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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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الفهم  تنمية  على  وأثره  والرايضيات،  واهلندسة  والتكنولوجيا  العلوم  تعليم  يف  مقرتح   أمنوذج 
املفاهيمي للطالبات املوهوابت علمًيا يف املرحلة الثانوية

د. صاحلة على حممد آل ريعة
وزارة التعليم – المملكة العربية السعودية

  أ.د سنية حممد عبد الرمحن الشافعي
   جامعتي الملك خالد وقناة السويس                     

A proposed model in STEM education and its effect on the development of 
conceptual understanding for high school scientifically talented female students

Prof Dr. Sania.M. El Shafei
KKU And Suez Canal Universities

Dr. Salha. A.Al Reah  
SA. Education ministry

الطالبات املوهوابت  املفاهيمي،  الفهم   ،STEM تعليم الكلمات املفتاحية: 
علمًيا، األمنوذج املقرتح.

أثره  وقياس   ،STEM تعليم  يف  أمنوذج  بناء  إىل  البحث  هدف  امللخص:   
ابملرحلة  علمًيا  الفائقات  املوهوابت  الطالبات  لدى  املفاهيمي  الفهم  تنمية  على 
البحث;  منهجي  استخدام  مت  ذلك  ولتحقيق  السعودية،  العربية  ابململكة  الثانوية 
الفائقات  الطالبات املوهوابت  التجرييب، واُختريت عينة قصدية من  الوصفي وشبه 
علمًيا من املدرسة الثانوية األوىل أبحد رفيدة مبنطقة عسري التعليمية. وقد بلغ عدد 
طالبات   )8( عدد  إىل  مت  ُقسِّ الثانوي،  األول  ابلصف  طالبة   )20( العينة  أفراد 
جمموعة جتريبية )4 جمموعات كل جمموعة فيها طالبتان(، وعدد )12( طالبة جمموعة 
ضابطة. أُعدت أداة البحث وهي اختبار الفهم املفاهيمي وُأجرى له الضبط العلمي 
تعتمد  مراحل  املقرتح مخس  األمنوذج  تضمن  العينة.  أفراد  على  وبعداًًي  قبلًيا  وطُبق 
على االستجواب االستقصائي، اشتملت على عشر خطوات إجرائية، ولقياس أثر 
احلرارية"،  "الديناميكا  موضوع  لتدريس  التجريبية  العينة  أفراد  على  طُبق  األمنوذج 
دالة  فروٍق  وجود  النتائج  أظهرت  املعتادة.  ابلطريقة  درست  الضابطة  اجملموعة  أمَّا 
إحصائًيا عند مستوى احتمال أقل من )0.05(، وذلك بني متوسطات رتب درجات 
الفهم  اختبار  الضابطة على  التجريبية ومتوسطات رتب درجات اجملموعة  اجملموعة 
األعلى؛  الرتب  متوسط  ذات  التجريبية  اجملموعة  لصاحل  وأبعاده،  املفاهيمي ككل 
حيث كانت قيمة “U” )0.000(، كما كانت قيمة" Z "  دالة إحصائًيا عند 
مستوى )0.000(، كذلك أظهرت النتائج أنَّ قيمة حجم التأثري للمتغري املستقل 
وفًقا حملكات فيلد )Field( كان كبريًا؛ ألنَّ قيمته أعلى من القيمة املعيارية )0.5(، 
وهذا يدل على أتثري األمنوذج املقرتح لتعليم STEM يف تنمية الفهم املفاهيمي لدى 
اليت  النتائج  التوصيات واملقرتحات يف ضوء  التجريبية، وقد ِصيغت  العينة  طالبات 

جرى التوصل إليها. 

Key Words:  STEM education, conceptual understanding, 
scientifically talented female students, proposed model. 

 Abstract: The aim of the research is to build a model in 
STEM education, and to measure its effect on the development 
of conceptual understanding among talented female students 
who are scientifically advanced in high school in Saudi Arabia. 
To achieve this, the descriptive and semi-experimental research 
methodology was used, and a sample of scientifically talented 
female students was selected from the first high school in Ouhed 
Rafida, Asir Educational District. The sample numbered 20 fe-
male students in the first grade of secondary school, divided 
into 8 female students in an experimental group (4 groups each 
with two students) and 12 female students for a control group. 
The research tool (a conceptual understanding test) was pre-
pared and conducted scientific control and applied pre-post to 
the sample members. The proposed model was contained five 
stages based on investigative questioning, which included 10 
procedural steps. To measure the effect of the model applied to 
the members of the experimental sample to teach the subject of 
“thermodynamics”, and the control group studied in the usual 
way. The results showed statistically significant differences at a 
probability level below (0.05) between the average grades of the 
experimental group grades and the average grades of the con-
trol group in the conceptual understanding test as a whole and 
its dimensions, in favor of the experimental group, where the 
value of “U” (0.000) was also statistically significant at the level 
(0.000). The Z value was also statistically significant at a level 
(0.000). The results also showed that the value of the effect of the 
independent variable according to (field) was significant because 
its value was higher than the standard value (0.5), indicating the 
impact of the proposed STEM education model on the develop-
ment of conceptual understanding among experimental sample 
students. Recommendations and suggestions were formulated in 
the light of the findings.
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مقدمة:
املعاصر  العامل  على  املعلوماتية  الثورة  عكست 
توجهات وأفكار مغايرة، تؤكد على وحدة املعرفة وأمهية 
اصطالح  عليه  أُطلق  فيما  التخصصات  بني  التكامل 
وقد   "  Interdisciplinary التخصصات  "تداخل 
 National Science) للعلوم  الوطنية  املؤسسة  قدَّمت 
Foundation (NSF) يف أمريكا يف عام 2003 نظام 

وميثل  عقدين،  قرابة  اسُتخِدم  الذي   ،"STEM" تعليم 
منوذًجا عملًيا لتداخل التخصصات يهدف إىل إحداث 
العلوم  التكامل بني جماالت منفصلة ومتميزة،  تشمل 
على  وأتسست  والراًيضيات،  واهلندسة  والتكنولوجيا 
مباشرة  تركز  عديدة  تعليمية  وبرامج  مناذج  النظام  هذا 
على مداخل جديدة للتكامل بني تلك احلقول املنفصلة 
 :STEM تعليم  نظام  ويشمل   (Sanders, 2012).
أكثر  أو  جمالني  بني  للدمج  والتعلُّم  للتدريس  مداخل 
واهلندسة  والتكنولوجيا  العلوم  موضوعات  جماالت  من 
على  تُؤسس  حبيث  )الشهراين،2013(؛  والراًيضيات 
التصميم  على  اعتمادها  حيث  من  التدريس  مبادئ 
Purposeful design and inqui- والتقصي   اهلادف

التكنولوجي  التصميم  بني  جيمع  الذي   ،(ry (Pd &I

بيئة  الطالب يف  بدمج  العلمي  واالستقصاء  واهلندسي 
هذا  من  واهلدف  املشكالت،  حلل  حقيقية  تعليمية 
من  املتعلم  لدى  املتكاملة  املعرفة  بناء  دعم  هو  الدمج 
خالل التصميمات التكنولوجية واهلندسية. وتقوم على 
يف  الطالب  دمج  تستدعي  اليت  التدريسية  الفرضية 
 Hands on Minds on املمارسات اليدوية والعقلية مًعا
لتحقيق خمرجات تعليمية أفضل (Wells,2016)، ويعدُّ 
قيمة  ذا   STEM إطار  يف  وتعلمهم  الطالب  تدريس 
Interna- يتنعكس على اجملتمع يف حتسني أدائهم العامل

tional performance، ونوعية احلياة اليومية هلم، ولعل 

 Kelley;( اجملال  هذا  يف  العاملي  املنظور  يواكب  هذا 
Knowles ,2016( فالطالب الذين لديهم معرفة متقدمة 

أفضل  فرٌص  لديهم  يكون  أن  املرجح  من   STEM يف 
 ،Basham & Marino, 2013) يف جمال سوق العمل
وأن نقص القوى العاملة يف هذا اجملال ميثل حتداًًي للعامل 
Hurley, Chevrette ,Acharya, Lozano, Garavi-)

to, Heinritz & Handelsman ,2021). أنَّ التكامل 

ذات  العلمية  املداخل  من  هو   ،STEM جماالت  بني 
الضرورة لتحسني خمرجات التعليم القادرة على املنافسة 
واملستقبلي  احلايل  العصر  متطلبات  ومقابلة  املتمكنة، 
إجياد  وحماولة  والعشرين،  احلادي  القرن  مهارات  لتعزيز 
حلول للمشكالت والتحداًيت العاملية. عموًما يهدف 
STEM Research Council, 2012 Nation-  تعليم

al ؛ نيكوالس وغازي، 2012(، إىل: إعداد الطالب 

للقيام بدوٍر بنَّاء وعملي يف جمتمع املعرفة والتكنولوجيا، 
معرفة  واستكشاف  وتوسيعها  املعرفة  دمج  خالل  من 
على  مبنية  عالية  جودة  ذات  خمرجات  متثل  جديدة 
التفكري  طرق  يف  واإلبداع  والطبيعية،  األساسية  العلوم 
املعلومات  ومزج  القضااًي،  عرض  على  القدرة  بتطوير 
من وجهات نظر متعددة خارج نطاق النظام الواحد، 
وحتقيق التكامل مبعىن إدراك ومواجهة االختالفات بني 
اجملاالت التخصصية املختلفة للوصول إىل وحدة املعرفة 
املتكاملة، وإنتاج املعرفة اجلديدة. ويكمن غرض التعليم 
يف   )Gardner, 1991a 2000a( جاردنر  يراه  كما 
والبيولوجي،  املادي  العامل  فهم  املفاهيمي،  الفهم  تعزيز 
وفهم عامل الذات واآلخرين، والتمييز بني الفهم احلقيقي 
إتقان  يف  احلقيقي  الفهم  يتمثل  إذ  السطحي؛  والفهم 
إتقان  إىل  إضافة  العلمي،  للمبدأ  األساسية  املفاهيم 
عملهم، كما  يف  اخلرباء  يستخدمها  اليت  اإلجراءات 
ينتقل الفهم احلقيقي عرب املواقف؛ إذ ينتقل من املدرسة 
فئًة  علمًيا  الفائقون  الطالب  وميثل  الواقعي.  العامل  إىل 
من املتعلمني الذين حيتاجون إىل ممارسات خمتلفة وأكثر 
تطورًا؛ ألنَّ هلم حاجات ختتلف عن اآلخرين العاديني 
)ماكفارلني،2017(، فهم حيتاجون إىل جتارب تعليمية 
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وخربات علمية تتسم ابلتحدي لتكون مرضية ومشبعة 
ومناسبة حلاجاهتم، وهم حباجة أيًضا إىل التعلم والتحفيز 
دفع  وقد   .)2002 وصادق،  )الشربيين  والتشجيع 
التسارع يف جمال تربية املوهوبني على املستوى العاملي، 
قيام املعنيني على املستوى العريب ابلدعوة إىل اكتشاف 
الفاعلة  الشراكة  إبقامة  الطالب  من  الفئة  هذه  ورعاية 
مع املؤسسات العاملية والعربية، والسيما يف جمال املناهج 
اإلثرائية( اجمللس العريب للموهوبني واملتفوقني،2019(، 
STEM؛ حيث  تعليم  جمال  اخلصوص يف  وجه  وعلى 
توجد حركات نشطة إلعداد أجيال املستقبل فيما خيص 
هذه الفئة بتزويدهم بنوعية عالية من التعليم، الحتياج 
هذه الفئة إىل الدعم والرعاية فيما خيص تصميم برامج 
تعليمهم، وإعداد وتدريب معلميهم. وقد دشنت مؤسسة 
امللك        عبدالعزيز "موهبة"، برانمج STEM  لرعاية 
املوهوبني يف عام )2016(، تزامًنا مع األولواًيت الوطنية 
ودعم التحول إىل جمتمع املعرفة والنظام الوطين لالبتكار، 
حتقيًقا  املختلفة  الوطنية  واملشاريع  اخلطط  جناح  وتعزيز 
توفري  إىل  الربانمج  ويهدف   ،)2030( اململكة  لرؤية 
فرص تعلُّم متعمقة وإضافية ثرية يف جماالت الراًيضيات 
هؤالء  تدريس  على  ويقوم  املعلومات،  وتقنية  والعلوم 
تطبيق  على  وقادرون  متخصصون  معلمون  الطالب 
احتياجات  مع  تتناسب  تدريسية  وإسرتاتيجيات  طرق 
أنشطة  من  الربانمج  ويتكون  واهتماماهتم،  املوهوبني 
هذه  وتركز  املتقدمة،  اإلثرائية  موهبة  مناهج  من  خمتارة 
الفائق  الطالب  تنمية جوانب عدة عند  األنشطة على 
من خالل الرتكيز على ثالثة أبعاد هي: املعرفة والفهم 
املتقدمان، والقيم واالجتاهات، واملهارات العليا )مؤسسة 
واإلبداع، 2016(.  للموهبة  العزيز ورجاله  عبد  امللك 
مما تقدَّم ميكن استقراء أنَّ تعليم STEM لفئة الطالب 
احلادي  القرن  ضرورات  من  أصبح  الفائقني  املوهوبني 
لديهم  متنورين  متعلمني  بناء  من  حيققه  ملا  والعشرين؛ 

املتكاملة.  العلوم  املعرفة والفهم يف جمال 

مشكلة البحث: 
رعاية  أشكال  من  شكاًل   STEM تعليم  يعدُّ 
العاملي  االهتمام  ملواكبة  ويسعى  الفائقني،  املوهوبني 
أثبتت  القدرات اخلاصة، وقد  الفئة ذات  برعاية  تلك 
عام، ويف  بوجٍه  العريب  املستوى  الدراسات على  بعض 
اململكة العربية السعودية بوجٍه خاص، أنَّ أهداف برامج 
املوهوبني غري واضحة، كما أنَّ أساليب التقومي املتبعة يف 
تلك الربامج غري حمددة، وأوصت إبجراء تقييم ومراجعة 
املناهج  وتطوير  للطالب،  املقدمة  اإلثرائية  للمناهج 
الذكاءات  تراعي  الطالب؛ حبيث  احتياجات  يف ضوء 
مسحية  دراسة  ويف   ،)2013 )العنزي،  هلم  املتعددة 
)2012(عن  القرار  اختاذ  دعم  مركز  أجراها  ميدانية 
واقع رعاية املوهوبني يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
هدفت إىل معرفة واقع رعاية املوهوبني، وكشفت النتائج 
تفوق  العينة  أفراد  الراًيضيات لدى  املوهبة يف جمال  أنَّ 
وحسب  األمر  واقع  يف  واملطلوب  العلمية،  املوهبة 
بصورة  األكادميي  التفوق  يُنمَّى  أنَّ  العاملية  التوجهات 
متوازنة. وقد أشار جروان )2004( بعدم كفاية برامج 
التعليم العام؛ لتلبية حاجات الطالب املوهوبني اخلاصة 
والعامة. من هذا املنطلق، أصبحت رعاية فئة املوهوبني 
ينبغي أن تؤخذ يف  اليت  الضرورات  الفائقني علمًيا من 
وهو  للتعليم،  أفضل  مردوٍد  حتقيق  أجل  من  االعتبار، 
ما يُعطي هؤالء الطالب فرًصا متميزة ووسائل متعددة 
للفهم العميق للمفاهيم العلمية األساسية، وحتويل هذا 
الفهم من موقف مألوف إىل آخر جديد. هذا ما يسعى 
مقرتح يف  أمنوذج  تقدمي  من خالل  إليه  احلايل  البحث 
تعليم STEM وقياس أثره على تنمية الفهم املفاهيمي 

الفئة.  تلك  لدى 
أسئلة البحث:

تتحدد مشكلة البحث يف السؤال الرئيس اآليت:
 ،STEM تعليم  يف  أمنوذج  بناء  ميكن  كيف   "
وقياس أثره على تنمية الفهم املفاهيمي لدى الطالبات 
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الثانوية؟" ويتفرع من السؤال  املوهوابت علمًيا ابملرحلة 
اآلتية: األسئلة  الرئيس 

1.  ما األمنوذج املقرتح لتعليم STEM الذي يؤسس 
العلوم  جماالت  بني  التخصصات  تداخل  على 
الثانوية؟ للمرحلة  والراًيضيات  واهلندسة  والتكنولوجيا 

 STEM لتعليم  املقرتح  األمنوذج  استخدام  أثر  ما   .2
على تنمية الفهم املفاهيمي لدى الطالبات املوهوابت 

الثانوية؟ ابملرحلة  علمًيا 
فروض البحث:

داللة  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  فروق  توجد  ال   .1 
طالبات  درجات  رتب  متوسطات  بني   )0.05(
التطبيق  يف  الضابطة  واجملموعة  التجريبية  اجملموعة 
وأبعاده  ككل  املفاهيمي  الفهم  الختبار  البعدي 

علمًيا. املوهوابت  للطالبات 
ال حيقق التدريس ابستخدام األمنوذج املقرتح يف تعليم   .2 
STEM أثرًا مقبواًل تربواًًي يف تنمية الفهم املفاهيمي 

الثانوية. ابملرحلة  علمًيا  املوهوابت  الطالبات  لدى 
أهـداف البحث:

يهدف البحث احلايل إىل:
تداخل  إىل  يستند   STEM لتعليم  أمنوذج  بناء   .1 
والتكنولوجيا  العلوم  جماالت  بني  التخصصات 

الثانوية. للمرحلة  والراًيضيات  واهلندسة 
 STEM تعرف أثر استخدام األمنوذج املقرتح لتعليم  .2 
الطالبات  لدى  املفاهيمي  الفهم  تنمية  على 

الثانوية. ابملرحلة  علمًيا  املوهوابت 
أمهية البحث: 
األمهية النظرية:

تعليم  على  الضوء  إلقاء  يف  البحث  أمهية  تكمن    .1 
STEM الذي أصبح من متطلبات القرن احلادي 

وظيفي  تعلُّم  حتقيق  إىل  ويهدف  والعشرين، 
وانعكاسات ذلك يف أداء املتعلمني جملراًيت احلياة 

 . لعملية ا
تقدمي إطار مفاهيمي تدريسي لتعليم STEM لفئة   .2 
خاصة، يُؤسس على البحث العلمي املنضبط اخلايل 

من العشوائية.
املوهوابت  فئة  لدى  املفاهيمي  الفهم  أداء  تقومي   .3 
األساسية  العلمية  املفاهيم  يف  علمًيا  الفائقات 
السطحية  االستجاابت  وجتاوز   ،STEM جملاالت 
جديد. موقٍف  إىل  مألوف  موقٍف  من  الفهم  وحتويل 

األمهية التطبيقية:
أمنوذًجا  العام  التعليم  تطوير  على  للقائمني  يُقدَّم   .1 
فئة  مع  استخدامه  ميكن   ،STEM يف  مقرتًحا 

الثانوية.   ابملرحلة  علمًيا  املوهوابت 
علمًيا  ابملوهوابت  اخلاصة  التعلُّم  بيئات  تزويد   .2 
مبصادر التعلُّم املناسبة؛ لرفع كفاءاهتن يف املمارسات 

لعلمية. ا
الفائقات  الطالبات  يشجع  إجرائًيا  أمنوذًجا  تقدمي   .3 
أجل  من  االستقصائي؛  التعلم  ممارسة  على  علمًيا 
 ،STEM العميق للمفاهيم الكربى جملاالت الفهم 
اآلخرين. إىل  الفكرة  أو  املفهوم  وإيصال  بينها  والربط 

ملعلم  دوٍر  استحداث  ضرورة  على  النظرة  يلقي    .4 
يف  مطلًبا  وتدريبه  إعداده  أصبح  الذي   ،STEM

والعشرين. احلادي  القرن 
حدود البحث:

يقتصر البحث على احلدود اآلتية:
 STEM أمنوذج  يف  التخصصات  تداخل  استناد   .1 
موضوعات  بتنفيذ  "الدمج"،  طريقة  إىل  املقرتح 
لتخصصنْي  إجراءات  أو  مشروعات  أو  حمورية 

أكثر.  أو  علمينْي 
اختيار الطالبات املوهوابت الفائقات علمًيا ابملرحلة   .2 
الثانوية، من مدارس منطقة عسري إبداريت تعليم أهبا، 

أحد رفيدة ابململكة العربية السعودية.
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Thermo-) احلرارية  )الديناميكا  موضوع  اختيار   .3 
 )1( فيزاًيء  اإلثرائي  الربانمج  من   ،dynamics

من  الثانوي  األول  ابلصف  علمًيا  للموهوابت 
الثاين 1440هـ؛ إلعداد وتطبيق  الدراسي  الفصل 

املقرتح. لألمنوذج  وفًقا   STEM دروس 
أبعاد  مخسة  يف  املفاهيمي  الفهم  مستوى  قياس   .4 
هي: املعرفة املفاهيمية، التمثيالت املتعددة، الربط 
املشكالت. حل  اإلجراءات،  تفسري  املفاهيمي، 

تراكمي  مبعدٍل  علمًيا  املوهوابت  الطالبات  اختيار   .5 
يف التحصيل مبا يزيد عن 85% يف العام الدراسي 
1440/1439هـ، الاليت ُرِشحن من واقع كشوف 
مكتب التعليم يف منطقة عسري وفًقا حملك الكشف 

املتفوقني. عن 
مصطلحات البحث:

 :STEM تعليم 
"منحى تدريسي approach Instructional متداخل 
أو  اثنني  بني  جيمع   Interdisciplinary التخصصات 
أكثر من جماالت STEM؛ لتنمية معارف املتعلم ومهاراته 
حلل املشكالت احلياتية احلقيقية ذات الصلة ابلظواهر 
تدريس  على كيفية  الرتكيز  فيه  ويتم  والبيئة،  الكونية 
الفائقات  املوهوابت  للطالبات  بفعالية  املتنوع  احملتوى 
 ."idea  Unitary موحد  مفاهيمي  إطار  يف  علمًيا 

:  Understanding Conceptual الفهم املفاهيمي
  "هو قدرة الطالبات املوهوابت الفائقات علمًيا على 
بطرٍق  ومتثيلها  وتصورها  العلمية  املفاهيم  تعريف  إدراك 
متعددة، والربط بني التمثيالت املتعددة للمفهوم الواحد، 
العالقات فيما  املفاهيم املختلفة واكتشاف  والربط بني 
بينها، وتفسري اإلجراءات، وحل املشكالت احلقيقية".

الطالبات املوهوابت علمًيا  
:students female talented Scientifically 

"الطالبات املوهوابت علمًيا هن أولئك الفائقات 
الاليت يعطني دلياًل على قدرهتن على األداء العايل يف 

اجملال العقلي واألكادميي العلمي، وحيتجن تعلم إثرائي 
يعتمد على تكامل املعرفة بني العلوم والتكنولوجيا 
واهلندسة والراًيضيات؛ من أجل تنمية استعداداهتن 

وقابلياهتن للتعلم الوظيفي". 
:A proposed Model األمنوذج املقرتح

جمموعة  يشمل  تدريسي،  مفاهيمي  عمل  "إطار   
مبادئ  وفق  واملنظمة  املخططة  واإلجراءات  املراحل  من 
العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والراًيضيات  التكامل بني 
STEM، والذي يسهم يف تنمية املعرفة املتكاملة الوظيفية 

ويتضمن  علمًيا،  الفائقات  املوهوابت  الطالبات  لدى 
األمنوذج مخس مراحل هي: االخنراط ىف املهمة وحتديد 
املشكلة؛ وضع تصور إلدارة احلل؛ اقرتاح احللول املمكنة 
التعديالت؛  وإجراء  احلل  تقومي  احملتمل؛  احلل  وتطوير 

التطبيق". التعلُّم وتوسيع  تطوير خمرجات 
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

أواًل: تعليم STEM وتداخل التخصصات:
يشري خمتصر تعليم STEM  إىل التكامل بني العلوم 
له  ليس  ما  وهو  والراًيضيات،  واهلندسة  والتكنولوجيا 
يتم  مناذج  أو  مفاهيمي  عمل  إطار  أو  حمدد  تعريٌف 

,  Doig) احلاالت  يف كل  أساسها  على  التطبيق 
 ،(Williams,Swanson,Ferri, & Drake 2019

أفضل  لتعزيز  تعليمي  نظام  إقامة  أجل  ومن  ولكن، 
األربعة  للمجاالت  التكاملي  الطابع  ذات  املمارسات 
ابلضرورة   يتطلب   STEM تعليم  فإنَّ  تشعباهتا،  بكافة 
أن  ينبغي  أي:   ،Re-conceptualized تصور  إعادة 
In- التخصصات    متداخل  STEM كنهٍج   يوضع

والعمليات  احملتوى  تدريس  عند   disciplinarily  ter

اخلاصة بتلك اجملاالت. وجتدر اإلشارة إىل وجود بعض 
الدراسات اليت تعدُّ أنَّ تعليم STEM يقوم على التكامل 
أو دجمها  املعنية  الدراسية  املواد  أكثر من  أو  اثنني  بني 
املنهج  يف  لتضمينها  طرٍق  اقرتاح  مع  القائمة  املواد  يف 
أخرى  دراسات  وتوجد   ،(2009,Cit  .Op,Sanders)
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صورة كياٍن  يف  املنفصلة  التخصصات  تدريس  تعتمد 
االستقصاء  أجل  من   Unitary idea متماسك  واحد 
Breiner, Hark-)  يف حل املشكالت يف العامل الواقعي

ذلك  وعلى   .(ness, Johnson & Koehler, 2012

"التكامل  STEM هي  تعليم  احمّلكية يف  الفكرة  تكون 
بني التخصصات املعنية" مبعىن ارتباط مفاهيم ومهارات 
تلك التخصصات؛ لتكوين مفاهيم ومهارات مفتاحية 
 .(Vasquez, Sncider& Comer.2013) بنّي ختصصيه
للبناء  تصوٍر  وجود  التخصصات  تداخل  ويتطلب 
التفاعل  على  يؤسس  اجلديد  التخصص  يف  املفاهيمي 
بصورة  األخرى  التخصصات  مكوانت  بني  والتداخل 
 Williams, Swnson, Doig, Groves,) مندجمة 
Omuvwie ,2016). وجُيرى التكامل بني التخصصات 

العلمية  املادة  بعرض حمتوى  التنسيق  منها:  بعدة طرق 
بعرض  والتكميل  األخرى،  العلمية  املادة  مع  ابلتزامن 
ملادة  أساسي  حمتوى  الستكمال  العلمية  املادة  حمتوى 
علمية أخرى، والربط بتحديد موضوع حموري مث عرض 
أوجه الشبه واالختالف بني حمتوى وعمليات أكثر من 
مادتني، واالتصال ابستخدام أحد التخصصات العلمية 
لربط التخصصات العلمية األخرى هبا، وكذلك الدمج 
إجراءات  أو  مشروعات  أو  حمورية  موضوعات  بتنفيذ 
وجتدر   (Bybee, 2013).أكثر أو  علميني  لتخصصنْي 
تتميز أبنَّ  املتكاملة   STEM أنَّ مكوانت  إىل  اإلشارة 
أهداف التعلم فيها تكون مرتبطة، ويعتمد سياق تعلم 
االستقصائية  املمارسات  استخدام  على  هبا  احملتوى 
التصميم  اهلندسي والتكنولوجي، كما يرتابط  والتصميم 
ويستند  والراًيضية،  العلمية  املفاهيم  مع  هلا  اهلندسي 
واملشروعات،  الواقعية،  املشكالت  حل  على  التدريس 
والعمل اجلماعي والتواصل، مع التأكيد على استخدام 
أو  القرارات  اختاذ  التكاملي من أجل  التفكري  مهارات 
احلادي  القرن  مهارات  تنمية  وكذلك  احللول،  إجياد 
 (Bybee, Ibid , 2013) ابييب   أكد  وقد  والعشرين. 

العلمية  التخصصات  تداخل  على  القائم  التكامل  أنَّ 
STEM، مع األخذ يف  تعليم  شكاًل من أشكال  يعدُّ 
االعتبار التمثيل املتوازن للمفاهيم األساسية والعمليات 
يف كل مكون من مكوانت STEM، ويستدعى ذلك 
التدريس احلالية  التحول يف أمناط  إحداث املواءمة بني 
يستهدف  الذي  املعلم  وتدريب  إعداد  برامج  وتطوير 
التصميم  على  واالعتماد  املدرسي،  اهلندسي  التصميم 
والتمركز  التحفيز  على  يرتكز  للتعلم  اهلندسي كسياق 
 Fan & Yu,) والتواصل اجلماعي  والعمل  املتعلم  حول 
2017)، وقد أخذ تعليم STEM اهتماًما دولًيا وأكادميًيا 

والعشرين،  احلادي  القرن  من ضرورات  فأصبح  وحبثًيا، 
التخصصات  يف  متمكنني  طالب  بناء  من  حيققه  ملا 
تعتمد  مستقبلية  مهارات  وميتلكون  )البّينية(،  املتداخلة 
مع  وتفاعلهم  الطالب  استقصاء  على  أساسها  يف 
جانب  إيل   ،(Morrison & Bartlett,2009)األفكار
تبين التصميم اهلندسي والتكنولوجي، لتجهيزهم لوظائف  
STEM يف املستقبل، واليت حتتاج متطلبات جديدة. وقد 

ُأجرى مشروع حبثي )2017( على الطالب الفائقني يف 
أورواب من عمر10-18 سنة، جلذب اهتمامهم بتعليم 
الدراسة  حجرات  خارج  التعليم  يف  ودجمهم   STEM

ومنصة  االجتماعي،  التواصل  شبكات  عرب  والتفاعل 
إلكرتونية؛ لتنمية قدراهتم ومهاراهتم حسب احتياجات 
 Makio,) سوق العمل من خالل إطار تدريس إلكرتوين
 Assaad, Makela, Kankaanranta, Fachantidis,

 Dagdilelis, Reid, Rioja del Rio, Pavlysh &

املأمول  املستقبلية  املهارات  ومن   .(Piashkun, 2017

تنميتها لدى الطالب من تعليم STEM: القدرة على 
الواقعي  العامل  املرتبط مبشكالت  االستقصائي  التساؤل 
والتخطيط لإلجابة عنها، التواصل والتفكري بصوٍت عاٍل 
مبستواًيته  التفكري  أدائهم،  تطوير  أجل  من  للمتعلمني 
اقرتاح  عند  والرباهني  لألدلة  األولوية  وإعطاء  العليا، 
احللول للمشكالت احلقيقية، التفسري املوضوعي للنتائج 
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 ،STEM السابقة جملاالت ختصص  ابملعرفة  ربطها  مع 
البنائي " التعلم ذو املعىن" الذي ينتقل  تكوين املفهوم 
أثره إىل مواقف احلياة اليومية، التنظيم الذايت للتعلم من 
خالل توجيه الطالب لتعلمهم ومراقبة وتقييم أخطائهم 
األثر،  تعلُّم ابقي  إىل  للتوصل  والتعديل  اإلعادة  وتقبل 
املتعددة"  "الذكاءات  املفضلة  التعلم  أساليب  توظيف 
لتحقيق أفضل تعلم Sarathy, 2018); ترلينج & فادل، 
2013(. وتتناول الباحثة ضمن هذا احملور بعض مناذج 

املقرتح:                األمنوذج  إعداد  STEM لالسرتشاد هبا يف 

- أمنوذج هاروود (Harwood, 2004-a) وُيسمَّى عجلة 
مناذج  أساس  يعدُّ  ديناميكي  أمنوذج  وهو  االستقصاء، 
STEM، ويصف كيف ميارس العلماء العلم ابستخدام 

العلمي؟، ويف ضوء هذا األمنوذج  مهارات االستقصاء 
أنشطة  من  نشاٍط  أي  يف  الطالب  يعمل  أن  ميكن 
متاًما  خيتلف  وهذا  ضروراًًي،  ذلك  األمنوذج كلما كان 
عن العمل يف اخلطوات اخلطية لنموذج الطريقة العلمية. 
 Kelley ; Knowles, op.cit)  أمنوذج كيلي ونوليز -
بني  للتكامل  مفاهيمي  إطار  عن  عبارة  هو   (,2016

أربعة  يشمل  تصورًا  ويضع   STEM تعليم  مكوانت 
مكوانت مرتبطة ارتباطًا ديناميكًيا يف املوقف التعليمي 
الذي يعتمد على نظرية اإلدراك والتعلُّم السياقي وهي: 
التصميم اهلندسي    engineering design  الذي يقدم 
scien- واالستقصاء العلمي ،STEM  احملتوى املثايل يف

إىل حاالت  العلمية  املعرفة  ينقل  الذي   tific inquiry

التكنولوجي والتنور  احلقيقي،  الفهم  تدل على  حقيقية 
technological literacy الذي يربط بني التكنولوجيا 

واهلندسة، فالتكنولوجيا عملية تعتمد على األنشطة اليت 
تشمل التصميم اهلندسي وصنع واستخدام التكنولوجيا، 
الذي    mathematical thinking الراًيضي  والتفكري 
مُيارس عند االخنراط يف تعلم األنشطة اليت تشمل التصميم 

اهلندسي ومنذجة احللول للمشكالت تكنولوجًيا. 
عبارة  (Wells, op.cit, 2016) هو  - أمنوذج ويلز 

conceptual and peda-  عن إطار مفاهيمي تدريسي
gogical framework يف تعليم STEM، جرى إعداده 

لالستخدام كدليل عملي؛ لتنفيذ الدروس املتكاملة يف 
حجرة الدراسة، وذلك من خالل مراحل تبدأ ابحلاجة 
ذات  اهلندسية  للحلول  وصواًل  االستقصائية،  للمعرفة 
على  يضفي  وهذا  واإلنسانية،  االجتماعية  املواصفات 
األمنوذج دينامية وانسيابية، ويعتمد على دمج الطالب 
مثان  على  األمنوذج  واشتمل  املهام،  يف  الوقت  معظم 
وإمنا  خطية،  صورة  يف  االستقصاء  تعتمد  ال  مراحل 

للحل.  للوصول  املتعلم  تُؤسس على حاجة 
 Huei ,Chih &Shi,)وشي تشي،  هيو،  أمنوذج   -
2018) هو أمنوذج تعلم إلحداث التكامل بني جماالت 

للخيال،  املستند  املشروع  على  القائم  والتعلم   STEM

مسمَّى عليه  أُطلق 
 iSTEM (imagination, science, technology, 
engineering, mathematics)، وتكوَّن األمنوذج من 

التقييم  التطوير)التنفيذ(،  اإلعداد؛  هي:  مراحل  ثالث 
للتطبيق  وقابليته  صالحيته  وِقيست  الراجعة،  والتغذية 
إىل وجود  التطبيق  نتائج  الثانوية، وخلصت  املرحلة  يف 
)20( قدرة على التخيل، و)50( فكرة وتطبيق للتفكري 
الطالب  تنمية  وأمكن   ،STEM خالل  من  التكاملي 
أفراد العينة بعد تطبيقSTEM، إىل جانب تعزيز أنشطة 
التعلم اليت تعتمد على تكامل املعرفة يف اجملاالت األربعة.

