن التمكني للجميع، ومن هنا تربز مشكلة 
البحث يف حماولة تعرف دور الدراسات البينية يف حتقيق 
حياة  ومنط  حبياة كرمية  أفراده  ينعم  جمتمع  ببناء  الرؤية 

إجيابية جاذبة. بيئة  يوفر  صّحي، وحميط 
مشكلة البحث:

 تتلخص مشكلة البحث يف أنَّه على الرغم من أمهية 
املختلفة ووصف  املشكالت  البينية يف حل  الدراسات 
املستجدة،  املتداخلة احلديثة وحل املشكالت  الظواهر 
والتوجهات العاملية حنو تفعيل الدراسات البينية يف الربامج 
األكادميية، وتناول املختصني يف التخصصات املختلفة 
املستدامة،  التنمية  حتقيق  يف  البينية  الدراسات  ألمهية 
اجلديدة،  األلفية  خالل  اإلنسانية  اجملتمعات  وتقدم 
فإنَّه مازالت هناك بعض املعوقات تواجه الباحثني وحتدُّ 
جاء  الدراسات، كما  من  النوع  هذا  على  إقباهلم  من 
يف دراسة كلٍّ من: )إبراهيم، 2016؛ العاين،2016؛ 

حممد،2020(. عبده،2016؛ 
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أمام  ورؤية  آفاقًا  تفتح  البينية  الدراسات  إنَّ  حيث 
يف  عليهم  يصعب  موضوعات  يف  للخوض  الباحثني 
وألمهية  دراستها)العاين،2016(،  املنفردة  ختصصاهتم 
تطوير  يف  اجلامعات  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  فئة 
التكوين  فإنَّ  فيه،  االبتكار  وقيادة  العلمي  البحث 
العلمي واملعريف الشامل للباحثني، من أساتذة اجلامعات 
األمهية، كما  عايل  أكادمييًّا  متطلًبا  ميثل  واليزال  كان، 
يكون  أن  ينبغي  التكوين  هذا  مبحتوى  االهتمام  أنَّ 
ابملراحل  مرورًا  مدروسة،  منهجية  وأساليب  أطر،  وفق 
وقدرهتا  فاعليتها  على  حفاظًا  وتؤهلها،  تصقلها  اليت 
Sustainable Produc� دميومة عطائها استمرار   على 

إنتاجها)العاين،2016،ص65(؛ وألنَّ  tion واستدامة 

الدراسات البينية تتحد مع الرؤية الطموحة 2030 يف 
وحل  لإلنسان  الرفاه  لتحقيق  السعي  يف  العام  اهلدف 
مشكالته وحتقيق التنمية املستدامة؛ حيث تدعم الرؤية 
فإنَّ هذا  براجمها،  فيه ضمن  العلمي واالبتكار  البحث 
حتقيق  يف  البينية  الدراسات  دور  تعرف  حياول  البحث 
التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من   2030 الرؤية 
تواجه  اليت  املعوقات  عن  والكشف  اجلامعات،  يف 
الباحثني عند إجراء الدراسات البينية يف السياق الواقعي 
يقرتحوهَّنا  اليت  احللول  وأهم  السعودية،  اجلامعات  يف 
ملواجهة املعوقات إن وجدت، وكما حياول تعرف وجهة 
نظرهم حول التوجهات املستقبلية للدراسات البينية يف 

السعودية. اجلامعات 
أسئلة البحث:

اململكة -  رؤية  حتقيق  يف  البينية  الدراسات  دور  ما 
التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من   2030

السعودية؟ ابجلامعات 
ما املعوقات اليت تواجه الباحثني يف الدراسات البينية - 

ابجلامعات  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من 
السعودية؟

ما احللول املقرتحة ملواجهة املعوقات من وجهة نظر - 

أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات السعودية؟
يف -  البينية  للدراسات  املستقبلية  التوجهات  ما 

اجلامعات السعودية؟
أهداف البحث:

حتقيق -  يف  البينية  الدراسات  دور  على  التعرف 
اململكة 2030 من وجهة نظر أعضاء هيئة  رؤية 

السعودية. ابجلامعات  التدريس 
يف -  الباحثني  تواجه  اليت  املعوقات  على  التعرف 

هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  البينية  الدراسات 
التدريس ابجلامعات السعودية كما هي موجودة يف 

الواقعي. السياق 
التعرف على احللول املقرتحة هلذه املعوقات من وجهة - 

نظر أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية.
التوجهات املستقبلية للدراسات البينية يف اجلامعات - 

السعودية.
أمهية البحث: تتلخص أمهية البحث فيما يلي:

تزويد صانعي السياسات حول دور الدراسات البينية - 
السعودية2030. العربية  اململكة  رؤية  حتقيق  يف 

إفادة أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا - 
حول مسامهة حبوثهم البينية يف حتقيق الرؤية 2030.

الكشف عن فجوات حبثية تفيد الباحثني لردم هذه - 
الفجوات ابلبحث العلمي.

حتديد املعوقات اليت تواجه الباحثني يف الدراسات - 
البينية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات 
الواقعي. السياق  يف  موجودة  هي  السعودية كما 

مصطلحات البحث:
 :Interdisciplinarity الدراسات البينية

يُعرف الباحثان الدراسات البينية يف هذا البحث 
ا:" منط من تصميم البحوث العلمية الذي يقوم  أبهَّنَّ
به أعضاء هيئة التدريس أو طالب الدراسات العليا 

بتحديد وتقييم ودمج معلومات أو بياانت أو تقنيات 
أو أدوات أو وجهات نظر أو مفاهيم أو نظرايت 
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من اثنني أو أكثر من التخصصات؛ لتحقيق هدف 
البحث من وصف للظواهر أو فهم للقضااي، ومعاجلة 

للمشكالت، وابتكار مناهج وحلول جديدة متتد 
خارج نطاق ختصص أو جمال تعليمي واحد".

رؤية اململكة العربية السعودية 2030:
السعودية  العربية  اململكة  رؤية  الباحثان  يُعرف 
الرئيسة  الصفحة  يف  املذكورة   " ا  أبهَّنَّ البحث  هذا  يف 
الشؤون  جملس  أعدها  اليت  وهي  الرؤية2030،  ملوقع 
االقتصادية والتنمية وأقرها جملس الوزراء، يف شهر أبريل 
من عام2016، اليت ركزت على احملور االجتماعي أواًل 
بيئته  قيمة راسخة،  بناء جمتمع حيوي  يتمثل يف  الذي 
عامرة وبنيانه متني، واحملور االقتصادي اثنًيا من خالل 
بناء اقتصاد مزدهر فرصه مثمرة، استثماره فاعل، تنافسيته 
جاذبة، وموقعه مستغل، واحملور الثالث الذي يتمثل يف 

فاعلة ومواطنه مسؤول. بناء وطن طموح حكومته 
حدود البحث: ُأجري البحث يف إطار احلدود اآلتية:

إىل  سبتمرب   25 من  الفرتة:  يف  البحث  إعداد  مت 
جمموعة  البحث  عينة  وكانت  2021م،  ديسمرب   2
السعودية  اجلامعات  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  من 
وافقوا  ممن  مشارك-أستاذ(  )أستاذ  العلمية  درجاهتم 
على املشاركة يف هذا البحث وعددهم ستة أشخاص: 
كاآليت:  وختصصاهتم  واحدة  )ذكور(-وأنثى  مخسة 
املناهج وطرق التدريس، الدراسات االجتماعية، أصول 
الرتبية، بقصد تقصي وجهة نظرهم حول دور الدراسات 
البينية يف حتقيق رؤية اململكة 2030، وتُعرف املعوقات 
اليت تواجه الباحثني يف اجلامعات السعودية عند إجراء 
والتوجهات  عليها،  التغلب  وسبل  البينية  البحوث 
السعودية. اجلامعات  يف  البينية  للدراسات  املستقبلية 

البحث  منهج  البحث على  اعتمد  البحث:  منهج 
النوعي التصميم االثنوجرايف Ethnography، الذي يركز 
على دراسة الثقافة املشرتكة جملموعة قد تكون صغرية كأن 
تكون مكونة من )بضعة معلمني، أو عدد قليل من العاملني 

.)Creswell, Poth, 2018( االجتماعية(  اخلدمة  يف 
أدبيات البحث:

حديث  قدمي  توجه  البينية  الدراسات  حنو  التوجه   
يهتم به الباحثون وطالب الدراسات العليا؛ لدورها يف 
والتقنيات  واملهن  الفكرية  املدارس  بني  والتكامل  الربط 
اليت يستهدفها  املشرتكة  املهمات  اليت تسهم يف حتقيق 
توظيف  احلصر  املثال ال  فعلى سبيل  العلمي،  البحث 
تقنيات الذكاء االصطناعي يف اجملاالت املختلفة حيتاج 
الباحثني  ختصصات  فيها  تتعدد  بينية  دراسات  إىل 
للمشكالت،  علمية  وحلول  للظواهر  بوصف  للخروج 
ا  وإمنَّ معرفًيا  ترفًا  ليست  البيّنية  أبن  الوعي  توسع  ولقد 
صارت حاجة متأكدة يقتضيها البحث، وخصوًصا يف 
املوضوعات املركبة واملعّقدة اليت تتطلب، نظرًا من زوااي 
متعددة وبطرائق خمتلفة وهي ال تقتصر على متكني البحث 
من إمكاانت ورؤى ال يقدر عليها التخصص مبفرده، 
ا تقدم الدعم هلذا التخصص أو ذاك من خالل توفري  وإمنَّ
إطار للنقد اخلارجي تُناَقش فيه اآلراء وخُتَترب الفرضيات 

ختصص)بنخود،2016،ص16(. بكل  اخلاصة 
مفهوم الدراسات البينية:

 عرَّفها روتني، وبويكس مانسيال، وتشون، وكالين 
 )Rhoten ;Boix  Mansilla; Chun;and  Klein, 2006(
به  يقوم  الذي  املناهج  تصميم  من  "منط  ا:  أبهَّنَّ  
أعضاء هيئة التدريس أو الفرق الفردية بتحديد وتقييم 
أو  أدوات  أو  تقنيات  أو  بياانت  أو  معلومات  ودمج 
وجهات نظر أو مفاهيم أو نظرايت من اثنني أو أكثر 
من التخصصات أو اهليئات املعرفية لتعزيز قدرة الباحث 
على فهم القضااي، ومعاجلة املشكالت، وإنشاء مناهج 
جمال  أو  ختصص  نطاق  خارج  متتد  جديدة  وحلول 

.)3 ")ص.  واحد  تعليمي 
ا " عملية تقوم على اجلمع   عرَّفها حسن،2013أبهَّنَّ
بني كفاءات أو أفكار آتية من ميادين علمية أو فكرية 
خمتلفة؛ لتحقيق هدف مشرتك، وذلك ابلتوسل مبقارابٍت 
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خمتلفة ملواجهة مسألة بذاهتا أو مشكل بذاته")ص.241(.
ا:" دراسات تعتمد على   وعرَّفها إبراهيم 2016 أبهَّنَّ
العملية  أو  الرائدة،  املعرفة  من حقول  أكثر  أو  حقلني 
اليت يتم مبوجبها اإلجابة على بعض التساؤالت أو حل 
أو  جًدا،  واسع  موضوع  معاجلة  أو  املشكالت  بعض 
معقد يصعب التعامل معه بشكٍل كاٍف عن طريق نظام 

أو ختصص واحد" )ص.582(.
 إنَّ اهلدف اإلسرتاتيجي لتعريف الدراسات البينية جيب 
أن حيــدد بوضــوح املمارســات الــيت جيــب أن تتخــذ فيهــا، 
واحلقيقــة البســيطة هــي أنَّ التعريفــات املكثفــة وحدهــا ال 
تفعــل ذلــك التمييــز بشــكٍل كاٍف يف الدراســات البينيــة، 
وميكــن القــول أبنَّــه مــن املعــروف كيــف ينبغــي أن تكــون 
املمارســات جيــب أن  مــن  نــوٍع  البينيــة وأي  الدراســات 
تتضمنهــا، ومــن مثَّ فإننــا ال حنتــاج إىل تعريفــات موســعة 
االتفــاق حــول  مــا حنتــاج إىل  بقــدر  البينيــة  للدراســات 
جمموعــة مــن املمارســات الــيت جيــب أن تكــون املمارســات 
تعدديــة التخصــص املتبعــة اجعلهــا تســتحق أن ُتســمَّى 

.)Szostak، 2015( متعــددة التخصصــات
أمهية الدراسات البينية:

احلايل  الوقت  يف  البينية  البحوث  أمهية  تتجسد 
والتحدايت  اجملتمعية،  املشكالت  وحل  مواجهة  يف 
جماالت  يف  ترتكز  اليت  والعاملية  اإلقليمية  احمللية 
للشعوب؛  الثقايف  والفهم  والصحة،  والطاقة،  البيئة، 
من  بلغت  والتحدايت  املشكالت  تلك  إنَّ  حيث 
خالل  من  ودراسة  تعاون  إىل  حتتاج  لدرجة  التعقيد 
املختلفة  العلوم  بني  فيما  التقليدية  احلدود  جتاوز 
)عبده،2016، ص.159(، وتربز تلك األمهية كاآليت:

يف  وخصوًصا  البحث  يقتضيها  ملحة  حاجة   -
تتطلب نظرًا من زوااي  اليت  املركبة واملعّقدة  املوضوعات 
متكني  على  تقتصر  ال  وهي  خمتلفة.  وبطرائق  متعددة 
البحث من إمكاانت ورؤى ال يقدر عليها التخصص 
من  ذاك  أو  التخصص  هلذا  الدعم  تُقدِّم  ا  وإمنَّ مبفرده، 
خالل توفري إطار للنقد اخلارجي تُناَقش فيه اآلراء وخُتَترب 

ختصص. بكل  اخلاصة  الفرضيات 
- حاجة اجملتمعات إىل حل الكثري من املشكالت 
خربات  اجتماع  يقتضي  مما  األوجه،  واملتعددة  املركبة 
اإلطار  هذا  وتقنية من ختصصات عديدة، ويف  علمية 
أمهية  البينية  الدراسات  تكتسب  العامة  املشاريع  من 

ص.17(. )بنخود،2016،  ابستمرار  متضاعفة 
حيتاجون  الذين  القرار  لصانعي  املعلومات  توفري   -
اجلوانب  والبياانت حول  املعلومات  إىل  متزايدة  بصورة 
الثقافية،  والبيئية  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية 
املعلومات، فسوف  العلمية هذه  الدراسة  تُقدَّم  مل  وإذا 
يلجأ صانعو القرار إىل اتباع أسلوب التخمني، وصياغة 
ص  )عبده،2016،  الواقع  عن  تبتعد  قد  سياسات 

.)159
مواصفات الدراسات البينية: ختتلف الدراسات البينية 
عن غريها من الدراسات البحثية األخرى، يف كوهَّنا تتسم 
بعد من املواصفات واليت أمهها ما ذكره عبده)2016(، 

على النحو اآليت:
العلمية -  املمارسة  تعتمد  حيث  اهلرمية:  العالقات 

تبين  على  البينية  للدراسات   Practice  Scientific

مفهوم الربانمج البحثي Program Research بداًل من 
مشكلة  تقسيم  فيتم  للتخصصات،  املؤسسي  الشكل 
هذه  تعتمد  املستطاع،  قدر  أجزاء كثرية  إىل  البحث 
األجزاء على الرتتيب اهلرمي للمعرفة عرب التخصصات 
املختلفة؛ حيث إنَّ كل علم يعتمد على تلك العلوم اليت 
أن يسيطر على أي علم دون  لعلم  تسبقه، فال ميكن 
ترتيب  السلسلة، وكذلك  السابقة يف  ما ابلعلوم  معرفة 
األفكار، ويعين بذلك أن يبدأ الباحث ابلقضااي األكثر 
معرفة  إىل  ابلتدريج  يصل  حىت  معرفة  وأيسرها  بساطة 
يسبق  ال  اليت  األمور  بني  ترتيًبا  مفرتًضا  تعقيًدا،  أكثر 

. بعضها
اجلمع بني التأمالت الفلسفية واألنشطة العملية: - 

تعتمد البحوث البينية على "االستقراء"Induction عن 
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االستعانة  خالل  من  الدراسة  موضوع  فحص  طريق 
ابلعلوم ذات الصلة، فعلى سبيل املثال فإنَّ اجملتمع مبا 
حيتويه من أعضاء، وعالقات، وظواهر، ونظم معقدة، 
خمتلف  بني  التكامل  من  نوع  هناك  يكون  أن  يتطلب 
فهم  إىل  الوصول  أجل  من  االجتماعية  العلوم  فروع 
أن  جيب  فالبحث  اجملتمع،  عن  شامل  وتصور  دقيق، 

والتطبيق. النظرية  بني  يربط 
حتديد املفاهيم واملصطلحات: من املهم وضع إطار - 

مشرتك فيما بني العلوم املختلفة اليت سوف تعمل مًعا، 
من أجل حل مشكلة حبثية ما، ولذلك فإنَّ جناح البحوث 
البينية يعتمد على مواجهة االختالفات والتباينات فيما 

بني فروع العلوم املختلفة أثناء صياغة الربانمج البحثي.
يف -  تتوافر  أن  فيجب  املنهجية:  االختزالية  رفض 

املتعددة. العلمية  النظر  وجهات  البينية  الدراسات 
ترفض  مثَّ  ومن   Methodological Reduction

االختزال املنهجي فعلى الباحث أن يوسع حبثه ليشمل 
بوضوح  األخرى  النظر  وجهات  وفهم  نظره،  وجهة 

)ص159-ص.160(.
 ويرى الباحثان إضافة إىل ذلك أنَّ من أهم مالمح 

الدراسات البينية:
والطبيعية -  األساسية  العلوم  بني  الرتابط  توظيف 

والعلوم اإلنسانّية، واالستفادة من هذا الرتابط يف حل 
متكامل. بشكل  املشكالت 

املختلفة -  العلمي  البحث  مناهج  على  االرتكاز   
 ،Qualitative Research النوعي  البحث  وخصوًصا 
 ،Research  Methods  Mixed املختلط  والبحث 
على  ترتكز  اليت  البينية  الدراسات  لطبيعة  ملناسبتهما 

الواحدة. املشكلة  حل  يف  متعددة  نظر  وجهات 
حتديد املهارات اليت جيب أن ميتلكها املشاركون يف - 

الدراسة البينية.
معوقات حتدُّ من استثمار الدراسات البينية:

عن  الكشف  إىل  هدفت  اليت  الدراسات  تعددت 

عنها  اليت كشف  املعوقات  وخصوًصا  املعوقات،  هذه 
دراسة  ومنها:  اجلامعات  يف  التدريس  هيئة  أعضاء 
البينية  الدراسات   " بعنوان:  اليت   ،)2016 )إبراهيم، 
لدى أعضاء هيئة التدريس ابلعلوم االجتماعية ودورها 
يف حتقيق التنمية املستدامة "دراسة ميدانية"، استهدفت 
البينية  الدراسات  ثقافة  مستوى  على  التعرف  الدراسة 
يف  ودورها  جنران  جبامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى 
أهم  عن  والكشف  ابجملتمع،  املستدامة  التنمية  حتقيق 
املعوقات اليت تقف حائاًل دون تفعيل تلك الدراسات، 
وأسفرت نتائج الدراسة ارتفاع مستوى معوقات تفعيل 
الشراكات  ضعف  يف:  متثلت  وقد  البينية،  الدراسات 
البينية،  للدراسات  اجلامعة  تشجيع  وضعف  البحثية، 
وعوائق تتعلق ابللوائح اجلامعية، وقلة توفري الدعم املايل 
للمشروعات البحثية البينية، واعترب أعضاء هيئة التدريس 
إجراء  يف  املتخصصة  اجلامعية  البحثية  املراكز  قلة  أنَّ 
الدراسات البينية أمٌر غري معوق لتفعيل هذه الدراسات 
ابجلامعة على اعتبار أنَّ الكليات واألقسام العلمية يتوافر 
هبا الكوادر البشرية القادرة على إجراء الدراسات البينية 
اليت  )بيومي،2016(،  ودراسة  بتفعيلها،  املنوطة  ا  وأهَّنَّ
العلوم  يف  البينية  الدراسات  تفعيل  معوقات   " بعنوان: 
االجتماعية "دراسة ميدانية"، هدف البحث إىل حماولة 
وصف وحتديد معوقات تفعيل الدراسات البينية يف تلك 
العلوم، للوقوف على معوقات بنية السياق األكادميي، 
اليت حتول  الباحثني  املرتبطة خبصائص  املعوقات  ومعرفة 
دون تطبيق الدراسات البينية، عالوة على حماولة حتديد 
استخلصت  حيث  البحثية؛  ابلبنية  املرتبطة  املعوقات 
الدراسة جمموعة عناصر قد تكون هي الدوافع األساسية 
للباحثني للمشاركة يف الدراسات البينية هي: استدعاء 
يف  الباحث  مشاركة  حبثي،  بفريق  أستاذ  قبل  من 
الباحثني  من  بكثري  عالقاته  من خالل  علمية،  مجاعة 
البحث  أبمهية  الباحث  إميان  خمتلفة،  ختصصات  من 
حبثية  مهارات  اكتساب  على  الباحث  حرص  البيين، 
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like

البينية هي  البحوث  الباحث أبنَّ  إميان  أكثر ومتنوعة، 
طريٌق لإلبداع واإلجناز، تكليف من قبل هيئات عليا، 
وقد مت استخالص املعوقات املرتبطة ابلقدرات البشرية 
قدرات  ضعف  فكانت كاآليت:  الباحثني(  )خصائص 
ومهارات العمل كفريق عند بعض الباحثني ابملؤسسات 
األكادميية، ندرة وجود رايدات حبثية تستطيع جلب وإدارة 
املشاركة يف  على  الباحثني  رغبة  مشروع حبثي، ضعف 
إجناز الدراسات البينية والبحث عن العائد املادي فقط، 
وضعف  البحوث  غري  أخرى  أبموٍر  الباحثني  انشغال 
الطموح العلمي لدى البعض منهم، رؤية بعض الباحثني 
ابلقدرات  املرتبطة  املعوقات  أمَّا  إداري،  لدورهم كدوٍر 
ا ترجع إىل: ضعف  املؤسسية فاستخلصت الدراسة أهَّنَّ
الوحدات البحثية ابجلامعة وعدم ثقة اجلهات التنفيذية 
البحثية  واملراكز  اجلامعة  بني  التواصل  ضعف  فيها، 
ومؤسسات اجملتمع، غياب التواصل بني أجهزة البحث 
العلمي ابجلامعة، وشركات القطاع اخلاص ومراكز صنع 
السياسات واختاذ القرار، ضعف تسويق اجلامعة ومراكز 
البحث العلمي هبا لنتائج البحوث، ضعف الرتابط بني 
غلبة  اجلامعة،  داخل  ووحداته  العلمي  البحث  مراكز 
العلمية  واألقسام  الباحثني  بني  االجتماعية  الصراعات 
مواجهة  يف  الشيلية  أسلوب  اتباع  الكليات،  داخل 
غياب  واجلامعة،  والكليات  األقسام  داخل  املشكالت 
والكليات  األقسام  داخل  العلمية  والفعاليات  احلوارات 
البنية  واجلامعة وإن وجدت فهي شكلية، أمَّا معوقات 
ا ترجع إىل: عدم  البحثية فاستخلصت الدراسة إىل أهَّنَّ
الرتكيز واالهتمام مبثل هذه الدراسات، عدم وجود مراكز 
متخصصة ملثل هذه الدراسات، وجود فجوات انجتة عن 
التحيز  التخصصات قد ترجع إىل  انفصال واضح بني 
واألساليب  املناهج  اختالف  الباحثني،  لغة  أو  اجملايل 
بني التخصصات العلمية، قلة التشجيع والدعم املادي 
للنهوض ابلبحوث البينية، تقبل اجملالت العلمية، فكرة 
النمط  معنية هبذا  البينية، عدم وجود جمالت  البحوث 

بني  التوفيق  صعوبة  التدريسي،  العبء  البحوث،  من 
صالحية  عدم  التخصصات،  بني  واألساليب  املناهج 
استخدام بعض املناهج والطرق واألدوات يف ختصصات 
هذه  يف  البينية  الدراسات  إجراء  يعوق  مما  بعينها 
التخصصات، ودراسة )حممد،2020(، اليت بعنوان: " 
واقع ثقافة الدراسات البينية لدى أعضاء هيئة التدريس 
الدراسة  تفعيلها؛ حيث هدفت  جبامعة أسوان وآليات 
أعضاء  لدى  البينية  الدراسات  ثقافة  واقع  تعرف  إىل 
لتفعيل  آليات  واكتشاف  أسوان  جبامعة  التدريس  هيئة 
الدراسات البينية ابجلامعة؛ حيث أسفرت الدراسة عن 
أبهدافها،  تتعلق  اليت  البينية  الدراسات  تفعيل  آليات 
جناحها. ومتطلبات  يعدوهَّنا  الذين  الباحثني  ومهارات 

وهيب،  شالواله،  العلواين،  )الشاعري،  دراسة 
الثالثة  املهمة   " بعنوان:  اليت  يوسف،2017(،  أزهر، 
للمملكة   2030 رؤية  تعزيز  يف  ودورها  للجامعات 
أنَّ  على  الدراسة  اعتمدت  حيث  السعودية"؛  العربية 
املستدامة  التنمية  حتقيق  هي  للجامعات  الثالثة  املهمة 
حتديد  إىل  أساسية  بصورة  الدراسة  وهدفت  الشاملة، 
معامل دور اجلامعات السعودية يف تعزيز الرؤية 2030، 
يف  الرئيسة  مهامها  تطور  أن  اجلامعات  هلذه  وكيف 
التعليم والتدريب يف البحث والتطوير، يف نقل وتوطني 
املعارف والتقنيات ويف دعم االبتكار والرايدة، ومبا يسهم 
التنمية  متطلبات  وحتقيق  الفكري  املال  رأس  بناء  يف 
خمتصرًا  إجيازًا  الدراسة  قدمت  وقد  الشاملة،  املستدامة 
إلجنازات جامعة أم القرى يف التأسيس جلامعة رايدية من 
املعريف  العاملي ومسامهة وكالة األعمال واإلبداع  الطراز 
ومعاهدها املتميزة، وذراعها التنموي يف وادي مكة يف 
الدراسة إىل أنَّ دور اجلامعات يف  املسار. ختلص  هذا 
تعزيز رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية الذي ال 
ميكن إجنازه بدون برانمج شامل للتحول الرايدي مبينٌّ 

للجامعات. األساسية  املهام  بني  التكامل  على 
"بناء  بعنوان:  اليت  )العامري،2017(،  دراسة 
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الرتبوية  العليا  الدراسات  لربامج  األكادميية  الشراكات 
التعليم  تدويل  مناذج  ضوء  يف  السعودية  اجلامعات  يف 
العايل )تصور مقرتح("؛ حيث توصلت الدراسة إىل أنَّ 
البحـث  لتطـوير  الشـراكات األكادميية  بنـاء  آليـات  أهـم 
العلمـي يف برامج الدراسات العليا الرتبوية يف اجلامعات 
السعودية: الشراكة لتبادل املعلومات البحثية من خالل 
مـع  معلومـات  وشـبكات  ومصادر  قواعد  أتسيس 
جامعات عاملية، الشراكة لزايدة مقتنيات مكتبة الكلية 
من الكتب واألحباث واجملالت العامليـة، الشـراكة لنشـر 
األحباث العلميـة فـي جمالت علميـة عامليـة إقليمًيا وعاملًيا، 
الشراكة يف إجراء البحوث العلمية اليت حتقق املنافسة حملًيا 
ودولًيا، الشـراكة لتنظـيم فعاليـات علميـة دوليـة كـاملؤمترات 
والنـدوات وورش العمـل بشـكل دوري، تفعيل اتفاقيات 
شراكة لتبادل الباحثني مع أفضل كليات الرتبية الرائدة 
الرتبيـة  ومجعيـات  احتـادات كليـات  مـع  الشـراكة  عامليـًا، 
حبثيـة  إلنشاء كراسـي  الشـراكة  حبثيـًا،  والرائـدة  العامليـة 
متخصصـة فـي جماالت تربويـة ذات بُعـٍد دولـي، الشـراكة 
فـي  العـامليون  البـاحثون  إليـه  توصـل  مـا  أحـدث  لرتمجـة 

الرتبوية من قبل مركز متخصص ابلكلية. اجملاالت 
دراسة )العجمي والقرزعي، 2020(، اليت بعنوان: 
"متطلبات تطوير وظائف اجلامعات السعودية احلكومية 
السعودية  العربية  اململكة  رؤية  ضوء  يف  الرايض  مبدينة 
التحول يف  متطلبات  تعرف  إىل  2030"،وقد هدفت 
 2030 الرؤية  ضوء  يف  السعودية  اجلامعات  وظائف 
العلمي،  البحث  األكادميي،  )التدريس  ثالثة حماور  يف 
وخدمة اجملتمع(؛ حيث أوضحت نتائج الدراسة أنَّ أهم 
األكادميي  التدريس  يف  التحول  متطلبات  من  متطلب 
هو وجود أعداد كافية من أعضاء هيئة التدريس على 
مستوايت مناسبة من القدرات العلمية، وأمَّا أهم متطلب 
من متطلبات التحول يف البحث العلمي كان ختصيص 
العلمية، وكان حتقيق  للبحوث  وداعمة  مستقلة  ميزانية 
أهم  اجلامعي  التعليم  فرص  وتكافؤ  االجتماعية  العدالة 

متطلبات التحول يف خدمة اجملتمع، وكان من توصيات 
هذه الدراسة لتحقيق متطلبات التطوير يف األداء البحثي 
واستثمار  التخصصات،  متعدد  الفريق  حبوث  تشجيع 
خمرجات البحث العلمي لتعزيز التحول حنو جمتمع املعرفة 

التنمية. واستجابة ملتطلبات 
دور الدراسات البينية يف حتقيق رؤية اململكة 2030:

التفاعل املعريف  البينية اليت تعتمد على  إنَّ البحوث 
ليست هدفًا يف حدِّ ذاهتا، بل وسيلة لدعم جهود حبثية 
تنافسية، ميكن  بيئة  ملواجهة مشكالت جمتمعية وتعزيز 
من خالهلا احلصول على املعرفة، وحيدث ذلك من خالل 
تكامل معرفة أو صياغة جماالت حبثية جديدة تعتمد على 
تكامل املعرفة من ميادين خمتلفة )مركز األحباث الواعدة 
يف البحوث االجتماعية ودراسات املرأة،2017(، وتتفق 
هذه الرؤية للدراسات البينية من حيث مسامهتها حتقيق 
اململكة  رؤية  مع  مشكالهتا  وحل  للمجتمعات  الرفاه 
املواطن وحتقيق  تنمية قدرات  استهدفت  اليت   ،2030
معيشته،  مستوى  وحتسني  احتياجاته  وتلبية  طموحاته 
كونه أمسى هدٍف للتنمية املستدامة ملواجهة التحدايت 
التنموية،  املكتسبات  على  واحملافظة  والعاملية  اإلقليمية 
وإصالح االقتصاد السعودي ومواصلة منوه؛ حيث مثلت 
هذه الرؤية منهًجا وخارطة طريق طموحة لتتبوأ اململكة 
مكانة عاملية مرموقة يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية 
املستدامة  للتنمية  جهودها  وتواصل  كافة،  والثقافية 
خبطى متسارعة لالرتقاء مبستوى معيشة املواطن وحتسني 
االقتصاد  إنَّ  حيث  )خريي،2021(؛  حياته  نوعية 
الوطين يعمل على خلق فرص عمٍل نوعية يف اجملـاالت 
املختلفة كالتصنيـع والصيانـة والبحـث والتطويـر، وإقامة 
جمتمعـات صناعيـة متخصصـة ومتكاملـة تضـمن أتهيل 
وتدريب املواطن للعمل يف اجملال، فلقد أنعــم اللــه عــلى 
والذهــب،  معدنيــة كثرية كالفوســفات  مبقــدرات  وطننــا 
والنحــاس، واليورانيــوم وغريهــا. وقــد جـرى العمـل عـلى 
تطويـر هـذا القطـاع وأتهليـه ليسـهم يف الوفــاء ابحتياجــات 
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الصناعــات والســوق الوطنيــة مــن املــوارد والناتــج احملــلي 
قطاع  تنمية  على  اململكة  تعمل  كما  املعادن،  من 
الطاقة املتجددة وجمـال الطاقة الشمسـية وطاقــة الريــاح، 
لنسـتهدف تطوير اقتصادنــا، ويشــمل ذلك سلســلة من 
خطــوات البحــث والتطويــر يف التصنيع وغريه من جمــاالت 
الطاقــة املتجــددة، ملا متتلكه اململكة من كل املقومــات 
والبرت  السـيليكا  مثـل  املدخـالت  استثمار  يف  للنجــاح 
املختلفـة؛  الطاقـة  أشـكال  من  متتلكه  وما  وكيماويـات، 
املتجددة؛  للطاقة  سلمان  امللك  مبادرة  حيث طرحت 
استدامته،  أهم مقومات  اقتصادان من  تنويع  إنَّ  حيث 
النفط ومشتقاته ميثالن دعامة أساسية  أنَّ  فبالرغم من 
القتصادان فإنَّ اململكة بدأت يف التوسع يف االستثمار 
يف قطاعات إضافية، وتعمل على دعمها لتكـون دعامـة 
جديــدة لالقتصاد ففــي قطــاع التصنيــع، يتم العمل عــلى 
الصناعيـة  واملعـدات  املتجـددة  الطاقـة  قطاعـات  توطني 
ويف االقتصاد الرقمــي واملعلومــات وقطــاع التعديــن، يتم 
تشــجيع التنقيــب عــن الــثروات املعدنيــة واالستفادة منهــا، 
ويف قطــاع النفــط والغــاز، تعمل اململكة على مضاعفـة 
يف  للتوسـع  وطنيـة  شـبكة  وإنشـاء  الغـاز  مـن  إنتاجها 
أنشـطة توزيعـه، وبنـاء مدينـة لصناعـة الطاقـة، كمـا تعمل 
على توظيــف رايدهتـا العامليــة وخرباهتـا يف تنمية قطاعـي 
النفـط والبرتوكيماويـات، واسـتثمارها يف تنمية قطاعات 
أخرى مكملة وتطويرها وإجيـاد أنشـطة صناعيـة وخدمـات 
والتقنيـة. واالتصاالت  الصناعيـة  كاملعـدات  مسـاندة 

تلك املنجزات اليت تطمح القيادة الرشيدة يف حتقيقها 
ضمن رؤية اململكة 2030 قد تسهم الدراسات البينية 
الذين بسواعدهم  يف حتقيقها، فإعداد أجيال املستقبل 
مرتكزاته،  أهم  أحد  اجلامعات  تشكل  الرؤية  تتحقق 
فيها يتخصصون فيما يعود عليهم وعلى اجملتمع ابلنفع، 
لتلبية احتياجات اجملتمع وسوق العمل  ومنها ينطلقون 
واملسامهة الفاعلة يف حتقيق الرؤى الطموحة، مما يستوجب 
إلنتاج  مستقبلية  حبثية  خرائط  إعداد  اجلامعات  على 

املعرفة ونشرها يف ضوء إمكاانهتا واحتياجات اجلهات 
املستفيدة، وهو ما يعزز التحول الذي يشهده العامل حنو 
القرزعي،2020،ص178(. )العجمي،  املعرفة  جمتمع 

الربامج  استحداث  يف  السعودية  اجلامعات  جتربة 
أمنوذًجا": سعود  امللك  "جامعة  البينية 

 يف ضوء اهتمام اجلامعات السعودية ابلدراسات البينية، 
التعليمية  للشؤون  سعود  امللك  جامعة  وكالة  وضعت 
واألكادميية متمثلة يف إدارة اخلطط والربامج الدراسية يف 
للعام  فيها  املعتمدة  اجلامعية، والنماذج  للمرحلة  دليلها 
الدراسي 1441-2019 ضوابط الربامج البينية كاآليت:

 فعرَّفت الربانمج البيين أبنَّه: " برانمج دراسي جديد 
بنواتج تعلُّم جديدة مستمدة من تكامل، وتناغم نواتج 
أكثر،  أو  برانجمني(  )أو  املعرفة  فروع  من  فرعني  تعلم 
أو  املعرفية،  اخلريج  مواصفات  يف  نقٍص  لسدِّ  ويصمم 
حل  ميكن  املعنيني،  إفادة  حسب  التقنية  أو  املهارية، 
هذا النقص بزايدة طفيفة على أحد فروع املعرفة هذه، 
الطالب  مدارك  توسيع  إىل  البيين  الربانمج  ويهدف 
احلقائق  على  املبين  املوّجه  االكتشاف  بطريقة  وتعليمه 
مع  املعقدة  املشاكل  تناول  يف  واستعماهلا  العميقة 
تضعف  قد  اليت  والعمليات،  اإلجراءات  على  الرتكيز 
واكتشاف  العميق،  والتحليل  الفهم،  على  القدرة  من 
احللول اإلبداعية، ويتأتى ذلك عن طريق إحداث دمج 
تعلُّم  بنواتج  للخروج  وصهرها  املعرفة،  لفروع  وتكامل 
لتناول  متعددة  وتفسريات  آبراء  الطالب  تدعم  جديدة 
املشكلة وحتقيق فهٍم مشويل ألبعادها وتقدير أدق لتوابعها 
املعرفية، ويكون هو األساس الذي تضاف إليه العلوم كـ 
:)اهلندسة-الطب( وغريمها)ص.74(، مث حدَّدت كال 
من: أهداف، ضوابط، هيكلة وإدارة استحداث الربامج 
البينية، وضوابط عملية التميز يف الربامج البينية كاآليت:

1. أهداف استحداث الربامج البينية:
تلبية حاجات متجددة حملية وعاملية.- 
حل مشاكل مهنية مل حتل ابلربامج التقليدية القائمة.- 



د.مرمي بنت عبدهللا خريي؛ أ.د. عبدهللا بن علي آل كاسي: دور الدراسات البينية يف حتقيق رؤية اململكة 2030 ...32

مواكبة تطورات حديثة يف العلوم املهنية.- 
مواكبة حتديث معني يف املقارانت املرجعية.- 
اإلفادة املثلى من املوارد من خالل توظيف طاقات - 

والطالب. والباحثني،  التدريس،  هيئة  أعضاء 
املتداخلة -  الربامج  بني  تناغم  لتحقيق  الربامج  تطوير 

القائمة. التقليدية  الربامج  حتققه  مل  بينًيا 
2. ضوابط استحداث الربامج البينية:

حيق لقسمني أكادمييني أو أكثر من داخل اجلامعة - 
طرح برانمج بيين حسب الشروط اآلتية:

الربانمـج -  متطلبـات  علـى  البينـي  الربانمـج  حصـول 
مـن جمالـس األقسام املشـرتكة فـي تنفيـذه، وكذلـك جمالـس 

الكليـات التـي تتبـع هلـا تلـك األقسام واملوافقـة عليهـا.
فـي -  املسـامهة  األقسام  مـن  مشـرتكة  جلنـة  تشـكيل 

التدريـس  هيئـة  أعضـاء  أحـد  برائسـة  البينـي  الربانمـج 
اللجنـة معاملـة جملـس  الربانمـج، وتعامـل  فـي  املشـاركني 

الصالحيات. حيـث  مـن  القسـم 
بنـاًء علـى دراسـة حديثـة -  حتديـد أهـداف الربانمـج 

ُأجريـت خـالل السـنتني األخريتني، توضـح فيهـا املشـكلة 
مـن  مسـتمدة  حلهـا  فـي  البينـي  الربانمـج  التـي سيسـهم 
ويراعـي  املعنييـن،  مجيـع  فيـه  يشـارك  للـرأي  استطالع 
استشـراف املسـتقبل مـن حيـث الوصـف الوظيفـي بـوزارة 
اخلدمـة املدنيـة، وتوفـر فـرص التوظيـف خلرجيـي الربانمـج 

البينـي.
كتابة نواتج تعلم واضحة ومميزة عن الربامج القائمة - 

املشاركة يف طرح الربانمج البيين.
 أن يكـون للربانمـج البينـي هويـة متميـزة متامـًا عـن - 

نواتـج  فـي  وذلـك  ابتـداًء،  منهـا  اسـتمد  التـي  الربامـج 
ومصـادر  والتقييـم،  والتعلـم،  التعليـم  وطـرق  التعلـم، 

التعليميـة. العمليـة  لـوازم  مـن  ذلـك  وغيـر  املعرفـة، 
حصـول مجيـع األقسام املشـرتكة فـي الربانمـج البينـي - 

إكمـال  أو  القائمـة،  لرباجمهـا  األكادميي  االعتماد  علـى 
متطلبـات  توافـق  وضـرورة  األقل،  علـى  الذاتيـة  الدراسـة 

إهَّنـاء الربانمـج مـع اإلطار الوطنـي للمؤهالت.
واملاديـة، -  البشـرية،  للمـوارد  ابتدائـي  تقييـم  عمـل 

واملسـتلزمات، واألجهزة، واملـواد الالزمة لتنفيـذ الربانمـج 
البينـي مـع حتديـد واضـح ملسـؤولية كل قسـم أكادميـي فـي 

تنفيـذ الربانمـج. تنفيـذ الربانمـج فـي 
3. هيكلة الربانمج البيين وإدارته:

يــدار الربانمــج بوســاطة جلنــة مشــرتكة مــن األقسام - 
عــن  مســؤولة  وتكــون  البينــي،  الربانمــج  فــي  املســامهة 
الربانمــج. علــى  املشــرف  العميــد  أمــام  تقوميــه وجودتــه 

مـن -  سـبعة  عـن  اللجنـة  أعضـاء  عـدد  يقـل  أال 
أعضـاء هيئـة التدريـس املتفرغيـن كليًـا للعمـل فـي األقسام 

البينـي. الربانمـج  فـي  املسـامهة 
اللجان -  معاملة  وتعامل  رئيس،  للجنة  يكون 

الدائمة، وأن تكون مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بعميد الكلية 
الربانمج. يتبعها  اليت 

العمــداء، -  مــع  التواصــل  عــن  مســؤولة  اللجنــة 
ابلعمليــة  يتعلــق  مــا  بــكل  املعنييــن  األقسام  ورؤســاء 
الربامــج  فــي  هبــا  املعمــول  اللوائــح  حســب  التعليميــة 

. ئمــة لقا ا
تعقد اللجنة اجتماعات دورية، ومتارس صالحياهتا - 

يف إدارة الربانمج.
حتـدد اللجنـة شـروط القبـول فـي الربانمـج ومتطلباتـه - 

بنـاًء علـى تنسـيق مسـبق مـع األقسام املسـامهة فـي تقديـم 
الربانمـج، ومبـا يتعـارض مـع شـروط القبـول فـي اجلامعـة.

فيمــا عــدا مــا ذكــر فــي هــذه الالئحة، ينطبــق علــى - 
الربانمــج البينــي مــا ينطبــق علــى الربامــج األخرى حســب 

لوائــح اجلامعــة.
4. ضوابط عملية التميز يف الربامج البينية:

البينــي، والربانمــج -  الربانمــج  مقــررات  بيــن  التشــابه 
ســاعات كل  %مــن   20 عــن  يزيــد  أال  جيــب  القائــم 

الربامــج. مــن  برانمــج 
املسـامهة فـي تقديـم الربانمـج البينـي إذا كان الربانمـج - 
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البينـي مشـرتًكا بيـن قسـمني أكادميييـن فقـط، وأال يزيـد 
فـي  املسـامهة  الربامـج  سـاعات  جممـل  مـن   %  40 عـن 
البينـي فـي حـال كونـه يقـدم مـن ثالثـة  تقديـم الربانمـج 
برامـج فأكثـر، وذلـك بعـد اسـتثناء سـاعات أو مقـررات 

التحضرييـة. السـنة 
أال تتطابـق نواتـج التعلـم للربانمـج البينـي مـع نواتـج - 

التعلـم لربامـج األقسام املسـامهة فـي تقدميـه )وقـد يسـمح 
ضـرورة  وجـود  %عنـد   30 عـن  تزيـد  ال  تطابـق  بنسـبة 

ذلـك(. تسـتلزم 
وتقييمهــا -  املقــررات  تقديــم  طــرق  تتضمــن  أن 

 60 عــن  يقــل  ال  مبــا  األقسام  مــن  واضحــة  مســامهة 
%مــن جممــل منهــج الربانمـج البينـي، مبعنـى أال يقـل عـدد 
املقـررات التـي تشـرتك األقسام فـي طرحهـا معـًا بطريقـة 

الربانمـج. مقـررات  مـن   %  60 عـن  تكامليـة  بينيـة 
ُتظهر -  تدريـس  طـرق  البينـي  الربانمـج  يتضمـن  أن 

التعلـم حبـل املشكالت  البينـي مثـل  التخصـص  بوضـوح 
واملشـروعات؛ حيــث إنَّ هــذه الطــرق حتقــق التكامــل بيــن 
فــروع املعرفــة املســامهة فــي بنــاء الفكــر البينــي للطالــب 

أكثــر مــن غريهـا مـن الطـرق األخرى كاحملاضـرات.
املراد -  البينية  املهارات  التقييم  أدوات  تعكس  أن 

هبا. الطالب  تزويد 
أن تســتوعب مــواد القــراءة واملراجــع املقــررة ملقــررات - 

البينــي  الربانمــج  فــي  املشــرتكة  التخصصــات  الربانمــج 
بشــكل واضــح وبــارز.

أن يُراعـى فـي مدرسـي املقـررات أن يكونـوا ممـن هلـم - 
خبـرة فـي التدريـس فـي الربانمـج البينـي وممارسـة املهـارات 

املطلوبـة فـي ذلـك.
نظرًا  الربانمج  هلذا  خمرجات  اآلن  حىت  يوجد  وال 
حلداثته؛ حيث استحدث فقط عام 2019، وتتجه له 
البينية لسرب أغوار  الباحثني املهتمني ابلدراسات  أنظار 

التجربة.

منهجية البحث وإجراءاته:
 لإلجابة عن أسئلة هذا البحث مت استخدام التصميم 
االثنوجرايف الذي يعتمد على استخدام األدوات النوعية؛ 
ابجلامعات  التدريس  هيئة  أعضاء  تصورات  ملعرفة 
رؤية  حتقيق  يف  البينية  الدراسات  دور  عن  السعودية 

.2030 السعودية  العربية  اململكة 
أدوات مجع البياانت:

 أواًل: مت إعداد استبانة)مغلقة-مفتوحة( للتعرف على 
دور الدراسات البينية يف حتقيق رؤية اململكة 2030، 
اجلامعات  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من 
من  املغلق  اجلزء  تكون  البحث  عينة  أفراد  السعودية 
ثالثة حماور كاآليت: جمتمع حيوي )19 عبارة(، اقتصاد 
مزدهر )17 عبارة(، وطن طموح )13 عبارة(، أمَّا اجلزء 
املفتوح من االستبانة فتمثل يف السؤال اآليت: من وجهة 
نظر سعادتكم كيف ميكن أن ُتسهم الدراسات البينية 
يف حتقيق رؤية 2030، ومت االستئناس آبراء اثنني من 
أعضاء هيئة التدريس نشيطنْي يف حتليل ودراسة برامج 
االستبانة،  وعبارات  حماور  اململكة 2030 حول  رؤية 
ومت التعديل بناًء على ما اقرتحاه، ومن مثَّ مت إعداد منوذج 
إلكرتوين لفقرات االستبانة وأُرسل إىل أفراد عينة البحث 
عرب الواتس آب بعد أن أبدوا موافقتهم على املشاركة ضمن 
أفراد عينة البحث، ومت استقبال إجابة السؤال املفتوح على 
الواتس آب على هيئة تسجيالت صوتية من املشاركني.
 Focused اثنًيا: مت استخدام مقابلة جمموعة الرتكيز
الثاين والثالث والرابع من  group لإلجابة عن السؤال 

أسئلة البحث، مبا أنَّ جمموعات الرتكيز تُعدُّ من الطرق 
الرئيسة جلمع املعلومات يف البحث النوعي، وهي تُزوِّد 
الباحث بكٍم كبري من املعلومات )العبد الكرمي، ۲۰۱۲، 
هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  تقصي  إنَّ  وحيث  ص.۱3۰(؛ 

التدريس يتطلب إجاابت وافية ومتعمقة، راعى الباحثان 
أن يتميز تصميم إجراءات جمموعة الرتكيز ابملرونة؛ حبيث 
رئيسة  أسئلة  تدرجيًيا من خالل طرح  تصميمها  يتبلور 
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أو  عليها  الالزمة  التعديالت  إجراء  مثَّ  ومن  مفتوحة، 
على طريقة طرحها حسب السياق، مما يسهم يف بلورة 
اجتاهاهتا، ويساعد يف توجيه عملية مجع البياانت أثناء 
املقابلة بطريقة منهجية ومركزة، مع إمكانية تغيري ترتيب 
اعتماًدا  تغيري صياغتها  أو  بعضها،  أو حذف  األسئلة 
أسئلة  إضافة  ميكن  املقابلة، كما  يف  حيدث  ما  على 
أخرى أثناء املقابلة لبحث القضااي غري املتوقعة اليت قد 
مثَّ  ومن   ،)2018 السبيعي،  2018؛  )الزايد،  تظهر 
إمكانية  يعتمد على  املقابلة ال  أسئلة  فإنَّ احلكم على 
ما  على  ا  وإمنَّ البحث،  أسئلة  من  منطقًيا  استخالصها 
ميكن أن توفره من بياانت تسهم يف اإلجابة عن هذه 
األسئلة، ومع ذلك فقد استأنس الباحثان برأي بعض 
مناسبة  حول  النوعية  للبحوث  املمارسني  املختصني 
أسئلة املقابلة للحصول على إجاابت ألسئلة البحث.

املوثوقية للبياانت النوعية:
Trust� املوثوقية  لتحقيق  رئيسة  معايري  أربعة  كهنا 

النوعية:  البحوث  يف   worthiness

البحوث  الداخلي يف  الصدق  تقابل  اليت  املصداقية 
الصدق  تقابل  واليت  التعميم  النقل/  وقابلية  الكمية، 
واالعتمادية  الكمية،  البحوث  يف  اخلارجي/التعميم 
وتقابل الثبات يف البحوث الكمية، والتأكيدية ويقابلها 
 ،2020 )الزهراين،  الكمية  البحوث  يف  املوضوعية 

ص.612-ص.615(.
 املصداقية: وتعين أنَّ نتائج الدارسة ُتظهر احلالة اليت متت 
دارستها ومتثلها بدقة كما يف الواقع، ولتحقيق املصداقية 
يف هذا البحث حرص الباحثان على إنشاء وصف غين 
ومكثف، خصوًصا فيما يتعلق إبجراءات مجع البياانت 
من  املعلومات  واستخالص  األقران  مراجعة  وحتليها، 
الصوتية  املقابلة  تسجيل  مت  حيث  والبحث؛  البياانت 
بعد أخذ إذن املشاركني، ومن مثَّ مت تفريغها إىل ملف 
امللفات  تبادل  word من كل ابحٍث على حدة، ومت 

بينهما للتأكد من دقة التفريغ.

– اخلارجي  الصدق  وتقابل  التعميم:  النقل/  قابلة 
ملخص  مت كتابة  حيث  الكمية؛  البحوث  التعميم-يف 

ابلتفصيل. عرضها  بعد  البياانت  حتليل  لنتائج 
وتعين  الكمية،  البحوث  يف  الثبات  تقابل  االعتمادية: 
مجع  يف  املتبعة  واإلجراءات  املنهج  ذات  استخدام  أنَّ 
مشاهبة،  نتائج  إىل  يؤدِّي  أن  ميكن  وحتليلها  البياانت 
ولتعزيز االعتمادية استخدم الباحثان عدة أدوات نوعية 
جلمع البياانت، فاستخدما استبانة هلا جزء مغلق وآخر 

الرتكيز.  جمموعة  مقابلة  واستخدما  مفتوح، 
القابلية للتأكيد: تقابل املوضوعية يف البحوث الكمية، 
حيادية  تعزز  أن  ميكن  اليت  اإلجراءات  الباحثون  حدد 
البياانت، كتحديد اتريخ مجع البياانت ومدته، وحرًصا 
إعادة  من  اآلخرين  متكن  بدقة  املراجع  توثيق  على 
البحث نفسه، حرًصا على قراءة البياانت لثالث مرات 
قراءة متأنية، ومن مثَّ تنظيمها على ملف word، ومن مثَّ 
استخدام التحليل اليدوي وترميز البياانت واستخالص 
استخالص  من  مكنتهما  اليت  األساسية  املوضوعات 
هذا  يف  الباحثني  تعدد  إنَّ  حيث  مبوضوعية؛  النتائج 

للتأكيد. القابلية  يف  أسهم  الباحث 
مجع وحتليل البياانت:

يُعرف  الذي  االستقرائي  التحليل  اتباع خطوات  مت 
العموم،  أو  الكل  إىل  التفاصيل  من  التحليل  أبنَّه:" 
ابجلزئيات  البدء  خالل  من  يتكون  الفهم  أو  فاملعىن 
عن  خيتلف  وهو  بينها،  وعالقات  ارتباطات  وتكوين 
املنهج االستقرائي" )العبد الكرمي، 2012، ص.162(، 
لإلجابة  مُجعت  اليت  البياانت  حتليل  خطوات  وكانت 

البحث كاآليت: أسئلة  على 
نظر -  وجهات  يوضح  الذي  البياين  الرسم  ُعِمل 

املغلق  اجلزأ  خالل  من  عنها  عربوا  اليت  املشاركني 
لالستبانة، ومن مثَّ مت قراءة املفتوح واستخالص النتائج.

كان أحد الباحثني هو من املشاركني أيًضا ضمن - 
إحدى  يف  تدريس  هيئة  عضو  لكونه  البحث  عينة 
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اجلامعات السعودية؛ حيث مت قراءة البياانت اليت مُجعت 
خالل مقابلة جمموعة الرتكيز، من كل ابحث على حدة 
الباحثنْي  من  البياانت  قراءة  مت  مث  ومن  مرات،  لثالث 
على  االفرتاضية  القاعات  استخدما  حيث  جمتمعنْي؛ 

للسهولة.  ZOOM برانمج 
اليت -  املعنوية  العالقات  بناء  جماالت  إجياد  مت 

التحليل.  أثناء  اكتشفاها 
االستفادة -  ميكن  واليت  املهمة  اجملاالت  حتديد  مت 

منها يف اإلجابة على أسئلة البحث وتعيني رموزًا هلا، ومت 
األخرى. استبعاد 

اجملاالت -  واختيار  أخرى  مرة  البياانت  قراءة  مت 
البياانت. يف  العالقات  وجدت  وأين  املهمة، 

توصل الباحثان إىل البياانت اليت تدعم اجملاالت اليت - 
حدداها والبحث يف البياانت عن أمثلة ختالف اجملاالت.

استكمل الباحثان التحليل يف كل جمال، ومن مثَّ - 
)Themes(يف كل جمال. احملورية  املوضوعات  حددا 

أوجد الباحثان اخلطوط العامة والرئيسة اليت توضح - 
العالقات داخل اجملال وبني اجملاالت.

ومن مثَّ حرصا على اختيار مقتبسات من البياانت - 
تؤيد عناصر اخلطوط العامة كما سيأيت:عرض النتائج 

ومناقشتها:
أواًل: لإلجابة على السؤال األول: ما دور الدراسات 
البينية يف حتقيق رؤية اململكة 2030 من وجهة نظر 

أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات السعودية؟
أفراد  من  )5أفراد(  استجابة  حتليل  نتائج  تلخصت 
عينة البحث على فقرات االستبانة كاآليت، يف حني مل 

السادس ألسباب ختصه: املشارك  جيب 

وميثل الشكل البياين)1(، وجهة نظر املشاركني حول 
مسامهة الدراسات البينية يف حتقيق رؤية اململكة 2030 
املشاركون  أبدى  حيث  حيوي؛  جمتمع  بُعد  ضمن 
موافقتهم إىل درجة كبرية على حماور االستبانة كما يظهر 

اآليت: ابلشكل 

الشكل)1(: وجهة نظر املشاركني يف دور الدراسات البينية يف حتقيق 
بُعد جمتمع حيوي.

وميثل الشكل البياين)2(، وجهة نظر املشاركني حول 
مسامهة الدراسات البينية يف حتقيق رؤية اململكة 2030 
املشاركون  أبدى  حيث  مزدهر،  اقتصاد  بعد  ضمن 
يظهر  االستبانة كما  على حماور  عامة  بصفة  موافقتهم 

التايل:  ابلشكل 

الشكل)2(: وجهة نظر املشاركني يف دور الدراسات البينية يف حتقيق 
بُعد اقتصاد مزدهر.

املشاركني  نظر  وجهة  البياين)3(،  الشكل  وميثل 
البينية يف حتقيق رؤية اململكة  حول مسامهة الدراسات 
2030 ضمن بُعد وطن طموح؛ حيث أبدى املشاركون 
يظهر  االستبانة كما  على حماور  عامة  بصفة  موافقتهم 

اآليت: ابلشكل 
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الشكل)3(: وجهة نظر املشاركني يف دور الدراسات البينية يف حتقيق 
بُعد وطن طموح.

أمَّا نتائج اإلجابة على اجلزء املفتوح من االستبانة   

فقد احتوى هذا اجلزء على السؤال: كيف ميكن أن 
تسهم الدراسات البينية يف حتقيق الرؤية 2030 يف 
اقتصاد  حيوي،  )جمتمع  السعودية  العربية  اململكة 

جاءت كاآليت:  طموح(  وطن  مزدهر، 
املشارك األول: املتأمل ألهداف الرؤية ومرتكزاهتا جيد 
هذه  يف  جًدا  والوطيد  والوثيق  جًدا  العجيب  التكامل 
هناك  يكون  أن  املرتكزات، فال ميكن  األهداف وهذه 
اقتصاد مزدهر ما مل يكن هناك جمتمع حيوي، وال ميكن 
اقتصاد  أن يكون هناك وطن طموح ما مل يكن هناك 

مزدهر، وجمتمع حيوي؛ فكٌل منهما مكمل لآلخر.
ومن هذا املنطلق فإنَّ هذا التكامل العجيب البد أن 
يكون منعكًسا بصورة أو أبخرى، واقعًيا، وحبثًيا، وعلمًيا، 
املناهج؛  فتتسع  اجلوانب  يف كافة  ومعرفًيا،  ومهاراًي، 
وتفصيالهتا  مفرداهتا  خالل  من  التكامل  هذا  يعين  إذ 
وتنحى  تتجه  أن  البد  الدراسات  وكذلك  وحمتواها، 
منحىن التكامل، والتكامل لن يتم إال من خالل األحباث 
اإلنساين  فاجلانب  املختلفة،  التخصصات  بني  البينية 
ويُنمَّى من خالل  يُطوَّر  مل  وما  هو جانب مهم جًدا، 
االقتصاد،  جانب  يف  يسهم  فلن  والدراسات  األحباث 
الرؤية. هذه  أهداف  وحتقيق  الوطن  تنمية  جانب  وال 

املشارك الثاين: تعدُّ الدراسات البينية من االجتاهات 

ا  املعرفية اجلديدة اليت يتم تبنيها، وهلا فائدة كبرية ؛ ألهَّنَّ
تربط ما بني التخصصات يف نوع من التشبيك يف اجلوانب 
العلمية واملعلومات والتقريب بني التخصصات، كل هذا 
ابختصار يساعد على بناء القدرات اإلنسانية اليت هي 
مهارات، والقدرة على استخدام البحث العلمي بشكٍل 
متخصص يربط ما بني ختصصني، يُعطي حتليل وتفسري 
مع  املرتبطة  التخصصات  أو  للتخصص  وفًقا  للظواهر 
للمشكالت  حلول  ابتكار  يف  يساهم  وهذا  بعضها، 
وتبادل خربات، مما يسهم يف إثراء العلم مبا ينعكس على 

املمارسة يف اجملتمع.
فكرة أبعاد الرؤية: االقتصاد املزدهر، وطن طموح، 
واستدامتها  التنمية،  أمهية  على  قائمة  احليوي  واجملتمع 
بشكل أو آبخر، ومن مثَّ فإنَّ تكامل األدوار اليت يقوم هبا 
اإلنسان بوجٍه عام، والباحث بوجٍه خاص، واإلحساس 
فكرة  وابتكار  مزدهر  اقتصاد  إىل  يؤداين  ابملسؤولية، 
تكامل معريف؛ حيث إنَّ رايدة األعمال من خالل نتائج 
فرص  وإجياد  للعمل،  جديدة  جماالت  تفتح  البحوث، 

تؤدِّي إىل جمتمع حيوي.
والثالثة احملاور هلم ارتباٌط كبري مع بعضهم أساسهم 
اإلنسان، من وجهة نظري أنَّ الدراسات البينية فعاًل هلا 
إسهام يف حتقيق رؤية اململكة من خالل بناء اإلنسان، 
احتياجاته  وحتديد  اإلنسان  قدرات  تنمية  خالل  من 
واملرونة يف العمل، مما يتيح فرًصا جديدة وتفكري بشكل 
مجاعي بعقل مجعي تكاملي، وهذا ينعكس إجيااًب على 

حتقيق رؤية اململكة.
من  تعدُّ  البينية  الدراسات  إنَّ  الثالث:  املشارك 
بـاقتصاد  ُيسمَّى  ما  أو  املعرفة  لتفعيل  املهمة  الروافد 
املعرفة؛ وذلك ألنَّ التخصصات املفتتة -التخصصات 
الفرعية-غالًبا هي تُعطي جزًءا من النتيجة، ويظل دور 
تفعيل تلك النتيجة مناطًا بتخصص آخر أو بتفاعل بني 

التخصصات. من  جمموعة 
مثل  إجراء  دعم ومتكني  وزايدة  البينية،  فالدراسات 
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املعرفة،  تالقي  فرصة  تتيح  اليت  البينية  الدراسات  هذه 
وتتيح فرصة للمتخصصني يف أكثر من علم أن يعملون 
املعرفة،  يعطي فرصة إلنتاج  مًعا يف دراسة واحدة، مما 
سواًء حتويل املعرفة إىل قيمة من خالل حتويلها إىل خمتـَرَع 
معرفة  فرصة إلنتاج  املعرفة  تكون هذه  أو أبن  حقيقي 
جديدة، وهذا كله يسهم يف حتقيق رؤية اململكة 2030، 
اليت تؤكد على وجود هذا اجملتمع احليوي الذي ميكن أن 
يعيش بشكل أفضل، ومن مثَّ يكون لديه فرصة إلنتاج 
املعرفة وتفعيلها وحتويلها إىل قيمة، وهذه القيمة هي قيمة 
سواًء قيمة معنوية أو قيمة مادية؛ لذا فاالقتصاد يعتمد 
والرفاه  الناس  حياة  إنَّ  حيث  بدرجة كبرية؛  هذا  على 
يعتمد على توفر املال الذي يستطيعون من خالله أن 
يوفرون بيئة صحية أفضل للعيش، وهذا يؤكد على أمهية 
زايدة االستفادة من الدراسات البينية، وتفعيلها ووضع 
قوانني لذلك -وهذا مهم جًدا- مما يتيح االستفادة من 
الرافد  هي  اجلامعات  أنَّ  خصوًصا  البينية،  الدراسات 
يوجد  ال  لألسف  لكن  الدراسات؛  هذه  املهم إلجراء 
الدراسات  هذه  وواضح  مباشر  بشكل  تدعم  قوانني 
ا دائًما جند أنَّ الدراسات فردية؛ حيث جند  البينية، وإمنَّ
دائًما  عليه  تركز  ما  هو  التخصص  يف  الدراسات  أنَّ 
مبراكز  مناط  البينية  الدراسات  دور  ويبقى  اجلامعات، 
البحث العامة اليت يوجد بعضها يف اجلامعات وأغلبها 

اجلامعات. خارج 
دراسات  هي  البينية  الدراسات  الرابع:  املشارك 
موقف  حتدد  اليت  املرجعية  املقارانت  على  قائمة 
الشخص أو موقف اجلامعة من الغري، والرؤية طموحة 
وواعدة، وحتتاج إىل جهٍد ليس ابلبسيط يف حتقيق هذه 
التطلعات، واجلامعات خطت خطوات متفاوتة ومتباينة 
وكل جامعة هلا نقاط قوة ختتلف عن اجلامعة األخرى، 
فيمكن االستفادة من التكامل بني اجلامعات يف حتقيق 

الواعدة إبذن هللا. الرؤية  هذه 
املشارك اخلامس: أشار هذا املشارك إىل أنَّ دراسته 

للحصول على درجة الدكتوراه1436-1437ه كانت 
دراسة بينية، وذكر أنَّ الدراسات البينية هي من أمجل 
أنواع الدراسات اليت ميكن أن حتقق أهدافًا إسرتاتيجية 
على املدى البعيد بسبب أهَّنا دراسات جتمع بني أكثر 
ملن كان جيمع  إال  تتأتى  ال  غالًبا  وهذه  من ختصص، 
بُعد  غري  أبعاد  له  ختصص  وكل  خمتلفني،  ختصصني 
الذي  املوضوع  مسألة  يف  وتلتقي  اآلخر،  التخصص 
يبحثونه، فالدراسة البينية، حتقق أبعاًدا اقتصادية، أبعاًدا 
جتمع  ا  ألهَّنَّ بدرجة كبرية؛  ابلرؤية  تتعلق  أبعاًدا  تنموية، 
مثاًل ختصص االقتصاد، وختصص الرتبية مثاًل، فنشأت 
عندان مادة اقتصادايت الرتبية، جتمع بني ختصص اإلدارة 
وختصص إدارة األعمال مثاًل، أو اجلانب التنموي املادي 

فتنشئ لدينا دراسة جتمع بني التخصصني.
هذه الدراسات ستطور بدرجة كبرية جًدا من الرؤى 
اإلسرتاتيجية، االقتصادية، التنموية، املواكبة لرؤية اململكة 
2030، فمثاًل دول متقدمة مثل الياابن ركزت على هذا 
ا تطورت دراساهتا  اجلانب بدرجة كبرية جًدا؛ حيث إهَّنَّ
وجانب  األخالق  مثاًل  جانبني،  على  بناًء  التنموية 
الصناعة، وعموًما الدراسات البينية تسهم بدرجة كبرية 
جًدا يف اجلانب االقتصادي، واجلانب الثقايف، واجلانب 
السياسي بدرجة  الفكري، واجلانب  التنموي، واجلانب 

كبرية جًدا.
ولإلجابة على السؤال الثاين والثالث والرابع من 
الرتكيز؛  جمموعة  مقابلة  استخدمت  البحث،  أسئلة 
على  لإلجابة  املقابلة  حتليل  نتائج  جاءت  حيث 

الثاين كاآليت:  السؤال 
 ما املعوقات اليت تواجه الباحثني يف الدراسات البينة - 

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات السعودية؟
يف  الباحثني  تواجه  اليت  املعوقات  تلخصت 
هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  البينية  الدراسات 
التدريس املشاركني يف هذا البحث؛ حيث أمجع مجيع 
وهي كاآليت: املعوقات،  هذه  وجود  على  املشاركني 
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أواًل: معوقات تتعلق ابلتنظيمات والسياسات:
سواًء -- حبثي  البينية كتوجه  ابلدراسات  االهتمام  قلة 

على مستوى اجلامعات أو على مستوى الكليات 
غياب  هذا  التوجه  عدم  يعين  حيث  بعضها؛  مع 
الرتتيب هلذا األمر وغياب الدعم ملثل هذا التكامل، 
التنظيمات  يف  املتمثلة  السياسات  وجود  وعدم 
واللوائح والقوانني اليت حتكم العمل البحثي يف جمال 
التعليم  مؤسسات  يف  خصوًصا  البينية،  الدراسات 
النوع  هلذا  واضحة  إجراءات  وجود  وعدم  العايل، 
رمبا  العليا،  الدراسات  برامج  يف  الدراسات  من 
بعض اجلامعات بدأت تنهج مثل هذا النهج، لكن 
فطالب  متاًما،  غائب  هذا  اجلامعات  من  يف كثري 
أن  ُيشرتط  الدرجة  على  ليحصل  العليا  الدراسات 
يعدَّ حبثًا أصياًل منفرًدا، وكذلك عضو هيئة التدريس 
املفرد  البحث  له  الرتقي، حيسب  يرغب يف  عندما 
بنقطة واملشرتك بنص نقطة أو أقل، وكذلك ال يقبل 

التخصص. إال حبثًا يف صلب 
بينية -- العلمي ملشروعات  البحث  عدم تبين عمادات 

جتمع بني عدة ختصصات. 
اثنًيا: معوقات تتعلق ابلكليات:

تكاملية، -- وليست  تنافسية  أصبحت  الربامج  بعض 
فنجد أنَّ الكليات تتنافس فيما بينها على مثل هذه 

الربامج إن وجدت.
األقسام -- مع  البينية  الربامج  تعلُّم  نواتج  تطابق  عدم 

األخرى.
االفتقار إىل االجتاه حنو التوسع والنظرة األفقية وعدم --

التمحور يف ختصص دقيق، والبقاء واالنكباب عليه، 
فمثاًل مناهج العلوم تكون متقاطعة مع كلية العلوم 
لدى  وإذا كان  وأحياء،  وفيزايء،  بفروعها كيمياء، 
الباحث من الكليات الصحية مثاًل حبث يف موضوع 
امللواثت الطبية، فإنَّه يعده تكاملًيا مع ابحٍث من 
هناك  يكون  ال  ملاذا  البيئة،  وكذلك  الطب  كلية 

تقاطعات بني أقسام اجليولوجيا أو اجلغرافيا وهكذا.
فمن -- املعوقات،  أحد  تعدُّ  والتبعية  القيادة  مشكلة 

املهم تبادل األدوار، القدرة على مهارة إدارة الذات، 
ليكون هناك عائد إجيايب فعَّال يف الناتج تبعها ويف 

خدمة اجملتمع.
اثلثًا: معوقات تتعلق ابلباحثني:

عدم التمكن من التخصص العلمي أو من املهارات --
تتوافر  قد ال  املرتبطة ابلبحوث  فاملهارات  البحثية، 

بدرجة كبرية يف البيئات التعليمية.
األحباث -- إبجناز  التدريس  هيئة  أعضاء  انشغال   

اليت ختصهم وهتمهم ملوضوع الرتقية، فالرتقيات هي 
حيرص كل  فهو  تدريس،  هيئة  عضو  هاجس كل 
احلرص على أن ينجز ما لديه من أحباث، فإًذا ال 
أبرز  من  أخرى، وهذه  اهتمامات  أي  لديه  يكون 
األحباث. هذه  مثل  إجراء  دون  اليت حتول  املعوقات 

التدريسية -- ابلعملية  التدريس  هيئة  أعضاء  انشغال 
الدراسات  أنَّ  خصوًصا  كبرية،  بدرجة  والتطوير 
يف  أوقات  هلا  خمصص  غري  عام  بوجٍه  والبحوث 
التخصص،  يف  إطالقًا كبحوث  الدراسي  اجلدول 
بني  ارتباط  فيها  بينية  حبوٍث  إجراء  ميكن  فكيف 

خمتلفة. رؤى  فيها  متعددة  ختصصات 
أو -- السمنارات  أو  التقاطعات  أو  العالقات  قلة 

تُعىن  اليت  العمل  وورش  واملؤمترات  السنيورهات 
هبذه القضية، وتتيح للباحثني التواصل مع املهتمني 

املختلفة. التخصصات  من  البينية  ابلدراسات 
توزيع -- مهارات  فريق  العمل يف  مهارات  إىل  االفتقار 

الدور  الفريق  يف  عضو  يعرف كل  حبيث  األدوار؛ 
به. املناط 

املقرتحة  احللول  ما  الثالث:  السؤال  على  ولإلجابة 
هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  املعوقات  ملواجهة 
حتليل  نتائج  السعودية؟ كانت  ابجلامعات  التدريس 

كاآليت:  الرتكيز  جمموعة  مقابلة 
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تشريع سياسات وقوانني لتفعيل دور البحوث البينية.. 1
 تبين املراكز البحثية التكاملية بني التخصصات، 2. 

مشكالت  حلل  املستقبل  استشراف  من  تنطلق  اليت 
اجملتمع؛ حبيث تكون موجهة ملهام وليست لتخصصات 
هتتم  وال  حبثية،  أولوايت  أو  حبثية  خارطة  وضع  تتبىن 
ابلتخصص بقدر ما هتتم ابلنتائج ويستطيع املشاركة يف 
الفريق البحثي أي شخص متخصص يف أي ختصص، 
إىل  والتوصل  األهداف  حتقيق  إبمكاهَّنا  يصبح  مثَّ  من 

املراكز واجلهات. تلك  تطلعات  اليت ختدم  النتائج 
وجود . 3 أمهية  على  والثالث  الثاين  املشارك  واتفق 

بني  ما  جتمع  جامعة  تعدها كل  اليت  البحثية  اخلارطة 
التخصصات، وتوزّع على الكليات واألقسام املختلفة، 
ويكون هناك شراكات حبثية بني األقسام وبني الكليات.

املختصني يف كل كلية . 4 أنَّ  الثالث  املشارك  وذكر 
بني  التقاء  نقاط  هناك  تكون  أن  ميكن  أين  يعرفون 
حيث  جمدي؛  غري  وحده  هذا  ولكن  التخصصات، 
عندما  للبقية،  مرتفع  مكان  من  ابلنظر  أشبه  سيكون 
يكون لدينا فرق أو مراكز ذات قدرات، سواًء قدرات 
خمتلفة،  فنون  يف  متخصصني  ابلتقاء  مادية  أو  بشرية 
يكونوا يف قمم الفرق اليت تبين اخلرائط وتضع األولوايت 
البحثية أو أتتيها الطلبات من اجلهات الرمسية، فالبحث 
التخصصات  بني  االلتقاء  على  يقوم  الذي  العلمي 
له  يكون  غالًبا  معريف  اقتصاد  هدفه  ويكون  املختلفة 
تكاليف أكثر من التخصصات أو البحوث التخصصية 
البحتة، ويكون له مدى عينة أكرب، قد يكون له جتارب، 
قد يكون له مستهدفات وقد يكون له مدى طويل قد 
ميرُّ عليه عشر، عشرين، ثالثني سنة، من مثَّ حيتاج إىل 
إمكاانت بشرية إمكاانت مادية كبرية، ويف ظل الواقع، 
مثل  إىل  ترتقي  ا  أهَّنَّ الكليات ال ميكنها  األقسام وحىت 
ذات  وال  الرؤية  ذات  البينية  البحوث  من  النوع  هذا 

الكبري. البعيد  اهلدف 
وأكد املشارك الثاين أنَّه من الضروري ختصيص وقت . 5

لديه مسؤوليات  التدريس  هيئة  فعضو  العلمي  للبحث 
القيام  يعيق  للبحث  وقت  إاتحة  وعدم  جًدا  كثرية 
ابلدراسات البينية، ويعيق أيًضا النشر يف اجملاالت املصنفة.

وتنفيذ . 6 اإلبداع  يعزز  مما  املبتكرة،  البحوث  دعم 
اجملتمعي. الواقع  يف  الفكرة 

اخلطط البحثية واحلضاانت البحثية اليت تكون يف . 7
اجلامعة ويتم فعاًل تبنيها.

من . 8 األحباث،  يف  املنهجية  هذه  اجلامعات  تبين 
البحوث. ومراكز  العلمي  البحث  عمادات  خالل 

أشار املشارك الرابع إىل الشراكات اجملتمعية، فقد . 9
يكون البحث البيين ابلشراكة بني اجلامعات وليس فقط 

بني الباحثني.
وأشار املشارك السادس إىل أنَّ أحد أهم احللول . 10

املقرتحة قد يكون وجود الكراسي البحثية اليت تدعمها 
اجلامعات، ويف ظل وجود بعض الدعم، الذي يتم من 
خالل عمادة البحث العلمي وبعض امليسورين يف هذا 
اجلانب فذكر أنَّ وجود كرسي لألحباث البينية، سوف 
وختصصاهتا  الرتبية  يف  ليس  البينية  األحباث  يعزز كثريًا 
أن  فيمكن  بكثري  ذلك  من  أكرب  ا  وإمنَّ فقط،  املتفرعة 
تكون الدراسة البينية بني كلية الرتبية وعلى سبيل املثال 
األعمال  يف  اإلدارة  وجانب  التقنية،  جبانب  يتعلق  ما 

النفس. وعلم  االجتماع  وعلم  واإلعالم، 
علمية . 11 مجعية  البينية،  واألحباث  للدراسات  مجعية 

السعودية. اجلامعات  إحدى  تتبناها 
ولإلجابة على السؤال الرابع: ما التوجهات املستقبلية 
السعودية؟ كانت  اجلامعات  يف  البينية  للدراسات 

نتائج حتليل مقابلة جمموعة الرتكيز كاآليت:
البينية يف اجلامعات . 1 الدراسات  التوجه حنو تفعيل 

اجلامعات  خلصخصة  التوجه  يدعمه  ورمبا  السعودية، 
معريف  مردود  من  حتققه  وما  إبنتاجها  وتوسعها، 
حلول  إلجياد  حتدي  أمام  اجلامعات  سيجعل  ومادي، 
بشكل  تفّعل  مل  اليت  التخصصات  بعض  وجود  أمام 
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إجيايب، فالتخصصات النظرية لألسف مل تفّعل أدوارها 
وبشكل كاف،  إجيايب  بشكل  السعودية  اجلامعات  يف 
ميكِّنها من إنتاج املعرفة، وال من املشاركة مع الكليات 
البينية  للوصول ابألحباث  الطبية،  التطبيقية وال  العلمية 
ستكون  فهنا  اقتصادية،  قيمة  ذات  منتجات  إىل 
تلك  أدوار  تفّعل  أن  البد  ا  أهَّنَّ حتدي  أمام  اجلامعات 
قلة  وطأة  إىل حدٍّ كبري حتت  اليت ظلت  التخصصات 
الدعم لألحباث يف التخصصات النظرية، مقارنة ابلدعم 
الذي حتصل عليه التخصصات العلمية التطبيقية، فمثاًل 
الطيب  تتعلق ابجلانب  فتاوى  إذا كان هناك حاجة إىل 
والتخصصات الشرعية، ميكن االستعانة مبتخصصني يف 
اجلانب الشرعي بداًل من أتهيل األطباء ليقدموا الفتاوى 
الشرعية، حىت يشاركوا يف صناعة الفتوى الطبية الشرعية.

يف 2.  الزمالء  ستكتب  أن  املمكن  من  املؤمترات   
اهلندسة،  وكلية  الطب،  التطبيقية، كلية  التخصصات 
شاركوا يف املؤمتر أبوراق، فمن املمكن أن تساهم أوراقهم 
العلمية بدرجة كبرية جًدا يف جناح املؤمترات اليت تتعلق 

البينية. ابلتخصصات 
البينية، . 3 الدراسات  استشراف املستقبل من خالل 

فعلينا أن نقيس التوّجهات للمستقبل فالعوامل التقنية، 
واالقتصادية، تكون عامل رئيس يف بناء املستقبل وإذا 
اتفقنا على أنَّ العامل االقتصادي، والعامل التقين هي 
البينية  الدراسات  نوجد  أن  فعلينا  املستقبل،  موجهات 
التقنية  ذات عالقة يف هذا اجملال، ويف اجلانب التقين، 
اليوم هي العنصر الفاعل يف التحول الرقمي الذي حصل 
واملنظومة  اململكة،  مستوى  على  اإلدارية  املنظومة  يف 
اجلانب،  هذا  يف  تبعها  وما  وجائحة كوروان  التعليمية 
نؤكد  أن  علينا  مثَّ  ومن  ابملستقبل،  موجهة  فالتقنية 
على ضرورة الدراسات البينية التقنية، وكذلك البياانت 
الضخمة، وإنرتنت األشياء، والذكاء االصطناعي، وجمال 
املهارات والتصورات والسيناريوهات يف  التعليم وتطوير 

أنَّ  أن نؤكد عليه،  أمر علينا  اجملال، ومن مثَّ هذا  هذا 
الدراسات املستقبلية هي اليت سوف تقود املستقبل يف 

املختلفة. اجملاالت 
ومهارات . 4 املستقبل،  ومهارات  املستقبل،  وظائف 

االستشراف كذلك، كل هذه األمور علينا أن نؤكد على 
منظومة  يف  التطوير  عمليات  حتدث  أن  ميكن  ال  أنَّه 
بينية. العلمي إال من خالل دراسات وأحباث  البحث 

ختاًما ميكن أن نستنتج من املقابلة ما يلي:
إال -  حيدث  أن  ميكن  ال  تطوير  أو  إصالح  كل 

بعد تبنيه وإقراره من القيادة؛ لذا فإنَّ النجاح يف إعداد 
ابعتماد  منوط  منها  البشرية  وإفادة  البينية  الدراسات 
اجلامعات هلا، وأخذ طبيعة هذه الدراسات يف االعتبار 
املنظمة  واإلجراءات  والسياسات  الرؤى  وضع  أثناء 
للبحث العلمي وبرامج الدراسات العليا، وهذا سيكون 
اجلديد  نظامها  ظل  يف  للجامعات  وداعم  بل  ميسر، 
كمؤسسات علمية مستقلة، مما سيجعلها تقوم ابلدور 

اململكة 2030. رؤية  لتسهم يف حتقيق  هبا  املنوط 
النوع -  احملرك هلذا  القلب  التدريس هو  هيئة  عضو 

يف  وقت  ختصيص  الضروري  من  لذا  الدراسات؛  من 
سياسات  وختصيص  العلمي،  للبحث  اليومي  جدوله 
السيما  املبتكرة  أحباثه  وتعزيز  دعم  تضمن  وإجراءات 

منها.  البينية  الدراسات 
 الرتبية من املمكن أن تلج كل ابب ويستفاد منها - 

بينًيا  ختصًصا  تكون  أن  جيب  لذا  علم؛  تعليم كل  يف 
رأسها  وعلى  األخرى  التخصصات  مع كافة  متقاطًعا 

الطبيعية. والعلوم  التقنية 
هناك توجهات تؤمن أبمهية الدراسات البينية بدليل - 

وجود عدد من املؤمترات العلمية املهتمة هبا، لكن مازال 
االحتياج قائم إىل إسرتاتيجيات وخطط لدعمها وتعزيزها 

حىت تصل إىل املستوى املأمول.
وتعزيز -  دعم  يف  دور كبري  عليها  البحثية  اخلرائط 
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للجامعة  البحثية  اخلرائط  من  بدًءا  البينية  الدراسات 
املختلفة. الكليات  يف  التخصصات  إىل كافة  وتفرًعا 

اليت -  أو  املستقلة  سواء  العلمي  البحث  مراكز  أنَّ 
إعداد  يف  أدوارها  تفعل  أن  املهم  من  اجلامعات  تتبع 
البينية واإلشراف عليها؛ نظرًا ملا متتلكه من  الدراسات 
إمكاانت مادية وبشرية مؤهلة ومتخصصة، فيجب أن 
البينية  الدراسات  االعتبار؛ حيث ستكون  أتخذها يف 
والقيام  الرؤية 2030  حتقيق  للمسامهة يف  بوابتها  هي 

هبا. املنوط  ابلدور 
التوصيات:

إعداد املزيد من البحوث والدراسات ملعرفة درجة - 

االرتباط بني الدراسات البينية وحتقيق الرؤية 2030.
تعزيز االبتكار يف البحث العلمي من خالل دعم - 

الدراسات البينية وتوظيفها يف حل املشكالت البشرية.
البينية -  الدراسات  لدعم  والتشريعات  القوانني  سّن 

التميز. الرتقيات وبدل  مثل ضوابط 
الباحثني -  لتحفيز  بينية  حبثية  مشاريع  استحداث 

الدراسات. من  النوع  هلذا 
من -  النوع  هلذا  واللوجستية  املادية  احلوافر  منح 

الدراسات.
)بكالوريوس -  بينية  أكادميية  برامج  استحداث 

ودكتوراه(. وماجستري 
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أثر التطبيقات الذكية لتدريبات التنفس يف احلدِّ من اضطراابت النطق والكالم لدى عينة من األطفال ذوي 
اإلعاقة الفكرية يف اململكة العربية السعودية

د. محزة بن زكراي عبدهللا املولد
أستاذ تكنولوجيا التعليم املساعد لذوي اإلعاقة- قسم تكنولوجيا التعليم – جامعة جدة

 
The effect of smart applicatios of breathing exercises Among a sample of 
children with imellectual disabilities in the Kingdom of Saudi Arabia

Dr .Hamza Zakariya Abdullah AL-mwaulid
 Assistant Professor of Education,Techology for people with Disabilities, Department of Educationai 

Technoiogy - University of Jeddah 

الكلمات املفتاحية: التطبيقات الذكية، تدريبات التنفس، اضطراابت 
النطق والكالم، األطفال ذوو اإلعاقة الفكرية.

امللخص: على الرغم من منو توظيف التطبيقات للهواتف الذكية بدرجة 
ذوي  األشخاص  قبل  من  إليها  الوصول  يف  فجوة  هناك  فإنَّ  كبرية 
اإلعاقة؛ لذا فقد هدفت الدراسة احلالية إىل االستفادة من التكنولوجيا 
يعمل  تطبيق جوال  الذكية إلعداد وتصميم  والتطبيقات  الربامج  ذات 
على تدريبات التنفس، للحدِّ من اضطراابت النطق والكالم لألطفال 
النطق  وحتسني  السعودية  العربية  اململكة  يف  الفكرية  اإلعاقة  ذوي 
والكالم لديهم، بعيًدا عن األساليب النمطية لتعليمهم املهارات اللغوية، 
وقد اتبعت الدراسة املنهج التجرييب القائم على التصميم شبه التجرييب 
جملموعة جتريبية واحدة، بتطبيقه بطريقة االختبار القبلي والبعدي، ويف 
إىل  إضافًة  متتالية  مراحل  وفق  التطبيق  تصميم  مت  ذلك  حتقيق  سبيل 
اللغوي  املسح  مقياس  يف  متثلت  واليت  األدوات،  من  جمموعة  تصميم 
لذوي اإلعاقة الفكرية؛ حيث بلغ عدد أفراد العينة )10( من األطفال 
ذوي اإلعاقة الفكرية )ذوي متالزمة داون(، مبعهد الرتبية الفكرية جبدة, 
بني  إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  احلالية  الدراسة  نتائج  أوضحت  وقد 
متوسطات الرتب للدرجات يف التطبيق البعدي ملقياس املسح اللغوي 
القبلي  القياس  يف  التجريبية  اجملموعة  لصاحل  وذلك  الكلية،  والدرجة 
والبعدي، وقد عزى الفرق لصاحل متوسطات القياس البعدي، مما يشري 
إىل ارتفاع درجة احملصول اللغوي لدى أفراد اجملموعة التجريبية, وعدم 
وجود فروق دالة إحصائًيا بني متوسطات الرتب للدرجات يف مقياس 
املسح اللغوي، وذلك للمجموعة التجريبية يف القياس البعدي والتتبعي.

Key Words: Mobile smart applications, breathing exercises, 
speech disorders, intellectually disabled

Abstract:  Although  the  use  of  smartphone  apps  has  in-
creased significantly ,there is still a gap in access for people with 
disabilities  ,so  the  current  study  aimed  to  leverage  technology 
with smart programs and apps to prepare and design a mobile app 
that  works  on  breathing  exercises  to  reduce  speech  and  speech 
disorders  in  children  with  intellectual  disabilities  in  Saudi  Ara-
bia .The study followed the experimental approach based on the 
semi-experimental design of a single experimental group ,which 
was  applied  by  the  method  of  tribal  and  remote  testing  ,and  in 
order to achieve this ,the application was designed according to 
successive stages as well as the design of a set of tools ,represent-
ing the Linguist People with intellectual disabilities representing 
the Linguistic he sample members are )10( of children with intel-
lectual disabilities( with Down syndrome ,)at the Institute of In-
tellectual Education in Jeddah .and The study’s findings revealed 
statistically  significant  differences  in  the  grade  averages  of  the 
grades  in  the  dimensional  application  of  the  Linguistic  Survey 
scale and the overall score in favor of the experimental group in 
tribal and remote measurement .The variance is due to the use of 
telemetry  averages  ,indicating  a  high  degree  of  linguistic  yield 
among the experimental group members and the absence of signif-
icant differences between the grade averages of the grades in the 
Linguistic  Survey  scale  of  the  experimental  group  in  telemetry 
and  sequencing.
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املقدمـــة: 
مهًما  عنصرًا  التكنولوجيا  بتطبيقات  االهتمام  يعدُّ 
للتحفيز والتدريب، من خالل توظيفها لتعليم األشخاص 
اليت  التحدايت  على  للتغلب  وذلك  اإلعاقة،  ذوي 
تواجههم وإعطائهم فرًصا أكرب للتعلم، من خالل توفري 
ما يناسب كل فئة من إسرتاتيجيات وتقنيات من أجل 
والطلبة  العاديني  للطلبة  املقدَّم  التعليم  الفجوة بني  سدِّ 

الفئات. من هذه 
التقدم  ظل  يف  جلًيا  التكنولوجيا  دور  ويتضح    
متعددة  أمناٍط  استخدام  خالل  من  والتقين،  العلمي 
تساعد وتسهم بشكل فاعل على حتسني وتنمية مهارات 
االستعداد القرائي، واملتمثل يف )التمييز- التذكر السمعي 
- الفهم القرائي - نطق األصوات(، مع العاديني وأقراهَّنم 

)عبدالرزاق، 2016(.  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  من 
 Vajawat et al.,( يف حني يشري فيجوات وآخرون
منتظم  بشكل  البشري  التطور  تقاطع  أنَّ  إىل   )2020

مع التكنولوجيا، أحدثت رقمنة اخلدمات املختلفة وقدَّم 
ممارسة  وانتقلت  االستهالكية،  النزعة  يف  نوعية  نقلة 
للصحة  الرقمية  التدخالت  إىل  تدرجيًيا  العقلية  الصحة 

العقلية لتحسني الوصول إىل اخلدمة وتقدميها.
 Lauraitis, et al.,( وآخرون  الريتس  ويضيف 
2019( أبنَّ التكنولوجيا أاتحت تعزيزًا مستمرًا لقدرات 

األجهزة احملمولة، اليت حتولت يف السنوات السابقة من 
واليت  الذكية،  اهلواتف  إىل  البسيطة  احملمولة  اهلواتف 
ألجهزة  سابًقا  اليت كانت  اإلجراءات  لتمكني  سعت 
احلاسب اآليل فقط؛ إذ تفتح عصرًا جديًدا للتطبيقات 
تؤدِّي  أن  الذكية  للتطبيقات  ميكن  حيث  املتخصصة؛ 
تقييم  خالل  من  األمراض  أعراض  بعض  لتنمية  دورًا 
اإلشارات القادمة من جسم اإلنسان ابستخدام طرائق 

التحفيز اللمسية والبصرية.
ويضيف خليفة )٢٠٠٦( إىل أنَّ االجتاهات احلديثة 
يف  واملتمثلة  اإلعاقة  لذوي  التكنولوجيا  بتطبيق  تنادي 

ألنَّ  وذلك  الفكرية،  اإلعاقة  لذوي  الذكية  التطبيقات 
هذه الفئة يف أمس احلاجة إىل أدوات تكنولوجية حديثة 
تعليمية وترفيهية يف آٍن واحد، وذلك ألنَّ جناح التدريب 
يف جمال ذوي اإلعاقة الفكرية يعتمد ابلدرجة األوىل على 
استثمار كل ما ميتلكون من حواس، والتطبيقات الذكية 
وإدراكهم  انتباههم  جذب  يف  ذلك  على  القدرة  لديه 

وتدريبهم على التآزر احلركي البصرى.
التكنولوجيـا  أنَّ  إىل   )2018( البيـالوي  أشار  فيما 
مجيـع  فـي  أطفالنـا  وحيـاة  حياتنـا  فـي  دخلـت  الرقميـة 
وهــل  منها،  لالستفادة  مسـتعدون  حنـن  فهـل  األعمار، 
حنــن مســتعدون ملواجهة مــا تســببه ألطفالنا مــن خماطــر، 
فـي  الرابعـة  الصناعيـة  الثـورة  هلــذه  أطفالنــا  نعــدُّ  وكيــف 

احلياة بصفـة عامـة؟ فـي جمـال  بـل  الرتبيـة،  جمـال 
وتعدُّ تطبيقات األجهزة الذكية من أبرز نتائج الثورة 
التقنية احلديثة اليت انشغل الناس هبا؛ حيث وجدوا فيها 
اقتحمت تلك  اهتماماهتم، فقد  جمال هواايهتم ومتابعة 
األجهزة املنازل واهتمت ابقتنائها األسر الغنية والفقرية 

على حدٍّ سواء )عبد العاطي، 2015(.
كما تعدُّ التطبيقات الذكية من أكثر الوسائل انتشارًا 
ا أداة  يف االستخدام بني خمتلف أطياف اجملتمع، كما أهَّنَّ
للتعلم  الطلبة  وتشجيع  تنمية  يف  عالية  بدرجة  تساهم 
التعاوين من جانب، وبني الطلبة واملدرسني من جانب 
آخر؛ حيث يتم نقل املعلومات واألفكار فيما بينهم، كما 
ميكن استخدامها يف الوقت أو املكان املناسب، إضافة 
لقدرهتا على حتسني التنظيم والتواصل بني املعلم واملتعلم، 
ابالستقاللية،  وشعوره  املتعلم،  لدى  الدافعية  وزايدة 
ختصيص  وإمكانية  والزمان،  املكان  قيود  من  والتحرر 
احملتوى ليتناسب مع طبيعة املتعلم )أاب حسني، 2016(.

اهتماًما  السعودية  العربية  اململكة  أولت  وقد  هذا 
خاًصا إلمكانية الوصول إىل املعلومات واعتمدت على 
العديد من التقنيات والتطبيقات هلذا الغرض، كما طُبقت 
معايري الوصول اإللكرتوين على مجيع املواقع اإللكرتونية 
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احلكومية، كما مت توفري جمموعة من اخلدمات لتسهيل 
ذوي  األشخاص  )جلنة حقوق  املعلومات  إىل  الوصول 

.)٢٠٢١ اإلعاقة، 
العصبية  لألمراض  الوطين  املعهد  حدَّد  فيما    
النتشار   )%٥( نسبة  ما  األمريكية  املتحدة  ابلوالايت 
اضطراابت  ومتثل  املختلفة،  والكالم  النطق  اضطراابت 
النطق وحدها تقريًبا )٣%( منها، يف حني تنتشر لدى 
الذكور أكثر منها من لدى اإلانث، فاضطراابت النطق 
التواصل  اضطراابت  بني  من  انتشار  نسبة  أعلى  متثل 
املختلفة، كما حيتل اإلبدال أعلى نسبة منها يليه احلذف 

)الشخص،١٩٩٧(.  اإلضافة  مث  والتحريف، 
وتعدُّ اضطراابت النطق والكالم من أكثر االضطراابت 
اللغوية انتشارًا بني األطفال من ذوي متالزمة داون، هذا 
أنَّ )%85(  إىل   )Gibson 2003( أشار جابسن  وقد 
ونطقية،  اضطراابت صوتية  لديهم  األطفال  هؤالء  من 
ظاهرة  والنطقية  الصوتية  االضطراابت  أصبحت  كما 
تلفت االنتباه بني األطفال من فئة ذوي متالزمة داون 

.)Angew et al., 2004(

يف حني مترُّ عملية النطق والكالم مبراحل مهمة    
تتضمن: مرحلة استقبال الكالم من القريبني من الطفل 
حاسة  استقبال  خالل  من  وذلك  واألقارب،  كاآلابء 
ترسل  عصبية  نبضات  إىل  وحتويلها  للكلمات  السمع 
لتبدأ بعدها املرحلة  الدماغ عرب العصب السمعي،  إىل 
الثانية مبعاجلة الكالم املسموع؛ حيث يصل الصوت إىل 
منطقة االستقبال السمعي، مث يرسل إىل املنطقة املسؤولة 
عن أعضاء النطق وحركة اجلهاز الصويت، وصواًل ملرحلة 
إنتاج الكالم إلنتاج األصوات املطلوبة )السرطاوى وأبو 

 .)٢٠٠٠ جودة، 
اللغة  عن  للتعبري  اخلارجي  املظهر  النطق  يعدُّ  كما 
وأساس التواصل، وتتعدد أسباب اضطراابت النطق مثل 

احلذف، اإلبدال، والتشويه، واإلضافة يف األصوات.
Ozanne & Krim-( ويشري كلٌّ من أوزان وكرمي ر   

اللغوية  املهارات  يف  القصور  ارتباط  إىل   )mer,1990

اإلدراكية واملعرفية  بقدراهتم  الفكرية  اإلعاقة  لدى ذوي 
قصورًا  لديهم  ولذا جند  لديهم؛  احلس حركية  واألفعال 
من  والعديد  الكالم  يف  وصعوبة  اللغوية،  املهارات  يف 

.)2003 )الببالوي،  اللغوية  األخطاء 
مشكالت  أنَّ  إىل  الروسان)2001(  يشري  كما 
تتمثل يف  العاديني  الفكرية وبعض  اللغة لذوي اإلعاقة 
مشكالت الكالم، وصعوبة تشكيل أصوات احلروف أو 
اخلطأ يف نطقها من حذف و إبدال وتشويه، والسرعة 
غري  واألصوات  أثنائه،  التوقف  أو  الكالم  يف  الزائدة 
لديهم،  اللغوي  احملصول  قلة  جانب  إىل  املسموعة، 
وارتباط هذه املشكالت من حيث حدهتا بدرجة القصور 
ارتباطًا طرداًي، لقد أصبح من الضروري  العقلي لديهم 
االستفادة من التكنولوجيا لألشخاص ذوي اإلعاقة يف 
يُعرف  ما  من خالل  والتعلم،  التعليم  عملييت  من  كلٍّ 
العاديني يف املراحل  للعاديني وغري  الذكية  التعليم  بنظم 
التعليمية املختلفة، واليت كان من األمهية استخدامها يف 
تصميم تطبيقات تعليم ذكية خاصة ابألشخاص ذوي 
االعاقة، وذلك ملساعدهتم يف التعلم عن طريق تطبيقات 
التكنولوجيا اليت متكنهم من أتدية مهام التعلم والوظيفة 

وقدراهتم.  اليومية  احلياة  مهارات  وحتسني 
 ويعدُّ ذوو اإلعاقة الفكرية من الفئات اليت يتضح 
أنَّ لديهم قصورًا يف النطق والكالم والقراءة، كما تعوق 
ذوي اإلعاقة الفكرية يف جمال تعليم القراءة على النحو 
أن  ميكن  وما  العربية  اللغة  معلمي  وخباصة  األفضل، 
يواجهونه من مشكالت لغوية يف تعليم هذه املواد لفئة 
وعيسى،  )مطاوع  املختلفة  التعليمية  ابملراحل  املعاقني 

 .)2012 بطيخ،  2016؛ 
خفاجي)٢٠١٧(  من:  كلٍّ  دراسة  أشارت  وقد 
وأمحد )٢٠١٦( ودراسة احلوامدة )٢٠١٦( إىل وجود 
الفكرية  اإلعاقة  لذوي  النطق  اضطراابت  من  العديد 
مثل: احلذف واإلبدال أو التشويه، مما يؤثر يف قدراهتم 
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على القراءة، وأمهية التدريب على النطق والكالم بطريقة 
سليمة من أجل تعلم جيد ملهارات القراءة، كما ييسر 
عالج اضطراابت النطق على ذوي اإلعاقة الفكرية النطق 
السليم، ومن مثَّ تعلم القراءة بوضوح، وذلك ييسر على 
الطفل ذوي اإلعاقة الفكرية فهم املعىن؛ ألنَّه ال يتضح 
إال ابلنطق السليم اخلايل من احلذف واإلبدال والتشويه 
الفهم،  الرسالة ويعطي داللة خمتلفة وعدم  الذي يشوه 
األمر الذي يساعده على متابعة تعلم قراءة القرآن الكرمي 

واحلفظ السليم له ومعرفته بتأدية العبادات.
أنَّ  على  الدراسات  بعض  نتائج  اتفقت  فيما 
اضطراابت النطق والكالم لدى األطفال ذوي اإلعاقة 
الفكرية أعلى بكثرٍي، مما هي لدى أقراهَّنم من العاديني، 
لديهم،  انتشارًا  التواصل  اضطراابت  أنواع  أعلى  ا  وأهَّنَّ
االضطراب كاإلبدال،  مظاهر  لديهم كافة  تنتشر  كما 
نسبة  اختلفت  وإن  والتشويه،  واإلضافة،  واحلذف، 
تعدُّ اضطراابت  االنتشار من صورة إىل أخرى؛ حيث 
النطق من أكثر اضطراابت التواصل انتشارًا لدى ذوي 
الصوت،  اضطراابت  أصحاب  يليها  الفكرية،  اإلعاقة 
الزائدة  والسرعة  الكالم كالتلعثم  طالقة  اضطراابت  مث 
يف الكالم )Gorgiva & cholakova, 1996؛ الوابلي، 

 .)2003
كما جند بعض الدراسات على املستوى احمللى    
اليت تناولت إعداد برامج لعالج اضطراابت النطق لدى 
قليلة، كدراسة  ا  أهَّنَّ إال  الفكرية  اإلعاقة  ذوي  األطفال 
السلوكي  العالج  فاعلية  تناولت  واليت  بدوي )2003( 
كعالج الضطراابت النطق لدى ذوي اإلعاقة الفكرية 
النجار  ودراسة  االجتماعية،  عالقاهتم  وأثره يف حتسني 
)2000( واليت تناولت فاعلية الغناء اجلماعي يف عالج 
ا  أهَّنَّ الفكرية، إال  النطق لدى ذوي اإلعاقة  اضطراابت 
مجيًعا أغفلت دور التنفس وعمود اهلواء يف إمتام عملية 
الكالم والنطق وسالمة القراءة، األمر الذي حيتاج جملهوٍد 
لتحسن  الفكرية  اإلعاقة  ذوي  األطفال  لتدريب  كبري 

التنفس لديهم وحتكمهم فيه. 
مشكلة الدراسة:

يف ضوء االستقصاء األوىل حول واقع مشكالت     
من  األطفال  يواجهها  اليت  والكالم  النطق  اضطراابت 
للتعلم  القابلني  الفكرية بدرجة بسيطة -  ذوي اإلعاقة 
يف  الفكرية  الرتبية  مبعهد  داون  متالزمة  ذوي  من   -
التعليم، فقد أكدت دراسة احلالمدة )2016(  مراحل 
على وجود مشكالت من اضطراابت النطق تتمثل يف: 
احلذف واإلبدال والتشويه لدى األطفال ذوي اإلعاقة 
املبكر  التدخل  برامج  أمهية  على  أكَّدت  الفكرية،كما 
لكلتا اجملموعتني التجريبية والضابطة يف الربانمج التدرييب 
للمسامهة يف عالج اضطراابت النطق والكالم لديهم، 

التجريبية. اجملموعة  لصاحل  وذلك 
 كما أكدت دراسة أمحد )2016( على مشكالت 
إعداد  وأمهية  الفكرية  اإلعاقة  لذوي  النطق  اضطراابت 
برانمج تدرييب يف عالج بعض اضطراابت النطق لدى 
األطفال ذوى اإلعاقة الفكرية، ومتابعة تدريب األطفال 

يف املنزل. 
يف حني أكَّد خفاجي)2017( إىل وجود العديد من 
تتمثل  واليت  الفكرية  اإلعاقة  لذوي  اللغوية  املشكالت 
احلذف  مثل:  النطق  الضطراابت  املختلفة  األنواع  يف 
واإلبدال والتشويه، مما يؤثر على قدراهتم على التواصل 
الفعَّال وقدراهتم على االسرتسال يف كالم ومجل مفهومه، 
وأيًضا يؤثر على الكفاءة االجتماعية لديهم، األمر الذي 
دفع الباحثة إىل إعداد برانمج عالجي خلفض اضطراابت 

النطق لذوي اإلعاقة الفكرية القابلني للتعلم.
واضح  أثر  وجود  إىل   )2005( أمني  أشارت  كما 
للذكاء وداللة على النمو اللغوي، لزايدة احلصيلة اللغوية 
لدى األطفال الستخدام الكلمات، فنمو اللغة لذوي 
القدرة  مبستوى  ونقصااًن  زايدة  يتأثر  الفكرية  اإلعاقة 

العقلية والنطق ابلكلمات أو اجلمل.
اليت   )2010( إبراهيم  دراسة  ذلك  على  وتؤكد   
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اإلعاقة  لذوي  النطق  اضطراابت  بني  العالقة  تناولت 
الفكرية وبني درجة اإلعاقة الفكرية؛ حيث إنَّ هلا أتثرٌي 
قوي ومباشر على ظهور العديد من اضطراابت النطق 
ونوع  لدرجة  تبًعا  متفاوتة  وبدرجات  املختلفة  أبنواعها 

اإلعاقة. 
خالل  من   )2011( مراد  دراسة  أوضحت  وقد 
النطق  واضطراابت  املشكالت  أنواع  لتحديد  استبانة 
إىل  أشارت  واليت  الفكرية،  اإلعاقة  لذوي  والكالم 
االنتشار الواسع الضطراابت النطق لديهم، ومن خالل 
برانمج  حتديد  مت  واملتخصصني  اخلرباء  آراء  استقصاء 
تدرييب عالجي لألطفال ذوي اإلعاقة الفكرية؛ لتحديد 
أنسب اإلسرتاتيجيات العالجية الفعَّالة لتحديد األنشطة 
التدريبية للربانمج العالجي، وقد أوضحت دراسة حسني 
على  قائم  تدرييب عالجي  برانمج  فاعلية  إىل   )2011(

ألعاب الكمبيوتر للحدِّ من اضطراابت النطق والكالم 
لدى األطفال التوحديني. 