اثنًيا: الفهم املفاهيمي:
يعدُّ تدريس العلوم والراًيضيات من أجل الفهم مسألة 
معقدة، وهو ينطوي على تعلُّم اخلصائص اجملردة للظواهر 
وفهم العمليات اليت يستخدمها العلماء يف االستقصاء 
التفكري  على  القدرة  هو  والفهم   ،(Gabel, 2003)

للطالب،  املعرفية  البنية  ابستخدام  مبرونة  واملمارسة 
ومييز سكمب  (Skemp,1976) بني نوعني من الفهم، 
والفهم  املربرات،  اآليل دون حتديد  اإلجرائي  الفهم  مها: 
القائم على إدراك العالقات. والفهم بوصفه  املفاهيمي 
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قدرة أداء يشمل أربعة جماالت: معرفة املفاهيم املهمة يف 
موضوٍع حمدد، طرق بناء املعرفة من خالل االستقصاء 
وأشكال  وحمدداته،  الفهم  جماالت  وأهداف  والتربير، 
من  الفعَّال  التعلم  ويتحقق  املفاهيم،  فهم  عن  التعبري 
خالل تطبيق املعرفة يف مواقف جديدة، وميثل مشروع 
املرن  األداء  على  القدرة  الفهم"  أجل  من  التعليم   "
والربط والتفسري والربهنة والتطبيق، ويتم ذلك من خالل 
التقليدية  واملمارسات  والتذكر  املعرفة  تتخطى  أساليب 
الفهم  ويشري   ،)Wiske, Franz , Breit ,2018)

العلمية  لألفكار  ووظيفي  متكامل  فهم  إىل  املفاهيمي 
املفاهيمي  الفهم  ذوو  والطالب   ،STEM جماالت  يف 
يستوعبون أكثر من احلقائق واألساليب املنفصلة، فهم 
يفهمون ملاذا الفكرة العلمية مهمة وأنواع السياقات اليت 
هي مفيدة، فهم ينظمون معارفهم يف كلٍّ متماسك، مما 
تلك  ربط  من خالل  جديدة  أفكاٍر  تعلُّم  من  ميكنهم 
األفكار مبا يعرفونه ابلفعل يف بنيتهم املعرفية. وقد وضع 
برونر Bruner أساًسا لفهم املفاهيم يف ضوء التمثيالت 
القائمة  التمثيالت  املفاهيمية مشلت: األداء واملمارسة، 
على الصور والرسومات التوضيحية، التمثيالت القائمة 
على الرموز واألرقام (Sierpinska, ,1994). ويتضمن 
الفهم املفاهيمي أبعاًدا متعددة، منها: املعرفة املفاهيمية 
املتعددة  التمثيالت   ،Conceptual Knowledge

 Conceptual املفاهيمي  الربط   ،Representations

 Interpretation اإلجراءات  تفسري   ،Connections

Problem Solv- وحل املشكالت ،of Procedures

املفاهيمي االحتفاظ؛ ألنَّ احلقائق  الفهم  ing، ويدعم 

واألساليب املستفادة مع الفهم متصلة، فهي أسهل يف 
ماهندا  أشار  وقد  البناء.  وإعادة  واالستخدام  التذكر 
وبيورواتى (Mahendra& Purwati ,2019) يف دراسة 
هلما أنَّ مؤشر الفهم املفاهيمي يتألف من: القدرة على 
الشروط  مراجعة  على  القدرة  ما،  مفهوٍم  تذكر  إعادة 
القدرة  املفهوم،  من  الشروط  من  يكفي  ما  أو  الالزمة 

معينة،  عمليات  أو  إجراءات  واستخدام  اختيار  على 
خمتلفة،  متثيلية  أشكال  يف  املفاهيم  تقدمي  على  القدرة 
القدرة على إعطاء أمثلة وال أمثلة على املفاهيم، القدرة 
على تصنيف املفاهيم وفًقا خلصائص معينة. وىف دراسة 
 (Putranta & Supahar ,2019) وسوابهار  بيوترانتا 
أثبت الباحثان أنَّ الفهم املفاهيمي لدى الطالب فيما 
تطوير  يف  فعَّال  دور  له  الفيزاًيء كان  تعلُّم  مبواد  يتعلق 
لديهم يف حل مشكالت  الرتبة  التفكري عايل  مهارات 
ساريكاير،  دراسة  وىف  مبدع.  بشكل  اليومية  احلياة 
Saricayir, Comek, Can-)  كوميك، كانزس، يوسى

siz, & Uce, 2016)   سعى الباحثون إىل حتديد مستوى 

 Thermodynamics موضوعات  يف  املفاهيمي  الفهم 
وقد  برتكيا،  الثانوية  ابملرحلة  العلوم  لطالب   subjects

الطالب  فهم  مستوى  أنَّ  إىل  الدراسة  نتائج  أشارت 
املفاهيمي يف مفاهيم الديناميكا احلرارية منخفض جًدا، 
والروابط يف  الطاقة  بني  العالقة  مفاهيم:  وخصوًصا يف 
التفاعالت الكيميائية، الطاقة واملواد احملفزة، التغريات يف 
احلرارة ودرجة احلرارة، العالقة بني احلرارة ودرجة احلرارة 
والكتلة واحلرارة احملددة. وىف دراسة لتحليل مفهوم الفهم 
املفاهيمي للباحثة ميلز (Mills,2016) جرى حتديد أبعاد 
واإلجرائية،  الوقائعية  املعرفة  ومشلت:  املفاهيمي  الفهم 
والعالقات املرتابطة، والنقل والتحويل، وما وراء املعرفة، 
عملية  املفاهيمي  الفهم  أنَّ  على  الدراسة  أكدت  كما 
املعلمني،  قبل  من  استخدامها  يتم  عندما   Process

ميكن للطالب االتصال بشكل أفضل وتنظيم معلوماهتم 
النظرية  بني  حتدث  اليت  املعرفة  نقل  يف  للمساعدة 
سريزاواسدى،  من:  دراسة كلٍّ  أثبتت  وقد  واملمارسة. 
 (Srisawasdi & Kroothkeaw,2014) كروسكيوى 
من  بدعٍم  االستقصاء  على  القائمة  التعلم  عملية  أنَّ 
الفهم  تطوير  على  بفوائدها  تعود  احلاسوبية  احملاكاة 
املفاهيمي يف جمال العلوم لطالب الصف احلادي عشر 
يف اتيالند، وأظهرت النتائج أنَّ درجات الفهم املفاهيمي 
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للطالب الختبارات ما قبل وما بعد واالحتفاظ كانت 
خمتلفة بدرجة كبرية، وميكن حتسني فهمهم بعد املشاركة 
 Tan) يف برانمج التعلم غري أنَّ نتائج دراسة اتن وكوى
Que,2020 &)، يف الفلبني أظهرت عدم حتقق الفهم 

الفصل  ابستخدام  االستقصاء  على  املستند  املفاهيمي 
رستامان،  من:كوماردين،  دراسة كلٍّ  وتشري  املقلوب. 
 Komarudin, Rustaman, & Hasanah,) حسانه 
 STEM 2017) إىل أنَّ الكتاب اإللكرتوين القائم على

له أثر إجيايب يف تعزيز فهم الطالب املفاهيمي يف موضوع 
جسم اإلنسان. وبصدد تقومي فهم املفاهيم فإنَّه توجد 
العديد من النقاط اليت جيب مراعاهتا عند تقومي أداءات 
الفهم لدى الطالب املوهوبني، منها: مدى عمق الفهم 
وسعته، عدد األبعاد موضع االهتمام، القدرة على جتاوز 
والقدرة  األصالة  السطحية،  واالستجاابت  النظراًيت 
واستيعاب  حبساسية  اإلدراك  على  القدرة  الربط،  على 
أفكار اآلخرين )سرتينربج، 2013، كوالجنيلو، ديفيز، 
2012(. وقد متكن كلٌّ من: هوفر، سشوماكر، روبن 
(Hofer, Schumacher & Rubin,2017) يف دراسة 

هلما من إعداد اختبار للفهم املفاهيمي جرى تكييفه مع 
احملتوى الذي ُدرِّس لطالب املدارس الثانوية يف سويسرا، 
وطُبق بشكل صحيح قبلًيا وبعداًًي ليعكس مدى التغيري، 
وأثبتت النتائج أنَّ الطالب حققوا أداًء متميزًا. وهبذا ومن 
من  الطالب  سيتمكن  املفاهيمي،  الفهم  تنمية  خالل 
إتقان وتفسري املفاهيم والعمليات والعالقات، مث تطبيق 
هذه املفاهيم على احلاالت املناسبة، ابإلضافة إىل ذلك، 
جيري  ما  ومعرفة  تدريسه،  يتم  ما  فهم  للطالب  ميكن 
 ،STEM نقله، وميكنهم االستفادة من حمتوى جماالت
واليت يف هذه احلالة ميكن للطالب استخدامها لتحليل 
املشكالت مث حتويلها إىل أفكاٍر جديدة، على اعتبار أنَّ 
الفهم املفاهيمي هو معرفة أكثر من احلقائق واألساليب 
املنفصلة، وأنَّ الطالب املوهوب يفهم األفكار العلمية، 

وميكنه نقل معارفه إىل مواقف وسياقات جديدة.

اثلثًا: الطالب املوهوبون الفائقون علمًيا:
ال يوجد تعريف عاملي متفق عليه للموهبة والتفوق 
تلك  عن  الكشف  املمكن  ومن  )جروان،2013(، 
بني  ترتاوح  واليت  الذكاء كمحك  نسبة  ابعتماد  الفئة 
ميكن  2008(. كما  )جروان،  درجة   180  -115
-90 بني  يرتاوح  األكادميي كمحك  األداء  اعتماد 

والعلوم  الراًيضيات  التحصيل يف جمال  100 درجة يف 
Mat-) ماهتيجس  عمل  ورقة  ويف   .)2002  )جروان،

thijs,2015) ُكِشفت فئة الفائقني وحتديدها ابستخدام 

ومن  نفسية.  مبادئ  على  تستند  اليت  املعرفية  النماذج 
الرتبوية تتكون املوهبة والتفوق من تفاعل  النظر  وجهة 
عامة  قدرات  هي:  السمات  من  جمموعات  ثالث 
ابملهمة  االلتزام  من  مرتفعة  مستواًيت  املتوسط،  فوق 
)الدافعية(، ومستواًيت مرتفعة من القدرات اإلبداعية. 
القدرة  لديهم  الذين  أولئك  هم  واملتفوقون  واملوهوبون 
على تطوير هذه الرتكيبة من السمات واستخدامها يف 
أيِّ جماٍل لألداء، والطالب الذين يبدون تفاعاًل أو الذين 
مبقدورهم تطوير تفاعل بني اجملموعات الثالث يتطلبون 
الربامج  توفرها  التنوع ال  تربويـة واسعة  خدمات وفرص 
اسُتخِدم  وقد   .(Renzulli,1986) العادية  التعليمية 
مصطلحا موهبة Giftedness وتفوق Talent، للداللة 
على معىن واحد، لكن جانييه (Gagne) قدَّم منوذًجا 
نظراًًي للتمييز بني املوهبة والتفوق )جونسن، 2012(؛ 
حيث أشار إىل أنَّ املوهبة تقابل املقدرة Ability، يف 
التفوق األداء Performance من مستوى  حني يقابل 
فوق املتوسط. وجتدر اإلشارة أنَّ املكون الرئيس للموهبة 
وراثي، يف حني أنَّ املكون الرئيس للتفوق بيئي، كما أكد 
على أنَّ املوهبة طاقة كامنةPotential   ونشاطًا وعملية 
املوهبة  وتقاس  النشاط،  هلذا  نتاج  والتفوق   ،Process

ابختبارات مقننة، بينما يشاهد التفوق بصورة ملحوظة، 
موهبة  وجود  على  ينطوي  التفوق  أنَّ  إىل  ابإلضافة 
وليس العكس، فاملتفوق البد أن يكون موهواًب وليس 
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سابق،2008(.  مرجع  )جروان،  متفوقًا  موهوب  كل 
Intellectual over ex-الفائقة  وتُعدُّ االستثارات العقلية

للموهوبني؛ حيث يظهرون  مظهرًا مميزًا     citabilities

فضواًل زائًدا، ونشاطًا عقلًيا دائًما، ويربطون بني املفاهيم 
بصورٍة غريزية (Warn,2011). كما ميتازون ابالستثارات 
Imaginational over excitabil- الفائقة  التخيلية 

ويتميزون  إبداعية،  بصورٍة  ويفكرون  ities كالتخيل، 

التفكري  التفكري اجملازي احلي، وعمليات  بقدرهتم على 
Mech- & Daniels) Divergent thinking يالتباعد
 Sensual احلسية  االستثارات  ومتثل    (stroth, 2009

للموهوبني؛  أيًضا  مميزًا  مظهرًا   ،over excitabilities

احلسية،  املثريات  جتاه  قوية  أفعال  ردود  لديهم  حيث 
Psy-  كما يتصفون ابالستثارات النفس حركية الفائقة 

فائض  فلديهم   ،chomotor over excitabilities

الكالم،  تتمثل يف حبِّ احلركة وسرعة  اليت  الطاقة  من 
Hy- النشاط الزائد واالندفاع، وخاصية فرط   والنشاط 

ويف  سابق،2013(.  مرجع  )جروان،   peractivity

Olsze-) طمسون، أولزيوسكي- كبيليوس،   مقاالت 
على  ركزت   (wski-Kubiliusl Thomson, 2015

تقدمي إطار عمل؛ لتنمية تلك املهارات لدى املوهوبني 
أولزيوسكي- كبيليوس،  دراسة  هدفت  الفائقني، كما 
Olszewski-Kubilius, Subot-) وورل  سبوتنيك، 

nik, Worrell , 2018) إىل تنمية الفائقني من خالل 

التوصية هي حتويل هذا  إطار عمل مفاهيمي، وكانت 
اإلطار إىل ممارسات عملية تساعد املعلمني على تقدمي 
خدمة مميزة للطالب املوهوبني الفائقني. وأوصت دراسة 
حاجة  توجد  أنَّه  إىل   (Al-Bokai,2017) بوكاى  آل 
ذوي  الطالب  لتحديد  وطنية  معايري  لتطوير  ضرورية؛ 
برامج  وعمل  األردن،  يف  العالية  األكادميية  القدرات 
الكتشاف ودعم الطالب الذين لديهم موهبة استثنائية 

والعلوم.  الراًيضيات  يف 
الفائقني  املوهوبني  الطالب  فإنَّ  ذلك  على  وتعقيًبا 

ابلقدرة  تتميز  متعددة  ذكاءات  لديهم  تكون  علمًيا 
على التفكري عايل الرتبة، واألداء املتنوع يف التخصص 
االلتزام  من  مرتفعة  مستواًيت  ولديهم كذلك  العلمي، 
اإلبداعية، ويكون  القدرات  )الدافعية( وكذلك  ابملهمة 
وهتيئة  إثراء  طريق  عن  الثالث  السمات  بني  التفاعل 
بيئة تعليم STEM هبدف إحداث االستثارات العقلية، 
واالخنراط  الفائقة.  حركية  والنفس  واحلسية،  والتخيلية، 
الطالب  لدى  يكون  أن  تتطلب  هذه  التعلم  مهام  يف 
املوهوب الفائق علمًيا توليفة من أساليب التعلم، متكنه 
التعلم كحل  وفعاليات  ألنشطة  العلمية  املمارسة  من 
اهلندسي  والتصميم  العلمي  ابالستقصاء  املشكالت 

والتكنولوجي.
منهج البحث وإجراءاته:
أواًل: منهج البحث:   

اسُتخِدم املنهج الوصفي عند وصف وحتليل األدبيات 
والدراسات ذات العالقة مبتغريات البحث ومواده وأدواته، 
كما استخدم أحد تصميمات املنهج شبه التجرييب، وهو 
تصميم القياس القبلي البعدي جملموعتني إحدامها:جتريبية 
فئة  إىل  البحث  هذا  النتماء  وذلك  ضابطة،  واألخرى 
البحوث التجريبية اليت يتم فيها دراسة أثر متغري مستقل 

على متغري اتبع أو أكثر.
اثنًيا: إجراءات البحث: 

 ،STEM صياغة أدبيات البحث فيما خيصُّ تعليم
واملراجع  للمصادر  ابلرجوع  وذلك  املفاهيمي،  والفهم 

السابقة. والدراسات 
تداخل 	  على  يُؤسس  الذي  املقرتح  األمنوذج  بناء 

التخصصات بني مكونني أو أكثر من مكوانته، مع 
التمثيل املتوازن للمفاهيم األساسية والعمليات لكل 

املكوانت. تلك  من  مكون 
Thermodynam-)  اختيار موضوع )الديناميكا احلرارية

الربانمج  يف  املقرتحة  املوضوعات  ضمن  وهو   ics

املوهوابت  للطالبات  التعليم  وزارة  قبل  من  اإلثرائي 
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الثانوية  الصف األول ابملرحلة  الفائقات علمًيا، يف 
يف مقرر فيزاًيء )1(.

إعداد دروس STEM يف املوضوع املختار وفًقا لألمنوذج 
املقرتح يف تعليم STEM يف صورة عرض تقدميي. 

املختار 	  املوضوع  يف  املفاهيمي  الفهم  اختبار  إعداد 
علمًيا. وضبطه  استطالعية  عينة  على  وتطبيقه 

املوهوابت 	  الطالبات  من  قصدية  عينة  اختيار 
للتطبيق  الثانوي  األول  ابلصف  علمًيا  الفائقات 

عليهن.  التجرييب 
العينة،  أفراد  على  قبلًيا  املفاهيمي  الفهم  اختبار  تطبيق 
ابستخدام  إحصائًيا  ومعاجلتها  الدرجات  ورصد 

.SPSS برانمج 
وفًقا  املصممة   STEM دروس  بتطبيق  التجربة  تنفيذ   

التجريبية.  العينة  أفراد  على  املقرتح  لألمنوذج 
تطبيق اختبار الفهم املفاهيمي بعداًًي على أفراد العينة 	 

نفسها ورصد الدرجات ومعاجلتها إحصائًيا. 
على 	  والتعرف  وتفسريها  وحتليلها  للنتائج  التوصل 

 STEM تعليم  يف  املقرتح  األمنوذج  استخدام  أثر 
الطالبات،  عينة  لدى  املفاهيمي  الفهم  تنمية  على 

علمًيا.  والفائقات  املوهوابت 
وضع التوصيات واملقرتحات يف ضوء نتائج البحث. 	 

اثلثًا: جمتمع البحث وعينته:  
مجيع  من  البحث  جمتمع  تكّون  البحث:  جمتمع 
الطالبات املوهوابت الفائقات علمًيا ابملرحلة العليا من 
منتظمة  طالبة   )145( عددهن  والبالغ  العام،  التعليم 
ابملرحلة الثانوية يف مدارس التعليم العام احلكومي التابعة 
العام مبنطقة عسري للعام الدراسي  التعليم  ملكتب إدارة 
التوجيه  إدارة  إحصاء  حسب  1440/1439هـ، 

واإلرشاد.
العينة االستطالعية: تكوَّنت من )23( طالبة موهوبة 
وفائقة علمًيا مبدرسة الشرف الثانوية أبهبا، واسُتخدمت 
درجات التطبيق على هذه العينة يف التحقق من صدق 

وثبات أداة البحث. 
الطالبات  من  قصدية  عينة  اُختريت  البحث:  عينة 
عليهن،  التجرييب  للتطبيق  علمًيا  الفائقات  املوهوابت 
مبنطقة  رفيدة  أحد  يف  األوىل  الثانوية  ابملدرسة  وذلك 
عسري التعليمية. وقد بلغ عدد أفراد العينة )20( طالبة 
مت إىل عدد )8( طالبات  ابلصف األول الثانوي، وُقسِّ
جمموعة جتريبية )قسمت 4 جمموعات كل جمموعة هبا 

ضابطة.  جمموعة  طالبة   )12( وعدد  طالبتان(، 
 رابًعا: أداة البحث:

اختبار الفهم املفاهيمي: 
َهُدف االختبار إىل قياس الفهم املفاهيمي يف موضوع 
"الديناميكا احلرارية" ابستخدام األمنوذج املقرتح يف تعليم 
علمًيا،  والفائقات  املوهوابت  الطالبات  لدى   STEM

وتكون االختبار من )15( مفردة توّزعت على مخسة 
 ،)3( املفاهيمية  املعرفة  هي:  املفاهيمي  للفهم  أبعاد 
التمثيالت املتعددة )3(، الربط املفاهيمي )3(، تفسري 
ِصيغت  املشكالت )3(. وقد  اإلجراءات )3(، وحل 
اختيار  ويتم  متعدد،  من  اختيار  صورة  يف  املفردات 
اختيار  مع  بدائل،   )4( الصحيحة من ضمن  اإلجابة 
مربر لتلك االستجابة الصحيحة، حسبت لكل مفردة 
ُوضعت  مث  درجة،   )30( واالختبار ككل  درجة   )2(
تعليمات االختبار. وللتحقق من صدق حمتوى االختبار 
العلوم  تدريس  يف  املختصني  من  جمموعة  على  ُعِرض 
بعض  ُعدِّلت  وقد  التعليم،  وتكنولوجيا  والراًيضيات 
جلنة  االختبار يف ضـوء مالحظـات  مفردات  صياغات 
االستطالعية  العينة  على  االختبار  طُبق  مث  احملكمني، 
وقد  الثبات،  وكذلك حساب  االختبار،  زمن  لتحديد 
ُحدِّدت مدة االختبار )45( دقيقة. وحبساب معامالت 
ا  أهَّنَّ ُوجد  االختبار،  مفردات  من  مفردة  لكل  الصعوبة 
تراوحت بني )0.25 (0.75- وهي قيمة مقبولة. وكذلك 
مت حساب معامالت التمييز لكل مفردة؛ حيث تراوحت 
التجزئة  وبطريقة  مناسبة.  قيمة  (1 وهي   – 0.25( بني 



أ.د سنية الشافعي؛ د. صاحلة آل ريعة : أمنوذج مقرتح يف تعليم العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرايضيات،...14

النصفية مت حساب ثبات االختبار مع استخدام معادلة 
بلغ  والذي  الثبات  معامل  حلساب  وبراون  سبريمان 
االختبار  أنَّ  على  يدل  وهذا  لالختبار ككل،   0.92)(
على درجة مقبولة من الثبات، وأصبح يف صورته النهائية، 

البحث، ملحق )1(.  على عينة  للتطبيق  قابالً 
:STEM خامًسا: بناء األمنوذج املقرتح يف تعليم

استخالًصا من اإلطار النظري للبحث والدراسات 
اليت   STEM تعليم  مناذج  بعض  وابستقراء  السابقة، 
لألمنوذج  تصور  وضع  من  الباحثتان  متكنت  طُرِحت، 

يلي:    فيما  نوجزه  املقرتح، 
مرتكزات األمنوذج املقرتح: 

يعتمد األمنوذج على فلسفة النظرية البنائية اليت 	 
بناء معارفهم أبنفسهم، من  الطالب على  تشجع 
املشكالت  وحل  واالستقصاء  االكتشاف  خالل 
للموقف  والتصميم  التجريب  وإعادة  ابلتجريب، 
وتوسيع  وتقييمها  النتائج  إىل  والتوصل  التعليمي، 
املعرفة يف ضوء النتائج، والتطبيق مع إجراء التعديل 
الطالب  بناء  حيث  جديدة؛  أفكاٍر  اقرتاح  أو 
ملعارفهم يكون بصورة أفضل عندما يكون التفاعل 
 Hands ,on Minds يف املهمة العلمية يدواًًي وعقلًيا

املعلم.  األقران وإبشراف  on، وتشاركًيا مع 

إىل  واملنهجية  التنظيم  حيث  من  األمنوذج  يستند 
التكامل بني عجلة االستقصاء وعجلة التصميم اهلندسي 
والتكنولوجي، اللذين ينتجان عالقة دائرية بني مراحله، 
الراجعة  التغذية  مما جيعله مستمرًا دينامًيا؛ حيث جيعل 
قائمة ابستمرار نتيجة التقومي املستمر، وال توجد طريقة 
واحدة أو خطوات متتابعة حمددة تتبع يف مجيع عمليات 
االستقصاء، وعلى هذا فإنَّ حتديد وصياغة األسئلة يف 
االستجواب االستقصائي Inquiry Questioning هي 

اخلطوة اليت توجه عملية االستقصاء.
شكل  أيخذ  الذي  التكامل  على  األمنوذج  يُؤسس 
تداخل التخصصات بني مكونني أو أكثر من مكوانته، 

مع التمثيل املتوازن للمفاهيم األساسية والعمليات لكلِّ 
مكون من تلك املكوانت، معتمًدا طريقة "الدمج" عند 
تنفيذ املوضوعات احملورية أو املشروعات، ويتضمن هذا 
واملتداخلة.  الشاملة  واملمارسات  املفاهيم  من  العديد 

 Cross Cutting Concepts

 األمنوذج يف إطاره املفاهيمي املتكامل تكون 	 
أهداف التعلُّم فيه مرتبطة، ويعتمد سياق التدريس 
االستقصائية،  ابملمارسات  احملتوى  وتعلُّم  املتنوع 
والتصميم اهلندسي والتكنولوجي، وحل املشكالت 
والعمل  املدرسية،  املشروعات  خالل  من  الواقعية 
استخدام  على  التأكيد  مع  والتواصل،  اجلماعي 

التكاملي.  التفكري 
اهلدف العام واألهداف النوعية لألمنوذج املقرتح:

الفائقات  املوهوابت  الطالبات  متكني  العام:  اهلدف 
 ،STEM علمًيا من احملتوى العلمي املتنوع للبناء املتكامل
املكوانت  خيصُّ  فيما  عالية  أداء  نتاجات  وحتقيق 
التدريسية.    املمارسات  أفضل  وابستخدام  التخصصية 
الفهم  على  الطالبات  مساعدة  النوعية:  األهداف 
مهارات  وتنمية  العلمية،  للمعرفة  املتكامل  الوظيفي 
تداخل  خمرجات  أحد  ميثل  الذي  التكاملي  التفكري 
املعلومات،  وحتليل  املنطق  واستخدام  التخصصات، 
احللول  وإجياد  املشكالت  حل  من  الطالبات  ومتكني 
للمشكلة احلقيقية واملشكالت احملتملة، وتزويد الطالبات 
خبربات حقيقية من خالل البحث والتقصي تساعدهن 
املشكلة  وحتديد  البياانت  إبجياد  الفعَّال،  التعلم  على 
والتجارب  اخلطط  وتنفيذ  الفريدة،  األفكار  وتوليد 

اجلديدة.  اخلربات  يف  واالندماج 
مراحل األمنوذج املقرتح: 

خطوات  لعشر  مراحل  مخس  من  األمنوذج  يتكون 
"االستجواب  ويعدُّ  التعلم(،  أنشطة   ( إجرائية 
االستقصائي" املوجود يف مركز األمنوذج نقطة بدء املهمة 

.)1( شكل  الالحقة  املهمة  وكذا  احلالية، 
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STEM .شكل )1( األمنوذج املقرتح يف تعليم

وحتديد  املهمة  يف  االخنراط  املراحل:  وتضمنت 
املشكلة، ووضع تصوٍر للحل والبحث والتقصي، واقرتاح 
احلل  وتقومي  احملتمل،  احلل  تطوير  مع  املمكنة  احللول 
وتوسيع  التعلُّم  خمرجات  وتطوير  التعديالت،  وإجراء 
يف  األمنوذج  وخطوات  مراحل  ُعِرضت  وقد  التطبيق. 

.)2( ملحق   ،Matrixمصفوفة صورة 
 حمددات التعلم وإسرتاتيجيات التدريس والتقومي يف 

األمنوذج املقرتح:    
	 حمددات ممارسة الطالبات املوهوابت الفائقات

 :STEM علمًيا ملهام
- االعتماد على "املشروع البحثي"، عند ممارسة املهام؛ 
نشطًا  الطالبات  دور  ويكون  التعلم،  وحدة  بوصفه 
ويقتصر دور املعلمة على اإلرشاد والدعم للعمل التعاوين؛ 
حيث يتم التأكيد على جمموعة من القواعد، من أمهها: 
تناول املوضوعات مفتوحة النهاية، وطرح أسئلة أصيلة 
مع حتديد املشكلة، وتقسيم مشكلة البحث إىل أجزاء، 
وكذلك ترتيب األفكار، ووضع النماذج واستخدامها يف 
املتغريات وعالقاهتا، ودعم االفرتاضات ابلربهان،  شرح 

البياانت  وحتليل  وتطبيقها،  االستقصاءات  وتصميم 
وتقييمها،  واالستنتاجات  النتائج  وشرح  وتفسريها، 

التواصل بفاعلية ودقة مع اآلخرين. ابإلضافة إىل 
اختاذ  عند  التكاملي  التفكري  مهارات  ممارسة   -
حتدي  أو  مشكلة  مواجهة  عند  وخصوًصا  القرارات، 
معقد؛ حبيث يقوم على إجياد احللول املبتكرة بداًل من 
أفضلها.  واختيار  املمكنة  قائمة ابحللول  إبعداد  القيام 
Sa- )ويتضمن أربع مهارات: حتديد األمهية أو السمة 

lience(: أي حتديد املعلومات واملتغريات ذات الصلة 

Cau- )ابملشكلة، وحتديد العالقة بني السبب واملسبب 
بني  االجتاهات  متعددة  العالقات  إجياد  أي   :)sality

البناء  أسلوب  أو  الزمين  التسلسل  املشكلة،  متغريات 
)Architecture(: أي حتديد العناصر اليت سيتم إبقاؤها 
القرار، وأخريًا  اختاذ  اليت سوف تستبعد عند  والعناصر 
اختاذ القرار أو إجياد احلل )Resolution(: أي التوصل 

ابلنتائج.  واخلروج  للحل 
على  واالعتماد  املنطقي  التفكري  يف  االخنراط   -
موضوع كل  فحص  طريق  عن   Induction االستقراء 
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مهمة ابالستعانة ابملعرفة يف الفروع العلمية ذات الصلة، 
من أجل الوصول إىل فهٍم دقيق، وحتديد وحتليل وتوليف 
للمشكلة  شامل  تصور  وضع  مع  املناسبة،  املعلومات 

للتطبيق. القابلة  احللول  وتقدمي  املعنية، 
من  أكثر  لتشمل  املعرفة؛  توسيع  على  االعتماد   -
جمال مع وضع وجهات نظر جديدة، واستخدام وتطبيق 
وتطبيق  تعلم  لتشمل  إبداعية،  أبساليب  التكنولوجيا 

.STEM حمتوى 
- املسامهة مع املعلمة يف التخطيط للمهام، والتواصل 
احللول،  وطرح  األفكار  نقل  يف  األقران  مع  والتشارك 
االستقصائي،  العمل  مهارات  تنفيذ  إىل  ابإلضافة 
املعرفة،  واستدعاء  املستقل  التفكري  مهارات  وممارسة 
وممارسة مهارات البحث العلمي من طرح األسئلة ومجع 
البياانت وتنظيمها والتنفيذ حىت كتابة التقرير بعد انتهاء 

املهمة.
- استخدام إسرتاتيجيات تعلُّم معرفية وما وراء معرفية 
واسرتجاعها  وحفظها  للمعلومات  الطالبات  ملعاجلة 
التلخيص، مراقبة  االستنتاج،  التنظيم،  وتوظيفها وهي: 
والبناء  السابقة  املعرفة  اسرتجاع  واالستيعاب،  الفهم 
األمهية  أو  السمة  حتديد  املالحظات،  أخذ  عليها، 
وإجياد  ابملشكلة  الصلة  ذات  واملتغريات  للمعلومات 

بينها. العالقات 
	 إسرتاتيجيات التدريس لتنفيذ التعلم يف

األمنوذج املقرتح:
يرتكز دور فريق التدريس املتخصص عند تنفيذ 	 

فعاليات تعليم STEM يف إطار األمنوذج املقرتح، 
اليت  العلمية  املهمات  لطبيعة  الواعي  اإلدراك  على 
تكلف هبا الطالبات، والتخطيط اجليد لكل مهمة 
مبساعدهتن لفهم املطلوب إجرائه؛ حبيث يشمل إطار 
التمثيالت  املفاهيم األساسية –  العمل )استخدام 
اإلجراءات  تفسري  املفاهيمي –  الربط  املتعددة – 
العمل  إجراءات  تيسري  مع  املشكالت(،  حل   –

بتجهيز بيئة تعليمية بكافة املواد واألدوات الالزمة 
التعلم  ممارسة  للطالبات  يتاح  املهام؛ حبيث  لتنفيذ 
حبثية،  تعليمية  ومشروعات  النشط يف ورش عمل 
حيث  من  للتعلم  املناسبة  النفسية  البيئة  هتيئة  مع 

التشارك واإلجيابية يف العمل ملحق )3(.
االستقصائية 	  التدريس  إسرتاتيجيات  اعتماد 

يدوية/عقلية،  مهارات  الطالبات  من  تتطلب  اليت 
ملقابلة  التعليمية  والنتاجات  املهام  بتنوع  وتسمح 
هذه  ومن  املفضلة،  التعلم  أساليب  االختالف يف 
اإلسرتاتيجيات "املشروع البحثي"، الذي يقوم على 
على  الطالبات  ومساعدة  التكاملي  املنحى  تفعيل 
الربط بني مكوانت STEM، ونقل املعرفة املكتسبة 

احلياة. فعاليات  إىل 
تقدم 	  اليت  البحثي  املشروع  إسرتاتيجية  ممارسة 

يف  أو  فردي  بشكل  التعليمية  املهام  من  جمموعة 
خمطط  أهداف  حتقيق  أجل  من  جمموعات صغرية، 
املشكالت  حل  املشروع:  أنشطة  ومن  سلًفا،  هلا 
والبحث  الذهين  العصف  عملية  على  ابالعتماد 
أجل  من  املناسب  التخطيط  وإجراء  والتحري، 
املباشرة يف خطوات احلل، مث تركيب املعلومات أو 
التقرير  ذلك كتابة  يلي  جديد،  نسٍق  يف  وضعها 
القرار. واختاذ  احلل  إلقرار  للنقاش  وطرحه  الشامل 

ابملشروعات 	  التعلم  بيئة  مواصفات  حتديد 
استقصائية  تعاونية  بيئة  تكون:  حبيث  البحثية؛ 
تشاركية اجتماعية، ترتبط ابلتكنولوجيا من خالل 
presen- Interactive  اإلنرتنت والعروض التفاعلية

tations، وهو ما يتطلب توفري الوصول إىل املوارد 

التعليمية املعنية بسهولة، واستخدام تطبيقات التعلم 
املتنقل، ودعم املمارسات التدريسية اجلديدة مثل: 
الفورية،  الراجعة  والتغذية  املقلوبة  الفصول  أنشطة 
احلركة  سيولة  لضمان  العمل  لورش  املرن  والرتتيب 

واألمان.
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	:إسرتاتيجيات التقومي وأدواته يف األمنوذج املقرتح
 	Perfor- األداء على  املعتمد   التقومي 

Assessment based-mance وهو تقومي متكامل 

بتوضيح  الطالبة  تقوم  وفيه  والنواتج،  للعمليات 
املهام،  أداء  يف  مهاراهتا  توظيف  خالل  من  تعلمها 
وقيامها بعروض عملية تظهر من خالهلا مدى إتقاهَّنا 
ملا اكتسبت من مهارات يف ضوء النتاجات التعليمية 
تتمثل يف: سلم التقدير  التقومي  املراد إجنازها. وأداة 
الذي يتكون من ثالثة مستواًيت يُبىن ويُطور وفق 

الطالبات. مبشاركة  حمددة  معايري 
)االختبارات( 	  والورقة  القلم  على  القائم  التقومي 

تقومي  وهو   Assessment  Paper  and  Pencil

اكتساب  يف  الطالبات  ومهارات  قدرات  يقيس 
 ،STEM ملكوانت  األساسية  العلمية  املفاهيم 
وهتدف هذه اإلسرتاتيجية إىل قياس مستوى امتالك 
النتاجات  يف  املتضمنة  واألدائية  العقلية  املهارات 
التقومي  وأداة  معينة.  مشكلة  أو  ملوضوع  التعليمية 
تتصف  اليت  أبنواعها  االختبارات  يف:  تتمثل 

والشمولية. واملوضوعية،  والثبات،  ابلصدق، 
التقومي ابملالحظة Observation ويعتمد التقومي 	 

الطالبة  سلوك  عن  املعلومات  مجع  على  ابملالحظة 
النوعي  التقومي  أنواع  من  وهو  لفظًيا،  وصًفا  ووصفه 
Qualitative، الذي يتطلب تكرار املالحظة خالل 

فرتة زمنية حمددة. وأداة التقومي تتمثل يف: منوذج سلم 
التقدير لتقومي األداء ضمن فريٍق إلجناز املشروع.

ويقصد 	   Communication ابلتواصل  التقومي 
به مجع املعلومات من خالل فعاليات التواصل عن 
مدى التقدم الذي حتققه الطالبات ضمن فريق العمل 
يف املشروع، وكذلك معرفة طبيعة تفكريهن وأسلوهبن 
يف حل املشكالت. وأداة التقومي تتمثل يف: منوذج 
سلم التقدير لتقومي قدرة وأداء الطالبات يف فعاليات 
التواصل عرب مقابلة املعلمة، وطرح األسئلة املباشرة 

لقاءات  إجراء  مع  العمل،  يف  التقدم  مدى  ملعرفة 
األداء. لتجويد  للمناقشة 

 	Assess- Reflection  التقومي مبراجعة الذات
الفعَّال  الذايت  للتعلم  أساسي  مكون  وهي    ment

لتطوير  فرصة  الطالبة  تُعطي  كما  املستمر،  والتعلم 
حل  ومهارة  الناقد،  والتفكري  املعرفية  فوق  مهاراهتا 
نقاط  تشخيص  يف  وتساعدها كذلك  املشكالت، 
التقدم يف  احلقيقي ملواصلة  االحتياج  وحتديد  القوة 
العمل على ضوء التغذية الراجعة وفق مؤشر األداء. 
Rat- موأدايت التقومي تتمثل يف: منوذج ُسلَّ التقدير
 Portfolio  Student الطالبة  ملف   ،Scale  ing

ابلعرض أعاله لألمنوذج املقرتح تكون الباحثتان قد 
أجابتا على السؤال األول للبحث. 

سادًسا: التطبيق امليداين لتجربة البحث:
1.مرحلة ما قبل التدريس لعينة البحث:

العلوم 	  ومعلميت  موهبة  مبعلمة  االلتقاء 
والراًيضيات وطالبات اجملموعتني الضابطة والتجريبية 
للتمهيد لدخول التدريس ابستخدام األمنوذج املقرتح 
املناسبة. التجهيزات  وتنظيم   ،STEM تعليم  يف 

على 	  املفاهيمي  الفهم  الختبار  القبلي  التطبيق 
يف  وذلك  والتجريبية،  الضابطة  البحث  عينة  أفراد 

1440/1439هـ. الثاين  الدراسي  الفصل 
حتديد طبيعة البياانت املستخلصة وإحصاءاهتا 	 

بياانت  توزيع  اعتدالية  مدى  لتحديد  الوصفية؛ 
املناسب،  االختبار وذلك الختيار نوع اإلحصاء 
االعتدالية  اختباري  استخدام  جرى  وقد 
ويلك(،  وشابريو،  سيمنروف،  )كولوجمروف، 
.)1( جدول  يف  يتضح  كما  النتائج  وكانت 

)درجات  االختبار  ملتغريات  االعتدالية  اختباري  نتائج   )1( جدول 
.)20  = احلرية 

اختبار الفهم 
املفاهيمي

Kolmogorov-
SmirnovaShapiro-Wilk

مستوى الداللةالقيمةمستوى الداللةالقيمة
188.043.887.023.االختبار ككل.
366.000.711.000.املعرفة املفاهيمية.
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424.000.632.000.التمثيالت املتعددة.
413.000.608.000.الربط املفاهيمي.
463.000.544.000.تفسري اإلجراءات.
487.000.495.000.حل املشكالت.

 يتبني من اجلدول )1( داللة اختباري االعتدالية؛ حيث 
تطابق  يعين عدم  االحتمالية ذات داللة، وهذا  القيمة 
الطبيعي،  التوزيع  مع  االختبار  ملتغريات  البياانت  توزيع 

ومن مثَّ يتحتم استخدام االختبارات الالابرامرتية. 
 	Mann-ويتين مان  اختبار  استخدام  جرى 

املستقلة  الصغرية  للعينات   ،(Whitne (U.test
وذلك   ،)2015 حممد،  سامل؛  )ابهى؛ 
اختبار  درجات  رتب  متوسطي  بني  للمقارنة 
اجملموعتني  طالبات  بني  املفاهيمي  الفهم 
ذلك:  يوضح   )2( اجلدول  والضابطة،   التجريبية 

جدول )2( قيمة "U" وداللتها لدرجات طالبات اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق القبلي الختبار الفهم املفاهيمي. 
 اختبار الفهم
املفاهيمي

Uقيمة جمموع الرتبمتوسط الرتبالعدداجملموعة
   

Zقيمة 
    

مستوى الداللة

1210.96131.5042.500.438.661ضابطةاالختبار ككل.

89.8178.50جتريبية

1210.92131.0043.000.443.658ضابطةاملعرفة املفاهيمية.

89.8879.00جتريبية

1210.92131.0043.000.481.630ضابطةالتمثيالت املتعددة.

89.8879.00جتريبية

1211.17134.0040.000.746.556ضابطةالربط املفاهيمي.

89.5076.00جتريبية

1210.50126.0048.000.0001.000ضابطةتفسري اإلجراءات.

810.5084.00جتريبية

1210.17122.0044.000.445.656ضابطةحل املشكالت.

811.0088.00جتريبية

يتضح من اجلدول )2( أنَّ قيم U غري دالة عند مستوى 
)0.05(، مما يدل على عدم وجود فروق دالة إحصائًيا 
الضابطة  اجملموعتني  درجات  رتب  متوسطي  بني 
حيث كانت  وأبعاده؛  االختبار ككل  يف  والتجريبية 
مستواًيت الداللة أكرب من القيمة االحتمالية )0.05(، 
البحث. متغري  يف  اجملموعتني  جتانس  على  يدل  وهذا 

2.مرحلة التدريس لعينة البحث:  
ابملدرسة  العلوم  معلمة  وكذا  موهبة  معلمة  قامت 
على  ابإلشراف  هلا،  الراًيضيات  معلمة  ومبساعدة 
جمموعات طالبات اجملموعة التجريبية عند دراسة موضوع 
ومت  املقرتح،  األمنوذج  ابستخدام  احلرارية"  "الديناميكا 
وقد  تقدميي،  تنفيذية يف صورة عرض  االستعانة خبطة 
استغرق دراسة املوضوع أسبوعني بواقع )4( ساعات يف 

األسبوع لتكون املدة الزمنية )8( ساعات، وبذلك يكون 
املوضوع الذي جرى تدريسه لعدد الساعات املخصصة 
ذاته  املوضوع  أيًضا تدريس  الوزارة، ومت  قبل  نفسها من 
بوساطة  املعتادة  ابلطريقة  الضابطة  اجملموعة  لطالبات 

الفصل. معلمة 
3.مرحلة ما بعد التدريس لعينة البحث: جرى فيها 
أفراد  على  املفاهيمي  الفهم  الختبار  البعدي  التطبيق 

اإلحصائية. للمعاجلة  البياانت  ومجعت  العينة 
وحتليلها  ومناقشتها  البحث  نتائج  عرض  سابًعا: 

: وتفسريها
نتائج تطبيق التجربة للتعرف على أثر استخدام  	-

األمنوذج املقرتح:
لإلجابة عن السؤال البحثي الثاين الذي ينصُّ على:   
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 STEM لتعليم  املقرتح  األمنوذج  استخدام  أثر  ما   "
املوهوابت  الطالبات  لدى  املفاهيمي  الفهم  تنمية  على 

الثانوية"؟ ابملرحلة  علمًيا  الفائقات 
جرى التحقق من صحة فرضي البحث على النحو 

اآليت:
عرض ومناقشة النتائج املتعلقة ابختبار الفرض األول:

 " على:  ينصُّ  الذي  األول  الفرض  صحة  الختبار 

ال توجد فروق دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )0.05( 
بني متوسطات رتب درجات طالبات اجملموعة التجريبية 
الفهم  الختبار  البعدي  التطبيق  يف  الضابطة،  واجملموعة 
املفاهيمي ككل وأبعاده للطالبات املوهوابت الفائقات 
Mann-Whit- معلمًيا". وقد اسُتخِد اختبار مان ويتين

ney، واجلدول )3( يوضح ذلك:

 جدول )3( قيمة "U" وداللتها لدرجات طالبات اجملموعتني الضابطة 

والتجريبية يف التطبيق البعدي الختبار الفهم املفاهيمي. 
اختبار الفهم 

املفاهيمي
مستوى الداللةقيمة Zقيمة Uجمموع الرتبمتوسط الرتبالعدداجملموعة

االختبار ككل.
126.5078.00ضابطة

000.3.724000.
816.50132.00جتريبية

املعرفة املفاهيمية.
126.5078.00ضابطة

000.3.837000.
816.50132.00جتريبية

التمثيالت املتعددة.
126.5078.00ضابطة

000.4.080000.
816.50132.00جتريبية

الربط املفاهيمي.
126.5078.00ضابطة

000.3.983000.
816.50132.00جتريبية

تفسري اإلجراءات.
126.5078.00ضابطة

000.3.782000.
816.50132.00جتريبية

حل املشكالت.
126.5078.00ضابطة 

000.3.796000.
816.50132.00جتريبية

إحصائًيا  دالة  فروق  وجود   :)3( اجلدول  من  يتبني 
بني  وذلك   ،)0.05( من  أقل  احتمال  مستوى  عند 
متوسطات رتب درجات اجملموعة التجريبية ومتوسطات 
الفهم  اختبار  على  الضابطة  اجملموعة  درجات  رتب 
قيمة  حيث كانت  اخلمسة؛  وأبعاده  املفاهيمي ككل 
”U“ )0.000( وهذا معناه أنَّ اجملموعة التجريبية تفوقت 

بني  احملتملة  املقارانت  مجيع  يف  الضابطة  اجملموعة  على 
 ( قيمة   كانت  كما  اجملموعتني. 

مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  قيمة  3.724 (وهي   Z 

متوسطات  بني  الفرق  أنَّ  على  يدل  مما   ،0.000)(
رتب درجات اجملموعتني دالة إحصائًيا لصاحل اجملموعة 
بلغ  والذي  األعلى  الرتب  متوسط  ذات  التجريبية 

إىل  النتائج  تلك  وتُعزى  لالختبار ككل.   )16.50(
"التكامل"  على  اعتمدت  اليت  الطالبات  ممارسات 
استخدام  مع  احلرارية،  الديناميكا  موضوع  دراسة  عند 
اخنراطهن يف  عند  املشاركة  التعزيز-  التشجيع-  آليات 
املهمات اخلاصة ابملوضوع، وذلك يف إطار االستجواب 
األمنوذج  يف  األساسي  احملور  ميثل  الذى  االستقصائي 
اجلديدة  املهمات  يف  االندماج  جانب  إىل  املقرتح، 
اآلخرين،  وخربات  السابقة  املعلومات  على  ابالعتماد 
وتفعيل العصف الذهين والتوليد ألفكار جديدة، وكذلك 
لفهم  والتخيل  والتفسري  التحليل  على  العالية  القدرة 
عناصر املوضوع، واملرونة يف حتليل النتائج وإعادة التنفيذ 
على  عالوة  الراجعة،  التغذية  ضوء  يف  وذلك  والتكرار 
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توافر بيئة التعلم النشطة والثرية. وقد اتفقت تلك النتائج 
دراسة كلٍّ  السابقة، ومنها  الدراسات  نتائج  بعض  مع 
 )Kelley; Knowles ,2016)  ،(Wells,2016( من: 
األول  الصفري  الفرض  رُِفض  النتائج  هذه  ضوء  ويف 

البديل: الفرض  وقبول 
"توجد فروق دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )0.05( 
بني متوسطات رتب درجات طالبات اجملموعة التجريبية 
الفهم  الختبار  البعدي  التطبيق  يف  الضابطة،  واجملموعة 
املفاهيمي ككل وأبعاده للطالبات املوهوابت الفائقات 

علمًيا لصاحل طالبات اجملموعة التجريبية".
عرض ومناقشة النتائج املتعلقة ابختبار الفرض الثاين:

 " على:  ينصُّ  الذي  الثاين  الفرض  صحة  الختبار 
تعليم  يف  املقرتح  األمنوذج  ابستخدام  التدريس  ال حيقق 
STEM أثرًا مقبواًل تربواًيًّ يف تنمية الفهم املفاهيمي لدى 

الطالبات املوهوابت الفائقات علمًيا ابملرحلة الثانوية". 
مت حساب حجم التأثري Size Effect حيث ذكر أندي 
فيلد (Field, 2009, P. 510)  أنَّ حجم التأثري ُيستخدم 
-وتين  مان  اختبار  حالة  يف  وحيسب  لألثر  كمؤشر 

املعادلة: ابستخدام 
التأثري= قيمة n2+n1{ Sqrt/ Z{؛ حيث   حجم 

على  ويتين  مان  الختبار  املقابلة  القيمة  هي   (Z) قيمة 
املنحىن االعتدايل املعياري، وتشري (n1) (n2) إىل عدد 
الطالبات يف اجملموعة األوىل وعدد الطالبات يف اجملموعة 
الثانية. وحسب فيلد (Field) فإن حجم التأثري إذا كان 
)0.5( فأكثر فهو كبري، يف حني أنَّ حجم التأثري )0.3( 
واجلدول  صغريًا.  يعدُّ   )0.3( من  واألقل  متوسطًا،  يعدُّ 

)4( يوضح ذلك:
 

جدول )4( حجم التأثري وداللته ألثر استخدام األمنوذج املقرتح يف تنمية الفهم املفاهيمي لدى الطالبات املوهوابت.

داللة حجم التأثريحجم التأثريقيمة Zاختبار الفهم املفاهيمي
كبري3.7240.833االختبار ككل.

كبري3.8370.858الفهم املفاهيمي.
كبري4.0800.912التمثيالت املتعددة.

كبري3.9830.891الربط املفاهيمي.
كبري3.7820.845تفسري اإلجراءات.

كبري3.7960.849حل املشكالت.
يتضح من اجلدول )4( أن قيمة حجم التأثري للمتغري املستقل وفًقا حملكات فيلد (Field) يعدُّ كبريًا؛ ألنَّ قيمته )0.833( 

لالختبار ككل، وهي أعلى من القيمة املعيارية )0.5(، 
وكذلك حجم التأثري على أبعاد االختبار كانت كبرية، 
يف   STEM لتعليم  املقرتح  األمنوذج  أتثري  على  يدل  مما 
تنمية الفهم املفاهيمي لدى طالبات العينة التجريبية. وقد 

اتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسات: 
 ,(2016,Mills)  ,(2016,  Knowles  ;Kelley)  

Huei ,Chih &Shi ,2018), (Putranta & Supa-)

 har ,2019), (Mahendra& Purwati ,2019),

 .((Komarudin, Rustaman, & Hasanah, 2017

وىف ضوء تلك النتائج رُِفض الفرض الصفري الثاين 
وقُِبل الفرض البديل:

" حيقق التدريس ابستخدام األمنوذج املقرتح يف تعليم 
STEM أثرًا مقبواًل تربواًيًّ يف تنمية الفهم املفاهيمي لدى 

الطالبات املوهوابت الفائقات علمًيا ابملرحلة الثانوية".
اثمًنا: توصيات البحث واملقرتحات: 
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يوصى البحث احلايل يف ضوء نتائجه مبا يلي:
	 من  STEM تعليم  يف  املقرتح  األمنوذج  تبين 

قبل اجلهات املسؤولة عن رعاية املوهوبني والفائقني 
الطالب  تكوين  يف  ذلك  ألمهية  نظرًا  علمًيا؛ 
وإعدادهم لوظائف املستقبل السيما بعدما أظهرت 

أثره. البحث  نتائج 
	 يف "موهبة"  برانمج  عن  املسؤوالت  حّث 

إدارات التعليم املختلفة ابململكة وىف الوطن العريب، 
يف   STEM تعليم  ثقافة  نشر  جهود  دعم  على 
برامج تعليم تلك الفئة، ملا له من أمهية على املنظور 

ملستقبلي. ا
	 العلوم ملعلمات  نوعي  تدريب  برامج  تبين 

والراًيضيات؛ لتنمية مهاراهتن يف تدريس موضوعات 
 .STEM

	 املعلمني إلعداد  مستحدثة  برامج  تطوير 
تعليم  ختصص  يف  الرتبية  كليات  يف  واملعلمات 
Inter- البينية  التخصصات  نظرًا ألمهية  STEM؛ 

disciplinary يف تنمية الفهم املفاهيمي يف القرن 

والعشرين.  احلادي 
	 على عينة STEM تطبيق األمنوذج املقرتح يف

من طالبات املرحلة املتوسطة املوهوابت علمًيا، على 
ا مرحلة تعليم عليا، وقياس مدى فعاليته.  اعتبار أهَّنَّ

	 املوهوابت للطالبات  تنشيطي  تدريب  تقدمي 
لتنمية  عمل  ورش  خالل  من  علمًيا،  والفائقات 
األنشطة  ملمارسة  الالزمة  املتنوعة  املهارات 

 .STEM مبجاالت  اخلاصة  االستقصائية 
	 ودراسات أحباث  إجراء  على  الباحثني  حثُّ 

والطالب  الطالبات  لتعليم  نوعية  حاالت  لتقدمي 
رعايتهم،  برامج  ضمن  علمًيا  والفائقني  املوهوبني 
.STEM ملوضوعات  املفاهيمي  الفهم  حول  تتمركز 

	 العلمية املقررات  تطوير  على  القائمني  دعوة 
منظور  تبين  إىل  العام  التعليم  من  العليا  املرحلة  يف 

إطار  يف  املقررات  تكامل  على  يُؤسس  مستقبلي 
تداخل التخصصات، واستحداث مقررات جديدة 

.STEM إطار جماالت  يف  سيما  ال 
اتسًعا: املراجع:

أواًل: املراجع العربية:
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دور اجلامعات السعودية يف تعزيز ثقافة رايدة األعمال من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف 
ظل رؤية اململكة 2030 )جامعة تبوك أمنوذًجا(

أ.د. حممد عبدهللا عسريي
قسم الرتبية وعلم النفس - كليُة الرتبيِة واآلداب- جامعُة تَبوك

أ. شروق مساعد اجلهين
ماجستري أصول الرتبية -  كلية الرتبية واآلداب-  جامعة تبوك
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The Kingdom’s Vision 2030 (Tabuk University As A Model)
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رؤية  اجلامعات،   دور  األعمال،   رايدة  املفتاحية:  الكلمات 
اململكة 2030،  جامعة تبوك،  تعزيز ثقافة رايدة األعمال.

اجلامعات  دور  على  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت  امللخص: 
السعودية يف تعزيز ثقافة رايدة األعمال من وجهة نظر أعضاء هيئة 
التدريس يف ظل رؤية اململكة 2030 جبامعة تبوك،  والكشف عن 
وجود فروق بني متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة عن دور 
اجلامعات السعودية يف تعزيز ثقافة رايدة األعمال يف ظل رؤية اململكة 
واسُتخِدم  األكادميية(،   الرتبة  )اجلنس،   ملتغريي:  تُعزى    ،2030
حيث  البياانت؛  جلمع  واالستبانة كأداة  املسحي،   الوصفي  املنهج 
تكّونت من )34( فقرة موزعة على أربعة حماور،  وهي: دور )إدارة 
والطالب  التدريس،   هيئة  وعضو  الطالبية،  واألنشطة  اجلامعة،  
اجلامعي(،  وطُبقت على أفراد عينة الدراسة البالغ عددهم )101( 
العشوائية  ابلطريقة  اختيارهم  مت  تبوك،   جبامعة  تدريس  هيئة  عضو 
حمور  جاء  أبرزها:  من  نتائج  عدة  إىل  الدراسة  وتوصلت  الطبقية. 
دور أعضاء هيئة التدريس يف تعزيز ثقافة رايدة األعمال يف الرتتيب 
األول مبتوسط حسايب بلغ )4.07(،  وبدرجة موافق،  مث حمور دور 
إدارة اجلامعة يف تعزيز ثقافة رايدة األعمال يف الرتتيب الثاين مبتوسط 
حسايب بلغ )4.03(،  وبدرجة موافق،  مث حمور دور األنشطة الطالبية 
حسايب  مبتوسط  الثالث  الرتتيب  يف  األعمال  رايدة  ثقافة  تعزيز  يف 
اجلامعي يف  الطالب  دور  موافق،  مث حمور  وبدرجة    ،)4.02( بلغ 
تعزيز ثقافة رايدة األعمال يف الرتتيب الرابع مبتوسط حسايب بلغ )4( 
وبدرجة موافق. كما توصلت إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية 
عينة  أفراد  استجاابت  متوسطات  بني   )α  ≥  0.05( مستوى  عند 
الدراسة تُعزى ملتغري اجلنس وكانت لصاحل اإلانث،  ومل توجد فروق 
ذات داللة إحصائية تُعزى ملتغري الرتبة األكادميية. ويف ضوء النتائج 
ُقدِّمت عدة توصيات منها: بناء خطة إسرتاتيجية لتنمية ثقافة رايدة 
واخلربات  املهارات  الطلبة  وإكساب  اجلامعات،   ملنسويب  األعمال 

الضرورية اليت حيتاجها سوق العمل.

Keywords: Entrepreneurship- The role of universities- 
Vision 2030- University of Tabuk- Promoting entrepreneur-
ship culture.

Abstract: The study aimed to recognize the role of Sau-
di universities in promoting the culture of entrepreneurship 
under the Kingdom's Vision 2030 from the point of view of 
the faculty of Tabuk University, and to achieve the objective 
of the study, the researcher used the survey descriptive cur-
riculum, and identification as a tool for data collection, where 
it consisted of (34) A paragraph spread across four axes of 
the role (university administration,, student activities, faculty 
member, and undergraduate student) in promoting the cul-
ture of entrepreneurship, the study sample consisted of 100 
faculty members of the University of Tabuk, selected in a 
random manner, and the results indicated that the response of 
the study personnel on the focus of the role of the university 
administration in promoting the culture of entrepreneurship 
came with a degree of approval indicating (Agreed) with an 
average arithmetic (4.03), and that the response of the study 
personnel indicated an endorsement of the role of student 
activities in promoting the culture of entrepreneurship with 
an average arithmetic (4.02), which refers to (Agreed) On the 
study tool, and that the response of the study personnel indi-
cated approval of the role of the Commission's members in 
promoting an entrepreneurial culture with an average arith-
metic (4.07), which indicates (approved) on the study tool, 
and that the response of the study personnel referred to con-
sent about the role of the university student in promoting the 
culture of entrepreneurship with an average arithmetic (4), 
which refers to (neutral-OK) on the study tool, It. In the light 
of the results, several recommendations were made, includ-
ing: building a strategic plan for the development of a culture 
of entrepreneurship for university staff; and the development 
of specialized entrepreneurship programs at the bachelor's 
and postgraduate levels, Providing practical training pro-
grams that simulate reality in the field of entrepreneurship 
and holding seminars and conferences.
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مقدِّمة الدِّراسة: 
حظي موضوع رايدة األعمال ابهتماٍم كبرٍي ومتزايٍد 
الذي  املهم  للدور  وذلك  العاملي؛  املستوى  على 
والتطورات  التغيريات  مواكبة  يف  األعمال  رايدة  تؤدِّيه 
االجتماعية واالقتصادية على مجيع املستوايت،  ومن مثَّ 
ُيستوجب ترسيخ ثقافة رايدة األعمال يف اجملتمع ملواكبة 
ملتطلبات  واستجابة  واالقتصادي  االجتماعي  التطور 

النهضة والتقدم العلمي.
جمرد  العاملية  للتحوالت  االستجابة  َتعد  مل  حيث   
مطالبات وشعارات،  بل أصبحت من الضرورات امللحة 
أمام اجملتمعات حىت تتمكن من أداء دورها،  وإثبات 
كياهنا على خريطة العامل املعاصر. ومل يعد احلل األمثل 
ملشكلة البطالة مثاًل ينحصر يف توفري احلكومات وظائف 
للشباب،  بل يلزم تزويد الشباب مبهارات املستقبل،  ويف 
مقدمتها مهارات رايدة األعمال؛ إذ تعدُّ رايدة األعمال 
من أهم التوجهات احلديثة لألخذ بيد الشباب انطالقًا 
من الفكرة اليت مؤداها "ابتكر وظيفتك بداًل من البحث 

عنها”)مصطفى، 2020(.
ويف هذا اإلطار يُعدُّ التعليم من العناصر املهمة اليت 
تُعىن هبا الدول كافة سواء كانت متقدمة أو انمية؛ لذا 
اجتهت معظم الدول إىل النهوض ابلنظام التعليمي حىت 
تستطيع أن تواكب عصر العوملة والتقدم الصناعي والثورة 
التكنولوجية املعلوماتية،  من هنا فإنَّ دمج العمل ابلتعليم 
والتعليم  العمل  تقارب  توجب  حتمية  ضرورة  أصبح 
لتحقيق االستقرار والرخاء،  فأصبح واجًبا على التعليم 
واإلبداع  االبتكار  على  القادرة  العاملة  القوى  يفرز  أن 
والفكر يف كل اجملاالت لتحقيق التنمية الشاملة،  كما 
مستقبلهم  التفكري يف  على  الطالب  يشجع  أن  ينبغي 
بشكٍل  مسامهتهم  توظيفهم،  ويف كيفية  وفرص  املهين 
مباشر يف حتسني مستوى املعيشة يف جمتمعاهتم،  علًما 
أبنَّ أجنح الربامج التعليمية هي تلك اليت تشجع وتعّزز 
وإبداع  ومواهب  خميلة  حترير  خالل  من  الرايدية  الروح 

الشباب كقادة للتغيري )عبدهللا، 2017(.
 ونظرًا لكون اجلامعات مسؤولة عن إعداد وختريج 
القوى البشرية الالزمة الحتياجات التنمية يف اجملتمعات،  
األمر الذي يتطلب التحـّول والتغري فـي أدوارهـا إلكساب 
يف  أعمال  رواد  ليصبحوا  األساسية؛  املهارات  الطلبة 
املستقبل،  وذلك من خالل توفري بيئة مناسبة وداعمة 
لرايدة األعمال،  والتعليم والتدريب على توليد األفكار 
االبتكارية واإلبداعية والقدرة على حتويلها إىل منتجات 
ومشروعات اقتصادية،  ودمج التعليم ابلعمل،  ملساعدة 
يف  ومبتكرين  فاعلني  مشاركني  يصبحوا  لكي  اخلرجيني 
سوق العمل،  كما أنَّه يعمل على رفع قدرهتم ومهاراهتم 
هلا،   واالستجابة  االجتماعية  التغيريات  استشراف  يف 
وتشجيعهم على اختاذ زمام املبادرات،  وتطوير الذات،  
وحتّمل املسؤولية؛ ونظرًا ألمهيـة نشر وتنميـة ثقافة رايدة 
األعمال يف املؤسسات التعليمية،  ومنها اجلامعات فقد 
أوصت العديد من الدراسات بضرورة تبين ثقافة داعمة 
اجلامعات من خالل  األعمال يف  ملفهوم رايدة  ومعززة 
الدعم  وتقدمي  التدريبية،   والورش  التعليمية،   الربامج 

املعنوي واملادي والتأهيلي )احلمايل والعريب، 2016(.
 لذا أولت اململكة العربية السعودية اهتماًما برايدة 
املنظومة  داخل  اململكة 2030  األعمال يف ظل رؤية 
ابإلبداع  يتسم  جيل  ختريج  هبدف  وذلك  اجلامعية،  
واالبتكار وعـدم االتكالية،  ويستطيع أن يفي مبتطلبات 
مصادر  وتنويع  البطالة،   نسبة  خفض  من  الرؤية،  
الدخل،  وتقليل االعتماد على النفط،  وزايدة مسامهة 
الناتج احمللي اإلمجايل؛  الصغرية واملتوسطة يف  املنشآت 
الصغرية  للمنشآت  العامة  اهليئة  إبنشاء  قامت  حيث 
واملتوسطة )منشآت(؛ وذلك هبدف نشر وتعزيز ثقافة 
عرب  العمل  فرص  من  املزيد  وإجياد  األعمال،   رايدة 
املشروعات الصغرية واملتوسطة،  وتعمل هذه األهداف 
جمتمعة على تشجيع رايدة األعمال واملبتكرين،  السيما 
قائمة  ملشكالت  فّعالة  حلواًل  تقّدم  اليت  االبتكارات 
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يعاين منها اجملتمع )عقبة،  2022(. 
 مما سبق ندرك أنَّ أمهية رايدة األعمال تتجاوز اجلانب 
لألفراد،   عمل  فرص  توفري  من  حتققه  مبا  االقتصادي 
اإلبداع  اجملتمعات،  وحتقيق  والتقدم يف  التنمية  وزايدة 
الدخل،  وكذلك  مستوى  ورفع  االقتصادي،   والتنوع 
األمهية االجتماعية من خالل حتقيق الرخاء واالستقرار 
اليت  االجتماعية  املشكالت  من  واحلّد  االجتماعي،  
الناجتة عن قلة الوظائف؛ لتصل  ترتبط ابلفقر والبطالة 
إىل االهتمام ابجلانب النفسي على مستوى الفرد وذلك 
بتحقيق االستقرار النفسي والتقليل من مشاعر اإلحباط 
ملا  وأتكيًدا  اجملتمع،   أفراد  لدى  الرضى  وعدم  والقلق 
سبق فقد خلصت دراسة تتبعت حال خرجيي إحدى 
كليات الرتبية إىل جمموعة من النتائج،  منها ذكر ما يلي 

)اجلرساين،  2013(: 
النفسية  املشكالت  من  ابلكثري  اخلرجيني  إصابة   .1

كاإلحباط والتشاؤم.
2. اخنفاض الروح املعنوية لدى اخلرجيني.

3. استمرار اعتماد اخلرجيني على األهل ماداًي.
4. منو الشعور العدائي جتاه اجملتمع.

5. اشتغال خرجيي كليات الرتبية مهن ووظائف غري 
مناسبة.

للخارج،   الرتبية  الكثري من خرجيي كليات  هجرة   .6
مما يعدُّ هدرًا للعملية التعليمية.