Kenne-( وآخرون كاندي  دراسة  أشارت   وقد 
يعانون من  الذين  dy, et al., 2003( إىل أنَّ األطفال 

اللغة والكالم والقصور  لديهم قصور يف  متالزمة داون 
والكتابة  القراءة  تعلُّم  فإنَّ  ذلك  من  وابلرغم  املعريف، 
من األهداف اليت ميكن حتقيقها هلم، فأطفال متالزمة 
من  نوعها  من  فريدة  منو  خصائص  يظهرون  داون 
انحية اللغة والكالم والذاكرة وعملية االستماع، مقارنة 
أنَّ  املعريف، كما  ابلقصور  املصابني  اآلخرين  ابألطفال 
اضطراابت النطق والكالم لألطفال ذوى متالزمة داون 
 Bennetts,( والكتابة  القراءة  تعلم  لصعوابت  معرضني 
et al.,2002; Bird,E, et al.,2000( ويتبني مما سبق 

الدراسات على  العديد من  نتائج  بني  اتفاقًا  هناك  أنَّ 
من  األطفال  لدى  والكالم  النطق  اضطراابت  انتشار 
ذوي اإلعاقة الفكرية، مما يكون له من أثر على مقدرهتم 
وذلك  الدمج،  مدارس  يف  أقراهَّنم  مع  التواصل  على 
من  لديهم  النطقية  االضطراابت  من  العديد  لوجود 

حذف وإبدال وتشويه، وكذلك ندرة الدراسات يف هذا 
الصدد اليت تناولت اضطراابت النطق لدى ذوي اإلعاقة 
الفكرية، فقد أغفلت دور التنفس وعمود اهلواء يف إمتام 
عملية الكالم والنطق وسالمة القراءة، األمر الذي حيتاج 
جملهوٍد كبرٍي لتدريب األطفال من ذوي اإلعاقة الفكرية 

فيه.  وحتكمهم  لديهم  التنفس  درجات  لتحسن 
التطبيقية  وبرجمياهتا  املتطورة  للتكنولوجيا  ملا  ونظرًا 
على اجلوال وحّب األطفال للتطبيقات الذكية أللعاب 
اجلوال، وملا هلا من األثر اإلجيايب للتدخل املبكر، وذلك 
لعالج بعض أسباب اضطراابت النطق، ومن مثَّ تنمية 
واملساعدة  والتواصل،  والفهم  القراءة  تعليم  يف  قدراهتم 
على تيسري اندماجهم األكادميي واالجتماعي وحتسني 
الدمج  مدارس  داخل  لديهم  والكالم  النطق  مستوى 

واجملتمع. 
ويف ضوء ذلك؛ حتددت مشكلة الدراسة يف التساؤل 

الرئيس اآليت:
احلدِّ  التنفس يف  لتدريبات  الذكية  التطبيقات  أثر  ما 

والكالم  النطق  اضطراابت  من 
يف  الفكرية  اإلعاقة  ذوي  األطفال  من  عينة  لدى 

السعودية؟ العربية  اململكة 
أسئلة الدراسة:

يندرج حتت السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية 
اآلتية:
على 	  الدالة  الدرجات  رتب  متوسطو  خيتلف  هل 

وبعد  قبل  التجريبية  اجملموعة  أفراد  لدى  النطق  كفاءة 
الكفاءة  مقياس  على  التنفس  تدريبات  برانمج  تطبيق 

؟ اللغوية 
على 	  الدالة  الدرجات  رتب  متوسطو  خيتلف  هل 

البعدي  القياس  يف  التجريبية  للمجموعة  النطق  كفاءة 
مقياس  على  التنفس  تدريبات  برانمج  لتطبيق  والتتبعي 

؟ اللغوية  الكفاءة 
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أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة احلالية إىل:

لتدريبات 	  الذكية  التطبيقات  أثر  على  التعرف 
التنفس يف احلدِّ من اضطراابت النطق والكالم لدى عينة 
من ذوي اإلعاقة الفكرية يف اململكة العربية السعودية.

يف 	  التنفس  لتدريبات  الذكية  التطبيقات  أثر  بيان 
احلدِّ من اضطراابت النطق لدى األطفال ذوي اإلعاقة 

السعودية. العربية  اململكة  الفكرية يف 
أمهية الدراسة:

 األمهية العلمية:
املبكر 	  التدخل  برامج  احلالية ضمن  الدراسة  أتيت 

لذوي اإلعاقة، اليت تعمل على أتهيلهم للحياة والتغلب 
على ما لديهم من قصور.

املسامهة يف إفادة الباحثني يف جمال أتثريات تطبيقات 	 
األجهزة اللوحية خلدمة تيسري حياة ذوي اإلعاقة.

السعي لإلسهام يف تقدمي حلول تكنولوجية تتوافق 	 
تدعم  أن  شأهَّنا  من  واليت   )2030( اململكة  رؤية  مع 
برامج األشخاص ذوي اإلعاقة وتقلل من العبء على 

أسرهم.
األخذ ابالجتاهات احلديثة لتصميم تطبيق األجهزة 	 

على  االخرتاع  براءة  إىل  تصل  إبداعية  بدرجة  اللوحية 
املستوى العاملي ابسم اململكة العربية السعودية . 

األمهية التطبيقية:
التنفس 	  لتدريبات  اجلوال  على  تطبيق  توظيف 

ذوي  من  اإلعاقة، وخصوًصا  ذوي  األشخاص  لعالج 
لديهم. والكالم  النطق  وحتسني  الفكرية  اإلعاقة 

اإلعاقة 	  ذوي  تعليم  على  القائمني  أنظار  توجيه 
لتطبيقات  احلديثة  ابلتوجهات  األخذ  بضرورة  الفكرية 
التكنولوجيا، وما يرتبط هبا من أدوات ذكية يف تيسري 
النطق  اضطراابت  من  للحدِّ  التنفس  تدريبات  عملية 

لديهم.

من 	  للحدِّ  التنفس  تدريبات  من  االستفادة 
اإلعاقة  ذوي  من  األطفال  لدى  النطق  اضطراابت 

اللغوي. حمصوهلم  وتنمية  الفكرية 
التنفس 	  لتدريبات  جوال  تطبيق  برانمج  تصميم 

للحدِّ من اضطراابت النطق لدى األطفال ذوي اإلعاقة 
الفكرية.

النطق 	  اضطراابت  مشكالت  حل  يف  املساعدة 
واخنفاض األداء اللغوي بوجٍه عام لذوي اإلعاقة الفكرية 

اللغة. لتيسري عملية تعليم وتعلُّم 
مصطلحات الدراسة:

التطبيقات الذكية:
ا جمموعة  عرفتها إمساعيل وآخرون )2019( على أهَّنَّ
التطبيقات املستخدمة على اهلواتف الذكية، اليت حتتوي 
على خدمات تكنولوجيا تشغيل متطور ومتعدد املهام 
ا توفر خدمات  لتدعم التصوير واملشاركة والفيديو، کما أهَّنَّ
اإللكرتوين،  الربيد  ومزامنة  اإلنرتنت،  تصفح  ومزااي 
التواصل االجتماعي، وتقدم األداء الوظيفي  وخدمات 

الکامل ألجهزة احلاسب اآليل احملمول احلالية.
ا تطبيق ذكي   وتُعرف إجرائًيا يف هذه الدراسة أبهَّنَّ
وحتسني  الرئتني  عضالت  تقوية  على  يعمل  للجوال 
رقمية حمببة ومشوقة  ألعاب  هيئة  لديهم، على  التنفس 
من  التدريب  يف  االستمرار  على  تشجعهم  لألطفال، 

خالل مثانية تدريبات خمتلفة للتنفس. 
ذوو اإلعاقة الفكرية:

Davison & Ne- )يُعّرِفها كلٌّ من: دافيسون ونيل 
ا حالة عامة تشري إىل نقٍص أو قصور  ale, 1990( أبهَّنَّ

املعدل  دون  تكون  حبيث  العامة؛  العقلية  القدرة  يف 
الطبيعي أو املتوسط )70 درجة فأقل(، وتوجد متالزمة 
مع أمناط من القصور يف السلوك التكيفي، وتظهر آاثرها 
شدة  ترتاوح  النمو، كما  مرحلة  خالل  واضح  بشكل 
 )DSM-IIV,1994( اإلعاقة الفكرية حبسب ما أورد يف
جًدا،  وشديد  وشديد،  ومتوسط،  بسيط،  ختلف  بني 
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للجمعية  والتشخيصي  الدليل اإلحصائي  وقد جاء يف 
 -  5( اخلامس  إصداره  يف  النفسي  للطبِّ  األمريكية 
م أصحاب اضطراب يبدأ خالل فرتة  DSM(، على أهَّنَّ

يف  التكيفي  العقلي  األداء  يف  بقصور  مصحواًب  النمو 
 American(. والعملية  االجتماعية  املفاهيم  جماالت 

)Psychiatric Association,2013

أطفال متالزمة داون: هو الطفل املتأخر يف النمو 
انقسام  يف  خطأ  عن  ينتج  اليت  واجلسماين،  العقلي 
الكروموسومات أو وجود كروموسوم زائد، ومن مثَّ هو 
خلل جيين ينتج عنه طفرة خارجة عن املألوف، تتمثل 
يف املوراثت أو الصبغيات فيكون العدد اإلمجايل )47( 
أو  عقلًيا  سليم  غري  طفل  ينتج  مثَّ  ومن  كروموسوًما، 
جسداًي أو كالمها مًعا؛ حبيث تتفاوت هذه اإلعاقة من 

)الروسان، 1999(. أخرى  إىل  حالة 
اضطراب النطق والكالم: 

نطق  عن  عجز  أبنَّه   )2003( الببالوي  يُعّرِفه 
اآلتية:  االضطراابت  أحد  اللغوية، يف  األصوات  بعض 
احلذف،أو التحريف،أو اإلبدال، أو اإلضافة،أو ضغط 

األصوات. 
 ويُعرف إجرائًيا يف هذه الدراسة أبنَّه خلل يف طريقة 
نطق بعض أصوات األحرف، وذلك نتيجة عدم القدرة 
على إخراجها من خمارجها الصحيحة، لتبدو يف صورة 
حذف  أو  آخر،  حرف  بصوت  حرف  صوت  إبدال 
وغري  مشوهة  بطريقة  النطق  أو  متاًما،  احلرف  صوت 
يف  موجودة  غري  حروف  أصوات  إضافة  أو  واضحة، 

املنطوق. الكالم 
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 اضطـراابت النطــق لدى ذوي اإلعاقة الفكرية:
ا  أبهَّنَّ  )2000( جودة  أبو  السرطاوي،  يُعّرِفها   
اخلاطئ  النطق  خالل  من  يتضح  اضطراب  عن  عبارة 
أشارت  حني  يف  منفردة،  أو  متصلة كانت  لألصوات 
والكالم  للنطق  اضطراابت  ا  أهَّنَّ إىل  منصور)1999( 

تصيب إخراج أصوات اللغة الساكنة واملتحركة.
ا اخللل الذي خترج   ويضيف الوابلي )2003( إىل أهَّنَّ
عادية؛  وغري  شاذة  بصورة  خالله  من  الكالم  أصوات 
حبيث تكون على هيئة حذف، إضافة، إبدال، وكذلك 

حتريف يف عناصر الكلمات.
إخفاق  ا  أبهَّنَّ  )Dsmiv،1994( دمسابف  ويؤكد   
تتناسب مع أعمار  اليت  يف استخدام أصوات الكالم، 
األطفال وذكائهم، ويتضح ذلك يف إصدارهم أصوات 
إبدال  يف  تتمثل  إذ  مناسبة؛  غري  بطريقة  تلفظ  رديئة، 
صوت مكان آخر أو حذف أصوات كاحلروف الساكنة 
يف آخر الكلمة أو حتريف الكلمة أو تشويه، كما تعدُّ 
الكالم  اضطراابت  أشكال  أكثر  من  النطق  عيوب 

شيوًعا.
مظاهر اضطراابت النطق والكالم:

احلذف: يتم حذف األصوات واملقاطع من بداية أو 	 
منتصف أو هَّناية الكلمات، ومتيل عيوب احلذف ألن 
حُتدث لدى األطفال الصغار بشكل أكثر شيوًعا من 
األطفال األكرب سًنا، وتظهر يف نطق احلروف الساكنة 
يف هَّناية الكلمة أكثر من ظهورها يف احلروف وسط أو 

بداية الكلمة، مثل: )دار- دا أكلت – كت(.
اإلبدال: وفيه يستبدل الطفل صواًت بصوت آخر مثل 	 

: )راجل- الجل، مجل – دمل(.
اإلضافة: إضافة صوٍت أو مقطٍع للكلمة يف مكان 	 

هذا  ويعدُّ  أاباب(،   – اباب  ستيارة،   - )سيارة  مثل:  ما 
انتشارًا. النطق  عيوب  أقل  العيب 

 التشويه أو التحريف: ينطق الطفل الصوت بشكل 	 
الصوت  من  قريًبا  الصوت  ويظل  املعامل،  واضح  غري 
الصحيح، ولكن ال ميكن متييزه أو مطابقته مع األصوات 
مصحوبة  السني  حرف  نطق  مثل  اللغة،  يف  املعروفة 
إبدالية  عيوب  ا  أهَّنَّ على  تصنف  ال  لذلك  ابلصفري، 

حيرف. ولكن  حيذف،  ومل  يستبدل،  مل  فالصوت 
من  التحقق  إىل   )2017( خفاجي  دراسة  هدفت  وقد 



د. محزة بن زكراي عبدهللا املولد: أثر التطبيقات الذكية لتدريبات التنفس يف احلدِّ من اضطراابت...52

النطق  اضطراابت  خلفض  العالجي  الربانمج  فاعلية 
اإلعاقة  ذوي  لألطفال  االجتماعية  الكفاءة  لتحسني 
 )7( العينة من  تكوَّنت  للتعلم؛ حيث  القابلني  الفكرية 
القدرات  وتنمية  للتخاطب  بلدي  ابن  مبركز  أطفال 
مبحافظة دمياط والذي يرتاوح بني ) 55 – 69( درجة 
وإبدال  حذف  ولديهم  بينية،  استنافورد  مقياس  على 
 )39( ملدة  التدرييب  العالجي  الربانمج  وطُبق  وتشويه، 
اضطراابت  مقياس  يف  الدراسة  أدوات  ومتثلت  جلسة 
اإلعاقة  لذوي  االجتماعية  الكفاءة  بتحسني  النطق 
االجتماعية،  الكفاءة  ومقياس  للتعلم  القابلني  الفكرية 
وقد أسفرت النتائج عن وجود فروٍق ذات داللة إحصائية 
بني متوسطات درجات عينة الدراسة يف التطبيق القبلي، 

وكذلك البعدي لصاحل التطبيق البعدي. 
التعرف   )2020( عبدهللا  دراسة  هدفت  حني  يف 
على أثر برانمج تدرييب يف التدخل املبكر، وذلك لعالج 
اضطراابت النطق لدى األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية؛ 
وضابطة(  )جتريبية  من جمموعتني  العينة  تكوَّنت  حيث 
اإلعاقة  ذوي  من  أطفال   )10( من  مكونة  عينة  على 
البسيطة )5 ذكور،5 إانث( من الفئة العمرية من عمر 
)4 -8 ( سنوات من طلبة مركز الطفولة والتدخل املبكر 
جبمعية عنيزة للخدمات اإلنسانية، وقد أعدت الباحثة 
النطق لألطفال ذوي  الكشف عن اضطراابت  مقياس 
اإلعاقة الفكرية البسيطة، فيما أشارت النتائج عن وجود 
 )a<0.05( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروٍق 
بني اجملموعتني )التجريبية والضابطة( للربانمج التدرييب، 
وجود  إىل  ابإلضافة  التجريبية،  اجملموعة  لصاحل  وذلك 
 )a<0.05(مستوى عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
الفروق  وقد كانت  للجنس  تُعزى  التدرييب،  للربانمج 

اإلانث. لصاحل 
كما هدفت دراسة أمحد )2016( إىل التعرف على 
فعالية برانمج تدرييب يف عالج بعض اضطراابت النطق 
لدى األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية ومتابعة تدريبهم يف 

املنزل، وكذلك إعداد مقياس لتقييم النطق لدى األطفال 
ذوي اإلعاقة الفكرية، واشتملت عينة الدراسة على )16( 
من املعاقني عقلًيا من ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة من 
مدرسة الرتبية الفكرية ابلزقازيق، تراوحت أعمارهم بني 
)9.81- 12.82( عاًما مبتوسط قدره )11.28( وتراوحت 

 ،)60.34( قدره  مبتوسط   )65 -57( بني  الذكاء  نسبة 
والضابطة(  )التجريبية  جمموعتني  إىل  تقسيمهم  مت  وقد 
بعدد )8( أطفال، وقد أشارت نتائج الدراسة إىل وجود 
القياس  يف  اجملموعتني  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروٍق 
البعدي لبعض اضطراابت النطق وذلك لصاحل اجملموعة 
التجريبية، كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
لبعض  والبعدي  القبلي  القياسني  التجريبية يف  اجملموعة 
مع  البعدي،  القياس  لصاحل  وذلك  النطق  اضطراابت 
اجملموعة  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم 
التجريبية يف القياس البعدي والقياس التتبعي على مقياس 

بعض اضطراابت النطق.
 Lemons,( وآخرين  ليمنوس  دراسة  أشارت  وقد 
للحدِّ من  املبكرة  التدخالت  فعالية  إىل   )et al. 2012

متالزمة  ذوي  من  األطفال  لدى  النطق  اضطراابت 
داون، واشتملت الدراسة على )15( من األطفال ذوي 
متالزمة داون، ترتاوح أعمارهم بني )5 - 13( سنوات، 
الصوتية  الرموز  وفك  التدخالت  الباحثون خالهلا  نفذ 
من  يقرب  ما  اجللسات عرب  من   )25( متوسطها  ملدة 
)12( أسبوًعا، وتشري النتائج إىل حتسٍن يف القراءة من 

صوتًيا. الكلمات 
كما هدفت دراسة مراد )2011( إىل التوصل إىل    
برانمج مقرتح من منظور اجلماعة للتخفيف من مشكالت 
التخاطب لدى األطفال مضطريب النطق ،وأجرت على 
عينة من )70( طفاًل من املضطربني يف النطق املوجودين 
ابملؤسسات واملراكز اخلاصة ابضطراابت النطق مبحافظة 
حلوان التابعة لوزارة التضامن االجتماعي وعددهم )9( 
مراكز، واستخدمت الباحثة استبانة لتحديد املشكالت 
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املرتبطة ابلتخاطب لألطفال مضطريب النطق، واستبانة 
الفعلية  األدوار  لتحديد  االجتماعني  لألخصائيني 
أنسب  حتديد  وكذلك  األطفال،  مع  هبا  يقوم  اليت 
اإلسرتاتيجيات اليت يستخدموهَّنا معهم، وكذلك مقابلة 
مع اخلرباء واملتخصصني ابلتخاطب، وتوصلت الدراسة 
إىل إعداد برانمج مقرتح من منظور اجلماعة للتخفيف 
من مشكالت التخاطب لدى األطفال مضطريب النطق.

يف حني تشري دراسة روش Roch )2008( إىل أنَّ هتيئة 
الطفل من ذوي متالزمة داون وعالج مشكالت النطق 
لديه ُتظهر تقاراًب بني العمليات الصوتية والقراءة، شارك 
)١٢(طفاًل من ذوي متالزمة داون لتقييم مهارات القراءة 

والوعي الصويت؛ حيث متت مقارنتهم مبجموعة ضابطة 
)14( طفاًل عاداًي مماثلني هلم يف العمر)6.7( سنوات 
أظهرت  وقد  الكلمات،  قراءة  على  القدرة  ومستوى 
النتائج إىل حتسن جمموعة ذوي متالزمة داون يف قراءة 

الكلمات ومهارات الوعي الصويت. 
 )Verucci et al.,2006( دراسة  أوضحت    كما 
أنَّه ابلرغم من أنَّ القدرات القرائية تؤدِّي دورًا رائًدا يف 
الدراسات  فإنَّ  الشخص،  لدى  االستقاللية  اكتساب 
داون  متالزمة  ذوي  لدى  القدرات  تلك  تتناول  اليت 
الوعي  وأتهيل  اكتساب  على  التعرف  إىل  هتدف 
تقوم  الدراسات  تلك  فإنَّ  أخرى  انحيٍة  ومن  الصويت، 
القراءة والوعي الصويت لدى ذوي  بوصف العالقة بني 
أنَّ  إىل  الدراسة  استنتاجات  وتشري  داون،  متالزمة 
بوجٍه خاص يف  داون فشلوا  األشخاص ذوي متالزمة 
قراءة الكلمات اليت ليس هلا معىن، وكانت املهمة اليت 
خاص  بوجٍه  أتثرت  اليت  هي  دقيق  رموز  فك  تتطلب 
مبعرفة املفردات والسياق الداليل. فقراءة الكلمات اليت 
ليس هلا معىن بشكل صحيح يتطلب استخدام عملية 
ما بني صوت احلرف وشكله، هذه العملية تقوم على 
كفاءة قدرات الوعي الفونولوجي واليت هبا قصور لدى 
األشخاص ذوي متالزمة داون، ومت مناقشة اآلاثر املرتتبة 

النتائج، كما  لتلك  األطفال  هؤالء  أتهيل  إعادة  على 
 )2005( Goetz  Kristina كريستني  دراسة  أكَّدت 
الصويت لألطفال  الوعي  القراءة ومهارات  تدريبات  إىل 
ذوي متالزمة داون؛ حيث قدَّم الباحثون تقريرًا خمتصرًا 
عن أحد تدخالت القراءة لعينة )15( طفاًل من ذوي 
متالزمة داون من مدارس الدمج، وركز برانمج التدخل 
املهارات  ودمج  األصوات  تقطيع  على كيفية  لألطفال 
مع كلمات  والتعامل  احلروف  أصوات  تعلُّم  إطار  يف 
ارتفعت  الضابطة  اجملموعة  مع  وابملقارنة  الكتب، 
تقديرات مثانية طالب من ذوي متالزمة داون بشكل 
مؤثر يف مهارات التعلم املبكر للقراءة، وتشري النتائج إىل 
إمكانية استفادة األطفال ذوي متالزمة داون من طريقة 

املركبة.  األصوات  قراءة  تعلُّم 
  أمَّا دراسة حممد )2004( وموضوعها التشخيص 
واألطفال  ذهنًيا  املعاقني  األطفال  لكالم  الفونولوجي 
أي  يصاحبه  ال  أتخر كالمي  الفونولوجي  اخللل  ذوي 
فكل  احلركية،  القدرات  أو  اإلدراك  مهارات  يف  خلل 
شيٍء منا وتطور طبيعًيا ماعدا القدرة على الكالم ويطلق 
النوع " أتخر لغوي أساسه خلل فونولوجي على هذا 

الذين  األطفال  لكالم  فونولوجية  مقارنة  "هبدف 
يعانون من أتخر يف الكالم سواء بدون سبب أو بسبب 
ليكون  الفونولوجي؛  التشخيص  بغرض  ذهنية  إعاقة 
مبثابة دليل أو مرشد للتفرقة بني هاتني اجملموعتني ولكي 
التشخيص  يف  اللبس  احتماالت  من  األخصائي  يبعد 
خاصة الفئة األوىل من األطفال، اشتملت الدراسة على 
)48( طفاًل مقسمني إىل ثالث جمموعات: األوىل متثل 

األطفال الطبيعيني ) كمجموعة ضابطة( وعددهم ستة 
أعوام،  ومخسة  أربعة  بني  أعمارهم  ترتاوح  طفاًل  عشر 
والثانية متثل األطفال الذين يعانون من أتخٍر يف الكالم 
بدون سبب يتكون أطفال هذه اجملموعة من ستة عشر 
سنوات،  تسع  إىل  أربع  بني  ما  أعمارهم  ترتاوح  طفاًل 
والثالثة متثلت هذه اجملموعة يف عشرة أطفال من ذوي 
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الذهنية ترتاوح أعمارهم ما بني مخس وإحدى  اإلعاقة 
عشرة سنة، وقد اُختريت قائمة كلمات كعينة لغوية متثل 
نوعيات خمتلفة لكالم األطفال يف هذه املرحلة العمرية، 
وصوتًيا،  فونولوجًيا  حتلياًل  القائمة  هذه  حتليل  مت  وقد 
ذوي  األطفال  بني  واضحة  فروقًا  النتائج  أظهرت  وقد 
الفونولوجي  اخللل  أصحاب  واألطفال  الذهنية  اإلعاقة 
اإلعاقة  ذوي  األطفال  عند  األصوات  قائمة   : أمهها 
ُقورنت  ما  إذا  الصوتية  القائمة  نصف  متثل  ال  الذهنية 
بقائمة األطفال ذوي اخللل الفونولوجي- منو اكتساب 
النظام الفونولوجي لألطفال ذوي اخللل أو االضطراب 
الفونولوجي يتم برتتيب يشبه إىل حدٍّ كبري االكتساب 
الطبيعي خبالف األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية- اختفاء 
من  النطق  وسهولة  املبكر  ابالكتساب  تتميز  أصوات 
أنَّ  الذهنية-  اإلعاقة  ذوي  األطفال  فونيمات  قائمة 
األصوات اليت تظهر يف القائمة الصوتية لألطفال ذوي 
ال  دقيقة-  وغري  مشوشة  تبدو  دائًما  الذهنية  اإلعاقة 
خيضع النظام الفونولوجي لألطفال ذوي اإلعاقة الذهنية 
لطريقة أو منٍط واحٍد اثبٍت )ال نظامي( خبالف األطفال 
اخللل  ذوو  األطفال  مييل  الفونولوجي-  اخللل  ذوي 
الصوت ذاته،  الفونولوجي إىل ظاهرة اإلبدال يف نطق 
ظاهرة  يفضلون  الفكرية  اإلعاقة  ذوو  األطفال  بينما 
احلذف- يكثر ظهور العمليات الغريبة والنادرة يف كالم 
ذوي  األطفال  خبالف  الذهنية  اإلعاقة  ذوي  األطفال 

الفونولوجي. اخللل 
Kenne-(   وكما استهدفت دراسة كاندي وآخرين

الصويت  الوعي  التدريب  أثر  بيان   )dy, et al., 2003

متالزمة  ذوي  األطفال  لدى  القراءة  ومهارات  املبكر 
من  أطفال   )٩( الدراسة  هذه  يف  شارك  وقد  داون، 
سنوات   )٥( من  أعمارهم  ترتاوح  داون  متالزمة  ذوي 
ونظرًا  أشهر؛  و)١٠(  سنوات   )٨( إىل  أشهر   )٧( و 
لندرة املقاييس املقننة للوعي الصويت لدى األطفال من 
األشخاص ذوي اإلعاقة، وخصوًصا أصحاب متالزمة 

من  متنوعة  اختبارات  جمموعة  تعديل  مت  فقد  داون، 
الدراسات واألدبيات السابقة، وقد استهدفت جمموعة 
واملهارات  الصويت  الوعي  مهارات  قياس  التقييمات 
األساسية والنطق والتعبري اللغوي وحدة السمع وإدراك 
النتائج  وأشارت  البصرية،  السمعية  والذاكرة  الكالم 
خطر  يواجهون  داون  متالزمة  ذوي  األطفال  أنَّ  إىل 
صعوابت اكتساب القراءة بسبب نقص مهارات الوعي 
الناتج  التأخر  إىل  يرجع  القصور  هذا  لديهم،  الصويت 
عن قصور املهارات املعرفية، وهناك مشارٌك واحٌد فقط 
استطاع إظهار الوعي ابلقوايف، األمر الذي رمبا يرجع إىل 
أتثري املهمة، وترتبط القدرة على التعرف على الكلمات 
املكتوبة ابختبارات الوعي الصويت، ويشري حتليل أخطاء 
إىل  معىن  هلا  ليس  اليت  الكلمات  قراءة  ومهام  اهلجاء 
قصور االرتباط بني شكل احلرف وصوته، عالوة على 
لتحديد  األحباث  من  مزيٍد  إىل  حاجة  يف  فإننا  ذلك 
لدى  الصويت  للوعي  والتحليل  التقييم  أساليب  أفضل 

داون. متالزمة  ذوى  من  األطفال 
الكالم  قصور  من  يعانون  الذين  األطفال  ويواجه 
والكتابة  القراءة  تعلم  صعوبة  خماطر  اللغوي  واإلدراك 
الصويت،  املعاجلة  نظام  اضطراب  أتثريات  عن  الناجتة 
الكالم  يف  قصور  بسبب  القراءة  مهارات  يف  وقصور 
القراءة  تعلُّم  يف  للفشل  معرضني  جيعلهم  مما  واللغة، 
والكتابة الناتج عن مهارات الوعي الصويت الضئيلة، كما 
الداللية  الدقيقة واملعرفية  اللغوية  الوعي ابلرتاكيب  يؤثر 
 Bird., et al., ( .يف القدرة على فك رموز النصِّ وفهمه
 2000( )Major, E.M., et( al.,1998(.)Van Kleek,

 et al.,1998(.) Gillon., et al., 2000(. )Webster.,

 .)et al.,1997

املعاجلة  عملية  على  يركز  الذي  التدخل  فإنَّ  ولذا 
الصوتية أكثر فاعلية من املعاجلة التقليدية للغة والكالم 
من:  أكده كلٌّ  ما  وهذا  الصويت،  القصور  معاجلة  يف 
 et al., 1998( وماجور   ,)Gillon,2000( جالون 
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القدرة  يف  تطورات  حتقيق  املمكن  من  أبنَّه   ,.)Major

على إنتاج الكالم ومهارات تعلُّم القراءة والكتابة لدى 
األطفال املصابني بقصور يف الكالم، من خالل استخدام 
التدخل يف الوعي الصويت، واألطفال ذوو متالزمة داون 
من الفئات اليت أكدت الدراسات أنَّ لديهم قصورًا يف 
يف  واضٍح  من ضعٍف  يعانون  مثَّ  ومن  الصويت،  الوعي 
 Ozanne(مهارات القراءة، ويشري كلٌّ من: أوزان وكرمير
Krimmer,1990 &( إىل ارتباط القصور يف املهارات 

اللغوية لذوي اإلعاقة الفكرية بقدراهتم اإلدراكية واملعرفية 
قصورًا  لديهم  ولذا جند  لديهم؛  احلس حركية  واألفعال 
من  والعديد  الكالم  يف  وصعوبة  اللغوية،  املهارات  يف 

اللغوية. األخطاء 
ويذكر القريطي )2001( أنَّ أهم الصعوابت اللغوية 
لذوي اإلعاقة الفكرية تبدو يف صورة أتخر ملحوظ يف النمو 
اللغوي، وأتخر النطق، وأتخر يف اكتساب قواعد اللغة، 
الرتاكيب  وبساطة  وبساطتها،  اللغوية  املفردات  وضآلة 
اللغوي. األداء  مستوى  وتدين  وسطحيتها،  اللغوية 

يف حني يوكد الروسان )2001( إىل أنَّ مشكالت 
تتمثل يف مشكالت  الفكرية  اإلعاقة  ذوي  لدى  اللغة 
الكالم، وصعوبة تشكيل أصوات احلروف أو اخلطأ يف 
نطقها، والسرعة الزائدة يف الكالم أو التوقف يف أثنائه، 
احملصول  قلة  جانب  إىل  املسموعة،  غري  واألصوات 
حيث  من  املشكالت  هذه  وارتباط  لديهم،  اللغوي 
طرداًي.  ارتباطًا  لديهم  العقلي  القصور  بدرجة  حدهتا 

اإلعاقة  ذوي  أنَّ  إىل   )2003( الوابلي  يشري  كما 
الفكرية يظهرون أتخرًا واضًحا يف أغلب الوظائف للغة 
والكالم، ووجود العديد من املشكالت، اليت قد تلحق 

التواصلية واالجتماعية.  القدرات  ضررًا ابلعديد من 
لديهم  داون  متالزمة  ذوي  أنَّ  سبق،  مما  ويتضح 
يف  صعوبة  يواجهون  فإهَّنم  هبا  االحتفاظ  على  القدرة 
قدرات الرتاكيب الصوتية اليت تظهر يف مرحلة مبكرة من 
م ينتجون مجاًل أبسط وأكثر مياًل  النمو اللغوي، كما أهَّنَّ

حنو التلغراف عن جمموعة األطفال العاديني، وغالًبا ما 
اللغوية. احملددات  أو  الوظيفية  الكلمات  حيذفون 

هذا وقد أشارت نتائج دراسة مطر )2006( إىل فعالية 
الربانمج اإلرشادي للحدِّ من اضطراابت النطق لألطفال 
ذوي اإلعاقة الفكرية وزايدة كفاءة النطق لدى األطفال 
النطق  اضطراابت  مظاهر  من  واحلّد  عقلًيا،  املعاقني 
لديهم؛ حيث توجد فروقًا دالة إحصائًيا بني اجملموعتني 
التجريبيتني األوىل والثانية من انحية، واجملموعة الضابطة 
الربانمج  تطبيق  بعد  النطق  من انحية أخرى يف كفاءة 
النتيجة  هذه  وأتكدت  التجريبيتني،  اجملموعتني  لصاحل 
كما يتضح من وجود فروق دالة إحصائًيا بني القياس 
القبلي والبعدي لكلٍّ من اجملموعة التجريبية األوىل والثانية 
يف كفاءة النطق لصاحل القياس البعدي يف اجملموعتني، 
والذي بدا يف حتسٍن ملحوٍظ للنطق لدى أفرادهم، كما 
أوضح أنَّ فعالية الربانمج يف حتسني النطق تعود ملا اشتمل 
عليه من إجراءات تقوى قدرة الطفل على نطق أصوات 
احلروف بطريقة صحيحة، وقد بدا ذلك يف البداية يف 
جتهيز جهاز النطق لدى الطفل وإكسابه الليونة املطلوبة 
لتتخذ أعضاؤه احلركات واألشكال الصحيحة املصاحبة 
لنطق األصوات املختلفة،فكان ملا قام به أفراد )العينة( 
واجلهاز  النطق  أعضاء  تقوية  استهدفت  تدريبات  من 
التنفسي واجلهاز الصويت، مما أكسب الشفتني واللسان 
والفك السفلى واحللق وكافة األعضاء املسؤولة عن إنتاج 
الكالم الليونة واحلركة املناسبة املطلوبة لنطق الصوت من 
خمرجه الصحيح وكذلك تقوية النفس، مما يقوي الصوت 
الصادر؛ نتيجة اهتزاز الثنااي الصوتية، فمن املعروف أنَّ 
متباينة  وحركات  خمتلفة  أشكااًل  أتخذ  النطق  أعضاء 
أو يضطرب  ينعدم  لتشكيل أصوات احلروف، وبدوهَّنا 

النطق. 
 )Dodd, et .al,1999( وجاءت دراسة دود وآخرين
والصوتية  النطقية  للمهارات  تدرييب  برانمج  أثر  متناولة 
وآابئهم،  داون  متالزمة  أطفال  من   )30( قوامها  لعينة 
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والعالقات  األمور  ألولياء  التواصل  سلوك  حتسني  يف 
عن  الدراسة  أسفرت  وقد  اآلخرين،  مع  االجتماعية 
أصوات  نطق  مهارات  على  الوالدين  تدريب  فاعلية 
احلروف يؤدِّي إىل حتسني مهارات النطق لدى األبناء، 
النطق  تعديل اضطراابت  الربانمج يف  فاعلية  ويزيد من 
يف  لآلابء  احليوي  الدور  يؤكد  وذلك  األطفال،  لدى 
السلوك  زايدة  إىل  ذلك  أدَّى  التخاطب، كما  برامج 
وآابئهم  األطفال  بني  االجتماعي  والتفاعل  التواصلي 
عالقة  هناك  أنَّ  أوضحت  حوهلم، كما  من  واآلخرين 
الصوتية لدى األطفال ومستوى  املهارات  بني مستوى 
ذلك  وظهر  اآلابء،  عن  املتعلمة  الصوتية  املهارات 

احلذف. نسبة  ابخنفاض 
إىل   )1997(  Detzner ديتزنر  دراسة  هدفت  كما 
الوقوف على فاعلية برانمج وأثر ذلك يف حتسني مهارات 
التفاعل والتواصل اللفظي والبصري، والثقة ابلنفس قائم 
على استخدام الغناء يف تعديل بعض اضطراابت النطق 
لدى عينة قوامها )10( من ذوي اإلعاقة الفكرية )7( 
عاًما،   )21-12( بني  ما  أعمارهم  إانث   )3( ذكور، 
النطق  تقييم  استبانة  على  الدراسة  أدوات  واشتملت 
جانب  إىل  الكالم  يف  الدراسة  واستبانة  مان  جلولد 
 )2( بواقع  أسبوًعا   )12( ملدة  استمر  والذي  الربانمج 
جلسة أسبوعًيا ومدة اجللسة )30( دقيقة، ويبدأ الربانمج 
من قيام املصاحل بتنغيم الكلمة، مث يقوم كلٌّ من الطالب 
منغمة وتسجليها والستماع  الكلمة  بنطق  مًعا  واملعاجل 
إليها، مث يقوم الطالب بنطق الكلمة وحده بدون املعاجل، 
وهكذا مع كلمة أخرى حبركات وإيقاعات خمتلفة، وقد 
عينة  لدى  النطق  مهارات  النتائج عن حتسني  أسفرت 
واللفظي  البصري  التواصل  جانب حتسني  إىل  الدراسة 
بنسبة )42%( مقارنة لقياس القبلي، كما ارتفعت درجة 
أثناء  وبدا ذلك يف نظره ملن حيدثه وجلسته وشجاعته 

احلديث والثقة ابلنفس أثناء العالج لديهم.
وجاءت دراسة بدوي )2003( وهدفت إىل معرفة 

العالج السلوكي يف عالج بعض اضطراابت النطق وأثر 
ذلك على حتسني العالقات االجتماعية لدى األطفال 
املتخلفني عقلًيا، وقد تكونت عينة الدراسة من )12( 
البسيط  العقلي  التخلف  ذوي  من  وتلميذة  تلميًذا 
وقد  ضابطة،  جمموعة   )9( جتريبية  جمموعة   )6( منهم 
العالقات  ومقياس  املصور،  النطق  مقياس  عليهم  طُبق 
برانمج  إىل جانب  ذلك  املعلمني(  )تقدير  االجتماعية 
العالج السلوكي، وقد أسفرت النتائج عن فاعلية العالج 
األطفال  لدى  النطق  اضطراابت  تعديل  يف  السلوكي 
مستوى  على حتسني  ذلك  وانعكس  عقلًيا،  املتخلفني 

لديهم.  االجتماعية  العالقات 
إىل   )2012( ودخيخ  سالمة  دراسة  هدفت  وقد 
ابستخدام  املبكر  للتدخل  برانمج  أثر  على  التعرف 
النطقية  العيوب  ملعاجلة  التخاطب  إسرتاتيجيات 
لألصوات على مستوى اللغة والكالم لدى األطفال من 
ذوي متالزمة داون، واستخدم الباحثان استبانة للوالدين 
واختبار االضطراابت الصوتية والنطقية لألطفال املعاقني 
ذهنًيا وذوي متالزمة داون، وبرانمج تدرييب اعتمد على 
تدريبات اجلهاز النطقي، وتشمل تدريبات التنفس ونفخ 
من  للحدِّ  وأمهيتها  السوائل  والشفط وشرب  البالوانت 
اضطراابت النطق وتدريبات اللسان للحدِّ من اإلبدال 
وتدريبات الشفتني، وقد بلغت جلسات الربانمج )48( 
جلسة ملدة )15( أسبوًعا بواقع ثالث جلسات أسبوعًيا، 
للمجموعة  أطفال   )10( من  الدراسة  عينة  وتكونت 
من  الضابطة  للمجموعة  طالب  و)10(  التجريبية 
العربية  عمر )5 – 8( سنوات مبدينة جازان ابململكة 
الربانمج  فاعلية  على  الدراسة  نتائج  ودلت  السعودية، 
أفراد  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  ووجود  التدرييب 
أفراد  لصاحل  الضابطة  واجملموعة  التجريبية  اجملموعة 
هبا  اليت كان  الصفريية  فاألصوات  التجريبية،  اجملموعة 
قلت وأصوات )ث، ذ، ظ(  قد  خلط )س، ص، ز( 
استطاع األطفال التفريق بينها، واألصوات االحتكاكية 
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)ش و ج( تطورت لدى األطفال، واألصوات االنفجارية 
)ب، د، ت، ط( قد تطورت بشدة.

Ev-( إيفانس وجريب دراسة  هدفت  قد    يف حني 
ans & Gray 2000( إىل التعرف على امتالك أطفال 

علًما أبنَّ   )i,s( لقدرة على نطق حرفني  متالزمة داون 
بلغت  احللق، وحيث  الصوتني من سقف  خمرج هذين 
العينة إىل )20( طفاًل مت تقسيمهم إىل جمموعتني جتريبية 
وضابطة، وقد توصلت إىل أنَّ األطفال ال ميلكون مهارة 
التعلُّم والقراءة،  إتقان هذين الصوتني إال بعد فرتة من 

كما هم حباجة ضرورية إىل برامج تدريبية.
 )Flder et.,al2002( وآخرون  فلدر  قام    كما 
الصوتية  االضطراابت  معاجلة  أسس  على  ابلتعرف 
أسلوب  خالل  من  داون  متالزمة  ألطفال  والنطقية 
مت  ُقسِّ طفاًل   )30( الدراسة  عينة  وبلغت  القصة، 
اجملموعة  ميثل  طفاًل  و)15(  جتريبية  جمموعة   )15( إىل 
الربانمج يف  فعالية  الدراسة إىل  نتائج  الضابطة، ودلت 
احلدِّ من اضطراابت النطق لدى أطفال متالزمة داون. 
دراسة   )1996(  Wilson ولسن  أجرى  حني  يف 
والنطقية  الصوتية  االضطراابت  معاجلة  إىل  هدفت 
لألطفال املعاقني عقلًيا، ما بني سن اخلامسة والسابعة 
ابستخدام تدريبات األجهزة النطقية، وتشمل تدريبات 
القصة،  أسلوب  واستخدام  والشفتني  واللسان  التنفس 
وبلغ أفراد العينة )40( طفاًل مت تقسيمهم إىل جمموعتني 
الربانمج  فاعلية  على  النتائج  ودلت  وضابطة،  جتريبية 
الصوتية  االضطراابت  من  احلدِّ  يف  والتدريبات  املقرتح 

التجريبية. العينة  ألفراد  والنطقية 
 )2002(  Hanson هانسون  دراسة  هدفت  فيما   
قياس األثر لفاعلية برانمج تدرييب ملعاجلة االضطراابت 
اللسان  لتدريبات  تدرييب  برانمج  خالل  من  النطقية، 
جتزئة  على  لألطفال  والتدريب  والشفتني  والتنفس 
الكلمات إىل مقاطع، مما يساعد الطفل على الطالقة 
مقارنة بربانمج آخر يُعطي الطفل الكلمة كاملة، وبلغت 

بتقسيمهم إىل  الباحثان  قام  الدراسة )48( طفاًل  عينة 
التجريبية خالل  اجملموعة  تدريب  ومت  جتريبية وضابطة، 
سبعة أسابيع ودلت النتائج على فاعلية الربانمج التدرييب.
 Rosenthal & Dalton أمَّا دراسة دالتون و روزنتيل 
)1995( فهدفت إىل التعرف على فاعلية برانمج لغوي 

وتدرييب شامل للحدِّ من االضطراابت النطقية، يشمل 
تدريبات للجهاز النطقي وتدريبات على خمارج احلروف 
لدى عينة من األطفال من ذوي متالزمة داون، وبلغت 
العينة )66( طفاًل ما بني اخلامسة والسابعة من العمر، 
فيما مت تقسيم أفراد العينة إىل جمموعتني جتريبية وضابطة، 
ومتت تطبيق الربانمج على أفراد اجملموعة التجريبية ودلت 
النتائج على فاعلية الربانمج، ووجود فروق ذات داللة 
إحصائية بني أفراد اجملموعة التجريبية والضابطة لصاحل 

أفراد اجملموعة التجريبية.
فـروض الدراسة: 

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
على  الدالة  الدرجات  رتب  متوسطي  بني   )a<0.05(

القبلي  القياسني  التجريبية يف  للمجموعة  النطق  كفاءة 
البعدي . القياس  والبعدي لصاحل 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
)a<0.05( بني متوسطي رتب الدرجات الدالة على كفاءة 

النطق للمجموعة التجريبية يف القياسني البعدي والتتبعي.
اإلجراءات املنهجية للدراسة:

منهج الدراسة - التصميم التجرييب:	 
 اعتمدت الدراسة احلالية على املنهج التجرييب القائم 
على التصميم شبه التجرييب جملموعة واحدة جتريبية، مث 
تطبيق على اختبار قبلي وبعدي، بوصفها جتربة هدفها 
التعرف على فعالية تطبيق جوال لتدريبات التنفس )متغري 
لدى  والكالم  النطق  اضطراابت  من  للحدِّ  مستقل( 
الفكرية )متغري اتبع(.  عينة من األطفال ذوي اإلعاقة 
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اجملتمع وعينة الدراسة:	 
متثل جمتمع الدراسة يف األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية 
الفكرية مبحافظة  الرتبية  مبعهد  داون  متالزمة  من ذوي 

جدة ابملرحلة االبتدائية .
عينة الدراسة: اشتملت على )10( من األطفال ذوي 
تراوحت  جبدة،  الفكرية  الرتبية  مبعهد  داون  متالزمة 
الذكاء  نسبة  وتراوحت  عاًما،   )12-9( بني  أعمارهم 

درجات.  )6-57( بني  مبتوسط 
 أدوات الدراسة ومادة معاجلته التجريبية: 	

مت إعداد أداة الدراسة ومادة املعاجلة التجريبية على 
النحو اآليت: 

أواًًل: مقياس املسح اللغوي لذوي اإلعاقة الفكرية:
وهو عبارة عن مقياس مسح لغوي للحصول على 
املعلومات واحلصيلة اللغوية للطفل ذوي اإلعاقة الفكرية؛ 
إذ يؤدَّي دورًا مهًما يف احلصول على املعلومات وذلك يف 
املواقف الطبيعية؛ لذا فقد ُوجد أنَّ املقياس اخلاص ابملسح 
اللغوي يعدُّ من أفضل الوسائل اليت ميكن استخدامها 
.)٢٠٠٦ )عيسى،  اللغوي  األداء  تقييم  يف  وتوظيفها 

أ - أهداف املقياس:
يهدف مقياس املسح اللغوي إىل تقييم األداء اللغوي 

لألطفال ذوي اإلعاقة الفكرية.
ب- مكوانت املقياس:

اشتمل املقياس على حمورين مها:
احملور األول: هو جمموعة األحرف األجبدية للغة العربية، 	 

ولكل حرف ثالث مراحل للنطق هي: )الفتح، الضم، 
الكسر(؛ حيث يصل جمموع مفرداته إىل )٨٤( مفردة. 

املقاطع 	  الكلمات ذات  الثاين: هو جمموعة  احملور 
اللغة  حروف  من  حرف  لكل  يكون  حبيث  الصوتية؛ 
األوىل  الكلمة  تكون  حبيث  ثالث كلمات؛  العربية 
الثانية  والكلمة  الكلمة،  بداية  يف  احلرف  ابستخدام 
للحرف يف منتصفها، والكلمة الثالثة للحرف يف هَّناية 
الكلمة حىت يصل عدد مفردات اجملموعة الثانية )٤٨( 

مفردة.
املسح  مقياس  مفردات  عدد  إمجايل  يكون  وبذلك 
اللغوي يف صورته النهائية )١٦٨( مفردة، على أن يُعطى 
الطفل الدرجات )صفر -١- ٢- ٣( وفق املستوى الذي 
حبيث  الرتتيب؛  على  ومهاراته  قدراته  ووفق  فيه  يؤدِّي 
 )٥٠٤( للمقياس يف كل حمور  العظمى  الدرجة  تكون 
احلروف  نطق  الطفل  يستطيع  مل  إذا  حبيث  درجات؛ 
مشكَّلة أو ينطق ما تدل عليه الصور للكلمات املعروضة 
إشارة  يُعطي  وعندما  )صفر(،  الدرجة  على  حيصل 
للحرف أو الكلمة اليت تدل عليها الصورة ينطق بطريقة 
يستطيع  وعندما   ،)١( الدرجة  على  حيصل  مشوهة 
الطفل نطق احلرف أو الكلمة أو به استبدال أو حذف 
حيصل على الدرجة )٢(، وعندما يستطيع الطفل نطق 

الدرجة )٣(.  احلروف بطريقة صحيحة حيصل على 
اثنًيا: خطوات إعداد برانمج تطبيق جوال لتدريبات 
لقراءة  والكالم  النطق  اضطراابت  من  للحدِّ  التنفس 
يف  الفكرية  اإلعاقة  ذوي  األطفال  لدى  الكرمي  القرآن 

السعودية: العربية  اململكة 
 تتمثل مادة املعاجلة التجريبية يف الربانمج احلاسويب 	 

والتطبيق على اجلوال التفاعلي املقرتح للتدخل املبكر؛ 
حيث يتم تدريب األطفال ممن لديهم مشكالت يف 
اضطراابت النطق والكالم، من خالل التحدث أمام 
تتحرك ابلصوت  ألعاب  مثانية  يشمل  الذي  التطبيق 

وتستمر يف حالة استمرار الصوت، وتنقسم إىل : 
ألعاب لبداية اجلهر ابلصوت.	 
ألعاب للمقاطع الصوتية البسيطة.	 
ألعاب لتدريبات التنفس املتوسطة .	 
ألعاب لتدريبات التنفس الطويلة.	 

ابخلطوات  املقرتح  الربانمج  إعداد  مراحل  ومرت   
اآلتية:

 مراجعة األدبيات:
 متت مراجعة للعديد من األدبيات يف جمال اضطراابت 
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النطق والتأهيل السمعي، واللغوي، والتدريبات السمعية 
الفكرية،  اإلعاقة  لذوي  النطق  اضطراابت  ومشكالت 
والربامج  والكتب  واألحباث  الدراسات  ذلك:  ومشل 
اللغوي  التدخل  إسرتاتيجيات  للتعرف على  للمساعدة 
لديهم،  املنطوقة  اللغة  لتنمية  اإلعاقة  لذوي  املبكر 
 Rees & et( وآخرين  ريس  دراسة  مثل  وخصوًصا 
Zam- ( ودراسة صديق )٢٠١٤( وزامففريوفal.2017

.)2013(  Saeva  &  firov

الفلسفة العامة للربانمج: 
التدريب  على  تقوم  واليت  الصوتية  الطريقة  توظيف 
لألطفال  حمببة  أنشطة  التنفس، من خالل  إطالة  على 
للحدِّ من اضطراابت النطق والكالم من حذف وإبدال 
من  بطالقة،  القراءة  مهارات  مثَّ حتسني  ومن  وتشويه، 
خالل قاعدة بياانت مزّود هبا الربانمج، يقوم التلميذ بعد 
اجللسات التدريبية ابلتقليد والتكرار من خالل الربانمج، 

مع تطبيق عملي للتدريبات. 
أسس ومعايري الربانمج:

تدريبات التنفس من خالل أنشطة الربانمج مقسمة 	 
ملراحل من بسيطة ملتوسطة لطويلة.

الربانمج 	  على  التدريبات  أثناء  االستطالة  توظيف 
لتيسري التمييز السمعي، ومن مثَّ النطق السليم من خالل 

التقليد.
تشجيع األطفال على التكرار من خالل الربانمج 	 

لتقليل الشعور ابمللل.
شاشات 	  تقييم  خالل  من  القرآنية  السور  قراءة 

السليمة. القراءة  على  األطفال  لتشجيع  الربانمج 
اهلدف العام للربانمج: 

يهدف الربانمج احلايل إىل توظيف التطبيقات الذكية 
احلاسوبية متعددة الوسائط لتقدمي أنشطة تدريبية برانمج 
للحدِّ من اضطراابت  التنفس،  لتدريبات  تطبيق جوال 
النطق لقراءة القرآن الكرمي لدى األطفال ذوي اإلعاقة 
مناذج  وتقدمي  السعودية،  العربية  اململكة  يف  الفكرية 

للكلمات ذات املقطع الواحد، وذات املقطعني، وذات 
تالميذ  لدى  اللغوية  احلصيلة  لتنمية  مقاطع  الثالثة 

داون. متالزمة 
األهداف اإلجرائية: 

التعرف على مدى فاعلية عدٍد معني من جلسات 	 
التدريب على التطبيق احلاسويب لتدريبات التنفس وإطالة 
عملية التنفس والتقليد والتكرار؛ لتنمية احملصول اللغوي 

لألطفال. 
التعرف على كفاءة الربانمج احلاسويب من الناحية 	 

التعليمية واملنهجية والفنية والربجمية. 
إكساب أطفال متالزمة داون القدرة على توظيف 	 

اللغة املنطوقة وتنميتها ذاتًيا من خالل الربانمج.
 أمهية الربانمج:

املسامهة يف جتويد نوعية حياة أطفال متالزمة داون 	 
التفاعلي؛  اللغوي  للتأهيل  برانمج  إعداد  خالل  من 

والتواصلية. اللغوية  مهاراهتم  لتنمية 
املسامهة يف حتسني أمناط التدريب لعضالت الرئتني 	 

والتنفس؛ حبيث تتحسن عملية نطق الكلمات مث اجلمل 
دون حذف، والتدريب على استثمار عمود اهلواء من 

عملية التنفس هلواء الزفري لنطق أكثر من كلمة.
توجيه أنظار الرتبويني لتوظيف التقنيات احلاسوبية 	 

املساندة يف تنمية احلصيلة اللغوية لذوي اإلعاقة الفكرية.
داون 	  متالزمة  ذوي  األطفال  طاقات  استثمار 

للنجاح  والوصول  الذايت،  اإلجناز  على  لتشجيعهم 
اهلدف.  وحتقيق 

اإلعاقة  ذوو  األطفال  هم  للربانمج:  املستهدفة  الفئة 
داون(. متالزمة  )ذوو  الفكرية 

هيكل الربانمج:
احملور النظري: يتناول برانمج تطبيق جوال لتدريبات 
التنفس للحدِّ من اضطراابت النطق لقراءة القرآن الكرمي لدى 
األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية يف اململكة العربية السعودية.
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 احملور العملي )التطبيقي(: ويتضمن البيان العملي 
الكلمات  حمتوى  وزايدة كمية  التنفس  على  للتدريب 

املقاطع. ذات 
 جلسات الربانمج:

يتم  التدريبات  من  جمموعة  من  الربانمج  يتكون   
عرضها من خالل جلسات تدريب تستند على أسس 

ابلصوت،  واجلهر  الصوت  وإخراج  التنفس  تدريبات 
التنفس،  لتدريب  جلسة   )16( من  الربانمج  ويتكون 
واستخدام هواء الزفري و)10( جلسات للتطبيق العملي 
من  املقطعني،  وذات  الواحد  املقطع  ذات  للكلمات 
وحيواانت  نبااتت  متثل  أشياء  لصور  خالل كروت 

ابلطفل. حميطة  وأشياء  وأجهزة 

جدول رقم )1( اجللسات التدريبية للتطبيق اخلاص بتدريبات التنفس.
الفنيات واألساليبحمتوى اجللسةزمن اجللسةعدد اجللساتأهداف اجللسةم

استمارة املسح اللغوي.حتديد األطفال وحتديد موعد اجللسات.)45( دقيقةجلسة واحدةاختيار أفراد العينة وتكوين عالقة إجيابية. 1

اختبار التنفس لطول عمود اهلواء لعملية الزفري.حتديد األطفال وحتديد موعد اجللسات.)45( دقيقةجلسة واحدةاختيار أفراد العينة وتكوين عالقة إجيابية.2

بداية اجلهر )45( دقيقةجلسة واحدةاجللسة التدريبية األوىل3

)45(دقيقةجلستانالتدريب على إخراج األصوات.4
تدريبات النفخ والشفط واحتباس اهلواء 

وإخراجه إلصدار األصوات،
استخدام اليد أمام الفم للتظليل والتعرف 

على احلركة ووقتها.

النمذجة، والتقليد، برانمج تدريبات التنفس، 
وبداية الصوت واجلهر.
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5

ـ التدريب على خمارج احلروف اليت تظهر 
على الوجه والشفاه مثل: 

)ب – م – و – ن – ف – ي – أ( 
وتشكيلها والتدريبات اخلاصة بتقوية 

أعضاء النطق واجلهاز التنفسي. واجلهاز 
الصويت، مما يكسب الشفتان واللسان 
والفك السفلي واحللق وكافة األعضاء 

املسؤولة عن إنتاج الكالم الليونة واحلركة 
املناسبة املطلوبة لنطق الصوت من 

خمرجه الصحيح، وكذلك تقوية النفس 
مما يقوي الصوت الصادر نتيجة اهتزاز 

الثنااي الصوتية.

)45(دقيقةست جلسات 
تشكيل كل حرف من خالل حركة اليد 
أمام الفم ألعلى ميثل )الفاحتة( وحركة 

اليد ألسفل ميثل )الكسرة( وحركة السبابة 
دائري أمام الفم ميثل )الضمة(.

النمذجة، والتقليد
ملخرج حرف وتكراره للتقليد.

احلرف  صوت  نطق  يف  النجاح  عند  التعزيز 
. تشكيله و

6
التدريب على خمرج أصوات 

التقليل من األخطاء النطقية من حذف )45(دقيقةجلسةحروف التهجي.
وإبدال من خالل االستطالة يف الكالم.

مشاهدة الربانمج والفيديو.
التعزيز عند النجاح يف نطق صوت احلرف 

وتشكيله.

7
التدريب على نطق الكلمات بطريقة 
صحيحة من خالل التظليل أبنشطة 
الربانمج اليت تؤدِّي إىل استطالة الكالم.

التقليد، التعزيز عند النجاح يف نطق صوت )45(دقيقةجلسة
احلرف وتشكيله.

نتائـج الدراسـة ومناقشتهـا وتوصياهتا:
)1( إجابة السؤال األول والتحقق من مدى صحة فرضيته: 

حيث نصَّ السؤال األول على:
 ما أثر التطبيقات الذكية لتدريبات التنفس يف احلدِّ من اضطراابت النطق والكالم لدى عينة من األطفال ذوي 

اإلعاقة الفكرية يف اململكة العربية السعودية؟
هل خيتلف متوسطو رتب الدرجات الدالة على كفاءة النطق لدى أفراد اجملموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق 

برانمج تدريبات التنفس على مقياس املسح اللغوي؟
نتائج الفرض األول:	 

ينصُّ الفرض األول على أنَّه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )a<0.05( بني متوسطي رتب 
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الدرجات الدالة على كفاءة النطق للمجموعة التجريبية 
يف القياسني القبلي والبعدي لصاحل القياس البعدي.

عينة  األطفال  استجاابت  نتائج  معاجلة  متت 
اختبار  اللغوي ابستخدام  املسح  مقياس  على  الدراسة 
كأحد   )Z( قيمة  وحساب   Wilcoxon ويلكوكسون 

األساليب الالابرامرتية، وذلك للتعرف على داللة الفرق 
يف  التجريبية  اجملموعة  لدرجات  الرتب  متوسطات  بني 
والبعدي،  القبلي  القياسني  يف  وأبعاده  اللغوي  املسح 

.)٢( اجلدول  يف  موضًحا  هو  النتائج كما  ورصدت 

اجلدول )2( الفرق بني متوسطات الرتب لدرجات اجملموعة التجريبية وقيم )Z( وداًللتها لنتائج أداء األطفال عينة الدراسة على مقياس املسح 
اللغوي قبل تقدمي التطبيقات الذكية للتدخل املبكر وبعده.

أبعاد مقياس املسح 

اللغوي

التجريبية قبلي وبعدي يف املسح اللغوي.

Z مستوى الداًللةقيمة اإلشارة

بعدي-قبلي
جمموع الرتبمتوسط الرتبالعدد

البعد األول
٠.٠٠.٠٠سالبة

-٢.٨٠٣-b.٠٠٥
١٠٥.٥٠٥٥.٠٠موجبة

البعد الثاين
٠٠..٠٠٠سالبة

-٢.٨١٠-b.٠٠٥
١٠٥.٥٠٥٥.٠٠موجبة

ابلنظر يف اجلدول )٢( يتضح وجود فرق دال إحصائًيا 
بني متوسطات الرتب للدرجات يف بُعدي مقياس املسح 
التجريبية  للمجموعة  وذلك  الكلية،  والدرجة  اللغوي 
لصاحل  الفرق  هذا  وأنَّ  والبعدي،  القبلي  القياس  يف 
ارتفاع درجة  البعدي، مما يشري إىل  القياس  متوسطات 
احملصول اللغوي لدى أفراد اجملموعة التجريبية يف القياس 

للدراسة. األول  الفرض  يقبل  البعدي. وبذلك 
)2( إجابة السؤال الثاين للدراسة والتحقق من مدى 

صحة فرضيته:  
حيث نصَّ السؤال الثاين على: هل خيتلف متوسطو 
للمجموعة  النطق  على كفاءة  الدالة  الدرجات  رتب 
مقياس  على  والتتبعي  البعدي  القياسني  يف  التجريبية 

؟ اللغوي  املسح 
الثاين،  الفرض  صحة  مدى  من  وللتحقق 
داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  على  ينصُّ  الذي 
مستوى  عند  الدرجات  رتب  متوسطي  بني  إحصائية 
النطق  كفاءة  على  الداللة  ذات   )a<0.05( داللة 
والتتبعي؟ البعدي  القياسني  يف  التجريبية  للمجموعة 

مت ذلك مبعاجلة نتائج استجاابت األطفال عينة الدراسة 
على مقياس املسح اللغوي ابستخدام اختبار ويلكوكسون 
األساليب  كأحد   )Z( قيمة  وحساب   Wilcoxon

الالابرامرتية؛ للتعرف على داللة الفرق بني متوسطات الرتب 
لدرجات اجملموعة التجريبية يف املسح اللغوي وأبعاده يف 
القياسني البعدي واملتابعة، ورصدت النتائج يف اجلدول )٣(.
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اجلدول )3( الفرق بني متوسطات الرتب لدرجات اجملموعة التجريبية وقيم )Z( وداًللتها لنتائج أداء األطفال عينة الدراسة على مقياس املسح 
اللغوي يف التطبيقني البعدي والتتبعي.

أبعاد مقياس املسح اللغوي
التجريبية بعدي وتتبعي يف املسح اللغوي

Z مستوى الداًللةقيمة اإلشارة
بعدي-تتبعي

جمموع الرتبمتوسط الرتبالعدد

البعد األول
٩٥.١٧٤٦.٥٠سالبة

-١.٩٤٤-b.٠٥٢
١٨.٥٠٨.٥٠موجبة

البعد الثاين
٨٤.٥٠٣٦.٠٠سالبة

-٢.٥٢٧-b.٠١٢
٢١.٠.٢موجبة

داٍل  فرق  وجود  عدم  يتضح   )٣( اجلدول  يف  ابلنظر 
بعدي  يف  للدرجات  الرتب  متوسطات  بني  إحصائًيا 
التجريبية يف  للمجموعة  اللغوي، وذلك  املسح  مقياس 

والتتبعي.  البعدي  القياس 
حساب  مت  للدراسة  الثاين  السؤال  عن  ولإلجابة 
األطفال  لدرجات  الرتيب  املتوسط  بني  االرتباط  معامل 
 )١( البعدي  التطبيقني  يف  التجريبية  اجملموعة  عينة 
البعدي)٢( ابستخدام معادلة بريسون، فوجد  والتتبعي 
).٩٣٣ **( وهذا داللة على  االرتباط هو  أنَّ معامل 
أنَّ الربانمج احلاسويب التفاعلي للتدريب اللغوي له داللة 
انتهاء  بعد  واستمراره  التعلم  أثر  بقاء  إىل  تشري  معنوية 
التنموية  يتميز ابلفعالية  الربانمج  التدريب. أي إنَّ  فرتة 
اللغوية لألطفال، وبذلك متت اإلجابة عن السؤال الثاين 

للدراسة.
تفسري النتائج: 

إنَّ تصميم تطبيق ذكي لتحسني اضطراابت النطق 
لدى أطفال متالزمة داون، من خالل تقوية عضالت 
تطبيق  خالل  من  لديهم،  التنفس  وحتسني  الرئتني 

لألطفال  حمببة  لعبة  هيئة  على  اجلوال  على  إلكرتوين 
تشجعهم على االستمرار يف التدريب، وقد أسهمت يف 
تلبية االحتياجات التنموية اللغوية هلؤالء األطفال الذين 
استخدام  خالل  من  وذلك  الربانمج،  هذا  استخدموا 
لغات برجمة متطورة يف تصميم الربانمج واستخدام أجهزة 
لتثبيت تردد الصوت للمتحدث، واألخذ آبراء املعلمني 
يف شروط إعداد التطبيق، ويتفق ذلك مع ما أشارت إليه 

نتائج بعض الدراسات مثل: دراسة
 Dalton ؛Hanson, 2002 Lemons, et al.2012(

ودراسة   )Flder etal,2002 Rosenthal,1995 &؛ 

)سالمة ودخيخ، 2012 ؛ بدوي،2003 ؛ مطر 2006 

؛ خفاجي 2017، أمحد 2016 ؛ مراد 2016(. 
ويف النهاية ميكن القول: إنَّ جناح التجربة يعود إىل 
طبيعة التكنولوجيا املستخدمة من قبل التطبيقات الذكية 
الدور األبرز يف نطق  التنفس، واليت كان هلا  لتدريبات 
أسلوب  استخدام  إىل  ابإلضافة  الشديدة  األصوات 

الصوتية.  التهجئة 
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 توصيات الدراسة: 
ميكن  احلالية  الدراسة  إليه  توصلت  ما  خالل  من 

يلي: مبا  التوصية 
التعليمية 	  املؤسسات  يف  القرار  أصحاب  توعية 

الفجوة  من  التقليل  وضرورة  التكنولوجيا  بتحدايت 
اإلعاقة. لذوي  الرقمية 

توظيف 	  تعزيز  تستهدف  تفاعلية  منصة  استحداث 
وتنمية  الذايت،  التعلم  يف  للجوال  التطبيقية  الربامج 
اإلعاقة  ذوي  لألطفال  التعليم  ومهارات  اللغة، 

لفكرية. ا
الرتكيز على تنمية مهارات التمييز واإلدراك السمعي 	 

الصويت  الوعي  مهارات  لتنمية  والبصري كمدخٍل 
داون. متالزمة  ذوي  األطفال  لدى  والقراءة 

ومن 	  اجملرد  إىل  احملسوس  من  التدريب  يف  التدرج 
الصعب. إىل  السهل 

جانب 	  إىل  اجلماعي  التدريب  طريقة  استخدام 
الفردية. اجللسات 

صوره 	  بكل  املتزامن  احلسي  األسلوب  استخدام 
له. وأشكا

انسجام األنشطة املستخدمة ابملرح واملتعة واستخدام 	 
األلعاب واألغاين والقصص.

نشر الوعي أبمهية استخدام التطبيقات الذكية بشكل 	 
مستمر لربامج ذوي اإلعاقة.

املقرتحات البحثية:
استكمااًل للدراسة احلالية يقرتح ما يلي:

لتعزيز 	  اإللكرتونية  التفاعلية  املنصات  توظيف  أثر   
وتنمية  الذايت،  التعلم  يف  اجلوال  تطبيقات  توظيف 

الفكرية. اإلعاقة  ذوي  لتعليم  املهارات 
فعالية التطبيقات الذكية للتدخل املبكر يف تنمية مهارات 	 

داون. متالزمة  ذوي  األطفال  لدى  الصويت  الوعي 
فعالية تطبيقات ذكية يف تنمية مهارات الفهم القرائي 	 

لدى األطفال من ذوي اضطراابت النطق والكالم.
بعض 	  وتصحيح  تنمية  يف  حاسويب  برانمج  فعالية 

اضطراابت النطق ملفاهيم القراءة لدى بعض الفئات 
املختلفة. اإلعاقات  ذوي  من 

العيوب 	  اللوحية يف عالج  فاعلية تطبيقات األجهزة 
واللغة  الكالم  مستوى  على  لألصوات  النطقية 

الفكرية. اإلعاقة  ذوي  من  لألطفال 
 

املراجع:
أواًًل: املراجع العربية:

إمساعيل، سلمي عزت حممد؛ وحممد، إميان عبدالرمحن؛ 
"االنعكاسات  أمحد )2019(،  فيفي  وتوفيق، 
الذكية وأثرها على  للهواتف  التعليمية واألخالقية 
والصناعي"، جملة  العام  الثانوي  التعليم  طالب 
التنمية،  أجل  من  الثقافة  مجعية  والتنمية،  الثقافة 

.78-39 )العدد136(، 
اضطراابت   ،)2010( عبدالواحد  سليمان  إبراهيم, 
عقلًيا  املعاقني  لدى  واللغة  والكالم  النطق 
والنشر  للطباعة  إيرتاك  دار  القاهرة  والتوحديني، 

والتوزيع.
األجهزة  "توظيف   ،)2016( اجلوهرة  حسني،  أاب 
الذكية وأجهزة احلاسب خلدمة العملية التعليمية"، 
جملة القراءة واملعرفة، )العدد 177( ص 76-45، 

جامعة عني مشس، مصر .
أمحد، مها صربي )2016(، فعالية برانمج تدرييب يف 
عالج اضطراابت النطق لدى األطفال ذوى اإلعاقة 
مصر. والتأهيل،  اخلاصة  الرتبية  جملة  الفكرية، 

النطق  اضطراابت   ،)2005( حممود  سهري  أمني، 
عامل  القاهرة،  والعالج(،  )التشخيص  والكالم 

لكتب. ا
الببالوي، إيهاب عبدالعزيز )2003(، "فعالية برانمج 
لدى  النطق  اضطراابت  بعض  لتصحيح  عالجي 
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بنها،  الرتبية  املدرسة االبتدائية"، جملة كلية  أطفال 
عدد أكتوبر، ص 276– 315. 

الببالوي، حسـن )2018(، تربيـة األمل ومتكني الطفـل 
فـي عصـر الثـورة الصناعيـة الرابعة، الورقـة االفتتاحية 
للمائـدة املستديرة، متكـن الطفـل العربـي فـي عصـر 
العربـي  اجمللس  القاهـرة،  الرابعـة،  الصناعيـة  الثـورة 

والتنميـة. للطفولـة 
لبعض  السلوكي  العالج  فعالية  مجيل،  ملياء  بدوي, 
اضطراابت النطق وأثره على العالقات االجتماعية 
لدى األطفال املتخلفني عقلًيا، )رسالة ماجستري(، 

الزقازيق، 2003 . الرتبية جامعة  كلية 
برانمج  "فاعلية   ،)2016( عبدهللا  فوزية  اجلالمدة، 
تدرييب يف التدخل املبكر لعالج اضطراابت النطق 
اململكة  يف  العقلية  اإلعاقة  ذوي  األطفال  لدى 
العربية السعودية"، جامعة عني مشس، جملة اإلرشاد 

.316-263 ص  النفسي، 
التشويه لدى أطفال  حسني، وفاء حسني، اضطراابت 
املتغريات،  ببعض  وعالقته  النطقية  االضطراابت 
)رسالة ماجستري غري منشورة(، كلية الرتبية، جامعة 

.2011 دمشق، 
خفاجي, رانيا رزق )2017(، "فاعلية برانمج عالجي 
الكفاءة  وحتسني  النطق  اضطراابت  خلفض 
للتعلم"،  القابلني  عقلًيا  املعاقني  لدى  االجتماعية 

العدد22. بورسعيد،  جامعة  الرتبية،  جملة كلية 
والتخلف  الكمبيوتر   ،)2006( السيد  وليد  خليفة، 
القاهرة،  املعلومات،  نظرية جتهيز  العقلي يف ضوء 
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االرجتال  بني  العالقة  عن  الكشف  إىل  الدراسة  هدفت  امللخص: 
األكادميية  القيادات  لدى  اإلدارية  القرارات  وجودة  اإلسرتاتيجي 
جبامعة تبوك، والكشف عن الفروق بني استجاابت أفراد العينة، تبًعا 
ملتغريات )اجلنس، التخصص، طبيعة العمل، الرتبة األكادميية(، ومت 
استخدام املنهج الوصفي إبسلوبيه )املسحي، واالرتباطي(، واالستبانة 
كأداة للدراسة، وتكوَّن جمتمع الدراسة من مجيع القيادات األكادميية 
وأعضاء هيئة التدريس يف جامعة تبوك، والبالغ عددهم )1839(، 
مت اختيار )391( منهم كعينة للدراسة، وأظهرت النتائج أنَّ درجة 
ممارسة القيادات األكادميية جبامعة تبوك لالرجتال اإلسرتاتيجي بوجٍه 
عام ويف مجيع األبعاد )احلدس، االبتكار، التكيف، الفرصة، إدراك 
املخاطر( كانت متوسطة، وأنَّ مستوى جودة القرارات اإلدارية اليت 
متوسطًا،  تبوك كان  جبامعة  األكادميية  القيادات  قبل  من  اختذت 
ودالة  )طردية(  قوية  ارتباطية  عالقة  وجود  الدراسة  نتائج  وأظهرت 
القيادات  ممارسة  بني   )α  = 0.05( الداللة  مستوى  عند  إحصائًيا 
جودة  ومستوى  اخلمسة،  أببعاده  اإلسرتاتيجي  لالرجتال  األكادميية 
داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  أظهرت  اإلدارية، كما  القرارات 
أفراد  استجاابت  بني   )α  = 0.05( الداللة  عند مستوى  إحصائية 
لصاحل  التخصص  ملتغري  تُعزى  اإلدارية  القرارات  جودة  حول  العينة 
ختصص علوم تطبيقية، ووجود فروق تُعزى ملتغري طبيعة العمل لصاحل 
القيادات األكادميية، ووجود فروق تُعزى ملتغري الرتبة األكادميية لصاحل 

رتبة أستاذ، يف حني ال توجد فروق تُعزى ملتغري اجلنس.

Key Words: strategic improvisation, quality of administra�
tive decisions, academic leaders, University of Tabuk..

Abstract: The study aimed to reveal the relationship be�
tween strategic improvisation and the quality of administrative 
decisions among academic leaders at the University of Tabuk, 
and to reveal the differences between the responses of the sample 
members, according to the variables (gender, specialization, na�
ture of work, academic rank).The descriptive approach (survey, 
correlative), and questionnaire were used as a tool for the study, 
and the study population consisted of all academic leaders and 
faculty members at Tabuk University, who numbered (1839), 
(391) of them were selected as a sample for the study.

 The results showed that the degree to which academic lead�
ers at the University of Tabuk practiced strategic improvisation 
in general and in all dimensions (intuition, innovation, adapta�
tion, opportunity, awareness of risks) was medium, and that the 
level of quality of administrative decisions taken by academic 
leaders at the University of Tabuk was medium.The results of the 
study showed that there was a strong (direct) and statistically sig�
nificant correlation at the significance level (α = 0.05) between 
academic leaders’ practice of strategic improvisation in its five 
dimensions, and the quality level of administrative decisions.The 
results also showed that there were statistically significant differ�
ences at the significance level (α = 0.05) between the responses 
of the sample members about the quality of administrative de�
cisions.
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املقدمة:
املرتبطة  احليوية  القطاعات  من  التعليم  قطاع  يُعدُّ 
ارتباطًا وثيًقا ابجملتمع احمليط؛ حيث يسهم التعليم جبميع 
مراحله يف دفع عجلة التنمية وتطوير رأس املال البشري، 
وملواكبة  وحاجاته،  العمل  سوق  متطلبات  وحتقيق 
قطاع  يف  التنافسية  امليزة  وحتقيق  العاملية  التوجهات 
يف كافة  والسياسات  اخلطط  بتوحيد  وذلك  التعليم، 
مراحل التعليم، وتنسيق اجلهود ضمن سياق متكامل مبا 
يضمن حتقيق األهداف، ويؤثر أتثريًا إجيابًيا على سوق 

األفراد. وإنتاجية  العمل 
اجلديدة،  العاملية  والتوجهات  التحدايت  ظل  ويف 
أصبح  واالتصاالت،  املعرفة  وثورة  التكنولوجي  والتطور 
لزاًما على املؤسسات بذل اجلهود ووضع الرؤى، ورسم 
إذ  املنشودة؛  األهداف  لتحقيق  والسياسات  اخلطط 
اجملاالت وخصوًصا  املتسارعة يف كافة  املستجدات  إنَّ 
القيادات اإلدارية يف الكثري من  اإلدارية، فرضت على 
خمتلفة  إدارية  وأساليب  أمناط  استحداث  املنظمات 
ملواجهة تلك التغريات، وحتقيق األهداف بكفاءة وفعالية 

.)2018 )بلحاجي، 
ومن أهم التغريات اليت حدثت يف السنوات األخرية، 
تزايد تداعيات التنافسية الدولية، األمر الذي أصبحت 
قادرة  غري  لإلدارة  اليومية  واملمارسات  األساليب  معه 
على إحداث تطوير وحتسني شامل لعمليات املؤسسة 
هذه  على  لزاًما  أصبح  هنا  من  أجزائها،  لتشمل كافة 
املؤسسات أن تنتهج األساليب العلمية الرائدة ملواجهة 
مثل هذه التحدايت مبا يليب طموحاهتا، وصياغة مناهج 
وسرعة  البيئية  واملؤشرات  التغريات  تعقيد  ملعاجلة  تتجه 
حركتها، ومن هنا أدرك القادة أنَّ اإلجراءات املخطط 
والبد  املرغوب،  األداء  لتحقيق  غري كافية  وحدها  هلا 
 Arshad, Rizal, Lily,) من العفوية يف اختاذ القرارات

..(Hartini & Rosli, 2015

القيادات  إكساب  الضروري  من  أصبح  كما 

اليت  والقيادية،  اإلدارية  املهارات  من  العديد  األكادميية 
تشخيص  على  قدراهتم  تنمية  يف  القادة  إليها  حيتاج 
املشكالت وحتليلها واستخدام األسلوب العلمي األمثل 
يف اختاذ القرارات، فضاًل عن تنمية قدراهتم على اإلدراك 
والثقافية  االجتماعية  والبيئات  ملنظماهتم،  الشامل 
واالقتصادية احمليطة، إضافة إىل تطوير وتنمية سلوكيات 

.)2007 )الغافري،  القادة  هؤالء  وقيم  واجتاهات 
ويُعدُّ االرجتال اإلسرتاتيجي منهجية مرنة يف التخطيط 
وحل املشكالت اليت ميكن للقادة استخدامها للتحرك 
بسرعة يف حالة عدم التأكد وضغوط الوقت واستحالة 
اإلسرتاتيجي،  االرجتال  اعتماد  فعند  التخطيط،  عملية 
سوف يتجاهل القائد وجهة النظر التقليدية لإلسرتاتيجية 
اليت تقول: "جيب أن تكون اإلسرتاتيجية حمددة بوضوح 
ومسيطر عليها"، ويركز بداًل من ذلك على القوة احلقيقية 
لإلسرتاتيجية املتمثلة يف حتديد االجتاه واهلدف، ومن مثَّ 
يسمح االرجتال اإلسرتاتيجي للقادة التحرك حبرية واسعة 
يتضمن  أنَّه  أخرى  وبعبارة  املدروسة،  املعلومات  ضمن 
وفق  ولكن  احلقيقي  الوقت  يف  واالستجابة  العفوية، 
قوة  تكامل  التوجه اإلسرتاتيجي، فمن خالل  اسرتشاد 
التوجه اإلسرتاتيجي مع سرعة االرجتال، يسمح للقائد 
تلبية املطالب املتناقضة وسريعة التغري يف البيئة الغامضة 

.(Weldon, 2003) اليت ال ميكن التنبؤ هبا
أفضل  أنَّه  على  اإلسرتاتيجي  االرجتال  ويوصف 
إسرتاتيجية للتكيف مع املتطلبات البيئية املتغرية بسرعة 
للمنظمة،  والقدرات  املرونة  توفري  خالل  من  وسهولة 
مهم  ومتطلب  اإلسرتاتيجي،  للخيار  جديًدا  ومنوذًجا 
للتعلم  وإسرتاتيجية  للمنظمة،  اإلسرتاتيجي  لألداء 
يف  أساسي  جزء  وهو  الطوارئ،  حاالت  يف  السريع 
خالل  من  اإلسرتاتيجي،  والتجديد  التنظيمي  التعلم 
املنظمة ميكنهم  حتديد كيف أنَّ األفراد واجلماعات يف 
التعامل والتنسيق بني املطالب املتضاربة، وحتقيق التعلم 
مرنة يف  املنظمة  وبقاء  الوقت،  والتكيف حتت ضغوط 
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االرجتال  فإنَّه يف ظل ممارسة  بيئات مضطربة، وعموًما 
اإلسرتاتيجي فإنَّ املمارسات اإلدارية تكون أكثر قيمة 

.(Hatinah, Rosli, Nik & Nor, 2015) وفعالية 
مشكلة الدراسة:

ترتبط متطلبات جودة صناعة واختاذ القرارات بشكل 
مباشر بعاملي الزمان واملكان اللذْين مها جوهر التفكري 
القرارات،  ملتخذي  املتشابكة  القضااي  لكافة  والتحليل 
فضاًل عن كوهَّنا ترتبط بطبيعة املوقف وأبعاده، ويف ظل 
مساحات  وتتواجد  املعلومات  تتوافر  العادية  األوضاع 
من الوقت للدراسة والتحليل واملفاضلة بني البدائل، وهو 
ما ينعكس على سهولة صناعة واختاذ القرارات، أمَّا يف 
أوضاع عدم التأكد أو األوضاع الطارئة واألزمات وما 
فرضته جائحة كوروان فإنَّ عملية صناعة واختاذ القرارات 
لن تكن ابلسهولة والبساطة وأصبحت متثل عبًئا على 
األزمة،  إدارة  مستوايت  على كافة  القرارات  متخذي 
األمر الذي أدَّى هبم إىل االرجتال يف ظل تلك األزمة، 
املشكلة  القادة على االرجتال يف حل  تتوقف قدرة  ومل 
القدرة على االستفادة من  أيًضا  فحسب، بل منحهم 
األمام  إىل  املنظمات  حتريك  شأهَّنا  من  اليت  الفرص 

املبتكرة واجلديدة. لقراراهتم  كنتيجة 
احلاضر  الوقت  يف  التكنولوجي  التطور  أدَّى  كما 
على  اجلامعات  أمام  التحدايت  من  العديد  إىل ظهور 
اجلامعات  معظم  حتتاج  إذ  عام؛  بوجٍه  العامل  مستوى 
االرجتال  أو  احلديثة  األساليب  من  جمموعة  تطبيق  إىل 
والتغيريات  السوق  متطلبات  بسبب  آبخر؛  أو  بشكل 
التكنولوجية وردود األفعال التنافسية، وكذلك لتحسني 
لديها  اجلامعات أن يكون  يتعني على  األداء، ومن مثَّ 
مقومات ارجتال إسرتاتيجي لكي تظل يف حالة مالئمة 
مع بيئتها اخلارجية والداخلية، أو بطريقة أخرى االبتعاد 

املتكامل. عمَّا يسبب هلا خماطر قد تضر أبدائها 
االرجتال اإلسرتاتيجي جمال دراسة انشئ  يعدُّ  كما 
يف علوم اإلدارة؛ حيث يتعامل مع حلول آنية لتكيف 

من  هذا  متوقعة،  غري  أحداث  أو  أوضاع  مع  املنظمة 
مجيع  تعرتي  مشكلة  هناك  آخر  جانب  ومن  جانب، 
املؤسسات ومنها املؤسسات اجلامعية، أال وهي االلتزام 
التام ابخلطة اإلسرتاتيجية اليت وضعتها اجلامعة مسبًقا، 
التقيد عائًقا أمام اإلبداع وتطوير اخلطط وغريها  ويعدُّ 
والذي  اإلسرتاتيجي،  االرجتال  أدوات  من  تعدُّ  اليت 
 ,Ibrahim) يساعد املؤسسة على التكيف اإلسرتاتيجي

.(2017,Bakar   &  Mahmood

ويف ظل حالة عدم التأكد اليت تعيشها املؤسسات 
مبختلف توجهاهتا، ومع التغريات الكونية املتسارعة واليت 
إدارية  أمناط  تبين  وحماولة  املستقبل  استشراف  تستلزم 
تالئم الرؤى املعاصرة، من هنا جاءت أمهية تبين موضوع 
املوضوعات احليوية  االرجتال اإلسرتاتيجي بوصفه أحد 
واحلديثة، واليت ميكن أن تنعكس مثاره فيما لو مت تطبيقه 
يف اجلانب امليداين على أداء تلك القيادات األكادميية 
لتجنب  قرارات  من  تتخذه  مبا  وعالقته  تبوك،  جبامعة 
إىل  يؤدِّي  الذي  األمر  القوة،  نقاط  ولتعزيز  املخاطر 
االرجتال  توظيف  من خالل  املنشودة  األهداف  حتقيق 

املتخذة. القرارات  اإلسرتاتيجي يف جودة 
الدراسة إىل اإلجابة عن  ويف ضوء ما سبق تسعى 
عالقة  توجد  هل  يف:  يتمثل  والذي  الرئيس  السؤال 
القيادات  لدى  اإلسرتاتيجي  االرجتال  بني  ارتباطية 
األكادميية جبامعة تبوك وجودة القرارات من وجهة نظر 

أنفسهم. والقيادات  التدريس  هيئة  أعضاء 
ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية: 

جبامعة . 1 األكادميية  القيادات  ممارسة  درجة  ما 
)احلدس،  اآلتية:  لألبعاد  اإلسرتاتيجي  لالرجتال  تبوك 
االبتكار، التكيف، الفرصة، إدراك املخاطر(، من وجهة 

أنفسهم؟ والقيادات  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر 
ما مستوى جودة القرارات اإلدارية اليت اختذت من . 2

قبل القيادات األكادميية جبامعة تبوك؟
هل توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني درجة . 3
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لالرجتال  تبوك  جبامعة  األكادميية  القيادات  ممارسة 
اإلسرتاتيجي أببعاده، ومستوى جودة القرارات اإلدارية 
اليت اختذت من قبل القيادات األكادميية جبامعة تبوك؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . 4
الداللة )α = 0.05( بني متوسطات استجاابت أفراد عينة 
الدراسة حول درجة ممارسة القيادات األكادميية لالرجتال 
الدراسة  ملتغريات  تعزى  تبوك  جبامعة  اإلسرتاتيجي 
)اجلنس، التخصص، طبيعة العمل، الرتبة األكادميية(؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . 5
أفراد  استجاابت  متوسطات  بني   )α  =  0.05( الداللة 
عينة الدراسة حول مستوى جودة القرارات اإلدارية اليت 
اختذت من قبل القيادات األكادميية جبامعة تبوك، تعزى 
العمل،  طبيعة  التخصص،  )اجلنس،  الدراسة  ملتغريات 

األكادميية(؟ الرتبة 
أمهية الدراسة:

وحداثة  أمهية  من  أمهيتها  الدراسة  هذه  تستمد 
اليت  احلديثة  املوضوعات  من  إنَّه  ذاته؛ حيث  املوضوع 
حظيت ابهتمام الباحثني يف السنوات األخرية، كذلك 
جائحة  وهي  الدراسة،  فيها  ُأجريت  اليت  األوضاع 
من  اعتيادية  غري  ممارسات  من  صاحبها  وما  كوروان، 
قبل القيادات خصوًصا األكادميية، ابإلضافة إىل ذلك 
أنَّ  الدراسة.كما  عليه  طبقت  الذي  واجملتمع  املؤسسة 
هناك ندرة يف الدراسات اليت تناولت موضوع االرجتال 
اإلسرتاتيجي؛ حيث إهَّنا الدراسة الوحيدة اليت ُأجريت يف 
اجلامعات السعودية بوجٍه عام وجامعة تبوك بوجٍه خاص 
-على حدِّ علم الباحث-.كما تتمثل أمهية هذه الدراسة 
يف إثراء أدبيات القيادة واإلدارة جبامعة تبوك يف الوقوف 
على واقع املمارسات القيادية لدى القيادات وعالقتها 
ببعض املتغريات األخرى مثل جودة القرارات اإلدارية.

أهداف الدراسة:
الكشف  يف  الدراسة  هلذه  الرئيس  اهلدف  يتمثل 

عن العالقة بني االرجتال اإلسرتاتيجي وجودة القرارات 
القيادات األكادميية من وجهة نظر أعضاء هيئة  لدى 
تسعى  تبوك، كما  أنفسهم جبامعة  والقيادات  التدريس 
القيادات  الوقوف على درجة ممارسة  الدراسة إىل  هذه 
اآلتية:  لألبعاد  اإلسرتاتيجي  لالرجتال  األكادميية 
)احلدس، االبتكار، التكيف، الفرصة، إدراك املخاطر( 
قبل  من  اختذت  اليت  القرارات  جودة  مستوى  وأيًضا 
هذه  تسعى  ذلك  إىل  ابإلضافة  األكادميية،  القيادات 
الدراسة إىل الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية 
بني متوسط استجاابت أفراد عينة الدراسة حول درجة 
اإلسرتاتيجي،  لالرجتال  األكادميية  القيادات  ممارسة 
قبل  اليت اختذت من  اإلدارية  القرارات  ومستوى جودة 
)اجلنس،  الدراسة  ملتغريات  تعزى  األكادميية  القيادات 

األكادميية(. الرتبة  العمل،  طبيعة  التخصص، 
حدود الدراسة: 

عن  الكشف  للدراسة يف  املوضوعية  احلدود  تتمثل 
القرارات  وجودة  اإلسرتاتيجي  االرجتال  بني  العالقة 
القيادات األكادميية من وجهة نظر أعضاء هيئة  لدى 
التدريس والقيادات أنفسهم جبامعة تبوك لألبعاد اآلتية: 
)احلدس، االبتكار، التكيف، الفرصة، إدراك املخاطر(، 
للدراسة  والزمانية  واملكانية  البشرية  احلدود  تتمثل  كما 
وأعضاء  اإلداريني  األكادمييني  من  عينة  على  إبجرائها 
هيئة التدريس جبامعة تبوك خالل الفصل األول من العام 

2022/2021م. اجلامعي 
مصطلحات الدراسة:

Improvisa�  Strategic) اإلسرتاتيجي  -االرجتال 
tion): يُعرَّف أبنَّه عبارة عن قدرة القادة على االستجابة 

حل  أجل  من  وفعالية  بذكاء  املتوقعة  غري  لألوضاع 
 Ibrahim,) مشكلة ما أو االستفادة من الفرص املتاحة

.(et al., 2017: 213

يتم  إجراء  أبنَّه  اإلسرتاتيجي  االرجتال  يُعّرف  كما 
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حيث  الفعلي؛  الوقت  ويف  خمتلفة  مواقف  يف  اختاذه 
يشتمل قدرًا كبريًا من العفوية واإلبداع، وهذا يعين أنَّه 
ميكن أن بكون أحد أفضل الطرق للتوفيق بني التوترات 

.(Arshad, et al., 2015: 106) التنظيمية 
ويُعّرف االرجتال اإلسرتاتيجي إجرائًيا يف هذه الدراسة 
القيادات  قبل  من  اختاذها  يتم  اليت  اإلجراءات  أبنَّه: 
واليت  هلا،  الفعلي  الوقت  يف  تبوك  جبامعة  األكادميية 
حتمل قدرًا من العفوية واإلبداع، وذلك حلل مشكلة ما 
االبتكار،  )احلدس،  من خالل  متوقعة  أوضاع غري  يف 

املخاطر(. إدراك  الفرصة،  التكيف، 
تُعّرف   :(Quality  Decisions) القرارات  -جودة 
وحتقيقها  موضعيتها  بقدر  تُقاس  اليت  القرارات  ا  أبهَّنَّ
لألهداف؛ حبيث متتاز هذه القرارات ابلرشد والعقالنية 
لتحقيق الكفاءة والفاعلية يف األداء )عقيلي، 2011(.

الكاملة  احلرية  ا:  أبهَّنَّ القرارات  جودة  تُعّرف  كما 
لالختيار من بني البدائل اليت حتقق احلل األمثل للمشكلة 

.)1994 )اخلويل، 
ا: عملية  وتُعرَّف الدراسة احلالية جودة القرارات أبهَّنَّ
على  تبوك  جبامعة  القيادات  قدرة  على  تقوم  عقالنية 
مع  تتناسب  اليت  املتعددة  البدائل  بني  من  االختيار، 
اإلمكاانت املتاحة واألهداف املطلوبة لتحقيق الكفاءة 

األداء. يف  والفاعلية 
اإلطار النظري :

 Strategic): اإلسرتاتيجي"  "االرجتال  مفهوم  تطور 
(Improvisation

إنَّ أمهية االرجتال اإلسرتاتيجي تكمن يف اكتشاف 
فرص اخلروج من األفكار التقليدية، ومن مثَّ خلق أفكار 
جديدة جذراًي والناجتة عن األحداث غري املتوقعة والذي 
يوفر للمنظمة ابستخدام القدرة االرجتالية لتحقيق النجاح، 
اإلسرتاتيجي  التخطيط  يعدُّون  الزمن  من  لعقود  وكان 
أواخر  ويف  أنَّه  إال  املنافسة  لضمان  وسيلة  أفضل  هو 
التنافسية  البيئة  أصبحت  املاضي  القرن  من  الستينات 

األوضاع  على  للتغلب  االرجتال كعملية  إىل  تتحول 
استخدام  خالل  من  املنظمة  تواجهها  اليت  املضطربة 
ومبواقف  األحيان  بعض  أنَّه يف  إال  املتاحة،  املعلومات 
املتاحة،  اإلجراءات  إدارهتا ابستخدام  ميكن  معقدة ال 
املشكلة  ليس حلل  لالرجتال  ابللجوء  القادة  يقوم  فهنا 
فقط، بل للحصول على فرصة والقدرة على االستفادة 
لألمام  املنظمة  تدفع  أن  شأهَّنا  من  اليت  الفرص  من 
.(Ibrahim, et al., 2017) االرجتالية  القرارات  نتيجة 
اختاذه  يتم  "إجراء  اإلسرتاتيجي:  ابالرجتال  ويقصد 
كمية  يشمل  حيث  الفعلي؛  الوقت  يف  مواقف  يف 
صياغة  على  القدرة  ولديه  واإلبداع،  العفوية  من  كبرية 
األنشطة  متابعة  عند  واحد  وقٍت  يف  اإلجراءات  وتنفيذ 
 Arshad, et al., 2015:) املنظمة"  يف  اإلسرتاتيجية 

.(106

 Ibrahim, et al., 2017:) كما عرَّفه إبراهيم وآخرون
214) على أنَّه: "هو الظهور بطرٍق إبداعية خمتلفة مل يتم 

من  معتاد  سابق  سلوك  ويتجاوز  قبل،  من  هلا  التخطيط 
خالل اتباع منهج إبداعي غري مستخدم".