وذلك يستوجب العمل حنو نشر وتعزيز ثقافة رايدة 
الفرد واجملتمع؛ من  أثٍر إجيايبٍّ على  له من  األعمال ملا 
حيث رفع مستوى الثقة ابلنفس واإلنتاجية واملسؤولية،  
وغرس قيم املواطنة والعمل،  وهذا ما استدعى البحث 
ثقافة  نشر  يف  السعودية  اجلامعات  دور  عن  والتقصي 
رايدة األعمال من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس وفًقا 

لرؤية اململكة 2030 )جامعة تبوك أمنوذًجا(.
مشكلة الدِّراسة:

 يف ظّل األوضاع الراهنة وما تعانيه أغلب اجملتمعات 

من اخنفاض ملحوظ يف املستوى االقتصادي،  وارتفاع 
نسب البطالة،  وعدم قدرة القطاعنْي احلكومي واخلاص 
من  الكبري  العدد  توظيف  جتاه  ابلتزاماهتما  الوفاء  على 
اخلرجيني واملشاكل االقتصادية واالجتماعية،  بل وحىت 
النفسية اليت تنتج عن التقلبات االقتصادية واالجتماعية 

اليت قد يرتتب عليها ارتفاع نسبة البطالة والفقر.
غريها  مثل  السعودية  العربية  اململكة  أدركت  فقد   
العامل أمهية رايدة األعمال واملشاريع اخلاصة،   من دول 
ودورها يف دعم عملية استدامة التنمية الوطنية الشاملة؛ 
لذلك فقد سارعت إىل صياغة اإلسرتاتيجيات واخلطط،  
من  اليت  والفين  واإلداري  املايل  الدعم  برامج  وتصميم 
شأهنا تطوير منظومة وبيئة رايدة األعمال،  واألخذ بيد 
البيئة  الرايدية،  وهتيئة  القدرات واملهارات  األفراد ذوي 
املناسبة هلم،  مبا ميكن من إنشاء مشاريع ومؤسسات 
والدميومة  والبقاء  النمو  أبسباب  وإمدادها  جديدة،  

)حرب، 2020(.
ثقافة رايدة  بتأصيل  االهتمام  فإنَّ  ملا سبق  إضافة   
األعمال يعدُّ رافًدا رئيًسا لعملية التقدم والتطوير اجملتمعي،  
ورفع كفاءة استثمار املوارد،  وحتويل املوارد من مستوى 
منخفض اإلنتاجية إىل مستوى مرتفع اإلنتاجية،  فضاًل 
أساليب  الثقافة وتوطينها ونقل  تلك  ترسيخ  عن ذلك 
لتحفيز  املتقدمة؛  الدول  من  احلديثة  التقنية  ووسائل 
 Hisrich  ( الوظيفية  الفرص  الرائدة وخلق  املشروعات 

.)& Peters , 2002

ومما ال شك فيه أنَّ اجلامعات السعودية خترّج اآلالف 
التخصصات  يف  عام  يف كل  والطالبات  الطالب  مـن 
العمـل  سوق  يسمح  ال  وقد  والعلمية كافة،   املهنية 
بتوظيـف هـذا الكـم والعـدد اهلـائـل مـن خرجيـي اجلامعـات 
فقد عمـدت  وهلـذا  اخلاص؛  أو  العام  القطاع  سـواء يف 
إىل   2030 اململكة  رؤية  ظل  يف  السـعودية  احلكومـة 
وضع السياسات وسـن القوانني اليت من شأهنا تشجيع 
ودعم الشباب،  وخباصة خرجيي اجلامعات على البدء 
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يف إقامة مشروعاهتم اخلاصة اليت يفرتض أن تكون رائدة 
من حيث الفلسفة والفكرة والتطبيق واإلدارة والتسويق،  

ومن مثَّ اإلبداع )احلمايل والعريب، 2016(.
 ويف هذا السياق أشارت دراسة )اجلهين،  2019؛ 
أنَّ   )Regni, 2010 2017؛  وآخرين،   الشاعري 
اململكة  رؤية  حتقيق  يف  وكبريًا  أساسيًّا  دورًا  للجامعات 
العربية السعودية 2030،  وال ميكن هلذا الدور أن يتحقق 
إال من خالل اضطالع اجلامعات أبدوارها ومهامها يف 
الفاعل  لتأخذ دورها  الشاملة؛  املستدامة  التنمية  حتقيق 
يف تكوين اجملتمع املعريف وتطوير االقتصاد،  ومن تلك 
األدوار دعم الرايدة واالبتكار مبا يسهم يف بناء رأس املال 

الفكري،  وحتقيق متطلبات التنمية الشاملة املستدامة.
للجامعة  االجتماعية  املسؤولية  ملتطلبات  وحتقيًقا   
جتاه اجملتمع أفراًدا ومؤسسات،  ولبلوغ الغاايت املأمولة 
اململكة  الطموحة ومنها: رؤية  الوطنية  للخطط والرؤى 
2030،  خصوًصا يف ظل ندرة الدراسات والبحوث 
العلمية،  واستشعارًا من الباحثني ألمهية املوضوع جاءت 
هذه الدراسة؛ تلبية للحاجة العلمية يف البحث والتقصي 
عن األدوار اليت جيب أن تقوم هبا اجلامعات السعودية 

لتعزيز ثقافة رايدة األعمال.
أسئلة الدراسة:

 سعت الدراسة إىل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآليت: 
ما دور اجلامعات يف تعزيز ثقافة رايدة األعمال من 
يف  تبوك  جامعة  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة 
الرئيس  السؤال  اململكة 2030؟ ويتفرع من  ظل رؤية 

األسئلة الفرعية اآلتية:
1- ما دور إدارة اجلامعة يف تعزيز ثقافة رايدة األعمال 

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
رايدة  ثقافة  تعزيز  يف  اجلامعية  األنشطة  دور  ما   -2

األعمال من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
3- ما دور عضو هيئة التدريس يف تعزيز ثقافة رايدة 

األعمال من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

رايدة  ثقافة  تعزيز  يف  اجلامعي  الطالب  دور  ما   -4
األعمال من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

5- هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 
درجات استجابة أفراد العينة حول دور اجلامعات 
نظر  وجهة  من  األعمال،   رايدة  ثقافة  تعزيز  يف 
أعضاء هيئة التدريس يف ظل رؤية اململكة 2030 

وفًقا ملتغريي: )اجلنس،  الرتبة األكادميية(؟ 
أهداف الدِّراسة:

سعت الدراسة لتحقيق اهلدف الرئيس يف التعرف على 
دور اجلامعات يف تعزيز ثقافة رايدة األعمال من وجهة 
نظر أعضاء هيئة التدريس يف ظل رؤية اململكة2030،  
ويتفرع منه عدة أهداف فرعية،  للتعرف على ما يلي:

1- دور إدارة اجلامعة يف تعزيز ثقافة رايدة األعمال من 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

2- دور األنشطة الطالبية يف تعزيز ثقافة رايدة األعمال 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

رايدة  ثقافة  تعزيز  يف  التدريس  هيئة  عضو  دور   -3
األعمال من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

4- دور الطالب اجلامعي يف تعزيز ثقافة رايدة األعمال 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

أفراد  استجابة  درجات  متوسطات  بني  الفروق   -5
رايدة  ثقافة  تعزيز  يف  اجلامعات  دور  حول  العينة 
األعمال من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس،  يف 
ملتغريي:)اجلنس،   وفًقا   2030 اململكة  رؤية  ظل 

الرتبة األكادميية(.
أمهية اَلدِّرَاَسة:

 األمهية النظرية: 
 - تقدمي بنية معرفية عن مفهوم رايدة األعمال ونظرايهتا 

وفلسفتها،  ومهارات رائد األعمال.
 - أتيت كاستجابة للتوجهات الوطنية يف نشر وتعزيز 

رايدة األعمال يف اجملاالت املختلفة.
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- تسهم الدراسة يف ردم الفجوة العلمية وأوجه القصور 
يف الدراسات اليت تسعى للتعرف على دور اجلامعات 
السعودية يف نشر ثقافة رايدة األعمال يف ظل رؤية 
اململكة 2030،  وأثرها يف تنمية االقتصاد الوطين،  

وخفض معدالت البطالة.
- تُقدِّم مؤشرات علمية عن اجتاهات اجلامعات املتمثلة 
يف:) إدارة اجلامعة،  أعضاء هيئة تدريس،  الطلبة،  

األنشطة الطالبية( يف جمال رايدة األعمال.
- تسهم يف وضع مبادرات نوعية للجامعات السعودية 
حنو تعزيز ثقافة رايدة األعمال لدى املرحلة اجلامعية؛ 

ملا هلا من أثٍر ابلغ األمهية يف تقدم وهنضة الوطن.
األمهية التطبيقية: 

تطوير  السعودية يف  اجلامعات  الدراسة  نتائج  تفيد   -
ابحتياجات  للوفاء  الطلبة  إعداد  عمليات  وتنمية 
اجملتمع،  واالستعداد ملتطلبات املستقبل وفق رؤية 

اململكة 2030. 
 - تفيد املسؤولني يف وضع اخلطط والربامج واملناهج 

احملققة لألهداف املأمولة.
الفاعلة  للمشاركة  اجلامعات  دور  تعزيز  يف  تسهم   -
مبا  جمتمعاهتا،   يف  امللحة  واملشكالت  القضااي  يف 
يواكب التوجهات احلديثة واملعاصرة يف جمال رايدة 

األعمال. 
رايدة  عن  اجلامعة  ملنسويب  تدريبية  دورات  تقدمي   -

األعمال،  ودورها يف حتقيق األمان الوظيفي.
الطلبة  على  ابلنفع  الدراسة  نتائج  تعود  أن  ميكن   -

اجلامعيني لالطالع واالستفادة من توظيفها.
مصطلحات اَلدِّرَاَسة:

رايدة األعمال: ختتلف رؤى املفكرين والباحثني عند 
مدارسهم  لتنوع  وذلك  األعمال؛  رايدة  مفهوم  تناوهلم 
بني  ومن  تناولوها،   اليت  األبعاد  واختالف  الفكرية،  
هذه التعريفات: "عملية ديناميكية واجتماعية يقوم من 

بتحديد-  غريه-  مع  ابلتعاون  أو  منفرًدا  الفرد  خالهلا 
ا العملية اليت تعدُّ األفراد مبهارات ومفاهيم معينة  أو أهنَّ
متكنهم من إدراك الفرص اليت قد يغفل عنها اآلخرون،  
والتمتع برؤى جديدة وتقدير للذات والتزود ابملعلومات 
املطلوبة إلدراك الفرص،  وتعزيز الرغبة للمبادرة إبطالق 

”)Hill, 2011, 43(.وممارسة إدارة األعمال التجارية
 Oxford Reference,(.أوكسفورد مرجع  ويُعّرِفها 
خدمات  إجياد  على  يعمل  الذي  النشاط  ا:  أبهنَّ  )n.d

أموااًل وأرابًحا،   وبضائع جديدة تؤثر يف السوق وتنتج 
وأمَّا رائد األعمال فهو الشخصية القيادية اليت تؤدِّي إىل 

النمو االقتصادي.
لالبتكار  الفرص  "اقتناص  ا:  أبهنَّ تعريفها  وميكن 
إىل  أفكاره  حتويل  خالل  من  واستغالهلا  واإلبداع،  
ثقايف  أو  اقتصادي  سياق  يف  وعملية  هادفة  أنشطة 
Ministry of Education and Re- اجتماعي.  )أو 

)search , 2004, 4

ثقافة رايدة األعمال:
والقيم  املعارف  "جمموعة  ا:  أهنَّ على  تعريفها  يتم 
واالجتاهات واملهارات اليت تدعم وتعزز وتشجع املبادرات 
الفردية والنشاط الرايدي والتشغيل الذايت والعمل احلر،  
تطويرها  أو  أتسيسها  أو  املشروعات  المتالك  والسعي 
واملخاطرة  الطموحة،   املبادرة  روح  ونشر  إدارهتا،   أو 
رفع  أجل  من  األعمال  رايدة  ثقافة  نشر  يف  احملسوبة 
الفتاح،  2016،   )عبد  الفرد واجملتمع"  مستوى حياة 

.)65
التعريف اإلجرائي:

لتزويد  اجلامعات  توفرها  اليت  واملهارات  األنشطة 
الطلبة ابملهارات املستقبلية وعلى رأسها رايدة األعمال،  
ومهارات التفكري اإلبداعي اليت متكنهم من إجياد الفرص 
املناسبة إلقامة مشاريعهم اخلاصة هبم،  وحتويل أفكارهم 
وتنمية  تنميتهم  يف  ُيسهم  ملموس  لواقع  اإلبداعية 
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جمتمعاهتم اقتصاداًي واجتماعًيا.
اإلطار النظري : 

مفهوم رايدة األعمال:
اختلف الباحثون يف تعريفهم لرايدة األعمال وحتديد 
وجماالهتم:  ختصصاهتم  لتنوع  وفًقا  وذلك  مفهومها،  

)Daft, 2010, 602( فقد عرَّفهـا ديـفـت ريتشارد 
ا "عمليـة بـدء عمـل جتـاري وتنظيم املوارد الضرورية  أبهنَّ
له مع افرتاض املخاطر واملنافع املرتبطة به ". والشخص 
الرايدي هو الشخص الذي ينهمك يف الرايدة وينشغل 
هبا،  من خالل إدراكه لفكرة توفري منتج أو خدمة يف 

األعمال ومحلها إىل التطبيق الفعلي.
 ،2011 والعمري،   )نصر،   مـن:  وعرَّف كـلٌّ   
قيمة،   ذي  جديد  شيء  إنشاء   " ا  أبهنَّ الرايدة   )147
وختصيص الوقت واجلهد واملال الالزم للمشروع،  وحتمل 

املخاطر املصاحبة،  واستقبال املكافأة الناجتة ".
يف كتاب  جاء  ما  العربية  التعريفات  أهم  ومن   
والتقين؛  املهين  والتدريب  التعليم  مناهج  مصطلحات 
ا "استثمار الفرد ملا يتوافر لديه  حيث يُعرِّف الرايدة أبهنَّ
من مهارات وقدرات متكنه من بدء مشاريع عمل خاصة،  
.)6   ،۲۰۰7 )ماس،   تطويرها"  ومواصلة  وإدارهتا 

وتنظيم  تطوير  والرغبة يف  القدرة  ا:  أبهنَّ تُعرف  كما 
وإدارة املشروعات التجارية مع حتمل املخاطرة من أجل 
حتقيق الربح،  ومتثل نقطة البداية للشركات اجلديدة يف 
االقتصادات املعرفية؛ حيث تتواجد رايدة األعمال جنًبا 
إىل جنب،  مع األرض والعمل واملوارد الطبيعية ورأس املال 
واليت إبمكاهنا أن تنتج األرابح. وتتميز رايدة األعمال 
جدارة  من  أساسي  جزٌء  وهي  واملخاطرة  ابالبتكار 
املتغرية  العاملية  السوق  النجاح يف  لتحقيق  األمة؛  ومتيز 
ابستمرار واملتنافسة بشكل متزايد )احلسيين،  2015(.

ا: العمل على الفرص واألفكار   وتُعرَّف كذلك أبهنَّ
القيمة  هذه  تكون  وقد  لآلخرين،   قيمة  إىل  وحتويلها 
مهارة  ا  أهنَّ اجتماعية،  كما  أو  ثقافية  أو  اقتصادية 

األفراد من دعم  احلياة ومتكن  مناشط  تدخل يف مجيع 
منوهم الشخصي،  وتسهم بفعالية يف النمو االجتماعي 
مما  اخلاص،   العمل كعاملني حلساهبم  لسوق  للدخول 
أو  الثقافية  والدوافع  األبعاد  ذات  املشروعات  يدعم 
 Bacigalupo, M.,( االقتصادية.  أو  االجتماعية 
 Kampylis, P., Punie, Y., & Van den Brande,

)G. (2016

ا: عملية تطوير وتنمية فكرة إبداعية  وتُعرَّف أيًضا أبهنَّ
متثل فرصة اقتصادية والعمل على تنفيذها من خالل فريق 
عمل،  بينما تشري الرايدة االجتماعية إىل مبادرة ترتكز على 
 .)Lindner,2018( اجملتمع  حل مشكالت حمددة يف 

املميزات اليت حتققها رايدة األعمال للفرد واجملتمع:
 يعدُّ جنـاح رائـد األعمال ليس جناًحا لنفسه فقـط،  
عـن  الناجتـة  فاملميزات  ووطنه،   جمتمعه  يشمل  ولكن 
نشاطات رواد األعمـال تشمل اآليت )احلمايل،  العريب،  
:)Mohan, et al., 2018(  ،)2020 ،2016(،  )حرب

1- حتسني الوضع املايل للفرد.
لرائد  تتيح  املشروع  ملكية  إنَّ  االستقاللية:   -2
على  االعتماد  من  واالستقالل  التحرر  األعمال،  

وظائف اآلخرين وانتظار الوظيفة. 
3- توفري الفرص وتوظيف اآلخرين يف وظائف غالًبا ما 

تكون أفضل هلم.
من  املزيد  وتطوير  جديدة  أسواق  استحداث   -4

اخلدمات واملنتجات املتميزة واجلديدة.
منتجـات  احمللية يف صورة  املواد  واستثمار  تصنيع   -5

جديدة سـواًء الستهالك احمللي أو للتصدير.
6- زايدة النمو والدخل ابالقتصاد الوطين.

جبودة  منتجات  إىل  تفضي  اليت  املنافسة  حتقيق   -7
أفضل وأعلى. 

الدراسات واألحباث يف تطوير  املزيد من  8- حتقيق   
املعدات واملاكينات احلديثة يف السوق احمللي. 

9- املقدرة على حتقيق إجنازات مميزة وعظيمة.
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10- احلدُّ من هجرة املواهب بتوفري مناٍخ حملي جيد 
لرايدة األعمال.

ويرى الدبوس )2017( أنَّ رايدة األعمال حتقق: 
بسبب  وذلك  الطموحات:  أقصي  لتحقيق  فرصة   -
جيد  إذ  اآلخرين؛  ضوابط  من  واالستقاللية  احلرية 
من  واستثماراهتم  أعماهلم  يف  املتعة  األعمال  رواد 

خالل التعبري عن مكنوانهتم وحتقيق ذواهتم. 
 فرص التميز: ميكن من خالل رايدة األعمال حتقيق 

أهداف متميزة ومتفردة عن اآلخرين.- 
كما أنَّ لرايدة األعمال آاثرًا اجتماعية ميكن إجيازها 

)احلاروين، ۲۰۱۱(:
الثروات،   توزيع  يف  والعدل  االجتماعية  التنمية   -1

وإعطاء الفرصة للجميع.
2- تساهم يف تشغيل املرأة،  وفق الظروف اليت ترها 

تتناسب مع التزاماهتا االجتماعية واألسرية.
3- التقليل من انتقال السكان من القرى إىل املدن.

الدراسات السابقة:
أواًل: الدراسات العربية:

لتصور  التوصل  إىل  عقبة )2022( هدفت  دراسة 
ابلسنة  األعمال  لرايدة  التعليم  آليات  لتفعيل  مقرتح 
ضوء  يف  املنورة  ابملدينة  اإلسالمية  ابجلامعة  التحضريية 
أمريكا،   فرنسا،   أملانيا،   مثل:  الدول  بعض  خربات 
ماليزاي،  سنغافورة ودراسة لواقع رايدة األعمال ابململكة 
الوصفي  املنهج  الباحث  واستخدم  السعودية،   العربية 
لبعض  التجارب  تلك  عرض  خالل  ومن  املقارن،  
جامعات  هناك  أنَّ  تبنّي  الدول  تلك  يف  اجلامعات 
تقدم برامج رايدية اختيارية وبعضها إجبارية للطالب،  
املعارض  وتنظيم  االبتكاري  العمل  لتشجيع  ابإلضافة 
اليت تسهم يف تعزيز العمل الرايدي،  ابإلضافة إىل إنشاء 
مراكز رايدية وحاضنات أعمال تساعد الطالب واخلريج 

على العمل الرايدي.

دراسة حرب )2020( هدفت الدراسة إىل الكشف 
ثقافة  الرتبية ألدوارها يف نشر  واقع ممارسة كليات  عن 
اليت  التحدايت  ورصد  طالهبا،   لدى  األعمال  رايدة 
تواجه قيادات كليات الرتبية يف القيام بدورها،  وتقدمي 
مقرتحات من أجل تعزيز هذا الدور،  ولذلك اعتمدت 
مبسح  قامت  حيث  الوصفي؛  املنهج  على  الدراسة 
الستقراء  وحتليلها؛  الدراسة  مبوضوع  املتعلقة  األدبيات 
مفهوم رايدة األعمال،  والعوامل املؤثرة فيها،  ومفهوم 
العالقة بني  ثقافة رايدة األعمال ومتطلباهتا؛ ولتوضيح 
برايدة  االهتمام  ومربرات  األعمال،   ورايدة  اجلامعات 
األعمال خاصة يف كليات الرتبية،  ومن مث توضيح الدور 
الذي ميكن أن تقوم به كليات الرتبية يف نشر ثقافة رايدة 
األعمال لدى طالهبا،  واستخالص أبرز التحدايت اليت 
تواجهها يف هذا الشأن. وصّممت أدوات الدراسة واليت 
متثلت يف أداتني: األوىل عبارة عن استبانة؛ للتعرف على 
األعمال  رايدة  ثقافة  نشر  يف  الرتبية  دور كليات  واقع 
للطالب،  وسبل تعزيز هذا الدور من وجهة نظرهم،  أمَّا 
األداة الثانية فكانت مقابلة مع عينة من قيادات كليات 
الرتبية،  للكشف عن أبرز التحدايت اليت تواجههم يف 
نشر ثقافة رايدة األعمال لدى الطلبة،  ولقد كشفت 
قيام كليات  يف  واضٍح  ضعٍف  عن  امليدانية  الدراسة 
الرتبية بدورها يف نشر ثقافة رايدة األعمال بني طالهبا 
الداعمة،   البيئة  للرايدة،   )التعليم  الثالثة:  اجملاالت  يف 
هذه  بتصنيف  الدراسة  وقامت  األعمال(،   حاضنات 
املقرتحات إىل سبعة جماالت،  هي على الرتتيب: حتفيز 
الطالب إلنتاج األفكار اإلبداعية،  واعتبار نشر ثقافة 
رايدة األعمال للطالب أولوية لقيادات الكلية،  وزايدة 
االهتمام بتوعية الطالب،  وإقامة شراكات جمتمعية لدعم 
رواد األعمال من الطالب،  وتوفري االحتياجات املادية؛ 
لنشر ثقافة رايدة األعمال للطالب،  وتوجيه األنشطة 
الطالبية لتعليم رايدة األعمال للطالب،  وأخريًا استثمار 

املقررات الدراسية لتعليم رايدة األعمال.
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دراسة مصطفى )2020( هدفت إىل تقدمي تصور 
الرايض  مبدينة  احلكومية  اجلامعات  دور  لتعزيز  مقرتح؛ 
وذلك  طلبتها،   بني  األعمال  رايدة  ثقافة  نشر  يف 
ابلوقوف على الواقع واملعوقات وسبل تعزيز ذلك الدور 
املنهج  الدراسة  واستخدمت  الطلبة،   نظر  وجهة  من 
الوصفي خالل استبانة،  طُبقت على طلبة اجلامعات 
أنَّ  إىل  الدراسة  وتوصَّلت  الرايض،   مبدينة  حلكومية 
أفراد عينة الدراسة موافقون على حمور املعوقات اليت قد 
تؤثر يف قيام اجلامعات السعودية بدورها يف نشر ثقافة 
ضعف  احملور:  عبارات  أهم  وكانت  األعمال،   رايدة 
روح املخاطرة واملغامرة اليت تتطلبها رايدة األعمال لدى 
الطلبة،  وضعف التواصل بني اجلامعة والقطاع اخلاص؛ 
لتمويل املشروعات الرايدية لدى الطلبة. وأنَّ أفراد عينة 
الدراسة موافقون على سبل اجلامعات السعودية يف نشر 
ثقافة رايدة األعمال،  ومتثلت أهم تلك السبل يف: تعزيز 
ثقة الطلبة بقدراهتم ومهاراهتم،  ودعم املشروعات الرايدية 
لطلبة ماداًي ومعنواًي،  وتوفري برامج تدريبية لطلبة يف جمال 
رايدة األعمال. ويف ضوء نتائجها قدَّمت الدراسة تصورًا 
مقرتًحا إجرائًيا حمكًما؛ لتعزيز دور اجلامعات السعودية 

يف نشر ثقافة رايدة األعمال بني الشباب اجلامعي.
"مدى  بعنوان:   )2018( متة  وأبو  األمني  دراسة 
يف  السعودية  ابجلامعات  احملاسيب  التعليم  مسامهة 
واملتوسطة  الصغرية  واملشروعات  األعمال  رايدة  تطوير 
جامعة  على  ابلتطبيق   2030 اململكة  رؤية  ضوء  يف 
امللك خالد"،  وهدفت إىل معرفة مدى إسهام التعليم 
احملاسيب ابجلامعات السعودية يف تطوير رايدة األعمال 
واملشروعات الصغرية واملتوسطة،  من وجهة نظر الطلبة 
واهليئة التدريسية جبامعة امللك خالد يف ضوء رؤية اململكة 
2030،  واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي 
وطالبة  طالًبا   )215( على  طبقت  استبانة  من خالل 
النهائية بربامج احملاسبة جبامعة امللك خالد،   السنة  من 
واستبانة أخرى طُبقت على )26( عضو هيئة تدريس،  

وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة بني التعليم احملاسيب 
وبني تزويد الطالب ابملهارات الالزمة لوظائف احملاسبة 
التعليم  فروق بني  توجد  العمل،  يف حني مل  يف سوق 
الصغرية  واملشروعات  األعمال  ورايدة  وتطوير  احملاسيب 

واملتوسطة يف ضوء رؤية اململكة 2030.
دراسة خالد واملليجي وعبدهللا )۲۰۱۷( بعنوان: " 
إسرتاتيجية مقرتحة لتفعيل دور جامعة حائل يف أتصيل 
ثقافة رايدة األعمال لدى الشباب اجلامعي"،  وقّدمت 
إسرتاتيجية؛ لتفعيل دور جامعة حائل يف أتصيل ثقافة 
خالل  من  اجلامعي،   الشباب  لدى  األعمال  رايدة 
الوقوف على واقع ثقافة رايدة األعمال واملشكالت اليت 
تواجهها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب،  
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي من خالل 
استبانة طبقت على )366( منهم )173( عضو هيئة 
التدريس و)۱۹۳( طالًبا وطالبة جبامعة حائل. وتوصلت 
داعمة  تربوية  بيئة  اجلامعة  توفري  ضعف  إىل  الدراسة 
لثقافة رايدة األعمال والعمل احلر لدى الطلبة،  ونقص 
على  للمساعدة  ابجلامعة  املتاحة  والتجهيزات  املصادر 
وكذلك  الطلبة،   لدى  الرايدية  األفكار  مبستوى  الرقي 
ضعف دمج التعليم لرايدة األعمال يف املقررات الدراسية،  
ونقص الربامج التدريبية ملنسويب اجلامعة يف جمال رايدة 
األعمال. مث قدمت الدراسة إسرتاتيجية؛ لتأصيل ثقافة 
رايدة األعمال لدى الشباب اجلامعي تضمنت جماالت: 
الثقافة الرايدية،  والدعم اإلداري،  والتمويل،  والتعليم 

الرايدي والربامج التدريبية.
اثنًيا: الدراسات األجنبية: 

 Virginia - Sancheza & Carlos( دراسة
)Atienza,2018

اهلندسة  كليات  دور  عن  الكشف  إىل  هدفت 
األعمال  رايدة  ثقافة  لتنمية  طالهبا؛  على  التأثري  يف 
لديهم،  وتنمية دوافعهم حنو إنشاء املشروعات الرايدية،  
ابإلضافة إىل حتفيز النوااي الرايدية لديهم،  واستخدمت 
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املنهج الوصفي،  وطُبقت استبانة على طالب اجلامعة 
بلغت )766( طالًبا،  وتوصلت النتائج إىل أنَّ اجلامعة 
هلا دوٌر فاعٌل يف تنمية الثقافة الرايدية للطالب،  ومن 
اجلامعة  بني  الشراكة  تفعيل  البحث:  توصيات  أهم 
واملؤسسات االقتصادية اجملتمعية لتحفيز الطالب على 

رايدة األعمال.
دراسة Hasan, Khan & Nabi )2012( بعنوان: 
روح  وتنمية  اجلامعة  مستوى  على  الرايدي  "التعليم 
يف  الرايدي  التعليم  استقصاء  إىل  وهدفت    ،" املبادرة 
واستخدمت  الرايدية،   الروح  وتنمية  اجلامعية  املرحلة 
الدراسة منهجية البحث الكيفي من خالل املقابلة مع 
)200( من طالب اجلامعة يف بنجالديش،  وأكدت 
الدراسة إىل وجود عالقة قوية بني تعليم رايدة األعمال 
الطلبة.  بني  األعمال  رايدة  روح  وتنمية  اجلامعات  يف 
دراسة جو وشو Zhou and Xu )2012( بعنوان:" 
يف  اجلامعات  لطالب  األعمال  رايدة  لتعليم  استعراض 
الصني". أشارت إىل أنَّه نتيجة للنمو السريع يف التعليم 
العايل الصيين،  أصبح توظيف اخلرجيني واستيعاهبم يف 
سوق العمل قضية حرجة تواجه الكليات واجلامعات. 
وملعاجلة ذلك كانت إحدى املبادرات اليت تبنتها احلكومة 
العايل ابلرتكيز  التعليم  تقوم مؤسسات  أن  الصينية هي 
على تعليم رايدة األعمال. يف عام 2002 أطلقت وزارة 
التعليم برانجًما جتريبيًّا؛ لتنفيذ تعليم رايدة األعمال يف تسٍع 
ومنذ  الصني.  املرموقة يف  العايل  التعليم  مؤسسات  من 
ذلك احلني،  اعتمدت العديد من اجلامعات هذا التوجه 
يف التعليم،  وقدَّمت الدراسة عدًدا من التوصيات؛ لتعزيز 
تعليم رايدة األعمال يف اجلامعات الصينية،  منها: ضرورة 
التوسع يف مفهوم رايدة األعمال؛ لتتمكن اجلامعات من 
تعزز روح رايدة األعمال  برامج رايدية،  كذلك  تقدمي 
لدى الطالب،  وإطالق إسرتاتيجيات وطنية؛ لتشمل 

كل املعنيني الفاعلني يف جمال رايدة األعمال يف كلٍّ من: 
القطاعني العام واخلاص،  وتطوير األطر والسياسات اليت 
تعمل على دمج رايدة األعمال يف التعليم العايل،  وتوفري 
ابجلامعات  األعمال  رايدة  تعليم  ألنشطة  املايل  الدعم 
مؤسسات  بني  قوية  شراكات  وتطوير  الصينية،  
لدمج  اجملتمعية  واملنظمات  واالقتصاديني  العايل  التعليم 
توفري  وكذلك  فاعلة،   رايدية  مشروعات  يف  الطالب 
واملعلمني يف  التدريس  هيئات  الالزم ألعضاء  التدريب 
واخلرجيني  الطالب  وتشجيع  األعمال،   رايدة  برامج 
للتطبيق،   قابلة  جتارية  أفكار  تطوير  على  والباحثني 
املؤسسات  داخل  الفعَّال  للدعم  حتتية  بنية  وتوفري 
التعليمية مثل: توفري احلاضنات،  والتمويل،  واإلرشاد. 

منهج الدِّراَسة ومتغرياهتا:
يناسب  والذي  املسحي  الوصفي  املنهج  استخدم   

حتقيق أهداف الدراسة.
جمتمع الدِّراَسة وعينتها:

 تكوَّن جمتمع الدراسة من مجيع األشخاص واألفراد 
الظاهرة  واملفردات  البحث  مشكلة  لدراسة  اخلاضعني 
اليت قامت الباحثة بدراستها،  املتمثل يف أعضاء هيئة 
التدريس جبامعة تبوك،  ُوّزِعت االستبانة بطريقة عشوائية 
التدريس  هيئة  أعضاء  يف  املتمثلة  الدراسة  عينة  على 
جبامعة تبوك؛ حيث بلغت عينة الدراسة )101(؛ حيث 

ُوّزِعت إلكرتونًيا.
وصف عينة الدِّراسة: 

تكوَّنت عينة الدراسة األساسية من )101( عضو 
هيئة تدريس جبامعة تبوك،  طبقت عليهم أداة الدراسة 
احلالية يف الفصل الدراسي الثانية من العام 1443هــ،  
ضوء  يف  األساسية  الدراسة  لعينة  وصف  يلي  وفيما 

املتغريات األولية:
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خصائص أفراد عينة الدراسة األساسية:
**اجلنس:

 جدول رقم )1( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب 
متغري اجلنس.

النسبةالتكراراجلنس

5958.4ذكر

4241.6أنثى

101100اجملموع
شكل رقم )1( توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب متغري اجلنس.

 يبني اجلدول والشكل أعاله توزيع أفراد عينة الدراسة 
األساسية حسب متغري اجلنس؛ حيث )58.4%( من 
أفراد عينة الدراسة األساسية كانوا من فئة الذكور وهم 
الدراسة،  يف حني أنَّ )41.6%( من  الفئة األكرب يف 

أفراد عينة الدراسة األساسية كانوا من فئة اإلانث.
**الرتبة األكادميية:

األساسية حسب  الدراسة  عينة  أفراد  توزيع  يوضح   )2( رقم  جدول 
متغري الرتبة األكادميية.
النسبةالتكرارالرتبة األكادميية

2625.7أستاذ دكتور

5049.5أستاذ مشارك

2524.8أستاذ مساعد

101100اجملموع

شكل رقم )2( توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية 
حسب متغري الرتبة األكادميية.

يبني اجلدول والشكل أعاله توزيع أفراد عينة الدراسة 
األساسية حسب متغري الرتبة األكادميية؛ حيث )%25.7( 
من أفراد عينة الدراسة األساسية كان رتبتهم أستاذ دكتور 
وهم الفئة األكرب يف الدراسة،  يف حني أنَّ )%49.5( 
كانت رتبتهم أستاذ مساعد،  وأنَّ )24.8%( من أفراد 
مشارك. أستاذ  رتبتهم  األساسية كانت  الدراسة  عينة 

أداة الدِّراَسة: 
اسُتخِدمت االستبانة كأداة للدراسة ومجع البياانت 
خصيًصا  ُصمِّمت  حيث  الدراسة؛  مبوضوع  املتعلقة 
للتعرف على دور اجلامعات يف تعزيز ثقافة رايدة األعمال 

يف ظل رؤية اململكة 2030،  ويف ضوء اهلدف األساسي 
بُنيت استبانة كأداة للبحث،   الدِّراَسة  لتحقيق أهداف 
جزأين: من  تقنينها  بعد  االستبانة  هذه  تكوَّنت  وقد 

للمبحوثني،   الشخصية  البياانت  األول:  اجلزء 
واملتمثلة يف املتغريات )اجلنس- الرتبة األكادميية(.