ا أفضل اإلسرتاتيجيات   ويرى عبداجمليد )2020( أهَّنَّ
للتعامل مع التغريات السريعة يف املتطلبات البيئية، كوهَّنا 
توفر للمنظمة املرونة والقدرة يف اختاذ القرارات االرجتالية، 
لالختيار  جديًدا  منوذًجا  اإلسرتاتيجي  االرجتال  ويعدُّ 

اإلسرتاتيجي للمنظمة.
واالرجتال اإلسرتاتيجي يُعدُّ من القدرات اليت ميتلكها 
بعض األفراد العاملني يف املنظمات، واليت تؤهلهم إلجياد 
املنظمة  وتعجز  العمل،  بيئة  تواجه  طارئة  ملشكلة  حل 
فإنَّ  وبذلك  هلا،  حل  إجياد  من  إسرتاتيجياهتا  ضمن 
يف  العاملني  األفراد  من  القليل  ميتلكها  القدرات  هذه 
املنظمات تتجاوز الروتني، وتواجه التحدايت واملخاطر، 
وتعتمد أسلوب االرجتال، وتستجيب ملثل هذه احلاالت، 
ومبدع،  فوري  بشكل  االستثنائية  الصعوابت  وتواجه 
تطور  على  تنعكس  انجحة  إجيابية  نتائج  إىل  ويؤدِّي 
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 Crossan, Cunha,) وتقدم املنظمة يف بيئتها التنافسية
.(Vera & Cunha, 2005

 أهداف االرجتال اإلسرتاتيجي:
يتم  اليت  والفرص  الدوافع  يف  واضح  اجتاه  هناك 
االرجتال  فيها، وحيدث  اإلسرتاتيجي  االرجتال  استخدام 
اإلسرتاتيجي وفق ثالثة أجزاء مرتابطة، هي: إطار عمل 
وتكييفات  "تفسري"  احرتايف  تفسري  "تكوين"،  واضح 
"االرجتال"  معينة  وشروط  إمكاانت  على  بناًء  ظرفية 

.(Falkheimer & Sandberg, 2018)

ويهدف االرجتال اإلسرتاتيجي إىل حتقيق جمموعة من 
األهداف أمهها:

مع  التكيف  من  املنظمة  اإلسرتاتيجي  االرجتال  مُيّكن 
البيئية  املتطلبات  مع  للتكيف  قدرات  هلا  ويوفر  املرونة، 
املتغرية بسرعة ودون عناء؛ ألنَّه حيدث يف أوضاٍع معينة 
 Arshad, et) تتطلب التعلم السريع والتكيف مع البيئة

.(al., 2015

ومع  األداء،  زايدة  إىل  اإلسرتاتيجي  االرجتال  يؤدِّي 
ذلك ال تزال هناك ندرة يف الدراسات اليت تدرس العالقة 
 Arshad,)املباشرة بني االرجتال اإلسرتاتيجي وأداء املنظمة

.(et al., 2015

يعمل االرجتال اإلسرتاتيجي على إجياد حلول مبدعة 
 McKnight) للمشكالت املستندة إىل الوقت املناسب

.(& Bontis, 2002

حتديد  على  املديرين  اإلسرتاتيجي  االرجتال  يساعد 
جمموعة ممتازة من قدرات تكنولوجيا املعلومات والذاكرة 
التنظيمية للرتكيز على التطوير من أجل اغتنام الفرص أو 

.(Levallet & Chan, 2016) املشاكل  جتنب 
من  للشركة  قيمة  اإلسرتاتيجي  االرجتال  يُولِّد 
أفضل  العتماد  والتعديل  للتغيري  املتابعة  اإلدارة  حيث 
Ar�) واالبتكار املرونة  إضافة  عن  فضاًل   املمارسات، 

.(shad, et al., 2015

أبعاد االرجتال اإلسرتاتيجي:
 (Vuckic, 2012) مت االعتماد على منوذج فوكيتش
وهي كاآليت:  اإلسرتاتيجي،  االرجتال  أبعاد  حتديد  يف 
املخاطر،  إدراك  الفرصة،  التكيف،  االبتكار،  احلدس، 

وفيما يلي شرح موجز هلذه األبعاد:
 (	Intuitive: احلدس

مُيثل احلدس إحساس داخلي للفرد خيرج بتعبري متعارف 
عليه من حيث إحساس الفرد جتاه اآلخرين، ومُيثل احلدس 
القدرة الفطرية لدى الفرد، وهو يستند على قدرة الفرد على 
الصعوابت  أو  والتحدايت  املواقف  مع  والتعامل  العمل 
اليت تواجه الفرد يف بيئة العمل؛ إذ يعتمد الفرد يف حدسه 
اليت  والتبصر  والفراسة  واملعارف  واخلربات  املهارات  على 
ميتلكها وجتعله قادرًا على اختاذ قرار ارجتايل يسهم يف حل 
ختصُّ  معينة  إسرتاتيجية  أو  موقف  اجتاه  أو  ما  مشكلة 
.(Concordet & Haeussler, 2018) العمل  بيئة 

 كما أنَّ احلدس جيعل الفرد قادرًا على فهم الكثري 
واملنطق، وبذلك  العقل  يفسره  األمور حوله مما ال  من 
فإنَّه ميثل القدرة االستثنائية اليت ال يستطيع حىت األفراد 
فإنَّ  وبذلك  اكتساهبا،  العايل  ابلذكاء  يتميزون  الذين 
احلدس كُبعٍد من أبعاد االرجتال اإلسرتاتيجي يركز على 
بيئة  يف  واملعايشة  الناضجة،  واخلربة  الكبري  االهتمام 
العمل اليت جتعل من الفرد يتوجه حنو بناء خرباته وقدراته 
اخلربة،  وتراكم  االهتمام  ومواصلة  الرتوي،  تتطلب  اليت 
القدرة  هذه  إنَّ  حيث  العمل؛  مع  الفعلية  واملواجهة 
القائم على أساس  رجتل 

ُ
امل تنفيذ قراره  جتعله قادرًا على 

Triantafyllidis & Papageor�) واملعارف  املهارات 
.(giou, 2018

 (	:Creativityاالبتكار 
Vuc�)  يُعدُّ االبتكار أحد األبعاد اليت ذكرها فوكيتش

kic, 2012) ويتمثل بقدرة الفرد على االكتشاف وحب 
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اليت  للفرد  العقلية  السمات  من  االستطالع، وهو مسة 
تتطلب الطالقة واملرونة يف إنتاج شيء جديد خالل فرتة 
زمنية حمددة، نتيجة لتفاعل الفرد مع اخلربة اليت ميتلكها، 
التفكري  عن  مبتعًدا  جديدة  بطرٍق  تفكريه  ومن خالل 
الروتيين أو التقليدي املألوف، واالبتكار عملية إبداعية 
يستطيع الفرد من خالهلا أن ينتج تصورًا جديًدا ومتطورًا 
الفرد أو  ثقافة  حلل مشكلة معينة، وهو جزٌء مهم من 
فرق العمل اليت تتبىن العملية االبتكارية واإلبداعية اليت 
يكون هلا انعكاسات مهمة ومباشرة على أداء املنظمة 

.(Richardson & Mishra, 2018) وفعاليتها
أو  الفرد  خالهلا  من  يستطيع  اليت  الطرق  ومتثل 
جمموعات العمل يف املنظمة، من تطوير الواقع العملي 
والقدرة على جتاوز الروتني والتوجه حنو تطوير فكرة أو 
عمل أو تصميم أو أسلوب جيعل من املنظمة قادرة على 
إنتاج أو تطوير منتج جديد وجيعلها متميزة، وهذا التميز 
انتج عن االبتكار الذي تتفرد به املنظمة دون غريها، 
واالبتكار حبدِّ ذاته يعدُّ من األبعاد املهمة والرئيسة اليت 
اختاذ  على  قادرة  العمل  جمموعات  أو  الفرد  من  جتعل 
اليت  والتحدايت  واملواقف  للمشكالت  ارجتالية  قرارات 
 Beaty, Christensen,) التنظيمية  العمل  بيئة  تعرتض 

.(Benedek, Silvia & Schacter, 2017

 (	:Adaptation التكيف
يُعدُّ التكيف أحد أهم أبعاد االرجتال اإلسرتاتيجي؛ 
إذ يتمثل بقدرة الفرد على مواكبة التطورات التكنولوجية 
احلديثة، وكذلك التغريات البيئية املتسارعة، ويعدُّ التكيف 
يف بيئة العمل من األمور املهمة يف إنتاجية العامل وعطائه 
يف العمل، وقدرته على مواجهة التحدايت والصعوابت 
اليت تعرتضه، وإنَّ القدرة يف مواجهة مجيع التحدايت اليت 
تواجه الفرد العامل هي بقدرته على فهم طبيعة عمله من 
مجيع ما يتعلق أبوضاع العمل من إجيابيات وسلبيات، 
والقدرة على التكيف معها ابلشكل الذي يؤدِّي ابلفرد 
أن يكون مستقرًا وظيفًيا وقادرًا على اختاذ قرارات سريعة 

مع مجيع املواقف والتحدايت والصعوابت اليت تعرتض 
 Donghyun, Jang,) املنظمة أدائه لعمل يف  الفرد يف 

.(Han & Bae, 2018

الفرد خلاصية املرونة والوعي جتعله قادرًا  إنَّ امتالك 
املشاكل  ومواجهة  العمل،  أوضاع  مع  التكيف  على 
املعقدة، وهذه اخلاصية تساعده على مواجهة األوضاع 
البيئية املختلفة، واليت حتيط به ضمن عملية ديناميكية 
مستمرة هتدف إىل إحداث تغيري يف السلوك حىت تكون 
مثَّ  ومن  وتوافقية،  مالئمة  أكثر  بيئته  مع  الفرد  عالقة 
يستطيع اختاذ القرار املناسب جتاه املواقف والتحدايت 
إىل  يؤدِّي  مما  عمله،  يف  تعرتضه  اليت  املشكالت  أو 
 Nkoana, Verbruggen) النجاح يف أتديته ملهام عمله

.(& Huge, 2018

 (	:Opportunity الفرصة 
من  وذلك  التميز،  إىل  األعمال  منظمات  تسعى 
أمهها  ومن  عمل،  وخطط  إسرتاتيجيات  عدة  خالل 
املوهوبني من  العاملني  أو  املهارات  العمل على جذب 
متثل  واليت  املتميزة،  واملعارف  واملهارات  اخلربات  ذوي 
التميز،  على  قادرة  منها  اليت جيعل  الفكري  ماهلا  رأس 
لبيئة  الداخلي  املستوى  الرايدة واالستقرار على  وحتقيق 
العمل، وكذلك مواجهة التحدايت اخلارجية يف السوق، 
 Tay, Tan) وحتصل على موقع متميز يف البيئة التنافسية

.(& Yahya, 2018

إنَّ الفرص متثل قدرة الفرد واملنظمة على حدٍّ سواء 
من استغالل األوضاع، بناًء على املهارات اليت متتلكها 
يف تنظيم املعلومات وختطيط املشاريع أو املوارد التنظيمية، 
والتنظيم  التخطيط  على  املهارات  هذه  تساعد  اليت 
مواجهة  الفرد يف  ومهارة  من كفاءة  يُعزز  بدرجة كبرية 
التحدايت والصعوابت اليت تعرتض بيئة العمل، ومن أهم 
هذه املهارات: مهارات حتديد األولوايت، والقدرة على 
إدارة الوقت، وإدارة املهام واملوارد، ومهارات التنسيق يف 
Hal�) التنظيمي العمل  بيئة  املواقف يف   مواجهة مجيع 
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.(lett, et al., 2017

 (	:Risk Perception إدراك املخاطر
املنظمة  يف  املرجتل  القرار  اختاذ  عند  األفراد  يتعرض 
إىل مواجهة املخاطر اليت قد تكون بسبب اإلجراءات 
والقوانني اليت حتكم بيئة العمل التنظيمي، ومن مثَّ يتطلب 
قرارًا صائًبا مستند  يتخذوا  العمل أن  األفراد وفرق  من 
على اخلربات واملهارات واملعارف يف مواجهة املعوقات 
أو املواقف اليت تعرتض بيئة العمل التنظيمي، مما يتطلب 
أن يكون هناك تقييم سريع للمخاطر قبل اختاذ أي قرار 
أمهها  إسرتاتيجيات  ضمن  وذلك  العمل،  ببيئة  يتعلق 
وتقليل  وجتنبها  ممكن،  حدٍّ  أقصى  إىل  املخاطر  تقليل 
 Bonfim,) تبعاهتا  أو كل  بعض  وقبول  السلبية  آاثرها 

.(Silva, Prado & Abib, 2017

الفرد  وإنَّ اخلربات واملهارات واملعارف اليت ميتلكها 
يف منظمات األعمال حتتاج إىل إدامة وحتفيز كالربامج 
التدريبية واحملفزات املالية اليت تدعم هذه املهارات، ومن مثَّ 
يبقى الفرد على نباهة وعناية ببيئة العمل وابلتحديد املهام 
املوكلة إليه، ويكون قادرًا على مواجهة كافة التحدايت 
أو املواقف واملخاطر اليت تواجه يف أتديته ملهام عمله، إذ 
إنَّ إدراك املخاطر يقع على عاتق الفرد واملنظمة؛ حيث 
املنظمة  ثقافة  مع  تتكامل  أن  جيب  املخاطر  إدارة  إنَّ 
ومع السياسة والربامج الفعالة لإلدارة العليا، وجيب أن 
ترتجم إدراك املخاطر اإلسرتاتيجيات إىل أهداف عملية 
وتكتيكية وأن حتدد املسؤوليات خالل املنظمة لكلٍّ من 
الرئيس واملرؤوس كجزء من املهام املكلفني هبا يف املنظمة 

.(Warren, et al., 2018)

جودة القرارات:
اإلداري  القرار  عن  عبارة  هي  القرارات  جودة  إنَّ 
اجليد، وهو ذلك القرار الذي يهدف إىل حل مشكلة 
املشكلة، كما  هلذه  فعَّال  بشكل  يستجيب  أو  معينة 
أنَّ جودة القرارات اإلدارية هي عبارة عن اختاذ قرارات 
ذات مواصفات وخصائص حمددة، كما أنَّ القرار اجليد 

يتنبأ ويتوقع  الذي  تنفيذه، كذلك هو  الذي جيب  هو 
جيًدا ابلعواقب واآلاثر السلبية، ويهدف دائًما لتحقيق 
يكون  أن  ابلضرورة  ليس  اجليد  القرار  الفوائد، كذلك 
صنع  عملية  نزاهة  يُظهر  ولكن  عليه،  متفقني  اجلميع 
املتخذ  والصائب  السليم  القرار  هو  وابختصار  القرار، 
معلومات  نظم  على  أساسي  بشكل  ويعتمد  ابلعمل، 
صحيحة ودقيقة تساعده على توفري املعلومات الضرورية 
القرار اجليد على ثالث  القرار اجليد، ويعتمد  يف اختاذ 

: )الديك وانجي، 2011(  رئيسة، وهي  خصائص 
متاسك واتساق القرار اجليد. -
شفافية ونزاهة القرار اجليد. -
تكامل ومشولية القرار اجليد. -

الدراسات السابقة
لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث حبصر عدد من 
اإلسرتاتيجي  االرجتال  تناولت  اليت  السابقة  الدراسات 

وجودة صناعة القرار
الدراسات العربية:

هدفت دراسة الرواد )2012( إىل الكشف عن أثر 
اإلدارية  القرارات  جودة  على  الداخلية  التنظيمية  البيئة 
ومدى اختالف بيئة املنظمة الداخلية على جودة القرارات 
اإلدارية، وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج أمهها: 
وجود أثر للثقافة التنظيمية واملستوى التكنولوجي وااللتزام 
القرار  جودة  حتقيق  يف  التنظيمي  واهليكل  الوظيفي 
للموارد  إحصائية  أثر ذي داللة  وتبني وجود  اإلداري، 
املادية واملستوى التكنولوجي واهليكل التنظيمي يف بعد 
فيما  داللة  ذات  عالقة  وجود  عدم  وتبني  املعلومات، 
يتعلق بُبعد املوارد البشرية واملوارد املادية يف بُعد النتائج.

وهدفت دراسة اجلوازنة )2013( إىل الكشف عن 
أثر نظم املعلومات اإلدارية يف جودة القرارات يف جامعة 
من  لعدد  الدراسة  وتوصلت  األردنية،  األوسط  الشرق 
جلودة  متوسط  مستوى  وجود  أمهها:  املهمة،  النتائج 
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القرارات يف جامعة الشرق األوسط األردنية، ووجود أثر 
لنظم املعلومات على جودة القرارات اإلدارية، ابإلضافة 
إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تصورات 
العاملني يف جامعة الشرق األوسط يف اململكة األردنية 
االجتماعي،  للنوع  تعزى  القرارات  جودة  حنو  اهلامشية 
ووجود فروق تعزى للخربة لصاحل اخلربة األكثر وللمؤهل 

األعلى. العلمي 
على  التعرف   )2017( حسني  دراسة  وحاولت 
يف  اإلدارية  القرارات  جودة  على  وأثرها  األزمات  إدارة 
وزاريت العمل والشؤون االجتماعية يف احملافظات اجلنوبية 
الفلسطينية، وتوصلت الدراسة إىل أنَّ هناك موافقة من 
قبل املبحوثني على وجود مستوى بدرجة متوسطة جلودة 
القرارات اإلدارية، وأنَّ هناك عالقة ارتباطية طردية قوية 
ذات داللة إحصائية بني مراحل إدارة األزمات وجودة 
القرارات اإلدارية، كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق 
بني استجاابت العينة حول جودة القرارات اإلدارية تعزى 
العلمي،  املؤهل  الوظيفي،  املسمى  )اجلنس،  ملتغريات 

سنوات اخلدمة(.
عن  للكشف   )2019( مدلول  دراسة  وجاءت 
)التوجه  العالقة والتأثري ملقومات االرجتال اإلسرتاتيجي 
واملتمثلة  التنظيمية  الثقافة  يف  املواهب(  وإدارة  الرايدي 
اإلبداع،  الفريق،  وروح  اجلماعي  )العمل  أبعادها  يف 
هناك  أنَّ  الدراسة  نتائج  وأظهرت  التعاون(،  االبتكار، 
اإلسرتاتيجي  االرجتال  مقومات  من  متوسطة  درجة 
ومبتوسط حسايب )3.35(، كما تبنّي أنَّ مجيع عالقات 
االرتباط كانت موجبة بني متغريات البحث، وهذا يشري 
إىل أتثري مقومات االرجتال اإلسرتاتيجي املتمثلة بـ)التوجه 

التنظيمية. الثقافة  لتعزيز  املواهب(  وإدارة  الرايدي 
واهتمت دراسة ماضي وجفال )2019( ابلكشف 
جودة  حتسني  يف  وعالقتها  الرايدية  اخلصائص  عن 
وتوصلت  اخلاصة،  الفلسطينية  اجلامعات  يف  القرارات 
جلودة  جًدا  درجة كبرية  هناك  أنَّ  إىل  الدراسة  نتائج 

توجد  وأنَّه  اخلاصة،  الفلسطينية  اجلامعات  القرارات يف 
الرايدية  اخلصائص  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة 
كما  فلسطني،  جامعة  يف  القرارات  جودة  وحتسني 
توصلت إىل أنَّه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني 
متوسطات استجاابت العينة حول جودة القرارات تُعزى 
إىل املتغريات الدميغرافية اآلتية: )العمر، سنوات اخلدمة، 
املؤهل العلمي(، يف حني توجد فروق ذات داللة تُعزى 

اإلانث. لصاحل  اجلنس  ملتغري 
إىل   )2019( وشعالن  الذحباوي  دراسة  وهدفت 
حتقيق  يف  اإلسرتاتيجي  االرجتال  دور  عن  الكشف 
فاعلية فرق العمل، ومن أبرز النتائج أن متغري االرجتال 
اإلسرتاتيجي أببعاده املختلفة )احلدس، االبتكار، إدراك 
املخاطر، التكيف، الفرصة( كان له أتثري إجيايب يف متغري 
فرق العمل، وأنَّ هناك عالقة ذات داللة معنوية لالرجتال 
التنظيمي يف فرق العمل يف مصارف عينة البحث يف النجف.

 )2020( وفنجان  وزوين  العبادي  دراسة  وقامت 
والتميز  اإلسرتاتيجي  االرجتال  بني  العالقة  بتحليل 
النتائج  أبرز  من  وكان  الكوفة،  جامعة  يف  التنظيمي 
وجود توجه مرتفع حنو االرجتال اإلسرتاتيجي يف جامعة 
بني  ومعنوية  إجيابية  ارتباط  عالقة  توجد  وأنَّه  الكوفة، 

التنظيمي. والتميز  اإلسرتاتيجي  االرجتال 
 )2021( وسلطان  الباشقايل  دراسة  واهتمت 
حتقيق  يف  اإلسرتاتيجي  االرجتال  دور  عن  ابلكشف 
الدراسة  نتائج  أبرز  من  وكان  اإلسرتاتيجية،  السيادة 
وجود درجة متوسطة من ممارسة االرجتال اإلسرتاتيجي 
يف اجلامعات املبحوثة، ووجود عالقة ارتباط معنوية بني 
ووجود  اإلسرتاتيجية  والسيادة  اإلسرتاتيجي  االرجتال 
عالقات أتثري معنوية لالرجتال اإلسرتاتيجي يف السيادة 
أنَّه  الفروق  نتائج حتليل  اإلسرتاتيجية، كذلك تبني من 
ال توجد فروق معنوية يف استجاابت عينة الدراسة حول 
االرجتال اإلسرتاتيجي، تُعزى ملتغريات املنصب، اللقب 
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اخلدمة. سنوات  العمر،  اجلنس،  العلمي، 
الكشف عن  إىل  دراسة سعيد )2021(  وهدفت 
دور االرجتال اإلسرتاتيجي يف تنمية املهارات اإلبداعية 
لعدة  الدراسة  وتوصلت  املصرفية،  البنوك  يف  للعاملني 
ممارسات  على  موافقة كبرية  درجة  وجود  أمهها  نتائج 
االرجتال اإلسرتاتيجي أببعاده اخلمسة، وأنه توجد عالقة 
ذات داللة معنوية بني أبعاد االرجتال اإلسرتاتيجي وبني 
البنوك املصرفية. للعاملني يف  املهارات اإلبداعية  تنمية 

الدراسات األجنبية:
 Nadege &( ويوالند  انديج  دراسة  هدفت 
Yolande, 2015( إىل الكشف عن مدى أتثري القدرات 

اإلسرتاتيجي كبديل  االرجتال  تسهيل  يف  التكنولوجية 
للتخطيط التقليدي للحاالت الطارئة، وما هي العوامل 
التنافسية وتصميمها  بيئة املنظمة  األخرى اليت تؤثر يف 
اإلسرتاتيجي،  االرجتال  تطوير  على  انعكاسها  ومدى 
وأثره يف بيئة األعمال سريعة التغيري، وتوصلت الدراسة 
إىل العديد من النتائج أمهها: أنَّ لالرجتال اإلسرتاتيجي 
دور إجيايب يف حتقيق األداء التنظيمي العايل، كما أثبتت 
هياكل  يتطلب  اإلسرتاتيجي  االرجتال  أبنَّ  الدراسة 

لتطبيقها. مرنة  تنظيمية 
 Ibrahim, et al.,( واهتمت دراسة إبراهيم وآخرين
2017( ابلكشف عن العالقة بني االرجتال اإلسرتاتيجي 

للقادة والفعالية الذاتية للمشاريع وأداء مؤسسات التعليم 
الذاتية  للفاعلية  القادة  العايل يف نيجرياي ومدى حاجة 
وجود  إىل  الدراسة  وتوصلت  اإلسرتاتيجي،  واالرجتال 
عالقة إجيابية بني القادة الفريدون واستخدام األسلوب 
استخدام  دور يف  القائد  أنَّ خلربة  تبني  االرجتايل، كما 

اإلسرتاتيجي. االرجتال  أسلوب 
وهدفت دراسة انطونيوس )Antunes, 2018( إىل 
تتبع عملية االرجتال اإلسرتاتيجي وتقدمي منهًجا إجرائًيا 
لكيفية تطبيق هذه اإلسرتاتيجية، وكيف ميكن تطويرها 
النتائج  من  العديد  إىل  الدراسة  وتوصلت  الوقت،  مع 

أمهها: أنَّ االرجتال اإلسرتاتيجي يتطور مع مرور الوقت 
ويتيح للمنظمات مواجهة نقاط القوة والضعف الناتج 

عن التغيري يف أوضاعهم البيئية.
 ,Farook واحلسني  ومحزة  فاروق  دراسة  وهدفت 
الكشف  إىل   )(2019  ,AlHussein  &  Hamzeh

االرجتال  على  تؤثر  اليت  واخلصائص  األسباب  عن 
على  السلوكيات  أتثري  مدى  واكتشاف  املنظمات  يف 
عدة  إىل  الدراسة  وتوصلت  اإلسرتاتيجي،  االرجتال 
أثبتت  االرجتال  يف  السابقة  اخلربات  أنَّ  أمهها:  نتائج، 
أنَّ الفشل يف التنفيذ، ورؤية فرص حتسني املهام اجلاهزة 
قرار  اختاذ  يف  شيوًعا  األكثر  األسباب  هي  والسليمة، 

اإلسرتاتيجي. االرجتال 
التعقيب على الدراسات السابقة: 

 اتفق البحث احلايل جزئًيا مع غالبية الدراسات السابقة 
يف تناول متغريات الدراسة أحد الدراسة احلالية منفرداً 
الدراسات  بعض  تناولت  حيث  آخر؛  مبتغري  ربطه  أو 
 ،)2012( الرواد  القرارات كدراسة  اختاذ  جودة  متغري 
واجلوازنة )2013(، ودراسة حسني )2017(، ودراسة 
 ،)2019( وجفال  ماضي  ودراسة  مدلول)2019(، 
كما تناول البعض اآلخر متغري االرجتال اإلسرتاتيجي، 
ودراسة   ،)2019( وشعالن  الذحباوي  كدراسة 
العبادي وآخرين )2020(، ودراسة الباشقايل وسلطان 
انديج  ودراسة   ،)2021( سعيد  ودراسة   ،)2021(
ودراسة   ،(Nadege & Yolande, 2015) ويوالند 
ودراسة   ،(Ibrahim, et al., 2017) وآخرين  إبراهيم 
انطونيوس (Antunes, 2018)، ودراسة فاروق وآخرين 

.(Farook, et al., 2019)

 وختتلف الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة من 
ا هتدف إىل الكشف عن العالقة بني االرجتال  حيث إهَّنَّ
القيادات  لدى  القرار  صناعة  وجودة  اإلسرتاتيجي 
-حدِّ  على  دراسة  توجد  وال  تبوك،  جبامعة  األكادميية 
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املتغريين. بني  ربطت  الباحث-  علم 
منهجية الدراسة وإجراءاهتا:

منهج الدراسة: 
مت االعتماد على املنهج الوصفي للتعرف إىل درجة 
اإلسرتاتيجي،  لالرجتال  األكادميية  القيادات  ممارسة 
قبل  من  املتخذة  اإلدارية  القرارات  جودة  ومستوى 
الوصفي  املنهج  توظيف  ومت  األكادميية،  القيادات 
ممارسة  درجة  بني  العالقة  عن  للكشف  )االرتباطي( 
االرجتال اإلسرتاتيجي ومستوى جودة القرارات اإلدارية.

جمتمع الدراسة وعينها: 
تكوَّن جمتمع الدراسة من مجيع القيادات األكادميية 
وأعضاء هيئة التدريس يف جامعة تبوك يف الفصل الدراسي 
عددهم  والبالغ   ،)2021( اجلامعي  العام  من  األول 
و)1562(  أكادميي،  قائد   )277( منهم   ،)1839(
بلغ عددها  فقد  للعينة،  وابلنسبة  تدريس،  هيئة  عضو 
قائًدا أكادميًيا وعضو هيئة تدريس؛ حيث مت   )391(
اختيار ما نسبته )30%( من القيادات األكادميية ليمثلوا 
القيادات األكادميية يف عينة الدراسة وبلغ عددهم  فئة 
اثمبسون  معادلة  طُبقت  أكادميًيا، كما  قائًدا   )83(
(Thompson, 2002: 10) للحصول على حجم العينة 

املناسب لتمثيل أعضاء هيئة التدريس يف عينة الدراسة؛ 
ويوضح  تدريس،  هيئة  عضو   )308( عددهم  وبلغ 
اجلدول )1( توزيع أفراد العينة حسب متغريات الدراسة: 

الرتبة األكادميية. العمل،  التخصص، طبيعة  اجلنس، 
اجلدول )1( توزيع عينة الدراسة وفًقا ملتغرياهتا.

النسبة العددالفئاتاملتغري
املئوية

56.8%222ذكراجلنس

43.2%169أنثى

100%391اجملموع

النسبة العددالفئاتاملتغري
املئوية

46.5%182علوم إنسانيةالتخصص

53.5%209علوم تطبيقية

100%391اجملموع

21.2%83قائد أكادمييطبيعة العمل

78.8%308عضو هيئة تدريس

100%391اجملموع

11.0%43أستاذالرتبة األكادميية

38.4%150أستاذ مشارك

50.6%198أستاذ مساعد

100%391اجملموع

أداة الدراسة:
البياانت، من خالل  أداة جلمع  استبانة  تطوير   مت 
مراجعة اإلطار النظري والدراسات السابقة، وتضمنت 
البياانت  على  األول  اشتمل  قسمني،  االستبانة 
اجلنس،  وهي:  العينة،  ألفراد  والوظيفية  الدميوغرافية 
التخصص، طبيعة العمل، الرتبة األكادميية، أمَّا القسم 
الثاين فقد تكون من )45(، موزعة يف حمورين، يقيس 
احملور األول درجة ممارسة القيادات األكادميية لالرجتال 
اإلسرتاتيجي، ويضم )25( عبارة موزعة يف )5( أبعاد 
ابلتساوي، كما يلي: "احلدس= 5 عبارات"، "االبتكار= 
"الفرصة= 5  عبارات"،   5 التكيف=   " عبارات"،   5
عبارات، إدراك املخاطر= 5 عبارات "، أمَّا احملور الثاين 
فيقيس مستوى جودة القرارات اإلدارية اليت اختذت من 
قبل القيادات األكادميية، ويضم )20( عبارة.ومت تصميم 
اآليت:  اخلماسي   )Likert( أمنوذج  حسب  االستجابة 
)عالية جًدا=4، عالية=4، متوسطة=3، منخفضة=2، 

جًدا=1(. منخفضة 
صدق األداة وثباهتا:

مت التأكد من صدق األداة بصورهتا األولية من خالل 
العرض على جمموعة حمكمني ضمت )10( من أساتذة 
اجلامعات السعودية، ومّت األخذ آبراء احملكمني وإجراء 
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التعديالت الضرورية، كما مت استخراج معامالت الثبات 
 Cronbach’s) ألفا  معادلة كرونباخ  ابستخدام  لألداة 
االتساق  صدق  معامالت  استخراج  مت  alpha)، كما 

 Pearson) بريسون  ارتباط  معامل  ابستخدام  الداخلي 

أو  والُبعد  العبارات  من  عبارة  بني كل   (Correlation

احملور الواردة فيه؛ للتأكد من صدق العبارات يف قياس 
ما ُوضعت لقياسه، وكانت كما يف اجلدول )2(.

اجلدول )2( قيم معامالت االرتباط لكل عبارة مع الدرجة الكلية للُبعد أو احملور الواردة فيه )ن=30(.
أواًل: االتساق الداخلي لعبارات املتغري األول: ممارسة االرجتال االسرتاتيجي.

بُعد إدراك املخاطربُعد الفرصةبُعد التكيفبُعد االبتكاربُعد احلدس
معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة

1**0.9071**0.8321**0.9671**0.9051**0.921

2**0.9022**0.9052**0.9712**0.9562**0.923

3**0.9203**0.8893**0.9723**0.9763**0.961

4**0.8874**0.9414**0.9404**0.9264**0.960

5**0.8765**0.9185**0.9485**0.9225**0.955

اثنًيا: االتساق الداخلي لعبارات املتغري الثاين: جودة القرارات اإلدارية.

معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة

1**0.8695**0.9489**0.86413**0.96917**0.972

2**0.8796**0.97510**0.97814**0.52418**0.976

3**0.9267**0.96711**0.95115**0.96319**0.955

4**0.9448**0.93512**0.97916**0.92620**0.901

 0.01) مستوى  عند  إحصائًيا  دال  االرتباط  معامل   **
.(α=

تشري النتائج يف اجلدول )2( إىل أنَّ مجيع معامالت 
االرتباط كانت دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة 

من  عبارة  مناسبة كل  على  يدل  مما   ،(α≥  0.01(
مت  فيه، كما  الواردة  احملور  أو  الُبعد  قياس  يف  العبارات 
ابستخدام  األداة  حملوَرْي  الثبات  معامالت  استخراج 
.)3( اجلدول  (Cronbach’s alpha)، كما يف  معادلة 

ألفا  معادلة  ابستخدام  الدراسة  ألداة  الثبات  معامالت   )3( اجلدول 
كرونباخ.

عدد األبعاداحملور
العبارات

معامل ألفا 
كرونباخ 

احملور األول: ممارسة 
القيادات األكادميية 
لالرجتال اإلسرتاتيجي.

50.94بُعد احلدس

50.94بُعد االبتكار

50.98بُعد التكيف

50.96بُعد الفرصة

50.70بُعد إدراك املخاطر

االرجتال اإلسرتاتيجي 
)الكلي(

25
0.99

200.99احملور الثاين: جودة القرارات اإلدارية )الكلي(.

معامل  قيمة  أنَّ   )3( اجلدول  يف  الثبات  نتائج  ُتظهر 
الثبات الكلي حملور ممارسة القيادات األكادميية لالرجتال 
معامل  قيمة  وبلغت   ،)0.987( بلغت  اإلسرتاتيجي 
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الثبات الكلي حملور جودة القرارات اإلدارية )0.991(، 
الدراسة. ألغراض  ومناسبة  مرتفعة  القيم  وهذه 

املعاجلة اإلحصائية: 
والثاين  األول  الدراسة  سؤايل  عن  اإلجابة  مت 
 Descriptive) الوصفي  اإلحصاء  مقياس  ابستخدام 
املتوسطات احلسابية  Statistic)، من خالل استخراج 

واالحنرافات املعيارية، وقد مت استخدام املعيار يف اجلدول 
أفراد  الستجاابت  احلسابية  املتوسطات  لتفسري   ،)4(
العينة حول درجة ممارسة القيادات األكادميية لالرجتال 
اليت  اإلدارية  القرارات  جودة  ومستوى  اإلسرتاتيجي، 

األكادميية. القيادات  قبل  من  اختذت 
العينة  أفراد  املتوسط احلسايب الستجاابت  اجلدول )4( معيار تفسري 

األداة. على 

جودة القرارات اإلداريةممارسة االرجتال اإلسرتاتيجي

مستوايت 
االستجابة

املتوسط 
احلسايب

درجة 
املمارسة

مستوايت 
االستجابة

املتوسط 
احلسايب

مستوى 
جودة 
القرارات

4.21 – عالية جًدا
5.00

مرتفعة 
جًدا

4.21 – عالية جًدا
5.00

مرتفع جًدا

3.41 – عالية
4.20

3.41 – عاليةمرتفعة
4.20

مرتفع

2.61 – متوسطة
3.40

2.61 – متوسطةمتوسطة
3.40

متوسط

1.81 – منخفضة
2.60

1.81 – منخفضةمنخفضة
2.60

منخفض

منخفضة 
جًدا

 – 1
1.80

منخفضة 
جًدا

منخفضة 
جًدا

 – 1
1.80

منخفض 
جًدا

عن  ابلكشف  املتعلق  الثالث  السؤال  عن  ولإلجابة 

العالقة االرتباطية بني درجة ممارسة القيادات األكادميية 
ومستوى  أببعاده،  اإلسرتاتيجي  لالرجتال  تبوك  جبامعة 
االرتباط  معامل  استخدام  مت  اإلدارية؛  القرارات  جودة 
بريسون (Correlation Pearson).ولإلجابة عن السؤال 
 )ANOVA�4WAY( الرابع مت استخدام حتليل التباين
للكشف عن داللة الفروق بني استجاابت العينة حول 
درجة ممارسة القيادات األكادميية لالرجتال اإلسرتاتيجي، 
 )(ANOVA�4WAY كذلك مت استخدام حتليل التباين
للكشف عن داللة الفروق بني استجاابت العينة حول 

مستوى جودة القرارات اإلدارية.
نتائج الدراسة ومناقشتها:

السؤال األول: ما درجة ممارسة  نتائج اإلجابة عن 
القيادات األكادميية جبامعة تبوك لالرجتال اإلسرتاتيجي 
الفرصة،  التكيف،  االبتكار،  )احلدس،  اآلتية:  لألبعاد 
التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  املخاطر(  إدراك 

أنفسهم؟ والقيادات 
املعياري  واالحنراف  احلسايب  املتوسط  حساب  مت 
والرتتيب الستجاابت أفراد العينة على العبارات واألبعاد 
يقيس  الذي  الدراسة  أداة  اخلمسة يف احملور األول من 
درجة ممارسة القيادات األكادميية لالرجتال اإلسرتاتيجي، 

وكانت النتائج كما يظهر يف اجلدول )5(.
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اجلدول )5( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب لدرجة ممارسة القيادات األكادميية جبامعة تبوك لالرجتال اإلسرتاتيجي.
رقم 

العبارة 
املتوسط العبارات

احلسايب
االحنراف 
املعياري

الرتتيب درجة املمارسة

الُبعد األول: احلدس.

3متوسطة2.850.71لديه القدرة على استشعار األحداث قبل وقوعها.1

5متوسطة2.690.64يدرك احلقائق أو األفكار دون استدالل مباشر.2

2متوسطة2.910.64يقارن ابستمرار املعلومات اليت ترده عرب مستقبالته احلسية أو اخلربات اليت ينم هبا.3

1متوسطة2.930.61يكتشف أوجه القصور والضعف يف األشياء من حوله.4

4متوسطة2.810.63يهتم ابألمور اخلارجة عن املألوف ويالحظ العالقات بني املكوانت والعمليات املباشرة وغري املباشرة.5

-متوسطة2.840.50املتوسط العام لُبعد احلدس

الُبعد الثاين: االبتكار.

2متوسطة2.890.70يفكر بطريقة خارجة عن املألوف.1

1متوسطة2.910.80لديه القدرة على التوصل إىل أفكار جديدة لتطوير العمل.2

3متوسطة2.720.83ال يرتدد يف عرض أفكاره عندما تكون غريبة.3

4متوسطة2.680.75يستنتج العالقات اجلديدة ويربط بني الظواهر املختلفة.4

5متوسطة2.670.84يستطيع إجياد حلول مبتكرة للمشكالت اليت تواجه العمل.5

-متوسطة2.770.64املتوسط العام لُبعد االبتكار

الُبعد الثالث: التكيف.

2متوسطة2.780.86يتقبل األوضاع املتغرية ويعتمد مناهج جديدة يف التفكري.1

3متوسطة2.760.92لديه انفتاح على األفكار اجلديدة.2

4متوسطة2.660.95يتعامل مع التغيريات التكنولوجية والبيئية املتجددة مبرونة ووعي عايل.3

5متوسطة2.640.83يعدل اإلسرتاتيجيات واخلطط بشكل مستمر نتيجة للتغريات غري املتوقعة.4

1متوسطة2.860.89ميارس القيادة بطرق مشرتكة وخيرج عن السياقات احملددة سابًقا.5

-متوسطة2.740.81املتوسط العام لُبعد التكيف

الُبعد الرابع: الفرصة.

1متوسطة2.830.74يكتشف التغيريات اليت حتصل يف البيئة احمليطة بشكل سريع.1

4متوسطة2.690.78يقتنص الفرص اليت تتالءم مع االحتياجات والقدرات احلالية أو املستقبلية.2

3متوسطة2.800.78يطور األعمال اليت تؤدِّي إىل خلق واستثمار فرص جديدة.3

5متوسطة2.640.88يشرك اجلميع يف مناقشة األفكار واملقرتحات اليت تؤدِّي إىل فرص جديدة.4

2متوسطة2.820.75يعمل على تقييم الفرص على أساس الكلفة واملردود.5
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رقم 
العبارة 

املتوسط العبارات
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الرتتيب درجة املمارسة

-متوسطة2.750.68املتوسط العام لُبعد الفرصة

الُبعد اخلامس: إدراك املخاطر.

3متوسطة2.710.76يتبىن خطة فعالة يف التعامل مع مجيع املخاطر.1

1متوسطة2.780.73يستخدم طرق كمية وإحصائية يف الكشف عن املخاطر قبل وقوعها.2

2متوسطة2.770.69يطبق أدوات التحليل اإلسرتاتيجي الكتشاف الفرص والتهديدات احمليطة.3

4متوسطة2.660.78أيخذ بعني االعتبار دراسة املخاطر يف صياغة اإلسرتاتيجية.4

5متوسطة2.630.69لديه القدرة على التنبؤ وتوقع إشارات اخلطر قبل وقوعه.5

-متوسطة2.710.63املتوسط العام لُبعد إدراك املخاطر.

متوسطة2.760.56املتوسط العام ملمارسة االرجتال اإلسرتاتيجي )الكلي(.

القيادات  أنَّ ممارسة  النتائج يف اجلدول )5(  ُتظهر 
بوجٍه  اإلسرتاتيجي  لالرجتال  تبوك  جبامعة  األكادميية 
متوسطة؛ حيث  بدرجة  األبعاد جاءت  عام ويف مجيع 
بلغ املتوسط الستجاابت أفراد العينة على احملور الكلي 
اإلسرتاتيجي  لالرجتال  األكادميية  القيادات  ملمارسة 
تراوحت  )0.56(، كما  معياري  وابحنراف   ،)2.76(
املتوسطات احلسابية الستجاابهتم على األبعاد اخلمسة 
)احلدس، االبتكار، التكيف، الفرصة، إدراك املخاطر( 
ما بني )2.71( و)2.84(، وابحنرافاهتا معيارية ما بني 
)0.50( و)0.81(، وهي مجيعها ضمن درجة املمارسة 

املتوسطة.
للعبارات يف األبعاد اخلمسة فقد أظهرت  وابلنسبة 
تبوك  جبامعة  األكادميية  القيادات  ممارسة  أنَّ  النتائج 
لالرجتال اإلسرتاتيجي كانت بدرجة متوسطة على مجيع 
العبارات يف حمور االرجتال اإلسرتاتيجي؛ حيث ُيالحظ 
األكادميية  القيادات  ممارسة  أنَّ  السابق  اجلدول  من 
اإلسرتاتيجي  االرجتال  من  احلدس  لُبعد  تبوك  جبامعة 
حيث  العبارات؛  مجيع  على  متوسطة  بدرجة  جاءت 
تراوحت املتوسطات احلسابية للعبارات ما بني )2.69( 

و)2.93(، وتراوحت احنرافاهتا املعيارية ما بني )0.61( 
و)0.71(، كما أنَّ ممارسة القيادات األكادميية جبامعة 
تبوك لُبعد االبتكار جاءت بدرجة متوسطة على مجيع 
 )2.67( بني  ما  املتوسطات  وتراوحت  العبارات، 
و)2.91(، وتراوحت احنرافاهتا املعيارية ما بني )0.70( 
القيادات األكادميية  و)0.84(، كذلك جاءت ممارسة 
التكيف بدرجة متوسطة على مجيع  لُبعد  تبوك  جبامعة 
 )2.64( بني  ما  املتوسطات  وتراوحت  العبارات، 
و)2.86(، وتراوحت احنرافاهتا املعيارية ما بني )0.83( 
و)0.95(، وجاءت ممارسة القيادات األكادميية جبامعة 
تبوك لُبعد الفرصة بدرجة متوسطة على مجيع العبارات، 
و)2.83(،   )2.64( بني  ما  املتوسطات  وتراوحت 
ما بني )0.74( و)0.8(،  املعيارية  احنرافاهتا  وتراوحت 
كذلك جاءت ممارسة القيادات األكادميية جبامعة تبوك 
لُبعد إدراك املخاطر بدرجة متوسطة على مجيع العبارات، 
وتراوحت املتوسطات بني )2.63( و)2.78(، وتراوحت 

بني )0.69( و)0.78(. ما  املعيارية  احنرافاهتا 
القيادات  ملمارسة  املتوسطة  الدرجة  تُعزى  وقد 
األكادميية جبامعة تبوك لالرجتال اإلسرتاتيجي بوجٍه عام 
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ويف مجيع األبعاد )احلدس، االبتكار، التكيف، الفرصة، 
إدراك املخاطر( إىل حداثة مفهوم لالرجتال اإلسرتاتيجي 
االهتمام  جعل  مما  الرتبوية،  اإلدارة  علم  يف  وممارساته 
اإلسرتاتيجي يف  لالرجتال  األكادميية  القيادات  مبمارسة 
االرجتال  أنَّ  وخباصة  الطموح،  دون  أتيت  تبوك  جامعة 
قد يُفهم على أنَّه يتعارض مع اخلطط اإلجرائية جلامعة 
تبوك، كما أنَّ املمارسات القيادية يف جامعة تبوك أتيت 
مما  اجلامعة،  يف  هبا  املعمول  واألنظمة  التعليمات  وفق 
تبوك  جبامعة  األكادميية  القيادات  ممارسة  من  حيّد  قد 
األبعاد،  مجيع  ويف  عام  بوجٍه  اإلسرتاتيجي  لالرجتال 
كما أنَّ قلة وجود دورات تدريبية متخصصة للقيادات 
األكادميية حول ممارسات االرجتال اإلسرتاتيجي ساهم 

املتوسطة. النتيجة  هذه  يف 
القيادات  ممارسة  لدرجة  املتوسطة  النتيجة  وتتفق   
األكادميية جبامعة تبوك لالرجتال اإلسرتاتيجي بوجٍه عام 
اليت   )2019( مدلول  دراسة  مع  األبعاد،  مجيع  ويف 
أظهرت أنَّ هناك درجة متوسطة من مقومات االرجتال 
دراسة  مع  تتفق  الكوفة، كما  جامعة  يف  اإلسرتاتيجي 

وجود  إىل  توصلت  اليت   )2021( وسلطان  الباشقايل 
يف  اإلسرتاتيجي  االرجتال  ممارسة  من  متوسطة  درجة 
حني  يف  العراق،  إبقليم كوردستان  اخلاصة  اجلامعات 
اليت   )2020( وآخرين  العبادي  دراسة  مع  ختتلف 
أظهرت وجود توجه مرتفع حنو االرجتال اإلسرتاتيجي يف 
جامعة الكوفة، كما ختتلف مع دراسة سعيد )2021( 
ممارسات  على  موافقة كبرية  درجة  وجود  أظهرت  اليت 
االرجتال اإلسرتاتيجي أببعاده اخلمسة: )القدرة على بناء 

املخاطرة(. التعلم،  اإلبداع،  احلدس،  احلل، 
نتائج اإلجابة عن السؤال الثاين: ما مستوى جودة 
القرارات اإلدارية اليت اخُتذت من قبل القيادات األكادميية 

جبامعة تبوك؟
املعياري  واالحنراف  احلسايب،  املتوسط  حساب  مت 
احملور  عبارات  على  العينة  أفراد  الستجاابت  والرتتيب 
جودة  مستوى  يقيس  الذي  الدراسة  أداة  من  الثاين 
القيادات  قبل  من  اخُتذت  اليت  اإلدارية  القرارات 
األكادميية، وكانت النتائج كما يظهر يف اجلدول )6(.

الرتتيباملستوىاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبجودة القرارات اإلداريةرقم العبارة

15متوسط2.841.05تنسجم القرارات املتخذة مع سياسة وأهداف اجلامعة.1

14متوسط2.861.03تنسجم القرارات مع قيم اجلامعة.2

2متوسط3.050.96حتقق القرارات أهداف اجلامعة.3

1متوسط3.050.87تشمل القرارات مجيع جوانب العمل يف اجلامعة.4

4متوسط2.960.91يوجد تكامل وترابط بني القرارات.5

3متوسط2.990.86متتاز القرارات ابعتمادها على معلومات حديثة ذات عالقة.6

7متوسط2.940.95تتسم القرارات املتخذة ابلقابلية للتطبيق.7

19متوسط2.820.86يتوافر يف القرارات املرونة الكافية للتعديل.8

11متوسط2.890.80يتوافر يف القرارات البدائل املتاحة.9

17متوسط2.830.95تتوافق القرارات مع قدرات العاملني.10

8متوسط2.920.91تتسم القرارات ابلصحة والوضوح.11

10متوسط2.920.98تتسم القرارات ابملوضوعية.12

12متوسط2.890.94أتخذ القرارات يف االعتبار البيئة احمليطة.13

13متوسط2.880.89أتخذ القرارات يف االعتبار أصحاب الشأن.14
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الرتتيباملستوىاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبجودة القرارات اإلداريةرقم العبارة

18متوسط2.830.95تتسم القرارات ابلتوقيت املناسب.15

4 مكررمتوسط2.960.91أتخذ القرارات يف االعتبار الكلفة التقديرية للقرار.16

20متوسط2.800.88تتمتع القرارات بعمل اإلقناع ورضا العاملني.17

9متوسط2.920.92حتقق القرارات التميز للجامعة.18

16متوسط2.830.94تتجنب القرارات تكرار األخطاء السابقة.19

6متوسط2.950.83ميكن متابعة حتقيقها بسهولة.20

املتوسط العام جلودة القرارات 
متوسط2.910.81اإلدارية )الكلي(.

-

جودة  مستوى  أنَّ  إىل   )6( اجلدول  يف  النتائج  تشري 
القرارات اإلدارية اليت اخُتذت من قبل القيادات األكادميية 
جبامعة تبوك جاء متوسطًا بشكل عام )الكلي(؛ حيث 
العينة على حمور جودة  بلغ املتوسط الستجاابت أفراد 
القرارات اإلدارية )2.91(، وابحنراف معياري )0.81(.

كما جاءت استجاابت أفراد العينة ضمن املستوى 
"متوسط" على مجيع العبارات؛ حيث تراوحت املتوسطات 
احلسابية للعبارات ما بني )2.80( و)3.05(، وتراوحت 
احنرافاهتا املعيارية ما بني )0.80( و)1.05(، وجاءت 
أعلى املؤشرات الدالة على جودة القرارات اإلدارية اليت 
ما  تبوك،  األكادميية جبامعة  القيادات  قبل  من  اخُتذت 
جوانب  مجيع  القرارات  "تشمل   )4( العبارة  يف  ورد 
األول  الرتتيب  يف  جاءت  اليت  اجلامعة"،  يف  العمل 
 ،)0.87( معياري  واحنراف   )3.05( حسايب  مبتوسط 
أهداف  القرارات  "حتقق   )3( العبارة  يف  ورد  ما  تالها 
معياري  واحنراف   )3.05( حسايب  مبتوسط  اجلامعة" 
)0.96(، أمَّا أقل املؤشرات الدالة على جودة القرارات 
األكادميية  القيادات  قبل  من  اخُتذت  اليت  اإلدارية 
"تتمتع   )17( العبارة  يف  ورد  ما  فكان  تبوك،  جبامعة 
القرارات بعمل اإلقناع ورضا العاملني" مبتوسط حسايب 
يف  ورد  ما  سبقها   )0.88( معياري  واحنراف   )2.80(
العبارة )8( "يتوافر يف القرارات املرونة الكافية للتعديل" 
.)0.86( معياري  واحنراف   )2.82( حسايب  مبتوسط 

وميكن تفسري هذه النتيجة املتوسطة ملستوى جودة 

القرارات اإلدارية اليت اخُتذت من قبل القيادات األكادميية 
جبامعة تبوك إىل الدرجة املتوسطة لتفويض الصالحيات 
الفرتة  يف  اإلدارية  القرارات  ابختاذ  األكادميية  للقيادات 
األخرية يف ظل انتشار جائحة كوفيد-19، كما ميكن 
القرارات  جتويد  حماولة  من  وابلرغم  أنه  إىل  ذلك  عزو 
اإلدارية املتخذة من قبل القيادات األكادميية يف اجلامعة، 
فإنَّ هناك يف بعض األحيان قلة استخدام املنهج العلمي 
عند اختاذ تلك القرارات اليت حتتاج إىل خطوات حمددة، 
اإلدارية،  القرارات  اختاذ  الشفافية يف  قلة  ورمبا سامهت 
أعضاء  آراء  أبخذ  األكادميية  القيادات  اهتمام  وقلة 
الدرجة  القرارات يف  لتلك  اختاذهم  عند  التدريس  هيئة 
املتوسطة جلودة تلك القرارات، وخباصة أنَّ غالبية أفراد 

عينة الدراسة هم من أعضاء هيئة التدريس.
القرارات  جودة  ملستوى  املتوسطة  النتيجة  وتتفق 
اإلدارية اليت اخُتذت من قبل القيادات األكادميية جبامعة 
تبوك، مع دراسة اجلوازنة )2013( اليت أظهرت وجود 
الشرق  جامعة  يف  القرارات  جلودة  متوسط  مستوى 
األوسط األردنية، كما تتفق مع دراسة حسني )2017( 
اليت بّينت أنَّ هناك موافقة من قبل املبحوثني على وجود 
يف  اإلدارية،  القرارات  جلودة  متوسطة  بدرجة  مستوى 
اليت  حني ختتلف مع دراسة ماضي وجفال )2019( 
القرارات يف  أنَّ هناك درجة كبرية جًدا جلودة  أظهرت 

اخلاصة. الفلسطينية  اجلامعات 
نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث: هل توجد عالقة 
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القيادات  ممارسة  درجة  بني  إحصائًيا  دالة  ارتباطية 
تبوك لالرجتال اإلسرتاتيجي أببعاده،  األكادميية جبامعة 
قبل  اخُتذت من  اليت  اإلدارية  القرارات  ومستوى جودة 

تبوك؟ جبامعة  األكادميية  القيادات 
لفحص العالقة االرتباطية بني درجة ممارسة القيادات 
تبوك لالرجتال اإلسرتاتيجي أببعاده،  األكادميية جبامعة 
قبل  اخُتذت من  اليت  اإلدارية  القرارات  ومستوى جودة 
معامل  استخدام  تبوك، مت  األكادميية جبامعة  القيادات 

ارتباط بريسون؛ وكانت النتائج كما يف اجلدول )7(.
أبعاد الرجتال 
اإلسرتاتيجي

العالقة مع جودة القرارات اإلدارية

معامل 
االرتباط

الداللة اإلحصائية 
)P-value (قوة العالقة

متوسطة0.4350.001احلدس
قوية0.6190.001االبتكار
قوية0.7360.001التكيف
قوية0.7530.001الفرصة

قوية0.6510.001إدراك املخاطر
االرجتال اإلسرتاتيجي 

)الكلي(
قوية0.7640.001

يتبنّي من اجلدول )7( أنَّ العالقات االرتباطية بني ممارسة 
القيادات األكادميية جبامعة تبوك لالرجتال اإلسرتاتيجي 
اخُتذت  اليت  القرارات اإلدارية  أببعاده، ومستوى جودة 
تبوك، قد جاءت  القيادات األكادميية جبامعة  من قبل 

وفًقا ملعيار إيفانز )Evans(1), 1996( على النحو اآليت:
تبوك  - جبامعة  األكادميية  القيادات  ممارسة  ترتبط 

أبعاد  ويف  عام،  بوجٍه  اإلسرتاتيجي  لالرجتال 
املخاطر(،  إدراك  الفرصة،  التكيف،  )االبتكار، 
قبل  من  اخُتذت  اليت  اإلدارية  القرارات  جودة  مع 
إجيابية  بعالقة  تبوك،  جبامعة  األكادميية  القيادات 
معامالت  قيم  تراوحت  حيث  قوية؛  )طردية( 
بوجٍه  اإلسرتاتيجي  االرجتال  ممارسة  بني  االرتباط 
عام ويف األبعاد األربعة السابقة مع جودة القرارات 

ارتباطيّــة  عالقــة   (40 مــن  	قــل   –  20) مــن  االرتبــاط  معامــل  ا.   ()) معامل االرتباط من (	قل من 20) عالقة ارتباطيّة ضعيفة جّدً
ضعيفــة. معامــل االرتبــاط مــن (40 – 	قــل مــن 60) عالقــة ارتباطيـّـة متوســطة. معامــل االرتبــاط مــن (60 – 	قــل مــن 80) عالقــة ارتباطيـّـة قويـّـة. 

ــّدًا. ــة ج ــة قويّ ــة ارتباطيّ ــن (80 – 00)) عالق ــاط م ــل االرتب معام

وبداللة  و)0.764(،   )0.619( بني  ما  اإلدارية 
.)α  =  0.05( الداللة  مستوى  عند  إحصائية 

ترتبط ممارسة القيادات األكادميية جبامعة تبوك لُبعد  -
القرارات  جودة  مع  اإلسرتاتيجي  االرجتال  من  احلدس 
األكادميية  القيادات  قبل  من  اخُتذت  اليت  اإلدارية 
القوة؛  متوسطة  )طردية(  إجيابية  بعالقة  تبوك،  جبامعة 
االرتباط بني ممارسة احلدس  قيمة معامل  بلغت  حيث 
اإلدارية  القرارات  جودة  مع  اإلسرتاتيجي  االرجتال  يف 
)0.435( وبداللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.05 

.)α  =

وميكن تفسري هذه النتائج أبنَّ االرجتال اإلسرتاتيجي 
حلول  إجياد  يف  ُيسهم  األكادميية  القيادات  قبل  من 
إبداعية للمشكالت الطارئة، مما يؤدِّي إىل اختاذ قرارات 
اإلسرتاتيجي  االرجتال  أنَّ  ابجلودة، كما  تتصف  إدارية 
يف  والتعديل  التغيري  إىل  أحيااًن  اللجوء  خالل  من 
املمارسات يف ضوء إدراك املخاطر، واالبتكار، واغتنام 
الفرص املتاحة، واعتماد أفضل تلك املمارسات ُيسهم 
اليت  القرارات  واعتماد  وتنقيحها  القرارات  مراجعة  يف 
على  يعثر  مل  أنَّه  إىل  الباحث  ابجلودة.ويشري  تتصف 
القيادات  ممارسة  بني  العالقة  تناولت  سابقة  دراسات 
جودة  ومستوى  اإلسرتاتيجي،  لالرجتال  األكادميية 

اإلدارية. القرارات 
فروق  توجد  الرابع: هل  السؤال  اإلجابة عن  نتائج 
 α)= 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
بني متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة حول درجة 
ممارسة القيادات األكادميية لالرجتال اإلسرتاتيجي جبامعة 
التخصص،  )اجلنس،  الدراسة  ملتغريات  تُعزى  تبوك، 

طبيعة العمل، الرتبة األكادميية(؟
املعياري  واالحنراف  احلسايب،  املتوسط   مت حساب 
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تبوك لالرجتال  القيادات األكادميية جبامعة  الدراسة حول ممارسة  أفراد عينة  املعيارية الستجاابت  املتوسطات احلسابية واالحنرافات  اجلدول )8( 
الدراسة. ملتغريات  تبًعا  اإلسرتاتيجي 

اإلحصاءات الوصفيةفئات املتغرياملتغري
أبعاد االرجتال اإلسرتاتيجي

االرجتال ككلإدراك املخاطرالفرصةالتكيفاالبتكاراحلدس

2.832.762.722.762.692.75متوسط حسايبذكراجلنس

0.520.700.870.710.680.59احنراف معياري

2.842.792.772.752.742.78متوسط حسايبأنثى

0.480.560.730.650.550.52احنراف معياري

2.852.732.712.692.672.73متوسط حسايبعلوم إنسانيةالتخصص

0.580.740.930.770.710.65احنراف معياري

2.822.812.782.812.752.79متوسط حسايبعلوم تطبيقية

0.420.550.690.590.550.46احنراف معياري

3.073.223.282.982.823.07متوسط حسايبقائد أكادميي طبيعة العمل

0.540.580.620.750.780.49احنراف معياري

عضو هيئة 
تدريس

2.772.652.602.692.682.68متوسط حسايب

0.470.610.790.650.580.55احنراف معياري

2.792.792.882.922.732.82متوسط حسايبأستاذالرتبة األكادميية

0.390.460.540.550.610.38احنراف معياري

2.882.812.782.702.632.76متوسط حسايبأستاذ مشارك

0.560.700.760.710.640.58احنراف معياري

2.812.752.682.762.782.76متوسط حسايبأستاذ مساعد

0.480.630.880.680.620.57احنراف معياري

ممارسة  درجة  حول  الدراسة  عينة  أفراد  الستجاابت 
أببعاده  اإلسرتاتيجي  لالرجتال  األكادميية  القيادات 
اخلمسة، تبًعا ملتغريات )اجلنس، التخصص، طبيعة العمل، 
 )ANOVA�4WAY( كما مت تطبيق ،)الرتبة األكادميية
للكشف عن داللة الفروق بني متوسطات استجاابت 
اإلسرتاتيجي،  االرجتال  متغري  على  الدراسة  عينة  أفراد 
وذلك تبًعا ملتغريات )اجلنس، التخصص، طبيعة العمل، 

الرتبة األكادميية(، حيث يبني اجلدول )8( املتوسطات 
أفراد  الستجاابت  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية، 
وأبعاده  اإلسرتاتيجي  االرجتال  على حمور  الدراسة  عينة 

الدراسة. ملتغريات  تبًعا  اخلمسة، 

يُظِهر اجلدول )8( وجود اختالف ظاهري يف املتوسطات 
حمور  على  الدراسة  عينة  أفراد  الستجاابت  احلسابية 
)اجلنس،  ملتغريات  تبًعا  وذلك  اإلسرتاتيجي،  االرجتال 
التخصص، طبيعة العمل، الرتبة األكادميية(، وللكشف 
عن مستوى الداللة اإلحصائية للفروق بني متوسطات 

االرجتال  متغري  على  الدراسة  عينة  أفراد  استجاابت 
ANO��4WAY)  اإلسرتاتيجي، مت تطبيق حتليل التباين

VA) للكشف عن داللة الفروق بني استجاابت عينة 

الدراسة على متغري االرجتال اإلسرتاتيجي، تبًعا ملتغريات 
الدراسة كما يف اجلدول )9(. 
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الداللة اإلحصائية قيمة )f( احملسوبةمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التباين
) )p-value

0.07210.0720.2530.615اجلنس

0.41910.4191.4690.226التخصص

0.001*11.034111.03438.722طبيعة العمل

0.38820.1940.6810.507الرتبة األكادميية

109.7093850.285اخلطأ

121.622390اجملموع

* دالة إحصائًيا عند مستوى )α= 0.05(. تشري النتائج يف 
اجلدول )9( إىل أنَّ الفروق بني متوسطات استجاابت 
تكن  مل  اإلسرتاتيجي،  االرجتال  متغري  على  العينة  أفراد 
دالة إحصائًيا تبًعا ملتغريات )اجلنس، التخصص، الرتبة 
يف  للفروق  احملسوبة   (f) قيم  تصل  مل  إذ  األكادميية(؛ 
اإلسرتاتيجي ككل  االرجتال  متغري  على  االستجاابت 
األكادميية(  الرتبة  التخصص،  )اجلنس،  ملتغريات  وفًقا 
أنَّ  حني  يف   ،α)=  0.05( احملدد  الداللة  مستوى  إىل 
على  العينة  أفراد  استجاابت  متوسطات  بني  الفروق 
متغري االرجتال اإلسرتاتيجي ككل، كانت دالة إحصائًيا 
عند مستوى الداللة (α ≥ 0.05) وذلك تبًعا ملتغري طبيعة 
بني  للفروق  احملسوبة   (f) قيمة  بلغت  حيث  العمل؛ 
استجاابت القيادات األكادميية وأعضاء هيئة التدريس 
وهذه   )38.7( اإلسرتاتيجي  االرجتال  على متغري 
 ،(α ≥ 0.05) الداللة  عند مستوى  إحصائًيا  دالة  القيمة 
 )22( رقم  احلسابية  املتوسطات  جدول  إىل  وابلرجوع 
األكادميية  القيادات  لصاحل  الفروق كانت  أنَّ  يتضح 
كون املتوسطات احلسابية الستجاابهتم كانت أعلى من 
املتوسطات احلسابية الستجاابت أعضاء هيئة التدريس 

اإلسرتاتيجي. االرجتال  متغري  على 
وميكن تفسري النتائج اليت أظهرت عدم وجود فروق 
بني استجاابت أفراد العينة حول درجة ممارسة القيادات 
األكادميية لالرجتال اإلسرتاتيجي بشكل عام ويف مجيع 
الرتبة  التخصص،  )اجلنس،  ملتغريات  تبًعا  األبعاد، 

ومبختلف  وإاناًث  ذكورًا  العينة  أفراد  أنَّ  إىل  األكادميية( 
اإلنسانية  ختصصاهتم  مجيع  ومن  األكادميية  رتبهم 
تنظيمية واحدة هي جامعة  بيئة  يعملون يف  والتطبيقية 
تبوك، تتشابه فيها ممارسات القيادات األكادميية ومنها 

اإلسرتاتيجي. االرجتال  ممارسة 
وسلطان  الباشقايل  دراسة  مع  النتائج  هذه  وتتفق 
معنوية  فروق  وجود  عدم  أظهرت  اليت   )2021(
االرجتال  ممارسة  حول  الدراسة  عينة  استجاابت  يف 
إبقليم كوردستان  اخلاصة  اجلامعات  يف  اإلسرتاتيجي 

اجلنس. العلمي،  اللقب  ملتغريي:  تُعزى  العراق، 
وجود  أظهرت  اليت  النتيجة  تفسري  ميكن  حني  يف 
ممارسة  درجة  حول  العينة  أفراد  استجاابت  بني  فروق 
القيادات األكادميية لالرجتال اإلسرتاتيجي بوجٍه عام ويف 
مجيع األبعاد، تبًعا ملتغري طبيعة العمل لصاحل القيادات 
األكادميية مقارنة أبعضاء هيئة التدريس، فقد تعود هذه 
خلفية  لديهم  الذين  األكادميية  القيادات  إىل  النتيجة 
معرفية ابملمارسات ذات الصلة ابالرجتال اإلسرتاتيجي 
كونه من ضمن صالحياهتم يف العمل، ولديهم اطالع 
أكثر على املفاهيم املتصلة ابالرجتال اإلسرتاتيجي كوهَّنا 

القيادي. من املفاهيم املتصلة ابلعمل 
وختتلف هذه النتيجة مع دراسة الباشقايل وسلطان 
معنوية  فروق  وجود  عدم  أظهرت  اليت   )2021(
االرجتال  ممارسة  حول  الدراسة  عينة  استجاابت  يف 
إبقليم كوردستان  اخلاصة  اجلامعات  يف  اإلسرتاتيجي 
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املنصب. ملتغري  تُعزى  العراق، 
نتائج اإلجابة عن السؤال اخلامس: هل توجد فروق 
 α)= 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
حول  الدراسة  عينة  أفراد  استجاابت  متوسطات  بني 
قبل  من  اخُتذت  اليت  اإلدارية  القرارات  جودة  مستوى 
القيادات األكادميية جبامعة تبوك، تعزى ملتغريات الدراسة 
)اجلنس، التخصص، طبيعة العمل، الرتبة األكادميية(؟

املعياري  واالحنراف  احلسايب،  املتوسط   مت حساب 
جودة  مستوى  حول  الدراسة  عينة  أفراد  الستجاابت 
القرارات اإلدارية اليت اختذت من قبل القيادات األكادميية 
جبامعة تبوك، تبًعا ملتغريات )اجلنس، التخصص، طبيعة 
التباين  الرتبة األكادميية(، كما مت تطبيق حتليل  العمل، 
بني  الفروق  داللة  عن  للكشف   (4WAYANOVA)

متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة على حمور جودة 
)اجلنس،  ملتغريات  تبًعا  اإلدارية ككل، وذلك  القرارات 
حيث  األكادميية(؛  الرتبة  العمل،  طبيعة  التخصص، 
املتوسطات احلسابية، واالحنرافات  يبني اجلدول )10( 
املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة على حمور جودة 

القرارات اإلدارية، تبًعا ملتغريات الدراسة. 
احنراف معياريمتوسط حسايبفئات املتغرياملتغري

2.920.83ذكراجلنس

2.880.79أنثى

2.800.90علوم إنسانيةالتخصص

3.000.72علوم تطبيقية

3.120.93قائد أكادمييطبيعة العمل

2.850.77عضو هيئة تدريس

3.230.73أستاذالرتبة األكادميية

2.880.69أستاذ مشارك

2.860.90أستاذ مساعد

يف  ظاهري  اختالف  وجود   )10( اجلدول  يُظِهر 
الدراسة  عينة  أفراد  الستجاابت  احلسابية  املتوسطات 
على حمور جودة القرارات اإلدارية، وذلك تبًعا ملتغريات 
الرتبة األكادميية(،  )اجلنس، التخصص، طبيعة العمل، 

للفروق  اإلحصائية  الداللة  مستوى  عن  وللكشف 
على  الدراسة  عينة  أفراد  استجاابت  متوسطات  بني 
التباين  تطبيق حتليل  اإلدارية، مت  القرارات  متغري جودة 

.)11( اجلدول  يف  (ANOVA�4WAY)، كما 

جمموع مصدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
 )f(

احملسوبة

الداللة 
اإلحصائية 
p-val-
)(ue

0.16710.1670.2640.608اجلنس

0.018*3.55013.5505.618التخصص

0.008*4.50614.5067.131طبيعة العمل

0.015*5.32522.6624.213الرتبة األكادميية

243.2733850.632اخلطأ

256.821390اجملموع

.)α = 0.05( دالة إحصائًيا عند مستوى * 
النتائج يف اجلدول )12( إىل أنَّ الفروق بني  تشري 
جودة  متغري  على  العينة  أفراد  استجاابت  متوسطات 
ملتغري  تبًعا  إحصائًيا  دالة  تكن  مل  اإلدارية،  القرارات 
)اجلنس(؛ إذ بلغت قيمة (f) احملسوبة للفروق بني الذكور 
القرارات اإلدارية )0.264(  واإلانث على حمور جودة 

عند مستوى  إحصائًيا  دالة  القيمة غري  وهذه 
)α ≥ 0.05( وقد تعود هذه النتيجة إىل أنَّ القرارات 
اإلدارية اليت يتم اختاذها يتم تطبيقها على مجيع العاملني 
يف اجلامعة ذكورًا وإاناًث، وميكن تقييمها بنفس الدرجة، 
مما أدَّى إىل عدم وجود فروق بني استجاابت أفراد العينة 
اجلنس. ملتغري  تبًعا  اإلدارية  القرارات  جودة  حمور  على 

اليت   )2013( اجلوازنة  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  أظهرت 
تصورات العاملني يف جامعة الشرق األوسط حنو جودة 
)اجلنس(، كما  االجتماعي  للنوع  تُعزى  اليت  القرارات 
عدم  أظهرت  اليت   )2017( حسني  دراسة  مع  تتفق 
وجود فروق بني استجاابت العينة حول جودة القرارات 
مع  ختتلف  اجلنس، يف حني  ملتغري  تعزى  اليت  اإلدارية 
وجود  أظهرت  اليت   )2019( وجفال  ماضي  دراسة 
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فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجاابت 
الفلسطينية  اجلامعات  يف  القرارات  جودة  حول  العينة 

اإلانث. لصاحل  اجلنس،  ملتغري  تُعزى  اخلاصة 
يف حني كانت الفروق دالة إحصائًيا بني متوسطات 
القرارات  جودة  متغري  على  العينة  أفراد  استجاابت 
اإلدارية، تبًعا ملتغريات )التخصص، طبيعة العمل، الرتبة 
هلذه  للفروق  احملسوبة   (f) قيم  بلغت  إذ  األكادميية(؛ 
على   )4.213(  ،)7.131(  ،)5.618( املتغريات 
الداللة  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  القيم  وهذه  التوايل 
)α)= 0.05، وابلرجوع إىل اجلدول املتوسطات احلسابية 
رقم )22( يتضح أنَّ الفرق على متغري التخصص كان 
لصاحل أفراد العينة من ختصص علوم تطبيقية كون املتوسط 
احلسايب  املتوسط  أعلى من  احلسايب الستجاابهتم كان 
الستجاابت أفراد العينة من ختصص علوم إنسانية، وقد 
يعود السبب يف هذه النتيجة إىل أنَّ القرارات املتخذة يف 
الكليات التطبيقية يتم تدقيقها ومتابعتها من قبل إدارة 
اجلامعة بدرجة أكرب من القرارات املتخذة يف الكليات 
اإلنسانية، ملا يرتتب عليها من إجراءات قد يرتتب عليها 
يف  التطبيقية  الكليات  أنَّ  وخباصة  مادية،  متطلبات 
جامعة تبوك هي أحدث نسبًيا من الكليات اإلنسانية، 

وحتتاج إىل قرارات تتصف ابجلودة لتطوير أدائها.
فقد  العمل  طبيعة  متغري  على  للفرق  وابلنسبة   
املتوسط  كون  األكادميية  القيادات  لصاحل  كان 
احلسايب  املتوسط  أعلى من  احلسايب الستجاابهتم كان 
التدريس، ورمبا يعود السبب  الستجاابت أعضاء هيئة 
يف هذه النتيجة إىل اختاذ القرارات هي من اختصاصات 
القيادات األكادميية ولديهم معرفة ابألسباب واألوضاع 
اليت يتم اختاذ القرارات فيها ومدى حاجة العمل لتلك 
املتخذة  القرارات  جلودة  تقييمهم  جعل  مما  القرارات، 
هذه  التدريس.وختتلف  هيئة  أعضاء  من  أكرب  بدرجة 
النتيجة مع دراسة حسني )2017( اليت أظهرت عدم 
وجود فروق بني استجاابت العينة حول جودة القرارات 

الوظيفي. املسمى  اجلنس  ملتغري  تُعزى  اإلدارية 
ملتغري  تبًعا  إحصائًيا  الدالة  الفروق  ملصدر  وابلنسبة 
Schef�)  الرتبة األكادميية، فقد مت إجراء اختبار "شيفيه"

fe) للمقارانت الثنائية، وكانت النتائج كما يف اجلدول 
.)12(

 اجلدول )12( نتائج املقارانت الثنائية بطريقة )Scheffe( للكشف 
جودة  متغري  على  الدراسة  عينة  استجاابت  يف  الفروق  مصدر  عن 

األكادميية. الرتبة  ملتغري  تبًعا  )الكلي(،  اإلدارية  القرارات 

متغري
الرتبة األكادميية

أستاذ
أستاذ 
مشارك

أستاذ 
مساعد

3.232.882.86املتوسط
0.37*0.35*----3.23أستاذ

0.02----2.88أستاذ مشارك
------------2.86أستاذ مساعد

.)α= 0.05( دالة إحصائًيا عند مستوى * 
تُبني النتائج يف اجلدول )12( أنَّ مصدر الفروق الدالة 
إحصائًيا يف استجاابت عينة الدراسة على متغري جودة 
أفراد  استجاابت  بني  )الكلي(، كان  اإلدارية  القرارات 
عينة الدراسة من رتبة أستاذ من انحية، وبني استجاابت 
أفراد عينة الدراسة من رتبة أستاذ مشارك وأستاذ مساعد 
من انحية أخرى، ولصاحل استجاابت أفراد عينة الدراسة 
من رتبة أستاذ كون املتوسط احلسايب الستجاابهتم جاء 
من  زمالئهم  الستجاابت  احلسايب  املتوسط  من  أعلى 
رتبة أستاذ مشارك وأستاذ مساعد، وتُعدُّ هذه النتيجة 
معرفة  لديهم  أستاذ  رتبة  من  العينة  أفراد  منطقية كون 
فئة  أنَّ  القرارات، وخباصة  اختاذ  اإلداري ومنها  ابلعمل 
هناك  وأنَّ  القيادية،  املناصب  يف  سابًقا  عملوا  منهم 
بعض القيادات األكادميية العليا برتبة أستاذ، إضافة إىل 
االستعانة  يتم  ما  غالًبا  أستاذ  رتبة  من  الفئة  هذه  أنَّ 
هبم الختاذ القرارات ابلتخصصات األكادميية، مما كوَّن 
لديهم تصورًا أوضح حول جودة القرارات اإلدارية اليت 

اخُتذت من قبل القيادات األكادميية جبامعة تبوك.
التوصيات واملقرتحات: 

يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية، 
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فقد مت تقدمي جمموعة من التوصيات واملقرتحات، كما 
يلي:

عقد دورات تدريبية للقيادات األكادميية جبامعة تبوك - 
حول ممارسات االرجتال اإلسرتاتيجي املختلفة للرفع 

من الدرجة املتوسطة لتلك املمارسات.
الالزمة -  الصالحيات  إبعطاء  اجلامعة  إدارة  اهتمام 

للقيادات األكادميية ملمارسة االرجتال اإلسرتاتيجي، 
اإلدارية. القرارات  قوية جبودة  له من عالقة  ملا 

 ضرورة زايدة االهتمام برفع مستوى جودة القرارات - 
اإلدارية املتخذة من قبل القيادات األكادميية جبامعة 
القرارات  اختاذ  الالمركزية يف  اتباع  تبوك، من خالل 

اإلدارية.
تقرتح الدراسة إجراء دراسات مشاهبة؛ حبيث تتناول - 

العالقة بني ممارسة القيادات األكادميية جبامعة تبوك 
إدارة  مثل  أخرى  مبتغريات  اإلسرتاتيجي  لالرجتال 

األزمات.
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الثقافة  الفردية،  الثقافة  االجتماعية،  املسايرة   : املفتاحية:  الكلمات 
اجلمعية، الدراسات عرب الثقافات.

املسايرة  مستوى  على  التعرف  إىل  احلالية  الدراسة  هدفت  امللخص: 
االجتماعية، ومنط الثقافة السائد لدى الطالب السعوديني، واإلندونيسيني، 
الفروق  عن  والكشف  اإلسالمية،  اجلامعة  يف  والربيطانيني  والباكستانيني، 
مبعرفة  االجتماعية  مبسايرهتم  التنبؤ  وإمكانية  االجتماعية،  املسايرة  بينهم يف 
التنبؤي، وطُبِّقت  املسحي  الوصفي  املنهج  الباحُث  استخدم  ثقافتهم،  منط 
متاحة  عينة عشوائية  على  من صالحيتها-  التحقق  بعد  الدراسة-  أدوات 
وخلصت  األربع.  الدول  طالب  من  طالًبا   )652( من  مكوَّنة  تطوعية 
الطالب  حلَّ  حيث  مرتفعة؛  االجتماعية  مسايرهتم  درجة  أنَّ  إىل  النتائج 
وأخريًا  الربيطانيون،  مث  السعوديون،  يليهم  األوىل،  املرتبة  يف  اإلندونيسيون 
كشفت  السائد،  الثقافة  بنمط  يتعلق  وفيما  الباكستانيون،  الطالب 
يتمتعون  والسعوديني  والربيطانيني،  الباكستانيني،  الطالب  أنَّ  عن  النتائج 
الطالب  يتمتع  حني  يف  األفقية،  اجلمعية  الثقافة  من  جًدا  مرتفعة  بدرجة 
اإلندونيسيون بدرجة مرتفعة منها، يف حني جاءت متوسطات الدول األربع 
الباكستانيون  املرتفع؛ حيث حلَّ  املدى  العمودية ضمن  اجلمعية  الثقافة  يف 
يف  اإلندونيسيون  وجاء  املتوسط،  بذات  والربيطانيون  السعوديون،  مث  أواًل، 
املرتبة األخرية، يف حني كشفت النتائج اخلاصة بُبعد الثقافة الفردية األفقية 
الفردية  الثقافة  من  مرتفعة  بدرجة  يتمتعون  اإلندونيسيني  مث  السعوديني  أنَّ 
األفقية، وأنَّ الباكستانيني، والربيطانيني يتمتعون بدرجة متوسطة، وفيما يتعلق 
ابلثقافة الفردية العمودية حصل الربيطانيون على درجة مرتفعة جًدا، يليهم 
الباكستانيون، مث السعوديون، فاإلندونيسيون ولكن بدرجة مرتفعة، كما آلت 
الطالب  من  اجتماعية  مسايرة  أكثر  اإلندونيسيني  الطالب  أنَّ  إىل  النتائج 
السعوديني، والباكستانيني، والربيطانيني. يف املقابل، مل تكن هناك فروقًا بني 
ينطبق  ذاته  األمر  والربيطانيني،  الباكستانيني  ونظرائهم  السعوديني  الطالب 
على الطالب الباكستانيني والربيطانيني من حيث عدم وجود فروٍق بينهما يف 
املسايرة االجتماعية، كما كشفت النتائج عن القدرة التنبؤية ملتغريي: اجلمعية 
موجبني، يف حني  منبئني  بصفتهما  االجتماعية  ابملسايرة  والعمودية  األفقية 

فشل متغريي الفردية األفقية والعمودية التنبؤ ابملسايرة االجتماعية. 

Key Words: social conformity, Individualistic culture, col-
lectivistic culture, cross-cultural studies.

Abstract: The current study aimed to identify the degree 
of social conformity and the prevailing culture pattern among 
Saudi, Indonesian, Pakistani, and British students at the Islamic 
University, and to reveal the differences between them in social 
conformity, and the possibility of predicting social conformity 
by knowing the prevailing culture pattern. The researcher used 
the descriptive predictive survey approach, and the study tools 
were applied - after verifying their validity - on a random sample 
of (٦٥٢) students from the four countries. The results revealed 
a high degree of social conformity, with Indonesian students 
ranked first, followed by Saudis, then British, and finally Pa-
kistani students. Regarding the prevailing cultural pattern, the 
results revealed that Pakistani, British, and Saudi students had a 
very high degree of horizontal collective culture, while Indone-
sian students had a high degree. While the averages of the four 
countries in the vertical collective culture came within the high 
range, with the Pakistanis coming first, then the Saudis and the 
British with the same average, and the Indonesians came last. 
Whereas the results of the horizontal individual culture dimen-
sion revealed that Saudis, then Indonesians have a high degree 
of horizontal individual culture, and that Pakistanis and British 
have a medium degree. With regard to vertical individual cul-
ture, the British got a very high score, followed by the Pakistanis, 
then the Saudis, and the Indonesians, but with a high degree. 
The results also revealed differences between Saudi and Indo-
nesian students in social conformity, with the results favoring 
Indonesian students. The same differences were apparent in the 
social conformity between Pakistanis and Indonesians, favoring 
Indonesians. It was also revealed that there were differences 
between British and Indonesian students, with the results once 
more favoring the Indonesians. In contrast, there were no dif-
ferences between the Saudi students, Pakistani, and British. The 
same applies to Pakistani and British students in that there are no 
differences in social conformity between them. The results also 
revealed the predictive ability of the two variables: the horizontal 
and vertical culture of social conformity as positive predictors, 
while the horizontal and vertical individual variables failed to 
predict social conformity. 
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مقدمة:
مناسبة  يف  العربية  القهوة  من  فنجااًن  لك  ُقدَِّم   
اجتماعية، فهل ستتناوله ابليد اليمىن أم اليسرى؟ غالًبا، 
ابليد  القهوة  فنجان  ستتناول  السعودية  الثقافة  وضمن 
أو غري  مكتوبة  قواعًدا-  أنَّ  عن  ذلك  يفصح  اليمىن، 
القواعد  تلك  وتُعرف  سلوكنا،  حتكم  معينة  مكتوبة- 
إىل  تشري  اليت   Social norms االجتماعية  ابملعايري 
ومتارس  معينة،  مواقف  يف  األفراد  من  املتوقع  السلوك 
 .(Aronson,et al, 2015) سلوكنا  على  قواًي  أتثريًا  غالًبا 
ميكن للمعاير االجتماعية أن تكون صرحية رمسية مثل: 
ارتداء الكمامات، واحملافظة على التباعد اجلسدي أثناء 
جائحة كوروان، ومنها ما هو ضمين غري رمسي كتقدمي 
واجب الضيافة للضيف. ومن املسلَّم به أنَّ لكلِّ جمتمٍع 
عند  ومراعاهتا  هبا  االلتزام  الواجب  االجتماعية  معايريه 
اإلتيان ابلسلوك، وأّي إخالل هبا قد يقود إىل نبذ الفرد 
من اجلماعة، أيَّ إنَّ اجلماعة متارس ضغطًا على الفرد 
يُفضي إىل وجوب مسايرهتا (Bond, 2005). تلك النزعة 
لالمتثال لتوقعات اجملتمع أو اجلماعة من خالل اإلتيان 
ابلسلوك املناسب يف املواقف االجتماعية املختلفة تُعرف 
أتثرٌي  وهي   ،Conformity  Social االجتماعية  ابملسايرة 
ومعتقداته  لسلوكه،  الفرد  تغيري  على  ينطوي  اجتماعي 
نتيجة لضغط اجلماعة اليت ينتمي إليها. وعلى الرغم من 
ذلك خيتلف األفراد يف درجة مسايرهتم االجتماعية تبًعا 

جمتمعاهتم.  السائدة يف  للثقافة 
يسود يف اجملتمعات غالًبا إحدى الثقافتني: الفردية 
النمط االجتماعي  الفردية:  أو اجلمعية، ونعين ابلثقافة 
املكون من أفراد غري مرتابطني، يعدُّون أنفسهم مستقلني 
تفضيالهتم  األول  املقام  يف  حيفزهم  اجلماعات  عن 
ألهدافهم  األولوية  ويعطون  وحقوقهم،  واحتياجاهتم 
 Triandis,) اآلخرين  أهداف  حساب  على  الشخصية 
2018). وعلى النقيض من ذلك تُعدُّ الثقافة اجلمعية منطًا 

اجتماعًيا يرتبط أفراده ارتباطًا وثيًقا فيما بينهم، ويشعُر 

الفرد فيه أبنَّه جزء من مجاعته وتُغلَُّب مصلحة اجلماعة 
العادة- كما ُأشري  الفردية، وجرت  فيها على املصلحة 
سابًقا- على أن تُقسََّم الشعوب إمَّا إىل شعوٍب فردية 
أو مجعية، فنجد على سبيل املثال أنَّ دول شرق آسيا 
مجعية  دواًل  تُعدُّ  والياابن(  والصني،  )إندونيسيا،  مثل: 
الثقافة، يف حني أنَّ دواًل مثل: أمريكا، وأملانيا، وبريطانيا 
 Gupta & Sukamto, 2020; Hofstede,) تُعدُّ فردية الثقافة

.(2005; Keith, 2019

إنَّ تشجيع اجملتمعات اجلمعية أفرادها على االلتزام 
ونبذ  ومتاسكها،  وحدهتا  على  واحملافظة  مبعايريها 
تلك  بني  موجب  ارتباط  إىل  يفضي  قد  عنها  اخلروج 
العالقة  االجتماعية. ونقيض ذلك  اجملتمعات واملسايرة 
بني اجملتمعات الفردية واملسايرة االجتماعية اليت ُيشجع 
فيها الفرد على االستقاللية، وإن خالف سلوكه معايري 
Mil-) "ميلجرام" إليه  ما خُلص  ذلك،  يُعزز   اجلماعة. 

اجلمعية  الثقافة  ذوي  النروجييني  أنَّ  من   (gram, 1960

أكثر امتثااًل من الفرنسيني ذوي الثقافة الفردية. ونظري 
الذي   analysis-meta التلوي  التحليل  إليه  آل  ما  ذلك 
على   (Bond & Smith, 1996) و "مسث"  "بوند"  أجراه 
)133( دراسة، خلصت إىل أنَّ املشاركني من ثقافات 
مجعية كانوا أكثر امتثااًل من نظرائهم من ثقافات فردية، 
 ,al et ,Kim) "يوافُق ذلك ما كشفت عنه دراسة "كيم
2019) من أنَّ مستوى املسايرة االجتماعية لدى الطالب 

األوروبيني.  الطالب  لدى  مستواها  من  أعلى  الصينني 
إىل  ينتمون  الذين  اإلسالمية  اجلامعة  طالب  يُعدُّ 
)153( دولة خمتلفني من حيث منط الثقافة السائد يف 
االجتماعية  املسايرة  إىل  بعضها  ينظر  اليت  جمتمعاهتم، 
على  إليها  اآلخر  بعضها  وينظر  إجيابية،  مسة  بصفتها 
إىل  الباحث  الثقايف  التنوع  هذا  حفََّز  سلبية،  مسة  ا  أهَّنَّ
مفهومي  تناول  إىل  تسعى  ثقافية  عرب  دراسة  إجراء 
ضمن  واجلمعية  الفردية  والثقافتني  االجتماعية  املسايرة 
اإلسالمية  اجلامعة  من  طالاًب  يتضمن  أكادميي  سياق 
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ينتمون إىل أربع ثقافات خمتلفة هي الثقافة: السعودية، 
واإلندونيسية، والباكستانية، والربيطانية.

مشكلة الدراسة: 
تنوع  بدراسة  الثقافات  عرب  النفس  علم  يُعىن 
ربط  وحماولة  املختلفة،  العامل  دول  يف  البشري  السلوك 
 ,Keith) السلوك الفردي ابلبيئة الثقافية اليت حيدث فيها
املنورة- كما  ابملدينة  اإلسالمية  اجلامعة  وتُعدُّ   ،(2019

عرب  العلمية  الدراسات  إلجراء  ثرية  بيئة  سابًقا-  ُأشري 
الثقافات، إذ إنَّ طالهبا الدوليني َقِدموا من بيئيات ثقافية 
شرق  )طالب  مثل  الثقافة  مجعي  هو  ما  منها  متنوعة 
آسيا(، ومنها ما هو فردي الثقافة مثل )طالب بعض 
مسايرة  على  الطالب  هؤالء  وقدرة  األوروبية(،  الدول 
املعايري االجتماعية يف البيئة اجلديدة اليت انتقلوا إليها قد 
ينعكس إجيااًب على توافقهم النفسي واالجتماعي، وقد 
الحظ الباحث من خالل عمله األكادميي يف اجلامعة 
اإلسالمية ومشاركته يف عدة جلان، وفعاليات اجتماعية 
يف  جنسياهتم-  ابختالف  الطالب-  تفاوت  وثقافية 
القائمة  االجتماعية  للمعايري  ومسايرهتم  امتثاهلم  درجة 
دراسات  أنَّ  من  الرغم  وعلى  السعودي،  اجملتمع  يف 
التأكيد  إىل  الغربية  الثقافات  ميل  عن  عدة كشفت 
الثقافات  من  العديد  وميل  والفردية،  االستقاللية  على 
 Hofstede,) واجلمعية  املتبادل  االعتماد  إىل  اآلسيوية 
نتائج دراسات  De mooij, 2014 ;2005)؛ فقد خلصت 

 Dalsky, 2010; Mangundjaya,) أخرى إىل نقيض ذلك
 .(2013; Takano & Sogon, 2008

تباين  إىل  إضافة  العملية،  الباحث  طبيعة عمل  إنَّ 
نتائج الدراسات السابقة وندرة الدراسات اليت تناولت 
اجملتمع السعودي فيما يتعلق بدرجة مسايرته ومنط الثقافة 
تناولت  اليت  الدراسات  ندرة  عن  فضاًل  فيه،  السائد 
املسايرة االجتماعية عرب أربع ثقافات خمتلفة )السعودية، 
واإلندونيسية، والباكستانية، والربيطانية( ضمن بيئة ثقافية 
واحدة، دعا الباحث إىل التقصي والبحث العلمي حول 

هذه الظواهر النفسية االجتماعية، إذ تسهم الدراسات 
 Berry, et) البشري  للسلوك  أمشل  بفهم  الثقافات  عرب 
al, 2002)؛ وعليه، فقد حتدَّدت مشكلة الدراسة احلالية 

ابألسئلة اآلتية: 
الطالب  لدى  االجتماعية  املسايرة  مستوى  ما   .1
السعوديني، واإلندونيسيني، والباكستانيني، والربيطانيني 

يف اجلامعة اإلسالمية؟
السعوديني،  الطالب  لدى  السائد  الثقافة  منط  ما   .2
اجلامعة  يف  والربيطانيني  والباكستانيني،  واإلندونيسيني، 

اإلسالمية؟
املسايرة  إحصائية يف  داللة  ذات  فروق  توجد  هل   .3
واإلندونيسيني،  السعوديني،  الطالب  بني  االجتماعية 

والباكستانيني، والربيطانيني يف اجلامعة اإلسالمية؟
4. هل ميكن التنبؤ ابملسايرة االجتماعية مبعرفة املتغريات 
العمودية، والفردية  املستقلة: اجلمعية األفقية، واجلمعية 
السعوديني،  الطالب  لدى  العمودية  والفردية  األفقية، 
اجلامعة  يف  والربيطانيني  والباكستانيني،  واإلندونيسيني، 

اإلسالمية؟
أهداف الدراسة:

مستوى  عن  الكشف  إىل  احلالية  الدراسة  سعت 
املسايرة االجتماعية، ومنط الثقافة السائد لدى الطالب 
السعوديني، واإلندونيسيني، والباكستانيني، والربيطانيني 
يف اجلامعة اإلسالمية، والكشف عن الفروق يف مسايرهتم 
االجتماعية، وإمكانية التنبؤ ابملسايرة االجتماعية مبعرفة 

منط ثقافتهم السائد.
أمهية الدراسة:

بُعدين:  وفق  احلالية  الدراسة  أمهية  تصنيف  ميكن 
نظري وتطبيقي، من خالل النقاط اآلتية: 

األمهية النظرية:
يتعلق  فيما  معرفية  إضافة  الدراسة  هذه  تُعدُّ  قد   .1  
االجتماعية  السعوديني  مسايرة  درجة  عن  ابلكشف 

لديهم. السائد  الثقافة  ومنط 
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نقل  ُتسهم يف  إذ  املسايرة االجتماعية؛  أمهية موضوع   .2
العادات والتقاليد عرب األجيال، كما تسهم يف احملافظة 

اجلماعة ووحدهتا. متاسك  على 
ندرة الدراسات العلمية اليت تناولت املسايرة االجتماعية   .3
والثقافتني الفردية واجلمعية لدى عينة من أربع ثقافات 

خمتلفة.
األمهية التطبيقية:

قد توفر نتائج الدراسة احلالية بعض املعلومات- حول   .1
لدى  السائدة  والثقافة  االجتماعية،  املسايرة  طبيعة 
طالب الدول املشاركني يف الدراسة- لإلدارة العليا يف 
اجلامعة اإلسالمية، ومنسويب اجلامعة من أعضاء هيئة 
الطريقة  على  إجيااًب  ينعكس  مما  واملوظفني؛  التدريس 
املثلى للتواصل معهم وتفهم اخللفية الثقافية اليت ينتمون 

إليها.
القياديني يف عمادة  احلالية  الدراسة  نتائج  تساعد  قد   .2
شؤون الطالب عند بنائهم خلطط األنشطة الطالبية يف 

اجلامعة.
حدود الدراسة:

التزمت الدراسة احلالية احلدود اآلتية: 
االجتماعية  املسايرة  موضوع  املوضوعية:  احلدود   -

واجلمعية. الفردية  والثقافتني 
- احلدود البشرية: الطالب السعوديون، واإلندونيسيون، 

والباكستانيون، والربيطانيون يف اجلامعة اإلسالمية.
الدراسي  العام  من  الثاين  الفصل  الزمانية:  احلدود   -

1442/1441هـ.
- احلدود املكانية: اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة.

مصطلحات الدراسة:
:Conformity Social املسايرة االجتماعية -

نوٌع من التأثري االجتماعي الذي ينطوي على تغرٍي 
اجلماعة،  مع  التوافق  أجل  من  السلوك  أو  املعتقد  يف 
وهو "نتاج استجابة لضغط مجاعي حقيقي أو متخيل" 
(Aronson, et al, 2005, p. 230). ويُعّرِفها الباحث إجرائًيا 

مقياس  على  املستجيب  عليها  حيصلها  اليت  ابلدرجة 
.)(Lennox & Wolfe, 1984 املسايرة االجتماعية لـــ

 collectivistic culture: الثقافة اجلمعية -
ارتباطًا  مرتبطني  أفراد  من  يتكون  اجتماعي  "منط   
وثيًقا فيما بينهم، يرون أنفسهم جزًءا من مجاعة واحدة 
أو أكثر، مثل: األسرة، وزمالء العمل، والقبيلة، واألمة 
(Triandis, 2018, p. 2)، ويُعرفها الباحث إجرائًيا ابلدرجة 

اليت حيصل عليها املستجيب على مقياس الثقافة اجلمعية 
 .)Sivadas, et al, 2008 لـــ

:collectivism Horizontal اجلمعية األفقية -
 (Singelis, et al, 1995, p. 244) "سنجلز"  يُعرفها 
ا: "منٌط ثقايف يرى فيه الفرد ذاته كجزٍء من اجلماعة،  أبهَّنَّ
ومجيعهم  اجلماعة،  أعضاء  مع  تندمج  الذات  إنَّ  أي 
النمط،  هذا  يف  البعض.  بعضهم  مع  للغاية  متشاهبون 
تكون الذات مرتابطة مع ذوات اآلخرين، وتُعدُّ املساواة 
أمٌر جوهري فيه"، ويُعّرِفها الباحث إجرائًيا ابلدرجة اليت 
حيصل عليها املستجيب على بُعد الثقافة اجلمعية األفقية 

.(Sivadas, et al, 200)من مقياس
:collectivism Vertical اجلمعية العمودية -

"منط ثقايف يرى فيه الفرد ذاته كجزٍء من اجلماعة؛ 
البعض  بعضهم  عن  خيتلفون  اجلماعة  أعضاء  لكن 
وبعضهم ميتلك مكانة أعلى من اآلخرين. الذات مرتابطة 
وخمتلفة عن ذوات اآلخرين وعدم املساواة أمٌر مقبوٌل يف 
مهم  اجلماعة جانٌب  أجل  والتضحية من  النمط،  هذا 
يف هذا النمط" (Singelis, et al, 1995, p. 244)، ويُعّرِفها 
املستجيب  عليها  اليت حيصل  إجرائًيا ابلدرجة  الباحث 
 Sivadas, على بُعد الثقافة اجلمعية العمودية من مقياس

.)et al, 2008

culture Individualist : الثقافة الفردية -
واالختالف  التميز  فيها  املعيار  يكون  "ثقافة  هي   
متوقع، واالختالف  فيها  الفردي  والتباين  عن اآلخرين 
 ،(Robert, 2016, p.367) "بني أعضاء اجلماعة أمٌر مقبول
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عليها  حيصل  اليت  ابلدرجة  إجرائًيا  الباحث  ويُعرفها 
املستجيب على مقياس الثقافة الفردية األفقية والعمودية 

.)Sivadas, et al, 2008(لـــــ
:Individualism Horizontal الفردية األفقية -

ا:  أبهَّنَّ  (Triandis & Gelfand, 1998, p. 118) يُعرفها 
"منٌط ثقايف يودُّ األفراد فيه أن يكونوا فريدين ومتميزين، 
غري  لكنهم  كبرية،  بدرجة  أنفسهم  على  ويعتمدون 
مهتمني ابحلصول على مكانة عالية"، ويُعرفها الباحث 
إجرائًيا ابلدرجة اليت حيصل عليها املستجيب على بُعد 
.(Sivadas, et al, 2008)الثقافة الفردية األفقية من مقياس

:Individualism Vertical الفردية العمودية -
عن  مستقلة  الذات  فيه  تكون  ثقايف  منٌط   " هي 
اآلخرين، يرى األفراد أهَّنم خمتلفني عن بعضهم البعض، 
 .(Singelis, et al, 1995, p. 245) وعدم املساواة أمٌر متوقع
متميزين ويف  يصبحوا  أن  النمط  هذا  األفراد يف  "ويود 
 Triandis & Gelfand, 1998, p. 119( مرتفعة"  مكانة 
19(، ويُعرفها الباحث إجرائًيا ابلدرجة اليت حيصل عليها 

املستجيب على بُعد الثقافة الفردية العمودية من مقياس 
.)(Sivadas, et al, 2008

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أواًل: املسايرة االجتماعية:

من  ابلقليل  سوى  االجتماعية  املسايرة  مفهوم  حيَظ  مل 
مخسينات  حىت  االجتماعي  النفس  علم  يف  االهتمام 
من  آش" سلسلة  "ساملون  أجرى  املاضي، حني  القرن 
مسألة  جتاربه  إحدى  يف  "آش"  قّدم  حوله،  التجارب 
اخلطوط  من  خط  أي  معرفة  فيها  يطلب  للمشاركني 
الذي  )املقارن(  املرجعي  اخلط  يطابق  املعروضة  الثالثة 
يف  املشاركني  مجيع   ،)1 الشكل  )انظر  اليسار  على 
املشارك  ابستثناء  اجملرب  مع  متعاونني  التجربة كانوا 
املستهدف. قدَّم مجيع أولئك املساعدين إجابة خاطئة 
متفٌق عليها مسبًقا؛ ليمارسوا بذلك ضغطًا على املشارك 
فقد  ما،  حدٍّ  إىل  حامسة  النتائج  جاءت  املستهدف، 

اآلخرين؛  التجربة مسايرة  املشاركني يف  من  فّضل كثرٌي 
حيث رضخ )76%( من املشاركني لضغط اجلماعة مرة 

.(Asch, 1955) األقل  على  واحدة 

على  اليت  البطاقة  "آش"،  جتربة  تستخدمان يف  بطاقتان   :)١( شكل 
اليسار هبا اخلط املرجعي بينما البطاقة على اليمني هبا اخلطوط الثالثة 

للمقارنة. املستخدمة 
يُعرف "روبر" (Rober, et al, 2016) املسايرة االجتماعية 
ا: نوٌع من التأثري االجتماعي يُغيـُّر فيه األفراد مواقفهم  أبهَّنَّ
أو سلوكهم؛ لاللتزام ابملعايري االجتماعية، لكن ملَ نساير 

تلك املعايري؟ وملَ ال خنتار املقاومة عوًضا عنها؟
 مثة دافعان قواين يدفعاننا حنو املسايرة االجتماعية، 
أحدمها، الرغبة يف القبول من اآلخرين، فقد تعلمنا منذ 
نسلك  أن  االجتماعية-  التنشئة  خالل  من  الصغر- 
بطريقة تورثنا القبول والتأييد من اآلخرين، فنحن حنرتُم 
األكرب سًنا؛ ألنَّ هذا السلوك جيُد تقديرًا من الوالدين، 
يُعرف مصدر املسايرة هذا ابلتأثري االجتماعي املعياري 
ذلك،  من  الرغم  على   .influence  Social  normative

التأثري  لنظرية  فوفًقا  التأثري،  هلذا  دائًما  نرضخ  ال  فإننا 
االجتماعي theory Impact Social كلما كانت اجلماعة 
جسداًي  فيها  ومتقاربني  لنا  مهمة  إليها  ننتمي  اليت 
تلك  لضغط  سنرضخ  فإننا  األصدقاء(؛  )كاألسرة، 
الضغط  اجلماعة كان  تلك  زاد حجم  وكلما  اجلماعة، 
يف  السائدة  الثقافة  وكلما كانت  أقوى،  االجتماعي 
Rob-) أكرب االجتماعية  املسايرة  مجعية كانت   اجملتمع 

ert, et al, 2016)، أمَّا اثين الدوافع اليت تدفعنا للمسايرة 

فيتمثل برغبتنا يف أن نسلك سلوًكا صحيًحا يف املواقف 
االجتماعي  للعامل  بفهمنا  يشعران  ذلك  ألنَّ  املختلفة؛ 
الذي نعيش فيه (Insko, 1984)، يظهر سؤال ملٌح هنا، 
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وآرائنا؟ على صحة سلوكنا  كيف حنكم 
وُقدَِّم  اجتماعية،  مناسبة  إىل  ُدعيت  أنَّك  لنفرض   
املوقف  هذا  )يُعدُّ  مرة  ألول  تشاهده  الطعام  من  نوٌع 
كيف  ستالحظ  غالًبا،  ستتصرف؟  كيف  غامًضا(، 
اآلخرين  سلوك  إنَّ  أي  الطعام،  هذا  اآلخرون  يتناول 
ابلتأثري  يُعرف  ما  وهذا  لسلوكك،  موجًها  سيكون 
 influence  social  informational املعلومايت  االجتماعي 
(Kuan, et al, 2014)، يسايُر الناس وفًقا للتأثري االجتماعي 

املعلومايت عندما يكون املوقف غامًضا، وحرًجا، لنفرض 
أنفه،  أنَّ شخًصا- ودون سابق خربة- بدأ ينزف من 
غامًضا  املوقف  هذا  يُعدُّ  املصاب  للشخص  ابلنسبة 
وحرًجا، وال وقت ميلكه للتفكري؛ الختاذ القرار املناسب 
الوراء؛  إىل  رأسه  يعيد  أن  أحدهم  إليه  أشار  لو  غالًبا 
ليتوقف النزيف فإنَّه سيستجيب، إال أنَّ نتائج املسايرة 

إجيابية.  هنا قد ال تكون 
مصدٌر اثلث للتأثري االجتماعي املعلومايت أييت من 
جمال  يف  خبريًا  الشخص  فكلما كان   ،Experts اخلرباء 
الغامضة  املواقف  لسلوكنا يف  أمهيته كموجه  زادت  ما؛ 
(Cialdini & Trost, 1998). ومن ذلك ما حدث عند بدء 

جائحة كوروان من منٍع للطاقم الصحي يف املستشفيات 
التزم  العدوى.  لنقلها  نظرًا  الكمامات؛  ارتداء  من 
التوجيه؛ لكونه صادرًا من  املمارسون الصحيون بذلك 
جهة رمسية ذات خربة، أُعيد النظر يف ارتداء الكمامات 

فالتزم اجلميع مرة أخرى. 
ابلعودة إىل جتارب "آش"، وعلى الرغم من أنَّ عدًدا 
كبريًا من املشاركني يف التجربة رضخوا لضغط اجلماعة 
فإنَّ نسبة منهم قاومت ذلك الضغط، فلَم حدث ذلك؟ 
يف احلقيقة، مثة أسباب تقف خلف مقاومة املسايرة منها 
الشعور ابلسلطة Powerful. إنَّ شعور الفرد يف موقف 
ما أبنَّه ذو سلطة، ُيسهم يف مقاومته لضغط اجلماعة، 
فنجده مستقاًل برأيه خمالًفا جلماعته. كما أنَّ حاجة املرء 

املسايرة،  مقاومة ضغط  إىل  تدفعه   Uniqueness للتفرد 
ومىت ما شعر أبنَّ تلك احلاجة مهددة، جلأ إىل مقاومة 
.(Imhoff & Erb, 2009) املسايرة؛ ليستعيد شعوره ابلتفرد

إنَّ مسايرة الفرد لآلخرين ال يعين حدوث تغرّيٍ يف 
معتقداته ومشاعره، فقد يساير الفرد اآلخرين يف سلوك 
معني على الرغم من عدم قناعته بذلك السلوك، وهذا 
ما يُعرف ابإلذعان compliance، ومثاله التزامنا ابلسرعة 
الفرد  يساير  وقد  عليه.  املرتتب  اجلزاء  خشية  القانونية 
قبواًل Acceptance، أي عن قناعة بقيمة هذا السلوك، 
Obedi- طاعة نساير  وقد  الضيف،  إكرام  ذلك   ومن 

ence لسلطة كالوالدين واملعلمني، تلك الطاعة قد تكون 

بدورها إذعااًن أو قبواًل )العنزي، 7002(. 
االجتماعية يف ضوء نظرايت  املسايرة  تفسري  ميكن 
علم النفس االجتماعي، ومنها نظرية التبادل االجتماعي 
العالقات  تُبىن  للنظرية  فوفًقا   ،(Homans, 1958)لـ
يتضمن  اقتصادي  منوذج  خالل  من  االجتماعية 
االجتماعية  املسايرة  تفسري  وميكن  والفوائد،  التكاليف 
من خالل أربعة مفاهيم رئيسة تضمنتها النظرية، وهي: 
املكافأة، والتكاليف، ومستوى املقارنة، والنتيجة، فنجد 
أنَّ الفرد يساير اجلماعة حال كون املكافأة النامجة عن 
من  التقدير  على  حصوله  مثل  جمزية-  املسايرة  تلك 
وتوقعاته حول  تكلفة،  من  يبذله  مبا  مقارنة  اآلخرين- 
مستوى التكاليف واملكافآت اليت ميكن احلصول عليها 

العالقة. تلك  من 
نظرية  وفق  االجتماعية  املسايرة  تفسري  ميكن  كما 
أنَّ  تنصُّ على  اليت   (Festinger, 1957) لـ  الذهين  التنافر 
وكلما  ومعتقداته،  أفكاره  بني  التناقض  من  ينفُر  الفرد 
أمهية خفض  وزادت  الذهين  تنافره  زاد  أمهيتهما  زادت 
هذا التنافر. إنَّ فكرة املسايرة االجتماعية بصفتها وحدة 
نفسية، قد تتعارض مع فكرة أخرى مفادها أن يكون 
الفرد مستقاًل برأيه. سيجد الفرد نفسه مدفوًعا ذهنًيا حلل 
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هذا التناقض، فإما أن يُعلي من أمهية مسايرة اجلماعة 
وعدم اخلروج عنها -كما يف الثقافات اجلمعية-، وإمَّا 
أن يعلي من أمهية االستقالل الذايت- كما يف الثقافات 
الفردية- ويف كلتا احلالتني سيستطيع الفرد غالًبا خفض 
التنافر الذهين احلاصل، كما قد يعمُد الفرد إىل معاجلة 
ذهنية تفضي إىل مسايرة اآلخرين- وإن كان ذي ثقافة 
ذلك  ومثال  بلده،  غري  بلد  يف  يعيش  دام  ما  مجيعة- 
دراستهم  يقضون  الذين  اإلسالمية  اجلامعة  طالب 
اجلامعية يف اململكة العربية السعودية وينتمون إىل دول 

الثقافة. فردية  أوروبية 
اثنًيا: الثقافة الفردية والثقافة اجلمعية:

النفس  وعلم  واالجتماع  األنثروبولوجيا  علماء  قّدم 
 ,Heine) "هاينه"  وصفها  إذ  للثقافة؛  متنوعة  تعريفات 
والعادات،  )املعتقدات،  مثل  املعلومات  ا:  2010)أبهَّنَّ

واألفكار( املستفادة من اآلخرين، والقادرة على التأثري يف 
السلوك كما وصفها مبجموعة من األشخاص يتشاركون 
"تراينديس"  عرَّفها  حني  يف  واخلربة.   Context السياق 
املوضوعية  اخلصائص  ا:  أبهَّنَّ  (Triandis, et al, 1993)

والذاتية اليت تزيد من احتماالت البقاء على قيد احلياة، 
وتوفر الرضا لألشخاص الذين يشرتكون يف سياق بيئي، 
وُتشارك عرب اللغة، ويُقصد ابلعناصر املوضوعية األشياء 
حني  يف  املعمارية(،  اهلندسة  )الطعام،  للثقافة  املادية 
تشمل العناصر الذاتية العناصر البشرية مثل: املمارسات 

والدينية. والسياسية،  واالقتصادية،  االجتماعية، 
أشهر  ومن  متنوعة،  أبعاد  من خالل  للثقافة  يُنظر 
حظي  الذي  واجلمعية  الفردية  بُعدي:  األبعاد  تلك 
 Cheng & Ngok, 2020;) ابلعديد من الدراسات العلمية
 Diamastuti, et al, 2020; Lacko, D., & Čeněk , 2020;
 Pasteruk, 2020; Gupta & Sukamto. 2020; Maaravi, et

.(al.2021

منُذ  واجلمعية  الفردية  ابلثقافتني  االهتمام  منى 
ومها-   ،(2004  ,al  et  ,Gelfand) املاضي القرن  مثانينات 

أي: الفردية واجلمعية- نزعٌة موجودٌة داخل كل جمتمع 
وداخل كل فرٍد منَّا. نبدأ حياتنا مجعيني مرتبطني أبسران، 
االنفصال  هذا  يكون  عنهم،  نستقُل  فشيًئا  شيًئا  مث 
أنفسهم  األفراد  يعدُّ  إذ  اجلمعية؛  الثقافات  يف  ضئياًل 
جزًءا من مجاعاهتم ويف معظم احلاالت خُيضعون أهدافهم 
ذلك،  من  النقيض  على  اجلماعة  ألهداف  الشخصية 
عن  انفصااًل  أكثر  الفردية  الثقافات  يف  األفراد  يكون 
أتثري  من  متحررين  يشعرون ابالستقاللية  إذ  مجاعتهم؛ 
اجلماعة، ويف حال تعارض أهدافهم مع أهداف اجلماعة 
.(Triandis, 1995) الشخصية  أهدافهم  يقدمون  م  فإهَّنَّ

العيش عيشة فردية، يف حني   مييُل قلة من األفراد 
مييُل الغالبية العظمى منهم العيش يف مجاعات، مقدمني 
مصلحة اجلماعة على املصلحة الفردية تربطهم عالقات 
قوية (Hofstede, et al, 2010, p. 90)، ويف ذات السياق، 
يشري "هوفستيد" (Hofstede, et al, 2010) إىل أنَّ الثقافة 

اجلمعية هي القاعدة، بينما الفردية هي االستثناء.
بعض   (Triandis, 2018) "تراينديس"  َد  حدَّ
أنَّ  منها:  والفردية  اجلمعية  الثقافتني  بني  االختالفات 
العمودية  العالقات  على  ُتشجع  اجلمعية  الثقافات 
املهمة مثل )الوالدين واألطفال(، يف حني أنَّ العالقات 
األفقية مثل )زمالء العمل، واألصدقاء( أكثر أمهية يف 
الثقافات الفردية. ويف الثقافات الفردية قد يكون األفراد 
أكثر قدرة على تكوين الصداقات، لكنهم يظلون جمرد 
معارف فقط. ونقيض ذلك حيدث يف الثقافات اجلمعية 
اليت وإن كان أفرادها أقل مهارة يف تكوين الصداقات 

األمد.  وطويلة  تكون محيمية  قد  أهََّنا  إال 
واجلمعية  الفردية  النزعة  مع  التعامل  جيري  يف حني 
ا تشكل منطني ثقافيني متمايزين، جيادُل  غالًبا على أهَّنَّ
"تراينديس" (Triandis, 1995) أنَّ هناك أنواًعا عدة من 
املثال  على سبيل  األمريكية  فالفردية  واجلمعية،  الفردية 
و  "تراينديس"  ويرى  السويدية.  الفردية  عن  ختتلف 
"جلفاند" (Triandis & Gelfand, 1998) أنَّ من بني األنواع 
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املختلفة من الثقافة الفردية واجلمعية ما يركز نسبًيا على 
الثقافة  ففي  والعمودية،  األفقية  االجتماعية  العالقات 
الفردية األفقية (HI)، يودُّ األشخاص أن يكونوا فريدين 
بشيء  القيام  "أوُد  غالًبا:  الفرد  يقول  وقد  ومتميزين، 
مميز". كما يعتمدون على أنفسهم بدرجة كبرية، لكن ال 
يلزم أن حيرصوا على املكانة العالية، يف حني يودُّ الفرد 
غالًبا يف الثقافة الفردية العمودية (VI) أن يكون متميزًا، 
ويرى  جمتمعه،  يف  عالية  مكانة  يتبوأ  أن  على  وحيرص 
متشاهبًا   (HC) األفقية  اجلمعية  الثقافة  يف  نفسه  الفرد 
املشرتكة واالعتماد  مع اآلخرين، ويركز على األهداف 
الفرد  أمَّا  للسلطة.  بسهولة  خيضع  ال  لكنه  املتبادل، 
استعداد  على  فهو   (VC) العمودية  اجلمعية  الثقافة  يف 
للتضحية أبهدافه الشخصية من أجل أهداف اجلماعة، 
وخيضع املرء لسلطة اجلماعة حىت وإن كانت تعليماهتا 
.(Triandis & Gelfand, 1998, p. 119) غري حمببة للنفس

يبدو أنَّ الثقافة مسألٌة نسبية، أي إنَّه ال توجد ثقافة 
األمناط  األفراد  يُظهُر   .Pure خالصة  مجعية  أو  فردية 
فالسياق  خمتلفة،  ومواقف  أوقات  يف  للثقافة  األربعة 
قد  املثال،  سبيل  على  املستخدم  النمط  من حيدد  هو 
يُظهر الفرد يف مواقف خمتلفة )60%( من الوقت ثقافة 
أفقية، و)%15(  ثقافة فردية  فردية عمودية، و)%20( 
ويف  أفقية،  ثقافة مجعية  و)%5(  عمودية،  ثقافة مجعية 
من  الفرد )%40(  يظهر  قد  أخرى  ثقافة  املقابل، ويف 
الوقت ثقافة فردية عمودية، و)40%( ثقافة فردية أفقية، 
و)10%( ثقافة مجعية عمودية، و)10%( ثقافة مجعية 
أفقية، كلتا الثقافتني قد ُتسمَّى فردية، لكن حتديًدا ميكن 
 Singelis,) القول: إنَّ الثقافة األوىل ثقافة فردية عمودية

 .(et al, 1995

إنَّ دول العامل على اختالفها مييُل أفرادها- عموًما- 
أنَّ  فنجُد  اجلمعية،  أو  الفردية  الثقافتني  إحدى  إىل 
Hofst-)  الثقافات الغربية تؤكد على االستقاللية والفردية

ede, 2005; De mooij, 2014). يُعزز ذلك ما خلصت إليه 

دراسة "الكو" وزمالئه )2020( -املطبقة على عينة من 
التشيكيني )ن= 32( والصينيني )ن= 35(، والتايوانيني 
)م=  مجعية  أكثر  والتايوانيني  الصينيني  أنَّ  إىل   -)22(
81.5( وأقل فردية )م= 71.5( من التشيكيني )م= 
Hofst-)  66.4، 53.5(، وما خلص إليه "هوفستيد"

 )67( على  ُأجريت  اليت  دراسته  يف   (ede, et al, 2005

األوىل  املرتبة  يف  حلَّت  املتحدة  الوالايت  أنَّ  إىل  دولة 
مثل:  أوروبية  دول  تليها  الثقافة-  فردية  حيث  من   –
والدمنارك  وإيطاليا،  ونيوزلندا،  وهولندا،  وكندا،  فرنسا، 

اليت حلت يف املراتب العشر األول.
الثقافات اآلسيوية إىل  العديد من  متيُل  املقابل،  يف 
االعتماد املتبادل واجلمعية، ومن تلك الدول ابكستان، 
الدراسة  ففي  الثقافة،  مجعية  تعدان  اللتان  وإندونيسيا 
اليت أجراها "هوفستيد" (Hofstede, et al, 2010) حصل 
الباكستانيون على درجة منخفضة على مقياس الفردية 
)41(، فالباكستانيون يشعرون ابلتزامهم جتاه مجاعاهتم، 
هذا الوالء يف اجلماعات اجلمعية يُعدُّ أمرًا ابلغ األمهية. 
والوالايت  فرنسا،  مثل:  دواًل  أنَّ  من  الرغم  وعلى 
املتحدة، وإجنلرتا، وأملانيا تُعدُّ دواًل فردية الثقافة، ودواًل 
مثل: الربازيل، واهلند، وروسيا، والياابن، وأندونيسيا تُعدُّ 
جيد  أن  للمرء  وميكن  نسبية،  املسألة  فإنَّ  مجعية  دواًل 
كلتا هاتني الثقافتني- أي: الفردية واجلمعية- موجودة 
املثال،  (Triandis, 2018). فعلى سبيل  البلدان  يف تلك 
 (Gupta & Sukamto, 2020) "خلص " جوبتا" و"سوكامتو
يف دراستهما اليت هدفت إىل املقارنة بني اإلندونيسيني 
مستخدًما  الثقايف-  التواصل  أساليب  يف  واهلنود 
أنَّ  إىل  الثقافية-  لألبعاد   )1997( هوفستد  منوذج 
على  حصلوا  حيث  مجعية؛  ثقافة  ذوي  اإلندونيسيني 
متوسط قدره )14 من 100( درجة على بُعد الفردية، 
مما   ،)48( قدره  متوسط  على  اهلنود  حصل  حني  يف 

فردية مجعية. ثقافة  أهَّنم ذوو  يشري إىل 
وفيما خيصُّ الدول العربية، فقد خلصت نتائج دراسة 
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"هوفستيد" (Hofstede, et al, 2005) إىل احتالهلا املراكز 
يعين  )٣٨(، وهذا  قدره  مبتوسط   )١٤-٤٢( بني  ما 
 Social Dilemmas اجتماعية  معضلة  من  تعاين  ا  أهَّنَّ
تتمثل يف تعارض املصاحل الفردية مع االجتماعية، وعلى 
الرغم من ذلك كان اجملتمع السعودي أكثر مجعية من 

بقية الدول العربية مثل لبنان ومصر. 
يُعدُّ  سابًقا-  ذُكر  -كما  نسبية  املسألة  ولكون 
نتائج  آلت  املصريني؛ حيث  من  فردية  أكثر  األملانيون 
 Darwish & Huber,) "هوبر"  و  "درويش"  دراسة 
2003) املطبقة على )85( طالًبا مصراًي، و)60( طالًبا 

 Triandis,) "تراينديس"  مقياس  ابستخدام  أملانًيا، 
2005) إىل أنَّ األملانيني أعلى فردية من املصريني على 

كال البعدين الفرعيني العمودي واألفقي، يف حني سّجل 
الثقافة  املصريون درجة أعلى من األملانيني على بُعدي 

اجلمعية.
ابلدول  واجلمعية  الفردية  الثقافة  منط  ربط  أنَّ  يبدو 
مسألة تقريبية فحسب، على سبيل املثال فإنَّ بلًدا ذي 
ثقافة مجعية مثل إندونيسيا اليت تضم )17508( جزيرة، 
ويبلغ عدد سكاهَّنا حوايل )238( مليون نسمة، ويوجد 
هبا )721( لغة، ويعتنق غالبية أهلها ست دايانت رمسية 
لغة وداينة ومكااًن، مما  الثقافة  بلًدا متنوع  تُعدُّ  خمتلفة، 
يعزز  البالد،  السائد يف  الثقافة  يُلقي بظالله على منط 
"مانغوندجااي"  دراسة  نتائج  إليه  آلت  ما  الفكرة  هذه 
)2013( اليت طُبقت مقياس "هوفستيد" و "هوفستيد" 
موظًفا   )٢٠٢٥( على   (Hofstede & Hofstede, 2005)

العلمية،  واخللفيات  األعمار  خمتلف  من  حكومًيا 
وخلصت إىل أنَّ أفراد العينة يتمتعون بثقافة فردية، ختالف 
تلك النتيجة الصورة النمطية املعروفة عن اإلندونيسيني 

الثقافة. بصفتهم مجعي 
ينطبق على ذلك، ما آلت إليه نتائج دراسة "دلسكي" 
و  ايابنًيا،  طالًبا   )119( على  املطبقة   (Dalsky, 2010)

أمريكًيا، ابستخدام مقياس "تراينديس"  )227( طالًبا 

آلت  اليت   ،(Triandis & Gelfand, 1998) "جلفاند"  و 
نتائجها إىل أنَّ الثقافة اجلمعية العمودية لدى األمريكيني 
)١٣.٤%( أعلى من الياابنيني )٦.٢%(، يف حني أنَّ الثقافة 
أعلى  بنسبة  جاءت  الياابنيني  لدى  األفقية  اجلمعية 
بلغت )٣٦.٣%(، متفوقة على نظريتها لدى األمريكيني 
)٣٠.٤%(، ويف ذات السياق، كشفت دراسة حتليل تلوي 
 (Takano & Sogon, 2008) "أجراها "توكانو" و "سوجان
لــ )٢٥( دراسة تناولت املقارنة بني األمريكيني والياابنيني 
من   )%84( خالفت  لديهم،  السائد  الثقافة  منط  يف 
املتمثلة يف  النمطية السائدة  الدراسات املراجعة الصورة 
كون الياابنيني مجعي الثقافة واألمريكيني فردي الثقافة، 
النمطية  الصورة  مع   )%16( نتائج  اتفقت  حني  يف 

السائدة.
بناء على ما طرح أعاله، خنلص إىل وجوب احلذر 
فردية،  أو  مجعية  ثقافة  ذات  ا  أبهَّنَّ الشعوب  وسم  عند 
وانتقائية  والعينات صغرية  خمتلفة  املستخدمة  فاملقاييس 
أنَّ  عن  فضاًل  أبكملها،  دوٍل  على  تعميمها  جرى 
بعض اجملتمعات- كاجملتمع األمريكي- متعدد األعراق 
أنَّ  جند  املثال،  سبيل  فعلى  االجتماعية،  والطبقات 
األمريكيني األفارقة أكثر فردية من األمريكيني األوروبيني 

.(Keith, 2019, p. 147)

الفردية  والثقافتني  االجتماعية  املسايرة  بني  العالقة 
واجلمعية:

يُعدُّ الفرد يف الثقافة الفردية عموًما اللبنة األساسية 
والقدرة  الذات  على  االعتماد  فيها  يُقّدُر  للمجتمع، 
التنافسية، وُيشجع الناس فيها على االستقاللية واالعتماد 
على أنفسهم، يف حني أنَّ الرتكيز يف الثقافات اجلمعية 
على اجلماعة أو اجملتمع، والتأكيد على االلتزام ومحاية 
اجلماعة، وُيشجع الناس فيها على املسايرة االجتماعية 

 .(Keith, 2019, p. 142) وحتمل املسؤولية
املسايرة  بني  العالقة  الدراسات  من  عدٌد  تناول 
دراسة  ومنها  واجلماعية،  الفردية  والثقافتني  االجتماعية 
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أنَّ  إىل  خلصت  اليت   (Milgram, 1960) "ميلجرام" 
املشاركني النروجييني )ثقافة مجعية( كانوا أكثر امتثااًل من 
الفرنسيني )ثقافة فردية(، ودراسة "هوانغ" و "هاريس" 
األمريكيون  فيها  أظهر  اليت   (Huang & Harris, 1973)

مقاومة أكرب للمسايرة االجتماعية من الصينيني، يتفق 
 Bond) "بوند" و"مسث"  إليه دراسة  آلت  ما  ذلك مع 
analy--meta تلواًي  حتلياًل  أجرت  اليت   (& Smith, 1996

يف  ُأجريت  "آش"  خط  لتجربة  دراسة   )133( لـ   sis

بريطانيا، كندا،  املتحدة،  الوالايت  منها:  دولة   )17(
عن  نتائجها  وكشفت  الكويت،  هونغ كونغ،  الياابن، 
أنَّ املشاركني من ثقافات مجعية كانوا أكثر امتثااًل من 
 .(Bond & Smith, 1996) فردية  ثقافات  من  نظرائهم 

مسة  ا  أهَّنَّ على  اجلمعية  الثقافات  يف  للمسايرة  يُنظر 
إجيابية وليست سلبية، فال ينظر إىل االتفاق مع اآلخرين 
Aron-)  على أنه خضوٌع أو جنب، وإمنا نوٌع من اللباقة

son, et al., 2005)، يف حني أنَّ اجملتمعات الفردية- اليت 

تقدر وتشجع استقاللية الفرد عن اجلماعة- تنظر إىل 
املسايرة بصفتها مسة سلبية، هذا التشجيع على املسايرة 
يف الثقافات اجلمعية يتم من خالل جمموعة متنوعة من 
الفردي يف  اإلجناز  تقوض  قد  اليت  االجتماعية  املعايري 
 Gorodnichenko &) سيبل احلفاظ على متاسك اجلماعة

 .(Roland, 2012

ويف ذات السياق، كشفت دراسة "موراي" وزمالئه 
)ر=  موجبة  عالقة  جود  عن   (Murray, et al, 2011)

اجلمعية،  والثقافة  االجتماعية  املسايرة  بني   )0.59
املقارنة  دراسة  إليها  اليت خلصت  النتائج  بذلك  معززًة 
 Kim,) ذات املنهج التجرييب اليت أجراها "كيم" وزمالؤه
طالًبا   )80( و  أوروبًيا  طالًبا   )80( على   (et al, 2019

االجتماعية  املسايرة  مستوى  أنَّ  عن  وكشفت  صينًيا، 
لدى الطالب الصينيني أعلى من نظريه لدى الطالب 

األوروبيني.
وعلى الرغم من هذا االتساق يف النتائج فإنَّ الدراسة 

 Takano & Sogon,) و"سوجان"  "توكانو"  هبا  قام  اليت 
2008) مستخدمة خط آش على )270( طالًبا ايابنًيا، 

موزعني على )40( جمموعة كشفت نتائجها عن عدم 
املسايرة  يف  واألمريكيني  الياابنيني  بني  فروق  وجود 
االجتماعية. وقد تعزى هذه النتيجة الفتقار الدراسة إىل 
جمموعة ضابطة من الطالب األمريكيني؛ حيث اقتصرت 
عينتها على طالٍب ايابنيني مث جرت املقارنة بني نتائج 
تلك الدراسة ودراسات أخرى طُبقت على أمريكيني.

وعلى الرغم من االرتباط سالف الذكر بني املسايرة 
االجتماعية والثقافة اجلمعية فإنَّ تصنيف األخرية ضمن 
أفقي وعمودي يفضي إىل سؤال مهم مفاده:  بُعدين: 
يف أي الثقافتني اجلمعية األفقية والعمودية تكون املسايرة 

االجتماعية أعلى؟
 كشفت الدراسة اليت أجراها "تراينديس" و"جلفاند" 
(Triandis & Gelfand, 1998) إىل أنَّ املسايرة االجتماعية 

أعلى يف الثقافات اجلمعية الرأسية منها يف األفقية؛ ألنَّ 
ويف  اجلماعة،  الفرد يف سبيل  تركز على تضحية  األوىل 
 Oishi, et al,) وزمالؤه  "أويشي"  السياق؛ خلص  ذات 
1998) إىل أنَّ أصحاب الثقافة اجلمعية الرأسية يؤكدون 

على قيم مراعاة التقاليد واملسايرة االجتماعية. 
ورغم أنَّ املسايرة االجتماعية قد حتدث بدرجة أكرب 
إال  ليحدث  ما كان  ذلك  فإنَّ  اجلمعية  الثقافات  يف 
بوجود معايري واضحة، وعقوابت حمتملة حال االحنراف 
يف  لالمتثال  مقاومة  نرى  وقد  اجلماعة،  سلوك  عن 
Tri-)  الثقافات اجلمعية حال اإلخالل هبذين الشرطني

.(andis, 2018

وفيما خيصُّ األحباث العلمية العربية، مل جيد الباحث 
االجتماعية  املسايرة  متغريي  تناولت  عربية  دراسة  أي 
عدًدا  هناك  أنَّ  إال  مًعا،  واجلمعية  الفردية  والثقافتني 
تناواًل  املفهومني  تناولت  اليت  العربية  الدراسات  من 
بُعدها  من  الرغم  على  الباحث  ويستعرضها  مستقاًل، 
الدراسات،  تلك  ومن  دراسته.  موضوع  عن  النسيب 
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دراسة الرحيلي )2006( اليت هدفت إىل الكشف عن 
ابلذكاء  وعالقتها  االجتماعية  واملغايرة  املسايرة  درجة 
العامالت  وغري  العامالت  من  عينة  لدى  االجتماعي 
 )200( من  الدراسة  عينة  وتكوَّنت  جدة،  مبحافظة 
عاملة، و)200( من غري العامالت، مستخدمة مقياس 
وخلصت   ،)1991( للقحطاين  االجتماعية  املسايرة 
النتائج إىل أنَّ مرتفعات الذكاء االجتماعي أكثر مسايرة 
مكطوف  أجراها  اليت  الدراسة  ويف  منخفضاته،  من 
والعبيدي )2008(؛ للكشف عن العالقة بني املسايرة 
اجلامعة،  طلبة  لدى  االنفعايل  والذكاء  االجتماعية 
واملكونة عينتها من )1100( طالٍب وطالبة، واستخدما 
 ،)2004( لألسدي  االجتماعية  املسايرة  مقياس  فيها 
خلصت نتائجها إىل متتع طالب اجلامعة مبستوى عاٍل 
من املسايرة االجتماعية، كما أنَّ هناك عالقة موجبة بني 
املسايرة االجتماعية والذكاء االنفعايل. ويف ذات السياق 
هدفت الدراسة اليت أجراها ابقر )2012( الكشف عن 
العالقة بني املسايرة االجتماعية والصالبة النفسية لدى 
مقياًسا  الباحثة  أعدت  األساسية،  الرتبية  طالب كلية 
 )380( من  عينة  على  وطبقته  االجتماعية  للمسايرة 
يتمتعون  الطالب  أنَّ  إىل  نتائجها  وخلصت  طالًبا، 
بدرجة مسايرة اجتماعية مرتفعة، كما أنَّ هناك عالقة 

النفسية. والصالبة  االجتماعية  املسايرة  بني  موجبة 
حدِّ  على  دراستني-  هناك سوى  تكن  مل  يف حني 
واجلمعية،  الفردية  الثقافتني  تناولت  الباحث-  اطالع 
ومنها الورقة العلمية اليت استعرض فيها الرويتع )2004( 
طبيعة العالقة اإلرشادية يف الثقافتني الفردية واجلمعية، 
ودراسة فاضل )2020( اليت هدفت إىل الكشف عن 
أثر استجابة املنظمة والثقافة الفردية واجلمعية يف إدراك 
على  االستهالكية،  املنتجات  لفشل  التفاعلية  العدالة 
يف   )159( و  األوىل،  الدراسة  يف   )154( من  عينة 
الدراسة الثانية، وخلصت نتائج الدراسة األخرية إىل أنَّ 
متحقق،  الفردية(  )الثقافة  احلاكم  الوسيط  العامل  دور 

فاألفراد ذوو التوجهات اجلماعية األعلى يدركون الَعدالة 
التَّفاعليَّة عندما تتعامل املنظَّمة مسًبقا مع عيوب املنتج. 

التعقيب على الدراسات السابقة:
ا بدأت منُذ  يتضح من العرض السابق للدراسات أهَّنَّ
منتصف مخسينات القرن املاضي وحىت أايمنا هذه. وركز 
الباحُث عند مراجعته للدراسات السابقة على الدراسات 
والثقافتني  االجتماعية  املسايرة  مفهومي:  تناولت  اليت 
متوافرًا  ما كان  وهو  الثقافات،  عرب  واجلمعية  الفردية 
العربية  الدراسات  يف  وغائًبا  األجنبية،  الدراسات  يف 
واقتصرت  واحدة،  جنسية  من  عينة  على  طُبقت  اليت 
درجة  عن  الكشف  جمرد  على  العربية  الدراسات  مجيع 
املسايرة االجتماعية، وعالقتها ببعض املتغريات النفسية 
ومكطوف   ،)2004( الرحيلي  مثل:  االجتماعية، 
تلك  تتفق   .)2020( وفاضل   ،)2008( والعبيدي 
احلالية يف كشفها عن مستوى  الدراسة  مع  الدراسات 
املسايرة  مقارنة  يف  عنها  وختتلف  االجتماعية،  املسايرة 
ضوء  يف  خمتلفة  دول  أربع  من  عينة  لدى  االجتماعية 
الثقافتني الفردية واجلمعية، فضاًل عن أنَّ الدراسة احلالية 
مبعرفة  للمسايرة  التنبؤية  القدرة  عن  للكشف  سعت 

واجلمعية.  الفردية  الثقافتني 
Darwish & Hu-)  وعموًما، تتفق الدراسة احلالية مع
 ber, 2003; Dalsky, 2010; Hofstede, et al, 2010; Kim,

الثقافتني  et al, 2019) من حيث املقارنة بني الدول يف 

 Bond &) دراسات  مع  اتفقت  واجلمعية، كما  الفردية 
 Smith, 1996; Kim, et al, 2019; Murray, et al, 2011;

العالقة بني  الكشف عن  Takano & Sogon, 2008) يف 

مع  واتفقت  السائد،  الثقافة  االجتماعية ومنط  املسايرة 
Hofstede, 2005; Darwish & Huber, 2003; Dal-)  دراسة

sky, 2010)، يف أدوات الدراسة املستخدمة، واختلفت 

 Milgram, 1960; Bond, 2005; Takano &) عن دراسات
Sogon, 2008) من حيث استخدامها للمنهج التجرييب، 

 Kim, et al, 2019; Takano) وأخريًا، اتفقت مع دراسات
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املتأمل  إنَّ  الدراسة.  عينة  من حيث   (& Sogon, 2008

عينتها  طبيعة  يف  متباينة  جيدها  السابقة  للدراسات 
وحجمها، فحجم العينة يف بعض الدراسات غري ممثٍل 
جمتمع  على  النتائج  تعميم  معها  يصعب  للمجتمع 

البحث. 
تتميُز الدراسة احلالية ابشتماهلا على طالب من أربع 
دول هي: السعودية، إندونيسيا، وابكستان، وبريطانيا 
ميضون حياهتم األكادميية يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة 
املنورة، يف الوقت الذي استهدفت فيه مجيع الدراسات 
Bond & Smith, 1996; Hof-) يتالسابقة- ابستثناء دراس

إىل  دولة  مواطين  من  عينة  بني  املقارنة   -(stede, 2005

ثالث دول. وتضمنت الدراسة احلالية طالاًب سعوديني، 
تقيس  جُتر دراسات علمية  مل  الباحث  وعلى حدِّ علم 
درجة املسايرة االجتماعية ومنط الثقافة السائد يف اجملتمع 

السعودي. 
من  استفاد  قد  أنَّه  إىل  الباحث  يشرُي  وأخريًا، 
ومشكلة،  لعنوان،  صياغته  يف  السابقة  الدراسات 
ومنهجية دراسته، ويف إعداده ألدوات الدراسة املطبقة، 

إليها. آلت  اليت  للنتائج  تفسريها  ويف 
منهج الدراسة: 

التنبؤي  املسحي  الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم 
نظرًا ملالئمته طبيعة الدراسة، وقد وزعت أدوات الدراسة 
إلكرتونًيا عرب منصة "استطالع" التابعة ملركز اإلحصاء 
وقصر  املستهدفني،  حتديد  بعد  ابجلامعة  واملعلومات 
توزيع املقاييس على طالب الدول األربع املشاركني يف 

الدراسة.
جدية  تكشف  أسئلة  وضع  إىل  الباحث  عمد   
املستجيبني على أدوات الدراسة، فأورد ثالث عبارات 
)غري  االستجابة  بديل  اختيار  املستجيبني  من  تطلب 
اإلحصائي  للتحليل  البياانت  إعداد  وعند  موافق(. 
العبارة  اختيار  يف  أخفقوا  الذين  املستجيبني  اُستبعد 

املطلوبة، وقد بلغت نسبتهم )8%( من العدد اإلمجايل. 
إىل  عمدوا  املستبعدين  املستجيبني  أنَّ  الباحث  الحظ 
اختيار بديل استجابة واحد )موافق مثاًل( لإلجابة عن 
أفراد  استجاابت  استالم  وبعد  املقياس،  عبارات  كافة 

إحصائًيا. وُحلِّلت  الدراسة،  بياانت  ُجهزت  العينة، 
جمتمع الدراسة وعينتها:

الطالب  مجيع  من  احلالية  الدراسة  جمتمع  تكوََّن 
السعوديني، واإلندونيسيني، والباكستانيني، والربيطانيني 
الدراسي  للعام  اإلسالمية  اجلامعة  يف  املقيدين 
لطالب  اختياره  الباحث  ويعزو  1442/1441هـ، 
الدول الثالث )السعودية، واإلندونيسية، والباكستانية(؛ 
اجلامعة  طالب  من  مئوية كبرية  نسبة  يشكلون  ألهَّنم 
دراسته  تشمل  أن  على  الباحث  وحرص  اإلسالمية، 
عينة من طالب دول ميثلون الثقافتني الفردية واجلمعية. 
وعليه، ووفًقا لدراسة "هوفستيد" (Hofstede, 1996) فقد 
وقع االختيار على الطالب اإلندونيسيني والباكستانيني 
ليمثلوا  السعوديني  والطالب  اجلمعية،  الثقافة  ليمثلوا 
ليمثلوا  الربيطانيني  والطالب  الفردية،  اجلمعية  الثقافة 

الفردية.  الثقافة 
امليسر  أو  املتاح  املعاينة  أسلوب  الباحث  استخدم 
من  العناصر  اختيار  فيه  يتم  معاينة  "أسلوب  وهو: 
اجملتمع املستهدف على أساس مدى توافرهم للباحث، 
أو على أساس اختيارهم ذاتًيا أو كليهما مًعا، وهي أكثر 
األقل  ا  العلمية؛ ألهَّنَّ البحوث  استخداًما يف  األساليب 
العينة  أساليب  وأقل  تكلفة،  واألقل  للوقت  استهالًكا 
تعقيًدا" )جوين، ٢٠١٥، ١٣٢(. وحتديًدا استخدم الباحُث 
الطالب  معظم  لتواجد  نظرًا  التطوعية؛  املتاحة  العينة 
بلداهَّنم  يف  والربيطانيني  والباكستانيني،  اإلندونيسيني، 
ويوفر  جلائحة كوروان.  االحرتازية  اإلجراءات  بسبب 
احلالية. الدراسة وعينتها  اجلدول )1( إحصائية جملتمع 
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جدول )١(: إحصائية مبجتمع الدراسة وعينتها لطالب الدول األربع*.
النسبة املئويةالعينةاجملتمعالدولة

10.10%3780382السعودية

30.50%383117إندونيسيا

25.00%32581ابكستان

62.60%11572بريطانيا

14.16%٤٦٠٣٦٥٢اجملموع الكلي

* وفق البياانت الصادرة من مركز اإلحصاء واملعلومات 
ابجلامعة اإلسالمية.

أداات الدراسة:
أواًل: مقياس املسايرة االجتماعية:

أ. وصف املقياس: 
 Lennox & Wolfe,( املالئمة  مقياس  الباحث  ترجم 
اجلماعة.  لضغوط  االمتثال  حنو  النزعة  لقياس  1984(؛ 

الرغم من ِقدم املقياس فإنَّه مازال مستخدًما يف  وعلى 
 Das & Saha, 2017;) العلمية احلديثة، ومنها:  البحوث 
Hjälmarö, 2017; Pratiwi & Otoluwa, 2018; Wal-

مقياسي:  ترمجة  إىل  الباحث  عمد   .(lace, et al, 2020

العربية، مث  اللغة  الفردية اجلمعية إىل  املالئمة والثقافتني 
عرضهما على ثالثة من أعضاء هيئة التدريس يف قسم 
اللغة اإلجنليزية يف جامعة طيبة، وأربعة من أعضاء هيئة 
اإلسالمية،  اجلامعة  النفس يف  علم  مسار  التدريس يف 

وقسم علم النفس يف جامعة امللك عبدالعزيز، وُأجريت 
احملكمني.  ملحوظات  ضوء  يف  املطلوبة  التعديالت 

يتكون مقياس املالئمة من )20( بنًدا، موزعة على 
Variabil- Situational-Cross  بُعدي: التنوع عرب املواقف

املقارنة  معلومات  وبعد:  بنود،   )7( من  واملكون   ity
ATS-)  Information  Comparison  Social  االجتماعية

املقياس خبصائص  يتمتع  بنًدا.   )13( من  املكون   (CI

للُبعدين  الداخلي  االتساق  بلغ  إذ  جيدة؛  سيكومرتية 
وبلغ  التوايل،  على   ،)0.78  ،0.80( والثاين  األول 
.)Lennox & Wolfe, 1984( )0.84( معامل االستقرار

 حيصُل املستجيُب على مخس درجات عند اإلجابة 
بـ )موافق بشدة(، ودرجة واحدة عند اختيار )غري موافق 
العبارات  حال  يف  الدرجات  تلك  وتـُعَّْكُس  بشدة(، 

السالبة.
ب: اخلصائص السيكومرتية للمقياس:

الصدق: للتحقق من أنَّ املقياس يقيس الثقافتني الفردية 
الداخلي  االتساق  صدق  الباحث  استخدم  واجلمعية، 
بني كل  بريسون  ارتباط  معامل  حساب  خالل  من 
عبارة والُبعد الذي تنتمي إليه والدرجة الكلية للمقياس. 

ويوضح اجلدول )2( ما آلت إليه النتائج.

 جدول )2(: نتائج االتساق الداخلي لعبارات مقياس املسايرة االجتماعية )ن=35(.
البعد

العبارة
البعدمعامل االرتباط

العبارة
معامل االرتباط

العبارة
معامل االرتباط

التنوع

عرب

املواقف

الدرجة الكليةالبعد

معلومات

املقارنة االجتماعية

الدرجة الكليةالبعدالدرجة الكليةالبعد

10.72**0.50**20.51**0.52**120.66**0.63**

40.63**0.32**30.68**0.70**140.56**0.52**

70.67**0.69**50.29**0.23**150.57**0.52**

100.61**0.45**60.84**0.77**170.87**0.84**

130.54**0.50**80.45**0.44**180.53**0.46**

160.45**0.19**90.78**0.72**200.120.16

190.72**0.61**110.71**0.70**

**0.69الدرجة الكلية للبعد**.077الدرجة الكلية للبعد
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جدول )3(: نتائج االتساق الداخلي لفقرات مقياس الثقافة )ن= 53(.
معامل االرتباطالفقرةالبعدمعامل االرتباطالفقرةالبعد

اجلمعية األفقية

10.73**

اجلمعية العمودية

50.83**

20.82**60.79**

30.31**70.72**

40.42**80.66**

الفردية األفقية

90.76**

الفردية العمودية

210.69**

010.81**310.86**

110.61**410.83**

اجلدول  يف  الواردة  الداخلي  االتساق  نتائج  أسفرت 
)2(، عن ارتباط داٍل إحصائًيا بني عبارات بُعد التنوع 
للمقياس؛  الكلية  البعد، وابلدرجة  بدرجة  املواقف  عرب 
حيث تراوح معامل ارتباط بريسون بني الفقرات وبعدها 
 ،0.19( بني  تراوح  )0.40، 0.72(، يف حني  بني 
للمقياس،  الكلية  والدرجة  البعد  فقرات  بني   )0.69
الداللة اإلحصائية ملعامالت االرتباط  الرغم من  وعلى 
عند مستوى )0.01( فإنَّ ارتباط العبارة السادسة عشرة 
أبدو عليه( جاء ضعيًفا  الذي  دائًما الشخص  )لست 
إىل حدٍّ ما )ر= 0.19( ابلدرجة الكلية للمقياس، إال 
أنَّ الباحث أبقى عليها؛ الرتباطها اجليد )ر= 0.54( 

ابلُبعد الذي تنتمي إليه.
وفيما يتعلق بعبارات بُعد معلومات املقارنة االجتماعية، 
ببعدها  العبارات  مجيع  ارتباط  إىل  النتائج  خلصت 
العبارة  ذلك  من  يستثىن  للمقياس،  الكلية  وابلدرجة 
للمقياس؛  النهائية  الصورة  من  استُبعدت  اليت   )20(
لعدم ارتباطها ببعدها وابلدرجة الكلية للمقياس، وفيما 
خيصُّ بُعدي املقياس، جاء معامل ارتباط بريسون دااًل 
إحصائًيا عند مستوى )0.01(؛ حيث بلغ )0.77، 

التوايل.  على   )0.69
التطبيق؛  إبعادة  الثبات  الباحث  استخدم  الثبات: 
حيث أُعيد تطبيق املقياس مرة أخرى بعد مرور )10( 
أايم؛ حلساب معامل االستقرار الذي بلغ )ر= 0.82(، 

مشريًا إىل متتع املقياس بدرجة جيدة من الثبات. 

املسايرة  لقياس  املالئمة  مقياس  تكوََّن  فقد  وعليه، 
متثل  عبارة،   )19( من  النهائية  صورته  يف  االجتماعية 
)7( عبارات منه بعد التنوع عرب املواقف، و )12( عبارة 

االجتماعية.  املقارنة  معلومات  بُعد  منه 
اثنًيا: مقياس الثقافتني الفردية واجلمعية:

أ. وصف املقياس: 
 Sivadas, et( ترجم الباحث مقياس "سيفادس" وزمالئه
al, 2008( املكون من )41( بنًدا، وحتقق الباحثون من 

التوكيدي  العاملي  التحليل  خالل  من  املقياس  صدق 
الذي خلص إىل أربعة أبعاد هي: الثقافة اجلمعية األفقية 
الفردية  والثقافة  بُعد(،  لكل  عبارات  )أربع  والعمودية 
األفقية والعمودية )ثالث عبارات لكل بُعد(، كما بلغ 
 ,17.0  ,18.0( األبعاد  لتلك  ألفا كرونباخ  معامل 

التوايل. على   )47.0 ,46.0

 حيصُل املستجيُب على مخس درجات عند اإلجابة 
بــ )موافق بشدة(، ودرجة واحدة عند اختيار )غري موافق 

بشدة(.
ب . اخلصائص السيكومرتية للمقياس:

الصدق: ُتظهر قيم معامالت ارتباط "بريسون" الواردة 
 )0.31( بني  ما  تراوحت  اليت   -)3( اجلدول  يف 
والفردية  اجلمعية  الثقافة  مقياس  متتع  عن  و)0.86(- 
بدرجة صدق جيدة، تكشف عن صالحيته لقياس منط 

املستجيبني. لدى  السائد  الثقافة 
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الثبات: استخدم الباحث معامل ألفا كرونباخ؛ للتحقق 
من ثبات املقياس، وخلصت النتائج الواردة يف اجلدول 
إذ  جيد؛  بثبات  األربعة  أببعاده  املقياس  متتع  إىل   )4(

تراوح معامل "ألفا كرونباخ" بني )0.67، 0.79(.
 جدول )4(: معامل ألفا كرونباخ ملقياس الثقافة اجلمعية والفردية.

قيمة معامل ألفا كرونباخالبعد

76.0اجلمعية األفقية

17.0اجلمعية العمودية

97.0الفردية األفقية

87.0الفردية العمودية

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
السؤال األول: ما مستوى املسايرة االجتماعية لدى 
والباكستانيني،  واإلندونيسيني،  السعوديني،  الطالب 

والربيطانيني يف اجلامعة اإلسالمية؟
املتوسطات احلسابية واالحنرافات  الباحث  استخدم 
لدى  االجتماعية  املسايرة  درجة  للكشف عن  املعيارية 

العينة، والنتائج موضحة يف اجلدول اآليت:  أفراد 

جدول )5(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمسايرة االجتماعية لدى أفراد العينة )ن= 256(.

أبعاد املسايرة 

االجتماعية

بريطانياابكستانإندونيسياالسعودية

املتوسط 

احلسايب

االحنراف 

املعياري

املتوسط 

احلسايب

االحنراف 

املعياري

املتوسط 

احلسايب

االحنراف 

املعياري

املتوسط 

احلسايب

االحنراف 

املعياري

٣.٩٤٠.٣٧٣.٨٩٠.٨١٣.٩٨٠.٣١88.2٠.٣١التنوع عرب املواقف.

معلومات املقارنة 

االجتماعية.
٣.١٩٠.٥٤٣.٩٣٠.٣٤٣.٢٣٠.٣٧٣.٠٣٠.٣٧

٣.٢٤٠.٣٩٣.٧٧٠.٤٥٣.٥٧٠.٤٥٣.٥٨٠.٥١١الدرجة الكلية

أنَّ  عن   )5( اجلدول  يف  الواردة  النتائج  كشفت 
من  اجتماعًيا  مسايرة  أكثر  اإلندونيسيني  الطالب 
وأنَّ  والربيطانيني،  والسعوديني،  الباكستانيني،  الطالب 
السعوديني أكثر مسايرة من الباكستانيني، والربيطانيني، 
تقريًبا  متشاهبني  والربيطانيني  الباكستانيني  أنَّ  حني  يف 
أنَّ  ذلك  وخالصة  االجتماعية،  املسايرة  درجة  يف 
الدول  طالب  مجيع  لدى  االجتماعية  املسايرة  درجة 
األربع جاءت مرتفعة، وحلَّ الطالب اإلندونيسيون يف 
املرتبة األوىل، يليهم السعوديون، مث الربيطانيون، وأخريًا 

الباكستانيون.  الطالب 
للمسايرة االجتماعية للطالب  املرتفعة  الدرجة  اتسقت 
ما  مع  والباكستانيني  والسعوديني،  اإلندونيسيني، 
 ,Kim  ;1996  ,Smith  &  Bond) دراسات  إليه  خلصت 
 ,Gelfand & Triandis ;2011 ,al et ,Murray ;2019 ,al et

1998)، إال أنَّ حصول الطالب الربيطانيني على درجة 

مرتفعة خالفت نتائج تلك الدراسات، واتفقت مع نتائج 
 .(2008 ,Sogon & Takano) "دراسة "توجانو" و "سوجان
إنَّ حصول الطالب من الدول مجعية الثقافة على درجة 
ففي  منطقًيا،  أمرًا  يُعدُّ  االجتماعية  املسايرة  يف  مرتفعة 
مبعايري  االلتزام  على  الفرد  ُيشجع  اجلمعية  الثقافات 
املصلحة  على  مصلحتها  وتغليب  ووحدهتا  اجلماعة 
الفردية، يدفعهم حنو ذلك ما جيدونه من قبول واحرتام 
الثقافة  ضمن  فاملسايرة  املعايري،  بتلك  التزامهم  حال 
اجلمعية تعدُّ نوًعا من السلوك التعاوين املهذب املكتسب 
من خالل عملية التنشئة االجتماعية، ويف املقابل، وعلى 
الرغم من أنَّ الصورة النمطية للربيطانيني أبهَّنم ذو ثقافة 
مسايرة  درجة  عن  احلالية كشفت  الدراسة  فإنَّ  فردية 
مرتفعة، وهي ختالف بذلك ما ُعِرف عن الدول فردية 
الثقافة من تشجيع ألفرادها على االستقاللية، ونظرهتا 
Aron-)  السلبية للمسايرة االجتماعية بوصفها مسة سلبية
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جدول )6(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للثقافة الفردية واجلمعية لدى أفراد العينة )ن=256(.

منط الثقافة
بريطانياابكستانإندونيسياالسعودية

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

٤.٢٦٠.٤٠٤.٠٤٠.٥٠٤.٥٠٠.٤٢٤.٢٩٠.٤٤اجلمعية األفقية

٣.٧٥٠.٥٣٣.٦٣٠.٤٩٣.٨٨٠.٦٢٣.٧٥٠.٣٨اجلمعية العمودية

٣.٨٩٠.٨٩٣.٥٧٠.٨٣٣.١٨٠.٥٠٣.١٦٠.٧٩الفردية األفقية

٣.٨٥٠.٨٢٣.٦٩٠.٩٥٣.٨٨٠.٦١٤.٣٣٠.٦٩الفردية العمودية

al et ,son., 2005). على الرغم من ذلك فإنَّ هذه النتيجة 

قد ال تكون مستغربة، إذا ما أخذان يف االعتبار التنوع 
املشاركني  فجميع  الربيطاين.  اجملتمع  والديين يف  العرقي 
يف الدراسة احلالية هم من خلفية دينية مسلمة- فضاًل 
عن أنَّ جلهم من أعراٍق عربية وأفريقية قد تعدُّ مجعية 
الثقافة- وإحدى القيم اليت حيظ عليها الدين اإلسالمي 
وجوب االلتزام ابجلماعة وعدم اخلروج عليها، وأن حيبَّ 
املرء ألخيه ما حيبه لنفسه. يعزز ذلك ما خلصت إليه 
دراسة "بتلر" (Butler, 1999) من أنَّ الشباب املسلمني 

الذين ُأجريت مقابلتهم أكدوا على أنَّ املسايرة الدينية 
والثقافية أقوى بكثري يف املناطق اليت يعش فيها عدد كبرٌي 

من املسلمني أو على األقل اآلسيويني.
السؤال الثاين: ما منط الثقافة السائد لدى الطالب 

السعوديني، واإلندونيسيني، 
والباكستانيني، والربيطانيني يف اجلامعة اإلسالمية؟ 

ملعرفة منط الثقافة السائد لدى أفراد العينة استخدم 
املعيارية،  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات  الباحث 

اآليت:   )6( اجلدول  يف  موضحة  والنتائج 

الباكستانيني،  الطالب  أنَّ   )6( اجلدول  يوضح 
جًدا  مرتفعة  بدرجة  يتمتعون  والسعوديني  والربيطانيني، 
الطالب  يتمتع  حني  يف  األفقية،  اجلمعية  الثقافة  من 
الطالب  حلَّ  حيث  مرتفعة؛  بدرجة  اإلندونيسيني 
مقارب  مبتوسط  الربيطانيني  مث  أواًل،  الباكستانيني 
للسعوديني، واحتل اإلندونيسيون املرتبة األخرية. وفيما 
خيصُّ الثقافة اجلمعية العمودية جاءت متوسطات الدول 
األربع ضمن املدى املرتفع. وتفصياًل، حلَّ الباكستانيون 
املتوسط وجاء  السعوديني، والربيطانيني بذات  أواًل، مث 

األخرية. املرتبة  يف  اإلندونيسيون 
يف حني كشفت النتائج اخلاصة ببعد الثقافة الفردية 
األفقية أنَّ السعوديني، مث اإلندونيسيني يتمتعون بدرجة 
الباكستانيني  وأنَّ  األفقية،  الفردية  الثقافة  من  مرتفعة 
خلصت  متوسطة، كما  بدرجة  يتمتعون  والربيطانيني 
الربيطانيني  أنَّ  إىل   )6( اجلدول  يف  الواردة  النتائج 

يتمتعون بدرجة مرتفعة جًدا من الفردية العمودية، يليهم 
ولكن  فاإلندونيسيني  السعوديني،  مث  الباكستانيني، 

مرتفعة. بدرجة 
)السعودية،  الثالث  الدول  طالب  حصول  إنَّ 
جًدا،  مرتفعة  درجة  على  وابكستان(  وإندونيسيا، 
ومرتفعة يف الثقافة اجلمعية األفقية، ومتوسطة يف الثقافة 
اجلمعية العمودية يوافق الصورة النمطية عن ثقافة تلك 
 De mooij,) دراسات  مع  تتفق  بذلك  وهي  الدول، 
حني  يف   .(2014; Hofstedem 2005, Hofstede, 2010

Mangun-) مانغوندجااي"  دراسة   نتائج  مع  "تعارضت 
djaya, 2013) اليت خلصت إىل أنَّ اإلندونيسيني فردي 

الثقافة إال أنَّ النتيجة اليت كشفت عنها الدراسة احلالية 
عليه  حصل  ما  هي  السائدة  النمطية  الصورة  وختالف 
اجلمعية  بُعد  الربيطانيون من درجة مرتفعة يف  الطالب 
متفوقني  العمودية،  اجلمعية  بُعد  يف  ومتوسطة  األفقية، 
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بذلك على الطالب السعوديني واإلندونيسيني. ونظري 
عليه  ما حصل  النمطية-  للصورة  خمالفة  من   - ذلك 
بُعد  يف  مرتفعة  درجة  من  واإلندونيسيون  السعوديون 
الربيطانيون من درجة  الفردية، وما حصل عليه  الثقافة 
متوسطة يف الثقافة الفردية األفقية. وعلى الرغم من أنَّ 
 (2005 ,Hofstede ;2014 ,mooij De) دراسات عدة مثل
خلصت إىل أنَّ األوروبيني يعدُّون فردي الثقافة فإنَّ هناك 
Mangun-)  دراسات أخرى خالفت تلك النظرة، ومنها

Dalsky ;2013 ,djaya, 2010)، فضاًل عن دراسة "توكانو" 

و "أوساكا" (Osaka & Takano, 2018) اليت راجعا فيها 
)25( دراسة، خلص )86%( منها إىل خمالفة الصورة 
واألمريكيني،  الياابنيني  لدى  السائدة  للثقافة  النمطية 
الدينية  الثقافية  اخللفية  من  سابًقا  ذُكر  ما  إىل  إضافة 

الربيطانيني. الطالب  من  العينة  ألفراد 
 إنَّ ما خلصت إليه الدراسة احلالية من نتائج تتسق مع 
النظرة النمطية السائدة عن ثقافة بعض الدول يف بعض 

خمالفة  من  نتائجها  بعض  يف  إليه  آلت  وما  جزئياهتا، 
لتلك النتائج يعيدان للتذكري مرة أخرى أبنَّ ربط الدول 
فاجملتمعات  احملاذير،  بعض  تشوهبا  مسألة  معينة  بثقافة 
بطبيعتها- كما ُأشري سابًقا- متنوعة، من حيث اللغة، 
والدين، واألعراق، فاملسألة نسبية إىل حدٍّ ما، حىت إننا 
قد جند يف جمتمع واحد كلتا الثقافتني الفردية واجلمعية 

  .(Triandis, 2018)

املسايرة  يف  فروق  توجد  هل  الثالث:  السؤال 
االجتماعية بني الطالب السعوديني، واإلندونيسيني، 
اإلسالمية؟ اجلامعة  يف  والربيطانيني  والباكستانيني، 

ملعرفة الفروق يف املسايرة االجتماعية بني طالب اجلامعة 
الباحث  استخدم  األربع  للدول  املنتمني  اإلسالمية 
 ،ANOVA  Way  One األحادي  التباين  حتليل  اختبار 

.)7( اجلدول  يف  موضحة  والنتائج 
جدول )7(: الفروق بني متوسطات املسايرة االجتماعية لطالب 

اجلامعة اإلسالمية الدوليني )ن= 652(.

القيمة االحتماليةقيمة "ف"متوسط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناملتغري

املسايرة 
االجتماعية

1171.6103390.537بني اجملموعات

5.6560.000 44814.09964969.051داخل اجملموعات

45985.709652اجملموع الكلي

  يتضح من خالل اجلدول )7( وجود فروق بني 
طالب اجلامعة اإلسالمية املنتمني لدول: السعودية، 

وإندونيسيا، وابكستان، وبريطانيا يف املسايرة 
االجتماعية؛ حيث بلغت قيمة ف )5.656(، وهي 
قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى )0.001(، وملعرفة 
اجتاه الفروق استخدم الباحث اختبار "بونفريوين" 
Bonferroni للمقارانت البعدية، وعلى الرغم من 

كونه اختبارًا متحفظًا conservative ، فإنَّه يوفر محاية 
 ،(Field, 2013) من الوقوع يف اخلطأ من النوع األول

والنتائج موضحة يف اجلدول )8( اآليت: 

جدول )8(: نتائج اختبار " بونفريوين" للمقارنة البعدية بني أفراد العينة.
بريطانياابكستانإندونيسياالسعوديةالدولة

********السعودية

******-3.28*إندونيسيا

****3.92*.64ابكستان

**-.3.65277*.36بريطانيا

يبني اجلدول )8( أّن الطالب اإلندونيسيني )م= 3.77( 
)م=  السعوديني  الطالب  من  اجتماعية  مسايرة  أكثر 
3.61(، والباكستانيني )م= 3.57(، والربيطانيني )م= 
الطالب  بني  فروٌق  هناك  تكن  مل  املقابل  3.58(. يف 
األمر  والربيطانيني،  الباكستانيني  ونظرائهم  السعوديني 
ذاته ينطبق على الطالب الباكستانيني والربيطانيني من 
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حيث عدم وجود فروق بينهما يف املسايرة االجتماعية. 
وميكن تفسري عدم وجود فروق يف املسايرة االجتماعية 
أثر  خالل  من  فروق،  بينها  يظهر  مل  اليت  الدول  بني 
مقارنة  يف  املتمثل   Group  Reference املرجعية  اجلماعة 
الفرد نفسه مع اجملتمع الذي ينتمي إليه، مما قد يظهر يف 
بعض األحيان عدم وجود فروق بني الثقافات املختلفة 
أي  وجودها.  من  الرغم  على  االجتماعية  املسايرة  يف 
إنَّ استجابة أفراد العينة ُتظهر يف بعض األحيان وضع 
املستجيب النسيب يف جمموعته الثقافية اخلاصة دون أن 

.(Heine, et al, 2002) الثقافات ُتظهر االختالف بني 
 effect عمــد الباحــث أخــريًا، إىل حســاب حجــم األثــر
size مــن خــالل اســتخدام معامــل مربــع أوميجــا - الــذي 

بلغ )0.02( وهو معامل أتثري متوسط- ومت ذلك من 
خــالل املعادلــة اآلتيــة: 

السؤال الرابع: هل ميكن التنبؤ ابملسايرة االجتماعية 
مبعرفة املتغريات املستقلة: اجلمعية األفقية، واجلمعية 
العمودية لدى  العمودية، والفردية األفقية، والفردية 
والباكستانيني،  واإلندونيسيني،  السعوديني،  الطالب 

والربيطانيني يف اجلامعة اإلسالمية؟
مــن  الباحــث  حتقــق  البيــاانت،  حتليــل  يف  البــدء  قبــل 
علــى  انتهاكهــا  يؤثــر  الــيت  االحنــدار  حتليــل  افرتاضــات 
جــودة النتائــج، ومــن تلــك االفرتاضــات: خلــو البيــاانت 
مــن القيــم املتطرفــة، وُيكشــُف عنهــا مــن خــالل مســافات 
"كــوك" الــيت بلغــت يف بيــاانت الدراســة احلاليــة )28.0( 
ُمشرية إىل خلوها من القيم املتطرفة، كما أنَّ قيم البواقي 
ديربن-  اختبار  قيمة  كانت مستقلة كشف عن ذلك 
واطسن Watson-Durbin الذي بلغ )2.03(، ووقوعه 
 ،(Field, 2013) ضمن املدى )1-3( يشري إىل االستقاللية
 Statistics  Tolerance التحمــل  إحصــاء  قيــم  أنَّ  حــني  يف 

تراوحت مجيعها بني )0.86- 0.67(، أي أكرب من 
)0.02( وهي قيٌم تشري إىل عدم االزدواج اخلطي بني 

.(Field, 2013) املستقلة  املتغريات 

 بعد من مناسبة البياانت لتحليل االحندار، استخدم 
 Stepwise التدرجيي  املتعدد  االحندار  حتليل  الباحث 
Regression Multiple، ونتائجه موضحة يف اجلدولني 

 .)10 ،9(
بني  اإلحصائية  العالقة  داللة  الختبار  التباين  حتليل   :)9( جدول 
املتغريات املستقلة: اجلمعية األفقية، اجلمعية العمودية، الفردية األفقية، 

الفردية العمودية واملتغري التابع: املسايرة االجتماعية )ن =652(.

درجات جمموع املربعاتالنموذج
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
"ف"

القيمة 
االحتمالية

٦٢٥٨.٥٩٠٤١٥٦٤.٦٤٨االحندار
٢٥.٥٢١

٠.٠٠٠ ٣٩٧٢٧.١١٩٦٤٨٦١.٣٠٧البواقي

٤٥٩٨٥.٧٠٩٦٥٢اجملموع

الداللة   )9( التباين  حتليل  جدول  يكشف    
اإلحصائية لنموذج االحندار عند مستوى )0.001(، 
للبياانت؛ حيث  ويتمتُع منوذج االحندار مبطابقة جيدة 
بلغ معامل التحديد أي إنَّ املتغريات املستقلة: اجلمعية 
الفردية  األفقية،  الفردية  العمودية،  اجلمعية  األفقية، 
العمودية تُفّسُر جمتمعة )14%( من تباين املتغري التابع: 

املسايرة االجتماعية. 
على  نتعرف   ،)10( اجلدول  إىل  النظر  من خالل 
إسهام كل متغري مستقل يف التنبؤ ابملتغري التابع الذي 
لبعدي:  املعيارية  االحندار  معامالت  أنَّ  عن  يكشف 
اجلمعية األفقية )بيتا= 0.35(، واجلمعية العمودية )بيتا 
 )0.001  ،0.05( مستوى  عند  إحصائًيا  دالة   )0.04  =
دالة  املعامالت  تلك  تكن  مل  حني  يف  التوايل،  على 

إحصائًيا لبعدي: الفردية والعمودية. 
زادت  إنَّه كلما  القول:  ميكن  سبق،  ما  على  بناء 
اجلمعية األفقية بوحدة معيارية زادت املسايرة االجتماعية 
مبقدار )0.35( وحدة معيارية. ومعىن ذلك، أنَّه كلما 
زاد مؤشر اجلمعية األفقية ابحنراف معياري واحد )أي: 
1.60( درجة، زادت املسايرة االجتماعية بـــ )7.41( 
 =7.41  ×  1.60( مبقدار  أي  معياري،  احنراف 
11.86(، وذلك عند تثبيت املتغريات املستقلة الباقية. 



١١3 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،مج2، ع 2، ص ص ٩٥-116،  جامعة تبوك )1443هـ/2022م(

وابلطريقة ذاهتا، بوسعنا تفسري الثقافة اجلمعية العمودية، 
واحد  معياري  ابحنراف  العمودية  اجلمعية  فارتفاع 
االجتماعية  املسايرة  ارتفاع يف  )أي: 2.12( يصاحبه 
مبقدار )2.12  أي  معياري،  احنراف  مبقدار )7.41( 
الواردة  املعلومات  على  وبناء   ،)15.70=  7.41  ×

االحندار  منوذج  معادلة  مُيكن كتابة   ،)10( يف جدول 
اخلاص ابملسايرة االجتماعية على النحو اآليت: 

 ×  )1.16(  +  48.31  = االجتماعية  املسايرة   
العمودية.  اجلمعية   ×  )03.0(  + األفقية  اجلمعية 

الفردية الفردية األفقية،  العمودية،  املتغريات املستقلة: اجلمعية األفقية، اجلمعية  املتدرج الختبار مدى مسامهة  املتعدد   جدول )١0(: االحندار 
االجتماعية )ن =652(. املسايرة  التابع:  العمودية واملتغري 

القيمة االحتماليةقيمة" ت" معامالت بيتامعامالت االحندار اجلزئية املتغريات املستقلة

.1.16350.9.600000اجلمعية األفقية

.300.070.1.99040اجلمعية العمودية

.120.020.710.470الفردية األفقية 

.110.030.870.380الفردية العمودية

مؤشر مطابقة منوذج االحندار 

معامل التحديد املتعدد
0.14

معامل التحديد املتعدد املصحح 
0.13

األفقية  اجلمعية  متغريي:  استطاع  سبق،  ما  خالصة   
منبئني  بصفتهما  االجتماعية  ابملسايرة  التنبؤ  والعمودية 
 & Bond) موجبني، وذلك متسٌق مع الدراسات السابقة
Tri- ;2011 ,al et ,Murray ;2019 ,al et ,Kim ;1996 ,Smith

Gelfand & andis, 1998)، يف حني فشل متغريي الفردية 

تدعم  االجتماعية.  ابملسايرة  التنبؤ  والعمودية  األفقية 
هذه النتيجة الفرضية العامة اليت تنصُّ على أنَّ املسايرة 
الثقافة  يف  منها  أعلى  اجلمعية  الثقافة  يف  االجتماعية 
الفردية (Smith & Bond, 1996)، وقد يُعزى ذلك إىل أنَّ 
اجلماعة  يكون على متاسك  اجلمعية  الثقافة  الرتكيز يف 
 ،(2019  ,Keith) معايريها  عن  اخلروج  وعدم  ومسايرهتا 
اللباقة  من  نوًعا  تُعدُّ  اليت  للمسايرة  اإلجيابية  والنظرة 
 ،(2005 ,.al  et  ,Aronson) اآلخرين  مع  التعامل  وحسن 
يف  االجتماعية  للمسايرة  السلبية  النظرة  ذلك  ونقيض 
الثقافة الفردية اليت تُعدُّ نوًعا من عدم الشجاعة والتبعية، 

الفرد على االستقاللية عن اجلماعة. فيها  ويشجع 
يف ختام حبثه، يلفت الباحث النظر إىل صعوبة تعميم 
فعلى  أبكملها،  جمتمعات  على  احلالية  الدراسة  نتائج 

من  الباكستانيني  الطالب  عينة  تكونت  املثال  سبيل 
التعميم على جمتمع  اليت يصعب معها  )135( طالًبا، 
يبلغ تعداد سكانه )216( مليون نسمة تقريًبا، كما أنَّ 
طريقة املعاينة اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة احلالية 
املتعلقة  لألوضاع  نظرًا   - متاحة  عينة  على  اعتمدت 
جبائحة كوروان- يصعب معها تعميم النتائج على جمتمع 

الدراسة.
 التوصيات واألحباث املقرتحة:

الدراسة 1.  نتائج  عنه  أسفرت  ما  ضوء  يف  التوصيات: 
 - ومنها:  التوصيات،  بعض  الباحث  يقدم  احلالية 

االجتماعية؛ 2.  املسايرة  حول  جتريبية  دراسات  إجراء 
نظرًا للتحيزات الذاتية اليت قد تظهر عند استخدام مقاييس 

الذاتية. االستجابة 
إنَّ النتائج اليت كشفت عنها الدراسة احلالية من تنوع 3. 

توفر  أمهية  يظهر  العينة،  أفراد  لدى  ومجاعي  فردي  ثقايف 
متخصصني يف اإلرشاد النفسي عرب الثقافات عند تقدمي 

اخلدمات اإلرشادية لطالب اجلامعة. 
املسايرة  حول  العلمية  الدراسات  من  املزيد  إجراء 
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اجملتمع  يف  واجلمعية  الفردية  والثقافتني  االجتماعية 
ثقافية أخرى لطالب اجلامعة  السعودي، ويف جمتمعات 

الدراسات. نتائج  اتساق  لعدم  نظرًا  اإلسالمية؛ 
2. األحباث املقرتحة:

للشخصية 1.  الكربى  اخلمس  للعوامل  التنبؤية  القدرة 
االجتماعية. ابملسايرة 

واملعلمني 2.  األطباء  لدى  واجلمعية  الفردية  الثقافتان 
مقارنة(. )دراسة  السعوديني 

الدراسي 3.  التحصيل  على  االجتماعية  املسايرة  أثر 
للطالب.

يف 4.  واجلمعية  الفردية  والثقافتني  االجتماعية  املسايرة 
االجتماعية. النفسية  املتغريات  بعض  ضوء 
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مؤسسات  اخلصخصة،  االستشراف،   : املفتاحية:  الكلمات 
الرعاية االجتماعية، األيتام ذوو الظروف اخلاصة، التنمية املستدامة

الرعاية  خصخصة  استشراف  إىل  الدراسة  هدفت  امللخص: 
اململكة  رؤية  ضوء  يف  اخلاصة  الظروف  ذوي  لأليتام  االجتماعية 
الشامل أبسلوب  االجتماعي  املسح  2030، واعتمدت على منهج 
جملموعة  متتالية  جوالت  بوساطة  الالزمة  البياانت  جلمع  دلفاي؛ 
البشرية  املوارد  بوزارة  األيتام  رعاية  إبدارة   ،)42 )عددهم  اخلرباء  من 
نتائج  لعدة  العمدية، وتوصلت  العينة  والتنمية االجتماعية ابستخدام 
التكافل  زايدة  يف  املتمثلة  اخلصخصة  إجيابيات  أبهم  املتعلقة  أوهلا 
االجتماعي بني خمتلف شرائح اجملتمع ومؤسساته، واثنيها املتعلقة أبهم 
سلبيات اخلصخصة املتمثلة يف اهتمام القطاع اخلاص ابجلانب الرحبي 
معوقات  أبهم  املتعلقة  واثلثهما  األيتام،  رعاية  جودة  حساب  على 
اخلصخصة املتمثلة يف قلة اخلربة يف جمال خصخصة الرعاية االجتماعية 
ابجملتمع السعودي، ويف ضوئها أوصت بعدة توصيات أمهها تقدمي رؤية 
استشرافية خلصخصة الرعاية االجتماعية يف ضوء رؤية اململكة 2030 

متضمنة اإلجراءات التطبيقية هلا.

Key Words: foresight, privatization, social welfare institu	
tions, orphans with special circumstances, sustainable development.

Abstract: The study aimed to anticipate the privatization of 
social care for orphans with special circumstances in light of the 
Kingdom’s Vision 2030. The study relied on the comprehensive 
social survey method, Delphi technique; to collect the essential 
data by successive rounds of a group of experts (42 in total) at 
the Orphan Care Department at the Ministry of Human Resourc	
es and Social Development using the purposive sample. The pa	
per reached several conclusions, the first of which is relevant to 
the most important advantages of privatization, represented by 
the increase in social solidarity between the various segments of 
the society and its institutions, and the second is related to the 
significant negative impacts of privatization represented by the 
interest of the private sector in the profit aspect at the expense 
of the quality of orphans care, and the third one is pertaining to 
the privatization obstacles represented by the lack of experience 
in the field of privatization of social care in the Saudi society. 
Finally, the study suggested a number of recommendations, the 
most important of which is to provide a foreseeing vision for 
the privatization of social care in light of the Kingdom’s Vision 
2030, including its procedural implementation.
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أواًل: مقدمة:
العربية  اململكة  -ومنها  العامل  دول  من  هتتمُّ كثري 
ذلك  ويتضح  اخلصخصة،  موضوع  يف  السعودية- 
اخلاص يف  للقطاع  الرمسية  اجلهات  تشجيع  من خالل 
تفعيلها، وصواًل للتنمية املستدامة جتاه أنساق اجملتمع، 
خصوًصا فئات اجملتمع احملتاجة للدعم واملساندة، ومنهم 
األيتام ذوو الظروف اخلاصة، وابلرغم من ذلك جند أنَّ 
ما يقدِّمه القطاع اخلاص ال زال حمدوًدا، ويُقدِّم بشكل 
تبين  يف  أدائه  من  يُغري  أن  املأمول  من  وكان  تقليدي، 
أفكار خصخصة الرعاية االجتماعية، خصوًصا لأليتام 
ممن مل يتجاوزوا السن القانوين والذين ترعاهم الدولة من 
انحية، ومن انحية أخرى تقوم بدعم اجلمعيات اخلريية 
وُأحيلت  القانوين  السن  الذين جتاوزا  األيتام  ترعى  اليت 

اخلريية. اجلمعيات  إىل  رعايتهم 
مستقبل  ابستشراف  العاملي  االهتمام  ضوء  ويف 
اجملتمعات اليت تسعى ملواكبة التغري االجتماعي السريع 
خالل  من  فإنه  علمية،  منطلقات  من  معه  والتعامل 
استشرافية  رؤية  لتقدمي  الباحث  يسعى  الدراسة  هذه 
ذوي  لأليتام  االجتماعية  الرعاية  خصخصة  لتفعيل 
الظروف اخلاصة، آخًذا يف عني االعتبار املمارسة املهنية 
للخدمة االجتماعية يف مؤسسات رعاية األيتام وكذلك 
العديد من  استقراء  إىل  الدراسة، ابإلضافة  نتائج هذه 
حتقيق  منها يف  واالستفادة  وحتليلها  العلمية  الدراسات 

الدراسة. أهداف 
اثنًيا: مشكلة الدراسة:

حتظى اجملتمعات املتميزة بنجاح مستمر؛ ملا متتلكه 
من قدرات علمية هائلة متخصصة يف وضع رؤية واضحة 
املستقبل،  أفرادها من خالل استشراف  املعامل ملستقبل 
الذي يُعدُّ هدفًا إسرتاتيجًيا حلاضر أي جمتمع ومستقبله 
اجملتمعات  بني  مرموق  مكان  له  يكون  أن  رغب  إذا 
وتتميز  السوق،  واقتصادايت  العوملة  عصر  يف  الرائدة، 
مستقبلها  استشراف  على  قادرة  الدول كلما كانت 

اململكة  برؤية  يتضح  ما  وهذا  أفرادها،  لصاحل  وإدارته 
2030 اليت أطلقتها بوصفها انفذة للمستقبل، وأكثر 

اخلاص. القطاع  مبشاركة  إشرافًا 
وملا ميثله القطاع اخلاص من رصيٍد اقتصادي، وعنصرًا 
خمتلف  يف  للمواطنني  أساسًيا  ومطلًبا  اجملتمع  لتنمية 
أهم  فهو  لذا  القطاعات )احلميان، 2015م: ص1(؛ 
اململكة 2030. ويُعدُّ موضوع  شريك يف حتقيق رؤية 
اخلصخصة من املوضوعات اليت اهتمت هبا رؤية اململكة 
2030 ثقافة وممارسة، كما شجعت القطاع اخلاص يف 
تفعيلها على أكمل وجه؛ وذلك من أجل إحداث نقلة 

نوعية يف اجملتمع.
وجند -يف وقتنا احلايل- أنَّه على القطاع اخلاص أن 
يُفّعل املسؤولية االجتماعية يف تبين برامج اخلصخصة، 
املعامل،  بتطوير إسرتاتيجية واضحة  املؤسسات  التزام  يف 
على  والنفع  ابلفائدة  تعود  مستدامة  برامج  لتنفيذ 
جمتمعاهتا، مبا ال يؤثر على رحبيتها، بل ينعكس ويتكامل 
معها )النعيم، 2010م: ص17(، السيما وأنَّ التنمية 
إىل حتقيق  آلياهتا وحمتواها  املستدامة تسعى من خالل 
جمموعة من األهداف منها: حتقيق نوعية حياة أفضل 
تغيري  وإحداث  للموارد،  عقالين  واستغالل  لألفراد، 
)غنيم  وأولوايته  اجملتمع  حاجات  يف  ومناسب  مستمر 

2007م: ص27(. زنط،  وأبو 
للقطاع  االجتماعية  املسؤولية  بني  القوية  وللعالقة 
للدعم  احملتاجة  للفئات  االجتماعية  والرعاية  اخلاص 
روافد  إحدى  بوصفها  السعودي،  ابجملتمع  واملساندة 
ا تنطلق من  اجملتمع احملّرك لعجلة التنمية املستدامة جند أهَّنَّ
احلرص على مشاركة القطاع اخلاص يف خمتلف األنشطة 
للمواطن،  الدولة  تقدمها  اليت  واخلدمات  االقتصادية 
الكهرابئية  الطاقة  وإنتاج  االتصاالت  خدمات  مثل 
)فقيه،  والتعليم  الصحة  مثل  االجتماعية  واخلدمات 

ص2(. 2010م: 
التنمية  على  السعودية  العربية  اململكة  وحلرص 
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املستدامة؛ جند أنَّ رؤية اململكة 2030 اليت وافق عليها 
الكثري من احملاور االقتصادية،  الوزراء، تضمنت  جملس 
املسؤولية  وتفعيل  اخلاص،  القطاع  بدعم  املتعلقة 
االجتماعية والتنمية املستدامة؛ وصواًل لرفاهية املواطن، 
وتتضح من خالل األهداف اآلتية: اإلميان بدور القطاع 
تشجيع  أجل  من  االستثمار  أبواب  وفتح  اخلاص، 
االبتكار واملنافسة، وإزالة العوائق اليت حتدُّ من قيامه بدور 
التنمية، والسعي إىل حتويل دور احلكومة من  أكرب يف 
مقدم أو مزود للخدمة، إىل منّظم ومراقب للقطاعات 

السعودية(. األنباء  لوكالة  الرمسي  اإللكرتوين  )املوقع 
لذا جند أنَّ املسؤولية االجتماعية اليت تقع على عاتق 
القطاع اخلاص يف اجملتمع السعودي أعمق من أن تكون 
تربعات فقط، بل يتطلب األمر أن أيخذ القطاع اخلاص 
على مجيع ذوي  إسرتاتيجًيا  أتثريه  االعتبار مدى  بعني 
االجتماعية؛  الرعاية  خصخصة  خالل  من  العالقات 
املستدامة، كما  التنمية  بربامج  مباشرة  له عالقة  حيث 
عليه أن يكون حاضرًا وفعااًل يف ذلك )النعيم، 2010م: 

ص27(.
ونظرًا ألنَّ اخلصخصة إحدى الوسائل اليت تنتهجها 
الدول، لدعم مستوى اخلدمة وحتسينها، وكآلية حديثة 
لرفع كفاءة القطاع العام، وكأسلوب الستعادة معدالت 
النمو االقتصادي، فهي ليست هدفًا يف حدِّ ذاهتا وإمنا 
مبا  االقتصادية  املوارد  استخدام  لزايدة كفاءة  وسيلة 
)اثبت،  االقتصادية  التنمية  معدالت  زايدة  إىل  يؤدي 
1425هـ: ص9(، كما تُعدُّ اخلصخصة أحد املداخل 
العام واخلاص؛  القطاعني  الشراكة بني  لتحقيق  الرئيسة 
حمصلته  يف  يهدف  تطبيقًيا  اقتصاداًي  منهًجا  بوصفها 
النهائية إىل تفعيل قطاعات االقتصاد؛ لتحقيق التوظيف 
األمثل للموارد االقتصادية على املدى الطويل )العواجي، 

ص4(. 1423هـ: 
ويف ضوء ذلك جند أن وزارة املوارد البشرية والتنمية 
خدماهتا  من  عدٍد  إسناد  حنو  اجتاه  لديها  االجتماعية 

ذوي  األيتام  فئة  ومنها  اجملتمع،  لفئات  تقدمها  اليت 
الظروف اخلاصة إىل القطاع اخلاص )وزارة املوارد البشرية 
التوجه  يتوافق مع  مبا  االجتماعية، 2020م(،  والتنمية 
اجملتمع  لشرائح  املقدمة  اخلدمات  حتسني  حنو  العاملي 
وتطبيق  والرقابة،  األداء،  جودة  ضمان  مع  احملتاجة 
 (Carey, 2008; احلديثة  والتقنيات  العلمية   القوانني 
حيدَّ  أن  شأنه  من  وهذا   .Rissanen, et al, 2009)

اإليوائية  االجتماعية  للرعاية  الدائمة  االعتمادية  من 
احلكومي  الدعم  على  اخلاصة  الظروف  ذوي  لأليتام 
مميزة  خلدمات  احتياجهم  وجود  ظل  يف  فقط،  الرمسي 
من شأهَّنا أن حتدَّ من بعض املشاكل اليت يعانون منها 
مثل: عدم تقدير الذات والنظرة الدونية بسبب وضعهم 
االجتماعي، كما أنَّه من املأمول أن ترفع لديهم االفتخار 
ابلوطن ومستوى الوعي الفكري )الشمري، 2014م(. 
تُركز على  إنسانية  ولكون اخلدمة االجتماعية مهنة 
تلبية احتياجات اإلنسان وتنمية قدراته املختلفة، وتسعى 
إىل إحداث تغيريات اجتماعية يف اجملتمع بصفة عامة، 
لصاحل  املختلفة  تنميته  أشكال  يف  تغريات  عن  فضاًل 
أفراد اجملتمع )عبداحلميد، 2004م: ص23(، كما أنَّ 
رعاية األيتام تُعدُّ أحد جماالت املمارسة املهنية للخدمة 
االجتماعية، وألمهية موضوع تفعيل دور القطاع اخلاص 
للوصول  اجملتمع وأفراده؛  تطلعات  يتناسب مع  بشكل 
هبا إىل خصخصة الرعاية االجتماعية، وخصوًصا رعاية 
منظور  من  مُيكن  فإنه  اخلاصة،  الظروف  ذوي  األيتام 
وضع  يف  الدراسة  مشكلة  حتديد  االجتماعية  اخلدمة 
لأليتام  االجتماعية  الرعاية  خصخصة  "استشراف 
ذوي الظروف اخلاصة يف ضوء رؤية اململكة 2030".

اثلثًا: مفاهيم الدراسة:
1-االستشراف:

واستكشاف  وفن  علم  أبنَّه:  االستشراف  يُعرف 
وتقنيات  منهج  توفري  خالل  من  واستقراؤه،  املستقبل 
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ذات  أهداف  وبلورة  التوجهات،  تفّهم  على  ُتساعد 
تلك  لتحقيق  وسائل  وإجياد  قرارات،  واختاذ  قيمة، 
األهداف؛ من أجل إجياد مستقبل أفضل سواء لألفراد 
أو املؤسسات )السن، 2011م: ص225(، كما يُعرَّف 
أبنَّه: "املعرفة التامة ابجتاهات املستقبل وحتديد البدائل 
التطلع  وهو  األفضل،  حنو  وتوجيهها  أفضلها  واختيار 
حنو املستقبل لتوقع طبيعة التطورات املستقبلية وأمهيتها" 

ص14(. 2017م:  )انفع، 
ويقصد الباحث به: اجتهاد علمي منظم، يهدف إىل 
صياغة جمموعة من التنبؤات املشروطة اليت تشمل معامل 
أوضاع خصخصة رعاية األيتام ذوي الظروف اخلاصة، 
وذلك عن طريق الرتكيز على املتغريات اليت ميكن تغيريها 
بوساطة إصدار القرارات الرمسية إلشراك القطاع اخلاص 

من خالل تفعيله لدور املسؤولية االجتماعية لديه.
2- القطاع اخلاص هو: »ذلك اجلزء من االقتصاد 
أو  الوطين الذي ميلكه ويديره األفراد، أو الشركات، 
األشخاص، أو الشركات املسامهة« )عمر، 1995م: 

ص203(.
ويُقصد الباحث به: كل نشاط اقتصادي غري مملوك 

من قبل الدولة.
هي:  االجتماعية  الرعاية  3-مؤسسات 
ختتص برعاية األطفال من الذكور  اليت  »الدور 
واإلانث الذين ترتاوح أعمارهم بني سن السادسة 
وسن الثامنة عشرة من ذوي الظروف اخلاصة 
ص96(. 1433هـ:  االجتماعية،  الشؤون  )وزارة 

االجتماعية  املؤسسات  تلك  هبا:  الباحث  ويُقصد 
الظروف  ذوي  األيتام  برعاية  هتتم  اليت  للدولة،  التابعة 
القانوين  السن  بلوغهم  وحىت  والدهتم،  -منذ  اخلاصة 

شاملة. اجتماعية  رعاية  سنة-   )18(
القطاعات  ٤-اخلصخصة هي: »حتويل عدد من 
القطاع  إىل  ابلدولة  ترتبط  اليت  واخلدمية  االقتصادية 

ص5(. 2000م:  )الناشف،  اخلاص« 

اإلسرتاتيجيات  من  منظومة  هبا:  الباحث  ويُقصد 
املتكاملة واملتالئمة مع سوق العمل، واليت تتمحور يف 
ليكمل  تدرجيًيا  عليه  واالعتماد  اخلاص  القطاع  تنمية 
نشاطات القطاع العام يف تفعيل دوره يف رعاية األيتام 

شاملة. رعاية 
مصطلح كثريًا  اخلاصة:  الظروف  ذوو  ٦-األيتام 
ما يُطلق على األيتام املشمولني ابلرعاية االجتماعية من 
البشرية والتنمية االجتماعية، ومرادف  املوارد  قبل وزارة 
لآليت: اللقطاء، جمهولو النسب، جمهولو األبوين، جمهولو 
اهلوية، ذوو الظروف اخلاصة )وزارة الشؤون االجتماعية، 

1430هـ: ص22(.
املولودون  الذكور  األطفال  هبم:  الباحث  ويُقصد 
االجتماعية  ابلرعاية  وحيظون  معروفني،  غري  لوالدين 
الشاملة يف مؤسسات إيوائية اتبعة لوزارة املوارد البشرية 
والتنمية االجتماعية وفق اللوائح املنظمة لذلك ابململكة 

السعودية. العربية 
رابًعا: أهداف الدراسة:

خصخصة  استشراف  يف:  الرئيس  اهلدف  يتمثل 
يف  اخلاصة  الظروف  ذوي  لأليتام  االجتماعية  الرعاية 

.2030 اململكة  رؤية  ضوء 
وينبثق منه األهداف الفرعية اآلتية:

االجتماعية - 1 الرعاية  خصخصة  إجيابيات  حتديد 
اخلاصة. الظروف  ذوي  لأليتام 

االجتماعية - 2 الرعاية  خصخصة  سلبيات  حتديد 
اخلاصة. الظروف  ذوي  لأليتام 

الكشف عن معوقات خصخصة الرعاية االجتماعية - 3
لأليتام ذوي الظروف اخلاصة.

اخلدمة - 4 منظور  من  مقرتحة  استشرافية  رؤية  تقدمي 
االجتماعية خلصخصة رعاية األيتام ذوي الظروف 

اململكة 2030. اخلاصة يف ضوء رؤية 
خامًسا: أسئلة الدراسة:

استشراف  مالمح  ما  يف:  الرئيس  السؤال  يتمثل 
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الظروف  ذوي  لأليتام  االجتماعية  الرعاية  خصخصة 
2030؟ اململكة  رؤية  ضوء  يف  اخلاصة 

وينبثق منه األسئلة الفرعية اآلتية:
ما إجيابيات خصخصة الرعاية االجتماعية لأليتام - 1

الظروف اخلاصة؟ ذوي 
لأليتام - 2 االجتماعية  الرعاية  سلبيات خصخصة  ما 

اخلاصة؟ الظروف  ذوي 
لأليتام - 3 االجتماعية  الرعاية  ما معوقات خصخصة 

اخلاصة؟ الظروف  ذوي 
سادًسا: أمهية الدراسة:

ما يتحتم على عاتق متخصصي اخلدمة االجتماعية - 1
من إجراء الدراسات املتعلقة يف خصخصة اخلدمات 
ال  الذي  الغموض  لكشف  وصواًل  االجتماعية، 
االجتماعية  الرعاية  يعرتي موضوع خصخصة  زال 

)السبيت، 2012م: ص12(.
من - 2 االنتقال  من  املخططني  متكني  يف  ُتسهم 

فيه  املرغوب  املستقبل  توقع  إىل  واحلاضر  املاضي 
بدقة، ولتحقيقه واالستعداد له وملتطلباته وحتدايته 
واإلقالل من عنصر املفاجأة يف مواجهة املشكالت 

والصعوابت.
املتزايد مبوضوع - 3 الدراسة من االهتمام  تتضح أمهية 

تفعيل املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص، والدور 
حتريك  يف  العام  للقطاع  مشاركته  يف  منه  املأمول 

اجملتمع وتطوره. تقدم  عجلة 
تشجيع - 4 يف  الدراسة  نتائج  ُتسهم  أن  املأمول  من 

مبادرات جديدة للقطاع اخلاص من شأهَّنا أن حتقق 
جودة الرعاية االجتماعية، خصوًصا لشرحية األيتام 

ذوي الظروف اخلاصة.
الهتمام مهنة اخلدمة االجتماعية بدراسة كل ما من - 5

شأنه أن يدعم فئات اجملتمع احملرومة؛ فإنَّه من املأمول 
من خالل نتائج الدراسة الوصول لرؤية استشرافية 
اخلاصة. الظروف  ذوي  األيتام  رعاية  خلصخصة 

التوجهات - 6 التطلع حنو حتقيق  الدراسة مع  تتواكب 
رؤية  يف  املتمثلة  السعودية  العربية  للمملكة  الرمسية 
2030 اهلادفة إىل حتويل دور احلكومة من مقدم 
أو مزوِّد للخدمة، إىل منّظم ومراقب للقطاعات من 

تفعيل اخلصخصة. خالل 
سابًعا: اإلطار النظري للدراسة:

أ- القطاع اخلاص ابململكة العربية السعودية:
- منه 	 جعلت  وخصائصه:  اخلاص  القطاع  مسات 

وكذلك  العاملية،  املتغريات  وجه  يف  صلبة  قاعدة 
يتميز ابلتطور والتحسن املستمر، كما أنَّ من أبرز 

اآليت: خصائصه 
يف - 1 الكفاءة  مستوى  حتسني  يف  ابرزًا  دورًا  يؤدِّي 

للموارد  األمثل  واستخدامه  االقتصادية،  اجملاالت 
املتوافرة. والتقنيات  املتاحة 

زايدة - 2 على  والعمل  للتوظيف،  جديدة  فرًصا  يتيح 
ودعمها. السعودة  فرص 

ُيسهم يف تنويع القاعدة االقتصادية يف إنتاجه للسع - 3
واخلدمات املختلفة، وتقليص االعتماد على البرتول 

كمصدر وحيد لالقتصاد الوطين.
يعمل على تنمية املوارد البشرية.- 4
وذلك - 5 العام،  القطاع  عن  املالية  األعباء  ختفيف 

)الربضي،  املختلفة  التنموية  املشاريع  بعض  بتبين 
2004م:  الراجح،  ص177-178؛  2000م: 

ص49-48(.
- عديدة 	 اخلاص،  القطاع  تواجه  اليت  املعوقات 

اآليت: وأمهها 
توفري - 1 الصعب  من  إنَّه  حيث  التمويل:  مشكلة 

وإجناحها. املشاريع  بعض  خللق  الالزم  التمويل 
ضيق حجم السوق: يُعاين القطاع اخلاص يف كثري - 2

من الدول النامية من قلة املوارد.
ضعف احلوافز: ابلرغم من تقدمي احلكومة للقطاع - 3

تُقدم  ال  فإنَّه  واحلوافز،  الدعم  من  الكثري  اخلاص 



د. بشري بن علي اللويش: استشراف خصخصة الرعاية االجتماعية لأليتام ذوي الظروف اخلاصة يف ضوء رؤية اململكة ..122

تلك احلوافز إال للشركات اليت يزيد رأس ماهلا عن 
سعودي. رايل  املليون 

أنَّ  ُيالحظ  واخلدمات:  السلع  من  أمناط  إنتاج   -4
اهلدف األساس لشركات القطاع اخلاص يتمثل يف 
حتقيق أقصى ربح مُمكن، لذلك تتجه يف أغلبها إىل 
إنتاج أمناط من السلع واخلدمات، اليت ال حتتاج إىل 
رؤوس أموال كبرية، أو تكاليف مرتفعة، أو تقنيات 

عالية.
العوائق اإلدارية احلكومية: يتذمر القطاع اخلاص من   -5
القيام  من  بد  ال  اليت  احلكومية  اإلجراءات  بعض 
مثل  وذلك  والشركات،  املؤسسات  لتأسيس  هبا؛ 
الرتاخيص احلكومية )الربضي، 2000م: ص178، 

.)181
- السعودية: 	 العربية  ابململكة  اخلاص  القطاع  دور 

وواضح يف حتمل املسؤولية  بدور ملموس  ُيسهم 
االجتماعية من خالل مشاركته املادية والعينية يف 
خمتلف أنشطة العمل االجتماعي وميادينه املختلفة، 
وتتضح أهم اجملاالت اليت أسهم فيها بفعالية، يف 

اآلتية: احملاور 
االجتماعية: كالتربع  واملساعدات  اخلدمات  حمور   -1
املايل والدعم الفين للجمعيات اخلريية، وفتح عدٍد 
الرعاية  وتشغيلها، كمراكز  اخلريية  املؤسسات  من 
الشامل  التأهيل  ومراكز  للمسنني،  االجتماعية 

األيتام. رعاية  ومراكز  للمعوقني، 
املتمثلة  للمواطنني:  الرعاية الصحية  حمور خدمات   -2
يف إنشاء عدد من املراكز الصحية األولية، وأبراج 
واألورام،  القلب  وأمراض  الكلى،  لغسيل  طبية 

العيون. وعيادات 
يف  املسامهة  والتدريبية:  التعليمية  اخلدمات  حمور   -3
إنشاء مدارس حتفيظ القرآن الكرمي، ومراكز أتهيل 
واخلاص،  العام  القطاعني  يف  للتوظيف  الشباب 

وتشييد مراكز إبصالحية السجون لتأهيل السجناء 
العمل. سوق  إىل 

مثل  العامة:  واملرافق  التحتية  البنية  خدمات  حمور   -4
تعبيد الطرق، وإنشاء عدد من املتنزهات واألسواق 
من  عدد  وتشييد  املنتجة،  األسر  بربامج  اخلاصة 

هلا. التابعة  واألوقاف  املساجد 
األايم  تفعيل  يف  املشاركة  اجملتمع:  خدمة  حمور   -5
املخدرات،  اإلنسانية كأسبوع  العاملية  واألسابيع 
االجتماعية  واملؤمترات  امللتقيات  من  عدد  ورعاية 

ص11(. 2009م:  )احلارث، 
ب- اخلصخصة يف اململكة العربية السعودية:

إسرتاتيجية  األعلى  االقتصادي  اجمللس  حدَّد 
األعلى  االقتصادي  اجمللس  يتوىل  اليت  التخصيص 
ومتابعة  التخصيص  برامج  على  اإلشراف  مسؤولية 
اجلهات  بني  تنسيق  من  ذلك  يتطلبه  وما  تنفيذه، 
احلكومية، ووضع خطة إسرتاتيجية وبرانجًما زمنًيا لتحقيق 
متضمنة  التخصيص  إسرتاتيجية  إقرار  مت  حيث  ذلك؛ 
أهداف وسياسات التخصيص، وقائمة املرافق واألنشطة 
املستهدفة ابخلصخصة؛ حيث ورد يف الفقرة رقم )18( 
خدمات  مؤسسات  إدارة  مثل:  اجتماعية  خدمات 
اليت  األساسية  واملبادئ  وتشغيلها،  االجتماعية  الرعاية 
وأهداف  التخصيص،  عملية  تنفيذ  يف  مراعاهتا  جيب 
القرار  حدد  وقد  التخصيص،  وأساليب  التخصيص، 

ومنها:  للتخصيص  أهداف  املذكور 
دفع القطاع اخلاص حنو االستثمار واملشاركة الفعالة   -1
يف االقتصاد الوطين وزايدة حصته يف الناتج احمللي 

مبا حيقق منًوا يف االقتصاد الوطين.
توسيع نطاق مشاركة املواطنني يف األصول املنتجة.  -2

زايدة فرص العمل والتشغيل األمثل للقوى الوطنية   -3
العاملة.