اجلزء الثاين: حماور وفقرات االستبانة:
احملور األول: دور إدارة اجلامعة يف تعزيز ثقافة رايدة 

األعمال )10( فقرات.
احملور الثاين: دور األنشطة الطالبية يف تعزيز ثقافة 

رايدة األعمال )9( فقرات.
احملور الثالث: دور أعضاء هيئة التدريس يف تعزيز 

رايدة األعمال )7( فقرات.
احملور الرابع: دور الطالب اجلامعي يف تعزيز ثقافة 

رايدة األعمال )8( فقرات.
صدق وثبات أداة الدِّراَسة: 

أ صدق احملتوى: 	-
ا سوف تقيس  صدق االستبانة يعين التأكد من أهنَّ
أداة  مشول  ابلصدق  يُقصد  لقياسه،  كما  أُعدِّت  ما 
الدراسة  حتتويها  أن  جيب  اليت  العناصر  لكل  الدراسة 
من انحية،  وكذلك وضوح فقراهتا ومفرداهتا من انحية 
أخرى؛ حبيث تكون مفهومة ملن يستخدمها،  وقد قام 
الباحثان ابلتأكد من صدق االستبانة من خالل ما أييت:
أوالً: الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق احملكمني(:

والتَّأكُّد  الدِّراَسة،   أداة  من صدق حمتوى  لِلتََّحقُِّق 
على جمموعة  ُعِرضت  الدِّراَسة؛  أهداف  ا ختدم  أهنَّ من 
من احملكمني،  وطُِلَب منهم النظر يف مدى كفاية أداة 
الدِّراَسة،  وإبداء رأيهم فيها؛ من حيث: مدى مناسبة 
الفقرة للمحتوى،  والّنظر يف مدى كفاية أداة الدِّراَسة 
الفقرات،  ومشولّيتها،  وتنوُّع حمتواها،   من حيث عدد 
يتعلَّق ابلتَّعديل،   فيما  ُمناِسبة  يَرَوهنا  أيَّة مالحظات  أو 
أو التَّغيري،  أو احلذف،  وفق مرئيات احملّكمني،  ومتَّت 
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وُأجريت  واقرتاحاهتم،   اَْلُمَحكِِّمنَي  مالحظات  دراسة 
اَلتَـّْعِدياَلت يف ضوء توصيات وآراء هيئة اَلتَّْحِكيم وفًقا 
ملعيار نسبة االتفاق بني احملكمني على أال تقل عن %75.

اثنًيا: االتساق الداخلي ألداة الدراسة:
 بعد إجراء التعديالت اليت اقرتحها احملكمون على 
من)34(  تتكون  االستبانة  أصبحت  املبدئية  الصورة 
عبارة،  وللتأكد من صدق البناء التكويين ألداة الدراسة 
بعد االنتهاء من إجراءات التحكيم،  طُبقت على عينة 

عضو   )35( بلغت  الدراسة،   جمتمع  من  استطالعية 
هيئة تدريس،  ومن مثَّ استخراج ُمعامالت صدق البناء 
Pearson Correla- بريسون االرتباط  ُمعامل   حبساب 

tion بني كل عبارة من العبارات مع احملور/ الُبعد الواردة 

فيه ابستخدام برانمج احلزم اإلحصائية )SPSS(؛ وذلك 
الواردة  اجملال/الُبعد  مع  العبارات  اتساق  إلظهار مدى 

فيه،  وفيما يلي عرض حملاور وأبعاد أداة الدراسة:

جدول رقم )3( معامالت ارتباط بريسون لفقرات حماور )دور اجلامعات يف تعزيز ثقافة رايدة األعمال يف ظل رؤية اململكة 2030( ابلدرجة الكلية للمحور.
احملور األول: دور إدارة اجلامعة يف 

تعزيز ثقافة رايدة األعمال.
احملور الثاين: دور األنشطة الطالبية 

يف تعزيز ثقافة رايدة األعمال.
احملور الثالث: دور أعضاء هيئة 
التدريس يف تعزيز رايدة األعمال.

احملور الرابع: دور الطالب اجلامعي يف تعزيز ثقافة 
رايدة األعمال.

معامل االرتباطالفقرةمعامل االرتباطالفقرةمعامل االرتباطالفقرةمعامل االرتباطالفقرة

1**0.7241**0.8461**0.7781**0.876

2**0.7982**0.8612**0.8292**0.867

3**0.8623**0.8383**0.7743**0.900

4**0.8014**0.7874**0.8914**0.868

5**0.8385**0.8535**0.7775**0.882

6**0.7886**0.8666**0.8646**0.811

7**0.7577**0.8697**0.7277**0.861

8**0.7668**0.8318**0.822

9**0.8109**0.829

10**0.782

** دال عند مستوى 0.01.
النتائج يف جدول )3( إىل أنَّ قيم ُمعامالت  ُتشري 
تعزيز  يف  اجلامعة  إدارة  )دور  حمور  لعبارات  االرتباط 
للمحور  الكلية  الدرجة  مع  األعمال(،   رايدة  ثقافة 
تراوحت ما بني)0.724**- 0.862**( عند مستوى 
هذه  مناسبة  إىل  ُيشري  مما  فأقل(،    α=0.05( الداللة 
تعزيز  يف  اجلامعة  إدارة  دور  درجة  لقياس  العبارات 
ثقافة رايدة األعمال،  كما أنَّ قيم ُمعامالت االرتباط 
ثقافة  تعزيز  يف  الطالبية  األنشطة  )دور  حمور  لعبارات 
)اجملال ككل(،   الكلية  الدرجة  مع  األعمال(،   رايدة 
تراوحت ما بني)0.787**- 0.869**( عند مستوى 
الداللة )α=0.05 فأقل(،  مما ُيشري إىل مناسبة عبارات 

تعزيز  يف  الطالبية  األنشطة  دور  توافر  درجة  مستوى 
ثقافة رايدة األعمال،  كما أنَّ قيم ُمعامالت االرتباط 
لعبارات حمور )دور أعضاء هيئة التدريس يف تعزيز رايدة 
تراوحت  )اجملال ككل(  الكلية  الدرجة  مع  األعمال( 
الداللة  ما بني)0.727**- 0.891**( عند مستوى 
)α=0.05 فأقل(،  مما ُيشري إىل مناسبة عبارات مستوى 
رايدة  تعزيز  التدريس يف  هيئة  أعضاء  دور  توافر  درجة 
لعبارات  االرتباط  ُمعامالت  قيم  أنَّ  األعمال،  كما 
رايدة  ثقافة  تعزيز  يف  اجلامعي  الطالب  )دور  حمور 
األعمال( مع الدرجة الكلية )اجملال ككل( تراوحت ما 
الداللة  مستوى  عند   )**0.900  -**0.811( بني 
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)α=0.05 فأقل(،  مما ُيشري إىل مناسبة عبارات مستوى 
درجة توافر دور الطالب اجلامعي يف تعزيز ثقافة رايدة 
األعمال،  ويف ضوء نتائج االتساق الداخلي مل حُتذف 

أي عبارة من عبارات أداة الدراسة.
ثبات أداة الدراسة:

ثبات  معامل  ابستخدام  الدراسة  أداة  ثبات  ِقيس 
ألفاكرونباخ،  واجلدول رقم )5( يوضح معامل الثبات 

حملاور أداة الدراسة،  وهي:
جدول رقم )4( معامل ألفاكرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة.

معامل الثباتعدد العباراتاحملورالرقم

دور إدارة اجلامعة يف تعزيز 1
100.933ثقافة رايدة األعمال.

دور األنشطة الطالبية يف 2
90.947تعزيز ثقافة رايدة األعمال.

دور أعضاء هيئة التدريس يف 3
70.910تعزيز رايدة األعمال.

دور الطالب اجلامعي يف تعزيز 4
80.949ثقافة رايدة األعمال.

الثبات 
340.976الكلي

مقياس  أنَّ   )4( رقم  اجلدول  خالل  من  يتضح 
بلغت  حيث  إحصائًيا؛  مقبول  بثبات  يتمتع  الدراسة 
قيمة معامل الثبات الكلية )ألفا( )0.910- 0.976(،  
وهي معامالت ثبات مرتفعة ميكن الوثوق هبا يف تطبيق 
الدراسة احلالية،  وأنَّ البياانت اليت جرى احلصول عليها 
من خالل تطبيق أداة الدراسة)االستبانة( ختضع لدرجة 

عالية من االعتمادية وميكن الوثوق بصحتها. 
حتديد معيار تفسري النتائج املتجمعة من تطبيق االستبانة: 
إليها  املتوسطات احلسابية اليت وصلت  ميكن تقييم 
الدراسة،  كما سيتم التعامل معها لتفسري البياانت على 

النحو اآليت كما يف اجلدول )5(:
جدول )5( مقياس تفسري البياانت للتعليق على النتائج.

مستوى االستجابةاملتوسط احلسايب

غري موافق بشدةأقل من 1.80

غري موافقمن 1.81- 2.60

حمايد2.61- أقل من 3.40

موافق 3.41- أقل من 4.20

موافق بشدة4.21 – 5

عرض النتائج ومناقشتها:
وفيما يلي عرٌض للنتائج اليت توصلت إليها الدراسة 

وفًقا لتسلسل أسئلتها:
النتائج املتعلقة ابلسؤال األول: ما دور إدارة اجلامعة 
يف تعزيز ثقافة رايدة األعمال من وجهة نظر أعضاء هيئة 

التدريس جبامعة تبوك؟
ثقافة  تعزيز  يف  اجلامعة  إدارة  دور  على  للتعرف   
التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  األعمال  رايدة 
جبامعة تبوك،  مت حساب التكرارات،  والنسب املئوية،  
واملتوسطات احلسابية،  واالحنرافات املعيارية،  والرتب،  
كما  النتائج  وجاءت  الدراسة،   أفراد  الستجاابت 

يوضحها اجلدول اآليت:
جدول رقم )6( استجاابت أفراد الدراسة لعبارات احملور األول مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات املوافقة. 

العباراتم

درجة املوافقةالتكرار

املتوسط 

احلسايب

االحنراف 

املعياري
الرتبة

النسبة %
موافق 

بشدة
حمايدموافق

غري 

موافق

غري 

موافق 

بشدة

بناء خطة إسرتاتيجية؛ لتنمية ثقافة رايدة األعمال ملنسويب 2

اجلامعة.

453817014.250.801ك

%44.637.616.801

توفر إدارة اجلامعة الدعم املادي واملعنوي؛ لتشجيع الطالب 7

على األفكار االبتكارية وحتويلها إىل مشروعات رايدية.

424113604.190.822ك

%41.640.612.950
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414214404.190.843كوضع رؤية ورسالة واضحة لرايدة األعمال يف اجلامعات.1

%40.641.613.940

تسعى إىل املواءمة بني رايدة األعمال وحتقيق أهداف رؤية 9
اململكة 2030.

344818104.140.734ك

%33.747.517.810

استقطاب املميزين من أعضاء هيئة التدريس يف جمال رايدة 3
األعمال.

4235131104.070.995ك

%41.634.712.910.90

314718504.030.836كحترص على إنشاء احلاضنات واألندية الرايدية.8

%30.746.517.850

تقدمي دورات تدريبية متخصصة يف رايدة األعمال ملنسويب 6
اجلامعة.

344314913.990.967ك

%33.742.613.98.91

استحداث برامج متخصصة يف رايدة األعمال على مستوى 5
البكالوريوس والدراسات العليا.

3239161313.870.948ك

%31.738.615.812.91

تسهم يف خفض نسبة البطالة من خالل حتفيز املشروعات 10
الرايدية.

274519913.871.039ك

%26.744.618.88.91

تضمني مقررات رايدة األعمال يف خطط األقسام العلمية،  4
وعدم حصرها يف كليات إدارة األعمال.

3230271023.791.0610ك

%31.729.726.79.92

4.030.71املتوسط العام للمحور

من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أنَّ استجابة 
تعزيز  يف  اجلامعة  إدارة  دور  حمور  حول  الدراسة  أفراد 
ثقافة رايدة األعمال جاءت مبتوسط حسايب )4.03( 
موافقتهم  متوسطات  تراوحت  موافق؛ حيث  وبدرجة 
على دور إدارة اجلامعة يف تعزيز ثقافة رايدة األعمال ما 
بني )4.25 إىل 3.79(،  وهي متوسطات تقع يف الفئة 
اخلامسة والرابعة من فئات املقياس اخلماسي واليت تشري 
إىل )موافق( على أداة الدراسة،  مما يوضح التفاوت يف 
تبوك،  واليت  التدريس جبامعة  وجهة نظر أعضاء هيئة 
رُتِّبت تنازلًيا حسب موافقة أفراد الدراسة عليها كاآليت:

 " وهي  األوىل  ابملرتبة  الثانية  العبارة  جاءت  حيث 
بناء خطة إسرتاتيجية لتنمية ثقافة رايدة األعمال ملنسويب 
اجلامعة"؛ من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة 
موافقة  بنسبة   )4.25( حسايب  مبتوسط  بشدة  موافق 
توفر   " وهي  السابعة  العبارة  جاءت  بينما    ،)%85(
الطالب  لتشجيع  واملعنوي  املادي  الدعم  اجلامعة  إدارة 

على األفكار االبتكارية وحتويلها إىل مشروعات رايدية" 
عليها،   الدراسة  أفراد  موافقة  حيث  من  الثانية  ابملرتبة 
بدرجة موافق مبتوسط حسايب )4.19(،  بنسبة موافقة 

بلغت )%83.8(.
كما جاءت العبارة األوىل ابملرتبة الثالثة وهي" وضع 
رؤية ورسالة واضحة لرايدة األعمال يف اجلامعات" من 
بني عبارات حمور دور إدارة اجلامعة يف تعزيز ثقافة رايدة 
 )4.19( حسايب  مبتوسط  موافق  بدرجة  األعمال،  
بنسبة موافقة بلغت )83.7%(،  يف حني جاءت العبارة 
التاسعة ابملرتبة الرابعة وهي" تسعى إىل املواءمة بني رايدة 
األعمال وحتقيق أهداف رؤية اململكة 2030" من بني 
رايدة  ثقافة  تعزيز  يف  اجلامعة  إدارة  دور  حمور  عبارات 
األعمال؛ من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة 
موافق مبتوسط حسايب )4.14(،  بنسبة موافقة بلغت 

.)%82.8(
وهي"  األخرية  قبل  ابملرتبة  العاشرة  العبارة  جاءت 
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حتفيز  خالل  من  البطالة  نسبة  خفض  يف  تسهم 
املشروعات الرايدية"،  من حيث موافقة أفراد الدراسة 
عليها بدرجة موافق مبتوسط حسايب )3.87(،  بنسبة 
الرابعة  العبارة  موافقة بلغت )77.4%(،  بينما جاءت 
ابملرتبة األخرية،  وهي" تضمني مقررات رايدة األعمال 
يف خطط األقسام العلمية،  وعدم حصرها يف كليات 
إدارة األعمال"؛ من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها 
بدرجة موافق مبتوسط حسايب )3.79(،  بنسبة موافقة 

بلغت )%75.8(. 
 ويرى الباحثان أنَّ دور إدارة اجلامعة مهم يف تعزيز 
التنظيم  يف  األساس  بوصفها  األعمال،   رايدة  ثقافة 
مسار  حتدد  اليت  والقوانني  واخلطط  السياسات  ووضع 
)حرب،  دراسة  يف  جاء  ما  مع  يتفق  وهذا  اجلامعة،  
)املخلفي،   ،)2016 والعريب،   )احلمايل    ،)2020
دورها  يتمثل  إذ  2020(؛  )مصطفى،    ،)2017
األعمال  رايدة  ثقافة  لتنمية  إسرتاتيجية  خطة  بناء  يف 
يف  متخصصة  برامج  واستحداث  اجلامعة،   ملنسويب 

والدراسات  البكالوريوس  مستوى  على  األعمال  رايدة 
التدريس  هيئة  أعضاء  من  املميزين  واستقطاب  العليا 
اجلامعة  إدارة  توفر  وكذلك  األعمال،   رايدة  جمال  يف 
حتويل  على  الطالب  لتشجيع  واملعنوي  املادي  الدعم 
مشروعاهتم الرايدية إىل واقع،  وضع رؤية ورسالة واضحة 

لرايدة األعمال يف اجلامعات.
السؤال الثاين: ما دور األنشطة الطالبية يف تعزيز ثقافة 
التدريس  رايدة األعمال من وجهة نظر أعضاء هيئة 

جبامعة تبوك؟ 
 للتعرف على دور األنشطة الطالبية يف تعزيز ثقافة 
التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  األعمال  رايدة 
املئوية،   والنسب  التكرارات،   تبوك مت حساب  جبامعة 
واملتوسطات احلسابية،  واالحنرافات املعيارية،  والرتب،  
الستجاابت أفراد الدراسة حول دور األنشطة الطالبية 
يف تعزيز ثقافة رايدة األعمال من وجهة نظر أعضاء هيئة 
التدريس جبامعة تبوك،  وجاءت النتائج كما يوضحها 

اجلدول اآليت:
جدول )7( استجاابت أفراد الدراسة لعبارات احملور الثاين مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات املوافقة.

العباراتم
درجة املوافقةالتكرار

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
الرتبةاملعياري النسبة 

%
موافق 
غري حمايدموافقبشدة

موافق
غري موافق 

بشدة

توفري برامج تدريبية عملية حماكية للواقع يف جمال رايدة األعمال.2
37461620ك

4.170.761
%36.645.515.820

تقيم اجلامعة الندوات واملؤمترات وورش العمل املرتبطة برايدة 8
األعمال. 

37491050ك
4.170.802

%36.648.59.950

تنظم اجلامعة زايرات ميدانية للشركات واملؤسسات الرايدية 1
لالستفادة من خرباهتم.

34491620ك
4.140.743

%33.748.515.820

حترص على تكرمي الطلبة املتميزين يف رايدة األعمال.9
34431860ك

4.040.874
%33.742.617.85.90

تشارك يف فعاليات األسبوع العاملي لرايدة األعمال. 6
29521370ك

4.020.835
%28.751.512.96.90

حترص اجلامعة على عقد شراكات مع املؤسسات الداعمة لرواد 7
األعمال.

31481381ك
3.990.926

%30.747.512.97.91
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العباراتم
درجة املوافقةالتكرار

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
الرتبةاملعياري النسبة 

%
موافق 
غري حمايدموافقبشدة

موافق
غري موافق 

بشدة

تستضيف اجلامعة مناذج من رواد األعمال لعرض جتارهبم 3
الناجحة.

30461870ك
3.980.877

%29.745.517.86.90

هتتم ابلتسويق واإلعالن عن فعاليات رايدة األعمال من خالل 5
وسائل اإلعالم. 

32382650ك
3.960.888

%31.737.625.750

تنظم اجلامعة محالت توعوية وتثقيفية لرايدة األعمال بشكل 4
دوري.

28352963ك
3.781.019

%27.734.728.75.93

4.020.72املتوسط العام للمحور

 من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أنَّ استجابة 
أفراد الدراسة جاءت مبتوسط حسايب )4.02(،  ودرجة 
موافق حول دور األنشطة الطالبية يف تعزيز ثقافة رايدة 
األعمال من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك.

دور  على  موافقتهم  متوسطات  تراوحت  حيث 
ما  األعمال  رايدة  ثقافة  تعزيز  يف  الطالبية  األنشطة 
يف  تقع  متوسطات  وهي    ،)3.78 إىل   4.17( بني 
الفئة الرابعة من فئات املقياس اخلماسي واليت تشري إىل 
يف  التجانس  يوضح  مما  الدراسة،   أداة  على  )موافق( 
وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك،  واليت 
رُتِّبت تنازلًيا حسب موافقة أفراد الدراسة عليها كاآليت:

 جاءت العبارة الثانية ابملرتبة األوىل وهي" توفري برامج 
تدريبية عملية حماكية للواقع يف جمال رايدة األعمال" من 
حيث موافقة أفراد الدراسة عليها،  بدرجة موافق مبتوسط 
حسايب )4.17( بنسبة موافقة بلغت )83.4%(،  يف حني 
جاءت العبارة الثامنة ابملرتبة الثانية وهي" تقيم اجلامعة 
الندوات واملؤمترات وورش عمل املرتبطة برايدة األعمال" 
بدرجة موافق  الدراسة عليها،   أفراد  من حيث موافقة 
مبتوسط حسايب )4.17( بنسبة موافقة بلغت )%83.4(.

وهي"  الثالثة،   ابملرتبة  األوىل  العبارة  جاءت  بينما 
واملؤسسات  للشركات  ميدانية  زايرات  اجلامعة  تنظم 
الرايدية لالستفادة من خرباهتم" من حيث موافقة أفراد 

الدراسة عليها،  بدرجة موافق مبتوسط حسايب )4.14( 
بنسبة موافقة )82.8%(،  بينما جاءت العبارة التاسعة 
ابملرتبة الرابعة وهي" حترص على تكرمي الطلبة املتميزين 
الدراسة  أفراد  موافقة  حيث  من  األعمال"  رايدة  يف 
عليها،  بدرجة موافق مبتوسط حسايب )4.04( بنسبة 

موافقة بلغت )%80.8(.
وهي"  األخرية  قبل  ابملرتبة  اخلامسة  العبارة  جاءت 
هتتم ابلتسويق واإلعالن عن فعاليات رايدة األعمال من 
خالل وسائل اإلعالم" من حيث موافقة أفراد الدراسة،  
بلغت  موافقة  وبنسبة  موافق ومبتوسط )3.96(  بدرجة 
ابملرتبة  الرابعة  العبارة  جاءت  حني  يف    ،)%79.2(
وتثقفية  توعوية  محالت  اجلامعة  تنظم   " وهي  األخرية 
أفراد  موافقة  بشكل دوري" من حيث  األعمال  لرايدة 
الدراسة،  بدرجة موافق مبتوسط )3.78( وبنسبة موافقة 

بلغت )%75.6(.
وعي  إىل  تعود  النتائج  تلك  أنَّ  الباحثان  ويفسر   
أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك أبمهية دور األنشطة 
الطالبية يف تعزيز ثقافة رايدة األعمال؛ إلثرها اإلجيايب 
األدوار  وهذه  الطلبة.  لدى  الرايدية  املهارات  تعزيز  يف 
للواقع  حماكية  عملية  تدريبية  برامج  توفري  يف  تتمثل 
أمهية  على  يدل  ما  وهذا  األعمال،   رايدة  جمال  يف 
الفجوة  لسدِّ  ابلنظري  العملي  اجلانب  وربط  التدريب 
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وهذ  األوىل  ابملرتبة  العبارة  هذه  جاءت  لذا  بينهم؛ 
)املخلفي،   ،)ZhouandXu، 2012( دراسة  مع  يتفق 
على  ركزت  اليت    ،)2020 )حرب،   ،)2017
وكذلك  بتعلم.  العمل  وربط  التطبيقي  العملي  اجلانب 
برايدة  املرتبطة  العمل  وورش  واملؤمترات  الندوات  إقامة 
للشركات  ميدانية  زايرات  اجلامعة  وتنظم  األعمال،  
وحىت  خرباهتم  من  لالستفادة  الرايدية؛  واملؤسسات 
أرض  على  وعملية  مباشرة  خربات  الطالب  يكتسب 
الواقع،  وكذلك احلرص على تكرمي الطلبة املتميزين يف 
رايدة األعمال،  وذلك لضمان استمرارهم وتشجيهم.

السؤال الثالث: ما دور عضو هيئة التدريس يف تعزيز 
التدريس  رايدة األعمال من وجهة نظر أعضاء هيئة 

جبامعة تبوك؟ 
 للتعرف على دور عضو هيئة التدريس يف تعزيز رايدة 
األعمال من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة تبوك 
مت حساب التكرارات،  والنسب املئوية،  واملتوسطات 
احلسابية،  واالحنرافات املعيارية،  والرتب،  الستجاابت 
التدريس يف تعزيز  الدراسة حول دور عضو هيئة  أفراد 
رايدة األعمال من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة 
اآليت: اجلدول  يوضحها  النتائج كما  وجاءت  تبوك،  

جدول )8( استجاابت أفراد الدراسة لعبارات احملور الثاين مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات املوافقة.
املتوسط درجة املوافقةالتكرارالعباراتم

احلسايب
االحنراف 
املعياري

الرتبة

النسبة 
%

موافق 
بشدة

غري حمايدموافق
موافق

غري موافق 
بشدة

355012404.150.781كنشر وتعزيز ثقافة رايدة األعمال لدى الطلبة.1

%34.749.511.940

32577414.140.782كدعم وتشجيع املبادرات الطالبية يف جمال رايدة األعمال.2

%31.756.46.941

تقدمي االستشارات املتنوعة للطلبة لتشجيعهم على بدء 5
مشروعاهتم اخلاصة.

354912414.120.843ك

%34.748.511.941

استثمار جزء من احملاضرات لعرض التجارب الناجحة عن رايدة 4
األعمال للطلبة.

354910704.110.844ك

%34.748.59.96.90

344914314.110.825كتوجيه الطالب لعمل حبوث ومشاريع تتعلق برايدة األعمال. 3

%33.748.513.931

275215613.970.866كتوضيح أمهية دور رايدة األعمال يف إجياد فرص وظيفية.6

%26.751.514.95.91

تشجيع احلراك البحثي ألعضاء هيئة التدريس يف جمال رايدة 7
األعمال.

275018513.960.857ك

%26.749.517.851

4.070.66املتوسط العام للمحور

 من خالل النتائج املوضحة أعاله يتضح أنَّ استجابة 
أفراد الدراسة جاءت مبتوسط حسايب )4.07(،  وتشري 
إىل درجة موافق حول دور عضو هيئة التدريس يف تعزيز 
التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  األعمال  رايدة 

جبامعة تبوك.
حيث تراوحت متوسطات موافقتهم على دور عضو 
هيئة التدريس يف تعزيز رايدة األعمال ما بني )4.15 إىل 
3.96(،  وهي متوسطات تقع يف الفئة الرابعة من فئات 
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املقياس اخلماسي واليت تشري إىل درجة )موافق( على أداة 
الدراسة،  مما يوضح التجانس يف وجهات نظر أعضاء 
هيئة التدريس جبامعة تبوك،  واليت رُتِّبت تنازلًيا حسب 

موافقة أفراد الدراسة عليها كاآليت:
نشر  وهي"  األوىل  ابملرتبة  األوىل  العبارة  جاءت 
الطلبة"،  من حيث  لدى  األعمال  ثقافة رايدة  وتعزيز 
موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة موافق مبتوسط حسايب 
ا تعدُّ  )4.15( بنسبة موافقة بلغت )83%(؛ وهذا ألهنَّ
األهداف  بعده  أتيت  مثَّ  ومن  وأساسًيا،   رئيًسا  هدفًّا 
الثانية  العبارة األوىل ابملرتبة  األخرى،  يف حني جاءت 
الطالبية يف جمال رايدة  املبادرات  وهي" دعم وتشجيع 
األعمال " من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها بدرجة 
بلغت  موافقة  بنسبة   )4.14( حسايب  مبتوسط  موافق 
)82.8%(،  بينما جاءت العبارة اخلامسة ابملرتبة الثالثة 
لتشجيعهم  للطلبة  املتنوعة  االستشارات  تقدمي   " وهي 
أفراد  موافقة  حيث  من  اخلاصة"  مشروعاهتم  بدء  على 
الدراسة عليها،  بدرجة موافق مبتوسط حسايب )4.12( 
الرابعة  العبارة  بينما جاءت  موافقة )%82.4(،   بنسبة 
ابملرتبة الرابعة وهي" استثمار جزء من احملاضرات لعرض 
التجارب الناجحة عن رايدة األعمال للطلبة" من حيث 
مبتوسط  موافق  بدرجة  عليها،   الدراسة  أفراد  موافقة 

حسايب )4.11( بنسبة موافقة بلغت )%82.2(.
وهي"  األخرية  قبل  ابملرتبة  السادسة  العبارة  جاءت 
توضيح أمهية دور رايدة األعمال يف إجياد فرٍص وظيفية" 
من حيث موافقة أفراد الدراسة،  بدرجة موافق ومبتوسط 
حني  يف    ،)%79.4( بلغت  موافقة  وبنسبة   )3.97(
" تشجيع  األخرية وهي  السابعة ابملرتبة  العبارة  جاءت 

رايدة  جمال  يف  التدريس  هيئة  ألعضاء  البحثي  احلراك 
األعمال" من حيث موافقة أفراد الدراسة،  بدرجة موافق 

مبتوسط )3.96( وبنسبة موافقة بلغت )%79.2(.
هيئة  عضو  دور  أمهية  إىل  النتائج  تلك  وتعود   
التدريس يف تعزيز رايدة األعمال بكونه العمود الفقـري 
عـام،   بوجٍه  أهدافـه  وحتقيق  اجلـامعي  العمـل  لنجاح 
وذلك لتأثريهم املباشر على تفكري الطالب وقناعتهم ؛ 
لذا جيب على عضو هيئة التدريس القيام هبذه األدوار؛ 
ثقافة  وتعزيز  نشر  ومنه  املأمول،   الدور  هذا  لتحقيق 
رايدة األعمال لدى الطلبة وتقدمي االستشارات املتنوعة 
للطلبة لتشجيعهم على بدء مشروعاهتم اخلاصة،  كذلك 
الناجحة  التجارب  استثمار جزء من احملاضرات لعرض 
حبوث  لعمل  الطالب  وتوجيه  األعمال،   رايدة  عن 
موافق  ما جاء  األعمال،  وهذا  برايدة  تتعلق  ومشاريع 
لدراسة )احلمايل والعريب، 2016(، )حرب، 2020(، 

)خالد واملليجي وعبدهللا، 2017(. 
السؤال الرابع: ما دور الطالب اجلامعي يف تعزيز ثقافة 
التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  من وجهة  األعمال  رايدة 

جبامعة تبوك؟ 
 للتعرف على دور الطالب اجلامعي يف تعزيز ثقافة 
التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  األعمال  رايدة 
املئوية،   والنسب  التكرارات،   مت حساب  تبوك  جبامعة 
واملتوسطات احلسابية،  واالحنرافات املعيارية،  والرتب، 
الستجاابت أفراد الدراسة حول دور الطالب اجلامعي 
يف تعزيز ثقافة رايدة األعمال من وجهة نظر أعضاء هيئة 
النتائج كما يوضحها  التدريس جبامعة تبوك،  وجاءت 

اجلدول اآليت:
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جدول )9( استجاابت أفراد الدراسة لعبارات احملور الرابع مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات املوافقة.
املتوسط درجة املوافقةالتكرارالعباراتم

احلسايب
االحنراف 
املعياري

الرتبة

موافق النسبة %
بشدة

غري حمايدموافق
موافق

غري موافق 
بشدة

اكتساب املهارات واخلربات الضرورية اليت حيتاجها سوق 6
العمل.

335014404.110.781ك

%32.749.513.940

مشاركة الطالب يف إعداد البحوث والدراسات يف جمال رايدة 8
األعمال.

374217324.080.912ك

%36.641.616.832

استثمار مهارات التفكري اإلبداعي واالبتكاري يف توليد 7
األفكار الرايدية.

295019304.040.773ك

%28.749.518.830

استشعار الطالب ابلقضااي اجملتمعية ومنها ندرة الوظائف 5
احلكومية.

304919214.040.814ك

%29.748.518.821

تشجيع روح املنافسة والتحدي اليت تتطلبها رايدة األعمال 2
لدى الطلبة.

295015523.980.905ك

%28.749.514.952

معرفة الطلبة أبمهية العمل احلر يف حتقيق الفرص الوظيفية للفرد 3
واجملتمع.

274821413.950.856ك

%26.747.520.841

املشاركة يف الربامج والفعاليات املختلفة داخل وخارج اجلامعة 1
لتعزيز أوجه العمل الرايدي.

284622413.950.867ك

%27.745.521.841

ترسيخ بعض القيم لدى الطلبة مثل: التحلي ابلصرب واملثابرة 4
والثقة ابلنفس.

274721513.930.878ك

%26.746.520.851

40.72املتوسط العام للمحور

استجابة  يتبني أنَّ  أعاله  املوضحة  النتائج   من خالل 
أفراد الدراسة جاءت مبتوسط حسايب )4(،  وتشري إىل 
درجة موافق حول دور الطالب اجلامعي يف تعزيز ثقافة 
التدريس  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من  األعمال  رايدة 
جبامعة تبوك؛ حيث تراوحت متوسطات موافقتهم على 
دور الطالب اجلامعي يف تعزيز ثقافة رايدة األعمال ما 
يف  تقع  متوسطات  وهي    ،)3.93 إىل   4.11( بني 
الفئة الرابعة من فئات املقياس اخلماسي واليت تشري إىل 
يف  التفاوت  يوضح  مما  الدراسة،   أداة  على  )موافق( 
تبوك،  واليت  التدريس جبامعة  وجهة نظر أعضاء هيئة 
رُتِّبت تنازلًيا حسب موافقة أفراد الدراسة عليها كاآليت:

وهي"  األوىل  ابملرتبة  السادسة  العبارة  جاءت 
اكتساب املهارات واخلربات الضرورية اليت حيتاجها سوق 

العمل" من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها،  بدرجة 
بلغت  موافقة  وبنسبة   )4.11( مبتوسط حسايب  موافق 
)82.2%(،  يف حني جاءت العبارة الثامنة ابملرتبة الثانية 
وهي" مشاركة الطالب يف إعداد البحوث والدراسات 
يف جمال رايدة األعمال" من حيث موافقة أفراد الدراسة 
عليها،  بدرجة موافق مبتوسط حسايب )4.08( وبنسبة 
موافقة بلغت )81.6%(،  بينما جاءت العبارة السابعة 
ابملرتبة الثالثة وهي" استثمار مهارات التفكري اإلبداعي 
واالبتكاري يف توليد األفكار الرايدية" من حيث موافقة 
حسايب  مبتوسط  موافق  بدرجة  عليها،   الدراسة  أفراد 
جاءت  بينما    ،)%80.8( موافقة  وبنسبة   )4.04(
العبارة اخلامسة ابملرتبة الرابعة وهي " استشعار الطالب 
الوظائف احلكومية" من  ابلقضااي اجملتمعية ومنها ندرة 
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حيث موافقة أفراد الدراسة عليها،  بدرجة موافق مبتوسط 
حسايب )4.04( وبنسبة موافقة بلغت )%80.8(.