ميزانية  والتخفيف عن كاهل  العام  اإلنفاق  ترشيد   -4
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بتمويل  اخلاص  للقطاع  الفرصة  إباتحة  الدولة 
القيام  اليت ميكنه  وتشغيل وصيانة بعض اخلدمات 
مبجلس  اخلرباء  هليئة  الرمسي  اإللكرتوين  )املوقع  هبا 

الوزراء(.
- اليت 	  :2030 السعودية  العربية  اململكة  رؤية 

منهًجا  لتكون  الوزراء؛  جملس  مبوافقة  صدرت 
يف  والتنموي  االقتصادي  للعمل  طريق  وخارطة 
اململكة، وقد رمست الرؤية التوجهات والسياسات 
اخلاّصة  وااللتزامات  واألهداف  للمملكة،  العاّمة 
هبا، واليت تضمنت حماور وأهداف مهمة يف اجلوانب 
من  اليت  الربامج  من  وعدد  والتنموية،  االقتصادية 

ومنها: وأهدافها،  الرؤية  حماور  حُتقق  أن  شأهَّنا 
برانمج التوسع يف التخصيص: من خالل العمل على 
حتديد دقيق لعدٍد من القطاعات املالئمة للتخصيص، 
التوجه  هذا  إلجناح  متكامل  برانمٍج  إبعداد  والقيام 
املعرفة  ونقل  العاملية  املمارسات  أفضل  من  واالستفادة 
وعلمي  متوازن  بشكل  األهداف  حتقيق  من  والتأكد 

.)2030 اململكة  لرؤية  الرمسي  اإللكرتوين  )املوقع 
- املركز الوطين للتخصيص:	

انطالقًا من رؤية اململكة 2030 صدر قرار جملس 
 1439/8/3 واتريخ   )2018/5/2( رقم  املركز  إدارة 
الوطين  املركز  تنظيم  على  بناًء  املوافق 2018/4/19، 
 )355( رقم  الوزراء  جملس  بقرار  الصادر  للتخصيص 
رقم  الوزراء  جملس  وقرار  1438/6/7هـ،  واتريخ 
)665( واتريخ 1438/11/8هـ القاضي ابملوافقة على 
املستهدفة  للقطاعات  اإلشرافية  اللجان  عمل  قاعدة 
للتخصيص،  الوطين  )املركز  ومهامها  ابلتخصيص 
املستهدفة  القطاعات  أهم  ومن  ص2(.  1440أ: 
لديه يف التخصيص هي القطاعات التابعة لوزارة املوارد 
البشرية والتنمية االجتماعية )املركز الوطين للتخصيص، 

ص5(. 1440ب: 

ج- النظرية املستخدمة
 يف الدراسة:

نظرية اخلصخصة:
ُتسمَّى أحيااًن نظرية الوكيل الرئيس، وتسعى لتحديد 
العالقة بني طرفني األول منهما يرغب يف إمتام املهمة، 
والثاين الذي يوافق على إكمال تلك املهمة. وتعتمد يف 
فلسفتها على تقاسم املخاطر يف املعامالت االقتصادية؛ 
حيث يتفق الطرفان على تقسيم املخاطرة بطريقة يتفقان 
وهكذا  متطابقة،  ستكون  بينهما  املخاطر  وأنَّ  عليها، 
يتم  خالهلا  من  اليت  األداة  هو  بينهما  العقد  يصبح 
 Lombard and Morris, حتديد تلك املخاطر وإدارهتا
(2012(، كما أنَّ النظام السائد يعتمد حمكًما حمايًدا يف 

الشرعية  املتعاقدة، وأنَّ احملاكم  املنازعات بني األطراف 
وأنَّ  املخاطر،  حول  املنازعات  يف  النهائي  احملكم  هي 
على  اخلصخصة  أثر  بني  مباشرة  إجيابية  عالقة  هناك 
 Avishur, 2000;) االجتماعية  والرفاهية  اإلنتاج 
Carey, 2008(، كما أتخذ املنافسة بعني االعتبار بداًل 

 Dong, 2015: 101; Fischer, et al,) من االحتكار
.(2003; Aktan, 1995

ومُيكن االستفادة من النظرية يف حتديد أوجه العالقة 
بني أطراف اخلصخصة )القطاع العام األسبق، والقطاع 
اخلاص املستثمر(، ابإلضافة إىل إمكانية توضيح اهلدف 
االجتماعية  ابلرفاهية  وعالقتها  اخلصخصة  تفعيل  من 
بداًل  املنافسة  حتقيق  يف  أثرها  وتصحيح  للمستفيدين، 

االحتكار. من 
اثمًنا: الدراسات السابقة، وتنقسم إىل ثالثة أنواع، 

وهي كاآليت:
أ-الدراسات املتعلقة ابلقطاع اخلاص ودوره جتاه 
السعودي،  ابجملتمع  ُأجريت  واليت  املستدامة،  التنمية 

ومنها     ما يتعلق مبشكلة الدراسة، وهي كاآليت:
دراسة الزهراين )2009( اليت أهم نتائجها أنَّ: هناك 
إدراك للمسؤولية االجتماعية من قبل القطاع اخلاص من 
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حيث املبدأ وليس من حيث التطبيق.
نتائجها  أهم  من  اليت   )2014( الشاماين  ودراسة 
الوصول إىل أنَّ هناك ضعًفا يف مشاركة القطاع اخلاص 

احلكومي. الصحي  القطاع  دعم  جتاه 
أنَّ:  نتائجها  أهم  اليت   )2015( احلميان  ودراسة 
املسؤولية  عن  األعمال  رجال  بني  السائد  املفهوم 
األخالقي  االلتزام  اآلتية:  األبعاد  يتضمن  االجتماعية 
االجتماعية،  اإلنسان  حقوق  ومراعاة  اجملتمع،  جتاه 

ابملواطنة. وشعورهم  األعمال  رجال  وواجب 
ابملسؤولية  املتعلقة  السابقة  الدراسات  وبتحليل 
االجتماعية جند أنَّ لدى القطاع اخلاص شعورًا ابملواطنة، 
املبدأ،  االجتماعية من انحية  املسؤولية  يدرك  أنه  كما 
ولكن بشكل ال يرتقي للخصخصة، وهذا من الطبيعي 
دعم  اخلاص يف  القطاع  مشاركة  إىل ضعف  يؤدِّي  أن 

العام. القطاع 
الظروف  ذوي  ابأليتام  املتعلقة  ب-الدراسات 
اخلاصة، اليت ُأجريت ابجملتمع السعودي، وما يواجهونه 
وضعهم  بسبب  خمتلفة  اجتماعية  مشكالت  من 
معاانهتم  النسب(، وكذلك  )جمهويل  االجتماعي كوهَّنم 
من قصور الرعاية االجتماعية املؤسسية، واليت كان أمهها 

وهي كاآليت: الدراسة،  مبشكلة  يتعلق  ما 
دراسة البار (Albar, 2006) اليت أهم نتائجها أنَّ: 
العديد من نزالء املؤسسات اإليوائية تعرضوا لرعاية غري 
وأفقد  اهلوية،  مشكلة  من  عّمق  الذي  األمر  مستقرة، 
أسلوب  إىل  ابإلضافة  ابألمان،  الشعور  منهم  الكثري 
اخلارجي،  اجملتمع  عن  عزلة  زادهم  االجتماعية  الرعاية 
ونقص يف مهاراهتم االجتماعية، كما أنَّه ال توجد رؤية 
أو برانمج رمسي يهدف لتهيئة وإعداد األيتام واليتيمات 

الدور واالعتماد على أنفسهم. حلياة ما بعد 
ودراسة الرباق )2011( اليت أهم نتائجها أنَّ: األيتام 
حباجة ملزيٍد من الرعاية االجتماعية لتلبية احتياجاهتم املختلفة 
ابجملتمع. والدمج  ابألمان  والشعور  دائم،  مقٍر  كتوفري 

أنَّ:  نتائجها  أهم  اليت   )2012( العيسى  ودراسة 
من  قدرًا  لأليتام  حيقق  النموذجي  اإلسكان  مشروع 
على  التعرف  يف  ويساعدهم  اجملتمع،  يف  االندماج 
سلوكيات وعادات اجتماعية إجيابية مل يعرفوها من قبل، 
وأبهَّنم ال جيدون صعوبة يف التخلص من بعض مشاعر 
اخلوف واخلجل من أن يعرف الناس شيًئا عن األوضاع 
االجتماعية هلم )كوهَّنم أيتام(، األمر الذي قد ُيسهم يف 
اندماجهم مع غريهم يف ضوء عزلتهم عن اجملتمع بسبب 

اهلوية اليت حالت دون ذلك.
اتفقت  أهَّنا مجيًعا  السابقة جند  الدراسات  وبتحليل 
يف مدى معاانة األيتام من االجتاهات واملشاعر واإلنكار 
والسلبية جتاه أنفسهم واآلخرين واجملتمع، مع إحساسهم 
الثقة ابلنفس مع اآلخرين  ابلنقص، والدونية، وضعف 
واجملتمع؛ مما يستدعي ذلك تنمية مهاراهتم االجتماعية 
أنفسهم وجمتمعاهتم  االجتماعية جتاه  املسؤولية  لتحقيق 
من خالل دجمهم يف احلياة اجملتمعية، واليت من املأمول 
أن تتحقق يف حال تفعيل خصخصة الرعاية االجتماعية 

هلم.
اخلدمات  خبصخصة  املتعلقة  ج-الدراسات 
واليت  السعودي،  ابجملتمع  ُأجريت  واليت  االجتماعية، 
وهي كاآليت: الدراسة،  مبشكلة  يتعلق  ما  أمهها  كان 

أنَّ:  نتائجها  أهم  اليت   )2004( احلميضي  دراسة 
اخلصخصة تؤدِّي إىل زايدة الكفاءة واإلنتاجية، والدفع 
من  التحرر  وكذلك  اخلاصة،  االستثمارات  من  ملزيٍد 
مستوى  ورفع  العمل،  إجناز  وسرعة  احلكومي،  الروتني 

العميل. رضا  وحتقيق  املقدمة،  اخلدمة 
نتائجها  أهم  اليت   )2009( السحيباين  ودراسة 
هناك غيااًب واضًحا آلليات املسؤولية االجتماعية  أنَّ: 
وإسرتاتيجياهتا داخل غالبية الشركات اليت تسهم وتشارك يف 
ضعف االهتمام احلكومي والشعيب بقضااي البيئة، ويقابل 

ذلك غياب كبري ملبادرات القطاع اخلاص حياهلا. 
أنَّ:  نتائجها  أهم  اليت   )2012( السبيت  ودراسة 
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اخلدمات،  جبودة  تتعلق  إجيابية  آاثر  للخصخصة 
واملالية،  اإلدارية  والنواحي  واملستفيدين،  واملوظفني، 

االجتماعية. اخلدمة  ومبهنة 
خبصخصة  املتعلقة  السابقة  الدراسات  وبتحليل 
نتائج  للخصخصة  أنَّ  يتضح  االجتماعية  اخلدمات 
إجيابية، وأنَّ هناك ضعًفا ملبادرات القطاع اخلاص جتاهها.

اتسًعا: منهجية الدراسة:
أ- نوع الدراسة:

قدرة  هلا  اليت  الوصفية  الدراسات  من  الدراسة  تُعدُّ 
على وصف خصخصة الرعاية االجتماعية لأليتام ذوي 
من   ،2030 اململكة  رؤية  ضوء  يف  اخلاصة  الظروف 

ومعوقاهتا. وسلبياهتا  إجيابياهتا  حيث 
 ب- منهج الدراسة:

االجتماعي  املسح  منهج  على  الدراسة  اعتمدت 
الشامل أبسلوب دلفاي؛ جلمع البياانت الالزمة بوساطة 
جوالت متتالية جملموعة من اخلرباء إبدارة رعاية األيتام 
بوزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية حول موضوع 
الدراسة، وقد اختري أسلوب دلفاي إلجناز هذه الدراسة 
حول  االستشرايف  الفكر  إثراء  يف:  لتميزه  االستشرافية 
الناجتة من خالل إشراك عدٍد من  املستقبل والتوقعات 
اخلرباء يف موضوع الدراسة، واملسامهة يف اإلدالء آبرائهم 
املبنية على خرباهتم، وانعدام التأثر ابألفكار أو التوقعات 
دون  آرائهم  يف  النظر  إعادة  من  ومتكنهم  اخلرباء،  بني 
تردد من خالل التغذية الراجعة واملرونة يف استبعاد اآلراء 

املتوافقة. غري 
ج- جمتمع الدراسة: 

األيتام  رعاية  إبدارة  العاملني  للخرباء  شامل  حصر 
ابستخدام  االجتماعية  والتنمية  البشرية  املوارد  بوزارة 

اآلتية: للمربرات   ،)42 )وعددهم  العمدية  العينة 
عالقة الباحث اإلجيابية معهم، ورغبتهم وتشجيعهم 	 

له يف إجراء هذه الدراسة.
ما ميلكونه من خربات عملية يف جمال رعاية األيتام.	 

أو 	  األيتام  رعاية  إدارة  يف  قيادية  مناصب  توليهم 
اإليوائية. الدور 

استعدادهم التام ابالشرتاك يف الدراسة.	 
- وقد شارك يف اجلولة األوىل )6( خرباء، ويف اجلولة 	

الثالثة  اجلولة  )82( خبريًا ويف  الدراسة  من  الثانية 
خبريًا.  )24(

د- حدود الدراســـــة:
- العاملني إبدارة رعاية األيتام 	 البشـرى: اخلرباء  احلد 

االجتماعية. والتنمية  البشرية  املوارد  بوزارة 
- رعاية 	 إدارة  على  الدراسة  طُبقت  املكاين:  احلد 

االجتماعية. والتنمية  البشرية  املوارد  بوزارة  األيتام 
- يف 	 كانت  البياانت  مجع  فرتة  الزمنـي:  احلد 

1443/2/5هـ وحىت 1443/3/13هـ. 
هـ- أداة الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة فقد مت استخدام االستبانة 
الدراسات  البياانت، وذلك ابالعتماد على  أداة جلمع 
مبوضوع  املرتبط  النظري  والرتاث  السابقة،  والبحوث 

مرحلتني مها: تصميمها يف  الدراسة، مت 
1- مرحلة االستبانة املفتوحة: استخدمت يف اجلولة 
األوىل وذلك يف صورة استقرائية، أُرسلت للخرباء استبانة 
مفتوحة حتتوي على أسئلة مباشرة مفتوحة متثل األسئلة 
الرئيسة للدراسة. وُصمِّمت بشكل مُيكِّن اخلرباء املشاركني 
من اإلجابة عن األسئلة يف شكل نقاط مستقلة، وطُلب 
منهم أن تكون اإلجاابت يف صورة مجل وعبارات حيمل 
كلٌّ منها فكرة واحدة؛ ألنَّه سيتم يف هذه املرحلة توليد 
وذلك  املستقبل،  واستشراف  الرؤى،  وبناء  األفكار، 

ابستخدام قدرهتم على التفكري اإلبداعي. 
اجلولة  يف  استخدمت  املغلقة:  االستبانة  مرحلة   -2
الثانية. ومت بناؤها من األفكار والرؤى اليت أسفرت عنها 
اجلولة األوىل. وتنقسم االستبانة إىل حماور، حيتوي كل 
حمور على جمموعة من العبارات اليت من شأهَّنا يف النهاية 
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الرعاية االجتماعية  أن ُتسهم يف استشراف خصخصة 
لأليتام، وذلك ضمن األبعاد الرئيسة اآلتية:

اخلصائص االجتماعية والدميوغرافية جملتمع الدراسة. -
لأليتام -  االجتماعية  الرعاية  خصخصة  إجيابيات 

اخلاصة. الظروف  ذوي 
سلبيات خصخصة الرعاية االجتماعية لأليتام ذوي  -

الظروف اخلاصة.
معوقات خصخصة الرعاية االجتماعية لأليتام ذوي  -

الظروف اخلاصة.
االجتماعية  - الرعاية  خصخصة  لتفعيل  مقرتحات 

اخلاصة. الظروف  ذوي  لأليتام 
و- صدق االستبانة:

الصدق  ومها:  الصدق  من  نوعني  على  اعتمدت 
اإلحصائي:  والصدق  الظاهري، 

االستبانة 	  بتوزيع  الباحث  قام  الظاهري:  الصدق 
جبامعة  االجتماعية  اخلدمة  أساتذة  من   )8( على 
عبارات  وضوح  مدى  لتحديد  وذلك  حائل، 
الدراسة  مبوضوع  ارتباطها  ومدى  االستبانة 
التعديالت  إدخال كافة  مت  مقرتحاهتم  على  وبناًء 
واإلضافات املقرتحة من قبل السادة احملكمني، وقد 
استُبعدت األسئلة وبدائلها اليت قلَّت نسبة االتفاق 
عليها عن )85%(، وقد مت حساب نسبة االتفاق 

اآلتية: للمعادلة  وفًقا 
 الصدق اإلحصائي: مت حساب الصدق اإلحصائي 	 

أبخذ اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات االستبانة؛ حيث 
يف  الصدق  عملييت  إجراء  أفاد  وقد   )0.93( بلغ 
إلغاء بعض العبارات، وإعادة صياغة بعضها اآلخر 

مبا يتالءم مع أهداف الدراسة.
ز- ثبـات االستبانة:

بعد إجراء التعديالت على االستبانة حبيث أصبحت 

يف الصورة النهائية، قام الباحث حبساب معامل الثبات 
Reset	Test؛  االختبار  إعادة  وذلك ابستخدام طريقة 
حيث قام بتطبيق االستبانة على عينة قوامها )8( من 
اخلرباء، بعد ذلك مت إعادة التطبيق بعد مخسة عشر يوًما 
من التطبيق األول على العينة نفسها، ومت حساب ثبات 
االستبانة ابستخدام معامل ارتباط بريسون بني درجات 
التطبيقني األول والثاين، وقد تراوحت قيم معامل الثبات 
ما بني 0.85، 0.88 عند مستوى معنوية 0.05، كما 
لالستبانة  الكلية  للدرجة  الثبات  معامل  قيمة  بلغت 
هذه  وقد جاءت  معنوية 0.01،  مستوى  عند   0.86
القيم ملعامل الثبات مرتفعة، مما يُعطي مؤشرًا جيًدا على 

ثبات االستبانة، ومن مثَّ إمكانية التطبيق امليداين.
ح- األساليب اإلحصائية املستخدمة:

استخدم الباحث العديد من األساليب اإلحصائية 
برانمج  ابستخدام  اإلحصائية  اجلداول  استخراج  ومت 
 SPSS	V) احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية برانمج
20)، ومنها: التكرارات، والنسبة املئوية، ومعامل ارتباط 

بريسون، ومعادلة جتمان حلساب نسبة االتفاق ابلنسبة 
لصدق احملكمني، والوزن النسيب والوسط املرجح. كما مت 
احلكم على املستوى ابستخدام الوزن النسيب إذا تراوحت 
 0.64-0 بني  البعد  أو  للعبارة  النسيب  الوزن  قيمة 
أو  للعبارة  النسيب  الوزن  قيمة  تراوحت  إذا  منخفض، 
قيمة  تراوحت  إذا  متوسط،   0.74-0.65 بني  البعد 
الوزن النسيب للعبارة أو البعد بني 0.75 فأكثر مرتفع.

عاشًرا: حتليل نتائج الدراسة ومناقشتها:
أ- خصائص جمتمع الدراسة:

جدول رقم )1( يوضح توزيع عينة الدراسة طبًقا للسن )ن =٤2(.

%كاملتغريات

37.1أقل من 40 سنة.

3٦85.8من 40 - أقل من 50 سنة.

37.1من 50 سنة فأكثر.
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تشري بياانت اجلدول رقم )1( إىل أنَّ الفئة العمرية 
لعينة الدراسة من 40 إىل أقل من 50 سنة جاءت يف 
يف  ابلتساوي  تليها   ،)%85.8( بنسبة  األول  الرتتيب 
والفئة  سنة،   40 من  أقل  العمرية  الفئة  الثاين  الرتتيب 
وهذ   ،)%7.1( بنسبة  فأكثر  سنة   50 من  العمرية 
النتيجة مؤشرًا من شأنه أن ُيسهم كثريًا بشكل إجيايب يف 
تقبل فكرة خصخصة الرعاية االجتماعية لأليتام ذوي 

اململكة 2030. رؤية  وتفعيل  اخلاصة،  الظروف 
طبًقا  الدراسة  عينة  توزيع  يوضح   )2( رقم  جدول 

)ن=٤2(. االجتماعية  للحالة 
%ك املتغريات
--أعزب
٤2100متزوج
--مطلق
--أرمل

أشارت بياانت اجلدول رقم )2( إىل أنَّ مجيع أفراد 
عينة الدراسة متزوجون بنسبة )100%(، وهذه النتيجة 
متثل انطباًعا يف الدور املأمول منهم يف تفعيل املسؤولية 
الظروف  ذوي  األيتام  مع  وكذلك  لديهم،  االجتماعية 
يؤثر  أن  شأنه  من  فيما  اخلاص،  القطاع  ومع  اخلاصة 
إجيااًب يف حتقيق خصخصة رعاية األيتام ذوي الظروف 

اخلاصة يف ضوء رؤية اململكة 2030.
جدول رقم )3( يوضح توزيع عينة الدراسة طبًقا للمستوى التعليمي 

)ن=2٤(.
%ك املتغريات
2٤57.1بكالوريوس
921.٤دبلوم عايل
٦1٤.3ماجستري
37.1دكتوراه

تشري بياانت اجلدول رقم )3( إىل أنَّ عينة الدراسة 
اليت حتمل مؤهل بكالوريوس جاءت يف الرتتيب األول 
بنسبة )57.1%(، يف حني أنَّ من حيمل مؤهل دبلوم 
عايل من عينة الدراسة جاءت يف الرتتيب الثاين بنسبة 
عينة  من  ماجستري  مؤهل  حيمل  من  أمَّا   ،)%21.4(
 ،)%14.3( بنسبة  الثالث  الرتتيب  الدراسة جاءت يف 

عينة  من  دكتوراه  مؤهل  حيمل  من  واألخري  الرابع  ويف 
الدراسة جاءت يف الرتتيب الرابع بنسبة )7.1%(، وهذه 
النتيجة من شأهَّنا أن تدعم الرؤية االستشرافية خلصخصة 
من  حيملونه  ملا  اخلاصة؛  الظروف  ذوي  األيتام  رعاية 

عالية. تعليمية  مؤهالت 
طبًقا  الدراسة  عينة  توزيع  يوضح   )٤( رقم  جدول 

)ن=٤2(. العلمي  للتخصص 
%ك املتغريات

921.4خدمة اجتماعية
614.3علم نفس

614.3علم اجتماع
1228.6شريعة
37.1حماسبة

37.1تربية ودعوة
37.1دراسات إسالمية

تشري بياانت اجلدول رقم )4( إىل أنَّ عينة الدراسة 
اليت ختصصها العلمي شريعة جاءت يف الرتتيب األول 
بنسبة  الثاين  الرتتيب  يف  وجاءت   ،)%28.6( بنسبة 
)21.4%( اليت ختصصها خدمة اجتماعية، وجاءت يف 
الرتتيب الثالث بنسبة )14.3%( كلٌّ من: ختصص علم 
نفس، وعلم اجتماع، ويف الرتتيب الرابع واألخري جاءت 
ودراسات  ودعوة،  وتربية  حماسبة،  ختصص  من:  كلٌّ 
إسالمية بنسبة )7.1%(، وهذه النتيجة توضح أنَّ عينة 
الدراسة حيملون ختصصات خمتلفة، وأنَّ بعضها بعيٌد عن 

االجتماعي. العمل 
الوظيفي  للُمسمَّى  الدراسة طبًقا  توزيع عينة  جدول رقم )5( يوضح 

)ن=٤2(.
%ك املتغريات

614.3أخصائي اجتماعي
614.3أخصائي نفسي.
614.3مراقب اجتماعي.
614.3ابحث اجتماعي.
1126.2 مشرف اجتماعي.
37.1ابحث اجتماعي مساعد.
37.1إداري.
12.4أمني صندوق.

تشري بياانت اجلدول رقم )5( إىل أنَّ عينة الدراسة 
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الرتتيب  يف  جاءت  اجتماعي  مشرف  مسّماها  اليت 
مسماها كل  اليت  وجاءت   ،)%26.2( بنسبة  األول 
ومراقب  نفسي،  وأخصائي  اجتماعي،  أخصائي  من: 
بنسبة  الثاين  الرتتيب  اجتماعي يف  اجتماعي، وابحث 
)14.3%(، وجاءت يف الرتتيب الثالث بنسبة )%7.1( 
مساعد،  اجتماعي  ابحث  مسماها:  اليت  من  كلٌّ 
وإداري، ويف الرتتيب الرابع واألخري جاءت اليت مسماها 
أمني صندوق بنسبة )2.4%(، وهذه النتيجة توضح أنَّ 
عينة الدراسة لديهم مسميات وظيفية متعدد ابلرغم من 
الظروف اخلاصة. األيتام ذوي  عملهم يف جمال رعاية 
جدول رقم )٦( يوضح توزيع عينة الدراسة طبًقا للخربة )ن=2٤(.

%كاملتغريات
921.4أقل من 5سنوات.

1535.7من 5-أقل من 10سنوات.

1228.6من 10-أقل من 15 سنة.

614.3من 15 سنة فأكثر.

تشري بياانت اجلدول رقم )6( إىل أنَّ عينة الدراسة 
يف  جاءت  سنوات   10 من  5-أقل  من  خربهتا  اليت 
الرتتيب  يف  وجاءت   ،)%35.7( بنسبة  األول  الرتتيب 
من  من 10-أقل  اليت خربهتا   )%28.6( بنسبة  الثاين 
15 سنة، وجاءت يف الرتتيب الثالث بنسبة )%21.4( 
الرابع  الرتتيب  ويف  سنوات،   5 من  أقل  خربهتا  اليت 
وهذه   ،)%14.3( بنسبة  خربهتا  اليت  جاءت  واألخري 
الدراسة لديهم خربات متنوعة  النتيجة توضح أنَّ عينة 

اخلاصة. الظروف  ذوي  األيتام  رعاية  جمال  يف 
الرعاية  خصخصة  إبجيابيات  اخلاصة  النتائج  ب- 

اخلاصة: الظروف  ذوي  لأليتام  االجتماعية 

 جدول رقم )7( يوضح إجيابيات خصخصة الرعاية االجتماعية لأليتام 
ذوي الظروف اخلاصة )ن=2٤(.

 املتوسطالعباراتم
احلسايب

 االحنراف
املعياري

 درجة
املوافقة

الرتتيب

 تُرّشد اإلنفاق العام وختفف من1
 صرف ميزانية الدولة.

9 أوافق3.79.682

 ُتسهل من عملية دمج اليتيم2
مبكًرا ابجملتمع احمللي.

 أوافق4.43.831
بشدة

3

 إحساس اجملتمع مبسؤوليته يف3
دعم اليتيم.

7أوافق4.141.002

 منح القطاع اخلاص الفرصة يف4
املشاركة ابلتنمية املستدامة.

8أوافق4.00.765

5
 تؤثر بشكل إجيايب يف تنشئة
 اليتيم مبا يتوافق مع ثقافة

اجملتمع.

 أوافق4.36.906
بشدة

5

6
 حتويل دور الوزارة من مقدم
 أو مزود للخدمة، إىل منّظم

 ومراقب.

 أوافق4.29.708
بشدة

6

 أوافق4.50.917حتسني جودة حياة اليتيم.7
بشدة

2

 زايدة التكافل االجتماعي بني8
.خمتلف شرائح اجملتمع وفئاته

 أوافق4.64.618
بشدة

1

 أوافق4.36.983ترسخ قيم اجملتمع لدى اليتيم.9
بشدة

4

 تشجيع رأس املال الوطين10
واألجنيب لالستثمار حملًيا.

10أوافق3.50.834

 أوافق4.20.824املتوسط العام للبعد

عينة  أفراد  استجاابت   )7( رقم  جدول  يوضح 
االجتماعية  الرعاية  خصخصة  إجيابيات  عن  الدراسة 
اجلدول  من  ويتبني  اخلاصة،  الظروف  ذوي  لأليتام 
حصول عبارات البعد )أوافق(؛ إذ بلغ املتوسط احلسايب 
العام هلذا البعد )4.20(، وجاء ترتيب العبارات الثالث 

اآليت: يف  األعلى 
الرتتيب األول عبارة: "زايدة التكافل االجتماعي بني 
خمتلف شرائح اجملتمع وفئاته" مبتوسط حسايب )4.64(، 
اليتيم"  عبارة: "حتسني جودة حياة  الثاين  الرتتيب  ويف 
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الثالث عبارة:  الرتتيب  مبتوسط حسايب )4.50(، ويف 
"ُتسهل من عملية دمج اليتيم مبكرًا ابجملتمع اخلارجي" 

مبتوسط حسايب )4.43(.
املنحى  ضوء  يف  النتائج  عنه  أسفرت  ما  وبتحليل 
االجتماعية  الرعاية  خلصخصة  أنَّ  يتضح  النظري، 
لأليتام ذوي الظروف اخلاصة إجيابيات متنوعة ومتعددة 
تصبُّ يف جمملها يف عملية دمج اليتيم ابجملتمع احمللي، 
كما تعمل على ترسيخ قيمة لديه، وتسهم يف حتسني 
مع  االجتماعي  التكافل  لزايدة  وصواًل  حياته  جودة 

شرائحهم. بشىت  اآلخرين  األفراد 
وبتحليل معطيات النتائج يف ضوء ما أسفرت عنه 
نتائج الدراسات السابقة والبحوث النظرية، يتضح أهَّنا 
تتفق مع نتيجة دراسة احلميضي )2004م( اليت توصلت 
إىل أنَّ اخلصخصة حتقق رضا العميل املستهدف منها. 
ونتيجة دراسة السبيت )2012م( اليت أكدت على أنَّ 
بتحسني  يتعلق  ما  اإلجيابية  اخلصخصة  آاثر  أهم  من 
مبهنة  وكذلك  للمستفيدين،  املقدمة  اخلدمات  جودة 
اخلدمة االجتماعية، وهذه اخلصخصة قد تكون احلل 
املناسب ملا أشارت له نتيجة دراسة الرباق )2011م( 
يف أنَّ األيتام حباجة ملزيٍد من الرعاية االجتماعية لتلبية 
احتياجاهتم املختلفة مثل الشعور ابألمان والدمج ابجملتمع، 
 (Albar, 2006) دراسة  نتيجة  له  أشارت  ما  وكذلك 
اليت ذكرت أنَّ أسلوب الرعاية االجتماعية احلالية زادهم 
عزلة عن اجملتمع احمللي، ونقص االعتماد على الذات.

إسرتاتيجية  أهداف  مع  النتيجة  هذه  تتوافق  كما 
التخصيص الصادرة من جملس الوزراء يف اململكة العربية 
اململكة  ورؤية  للتخصيص  الوطين  واملركز  السعودية 
املواطنني  حياة  حتسني  على  أكدت  اليت   ،2030
واخلدمات املقدمة هلم وصواًل لرفاهيتهم، ابإلضافة إىل 
أمهية إشراك القطاع اخلاصة يف حتقيق التنمية املستدامة، 
للتنمية  منوذًجا  إال  االجتماعية  الرعاية  وما خصخصة 
املستدامة، عن طريق رفع مستوى جودة اخلدمة املقدمة 

هلم، ومساعدهتم يف حل مشكالهتم، ودجمهم ابجملتمع 
واالنتماء  ابلوالء  وإحساسهم  ذاهتم،  على  واعتمادهم 
وهذه  وغريهم،  أنفسهم  على  النقمة  وعدم  للوطن، 
)2012م(  العيسى  دراسة  نتيجة  مع  تتفق  النتيجة 
لتلبية  االجتماعية  الرعاية  من  ملزيٍد  حباجة  م  أهَّنَّ يف 
ضوء  يف  النتيجة  تفسري  وميكن  املختلفة،  احتياجاهتم 
نظرية اخلصخصة يف أنَّ خصخصة رعاية األيتام ذوي 
الظروف اخلاصة هلا عالقة إجيابية مباشرة على اإلنتاج 
لتحقيق  وصواًل  األيتام  رعاية  مؤسسات  من  املأمول 

االجتماعية. الرفاهية 
االجتماعية  الرعاية  خلصخصة  أنَّ  الباحث  ويرى 
مستوى  على  إجيابيات  اخلاصة  الظروف  ذوي  لأليتام 
الفرد واجملتمع بقطاعاته املختلفة العام، واخلاص، والقطاع 
االجتماعي  التكافل  حتقيق  يف  ُتسهم  واليت  الثالث؛ 
حياة  نوعية  وحتسني  للمجتمع،  واالنتماء  وزايدته، 
األفراد، واليت مُيكن أن تتحقق من خالل تفعيل املسؤولية 
االجتماعية للقطاع اخلاص، وهذا الرأي يتوافق مع ما 
أشار له احلميان )2015م( يف اهتمام القطاع اخلاص 
املسؤولية االجتماعية واملواطنة. االلتزام أبخالقيات  يف 
الرعاية  خصخصة  بسلبيات  اخلاصة  النتائج  ج- 

اخلاصة: الظروف  ذوي  لأليتام  االجتماعية 
جدول رقم )8( يوضح سلبيات خصخصة الرعاية االجتماعية لأليتام 

ذوي الظروف اخلاصة )ن=2٤(.
 االحنرافاملتوسط احلسايبالعباراتم

املعياري
 درجة

املوافقة
الرتتيب

8حمايد3.291.29 أتثر رواتب املوظفني.1

2
 فقد بعض املوظفني

 العاملني برعاية األيتام
لوظائفهم.

2أوافق3.861.31

3

 وجود مقاومة من
 موظفي رعاية األيتام

 خلصخصة رعاية
األيتام.

7حمايد3.36.821

4
 انتقال رعاية األيتام
 لفريق عمل غري

متخصص.

9حمايد3.071.50
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 االحنرافاملتوسط احلسايبالعباراتم
املعياري

 درجة
املوافقة

الرتتيب

5

 عدم التوفيق بني
 أهداف رعاية األيتام

 وأهداف القطاع
اخلاص الرحبية.

4أوافق3.711.34

6

 ضعف الدور الرقايب
 الذي تقوم به الوزارة؛
 لكي ال تعود رعايتهم

هلا.

3أوافق3.861.07

7
 اإلضرار بقيم اجملتمع
 السائدة مما يؤثر على

شخصية اليتيم.

10حمايد2.641.18

8

 إخالل بعض
 القطاع اخلاص

 بشروط الرتاخيص
 املهنية املمنوحة هلم

للخصخصة.

5أوافق3.64.983

9

 اهتمام القطاع اخلاص
 ابجلانب الرحبي على
 حساب جودة رعاية

األيتام.

 أوافق4.29.708
بشدة

1

 التعارض مع ثقافة10
اجملتمع السائدة.

6أوافق3.43.501

أوافق3.511.07املتوسط العام للبعد

عينة  أفراد  استجاابت   )8( رقم  جدول  يوضح 
االجتماعية  الرعاية  خصخصة  سلبيات  عن  الدراسة 
اجلدول  من  ويتبني  اخلاصة،  الظروف  ذوي  لأليتام 
حصول عبارات البعد )أوافق(؛ إذ بلغ املتوسط احلسايب 
العام هلذا البعد )3.51(، وجاء ترتيب العبارات الثالث 

اآليت: يف  األعلى 
اخلاص  القطاع  "اهتمام  عبارة:  األول  الرتتيب 
األيتام"  رعاية  جودة  حساب  على  الرحبي  ابجلانب 
عبارة:  الثاين  الرتتيب  ويف   ،)4.29( حسايب  مبتوسط 
"فقد بعض املوظفني العاملني برعاية األيتام لوظائفهم" 
الثالث عبارة:  الرتتيب  مبتوسط حسايب )3.86(، ويف 
ال  لكي  الوزارة؛  به  تقوم  الذي  الرقايب  الدور  "ضعف 

.)3.86( حسايب  مبتوسط  هلا"  رعايتهم  تعود 
املنحى  ضوء  يف  النتائج  عنه  أسفرت  ما  وبتحليل 
النظري، يتضح أنَّ خلصخصة الرعاية االجتماعية لأليتام 
ذوي الظروف اخلاصة سلبيات متوقعة ومتمثلة يف أنَّ 

القطاع اخلاص قد يهتم ابجلانب الرحبي على حساب 
جودة اخلدمة املقدمة لأليتام ذوي الظروف اخلاصة يف 
حال خصخصة رعايتهم، ال سيما عند ضعف الرقابة 
عليهم من الوزارة خوفًا من عودة رعايتهم هلا، ابإلضافة 
إىل أنَّ بعض املوظفني الذين يعملون مع األيتام ذوي 
تفسري  يفقدون وظائفهم، وميكن  قد  اخلاصة  الظروف 
النتيجة يف ضوء نظرية اخلصخصة أبنَّ أغلب السلبيات 
قد يتم احلد منها عندما يتم العمل على أنَّ اخلصخصة 

أتخذ بعني االعتبار املنافسة بداًل من االحتكار.
النظري  اإلطار  النتائج يف ضوء  وبتحليل معطيات 
املعوقات  من  ابلرغم  أنَّه  يرى  الباحث  فإنَّ  للدراسة 
املتوقعة فإنَّ هناك إمكانية خلصخصة الرعاية االجتماعية 
لأليتام ذوي الظروف اخلاصة وحتقيقها من خالل تفعيل 
التنمية املستدامة على أكمل وجه، السيما وأنه ميكن 
أن تتحقق عدد من الفوائد منها: التخفيض من األعباء 
املوارد  بوزارة  ممثلة  الدولة  تتحملها  اليت  واإلدارية  املالية 
الرعاية  حتسني  وكذلك  االجتماعية،  والتنمية  البشرية 
اخلاصة،  الظروف  ذوي  لأليتام  املقدمة  االجتماعية 
الحتياجاهتم كمًّا  أكرب  بدرجة  االستجابة  وإمكانية 
وكيًفا، ويف ضوء ذلك يرى الباحث عدًدا من اخلطوات 
اليت يستحسن استخدامها للحدِّ من السلبيات، وهي:

واخلاص،  العام  القطاع  بني  األدوار  توزيع  إعادة   .1
وانسحاب وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية 
تدرجيًيا من بعض املهام واملسؤوليات الـَمنوطة هبا، 
وتقييم ومتابعة،  تراخيص  منح  فقط  وليكن دورها 
قبل  من  اخلاصة  للمبادرات  اجملال  تُتيح  أن  على 
القطاع اخلاص يف تشكيل وحدات سكنية خاصة 
الرعاية  أهداف  وفق  عمل  آلية  وضع  مع  ابأليتام 
الشريعة  مع  يتوافق  ومبا  الفئة،  هلذه  االجتماعية 

اإلسالمية وثقافة اجملتمع السعودي.
منح القطاع اخلاص الفرصة يف املشاركة يف التنمية   .2
األيتام  رعاية  يف  االستثمار  خالل  من  املستدامة 
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وجماالت  ألنشطة  الدولة  وإفراغ  هبا،  والنهوض 
أخرى.

تبدأ  أن  األفضل  الباحث  يرى  سبق  ما  ضوء  ويف 
الظروف  ذوي  لأليتام  االجتماعية  الرعاية  خصخصة 
تطبيق  خالل  من  املستدامة،  للتنمية  أمنوذًجا  اخلاصة 
السعودية،  العربية  اململكة  مناطق  إحدى  يف  التجربة 
وُيستحسن أن تكون مع إحدى شركات القطاع اخلاص 
العمالقة، كشركة سابك، أو شركة أرامكو، أو كأحد 
إحدى  أو  االتصاالت،  شركات  إحدى  أو  البنوك، 
شركات الطريان، وذلك بعد تقييمها؛ ليمكن تعميمها 
بعد تدعيم نقاط القوة، ومعاجلة نقاط الضعف يف هذه 
تواجهها  قد  اليت  والتحدايت  املعوقات  التجربة وجتاوز 

التنفيذ. عند 
الرعاية  خصخصة  مبعوقات  اخلاصة  النتائج  د- 

اخلاصة: الظروف  ذوي  لأليتام  االجتماعية 
الرعاية  جدول رقم )9( يوضح معوقات خصخصة 
االجتماعية لأليتام ذوي الظروف اخلاصة )ن=٤2(.

 املتوسطالعباراتم
احلسايب

 االحنراف
املعياري

 درجة
املوافقة

الرتتيب

 قلة اخلربة يف جمال خصخصة1
 الرعاية االجتماعية ابجملتمع
السعودي.

 أوافق4.73.445
بشدة

1

 حاجة القطاع اخلاص إىل2
 وضوح رؤية طبيعة الرعاية
 االجتماعية لأليتام.

 أوافق4.64.485
بشدة

2

 عدم تفعيل التسويق االجتماعي3
البشرية املوارد  وزارة  قبل   من 
حول االجتماعية   والتنمية 
لأليتام. االجتماعية  الرعاية 

 أوافق4.43.501
بشدة

3

فرص4 تقليل  من   اخلوف 
 التوظيف يف وزارة املوارد البشرية

االجتماعية. والتنمية 

9أوافق3.79.871

علمية5 دراسات  وجود   عدم 
تتعلق إسرتاتيجية   وخطط 
االجتماعية الرعاية   خبصخصة 

. م يتا لأل

8أوافق3.861.42

 املتوسطالعباراتم
احلسايب

 االحنراف
املعياري

 درجة
املوافقة

الرتتيب

املسؤولية6 تفعيل  آليات   غياب 
ابلقطاع املتعلقة   االجتماعية 

اخلاص.

6أوافق4.001.43

التشجيعية7 احلوافز  وجود   عدم 
اخلاص. للقطاع 

7أوافق4.00.937

اإلجراءات8 بعض   تعقيد 
 احلكومية اليت قد تواجه القطاع

. ص خلا  ا

10أوافق3.431.41

ملعىن9 اجملتمع  أفراد  إدراك   عدم 
. خلصخصة ا

 أوافق4.29.805
بشدة

5

 ضعف البنية التحتية والتجهيزات10
الالزمة لدى القطاع اخلاص.

 أوافق4.36.906
بشدة

4

أوافق4.15.922املتوسط العام للبعد

عينة  أفراد  استجاابت   )9( رقم  جدول  يوضح 
االجتماعية  الرعاية  خصخصة  معوقات  عن  الدراسة 
اجلدول  من  ويتبني  اخلاصة،  الظروف  ذوي  لأليتام 
حصول عبارات البعد )أوافق(؛ إذ بلغ املتوسط احلسايب 
العام هلذا البعد )4.15(، وجاء ترتيب العبارات الثالث 

اآليت: يف  األعلى 
الرتتيب األول عبارة: "قلة اخلربة يف جمال خصخصة 
الرعاية االجتماعية ابجملتمع السعودي" مبتوسط حسايب 
القطاع  "حاجة  عبارة:  الثاين  الرتتيب  ويف   ،)4.73(
االجتماعية  الرعاية  طبيعة  رؤية  وضوح  إىل  اخلاص 
لأليتام" مبتوسط حسايب )4.64(، ويف الرتتيب الثالث 
قبل  من  االجتماعي  التسويق  تفعيل  "عدم  عبارة: 
الرعاية  حول  االجتماعية  والتنمية  البشرية  املوارد  وزارة 

.)4.43( حسايب  مبتوسط  لأليتام"  االجتماعية 
املنحى  ضوء  يف  النتائج  عنه  أسفرت  ما  وبتحليل 
خلصخصة  متوقعة  معوقات  هناك  أنَّ  يتضح  النظري، 
اخلاصة  الظروف  ذوي  لأليتام  االجتماعية  الرعاية 
سلبيات متمثلة يف قلة خربة القطاع اخلاص يف اجملتمع 
االجتماعية،  الرعاية  خصخصة  جمال  يف  السعودي 
ابإلضافة إىل عدم وضوح رؤية طبيعة الرعاية االجتماعية 
التسويق  عدم  بسبب  اخلاص  القطاع  لدى  لأليتام 
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البشرية  املوارد  وزارة  قبل  من  هلا  املناسب  االجتماعي 
استعداد  يشوب  ما  وكذلك     االجتماعية،  والتنمية 
التحتية  البنية  لرعايتهم يف ظل ضعف  اخلاص  القطاع 

قبلهم. من  اخلصخصة  لتفعيل  الالزمة  والتجهيزات 
مشروع  أي  أنَّ  الطبيعي  من  أنَّه  الباحث  ويرى 
اجتماعي يُطرح ألول مرة قد يواجه بعض الصعوابت 
والتحدايت اليت تؤثر عليه يف بداايته؛ لذا فقد يستحسن 
جتربته من خالل اخلصخصة بشكل فعال وإجيايب من 
عمل  وآليات  إسرتاتيجيات  وفق  اخلاص  القطاع  قبل 

قائمة على البحث والدراسة. وهذا الرأي يتوافق مع ما 
)2009م(  والسحيباين  )2009م(  الزهراين  له  أشار 
والشاماين )2014م( يف أنَّ للقطاع اخلاص دورًا ابرزًا 
يُقدِّمه من  يف دعم بعض فئات اجملتمع من خالل ما 
برامج وأنشطة خمتلفة ابلرغم من قصور آليات املسؤولية 
القطاع اخلاص. االجتماعية وإسرتاتيجياهتا يف شركات 
الرعاية  خصخصة  بتفعيل  اخلاصة  النتائج   هـ- 

اخلاصة: الظروف  ذوي  لأليتام  االجتماعية 

جدول رقم )10( يوضح مقرتحات تفعيل خصخصة الرعاية االجتماعية لأليتام ذوي الظروف اخلاصة )ن=٤2(.
 املتوسطالعباراتم

احلسايب
الرتتيبدرجة املوافقةاالحنراف املعياري

1أوافق بشدة4.86.354نشر ثقافة املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص.1

7أوافق بشدة4.29.970تشجيع القطاع اخلاص يف البدء على تقدمي برامج خصخصة رعاية األيتام.2

 التوعية أبمهية هَّنوض القطاع اخلاص مبسؤولياته االجتماعية وأثرها يف تعزيز3
مكانته بني أفراد اجملتمع.

2أوافق بشدة4.57.630

 تدريب القطاع اخلاص من قبل الوزارة على إسرتاتيجيات خصخصة رعاية4
 األيتام.

8أوافق بشدة4.211.025

 تنفيذ برامج مشرتكة بني القطاع العام واخلاص ذات ثقل إسرتاتيجي خاصة5
خبصخصة رعاية األيتام.

5أوافق بشدة4.36.727

3أوافق بشدة4.50.506هتيئة املوظفني وإحلاقهم بربامج تدريبية خاصة أبمهية خصخصة رعاية األيتام.6

9أوافق بشدة4.21.682عقد مؤمترات علمية بشأن خصخصة رعاية األيتام.7

9أوافق بشدة4.21.682عقد ورش عمل تتضمن جتارب عاملية يف جمال خصخصة رعاية األيتام.8

 التسويق للخطة اإلسرتاتيجية للوزارة فيما يتوافق مع تفعيل رؤية اململكة9
2030 وتوجهها لتفعيل برامج اخلصخصة.

6أوافق بشدة4.35.726

4أوافق بشدة4.42.630هتيئة األيتام ابلتدرج؛ النتقال رعايتهم للقطاع اخلاص.10

أوافق بشدة4.40.693املتوسط العام للبعد

يوضح جدول رقم )10( املقرتحات املقدمة من أفراد 
عينة الدراسة اليت من شأهَّنا أن تفعل خصخصة الرعاية 
الظروف اخلاصة، ويتبني من  االجتماعية لأليتام ذوي 
بلغ  إذ  )أوافق بشدة(؛  البعد  اجلدول حصول عبارات 
املتوسط احلسايب العام هلذا البعد )4.40(، وجاء ترتيب 

العبارات كاآليت:

املسؤولية  ثقافة  "نشر  عبارة:  األول  الرتتيب 
االجتماعية للقطاع اخلاص" مبتوسط حسايب )4.86(، 
هَّنوض  أبمهية  "التوعية  عبارة:  الثاين  الرتتيب  ويف 
تعزيز  وأثرها يف  االجتماعية  مبسؤولياته  اخلاص  القطاع 
 ،)4.56( حسايب  مبتوسط  اجملتمع"  أفراد  بني  مكانته 
وإحلاقهم  املوظفني  "هتيئة  عبارة:  الثالث  الرتتيب  ويف 
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األيتام"  تدريبية خاصة أبمهية خصخصة رعاية  بربامج 
عبارة:  الرابع  الرتتيب  ويف   ،)4.50( حسايب  مبتوسط 
"هتيئة األيتام ابلتدرج؛ النتقال رعايتهم للقطاع اخلاص" 
مبتوسط حسايب )4.42(، ويف الرتتيب اخلامس عبارة: 
العام واخلاص ذات  القطاع  برامج مشرتكة بني  "تنفيذ 
األيتام"  رعاية  خبصخصة  خاصة  إسرتاتيجي  ثقل 
مبتوسط حسايب )4.36(، ويف الرتتيب السادس عبارة: 
مع  يتوافق  فيما  للوزارة  اإلسرتاتيجية  للخطة  "التسويق 
برامج  لتفعيل  وتوجهها   2030 اململكة  رؤية  تفعيل 
الرتتيب  ويف   ،)4.35( حسايب  مبتوسط  اخلصخصة" 
البدء على  القطاع اخلاص يف  السابع عبارة: "تشجيع 
تقدمي برامج خصخصة رعاية األيتام" مبتوسط حسايب 
القطاع  "تدريب  عبارة:  الثامن  الرتتيب  ويف   ،)4.29(
إسرتاتيجيات خصخصة  على  الوزارة  قبل  من  اخلاص 
الرتتيب  األيتام" مبتوسط حسايب )4.21(، ويف  رعاية 
بشأن  علمية  مؤمترات  "عقد  عبارة:  واألخري  التاسع 
عمل  ورش  "عقد  وعبارة:  األيتام"  رعاية  خصخصة 
تتضمن جتارب عاملية يف جمال خصخصة رعاية األيتام" 

.)4.21( حسايب  مبتوسط 
 ويرى الباحث أنَّ هذه املقرتحات بال شك مُيكن 
االستفادة منها يف وضع الرؤية االستشرافية خلصخصة 

رعاية األيتام ذوي الظروف اخلاصة.
احلادي عشر: الرؤية االستشرافية خلصخصة الرعاية 

االجتماعية يف ضوء رؤية اململكة 2030:
أ- منطلقات الرؤية:

- خالهلا 	 من  اليت  االجتماعية:  اخلدمة  فلسفة 
من  مستمدة  ومبادئ  قيٍم  ذات  إنسانية  مهنة  تُعدُّ 
واقعها االجتماعي وتراثها العلمي، معتمدة على أسس 
األفراد  قدرات  تنمية  ُتستهدف  ومهارية  وقيمية  معرفية 

مثلى. حياة  جلودة  وصواًل  واستثمارها؛ 
-  مبادئ اخلدمة االجتماعية: اليت تسعى لاللتزام 	

االجتماعي،  والتكافل  التضامن  إىل  تدعو  كوهَّنا  هبا؛ 
وتنعكس من خالل اهتمامها وإمياهَّنا بضرورة دفع عملية 
التنمية بكل عناصرها مثل االهتمام ابألفراد، بوصفهم 

جوهر التنمية املستدامة.
- اخلاص؛ 	 القطاع  مؤسسات  بني  التشبيك   

ملنع االزدواجية وتكرار اخلدمة، والتنسيق املتكامل بني 
الشركات يف الربامج واخلدمات اليت ُترتجم الرؤية الشاملة 
أهدافها خلصخصة  الشركات، وحتقيق  حول دور هذه 

اخلاصة.  الظروف  ذوي  لأليتام  االجتماعية  الرعاية 
- األيتام، 	 ورعاية  للخصخصة،  النظري  اإلطار 

إىل  ابإلضافة  هبما،  املتعلقة  العلمية  الدراسات  ونتائج 
احلالية. الدراسة  نتائج 

ب- الرؤية املقرتحة خلصخصة الرعاية االجتماعية 
لأليتام ذوي الظروف اخلاصة، اليت مُيكن حتقيقها من 
القطاع  أو  العمالقة  الشركات  بني  شراكة  عقد  خالل 
الرعاية  خصخصة  لتفعيل  العام؛  والقطاع  اخلاص 
االتصاالت،  أرامكو، شركات  مثل: شركة  االجتماعية 
الرؤية: التجارية ...إخل، وفيما أييت عرض هلذه  البنوك 
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احملتوىاملــوضــــوعم

مسامهة القطاع اخلاص يف وجود عامٍل أفضل لأليتام )ذوي الظروف اخلاصة(.رؤية املشروع1

رعاية األيتام ذوي الظروف اخلاصة رعاية شاملة؛ ليعتمدوا على أنفسهم؛ وليكونوا فعالني يف جمتمعهم.رسالة املشروع2

اإلخالص، املصداقية، التعاون، الوعي اجملتمعي، الرايدة، الوالء واالنتماء.قيم املشروع3

منطلقات 4
املشروع

منطلقات نظرية مرتبطة بسياسة الرعاية االجتماعية لأليتام ذوي الظروف اخلاصة ابجملتمع السعودي، ونتائج   -1
الدراسات العلمية املتعلقة فيها.

ثقافة اجملتمع، وخصوصية شرحية األيتام ذوي الظروف اخلاصة، وثقافة املسؤولية االجتماعية، وثقافة التنمية   -2
املستدامة، وثقافة اجلودة.

توجهات رؤية اململكة العربية السعودية 2030.  -3

أهداف املشروع5

1- تقدمي الرعاية االجتماعية الشاملة لأليتام ذوي الظروف اخلاصة؛ لتلبية احتياجاهتم.
2- أتهيل األيتام ذوي الظروف اخلاصة على املواطنة الصاحلة، واالنتماء والوالء، وليندجموا يف جمتمعهم، وليعتمدوا على 

أنفسهم.
3- حتقيق املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية جبودة عالية، ودعم حقوق اإلنسان.

4- تفعيل التسويق االجتماعي للمسؤولية االجتماعية من خالل عقد شراكات مماثلة؛ لنقل جتربة خصخصة رعاية 
األيتام ذوي الظروف اخلاصة يف مناطق أخرى وجماالت أخرى؛ وسعًيا ألفضل استثمار بشري، ووصواًل للتنمية املستدامة.

برامج املشروع6
يشتمل املشروع على برامج موجهة لشرحية األيتام ذوي الظروف اخلاصة، وأمهها:

السكن واإليواء، الرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية، اخلدمة الذاتية وفن اإلدارة املالية للذات، التوعية والتثقيف، 
التعليم والتدريب، وبرانمج املواطنة واالنتماء والوالء.

وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية )ممثلة إبدارة رعاية األيتام( والقطاع اخلاص )ممثاًل إبحدى الشركات الكربى(.اجلهات املشاركة7

ج- اجلوانب التطبيقية للرؤية: عند تفعيل الشراكة 
االجتماعية  والتنمية  البشرية  املوارد  وزارة  بني  اجملتمعية 
)ممثلة إبدارة رعاية األيتام( والقطاع اخلاص )ممثاًل إبحدى 

الشركات الكربى( تتضح مالمح اجلوانب التطبيقية من 
خالل آليات حتقيق األهداف، ومؤشرات األداء، واملبادرات 
لتفعيل عملية حتقيق األهداف؛ وذلك كاآليت:  الالزمة 
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احتياجاهتم.  لتلبية  اخلاصة؛  الظروف  ذوي  لأليتام  الشاملة  االجتماعية  الرعاية  تقدمي  األول:  اهلدف 
احملتوىالعنوانم

1
 وصف خمتصر
للهدف األول

 يشتمل على برامج الرعاية االجتماعية الشاملة املقدمة لأليتام ذوي الظروف اخلاصة؛ اليت من شأهَّنا ضمان تلبية احتياجاهتم واكتشاف مواهبهم،
وتنمية وتوظيف واستثمار قدراهتم وإمكاانهتم.

جودة الرعاية االجتماعية املقدمة لأليتام ذوي الظروف اخلاصة.اهلدف العام2

3
 األهداف

الفرعية
 تزويد األيتام ابلرعاية اإليوائية، الصحية، االجتماعية، النفسية، التعليمية، الثقافية، الرتفيهية.1

اكتشاف مواهب األيتام وقدراهتم من خالل الربامج واألنشطة واملشاركات.2

4
آليات التنفيذ

حتديد مبىن إليواء األيتام يف حي سكين مناسب، يتم أتثيثه أبفخم األاثث املنزيل، ويُزوَّد أبجهزة التربيد والتدفئة الالزمة.1

تقدمي وجبات غذائية )طبخ منزيل( مناسبة ومتكاملة، عن طريق توظيف إحدى األسر املنتجة.2

منح األيتام أفضل أتمني طيب، وإجراء التحاليل الطبية الالزمة بشكل دوري.3

تقدمي التسهيالت الالزمة ملواصلة التحصيل العلمي داخل اململكة العربية السعودية وخارجها، وتفعيل احلوافز يف هذا اجلانب.4

 تقدمي اخلدمات املختلفة لأليتام من خالل فريق عمل اجتماعي مهين أييت يف مقدمته األخصائي االجتماعي، واألخصائي النفسي، واملدرب5
الرايضي، ومدرب اهلواايت.

تصميم الربامج املناسبة لسن األيتام وتنفيذها؛ لشغل وقت فراغهم، واكتشاف املواهب واإلبداعات املختلفة بينهم وتوظيفها التوظيف األمثل.6

5
مؤشرات األداء

 توفري بيئة سكن ومناخ سليم يتناسب مع الوضع االجتماعي لأليتام يف حي سكين يتوافق مع بناء العالقات االجتماعية معهم، ومُيكن أن1
حيقق عملية الدمج االجتماعي هلم.

 حصول األيتام على وجبات غذائية بنكهة الطبخ املنزيل، وفق ما يرغبون تناوله )عن طريق األسر املنتجة( وليس ابلنظام القائم حالًيا )نظام2
الشركات واجلدول احملدد سابًقا غري قابل للتغيري(.

 مواصلة األيتام للتحصيل العلمي يف الكليات أو اجلامعات وفق امليول والقدرات )داخلًيا وخارجًيا(، وكذلك من يعمل ولديه رغبة وقدرة على3
مواصلة تعليمه.

 وجود أفضل أتمني طيب حبوزة كل يتيم؛ ليتسىن له أفضل عالج عند احلاجة، مع إمكانية إجراء التحاليل الطبية الدورية؛ لالطمئنان على وضعه4
 الصحي.

5
 وجود فريق عمل اجتماعي راغب ابلعمل يف جمال رعاية األيتام يف ختصصات خمتلفة، منها اخلدمة االجتماعية، وعلم النفس، والرتبية البدنية،

واإلرشاد الديين، وأخصائي التأهيل املهين؛ لتقدمي أوجه الرعاية الالزمة لأليتام، وفق معايري اجلودة ومبا يضمن حصوهلم على حقوقهم.

 بروز بعض األيتام يف جماالت اإلبداع املختلفة يف احلقول التعليمية، والرايضة، والتجارة، واإلنشاد، مع ثقتهم أبنفسهم يف مقابلة اجلمهور6
ومشاركتهم هلم يف املناسبات االجتماعية املختلفة، كاألعياد الرمسية، واليوم الوطين، والعمل التطوعي.

 أن ُيسهم القطاع اخلاص يف البدء بدعم القطاع احلكومي يف حتريك عجلة التنمية املستدامة من خالل استغالل العنصر البشري )ممثاًل( ابأليتام وتقدمياملبادرات6
الرعاية الشاملة له.
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احملتوىالعنوانم

1
 وصف خمتصر
للهدف الثاين

 يشتمل على برامج متخصصة هتدف إىل رفع تقدير الذات لأليتام ذوي الظروف اخلاصة، وهذا من شأنه أن جيعلهم غري انقمني على ذاهتم أو جمتمعهم،
ويضمن حتقيق االنتماء والوالء وربطهم حبب وطنهم، وساعني لبنائه، ومندجمني مع أفراده، ومعتمدين على أنفسهم.

2
 أتهيل األيتام ذوي الظروف اخلاصة لتقدير ذاهتم، وحب وطنهم واالنتماء والوالء له، وحتقيق عملية االندماج االجتماعي مع أفراد اجملتمع مع ضماناهلدف العام

عدم اتكاهلم على غريهم.

 األهداف3
الفرعية

أتهيل األيتام لتقدير ذاهتم واعتمادهم على أنفسهم.1

أتهيل األيتام لدجمهم يف اجملتمع.2

آليات التنفيذ4

تطبيق املقاييس النفسية واالجتماعية اخلاصة بتقدير الذات.1

 عقد عدد من الدورات املتخصصة من قبل املتخصصني يف اجلانب النفسي واالجتماعي؛ لرفع مستوى الذات ابلنسبة لأليتام ذوي الظروف2
اخلاصة.

 عقد حلقات نقاش مفتوحة مع األيتام ذوي الظروف اخلاصة هبدف التفريغ الوجداين وعدم الكبت الذي بسببه قد ينقم اليتيم على نفسه أواًل3
وعلى جمتمعه اثنًيا.

4
البارزة الشخصيات  ومقابلة  والسياحية(  الرتاثية  واملعامل  واحملميات،  )كاملتنزهات،  اململكة  مناطق  لنواحي  امليدانية  والرحالت  ابلزايرات   القيام 
 املشهورة والرموز الوطنية يف اجملتمع السعودي على اختالف ختصصاهتم الثقافية ومراكزهم االجتماعية، هبدف ربطهم ابلوطن وانتماءهم ووالئهم

له.

تشجيع األيتام ذوي الظروف اخلاصة يف أن يكونوا قادة عظماء كالقادة العظماء يف اجملتمع السعودي واإلسالمي عرب العصور السابقة واحلالية.5

6
الغرفة الشخصية( الشاي والقهوة والطبخ، وغسيل املالبس، وتنظيف  الذاتية )كإعداد  الظروف اخلاصة بدورات اخلدمة   إحلاق األيتام ذوي 
 واالهتمام أبمورهم الشخصية، وخدمة اآلخرين واحرتامهم )ككبار السن، واملعوقني، واألطفال، واألساتذة ابملدرسة، وفريق العمل االجتماعي

العامل معهم( وعدم االتكال على العمالة املنزلية يف كل شيء.

مؤشرات األداء5

عدم وجود مشكالت لأليتام ذوي الظروف اخلاصة مع اآلخرين، وارتفاع مستوى التحصيل العلمي لديهم.1

 التزام األيتام ذوي الظروف اخلاصة بتطبيق األنظمة والقوانني السائدة، واحرتام لوائح الدراسة، وكذلك توجيهات فريق العمل االجتماعي العامل2
معهم.

3
قدرة األيتام ذوي الظروف اخلاصة على القيام ابإلسعافات األولية لآلخرين، والقيام بقيادة السيارة وفًقا ألنظمة املرور عند بلوغهم السن القانوين.

اعتماد األيتام ذوي الظروف اخلاصة على أنفسهم للقيام أبعماهلم، وعدم حاجتهم للمساعدة إال يف أضيق احلدود.4

 حضور مناسبات اجتماعية خاصة وعامة )زواج، عزاء، مناسبات عامة( ورغبتهم العارمة يف املشاركة الدائمة مع أفراد اجملتمع )كزمالئهم يف5
الدراسة، أو العمل، أو جرياهَّنم، أو أصدقائهم يف املسجد(.

 مشاركتهم يف األعمال التطوعية واألايم االجتماعية العاملية، كيوم مكافحة املخدرات، ويوم اليتيم العريب، واليوم العاملي للتربع ابلدم، وكذلك يف6
األندية الرايضية والثقافية.

 أتصيل اهلوية الوطنية الصاحلة لأليتام ذوي الظروف اخلاصة، وربطهم بوطنهم وانتمائهم ووالئهم إليه، من خالل تكثيف اجلهود من القطاع احلكومياملبادرات6
 واخلاص والقطاع الثالث )خاصة التطوعي(.

اخلاصة  الظروف  ذوي  األيتام  أتهيل  الثاين:  اهلدف 
وليندجموا  والوالء،  واالنتماء  الصاحلة،  املواطنة  على 

أنفسهم. على  وليعتمدوا  جمتمعهم،  يف 
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اهلدف الثالث: حتقيق املمارسة املهنية للخدمة االجتماعية جبودة عالية ودعم حقوق اإلنسان.
احملتوىالعنوانم

1
خمتصر  وصف 
الثالث للهدف 

العمل االجتماعي( اليت يؤدِّيها؛ لضمان حقوق املهنية لألخصائي االجتماعي )أهم عضو يف فريق   يشتمل على األدوار 
املتوافقة مع الشرع اإلسالمي، وكذلك وفق معايري اجلودة. العاملية  اإلنسان اليت كفلتها املواثيق 

اهلدف العام2
 تنمية األداء املهين لألخصائي االجتماعي من خالل طرق اخلدمة االجتماعية األساسية والثانوية، وكذلك جماالت املمارسة
 املهنية املختلفة وخصوًصا جمال رعاية األيتام، هبدف إشباع رغباهتم وميوهلم وتلبية احتياجاهتم كحق من حقوقهم، وفًقا ملعايري

اجلودة؛ لتحقيق إنتاجية وكفاءة عالية.

األهداف الفرعية3
توفري أخصائي اجتماعي على كفاءة عالية من األداء املهين لكل مخسة أايم.1

األخصائي2 عمل  خالل  من  اجلودة  معايري  حتقيق  ضمان  خالل  من  حقوقهم،  على  األيتام  حصول  على   العمل 
اثنًيا. االجتماعي  العمل  فريق  أعضاء  وابقي  أواًل،  االجتماعي 

آليات التنفيذ4

التخصص يف اخلدمة االجتماعية شرط أساسي ملن سيعمل بوظيفة أخصائي اجتماعي.1

2
 من سيعمل كأخصائي اجتماعي جيب أن يكون ذو خلق رفيع، ولديه االستعداد والصفات الشخصية، مع االلتزام
 ابلقيم الدينية واالجتماعية واجملتمعية واملهنية، وكذلك لديه عدد )20( ساعة تدريبية على األقل يف جمال رعاية األيتام

ذوي الظروف اخلاصة والرغبة يف العمل معهم.

وجود نظام عمل واضح لتقييم جودة اخلدمات املقدمة لأليتام ذوي الظروف اخلاصة، من شأنه أن يضمن حصوهلم 3
.ISO على حقوقهم على أكمل وجه، وكذلك حصول دار األيتام على شهادة اآليزو

5

مؤشرات األداء
1

 حصول األخصائي االجتماعي -العامل ضمن فريق العمل االجتماعي مع األيتام- على مؤهل بكالوريوس اخلدمة
االجتماعية، لضمان عمله وفق امليثاق األخالقي ملهنة اخلدمة االجتماعية ووفًقا ملبادئها.

حصول األخصائي االجتماعي على عدد )30( ساعة تدريبية بشكل سنوي يف جمال التنمية البشرية، ورعاية األيتام خاصة.2

 اشرتاك األخصائي االجتماعي يف دورات اجلودة الشاملة؛ لضمان حتقيق معايري اجلودة يف العمل، واالبتعاد عن العمل3
التقليدي والعشوائي أو االجتهاد فيه.

4
 وجود سجالت العمل اليومية )يستحسن أن تكون إلكرتونية؛ حفاظًا على السرية( اخلاصة بتوثيق العمل اليومي؛
 للتأكد من حصول األيتام على حقوقهم الضرورية من انحية، وملعرفة سلبيات العمل وإجيابياته من انحية أخرى،

العمل وحتسينه، ولتطبيق خطوات اجلودة وفلسفتها. وهبدف تطوير 

وجود نظام للتعامل مع الشكاوى معلن هلم؛ للمسامهة يف تقليل الشكاوى.5

قّلة األخطاء واملشكالت يف العمل وندرة التسرب الوظيفي.6

7.ISO حصول دار األيتام على شهادة اآليزو

إنشاء هيئة لضمان تطبيق معايري جودة املمارسة املهنية لفريق العمل االجتماعي، وخصوًصا األخصائي االجتماعي، للبدء  املبادرات6
.ISO يف العمل مبهنية عالية يف جمال رعاية األيتام، وللحصول على شهادة األيزو
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اهلدف الرابع: تفعيل التسويق االجتماعي للمسؤولية 
لنقل  مماثلة؛  شراكات  عقد  خالل  من  االجتماعية 
جتربة خصخصة رعاية األيتام ذوي الظروف اخلاصة 

الستثمار  وسعًيا  أخرى؛  وجماالت  أخرى  مناطق  يف 
املستدامة. للتنمية  أفضل، ووصواًل  بشري 

احملتوىالعنوانم

 وصف خمتصر1
للهدف الرابع

 يشتمل على برامج خاصة يف التسويق االجتماعي األمثل للمسؤولية االجتماعية احلديثة لتفعيل رعاية األيتام ذوي الظروف اخلاصة من قبل القطاع
اخلاص حتقيًقا للتنمية املستدامة.

 توظيف الوسائل اإلعالمية واالجتماعية املختلفة للتسويق االجتماعي للمسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص يف جمال خصخصة رعاية األيتام ذوياهلدف العام2
الظروف اخلاصة، على مستوى مناطق اململكة العربية السعودية.

األهداف الفرعية3
التسويق االجتماعي لربامج املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص يف جمال رعاية األيتام ذوي الظروف اخلاصة.1

حتقيق التنمية املستدامة للقطاع اخلاص يف جمال رعاية األيتام ذوي الظروف اخلاصة.2

آليات التنفيذ4

تصميم احلمالت الدعائية للمسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص وتنفيذها يف األوقات املناسبة.1

 استغالل وسائل التواصل االجتماعي املختلفة يف توضيح أمهية خصخصة الرعاية االجتماعية لأليتام ذوي الظروف اخلاصة، ابلنسبة لأليتام2
أنفسهم وكذلك للمجتمع.

 التنسيق مع اخلربات احمللية والعاملية يف التخصصات العلمية والعملية املختلفة الالزمة خلصخصة الرعاية االجتماعية لأليتام ذوي الظروف3
اخلاصة.

وتوظيفها4 االجتماعية  املسؤولية  برامج  من خالل  اخلاص  القطاع  فيها  يسهم  اليت  )املتطوعون(  والبشرية  والعينية  املادية  املوارد   استغالل 
األمثل. التوظيف 

تقدمي كافة أساليب الدعم واملساندة والتشجيع ملؤسسات القطاع اخلاص؛ لتحقيق املنافسة الراقية يف العمل االجتماعي.5

مؤشرات األداء5

تناول وسائل اإلعالم املختلفة للمسؤولية االجتماعية يف إطار أوسع وأمشل من األحداث االجتماعية أو الربامج اخلريية فقط.1

 ارتفاع مستوى الوعي اجملتمعي مبوضوع خصخصة رعاية األيتام ذوي الظروف اخلاصة من قبل القطاع اخلاص ومسامهته مع القطاع العام2
يف تقدمي اخلدمات االجتماعية الالزمة لتلبية احتياجاهتم.

عقد عدد من املؤمترات العلمية العاملية وورش العمل اخلاصة يف جمال تفعيل القطاع اخلاص للمسامهة مع القطاع العام.3

عقد عدد من املؤمترات العلمية العاملية اخلاصة برعاية األيتام ذوي الظروف اخلاصة.4

تقدمي بعض الشركات الكربى للرعاية الكاملة ألي فعالية خاصة ابأليتام ذوي الظروف اخلاصة.5

 تسليط الضوء على التجارب العاملية الناجحة يف جمال خصخصة الرعاية االجتماعية لفئات اجملتمع احملتاجة للدعم واملساندة عامة، وفئة6
األيتام خاصة.

7
العلمية يف جمال خصخصة رعاية األيتام ذوي الظروف اخلاصة، البحوث  الدراسات اإلنسانية املختلفة إبجراء   اهتمام املتخصصني يف 
والتنمية املستدامة، وأوجه تفعيل املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص بعيًدا عن األسلوب التقليدي السائد يف الصدقات للجمعيات اخلريية.

 توقيع اتفاقيات شراكة عمل بني كربى شركات القطاع اخلاص والقطاع العام؛ لتقدمي الرعاية االجتماعية الشاملة لأليتام ذوي الظروف8
اخلاصة.

9
 اعتماد األيتام على أنفسهم، وارتفاع حتصيلهم العلمي، والتحاقهم بسوق العمل، ليصبحوا عاملني غري خاملني أو اّتكاليني، وذلك حتقيًقا

للتوظيف األمثل هلم؛ كوهَّنم عنصرًا بشرايًّ ميكن تنميته واستغالله يف بناء اجملتمع وتطوره.

 رصد جائزة ألكثر الشركات العمالقة يف القطاع اخلاص، اليت هلا مسامهات يف دعم ومساندة األيتام ذوي الظروف اخلاص هبدف حتقيق التنميةاملبادرات6
املستدامة، وليس هبدف الصدقة وتقدمي املنح واإلعاانت للجمعيات اخلريية.
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 الثاين عشر: توصيات الدراسة:
يف ضوء نتائج الدراسة احلالية يوصي الباحث يف اآليت:

الشركات  -وخصوًصا  اخلاص  القطاع  تفعيل   -1
القطاع  مع  اخلصخصة  يف  املأمول  يف  لدوره  الكربى- 
العام ومن املأمول أن ُيسهم كثرياً يف حتقيق أهداف رؤية 
الفئات  برعاية  يتعلق  فيما  خصوًصا   ،2030 اململكة 
احملتاجة للدعم واملساندة وأييت يف مقدمتها فئة األيتام 
ذوي الظروف اخلاصة، وذلك بتنفيذ مشاريع خصخصة 

االجتماعية. الرعاية 
البشرية والتنمية االجتماعية  2- أن تعمل وزارة املوارد 
على تبين مشروع انطالق خصخصة الرعاية االجتماعية 
من خالل عقد شراكة جمتمعية مع كربى الشركات يف 
احلكومي،  اإلنفاق  لتخفيض  حتقيًقا  اخلاص،  القطاع 
وإلاتحة الفرصة للقطاع اخلاص يف اإلسهام مع القطاع 
العام يف تقدمي خدمات ورعاية اجتماعية شاملة ومتكاملة 
بشكل حديث يتواكب مع التطلعات املستقبلية للدولة، 
التقليدي،  والصدقة  اإلحسان  أسلوب  عن  ويبتعد 
وكذلك إمكانية حتسني الرعاية االجتماعية لأليتام ذوي 
مستوى  رفع  طريق  عن  وتطويرها،  اخلاصة  الظروف 
جودة اخلدمة يف استخدام املوارد البشرية واملادية وزايدة 

أكرب الحتياجاهتم. بدرجة  واالستجابة  اإلنتاجية 
3- تسليط الضوء من قبل الباحثني يف ختصص اخلدمة 
االجتماعية على رؤى مستقبلية خلصخصة رعاية شرائح 

اجملتمع األخرى.
املراجع:

أواًل: املراجع العربية:
النسب  جمهويل  من  البالغني  حاجات  آمنة،  الرباق، 
لأليتام  اإليوائية  املؤسسات  من  خروجهم  بعد 
)رسالة  إشباعها،  يف  االجتماعية  اخلدمة  ودور 
قسم  السعودية،  العربية  اململكة  ماجستري(، 
جامعة  اآلداب،  كلية  االجتماعية،  الدراسات 

امللك سعود، 2000م.

اثبت، حممد، )1425هـ(، "ترويج قضااي اخلصخصة، 
جتارب عاملية"، حبث مقدم للمؤمتر العاملي الثالث 
لالقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، مكة املكرمة. 
العربية  اململكة  "جتربة  )2009م(،  عسكر،  احلارثي، 
السعودية يف ترسيخ أسس املسؤولية االجتماعية"، 
حول  األول  العريب  للملتقى  مقدمة  عمل  ورقة 
األعمال جتارب  ملؤسسات  االجتماعية  املسؤولية 

عربية وأجنبية، الشارقة. 
لرجال  االجتماعية  املسؤولية  العزيز،  عبد  احلميان، 
منظور  من  السعودي  اجملتمع  تنمية  يف  األعمال 
اململكة  ماجستري(،  )رسالة  االجتماعية،  اخلدمة 
واخلدمة  االجتماع  قسم  السعودية،  العربية 
والدراسات  العربية  اللغة  كلية  االجتماعية، 

االجتماعية، جامعة القصيم، 2015م.
احلميضي، عبدالرمحن، )2004م(، "استطالع وحتليل 
برانمج التخصيص واجتاهات اإلصالح االقتصادي 
يف  مشاركة  ورقة  السعودية"،  العربية  اململكة  يف 
الدول  مؤمتر االستثمار والتمويل إبشراف جامعة 

العربية يف شرم الشيخ، مصر. 
وأبعادها  الصناعية  املدن  خصخصة  خالد،  الراجح، 
اإلدارية واألمنية ابململكة العربية السعودية، )رسالة 
ماجستري(، اململكة العربية السعودية، قسم العلوم 
انيف  جامعة  العليا،  الدراسات  اإلدارية، كلية 

العربية للعلوم األمنية، 2004م.
الربضي، مدلني، )2000م(، التوجه حنو اخلصخصة يف 
االقتصاد السعودي، ط1، جدة، الدار السعودية 

األوىل للنشر والتوزيع.
الزهراين، انصر، املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص، 
العربية السعودية، قسم  )رسالة دكتوراه(، اململكة 
االجتماع واخلدمة االجتماعية، كلية اآلداب والعلوم 
2009م. العزيز،  عبد  امللك  جامعة  اإلنسانية، 

اخلدمات  خصخصة  حنو  االجتاه  خولة،  السبيت، 
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االجتماعية،  الشؤون  لوزارة  التابعة  االجتماعية 
العربية السعودية، قسم  )رسالة دكتوراه(، اململكة 
جامعة  اآلداب،  كلية  االجتماعية،  الدراسات 

امللك سعود، 2012م.
السحيباين، صاحل، )2009م(، "املسؤولية االجتماعية 
ودورها يف مشاركة القطاع اخلاص يف التنمية: حالة 
تطبيقية يف اململكة العربية السعودية"، ورقة مشاركة 
يف املؤمتر الدويل حول القطاع اخلاص يف التنمية: 

تقييم وإشراف، بريوت.
وبناء  "االستشراف  )2011م(،  عادل،  السن، 
مؤمتر  يف  مقدمة  عمل  ورقة  السيناريوهات"، 
يف  والتميز  للتفوق  اإلسرتاتيجي  التخطيط 
املنظمات، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 

من ص 221 إىل 237.
الشاماين، حممد، املسؤولية االجتماعية للقطاع اخلاص يف 
دعم القطاع الصحي احلكومي، )رسالة دكتوراه(، 
اململكة العربية السعودية، قسم االجتماع واخلدمة 
اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  االجتماعية، 

جامعة امللك عبد العزيز، 2014م.
االجتماعية  اخلدمات  جودة  تقييم  بشري،  الشمري، 
العربية  اململكة  املقدمة لأليتام، )رسالة دكتوراه(، 
كلية  االجتماعية،  الدراسات  قسم  السعودية، 

اآلداب، جامعة امللك سعود، 2014م.
االجتماعية  اخلدمة  )2004م(،  خليل،  عبداحلميد، 

وحقوق اإلنسان، ط1، القاهرة، دار القاهرة.
املصطلحات  موسوعة  )1995م(،  حسني،  عمر، 

االقتصادية، القاهرة، مكتبة القاهرة احلديثة.
العواجي، صاحل، )1423هـ(، "تنظيم املنافسة يف سوق 
العربية السعودية"، ورقة علمية  الكهرابء ابململكة 
لالقتصاد  املستقبلية  الرؤية  ندوة  منشورة،  غري 
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أابطيل حممد شحرور يف تفسري القرآن الكرمي
 د. صربي منصور عبد العزيز صيام

أستاذ التفسري وعلوم القرآن الكرمي املشارك جبامعة تبوك
 

 The falsehoods of Muhammad Shahrour in the interpretation of the Noble
Qur’an - models and responses

Dr. Sabry Mansour Abd elAziz Seyam
Associate Professor of Interpretation and Sciences of the Noble Qur’an, University of Tabuk

الكلمات االفتتاحية: القراءة املعاصرة،  شحرور، أابطيل، زينة، 
الضرب ابلرجل.  

احلداثية وكشف  القراءة  نقض  فلك  يف  البحث  يدور  امللخص: 
ضالالهتا، متخذا شخصية هلا رواج فكري لدى من قلت بضاعته يف 
أمور دينه، وهو املهندس حممد بن ديب شحرور، املتوىف )2019م(، 
والذي مل ينل أدىن حظ من التلقي للعلوم الشرعية، ففقد أهلية تفسري 
كالم هللا واستنباط األحكام منه، فجاء خبطااي ال مثرة من وراءها إال 

هدم اجملتمع ونشر الفاحشة فيه.
فركز الباحث جهوده حول قضية من القضااي التفسريية تعد أساسا 
من األسس اليت حتفظ لألسرة استقرارها ولألمة هويتها، وهي ما جيوز 

للمرأة إبداؤه من زينتها، وما جيوز للرجل النظر إليه من الزينة. 

Keywords: Contemporary Reading - Blackbird - False - 
Accessories - Beating with Man.

Abstract: The research revolves around the astronomy of 
revoking modernist reading and revealing its delusions, taking a 
personality that has an intellectual appeal among those who have 
lost its goods in matters of his religion, and it is the engineer 
Muhammed bin Deeb Shahrour (contemporary), who did not 
receive the slightest luck of receiving the legal sciences, so he 
lost the competence to interpret the words of God and elicit 
judgments From it, he came with sins that have no fruit behind 
them except the demolition of society and the spread of obscene 
it.

The researcher focused his efforts on one of the interpretative 
issues, which is essentially one of the foundations that preserve 
the family’s stability and the nation’s identity, which is what a 
woman is permitted to display from her adornment, and what a 
man may look at as decoration.
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ويكافــئ  نعمــه  يــوايف  محــًدا  العاملــني،  احلمــدهلل رب 
مزيــده، وأشــهد أن ال إلــه إال هللا وحــده ال شــريك لــه، 
ربــه  أرســله  ورســوله،  عبــده  حممــًدا  ســيدان  أنَّ  وأشــهد 
ابهلــدى وديــن احلــق ليظهــره علــى الديــن كلــه، اللهــم صــل 
وســلم وابرك عليــه وعلــى آلــه وصحبــه أمجعــني والتابعــني 

هلــم إبحســان إىل يــوم الديــن.
وبعـــد:

فــإنَّ القــرآن الكــرمي كتــاب هللا املبــني، وحبلــه املتــني، 
ومعجزتــه الباقيــة، وشــرعته الراشــدة، أنزلــه –جــل وعــال- 
معــامل  هلــم  فــأانر  للحائريــن،  وإرشــاًدا  للعاملــني،  هدايــة 
تنظيًمــا  جوانبهــا  مجيــع  يف  احليــاة  هلــم  ونظَـّـم  الطريــق، 
كامــاًل، حقــق بــه لإلنســان كمــال إنســانيته، فحــرره مــن 

قيــود هــواه وأعبــاء شــهواته.
لكــن شــرذمة مــن النــاس يف خمتلــف العصــور أبــت إال 
أن يكونــوا عبــاًدا ألهوائهــم، وطوًعــا لشــهواته، فعارضــوا 
لتتشــكل  لنزولــه،  األوىل  اللحظــة  منــذ  الكــرمي  القــرآَن 
مــن  ثقافــة كل عصــر  املعارضــة حســبما تقتضيــه  صــور 
العصــور، فتــارة ُيكذِّبــون القــرآن صراحــة، واترة يثــريون 
النــاس عنــه،  فيــه وصــدِّ  الثقــة  الشــبهات لزعزعــة  حولــه 
واترة يزعمــون أنَّ للقــرآن الكــرمي ظاهــرًا وابطنًــا -ظاهــرًا 
مــن  فئــام  بعلمــه  اختــص  وابطنًــا  النــاس،  عــوام  يعلمــه 
النــاس، وهــم وحدهــم القــادرون علــى أتويلــه واإلحاطــة 
أبســراره- واترة أخــرى يســلكون يف البحــث فيــه ودراســته 
يشــاركه  الــيت ال  تتــالءم وخصائصــه ومميزاتــه  مناهــج ال 
فيهــا غــريه مــن الكتــب الســماوية، بــل النصــوص البشــرية، 
فيحرفــون كِلَمــه عــن مواضعــه وحيملونــه علــى غــري حماملــه، 
لتلتقــي تلــك احملــاوالت عنــد نقطــة واحــدة أال وهــي ردُّ 
تعاليــم القــرآن الكــرمي واســتبداهلا مبــا متليــه عليهــم أهواؤهــم 

وشــهواهتم.
اإلنســانية،  حرمــة  ينتهــك  مــا  ذلــك  يف  وحســبك 
ويهــدد اســتقرارها ويقــوض بنياهَّنــا، فتصبــح فريســة ســهلة 

التنــاول يف أيــدي هــؤالء الشــرذمة مــن النــاس. 

فــكان لزاًمــا علــى العلمــاء الرابنيــني واملخلصــني مــن 
هــؤالء  زيــغ  لكشــف  التصــدي  والدارســني  الباحثــني 
هــي  لتبقــى كلمــة هللا  شــبهاهتم؛  ورد  أابطيلهــم  وتفنيــد 

احلاكمــة. هــي  وشــرعته  العليــا 
مــن هــؤالء الذيــن حرفــوا القــرآن الكــرمي ومحلــوه علــى 
غــري حمملــه، ليشــيعوا الفاحشــة يف الذيــن آمنــوا املهنــدُس 
الدكتــور حممــد بــن ديــب شــحرور مــن خــالل مؤلفاتــه: 
القصــص  و"  معاصــرة"،  قــراءة   – والقــرآن  الكتــاب   "
وتفصيلهــا:  الكتــاب  أم  و"  معاصــرة"،  القرآين-قــراءة 

قــراءة معاصــرة" وغريهــا مــن املؤلفــات.
أنَـّـه صاحــب منهــج علمــي، طُبــق مــن  وقــد ادَّعــى 
خاللــه القــراءة املعاصــرة للقــرآن الكــرمي، ومــا هــي بقــراءة، 
ولكنهــا هتافــت واحنــراف عــن احلــق، أراد هبــا تفريــغ النــص 

القــرآن عــن مضمونــه وســلبه عــن هداايتــه.
القصــد-  وراء  مــن  –وهللا  البحــث  هبــذا  فــأردت 
كشــف زيغــه، ونثــر ضالالتــه حــىت ال ينخــدع هبــا مــن 

الشــرعية. العلــوم  يف  بضاعتــه  قلَّــت 
وقــد اخــرتت قضيــة -ومــا تلــك إال منــوذج لتحريفاتــه 
التــرتى- مــن القضــااي التفســريية املتعلقــة ابلتنظيــم األســري 
اآليتــان:  عليهــا  اشــتملت  الــيت  تلــك  وهــي  واجملتمعــي، 

)30 ، 31( مــن ســورة النــور.
الدراسات السابقة:

تصــدى العديــد مــن الدارســني والباحثــني للــرد علــى 
م.حممــد شــحرور يف كتــب متخصصــة ويف رســائل علميــة 
خصصــت للــرد عليــه، ويف رســائل أخــرى جــاء الــرد عليــه 
يف أثنــاء فصوهلــا ومباحثهــا، مــن تلــك الكتــب والرســائل: 

صيــاح -  حممــد  للمحامــي  والقــرآن  املاركســالمية 
ملعــراوي. ا

االجتاهــات املنحرفــة يف التفســري يف العصــر احلديــث - 
ــدِّي. لألســتاذ الدكتــور عــادل علــي الشِّ

ملاهــر -  والقــرآن  الكتــاب  يف  املنهجيــة  اإلشــكاالت 
املنجــد.
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"الكتــاب -  لكتــاب  لغــوي  نقــد  الديــك،  بيضــة 
الصيــداوي. ليوســف  والقــرآن" 

حســن -  لعبدالرمحــن  الديــن  يف  املعاصــر  التحريــف 
 . حبنكــة

احلداثيــون العــرب يف العقــود الثالثــة األخــرية والقــرآن - 
الكــرمي: دراســة نقديــة للدكتــور اجليــالين مفتــاح.

الــرد علــى الدكتــور الشــحرور يف مســألة لبــاس املــرأة - 
االطــالع  يل  يتيســر  ومل  إســالمبويل،  هيثــم  حملمــد 

عليــه.
شــحرور مفســًدا ال مفســرًا لفــوزي بــن عبــد الصمــد - 

فطــاين.
الفرقان والقرآن للشيخ خالد عبدالرمحن العك.- 
النــص القــرآين مــن هتافــت القــراءة إىل أفــق التدبــر - 

"مدخــل إىل نقــد القــراءات، وأتصيــل علــم التدبــر 
الريســوين. قطــب  للدكتــور  القــرآين" 

لكــين مل أجــد مــن أفــرد حبثًــا علميًــا أو كتــااًب أو 	 
صــت يف الــرد عليــه يف تلــك القضيــة  رســالة ُخصِّ

ختصــص هلــا البحــث.
خطة البحث:

اقتضــت طبيعــة هــذا البحــث تقســيمه إىل: مقدمــة، 
ومتهيــد، وثالثــة مطالــب، وخامتــة.

املوضــوع،  أمهيــة  عــن  فيهــا  احلديــث  دار  املقدمــة: 
البحــث.  وخطــة  فيــه،  الســابقة  والدراســات 

مبحمــد  موجــٍز  تعريــٍف  علــى  اشــتمل  التمهيــد: 
الفكــري. وتوجهــه  شــحرور، 

غــض  مــن  شــحرور  حممــد  موقــف  األول:  املطلــب 
عليــه. والــرد  البصــر، 

زينــة  مــن  شــحرور  حممــد  موقــف  الثــاين:  املطلــب 
عليــه. والــرد  املــرأة، 

املــراد  مــن  الثالــث: موقــف حممــد شــحرور  املطلــب 
عليــه. والــرد  األرض،  يف  ابلضــرب 

اخلامتة: جاءت مشتملة على ما يلي:

أهم نتائج البحث.- 1
ثبت أبمساء املصادر واملراجع.- 2
فهرس املوضوعات.- 3

هــذا، ومل يكــن قصــدي أبــًدا أن أقلــل مــن قــدر رأي 
ا كان  طُرِح أو فكرة بدت أو أضع من قدر صاحبها، وإمنَّ
قصــدي إظهــار احلــق وبيــان الصــواب ابحلجــة والربهــان، 
وهلــذا توخيــت يف حبثــي األمانــة العلميــة، والتزمــت ابحليــدة 
واملوضوعيــة قــدر الطاقــة البشــرية، ووزنــت آراء املهنــدس 
شــحرور مبــا اتفــق عليــه العلمــاء املتخصصــون غــري متجــٍن 
أو متحامــٍل عليــه، وهللا مــن وراء القصــد وهــو اهلــادي إىل 

ســواء الســبيل.
–تعــاىل-  هللا  فضــل  فمــن  وفقــت  قــد  فــإذا كنــت 
علــيَّ وتوفيقــه، وإن كانــت األخــرى فمــن نفســي ومــن 

بــراء.  منــه  ورســوله  وهللا  الشــيطان، 
وخــري  القبــول  هــذا  لبحثــي  يكتــب  أن  أســأل  وهللَا 
املثوبــة يف الدنيــا واآلخــرة، كمــا أســأله –جــل وعــال- أن 
جيــزي عــين والــَديَّ ومشــاخيي ومــن لــه حــق علــي خــري 

اجلــزاء. 
  نِيُب

ُ
ُْت ِإَويََلْهِ أ ِ َعلَيْهِ تََولََّكّ َوَما تَوْفِييِِق إاََِّلّ بِاهَّلَلّ

]سورة هود: 88[.
آلــه  وعلــى  حممــد  ســيدان  علــى  وســلم  هللا  وصلــى 

أمجعــني وصحبــه 
متهيد يف: التعريف مبحمد شحرور، وتوجهه الفكري. 
حممــد بــن ديــب شــحرور، دمشــقي املولــد والنشــأة، 
ولــد ســنة )1938م(، وتلقــى تعليمــه األّويل يف دمشــق، 
إىل  الثانويــة-  شــهادة  علــى  حصولــه  بعــد  ســافر-  مث 
اهلندســة  لدراســة  )1958م(  ســنة  الســوفييت  االحتــاد 
املدنيــة، واســتمرت مــدة الدراســة ســتة أعــوام، مث عــاد إىل 
دمشــق، وبعدهــا اجتــه إىل مدينــة دبلــن ليلتحــق ابجلامعــة 
املاجســتري  شــهاديت  علــى  منهــا  فحصــل  اإليرلنديــة، 
)اخلراشــي،2008م،  1980م(   –1970( والدكتــوراه 

ص191(. ج3 



 د. صربي منصور عبد العزيز صيام: أابطيل حممد شحرور يف تفسري القرآن الكرمي146

مث انتقــل املهنــدس شــحرور نقلــة عجيبــة يف حياتــه 
العلميــة، فاجتــه –مــن غــري أتهُّــل- إىل التأليــف يف العلــوم 
الشــرعية، وكانــت نتيجــة هــذا االنتقــال املفاجــئ أن أخــرج 
كتــااًب ســنة )1990م(، مسّــاه: "الكتــاب والقــرآن– قــراءة 
معاصــرة"، مث توالــت كتبــه بعــد ذلــك، زاعًمــا أنَّــه صاحــب 
منهــج جديــد يف النظــر يف القــرآن الكــرمي، أســهم بــه يف 
تقــدمي حلــول ملــا تعانيــه األمــة العربيــة مــن قضــااي مســَتِمًدا 

تلــك احللــول مــن النــص اإلهلــي.
وقد وافته املنية يوم السبت املوافق 2019/12/21م، 

وهو اليوم الذي انتهيت فيه من إعداد هذا البحث.
فما هي األسس اليت قام عليها املنهج الشحروري؟

لقــد كان للمهنــدس شــحرور عــدة أســس بــىن عليهــا 
قراءتــه املزعومــة للقــرآن الكــرمي، أمههــا مــا أييت:

للمعرفــة  الوحيــد  املصــدر  هــي  املــادة  أنَّ  أواًل: 
اإلنســانية.

ومعروف  الفكر،  ماركسي  شحرور  حممد  املهندس 
ابملادة،  تؤمن  املاركسية  أنَّ  فكرية  بضاعة  أدىن  له  ملن 
انطلق  الذي  األول  األساس  فكان  بعدها،  شيء  وال 
اإلنسانية  املعرفة  مصدر  أنَّ  )حتريفاته(  قراءاته  يف  منه 
فراح  ص126(،  )مفتاح،2006م،  املادي  العامل  هو 
ينظر يف القرآن الكرمي من منطلق مادي، يضفي عليه 
ما شكَّلته املادة –بزعمه- من أفكار ومعتقدات، فرتاه 
يفسر "التسبيح" يف حنو قوله تعاىل: ُيَقلُِّب اهَّلَلُهّ اللَّيَْل 
]سورة   ِبَْصار

َ
اأْْل ويِِل 

ُ
أِْل لَعِرْْبَةً  َذلَِك  يِِف  إَِنّ  َوانلََّهاَر 

النور: 44[ ابجلدل الداخلي للشيء الواحد )شحرور، 
ص223(.

وقــت  للغــة  الــداليل  ابحمليــط  التقيــد  عــدم  اثنيــاً: 
الكــرمي. القــرآن  نــزول 

فــرتاه يفســر ألفــاظ القــرآن الكــرمي تفســريًا غــري متقيــد 
مبعناهــا وقــت نــزول القــرآن، فيفســرها مبــا طــرأ عليهــا مــن 
معــاٍن تطــورت بتطــور احليــاة املاديــة، فاللغــة كالكائنــات، 
ألفاظهــا، وتتطــور معــاين بعضهــا، ويولــد  بعــض  ميــوت 

ألفــاظ مل تكــن موجــودة مــن قبــل، فــرتاه يفســر "الصــدر" 
يف قولــه تعــاىل: ] بَــْل ُهــَو آاَيٌت بَيِّنَــاٌت يف ُصــُدوِر الَِّذيــَن 
َوَمــا جَيَْحــُد آِباَيتِنَــا ِإالَّ الظَّاِلُمــوَن [ ]ســورة  اْلِعْلــَم  أُوتُــوا 
العنكبــوت: 49[ ابلصــدارة )شــحرور، ص193(، وهــو 
ــا  معــىن مل تعرفــه العربيــة وقــت نــزول القــرآن أو قبلــه، وإمنَّ
جــرى يف ُعــرف النــاس اليــوم، يقــال: فــالن صــدر اجمللــس؛ 

أي: لــه الصــدارة فيــه.
هم  اآلية  يف  هبم  املراد  فيجعل  سخافاته  من  ويزيد 
داروين،  وتشارلز  وأينشتاين،  نيوتن،  إسحاق  أمثال: 
يف  الراسخون  هم  –عنده-  فهؤالء  وهيجل،  وكانت، 
العلم الذين يعلمون أتويل القرآن)شحرور، ص193(، 
اِسُخوَن يِِف  وِيلَُه إاََِّلّ اهَّلَلُهّ َوالَرّ

ْ
قال تعاىل: َوَما َيْعلَُم تَأ

الْعِلِْم  ]سورة آل عمران: 7[.
اثلثًا: ثبات النص وحركة احملتوى ونسبية الفهم:

القــرآن الكــرمي يتصــف ابلكمــال  ومــراده بذلــك أنَّ 
املطلــق؛ لكونــه تنزيــاًل مــن هللا تعــاىل، ومــن مَثَّ فهــو صــاحل 
لــكل زمــاٍن ومــكان، لكــن فهــم اإلنســان للمــراد منــه أمــر 
نســيب؛ إذ اإلنســان حمــدود حبــدوٍد زمانيــة ومكانيــة، ومــن 
مثَّ يتغــري هــذا التفســري حبســب ثقافــة عصــر املفســر مــع 
ثبات النص، وإذا كان األمر كذلك فالتفاسري املوضوعة 
يف العصــور املاضيــة مل تعــد تتــالءم وثقافــة العصــر الــذي 
تفســريان  يف  النظــر  إعــادَة  علينــا  يفــرض  ممــا  فيــه،  حنــن 

للقرآن)صيــام، 2016م، ص64(.
رابًعا: نفي الرتادف بني ألفاظ اللغة:

ومــراده بنفــي الــرتادف: نفــي وجــود أدىن نســبة تربــط 
مــا  خــالف  أمــٌر  وهــو  اللغــة،  ألفــاظ  مــن  لفظــني  بــني 
قالــه أهــل اللغــة، ســواء منهــم مــن قــال بوجــود الــرتادف 
ومــن نفــاه، غايــة مــا هنالــك أنَّ القائلــني بنفــي الــرتادف 
جياهــدون إلثبــات وجــود فــروق دقيقــة بــني كل لفظــني 
قيــل فيهــا ابلــرتادف، أمَّــا بــرتك العالقــة بينهمــا فلــم يقــل بــه 
أحــد، ومــن مَثّ تــراه؛ أي: شــحرورًا، حيمــل لفــظ "القــرآن" 
على غري ما حيمل عليه "الكتاب"، فيجعلهما حقيقتني 
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متباينتــني، وكذلــك النبــوة والرســالة واإلحــكام والتشــابه.
 مدخل إىل اآليتني: 

بَْصارِهِْم 
َ
وا ِمْن أ قال هللا تعاىل: قُْل لِلُْمْؤِمننَِي َيُغُضّ

بَِما  َخبرٌِي  اهَّلَلَهّ  إَِنّ  لَُهْم  ْزىََك 
َ
أ َذلَِك  فُُروَجُهْم  َوَيْحَفُظوا 

بَْصارِهَِنّ 
َ
يَْصَنُعوَن )30( َوقُْل لِلُْمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن أ

َظَهَر  َما  إاََِّلّ  زِينََتُهَنّ  ُيبِْديَن  َواََّل  فُُروَجُهَنّ  َوَيْحَفْظَن 
ُيبِْديَن  َواََّل  ُجُيوبِِهَنّ  ىَلََعَ  خِِبُُمرِهَِنّ  َويَْلَرْْضِبَْن  ِمنَْها 
ْو 

َ
أ ُبُعوتََلِِهَنّ  آبَاءِ  ْو 

َ
أ آبَائِِهَنّ  ْو 

َ
أ بِِلُُعوتََلِِهَنّ  إاََِّلّ  زِينََتُهَنّ 

ْو بيَِِن إِْخَوانِِهَنّ 
َ
ْو إِْخَوانِِهَنّ أ

َ
بَْناءِ ُبُعوتََلِِهَنّ أ

َ
ْو أ

َ
بَْنائِِهَنّ أ

َ
أ

وِ 
َ
ْيَماُنُهَنّ أ

َ
ْو َما َملََكْت أ

َ
ْو نَِسائِِهَنّ أ

َ
َخَواتِِهَنّ أ

َ
ْو بيَِِن أ

َ
أ

ِيَن  ْفِل اذََّلّ وِ الِطّ
َ
ْرَبةِ ِمَن الرَِّجاِل أ ويِِل اإْْلِ

ُ
أ اتَلَّابِعِنَي َغرْيِ 

رُْجلِِهَنّ 
َ
َواََّل يرَْْضِبَْن بِأ َِّساءِ  لَْم َيْظَهُروا ىَلََعَ َعْوَراِت الن

يَُّه 
َ
ِ مََجِيًعا أ يَِلُْعلََم َما خُُيْفِنَي ِمْن زِينَتِِهَنّ َوتُوُبوا إىََِل اهَّلَلّ

الُْمْؤِمُنوَن لََعلَُّكْم ُتْفلُِحوَن ))31 ]سورة النور، اآليتان: 
.]31 ،30

عــن  احلديــث  ســياق  يف  جــاءات  الكرميتــان  اآليتــان 
الــيت هتــدف إىل بنــاء جمتمــع نقــي، حتفــظ فيــه  اآلداب 
األعــراض، وتصــان فيــه احلــرايت، فقــد أمــر هللا –تعــاىل- 
نبيــه s أن حيــض املؤمنــني علــى غــّض أبصارهــم وعــدم 
اإلمعــان حــني تقــع علــى مــا ُحــّرِم عليهــم، فــُربَّ نظــرة 
زرعــت يف القلــب شــهوة، وُربَّ شــهوة أعقبــت خســرااًن 
بعيــًدا وذاًل طويــاًل، وأن حيفظــوا فروجهــم فــال يكشــفوها، 
أزكــى ألنفســهم  فهــو  مــا حــرم هللا،  إىل  هبــا  يفضــوا  أو 

وأطهــر لقلوهبــم، وأبعــد عــن مواطــن الشــبه والفــن.
مث أكــد احلــق -جــل وعــال- تلــك األوامــر للمؤمنــات 
أبن يغضضــن مــن أبصارهــن وحيفظــن فروجهــن، مث زاد 
ظهــر  مــا  إال  زينتهــن  يبديــن  أن  فنهاهــن  ذلــك  علــى 
منها؛-حيــث جبلــت نفوســهن أن يتزيــن بظواهــر الزينــة 
وخفاايهــا- واســتثىن مــن ذلــك إبداءهــا أمــام مــن تؤمــن 
فتنتهــم وتكثــر خمالطتهــم، وهــم حمصــورون يف اثــين عشــر 
صنًفــا مــن الرجــال والنســاء، مث هَّناهــن عــن فعــل شــيٍء 

يلفــن بــه أنظــار الرجــال فُيعلمــن زينتهــن.

مث ختــم تلــك األوامــر بفتــح ابب التوبــة عمــا قــد يقــع 
منهــم مجيًعــا تقصــريًا فيمــا أمــروا بــه أو جتــاوز عمــا هَّنــوا 

عنــه، فذلــك هــو ســبيل فالحهــم يف الدنيــا واآلخــرة.
ذلــك هــو املعــىن اإلمجــاىل الصحيــح لآليتــني، لكــن 
حممــد شــحرور أىب إال أن يقــرأ اآليتــني قــراءة يفرغهمــا 
عــن مضموهَّنمــا وحيملهمــا علــى غــري حمملهمــا، فبــدل أن 
تكــون اآليتــان أتسيًســا جملتمــع نقــي، جعلهمــا دعــوة إىل 

التحلــل واالحنــراف اخللقــي والســلوكي. 
فكيف نظر شحرور يف اآليتني، وكيف قرأمها؟

اجلــواب عــن هــذا الســؤال يتبــني مــن خــالل املطالــب 
الثالثــة اآلتيــة:
املطلب األول

موقف حممد شحرور من غض البصر، والرد عليه
مشــفوعة  م.شــحرور  نظــر  وجهــة  أعــرض  أن  قبــل 
مبناقشــتها، أُنبــه القــارئ الكــرمي علــى أنَّ أســلوب الكاتــب 
بلــغ مــن الركاكــة مبلًغــا يضــع القــارئ يف حــرية ممــا يريــده، 
فلــزم ترتيــب أفــكاره ترتيبًــا يقــرب وجهــة نظــره، مث أتبعــه 

ابملناقشــة والــرد. 
قــال تعــاىل: " قُــْل لِْلُمْؤِمنِــنَي يـَُغضُّــوا ِمــْن أَْبَصارِِهــْم "، 
ــَن  ــاِت َيْغُضْض ــْل لِلُْمْؤِمَن وقــال جــل شــأنه: َوقُ
 فقــد أمــر هللا املؤمنــني واملؤمنــات – بَْصارِهـِـَنّ

َ
ِمــْن أ

ويدخــل حتــت األمــر الكفــار ملخاطبتهــم بفــروع الشــريعة، 
مــن  يغضــوا  أبن  األصوليــني-  عنــد  الراجــح  هــو  كمــا 
أبصارهــم، فـ"مــن" حتتمــل أن تكــون بيانيــة، وحتتمــل أن 

ــل. تكــون تبعيضيــة وهــو األرجــح؛ فمــن النظــر مــا حيَِ
لكن السؤال: عم يُغض البصر عنه؟

جييــب املهنــدس حممــد شــحرور عــن الســؤال بقولــه: 
»إنَّــه مل يضــع املفعــول بــه ابلنســبة للرجــل واملــرأة علــى حــدٍّ 
لنــا أن نغــض أبصــاران عــن مــاذا؟  ســواء؛ أي: مل يقــل 
الزمــان  »حســب  األعــراف  حســب  مفتوحــة  فرتكــت 
واملــكان«، ومفتوحــة للمؤمــن واملؤمنــة علــى حــدٍّ ســواء« 

ص604(.  )شــحرور، 
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إًذا الغــرض مــن احلــذف أي )حــذف املتعلــق، وليــس 
معلوًمــا  هــو كونــه  م.شــحرور  عنــد  املفعــول(  حــذف 

عرفًــا، فمــا هــو العــرف الــذي يقصــده؟ 
يوضــح هــو العــرف، فيقــول: »إذا كان الرجــل يغــري 
مالبســه، وهــو يف وضــع ال حيــب أن يــراه فيــه أحــد حــىت 
ولــو كان رجــاًل ووقــف حولــه جمموعــة مــن الرجــال تنظــر 
ــا ستســبب لــه احلــرج، وكذلــك املــرأة إذا كانــت  إليــه، فإهَّنَّ
يف وضــع ال حتــب أن يراهــا أحــد حــىت مــن النســوة فإهَّنــا 
ستشــعر ابحلــرج إذا نظــر إليهــا أحــد، وهــذا هــو مــا أراده 
هللا منــا رجــااًل ونســاء أن ال ينظــر بعضنــا إىل بعــض يف 
مواقــف ال حنــب أن ينظــر إلينــا فيهــا، وهــذا مــا نســميه 

اليــوم ابلســلوك املهــذب« )شــحرور، ص604(.
الرجــل يتكلــم  أنَـّـه »إذا كان  مــن ذلــك  مث يســتنتج 
إىل املــرأة أو العكــس وهــم يف موقــف غــري حمــرج، فعليــه 
أن ينظــر إليهــا وتنظــر إليــه، وال يوجــد حــرج ومنــع يف 

ص604(. ذلك«)شــحرور، 
أمَّــا حفــظ الفــرج فــال معــىن لــه عنــد م.شــحرور إال 
تغطيتــه  أمَّــا حفظــه مبعــىن  الــزىن فحســب،  مــن  حفظــه 

وســرته فغــري مــراد.
املناقشة والرد:

ابدئ ذي بــدء أذكــر القــارئ حبقيقــة ســبق أن أشــرت 
ميــدان  دخــل  شــحرورًا  أن  وهــي  التمهيــد،  يف  إليهــا 
ويف  املاركســالميني-  مــن  –كغــريه  القرآنيــة  الدراســات 
يكســوها  أن  فــأراد  املاركســية،  الثقافيــة  خملفاتــه  جعبتــه 
ثــوب اإلســالم تروجيــا هلــا يف العــامل اإلســالمي؛ فلــذا تــراه 
خيــصُّ املؤمنــني واملؤمنــات بتوجيهاتــه، وكأن غريهــم ليســوا 
خماطبــني هبــذه األحــكام الشــرعية، وهــو خــالف مــا عليــه 
مجهــور العلمــاء فهــو ال خياطــب العــامَل الغــريب؛ ألنَّــه –يف 
وجهــة نظــره- عــامَل جتــاوز حالــة اجلمــود الــيت عليهــا العــامل 
اإلســالمي، وأنَـّـه يطبــق تعاليــم اإلســالم وهــو ال يــدري.

الفكــر  عليهــا  بُــين  الــيت  القاعــدة  تطبيــق  أراد  إنَـّـه 

املاركسي، وهي: "القاعدة املادية والبناء الفوقي")عمارة، 
نتيجــة  إال  هــي  مــا  فاألفــكار  ص35(،  1996م، 
لألحــداث، فيبــدأ يف أتويلــه لــآلايت مــن حيــث انتهــى 
إليــه الواقــع مــن عــادات وتقاليــد ومعــارف وثقافــات –

ال  مبــا  فيقــول  هبــا-  جــاء  الــيت  أوابــده  يف  دأبــه  وذلــك 
غمــوض فيــه: »فالقــرآن ال بــد أن يكــون قابــاًل للتأويــل، 
وأتويلــه جيــب أن يكــون متحــرًكا وفــق األرضيــة العلميــة 
ألمــة مــا، يف عصــر مــا علــى الرغــم مــن ثبــات صيغتــه« 

ص60(. )شــحرور، 
ومــن هنــا جيعــل الغــرض مــن حــذف متعلَّــق الفعــل؛ 
أي: مــا يُغــض البصــر عنــه يف اآليتــني الكرميتــني هــو أن 
تســتوعب اآليتــان خمتلــف العــادات والتقاليــد الســائدة يف 
عصر من العصور، واليت عرب عنها بـ"الســلوك املهذب".

إنَّه أراد من وراء ذلك أن يصبغ النّص القرآين بصبغة 
النص  من  بقي  فماذا  األمر كذلك،  فإذا كان  الواقع، 
إَِنّ  تعاىل:  قال  للناس،  أنزله هللا هداية  الذي  القرآين 
الُْمْؤِمننَِي   ُ َوُيبرَِِّشّ قَْوُم 

َ
أ يِِهَ  لِلَّيِِت  َيْهِدي  الُْقْرآَن  َهَذا 

 َكبرًِيا ْجًرا 
َ
أ لَُهْم  َنّ 

َ
أ احِِلَاِت  الَصّ َيْعَملُوَن  ِيَن  اذََّلّ

نْزَِل 
ُ
]سورة اإْلرساء: 9  وقال سبحانه:  اتَّبُِعوا َما أ

ْويَِلَاَء قَلِياًًل 
َ
أ ُِّكْم َواََّل تَتَّبُِعوا ِمْن ُدونِهِ  إيََِلُْكْم ِمْن َرب

ُروَن ]سورة اأْلعراف: 3  وقال جل شأنه:  َما تََذَكّ
ُِّكْم ِمْن َقبِْل  نْزَِل إيََِلُْكْم ِمْن َرب

ُ
ْحَسَن َما أ

َ
َواتَّبُِعوا أ

نُْتْم اََّل تَْشُعُروَن ]سورة 
َ
تَِيُكُم الَْعَذاُب َبْغَتًة َوأ

ْ
ْن يَأ

َ
أ

االنطالق  حيث  إال  ذلك  يتحقق  وال   ،]55 الزمر: 
من النص إىل الواقع ال من الواقع إىل النص؛ كما زعم 

شحرور وغريه.
فمــا ذهــب إليــه شــحرور مــن أنَّ الغــرض مــن احلــذف 
كونــه ليتناســب مــع أعــراف النــاس وتقاليدهــم هــو تطبيــق 

للفكــر املــادي، مل يســتند فيــه إىل دليــل صحيــح.
يف  احلــذف  مــن  العلمــاء  عليــه  الــذي  الغــرض  إنَّ 
اآليــة كونــه معلوًمــا مــن ســياق اآلايت، وممــا ثبــت مــن 
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األحاديــث النبويــة الشــريفة، قــال أبــو بكــر اجلصــاص: 
»معقــول مــن ظاهــره أنــه أمــر بغــض البصــر عمــا حــرم 
بعلــم  اكتفــاء  ذلــك  ذكــر  فحــذف  إليــه،  النظــر  علينــا 
ص171(. ج5  1405هـــ،  )اجلصــاص،  املخاطــب« 

ــا قصــره حفــظ الفــرج علــى حفظــه مــن الــزىن دون  أمَّ
فســيتبني  العلمــاء  معــروف  هــو  وســرته، كمــا  تغطيتــه 

الثــاين. املطلــب  منــه يف  الغــرض 
  املطلب الثاين

موقف حممد شحرور من زينة املرأة، والرد عليه
املراد ابلزينة يف كالم املهندس شحرور هو: »جسد 
املرأة كله« )شحرور، ص606(؛ أي: عارية كما خلقها 
هللا، والدليل على ذلك –كما زعم- أنَّ هللا تعاىل خلق 
الرجل واملرأة عراة، فهو من الزينة اليت خلقها هللا وأابحها 
الَّيِِت   ِ َم زِيَنَة اهَّلَلّ لعباده، قال جل شأنه: قُْل َمْن َحَرّ
ْزِق ]سورة األعراف:  يَِّباِت ِمَن الرِّ ْخَرَج لِعَِبادِهِ َوالَطّ

َ
أ

32[، وتلك الزينة تنقسم إىل قسمني: 
يف  ابملســتثىن  املــرادة  وهــي  ظاهــرة،  زينــة  األول: 
قولــه تعــاىل: "َواَل يـُْبِديــَن زِينـَتـَُهــنَّ ِإالَّ َمــا َظَهــَر ِمنـَْهــا "، 
وخيــصُّ تلــك الزينــة بنحــو الــرأس والبطــن والظهــر والرجلــني 

واليديــن.
الثــاين: زينــة خفيــة، وهــي مــا أخفــاه هللا –تعــاىل- يف 
بنيــة املــرأة وتصميمهــا يف أصــل خلقتهــا، وهــي املقصــودة 
َعلَــى  خِبُُمرِِهــنَّ  َوْلَيْضرِبْــَن   " تعــاىل:  قولــه  يف  ابجليــوب 
ُجُيوهِبِنَّ "، فليس معىن اجليب يف اآلية ما فهمه العلماء 
الســابقون مــن كونــه الفتحــة أعلــى القميــص تدخــل منهــا 
الــرأس عنــد لبســه أو هــو الصــدر جمــازًا لعالقــة املالبســة.

ولكن معناه -عند م. شحرور- ما خفي من جسد 
املــرأة يف أصــل خلقتهــا، وهــو يشــمل مــا بــني الثديــني، 
واإلليتــني،  والفــرج،  اإلبطــني،  وحتــت  الثديــني،  وحتــت 
فتلــك املواضــع ممــا خفيــت يف بنيــة جســد املــرأة، مــن غــري 

أن تتكلــف هــي إخفاءهــا بثــوب أو حنــوه. 
ويؤصــل هــذا املعــىن مــن معاجــم العربيــة – واملقصــود 

بذلــك عنــده هــو معجــم مقاييــس اللغــة البــن فــارس وهــو 
نفــي  يــرى  ممــن  العربيــة؛ ألنَـّـه  املعاجــم  مــن  اعتمــده  مــا 
الــرتادف يف اللغــة- فيقــول: »اجليــب جــاء مــن "جبــُت" 
كقولنــا: جبــت القميــص؛ أي: قــورت جيبــه، وجيَّبتــه؛ 
أي: جعلــت لــه جيبًــا، واجليــب -كمــا نعلــم- هــو فتحــة 
هلــا طبقتــان، ال طبقــة واحــدة؛ ألنَّ األســاس يف "جيــب" 
هــو فعــل "جــوب" يف اللســان العــريب لــه أصــل واحــد، 
"الســؤال  الــكالم  ومراجعــة  الشــيء،  يف  اخلــرق  وهــو 
واجلــواب" ... فاجليــوب يف املــرأة هلــا طبقتــان، أو طبقتــان 
مــع خــرق« )شــحرور، ص607(، ويســتنتج مــن ذلــك 
أن حــدَّ الزينــة اخلفيــة هــي: »مــا بــني الثديــني، وحتــت 
الثديــني، وحتــت اإلبطــني، والفــرج، واإلليتــني« )شــحرور، 

ص607(.
ويرتب على ذلك التقسيم أنَّ للمرأة أن تبدي زينتها 
الظاهرة أىنَّ تشاء، أمَّا زينتها اخلفية فعليها أن تسرته إال 
أمام من استثناهم هللا بقوله: َواََّل ُيبِْديَن زِينََتُهَنّ إاََِّلّ 
بَْنائِِهَنّ 

َ
ْو أ

َ
ْو آبَاءِ ُبُعوتََلِِهَنّ أ

َ
ْو آبَائِِهَنّ أ

َ
بِِلُُعوتََلِِهَنّ أ

ْو 
َ
ْو بيَِِن إِْخَوانِِهَنّ أ

َ
ْو إِْخَوانِِهَنّ أ

َ
بَْناءِ ُبُعوتََلِِهَنّ أ

َ
ْو أ

َ
أ

وِ 
َ
ْيَماُنُهَنّ أ

َ
ْو َما َملََكتْ أ

َ
ْو نَِسائِِهَنّ أ

َ
َخَواتِِهَنّ أ

َ
بيَِِن أ

ِيَن  ْفِل اذََّلّ وِ الِطّ
َ
ْرَبةِ ِمَن الرَِّجاِل أ ويِِل اإْْلِ

ُ
أ اتَلَّابِعِنَي َغرْيِ 

من  تبدي  أن  فلها   َِِّساء الن َعْوَراِت  ىَلََعَ  َيْظَهُروا  لَْم 
زينتها أمامهم ما تشاء، ولو ظهرت عارية متاًما فال إمث 
املرأة  أنَّ  يعين  البعض: هذا  يقول  »قد  فيقول:  عليها، 
املؤمنة حيق هلا أن تظهر عارية متاًما أمام هؤالء املذكورين 

... يف نص اآلية. 
أقــول: نعــم! جيــوز إن حصــل ذلــك عرًضــا، وإذا أرادوا 
العيــب واحليــاء "العــرف"،  أن مينعوهــا فاملنــع مــن ابب 
وليــس مــن ابب احلــرام واحلــالل؛ ألنَّــه مشلهــم مــع الــزوج« 

)شــحرور، ص607(.
قلــت: وملــا كان األمــر بتغطيــة اجليــوب ابخلُمــر يــرد 
الــرأس وغــري  يســرت  مبــا  اخلمــار  هــذا االســتدالل، فســر 
وهــو  "مخــر"،  مــن  جــاءت  »واخلمــار  فيقــول:  الــرأس، 
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الغطــاء، .... وليــس اخلمــار هــو مخــار الــرأس فقــط، وإمنــا 
هــو غطــاء للــرأس وغــري الــرأس« )شــحرور، ص607(.

املناقشة والرد:
أواًل: أنَّ املهندس ُشــحرورًا يريد إظهار املرأة املســلمة 
عاريــة أمــام النــاس مجيًعــا إال تلــك املواضــع الــيت اســتثناها، 
وهــي: مــا بــني الثديــني، وحتــت الثديــني، وحتــت اإلبطــني، 
والفــرج، واإلليتــني، وهــو بذلــك يريــد أن جيــد هلــا مــربرًا 
لتحاكــي نظريهتــا يف العــامَل الغــريب يف عاداهتــا، وهــو مــا ال 
جيــد لــه قبــواًل يف عاَلِمنــا اإلســالمي لتعارضــه مــع ثوابتــه.

املرأة كله زينة  اثنًيا: أنَّ االستدالل على أنَّ جسد 
بوالدهتا عارية أمر يتناىف مع الفطرة البشرية املشار إليها 
نَْزنْلَا َعلَيُْكْم بِِلَاًسا 

َ
أ يف قوله تعاىل: يَا بيَِِن آَدَم قَْد 

يَُوارِي َسْوآتُِكْم َورِيًشا َوبِِلَاُس اتَلَّْقَوى َذلَِك َخرْيٌ َذلَِك 
ُروَن ]سورة اأْلعراف: 26  َكّ لََعلَُّهْم يََذّ  ِ ِمْن آيَاِت اهَّلَلّ
يَْطاُن  وقوهل جل شأنه: يَا بيَِِن آَدَم اََّل َيْفتِنََنُّكُم الَشّ
َنّةِ َيزْْنُِع َعنُْهَما بِِلَاَسُهَما  بََويُْكْم ِمَن اجْْلَ

َ
ْخَرَج أ

َ
َكَما أ

فاملراد   ،]27 األعراف:  ]سورة   َسْوآتِِهَما لرُِيَِيُهَما 
ا مما يسوء  ابلسوءة هي العورة، وإمنا مُسيت بذلك؛ ألهَّنَّ

املرَء انكشافُه.
اثلثًــا: رمبــا يقــول قائــل: إنَّ الزينــة وردت يف القــرآن 
الكــرمي علــى ثالثــة أقســام: زينــة نفســية، وزينــة بدنيــة، 
وزينــة خارجيــة، فتفســريها يف اآليــة جبســد املــرأة ال خيــرج 
شــحرور  املهنــدس  قالــه  فمــا  القــرآين،  االســتعمال  عــن 

صحيــح ال غبــار عليــه.
نقــول: نعــم! هــذا التقســيم للزينــة تقســيم صحيــح، 
لكــن الــرد وارد مــن حيــث إنَّ األصــل أن حيمــل اللفــظ 
علــى أعــم معانيــه مــا مل يــرد دليــل خيصصــه، والدليــل 
ــا  قائــم علــى أنَّ الزينــة النفســية غــري مــرادة يف اآليــة؛ ألهَّنَّ
منهــا  خيشــى  وال  فتنــة،  عليهــا  يرتتــب  ال  معنــوي  أمــر 
حمــذور، فالصــواب أن حتمــل الزينــة يف اآليــة علــى البدنيــة 
العــريب؛  ابــن  القاضــي  إليــه  ذهــب  مــا  وهــو  واخلارجيــة 
حيــث قســم الزينــة إىل خلقيــة ومكتســبة )ابــن العــريب، 

ص381(.  ج3 
لكــن قصرهــا علــى الزينــة البدنيــة وحدهــا دون الزينــة 
اخلارجيــة يــرده األصــل، وهــو مــا فعلــه املهنــدس شــحرور.

رابًعا: سلمنا جداًل أنَّ املراد ابلزينة هي الزينة البدنية 
وخفية،  ظاهرة  قسمني:  إىل  تنقسم  -وهي  وحدها 
َويَْلَرْْضِبَْن  تعاىل:  قوله  التقسيم  هذا  على  والدليل 
 - لكن محل الزينة الظاهرة على  خِِبُُمرِهَِنّ ىَلََعَ ُجُيوبِِهَنّ
اخلفية  والزينة  واليدين،  والرجلني  والظهر  والبطن  الرأس 
اإلبطني،  الثديني، وحتت  الثديني، وحتت  بني  ما  على 
القرآن ما ال  ا هو حتميل أللفاظ  والفرج، واإلليتني، إمنَّ
حتتمله لغًة وال سياقًا، بل السياق قاٍض أبنَّ ذلك كله 
ففيهما  والكفني،  الوجه  إال  -اللهم  اخلفية  الزينة  من 
اخلالف املشهور بني العلماء سلًفا وخلًفا- أال ترى أنَّ 
 ،ِمنَْها َظَهَر  َما  إاََِّلّ  زِينََتُهَنّ  ُيبِْديَن  واََّل  تعاىل:  قوله 
، صريح  ُجُيوبِِهَنّ  خِِبُُمرِهَِنّ ىَلََعَ  َويَْلَرْْضِبَْن    وقوله: 
الداللة على أنَّ الرأس والعنق والصدر والساقني من الزينة 

اخلفية، ومن ابب أوىل الثديني والبطن والظهر وغريها.
خامًســا: لــك أن تقــول: إنَّ املهنــدس ُشــحرورًا قــد 
بــنيَّ أن املــراد ابجليــوب مــن املــرأة طبقتــان أو طبقتــان مــع 
خــرق، وقــد أصــل هلــذا املعــىن مبــا نقلــه مــن كالم صاحــب 

معجــم مقاييــس اللغــة، فمــا مــدى صحــة اســتدالله؟
األلفــاظ  ــل  حيمِّ شــحرورًا  املهنــدس  أنَّ  اجلــواب: 
القرآنيــة مــن املعــاين مــا ال حتتملــه، وهــو أمــٌر مرفــوض يف 
منهــج الدراســات القرآنيــة؛ إذ يفضــي إىل أن جيعــل لآليــة 
مــن املعــاين بقــدر قرائهــا، فــكل مــن ختيــل معــىن حيمــل 
اآليــة عليــه، فــال ثبــات ملعــىن مــن معــاين اآلايت القرآنيــة، 
ومــن مَثَّ يفــرغ النــص القــرآين مــن معنــاه، وذلــك مــا فعلــه 
هنــا يف حتليلــه ملعــىن كلمــة "جيــوب"، وحــىت يتضــح ذلــك 
وتطــوره  اللغــة،  يف  "اجليــب"  معــىن  لــك  أســوق  جليًــا 
الــداليل؛ ليتضــح لــك مــدى تزييفــه للمعــاين وحتميلهــا مــا 

ال حتتمــل، فأقــول:
اجليــوب مجــع جيــب، وهــو: الفتحــة أعلــى القميــص 
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يُدخــل منهــا الــرأس عنــد لبســه، ممــا يلــزم منــه عــادة كشــف 
األذنــني والعنــق والصــدور.

ومــن معانيــه: الصــدر، وهــو إطــالق جمــازي لعالقــة 
املالبســة.

املفســرين  حولــه كالم  دار  مــا  مهــا  املعنيــان  وهــذان 
املعاجــم. أصحــاب  مــع كالم  متســًقا 

مث تطــوَّر معــىن اجليــب فأطلقــه العامــة مبعــىن: "كيــس 
خياط جانب الثوب من الداخل، وجيعل فمه من اخلارج، 
ويقــال لــه اجليبــة" )البســتاين، 1987م، ص140( وال 
يــزال هــذا املعــىن مشــهورًا حــىت يومنــا هــذا )الصيــداوي، 
ص84(؛ لكــن ال جيــوز محــل اللفظــة القرآنيــة عليــه؛ ألنَّــه 
ــا حتمــل ألفاظــه علــى املعــىن املعــروف  معــىن مولَـّـد، وإمنَّ

زمــن الزمــن أو مــا قبلــه.
إنَّ املهندس شــحرورًا اســتنبط خصائص "اجليب" يف 
إطالقــه يف العاميــة، مث ركــب منهــا معــىن جديــًدا وهــو: 
"طبقتــان أو طبقتــان مــع خــرق"، فخلــص إىل إطالقــه 

علــى مــا بــني الثديــني وحتــت الثديــني...إخل.
وقــد عرفــت أنَّــه ال جيــوز محــل لفظــة قرآنيــة علــى معــىن 
مولَّد بعد عصر التنزيل، ومن ابب أوىل خصائص ذلك 

املعىن.
سادًســا: إذا كان معــىن اجليــب: مــا خفــي مــن زينــة 
املــرأة يف أصــل خلقتهــا، فمــا الداعــي إىل تغطيتهــا إًذا؟! 
كذلــك ختصيصــه اجليــب هبــذه األعضــاء مــن جســد 
املرأة مع أنَّ منها ما ينطبق عليه هذا املعىن الشــحروري، 

كمــا بــني األصابــع، والّســرة؛ فلِــَم مْل يدرجهــا؟ 
بــني  املعــىن، كمــا  ذلــك  عليــه  ينطبــق  ال  مــا  ومنهــا 
الثديــني واإلليتــني، فالغالــب فيــه أن يكــون مكشــوفًا؛ فلِــم 

)الصيــداوي، ص89(؟ أدرجهــا 
سابًعا: أنَّ املهندس شحرورًا؛ إذ أابح للمرأة أن تظهر 
عاريــة متاًمــا أم األب واالبــن... وغريمهــا مــن املذكوريــن يف 
اآليــة الكرميــة، يعلــل لذلــك بكوهَّنــم مذكوريــن مــع الــزوج، 
فســوى يف احلكــم بــني الــزوج وبــني هــؤالء املذكوريــن، فهــل 

جمــرد ذكــر الــزوج مــع هــؤالء يبيــح هلــم مــا أبيــح للــزوج؟
اجلــواب: مــا قالــه ابــن العــريب: »أمجعــت األمــة علــى 
أنــه يلحــق غــري الــزوج ابلــزوج يف النظــر، وإن كان قــد 
شــورك بينهــم يف لفــظ العطــف الــذي يقتضــي التشــريك 
يف ذلــك كلــه، ولكــن فرقــت بينهــم الســنة«)ابن العــريب، 

ص383/3(.
الشُّــحروري يف  التهافــت  هلــذا  املعــراوي -ردا  يقــول 
)أعــين  الثمانيــة،  هــؤالء  أن  قــرر  »فــإذا  االســتدالل-: 
احملــارم + الــزوج( ميلكــون مــن املــرأة نفــس احلقــوق؛ فــإنَّ 
النتيجــة تكــون خطــرية جــًدا جــًدا جــًدا، وال أظــن أن 

إليهــا. يدعــو  أو  الدكتــور شــحرور يقصدهــا 
وإذا قرر أنَّ للزوج من زوجته خصوصيات ال يشاركه 
فيهــا أحــد، فــإنَّ النتيجــة تكــون أن ورود ذكــر الــزوج بــني 
هــؤالء الثمانيــة الذيــن عددهتــم اآليــة ال يــربر حبــال مــن 
األحــوال أن يــروا مــن زينتهــا مــا حيــق لــه –ختصيصــا- أن 

يراه« )املعراوي، 2000م، ص939(.
اثمنًــا: أنَّ م. ُشــحرورا ملــا فســر "اخِلمــار" مبــا يغطــي 
الــرأس وغــري الــرأس، خلــط يف ذلــك بــني احلقيقــة اللغويــة 
واحلقيقــة العرفيــة لــه، وبيــان ذلــك: أنَّ لفظًــا رمبــا وضــع 
ملعــىن، مث غلــب اســتعماله عرفًــا يف معــىن آخــر مــن جنــس 
مــا وضــع لــه، فــإذا جتــاذب اللفــَظ معنيــان قُــّدم الشــرعيُّ 

علــى العــريف والعــريف علــى اللغــوي.
فـ"اخلمــار" -كمــا قــال الراغــب األصفهــاين-: مــن 
اخلمــر وهــو: ســرت الشــيء، ويقــال ملــا ُيســرت بــه: مِخَــار، 
لكنــه؛ أي: اخلمــار، صــار يف التعــارف امسًــا ملــا تغطّــي بــه 

املــرأة رأســها«)األصفهاين، 1412هـــ، 298(. 
ومن خالل هذا التعريف يتضح أنَّ للِخمار معنيني: 

لغــواًي، وهــو: اســم لــكل مــا ُيســرت بــه، ســواء أكان - 1
الســاتر ثــواًب أو غــريه، وســواُء أكان املســتور رأًســا أم 
غــريه، وبنــاًء عليــه يصــح إطــالق "اخِلمــار" علــى مــا 

يســرت الــرأس وغــري الــرأس، كمــا قــال م.شــحرور.
عرفًيا، وهو اسم ملا تغطي به املرأة رأسها خاصة.- 2
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فــإذا ثبــت أنَّ للِخمــار معنيــني: لغــواًي وعرفًيــا، وجــب 
تقــدمي املعــىن العــريف، لكــن م.شــحرورا قــدَّم املعــىن اللغــوي 
مــن غــري دليــل يقتضيــه خمالًفــا يف ذلــك املنهــج الدقيــق يف 
دراســة النــص الشــرعي؛ وذلــك ألنَّــه لــو قَــدَّم املعــىن العــريف 
لــه، لبطــل مــا قالــه مــن أنَّ الــرأس والظهــر والبطــن ليــس 

مــن الزينــة الــيت جيــب ســرتها.
  املطلب الثالث

موقــف حممــد شــحرور مــن املــراد ابلضــرب يف األرض، 
والــرد عليــه 

ملــا كان قولــه تعــاىل: ﴿َواَل َيْضرِبْــَن أِبَْرُجِلِهــنَّ لِيـُْعلَــَم َمــا 
خُيِْفــنَي ِمــْن زِيَنِتِهــنَّ ﴾ صريــح الداللــة علــى أنَّ مــا تتزيــن 
بــه املــرأة يف رِجَلْيهــا مــن الزينــة اخلفيــة الــيت جيــب عليهــا 
ســرتها، وذلك يرد كل املزاعم الشــحرورية، راح يقرأ اآلية 
قــراءة تتــالءم مــع مزاعمــه، وميكــن تلخيــص تلــك القــراءة 

يف النقــاط اآلتيــة:
 أنَّ مــن فســر اآليــة الكرميــة مــن العلمــاء أبنَّ - 1

املــراَد هبــا هَّْنــي للمــرأة أن تضــرب برجلهــا األرض، فيعلــم 
الرجــال طنــني َخلخاهلــا، ممــا تلفــت بــه نظرهــم إليهــا فهــو 

غــري مصيــب يف تفســريه.
 أنَّ معىن الضرب ابألرجل يف اآلية هو: السعي - 2

يَا   [ قوله سبحانه:  العمل، كما يف  بغرض  األرض  يف 
]سورة   ]  ِ اهَّلَلّ َسبِيِل  يِِف  بُْتْم  رََضَ إَِذا  آَمُنوا  ِيَن  اذََّلّ َها  ُيّ

َ
أ

رِْض 
َ
بُْتْم يِِف اأْْل النساء: 94[  وقوهل جل شأنه: ] ِإَوَذا رََضَ

اًَلة[ ]سورة  وا ِمَن الَصّ ْن َتْقرُُصُ
َ
فَلَيَْس َعلَيُْكْم ُجَناٌح أ

النساء: 101[.
 أنَّ النهــي يف اآليــة معلــل بعلــة قصــد اإلعــالم - 3

مبــا خفــي مــن زينتهــا وهــي: )مــا بــني الثديــني، وحتــت 
الثديــني، وحتــت اإلبطــني، والفــرج، واإلليتــني(، فيقــول: 
»والســبب يف ذلــك النهــي هــي لكــي ال يعلــم مــا خيفــني 
وهــي  املخفيــة،  الزينــة  عــن  الــكالم  وهنــا  زينتهــن،  مــن 
املــرأة  تُعلــم إال إذا أرادت  ــا ال ميكــن أن  اجليــوب؛ ألهَّنَّ

)شــحرور، ص613(. ذلــك« 

 إذا انتفــت تلــك العلــة، فــال مانــع أن تعمــل - 4
املــرأة أي عمــل بشــرط أن ال تتعمــد فيــه إظهــار اجليــوب 
املــرأة  منــع  هللا  أنَّ  يعــين:  »فهــذا  فيقــول:  بعضهــا،  أو 
يظهــر  بشــكل  "الضــرب"  والســعي  العمــل  مــن  املؤمنــة 
"ســرتبتيز"  عارضــة  تعمــل  بعضهــا، كأن  أو  جيوهبــا 
)striptease(، أو تقــوم برقصــات تظهــر فيهــا اجليــوب 

)شــحرور، ص613(. بعضهــا«  أو 
 اخلالصة: أنَّ هللا -سبحانه وتعاىل- حرم على - 5

املــرأة يف حــدوده مهنتــني: أ- التعريــة "ســرتبتيز". ب- 
البغــاء، أمَّــا بقيــة املهــن فيمكــن للمــرأة أن متارســها دون 
حــرٍج أو خــوف، وذلــك حســب األوضــاع االجتماعيــة 

التارخييــة واجلغرافيــة. 
املناقشة والرد:

احلداثيــة  القــراءة  أصحــاب  طعــن  مســتغراًب  يكــن  مل 
للنصــوص الشــرعية يف تــراث األمــة، ونظرهُتــم إليــه نظــرة 
ازدراء، وكأنَّــه قــام علــى اجلمــع بــني املتناقضــات، أو أنَّــه 
كان نتيجــة للتخبــط العشــوائي، أو االجتهــاد املبــين علــى 
اهلــوى، ونســي هــؤالء تلــك احلضــارة العريقــة الــيت قامــت 
–وال تــزال- علــى أكتــاف علمــاء رابنيــني، اتســق فيهــا 

منهجهــم بــني النقــل والعقــل.
أقــول: مل خيــف علــى هــؤالء جهــود علمــاء األمــة ســلًفا 
وخلًفــا؛ إذ ال ختفــى الشــمس لــذي عينــني، ولــوال طعنهــم 
هــذا، ملــا راج لفكرهــم رائجــة، وال قــام هلــم بنيــان، فشــتان 
بــني مــن التــزم يف مســريته الفكريــة املوضوعيــَة العلميــة ومــن 
حــاد عنهــا، فجــاء لنــا أبوابــد ال مســتند هلــا مــن نقــل أو 
عقــل إال التبعيــة الغربيــة بُعجرهــا وجُبرهــا، فلــوال املخلصــون 
مــن أبنــاء هــذه األمــة النســلخت عــن هويتهــا، وتبعــت 

الغــرب يف عفنــه األخالقــي والســلوكي.
وغــريه  م.شــحرور  علــى  متحامــاًل  أكــون  ال  وحــىت 
تعــال معــي لنناقشــه مناقشــة هادئــة وكاشــفة عــن زيفــه 

العلميــة: املوضوعيــة  عــن  وخروجــه 
فــارس-:  ابــن  قــال  –كمــا  "ضــرب"  معــىن  أواًل: 
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»الضــاد والــراء والبــاء أصــل واحــد، مث يســتعار وحيمــل 
عليــه« )ابــن فــارس، ج3 ص397(، وقــد بــنّيَ الراغــب 
األصفهــاين هــذا األصــل، فقــال: »الضــرب: إيقــاع شــيء 
ص505(،  1412هـــ،  )األصفهــاين،  شــيء«  علــى 
)الزبيــدي،  بشــدة«  بعضهــم  »وقيــده  الزبيــدي:  قــال 
ج3 ص243(، وبِنــاء علــى هــذا فــإّن تفســري "الضــرب 
ابألرجــل" بـ"إيقــاع املشــي بشــدة")ابن عاشــور، ،ج18 
ص213( –وهــو مــا عليــه مجيــع املفســرين- محــل للفــظ 

علــى حقيقتــه.
عن  اآلية:  نزول  مناسبة  يف  ُروي  مبا  له  ويستأنس 
واختذت  فضة،  من  بـَُرتـنَْي)1(  اختذت  امرأة  أنَّ  حضرمي 
َجْزًعا)2(، فمّرت على قوم، فضربت برجلها، فوقع اخلَلخال 
رُْجلِِهَنّ 

َ
على اجلزع، فصّوت؛ فأنزل هللا:َواََّل يرَْْضِبَْن بِأ

)الطربي،1420هـ،    زِينَتِِهَنّ ِمْن  خُُيْفِنَي  َما  يَِلُْعلََم 
ج19 ص164(، فُعلم أنَّ املراد ابلضرب ابألرجل هو 

حقيقته.
ويؤيــده توافقــه مــع دعــوة اإلســالم إىل التســرت والعفــة، 
املــرأة رمبــا اجتــازت ويف رجلهــا  قــال الزجــاج: »كانــت 
اخلَلخــال ورمبــا كان فيهــا اخَلالخــل، فــإذا ضربــت برجلهــا 
ــم أهَّنــا ذاُت َخلخــال وزينــة، وهــذا حيــرك مــن الشــهوة  ُعِل
فنهــى عنــه، كمــا أُمــرن أال يبديــن؛ ألنَّ اســتماع صوتــه 

مبنزلــة إبدائه«)الزجــاج، 1988م، ج4 ص40(. 
وإذا أتكــد لنــا أنَّ هــذا املعــىن هــو املتســق مــع املنهــج 
العلمي الدقيق يف فهم النص الشرعي، فهل ردُّ املهندس 
ُشــحرور لــه مــن غــري أن يقــدم تعليــال لــرده أمــٌر مقبــول؟! 
املهنــدس  أقــام عليــه  الــذي  مــا هــو األســاس  اثنيًــا: 

الكرميــة؟  لآليــة  فهمــه  شــحرور 
أذكــر بِقيــِل ابــن فــارس الســابق: " الضــاد والــراء والبــاء 
عرفــت  وقــد  عليــه"،  وحيمــل  يســتعار  مث  واحــد،  أصــل 
املعــىن احلقيقــي للضــرب، فمــا هــو املعــىن الــذي يســتعار 

)1(  الربُتني: مثىن "بـَُرة"، وهي: اخَلْلخال )لسان العرب 71/14، مادة: بري(.

)2(  اجَلزع: خرز فيه سواد وبياض )الصحاح 1196/3، مادة: جزع(. 

وحيمــل عليــه؟
اجلواب: هو ما ذكره الزخمشري يف "أساس البالغة"؛ 
حيــث قــال: »ومــن اجملــاز:... ضــرب يف األرض، ويف 
انتهــى  )الزخمشــري، 1998م، ص577(.  ســبيل هللا« 

كالمــه خمتصــرًا.
للكسب،  فيها  السعي  األرض:  يف  الضرب  ومعىن 
رِْض يَبَْتُغوَن 

َ
ومنه قوله تعاىل: َوآَخُروَن يرَْْضُِبوَن يِِف اأْْل

ِ ]سورة املزمل: 20[. ِمْن فَْضِل اهَّلَلّ
وذلــك هــو املعــىن الــذي محــل املهنــدس شــحرور اآليــة 
الكرميــة عليــه، فهــو معــىن جمــازي، ال جيــوز محــل اآليــة 
الكرميــة عليــه مــن غــري دليــل يقتضيــه؛ ألنَّــه أنَّــه إذا احتمــل 
اللفــُظ معنيــني: أحدمهــا حقيقــي، واآلخــر جمــازي، وجــب 
محلــه علــى احلقيقــي، وال حيمــل علــى اجملــازي إال بدليــل، 
فــال هــو الــذي قــدَّم دليــاًل علــى صحــة محــل اآليــة عليــه، 
وال هــو الــذي محــل يف اآليــة الكرميــة علــى مــا تقتضيــه 

قواعــد الفهــم الصحيــح هلــا.
اثلثًــا: أنَّ املهنــدس شــحرورًا خلــط يف تعليلــه للنهــي 

بــني معنيــني: 
األول: اإلعــالم؛ أي: إعالمهــن الرجــال مبــا خيفــني 

مــن زينتهــن.
والثاين: اإلبداء؛ أي: إبداؤهن الزينة اخلفية.

فيقــول: "والســبب يف ذلــك النهــي هــي لكــي ال يُعلــم 
مــا خيفــني مــن زينتهــن"، وهــذه هــي العلــة الــيت صرحــت 
هبــا اآليــة الكرميــة، وهــي تتحقــق إبمســاع أصــوات اخللخــال 
وتتحقق ابإلبداء من ابب أوىل، وإذا كان األمر كذلك، 
ــا؛ أي: العلــة، تقتضــي هَّنيهــن عــن إحــداث صــوت  فإهَّنَّ
يلفــن بــه أنظــار الرجــال إليهــن، وعــن كشــفهن مــا خفــي 
مــن زينتهــن، وذلــك انقــض لتفوهاتــه حــول اآليــة الكرميــة.

لكنه مل يقصد به ذلك املعىن، ولكنه قصد به - 6
املؤمنة  املرأة  منع  أنَّ هللا  يعين:  "فهذا  فيقول:  اإلبداَء، 
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من العمل والسعي "الضرب" بشكل يظهر جيوهبا أو 
أنَّه خمالٌف لنص اآلية  الرد عليه  بعضها"، ويكفينا يف 

. ّويَْلَرْْضِبَْن خِِبُُمرِهَِنّ ىَلََعَ ُجُيوبِِهَن
 

 اخلـــــــــــامتة
أواًل: أهم نتـائج البحـــث:

مــن خــال مباحــث الدراســة مت التوصــل لعــدة نتائــج 
أبرزهــا:

ميــدان - 1 دخــل  شــحرور  حممــد  املهنــدس  أنَّ 
الدراســات القرآنيــة وبضاعتــه العلميــة مزجــاة، فهــو غــري 
ــل للتصــدي لتفســري القــرآن الكــرمي أو النظــر فيــه. مؤهَّ

أنَّ ُشــحرورًا مل يســلك املنهــج العلمــي الصحيــح - 2
الــذي يتــالءم مــع خصائــص القــرآن الكــرمي، ممــا أوقعــه يف 

أخطــاء جســيمة.
منهــج - 3 مــن  شــحرور  املهنــدس  زعمــه  مــا  أنَّ 

علمــي )وهــي قراءتــه املعاصــرة( خمالــف ألدىن مــا يُعــرف 
واملوضوعيــة.  الدقــة  مــن  العلميــة  املناهــج  يف 

لثوابــت - 4 هــدم  هــو  إمنــا  شــحرور  مــه  قدَّ مــا  أنَّ 
األمــة وانســالخ عــن هويتهــا، لتــذوب يف العــامل الغــريب 

والتحضــر. للتقــدم  مقيــاس  عــده  الــذي 
مــه شــحرور - 5 قدَّ مــا  بــه  ُيســمَّى  مــا  أصــدق  أنَّ 

يف مؤلفاتــه بصفــة عامــة ويف "الكتــاب والقــرآن" بصفــة 
خاصــة هــو حتريــف لكتــاب هللا. 
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دور أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات السعودية يف تعزيز األمن الفكري  )جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز أمنوذًجا(
د. نورة بنت انصر العوّيد

أستاذ أصول الرتبية املساعد، كلية الرتبية ابخلرج - جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز

The role of faculty members in Saudi universities in promoting intellectual security (prince 

Sattam bin Abdulaziz University as a model)
Dr. Norah Nasser S ALowayyid

Assistat Professor of Education, Saudi Arabia Al Kharj, at prince Sattam bin Abdulaziz University 

الفكري، أعضاء  السعودية، األمن  املفتاحية: اجلامعات  الكلمات 
هيئة التدريس. 

التدريس يف  هيئة  أعضاء  إىل معرفة دور  البحث  امللخص: هدف 
الباحثة  واستخدمت  الفكري،  األمن  تعزيز  السعودية يف  اجلامعات 
املنهج الوصفي التحليلي، من خالل تطبيق أداة االستبانة على جمتمع 
عشوائية  عينة  ابختيار  وذلك  عبدالعزيز،  بن  سطام  األمري  جامعة 
عدد  بلغ  حيث  البكالوريوس؛  ملرحلة  اجلامعة  طالبات  من  بسيطة 
العينة 383 طالبة، ومن أهم نتائج البحث أنَّ طالبات جامعة األمري 
سطام بن عبدالعزيز موافقات بدرجة مرتفعة على دور أعضاء هيئة 
الفكري  تدريس جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز يف تعزيز األمن 
املقدمة  التدريب  برامج  تكثيف  أمهية  إىل  البحث  وأوصى  لديهن، 
معارف وخرباهتم حنو  تسهم يف زايدة  واليت  التدريس  هيئة  ألعضاء 
اليت  اجلامعية ابملوضوعات  املقررات  الفكري، وتكثيف  األمن  أمهية 

تسهم يف تنمية الوعي أبمهية األمن الفكري لدى الطالبات. 

Key Words: Saudi universities, intellectual security, fac-
ulty members.

Abstract: The aim of the research is to know the role 
of faculty members in Saudi universities in enhancing intel-
lectual security, and the researcher used the descriptive an-
alytical approach, by applying the questionnaire tool to the 
community of Prince Sattam bin Abdulaziz University, by se-
lecting a simple random sample of university students for the 
undergraduate stage, where the number of The sample is 383 
students, and one of the most important results of the research 
is that the students of Prince Sattam bin Abdulaziz University 
agree with a high degree on the role of the faculty members 
of Prince Sattam bin Abdulaziz University in enhancing their 
intellectual security, and the research recommended the im-
portance of intensifying training programs provided to faculty 
members, which contribute to Increasing their knowledge and 
experiences towards the importance of intellectual security, 
and intensifying university courses with topics that contribute 
to developing awareness of the importance of intellectual se-
curity among female students.
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املقدمة: 
يرتبط النظام التعليمي ارتباطًا وثيًقا ابألمن الفكري 
العلمية  املعارف  على  التعليم  يقوم  حيث  لألفراد؛ 
التعليمية،  للعملية  املكملة  املهارية لألنشطة،  واجلوانب 
التنشئة  عملية  تتم  املختلفة  التعليم  مراحل  ومن خالل 
للطالب.  جوانبه  بكل  الوعّي  وتشكيل  االجتماعية، 
االعتماد  الذي جيب  أهم األسس  األمن من  ويعدُّ 
اجملتمع  رقي  على  حتافظ  قوية،  قاعدة  لبناء  عليها 
يف  ومنجزاهتا  األمة  مقدرات  على  للحفاظ  وتقدمه، 
رأسها  وعلى  اجملتمع  مبؤسسات  املناطة  املسؤولية  إطار 
األمن  تعزيز  ُيسهم يف  ما  لتحقيق  الرتبوية،  املؤسسات 
واألفراد  اجملتمع  سالمة  على  واحلفاظ  أبعاده  بكل 

.)2009 )احلارثي، 
كما أنَّ األمن الفكري يعمل على توفري البيئة املالئمة 
األفراد  إليها  حيتاج  اليت  واملتكاملة،  الشاملة  للتنمية 
احلالية واملستقبلية،  واجملتمع يف خمتلف جوانب حياهتم 
وُيسهم يف ضبط ومعاجلة الظواهر السلبية االجتماعية، 
واإلدمان،  واإلرهاب،  والتطرف،  واجلرمية،  كالعنف، 
وحنو ذلك مما يشتكي منه اجملتمع، ويف إقامة العالقات 
االجتماعية احلسنة، ومدَّ جسور احملبة، واأللفة بني أفراد 
اجملتمع، وفئاته املختلفة، من خالل نشر ثقافة التعارف، 
يكون  وأن  والتسامح،  والتعايش،  والتآخي،  والتعاون، 
له أثر واضح يف غرس قيم االنتماء، والوالء للدين، مث 
الوطن، من خالل نشر هذه القيم، واحلّث على التحلّي 
هبا والتعامل مع اآلخرين من خالهلا )مبارك، 2016(.

للمجتمعات،  احلقيقية  الثروة  اجلامعة  طلبة  ويُعدُّ 
وبوصفهم  اجملتمع،  يف  األكرب  الشرحية  ميثلون  كوهَّنم 
األكثر أتثريًا ملا لديهم من طاقة وقابلية للتغيري والتطوير، 
والرغبة  واحلماس  ابلنشاط  املرحلة  هذه  تتسّم  كما 
أصحاب  من  ذلك  ويتطلب  واالكتشاف،  التغيري  يف 
الوعي  قلة  الفئة، ورعايتها من خطر  القرار محاية هذه 
الفكرّي، واالجتماعي، والسياسي، والوعي إبمكاانهتم 

مع  للتعامل  اإلجيايب  التفكري  أسلوب  واتباع  الذاتية، 
هذه املخاطر، وتدعيم قيم املواطنة لدى هؤالء الشباب 
)عنانزة والقاعود، 2019(، كما أنَّ طلبة اجلامعة من 
الركائز األساسية واملهمة يف بنية التنمية يف اجملتمع ومن 
املدخل  وهي  اجلامعة  دور  يؤكد  ومما  حضارته،  أركان 
تزويدهم  هبدف  الفكرّي  األمن  تعزيز  يف  األساسي 

املختلفة. والعلوم  ابملعارف 
جمتمع  جمرد  تعد  مل  احلايل  الوقت  يف  واجلامعات 
أكادميي اهلدف منه التعليم والبحث، ابلرغم من أمهيتها 
استثمار  يف  تكمن  للجامعة  أخرى  أدوارًا  هناك  فإنَّ 
عقول الشباب، وبوصفها إحدى املؤسسات الرائدة يف 
اجملتمع اليت متتلك من اإلمكاانت ما جيعلها حتتل املكانة 
وتغيري  العلمية  املعرفة  تقدمي  وسائل  أهم  بني  احملورية 
 Gad&( وتطويرها  وحتديثها،  وتنميتها،  اجملتمع،  ثقافة 

.)Ahmed, 2019

ويُعدُّ عضو هيئة التدريس من أهم مكوانت املنظومة 
التعليمية وحجر الزاوية يف جناحها، فهو املريب واملوجه، 
واملثال احلي الذي ينظر إليه الطلبة بعني التقدير وبرغبة 
االقتداء، وال يقتصر دور عضو هيئة التدريس على كونه 
انقاًل للعلم واملعرفة فقط، بل يتعدى ذلك إىل كونه ركيزة 
أساسية يف الدفاع عن عقول الطالب مقابل التحدايت 
الفكرية اليت تغزو العامل، يف هذا العصر من خالل املواقع 
اليت  االجتماعي  التواصل  ومواقع  املشبوهة،  اإلعالمية 
الستغالل  املتطرفة  اجلماعات  لبعض  الطريق  مهدت 
نتائج  فهم  عن  قاصرة  زالت  ما  اليت  الطالب  عقول 

تصديق واتباع هذه االحنرافات )الشهوان، 2018(.
أنَّ  إىل   )2017 )منصور،  تؤكد  آخر  جانب  من 
دور األستاذ اجلامعي يف بعض األحيان قد يتفوق على 
دور املناهج الدراسية، من حيث األمهية والتأثري، ذلك 
على  الطلبة،  لدى  الفكري  األمن  بتحقيق  يتعلق  فيما 
اجلامعي،  لألستاذ  املتميز  التدريسي  األداء  أنَّ  اعتبار 
والبعيد عن التقليدية يف التدريس والبحث العلمي، من 
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املمكن أن يُعوض النقص يف مضامني املناهج الدراسية، 
كما أشارت دراسة الفضالة واجلناحي )2020م( إىل 
التدريس  الطلبة يشعرون ابألمان جتاه أعضاء هيئة  أنَّ 
الذين يدرسوهَّنم، والذين يسمعون هلم ويعريوهَّنم انتباًها 

هبم.  ويهتمون 
والثويين   )Nakpodia, 2010( دراسة  وأوصت 
وحممد، 2014؛ والزبون وآخرين، 2018؛ والشريف، 
2020( إىل ضرورة تضمني املقررات الدراسية مفاهيم 
الوسطية  السيما  بصورة كافية،  وقيمه  الفكري  األمن 
واالعتدال، والكشف عن أهم املواقع اليت تبّث أفكارًا 
ومناقشة  الفكري،  األمن  مقومات  تزعزع  وتيارات 
تواجه  اليت  والتحدايت  التهديدات  أبرز  يف  الطالب 
األمن الفكرّي، كما أوصت دراسة )الغنيمني، 2014( 
ودراسة )الكريباين، 2015( إىل أمهية العمل على نشر 
ثقافة األمن الفكري بني الطلبة يف اجلامعات واملدارس، 
وأوصت كذلك دراسة )القحطاين، 2019( ابالهتمام 
على  للتغلب  اجلامعة  جمتمع  داخل  اإلعالمية  ابلتوعية 
معوقات تعزيز األمن الفكري، وتوجيه الطالبات للدور 

الوطين املنتظر منهن ضمن برامج اإلعداد األكادميي.
إعداد طالهبا فكراًي،  أمهية اجلامعة يف  ومن منطلق 
االحنرافات  عن  بعيًدا  لذلك،  األمن  مقومات  وحتقيق 
الفكرية يف الوقت احلايل، جاء هذا البحث الذي يبحث 
عن دور أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية يف 

تعزيز األمن الفكرّي. 
مشكلة البحث:

اجلامعات  داخل  الفكرية  التوعية  وحدات  تقوم 
السعودية بوضع الربامج والفعاليات واألنشطة، ملواجهة 
اليت  املخاطر  لكل  والتصدّي  الضاّل،  املنحّرف  الفكر 
والعمل على  الشباب،  فئة  اجملتمع، وخباصة  تستهدف 
وحتصينه،  اجلامعة  جمتمع  لدى  الفكرّي  األمن  تعزيز 
وتقدمي احلماية الفكرية الكاملة له، من أفكار التطرف 

الفكريّة. واالحنرافات 

بتاريخ   )35391( رقم  السامّي  لألمر  واستجابًة 
على  السعودية  اجلامعات  حرصت  1435/9/1هـ، 
االهتمام  من  انطالقًا  الفكري،  الوعي  وحدة  إنشاء 
ابلتحصني الفكرّي للطالب والطالبات من االحنرافات 
الفكرية، ذلك من خالل تصميم الربامج الوقائية وتقوية 
الفكرية  االجتاهات  حول  الوعّي  ونشر  الفكرية  املناعة 
وحدات  تعمل  حيث  2017(؛  )احلريب،  املعاصرة 
التوعية الفكرية ابجلامعات السعودية على وضع املناشط 
ومعاجلة  الفكري،  ابألمن  عالقة  هلا  اليت  والفعاليات 

.)2015 )العنزي،  املتطرفة  األفكار 
أبرز  أنَّ  إىل  دراسته  يف   )2017( عبدهللا  وأشار 
األدوار اليت يقوم هبا أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة، 
رصد  هي  للطالب  الفكري  األمن  حتقيق  أجل  من 
مظاهر ما قد يوجد من احنراف فكري لديهم واملسامهة 
الفراغ،  أوقات  استثمار  إىل  وتوجيههم  تصحيحها  يف 
 )2016 وآخرون،  الرسول  )عبد  دراسة  أكدت  كما 
يف  ضعًفا  هناك  أنَّ  على  )الشهري، 2016(  ودراسة 
الدور الذي يقوم به عضو هيئة التدريس يف تعزيز األمن 
ويف  اجلامعية  واملقررات  املناهج  يف  الفكري، كذلك 
األنشطة اجلامعية، وضعف دور اجلامعة يف تعزيز األمن 
الفكري، ووجود نوع من اللبس والغموض الذي أدَّى 
بدوره إىل صعوبة يف إجياد اآللية اليت تعمل على تعزيز 
مفهوم األمن الفكري، ال سيما يف املؤسسات التعليمية.

وتؤكد دراسة )البلعاسّي والشرعة، 2012( ودراسة 
)الرحيلي، 2016( على أنَّ الركائز األساسية اليت تقوم 
عليها الرتبية اإلسالمية يف حتقيق األمن الفكري، غرس 
العقيدة الصحيحة والوسطية واالعتدال، واحلوار اإلجيايب 
والتفكري السليم، وأنَّ من أهم االشرتاطات لتوفري األمن 
الفكري هو وجود أجهزة ومؤسسات متخصصة، أيخذ 
كل منها قسطًا من املسؤولية امللقاة على عاتق اجملتمع، 
املؤسسات  واألجهزة  املؤسسات  هذه  ضمن  ومن 
اإلنسان  فكر  بناء  يف  نصيٌب كبرٌي  هلا  اليت  التعليمية 
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احلياة. وإعداده ملواجهة 
)أبو  ودراسة   (Williams, 2009( دراسة  وأشارت 
ودراسة   )2013 )شلدان،  ودراسة   )2009 عراد، 
)عرفة ومليجي، 2020( إىل ضرورة تفعيل دور اجلامعة 
من  لتحصينهم  الطلبة  لدى  الفكري،  األمن  تعزيز  يف 
)األستاذ  املختلفة  عناصرها  من خالل  الضاّل،  الفكر 
اجلامعي، املناهج واملقررات اجلامعية، الطالب اجلامعي، 
الرتبوية  املؤسسات  أهم  من  تُعدُّ  الطالبية(  واألنشطة 
املناط هبا مسؤولية محاية اجملتمع، من كٍل فكٍر ضال أو 
انتمائهم لدينهم وأمتهم ووطنهم، كما  منحرف، ويعزز 
جيعلهم أكثر قدرة على احلفاظ على هوية األمة وقيمها، 

وأكثر وعًيا أبخطار كل فكٍر هدام. 
كذلك نظرًا ألمهية تعزيز األمن الفكري يف اجلامعات 
وتوافًقا  السعودية  العربية  اململكة  السعودية وخلصوصية 
مع رؤية اململكة العربية السعودية 2030، ومن خالل 
جبامعة  الفكري  الوعي  وحدة  الباحثة كعضو يف  عمل 
إعداد  مهامها  من  واليت  عبدالعزيز،  بن  سطام  األمري 
برامج توعوية وورش تدريبية هتدف إىل إبراز أمهية الوعي 
األمن  وتنمية  واجملتمع،  اجلامعة  يف  الفكري  واالعتدال 
ا  الفكري ألعضاء هيئة التدريس والطلبة يف اجلامعة، فإهَّنَّ
رأت أمهية القيام هبذا البحث الذي يسعى للكشف عن 
يف  السعودية  اجلامعات  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  دور 
بن  األمري سطام  وتناول جامعة  الفكري،  األمن  تعزيز 

عبدالعزيز أمنوذًجا هلذه اجلامعات السعودية.
البحث إىل اإلجابة عن  ومن كل ما سبق، يسعى 

اآلتية: األسئلة 
ما دور أعضاء هيئة تدريس جامعة األمري سطام بن   .1
الطالبات  لدى  الفكري  األمن  تعزيز  عبدالعزيز يف 

من وجهة نظرهن؟ 
هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية لدور أعضاء   .2
هيئة تدريس جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز يف 
تعزيز األمن الفكري لدى الطالبات يعزو للمتغريين: 

)الكلية، املستوى الدراسّي(؟
أهداف البحث: 

يهدف البحث إىل حتقيق اآليت: 
التعُرف على دور أعضاء هيئة تدريس جامعة   .1
األمري سطام بن عبدالعزيز يف تعزيز األمن الفكري من 

الطالبات. نظر  وجهة 
الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية   .2
بن  سطام  األمري  جامعة  تدريس  هيئة  أعضاء  لدور 
يعزو  للطالبات  الفكري  األمن  تعزيز  يف  عبدالعزيز 

الدراسّي(. املستوى  )الكلية،  للمتغريين: 
أمهية البحث:

األمهية النظرية: 
املطروح  املوضوع  أمهية  من  البحث  أمهية  تنطلق   .1
وهو األمن الفكري؛ حيث إنَّه األساس يف تكوين بيئة 
جامعية حمفزة للنجاح احمللّي والعاملّي، سواًء على مستوى 

الفرد أو اجملتمع.
2. وتربز أمهية البحث النظرية إىل ما سوف يضيفه إىل 
املكتبة العربية من إثراء ابملعلومات والنتائج، فيما خيصُّ 

دور اجلامعات السعودية يف تعزيز األمن الفكرّي.
األمهية التطبيقية: 

1. يساعد البحث احلايّل وزارة التعليم يف توجيه إدارات 
اجلامعات السعودية، ملعرفة أدوار أعضاء هيئة التدريس 
وضع  يف  املساعدة  مثَّ  ومن  الفكرّي،  األمن  تعزيز  يف 

لذلك. املناسبة  الربامج 
عمل  تطوير  البحث يف  هذا  نتائج  من  االستفادة   .2
وحدات الوعّي الفكرّي )التوعية الفكرية( يف اجلامعات 
هيئة  أعضاء  من  هبا  العاملني  واألعضاء  السعودية، 

التدريس.
3. االستفادة من نتائج هذا البحث يف تطوير الربامج 
املوجهة لطلبة اجلامعة، لتحفيز األمن الفكري يف بيئتها. 

حدود البحث: 
األمن  موضوع  البحث  يتناول  املوضوعية:  احلدود 
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ابجلامعات  التدريس  هيئة  أعضاء  ودور  الفكري، 
تعزيزه. يف  السعودية 

احلدود اجلغرافية: مّت تطبيق أدوات البحث يف اململكة 
السعودية، حمافظة اخلرج- جامعة األمري سطام  العربية 

بن عبدالعزيز.
احلدود البشرية: اقتصرت عينة البحث على طالبات 

البكالوريوس، جبامعة األمري سطام بن عبدالعزيز. 
احلدود الزمانية: ُأجري البحث يف الفصل الدراسي 

األول والثاين للعام اجلامعّي )1443هـ(.
مصطلحات البحث: 

الدور: 
يُعرف أبنَّه: "جمموعة من احلقوق والواجبات املرتبطة 

بوضع اجتماعي معني" )الثويين، 2014، 45(.
ويُعرف الدور إجرائًيا أبنَّه: ما يسهم فيه أعضاء هيئة 
التدريس يف جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز يف حتقيق 

األمن الفكري لطالبات اجلامعة.
التعزيز: 

أبنَّه:   )234 وحلس،2010،  شقري  )أبو  يُعرفه 
"العملية اليت يتم مبقتضاها زايدة وتقوية احتمالية تكرار 
قيام الفرد بسلوك، أو استجابة عن طريق تقدمي ُمعزز، 

االستجابة".  تلك  أو  السلوك  هذا  يعقب ظهور 
وتُعرفه الباحثة إجرائًيا أبنَّه: الدعم والتقوية والرتسيخ، 
الذي يكفل أن يقدم من خالله أعضاء هيئة التدريس 

يف اجلامعة، التحصني الواعي لركائز األمن الفكرّي.
األمن الفكري: 

"التفاعل  أبنَّه:  اصطالًحا  الفكري  األمن  يُعرَّف 
للعمل  واجملتمع،  الدولة  بني  والنشاط  والتدابري  املشرتك 
على جتنب أفراد الدولة واجلماعات لشوائب عقائدية، 
سلوك  احنراف  يف  سبًبا  يكون  نفسية،  أو  فكرية،  أو 
ثل 

ُ
وامل االجتماعية،  القيم  عن  األفراد  وأخالق  وأفكار 

.)9  ،2009 )الربعي،  اجملتمع"  يف  العليا 
وعّرفه )اللوحيق، 2017، 20( أبنَّه "حتقيق الطمأنينة 

على سالمة الفكر، واالعتقاد ابالعتصام ابهلل، واألخذ 
الباطل،  من  التحّصن  مع  الصحيحة،  املصادر  من 
والتفاعل الرشيد مع الثقافات األخرى، ومعاجلة مظاهر 

االحنراف الفكرّي يف النفس واجملتمع".
الفكري إجرائًيا أبنَّه: إسهام  الباحثة األمن  وتُعرِّف 
بن  سطام  األمري  جامعة  يف  التدريس  هيئة  أعضاء 
تفعيل  يف  املختلفة  جهودهم  خالل  من  عبدالعزيز، 
احلصانة  أتمني  يف  تساعد  اليت  املتنوعة  اإلجراءات 
والثقافية  الفكرية،  املؤثرات  ملواجهة  للطالبات،  الفكرية 
الدين اإلسالمي  ملقاصد  واملنحرفة، واملخالفة  املتطرفة، 
السمح، املعتدل، واجملتمع وتقاليده، للوصول إىل إعداد 
شخصية سوية، ومتزنة نفسًيا وفكراًي، من خالل الربامج 
العلمية واألهداف التعليمية، واملقررات اجلامعية، وطرق 

والتقومي. التدريس، 
األدبيات والدراسات السابقة: 

مفهوم األمن الفكري:
احلديثة، وقد  املصطلحات  الفكري من  األمن  يُعدُّ 
شاع استخدامه بعد التطور الكبري الذي شهده العامل بعد 
الساحة عدد  برزت على  الثانية؛ حيث  العاملية  احلرب 
ماهية  عن  ابلبحث  اهتمت  اليت  الفكرية  املدارس  من 
الفكري وكيفية حتقيقه، مع الرتكيز بشكٍل أكرب  األمن 
على كيفية صيانته وجتنب احلروب )السعيدية،2008(. 
احلفاظ  أنَّه  على  الفكري  األمن  إىل  النظر  وميكننا 
أجل  من  للمجتمع،  األصيلة  الثقافية  املكوانت  على 
غري  األجنبية  أو  الدخيلة  الثقافية  التيارات  مواجهة 
الثقافية  اهلوية  املالئمة، وهو بذلك يعين محاية وصيانة 
من االخرتاق والتبديل من اخلارج، ويعين احلفاظ على 
العقل من السيطرة اخلارجية، وصيانة املؤسسات الثقافية 
يف الداخل من االحنراف، كذلك األمن الفكري مسألة 
جيب أن حتظى ابهتمام اجملتمع جبميع فئاته )اخلميسي، 

 .)2002
ويُعرَّف األمن الفكري أبنَّه النشاط والتدابري املشرتكة 
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بني الدولة واجملتمع، لتجنيب األفراد واجلماعات، شوائب 
عقائدية، أو فكرية، أو نفسية، تكون سبًبا يف احنراف 
السلوك، واألفكار، واألخالق عن جادة الصواب، أو 
ويُعرف  )اجلحين، 2009(،  الوقوع ابملخاطر  سبًبا يف 
كذلك أبنَّه محاية عقول طلبة اجلامعة، من أي احنرافات، 
هتديد  على  تقوم  خاطئة،  ومعتقدات  سلبية،  وأفكار 
واالجتماعي،  الديين،  اجملال  يف  وسالمته  اجملتمع  أمن 
واألخالقي، والقيمي )طشطوش والشرمان، 2021(.

ويُعرفه الثويين وحممد )2014( أبنَّه: محاية وأتمني 
عقول وأفكار وأفراد اجملتمع من أي احنرافات، وأفكار 
وثقافات مستوردة،  سلبية دخيلة، ومعتقدات خاطئة، 
والعمل  وسالمته،  اجملتمع  أمن  هتديد  على  تقوم  اليت 
واالجتماعي،  الديين،  اجملال  يف  الفوضى  انتشار  على 
من  مبجموعة  القيام  خالل  من  والقيمي،  واألخالقي، 
اإلجراءات واألعمال اليت تسهم يف تنمية األفراد دينًيا، 
واجتماعًيا، وأخالقًيا، وقيمًيا، وحتصني عقوهلم ومحايتها 
احلوشان  يُعرِّف  والتطرف، كما  الفكري  االحنراف  من 
"منهج  أبنَّه:  الفكري  األمن   )240 ص   ،2015(
فكري يتميز ابلوسطية ويلزم مبادئ االعتدال، من أجل 
غرس جمموعة من القيم الروحية، واألخالقية، والرتبوية، 

الوافدة". املتطرفة  التوجهات  من  وتنقيته 
ضوابط األمن الفكري: 

وتسري  ومنضبطة،  بنائية  الفكري  األمن  عملية  إنَّ 
البناء بشكٍل  وفق معايري وأسس خمطط هلا، كي ينشأ 
شار إليها يف )الربعي، 

ُ
سليم، ومن أبرز هذه الضوابط وامل

2009(، و)السلطان، 2009(، و)الصقعيب، 2009( 
ما أييت: 

 1.أن تكون املعتقدات اليت حيملها الشباب صحيحة، 
وراسخة، ومنبثقة من ديننا احلنيف.

  2. أن يتوافق املكون الفكرّي لدى الشباب مع مقاصد 
الشريعة اإلسالمية وحكمها.

الوسطية  الشباب  لدى  الفكري  كّون 
ُ
امل حُيقق  أن   .3  

واالعتدال. 
ذلك  ويتوىل  الصحيحة،  املصادر  من  يتلقى  أن   .4  

العلماء.
 5. أن يساعد على تالحم ووحدة األمة. 

  6. أن حيافظ املكوّن الفكري لدى الشباب على ثقافة 
األمة، ومكوانهتا، ومكوانت أصالتها، وقيمها.

  7. أن ينجح املكّون الفكري لدى الشباب، يف حتديد 
هوية األمة، وحتقيق ذاتيتها، وإبراز شخصيتها.

الشامل،  األمن مبفهومه  لتحقيق  أن يكون طريًقا   .8  
الفكرية. والفوضى  االزدواجية  عن  بعيًدا 

كون الفكري هم احلكام. 
ُ
  9. أن يكون القائمون على امل

الطهر،  درجات  ألعلى  ابلفرد  يسمو  أن  جيب   .10
والنُبل. والعفة، 

أمهية األمن الفكري ومراحل حتقيقه: 
لقد حظي موضوع األمن الفكري أبمهية ابلغة، ذلك 
املختلفة  األمن  وصور  أشكال  يف  مؤثر  عامل  لكونه 
األخرى، مما جيعله حيتل مكانة متقدمة عليهم يف األمهية 

والتأثري.
وقد أورد بعض الباحثني عدًدا من االعتبارات، اليت 
تؤكد على أمهية األمن الفكري ومدى احلاجة إليه، ومنها 

ما يلّي )العتييب، 2009(، و)علي، 2018(: 
تتضح أمهية األمن الفكري يف ارتباطه ابلعقل البشري، 
فلقد ميَّز هللا سبحانه وتعاىل اإلنسان دون سائر خملوقاته 
اإلبداع  وموضع  التكليف  مناط  هو  فالعقل  ابلعقل، 
واالبتكار والتحليل والتمييز، واحملدد الرئيس الجتاهات 

األفراد ومواقفهم من القضااي واملواقف املختلفة. 
حيتل األمن الفكري األساس يف أنواع األمن األخرى، 
فهو أهم داعم يف اجملتمع جلميع مرتكزات األمن األخرى، 
الفكري ينعكس على جوانب  وأنَّ اإلخالل يف األمن 

األمن املختلفة دون استثناء. 
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ملكتسبات  واحلامي  احلارس  مبثابة  الفكري  األمن 
األمة وضرورايهتا وعقيدهتا، ومن مثَّ فهو ُيشكل محاية 

ومتيزها. واستمرارها  لوجودها 
تعدد مداخل االحنراف والغزو الفكري يتطلب من 

اجلميع محاية األمن الفكري لدى األفراد.
األمن الفكري عامل مهم وأساسي يف استقرار الدول 
اجملتمع  شباب  عقول  فتحصني  لذلك  واحلكومات، 
الدول  الستقرار  احلقيقي  الضمان  هي  الفكري  الغزو 

واجملتمعات.
 )2009 و)املالكي،   ،)2008 )احلارثي،  وبنّي 

وهي:  الفكري،  األمن  حتقيق  مراحل 
الوقاية أواًل من االحنراف الفكري، ويتحقق ذلك عرب 
تكاتف مجيع مؤسسات التنشئة االجتماعية ابلتوعية، مث 
املواجهة اثنًيا اليت تُعدُّ من أهم املراحل، كوهَّنا تستدعّي 
واملناقشة  احلوار،  طريق  عن  ابلفكر  الفكر  مواجهة 
واحلجج،  والرباهني،  األدلة،  استخدام  على  القائمة 
واجملتمع،  الفرد  على  املنحرفة  األفكار  خطورة  وتوضح 
الفكرية  املفاهيم  تصحيح  من  ويتحقق  العالج  واثلثًا 

عملية.  بصورة  األفراد  لدى  والضالة  املنحرفة 
وقد حدَّد )أبو عراد، 2009( و)اللوحيق، 2017( 
أجل  من  العايل،  التعليم  ملؤسسات  رئيسة  أدوار  ثالثة 
النحو  على  وهي  طلبتها،  لدى  الفكري  األمن  حتقيق 

اآليت: 
الطالب  بتوعية  ويتمثل  والتوعوي:  التعليمي  الدور 

حتقيقه.  وعوامل  وأمهيته  الفكري  األمن  مبفهوم 
ابآلاثر  الطالب  بتوعية  ويتمثل  الوقائي:  الدور 
السلبية الناجتة عن غياب األمن الفكري وما ينتج عنه 
للعمل  الصحيح  الفكر  حنو  وإرشادهم  مفاسد،  من 

امليادين.  شىت  يف  مبقتضاه 
الدور العالجي )التصحيحي(: ويقصد به تقومي أي 
اعوجاٍج فكري أو خطأ مفاهيمي، تكّون لدى الطلبة 
يف مرحلة سابقة وسيطر على أفكارهم، بغرض إصالحه 

وجتنب آاثره السلبية. 
وميكن حتديد األدوار املطلوبة من عضو هيئة التدريس 
الفكرّي  التعليمية من أجل تعزيز األمن  يف املؤسسات 
لدى الطلبة يف النقاط اآلتية )أبو عراد، 2009(، و)أبو 

محام، 2017( و)العزام، 2018(: 
التدريس  هيئة  عضو  يكون  أن  على  التأكيد   .1  
القدوة احلسنة يف القول، والفعل منسجًما يف ذلك 

اإلسالمي.  الدين  ومبادئ  اجملتمع  قيم  مع 
عن  البحث  السليمة يف  للطرق  الطلبة  توجيه   .2  

الصحيحة.  املعلومات 
التنويع  على  التدريس  هيئة  عضو  حيرص  أن   .3  
التعليمية  الوسائل واألساليب  والتطوير اإلجيايب يف 
أو  التدريس  يستخدمها مع طالبه، سواًء يف  اليت 
الفكر  تعتمد على خماطبة  العلمي؛ حيث  البحث 

الواعية.  الذهنية  القدرات  وتنمية  الناضج 
العقلية  املهارات  الطالب  إبكساب  االهتمام   .4  
والعلمية اليت تُنمِّي عندهم مهارات التفكري العلمي 

الناقد.
عند  احلقة  للمواطنة  الصحيح  املفهوم  ترسيخ   .5  
اليت حتقق  السامية  املبادئ  أمهية  وغرس  الطالب، 
ذلك كالتسامح، والتعايش، والوسطية، واالعتدال 

والتطرف. الغلو  عن  والبعد 
بسمات  التدريس  هيئة  عضو  يتصف  أن   .6  
اختيار  يف  سواًء  االعتدال،  وثقافة  الوسطية، 
املوضوعات أو أثناء طرحها أو من خالل مناقشتها 

الطلبة.  مع 
واحلوار  واحلرية،  الدميوقراطية،  مبادئ  أتصيل   .7  
املنفتح مع الطلبة، وتعزيز مهارات التفكري السليمة 
منها. والضاّل  اآلراء  من  الصاحل  بني  للتمييز  لديهم، 

االبتعاد عن الطرق التدريسية التقليدية اليت تعتمد   .8 
يف جلها على احلفظ والتلقني والرتكيز على املناقشة 
واحلوار، الكتشاف مواطن االحنراف الفكري لدى 
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الطلبة والعمل على تقوميها. 
الدراسات السابقة: 

على  البحث  هذا  يف  املعروضة  الدراسات  تقتصر 
يف  الفكرّي  األمن  انقشت  اليت  السابقة  الدراسات 

اآليت:  النحو  على  وذلك  السعودية،  اجلامعات 
_ دراسة الشمري واجلرادات )2011(؛ حيث هدفت 
إىل معرفة دور أعضاء هيئة التدريس يف تعزيز األمن 
الفكري لدى طالب جامعة حائل، والتعرف على 
ما إذا كانت هناك فروق بني أعضاء هيئة التدريس 
العلمية،  يف تعزيز األمن الفكري ابختالف كلياهتم 
العملية، كما  وخرباهتم  العلمية  ومؤهالهتم  ورتبتهم، 
تواجه  اليت  املعوقات  معرفة  إىل  الدراسة  هدفت 
الفكري،  األمن  تعزيز  يف  التدريس  هيئة  أعضاء 
البحث  جمتمع  وتكّون  ذلك،  لتحقيق  واملقرتحات 
الرتبية  يف كلييّت  التدريس  هيئة  أعضاء  مجيع  من 
واآلداب يف جامعة حائل، والبالغ عددهم )228( 
فرًدا يف العام الدراسي 2011/2010م، ومت اختيار 
عينة عشوائية طبقية مراعية لتوزيع فئات أفراد جمتمع 
الباحثان  اتبع  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  البحث، 
املنهج الوصفي، ومن أبرز نتائجها أنَّ دور أعضاء 
هيئة التدريس يف تعزيز األمن الفكري لدى الطالب 

عالية. بدرجة  جاء 
إىل  هدفت  اليت   )2014( وحممد  الثويين  دراسة   _
وبيان  والعوملة،  الفكري  األمن  التعرف على مفهوم 
يف  اجلامعي  املعلم  تواجه  اليت  العوملة  حتدايت  أبرز 
ومعرفة  اجلامعة،  لطالب  الفكري  لألمن  حتقيقه 
يف  اجلامعي  املعلم  هبا  يقوم  اليت  املمارسات  واقع 
تواجهه  اليت  واملعوقات  الفكري،  لألمن  حتقيقه 
لتحقيق األمن الفكري، واستخدمت الدراسة املنهج 
على  للتعرف  استبانًة  الباحثان  وصمَّم  الوصفي، 
املعلم  يستخدمها  اليت  واملمارسات  األدوار  واقع 
اجلامعة،  لطالب  الفكري  األمن  لتحقيق  اجلامعي 

من  طالٍب   )1000( من  الدراسة  عينة  وتكّونت 
كليات جامعة القصيم يف اململكة العربية السعودية، 
أمهها:  النتائج،  من  جمموعة  إىل  الدراسة  وتوصلت 
مع  التواصل  على  اجلامعي  املعلم  قدرة  ضعف 
طالبه من خالل التقنيات احلديثة ومواقع التواصل 
االجتماعي، وقيام املعلم بتحفيز طالبه على ضرورة 
خطورة  وتوضيح  وقوانينه،  اجملتمع  بقيم  التمسك 
السلوكيات اهلدامة املوّجهة ضد الدولة واملمتلكات، 
ابحتوائها  يتعلق  فيما  الدراسية  املناهج  وقصور 
الفكري. ابألمن  املتعلقة  واألفكار  املفاهيم  على 

_ دراسة )اهلزاين، 2017( اليت هدفت إىل التعرف على 
الفكري  األمن  تعزيز  االجتماعية يف  الشبكات  أثر 
لدى طالبات جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن، 
وماهية طرائق توظيف اجلامعة للشبكات االجتماعية 
يف تعزيز األمن الفكري لدى طالباهتا، واستخدمت 
الباحثة املنهج الوصفي؛ حيث ُأجريت الدراسة على 
عينة قصدية قوامها )348( من طالبات البكالوريوس 
وتوصلت  )االستبانة(،  أداة  خالل  من  ابجلامعة، 
رغبة  هناك  أنَّ  أمهها  النتائج  من  عدد  إىل  الدراسة 
كبرية يف تذليل املشكالت من قبل اجلامعة ألجل 
خلق بيئة اجتماعية معززة لألمن الفكرّي، من خالل 
تعزيز  يف  االجتماعية  الشبكات  استخدام  حتسني 

الفكري. األمن 
_ دراسة )العزام، 2018( اليت هدفت إىل التعرف على 
من  الفكري  األمن  تعزيز  يف  اجلامعي  التعليم  دور 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة حائل، 
خالل  من  الوصفي،  املنهج  الباحثة  واستخدمت 
عشوائية  عينة  على  البياانت  جلمع  استبانة  إعداد 
التدريس  مكونة من )50( عضًوا من أعضاء هيئة 
التعليم  دور  أنَّ  النتائج  يف جامعة حائل، وأظهرت 
نظر  وجهة  من  الفكري  األمن  تعزيز  يف  اجلامعي 
وعدم  مرتفعة،  بدرجة  جاء  التدريس  هيئة  أعضاء 
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وجود فروق داللة إحصائية يف دور التعليم اجلامعي 
يف تعزيز األمن الفكري من وجهة نظر أعضاء هيئة 
اخلربة،  وسنوات  العمر،  للمتغريات:  تبًعا  التدريس 

الشهري. والدخل 
_ ودراسة )العسكر، 2018( اليت هدفت إىل الكشف 
األمن  تعزيز  يف  التدريس  هيئة  عضوات  دور  عن 
اجملمعة  جبامعة  الرتبية  طالبات كلية  لدى  الفكري 
الدراسة على  الطالبات، واعتمدت  من وجهة نظر 
وطُبقت  هدفها،  لتحقيق  املسحي  الوصفي  املنهج 
أداة االستبانة على عينة قوامها )269( طالبة من 
طالبات الفرقة الثالثة والرابعة، اليت يشكلن يف األصل 
والسادس،  )اخلامس،  األربعة  املستوايت  طالبات 
اجملمعة،  جبامعة  الرتبية  بكلية  والثامن(  والسابع، 
أنَّه ال  منها:  النتائج  البحث مبجموعة من  وخلص 
متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
متكن  اليت  األساليب  حول  الدراسة  أفراد  إجاابت 
عضوات هيئة التدريس من تعزيز األمن الفكري لدى 
التخصص واختالف  اختالف  إىل  تُعزى  الطالبات 

الدراسي.  املستوى 
هدفت  اليت  وعبداملوىل، 2018(  )الصاحل  ودراسة   _
إىل التعرف على دور اإلدارة اجلامعية يف حتقيق األمن 
املنهج  الدراسة  واستخدمت  للطالب،  الفكري 
الوصفي التحليلي، وطُبقت االستبانة على عينة من 
ابجلامعة  األكادمييني  والقادة  التدريس  هيئة  أعضاء 
جبامعة اجلوف؛ حيث بلغ عدد العينة )54( قائًدا 
أكادميًيا وأعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة، وتوصلت 
أنَّه توجد فروق  نتائج من أمهها:  الدراسة إىل عدة 
دالة إحصائًيا بني آراء أفراد العينة على حماور األمن 
الكليات  لصاحل  الكلية  نوع  ابختالف  الفكري، 
إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  وال  اإلنسانية، 
على احملاور يف املتغريات: املسمَّى الوظيفي، اجلنس، 

العلمي. املؤهل 

_ دراسة )الدغمي والبجيدي، 2019(، اليت هدفت 
إىل الكشف عن دور املناهج الرتبوية يف حتقيق األمن 
الفكري لطالبات كلية الرتبية جبامعة اجلوف وتوضيح 
وبيان  الرتبية،  لطالبات كلية  الفكري  األمن  مفهوم 
دور مقرر الرتبية الدينية واالجتماعية يف حتقيق األمن 
الدراسة  واعتمدت  الرتبية،  لطالبات كلية  الفكري 
طالبات  على  تطبيقه  ومت  الوصفي،  املنهج  على 
البكالوريوس من قسم رايض األطفال بكلية الرتبية، 
وقد توصلت الدراسة إىل أنَّ للمناهج الرتبوية دورًا 
جبامعة  للطالبات  الفكري  األمن  حتقيق  يف  كبريا 
الدينية واالجتماعية. الرتبية  اجلوف من خالل مقرر 

دور  معرفة  إىل  هدفت   )2019 )العتييب،  دراسة   _
برامج التعليم املستمر ابجلامعات السعودية يف تعزيز 
األمن الفكري، من خالل التعرف على األدوار اليت 
تقوم هبا عمادات التعليم املستمر ووحدات التوعية 
الفكرية ابجلامعات السعودية يف تعزيز األمن الفكري؛ 
املسحّي  الوصفّي  املنهج  الباحث  استخدم  حيث 
قسم  ورئيس  عميًدا ووكياًل  عينة من )184(  على 
ومشرفًا على الوحدات، يف مراكز وعمادات خدمة 
الفكرية  التوعية  ووحدات  املستمر  والتعليم  اجملتمع 
يف اجلامعات السعودية يف مثان جامعات سعودية، 
وكان من أهم نتائج الدراسة أنَّ هناك موافقة بدرجة 
عالية بني أفراد الدراسة حول األدوار اليت تقوم هبا 
الفكرية  التوعية  ووحدات  املستمر  التعليم  عمادات 

الفكرّي. ابجلامعات السعودية يف تعزيز األمن 
_ كذلك دراسة )الشمراين وجنمي، 2019( اليت هدفت 
إىل معرفة درجة ممارسة جامعة تبوك لتوعية الفكرية 
لطالباهتا من خالل أبعاد البحث العلمي، والعملية 
التعليمية، واإلعالم اجلامعي، وخدمة اجملتمع، منهج 
الوصفي جلمع  املنهج  الباحثان  الدراسة، واستخدم 
البياانت أبداة االستبانة، وكانت عينة الدراسة تتكون 
عشوائية  بطريقة  اختيارهم  مت  طالبة   )540( من 
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عنقودية من كليات خمتلفة جبامعة تبوك، وتوصلت 
الدراسة إىل أنَّ أعضاء هيئة التدريس ميارسون دورهم 
يف التوعية الفكرية للطالبات بدرجة عالية، وميارس 
بدرجة  الفكرية  التوعية  يف  دوره  اجلامعي  اإلعالم 
منخفضة، ومتارس وحدة األنشطة الطالبية دورها يف 
التوعية بدرجة متوسطة، ومتارس خدمة اجملتمع دورها 

يف التوعية الفكرية بدرجة منخفضة.
- دراسة )املالكي، 2019( اليت سعت للتعرُّف على 
األمن  قضااي  معاجلة  يف  السعودي  التلفزيون  دور 
الفكري لدى الشباب السعودي، والتعرف على دوره 
يف تعزيز االنتماء الوطين واإلسالمي، وقد اعتمدت 
واستخدم  امليداين،  الوصفي  املنهج  على  الدراسة 
على  طبقها  حبيث  االستبانة؛  أداة  فيها  الباحث 
عينة قوامها )481( شااًب من طالب جامعة امللك 
النتائج  من  عدد  إىل  الدراسة  وتوصلت  عبدالعزيز، 
أبرزها أنَّ التلفزيون السعودي من املصادر اليت يعتمد 
عليها الشباب السعودي يف مجع املعلومات اخلاصة 

متوسطة. بدرجة  الفكري  األمن  بقضااي 
_ دراسة )الشريف، 2020( اليت هدفت إىل الكشف 
للمنهج  التدريس  هيئة  أعضاء  استخدام  عن مدى 
نظرهم  وجهة  من  الفكري  األمن  تعزيز  يف  اخلفي 
اهلدف  هذا  ولتحقيق  الطالبات،  نظر  وجهة  ومن 
ومت  املسحي،  الوصفي  املنهج  الباحثة  استخدمت 
على  تطبيقها  مثَّ  ومن  الغرض،  هلذا  استبانة  إعداد 
قوامها  التدريس  هيئة  أعضاء  من  عشوائية  عينة 
طالبات  طالبة من  )100( عضٍو، وعدد )260( 
كلية الرتبية ابلزلفي يف جامعة اجملمعة، وكان من أبرز 
النتائج ما يلي: إنَّ استخدام أعضاء هيئة التدريس 
وجهة  من  الفكري  األمن  تعزيز  يف  اخلفي  للمنهج 
نظرهم جاء بوجه عام بدرجة متوسطة، يف حني جاء 

الطالبات. نظر  بدرجة اندرة من وجهة 
_ دراسة )شيخ، 2021( اليت هدفت إىل تطوير حمتوى 

العربية لغري  اللغة  الشرعية يف معهد  العلوم  مقررات 
املنورة  ابملدينة  اإلسالمية  اجلامعة  يف  هبا  الناطقني 
استخدم  حيث  الفكري؛  األمن  مفاهيم  ضوء  يف 
من  التقوميي،  التحليلي  الوصفي  املنهج  الباحث 
الرئيسة  املفاهيم  ملعرفة  االستبانة  أداة  تطبيق  خالل 
ملتطلبات األمن الفكري بعرضها على عينة قصدية 
من املختصني من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة 
ملقررات  احملتوى  حتليل  واستمارة   ،)56( عددهم 
لغري  العربية  اللغة  تعليم  مبعهد  الشرعية  العلوم 
املنورة،  ابملدينة  اإلسالمية  اجلامعة  يف  هبا  الناطقني 
أنَّ  أمهها  النتائج:  من  عدٍد  إىل  الدراسة  وتوصلت 
مفهوم غرس املعتقدات الصحيحة يف حمتوى مقررات 
مفهوم  يليه  بنسبة كبرية،  حتقق  قد  الشرعية  العلوم 
حتقيق الوسطية واالعتدال، مث مفهوم الوعي الفكري 
والثقايف، وقدَّم الباحث تصورًا مقرتًحا لتطوير حمتوى 
لغري  العربية  اللغة  الشرعية يف معهد  العلوم  مقررات 
املنورة  ابملدينة  اإلسالمية  اجلامعة  يف  هبا،  الناطقني 

الفكري.  األمن  مفاهيم  على  بناًء 
_ ودراسة )قزان والثبييت، 2021( هدفت إىل الكشف 
عن دور القيادات األكادميية جبامعة تبوك يف تعزيز 
)النوع  املتغريات  ضوء  يف  لطلبتها  الفكري  األمن 
واستخدمت  الدراسي(،  املستوى  االجتماعي، 
الدراسة املنهج الوصفي؛ حيث تكونت عينة الدراسة 
من )920( طالًبا وطالبة، وخلصت الدراسة إىل أنَّ 
تبوك  جبامعة  األكادميية  القيادات  دور  واقع  درجة 
يف تعزيز األمن الفكري لدى طلبتها جاءت بدرجة 

)متوسطة(.
_ دراسة )الفواز، 2021( اليت هدفت إىل التعرف على 
لتعزيز  السعودية  العربية  اململكة  يف  اجلامعات  دور 
األمن الفكري ومتطلبات احلوار الوطين يف خططها 
التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  من وجهة  اإلسرتاتيجية 
استخدم  الدراسة  أهداف  ولتحقيق  تبوك،  جبامعة 
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الدراسة  جمتمع  تكوَّن  املسحي،  الوصفي  املنهج 
من أعضاء هيئة التدريس يف الكلية اجلامعية أبملج 
جبامعة تبوك، واستخدمت االستبانة كأداة رئيسة مت 
هيئة  عضو   )72( من  مكونة  عينة  على  تطبيقها 
املتوسطات  أنَّ  الدراسة  نتائج  وأظهرت  تدريس، 
اجلامعات  لُبعد  ومرتفعة  متوسطة  جاءت  احلسابية 
تعزيز  اجلامعات يف  وبُعد  الفكري،  األمن  تعزيز  يف 

الوطين. احلوار  متطلبات 
التعقيب على الدراسات السابقة: 

استفادت الباحثة من خالل االطالع على األحباث 
وتوجهاهتا،  أهدافها،  يف  سواًء  السابقة  والدراسات 
الدراسات:  هذه  من  اآليت  استخالّص  ميكن  كذلك 
_ أّكدت مجيع الدراسات املعروضة على أمهية البحث 
يف جمال )األمن الفكرّي(، ذلك من خالل اتفاقها 
على موضوع وأهداف الدراسة، وهذا ما يتفق معه 

البحث احلايل.
_ تتفق معظم الدراسات السابقة مع البحث احلايل، يف 
الفكرّي ومراحله ودور  األمن  التعرف على مفاهيم 

اجلامعة يف تعزيزه، وهذا ما يتفق مع البحث.
_ اتفقت غالبية الدراسات املعروضة على أمهية األمن 
اجلامعي،  وللطالب  اجلامعي  اجملتمع  يف  الفكرّي 
كوهَّنم أكثر الفئات أتثرًا ابلتيارات الفكرية، وهذا ما 

البحث. مع  يتفق 
طبق وهو 

ُ
_ اتفقت مجيع الدراسات املعروضة ابملنهج امل

املنهج الوصفّي، وهو ما يتفّق مع هذا البحث.
طُبقت  أهَّنا  على  السابقة  الدراسات  مجيع  اتفقت   _
إجراءاهتا يف اجلامعات السعودية، وهذا ما يتفق مع 

احلايّل. البحث 
_ واتفقت مجيع الدراسات املعروضة ابستخدامها ألداة 
االستبانة، وبذلك تتفق مع هذا البحث عدا دراسة 
)شيخ، 2021(، اليت أضاف فيها الباحث استخدام 
اليت   )2019 )العتييب،  ودراسة  احملتوى  حتليل  أداة 

ودراسة  دراسته،  هَّناية  يف  مقرتًحا  تصورًا  فيها  قدم 
التطبيقات  بعض  قدمت  اليت   )2020 )الشريف، 

الرتبوية يف دراستها.
يف  الدراسات  بعض  عن  احلايل  البحث  اختلف   _
تطبيق أداة الدراسة على طلبة اجلامعة، مثل دراسة 
2018؛  والعزام،  2011؛  واجلرادات،  )الشمري 
2019؛  والعتييب،  2018؛  املوىل،  وعبد  والصاحل 
طُبقت  اليت  والفواز، 2021(  ، 2021؛  وشيخ، 
أو  اجلامعة  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  على  أدواهتا 
دراسة  مع  اتفقت  فيما  اجلامعة،  وقيادايت  قياديي 
)الثويين وحممد، 2014؛ ودراسة اهلزاين، 2017؛ 
والبجيدي،  الدغمي  ودراسة  2018؛  والعسكر، 
ودراسة  2019؛  وجنمي،  والشمراين  2019؛ 
املالكي، 2019؛ ودراسة قزان والثبييت، 2021(؛ 
أدوات  لتطبيق  اجلامعة كعينة  طلبة  تناولوا  حيث 

احلايل. البحث  يف  الدراسة كما 
_  واستفاد البحث احلايل من هذه الدراسات من خالل 
صياغة عنوان البحث بشكٍل جيد، واختيار املنهج 
األنسب له والعينة املالئمة لتحقيق أهدافه، كذلك 

ابلعمل على إعداد أداة البحث وصياغة عباراته.
الدراسة هو جامعة  البحث أبنَّ جمتمع  _  وتفّرد هذا 
طالبات  هي  وعينتها  عبدالعزيز،  بن  سطام  األمري 

اجلامعة.
اإلجراءات املنهجية للبحث:

منهج البحث:
استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، وهو 
البحث،  أهداف  لتحقيق  الوصفي؛  املنهج  أنواع  أحد 
الظاهرة ويصفها  يدرس  الذي  الوصفي هو  واألسلوب 
وصًفا دقيًقا ويعرب عنها تعبريًا كمًيا وكيفًيا، واألسلوب 
االرتباطي ُيستخدم للكشف عن العالقات بني متغريين 
بطريقة  ويفسرها  املتغريين  بني  االرتباط  ملعرفة  أكثر  أو 

وآخرون، 2007(. )عبيدات  رقمية 



د. نورة بنت انصر العوّيد: دور أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات السعودية يف تعزيز األمن الفكري..168

جمتمع البحث: 
طالبات  مجيع  من  احلالية  الدِّراسة  جمتمـع  يتكوَّن 
عبدالعزيز  بن  سطام  األمري  جامعة  يف  البكالوريوس 
والبالغ عددهن )13463( طالبة وفًقا آلخر إحصائية 
)1443ه(. اجلامعي  للعام  اجلامعة  إدارة  من  صادرة 

عينة البحث:
على  بناًء  للبحث  بسيطة  عشوائية  عينة  اختيار  مت 
البحث  عينة  لتحديد حجم  األمريكية  الرابطة  أسلوب 

:)137  ،1989 )الصياد،  اآلتية  للمعادلة  وفًقا 
  X NP (1-P)S =
 d2 (N-1) + X (P(1-P)

 حيث  S= حجم العينة.
 N= حجم جمتمع البحث.

أن  ومورجان  واقرتح كريجسي  اجملتمع  نسبة   =P 

حجم  أكرب  يُعطي  سوف  ذلك  ألنَّ  )0.5(؛  تساوي 
ممكن. عينة 

 D= درجة الدقة كما يعكسها اخلطأ املسموح به، 

واقرتح كريجسي ومورجان أن يساوي )0.05(.
 X= قيمة اختيار مربع كاي عند درجة حرية واحدة 

ومستوى ثقة )0.095( وهي تساوي )3.841(.
تبلغ  احلايل  البحث  عينة  فإنَّ  ذلك  على  وبناًء 
)383(؛ حيث قامت الباحثة بتوزيع االستباانت على 
طالبات الكليات يف اجلامعة، حىت حصلت على عدد 
البحث  يلي خصائص عينة  الردود وفيما  )383( من 

الوظيفية. ملتغرياهتن  وفًقا 
جدول رقم )1(  توزيع أفراد البحث وفق متغرياهتن الوظيفية.

 املستوىالنسبةالتكرارالكلية
النسبةالتكرارالدراسي

كلية إدارة 
236.0الثاين6617.2األعمال.

كلية اهلندسة 
277.0الثالث6316.4وعلوم احلاسب.

11931.1الرابع5113.3كلية الصيدلة.
 كلية الرتبية
184.7اخلامس6617.2ابخلرج.

 كلية العلوم
 والدراسات
اإلنسانية.

15440.2السادس13735.8

153.0السابع100%383اجملموع

277.0الثامن

100%383اجملموع

عينة  من   )237( أنَّ  السابق  اجلدول  من  يتضح 
طالبات كلية  من   ،)%61.9( نسبته  ما  ميثلن  البحث 
العلوم والدراسات اإلنسانية، وهن الفئة األكرب يف عينة 
املستوى  يف  منهن  األكرب  الفئة  أنَّ  حني  يف  البحث، 
الدراسي السادس؛ حيث بلغ عددهن يف العينة )154( 

.)%40.2( نسبته  ما  ميثلون 
أداة البحث:

الباحثة  إطالع  من خالل  البحث  أداة  تصميم  مت 
اآليت:  على 

_ األدبيات النظرية املرتبطة مبوضوع البحث.
_ الدراسات السابقة اليت هلا عالقة مبوضوع البحث.

_ من خالل مقابلة بعض أعضاء هيئة التدريس يف 
عدٍد من اجلامعات السعودية، وكتابة أهم العبارات اليت 
من  السعودية  اجلامعات  يف  الفكري  ابألمن  عالقة  هلا 

خالل اآليت:
التدريس  هيئة  أعضاء  حتديد عينة )قصديّة( ألهم   .1
بوحدات  عملوا  والذين  املوضوع،  هبذا  املهتمني 
منهم عضو  السعودية،  الفكري ابجلامعات  الوعّي 
الوعي  وحدة  يف  مستشارًا  يعمل  تدريس  هيئة 
العينة  عدد  بلغ  حيث  التعليم(؛  )بوزارة  الفكري 

أعضاء(. )سبعة 
االتصال هبم وتفعيل أداة )املقابلة اهلاتفية(، ومن مثَّ   .2
طرح موضوع البحث، ومن مثَّ الطلب منهم تزويد 
أداة  يف  مهمة  يروهَّنا  اليت  العبارات  أبهّم  الباحثة 
بناء  خالله  من  الباحثة  تستطيع  حبيث  الدراسة؛ 

)منهجي(. بشكل  األداة 
مت بعد ذلك تسجيل أهم العبارات اخلاصة مبحور   .3
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على  وعرضها  منها  املتكرّر  وحذف  الدراسة، 
)األولّية(. بصورهتا  احملكمني 

بعد ذلك ولتحقيق أهداف البحث مت بناء االستبانة 
جلمع البياانت، وقد تكوَّنت االستبانة من جزأين على 

النحو اآليت:
اجلزء األول: وهو يتضّمن البياانت األولية، ممثلة يف 

الكلية، املستوى الدراسي.
درجة  تقيس  فقرة   )26( من  ويتكون  الثاين:  اجلزء 
األمن  تعزيز  يف  لدورهم  التدريس  هيئة  أعضاء  ممارسة 

الطالبات. نظر  وجهة  من  الفكري 
وتكوَّنت االستجابة على فقرات االستبانة عن طريق 
اختيار بديل من ثالثة بدائل على النحو اآليت: مرتفعة 

)3(، متوسطة )2(، منخفضة )1(.
صدق أداة البحث:

مت التأكد من صدق االستبانة بطريقتني:
الصدق الظاهري )صدق احملكمني(: قامت الباحثة 
جمموعة  على  األولية  صورهتا  يف  البحث  أداة  بعرض 
من   )15( عددهم  بلغ  واالختصاص  اخلربة  ذوي  من 
ببعض  التدريس  هيئة  أعضاء  السادة  من  احملكمني 
للحكم  والعربية  السعودية،  العربية  اململكة  جامعات 
على مدى صالحية وقياس االستبانة ملا وضعت لقياسه 
العبارة  انتماء  مدى  حيث  من  االستبانة،  جماالت  يف 
يف  املقرتح  التعديل  مع  اللغة،  وضوح  ومدى  للمحور 
إيضاحها،  يرون  مالحظات  أو  إضافات  وجود  حال 
وقامت الباحثة بتعديل االستبانة بناًء على مالحظاهتم 

اآلتية:  اخلطوات  خالل  من 
ُعِرضت االستبانة متضمنة للتعريف اإلجرائي لألمن   .1
الفكرّي، يف شكلها املبدئي على احملكمني، مكونة 

من )35( عبارة مبدئية.
بناًء على نتائج التحكيم ُدجمت بعض العبارات يف   .2

واحدة. عبارة 
مّتت إعادة صياغة العديد من العبارات.  .3

تكون  قد  اليت  التفصيلية  العبارات  بعض  ُحِذفت   .4
عبارات.  )3( وعددها  املقصود،  املعىن  عن  بعيدة 

تضمني  ومت  للتطبيق،  جاهزة  األداة  أصبحت   .5
العبارات اليت مت االتفاق عليها من احملكمني بنسبة 
عبارة.  )26( من  تتكّون  حيث  )80_100%(؛ 

حبساب  الباحثة  قامت  الداخلي:  االتساق  صدق 
االتساق الداخلي لفقرات أداة البحث، وذلك حبساب 
معامالت ارتباط بريسون بني كل فقرة والدرجة الكلية 
مستوى  عند  دالة  العبارات  مجيع  أنَّ  وتبني  للمحور، 
بني  االرتباط  معامالت  قيم  تراوحت  حيث  )0.01(؛ 
)0.692 إىل 0.746( وهو ما يوضح أنَّ مجيع الفقرات 
جتعلها  صدق كبرية  بدرجة  تتمتع  لالستبانة  املكوِّنة 

امليداين. للتطبيق  صاحلة 
ثبات األداة:

مت  البحث  استبانة  ملفردات  الثَّبات  من  للتحقق 
معامل  قيمة  وبلغت  ألفا كرونباخ،  معامل  استخدام 
الثبات ألفا كرونباخ )0.897(، وهي قيمة ثبات مرتفعة 

امليداين. للتطبيق  البحث  أداة  صالحية  توضح 
تصحيح أداة البحث:

لتسهيل تفسري النَّتائج استخدمت الباحثة اأُلسلوب 
التَّايل لتحديد مستوى اإلجابة على بنود األداة؛ حيث 
ليتم  اآليت  اجلدول  املوضحة يف  للبدائل  وزن  إعطاء  مت 

معاجلتها إحصائًيا على النَّحو اآليت:
جدول رقم )2(  تصحيح أداة البحث.