أمَّا العبارة األوىل فجاءت ابملرتبة قبل األخرية وهي" 
داخل وخارج  املختلفة  والفعاليات  الربامج  املشاركة يف 
الرايدي" من حيث موافقة  العمل  لتعزيز أوجه  اجلامعة 
وبنسبة  ومبتوسط )3.95(  موافق  بدرجة  الدراسة  أفراد 
موافقة بلغت )79%(،  يف حني جاءت العبارة الرابعة 
ابملرتبة األخرية وهي " ترسيخ بعض القيم لدى الطلبة 
مثل: التحلي ابلصرب واملثابرة والثقة ابلنفس" من حيث 
موافقة أفراد الدراسة،  بدرجة موافق مبتوسط )3.93( 

وبنسبة موافقة بلغت )%78.6(.
أمهية  إىل  تعود  النتائج  تلك  أنَّ  الباحثان  ويفسر   
األعمال؛  رايدة  ثقافة  تعزيز  يف  اجلامعي  الطالب  دور 
لكونه حمور العملية الرتبوية وهو الذي تركز عليه اجلهود 
دوره  يقتصر  وال  صور  أبفضل  ليخرج  واملخططات،  
على التلقي فقط،  بل هناك أدوار جيب أن يقوم فيها 
اليت  الضرورية  واخلربات  املهارات  اكتساب  يف  متمثلة 
وذلك  األوىل،   ابملرتبة  وجاءت  العمل  حيتاجها سوق 
ألمهيتها وأتكيًدا ملا سبق عرضه مبحو إدارة اجلامعات 
ابلتعلم،   العمل  ربط  أمهية  على  الطالبية  واألنشطة 
وهذا ما ركزت عليه الكثري من الدراسات مثل دراسة: 
)مصطفى، 2020(،  )حرب،  2020(،  )الرميدي،  
واملليجي  )خالد  )املخلفي،  2017(،      ،)2018

Virginia - Sancheza & Car-(  )۲۰۱7  وعبدهللا، 
.)los Atienza.2018

البحوث  إعداد  يف  الطالب  مشاركة  وكذلك   
والدراسات يف جمال رايدة األعمال،  واستثمار مهارات 
التفكري اإلبداعي واالبتكاري يف توليد األفكار الرايدية،  
ندرة  ومنها  اجملتمعية  ابلقضااي  الطالب  واستشعار 
واخلاص  احلكومي  القطاع  وعجز  احلكومية  الوظائف 
تتطلبها  اليت  والتحدي  املنافسة  روح  وتشجيع  بتوفري 
الصفات  من  وهي  الطلبة،   لدى  األعمال  رايدة 
األعمال. برواد  تعزيزها  جيب  اليت  الضرورية  الرايدية 

فروق  توجد  هل  اخلامس:  ابلسؤال  املتعلقة  النتائج 
ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات استجابة 
أفراد العينة،  حول دور اجلامعات يف تعزيز ثقافة رايدة 
األعمال يف ظل رؤية اململكة 2030 تُعزى ملتغريي: 

)اجلنس،  والرتبة األكادميية(؟
أوالً: اجلنس:

هيئة  أعضاء  استجاابت  بني  الفروق  ملعرفة 
تعزيز  يف  اجلامعات  دور  حول  تبوك  جبامعة  التدريس 
 2030 اململكة  رؤية  ظل  يف  األعمال  رايدة  ثقافة 
لعينتني  ت  اختبار  ُأجرِي  اجلنس،   ملتغري  تبًعا 
مستقلتني )Independent T test( لداللة الفروق بني 
الدراسة،  واجلدول اآليت يبني ذلك: أفراد  استجاابت 

جدول رقم )10( نتائج اختبار ت لعينتني مستقلتني )Independent T test( لداللة الفروق بني استجاابت أفراد الدراسة حول حماور الدراسة 
تبًعا ملتغري اجلنس.

مستوى الداللةقيمة اختبار )ت(االحنراف املعيارياملتوسط احلسايباجلنس

دور اجلامعات يف تعزيز ثقافة رايدة األعمال يف 

ظل رؤية اململكة 2030.

0.041- 3.940.591.762ذكر

4.170.70أنثى

فروق  وجود   )10( اجلدول  نتائج  خالل  من  تبني   -
متوسطات  بني   )α  ≥  0.05( إحصائية  داللة  ذات 
استجاابت أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس 
جبامعة تبوك،  حول دور اجلامعات يف تعزيز ثقافة رايدة 
التدريس جبامعة  هيئة  أعضاء  نظر  األعمال من وجهة 

تبوك يف ظل رؤية اململكة 2030 تُعزى ملتغري اجلنس؛ 
  ،)1.762  -( اإلحصائية  )ت(  قيمة  بلغت  حيث 
وهي قيمة دالة إحصائًيا؛ حيث تبني أنَّ الفروق كانت 

لصاحل اإلانث.
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اثنًيا: الرتبة األكادميية:
ملعرفة الفروق بني استجاابت أعضاء هيئة التدريس 
ثقافة  تعزيز  يف  اجلامعات  دور  حول  تبوك،   جبامعة 
تبًعا   2030 اململكة  رؤية  ظل  يف  األعمال  رايدة 

التباين  حتليل  اختبار  ُأجري  األكادميية،   الرتبة  ملتغري 
بني  الفروق  لداللة   )One- way Anova( األحادي 
الدراسة،  واجلدول اآليت يبني ذلك: أفراد  استجاابت 

جدول رقم )11( نتائج اختبار حتليل التباين األحادي )One- way Anova( لداللة الفروق بني استجاابت أفراد الدراسة حول حماور 
الدراسة تبًعا ملتغري الرتبة األكادميية.  

مستوى الداللةقيمة اختبار )F(متوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعات

دور اجلامعات يف تعزيز ثقافة 
رايدة األعمال يف ظل رؤية 

اململكة 2030.

1.59420.797بني اجملموعات

1.9240.152 40.598980.414داخل اجملموعات

42.192100الكلي

وجود  عدم   )11( اجلدول  نتائج  خالل  من  تبني   -
فروق ذات داللة إحصائية )α ≥ 0.05( بني متوسطات 
استجاابت أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس 
جامعة تبوك،  حول دور اجلامعات يف تعزيز ثقافة رايدة 
األعمال يف ظل رؤية اململكة 2030 من وجهة نظر أعضاء 
هيئة التدريس جامعة تبوك تُعزى ملتغري الرتبة األكادميية؛ 
حيث بلغت قيمة )ف( اإلحصائية )1.924(،  وهي 
غري دالة إحصائًيا،  مما يعين عدم اختالف وجهة نظر 
تبوك،   التدريس جامعة  هيئة  أعضاء  من  الدراسة  عينة 
حول دور اجلامعات يف تعزيز ثقافة رايدة األعمال يف 
ظل رؤية اململكة 2030 تُعزى ملتغري الرتبة األكادميية.

التوصيات:
رايدة  ثقافة  لتنمية  إسرتاتيجية؛  خطة  بناء  ضرورة   -

األعمال ملنسويب اجلامعات.  
واخلربات  املهارات  الطلبة  إكساب  على  العمل   -

الضرورية اليت حيتاجها سوق العمل.
- أن تستضيف اجلامعة مناذج من رواد األعمال لعرض 

جتارهبم الناجحة أمام الطلبة.
زايرات  اجلامعة  وتنظم  واملؤمترات،   الندوات  إقامة   -
لالستفادة  الرايدية  واملؤسسات  للشركات  ميدانية 

من خرباهتم.
األقسام  األعمال يف خطط  رايدة  مقررات  تضمني   -
العلمية،  وعدم حصرها يف كليات إدارة األعمال.

مع  شراكات  عقد  على  اجلامعات  حترص  أن   -
املؤسسات الداعمة لرواد األعمال.

- استقطاب املميزين من أعضاء هيئة التدريس يف جمال 
رايدة األعمال. 

تشجيع مشاركة الطالب يف إعداد البحوث والدراسات 
يف جمال رايدة األعمال.

األجيال  تسليح  خالل  من  أييت  رايدية،   بيئة  خلق   
تعزيز  أجل  من  الالزم؛  واالبتكار  ابملعرفة  القادمة 

مفهوم رايدة األعمال.
املراجع:

أواًل: املراجع العربية: 
عثمان  أمحد  أمحد،  موسى،  عبدهللا  جعفر  إدريس، 
يف  األعمال  رايدة  "دور  إبرهيم)2016(،  
دراسة  الطائف:  مبنطقة  البطالة  مشكلة  من  احلد 
العربية  األمريكية  األكادميية  جملة  استطالعية"،  

للعلوم والتكنولوجيا. 
 بين محدان،  خالد حممد،  وإدريس،  وائل حممد )2007(،  
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منهج  اإلسرتاتيجي  والتخطيط  اإلسرتاتيجية 
 معاصر،  دار اليازوري للطباعة،  عمان:األردن.

 اجلرساين،  وائل حممد سعد )2013(،  التعليم اجلامعي 
يف مصر وبطالة املتعلمني: دراسة تتبعية خلرجيي كلية 
الرتبية جبامعة املنصورة أمنوذًجا،  )رسالة دكتوراه(،  
القاهرة. جامعة   - الرتبوية  الدراسات  معهد 

الوعي  الطوري )2018(،   عطية  حنان  اجلهين،    
بثقافة رايدة األعمال لدى طالبات جامعة األمرية 
نورة بنت عبدالرمحن يف ضوء رؤية اململكة العربية 
الرتبية  األنبار: كلية  جامعة    ،2030 السعودية 

للعلوم اإلنسانية.
مايو(،     ،۲۰۱۰( عبدالفتاح  علـي  احلـاروين،    
حصاد  جملة  الصغرية"،   األعمال  وإدارة  "الرايدة 
1432هـ.  اآلخرة  مجادى    ،229 ع  الفكر،  
الصغرية،   األعمال  وإدارة  الرايدة  لكتاب  عرض 

أتليف: احلدراوي،  حامد.
 حرب،  حممد مخيس )2020(،  "دور كليات الرتبية 
لدى طالهبا وسبل  األعمال  رايدة  ثقافة  نشر  يف 
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من مظاهر االغرتاب النفسي يف الشعر العريب القدمي
"دراسٌة يف الصورة واملضمون"
د. عودة بن سويلم بن علي الشمري

أستاذ األدب والنقد املساعد قسم اللغة العربية – الكلية اجلامعية ابلقنفذة، جامعة أم القرى ابململكة العربية السعودية

Phenomena of the Psychological Alienation in the Ancient Arabic Poetry
"Study in the Form and Content"

Dr. Owada bin Suaylim bin Ali Alshammri

Assistant professor of Literature and Criticism, Arabic Language Department - Alqunfudah University 
College - Kingdom of Saudi Arabia

القدمي،  العريب  الشعر  النفسي،  االغرتاب  املفتاحية:  الكلمات 
دراسٌة يف الصورة واملضمون.

اإلنسان  عزلة  يف  املتمثل  النفسي  االغرتاب  يعدُّ  امللخص: 
وانسحابه من اجملتمع، أحد أبرز العوامل اليت تصيب اإلنسان ابنفصام 
والفراغ  ابلوحدة  وشعوره  اجملتمع،  عن  النعزاله  نتيجة  الشخصية؛ 
النفسي، فينزع اإلنسان إىل ذاته ويغرتب عمن حوله، فيأيت شعره - 
كشاعر- انعكاًسا لتلك التجليات، وتربز من خالل شعره أهم مساته 

اإلنسانية وطبيعته الشخصية.
 ويتوّجه البحث إىل دراسة االغرتاب النفسي يف أشعار القدامى؛ 
للوقوف على أنَّ أشعارهم انعكاس حلياهتم الفكرية، وأغراضهم معادل 
تتمثل يف احلالة  الذايت؛ كون تداعيات االغرتاب  لنزوعهم  موضوعي 
النفسية والشعورية اليت ميرُّ هبا الشاعر من حزن وقلق واكتئاب، وشعور 
الذاتية  بوحدة وفراغ نفسي وجور زمان، فعكست أشعارهم جتربتهم 
املقرونة بتقلباهتم املزاجية ما بني رضا وسخط، وأمل وأمل، وثبات وقلق.

 Keywords:  The psychological alienation – ancient Ara-
bic poetry – Study in the form and content. 

Abstract: The psychological alienation represented in 
the man’s alienation and introversion from society is con-
sidered one of the most significant factors which cause 
schizophrenia because of introversion and loneliness and 
psychological emptiness. Then, man resorts to himself and 
feels estranged from others around him. Thus, as a poet, his 
poetry reflects these manifestations and through his poetry 
his most significant human characteristics and his personal 
nature emerge. 

The research aims to study the psychological alienation 
in the poetry of the ancient poets to prove that their poetry 
reflects their intellectual life. Additionally, their purposes are 
an objective equivalent to their self-tendency because the 
consequences of alienation are represented in the emotion-
al and psychological status under which the poet undergoes 
such as anxiety, melancholy, depression, loneliness, psycho-
logical emptiness, and injustice of the time. So, their poetry 
reflected their own experience related with their mood fluc-
tuations of the satisfaction, dissatisfaction, hope and pain, 
stability and anxiety. 
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املقدمة:
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف 
املرسلني وخامت النبيني، سيدان حممد بن عبدهللا األمني، 

وعلى آله وصحبه أمجعني.
أمَّا بعد:

 فالشعُر كان وما زال ميدااًن رحًبا استطاع الشعراء من 
والكشف عن عواطفهم  اإلبداعية،  قدراهتم  إبراز  خالله 
وانفعاالهتم ولغتهم وأخيلتهم، كما استطاعوا من خالله 
الكشف عن جتارهبم سواء أكانت ذاتية أم موضوعية، وملَّا 
كان االغرتاب حديث النفس والعقل والوجدان؛ كثرت 

الدراسات النفسية واألدبية فيه.
 ومن هنا تقف هذه الدراسة عند االغرتاب النفسي 
يف شعر القدامى؛ للتعرف على انبعااثت العاطفة واألثر 
النفسي وعالقته مبكنوانت الفكر، وذلك من خالل دراسة 
وإدراك  النصوص،  استقراء  على  معتمدة  نفسية  حتليلية 
البواعث النفسية وأمهيتها يف توجيه العمل األديب ونسجه 

تبًعا للعواطف واالنفعاالت الوجدانية.
 وملَّا كان مدار البحث حول ظاهرة االغرتاب النفسي 
يف الشعر العريب القدمي، فإنَّ هذه الدراسة ستكون معنية 

ابإلجابة عن األسئلة اآلتية:
1- ما املراد ابالغرتاب؟ وهل بدا أثره جليًّا يف الشعر العريب القدمي؟ 
2- ما أبرز عوامل االغرتاب النفسي يف أشعار القدامى؟ 

وما هي أبرز صوره؟
3- ما القيمة الفنية اليت عكستها صور االغرتاب النفسي 

يف الشعر العريب القدمي؟
وتكمن أهداف الدراسة يف اآليت:

الشعر  النفسي يف  أثره  التعريف ابالغرتاب، ومدى   -1
القدمي. العريب 

2- إبراز أهم عوامل االغرتاب النفسي وصوره يف الشعر 
العريب القدمي.

يف  الذاتية  والتجارب  النفسي  االغرتاب  أثر  إبراز   -3
القدامى. أشعار  يف  الفين  البناء  تشكيل 

 ودراسة االغرتاب بشىت أنواعه املمثلة يف: )االغرتاب 

الوجودي،  االغرتاب  النفسي،  االغرتاب  االجتماعي، 
االغرتاب  االقتصادي،  االغرتاب  السياسي،  االغرتاب 
الزماين واملكاين...(، شائعة يف أشعار كثرٍي من الشعراء ويف 
عصور األدب املختلفة، وهناك بعض الدراسات واألحباث 
اليت تناولت ظاهرة االغرتاب يف أشعار القدامى، منها ما 
تناول االغرتاب النفسي بصفة خاصة كدراسة: )املوقف 
النفسي عند شعراء املعلقات، د. مي يوسف خليف، دار 
غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ط1، 2015م(، ومنها 
ما تناول االغرتاب بصفة عامة كدراسة: )ظاهرة االغرتاب 
املنعم  عبد  آمال  واإلسالم،  اجلاهلية  خمضرمي  شعر  يف 
العليا،  الدراسات  عمادة  دكتوراه-،  -رسالة  احلراسيس 
جامعة مؤتة، األردن، 2016م(، ودراسة: )االغرتاب يف 
شعر الصعاليك، سعدية حسني الربغثي، أكادميية البحث 
العلمي والتكنولوجيا ابلقاهرة، جملة الثقافة والتنمية، العدد 
ال  الصدد  هذا  يف  وحنن  نوفمرب2011م(،  اخلمسون، 
نُعىن إال ابالغرتاب النفسي يف أشعار القدامى عامة وهو 
-حسب اطالعي- ما مل يعرض إليه أحد من الباحثني. 
 وستقوم الدراسة على املنهج التحليلي النفسي، ذلك 
والسلوكيات  النفسية  البواعث  إدراك  على  القائم  املنهج 
اإلنسانية، وأمهيتها يف توجيه العمل األديب ونسجه تبًعا 
للعواطف واالنفعاالت الوجدانية، وذلك من خالل الربط 

بني النص األديب وبني الالوعي أو الالشعور لصاحبه.
 واقتضت طبيعة الدراسة أن تكون يف مقدمة اشتملت 
على أمهية الدراسة ومشكالهتا واألهداف اليت تسعى إىل 
حتقيقها والدراسات السابقة واملنهج املعتمد للدراسة، مث 

مباحث الدراسة، وهي كاآليت:
املبحث األول: مفهوم االغرتاب.

املبحث الثاين: العوامل األساسية يف تعميق الشعور 
ابالغرتاب النفسي يف الشعر العريب القدمي.
أ- اغرتاب الذات الشاعرة وارتدادها إىل ما فات.

ب- االغرتاب ابرحتال األحبة والوقوف على األطالل.
ج- احلالة النفسية والشعورية اليت ميرُّ هبا الشاعر من حزن 

وقلق واكتئاب وشكوى. 
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 وستختتم الدراسة خبامتة تشتمل على أبرز النتائج اليت 
توصلت إليها الدراسة، مث قائمة املصادر واملراجع.

املبحث األول: مفهوم االغرتاب.
االغرتاب لغًة:

عدة  على  العريب  املعجم  ر ب( يف  )غ  مادة  أتت   
يلزمها  ما  الدراسة  هذه  تتقصى  أن  لغوية وانسب  معان 
من تلك املعاين. يقول صاحب اللسان "وَغَرَب أي بـَُعد؛ 
ويقال: اْغُرْب عين أي تباعد؛ ومنه احلديث: أنَّه أمر بتغريب 
الزاين؛ التغريُب: النفي عن البلد الذي وقعت اجلناية فيه. 
يقال: أَْغرَبـُْتُه وَغرَّبـُْتُه إذا حنيته وأبعدته. والتَـَّغرُُّب: البـُْعُد. ويف 
احلديث: أنَّ رجالً قال له: إن امرأيت ال ترد يد المس، فقال: 
َغرِّبـَْها أي أبعدها؛ يريد الطالق. وَغرََّبِت الكالُب: أمعنت 
والُغْربَُة  بُعًدا.  تركه  َعَلْيِه:  الصيد. وَغرَّبَُه وَغرََّب  يف طلب 

والُغْرُب: النزوح عن الوطن واالغرتاب؛ قال املتلمس:  
ِرَساَلَة َمْن َقْد َصاَر يفْ الُغْرِب َجانُِبْهَأاَل أَْبِلَغا أَفـَْناَء َسْعٍد بِن َماِلٍك 

واالغرتاب والتغرب كذلك؛ تقول منه: تـََغرََّب، واْغتـََرَب، 
وقد َغرَّبَُه الدهُر. ورجل ُغُرٌب بضم الغني والراء، وغريٌب: 
بعيد عن وطنه؛ اجلمع غرابء، واألنثى غريبة"  )ابن منظور، 

2003م، ص23(. 
االغرتاب يف االصطالح وميزان النقد: 

ألفيت تنوًعا يف مفهوم االغرتاب ومعناه االصطالحي، 
ا متفاوتة يف داللتها  وهي معاٍن غري متباعدة املدلول، إال أهَّنَّ
إليه عبداللطيف خليفة خيتصر  ما ذهب  العميقة، ولعل 
االغرتاب  يرى  حيث  واإليضاح؛  الدالالت  من  كثريًا 
إىل  اجلذور  يف  وضارب  األصل،  وعريق  العمق،  "شديد 
فجر البشرية مجعاء؛ إذ يعود إىل تلك اللحظة املتعالية اليت 
غربت فيها اجلنة بنعيمها السرمدي عن آدام عليه السالم" 
)خليفة، 2003م، ص19(، ويرى حممد راضي جعفر أنَّ 
الوجود،  هذا  اإلنسان يف  ِقدم  "قدمي  االغرتاب  مصطلح 
فمنذ أن تكونت اجملتمعات األوىل نشأت معها ويف ظلها 
األزمات اليت كانت تتمخض بشكل أو آبخر عن أنواع من 
االغرتاب عاىن منها الفرد وواجهها على وفق حجم طاقاته 

العادية والروحية، فقد تقوده إىل التمرد والعصيان، مثلما قد 
تفضي به إىل االستسالم واالنعزال واالنكفاء على الذات"  
)سعيدي، 2007م، ص56(. ورغم كل احملاوالت وتعدد 
صياغة املفهوم وتقريبه فإنَّه مل خيرج عن دائرة عدة أمور ابرزة 
"مثل االنسالخ عن اجملتمع والعزلة أو االنعزال، والعجز عن 
التالؤم، واإلخفاق يف أمور التكيف مع األوضاع السائدة 
يف اجملتمع، والالمباالة، وعدم الشعور ابالنتماء؛ بل وأيًضا 
انعدام الشعور مبغزى احلياة"  )النوري، 1979م، ص4(. 
فحقيقة الشاعر وجوهره يف هَّناية املطاف "خملوق متميز 
عن عامة الناس يف اجملتمع الواحد سواء مبواهبه أو بفكره أو 
بنظرته إىل احلياة، فهو دائم احلركة، رافض للسكون والذل 
واملسكنة، حمب للتعبري، ومن هنا يكون إبداعه الشعري 
والرفض"   ابلثورة  مث  واالنفعال،  والسخط  ابلقلق  متسًما 
)جعفر، 2009م، ص21(. وترى مي يوسف خليف أنَّ 
االغرتاب يظل "إحدى وسائل الكشف عن دقائق حياة 
اجلاهلي وتفاصيلها وإحدى صور الغوص وراء معطيات عامله 
اخلاص، وقد حدا به إىل ضرٍب من االنطواء ابملعىن النفسي أو 
عكس ذلك من الرغبة اجلاحمة يف جتاوز القيم واالنفتاح على 
مادة الواقع، وإن تعددت صور هذا التجاوز، أو غري ذلك 
من مواقف حتكيها حلظات اإلحساس ابلفقد واحلرمان، أو 
معايشة عامل الضياع، أو الوقوف عند منطقة االستسالم 
ص16-15(. د.ت،  )خليف،  البشري"  واالهَّنزام 

الشعور  تعميق  يف  األساسية  العوامل  الثاين:  املبحث 
القدمي. العريب  الشعر  يف  النفسي  ابالغرتاب 

أ- اغرتاب الذات الشاعرة وارتدادها إىل ما فات.
 بتصارع املشاعر يف نفوس الشعراء واملبدعني يرحل هبم 
اخليال إىل املاضي اآلفل بذكرايته وتقلباته وشجونه ومواقفه 
وخلخلة  حملوها  التمرد  عن  الذاكرة  تعجز  اليت  اجلميلة، 
رسوخها، فإنَّ املبدع يف ارتداده إىل املاضي فسحة ومتنفًسا 
تقلباهتا، واليت قد  احلياة وضغط  لتفريغ صدامات  موائًما 
به  يقصد  ما  أو  عميقة،  اجتماعية  عزلة  إىل  به  تفضي 
"شعور الفرد ابلوحدة والفراغ النفسي، واالفتقاد إىل األمن 
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والعالقات االجتماعية احلميمة، والُبعد عن اآلخرين حىت 
وإن وجد بينهم، كما قد يصاحب العزلة الشعور ابلرفض 
للمجتمع،  الثقافية  األهداف  عن  واالنعزال  االجتماعي 
اجملتمع ومعايريه"   قيم  الفرد وبني  أهداف  واالنفصال بني 

ص39(.  2003م،  )خليفة، 
 ولعل من أقرب األمثلة اليت تصبُّ يف مضمون هذا 
الرأي ما تواتر عن االرتدادات واهلزات النفسية اليت أصابت 
املؤمنني عقب مساعهم مصيبة موت الرسول –صلى هللا 
عليه وسلم- فقد أتت جليًة على قلوب صحابته وجمتمعه 
املسلم، مبا حتمله من اغرتاب يف االرتداد إىل املاضي، فقد 
كان رسول هللا –صلى هللا عليه وسلم- فرًدا من مكوانت 
جمتمعهم، كأنَّه املصباح املبدد عنهم ظالم الليل والشك، 
ويف ذلك قال عبدهللا بن َسَلمة اهلََمَداينّ يف هذا املشهد 
مؤكًدا أنَّ املصيبة عامة للمسلمني ليست لقريش واألنصار 
دون سائر املسلمني )ابن حجر العسقالين، د.ت، ج5، 

ص71(:
الَيو  َجزََّعَنا  الَنيِبِّ  َفقَد  َواألَْبَصاُرِإنَّ  اأَلمْْسَاُع  َفَدْتُه  َم 

األَْنَصاُرَما ُأِصيـَْبْت ِبِه الَغَداَة قـَُريٌش ِبِه  أُفرَِدْت  َوال  ال 

ُح َوَمدَّْت ُجْنَح الَظالِم نـََواُرفـََعَليِه السَّالُم َما َهبَِّت الّرِيْـ

بن  العباس  توظيف  يف  املاضي  إىل  االرتداد  ويرتاءى 
مرداس السلمي للتناص التارخيي املستمد من معركة حنني 
وقد كان له ولقومه فيها البالء احلسن، سطرته كتب التاريخ، 
ولن يسقط من سريورة احلياة، إال أنَّه غاضب من قلة الغنائم 
اليت كانت من نصيبه، إبشارته إىل حادثة املؤلفة قلوهبم من 
أهل مكة الذين أعطى الرسول –صلى هللا عليه وسلم- كل 
فرد منهم مائة من اإلبل، فلغة السخط جلية يف النص، 
كما جتلت لغة الفخر بذاته، وهو يعدد فضائله وتضحياته 

البطولية؛ حيث يقول  )السلمي، د.ت، ص84(:
َتاَلفـَيـْتـَُها  هِِنَااَبً  اأَلْجرَِعوََكاَنْت  يفْ  املُْهِر  َعَلى  ِبَكِريَّ 

َأْهِجِعَوِإيـَْقاِظَي الَقوَم َأْن يـَْرُقُدوا  مََلْ  النَّاُس  َهَجَع  ِإَذا 

أُْمَنِعَوَقْد ُكْنُت يفْ احلَْرِب َذا َتْدرٍَأ  َومََلْ  َشيـًْئا  ُأْعَط  فـََلْم 

ُأْعِطيـْتـََها  أَفَاِئَل  اأَلرَْبِعَأاَل  قـََواِئَمَها  َعِدْيَد 

"أرقت- ابت- سعى  النص  يف  املاضية  األفعال  لتنوع   
األعداء- أرادوا- وكنت- سلكوك" بعد أتثريي يف نفوس 
الذين  أعدائه  على  ويثور  يتمرد  زيد  بن  فعدي  املتلقني، 
أرادوا حتطيم ذاته، وحمو أثره مقسًما على ذلك برب مكة 
والصليب، فأعداؤه ال يفرقون بني قتله أو زّجه يف غياهب 
السجون؛ إال أنَّ منعته وبسالته قطعت عليهم ما يصبون إليه 
وما يتمنون؛ حيث يقول )األصفهاين، 2002م، ص72(:

ِفْيِه  اَبَت  ِلُمْكَفِهٍر  ِشْيِبَأرِْقُت  رُؤوَس  يـَْرَتِقنَي  بـََواِرُق 
ُذرَاُه  يفْ  املَْشَرِفيَُّة  َقِشْيِبتـَُلوُح  َدخَداٍر  َصفَح  َوجََيُْلو 
َوالصَِّلْيِبَسَعى اأَلْعَداُء ال أَيَُْلوَن َشرًّا  َمكََّة  َوَربُّ  َعَليَّ 
َعِديٍّ  َعْن  َل  مُُتَهِّ الَقِلْيِبَأرَاُدوا َكْي  يَُدْهَدَه يفْ  َأو  لُِيْسَجَن 
َعِصْيِبوَُكْنُت ِلَزاَز َخْصِمَك مََلْ ُأَعّرِْد  َيوٍم  يفْ  َسَلُكوَك  َوَقْد 
ِسرٍّ  ُكلَّ  َوأُْبِطُن  الَعِسْيِبُأَعالِنـُُهْم  ِإىَل  اللَِّحاِء  بـنَْيَ  َكَما 

مظاهر  وشقائه كإحدى  قيوده  وجتربة  السجن  يربز    
االغرتاب النفسي اليت يكتوي بلظى انرها سجينها، وقد 
تراءى هذا املظهر االغرتاب فيما ذهب إليه عدي بن زيد 
وقد وقع يف سجون كسرى الفارسي، ابعثًا إىل أخيه رسالًة 
حتمل معاانته النفسية، وآالمه اجلسدية متمرًدا على مآل 
اإلبداع  ص22("عملية   ،2011 )البطاط،  وإنَّ  ذاته، 
ينتج عن  اإلبداع ال  املعاانة؛ ألنَّ  تقوم على  السجن  يف 
شخص اعتيادي يعيش يف ظروف اعتيادية، وإال أنتج أداًب 
اعتياداًي، بل هو مثرة مميزة يصدر عن شخص مميز حييا ظروفًا 
خاصة غالًبا ما تكون معاانة قهر أو إحساًسا ابلظلم"، ويف 
ذلك يقول عدي بن زيد )األصفهاين، علي بن احلسني، 

2002م، ص 77(:
ِيِه  أََنْ َعَلى  بـَيًَّا  ُأ ْبِلْغ  ملَرَء َما َقْد َعِلْمَأ َوَهْل يـَنـَْفُع ا

ِد  لُفَؤا ا َشِقْيُق  َك  َخا َأ نَّ  َسِلْمأِبَِ َما  ثَِقًا  َوا ِبِه  ُكْنَت 
حلَـ ا يفْ  ُمَوَثٌق  َمِلٍك  ى  ظُِلْمَلَد مَّا  َوِإ حِبَقٍّ  مَّا  ِإ ْيِد  ـِد

لغُـ  ا ِت  ا ْعِرفـَْنَك َكَذ َأ تـَْعرَتِْمَفاَل  ِرَمًا  َعا جَتَِْد  مَلَْ  َما  ِم  ـاَل
تِِنا  أََت ْن  ِإ رَضَك  َأ ْرَضَك  ُحُلْمفََأ ِفيـَْها  لَْيَس  َنوَمًة  تـََنْم 

 ترتاءى صورة االغرتاب ابالرتداد إىل املاضي فيما ذهب 
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بين عبس كان  امرأة من  اعتذرت  بعدما  إليه أتبط شرًا 
خطبها، فقيل هلا: ما تصنعني برجل يُقتل عند أحد اليومني 
وتبقني بال زوج؟! فهذا الرفض الذي وقع يف نفسه دفع 
ذاكرته إىل اجرتار املاضي –ماضيه الذايت- مبا اختمر عليه 
من متنوع صور البطولة والدراية ابلقتال وليس انتهاًء من 
بكرمه الذي حيول بينه والتقتري يف ادخار الزاد؛ فزاده سبيل 
ملشاركيه "قليل ادخار الزاد". فهذه الصورة املباشرة تعكس 
يقول  حيث  شعره؛  يف  املاضي  إىل  االرتداد  هذا  صورة 

)املصطاوي، 2003م، ص34(:
فَِإنَُّه تـُْنِكِحْيِه  اَل  هََلَا  جََمَْمَعاَوقَاُلوا  ُياَلِقَي  َأْن  َنْصٍل  أِلَوَِّل 
َأْرَوَعافـََلْم تـََر ِمْن رَْأٍي فَِتْيالً َوَحاَذَرْت  اللَّْيِل  اَلِبِس  ِمْن  ََها  أَتََمُّيُّ
ِه  مَهَِّ َأْكبـَُر  النَّوِم  ِغَراِر  ُمَسفََّعاَقِلْيِل  يـَْلَقى َكِميَّا  َأو  الثَّْأِر  َدُم 
قـَْوُمُه  ُع  ُيَشجِّ ُكلٌّ  لُِيَشجََّعامُُّيَاِصُعُه  الِعَدا  َهاَم  َضْربُُه  َوَما 
َتِعلًَّة ِإالَّ  الزَّاِد  ادَِّخاِر  فـََقْد َنَشَز الشُّْرُسوُف َوالَتَصَق امِلَعاَقِلْيُل 

 ومن جتليات االرتداد إىل املاضي تلك الزفرات اليت أرسلها 
متيم بن أيب بن مقبل يف حادثة تفريق اإلسالم بينه وزوجته 
الدمهاء اليت كانت حتت أبيه قبل اإلسالم، وهذا الرفض 
اجللي منه ملا أوجده اإلسالم يف تكرمي املرأة، وقد كانت 
العرب يف جاهليتها حطت من وجٍه آخر من قيمة املرأة 
وذلك أبن جعلتها سلعة يرثها الوارثون كاملتاع، فزوجات 
يقول  فتميم  الدنيوي،  املتاع  األبناء كسائر  يرثهن  اآلابء 
ا بعدما تبعت نفسه الدمهاء زوجة أبيه اليت 

ً
متسائالً متأمل

حال اإلسالم بينه وبينها )ابن مقبل، 1995م، ص194(:
َأْم ُكلُّ َديِْنَك ِمْن َدمَْهَاَء َمْغُروُمَأاِِنِظُر الَوْصُل َأْم غاٍد َفَمْصُروُم 

يف اجلَاِهليَِّة قـَْبَل الدِّيِن َمْرُحوُمَهْل َعاِشٌق اَِنَل ِمْن َدمَْهَاَء َحاَجَتُه 