منخفضةمتوسطةمرتفعةدرجة املمارسة
321الدرجة

مستوايت  ثالثة  إىل  اإلجاابت  تلك  ُصنِّفت  مث 
اآلتية: املعادلة  خالل  من  املدى  متساوية 

طول الفئة = )أكرب قيمة- أقل قيمة( ÷ عدد بدائل 
األداة = )3 – 1( ÷ 3= 0.67

لنحصل على التصنيف اآليت:
جدول )3( توزيع للفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة البحث.
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طاتالوصف مدى املتوسِّ
من 2.34-3.00مرتفعة
من 1.68-2.33متوسطة
من 1.00-1.67منخفضة

أساليب حتليل البياانت:
اآلتية؛  اإلحصائية  األساليب  الباحثة  استخدمت   
للتعرف على خصائص جمتمع الدراسة وحساب صدق 

الدراسة: وثبات األدوات واإلجابة على تساؤالت 
خصائص -  على  للتعرف  املئوية  والنسبة  التكرارات 

البحث. عيّنة 
أو -  ارتفاع  املتوسط احلسايب )Mean( ملعرفة مدى 

اخنفاض آراء أفراد الدراسة عن كل عبارة من عبارات 
متغريات الدراسة إىل جانب احملاور الرئيسة. 

االحنراف املعياري )Standard Deviation( وذلك - 
للتعرف على مدى احنراف آراء أفراد الدراسة لكل 
عبارة من عبارات متغريات الدراسة ولكلِّ حموٍر من 

احملاور الرئيسة عن متوسطها احلسايب. 
 - )ِCronbach Alpha( كرونباخ  ألفا  معامل 

البحث. أدوات  ثبات  الستخراج 
 - )Pearson( االرتباط بريسون  معامل  قيم  حساب 

الدراسة. الداخلي ألداة  االتساق  حلساب صدق 

 -Kolmogorov-( مسريونوف(  )كوجملروف  اختبار 
منحىن  اعتدالية  من  للتأكد   )Smirnov test

الطبيعي هبدف  للتوزيع  البياانت، ومدى خضوعه 
املستخدمة  اإلحصائية  األساليب  نوع  اختيار 
)معلمية أو المعلمية( إلجراء الفروق يف آراء جمتمع 

الوظيفية. ملتغرياهتم  تبًعا  الدراسة 
 - (Kruskal( مت استخدام اختبار كروسكال واليس

استخدامه  مت  ابرامرتي  ال  اختبار  وهو   ،Wallis

نظرًا  األحادي؛  التباين  حتليل  اختبار  عن  كبديل 
وفًقا  الدراسة  جمتمع  فئات  توزيع  يف  تباين  لوجود 

الوظيفية.  ملتغرياته 
جامعة  تدريس  هيئة  أعضاء  دور  ما  األول:  السؤال  إجابة 

لدى  الفكري  األمن  تعزيز  في  عبدالعزيز  بن  األمير سطام 

نظرهن؟  وجهة  من  الطالبات 

للتعرف على دور أعضاء هيئة تدريس جامعة األمري 
سطام بن عبدالعزيز يف تعزيز األمن الفكري لدى الطالبات 
التكرارات  حبساب  الباحثة  قامت  نظرهن،  وجهة  من 
املعيارية  واالحنرافات  واملتوسطات  املئوية  والنسب 
لعبارات دور أعضاء هيئة تدريس جامعة األمري سطام 
بن عبدالعزيز يف تعزيز األمن الفكري لدى الطالبات من 
وجهة نظرهن، وجاءت النتائج كما يوضحه اجلدول اآليت:

جدول رقم )4(  استجاابت أفراد الدراسة على عبارات دور أعضاء هيئة تدريس جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز يف تعزيز األمن الفكري لدى 
الطالبات من وجهة نظرهن مرتبة تنازلًيا حسب املتوسط احلسايب. 

العبارةم
 املتوسطدرجة املمارسةالتكرار

احلسايب*
 االحنراف
املعياري

 درجة
الرتبةاملمارسة

مرتفعةمتوسطةمنخفضة%

 يُركز على منظومة القيم األخالقية يف التعليم11
والتعلم.

257324ك
1مرتفعة2.840.380

%0.514.984.6

 ينمِّي االعتزاز ابملنجزات الوطنية يف املناسبات16
الوطنية املختلفة.

847328ك
2.840.424

مرتفعة
1ك

%2.112.385.6

 يشيد بدور اململكة العربية السعودية على املستوى9
احمللي، واإلقليمي، والدويل.

946328ك
2.830.432

مرتفعة
2

%2.312.085.6
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العبارةم
 املتوسطدرجة املمارسةالتكرار

احلسايب*
 االحنراف
املعياري

 درجة
الرتبةاملمارسة

مرتفعةمتوسطةمنخفضة%

 حيافظ على املكوانت الثقافية األصيلة، وال يسمح17
ابنتقادها.

560318ك
2.820.419

مرتفعة
3

%1.315.783.0

 يؤكد على مكانة اململكة العربية السعودية، احمللية،13
واإلقليمية، والدولية.

1050323ك
2.820.450

مرتفعة
3م

%2.613.184.3

 يقدم املعلومات الصحيحة، اليت تزيد الوعي22
األمين والثقايف.

1153319ك
2.800.464

مرتفعة
4

%2.913.883.3

 يعمل على إبراز الرموز الوطنية اليت هلا دور يف25
بناء الوطن وتنميته.

1351319ك
2.800.479

مرتفعة
4م

%3.413.383.3

يشجع على املشاركة يف املناسبات الوطنية.24
1453316ك

2.790.490
مرتفعة

5
%3.713.882.5

 يلتزم ابملبادئ والقيم اليت تتوافق مع الدين2
اإٍلسالمي.

770306ك
2.780.456

مرتفعة
6

%1.818.379.9

 ينمّي االجتاهات والقيم وأمناط السلوك املرغوب15
فيها.

1067306ك
2.770.478

مرتفعة
7

%2.617.579.9

 ينبّذ األفكار املنحرفة واملتطرفة وحُيذر منها.8
1363307ك

2.770.497
مرتفعة

7م
%3.416.480.2

 ينمي مهارات البحث العلمي والبحث عن14
املعلومة وحل املشكالت.

2342318ك
2.770.546

مرتفعة
7م

%6.011.083.0

 ينتقي املعرفة العلمية واإلعالمية من مصادر آمنة1
وموثوقة.

289292ك
2.760.441

مرتفعة
8

%0.523.276.2

 يُعطي املعلومات الصحيحة اليت تزيد الوعي10
األمين والثقايف.

584294ك
2.750.460

مرتفعة
9

%1.321.976.8

 يوضح خماطر وآاثر االحنراف الفكري على اجملتمع12
السعودي.

1569299ك
2.740.520

مرتفعة
10

%3.918.078.1

 ينمي القدرة على مناقشة األحداث احمللية23
واإلقليمية والعاملية بعلمية وموضوعية.

1766300ك
2.740.531

مرتفعة
10م

%4.417.278.3

 يلتزم ابحلقوق والواجبات املوجودة يف توصيف5
املقرر.

498281ك
2.720.471

مرتفعة
11

%1.025.673.4
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العبارةم
 املتوسطدرجة املمارسةالتكرار

احلسايب*
 االحنراف
املعياري

 درجة
الرتبةاملمارسة

مرتفعةمتوسطةمنخفضة%

غرضة حبق19
ُ
 حيصن الطالبات ضد اإلشاعات امل
اململكة العربية السعودية.

2950304ك
2.720.596

مرتفعة
11م

%7.613.179.4

 يربط موضوعات املقرر بواقع احلياة، ومشكالت4
اجملتمع الفكرية املعاصرة.

2463296ك
2.710.576

مرتفعة
12

%6.316.477.3

 يربز املخاطر اليت تنتج من االحنرافات الفكرية اليت20
تتبناها تيارات فكرية هتدد منظومة األمن الفكري.

2075288ك
2.700.562

مرتفعة
13

%5.219.675.2

 يتابع التطور العلمي والتكنولوجي، ويستفيد منه7
بشكٍل إجيايب.

1988276ك
2.670.566

مرتفعة
14

%5.023.072.1

 ُيشرك الطالبات املتميزات يف خدمة اجلامعة18
واجملتمع.

3362288ك
2.670.629

مرتفعة
14م

%8.616.275.2

حيرتم آراء الطالبات ويظهر تقديرهم ويعتز هبم.21
3466283ك

2.650.637
مرتفعة

15
%8.917.273.9

 يوجه مبتابعة القنوات اإلعالمية الصحيحة.26
3081272ك

2.630.625
مرتفعة

16
%7.821.171.0

 يناقش االجتاهات الفكرية والثقافية، وينقحها من6
أية أفكار منحرفة أو متطرفة.

4464275ك
2.600.686

مرتفعة
17

%11.516.771.8

 يتقّبل الرأي اآلخر من حيث وجهات النظر3
حبدود املعقول.

24120239ك
2.560.610

مرتفعة
18

%6.331.362.4

مرتفعة2.740.380املتوسط العام

*املتوسط احلسايب من )3.00(.
ابستقراء اجلدول السابق يتبني ما يلي:

دور  على  مرتفعة  بدرجة  موافقات  عبدالعزيز  بن  األمري سطام  جبامعة  الطالبات  من  الدراسة  عينة  أفراد  أنَّ  أواًل: 
عبد  بن  سطام  األمري  جامعة  تدريس  هيئة  أعضاء 
الطالبات؛ حيث  لدى  الفكري  األمن  تعزيز  العزيز يف 
أعضاء  دور  حمور  عبارات  على  موافقتهم  متوسط  بلغ 
هيئة تدريس جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز يف تعزيز 
األمن الفكري لدى الطالبات )2.74 من 5.00(، وهو 
املقياس  فئات  من  الثالثة  الفئة  يف  يقع  الذي  املتوسط 
الثالثي من )2.34-3.00(، واليت تبني أنَّ خيار موافقة 

جامعة  تدريس  هيئة  أعضاء  دور  على  الدراسة  أفراد 
األمري سطام بن عبدالعزيز يف تعزيز األمن الفكري لدى 

الدراسة. أداة  الطالبات تشري إىل )مرتفعًة( يف 
اثنًيا: يتبني من اجلدول السابق أنَّ هناك توافًقا يف آراء 
جامعة  تدريس  هيئة  أعضاء  دور  حنو  الدراسة  أفراد 
األمري سطام بن عبدالعزيز يف تعزيز األمن الفكري لدى 
الطالبات، مبتوسطات حسابية تراوحت ما بني )2.56 
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إىل 2.84(، وهي متوسطات تقع مجيعها يف الفئة الثالثة 
أفراد  استجاابت  أنَّ  توضح  واليت  الدراسة،  فئات  من 
األمري  جامعة  تدريس  هيئة  أعضاء  دور  حنو  الدراسة 
لدى  الفكري  األمن  تعزيز  يف  العزيز  عبد  بن  سطام 

)مرتفعة(. إىل  مجيعها  تشري  الطالبات 
اثلثًا: قامت الباحثة برتتيب أهم هذه العبارات حسب 
متوسطات املوافقة على درجة املمارسة على النحو اآليت:

جاءت العبارة رقم )11( وهي )يُركز على منظومة 
والعبارة رقم )16(  والتعلم(  التعليم  القيم األخالقية يف 
املناسبات  يف  الوطنية  ابملنجزات  االعتزاز  )ينمِّي  وهي 
الوطنية املختلفة(، يف املرتبة )األوىل( من حيث املوافقة 
ودرجة   ،)3.00 من   2.84( مقداره  حسايب  مبتوسط 

مرتفعة. ممارسة 
جاءت العبارة رقم )9( وهي )يشيد بدور اململكة العربية 
والدويل(،  واإلقليمي،  احمللي،  املستوى  على  السعودية 
حسايب  مبتوسط  املوافقة  حيث  من  )الثانية(  املرتبة  يف 
مرتفعة. ممارسة  ودرجة   ،)3.00 من   2.83( مقداره  

جاءت العبارة رقم )17( وهي )حيافظ على املكوانت 
الثقافية األصيلة وال يسمح ابنتقادها( والعبارة رقم )13( 
وهي )يؤكد على مكانة اململكة العربية السعودية، احمللية، 
حيث  من  )الثالثة(  املرتبة  يف  والدولية(،  واإلقليمية، 
 ،)3.00 من   2.82( مقداره  حسايب  مبتوسط  املوافقة 

ودرجة ممارسة مرتفعة.
اثلثًا: تبني أنَّ أقل العبارات حسب متوسطات املوافقة 

على درجة املمارسة جاءت على النحو اآليت:
جاءت العبارة رقم )26( وهي )يوجه مبتابعة القنوات 
اإلعالمية الصحيحة(، يف املرتبة )السادسة عشرة( من 
من   2.63( مقداره  حسايب  مبتوسط  املوافقة  حيث 

مرتفعة. ممارسة  ودرجة   ،)3.00
االجتاهات  )يناقش  وهي   )6( رقم  العبارة  جاءت 
أو  منحرفة  أفكار  أية  من  وينقحها  والثقافية  الفكرية 
املوافقة  املرتبة )السابعة عشرة( من حيث  متطرفة(، يف 

ودرجة   ،)3.00 من   2.60( مقداره  حسايب  مبتوسط 
مرتفعة. ممارسة 

جاءت العبارة رقم )3( وهي )يتقّبل الرأي اآلخر من 
حيث وجهات النظر حبدود املعقول(، يف املرتبة )الثامنة 
عشرة( من حيث املوافقة مبتوسط حسايب مقداره )2.56 

من 3.00(، ودرجة ممارسة مرتفعة.
يتبني من اجلدول السابق أنَّ أعضاء هيئة التدريس 
جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز يقومون بدور مهم 
يف تعزيز األمن الفكري لدى الطالبات، وهو ما يوضح 
الدور  قيامهم هبذا  التدريس بضرورة  وعي أعضاء هيئة 
الفكري  األمن  تعزيز  أبمهية  وكذلك  هبم،  املنوط  املهم 
لدى الطالبات من خالل العمل على غرس قيم االنتماء 
والوالء للوطن لدى الطالبات، ومن خالل الرتكيز على 
من  الطالبات  وحتذير  والسلوكية،  األخالقية  اجلوانب 
أفكار وآراء  اليت تعمل على تشويش  املنحرفة  األفكار 
الطالبات، كما يرجع أمهية ذلك الدور املنوطة أبعضاء 
هيئة التدريس من أمهية توعية الطالبات أنفسهن بضرورة 
الطالبة  إنَّ  حيث  اهلدامة؛  األفكار  خماطر  من  حتصينه 
املوجه  وهي  أُمًّا  تكون  سوف  املستقبل  يف  اجلامعية 
النشء  تربية  عن  املسؤولة  هي  وكذلك  لألبناء،  األول 
وغرس القيم اإلجيابية داخل نفوسهم، كما تعزّو الباحثة 
هذه النتيجة إىل أنَّ جامعة األمري سطام بن عبد العزيز 
الفكرية  التوعية  حتقيق  على  مستمر  بشكٍل  تسعى 
حدٍّ  على  التدريس  هيئة  وأعضاء  والطالبات  للطالب 
سواء، من خالل التثقيف املستمر ابلدورات التدريبية، 
وتوثيق  املختلفة،  الطالبية  واألنشطة  اإلثرائية،  والربامج 
ذلك بشكٍل مستمر، ومتابعته للوصول إىل توعية فكرية 

اجلامعة.  لطلبة  وابألخّص  جيدة 
بدرجة كبرية  حترص  اجلامعة  فإنَّ  آخر  جانٍب  من 
على إقامة املناسبات الوطنية، وعمل األنشطة الطالبية 
املرتبطة بذلك، ألمهية ذلك يف تعزيز القيم الوطنية عند 
خاص، كذلك  بوجٍه  والطالبات  عام،  بوجٍه  الطلبة 
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حترص على اجلامعة على أن يربط أعضاء هيئة التدريس 
التثقيفية  يف ختصصاهتم وحماضراهتم، كذلك يف دوراهتم 
السعودية  العربية  اململكة  برؤية  املختلفة  واألنشطة 
يف  للطلبة  حتقيقها  وُسبل  أهدافها  وتوضيح   ،2030
اجلامعة، كذلك حترص اجلامعة من خالل )وحدة الوعّي 
توجيه  يف  متخصصة  برامج  تقدمي  على  فيها  الفكري( 
طالب وطالبات اجلامعة فكراًي وبشكٍل صحيح للقنوات 
الفكرية اجليدة يف اإلعالم، أو من خالل استثمار قدراهتم 
وورش  حوارية  جلسات  خالل  من  هلم  االستماع  يف 
عمل تفاعلية، يستطيع من خالهلا الطالب والطالبات 
التعبري عن آرائهم الفكرية بشكٍل جيد، مع أعضاء هيئة 
نتائج  املتميزين يف هذا اجلانب، للوصول إىل  التدريس 
جيدة حُتقق وتُعزز األمن الفكري للطالبات يف اجلامعة.

واتفقت هذه النتيجة مع دراسة أيب عراد )2009( 
اليت توصلت إىل أنَّ اجلامعة من خالل عناصرها املختلفة 
)األستاذ اجلامعي، املناهج واملقررات اجلامعية، الطالب 
اجلامعي، واألنشطة الطالبية(، تُعدُّ من أهم املؤسسات 
جتعلهم  اجملتمع، كما  مسؤولية محاية  هبا  املناط  الرتبوية 
أكثر قدرة على احلافظ على هوية األمة وقيمها، وأكثر 
دراسة  مع  اتفقت  هدام، كما  فكٍر  أبخطار كل  وعًيا 
أنَّ  إىل  توصلت  اليت   )2011 واجلرادات،  )الشمري، 
الفكري  األمن  تعزيز  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  دور 
مع  اتفقت  وأيًضا  عالية،  بدرجة  جاء  الطالب  لدى 
دراسة )عزام، 2018( اليت توصلت إىل أنَّ دور التعليم 
اجلامعي يف تعزيز األمن الفكري من وجهة نظر أعضاء 

التدريس جاء بدرجة مرتفعة. هيئة 
من جانٍب آخر فإنَّ هذه النتيجة قد اختلفت مع 
دراسة )الثويين، وحممد، 2014( اليت توصلت إىل أمهها: 
ضعف قدرة املعلم اجلامعي على التواصل مع طالبه من 
االجتماعي،  التواصل  ومواقع  احلديثة  التقنيات  خالل 
بقيم  التمسك  على ضرورة  طالبه  بتحفيز  املعلم  وقيام 
اهلدامة  السلوكيات  خطورة  وتوضيح  وقوانينه،  اجملتمع 

الدولة واملمتلكات. املوجهة ضد 

السؤال الثاين: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية 
لدور أعضاء هيئة تدريس جامعة األمري سطام بن عبد 
يعزو  الطالبات  الفكري لدى  تعزيز األمن  العزيز يف 

للمتغريين: )الكلية، املستوى الدراسّي(؟
للمعاجلة  املالئمة  قبل اختيار األساليب اإلحصائيَّة 
اإلحصائيَّة الالزمة للتحقق من صحة فروض البحث، 
قامت الباحثة ابلتأكد من اعتدالية توزيع منحىن البياانت 
ومدى خضوعه للتوزيع الطبيعي، لتحديد نوع األساليب 
اختبار  من خالل  البحث،  يف  املستخدمة  اإلحصائيَّة 
 Kolmogorov-Smirnov( مسريونوف(  )كوجملروف 

test( وجاءت النَّتائج كما يلي:

املستوى  )الكلية،  ملتغريات  اختبار كوجملروف مسريونوف   )5( جدول 
البحث.  قيد  للعيِّنة  الدراسي( 

املتغرياتم
اختبار كوجملروف مسريونوف

 القوة
ُمْستوى الداللةاإلحصائيَّة

دال0.00*0.450الكلية1

دال0.00*0.492املستوى الدراسي2

اختبار  قيم  أنَّ  السَّابق  اجلدول  نتائج  من  يتضح 
املستوى  )الكلية،  ملتغريات  مسريونوف  كوجملروف 
التوايل،  على   )0.492  ،0.450( بلغت  الدراسي( 
عدم  إىل  يشري  مما   ،0.05 من  أقل  داللة  مبستوى 
اعتدالية توزيع العيِّنة يف هذه املتغريات، ومن مثَّ استخدام 

الالمعلميَّة. االختبارات 
أواًل: الفروق ابختالف متغري الكلية:

للتعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية 
بن  سطام  األمري  جامعة  تدريس  هيئة  أعضاء  لدور 
عبدالعزيز يف تعزيز األمن الفكري لدى الطالبات تـُْعَزى 
ملتغري الكلية، قامت الباحثة ابستخدام اختبار كروسكال 
واليس )Kruskal Wallis)، وهو اختبار الابرامرتي مت 
األحادي؛  التباين  حتليل  اختبار  عن  بدياًل  استخدامه 
ملتغري  وفًقا  الدراسة  عينة  توزيع  يف  تباين  لوجود  نظرًا 
اآليت: اجلدول  يوضحها  النتائج كما  وجاءت  الكلية، 
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اجلدول رقم )6( نتيجة اختبار كروسكال واليس )Kruskal Wallis( للفروق إجاابت عينة البحث وفًقا ملتغري الكلية. 

مربعمتوسط الرتبالعددالكليةحمور الدراسة
كاي

درجة
احلرية

 مستوى
الداللة

 دور أعضاء هيئة تدريس جامعة

 األمري سطام بن عبدالعزيز

 يف تعزيز األمن الفكري لدى

 الطالبات.

0.009*66103.7865.2844كلية إدارة األعمال.

دالة 6372.20كلية اهلندسة وعلوم احلاسب.

5161.89كلية الصيدلة.

66211.05كلية الرتبية ابخلرج.

137162.83كلية العلوم والدراسات اإلنسانية.

* فروق دالة عند مستوى داللة )0.05(.
داللة  ذات  فروٍق  وجود  السابق  اجلدول  من  يتضح 
إحصائية عند مستوى داللة )0.05≤∝(، يف دور أعضاء 
هيئة تدريس جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز يف تعزيز 
األمن الفكري لدى الطالبات تـُْعَزى ملتغري الكلية لصاحل 
طالبات كلية العلوم والدراسات اإلنسانية وكلية الرتبية، 
وقد يرجع ذلك إىل أنَّ املقررات الدراسية بكلييت الرتبية 
النظري  ابجلانب  هتتم  اإلنسانية  والدراسات  والعلوم 
بدرجة  تعتمد  اليت  األخرى  الكليات  من  أكرب  بدرجة 
هيئة  أعضاء  فإنَّ  العملي، ومن مثَّ  اجلانب  كبرية على 
التدريس يف كليات الرتبية والعلوم والدراسات اإلنسانية 
الفكري  اليت هتتم برتسيخ مفهوم األمن  يهتمون ابملواد 

الطالبات. لدى 
واتفقت هذه النتيجة مع دراسة )الصاحل، وعبداملوىل، 

دالة  فروق  وجود  عدم  إىل  توصلت  اليت   )2018
إحصائًيا بني آراء أفراد العينة على حماور األمن الفكري، 

اإلنسانية. الكليات  الكلية لصاحل  نوع  ابختالف 
اثنًيا: الفروق ابختالف متغري املستوى الدراسي:

داللة  ذات  فروق  هناك  إذا كان  ما  على  للتعرف 
إحصائية لدور أعضاء هيئة تدريس جامعة األمري سطام 
الطالبات  لدى  الفكري  األمن  تعزيز  يف  عبدالعزيز  بن 
تـُْعَزى ملتغري املستوى الدراسي، قامت الباحثة ابستخدام 
وهو   ،(Kruskal Wallis( واليس  اختبار كروسكال 
اختبار الابرامرتي مت استخدامه بدياًل عن اختبار حتليل 
عينة  توزيع  يف  تباين  لوجود  نظرًا  األحادي؛  التباين 
الدراسة وفًقا ملتغري املستوى الدراسي، وجاءت النتائج 

اآليت اجلدول  يوضحها  كما 

اجلدول رقم )7(  نتيجة اختبار كروسكال واليس )Kruskal Wallis( للفروق إجاابت عينة البحث وفًقا ملتغري املستوى الدراسي. 

مربعمتوسط الرتبالعدداملستوى الدراسيحمور الدراسة
كاي

درجة
مستوى الداللةاحلرية

دور أعضاء هيئة تدريس جامعة األمري سطام بن عبد 
العزيز يف تعزيز األمن الفكري لدى الطالبات. 

23197.0465.28460.640الثاين
غري دالة

27252.67الثالث

119213.57الرابع

18177.27اخلامس

154184.45السادس

15184.56السابع

27193.21الثامن
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ذات  فروق  السابق عدم وجود  اجلدول  يتضح من 
 ،)∝≥0.05( داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة 
بن  سطام  األمري  جامعة  تدريس  هيئة  أعضاء  دور  يف 
عبدالعزيز يف تعزيز األمن الفكري لدى الطالبات تـُْعَزى 
مستوى  قيمة  بلغت  حيث  الدراسي؛  املستوى  ملتغري 
الداللة )0.640( وهي قيمة أكرب من )0.05( وغري دالة 
إحصائًيا، مما يوضح عدم وجود أتثري دال إحصائًيا ملتغري 
الطالبات  من  الدراسة  عينة  آراء  يف  الدراسي  املستوى 
حنو دور أعضاء هيئة تدريس جامعة األمري سطام بن 

عبدالعزيز يف تعزيز األمن الفكري لدى الطالبات.
توصيات الدراسة:

هيئة  أعضاء  دور  أنَّ  الدراسة  نتائج  أوضحت 
تدريس جامعة األمري سطام بن عبدالعزيز يف تعزيز األمن 
الطالبات جاء بدرجة مرتفعة من وجهة  الفكري لدى 
نظرهن، وعليه توصي الباحثة ابلتأكيد على أمهية هذه 

املمارسات من خالل ما يلي:
املقدمة ألعضاء هيئة 	  التدريب  برامج  تكثيف 

التدريس واليت تسهم يف زايدة معارف وخرباهتم 
حنو أمهية األمن الفكري.

تبين برامج التوعية أبمهية مفاهيم األمن الفكري 	 
لدى الطالبات.

اليت 	  ابملوضوعات  اجلامعية  املقررات  تكثيف 
الفكري  األمن  أبمهية  الوعي  تنمية  يف  تسهم 

الطالبات. لدى 
ضرورة الرتكيز على منظومة القيم األخالقية يف 	 

املقررات اجلامعية.
املناسبات 	  يف  املشاركة  على  الطالبات  حث 

الوطنية، اليت تسهم يف زايدة مستوى االنتماء 
حققه  وما  مبنجزاته  واالعتزاز  الطالبات  لدى 

ورقي. تقدم  من 
على 	  احلصول  بضرورة  الطالبات  توعية 

املعلومات من مصادرها األصلية وعدم تصديق 

الشائعات واألخبار اليت تعمل على هدم قيم 
ومتاسكه. اجملتمع 

تنمية الوعي لدى الطالبات أبمهية القيم األخالقية 	 
تعزز  فيها، واليت  املرغوب  السلوك اإلجيابية  وأمناط 

قيم التعاون والرتابط بني أفراد اجملتمع.
مقرتحات الدراسة: 

تقرتح الباحثة عدًدا من الدراسات اليت من املمكن 
أبحباث  القيام  يف  والباحثات،  الباحثني  تساعد  أن 

علمية هتتم ابألمن الفكرّي، على النحو اآليت: 
الفكري 	  األمن  حتقيق  لواقع  مقارنة  مقرتحة  دراسة 

اجلامعة. وطالبات  طالب  بني 
الفكري 	  الوعي  أدوار وحدات  عن  ُمقرتحة  دراسة 

ابجلامعات السعودية يف حتقيق األمن الفكري لطلبة 
اجلامعة.

أعضاء 	  تواجه  اليت   املعوقات  عن  ُمقرتحة  دراسة 
هيئة التدريس يف اجلامعات يف حتقيق األمن الفكري 

اجلامعة. لطلبة 
دراسة مقرتحة عن دور اإلدارة اجلامعية يف حتقيق 	 

اجلامعة. التدريس يف  هيئة  الفكري ألعضاء  األمن 

 املراجع: 
أواًل: املراجع العربية:

القادة  تعزيز  درجة  )2017م(،  فدوى  محام،  أبو 
توافر  بدرجة  الفكري وعالقته  لألمن  األكادمييني 
اخلاصة  األردنية  اجلامعات  يف  الوظيفي  األمن 
األردن،  ماجستري(،  )رسالة  عمان،  العاصمة  يف 
الشرق  جامعة  الرتبية،  الرتبوية، كلية  العلوم  قسم 

األوسط.
أبو عراد، صاحل بن علي )2009م(، "دور اجلامعة 
يف حتقيق األمن الفكري"، جملة عجمان للدراسات 
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التشاركية  القيادة  على   التعرف  إىل  الدراسة  هدفت  امللخص: 
لرؤساء األقسام وعالقتها ابلقيم التنظيمية من وجهة نظر أعضاء هيئة 
االرتباطي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  اتبعت  تبوك،  جبامعة  التدريس 
وطُبقت االستبانة كأداة جلمع البياانت، وتكوَّنت عينة  الدراسة من 
)149( عضًوا من أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية واآلداب وكلية 
إدارة اإلعمال وكلية العلوم وكلية اجملتمع جبامعة تبوك، وأظهرت نتائج 
األقسام ككل  لرؤساء  التشاركية  القيادة  مسات  امتالك  أنَّ  الدراسة 
جاءت بدرجة استجابة )حمايد(، كما أنَّ امتالك رؤساء األقسام لسمة 
جاءت  السلطة  تفويض  ولسمة  املشاركة  ولسمة  اإلنسانية  العالقات 
بدرجة استجابة )حمايد(، كما أنَّ درجة توافر عناصر القيم التنظيمية 
قيم  توافر عنصر  األقسام جاءت بدرجة )حمايد(، وأنَّ درجة  لرؤساء 
العالقات  إدارة  قيم  وعنصر  املهمة  إدارة  قيم  وعنصر  اإلدارة  إدارة 
اإلنسانية وعنصر قيم إدارة البيئة لدى رؤساء األقسام جاءت بدرجة 
استجابة )حمايد(، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة طردية قوية 
بني القيادة التشاركية ككل وبني كلٍّ من قيم إدارة اإلدارة وقيم إدارة 
املهمة وقيم إدارة العالقات اإلنسانية وقيم إدارة البيئة والقيم التنظيمية 
ككل. بناًء على نتائج البحث مت التوصل إىل تفعيل القيادة التشاركية 
داخل األقسام من خالل عمل برامج ودورات ذات صلة مباشرة يف 
تطوير مستوى األداء لدى أعضاء هيئة التدريس، وإشراكهم يف عملية 

تقييم األداء وتوضيح نقاط القوة والضعف لديهم.

Key Words:  Participatory Leadership, Organizational Val�
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 Abstract: This study aimed to identify the participatory 
leadership of departments’ heads from point of view of faculty 
members at Tabuk University, the study followed the relational 
descriptive methodology, the study employed a questionnaire as 
a data collection tool, the study sample included (149)members, 
Arts, Business Administration, Science Colleges,  and Commu�
nity College at Tabuk University, the study results showed that 
departments’ heads having participatory leadership features in 
total got (Neutral)response, departments’ heads having Human 
relationships feature in total got (Neutral)response, having par�
ticipation feature was (Neutral), having authority delegation 
feature was (Neutral), availability degree of organizational val�
ues elements for departments’ heads was (Neutral), managerial 
values element was (Neutral), managerial values element was 
(Neutral), mission management values element was (Neutral), 
environment management values element was (Neutral). The 
results showed a significant positive relationship between the 
participatory leadership as a whole and managerial values, mis�
sion management values, human relations management values, 
environment management values, and organizational values as 
a whole. 

Important recommendations were: delegate faculty mem�
bers some administrative skills, and to give them authorities to 
develop their leadership role; to engage faculty members in the 
process of performance evaluation and to clarify their strengths 
and weaknesses
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املقدمة:
مجيع  يف  متسارع  بشكل  احلاصل  التطور  ظل  يف 
وزايدهتا،  أعماهلا  وتطور  املختلفة  التعليمية  املنظمات 
املنظمات  يف  القرار  صاحبة  القيادات  على  يستوجب 
التعليمية مواكبة هذا التطور والتوجه إىل منط قيادة عصرية 
تكون من خالله قادرة على حتقيق األهداف املنشودة 
معيارًا  دائًما  متثل  والقيادة  ومتطور،  انجح  ملستقبل 
التعليمي، وانطالقًا من  العمل  أساسًيا ومهًما يف جناح 
أنَّ القيادة الناجحة تقوم على املشاركة والتأثري والتغيري، 
فإنَّ منط القيادة التشاركية والذي يتيح لألعضاء مشاركة 
األهداف  وحتقيق  القرار  اخلطط وصنع  رسم  القادة يف 

فهو ابلتايل منط مناسب جًدا يف األلفية احلالية.
ومبا أنَّ القيادة التشاركية متنح األعضاء فرصة املشاركة 
يف دفع عملية التعليم وتطويره فيجب أن تسعى املنظمة 
للمنظمة  التنظيمية  القيم  بني  توافق  إىل خلق  التعليمية 
بيئة عمل  لتوفري  الشخصية لألعضاء؛  والقيم  التعليمية 
انجحة مرتابطة ومتعاونة ُتظهر مدى التوافق بينهما يف 
التعليمية واألعضاء  للمنظمة  املنشودة  حتقيق األهداف 

على حدٍّ سواء.
"ويسعى القائد من خالهلا إىل هتيئة الظروف املالئمة 
الفسيولوجية،  ملساعدة األعضاء على إشباع احلاجات 
والنفسية واالجتماعية وإاتحة الفرصة للمشاركة يف حتقيق 
ومتكينهم  األعضاء  تنمية  على  والعمل  اإلدارة  أهداف 

من التعبري وحرية الرأي. " )حسني، 2006(.
األعضاء  أنَّ كل  جند  الدميقراطية  املنظمات  "ففي 
الذين يتفاعلون مع القرارات يشاركون يف عملية إعداد 
القرار واختاذه، ومن هنا تكمن يف الواقع الفلسفة احلقيقية 
يف  متزايدة  أبمهية  حيظى  الذي  التشاركية  القيادة  ملبدأ 
أنظمتنا اإلدارية، وهناك مميزات عديدة ترتتب على ذلك 
وقد  للصواب،  أقرب  القرار  اآلراء كان  زادت  فكلما 
أثبتت الدراسات يف أمريكا أنَّ األعضاء الذين يشاركون 
التعليمي  والتخطيط  السياسة  رسم  يف  وانتظام  بفعالية 

أكثر حتمًسا له عن غريهم" )أمحد، 2001(.
ومن مثَّ ميكن القول: إنَّ القيادة التشاركية هي اليت 
تُعطي أمهية كبرية لألعضاء وتعتمد يف قيادهتا على التأثري 
واإلقناع الشخصي بعيًدا عن التهديد والتخويف، فهي 
العمل،  حترص على أخذ آرائهم، وتعطيهم أمهيتهم يف 
وهي قيادة تقوم على أساس احرتام شخصية األعضاء، 
اهلادف،  البنَّاء  ابحلوار  وتؤمن  االختيار  حرية  ومتنحهم 
وبرأي األغلبية الذي يؤدِّي إىل حتقيق أهداف املنظمة 
"والقيادة  واحد،  آٍن  يف  األعضاء  وحاجات  وأهداف 
التشاركية تُنمِّي الشعور ابملسؤولية، وتنمي القدرة على 
اإلبداع واالبتكار، وتُعطي حرية االتصال بني األعضاء، 
وتُنمِّي روح التعاون، وتُعد قيادات مدربة حتفز وتشجع 
األعضاء على األداء اجليد، فهي قيادة إنسانية مجاعية، 
وإىل زايدة  قائدهم،  األعضاء حول  التفاف  إىل  تؤدِّي 
والء وانتماء األعضاء للمنظمة، ويكون القائد قدوة هلم 

يف مجيع تصرفاته وممارساته ")الكشك، 2006(.
األعضاء  إىل  تنظر  التشاركية  القيادة  إنَّ  "وحيث 
أعماهلم  إىل  النظر  خالل  من  التعليمية  املؤسسات  يف 
من  تصدر  اليت  للعمليات  منفذي  جمرد  وليس  كافة، 
املستوايت العليا يف اهلرم اإلداري يف املؤسسة التعليمية، 
ا كأشخاص قادرين على حتمل املسؤوليات واملشاركة  وإمنَّ
املناسبة  احللول  ووضع  املشكالت  إىل  التصدي  يف 
منحو  إذا  والسياسات  اخلطط  واملسامهة يف وضع  هلا، 
الفرصة، ويوفر هذا املناخ املؤسسي اإلجيايب الذي يدفع 
يف  األعضاء  لدى  اإلبداعية  الطاقات  حتفيز  اجتاه  يف 

.)2006 ")دحالن،  والتعليمية  الرتبوية  املنظمة 
"ومبا أنَّ القيم التنظيمية متثل أحد األبعاد اجلوهرية يف 
ثقافة املنظمة، وهي تعرب عن الطريقة اليت جيب أن تؤدِّي 
هبا األشياء واخلطوط املرشدة للسلوك املقبول يف احلياة 
اليومية للمنظمة، فهي حتدد ما هو مقبول وما هو غري 
تصبح  الوقت  ومبرور  املنظمة،  ابلنسبة ألعضاء  مقبول 
هناك رموز مألوفة ومشاركة للمعاين، ومن مثَّ تصبح القيم 
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التنظيمية جزًءا من شخصية املنظمة" )خطاب وآخرون، 
.)2001

عن  وظيفتها  ويف  طبيعتها  يف  العمل  قيم  "وختتلف 
دينية  قيًما  أكانت  سواء  القيم  من  األخرى  األنواع  بقية 
وترتبط  تكملها  ا  أهَّنَّ رغم  غريها،  أم  فكرية  أم  سياسية  أم 
تتصف  العمل  فقيم  اخلصائص،  بعض  منها  وتستمد  هبا 
ابرتباطها املباشر ابلسلوك التنظيمي، ومن مثَّ فهي حتدد من 
خالل العالقات اليت تربط األعضاء برؤسائهم ومرؤوسيهم 

.)2006 )محادات،  معهم"  واملتعاملني  وبزمالئهم 
"هذا االختالف والتميز يف الواقع يعود بشكل أكثر 
الواحد؛  السائدة يف اجملتمع  القيم  حتديًدا إىل اختالف 
حيث تؤثر القيم تقريًبا يف كل ما يتعلق بسلوك األفراد 
أو بشكل  مباشر  واجلماعات سواء كان ذلك بشكل 
غري مباشر من خالل أتثريها على اإلدراك واالجتاهات 
والعمل على تزويدهم ابملعايري اليت ميكن أن يسرتشدوا 

هبا يف حياهتم اليومية" )عبدهللا، 2002(. 
القيم  أنَّ  أيًضا  يتضح  السابقة  األدبيات  "ومن 
التنظيمية ُتظهر اخلصائص الداخلية للمنظمة وتُعرب عن 
القرار،  السلوك وصنع  لتوجيه  فلسفتها وتوافر األساس 
منهما  وأنَّ كاًل  للتنظيم  فكذلك  قيًما،  للفرد  أنَّ  وكما 
حياول التأثري يف قيم اآلخر. أي إنَّ العالقة بينهما عالقة 
طردية إذا ما زاد التفاعل بينهما يكون هناك تطابق بني 
أهداف املنظمة التعليمية وبني أهداف أعضائها، وارتفع 
أهداف  بتحقيق  والتزامهم  لألعضاء  الرضا  مستوى 

.)2008 ")أمحد،  املنظمة 
القيم  ذات  املنظمات  يف  األعضاء  يتميز  "وهكذا 
واالنتماء  االلتزام  من  عالية  بدرجة  القوية  التنظيمية 
للمنظمة، فاإلمجاع الواسع على القيم املركزية والتمسك 
األعضاء  إخالص  من  يزيد  اجلميع  قبل  من  بشدة  هبا 
.)2004 ")حرمي،  ابملنظمة  الشديد  والتزامهم  ووالئهم 

مشكلة الدراسة:
التأثري  التشاركية على فكرة رئيسة هي  القيادة  تركز 

اإلجيايب بتفويض السلطة ومنح األعضاء فرصة املشاركة 
يف صنع القرار داخل املنظمة التعليمية، كذلك املشاركة 
يف تقدير أمور العمل واألمور اليت هتمهم ومتس مصاحلهم 
مبا حيقق لديهم الشعور ابملسؤولية، وحيفزهم على إجادة 
القائد  مهمة  جيعل  وهذا  واالنسجام  والتعاون  العمل 
التشاركي أكثر سهولة وفاعلية يف الوقت نفسه، هذا وتقوم 
على العالقة بني القائد واألعضاء يف ظل القيادة التشاركية 
ابملشاركة يف العمليات القيادية من اختاذ القرار واالتصال 
للوصول  حتفيزهم؛  على  والعمل  األداء  وتقومي  اإلداري 
لألهداف الرتبوية والتعليمية املرجوة. )احلريب، 2008(.

ومبا أنَّ القيادات ذات القرار يف املنظمات التعليمية 
اليت تستخدم منط القيادة التشاركية يف إدارهتا للمنظمة 
من  املنظمة  قيم  موضوع  أبنَّ  متاًما  تدرك  التعليمية 
على  فشلها،  أو  املنظمات  لنجاح  الرئيسة  احملددات 
افرتاض وجود عالقة ارتباطية بني جناح املنظمة وتركيزها 
االلتزام  إىل  أعضائها  تدفع  اليت  واملفاهيم  القيم  على 
والعمل اجلاد واالبتكار والتحديث واملشاركة، يف اختاذ 
القرارات والعمل للمحافظة على اجلودة وحتسني اخلدمة 

.)2000 )أبوبكر، 
واقع  من  الباحثة  وخربة  عرضه  سبق  ما  على  بناء 
استدعت  تبوك  تدريس يف جامعة  هيئة  عملها كعضو 
املصلحة التعليمية التطرق إىل القيادة التشاركية لرؤساء 
نظر  وجهة  من  التنظيمية  ابلقيم  وعالقتها  األقسام، 

تبوك. جبامعة  التدريس  هيئة  أعضاء 
أسئلة البحث:

القيادة  لسمات  األقسام  رؤساء  امتالك  درجة  ما   -1
التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  التشاركية 

تبوك؟ جبامعة 
ما درجة توافر عناصر القيم التنظيمية لدى رؤساء   -2
األقسام من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة 

تبوك؟
األقسام ابلقيم  لرؤساء  التشاركية  القيادة  ما عالقة   -3
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التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  التنظيمية 
؟ تبوك  جبامعة 

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة إىل التعرف على:

درجة امتالك رؤساء األقسام لسمات القيادة التشاركية   -1
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك.

درجة توافر عناصر القيم التنظيمية لدى رؤساء األقسام   -2
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك.

ابلقيم  األقسام  لرؤساء  التشاركية  القيادة  العالقة   -3
التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  التنظيمية 

تبوك. جبامعة 
أمهية الدراسة:

األمهية النظرية:
تسليط الضوء على املهام الرئيسة اليت يقوم هبا رؤساء   -1
األقسام والذي يعول عليهم اجلانب األكرب واألهم يف 
تطوير العملية التعليمية والبحثية واإلدارية ابجلامعة. 
تقدمي بنية نظرية عن عوامل القيادة التشاركية والقيم   -2

التنظيمية لرؤساء األقسام. 
األمهية التطبيقية:

بناء منوذج تدرييب للقيادة التشاركية والقيم التنظيمية   -1
لرؤساء األقسام. 

التدريبية  للربامج  والقصور  الضعف  عوامل  تقييم   -2
احلالية مقارنة مبا أسفرت عنه نتائج الدراسة احلالية.

تبوك  جبامعة  األقسام  رؤساء  دور  على  الوقوف   -3
زرع  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  جتاه  ورساالهتم، 
العمل يف إطارها  القيم اهلادفة إىل وضع آلية سري 
تبوك.  جبامعة  التطويرية  العملية  يف  الصحيح 
املوارد  تنمية  برانمج  مع  تتوافق  الدراسة  هذه   -4
.2030 اململكة  رؤية  من  املنبثق  البشرية 

مصطلحات الدراسة:
القيادة التشاركية:

مواقف  وانفعالًيا يف  عقلًيا  الفرد  تفاعل  هبا  "يقصد 

حتقيق  يف  املسامهة  على  تشجعه  بطريقة  اجلماعة 
 " معها  املسؤولية  حتمل  واملشاركة يف  اجلماعة  أهداف 

)احلريب،2008(.
القيادة التشاركية:

املرؤوسني  مشاركة  على  يقوم  الذي  النمط  "ذلك 
ا تقرتن ابلنمط  املرتبطة ابلعمل، وأهَّنَّ القرارات  يف صنع 

.)2010 )العرابيد،  الدميقراطي"  القيادي 
ا:  وتُعرَّف إجرائًيا أبهَّنَّ

القسم  رئيس  مشاركة  فيه  تتم  اليت  القيادة  منط 
القرار  وصناعة  اخلطط  وضع  يف  ومشاورهتم  لألعضاء 
للجامعة  املنشودة  األهداف  وحتقيق  املسؤولية،  وحتمل 
العالقات  وتقوية  والتعاون  اجلماعي  العمل  روح  خللق 

بينهم. فيما  اإلنسانية 
القيم التنظيمية:

سلوك  تسري  اليت  التنظيمية  املبادئ  جمموعة  "هي 
العامل وتوجهه بطريقة موضوعية غري متحيزة، وتشكل 
له معيار حتكم على أساسه بصواب أو خطأ سلوكه جتاه 

ممارسته لنشاط معني يف املؤسسة ")زرفة، 2013(.
القيم التنظيمية: 

التنظيم  أعضاء  بني  مشرتكة  اتفاقات  عن  "عبارة 
غري  أو  مرغوب  هو  ما  حول  الواحد  االجتماعي 
مرغوب، جيد أو غري جيد، مهم أو غري مهم، والقيم 
حيث  العمل؛  بيئة  أو  مكان  يف  القيم  متثل  التنظيمية 
ضمن  األعضاء  سلوك  توجيه  على  القيم  هذه  تعمل 
املساواة  القيم  هذه  ومن  املختلفة،  التنظيمية  الظروف 
بني األعضاء، االهتمام إبدارة الوقت، واالهتمام ابإلدارة 

.)2010 )النسور،  اآلخرين"  واحرتام 
ا:  وتُعرَّف إجرائًيا أبهَّنَّ

فـي  السائدة  العمل  قيم  التنظيمية  ابلقيم  يقصد 
مفضلة  ومواصفات  معايري  عن  عبارة  وهي  اجلامعـة، 
لدى العـاملني هبـا، خـصوًصا األسـاتذة واإلداريني واليت 
تؤدِّي إىل تبنيهم السلوك املفضل الذي يؤدِّي إىل حتـسني 
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التعليمية. العملية  جودة  وتطـوير 
منهج الدراسة:

االرتباطي  واملنهج  الوصفي  املنهج  استخدام  مت 
الدراسة. ملوضوع  ملناسبته 

جمتمع الدراسة:
يتكون جمتمع الدراسة من مجيع منسويب الكليات من 
أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية واآلداب، وكلية إدارة 

األعمال، وكلية العلوم، وكلية اجملتمع وعددهم )748(.
عينة الدراسة:

تكوَّنت عينة الدراسة من )149( عضو هيئة تدريس 
اجملتمع  أفراد  من  بسيطة  عشوائية  بطريقة  اختيارهم  مت 

األصلي للدراسة بنسبة )20 %(.
إجراءات الدراسة:

مت يف هذه الدراسة إجراء اآليت:
االطالع على أدبيات البحوث والدراسات السابقة   -1

املرتبطة مبوضوع الدراسة.
حتديد منهج الدراسة.  -2

حتديد جمتمع وعينة الدراسة.  -3
بناء أداة الدراسة )االستبانة(.  -4

الدراسة  ألداة  الظاهري  الصدق  من  التحقق   -5
خمتصني. حمكمني  على  بعرضها  )االستبانة( 

توزيع أداة الدراسة على العينة.  -6
مجع أداة الدراسة من العينة.  -7
إجراء املعاجلات اإلحصائية.  -8

حتليل النتائج ومناقشتها.  -9
10- تقدمي التوصيات واملقرتحات يف ضوء النتائج اليت 

مت التوصل هلا.
توصيف األداة:

وتتكون االستبانة من جزأين:
يف  ويتمثل  األولية  املعلومات  عن  عبارة  األول:  اجلزء 
)االسم – الكلية –القسم –التخصص –املرتبة العلمية 

اجلنس -عدد سنوات اخلربة يف العمل احلايل(.

اجلزء الثاين تناول حموري الدراسة:
احملور األول: )االستبانة األوىل(: 

القيادة التشاركية أببعادها )العالقات اإلنسانية- تفويض 
السلطة – مشاركة القائد للمرؤوسني يف املهام القيادية(. 

احملور الثاين: )االستبانة الثانية(: 
قيم   – اإلدارة  إدارة  )قيم  أببعادها  التنظيمية  القيم 
البيئة(. إدارة  قيم  العالقات–  إدارة  قيم  املهمة–  إدارة 

أواًل: اإلطار النظري:
مفهوم القيادة التشاركية: 

العالية  الثقة  ممارسة  من  التشاركية  القيادة  "تنطلق 
ابجلماعة اليت من شأهَّنا أن تؤدِّي إىل مشاركة يف حتمل 
يهتم  التشاركي  فالقائد  اهلدف،  حتقيق  ويف  املسؤولية 
إبجياد جوٍّ ال جيعله حباجة إىل فرض رقابة شديدة؛ ألنَّه 
اجلماعة  من  الضبط  ينبع  السوية  اجلماعة  أنَّه يف  يعلم 
ذاهتا وكما تراه، وذلك وفق أنظمة ضبط داخلية تكمن 
يف األفراد أنفسهم، وتقود إىل الضبط الذايت للمرؤوسني، 
الذي هو يف حقيقة األمر أكثر فاعلية من ضبط األنظمة 
أنَّ  مع  العليا،  اإلدارة  من  املرسلة  املكتوبة  والتعليمات 
هذه التعليمات الزمة وضرورية لضبط العمل")الطويل، 

.)2006

مببدأ  أيخذ  التشاركية  القيادة  منط  إنَّ  "وحيث 
املشاركة اجلماعية يف اختاذ القرار وتنفيذه، ويقوم املدير 
معه ابملعلومات  العاملني  بتزويد مجيع  القرار  اختاذ  قبل 
واختاذه  القرار  دراسة  على  تساعدهم  اليت  األساسية 
من  جزٍء  بتوزيع كل  يقوم  أنَّه  حكيمة، كما  بطريقة 
العاملني مع حتديد املسؤولية، وهتتم  العمل على  أجزاء 
القيادة التشاركية ابملرؤوسني وتقودهم يف جوٍّ من األمن 

")عطوي،2004(. والطمأنينة 
"وحىت يتضح معىن املشاركة ميكن القول إنَّ مفهوم 
املشاركة مرَّ مبراحل وتطورات خمتلفة ابختالف التيارات 
البشرية"  عاشتها  اليت  الفلسفية  واملعتقدات  الفكرية 

.)2014 )الغامدي، 
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مسات القيادة التشاركية: 
التشاركية ابلعديد من اخلصائص اليت  القيادة  تتسم 
متيزها عن غريها من األمناط القيادية األخرى ومنها ما 
القائد  "ميتلك  قال:  إذ   )2010 الرسول،  )عبد  ذكره 
مع  تنسجم  اليت  االجتاهات  على حتديد  العالية  القدرة 
واملستمر  املباشر  واالحتكاك  االتصال  حبكم  اجلماعة 
معهم، وتسود روح الثقة واملودة واحملبة بني العاملني، مما 
يُعّزِز سيادة الرضا بينهم وحتقيق االنتماء ملؤسساهتم، كما 
على  قائمة  تنظيمية  ثقافة  وظهور  اإلجيابية  القيم  تربز 
تعزيز السلوك اإلجيايب اهلادف لنجاح املؤسسة وقدرهتا 

واالستمرار". االستقرار  على 
األسس اليت تقوم عليها القيادة التشاركية:

تنسيق  على  تقوم   )2003 )دحالن،  ذكر  كما 
بينهم،  التعاون  وتشجيع  املؤسسة  يف  العاملني  جهود 
وإشراك العاملني يف إدارة املؤسسة من خالل املشاركة يف 
حتديد السياسات والربامج وتقومي النتائج، ابإلضافة إىل 
مشاركتهم يف التنفيذ، واالعتماد على الرتغيب واإلقناع 
والبعد عن أسلوب العقاب واإلرهاب وتوظيف احلوافز 
املادية وغري املادية من أجل العمل على زايدة اإلنتاج.

التشاركية  القيادة  أنَّ    )2010 )العرابيد،  وبضيف 
على:  أيًضا  ترتكز 

استعداداهتم  يتفق مع  للمرؤوسني مبا  السلطة  تفويض 
وقدراهتم وخرباهتم؛ حيث حتقق عملية التفويض العديد 
للتفرغ  للقياديني  واجلهد  الوقت  زايدة  منها:  املزااي  من 
املشورة  فرصة  كذلك  األساسية،  القيادية  للمهام 
سليمة  لقرارات  الوصول  أجل  من  والتوجيه  واإلرشاد 
ويزيد  واملسؤولية،  الثقة  ويولد  املعنوية  الروح  ويرفع 
سليمة،  بصورة  املهام  ألداء  املرؤوسني  لدى  الدافعية 
أيًضا جيعل املرؤوسني أكثر شعورًا على حتمل املسؤولية 
وارتياًحا ورًضا عن عملهم، ويساعد على تنمية اجلوانب 
تنمية  على  حيفز  املرؤوسني كما  شخصية  يف  القيادية 

قدراهتم ومهاراهتم، وأنَّ التطوير الذي حصل للمنظمات 
اإلدارية أدَّى إىل كرب حجم العمليات اليت ميارسها القائد 
اإلداري وقد فرض عليه يف هذا الوضع تفويض جزٍء من 
القدرة على حتمل  لديهم  الذين  سلطاته إىل مرؤوسيه، 
املسؤولية والقيام ابلواجبات احملددة بكفاءة، فالتفويض 
هو نقل بعض الصالحيات بعد حتديدها إىل املرؤوسني 

الفاضل،2006(. )عياصرة،  إجنازها  على  القادرين 
إقامة عالقات إنسانية بني القائد ومرؤوسيه: إنَّ فهم 
القائد  العالقات اإلنسانية يعين االندماج والتعاون بني 
حاجاهتم  تلبية  مع  اإلنتاج  زايدة  أجل  من  ومرؤوسيه 
يعمل  العالقة  هذه  إقامة  وأنَّ  والنفسية،  االقتصادية 
القائد  انتشار جو من األلفة والود واالحرتام بني  على 
واألعضاء، ولكي يستطيع القائد أن حيقق عالقات طيبة 
الفريق  روح  سيادة  على  يعمل  أن  عليه  مرؤوسيه  مع 
بني العاملني وتفهم مشاكل املرؤوسني ومعاجلتها وتلبية 
احلاجات اإلنسانية للمرؤوسني )فهمي، عثمان، 2003(.

املشاركة يف املهام القيادية: 
والعالقات  احلديثة  الدميقراطية  املبادئ  ضوء  يف 
اإلنسانية، تتولد الثقة بني القائد واألعضاء يف التعاون 
واملشاركة للقيام ابملهام القيادية، كما ختلق املشاركة اجلو 
جهٍد  أقصى  بذل  على  األعضاء  حيفز  الذي  النفسي 
التوازن بني  اإلنتاج، وحيقق  أعلى مستوى من  لتحقيق 
أنَّ  التعليمية، كما  املنظمة  ومصاحل  األعضاء  رغبات 
لتشجيع  املالئم  املناخ  ختلق  القرار  صنع  يف  املشاركة 
التغيري التنظيمي وتقبله، وتساعد يف تيسري سبل االتصال 
الذي ُيسهل على القيادة أداء مهامها على أحسن وجه. 

)كنعان،2007(.
أهداف القيادة التشاركية:

هتدف القيادة التشاركية كما ذكر )القيسي، 2010( 
القيادات  تنمية  على  العمل  هي:  أهداف  عدة  إىل 
أبمهيتها  وإشعارها  الصغرى  املستوايت  يف  اإلدارية 
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للتعبري  للعاملني  اجملال  وإاتحة  التنظيم،  يف  وبفاعليتها 
عن آرائهم واإلسهام مبقرتحاهتم، مما يؤدِّي إىل حتسني 
العالقة بني القائد والعاملني والدفع من روحهم املعنوية، 
على حتسني  تساعد  ا  القرار؛ ألهَّنَّ عملية صنع  وترشيد 
نوعية القرار واالستفادة القصوى من ذوي اخلربة الواسعة 

البدائل.  اختيار  يف  الناضجة  والعقول 
وأضاف )العجمي، 2003(  أيًضا القضاء على العيوب 
القائد، كذلك متكني  يد  السلطة يف  تركيز  النامجة من 
الكامنة  والقدرات  املواهب  عن  الكشف  من  القائد 
العاملني بتحمل املسؤولية والرضا  العاملني، وشعور  يف 
الوظيفي، أيًضا املساعدة على تنمية اجلوانب القيادية يف 
ويرى  قدراهتم،  تنمية  على  وحتفيزهم  العاملني  شخصية 
التشاركية  القيادة  أهداف  من  أنَّ    )2008 )احلريري، 
اخلطط  يف  املرؤوسني  وإشراك  وحله،  النزاع  مواجهة 
مع  اإلسرتاتيجية  القرارات  اختاذ  اإلسرتاتيجية، كذلك 

مثايل. قرار  إىل  للوصول  املرؤوسني  إشراك 
القيم التنظيمية: متثل القيم التنظيمية الركيزة الرئيسة يف 
أي ثقافة تنظيمية، وهي جوهر فلسفة أي منظمة تسعى 
إىل حتقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، وهي ُتظهر شعور 
أنَّ  يعتقد  لذا  املنظمة؛  حنو  العامة  واجتاهاهتم  العاملني 
جناح املنظمات يتوافق مع كيفية إدراك منسوبيها لتلك 

القيم التنظيمية والعمل مبوجبها )الليثي،2008(.
إنَّ من سبل جناح أي منظمة هو وجود أفراد قادرين 
العمل  أنشطة  بكافة  للقيام  املطلوبة  اجلهود  بذل  على 
داخل املنظمة، ولكي تضمن املنظمة والء هؤالء فالبد 
من وجود اتفاق بني أهداف املنظمة والقيم الشخصية 

لغالبية هؤالء األفراد )الرحاحلة وعزام، 2011(.
ابلقيم  العامل  دول  معظم  يف  العاملني  سلوك  ويتأثر 
والعادات االجتماعية السائدة؛ إذ يصعب فصل سلوك 
العامل عن املؤثرات االجتماعية احمليطة به، وتعمل القيم 
سلوكهم،  توجه  اليت  فهي  العاملني  لسلوك  كضابٍط 
وتؤثر  تصرفاهتم،  لألفراد يف  ومرشٍد  تعمل كدليٍل  كما 

واألحداث  املواقف  على  يطلقوهَّنا  اليت  األحكام  يف 
مبحاربة  عام  بوجٍه  احلديثة  املنظمات  وهتتم  واألشياء، 
العاملني  نفوس  اإلجيابية يف  القيم  السلبية وغرس  القيم 
ابلوالء  الشعور  تعزيز  على  يساعد  الذي  األمر  لديها، 
الواحد وحتسني مستوى  الفريق  العمل بروح  واالنتماء، 
قيم  منظومة  لديها  اليت  فاملنظمات  الوظيفي،  األداء 
إجيابية وواضحة هي اليت متلك مقومات التقدم واالزدهار 
عصر  يف  والتغريات  التحدايت  مواجهة  على  والقدرة 

)الزغيب،2008(. ابلتحدايت  مليء 
خصائص القيم التنظيمية:

للقيم  خصائص  هناك  أنَّ   )2010 )العتييب،  يرى 
منها: التنظيمية 

أصبحت القيم التنظيمية مقوًما أساسًيا للشخصية، 
ومن مثَّ كلما كانت القيم سوية كلما كانت الشخصية 
مسة  التنظيمية  القيم  وإن  والعكس،  اإلنسانية كذلك 
بعض  على  للحكم  معيارًا  نفسه  الوقت  ويف  شخصية 
األشياء واملوضوعات وموجَّه الختاذ القرارات، أيًضا إنَّ 
ا  أهَّنَّ ومبا  الغالب،  يف  مكتسب  سلوك  التنظيمية  القيم 
االختيار  عملية  تتأثر  ولكن  اختيارية،  فهي  كذلك 
القيم  الثقافة ونوعية اجملتمع، كما أنَّ  ابلعقيدة وبطبيعة 
التنظيمية جتمع بني متغريات التناسب والثبات والتغري.

تصنيف القيم التنظيمية:
اختلف املؤلفون حول تصنيف القيم التنظيمية، إال 
فمن  املضمون،  بينهم من انحية  غالًبا  اتفاقًا  أنَّ هناك 
التقسيمات اليت اشتهرت يف هذا اجملال تقسيم فرانسيس 
وودكوك )1995م(، وقد قسما القيم التنظيمية إىل اثنيت 
عشرة قيمة تنظيمية، وُصنفت حتت أربعة أبعاد رئيسة هي:

على  اليت جيب  القيم  وهي  اإلدارة:  إدارة  قيم  األول 
املنظمة أن تتعامل هبا من خالل النفوذ )القوة(، والقيم 
القوة، الصفوة، واملكافأة. تتبع هذه اإلدارة هي:  اليت 

اإلدارية  اجملموعة  امتالك  يف  وتتمثل  )النفوذ(:  القوة 
متكنها  اليت  الوظيفي  واملركز  والسلطة  املعلومات  لنظم 
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حتوز  أن  ميكن  اليت  واملصادر  املنظمة  مهمة  تقرير  من 
عليها واختاذ القرارات، وهبذا فاإلدارة الناجحة جيب أن 
ا تتحمل  تدرك النفوذ الكامن ملركزها الوظيفي، كما أهَّنَّ
القيمة  هذه  تتبىن  فهي  لذا  املنظمة؛  مستقبل  مسؤولية 

يديروا(. أن  )ملديرين جيب 
على  احلصول  أمهية  تدرك  الناجحة  املنظمة  الصفوة: 
وكذا  اإلدارية،  األعمال  يف  احملتملني  املرشحني  أفضل 
التطوير املستمر لكفاءاهتم؛ لذا فهي تتبىن هذه القيمة 

القمة(. يف  دائًما  )النخبة 
املكافأة: املنظمة الناجحة هي اليت حُتدِّد الناجح وتكافئ 

عليه، ومن مثَّ فهي تتبىن هذه القيمة )األداء ملك(.
املنظمة  اهتمام  هبا  ويُقصد  املهمة:  إدارة  قيم  الثاين 
األهداف،  وحتقيق  العمل  أبداء  الصلة  ذات  ابلقضااي 
الكفاية،  الفعالية،  هي:  املهمة  إلدارة  تتبع  اليت  والقيم 

واالقتصاد.
الفعالية: الرتكيز على القضااي الصحيحة جيب أن يكون 
مصادرها  تركيز  على  قادرة  الناجحة  واملنظمة  مطرًدا، 
على األنشطة اليت تعود عليها أبفضل النتائج؛ لذا فهي 

تتبىن هذه القيمة )عمل األشياء الصحيحة(.
الكفاية: لقد قيل إنَّ اإلدارة اجليدة والكفؤة هي تلك 
بطريقة  الصغرية  األشياء  مئات  تعمل  أن  تستطيع  اليت 
يوفر  متقنة  بطريقة  شيء  عمل كل  حماولة  إنَّ  متقنة. 
تبحث دون  الناجحة  املنظمات  فإنَّ  لذا  حافزًا جيًدا؛ 
تبين  ا  أهَّنَّ األشياء، كما  لعمل  الطرق  أفضل  هوادة عن 
االعتزاز والفخر على أساس أداء العمل؛ لذا فهي تتبىن 

بطريقة صحيحة(. األشياء  )عمل  القيمة  هذه 
من مجعها؛  بكثري  أسهل  النقود  إنفاق  إنَّ  االقتصاد: 
لذا فإنَّ غياب الرقابة على التكاليف يعدُّ سبًبا رئيًسا يف 
اهلدر  أو  الكثري من األعمال، وكذلك اإلسراف  فشل 
التنظيمي، فالنظام الذي يعتمد الربح أو اخلسارة يُزوِّد 
التنظيم مبعيار أساسي للنجاح؛ لذا فإنَّ املنظمة الناجحة 
تدرك أمهية مواجهة احلقيقة؛ لذا فهي تتبىن هذه القيمة 

)ال شيء جمااًن(.
الثالث قيم إدارة العالقات: ومبوجبها تتعامل املنظمة 
مع قضااي ذات صلة هبدف احلصول على أفضل إسهام 
التزام  دون  أداؤه  العمل ال ميكن  إنَّ  إذ  موظفيها؛  من 
هؤالء املوظفني، والقيم اليت تتبع إلدارة العالقات هي: 

العدل، فرق العمل، القانون والنظام.
األفراد  حياة  يف  لتؤثر  بتصرفاهتا  اإلدارات  إنَّ  العدل: 
سواء أكان ذلك يف العمل أو خارج العمل، ذلك أنَّ ما 
يفعله املديرون وما ال يفعلونه له أتثرٌي كبري على نوعية 
حياة كل املوظفني؛ لذا فإنَّ استخدام هذه القوة – أي 
قوة أتثري اإلدارة – بشيٍء من اللطف والعدل يؤدِّي إىل 
الناجحة  املنظمة  إنَّ  املوظفني.  لدى  والوالء  الثقة  بناء 
له  وشعورهم  وإدراكهم  األفراد  نظر  وجهات  أنَّ  تدرك 
أمهية؛ لذا فهي تتبىن هذه القيمة )من يهتم يكسب(.

العمل اجلماعي )فرق العمل(: اجلماعة املنظمة جيًدا 
واحملفزة تستطيع أن تنجز أكثر من جمرد جمموعة األفراد 
يستمتعون  فاألفراد  اجلماعة،  هذه  يشكلون  الذين 
يعملوا  أن  يستطيعون  مثَّ  ومن  لآلخرين،  ابالنضمام 
مجاعًيا إبتقان، ذلك أبنَّ موهبة شخص ما من املمكن 
األمهية  من  فإنَّه  لذا  آخر؛  تعوض ضعف شخص  أن 
ينتمون بعضهم  بشكل أساسي أن يشعر األفراد أبهَّنم 
إىل بعض. إنَّ املنظمة الناجحة اليت تضمن أنَّه إبمكاهَّنا 
جين الفوائد من فرق العمل الفاعلة؛ لذا فهي تتبىن هذه 

ابنسجام(. مًعا  )العمل  القيمة 
القوانني  من  إطارًا  ُتطور  مجاعة  والنظام: كل  القانون 
توفر  بدورها  القوانني  هذه  تصرفاهتا،  تنظم  اليت 
املنطلق  هذا  من  املقبول،  للسلوك  األساسية  القواعد 
موظفيها  حياة  على  نفوًذا كبريًا  متارس  املنظمات  فإنَّ 
وحملفني  يتصرفون كقضاة  املديرين  إنَّ  ذلك  وأسرهم، 
غالًبا ما يتم ذلك دون أن يكون هناك حق االعرتاض 
تبتكر  اليت  هي  الناجحة  املنظمة  إنَّ  للموظفني. 
واإلجراءات؛  القواعد  من  مناسباً  نظاماً  وتدير ابحرتام 
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يسود(. أن  البد  )العدل  القيمة  هذه  تتبىن  فهي  لذا 
الرابع قيم إدارة البيئة: وتعين أنَّه جيب على املنظمة أن 
تعرف البيئة اليت تعمل هبا، وكيفية التأثري يف هذه البيئة، 
التنافس،  الدفاع،  هي:  البيئة  إلدارة  تتبع  اليت  والقيم 

الفرص. واستغالل 
ا تقع  الدفاع: ابلنسبة لكثري من املنظمات التجارية فإهَّنَّ
حتت وطأة املنافسة مع منظمات أخرى، وابملقارنة فإنَّ 
هناك الكثري من املنظمات غري التجارية اليت جتد نفسها 
ابالعتمادات  يزودوهَّنا  الذين  أولئك  من  التهديد  حتت 
بدراسة  تقوم  اليت  هي  الناجحة  املنظمة  إنَّ  املالية. 
دفاعية  خطة  ذلك  بعد  تضع  مث  اخلارجية  التهديدات 

القيمة: )اعرف عدوك(. تتبىن هذه  لذا فهي  قوية؛ 
التنافس: إنَّ القدرة على أن تكون منافًسا وهي الطريقة 
الوحيدة املوثوق هبا للبقاء، وعادة فإنَّ هذه احلقيقة يتم 
أن  احتمااًل  األقل  لكن  املستوايت،  أعلى  يف  إدراكها 
تكون هذه الرسالة مفهومة لبقية األفراد يف املنظمة؛ ألنَّ 
املنظمة الناجحة هي اليت تتخذ كل اخلطوات الضرورية 
من أجل أن تكون تنافسية، إنَّه من املعلوم يف عامل التجارة 
أنَّ األفضل هو الذي يبقى وأنَّ الضعيف هو الذي يتم 
لألصلح(. القيمة)البقاء  هذه  تتبىن  فهي  لذا  تنحيته؛ 

استغالل الفرص: على الرغم من وجود أفضل اخلطط 
الرائعة احملكمة فإنَّه من احملتم أن هناك فرًصا وهتديدات 
تتجاهل  أن  ميكنها  ال  املنظمات  إنَّ  حتدث،  سوف 
أن  العملية  احلكمة  من  فإنَّه  مثَّ  ومن  الفجائية،  األمور 
تبحث هذه املنظمات عن فرٍص يف اخلارج بداًل من أن 
تُعطي جمااًل لآلخرين لينتزعوا أفضل الفرص، إنَّ الفرص 
جيب أن يتم انتهازها بسرعة على الرغم من أنَّ هذا قد 
يتضمن خماطر؛ لذا فإنَّ املنظمة الناجحة هي اليت تلزم 
القيمة  نفسها ابستغالل الفرص.؛ لذا فهي تتبىن هذه 

)من جيرؤ يكسب(.
اثنًيا: الدراسات السابقة:

يف هذا اجلزء مت استعراض الدراسات السابقة ذات 

العالقة مبوضوع الدراسة احلالية، واليت تتناول موضوعات 
مرتبطة مبوضوع البحث وتوزَّعت على ثالثة حماور ابتداًء 
من احملور األول، والذي يستعرض الدراسات السابقة اليت 
تناولت القيادة التشاركية، ومن مثَّ احملور الثاين والذي يتم 
استعراض الدراسات السابقة اليت تناولت القيم التنظيمية، 
تناول  الذي  الثالث  احملور  استعراض  سيتم  وأخريًا 
الدراسات السابقة واليت تناولت القيادة التشاركية والقيم 
التنظيمية مًعا، وقد مت ترتيبها من األحدث إىل األقدم:
احملور األول: الدراسات اليت تناولت القيادة التشاركية:

استقصاء  إىل  الدراسة  هدفت   :)2019( احلجيج 
ملديري  التشاركية  القيادة  ممارسة  درجة  بني  العالقة 
التميز  تطبيق  ودرجة  مأداب  حملافظة  احلكومية  املدارس 
املؤسسي من وجهة نظر مساعدي املديرين واملعلمني، 
وقد  االرتباطي،  الوصفي  املنهج  الباحثة  واستخدمت 
تكونت عينة الدراسة من )338( مت اختيارهم ابلطريقة 
العشوائية من جمتمع الدراسة، واستخدمت أدااتن جلمع 
التأكد من صدق األداتني وثباهتما.  البياانت، وقد مت 
وتوصلت الدراسة إىل أنَّ درجة ممارسة القيادة التشاركية 
ويف  مرتفعة،  احلكومية كانت  املدارس  مديري  لدى 
ضوء النتائج أوصت الدراسة بتشجيع مديري ومديرات 
القيادة  منط  استخدام  يف  االستمرار  على  املدارس 
التشاركية، واالهتمام بتحقيق املشاركة الفعَّال للمعلمني 
إىل  هتدف  واليت  املتميزة  واألفكار  القرارات  اختاذ  يف 

الدراسة. مبستوى  النهوض 
على  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت   :)2018( احلارثي 
درجة ممارسة قائدات املدارس للقيادة التشاركية ومستوى 
الوالء التنظيمي لدى املعلمات يف مدارس املرحلة الثانوية 
مبدينة الرايض، وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي 
العينة  اختيار  للدراسة، ومت  واالستبانة كأداة  االرتباطي 
 )361( عددها  بلغ  وقد  البسيطة  العشوائية  ابلطريقة 
قائدات  ممارسة  درجة  أن  النتائج  أبرز  ومن  معلمة، 
من  التشاركية  للقيادة  الرايض  مبدينة  الثانوية  املدارس 



د. نورة بنت انصر العوّيد: دور أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات السعودية يف تعزيز األمن الفكري..190

بدرجة ممارسة  بوجٍه عام جاءت  املعلمات  نظر  وجهة 
إحصائية  داللة  ذات  أيًضا وجود عالقة طردية  عالية، 
التشاركية  للقيادة  املدارس  قائدات  ممارسة  درجة  بني 
والوالء التنظيمي لدى معلمات املرحلة الثانوية ابلرايض. 
درجة  معرفة  إىل  الدراسة  هدفت   :)2018( درويش 
ممارسة قائدات املدارس الثانوية مبحافظة اخلرج للقيادة 
وجهة  من  القرارات  اختاذ  بفاعلية  وعالقتها  التشاركية 
نظر املعلمات، وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي 
االرتباطي ومتثلت عينة الدراسة من )128( معلمة، ومت 
استخدام االستبانة كأداة للدراسة، وتوصلت الدراسة إىل 
أنَّ هناك عالقة طردية بني درجة ممارسة قائدات املدارس 
مبحافظة اخلرج للقيادة التشاركية ومستوى فاعلية اختاذ 
القرارات من وجهة نظر املعلمات، كما أوصت الدراسة 
إىل عقد دورات تدريبية لقائدات املدارس لتدريبهم على 

منط القيادة التشاركية وتفعيله يف املدارس. 
النمروطي )2016(: هدفت هذه الدراسة إىل التعرف 
الثانوية  املدارس  مديري  لدى  التشاركية  القيادة  على 
وعالقتها مبستوى أداء املعلمني يف مدينة غزة؛ حيث قام 
الباحث ابستخدام املنهج الوصفي التحليلي واستخدم 
استبانتني هلذا الغرض، األوىل للقيادة التشاركية، والثانية 
الدراسة  عينة  وبلغت  املعلمني،  أداء  مستوى  لقياس 
)459( معلًما ومعلمة مت اختيارهم بطريقة عشوائية بنسبة 
)10%( من أفراد جمتمع الدراسة، وتوصَّلت الدراسة إىل 
الثانوية يف حمافظات  املدارس  مديري  ممارسة  أنَّ درجة 
املعلمني كانت  نظر  وجهة  من  التشاركية  للقيادة  غزة 
تدريبية  دورات  بتنفيذ  الدراسة  وأوصت  بدرجة كبرية. 
للمديرين واملعلمني لتدريبهم على استخدام منط القيادة 
إىل ختفيف  يؤدِّي  مما  احلكومية،  املدارس  التشاركية يف 
خالل  من  املدارس  مديري  على كاهل  امللقاة  األعباء 

األعمال.  وتقييم  السلطة  تفويض 
التعرف  إىل  الدراسة  هذه  هدفت   :)2016( الرفاعي 
على درجة ممارسة مديرات املدارس الثانوية مبدينة جدة 

للقيادة التشاركية )ومعرفة درجة تقدير املعلمات ملستوى 
التنمية املهنية لديهن، وإجياد العالقة بني درجيت تقدير 
أفراد العينة ملمارسة القيادة التشاركية وتقديرهن ملستوى 
التحليلي  الوصفي  املنهج  واتبعت  املهنية(،  التنمية 
واستخدمت االستبانة كأداة جلمع املعلومات والبياانت. 
أنَّ  وتبني  معلمة،   )395( من  البحث  عينة  وتكوَّنت 
درجة ممارسة مديرات املدارس الثانوية مبدينة جدة للقيادة 
التشاركية كانت بدرجة كبرية وأيًضا وجود عالقة ارتباطية 
املهنية،  والتنمية  التشاركية  القيادة  درجيت  بني  موجبة 
وأوصى الباحث بتهيئة عناصر العمل الرتبوي لتعميم منط 
القيادة التشاركية لرفع مستوى التنمية املهنية للمعلمات 
واملسامهة يف حتقيق الفعالية والكفاءة الرتبوية والتعليمية.

أمحد )2015(: هدفت إىل التعرف على واقع ممارسة 
التشاركية  للقيادة  الطائف  جبامعة  األقسام  رؤساء 
على  والتعرف  التدريس،  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من 
التدريس،  هيئة  أعضاء  لدى  التنظيمي  الوالء  مستوى 
عينة  وتكونت  الوصفي  املنهج  الباحثة  واستخدمت 
التدريس  هيئة  أعضاء  من  عضًوا   )198( من  البحث 
والطالبات.  الطلبة  شطري  من  الطائف  جبامعة 
واستخدمت االستبانة كأداة جلمع البياانت واملعلومات 
جبامعة  األقسام  رؤساء  ممارسة  درجة  أنَّ  للباحثة  ونتج 
التشاركية من وجهة نظر أعضاء هيئة  للقيادة  الطائف 
التنظيمي  الوالء  ممارسة  درجة  وأنَّ  متوسطة،  التدريس 
التدريس متوسط، وأنَّ هناك عالقة  لدى أعضاء هيئة 
طردية بني تطبيق القيادة التشاركية من قبل رئيس القسم 
يف توفري مناخ إجيايب ويزيد الوالء للمؤسسة والعاملني، 
وأوصت الباحثة أبمهية توفري مناخ تنظيمي إجيايب يتسم 
ابلعدالة واملرونة التشاركية لضمان أعلى معدالت الوالء 
التنظيمي، كذلك تدعيم وتعزيز العالقات اإلنسانية بني 

واملرؤوسني. القيادات 
ممارسة  درجة  حتديد  إىل  هدفت   :)2015( احملمادي 
للقيادة  املكرمة  مبكة  والتعليم  الرتبية  مكاتب  مديري 
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نظر  وجهة  من  املعنوية  ابلروح  وعالقتها  التشاركية 
املنهج الوصفي االرتباطي كما  املشرفني، ومت استخدام 
مت استخدام االستبانة كأداة جلمع البياانت واملعلومات 
وتوصلت  مشرفًا،   )188( من  مكونة  العينة  وكانت 
ملديري  التشاركية  القيادة  ممارسة  درجة  أنَّ  إىل  الدراسة 
نظر  وجهة  من  املكرمة  مبكة  والتعليم  الرتبية  مكاتب 
إجراء  إىل  الدراسة  وأوصت  عالية.  مبجملها  املشرفني 
القيادة  أمهية  وتفعيل  التدريبية  الدورات  من  املزيد 

والرتبوية. التعليمية  العملية  يف  التشاركية 
درجة  على  التعرف  إىل  هدفت   :)2015( املطريي 
حفر  مبحافظة  الثانوية  املرحلة  مدارس  مديري  ممارسة 
الباطن للقيادة التشاركية وعالقتها ابلوالء التنظيمي كما 
حاولت الدراسة الكشف عن العالقة االرتباطية بينهم، 
ومت استخدام املنهج الوصفي املسحي و االرتباطي، كما 
مت استخدام االستبانة كأداة جلمع البياانت واملعلومات، 
وتكوَّنت عينة الدراسة من )242( معلًما. وكانت أهم 
النتائج أنَّ درجة ممارسة مديري مدارس املرحلة الثانوية 
مبحافظة حفر الباطن للقيادة التشاركية من وجهة نظر 
املعلمني قد جاءت متوسطة لألداة ككل، كذلك وجود 
وبني  التشاركية(  )القيادة  جماالت  بني  إجيابية  عالقة 
الدراسة  وأوصت  التنظيمي(،  الوالء  )مستوى  جماالت 
بعقد دورات تدريبية تُعمق الوعي وأمهية القيادة التشاركية 
والوالء التنظيمي وزايدة االهتمام بتحسني بيئة العمل.

غياسي Gyasiy )2015(: هدفت الدراسة إىل التعرف 
على واقع تطبيق القيادة التشاركية وسبل حتسينها، ومت 
استخدام املنهج الوصفي واستخدام االستبانة كأداة جلمع 
العينة من )30( مدرسة متوسطة  املعلومات، وتكونت 
اشانيت يف غاان، وتوصلت  منطقة  يف سيكري يف شرق 
التشاركية  القيادة  ممارسة  أنَّ  أمهها:  نتائج  إىل  الدراسة 
تتم بدرجة مرتفعة، والقادة اختذوا القرارات ابالشرتاك مع 

املعلمني واآلابء عن طريق القيادة التشاركية.
حتديد  إىل  الدراسة  هدفت   :)2013(  Zinke زنكي 

العالقة بني القيادة التشاركية وبني كفاءة املعلم الذاتية، 
وحتديد أثر العالقة يف حتصيل الطالب يف الصف الثالث 
املسحي  الوصفي  املنهج  استخدام  مت  وقد  االبتدائي، 
واالستبانة كأداة للدراسة، وكان من أهم نتائج الدراسة 
أنَّ هناك عالقة بني أبعاد القيادة التشاركية وكفاءة املعلم 

الذاتية.
اوليمي Olayemi )2011(: هدفت الدراسة إىل التعرف 
على مشاركة املعلمني يف اختاذ القرار يف املدارس الثانوية 
املنهج  الباحثان  نيجرياي. واستخدم  أكييت يف  يف والية 
جلمع  للدراسة  االستبانة كأداة  استخدم  الوصفي كما 
طبقية  عشوائية  عينة  اختيار  ومت  واملعلومات،  البياانت 
حكومية  مناطق  مخس  من  معلٍم   )200( من  تكوَّنت 
حملية خمتلفة يف الوالية، وتوصلت الدراسة إىل أنَّ معلمي 
يف  بفعالية  يشاركون  أكييت  والية  من  الثانوية  املدارس 
عمليات اختاذ القرار واجلنس والعمر واملؤهالت الرتبوية 
للمعلمني اليت ال تعيق مشاركة املعلمني يف عمليات اختاذ 
م  القرار، كما ُتظهر مشاركة املعلمني يف اختاذ القرار أهَّنَّ
يتمتعون ابلقوة ويُنظر إليهم كموارد تتمتع ابلعلم واخلربة 
واليت ميكن اللجوء إليها عند احلاجة. وأوصت الدراسة 
إىل أنَّ املشاركة املستمرة للمعلمني يف اختاذ القرار سوف 

يزيد من تطور املعلمني يف العمل.
موندي Muindi )2011(: هدفت الدراسة إىل التعرف 
على العالقة بني املشاركة يف اختاذ القرار والرضا الوظيفي 
العامة(،  )نريويب  جامعة  يف  األكادمييني  املوظفني  بني 
واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، كما استخدم 
االستبانة كأداة للدراسة جلمع البياانت واملعلومات، ومن 
أهم نتائج الدراسة أنَّ مستوى الرضا الوظيفي للعاملني 
يف كلية إدارة األعمال يزداد مع زايدة مستوى مشاركتهم 
املوظفني  إببقاء  الدراسة  وأوصت  القرارات،  اختاذ  يف 
الثقة. ومنحهم  املؤسسة  يف  حيدث  مبا  اطالع  على 

احملور الثاين: الدراسات اليت تناولت القيم التنظيمية:
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الكشف  إىل  الدراسة  هدفت   :)2016( الشايب 
عن القيم التنظيمية السائدة لدى أساتذة اجلامعات يف 
الباحث على  اعتمد  الدراسة  ولتحقيق هدف  اجلزائر، 
استبانة ديف فرانسيس ودكوك لتحديد القيم التنظيمية 
السائدة لدى أساتذة اجلامعات واليت حتتوي على أربعة 
أبعاد: بُعد اإلدارة وبُعد املهم وبُعد العالقات وبُعد البيئة، 
أستاًذا وأستاذة  وطُبقت على عينة مكونة من )477( 
الدراسة  توصلت  وقد  عشوائية،  بطريقة  اختيارهم  ومت 
إىل القيم التنظيمية السائدة لدى أساتذة اجلامعة على 
الرتتيب اآليت: إدارة اإلدارة، مث إدارة العالقات، مث إدارة 
الباحث بضرورة إجراء  البيئة، وأوصى  إدارة  املهمة، مث 
وعالقتها  التنظيمية  القيم  جمال  يف  مستقبلية  دراسات 

ابلقيادة واختاذ القرار وأداء العاملني.
الدراسة  هذه  هدفت   :)2016(  Dogan دوغان 
وفًقا  املدارس  مديري  وسلوكيات  القيم  إدارة  تقييم  إىل 
لتصورات وآراء املعلمني يف املدارس االبتدائية يف تركيا، 
املنهج الكمي والنوعي وكانت أداة  الباحث  واستخدم 
الدراسة،  عينة  ومقابالت  استبانة  عن  عبارة  الدراسة 
وتكونت العينة من )305( معلمني، وتوصلت إىل أنَّ 
املعلمني ينظرون إىل سلوكيات اإلدارة القائمة على القيم 
ا تُعطي أمهية للقيم يف حياهتم،  ا إجيابية للغاية؛ ألهَّنَّ أبهَّنَّ
كما أوصت الدراسة بتفعيل اإلدارة ابلقيم بشكل أوسع 

واعتبارها جزًءا مهًما من ثقافة املدرسة.
راضي )2013(: هدفت الدراسة إىل التعرف على 
املنظومة القيمية ملديري املدارس اخلاصة يف حمافظة عمان 
واستخدم  املعلمني،  لدى  التنظيمي  اباللتزام  وعالقتها 
االستبانة كأداة  استخدم  الوصفي كما  املنهج  الباحث 
جلمع البياانت واملعلومات. وتكوَّنت عينة الدراسة من 
توفري  درجة  أنَّ  إىل  الدراسة  وتوصلت  معلًما،   )375(
اخلاصة يف حمافظة  املدارس  اإلدارية لدى مديري  القيم 
عمان من وجهة نظر املعلمني كانت متوسطة، وأوصت 
الدراسة إىل العمل على توفري مناخ مناسب للمعلمني 

من قبل مديري املدارس من خالل توفري منظومة قيمية 
التنظيمي  املعلمني  التزام  على  ابلقائد  تعود  لديهم، 

وانتمائهم. ووالئهم 
اراابشي Arabaci )2013(: هدفت الدراسة إىل 
معرفة أثر قيم اإلداريني واملعلمني يف املدارس على حتسني 
يف  االبتدائية  املدارس  يف  التنظيمي  البحث  سلوكيات 
تركيا، واستخدم الباحث املنهج الوصفي كما استخدم 
وتكونت  واملعلومات،  البياانت  جلمع  االستبانة كأداة 
عينة الدراسة من )181( معلًما، ومن أهم النتائج اليت 
توصلت إليها الدراسة أنَّ املدارس اليت تعتمد على القيم 
التنظيمية يف إدارهتا هي األكثر جناًحا، وأوصت الدراسة 
إىل عقد دورات تدريبية للمعلمني والطالب حول اإلدارة 
ابلقيم، كذلك تبين املنظمات املختلفة اإلدارة عن طريق 

القيم على نطاق واسع.
إىل  الدراسة  هذه  هدفت   :)2012( احلراحشة 
التعرف على درجة ممارسة القيم التنظيمية لدى مديري 
املفرق من  والتعليم يف حمافظة  الرتبية  مدارس مديرايت 
وجهة نظر معلميهم، واستخدم الباحث املنهج الوصفي 
جلمع  للدراسة  االستبانة كأداة  استخدم  املسحي كما 
البياانت واملعلومات، وتكونت عينة الدراسة من )362( 
معلًما ومعلمة، وأظهرت الدراسة أنَّ درجة ممارسة القيم 
التنظيمية وبشكل كلي وأببعادها األربعة )إدارة اإلدارة، 
جاءت  البيئة(،  وإدارة  العالقات،  إدارة  املهمة،  إدارة 
التوسع  إىل  الدراسة  وأوصت  مرتفعة.  ممارسة  بدرجة 
يف تطبيق اإلدارة ابلقيم التنظيمية جبميع املدارس والرفع 
ابجلهات  التنظيمية  ابلقيم  اإلدارة  لتطبيق  دراسة  بعمل 

األخرى.  احلكومية 
تشينج Ching )2012(: هدفت هذه الدراسة إىل 
وااللتزام  املفضلة  العمل  قيم  بني  العالقة  على  التعرف 
بياانت  ابستخدام  ماليزاي  يف  املعلمني  لدى  التنظيمي 
مُجعت من عينة عشوائية مكونة من )118( معلًما يف 
تفضيل  النتائج  وأظهرت  املاليزية.  التدريب  مؤسسات 
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املعلمني يف ماليزاي لقيم األمن والعمل البيئي، ابإلضافة 
وأنَّ  الوظيفي  اباللتزام  ترتبط  اجلوهرية  القيم  أنَّ  إىل 
قيم  للمعلمني هلا أتثري على عالقة  الثقافية  التوجيهات 

الوظيفي. اباللتزام  العمل 
إىل  الدراسة  هذه  هدفت   :)2011( مسعودة 
التعرف على القيم التنظيمية السائدة يف جامعة بسكرة 
وعالقتها جبودة التعليم العايل، واستخدم الباحث املنهج 
على  مبنية  االستبانة  استخدم  التحليلي كما  الوصفي 
مقاس فرانسيس وودكوك للقيم التنظيمية )إدارة اإلدارة، 
إدارة املهمة، إدارة العالقات، وإدارة البيئة(، وجزء خاص 
مقصود  بشكل  العينة  اختيار  ومت  العايل  التعليم  جبودة 
الدراسة إىل أنَّ درجة  ليبلغ جمملها )250(، وتوصلت 
إجيابية  األربعة  اإلدارية  أببعادها  التنظيمية  القيم  ممارسة 
بدرجة متوسطة، وأنَّ درجة ممارسة اجلودة ترتفع ابرتفاع 

القيم. درجة ممارسة 
عن  الكشف  إىل  الدراسة  هدفت   :)2011( العايش 
العالقة بني قيم العمل والرضا الوظيفي لدى العامالت 
يف جامعة امللك عبدالعزيز جبدة، وطُبقت هذه الدراسة 
على عينة قوامها )350( موظفة، وأظهرت الدراسة وجود 
الوظيفي،  الرضا  وأبعاد  العمل  قيم  بني  ارتباطية  عالقة 
وأمكن التنبؤ أببعاد الرضا الوظيفي مبعلومية قيم العمل. 
وأنَّ املوظفات اليت حيصلن على رواتب شهرية أقل هن 
على  حيصلن  الاليت  املوظفات  وأنَّ  وظيفًيا،  رضا  أقل 

رواتب شهرية أعالهن أكثر رًضا وظيفًيا.
العتييب )2010(: هدفت هذه الدراسة إىل التعرف 
وأعضاء  الطلبة  سلوك  على  التنظيمية  القيم  أثر  على 
الباحث املنهج  التدريس جبامعة جنران، واستخدم  هيئة 
االستبانة  الباحث  استخدم  التحليلي، كما  الوصفي 
عينة  وتكونت  والبياانت،  املعلومات  جلمع  كأداة 
الدراسة من )947( طالًبا وطالبة وعضو هيئة تدريس، 
لدى  تتوافر  التنظيمية  القيم  أنَّ  إىل  الدراسة  وتوصلت 
نظر  وجهة  ومن  نظرهم،  وجهة  من  والطالبات  الطلبة 

القيم  أنَّ  متوسطة، كما  بدرجة  التدريس  هيئة  أعضاء 
تؤثر يف املمارسات السلوكية بدرجة كبرية من وجهة نظر 
هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  والطالبات كذلك  الطلبة 
التدريس، ويوصي الباحث بتضمني القيم التنظيمية يف 
الربامج واملقررات األكادميية على املستوى اجلامعي حىت 
تتبلور هذه القيم بدرجة أكرب لدى الطلبة والطالبات. 
زواوي Zawawi، )2010(: هدفت الدراسة إىل معرفة 
االختالفات يف تصورات فئة معينة حول القيم التنظيمية 
للمؤسسة  الثالثة  املستوايت  يف  السائدة  والثقافية 
املنهج  الباحث  واستخدم  مباليزاي،  العلمي  املعهد  يف 
املقابلة  طريق  عن  البياانت  ومُجعت  التحليلي  الوصفي 
التنظيمية  الثقافة  تقييم  وأداة  للقيم  التصورات  لدراسة 
البياانت  جلمع  أداتني  استخدام  يعين  ما  )االستبانة(، 
من العينة البالغ عددها )15( بواقع )5( أشخاص من 
كل مستوى إداري يف املعهد العلمي. وأظهرت النتائج 
أنَّ هناك تصورات خمتلفة للقيم بني املستوايت اإلدارية 
املختلفة يف املنظمة، وأنَّه يوجد فروق يف التصور الثقايف 

املختلفة. اإلدارية  املستوايت  بني 
العتييب )2009(: هدفت الدراسة إىل التعرف على 
والتدريس  التعليم  مؤسسي  السائدة يف  التنظيمية  القيم 
ومايك  فرانسيس  ديف  مقياس  وفق  واملهين  العايل 
ودكوك، وطُبقت هذه الدراسة على مجيع أعضاء اهليئة 
التدريبية والتدريسية بكلية السياحة والفندقة يف املدينة 
املنورة والبالغ عددهم )53( فرًدا، وجاءت نتائج الدراسة 
السائدة يف  التنظيمية  للقيم  الرئيسة  القضااي  ترتيب  أنَّ 
جمتمعهم بوجٍه عام، قد جاء كما يلي: إدارة العالقات، 
وإدارة  اإلدارة،  إدارة  مث  جيدة  وكلتهما  البيئة،  إدارة  مث 

متوسطة. بدرجة  املهمة 
الدراسة  هذه  هدفت   :)2001(  ،Voges فوغس 
للثقافة  معينة  فئة  تصورات  يف  االختالفات  ملعرفة 
الثالثة  املستوايت  يف  التنظيمية  والقيم  التنظيمية 
للمؤسسة. واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، 
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ومُجعت البياانت واملعلومات عن طريق املقابلة واالستبانة 
التنظيمية،  الثقافة  تقييم  وأداة  للقيم  التصورات  لدراسة 
بلغ حجم العينة )15(  شخًصا بواقع مخسة أشخاص 
وأظهرت  التعليمي،  املعهد  يف  إداري  مستوى  من كل 
املوظفني  أنَّ هناك اختالفًا يف تصورات  الدراسة  نتائج 
املختلفة داخل  اإلدارية  املستوايت  التنظيمية بني  للقيم 
القادة  على  ينبغي  أنَّه  إىل  الدراسة  وأوصت  املنظمة، 
وضع القيم األساسية على نطاق املنظمة تشمل إشراك 
يف  القيم  هذه  ممارسة  على  والعمل  املوظفني،  مجيع 

اليومية. املمارسات 
القيادة  تناولت  اليت  الدراسات  الثالث:  احملور 

التنظيمية: والقيم  التشاركية 
إىل  الدراسة  هذه  هدفت   :)2016( ضحيك 
التعرف على درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث 
ابختاذ  وعالقتها  ابلقيم  للدارة  غزة  مبحافظات  الدولية 
ضوء  يف  معلميهم  نظر  وجهة  من  التشاركية  القرارات 
وسنوات  العلمي،  املؤهل  )اجلنس،  الدراسة  متغريات 
اخلدمة(، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي 
كما استخدمت االستبانة كأداة للدراسة جلمع البياانت 
واملعلومات، وتكوَّنت عينة الدراسة من )400(  معلٍم، 
درجة  أنَّ  منها:  نتائج  عدة  إىل  الدراسة  توصلت  وقد 
ممارسة مديري املدارس وكالة الغوث بغزة لإلدارة ابلقيم 
جاءت بدرجة عالية )75.40(، ودرجة مشاركة املعلمني 
يف اختاذ القرارات جاءت بدرجة عالية كذلك )71.80(، 
متوسطات  بني  قوية  إجيابية  ارتباطية  عالقة  وتوجد 
وبني  ابلقيم  اإلدارة  الدراسة  عينة  أفراد  تقدير  درجات 
أهم  ومن   ،)0.802( يساوي  التشاركية  القرارات  اختاذ 
ابلقيم كاجتاه  اإلدارة  مفهوم  تعزيز  الدراسة  توصيات 
املدارس، من خالل عقد  لدى مديري  إداري حديث 
اجلهات  عليها  تشرف  اليت  الالزمة  التدريبية  الدورات 
املعينة، كذلك توسيع قاعدة مشاركة املعلمني يف وضع 

اإلدارية.  القرارات 

حتديد  إىل  الدراسة  هدفت   :)2012( عسكر 
عالقة القيادة التشاركية ابلثقافة التنظيمية لدى مديري 
نظر  وجهة  من  غزة  مبحافظات  احلكومية  املدارس 
استخدمت  الوصفي كما  املنهج  واستخدم  املعلمني، 
وتكوَّنت  واملعلومات  البياانت  جلمع  االستبانة كأداة 
العينة )727( معلًما ومعلمة، وتوصلت الدراسة إىل أنَّ 
العالقات اإلنسانية أعلى مراتب القيادة التشاركية يلي 
مث  القيادية  املهام  يف  للمرؤوسني  القائد  مشاركة  ذلك 
التنظيمية يف أعلى  تفويض السلطة، وجاءت األعراف 
مراتب الثقافية التنظيمية، وكما أكدت الدراسة أنَّ هناك 
عالقة بني القيادة التشاركية جبميع جماالهتا وبني الثقافة 
ختفيف  على  العمل  إىل  الدراسة  وأوصت  التنظيمية. 
زايدة  خالل  من  املدير،  على كاهل  امللقاة  األعباء 
تنفيذ  يف  املعلمني  ومشاركة  السلطة  تفويض  مساحة 

للتفويض. القابلة  الفاعلة  القيادية  املهام 
اخلصائص الدميوغرافية ألفراد عينة الدراسة:

لعل أول ما ميكن البدء به بعد تفريغ البياانت الواردة 
يف قوائم االستبانة املستلمة من عينة الدراسة، ومن خالل 
استخدام األساليب اإلحصائية املختلفة هو وصف عينة 
العامة  املعلومات  طبيعتها من خالل  الدراسة، وحتديد 
أفراد  اليت تضمنتها االستبانة، واليت متكن من تصنيف 

عينة الدراسة وذلك على النحو اآليت:
توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري اجلنس:

عينة  ألفراد  املئوية  والنسب  التكرارات  حساب  مت 
جبدول  النتائج  تبينه  اجلنس، كما  ملتغري  وفًقا  الدراسة 

اآليت:   )1(
موزعني  الدراسة  عينة  املئوية ألفراد  والنسب  التكرارات   )1( جدول 

اجلنس. ملتغري  وفًقا 
النسبة املئوية ٪العدداجلنس

55.0٪82ذكر

45.0٪67أبنثى

100.0٪149اجملموع
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يالحظ من اجلدول )1( أنَّ أغلب أفراد عينة الدراسة 
يف   )%55.0( نسبتهم  بلغت  حيث  الذكور؛  من  هم 

.)%45.0( اإلانث  نسبة  بلغت  حني 
توزيع أفراد عينة الدراسة وفًقا ملتغري عدد سنوات اخلربة:

عينة  ألفراد  املئوية  والنسب  التكرارات  حساب  مت 
الدراسة وفًقا ملتغري عدد سنوات اخلربة كما تبينه النتائج 

اآليت: جبدول )2( 
جدول )2( التكرارات والنسب املئوية ألفراد عينة 
الدراسة موزعني وفًقا ملتغري عدد سنوات اخلربة. 

النسبة املئوية ٪العددعدد سنوات اخلربة 

27.5٪41أقل من )5( سنوات.

42.3٪63من )5( إىل )10( سنوات.

30.2٪45أكثر من )10( سنوات.