الشاعر  مشاركة  يف  املاضي  إىل  االرتداد  صورة  وتربز   
ن الَفزاري لتميم بن أيب بن مقبل  املخضرم منظور بن زابَّ
احلادثة نفسها، وبكاء اجلاهلية نفسها؛ حيث قال مغاضًبا 
بعدما فرق اإلسالم بينه، وزوجة أبيه ُمليَكة بنت جارجة، 
"فقيل: إنَّ أاب بكر الصديق ملا ويل اخلالفة، حبث عنه 
وفرق  املدينة،  فأقدمهما  البحرين،  يف  ومليكة  أنَّه  فعلم 

بعد  وله    بينهما، وقيل: كان ذلك يف خالفة عمر 
)النعانعة، 2007م،  يقول  رقيقة"؛ حيث  أشعار  فراقها 

ص552-551(:
واخلَْمُرأاَل اَل ُأاَبيِلْ اليـَْوَم َما َصَنَع الدَّْهُر ُمَلْيَكُة  َعيِّنِّ  ُمِنَعْت  ِإذا 
ِفراقُه َشْديٌد  إالَّ  ِمنـُْهَما  الِبْكُرَوَما  َواملَُخدَّرُة  الّنداَمى  َشراُب 

َفَحيِّ ابـَْنَة املَُريِّ َما طََلَع الَفْجُرفِإْن َتُك َقْد َأْمَسْت بَِعيًدا َمَزارَُها 
َسْوَءًة ُمَلْيَكُة  َما َكاَنْت  َوال ُضمَّ يف بـَْيٍت َعَلى ِمْثِلَها ِستـُْرَلَعْمِرَي 

املتمثل ابجلاهلية يف قول  املاضي   ويتجلى االرتداد إىل 
طُليحة بن خويلد األسدي عقب ردته يف بكاء اجلاهلية، 
وما كان هلم فيها من شأن دنيوَي "َكَما ُكنـُْتُم اِبألَْمِر يفْ 
َجاِهِليٍَّة"؛ حيث يقول )أبو اخلري، 2004م، ص51(:

َصَدقاَِتُكْم ُتْطِعُموا  ال  أَسٍد  َغاِلِبَبيِِّنْ  بن  ُلؤيِّ  ِمْن  َحيٍّ  َمَعاِشَر 
ِبرَِماِحُكْم َأمَواِلُكْم  َعَلى  َواِبخَلْيِل تـَْرِدي َوالسُُّيوِف الَقَواِضِبَوَحاُموا 
َجاِهِليٍَّة يفْ  اِبألَْمِر  ُكنـُْتُم  َجاِنِبَكَما  ُكلِّ  ِمْن  اأَلْحَياُء  تـََهاَبُكُم 
الَعَجاِئِبفـََلْم َيْظَفروا ِمْنُكْم ِبشيٍء وَُكنـُْتُم َجمُّ  والدَّْهُر  اَِنِشًبا  َشَجا 

ب- االغرتاب ابرحتال األحبة والوقوف على األطالل: 
 وتتجلى صورة االغرتاب ابرحتال األحبة فيما ذهب إليه 
هَّنشل بن حري ووقوفه على أطالل األحبة اليت درست، ومل 
يبق منها سوى النؤي وموقد النار اليت كانت فيما مضى 
تتلظى فيه انر احملبوبة سلمى؛ حيث يقول )بن ميمون، 

1999م، ج8، ص35(:
الرََّواِمُسَأِجدََّك َشاقـَْتَك الرُُّسوُم الدََّواِرُس  َغيَـَّرتـَْها  َقْد  َقساً  جََبَنـْيَِبْ 
نـََباُه  نُؤٍي  َغرُي  ِمنـَْها  يـَْبَق  الَعَواِنُسفـََلْم  الَعَذاَرى  السَّْيِل  ِمْن 
ُرُسوَمَها  َكأَّْن  ِنريَاٍن  الطََّياِلُسَوَموِقُد  اجلَدْيِد  اِبلَقاِع  حِبَوَلنْيِ 
َجارٌَة  َلَك  هِِبَا  َسْلَمى  ِإْذ  الَعَواِطُسلََيايِلَ  اِبلِفَراِق  خُُيَبَـّْر  مََلْ  َوِإْذ 
َغاِئٍض  ِعْنَد  ُدرٌَّة  َسْلَمى  ُتِضيُء َلَك الظَّْلَماَء َواللَّْيُل َداِمُسلََيايِلَ 

ذكرى  يف  األحبة  ابرحتال  االغرتاب  صورة  وتتجلى   
"سليمى" احملبوبة، يف أرق متمم بن نويرة لفقدها ابلرحيل 
مستمًدا من ذكرى سالف أايمها تعلًة لنفسه، ويف توظيف 
"انر األرطى" يف النص داللة على ما يعانيه من لظى الفقد 
وأمل الشوق؛ حيث يقول )الصفار، 1968م، ص88-

:)89
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الُبَكا  َعِن  نـََهْتيِِّنْ  َلمَّا  هََلَا  َخاِلٍدأَُقوُل  أُمُّ  تـَْلَحِنيـَْنيِِّنْ  َماِلٍك  َأيفْ 
َبيِِّنْ أُّمِك َأْسَباُب احلُُتوِف الرََّواِصِدفَِإْن َكاَن ِإْخَواينْ ُأِصيـُْبوا َوَأْخطََأْت

لَيـَْلًة  َسُيْمُسوَن  أُمٍّ  َبيِِّنْ  َواِحِدَفُكلُّ  َغيـُْر  ِإْخَواهِِنِْم  ِمْن  يـَْبَق  َومََلْ 
ِذْكُرُه  أَْنَس  مََلْ  أَْبِك  فَِإالَّ  َعَواِئِدْيَذرِْييِِّنْ  اِبلَعزَاِء  أََمرَتيِِّن  َوِإْن 
َماِجِدَذرِْييِِّنْ َفَكْم ِمْن َصاِلٍح َقْد رُزِيـُْتُه اهَلُْنُدَواينِّ  َكَصْدِر  يِلَ  َأٍخ 
ُعْمرُه  مَُتَلَّْيُت  َقْد   ْ َأيّنِ َلْو  َواََتِلِدِبُودِّْي  َطرِْيٍف  َماٍل  ِمْن  مِبَايِلَ 

 ويرتاءى االغرتاب يف ذكرى رحيل احملبوبة سلمى عند 
املرقش األكرب ساعة احتضاره، فهذه احلادثة يراها مأساة 
حياته اليت تعز على النسيان، وإن بتوظيف الكلمات "لظى 
األرطى" اليت امناز إيقاده بشدة اإلحراق ومدة االشتعال 
وما يعكس من حقيقة ختامر ذاته، كما أنَّ تكدس النص 
طريف"  -أذكر-مسا  بتُّ "سرى-أرقين-  املاضية  ابألفعال 
جيلي ما يف أعماقه من ذكرى خلت تستعصي على الذاكرة، 
فموقف اإلنسان )زيدان، د.ت، ص160( "يف مواجهة 
املوت مل يكن موقف املتمرد يف شىت األحوال، سواء كان 
هذا التمرد إجيابًيا أم سلبًيا، فقد كان هناك موقف التسليم 
املطلق"؛ حيث يقول )األصفهاين، 2002م، ج6، ص 

 :)95
ُهُجوُدَسَرى لَْيالً َخَياٌل ِمْن ُسَلْيَمى  َوَأصَحايبْ  فََأرََّقيِِّنْ 
َحاٍل  َأْمِرَي ُكلَّ  أُِديـُْر  بَِعْيُدفَِبتُّ  َوُهْم  َأْهَلَها  َوَأذُْكُر 
لَِناٍر َطْريف  مَْسَا  َقْد  َأْن  ُيَشّب هََلَا ِبِذي اأَلْرَطى َوقوُدَعَلى 
التَـَّراِقي  بِيُض  َمهاً  رُُقوُدَحَوالَيـَْها  َوِغْزاَلٍن  َوآرَاٌم 
تـَُروُدَنواِعُم اَل تـَُعاِلُج بُؤَس َعْيٍش  َواَل  تـَُروُح  اَل  َأواِنُس 

 اقطعوا- الفراق- اغرتاب- النوى- استطارت عصاهم- 
الذنوب- عاتبة- العتاب، يقول قيس بن اخلطيم )اخلطيم، 

1962م، ص114-113(:
فَانـَْقَضَبا  اجلََماَل  اخلَِلْيُط  السَّبـََبارَدَّ  ِوَصاِلَك  ِمْن  َوَقَطُعوا 
شاطنْة للفراق  قادهتم  فاغرتابقَاَلت:  احلبيب  وىل  فشط 

بينهم  النوى  قبل  أدر  حىت استطارت عصاهم شعبامَل 
عاتبة  الذنوب  جَتىن  عتباهند  الذي  ابلعاتب  ايحب 
وما زعمت  الذي  لوال  خربت قوما عن جَمدهم كذابأقسمت 

عجباوقد أضعت الذي حفظت من العود  مدحة  لقدمت 

 ومن صور االغرتاب النفسي يف رحاب املرأة تلك احلادثة 
اليت نقلها ابن سالم اجلمحي يف طبقاته عن النابغة اجلعدي، 
وقد فارق زوجته من بين اجملنون ابلطالق، فأصبح يراها يف 
منامه وقد تبعتها نفسه، وأحدث هذا الفراق بينهما صدًعا 
كبريًا يف قلبه، حىت قال )اجلمحي، د.ت، ج1، ص55(:

َتْطُرُقيِِّنْ املَْجُنوِن  اِلبـَْنِة  َوَما  َيْكِفْييِِّنَْمايِلْ  ِمْنِك  نـََهاِرْي  ِإنَّ  اِبلَّلْيِل 
َأرَْأُمُه  الزَّْعِم  بـَوَّ  البـَوَّ  َأْخدَُع  َواحلُُقْوِناَل  الَعْجِز  ِبَداِر  أُِقْيُم  َواَل 
ُمْوجِلًَة  أَْنَت  ِخَباٍء  َحْشِو  جََمُْنوِنَوَشرُّ  بِْنُت  َهيَـَّباٌن  جََمُْنونٌَة 
َوأََتُْكُل احَلبَّ ِصْرفَاً َغيـَْر َمْطُحوِنَتْسَتْخِنُث الَوْطَب مََلْ تـَنـُْقْص َمرِيـَْرتُُه 

قول  احملبوبة يف  الرحيل عن  االغرتاب يف ظل  ويرتاءى   
خفاف بن ندبة؛ حيث صورة األطالل البالية بعد رحيل 
يقول  حيث  القلب؛  لواعج  هتيج  أصبحت  وقد  أهله، 

ص88(: 1967م،  )قيسي، 
اَبِلَما َهاَجَك الَيوَم ِمْن َرْسٍم َوَأْطاَلِل  َداِرٍس  َوِمنـَْها  ُمِبنْيٍ  ِمنـَْها 
بـََقٍر  َوِذْي  َوَهِضْيِمِه  السََّناِم  اََتيِلْبـنَْيَ  خَُيُطَُّها  ُصُحٌف  َكأَنَـَّها 
َكِلٌف  هِِبَا  قـَْليِبْ  ِإْذ  ِلَقيـَْلَة؛  َأْحَواِلَداٌر  بـَْعِد  ِمْن  َمَنازهَُِلَا  أَقـَْوْت 

  كما شكلت العاذلة جزءًا من اغرتاب الذات إىل ما 
فات من ذكرى تنعكس فيها الصورة احلقيقية للذات، ومن 
صورها ما ذهب إليه معن بن أوس يف رده على عاذلته، 
وإنَّ تكرار النداء يف ثالثة مواطن يف صدر أبيات النص 
مباشرة إىل  األثر، فهو داللة  النفسي ابلغ  البعد  له من 
ما خامر النفس من تصدع ووحشة مريبة؛ حيث يقول 

ص49(: 1977م،  الضامن،  )قيسي, 
ا َل َحظَُّه اِئ َب َق ْل أَيَْيِتْ ال اِذَل َه َداَِنَأَع وُت َوْح ا امَل َن ى َل َل وِت َأْم َأْخ َن امَل ِم

َة  َح اً َوفـَْي ـَْف لُّ فـَي َت ْن حََيْ اِذُل َم َداَِنَأَع ـَْع َل ب اِب َك ْي امَل ِم ْن حََيْ وَراً َوَم َوَث

َرى  ُق ِم ال ْن َأَك يُّ ِم اِذَل َخفَّ احَل اَأَع َن عَّ َظ ْد َت ُه َق ُل ِب َأْه ْي َع ْزُع الصُّ َوِج
ويف حتسر َعبيد بن األبرص على املاضي املنصرم الذي 
لن يعود، وقد أحدث يف نفسه جرًحا ال يربأ؛ يستمد من 
ذكرى أايمه ولياليه مع حمبوبته سلمى اليت جاورهتم فكانت 
أايمها هناء وصفاء؛ إال أنَّ الزمن ال يطول معه هناء، فما 
إن أدرك لذة السعادة بدوام الوصال مع سلمى حىت ابغته 



55 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، مج٢، ع 3، ص ص ٤٩-٦٠،  جامعة تبوك ) صفر ١٤٤٤ه/ سبتمرب ٢٠٢٢م(

الزمن بنضوب هذا العهد وتصرم لذاته؛ فلكل شيء إذا ما مت 
نقصاُن؛ حيث يقول )األبرص، 1994م، ص80-79(:

رَاِجَعٌة  ُم  َواأَلايَّ اللََّيايِلَ  ُخُلُطَهْل  ِجيـَْرٌة  َوَسْلَمى  حََنُْن  َم  َأايَّ
ُمْغَتِبُطِإْذ ُكلَُّنا َوِمٌق رَاٍض ِبَصاِحِبِه  فَالَعْيُش  َبَداَلً  يـَبـَْتِغْي  اَل 
َوالدَّْهُر ِمْنُه َعَلى التَّْحِيْيِف َوالُفُرِطَوالشَّْمُل جَُمَْتِمٌع فَاعَتاَقُه ِقَدٌم 

ويرتاءى اغرتاب الذات عمَّا فات من ذكرى خالدة يف 
خلد الشاعر يف خطاب معن بن أوس أصحابه أن يقفا به 
على أطالل املاضي السعيد املنصر، ويف تكرار فعل األمر 
"قفـا" مباشرة منه يف نزعته الذاتية وارتداد نفسه إىل ما سلف 
من أحداث كان له فيها السؤدد وما يستحق أن يفتخر 
به، وتتجلى األنسنة يف إضفاء الروح اإلنسانية على الطلل 
البايل، وقد تبدلت جغرافيته فأصبح أثرًا بعد عني؛ حيث 

يقول )املزين، د.ت، ص56(:
املَُقرََّدا  املَِطيَّ  َخِليـَْليَّ  اَي  َعَلى الطََّلِل الَبايِلْ الِذْي َقْد أََتَبََّداِقَفا 
تـََنكََّرْت  َداٍر  َأْطاَلِل  يفْ  نـَْبِك  َوحَتَْمَداِقَفا  تـُثَااَب  ِعْرفَاٍن  بـَْعَد  لََنا 
هِِبَا  َوَمْن  ِقَفارَاً  َأْمَسْت  ِإنَـَّها  َوِإْن َكاَن ِمْن ِذْي ُودِّاَِن َقْد مَُتَْعَدَداِقَفا 
يـَْغَن ِمْن َحيِّي َوِمْن َحيِّ ُخلَّيِِتْ  هِِبِا َمْن يـَُناِصْي الشَّْمَس ِعزَّاً َوُسْؤَدَداَومََلْ 

 ويرتاءى االغرتاب يف بكاء الداير والوقوف على آاثرها، 
ومشاهدة أماكن الشباب ومدارج الصبا وقد عفتها الرايح، 
وتعاقبت عليها السنون يف معرض وصف عبيد بن األبرص 
ملشدها بعدما أحدثت يف نفسه غصًة يرتجها حذر املوت 
ا؛ حيث يقول )األبرص، 1994م، ص102-

ً
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َهطَّاِل  ُكلُّ  َعَفاَها  ِهْنٍد  َداَر  اِبجلَوِّ ِمْثَل َسِحْيِق الُيْمَنِة الَبايِلْاَي 
أِبَِْذاَيِلَجَرْت َعَليـَْها راَِيُح الصَّْيِف فَاطََّرَدْت  تـُْعِفيـَْها  ِفيـَْها  َوالّرِْيُح 
ْ َجْيَب ِسْراَبيِلَْحَبْسُت ِفيـَْها ِصَحايبْ َكْي ُأَسائُِلَها  َوالدَّْمُع َقْد َبلَّ ِميِّنِّ
هِِبَا  اجلَِمْيُع  َم  َأايَّ احلَيِّ  ِإىَل  وََكْيَف َيْطَرُب َأو َيْشَتاُق َأْمثَايِلَْشوقَا 
فـََودََّعيِِّنْ  َشْيٌب  ِلمَّيِِتْ  َعاَل  ِمنـَْها الَغَواينْ َوَداَع الصَّارِِم الَقايِلَْوَقْد 

 وترتاءى يف شعر النمر بن تولب صورة األطالل الدارسة 
هلذا  ا 

ً
متأمل والتطريز،  الصناعة  احملمكة  الربود  تشبه  اليت 

االستفهام الكبري من حمبوبة وقد تساءلت ابستفهام إنكاري 
عن صبابته، وقد الح الشيب على ملته ومفرقه؛ حيث تقول 

)قيسي، د.ت، ص51(:
َدْعِد  ِمْن  َدَواِرُس  َأْطاَلٌل  البـُْرِدَأَشاقـَْتَك  َمَغانِيـَْها َكَحاِشَيِة  َخاَلٌء 
زُرْتـَُها  َعِشيََّة  قَاَلْت  أَنَـَّها  ُهِبْلَت َأمََلْ يـَنـُْبْت ِلَذا ِحْلُمُه بـَْعِديَعَلى 
بِِلْحَيٍة  ُخِطْمَت  َقْد  ِبَشْيٍخ  فـَيـُْقَصَر َعْن َجْهِل الَغَرانَِقِة املُْرِدأََلْسَت 

على  اشتمل  الذي  نصه  الغدير  بن  بشامة  ويستهل 
اغرتاب نفسي لرحيل احملبوبة ابالستفهام فهذا االستفهام 
اإلنكاري هو صدى ملا يف نفسه من أسئلة مل ميتلك هلا 
جوااًب. فاملكان القفر الذي مل يبق منه سوى النؤي وتعفيت 
الرايح آلاثره يصنع يف النفس اغرتااًب وشتااًًت ال متتلك الذات 
االستسالم؛ حيث  أو  عليه ابجملاهبة  التمرد  إال  اإلنسانية 

د.ت، ص407(: )الضيب،  يقول 
اِبجلَزِْع  َعَفوَن  الدِّاَيُر  رِْعِلَمْن  فَالشِّ حُِبَاَر  بـنَْيَ  اِبلدَّوِم 

ِحَجٍج  َعَلى  بَِقَيْت  َوَقْد  َسْبِعَدَرَسْت  ُعُفونـَُها  األَنِْيِس  بـَْعَد 

َدَرَسْت  َخْيَمٍة  بـََقااَي  الرَّْبِعِإالَّ  َعَلى  قـََواِعُدَها  َداَرْت 

َوَقْد  اجلَِمْيِع  َداِر  يفْ  اِبلدَّْمِعفـََوقـَْفُت  الرَّْأِس  ُشُؤوُن  َجاَلْت 

 ويرتاءى االغرتاب يف رحاب الرحيل عن احملبوبة يف شعر 
املسيب بن علس، وقد أضفى عليها صفات اجلمال اآلسر؛ 

حيث يقول )الضيب، د.ت، ص61-60(:
ِبَوَداِعَأرََحْلَت ِمْن َسْلَمى ِبَغرْيِ َمَتاِع  َورُْعتـََها  الُعطَاِس  قـَْبَل 

ِحَباهََلَا  َوِإنَّ  َمْقِلَيٍة  َغرْيِ  أَْقطَاِعِمْن  َواَل  أِبَِْرَماٍم  لَْيَسْت 
اَِنِعٍم  أِبََصِلييِّ  َتْسَتِبْيَك  ِقَناِعِإْذ  ِبِغرْيِ  لِتـَْفِتَنُه  قَاَمْت 
ُذقـَْتُه  ِإْذ  َكأَنَُّه  يَِرفُّ  يـََراِعِوَمَهاً  مِبَاِء  ُشجَّْت  َعانِيٌَّة 

العدواين  النفسي عند ذي األصبع  ويرتاءى االغرتاب 
يف ظل رحيل احملبوبة وتذكر أايمها اليت مل يستطع الدهر 
حمو صورهتا من إنسان عينه وسويداء قلبه، فذكراها تالحقه 
صباَح مساَء ووطيس معركته مع الوشاة يف شدة احتمائه؛ 
حيث يقول )األصفهاين، 2002م، ج3، ص73-72(:

حََمُْزوِن  اهَلَمِّ  َشِدْيِد  ِلَقْلٍب  َمْن  َهارُوِناَي  أُمَّ  َرايَّ  َتذَكََّر  َأْمَسى 
َوالدَّْهُر ُذو ِغْلٍظ ِحيـَْنا وُذو ِلنْيَِأْمَسى َتذّكََّرَها ِمْن بـَْعِد َما َشَحَطْت
يـَُواتِْييِِّنْفَِإْن َيُكْن ُحبُـَّها َأْمَسى لََنا َشَجًنا اَل  ِمنـَْها  الَويِلُّ  َوَأْصَبَح 

جََيَْمُعَنا  الدَّاِر  َومََشُْل  َغِنيـَْنا  تـَُعاِصْييِِّنْفـََقْد  اَل  َوَرايَّ  َرايَّ  ُأِطْيُع 
َمْكُنوِننـَْرِمْي الُوَشاَة َفاَل خُُنِْطي َمَقاتَِلُهْم  الُودِّ  َصَفاِء  ِمْن  خِبَاِلٍص 
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بن  بشامة  املرأة يف شعر  االغرتاب يف رحاب  ويرتاءى   
ص56-55(: د.ت،  )الضيب،  يقول  حيث  عمرو؛ 

ثَِقْياَلَهَجْرَت أَُماَمَة َهْجَراً َطوِْياَل  ِعبـَْئاً  النَّْأُي  َومََحََّلَك 
أََنِْيَها  َعَلى  ِمنـَْها  ْلَت  َقِلْياَلَومَحُِّ َونـَْيالً  يـَُوايفْ  َخَيااَلً 
َواِمٍق  َشَجٍن  ِذْي  ِمْياَلَوَنْظَرَة  َجاَوْزَن  الرََّكاِئُب  َما  ِإَذا 
بـَثُـَّنا  َما  ُتَساِئُل  الرَِّحْياَلأَتـَتـَْنا  َعَزْمَنا  َقْد  هََلَا  فـَُقْلَنا 
ُغُفواَلَوقـُْلُت: هََلَا ُكْنِت َقْد تـَْعَلِمنْيَ  َعنَّا  الرَّْكُب  ثـََوى  ُمْنُذ 
ِمـ  مِبُْستـَْعِجٍل  ـَن الدَّْمِع يـَْنَضُح َخَداً َأِسْياَلفـََباَدرْتـَُها 

 "هلذا كان ما وقفه الشاعر اجلاهلي على احلبيبة أكثر مما 
وقفه على من سواها من النساء، وأكثر مما وقفه عليها 
من الشعراء الذين عاصروه من األمم األخرى، توجَّه إليها 
الشاعر العريب بغزله ونسيبه، وتعرض لوصفها مباشرة كما 
)اهلامشي، 1960م،  مباشر"   غري  أبسلوب  هلا  تعرض 
ََخبَُّل 

ص 88(. وترتاءى غربة الذات فيما ذهب إليه امل
السَّعِديُّ؛ حيث يقول )الضيب، د.ت، ص118-113(:

ُسْقُم  َوِذْكُرَها  الرَّاَبَب  ِحْلُمذََكَر  َصَبا  ِلَمْن  َولَْيَس  َفَصَبا 
طُرَِفْت َخَياهَُلَا  َأمَلَّ  َسْجُمَوِإَذا  ُشُؤوهِِنَا  َفَماُء  َعْييِِّنَ 
يفْ  ُأْغِفَل  املَْسُجوِر  النَّْظُمَكاللُّؤُلِؤ  َفَخانَُه  النِّظَاِم  ِسْلِك 
الـ  أِبَِْغِدرَِة  َدارَاً  هََلَا  َرْسُمَوَأَرى  هََلَا  َيْدُرْس  مََلْ  ْيَداِن  ـسِّ
الَعَدُمحـىت يقول:ِإنَّ الثَـَّراَء ُهَو اخلُُلوُد َيوَمُه  ُيْكِرُب  املَْرَء  َوِإنَّ 
خُُتَلُِّدينْ  َما  َوَجدِِّك   ْ أُْدُمِإيّنِ ِعَفاُؤَها  َيِطيـُْر  َماَئٌة 

 ويرتاءى االغرتاب يف رحاب رحيل األحبة وحتول سكناهم 
إىل أطالل ابلية يف شعر عبيد بن األبرص؛ حيث يقول 

)األبرص، 1994م، ص36-35(:
اِبجلََناِب أَقـَْفَرْت  الدَّاُر  َكالِكَتاِبِلَمْن  َوِدْمَنٍة  نُؤٍي  َغيـَْر 

َونـَْفُح َجُنوِب  التَـَّراِبَغيَـَّرتـَْها الصََّبا  ُدقَاَق  َتْذرُو  َومََشَاٍل 
ُمِلثٍّ  وَُكلُّ  َداِئِم الرَّعِد ُمْرَجِحنِّ السََّحاِبفـَتـََراَوْحنـََها 
َحاَلِبَأوَحَشْت بـَْعَد ُضمٍَّر َكالسََّعايِْل  َأو  الَوِجْيِه  بـََناِت  ِمْن 

 ويرتاءى االغرتاب يف رحاب رحيل األحبة وحتول سكناهم 
التغليب،  بن شهاب  األخنس  شعر  ابلية يف  أطالل  إىل 

حيث يقول )الضيب، د.ت، ص204(:
َمَناِزٌل َعْوٍف  ْبِن  ِحطَّاَن  َكَما رَقََّش الُعنـَْواَن يفْ الرِّقِّ َكاِتُباِلبـَْنِة 

َكَما اْعَتاَد حََمُموَماً خِبَيـْبـََر َصاِلُبظَِلْلُت هِِبَا ُأعَرى َوُأْشَعُر ُسْخَنًة 
َكأَنَـَّها  النَـَّعاِم  رُْبُد  هِِبَا  َحَواِطُبَتَظلُّ  اِبلَعِشيِّ  تـَُزجَّى  ِإَماٌء 

ج- احلالة النفسية والشعورية اليِت مُّيرُّ هِبا الشاعر من حزن وقلق 
واكتئاب وشكوى... 

اخلطيم  بن  قيس  خوف  ظل  يف  االغرتاب  يرتاءى   
واستشعاره اخلوف على ما حياذر، راًدا بذلك على عاذلته، 
وهذا الرفض منه ال يعدو كونه انبثاقًا )خلف، 2009م، 
ص54( "ينطلق من اجلانب الشعوري النفسي لإلنسان، 
الغاية منه التعويض عن النقص احلاصل بفعل مثري خارجي 
حسي أو معنوي، فهو صورة عكسية لعجز الشخص عن 
البقاء ساكًنا أمام العدوان القادم من اخلارج"؛ حيث يقول 

)السامرائي ومطلوب، 1962م، ص145(:
لَْيِلَها آِخِر  الَعْمِريِّ  ابـَْنُة  َساِهُرتـَُقوُل  لَيـُْلَك  النَّوَم  ُمِنْعَت  َعاَلَم 
ُأَحاِذُرفـَُقلُت: هََلَا َقوِمي َأَخاُف َعَلْيِهُم َما  يـُْبِهُكْم  ال  تـََباِغيـَُهْم 

 وترتاءى صورة االغرتاب يف شكوى املثقب العبدي من 
حمبوبة هند، نظري إكثارها إخالف املواعيد املنتهية مبجانبة 
الوفاء، وذلك يف قوله )الصرييف، 1971م، ص84-83(:

َوَضنَّت َوَما َكاَن َاملََتاُع يـَُئوُدَهاَأاَل ِإنَّ ِهْنًدا َأْمِس َرثَّ َجِدْيُدَها 

َعَلى اَلَعْهِد ِإْذ َتْصطَاُدين َوَأِصيُدَهافـََلو أَنَـَّها ِمْن قـَْبُل َجاَدْت لََنا ِبِه 

- ضنَّت- جادت( يف لوحة   ففي تتابع أفعال املاضي )رثَّ
الغزل داللة على اهتمامه ابملاضي املنصرم أكثر منه ابحلاضر 
واملستقبل، فـرمبا "كان أقسى أمل يعانيه اإلنسان، هو ذلك 
األمل املنبعث من استحالة عودة املاضي، وعجز اإلنسان يف 
الوقت نفسه عن إيقاف الزمان، حًقا إن الزمان ينتزع منا 
رويًدا رويًدا كل ما سبق له أن منحنا، ولكن جتربة الشيخوخة 
األليمة كثريًا ما تشعر الذات البشرية يف حدة وقسوة ومرارة 
أنه هيهات للمفقود أن يعود"  )زكراي، د.ت، ص76(.

 كما يتجلَّى قلق املثقب العبدي مرة أخرى خماطًبا يف 
نونيته حمبوبته فاطمة سائالً إايها أن جتعل حبل الوصال 
ممدوًدا بينهما؛ حيث يقول )الصرييف، 1971م، ص136 

:)139-138-
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َمتِِّعْييِِّن  بـَْيِنِك  قـَْبَل  تَِبْييِِّنَأفَاِطُم  َأْن  َسأَْلُتِك  َما  َوَمنـُْعِك 
َمَواِعَد َكاِذاَبٍت َتِعِدي  ُدْوين َفال  اَلصَّْيِف  ِراَيُح  هِِبَا  مَُتُرُّ   

مَِشَايِلْ خُُتَاِلُفيِِّنْ  َلْو   ْ مَُّيِْييِِّنِْفِإيّنِ هِِبَا  َما َوَصْلُت  ِخالَفِك 

 فقد استهل املثقب العبدي نصه ابلنداء للقريب داللة 
منه على منتهى ما بلغ به القلق، وما بلغ من االضطراب 
النفسي جتاه املرأة، بوصفها رمزًا للفقد والقلق؛ هلذا جاء 
"النداء يف بداية القصيدة أنّة وصرخة ظلت تدوي يف فضاء 
القصيدة، ويعكس هذا النداء احلالة االنفعالية للشاعر، 
)راببعة، 2003،  واحلرمان"  والكبت  لألمل  جتسيد  فهو 
ص83(، فهذا النداء القريب وترخيم اسم حمبوبته؛ يعلل 
حرصه على قرهبا منه، راجًيا منها أن تكون ذات وفاء، 
فال قيمة للوصال إن كان مبواعيد كاذابت. فصورة رايح 
الصيف بسمومها يف هذه اللوحة، تالمس نفوس املتلقني، 
ا متاثل أمل إخالف حمبوبته الوعود، فمعاانة الناس  كما أهَّنَّ
من السموم شبيهة مبعاانته مع مواعيد حمبوبته اليت حتمل 

من األمل الشيء الكثري.
النفسي يف شعر عبد هللا   وتتجّلى صورة االغرتاب 
القاه  وما  له  ليلى  هجران  يف  وذلك  الضيب،  عنمة  بن 
سعارًا؛  ولياليها  ذكراها  أصبحت  حىت  مؤرقة  غربة  من 
الفؤاد،  فيها  حار  حىت  ذاته  يف  االغرتاب  انر  إليقاد 
تقف  ومل  فيصادها".  هجرها  الفؤاد  "يريد  أصبح  فقد 
تعدَّى  بل  احملبوبة،  ليلى  على شخص  االغرتاب  مسرية 
للعيان وقد  ذلك إىل آاثر سكناها اليت أصبحت جليًة 
يصعب  اليت  الدواة  خبطوط  تشبيًها  لصورهتا  استمدَّ 
ص379(: د.ت،  )الضيب،  يقول  حيث  اندراسها؛ 

َوِبَعاُدَها  َهْجُرَها  بَِليـَْلى  زَاُدَهاَأَشتَّ  َويـَنـَْفُع  تـَُؤاتِيـَْنا  َقْد  مِبَا 

مََجَاُدَهاَسنـَْلُهو بَِليـَْلى َوالنَـَّوى َغيـُْر ُغْربٍَة  رَاَمتـنَْيِ  ِمْن  نـََها  َتَضمَّ
فـَُيَصاُدَهالََيايِلَ لَيـَْلى ِإْذ ِهَي اهَلَمُّ َواهَلََوى  َهْجَرَها  الُفَؤاُد  يُرِْيُد 

َورََماُدَهافـََلمَّا رَأَْيُت الدَّاَر قـَْفَراً َسأَْلتـَُها  نُؤيـَُها  َعَليـَْنا  فـََعيَّ 

َوَمَناِزٌل  ِدْمَنٌة  ِإالَّ  يـَْبَق  َكَما رَدَّ يفْ َخطِّ الدََّواِة ِمَداُدَهافـََلْم 

شعر  آالم يف  من  ابلنفس  يلحق  وما  الرحيل  ويرتاءى   

عبيد بن األبرص بعدما فارق أهله حىت أصبحت دموعهم 
كجدول املاء السيال، فأتى هذا النص عقب جميء الذكرى 

املؤملة؛ حيث يقول )األبرص، 1994م، ص33(:
فـََقْليِبْ َعَلْيِهْم َهاِلٌك ِجدَّ َمْغُلوِبَتذَكَّرُت َأْهِلْي الصَّاحِلِنْيَ مِبَْحُلوِب 
َوَأْهَل ِعَتاِق اجلُْرِد َوالبـَرِّ َوالطِّْيِبَتذَكَّرُت َأْهَل اخَلرْيِ َوالَباِع َوالنََّدى 

َمَداِمِعْي  جَتَِفُّ  ِإْن  َما  َكَأْن َجدَوٌل َيْسِقى َمَزارَِع خََمُْروِبَتذَكَّْرتـُُهْم 
َوخََمُْطوِبَوبـَْيٍت يـَُفوُح امِلْسُك ِمْن ُحُجَراتِِه  ِسرِّ  ِبنْيِ  ِمْن  َتَسدَّيـُْتُه 

 ويرتاءى االغرتاب يف رحاب الرحيل عن احملبوبة يف شعر 
ا من سعي الوشاة بينهما 

ً
حاجب بن حبيب األسدي متأمل

حىت استطاعت مسوم وشايتهم ابلتفريق بينهما بال وداع؛ 
حيث يقول )الضيب، د.ت، ص370(:

بَعِد ِكْتَماِنَأْعَلْنُت يفْ ُحبِّ مَُجٍْل َأيَّ ِإْعاَلِن  ِمْن  َشْأنـَُها  َبَدا  َوَقْد 
ِهْجَراِنَوَقْد َسَعى بـَيـْنـََنا الَواُشوَن َواْختـََلُفوا  َغرْيِ  ِمْن  جََتَنَـّبـْتـَُها  َحىتَّ 

اَِنِجَيٍة  الَفْحِل  مِبِْثِل  أَبـُْلْغنـََها  ِمْذَعاِنَهْل  اِبلرَّْحِل  ُعَذاِفَرٍة  َعْنٍس 

اخلامُتة 
من خالل ما سبق وبعد االستقصاء الدقيق ملظاهر 
االغرتاب النفسي يف الشعر العريب القدمي، خلصت الدراسة 

إىل مجلة من النتائج، أمهها: 
صراحة  يؤمنون  القدامى كانوا  الشعراء  ُجلَّ  أنَّ   -
فيها  يعيشون  اليت كانوا  جمتمعاهتم  النفسي يف  ابغرتاهبم 
بعدما تبدلت آماهلم إىل آالم، ووصل أحبتهم إىل هجر 
وأحوااًل  فبكوا حبيبة هجرت، ودايرًا درست،  وحرمان، 

تبدلت.
- كشفت أشعار القدامى عن أبرز العوامل األساسية 
النفسي،  ابالغرتاب  الشعور  تعميق  يف  سامهت  اليت 
ما  إىل  وارتدادها  الشاعرة  الذات  اغرتاب  يف:  واملتمثلة 
فات، االغرتاب ابرحتال األحبة والوقوف على األطالل، 
احلالة النفسية والشعورية اليت ميرُّ هبا الشاعر من حزٍن وقلق 

وشكوى.  واكتئاب 
اغرتاهبم  عن  يعربوا  أن  القدامى  الشعراء  استطاع   -
النفسي، من خالل التعبري عن خلجات النفس ومكنون 
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الفكرية،  حلياهتم  انعكاًسا  أشعارهم  فجاءت  الفكر، 
فعكست  الذايت،  لنزوعهم  موضوعًيا  معاداًل  وأغراضهم 
أشعارهم جتربتهم الذاتية املقرونة بتقلباهتم املزاجية ما بني 
رضا وسخط، وأمل وأمل، وثبات وقلق، وحزن واكتئاب، 

زمان. وجور  نفسي  وفراغ  بوحدة  وشعور 
- أنَّ االغرتاب وسيلة عالجية لكل أزمة إنسانية مهما 
الشاعر  اقتصادية، وجد  أو  اجتماعية  أو  نفسية  كانت 
فيها متنفًسا من خالل أخيلته وتراكيبه وأغراضه الشعرية 

التقليدية، ولرمبا انل هبا حريته.
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األستاذ املشارك بعلم النفس الرتبوي - جامعة حائل 
 Psychological support as a predictor of depressive symptoms on a

sample of the elderly in Hail city
Dr. Saud bin Ayed bin Ayyad Al Shammari

Associate Professor in the department of psychology, University of  Hail

االكتئاب،   أعراض  النفسي،  الدعم  املفتاحية:  الكلمات 
املسنني. منطقة حائل.