100.0٪149اجملموع

يالحظ من اجلدول )2( أنَّ أغلب أفراد عينة الدراسة 
سنوات خربهتم من )5( إىل )10( سنوات؛ حيث بلغت 
نسبتهم )42.3%( يليهم أصحاب سنوات اخلربة أكثر 
من )10( سنوات بنسبة )30.2%(، وكانت أقل نسبة 
ألصحاب سنوات اخلربة أقل من )5( سنوات؛ حيث 

بلغت نسبتهم )%27.5(.
أداة الدراسة:

يف سبيل احلصول على املعلومات الالزمة من مفردات 
العينة لإلجابة عن تساؤالت الدراسة، اعتمدت الباحثة 
املطلوبة  البياانت  جلمع  أساسية  االستبانة كأداة  على 
التطبيقي لإلجابة على  النظرية ابجلانب  الدراسة  لدعم 
على  االطالع  مت  أن  فبعد  أهدافها،  وحتقيق  تساؤالهتا 
مبوضوع  املتعلقة  السابقة  والدراسات  الرتبوي،  األدب 
هبدف  استبانة  وتطوير  ببناء  الباحثة  قامت  الدراسة، 
الكشف عن القيادة التشاركية لرؤساء األقسام وعالقتها 
التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  من وجهة  التنظيمية  ابلقيم 

تبوك. جبامعة 
وقد اعتمد الباحث يف بناء احملور األول من االستبانة 

)القيادة التشاركية( أببعاده الثالثة )العالقات اإلنسانية-
الدراسات  من  عدٍد  على  السلطة(  املشاركة-تفويض 

السابقة.
أمَّا فيما خيصُّ احملور الثاين )القيم التنظيمية( أببعاده 
املهمة-إدارة  إدارة  اإلدارة-قيم  إدارة  )قيم  األربعة 
العالقات-قيم إدارة البيئة( فقد اعتمد البحث على عدٍد 

السابقة. الدراسات  من 
وصف أداة الدراسة )االستبانة(:

على  النهائية  صورهتا  يف  االستبانة  احتوت  لقد 
اآلتية. األجزاء 

عينة  عن  أولية  بياانت  على  وحيتوي  األول:  اجلزء 
يف:  تتمثل  الدراسة 

العلمية،  املرتبة  التخصص،  القسم،  الكلية،  االسم، 
اجلنس، عدد سنوات اخلربة.

تتعلق  واليت  الدراسة  أداة  على  ويشتمل  األول:  احملور 
مت  التشاركية، ويتكون من )30( عبارة ُقسِّ ابلقيادة 

أبعاد: ثالثة  إىل 
 )11( من  ويتكون  اإلنسانية  العالقات  األول:  البعد 

عبارة.
البعد الثاين: املشاركة ويتكون من )13( عبارة.

 )6( من  ويتكون  السلطة  تفويض  الثالث:  البعد 
عبارات.

تتعلق  واليت  الدراسة  أداة  على  ويشتمل  الثاين:  احملور 
مت إىل  ابلقيم التنظيمية، ويتكون من )32( عبارة ُقسِّ

أبعاد: أربعة 
البعد األول: قيم إدارة اإلدارة ويتكون من )8( عبارات.
البعد الثاين: قيم إدارة املهمة ويتكون من )6( عبارات.
البعد الثالث: إدارة العالقات ويتكون من )11( عبارة.
البعد الرابع: قيم إدارة البيئة ويتكون من )7( عبارات.

وقد مت استخدام أسلوب ليكرت )Likert( مخاسي 
التدرج )غري موافق بشدة– غري موافق – حمايد-أوافق-

أوافق بشدة(، وذلك لتحديد درجة امتالك مسات القيادة 
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التشاركية لرؤساء األقسام وعالقتها ابلقيم التنظيمية من 
وجهة أعضاء هيئة التدريس يف جامعة تبوك.

صدق أداة الدراسة:
على  األداة  صدق  من  للتحقق  البحث  اعتمدُت 
va� Face)  طريقتني: األوىل وُتسمَّى الصدق الظاهري

جمموعة  على  األداة  عرض  على  تعتمد  اليت   ,(lidity

وُتسمَّى  الثانية  أمَّا  اجملال،  يف  اخلرباء  املتخصصني  من 
وتقوم   )Consistency  Internal) الداخلي  االتساق 
على حساب معامل االرتباط بني كل وحدة من وحدات 
اتبعتها  اليت  اخلطوات  يلي  وفيما  واألداة ككل،  األداة 
الباحثة للتحقق من صدق األداة طبًقا لكل طريقة من 

الطريقتني:
أواًل: الصدق الظاهري: 

وهو الصدق املعتمد على احملكمني؛ حيث ُعِرضت 
ومت  واملتخصصني،  اخلرباء  من  عدٍد  على  الدراسة  أداة 

من  فيها  آرائهم  وإبداء  األداة  بدراسة  منهم  الطلب 
الذي  ارتباط كل فقرة من فقراهتا ابلبعد  حيث: مدى 
فقرة وسالمة صياغتها  إليه، ومدى وضوح كل  تنتمي 
من  ُوضعت  الذي  اهلدف  لتحقيق  ومالءمتها  اللغوية 
أجله، واقرتاح طرق حتسينها وذلك ابحلذف أو اإلضافة 
أو إعادة الصياغة أو غري ما ورد، مما يرونه مناسًبا وقد 
األداة،  وأثرت  الدراسة  أفادت  قيمة  مالحظات  قدَّموا 
وساعدت على إخراجها بصورة جيدة، وبذلك تكون 
أو  الظاهري  ابلصدق  ُيسمَّى  ما  حققت  قد  األداة 

املنطقي.
اثنًيا: صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة:

مت حساب صدق االتساق الداخلي حبساب معامل 
ارتباط بريسون بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد 
 )30( من  مكونة  استطالعية  لعينة  إليه  تنتمي  الذي 
عضو هيئة تدريس، كما توضح نتائجها اجلدول اآليت:

جدول رقم )3( معامالت ارتباط بريسون بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه العبارة

القيم التنظيميةالقيادة التشاركية

تفويض السلطةاملشاركةالعالقات اإلنسانية
قيم

إدارة اإلدارة
قيم

إدارة املهمة
قيم

إدارة العالقات
قيم

إدارة البيئة

م
معامل

االرتباط
م

معامل
االرتباط

م
معامل

االرتباط
م

معامل
االرتباط

م
معامل

االرتباط
م

معامل
االرتباط

م
معامل

االرتباط

1**0.66512**0.78425**0.6341**0.5369**0.58715**0.61026**0.775

2**0.81913**0.59726**0.6132**0.85410**0.65816**0.68927**0.637

3**0.46514**0.63727**0.5353**0.69011**0.46417**0.66528**0.613

4**0.54815**0.66928**0.6544**0.59512**0.54018**0.69829**0.543

5**0.54016**0.74429**0.6875**0.77813**0.44819**0.49530**0.493

6**0.55817**0.71030**0.5886**0.64114**0.42820**0.46931**0.890

7**0.49518**0.7417**0.72721**0.60432**0.817

8**0.61519**0.7838**0.50422**0.642

9**0.47320**0.68623**0.469

10**0.81421**0.68524**0.770

11**0.67022**0.82125**0.587

23**0.742

24**0.911
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**دال إحصائًيا عند مستوى داللة 10.0. يالحظ 
من اجلدول )3( أنَّ مجيع معامالت االرتباط كانت دالة 
عند مستوى داللة )10.0(، مما يدل على درجة عالية 

من االتساق الداخلي لالستبانة.

االرتباط  معامالت  ابستخراج  الباحثة  قامت  كما 
بني درجة كل بُعٍد والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي 
إليه، ويوضح اجلدول اآليت معامالت االرتباط بني درجة 

كل بعٍد والدرجة الكلية للمحور.

الكلية  والدرجة  بُعٍد  درجة كل  بني  االرتباط  معامالت   )4( جدول 
للمحور.

معامل االرتباطالبعد / احملور

0.994**العالقات اإلنسانية

0.993**املشاركة

0.991**تفويض السلطة

القيادة التشاركية

0.995**قيم إدارة اإلدارة

0.993**قيم إدارة املهمة

0.997**إدارة العالقات

0.995**قيم إدارة البيئة

القيم التنظيمية

**وجود داللة عند مستوى 0.01.
معامالت  قيم  أنَّ  السابق   )4( اجلدول  من  يتضح 
تنتمي  الذي  للمحور  الكلية  ابلدرجة  لألبعاد  االرتباط 
إليه جاءت بقيم مرتفعة؛ حيث تراوحت بني )0.991– 
مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  وكانت مجيعها   ،)0.997
داللة )0.01(، مما يعين وجود درجة عالية من الصدق 

لالستبانة. البنائي 
ثبات أداة الدراسة:

للتحقق من ثبات االستبانة مت استخدام معادلة ألفا 
كرونباخ(Cronbach Alpha(، لعينة استطالعية مكونة 
اآليت  اجلدول  ويوضح  تدريس،  هيئة  من )30( عضو 

معامالت الثبات الناجتة ابستخدام هذه املعادلة.

حموري  ألبعاد  طبًقا  الدراسة  أداة  ثبات  معامالت   )5( رقم  جدول 
االستبانة.

معامل ألفا كرونباخعدد العباراتالبعد / احملور

110.986العالقات اإلنسانية

130.986املشاركة

60.970تفويض السلطة

300.994احملور األول )القيادة التشاركية( 

80.980قيم إدارة اإلدارة

60.971قيم إدارة املهمة

110.982إدارة العالقات

70.972قيم إدارة البيئة

320.994احملور الثاين )القيم التنظيمية( 

يتضح من اجلدول السابق أنَّ قيم معامالت الثبات 
بقيم  جاءت  التشاركية(  )القيادة  األول  احملور  ألبعاد 
وبلغ   )0.986-0.970( بني  تراوحت  حيث  عالية؛ 

.)0.994( للمحور  الكلي  الثبات  معامل 
احملور  ألبعاد  الثبات  معامالت  قيم  جاءت  كما 
تراوحت  حيث  عالية؛  بقيم  التنظيمية(  )القيم  الثاين 
الكلي  الثبات  معامل  وبلغ   ،)0.982-0.971( بني 

.)0.994( للمحور 
 Likert مث يتم حتديد االجتاه ملقياس ليكرت اخلماسي

Scale كما يف اجلدول )6( اآليت: 

درجة املوافقةاملتوسط املرجح

غري موافق بشدةمن 1 إىل 1.79

غري موافقمن 1.80 إىل 2.59

حمايدمن 2.60 إىل 3.39

أوافقمن 3.40 إىل 4.19

أوافق بشدةمن 4.20 إىل 5
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النتائج املتعلقة ابإلجابة عن أسئلة البحث:
األقسام  رؤساء  امتالك  درجة  ما  األول:  السؤال 
لسمات القيادة التشاركية من وجهة نظر أعضاء هيئة 

؟ تبوك  جبامعة  التدريس 
املتوسطات  حساب  مت  السؤال  هذا  على  لإلجابة 
رؤساء  امتالك  لدرجة  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية 
نظر  وجهة  من  التشاركية  القيادة  لسمات  األقسام 
أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك، واليت حدَّدهتا الباحثة 
اإلنسانية-املشاركة-تفويض  )العالقات  أبعاد  ثالثة  يف 

اآليت:  )7( اجلدول  ذلك  ويبني  السلطة(، 
جدول )7( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة امتالك 
رؤساء األقسام لسمات القيادة التشاركية من وجهة نظر أعضاء هيئة 

التدريس جبامعة تبوك.
رقم 
املتوسطالبعدالبعد

احلسايب
النسبة
 املئوية

االحنراف 
املعياري

ترتيب
البعد

درجة
املوافقة

1
العالقات 
اإلنسانية

3.33%581.290
1

حمايد

حمايد561.2463%3.23املشاركة2

3
تفويض 
السلطة

3.31%581.275
2

حمايد

امتالك مسات القيادة 
حمايد571.260%3.29التشاركية ككل

 يتبني من اجلدول )7( أنَّ درجة امتالك رؤساء األقسام 
لسمات القيادة التشاركية من وجهة نظر أعضاء هيئة 
حيث  ؛  )حمايد(  بدرجة  جاء  تبوك  جبامعة  التدريس 
جاء املتوسط العام للمجموع الكلي )3.29(، ابحنراف 

معياري )1.260(.
امتالك  درجة  أنَّ  السابق  اجلدول  من  يتبني  كما 
مسة العالقات اإلنسانية جاء يف الرتتيب األول مبتوسط 
الثاين درجة امتالك  حسايب )3.33(، يليه يف الرتتيب 
ويف   ،)3.31( حسايب  مبتوسط  السلطة  تفويض  مسة 
املشاركة  مسة  امتالك  درجة  واألخري  الثالث  الرتتيب 

 .)3.23( حسايب  مبتوسط 
وتُرجع الباحثتان حصول درجة امتالك مسة العالقات 

اإلنسانية على الرتتيب األول، بدرجة استجابة )حمايد( 
إىل أنَّ هناك إمجاع من قبل أفراد العينة على أنَّ رؤساء 
على  العالية  والقدرة  العايل  اإلحساس  لديهم  األقسام 
تفهم مشاعر أعضاء هيئة التدريس، وقدرهتم العالية على 
وإمياهَّنم  والتجديد،  للتغيري  الداعمة  العالقات  تكوين 
ابلنجاحات العظيمة اليت حتققها العالقات اإلنسانية ملا 
تضيفه من ملسة إنسانية يف العمل، وحرًصا منهم على 
سري العمل والدفع هبم حنو التفاعل والعمل التشاركي. 
وترى الباحثة أنَّ تفعيل مبدأ العالقات اإلنسانية داخل 
األقسام من شأهَّنا إاثرة الدافعية والتشجيع على التعاون 
احلاجات  وإشباع  واهلادف،  البناء  التشاركي  والعمل 
تعدها من مقومات االستمرار  للعاملني واليت  العاطفية 
والبقاء يف مواجهات معوقات وحتدايت العمل اإلداري 
ال سيما يف ظل التطورات اإلدارية وتشابكها وتعقيده، 
ومن مثَّ حتقيق بيئة عمل تنعم ابألمن واألمان واملناسبة 

للجميع لبلوغ األهداف املنشودة.
 وجاء درجة امتالك مسة املشاركة يف الرتتيب األخري، 
إمجاع  على  ذلك  يعود  فقد  )حمايد(  استجابة  وبدرجة 
هيئة  ألعضاء  املشاركة  تفعيل  ضرورة  على  العينة  أفراد 
التدريس، من خالل تبادل اآلراء واالستفادة من اخلربات 
وينعكس  معنوايهتم  رفع  يف  نفسي  أثر  له  ملا  السابقة، 
ذلك إجيابًيا على أدائهم ودورهم الفعَّال يف جناح ومتيز 
إحساسهم  من  تزيد  األعضاء  مشاركة  أيًضا  القسم، 
اليت  القرارات  لتنفيذ  استعداد  أكثر  ابملسؤولية وجتعلهم 

شاركوا يف صنعها.
عسكر،  دراسة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
أنَّ  إىل  توصلت  اليت   )2011( والشقري،   )2012(
التشاركية، يف  القيادة  العالقات اإلنسانية أعلى مراتب 
حني اختلفت معها يف أنَّ مشاركة القائد للمرؤوسني يف 
الثانية وتفويض السلطة  القيادية كانت يف املرتبة  املهام 

الثالثة. املرتبة  يف 
حبساب  الباحثة  قامت  التفصيل،  من  وملزيٍد 
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لعبارات كل  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات 
بُعٍد على حدة لدرجة امتالك رؤساء األقسام لسمات 
التدريس  التشاركية من وجهة نظر أعضاء هيئة  القيادة 

تبوك. جبامعة 
السؤال الثاين: ما درجة توافر عناصر القيم التنظيمية 
هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  األقسام  رؤساء  لدى 

؟ تبوك  جبامعة  التدريس 

املتوسطات  حساب  مت  السؤال  هذا  على  لإلجابة 
احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة توافر عناصر القيم 
أعضاء  نظر  من وجهة  األقسام  رؤساء  لدى  التنظيمية 
يف  الباحثة  حددهتا  واليت  تبوك  جبامعة  التدريس  هيئة 
املهمة-إدارة  إدارة  اإلدارة-قيم  إدارة  )قيم  أبعاد  أربعة 
 )8( اجلدول  ذلك  ويبني  البيئة(،  إدارة  العالقات-قيم 

اآليت:
جدول )8( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجة توافر عناصر القيم التنظيمية لدى رؤساء األقسام من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس 

جبامعة تبوك.

املتوسط البعدرقم البعد
احلسايب

النسبة 
املئوية

االحنراف
 املعياري

ترتيب
البعد

درجة
املوافقة

حمايد571.2742٪3.29قيم إدارة اإلدارة1

حمايد581.2811٪3.32قيم إدارة املهمة2

حمايد571.2523٪3.28إدارة العالقات3

حمايد571.2664٪3.27قيم إدارة البيئة4

حمايد571.260٪3.29توافر عناصر القيم التنظيمية ككل

يتبني من اجلدول )8( أنَّ درجة توافر عناصر القيم 
األقسام من وجهة نظر أعضاء  التنظيمية لدى رؤساء 
هيئة التدريس جبامعة تبوك جاء بدرجة )حمايد( ؛ حيث 
جاء املتوسط العام للمجموع الكلي )3.29(، ابحنراف 

معياري )1.260(.
السابق أن توفر عنصر قيم  يتبني من اجلدول  كما 
حسايب  مبتوسط  األول  الرتتيب  يف  جاء  املهمة  إدارة 
إدارة  قيم  الثاين توفر عنصر  الرتتيب  يليه يف   ،)3.32(
الثالث  الرتتيب  اإلدارة مبتوسط حسايب )3.29(، ويف 
توفر عنصر إدارة العالقات مبتوسط حسايب )3.28(، 
البيئة  إدارة  الرابع واألخري توفر عنصر قيم  الرتتيب  ويف 

 .)3.27( حسايب  مبتوسط 
على  املهمة  إدارة  قيم  عنصر  توفر  الباحثة  وترجع 
هناك  أنَّ  إىل  )حمايد(  استجابة  بدرجة  األول،  الرتتيب 
األقسام  رؤساء  أنَّ  على  العينة  أفراد  قبل  من  إمجاًعا 
من  وذلك  املهام،  تنفيذ  يف  الصحيحة  الطرق  يتبعون 
اهلدف  حتقق  اليت  الصحيحة  للمهام  اختيارهم  خالل 
من  وتزيد  التعليمية،  األقسام  خمرجات  وتدعم  املنشود 

أداء دور اجلامعة يف  رفع قيمة وأمهية األقسام يف دعم 
فعَّال. بشكل  رسالتها  إيصال 

 وجاء توفر عنصر قيم إدارة البيئة يف الرتتيب األخري، 
وبدرجة استجابة )حمايد( ؛ ألنَّ اهتمام رؤساء األقسام 
من وجهة؛ نظرًا ألعضاء هيئة التدريس يوجد به قصور 
كبري يف تطوير بيئة العمل وصنع التنافسية ودراسة بيئات 
العمل اخلارجية ملعرفة الفروق وصنع الفارق يف النتائج، 
مبا خيدم بيئة العمل الداخلية ومييزها عن غريها، وصنع 
بيئة عمل جاذبة وخلق الدافعية وفرص جناح لألعضاء.

)مسعودة،  دراسة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
2011(، والعتييب، )2009(  يف إدارة املهمة يف الرتتيب 

األخري.  الرتتيب  يف  البيئة  وإدارة  األول 
الرتتيب  يف  األخرى  الدراسات  اختلفت  حني  يف 
كدراسة )احلراحشة، 2012( ؛ حيث انلت إدارة البيئة 
املرتبة األوىل وانلت إدارة املهمة املرتبة الثانية، أيًضا دراسة 
الشايب، )2016(  واليت جاءت فيها إدارة املهمة يف 

املرتبة الثانية وإدارة البيئة يف املرتبة األخرية.
حبساب  الباحثة  قامت  التفاصيل،  من  وملزيٍد 
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لعبارات كل  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات 
بُعٍد على حدة لدرجة توافر عناصر القيم التنظيمية لدى 
رؤساء األقسام جبامعة تبوك من وجهة نظر أعضاء هيئة 

التدريس:
السؤال الثالث: ما عالقة القيادة التشاركية لرؤساء 
األقسام ابلقيم التنظيمية من وجهة نظر أعضاء هيئة 

التدريس جبامعة تبوك؟
لإلجابة على هذا السؤال مت استخدام معامل ارتباط 
لرؤساء  التشاركية  القيادة  بني  العالقة  إلجياد  بريسون 
هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  التنظيمية  ابلقيم  األقسام 
التدريس جبامعة تبوك، ويوضح اجلدول رقم )9( النتائج 

اآلتية:
جدول )9(  معامل االرتباط بني القيادة التشاركية لرؤساء األقسام ابلقيم التنظيمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك.

أبعاد القيادة التشاركية
أبعاد القيم التنظيمية

قيم
إدارة اإلدارة

قيم
إدارة املهمة

قيم
إدارة العالقات

قيم
إدارة البيئة

القيم التنظيمية
ككل

0.985**0.977**0.981**0.980**0.980**العالقات اإلنسانية

0.986**0.980**0.980**0.980**0.985**املشاركة

0.983**0.970**0.982**0.981**0.979**تفويض السلطة

القيادة التشاركية ككل
**0.989

**0.987**0.988**0.983**0.992

**وجود داللة عند مستوى 0.01.

يتبني من اجلدول )9( السابق:
العالقات  مسة  بني  قوية  طردية  عالقة  -وجود 
اإلنسانية من أبعاد القيادة التشاركية، وبني كلٍّ من قيم 
إدارة اإلدارة وقيم إدارة املهمة والتدريب وإدارة العالقات 

التنظيمية ككل. والقيم  البيئة  إدارة  وقيم 
-وجود عالقة طردية قوية بني مسة املشاركة من أبعاد 
وقيم  اإلدارة  إدارة  قيم  التشاركية، وبني كلٍّ من  القيادة 
إدارة املهمة والتدريب وإدارة العالقات وقيم إدارة البيئة 

والقيم التنظيمية ككل.
-وجود عالقة طردية قوية بني مسة تفويض السلطة 
إدارة  قيم  من  وبني كلٍّ  التشاركية،  القيادة  أبعاد  من 
اإلدارة وقيم إدارة املهمة والتدريب وإدارة العالقات وقيم 

التنظيمية ككل. والقيم  البيئة  إدارة 
التشاركية  القيادة  بني  قوية  طردية  عالقة  -وجود 
ككل، وبني كلٍّ من قيم إدارة اإلدارة وقيم إدارة املهمة 
والقيم  البيئة  إدارة  وقيم  العالقات  وإدارة  والتدريب 

ككل. التنظيمية 

وميكن تصنيف قوة العالقة وذلك حسب التصنيف 
الذي أورده )الزعيب وطالفحة، 2006( وهو:

أقل من 0.30 عالقة ضعيفة. 
من 0.30 إىل أقل من0.70 عالقة متوسطة. 

من 0.70 إىل أقل من 1.00 عالقة قوية. 
وتُرجع الباحثتان وجود عالقة طردية قوية بني القيادة 
التشاركية ككل، وبني القيم التنظيمية إىل أنَّه كلما زادت 
زادت  التشاركية  للقيادة  األقسام  رؤساء  تطبيق  درجة 

القيم التنظيمية. 
قبل  التشاركية من  القيادة  وتفسر ذلك أبنَّ ممارسة 
توفري مناخ  الكليات، يسهم يف  األقسام داخل  رؤساء 
القيادة  منط  انتهاج  ويُظهر  جاذبة،  عمل  وبيئة  إجيايب 
الشفافية  من  درجة كافية  إىل  الوصول  إىل  التشاركية 
وتقومي  التدريس  هيئة  وأعضاء  الرؤساء  بني  التعامل  يف 
ظهور  يف  طردي  بشكل  ذلك  وينعكس  األعمال، 
الدافعية  إىل حضور  والداعمة  اإلجيابية  التنظيمية  القيم 
التدريس  هيئة  وأعضاء  األقسام  رؤساء  بني  والفعالية 
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واملخرجات  النتائج  ومتيز  املنشودة  األهداف  حتيق  يف 
التعليمية ابألقسام، ومن مثَّ يف النتائج ككل للجامعة. 
)عسكر،2012(  دراسة  النتيجة  هذه  أكدت  كما 
واليت أكدت أمهية دور القيادة التشاركية يف حتسني بيئة 
العمل، وكذلك دراسة القرشي، )2013( اليت أوضحت 
أنَّ ممارسة القيادة التشاركية تسهم يف خلق مناخ إجيايب 
حيل خمتلف املشكالت اإلدارية والفنية والبيئية وغريها، 
اليت    )2015 )أمحد،  دراسة  أيًضا  ذلك  أكدت  كما 
ذكرت أنَّه كلما زاد تطبيق القيادة التشاركية زادت درجة 

التنظيمي. الوالء 
اثنًياً: التوصيات:

إليها  توصلت  اليت  النتائج  استعراض  خالل  من 
ابآليت: توصي  الدراسة  فإنًّ  احلالية  الدراسة 

القيادة  - جمال  يف  مستقبلية  دراسات  إجراء  ضرورة 
التنظيمية. ابلقيم  وعالقتها  القرارات  واختاذ  التشاركية 

االهتمام ابلعالقة بني رؤساء األقسام وأعضاء هيئة  -
أعضاء  وإشراك  ترسيخها  على  والعمل  التدريس، 

القرار. التدريس يف صنع  هيئة 
 تفعيل واعتماد منط القيادة التشاركية من قبل اإلدارة  -

العليا جبامعة تبوك لدى مجيع رؤساء األقسام كنظاٍم 
ومنهجية أساسية للقسم.

منسجمة  - معايري  وفق  بعناية  األقسام  اختيار رؤساء 
العام ألهداف ورؤية  التنظيمية، واإلطار  القيم  مع 

تبوك. العليا جبامعة  اإلدارة 
التدريس ببعض املهام اإلدارية  - تفويض أعضاء هيئة 

القيادة  دور  لتنمية  الصالحيات  بعض  ومنحهم 
لديهم.

التدريس يف عملية تقييم األداء  - إشراك أعضاء هيئة 
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مراجعة منهجية الستخدام أنشطة الكتابة التعاونية يف فصول اللغة اإلجنليزية ملراحل ما قبل اجلامعة
  

د. عبدهللا بن عبداحملسن احلريب
أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزية، قسم الرتبية- اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة

اجلامعي،  قبل  التعليم  التعاونية،  الكتابة   : املفتاحية:  الكلمات 
مهارات اللغة اإلجنليزية، إسرتاتيجيات التدريس.

امللخص: هدفت هذه الدراسة إىل اكتشاف دور أنشطة الكتابة 
اليت  الدراسة  الكتابة ابللغة اإلجنليزية ملراحل  تعزيز مهارة  التعاونية يف 
لـثالث  حتلياًل  احلالية  الدراسة  أجرت  لذلك  اجلامعية؛  املرحلة  تسبق 
الفصول  يف  التعاونية  الكتابة  استخدام  حول  علمية  دراسة  عشرة 
العام ابستخدام منهج علمي خلط  التعليم  الدراسية ملختلف مراحل 
بني البحث النوعي والكمي، وذلك من أجل تقدمي مقرتحات جديدة 
تفيد يف حتسني مهارة الكتابة لدى متعلمي اللغة اإلجنليزية، ومت خالل 
هذه املراجعة املنهجية تقصي مهام الكتابة، وطريقة املشاركة يف أنشطة 
وأظهرت  التعاونية،  الكتابة  وتقومي  الكتابة،  ونواتج  التعاونية،  الكتابة 
نتائج الدراسة أنَّ اجلزء األكرب من الدراسات مشل التالميذ من مجيع 
مراحل التعليم قبل اجلامعي الذين يدرسون اللغة اإلجنليزية كلغة اثنية 
ويؤدون مهام الكتابة التعاونية املختلفة،  وكشفت هذه املراجعة عن 
لدراسة  خمتلفة  منهجيات  لثالث  السابقة  العلمية  البحوث  اعتماد 
أنشطة الكتابة التعاونية يف فصول اللغة اإلجنليزية كلغة اثنية، وتضمَّن 
ذلك تدريس الطالب وجًها لوجه )F2F(، وتدريسهم عرب اإلنرتنت 
والدمج بني التدريس احلضوري والتدريس عرب اإلنرتنت، كما أظهرت 
التعاونية  الكتابة  عمليات  ماهية  فحصها  مت  اليت  الدراسات  نتائج 
ومهامها ونواتج الكتابة التعاونية. وأوضحت كيفية تقومي عملية الكتابة 
ابستخدام  وإنتاجها  اثنية  اإلجنليزية كلغة  اللغة  تدريس  يف  التعاونية 
الرتبوية  اآلاثر  الدراسة  أيًضا  وبّينت  األساليب،  من  متنوعة  جمموعة 
الكتابة كأحد  مهارة  على حتسني  التعاونية  الكتابة  ألنشطة  اإلجيابية 
الدراسة  اإلجنليزية، وأخريًا، أوصت  اللغة  تعلم  األساسية يف  املهارات 
إبجراء مزيٍد من الدراسات املستقبلية بناًء على نتائج الدراسة احلالية.

 

Key Words: Collaborative writing, Pre-university educa-
tion, English language skills, Teaching strategies

Abstract: The study aimed to explore the role of collabo-
rative writing activities in enhancing English writing skills for 
pre-university stages. Therefore, the current study analyzed 
thirteen scientific studies on collaborative writing in the class-
room for the various stages of public education using a scientific 
method that mixed qualitative and quantitative research. This 
review presents new proposals that are useful in improving the 
writing skill of English language learners. The current study re-
viewed writing tasks, method of participation in collaborative 
writing activities, writing outcomes, and collaborative writing 
assessment. The study results showed that the bulk of the stud-
ies included students from all levels of pre-university education 
who study English as a second language and perform various 
collaborative writing tasks. This review revealed that previous 
scientific research adopted three different methodologies for 
studying collaborative writing activities in ESL classes teaching 
students face-to-face (F2F), teaching them online, and merging 
face-to-face and distance teaching. The studies examined also 
showed the processes and tasks of collaborative writing and the 
outcomes of collaborative writing. She demonstrated how to 
evaluate collaborative writing in ESL and its production using 
various methods. The study also showed the positive education-
al effects of cooperative writing activities on improving writing 
skills as one of the basic skills in learning English. Finally, the 
study recommended further future studies based on the current 
study results.
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Introduction:
This systematic review aims to investi-

gate a new research field in ESL (L2) writing 
relevant to collaborative writing in pre-uni-
versity stages. Most of the previous research 
on L2 collaborative writing has focused 
on the collaborative writing experiences of 
adult second language learners in university 
settings, but this has begun to shift in recent 
years. On the other hand, students in pre-uni-
versity environments are subjected to a slew 
of high-stakes assessments as they strive to 
accomplish their stringent language acquisi-
tion objectives. As a result, further research 
is needed to determine whether collabora-
tive writing might benefit second language 
learners in pre-university environments in the 
same way as it does for adults. The current 
study begins with a brief introduction to col-
laborative writing research before getting into 
the research themes that will be the founda-
tion for this systematic literature evaluation. 
Despite statistically substantial differences 
between the second and foreign language sit-
uations, learners’ necessity, and incentive to 
write in the target language and their expo-
sure to the target language are all factors that 
influence their ability to write in the target 
language. Throughout this study, the term L2 
refers to both second and foreign languages, 
the latter being the primary focus (Manchon, 
2011).

Collaborative writing has gained a lot of 
attention, and it is defined in many scenarios. 
In a larger sense, collaborative writing refers 
to ‘the joint authorship of two or more authors 
of a text’ (Harris, 1994, p.2). At different stag-
es of their work, individual authors generate 
collaborative writing under this broad defini-
tion or solicit cooperation from others with a 
possible public in mind or seek support, such 
as peer editing or peer planning. An alterna-
tive perspective on collaborative writing is 
provided by Ede and Lunsford (1990). They 
describe a collaborative written activity as 
having the following features:

1. There is extensive participation in all 

of  the writing stages.
2. A shared decision-making power over 

the generated text.
3. There is a single result.
Storch (2013) defined collaborative writ-

ing as “a shared decision-making and shared 
accountability activity for creating a single 
text” (p. 3).

Furthermore, when one or more peo-
ple come up with new ideas that they could 
not have come up with on their own and 
that cannot be traced to the work of a sin-
gle writer, collaborative visualization occurs 
(Stahl, 2006). In this systematic review, the 
researchers utilize Storch’s (2013) definition 
of collaborative writing, which considers 
the mutual participation of all group mem-
bers and the coordinated efforts throughout 
the writing process that are required for col-
laborative writing to be successful. Because 
communication occurs only during one step 
of the writing process, this study will exclude 
peer planning and peer editing through col-
laborative writing from consideration. Thus, 
the individual writer retains ownership of the 
content that has been created for him or her 
(Storch, 2013). Activities primarily focused 
on language or task negotiation but did not 
necessitate the production of written texts are 
not classified as collaborative writing activi-
ties (Storch, 2013).

 According to their research findings, L2 
writing specialists have studied collaborative 
writing utilizing many theoretical and em-
pirical approaches to investigate the process. 
According to Storch (2016), who uses col-
laborative writing as an example, three major 
streams of research are used. The first track 
of research, which involves collaboration on 
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collaborative writing, examines components 
that may be beneficial in supporting language 
learning (e.g., Storch, 2001; Swain & Lap-
kin, 2002). These studies gather and edit in-
teraction history data to explore interactive 
trends in collaborative writing, which is a 
frequent method of these research. The sec-
ond research track investigates how students 
engage with one another in the classroom and 
the relationship between writing processes 
and students’ written work outcomes during 
the research. (See, for example, Kim (2008), 
Watanabe and Swain, and other authors) 
(2007) To be specific, it investigates whether 
the language utilized during the collabora-
tive writing process contributes to language 
development and, if so, what impact this has 
on the final text produced. In a third research 
direction, researchers will investigate the 
characteristics that influence the effective-
ness of collaborative writing (e.g., Ducate et 
al., 2011; Kost, 2011). Most of this research 
are concerned with technology tools such as 
wikis and Google Docs, among other things.

Because Storch (2016)’s research aimed 
to provide basic knowledge of collaborative 
writing and the different elements that influ-
ence the utilization of collaborative writing in 
L2 classrooms, we still have a limited amount 
of evidence about the use of collaborative 
writing in K-12 settings. This deficiency in-
dicates why we have such a limited amount 
of data. In a latest evaluation of 21 experien-
tial research on computer-based collaborative 
writing in second language environments, Li 
(2018) found that most of the study (19 of 21) 
was undertaken in higher education settings. 

What distinguishes collaborative written re-
search in K-12 education, particularly in con-
texts where students are learning a second 
language, remains a mystery. A review of rel-
evant previous studies was conducted to feed 
a comprehensive image of the existing status 
of collaborative writing research completed 
in classrooms from K-12 L2 to understand 
better the employment of collaborative writ-
ing among ESL pupils in elementary and high 
schools.
The problem of the study:

Writing is an essential aspect of English 
language skills that students should master. 
Writing is critical, as evidenced by all other 
talents. It is in charge of the correctness of 
writing and expression. It is how pupils are 
instructed in observational precision, order, 
and the extension of their language vocabu-
lary. Through the researcher’s experience in 
teaching the English language, and survey-
ing the opinions of some English language 
teachers, it was found that students have 
weak writing skills. Most teaching methods 
used in writing skills depend on memoriza-
tion, which leads to students’ fear of writing 
correctly. This encouraged the researcher to 
carry out the current study, which seeks to sys-
tematically review the experimental studies 
of collaborative writing activities, which may 
be an excellent strategy to enhance students’ 
level of writing skill as one of the essential 
English language skills.
Questions of the study:

The current systematic review explores 
the following study questions: 
What collaborative Activities in K-12, L2 
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classrooms have been studied? 
The following queries were derived from 

the question mentioned above: 

(1) How was collaborative writing executed 
in pre-university L2 classrooms? 
(2) What were collaborative writing process-
es investigated in the reviewed literature? 
(3) How was collaborative writing evaluated?

Objectives of the study:
The current study aims at:

(1) Determining collaborative activities that 
should be used in pre-university L2 classes.
(2) Examining the way collaborative writing 
is carried out in pre-university L2 classes.
(3) Exploring collaborative writing process-
es which were addressed in the literature that 
was reviewed.
(4) Identifying the technique through which 
collaborative writing was evaluated.

The importance of the study:
According to the results of previous stud-

ies, there is still a scarcity of information 
about the application of collaborative writing 
in pre-university education settings. It is still 
unclear whether “collaborative writing” in 
K-12 school instruction is appropriate for stu-
dents learning L2. Scientific study has not yet 
confirmed this. The current study reviewed 
the related previous scientific efforts to give 
a comprehensive portrait of the status of col-
laborative writing studies in pre-university 
L2 classrooms to understand better the use of 
collaborative writing with second language 
students at the elementary, intermediate, and 

secondary levels of education.
Method of the study:

  This study used a mixed-methods ap-
proach that includes quantitative and qualita-
tive research procedures, known as concur-
rent embedded design. Its goal is to collect 
quantitative and qualitative data simultane-
ously or sequentially (Pardede, 2019, p.235). 
When using this technique, the researcher 
does not compare the outcomes of the quan-
titative and qualitative studies but instead ex-
amines each separately. The researcher may 
also opt to discuss the outcomes of the two 
approaches in the study’s discussion section 
or a different study area. 
Review procedures:

The researcher conducted a separate 
search in the library related to academic 
studies that have been published in refereed 
academic publications between 2008 and 
April 2020. The Saudi Digital Library (SDL), 
ERIC, and Google Scholar were the databas-
es utilized in this study. The following types 
of keywords were used in the search for ma-
terials related to the target studies:

1. Collaborative writing
2. ESL learning, EFL learning, or addi-

tional language learning
3. Pre-university education, elementary 

school, intermediate school, and high 
school

Based on Storch’s (2013) definition of 
collaborative writing and the study’s focus 
on pre-university stages of teaching English 
contexts, the researcher excepted studies that:

1. Required a group of pupils to provide 
more than one written output.

2. Examined only native speakers.
3. Investigated collaborative writing out-

side of K-12 settings from consider-
ation.

Based on predetermined standards, a sum 
of 13 peer-reviewed research papers were 
gathered (see Table 1).
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Table 1: A Summary of the Reviewed Studies
No. The researcher date of 

publication
Targeted educational 

stage
Research method Research tool

María Ángeles Hidalgo& 
Amparo Lázaro-Ibarrola

2020
 intermediate

one-group pre-
posttest design

Achievement test

Nazli AZODI& Ahmadreza 
LOTFI

2020
 intermediate

a quasi-experi-
mental study

Achievement test

Alghasab, Hardman, & Handley 2019 secondary Case study Interview

Alghasab & Handley 2017 secondary Case study Observation card

Chu, Capio, van Aalst, & Cheng 2017 secondary mixed-method 
approach

focus groups

Vorobel & Kim 2017 secondary multiple case 
study method-

ology

Observation Card +inter-
view 

Woodrich & Fan 2017 secondary Descriptive Questionnaire 

Challob, Bakar, & Latif 2016 secondary Case study focus groups+ Observation 
Card

Musk 2016 Secondary multimodal con-
versation analysis

focus groups (interview)

Woo, Chu, & Li 2013 primary mixed-method 
approach

Test+ interview

Wong, Chen, Chai, Chin, & Gao 2011 primary mixed-method 
approach

Test +interview

Woo, Chu, Ho, & Li 2011 primary A case-study Questionnaire+ interview 

Mak & Coniam 2008 Secondary a quasi-experi-
mental study.

Test 

The researcher read through each study in 
its entirety, making notes on emergent top-
ics and keywords and then compiling a list 
of those notes. Following that, the research-
er examined the content of a list of emerg-
ing issues and featured keywords to create a 
collaborative spreadsheet that contained four 
important overlapping themes:

-- Collaborative writing tasks
-- Collaborative writing implementation
-- Collaborative writing processes
-- Collaborative writing outcomes
-- Evaluation of collaborative writing
Rereading the manuscripts was done with 

a renewed emphasis on establishing topics 
and synthesizing and documenting significant 
material under each category instead of the 
previous iteration. After that, the researcher 
assessed and analyzed the data to gather and 
tune the discoveries shown below.

Findings and discussion:
 This part of the study discusses the re-

sults that came in response to the research 
queries. This is done by providing the most 
important evidence about the characteristics 
of writing tasks, collaborative writing appli-
cations, writing processes, writing results, 
collaborative writing evaluation in pre-uni-
versity stages English language classrooms. 
It also includes a discussion of the research 
questions. A conversation is also held after 
each section to examine the implications for 
educational rules and what future research 
might contribute. L2 learners was a term used 
in this study to refer to learners engaged in 
pre-university education receiving second 
language instruction. This is because the out-
comes of prior collaborative writing research 
undertaken in K-12 settings have been incor-
porated.
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Figure 1: Reviewed studies according to educa-
tional stages

Writing Tasks:

According to the current study’s targeted 
research results, diverse collaborative writing 
tasks such as essays, posters, reports, biogra-
phies, and stories were used in different set-
tings.  Woo, Chu, & Li (2013) mentioned that 
the assignments are frequently completed in 
collaborative writing groups of two to six stu-
dents. Studies using collaborative writing ac-
tivities in pairs (3 out of 13 studies) and small 
groups did not find a statistically significant 
difference in outcomes between the two types 
of research methods (9 out of 13). Howev-
er, despite the large number of researchers 
who participated in the collaborative writing 
group, the most frequently encountered task 
type in the studies examined was essay writ-
ing (4 of 13). All the descriptive, narrative and 
argumentative articles were also employed as 
assignments in four different studies. Three 
of the four studies that featured articles were 
carried out as tasks in ESL circumstances, 
and the fourth was carried out as an experi-
ment (Mak & Coniam, 2008; Vorobel & Kim, 
2017; Woodrich & Fan, 2017). A typical 
style of the task was shown to be beneficial 
in ESL contexts. Still, a wide variety of task 
types were found helpful in EFL contexts, in-
cluding an essay, a poster, a report, a biogra-
phy, an anecdote, and other sorts of creative 
writing, among others. While most research 

participants (9 out of 13) worked together on 
a single task, this was only the case in three 
studies. Voorobel and Kim (2017) and Woo 
et al. (2013) engaged the target audience in 
numerous tasks involving two different types 
of tasks or several products of the same type 
of task. Woodrich and Fan (2017) employed 
the target audience in multiple tasks involv-
ing two different types of tasks.

 
Table :2 Collaborative writing tasks investigated 

by reviewed studies.
No. Writing Tasks Number of 

studies
Percentage 

1 Essay writing 7 53.8

2 posters 4 30

3 Reports 4 30

4 Biographies 3 23

5 Stories 4 30

 Developing appropriate tasks for collab-
orative writing activities for students in K12- 
)K 12-L2 (schools should be a priority when 
implementing  such  activities  .According  to 
the  study  ,students  ’connections  and  collab-
oration are affected by their writing activities 
)Mak  &  Coniam  .(2008  ,According  to  Mak 
and Coniam ,(2008) a contextual and depend-
able layout of collaborative writing activities 
is  essential  for  giving  students  a  realistic 
viewpoint  while  also  calling  their  attention 
to the essence of  writing  .In their  study  ,the 
researchers divided 24 EFL students into four 
groups  and  requested  them  to  use  wikis  to 
form  a  textbook  for  their  daddies  as  part  of 
their  homework  assignment  .This  task  was 
closely related to the children’s participation 
in  the  school’s  activities  .It  was  strategical-
ly  placed  within  an  accurate  surrounding  .It 
was  discovered  that  the  natural  outcome  of 
the  project  boosted  the  students  ’confidence 
as Level 2 writers while also benefiting from 
the students  ’creative ability ,which was the 
purpose  of  the task in question.
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 Figure :2 the ways reviewed studies used collabora-
tive writing activities.

Even though research on collaborative 
writing has revealed that practitioners should 
design appropriate tasks for their students,(-
Mak & Coniam, 2008), indicated how various 
tasks affect students’ collaborative writing. 
Despite our efforts, we have not determined 
why groups of collaborative writing students 
assigned with producing an essay vary from 
groups of collaborative writing students 
charged with writing a report. For writers 
working in pairs, small groups, and big groups, 
what types of collaborative writing exercises 
work best, and why are they effective? Does it 
exist a way to quantify the benefits of having 
numerous tasks based on a single task, and if 
so, what is the best method of going about it? 
It is necessary to spend more time studying as-
signments to gain a more profound knowledge 
of collaborative writing.
Implementation of collaborative writing:

Cooperative  writing  was  used  in  three 
different  types  of  interaction  in  the  reviewed 
studies  :F2F  ,online  ,and  a  combination  of 
the  two  .The authors  of  two research  studies 
)Musk ;2016 ,Szdemr (2021 ,observed teach-
ers and students working together on a writing 
activity  in  a  comparable  body  environment. 
Pupils can cooperate both synchronously and 
asynchronously without needing to bodily be 
there at the same time) five studies out of thir-
teen) (Al-Ghasab and Handley ;2017  ,Chu et 
al ;2017 ,.Mak & Coniam ;2008 ,Lázaro-Ibar-

rola  ;(2020  ,and  Al-Ghasab  and  Handley, 
 .2020Online collaborative writing studies are 
conducted using wikis) e.g ,.PBworks ,PBwi-
ki ,wikispaces.com ,(class blogs ,Viber ,Word 
files ,telegrams ,cloud computing ,and Power-
Point .The two types of collaborative writing 
encounters  are  distinguished  by  the  fact  that 
participants cooperate F2F or only through In-
ternet  technology  to  communicate.

  Woodrich  and  Fan  (2017)  conducted  a 
comparison of the usage of collaborative writ-
ing in F2F and online contexts ,examining the 
advantages  and  disadvantages  of  each  mode 
of  engagement  .A  quantitative  approach  was 
taken by Woodrich and Fan (2017) to  evalu-
ate  pupils  ’collaborative  writing  products  in 
online ,F2F  ,online ,and unidentified  settings 
for the purposes of illustrating assertions ,ex-
ample  coherence  ,detail  of  clarification  ,the 
relevance of the argument ,grammar ,mechan-
ics ,and formatting .After doing an analysis of 
variance with the help  of) SPSS (program  ,it 
was discovered that the mean  writing ratings 
for the F2F ,online ,and the anonymous online 
environments  were statistically  different) F=  
 ,8.02p .(001.According to this finding ,differ-
ent types of interactions may be beneficial to 
L2 writers in different ways.

  Most  studies  recognize  the  benefits  of 
F2F and online contacts for L2 writers 7) .out 
of  (12  studies  that  employed  a  hybrid  meth-
od  to  implement  collaborative  writing  that 
incorporated both F2F and online interactions 
were  found  to  be  successful)  Al-Ghassab  et 
al  ;2019  ,.Challup  et  al  ;2016  ,.Vorobel  and 
Kim ;2017 ,Woo et al ;2011 ,.Woo et al;2013 ,. 
Wong et al ;2011 ,.Woodrich & Fan .(2017 ,By 
merging  F2F  and online activities ,integrated 
collaborative writing increases flexibility ,cus-
tomization  ,online  component  interaction, 
direct observation ,and immediate and sponta-
neous  feedback  ,among  other  benefits)  Chal-
lob et al ,2016 ,.p.(239.

 Integrating synchronic) F2F (and non-syn-
chronic) online (collaboration in the VSPOW 
model) vocabulary ,sentence ,paragraph  ,out-
line  ,writing  (is  an  example  of  a  hybrid  ap-
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proach)  Wong  et  al  .(2011  ,.The  researcher 
formed  student  groups  of  four  to  five  ,who 
then challenged each group to write a report 
on a student who was found to have cheated 
in an exam .Each of the four steps began with 
groups of learners sitting together in a PC lab, 
doing  together  F2F  during  each  of  the  four 
stages)  vocabulary  assembly  ,sentence  and 
paragraph  building  ,text  identification  ,es-
say writing process .(Then the students went 
home  after  school  and  reviewed  and  edited 
their work on the same wiki page .Study re-
sults  revealed  that  intense  peer  learning  oc-
curs  in  the  classroom  when  students  work 
in small groups F2F .At the same time ,wiki 
editing  activities  outside  of  class  were  rela-
tively low .This indicates that in a mixed ap-
proach ,the value of a F2F discussion cannot 
be underestimated .Asynchronous wiki-based 
activities can also be used outside the class-
room as a supplement ,with self-learning and 
flexible  benefits.

figure :3 the learning styles reviewed studies used to 
explore  collaborative  writing  activities

 Several  studies  have  shown  that  learn-
ers ’ability to use and willingness to use on-
line writing techniques significantly influence 
collaborative  writing  performance)  Chu  et 
al ,2017 ,.Woo et al ;2011 ,.Woo et al.(2013 ,. 
For the successful employment of collabora-
tive writing in second-level classrooms ,spe-
cific training in these factors is required .Ac-
cording to Chu et al ,(2017) .one of the most 
significant hitches to benefiting online collab-

orative  instruments  in  K  12-contexts  is  stu-
dent  limitations  in  operating  technology  .In 
addition to pupils ’skills with technology ,the 
attitudes  and  hopes  of  the  educational  insti-
tutes ,educators ,and fathers  have influenced 
learners ’openness to online learning pallets. 
The  learners  in  the  study  were  Chu  et  al. 
 (2017)have significantly lower online usage 
and collaboration ,which may be attributable 
to  an  absence  of  technological  competence, 
indicating  an  increased  need  for  technolo-
gy support .These technical factors  are most 
likely to affect  K  12-students.

  Moreover ,in most research ,wiki-based 
technology  has  been  used  for  F2F  ,online, 
and  blended  learning  situations  .Because  of 
technical improvements ,we currently have a 
further  comprehensive  choice  of  online  col-
laborative writing instruments available to us. 
Upcoming  research  should  explore  different 
techniques to gain a complete view of collab-
orative writing tools in general.

Writing Processes:
  Among the primary research questions 

addressed by this study  is how students  col-
laborate on writing tasks .In a number of the 
studies  included in this  review ,learners ’in-
teractions)  Alghasab  &  Handley  ;2017  ,Al-
ghasab et al (;2019 ,.and revision deeds) Mak 
 &Coniam  ;2008  ,Musk  ;2016  ,Woo  et  al,. 
 (2013during  L2  development  collaboration 
were  addressed  .Collaborative  writing  is  a 
technique in which writers communicate with 
one another at  diverse phases  of  the writing 
process  to generate a single joint  document. 
Because  of  the  collaborative  nature  of  writ-
ing  ,writers  are  compelled  to  communicate 
with one another regularly ,which has sparked 
the  curiosity  of  academic  researchers.

  Collaborative writing among L2 writers, 
according to research ,stimulates interactions 
that contribute to L2 development) Alghasab 
et al ;2019 ,.Chu et al .(;2017 ,.They discov-
ered  that  collaborative  writing  activities  al-
lowed L2 authors to collaborate on language 
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knowledge by participating in Language Re-
lated Episodes) LRE .(The participants ’inter-
actions were decoded into units of deliberate 
language usage by learners ,such as grammar 
debates ,by the researchers) i.e ,.LRE .(They 
determined  that  the  language  spent  between 
the two applicants  represented  legislation of 
intellectual processes  and an excuse  for  lan-
guage learning based on the number and type 
of LRE pupils made.

Figure 4: Collaborative writing process (Li & Ki, 
2014, p.153)

The researcher studied learners ‘collab-
oration and non-collaboration behavior in 
online collaborative writing tasks. For in-
stance, Alghasab and Handley (2017) used 
earlier research’s coding methodologies to 
recognize learners’ interactional conducts 
that were not observable in their wiki post-
ings (e.g., Arnold et al., 2009; Li, 2013; Li & 
Kim, 2016; Kessler & Bikowski, 2010; Mak 
& Coniam, 2008). Students were obsessed 
with responding to edit history criticism and 
avoided modifying the wiki-text in answer to 
the conversation. The findings suggest that a 
more thorough knowledge of pupils’ interac-
tions throughout collaboration should contain 
debate entries and editing history, capturing 
pupils’ interactions and revision patterns.

 The research studied not only pupil -to- 
pupil interactions, but also interactions be-
tween teachers and students. Alghasab et al. 
(2019) studied how instructors’ interaction-
al speeds influence students’ collaborative 
writing behavior during wiki-assisted col-
laborative writing activities. The researchers 
observed two unique styles of the educator 
interaction throughout the tasks: dialogic 

and directive, through sociocultural theory. 
The various teaching styles and tactics em-
ployed by the teachers directly impacted the 
students’ performance. Pupils interacted with 
the teacher more than their peers when teach-
ers implemented a prescriptive approach. 
When the teacher employs a more conversa-
tional methodology, students tend to generate 
more engagement and cooperation between 
classmates, culminating in creating collab-
orative texts. The study also discovered that 
online learners’ collaborative writing activi-
ties were highly linked to educators’ teaching 
strategies and personalities. The study indi-
cated above was carried out in EFL settings, 
where learners were not given many opportu-
nities to engage in conversation in F2F ses-
sions, which could explain the apprehension 
in dealing with direct teacher comments. 

 
Figure 5: Interaction inside collaborative writing 
classes targeted by reviewed studies

The study by Alghasab et al (2019) .em-
phasizes the benefits that wiki-based collabo-
rative writing provides for students ’L2 learn-
ing and the  impact  of  educator  interactional 
activities  on  pupils  ’collaborative  writing 
acts .Teachers should think about their inter-
action  tactics  through  collaborative  writing 
activities  to  improve  student  performance 
and  learn  through  collaborative  writing.

Another two research) Musk ;2016 ,Woo 
et al (2013 ,.studied how pupils employ writ-
ing practices during cooperation ,specifically 
revision techniques .Musk ,(2016) for exam-
ple ,investigated spelling corrections of EFL 
primary  school  students  during  a  comput-
er-based collaborative  writing activity  using 
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multimedia  conversation analysis  .When the 
students worked in pairs ,the researcher vid-
eotaped their real-time spelling revising pro-
cedures ,which he later analyzed .The investi-
gation revealed three instruments engaged in 
initiating  and  correcting  spelling  errors  :the 
learner typing ,the other learner ,and the com-
puter  program .Greatest  spelling  corrections 
arose  when  the  learner  was  typing  without 
interruption from the collaborator or the spell 
checker .According to the researcher ,the tri-
adic  ecosystem  and the timing  of  correction 
pathways  imply  a  fundamental  bias  toward 
self-correction  ,which  lowers  the  opportuni-
ties for collaboration .Using a mixed-method 
methodology ,Woo et al (2013) .investigated 
elementary  school  L2  writers  ’feedback  and 
adjustments  throughout a collaborative writ-
ing  practice  using  the  wiki  platform  .Most 
learners  ’remarks  ,according  to  the  qualita-
tive study ,were about review .A closer exam-
ination of the adjustments revealed that learn-
ers  made  more  changes  at  the  content  and 
meaning levels than at the surface level .They 
also have a greater number of macrostructur-
al  alterations  over  microstructural  content. 
Those quantitative ponder uncovered an ideal 
relationship  between  remarks  Also  micro-
structure  adjustments  at  both  those  signifi-
cance and substance levels .There might have 
been likewise a gainful relationship between 
comments ,importance preservation ,also sur-
face-level  formal  progressions. 
 Writing outcomes:

 One  of  the most  critical areas of  inqui-
ry  is  the  topic  of  collaborative  writing  out-
comes .Past research efforts have discovered 
that  collaborative  writing  enhances  both  the 
quality  and  quantity  of  writing  produced 
and  the  development  of  writing  skills  .The 
impact  of  collaborative  writing  activities  on 
increasing the quality and quantity of second 
language learners ’writing has been explored 
by researchers) e.g ,.Chu et al ;2017 ,.Mak&  
Coniam  .(2008  ,A  study  conducted  by  Chu 
et  al  (2017)  .studied  the  usefulness  of  using 
wikis to promote collaborative group writing 

skills  among  high  school  students  .Making 
use  of  a  mixed-methods  strategy  .Two hun-
dred  and  ninety-nine  high  school  students 
participated in this study ,working in groups 
of four or five to prepare a full report on their 
selected  subject  on  the  PBworks  wiki  .The 
quality of group writing tasks was improved 
through  teacher  evaluation  of  the  report’s 
scope  ,technique  ,data  analysis  ,conclusion, 
significant  ideas  ,and  presentations  .Using 
generalized mixed linear model analysis ,the 
researchers discovered a positive association 
between cooperation and group writing qual-
ity  .Additionally  ,by  examining  the  revision 
history of pupils enrolled in an online course, 
the  researchers  found  eight  sorts  of  adjust-
ments  that  may  be made.

Additionally  ,the  findings  revealed  that 
groups of students with superior writing pro-
ficiency  frequently  engage  in  collaborative 
activities on wikis ,according to the research. 
These findings suggest that the characteristics 
of  learners  ’outcomes  are  directly  related  to 
the aspects of collaborative writing activities. 
A high level of quality was reached by pupils 
when  they  used  collaborative  wiki  capabili-
ties .It was discovered that the quality of the 
collaborative writing product was high in the 
studies  analyzed  ,and  that  an  assessment  of 
the amount of writing produced was made in 
them .Mak  and  Coniam (2018)  conducted  a 
mixed-methods  study  to  examine  the  qual-
ity  and  quantity  of  24  online  posts  written 
by intermediate school EFL learners about a 
dependable  ,collaborative  wiki  assignment. 
By  analyzing  qualitative  evaluations ,the re-
searchers  discovered that  the overall  quality 
of the texts had increased ,particularly in re-
lation  to  consistency  and  accuracy  .The  re-
searchers collected the works of four students. 
A  quantitative  picture  of  the  participants’ 
writing  was  presented  using  these  tools, 
which  were  utilized  to  quantify  the  amount 
of  text  and  text  units  generated  throughout 
the two-month study period .In addition ,the 
number  of  changes  made  by  students  ,in-
cluding  adding  and  lengthening  ,reordering, 



جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية،مج2، ع 2، ص ص 181-204،  جامعة تبوك )1443هـ/2022م(11

and correcting ,was calculated ,and classified 
into text  units  .Pupils  were writing far  more 
than  the  prescribed  (150)  words  per  month, 
contrary  to  expectations  .Furthermore  ,even 
though one of the students in the pivot group 
wrote less than hundred words ,all the other 
writers wrote more than five hundred words, 
indicating a problem with the quantity of the 
writing  .Student  outcomes  became  more  so-
phisticated as the writing activity progressed, 
and the length of the text unit grew longer as 
the  writing  activity  progressed.

Figure 6: the influence of collaborative writing activ-
ities on writing skill.

  Several of the studies reviewed exam-
ined the development of partial and macro 
writing skills for L2 students during collab-
orative tasks. Micro skills denote to the lex-
ical and grammatical parts of a sentence in 
L2 writing. On the other hand, Macro skills 
are concerned with the more significant writ-
ing components, such as concept creation, 
audience, coherence, and organization. (Mc-
Groarty & Zhu, 1997). Collaborative writing 
studies in K-12 settings show that collabora-
tive tasks have a favorable effect on develop-
ing individual writing skills through students’ 
collaborative writing. For example, Wong et 
al. (2011) studied the application of a blended 
collaborative writing technique VSPOW to 
the L2 writing process of young Singaporean 
Chinese learners, focusing on enhancing stu-
dents’ micro-skills such as punctuation mark 
usage, vocabulary, grammar, essay structure, 
and so on. Individual students’ writing was 
analyzed before and after collaborative writ-
ing tasks using a pre-and post-test approach. 
This intervention resulted in a significant im-
provement in all of the students’ micro writ-

ing skills, suggesting that the students’ micro 
writing skills had been successfully translat-
ed to integrated collaborative writing through 
this methodology. According to the percep-
tion of Challob et al. (2016), collaborative 
learning has a positive influence on both the 
micro and macro parts of written expres-
sion. Learning about the macro and micro 
components of writing, such as “improved 
grammar, organization of ideas, planning and 
brainstorming ideas” (p. 236), “organization 
of paragraph and ideas...and how to connect 
them” (p. 237). As a result, students have stat-
ed that the knowledge they have obtained has 
helped them to improve their writing skills 
in terms of grammar, organization, planning, 
and outlining any topic they have been as-
signed to write about

More generally, it has been established 
that collaborative writing enhances the writ-
ing skills of L2 writers and writing quality 
and quantity. As to this point, none of the 
research has studied how group writing and 
interaction affect collaborative writing out-
comes. In the future, studying how the varied 
collaboration patterns pupils have engaged in 
influences the quality of the work they do will 
be crucial for education.

Evaluating Collaborative Writing:
When it comes to collaborative writing, 

one of the most well-known and problematic 
components is evaluation. The test approach 
utilized to assess pupils’ collaborative writ-
ing performance in K-12 contexts is directly 
tied to the overall research goal of improving 
collaborative writing skills. Pupils’ written 
outcomes were reviewed in (7 of 13) studies. 
The collaborative process was determined to 
be a characteristic element of collaborative 
writing, as was the evaluation of students’ 
written outputs in the target studies (5 of 13). 
Students’ self-evaluation and writing rubrics 
are frequently utilized to evaluate the whole 
writing result (Vorobel & Kim, 2017; Wong 
et al., 2011; Woodrich & Fan, 2017; Woo et 
al., 2011). (Challob and colleagues, 2016). 
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Current research rubrics usually include eval-
uations of the following criteria:
(1) the content and organization of the doc-
ument (e.g., concept presentation, content 
richness, analytical abilities, cohesiveness, 
etc.).
(2) the use of words (e.g., grammar, spelling, 
vocabulary, punctuation, etc.).
(3) demonstrations using visual aids (e.g., 
graphics, photos, or pictures).

 In addition to evaluating solo writer 
inputs (Alghasab & Handley, 2017; Mak & 
Coniam, 2008; Woo et al., 2011), jobs of in-
teractions/feedback are also evaluated (Chu 
et al., 2017; Mak & Coniam, 2008; Woo et 
al., 2003), and levels of collaboration are also 
evaluated (Alghasab & Handley, 2017; Mak 
& Coniam, 2008; Woo (Chu et al., 2017). 
In most studies evaluating the collaborative 
writing process, the primary data source was 
the online edit history of the writers’ work. 
However, instructor notes (Woo et al., 2011), 
video and audio recordings (Musk, 2016), 
and pupils’ self-reflections have also been 
utilized in other target studies. Individual au-
thor contributions are tracked by calculating 
the number of postings and editing changes 
made, counting the number of words and text 
units created and keeping track of the num-
ber of modifications made by each author. To 
study and evaluate learner interactions, most 
of the research employed a coding method-
ology. One of the most utilized frameworks, 
for example, evaluates student engagement 
in relation to many writing amendment func-
tions, such as adding, enlarging, rearranging, 
correcting, and overall participation (Chu et 
al., 2017; Mak & Coniam, 2008). In Chu et 
al. (2017), two independent assessors investi-
gated the level of cooperation among learn-
ers during the collaborative writing process 
by calculating the number of collaborative 
and collaborating remark types depending 
on the date the wiki was last changed. It was 
discovered that questionnaires, surveys, and 
interviews were used extensively (7 out of 12 

times) to learn about teachers’ opinions and 
attitudes toward collaborative writing activi-
ties, regardless of the outcome or process ex-
plored in the research evaluated.

Figure :7 Evaluation types employed in the reviewed 
studies for collaborative writing

  When considering the adoption of col-
laborative  writing  in  the  ESL/TEFL  class-
room  ,it  is  important  to  keep  in  mind  that 
evaluation is one of the essential components 
of  L2  collaborative  writing  .According  to 
previous  research  ,looking  at  the  outcome 
and the process  separately  is  insufficient  for 
understanding  students  ’collaborative  writ-
ing attempts .Because the final writing result 
cannot  be  seen  in  all  collaborative  writing 
exchanges  ,evaluation criteria must  consider 
both  the  writing  process  and  the  final  result 
)Alghasab  & Handley  ;2017  ,Storch.(2013  , 
Employing  computer-based  collaborative 
writing assignments  might  be a viable alter-
native  because  teachers  can  easily  track  all 
students  ’writing activities and the students’ 
repetitious  writing  process  .After  all  ,mod-
ern technologies are transparent and assist in 
fine-tuning  these  features  .Because  of  this, 
future studies must focus on developing eval-
uation methods  and coding frameworks  that 
allow  teachers  to  record  and  analyze  active 
peer interactions and writing products ,and on 
the  linkages  between the  collaborative  writ-
ing  process  and  writing  products.

CONCLUSION:
There were 13 papers included in this sys-

tematic review that looked into ESL collab-
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orative writing in pre-university stages and 
how it is conducted under different condi-
tions and with a wide range of writing tasks. 
The current research studied writing products 
and writing processes and the function of 
collaborative writing in the development of 
pre-university pupils’ general writing and lan-
guage skills. The relevance of well-designed 
activities to facilitate progress, student train-
ing, teacher assistance, and the assessment 
for practitioners has also been highlighted 
in studies. Even though present research has 
provided a complete understanding of collab-
orative writing in pre-university educational 
settings, there are still various areas for de-
velopment and further advancement that se-
rious future scholars can make in this topic.

 
  Most of the research employs English as 

a target language in second and foreign lan-
guage situations. As is well known, English is 
taught in Saudi Arabia as a foreign language. 
Some suggest that collaborative written re-
search would be more diverse if it were un-
dertaken in a language other than English and 
that this is true. For the second time, many 
practicing academics recommend establish-
ing appropriate writing tasks to ensure that 
intended goals are met and that learners de-
velop their writing and overall language 
skills. Different research has been observed 
that various writing tasks, including typical 
essay writing, academic writing, and informal 
writing about students’ personal experiences 
and lives. The effects of varied writing tasks 
on and the facilitation of collaborative writ-
ing among students, on the other hand, have 
only been recorded in a few research. Further 
research is needed to study the possibilities 
of distinct task components in collaborative 
writing when several writing tasks are used. 
As a result of such thorough research, ESL/
EFL teachers will better understand how to 
develop writing tasks for their students. On 
top of that, it was discovered that most (if not 
all) of the gathered literature used wikis for 
F2F education and online and hybrid learn-

ing environments. We currently have an in-
credible assortment of online collaborative 
writing tools, thanks to a series of successive 
and continual technological advancements 
and upgrades. Future studies should investi-
gate how present collaborative writing tools 
may use technology to gather more detailed 
research findings in the future. Future studies 
should also investigate more the influence of 
collaborative writing on enhancing writing 
skills, especially in the primary and interme-
diate stages. Finally, the research looked at 
both the writing process and the final output 
in detail. When compared to the evaluation 
of the writing process, there is a high level of 
agreement on evaluating the quality of writ-
ing products in the field of education. Future 
research will benefit from an understanding 
of the writing process and an investigation 
into how it affects the writing outcome.
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التحقق من أتثري عوامل تيباك )TPACK( على النية السلوكية ملعلمي اللغة اإلجنليزية جتاه 
استخدام الواقع املعزز 

د. عبد احلميد راكان العنزي 
أستاذ تقنيات التعليم املشارك - جامعة اجلوف

الكلمات املفتاحية: تيباك TPACK، االفرتاض املعزز، العامل 
.TAM املادي احلقيقي، مدرسو اللغة اإلجنليزية، النية السلوكية، منوذج

اليت يسعى  التقنيات احلديثة  املعزز من  الواقع  يعدُّ  امللخص: 
التعليم  تقنيات  خالل  من  استخدامها  إىل  اإلجنليزية  اللغة  معلمو 
املتنقل، ومتثل نية االستخدام السلوكية للمعلمني مفتاح النجاح كأحد 
العوامل املهمة يف تطبيق هذا النوع من التقنيات، ويعدُّ منوذج تيباك 
من النماذج املهمة للتحقق من االستعداد التقين واملهين يف استخدام 
مستحداثت تقنيات التعليم يف العملية التعليمية؛ لذلك هدفت هذه 
الدراسة إىل التحقق من أتثري عوامل إطار تيباك TPACK على النية 
السلوكية ملعلمي اللغة اإلجنليزية جتاه استخدام الواقع املعزز بناًء على 
منوذج TAM، وقد مت التحقق من النموذج املقرتح ابستخدام البياانت 
اليت مُُجعت من )187( معلًما للغة اإلجنليزية، وكشفت نتائج البحث 
PU، وسهولة  املتصورة  الفائدة  املتمثلة يف  املدروسة  العوامل  أنَّ  عن 
 ،PK واملعرفة الرتبوية ،TK واملعرفة التقنية ،PEU االستخدام املدركة
 ،PCK ومعرفة احملتوى الرتبوي والتقين ،TPK التقنية واملعرفة الرتبوية 
السلوكية  النية  على  بصورة كبرية  أثرت   TCK التقين  احملتوى  ومعرفة 
أتثري  ابستثناء  املعزز،  الواقع  استخدام  جتاه  اإلجنليزية  اللغة  ملعلمي 
إحصائًيا  اختبارها  مت  اليت  العوامل  فسرت  وقد   ،CK احملتوى  معرفة 
حبوايل )92.5٪( من التباين الكلي يف نية املعلمني السلوكية. وبناء 
على النتائج، قدَّمت الدراسة عدًدا من التوصيات للباحثني الستخدام 
منهج غري وصفي لدراسة العوامل املختربة، وكذلك تبين مناذج أخرى 

غري منوذج اتم.

Key Words: TPACK, Augmented Reality, Real physical 
world, English teachers, behavioural intention, TAM.

Abstract: There has been a new wave of augmented reality 
successfully deployed in educational mobile learning technolo-
gies. The teachers’ behavioural intention is considered the key 
to the successful implementation of using augmented reality in 
the educational field. This study seeks to investigate the influ-
ence of TPACK on English teachers’ behavioural intention to-
wards using augmented reality based on the TAM. The proposed 
model is empirically validated using data collected from 187 
English teachers. The research findings reveal that the examined 
factors namely perceived usefulness (PU), perceived ease of use 
(PEU), technological knowledge (TK), pedagogical knowledge 
(PK), technological pedagogical knowledge (TPK), pedagogical 
content knowledge (PCK) and technological content knowledge 
(TCK) significantly influenced the English teachers’ behavioural 
intention towards using augmented reality, with the exception of 
the content knowledge (CK) effect. The examined factors explain 
about 92.5% of the total variance of the teachers’ behavioural in-
tention. Several limitations and recommendations are proposed. 



18 Dr. Abdulhameed Rakan Alenezi:  Investigating the influence of TPACK factors on the behavioural intention ...

Introduction:
The requirements of the21 st century ne-

cessitate different educational systems to pro-
vide students with a set of fundamental skills. 
These  require  schools  and  teachers  to  focus 
on  what  is  known  as  the  skills  of  the21  st 
century .In order to effectively develop these 
skills ,we should have teachers who have the 
skills and characteristics of an effective teach-
er so as to achieve the skills students require 
and  ultimately  guarantee  a  high  quality  of 
educational  outcomes  .Among  the  foremost 
characteristics  of  an  effective  teacher  is  the 
ability to successfully use new technology in 
the  classroom (Boholano 2017)  

 Some technical  skills  are  necessary  for 
effective  teachers  ,but  they  do  not  guaran-
tee  that  they will  use  technology effectively 
when  teaching (Ganimian  et  al.,2020).This 
necessitates  a  new  framework  that  helps  us 
understand and evaluate the skills and knowl-
edge that teachers need to efficiently incorpo-
rate  such technology hooked on the  process 
of teaching .There are prominent technology 
adoption  theories  and  models  ,such  as  the 
theory  of  reasoned  action)  TRA  ,(the  tech-
nology acceptance model) TAM ,(the theory 
of  planned behaviour)  TPB (and the  unified 
theory  of  acceptance  and  use  of  technolo-
gy)  UTAUT .(These  models  are  very  excel-
lent  predictors  of  adoption  ,acceptance  and 
perception  in  the  educational  field  from  the 
technological  and  attitudinal  perspective; 
however ,further enrichment is still needed in 
terms of the factors of subject matter content 
knowledge  and  pedagogical  content  knowl-
edge  .Therefore  ,the  TPACK)  technological 

pedagogical  content  knowledge (model  pro-
posed by Mishra and Koehler (2006) will be 
incorporated  into  the  TAM (Davis 1989).  

 Schools are adopting augmented reality 
to enhance the quality and efficiency of their 
teaching methods .In spite of this ,augmented 
reality comes with many challenges that deter 
some teachers from implementing this technol-
ogy in the classroom .Therefore ,this research 
investigates  the influence  of TPACK on En-
glish teachers ’behavioural intention towards 
using augmented reality based on the TAM.
 Research Problem
 Technology  has  played  an  undoubtedly  vi-
tal  role  in  developing  the  skills  of  the21  st 
century ,particularly in the educational field. 
This  requires  teachers  to  have  the  ability  to 
successfully and effectively  adopt new tech-
nologies such as augmented reality (Silva et 
al,.2019) However  ,many  teachers  are  still 
unsatisfied  with  their  preparation  in  using 
new technology before and after graduation, 
particularly English language teachers (Kes-
sler  &  Hubbard  2017;  Dellicarpini 2012) 
Furthermore,teachers ’beliefs regarding tech-
nology as an integral part of their teaching and 
learning remain limited ,resulting in a lack of 
effective  technology  integration  by  teachers 
 (O’Neal et al., 2017) Extensive research has 
been  conducted  on  the  factors  influencing 
teachers  ’technology  adoption  from  techno-
logical ,institutional ,social ,cultural and psy-
chological perspectives (Chen et al., 2010) Al-
dunate & Nussbaum, 2013; Huang et al2019,. 
Bin  et  al,.2020;  Alowayr,   2021)However, 
few studies have investigated the issue from 
knowledge  ,pedagogical  and  technological 
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perspectives  ,particularly  with  augmented 
reality technology (Lai et al.,  2019)TPACK 
has been widely utilised by researchers ,and 
it  is considered to be one of several import-
ant  frameworks  that  explore  and  investigate 
technology integration from three knowledge 
domains  –  technology  ,pedagogy  and con-
tent (Vickrey et al., 2018). The TAM has been 
extensively  recognized as a validated model 
in technology adoption and will be utilised as 
the  theoretical  foundation  for  this  research. 
This study  thus investigates  the influence  of 
TPACK  on  English  teachers  ’behavioural 
intention  towards  using  augmented  reality. 
 Literature Review
Augmented Reality (AR)
 During the last few years, mobile technolo-
gy such as augmented reality has become in-
creasingly popular, and educators are becom-
ing more interested in learning from mobile 
devices (Patchan & Puranik, 2016). The goal 
of augmented reality is to provide users with 
a realistic experience of a real-world envi-
ronment by engendering information through 
multiple sense modalities such as audio, vi-
sion and 3D physical interaction. (Soltani & 
Morice 2020). Raajan et al. (2012) described 
augmented technology as a technique that en-
ables virtual objects to produce images of the 
real environment using the system’s inputs. 
Augmented reality facilitates the interaction 
between virtual objects and the actual ones 
(Hou et al., 2015). The capability of learn-
ers to interact with augmented reality devic-
es promotes their exposure and experience, 
which improves their skills and understand-
ing (Dunleavy et al., 2009). Furthermore, 

Cheng and Tsai (2013) explained three fea-
tures of augmented reality: it combines virtu-
al and actual objects, interacts in actual time 
and has 3D registration.
 According to Blevins (2018), augmented re-
ality has impressed and appealed to students, 
which allowed it to be applied in many edu-
cational fields to convert imaginary concepts 
into physical concepts, demonstrate compli-
cated things and elaborate on invisible oc-
casions and objects. Augmented reality can 
place digital things into space, enabling in-
structors to build concepts by taking school 
facilities as an environment to achieve their 
goals when giving their lessons (Dunleavy et 
al., 2009). Chen (2006) stated that augment-
ed reality was not replacing tangible models; 
rather, it was made to bring an alternative 
way to make ideas more available and con-
crete to learners by showing them a visual 
reality. Augmented reality was applied in 
classroom-based learning in subjects such as 
language, chemistry, biology, mathematics, 
physics and astronomy; it can also be applied 
in augmented textbooks (Lee, 2012).
 Bonner and Reinders (2018) explained that 
augmented reality was made for enabling 
informational materials to be easily accessi-
ble by students, since it facilitates connect-
ing independent reading with models led by 
an instructor. Küçük et al. (2014) stated that, 
for both students and teachers to successful-
ly manage technological tools and complete 
tasks in the learning environment, they should 
have the relevant skills. These skills include 
collaboration, prediction, problem solving 
and technological skills, amongst others. 
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Skills in augmented reality applications will 
also enable them to implement augmented re-
ality without any difficulties. Many schools 
used augmented reality books where 3D 
models are shown on the page, and learners 
can use them and interact with the pictures 
(Lee, 2012). According to Parasuraman and 
Colby (2015), augmented reality books pro-
vide students with animation, sound and an 
interactive display to enable them to under-
stand complex concepts. Kesim and Ozarslan 
(2012) stated that augmented reality text-
books ensure that students with perfect com-
puter knowledge usually have an experience 
of interacting with the content. 
 In the process of teaching and learning lan-
guages, augmented reality has played a crucial 
role since its introduction (Goh et al., 2010). 
Bursali and Yilmaz (2019) stated that learners 
had improved retention and comprehension 
when augmented reality materials are used 
in language teaching. Furthermore, Akçayır 
and Akçayır (2017) argue that augmented 
reality enables learners to better understand 
and achieve learning outcomes. Similarly, Is-
maeel and Al Mulhim (2019) examined the 
influence of Augmented Reality on students’ 
achievement and attitude, concluding that us-
ing AR has improved the students’ learning 
achievement and attitude. 
The Technological Pedagogical Content 
Knowledge (TPACK) Framework

 The TPACK framework identifies what 
teachers need to know to teach with assis-
tances of technology (Mishra & Koehler, 
2006). The framework of pedagogical content 
knowledge (PCK) by Shulman (1986) was 

the foundation of TPACK. TPACK consists 
of seven components (Figure 1): technologi-
cal knowledge (TK), pedagogical knowledge 
(PK), content knowledge (CK), technological 
pedagogical knowledge (TPK), pedagogi-
cal content knowledge (PCK), technological 
content knowledge (TCK) and technological 
pedagogical knowledge content (TPACK).

Fig. 1: The TPACK framework (Reproduced by per-
mission of the publisher, ©2012 by tpack.org)

 Koehler and Mishra (2009) define technol-
ogy knowledge as the ability to understand 
different technologies, from low-tech to 
high-tech. The concept of content knowledge 
refers to the ability to understand a definite 
topic that is being taught or learned. Further-
more, the content they are going to teach must 
be understood by teachers, as well as how the 
nature of knowledge varies among different 
subject areas. Learning and teaching methods 
are referred to as pedagogical knowledge. 
Classroom management, assessment, subject 
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plans and student learning are included in this 
category. Pedagogical content knowledge re-
fers to teaching related to content knowledge 
related to pedagogy. Furthermore, in terms 
of the content knowledge of pedagogical 
content, each content area requires different 
pedagogical content, since it combines both 
content and pedagogy to develop more effec-
tive practices within it (Mishra & Koehler, 
2006). The concept of technological content 
knowledge refers to the understanding of how 
technology can be used to create new repre-
sentations for a variety of content types. By 
incorporating certain technologies, teach-
ers have the ability to change how students 
practice and comprehend a particular subject 
matter. Using different technologies in the 
classroom and understanding how they can 
change teaching methods is what is known as 
technological pedagogical knowledge. Final-
ly, TPACK refers to knowledge that teachers 
need in order to effectively utilize technolo-
gy in any subject area. In teaching the con-
tent using appropriate pedagogical methods 
and technologies, teachers instinctively un-
derstand how the three basic components of 
knowledge (CK, PK, TK) interact with one 
another (Mishra & Koehler, 2006; Koehler & 
Mishra, 2009; Koehler et al., 2013).
 Several studies have investigated the in-
fluence of TPACK on teachers’ technology 
adoption, acceptance, competencies, usage 
and perceptions, using different models, theo-
ries and frameworks (Yang et al., 2019; May-
er & Girwidz, 2019; Boche, 2019; Liu, 2019; 
Albrahim, 2020; Andyani et al., 2020; Praso-
jo et al., 2020). Yang et al. (2019) investigate 

the integration of portable digital devices 
(E-Schoolbag) into teaching. They examine 
the ability of teachers’ TPACK in their inten-
tion in utilising E-Schoolbag by distributing 
a questionnaire to a total of 1,185 teachers. 
The results indicate that through both per-
ceived usefulness in addition to ease of use, 
the teachers’ TPACK level significantly in-
fluenced their acceptance of E-Schoolbag. 
A significant correlation was found between 
the technological knowledge component and 
E-Schoolbag acceptance, more than that of 
the pedagogical knowledge or content knowl-
edge components. Moreover, the path coeffi-
cient showed that TPACK was more influen-
tial on the EOU than the PU. However, PK 
and pedagogical content knowledge showed 
less prediction compared to other TPACK 
components. TPACK was examined by May-
er and Girwidz (2019) as it relates to teachers’ 
acceptance of multimedia applications. Their 
questionnaire was distributed to a total of 174 
teachers. The findings indicated that TPACK 
has significantly influenced perceived useful-
ness and perceived ease as moderators. How-
ever, TPACK had no significant direct influ-
ence on the perceived personal usefulness of 
multimedia applications in teaching.
 The Technology Acceptance Model (TAM) 
 Davis (1989) introduced the technology ac-
ceptance model (TAM) on the basis of the the-
ory of reasoned action (TRA), to determine 
users’ willingness to adopt new technologies. 
This model relies on the assumption that the 
intention of users to use a technology is de-
pendent on how useful it is for them and how 
easy it is to use. In addition, Davis (1989) ar-
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Fig. 2: The technology acceptance model (TAM)

gues that the benefits of modern technology 
are directly related to their ease of use. More-

over, perceived ease of use is directly related 
to perceived usefulness (Figure 2).

The reason behind choosing the TAM in 
this research is its applicability and validity in 
determining the influence of external factors 
on users’ behavioural intention towards us-
ing and adopting new technologies (Billanes 
& Enevoldsen, 2021; Al-Qaysi et al., 2021). 
The TAM is extended to include the main 
constructs of TPACK, and the mediating ef-
fect of attitude has been eliminated to exam-
ine the direct effect of the proposed factors on 
teachers’ behavioural intention towards using 
augmented reality. 
 In regard to augmented reality research using 
the TAM, (Jang et al., 2021) used the model 
to examine the relationship between techno-
logical pedagogical and content knowledge 
social norms and motivational support on 
teachers’ intention to use augmented reality 
and virtual reality. A total of 292 teachers re-
sponded to the research questionnaire. The 
results showed that technological pedagogi-
cal and content knowledge have a significant 
effect on both perceived usefulness and per-
ceived ease of use. Moreover, motivational 
support was found to have a positive influ-
ence on perceived ease of use and eventually 
affected the attitude and behavioural inten-
tion. The research suggests that teachers need 
more professional development regarding the 

use of augmented reality and virtual reality 
technology.

 Salmee (2019) investigated the percep-
tion of English teachers towards using aug-
mented reality based on the TAM. The sur-
vey was distributed to 180 English teachers. 
The findings of the study indicate a relatively 
high acceptance of AR by English teachers. 
The influence of perceived usefulness and 
behavioural intention on teachers’ acceptance 
was significant and contributed highly, while 
the perceived ease of use was significantly 
correlated at a moderate level. The study con-
cluded that teachers are ready to adopt AR, but 
the training of the teachers must be taken into 
consideration prior to any implementation.

 Ma et al. (2021) investigated augmented 
reality acceptance by K–12 teachers based on 
the TAM. A total of 213 teachers contributed 
in this research. The TAM was extended to 
include additional factors such as external en-
vironment, self-efficacy and system charac-
teristics. The results illustrated that teachers’ 
intention to employ AR was directly affected 
by the, self-efficacy, perceived usefulness, 
perceived ease of use and external environ-
ment. Furthermore, the intentions of teach-
ers’ towards using Augmented Reality were 
indirectly influenced by system characteris-
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tics through mediating variables. Hence, the 
current research is sought out to investigate 
only the direct influence of TPACK on teach-
ers’ behavioural intention to use AR based on 
the TAM. 
 Research Methodology 
Research Design and Sampling 

 Due to the nature of this research, a de-
scriptive research design was adopted, apply-
ing a quantitative method approach in order 
to investigate the influence TPACK factors 
on English teachers’ behavioural intention 
towards using AR. The questionnaire was dis-
tributed, after obtaining official permission, 
to a total number of 255 English teachers 
using simple random techniques during the 
second and third semesters of the 2021–2022 
academic year within the Aljouf Region. The 
obtained sample was 187 valid respondents 
with response rate of 73.3%. 
Proposed Research Model

 To achieve the research objective, the 
proposed research model integrates the main 
construct of the TAM and TPACK factors 
in order to examine its influence on English 
teachers’ behavioural intention towards using 
AR. Figure 3 shows the list of proposed ex-
amined factors.

 

Fig. 3: Proposed research model

 Research Question and Hypotheses 
 The main research question is: Do the 

proposed factors influence teachers’ be-
havioural intention towards using augmented 
reality? The following hypotheses are formu-
lated in order to answer the research question: 

H1: Perceived usefulness (PU) has a sig-
nificant influence on teachers’ behavioural in-
tention towards using augmented reality.

H2: Perceived ease of use (PEU) has a 
significant influence on teachers’ behavioural 
intention towards using augmented reality.

H3: Technological knowledge (TK) has a 
significant influence on teachers’ behavioural 
intention towards using augmented reality.

H4: Pedagogical knowledge (PK) has a 
significant influence on teachers’ behavioural 
intention towards using augmented reality.

H5: Content knowledge (CK) has a sig-
nificant influence on teachers’ behavioural 
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intention towards using augmented reality.
H6: Technological pedagogical knowl-

edge (TPK) has a significant influence on 
teachers’ behavioural intention towards using 
augmented reality.

H7: Pedagogical content knowledge 
(PCK) has a significant influence on teach-
ers’ behavioural intention towards using aug-
mented reality.

H8: Technological content knowledge 
(TCK) has a significant influence on teach-
ers’ behavioural intention towards using aug-
mented reality.

H9: Technological pedagogical content 
knowledge (TPACK) has a significant influ-

ence on teachers’ behavioural intention to-
wards using augmented reality.

 Instrument Development
 An extensive systematic review of re-

lated literature was conducted to develop 
the instruments (Davis, 1989; Schmidt et 
al., 2009; Bingimlas, 2018; Sariçoban et al., 
2019; Yang et al., 2019). The questionnaire 
has two main sections: the demographic ques-
tions (gender, age and the teachers’ experi-
ence in using technology) and the 46 items 
measuring the proposed factors. A four-point 
Likert scale ranging from 1 (strongly agree) 
to 4 (strongly disagree) was employed. Table 
1 illustrates the proposed factors, number of 

items and related references.
 Table 1: Proposed factors, number of items and references

Factor # of items Adapted References 

Perceived Usefulness (PU) 6 Davis, 1989

Perceived Ease of Use (PEU) 6 Davis, 1989

Technological Knowledge (TK) 5 Schmidt et al., 2009, Yang et al,2019, Bingimlas, 2018

Pedagogical Knowledge(PK) 5 Sariçoban, A., Tosuncuoğlu, İ., & Kirmizi, 

Ö,2019;  Bingimlas, 2018

Content Knowledge (CK) 4 Schmidt et al., 2009,Bingimlas, 2018, 

Technological Pedagogical Knowledge(TPK) 4 Bingimlas, 2018,

Pedagogical Content Knowledge (PCK), 4 Sariçoban, A., Tosuncuoğlu, İ., & Kirmizi, Ö,2019. 

Technological Content Knowledge(TCK), 4 Yang et al, 2019, Bingimlas, 2018

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) 4 Yang et al, 2019, Sariçoban, A., Tosuncuoğlu, İ., & 

Kirmizi, Ö.,2019. 

Behavioral Intention (BI) 4 Davis, 1989

Total 46

 Instrument Validity, Reliability and Fac-
tors Analysis 

 The initial questionnaire was sent to 
three experts in the area of instructional tech-
nology for face validity and content. The 
experts’ comments were taken into consid-
eration, and several amendments were made 
on the basis of their suggestions. Moreover, 
the instrument was validated in terms of re-

liability using Cronbach’s alpha. The values 
of the Cronbach’s alpha coefficient were con-
sidered as acceptable and adequate, as they 
were greater than 0.70 advised by (Hair et 
al., 2010). Furthermore, the accuracy of in-
strumentation was checked using factor anal-
ysis. The requirements of an exploratory 
factor analysis (EFA) were met. The results 
of the factor analysis indicated that the Kai-
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ser–Meyer–Olkin (KMO) value was greater 
than the acceptable cut-off level of 0.50. The 
Bartlett’s test of sphericity was significant at 
*** p < .001 and chi-square value (df=861) 
was 7309.242. The factor loadings extraction 

showed a high level of 
loading, above the acceptable level of 

0.50 (Hair et al., 2010). Table 2 demonstrates 
the validation of the instruments using the re-
liability test and factor analysis. 

Table 2: Factor analysis and reliability test output (n=187)

Constructs

Component 
(Factor Loading (> 0.50  Cumulative

% of vari-

 ance

(α)

(0.70 >)1 2 3 4 5 6 7 8 9
PU1 913. 11.085 0.93

PU2 896.

PU3 885.

PU4 845.

PU5 828.

PU6 790.

PEU1 915. 21.508 0.92

PEU3 904.

PEU2 865.

PEU4 807.

PEU5 788.

PEU6 775.

PK2 944. 31.434 0.93

PK1 941.

PK4 939.

PK5 753.

PK3 750.

TK1 947. 40.907 0.91

TK2 945.

TK3 923.

TK4 825.

TK5 684.
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TPK4 901. 48.024 0.87

TPK3 888.

TPK1 760.

TPK2 733.

TPACK2 883. 55.076 0.85

TPACK3 838.

TPACK4 813.

TPACK1 788.

CK4 923. 62.080 0.86

CK3 922.

CK1 716.

CK2 624.

PCK1 820. 68.022 0.78

PCK4 780.

PCK2 755.

PCK3 672.

TCK2 837. 73.958 0.77

TCK1 798.

TCK3 726.

TCK4 701.

Extraction Method: Principal Component Analysis; Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization, *** p < 
.001; ** p < .01 

As a result, indicated in Table 2, the in-
strument is valid, and further analysis can be 
performed using other techniques. 
 Data Analysis and Discussion

 SPSS 26 was utilised to analyse the re-
search data. The data analysis deploys differ-
ent techniques in order to test the proposed 
hypotheses, including a product-moment 
correlation analysis and a linear regression 

analysis. To understand the participants’ char-
acteristics, Table 3 shows the profile of the 
respondents.
 Respondents’ Profile

 As Table 3 indicates, the total number of 
valid respondents was 187 English teachers. 
Most of the respondents in this research were 
female 61%, while only 39% were male. The 
majority of respondents were aged between 
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41 and 49 years old. Most of the teachers who 
participated in this research had between 10 
and 20 years of experience. The variety of the 
respondents’ characteristics helps reduce bias 
and gives a reasonable representation of the 
research population.
Table 3: Respondents’ profiles of teachers

PercentageFrequencyCharacteristics

39%73MGender

61%114F

26.2%4930–25Age

21.9%4140–31

47.1%8849–41

4.8%950 <

26.7%50years 5 < Years of

Experience
20.3%38years 5-10

47.6%89years 20–10

5.3%10years 20 <

100%187 Total

Hypotheses Testing 
 Nine hypotheses were formulated in 

order to answer the research question: Do 
the proposed factors influence teachers’ be-
havioural intention towards using augmented 
reality? A product-moment correlation analy-
sis was performed to detect the strength and 
direction of the examined factors. Table 4 il-
lustrates the results of the correlation analysis 
of the examined factors. 

Table 4: Product-moment correlation analysis (N = 

187)
(BI) Factors

1(Behavioral Intention (BI
(**) 0.846(Perceived Usefulness (PU

(**) 0.819
 Perceived Ease of Use
((PEU

(**) 0.853
 Technological Knowledge
((TK

(**) 0.897
Pedagogical Knowl-
(edge(PK

(**) 0.835(Content Knowledge (CK

(**) 0.792
 Technological Pedagogical
(Knowledge(TPK

(**) 0.784
 Pedagogical Content
,(Knowledge (PCK

(**) 0.830
 Technological Content
,(Knowledge(TCK

(**) 0.814
 Technological Pedagogical
(Content Knowledge (TPACK

 As Table 4 depicts, the results revealed that 
the correlation coefficient values are positive-
ly ranged between 0.897 and 0.784, which in-
dicates a strong positive relationship between 
the examined factors.
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Table 5: Regression analysis of examined factors (N = 187)
Model Summary

Model R

 R

Square

 Adjusted R

Square

 Std. Error of

the Estimate Sig. F Change

1 962a. 925. 922. 17328. 000.

a. Predictors: (Constant), PU, PEU, TK, PK, CK, TPK, PCK, TCK, TPACK

    
ANOVAa

Model
 Sum of
Squares df Mean Square F .Sig

1 Regression 65.924 9 7.325 243.950 (a)000.

Residual 5.315 177 030.

Total 71.238 186

a. Predictors: (Constant), PU, PEU, TK, PK, CK, TPK, PCK, TCK, TPACK

Coefficientsa

Model
Unstandardized Coeffi-

cients
 Standardized
Coefficients

t .SigB Std. Error Beta

1 (Constant) 200.- 076. -2.616 010.

PU 137. 039. 139. 3.490 001.

PEU 169. 036. 160. 4.487 000.

TK 182. 037. 189. 4.847 000.

PK 161. 052. 158. 3.081 002.

CK 083. 038. 084. 2.180 031.

TPK 101. 031. 115. 3.236 001.

PCK 021. 037. 021. 561. 576.

TCK 115. 034. 127. 3.408 001.

TPACK 119. 040. 109. 2.921 004.

a. Dependent Variable: Behavioral Intention

 The results in Table 5 revealed that the 
overall linear regression was statistically sig-
nificant (R2 = .925, F (9, 186) = 243.950, p < 
.01). The proposed factors explained 92.5% of 
the total variance of the teachers’ behavioural 
intention towards using augmented reality. 
Therefore, the examined factors of perceived 
usefulness, perceived ease of use, technologi-
cal knowledge, pedagogical knowledge, con-
tent knowledge, technological pedagogical 
knowledge, technological content knowledge 
and technological pedagogical knowledge 
content significantly influence teachers’ be-

havioural intention towards using augmented 
reality. However, pedagogical content knowl-
edge (PCK) insignificantly contributed, with 
β = .576, t = .561, at the significance level 
of p < .01. Several studies have indicated 
the importance of PCK in teachers’ prepa-
ration in using technology (Ma et al. 2021; 
Mailizar et al., 2021); nevertheless, the study 
findings are consistent with the study of Yang 
et al. (2019), which has a similar issue with 
the prediction of PCK due to the fact that 
the teachers become less interested in PCK 
items when they do not utilise the technology 
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in their teaching process. Therefore, the in-
significant influence of PCK in the proposed 
model could be justified due to measuring 
the behavioural intention, not actual usage, 
of augmented reality. The most significant 
contributing factor to teachers’ behavioural 
intention towards using augmented reality 
was technological knowledge, with β = .189, 
t = 4.847, at the significance level of p < .01. 

The second contributing factor to teach-
ers’ behavioural intention towards using 
augmented reality was perceived ease of use 
(PEU), with β = .160, t = 4.487, at the signifi-
cance level of p < .01. The third contributing 
factor to teachers’ behavioural intention to-
wards using augmented reality was perceived 
usefulness (PU), with β = .130, t = 3.490, at 
the significance level of p < .01. The results of 
these top three contributing factors draw at-
tention to the significant influence of techno-
logical factors in both TPACK and the TAM 
in predicting the users’ behavioural intention. 

This is consistent with the research of 
Mailizar et al. (2021), which confirmed the 
significant influence of teachers’ TPACK on 
their behavioural intention in online devel-
opment settings. Furthermore, technological 
content knowledge (TCK) contributed sig-
nificantly, with β = .127, t = 3.408, at the sig-
nificance level of p < .01, followed by both 
technological pedagogical knowledge (TPK) 
and pedagogical knowledge (PK), with the 
respective results of β = .115, β = .158, t = 
3.236, t = 3. 081, at the significance level of 
p < .01, consistent with other studies (Pre-
sidio et al., 2020; Jang et al., 2021). In con-
trast to the studies of Joo et al. (2018) and 
Joo et al. (2016) regarding the insignificant 

influence of TPACK on teachers’ behavioural 
intention towards using augmented reality, 
TPACK contributed significantly to teach-
ers’ behavioural intention towards using aug-
mented reality, with β = .109, t = 2.921, at the 
significance level of p < .01, which confirms 
other studies (Jang et al., 2021; Andyani et 
al., 2020). Surprisingly, the last significant 
weak contributing factor in the model was 
content knowledge (CK), with β = .084, t = 
2.180, at the significance level of p < .05. 
This result regarding CK’s weak significant 
contribution might be due to the high level 
of teachers’ knowledge of the subject mat-
ter they teach, which is consistent with Peng 
and Dude (2016), who investigate the rela-
tionship between teachers’ TPACK and their 
technology integration and usage. Table 6 
shows an overview of the results of the re-
gression analysis used to test the hypotheses. 
 Table 6: Results of the hypotheses tested

 Hypothesis Statement Result

H1 Perceived usefulness (PU) has a signifi-
cant influence on teachers’ behavioural in-
.tention towards using augmented reality

Accepted

H2 Perceived ease of use (PEU) has a signif-
 icant influence on teachers’ behavioural
.intention towards using augmented reality

Accepted

H3 Technological knowledge (TK) has a signifi-
cant influence on teachers’ behavioural inten-
.tion towards using augmented reality

Accepted

H4 Pedagogical knowledge (PK) has a signif-
 icant influence on teachers’ behavioural

.intention towards using augmented reality

Accepted

H5 Content knowledge (CK) has a signifi-
cant influence on teachers’ behavioural in-
.tention towards using augmented reality

Accepted

H6  Technological pedagogical knowledge
(TPK) has a significant influence on teach-
 ers’ behavioural intention towards using

.augmented reality

Accepted

H7  Pedagogical content knowledge (PCK) has a
 significant influence on teachers’ behavioural
.intention towards using augmented reality

Rejected
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 Hypothesis Statement Result

H8  Technological content knowledge (TCK) has
a significant influence on teachers’ behavior-
.al intention towards using augmented reality

Accepted

H9 Technological pedagogical content knowl-
 edge (TPACK) has a significant influence on
teachers’ behavioural intention towards us-
.ing augmented reality

Accepted

 Theoretical and Practical Implications
 In terms of the TAM’s main constructs, 

applicability and validity were confirmed 
with respect to measuring teachers’ be-
havioural intention towards using augment-
ed reality. The main two predictors of TAM 
namely perceived usefulness and ease of use 
have contributed significantly to the per-
centage of the total variance that explains 
teachers’ behavioural intention towards us-
ing augmented reality. Furthermore, the ap-
plicability of the TAM to include additional 
factors is confirmed in order to examine the 
users’ acceptance and behavioural intention 
towards using new technologies in the field 
of education. The removal of attitude from 
this research model confirms other extended 
models of the TAM, such as the TAMII by 
Venkatesh and Davis (1996) and other recent 
research (Sánchez-Prieto et al., 2017; Ahmed 
et al., 2020; Alsharo et al., 2020) that support 
the elimination of the attitudinal factor as a 
mediating variable in research on user accep-
tance. Therefore, the role of attitude needs to 
be reconsidered because it does not seem to 
affect the applicability of the TAM prediction 
and has no direct influence on the users’ ac-
ceptance in the TAM. 

 Based on the research results, the prac-
tical implication regarding the preparation of 
English teachers in using new technologies 

such as augmented reality must take stake-
holders into account. Besides the importance 
of teachers’ perception of a technology’s 
usefulness and ease of use, teachers must be 
prepared from knowledge, pedagogical and 
technological perspective so as to effectively 
integrate augmented reality into the process 
of teaching. The results revealed that teach-
ers’ behavioural intention was influenced by 
TPACK factors –technological knowledge, 
pedagogical knowledge, technological ped-
agogical knowledge, pedagogical content 
knowledge and technological content knowl-
edge, with the exception of the effect of con-
tent knowledge. Therefore, teachers need 
training in terms of technological and ped-
agogical knowledge factors, rather than fo-
cusing only on the development of their sub-
ject matter. The significant influence of the 
TPACK factors should be taken into consid-
eration by Ministry of Education stakehold-
ers and administrators; they should provide 
teachers with suitable training courses so that 
they can maximize the successful integration 
and usage of new technologies such as aug-
mented reality. 
Conclusions, Limitations and Suggestions

The research sought to investigate the in-
fluence of TPACK on English teachers’ be-
havioural intention towards using augmented 
reality in the foundation of the TAM. The 
TPACK framework was integrated effective-
ly into the TAM, and both models showed 
tremendous applicability in addition to valid-
ity in an educational setting. 

 The research findings revealed that the 
examined factors of perceived usefulness, 
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perceived ease of use, technological knowl-
edge, pedagogical knowledge, technological 
pedagogical knowledge, pedagogical content 
knowledge (PCK) and technological content 
knowledge (TCK) significantly influenced 
the English teachers’ behavioural intention 
towards using augmented reality, with the ex-
ception of the content knowledge effect.

 Several limitations of this research need 
to be addressed. The research is limited in 
terms of sample size to one region; therefore, 
it would be useful for future research to in-
crease the sample size and implement such 
research in different regions for the purpos-
es of generalization. Furthermore, the data 
were collected using a quantitative method; 
future research could use different research 
methods such as a qualitative approach to get 
a richer and more in-depth understanding of 
the reasons behind the influence of the ex-
amined factors. Moreover, the TAM was the 
theoretical foundation in this research, and 
this study only examined the direct relation-
ships between the examined factors and the 
teachers’ behavioural intention towards using 
augmented reality. Thus, it is recommended 
for future research to use other relevant the-
oretical models and frameworks, such as the 
theory of planned behaviour (TPB) and the 
unified theory of acceptance and use of tech-
nology (UTAUT). Additionally, the causal re-
lationships of the examined factors could be 
examined as antecedents of the original con-
structs of other models in order to validate the 
significant influence of the examined factors 
obtained in this research. 
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