 امللخص: هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على القدرة التنبؤية 
ملتغري الدعم النفسي أبعراض االكتئاب، والكشف عن الفروق بني 
االكتئاب،  وأعراض  النفسي  الدعم  متغريي  على  واإلانث  الذكور 
تكوَّنت عينة الدراسة من )100( من املسنني واملسنات بواقع )50 
مسنًّا، 50 مسنًة( مبنطقة حائل، ممن تراوحت أعمارهم من 61 عاًما 
قدره  معياري  واحنراف  عاًما،   65.7 قدره  عمري  مبتوسط  فأكثر، 
4.55 عاًما، واعتمدت الدراسة على إعداد مقياس للدعم النفسي، 
التأكد  وترمجة مقياس اكتئاب الشيخوخة الصورة املختصرة، وجرى 
الدراسة، وأظهرت  السيكومرتية لألدوات لدى عينة  من اخلصائص 
النتائج أنَّ هناك ارتبطًا سلبًيا بني الدعم النفسي أبعراض االكتئاب 
لدى املسنني؛ حيث بلغ )-0.491(. كما أظهرت النتائج أنَّه ميكن 
التنبؤ أبعراض االكتئاب من خالل الدعم النفسي بنسبة %23.4، 
وكما أوضحت النتائج أنَّه ال يوجد فروق جوهرية بني الذكور واإلانث 

على متغريي الدعم النفسي وأعراض االكتئاب لدى عينة الدراسة.

Key Words: psychological support، symptoms of depres�
sion، the elderly. Hail district.

Abstract: The aim of the current is to identify the predic�
tive ability for the psychological support variable، of depressive 
symptoms. And the detection of the differences between males 
and females on the variables of psychological support and symp�
toms of depression. The study sample consisted of (100) elderly 
men and women with men (n=50) and women (n=50) in Hail 
region، whose ages ranged from 61 years and over، with an aver�
age age (M= 65.7; SD= 4.55 years. The study relied on preparing 
a measure of psychological support، translating the geriatric de�
pression scale with the abbreviated depicted form. The psycho�
metric characteristics of the tools were confirmed on the study 
sample. The results have revealed that depressive symptoms can 
be predicted through psychological support at a rate of 23.4%، 
Also، it was shown from the study results that there are no signif�
icant differences between males and females on the variables of 
psychological support and depressive symptoms for the sample. 
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مقدمة:
تقدُّم اإلنسان يف السّن أمر طبيعّي؛ حيث تعدُّ مرحلة 
املسنني تطورًا طبيعيَّا وبيولوجيًّا حيدث يف أجهزة اجلسم، 
مبا حتمله حياته من مصاعب وتضحيات، ورعاية املسن 
تُعدُّ ضرورة تفرضها طبيعة العصر احلديث الذي يتميز 
ابرتفاع األعمار نتيجة التقدم الصحي، مما أدَّى إىل تزايد 
فئة املسنني، فهم حباجة إىل من يرعاهم ويقدم هلم يد العون 
واملساعدة، ويف خمتلف الثقافات واألداين كان للمسنِّ 
حقوق، كما ُخّصت بعناية خاّصة يف الدين اإلسالمّي، 
فمن الطبيعي مع التقدم يف العمر أن يفقد املسن قدرًا 
األمراض  ببعض  اإلصابة  إىل جانب  نشاطه  من  كبريًا 
املزمنة، وما يتعرض له من فقدان لدوره يف احلياة والتقليل 
   .)2017 )الغامدي،  والعمل  العطاء  على  قدرته  من 
أنَّ  السن  بكبار  املتعلقة  الدراسات  أشارت  حيث 
اخنراطهم يف األنشطة جتعلهم يشعرون ابستمرار دورهم 
يف احلياة وقد حُيسن صحتهم، ونوعية حياهتم عن طريق 
ختفيف حدوث االكتئاب والقلق والزايرات الطبية وغريها 
من املؤشرات ذات الصلة ابلصحة النفسية واجلسمية، 
ابإلضافة إىل حتقيق املكاسب النفسية والشعور ابلكرامة 

والتقدير الذايت )عبده، 2010(.
أهم  من  واحدة  الشيخوخة  أنَّ  جند  عليه؛  وبناًء 
املشكالت اليت تواجه اإلنسان املعاصر؛ فمع تقدم الطب 
ابإلمكان  أصبح  احلديثة  العقاقري  واستعمال  وعلومه 
القضاء على كثري من األمراض، وتقدمت كذلك سبل 
الوقاية، مما أدَّى إىل رفع معدل العمر لإلنسان، وازدايد 
عدد املسنني زايدة كبرية، وابتوا يشكلون نسبة مهمة من 
اجملتمع.  على  وآاثرها  ومهومها  مشاكلها  هلا  اجملتمعات 
وأمراض  مشاكل  من  تعاين  املسنني  من  الفئة  فهذه 
أسباب  لعدة  راجع  وهذا  وصحية،  واجتماعية  نفسية 
وعوامل، مما تعيق تكيفه مع بيئته وجمتمعه مما ال حيقق 
هلم صحة نفسية، وهذا يرجع إىل اإلمهال األسري، وقلة 
النفسي واالجتماعي من طرف األسرة واجملتمع  الدعم 

)امليالدي، 2006(.
عندما نتحدث عن كبار السن، فنحن نتحدث عن 
فئة هلا قيمتها االجتماعية، واليت تتميز خبصائص إجيابية 
عديدة، أمهها اخلربة احلياتية اليت نستمدها منهم، ووفًقا 
ملنظمة الصحة العاملية فإنَّ نسبة املسنني إىل عدد سكان 
العامل ستتضاعف بني عامي )2000( إىل )2050(، 
الصحة  منظمة  وتضيف  إىل %22،  من حوايل %11 
أعمارهم  جتاوزت  الذين  البشر  عدد  أنَّ  إىل  العاملية 
الستني عاًما يف نواحي العامل قد جتاوز الـ 800 مليون، 
وهناك توقعات إىل أنَّ هذا الرقم سريتفع إىل أكثر من 

مليار يف العام 2050 )حممود، 2013(.
وبناء على هذه اإلحصائيات الواردة عن زايدة عدد 
يعاين  اليت  املشكالت  يف  زايدة  هناك  أنَّ  جند  املسنني 
منها كبار السن، واليت تتمثل يف االضطراابت النفسية 
النفسي  الدعم  وتلقي  االهتمام  وعدم  االجتماعية  أو 
واالجتماعي سواء من طرف األسرة واجملتمع أو اهليئات 
املسؤولة، فقد ذكر تقرير االحتاد العاملي للصحة النفسية 
اخلاص هبذه املناسبة أنَّ حوايل 4- 6% من كبار السن 
بل وحىت يف دور  املنازل،  املعاملة يف  يعانون من سوء 

العجزة واملستشفيات )علي، 2018(.
مليون   350 من  أكثر  االكتئاب  يصيب  حيث 
World Health Orga� العامل مناطق  من خمتلف  )شخٍص 

nization, 2018(  ؛ حيث تشري منظمة الصحة العاملية 

الالزم؛  العالج  يتلقون  منهم   %30 من  أقل  أنَّ  إىل 
حيث إنَّ معظم حاالت االكتئاب الشديدة تؤدِّي إىل 

االنتحار)احلسون، 2013(.
واالجتاهات  السن،  لدى كبار  االكتئاب  يعدُّ  كما 
أكثر  من  املرحلة،  هذه  حنو  حيملوهنا  اليت  السلبية 
املشكالت اليت تواجههم، واليت ميكن أن تؤدِّي إىل عدم 
هذه  متطلبات  مع  والتعايش  التكيف  على  الفرد  قدرة 
املرحلة؛ حيث يصيب االكتئاب 3% من الناس عامة، 
10% من املكتئبني هم من املتعلمني، ويظهر االكتئاب 
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من خالل اختالف احلالة املزاجية لإلنسان اليت تؤدِّي 
به إىل احلزن واليأس والتشاؤم والنظرة السوداوية للنفس 

وللعامل واملستقبل )معايل، 2015(.
ومن هذا املنطلق جند أنَّه ال بد من االهتمام ابلصحة 
مجيع  يف  السن كما  مرحلة كبار  يف  لألفراد  النفسية 
وحتقيق  اهلانئة  احلياة  على  ملساعدهتم  وذلك  املراحل، 

األمن النفسي واالنفعايل هلم )علي، 2018(.
ا تعرب على  الدعم النفسي للمسنِّ مهم جًدا؛ حيث إهنَّ
قدرة املسن على جتاوز املرض والتعايف من االضطراابت 
اخلاصة  واالضطراابت  العصيب  ابجلهاز  املتعلقة  احلسية 
والعزلة  النفسية  ابلوحدة  شعوره  وعدم  ابلشيخوخة، 
واآلخرين  الذات  مع  ابلسعادة  وشعوره  االجتماعية، 
ذلك  ويتحقق  احلياة،  على  واإلقبال  والتفاؤل  والرضا 
عالقات  مع  واالجتماعي  النفسي  التوافق  خالل  من 

اجتماعية جيدة )علي، 2018(.
الرئيسة  املفاهيم  أحد  النفسي  الدعم  أصبح  حيث 
املاضية،  الثالثة  العقود  خالل  التطبيقي  النفس  لعلم 
العاملي  الدعم  إىل  النفسي"  "الدعم  مصطلح  ويشري 
واحمللي الذي يهدف إىل احلفاظ على الفرد من الناحية 
النفسية واالجتماعية وحتسني الرفاهية وحماربة االضطراب 
توضيح  ميكن  هنا  ومن   .)IASC, 2020( النفسي 
من  مهمة  عملية  السن  لدى كبار  النفسي  الدعم  أنَّ 
خالل االختصاصي النفسي، وكذلك من خالل أسرته 
وأصدقائه؛ من أجل احلصول على املساعدة وشعوره أنَّ 
لديه عدًدا كافًيا من األفراد يف حياته ميكن اللجوء إليهم 
التأقلم مع احلياة بشكل  وقت الضرورة، يساعده على 

أفضل مع كبار السن.
مشكلة الدراسة:

تعدُّ مرحلة الشيخوخة مرحلة فارقة تتغري فيها احلالة 
تقل قدرته على استغالل  للفرد وترتاجع، كما  النفسية 
من  يتمكن  لكي  والنفسية  والعقلية  اجلسمية  إمكاانته 

الفرد  يصبح  الوقت  مرور  احلياة، ومع  مواجهة ضغوط 
غري قادر على الوفاء مبطالب البيئة، أو إشباع حاجاته 
ابالضطراابت  الشخص  يصاب  هنا  ومن  املختلفة، 
كبار  يصيب  نفسي  اضطراب  أبرز  ويعدُّ  النفسية، 
السن هو االكتئاب؛ حيث أصبح االكتئاب واألعراض 
االكتئابية من أكثر االضطراابت النفسية انتشارًا وأمهية 
من حيث الدراسة؛ لزايدة أعداد الذين يعانون من الذي 
يتم تشخيصهم والتعرف عليهم من خالل مراكز الرعاية 

.)Kwan & Nease, 2013( األولية
لكي حيصل املسن على حياة هانئة وتصبح صحته 
النفسية سليمة البد أن حيصل على دعم نفسي والذي 
هنا  ومن  خمتلفة،  وأساليب  بطرٍق  عليه  احلصول  ميكن 
النفسية  املؤسسات  دور  تكامل  على  التأكيد  جيب 
واإلدارية  واالقتصادية  والصحية  والرتبوية  واالجتماعية 
كاألسرة واملسجد واملؤسسات األمنية، يف تقدمي العون 
ملن هم يف أمس احلاجة ليد املساعدة والعون، خصوًصا 
يف املرحلة اليت حتتاج إىل عناية ورعاية من نوٍع خاص 

وليست مساندة مادية فقط )املاطوين، 2017(.
حيث يساعد الدعم النفسي على تعديل املعتقدات 
والتوقعات اليت ميتلكها الفرد حول قدراته وإمكاانته ملا 
هلا دور مهم يف التحكم يف حميطه، مما يسهم يف زايدة 
 .)2017 )صونيا،  األداء  وجناح  اإلجناز  على  القدرة 
وهو من أهم ميكانزمات القوى الشخصية لدى األفراد؛ 
حيث متثل حمورًا مهًما يف دافعية األفراد للقيام أبي عمل 
ا تساعد الفرد على مواجهته الضغوط اليت  أو نشاط؛ ألهنَّ
تعرتضه يف مراحل حياته املختلفة )جولتان، 2013(. 

يف  الدراسة  مشكلة  حتديد  ميكن  ذلك  ضوء  ويف 
التساؤالت اآلتية:

النفسي  الدعم  بني  ارتباطية  عالقة  توجد  هل   -1
وأعراض االكتئاب لدى عينة الدراسة من املسنني؟

2- ما مدى إمكانية التنبؤ أبعراض االكتئاب من 
خالل متغري الدعم النفسي لدى عينة الدراسة من املسنني؟
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3- هل توجد فروق جوهرية وفًقا الختالف متغري 
النفسي  الدعم  متغريي  على  إانث(،  )ذكور،  النوع 

وأعراض االكتئاب لدى عينة الدراسة من املسنني؟
أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
1- توفري أدوات مهمة وعاملية للبيئة للسعودية، وهي 
النفسي،  الدعم  ومقياس  الشيخوخة  اكتئاب  مقياس 
والتحقق من اخلصائص السيكومرتية هلذه األدوات على 

عينة من املسنني السعوديني.
على  النفسي  الدعم  أتثري  على حجم  التعرف   -2
املسنني  من  الدراسة  عينة  لدى  االكتئاب  أعراض 

السعوديني.
النوع  متغري  ضوء  يف  الفروق  على  التعرف   -3
)ذكور، إانث( على متغريي الدعم النفسي، واالكتئاب 

لدى عينة الدراسة من املسنني السعوديني.
أمهية الدراسة:

أ- األمهية النظرية للدراسة:
من  ينتاهبا  وما  الشيخوخة  مرحلة  دراسة  أمهية   -1
تؤثر  قد  واليت  واجتماعية،  ونفسية  فسيولوجية  تغريات 

على صحتهم النفسية وتفاعلهم االجتماعي.
2- أمهية دراسة الدعم النفسي لدى املسنني؛ حيث 
أشارت العديد من الدراسات إىل أمهية هذه املتغريات 
األشخاص،  لدى  النفسي  االضطراب  ظهور  منع  يف 

وخصوًصا املسنني. 
الدعم  أتثر  تناولت حجم  اليت  الدراسات  قلة   -3
النفسي على أعراض االكتئاب يف البيئة لعربية، وذلك 

يف حدود اطالع الباحث فيما خيصُّ املسنني.
دراسة  إىل  الباحثني  أنظار  املسامهة يف جذب   -4
متغريات  املسنني يف ضوء  لدى  النفسي  الدعم  مفهوم 

نفسية أخرى. 

ب- األمهية التطبيقية للدراسة:

خبصائص  تتمتع  أدوات  توفري  يف  املسامهة   -1
املسنني؛  على  السعودية  البيئة  يف  ومقننة  سيكومرتية 
ميكن االعتماد عليها يف قياس اكتئاب والدعم النفسي 

للمسنني.
تقدمي  أبمهية  واجملتمعي  األسري  الوعي  زايدة   -2
الدعم النفسي للمسنني؛ ألنَّه خيفف من حدة االكتئاب 

وأعراضه لدى هذه الفئة. 
3- زايدة الوعي اجملتمعي أبمهية رفع مستوى الدعم 
الدعم  ألنَّ  هتميشهم؛  وعدم  املسنني  لدى  النفسي 
النفسي لدى املسنني تعدُّ من العوامل املهمة يف خفض 

حدة االضطراب النفسي.
أعراض  الدعم على  املوضوعية: معرفة أتثري  احلدود 

االكتئاب لدى عينة من املسنني.
من  عينة  على  الدراسة  ُأجريت  املكانية:  احلدود 

املسنني مبدينة حائل.
الزمنية  الفرتة  يف  الدراسة  ُأجريت  الزمانية:  احلدود 
العام  من  رجب  شهر  إىل  أول  ربيع  شهر  من  بداية 

1443هـ. 
اإلطار النظري:

 Psychological أواًل: الدعم النفسي
:support

 2007-2005 النفسي  اإلطار  حسب  على 
أبنَّه  النفسي  الدعم  إىل  يشري  حيث  الدويل؛  لالحتاد 
يعانون  الذين  واألسر  األفراد  ومساعدة  لتعزيز  "عملية 
األحداث  ومواجهة  إرادهتم  الستعادة  أزمات  من 
التماسك  استعادة  على  يشجع  كما  املستقبل،  يف 
األفراد،  بني  االجتماعية  الروابط  وتعزيز  االجتماعي 
وقدرهتم  لألفراد  واالجتماعية  النفسية  الصحة  وحتسني 
على التغلب على أي عقبات يف املستقبل، كما ميكن 
أن يكون للدعم النفسي دور كبري يف الوقاية والعالج، 
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املشاكل  تطور  منع  على  يساعد  الوقائية  الناحية  فمن 
النفسية، أمَّا من الناحية العالجية يساعد األفراد على 
التغلب على املشاكل النفسية اليت وقعت بسبب الصدمة 

واألزمات وعالجها )علي، 2018(.
املساندة  أبنَّه  النفسي  الدعم  تعريف  ميكن  كذلك 
اإلرشادي  الربانمج  جلسات  تتضمنها  اليت  النفسية 
الضغوط  مواجهة  إسرتاتيجيات  تنمية  هبدف  اجلمعي؛ 
اجملموعة  لدى  االجتماعي  التكيف  وحتسني  النفسية، 
التجريبية )أبو محاد، 2015(. كما يُعّرِفه )عبد اهلادي، 
2013( أبنَّ مفهوم الدعم النفسي هو مزيٌج من الدعم 
واالهتمام النفسي واالجتماعي والذي يتمثل يف االهتمام 

ابلعواطف واملشاعر والسلوكيات والعمليات املعرفية.
كما أوضح املطريي )2017( مفهوم الدعم النفسي 
بوجٍه عام على أنَّه جمموعة من التفاعالت االجتماعية 
الشعور  ويرافقه  احلقيقية،  املساعدة  لألفراد  توفر  اليت 

ابلتعلق ابلفرد واجلماعة يف إطار من الرعاية واحملبة.
جمموع  أبنَّه:  النفسي  الدعم  تعريف  ميكن  كما 
الفرد من خالل برامج  النفسية اليت حيتاجها  اخلدمات 
وقائية ومنائية وعالجية هدفها حتقيق قدٍر جيد من التوافق 
النفسي للفرد، وهو خيتلف يف بعض جوانبها عن العالج 
ومساعدة  توجيه  يستهدف  الذي  التدعيمي  النفسي 
املريض، ورفع كفاءة قيامه بوظائفه النفسية؛ حيث إنَّ 
الدعم النفسي حماولة مساعدة اآلخرين بقصد إسنادهم 
وتطوير كفاءاهتم  معنوايهتم  وتقوية  النفسية  الناحية  من 
من  ووقايتهم  احلياتية،  الضغوطات  مواجهة  يف  الذاتية 

االحباطات النفسية املختلفة )العاشوري، 2014(.
كما يُعرَّف الدعم النفسي: أبنَّه اإلجراءات املنظمة 
لتثبيت وتنمية بعض السمات اإلجيابية يف الشخصية، 
السيكولوجية،  بوظائفه  بقيامه  الشخص  لتعزيز كفاءة 
وزايدة مهاراته وقدراته للمواجهة الفعَّالة جتاه األحداث 

املستقبلية )منصور واملوايف وعطاهلل، 2016(.
ويعدُّ الدعم النفسي من أساليب التعامل اليت يلجأ 

فهو  والضراء،  السراء  مواقف  يف  األفراد  خمتلف  إليها 
يشري إىل السند املادي واملعنوي الذي يُقدِّمه فرد لفرد ما 
يكون حباجة إليه خصوًصا يف مواقف الضراء اليت حيتاج 
فيها إىل من يواسيه وخيفف عنه آالم اإلحباط ويشاركه 
األحزان يف املصائب، ويشد أزره يف الشدائد والنكبات، 
ويشجعه على التحمل والصرب واالحتساب يف املواقف 
من  التخفيف  يف  مهم  دور  النفسي  وللدعم  الصعبة. 
آالم الصدمات النفسية سواء كان رمسًيا، أي: إنَّه مقدم 
من طرف املرشد النفسي واألخصائي النفساين أو غري 
الناس.  رمسي والذي يُقدِّمه األقارب واألصدقاء وعامة 
واملساعدات  اخلدمات  أنَّه  على  تعريفه  ميكن  والذي 
أكانت مساعدات حسية  اآلخرون سواًء  يُقدِّمها  اليت 
مادية أم معنوية، بغرض إشباع احلاجات النفسية هلم، 
ومساعدهتم على االندماج يف اجملتمع، وتشمل احلاجات 
النفسية احلاجة إىل التوحيد )الفطرة السليمة(، احلاجات 
العضوية، احلاجة إىل األمن، احلاجة إىل أتكيد الذات 
والتعبري عنها، واحلاجة إىل احلرية واالستقالل واكتساب 
اخلربات وغريها. وابلنظر إىل التعريفني السابقني فإنَّ كل 
إنسان حيتاج إىل دعم حىت اإلنسان السوي، فالدعم من 
املصادر املهمة اليت جيب توفريها وتقدميها )عبد الباقي، 

.)2019
خيلص الباحث مما سبق من تعريفات ملفهوم الدعم 
حوله  من  أبنَّ  الفرد  "شعور  اآليت  ابلتعريف  النفسي 
من يساعده ويسانده ويسعى للتخفيف عنه من مجيع 
اجلوانب النفسية، ويرشده ويوجهه يف كيفية التغلب على 

الصعوابت والعقبات اليت تقابله يف احلياة اليومية".
"أبنَّه  إجرائًيا  النفسي  الدعم  الباحث  يُعرف  كما 
أفراد  أحد  املسن  الشخص  عليها  حيصل  اليت  الدرجة 
عينة الدراسة على مقياس الدعم النفسي املستخدم يف 

هذه الدراسة".
أساليب الدعم النفسي:

أنَّ  إىل   )420  –  410 )إبراهيم،2011،  يشري 
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الرتكيز على التدريب ودعم جوانب القوة يف الشخصية 
املرض  أعراض  من  التخلص  جمرد  عن  قيمة  يقل  ال 
واالضطراب؛ ملا يسهم به من تغيري وتطوير الشخصية، 
وتتعدد األساليب اليت تساعد يف الدعم النفسي، وهي 

كاآليت:
1- استبدال التفكري السليب أبفكاٍر إجيابية: ميكن 
يف مقابل تلك األفكار اليت تعمل على إاثرة االضطراب 
النفسي والفوضى وسوء التوافق، أن نعمل على استبداهلا 

مبعتقدات حتقق ألصحاهبا النجاح والرضا.
تكوين  أي  الفعَّال:  للسلوك  السبع  العادات   -2
عادات سلوكية فعَّالة، والعادة نقطة التقاء ثالثة عناصر 
هي: الرغبة، واملعرفة، واملهارة، فنجد أنَّ هذه العناصر 
الثالثة ميكن التدريب عليها وتعلمها، وتتمثل العادات 

السبع يف االستباقية أي: املبادرة ابلتحرك والنشاط. 
على  التعرف  الذات:  مع  اإلجيايب  التحاور   -3
الصادمة  املواقف  تذكر  عند  السلبية  الذاتية  احلوارات 

واستبداهلا ابحلوارات الشخصية اإلجيابية.
التفاؤل عن طريق  تعلم  أي:  التفاؤل:  4- صناعة 
واستبداهلا  املتشائمة  السلبية  التفسريات  عن  التخلي 
الفرد،  هبا  ميرُّ  اليت  لألحداث  اإلجيابية  ابلتفسريات 
وحتديد أهداف منطقية قابلة للتحقيق، وتعديل وجهات 

النظر لسبب الفشل.
:Depression اثنًيا: االكتئاب

االنفعالية،  الضغوط  من  جمموعة  عموًما  االكتئاب 
والشعور ابلذنب  والوحدة  الشعور ابحلزن  تشمل  واليت 
والشعور  الذات  احرتام  تدين  من  مستمرة  ومشاعر 
  ،)Mclnnis�Dittrich, 2005( ابلفشل ولوم الذات واليأس
الدليل  من  الرابع  اإلصدار  يف  االكتئاب  يُعرَّف  كما 
أحد  أبنَّه  النفسية  لألمراض  واإلحصائي  التشخيصي 
أكثر  أو  بوجود واحدة،  يتميز  الذي  املزاج  اضطراابت 
من  مرضي  اتريخ  بدون  الكربى  االكتئاب  نوابت  من 
اهلوس أو نوابت اهلوس اخلفيف. واألعراض االكتئابية 

أبنَّه مزاج مكتئب أو أي مؤشرات من مؤشرات املزاج 
املكتئب، واليت ميكن ألي شخٍص أن يتعرض هلا خالل 
أو  األعراض  هذه  تتجاوز  أن  وجيب  اليومية،  حياته 
املؤشرات فرتة زمنية وشدة حمددة، وأن تؤثر على حياة 
Galla� )الفرد لدرجة معينة حىت تكون مهمة إكلينيكًيا 

.)gher�Thompson & Coon, 1996

كما جند أنَّ االكتئاب من أكثر املشكالت النفسية 
اليت يعاين منها كبار السن، ومع ذلك قد جند صعوبة 
األعراض  ألنَّ  املسنني؛  لدى  االكتئاب  اكتشاف  يف 
اليت توجد لديهم مثل: صعوبة الرتكيز وضعف الذاكرة 
أو مرتبطة أبعراض اخلرف، كما أنَّ  قد تكون مشاهبة 
الذاكرة قد ختتلف لدى األفراد  الذاتية لوظيفة  التقارير 
وسيلة  تعّد  أن  وميكن  االكتئاب،  من  يعانون  الذين 
)Bosc , 2002(.وتظهر  احلالتني  الفارق بني  للتشخيص 
أعراض االكتئاب يف صورة شكاوى جسدية مثل: التعب 
وجود  إىل  ذلك  ويرجع  النوم،  ومنط  الشهية  وتغريات 
لدى  وخصوًصا  النفسي  ابملرض  املتعلقة  العار  وصمة 
كبار السن، ويقلُّ احتمال تعرض كبار السن املكتئبني 
الخنفاض الثقة ابلذات مقارنة ابملكتئبني األصغر سًنا، 
ويكون اإلحساس ابلفراغ هو األكثر انتشارًا لدى كبار 

 .)Gallagher�Thompson & Coon, 1996( السن
االكتئاب  تعريفات  من  سبق  مما  الباحث  خيلص 
ابلتعريف اآليت: "شعور ابحلزن الشديد والشعور ابلوحدة 
والعزلة والذنب، واملشاعر املرتبطة بتدين الذات والفشل 
يُعرف  كما   ،" االنتحارية  األفكار  وسيطرة  واليأس 
حيصل  اليت  الدرجة  "أبنَّه  إجرائًيا  االكتئاب  الباحث 
على  الدراسة  عينة  أفراد  أحد  املسن  الشخص  عليها 

مقياس االكتئاب املستخدم يف هذه الدراسة".
 أتثري الدعم النفسي على االكتئاب:

النفسي  البيولوجي  الطيب  النموذج  تطور  مع 
االهتمام  الناس يف  من  واملزيد  املزيد  بدأ  واالجتماعي، 
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ابلصحة النفسية، فنجد أنَّ االضطراب النفسي خيتلف 
عن األمراض اجلسدية يف كون األعراض املتعلقة به غري 
حمسوسة مثل: حاالت األمراض اجلسمية، ولكنها تؤثر 
 ,Borges( على العديد من جوانب حياتنا بدرجة كبرية
2004(. ويعدُّ االكتئاب مرض نفسي شائع بني كبار 
املستندة  الدراسات  من  العديد  أظهرت  حيث  السن؛ 
على املنهج البعدي أنَّ انتشار أعراض االكتئاب لدى 
 Li, Zhang, Shao,( بلغ %23.6  الصينيني  السن  كبار 
Qi, &Tian, 2014(. ابملقارنة مع البالغني، فإنَّ كبار السن 

غري  أعراض  من  يعانون  االكتئاب  من  يعانون  الذين 
 Gonda, Molnár, Torzsa, & Rihmer,( منطية وقليلة فقط
2009(، وكما جند أنَّ هناك معداًل أعلى من االنتكاس، 

أواخر  يف  فعالية  أقل  تكون  االكتئاب  ومضادات 
العمر)Haigh, Bogucki, Sigmon, & Blazer, 2018(. وقد 
اكتئاب  يرتبط  متأخر  وقت  أنَّ يف  الدراسات  أظهرت 
وسوء  اجلسدية،  اإلعاقة  من  مبزيد  بدرجة كبرية  احلياة 
الصحية،  الرعاية  من  االستفادة  وزايدة  احلياة،  نوعية 
 Zivin, Wharton,( والوفيات النامجة عن مجيع األسباب

 .)& Rostant, 2013

كما جند أنَّ لعالج االكتئاب والتخفيف منه لدى 
كبار السن يدعوان إىل التدخل مبختلف الطرق واألساليب 
العالجية واليت من بينها الدعم النفسي، مما يساعد على 
فهم الوضع احلايل لالكتئاب يف الرعاية األولية من قبل 
املمارسني العامني على تطوير إسرتاتيجيات الكتشاف 
أعراض االكتئاب والتدخل فيها يف املرحلة املبكرة، ومن 
هناك  االكتئاب كان  ببحوث  يتعلق  فيما  آخر  منطلق 
املسنني  املرضى  على  تركز  اليت  الدراسات  من  القليل 
 Zhong, Xu, Xie, Liu,( .خارج مؤسسات الرعاية األولية

 )& Huang, 2019

النظرايت النفسية لالكتئاب:
اليت حاولت  النفسية  النظرايت  بعض  ميكن عرض 

تفسري االكتئاب على النحو اآليت:

1ـ النظرية التحليلية:
النظرايت  أوائل  من  النفسي  التحليل  نظرية  تعدُّ 
عن  والبحث  االكتئاب  بتفسري  اهتمت  اليت  النفسية 
اليت  الصدمية  الضاغطة  اخلربات  أبنَّ  وترى  أسبابه، 
مثل:  عمره،  من  املبكرة  السنوات  يف  الفرد  يواجهها 
االنفصال عن أحد الوالدين، أو فقده قد جتعله مستهدفًا 
بصورة أساسية لالكتئاب، ومن مثَّ إذا واجهته بعد ذلك 
ضغوط مشاهبة لضغوط الطفولة فإنَّه ينهار وتظهر عليه 

أعراض االكتئاب )عبدالباقي، 2009، 440(.
ورقته  يف   )1917( فرويد  سيجموند  أشار  وقد 
الكالسيكية احلداد وامليالخنوليا اليت مّيز فيها بني احلزن 
والكآبة، ورأى أبنَّ هاتني احلالتني ما مها إال ردود فعل 
لفقدان شخص حمبوب، يكون يف حالة احلزن شعوراًي، 
يف  الشعورية  للفقدان  احلقيقية  األحاسيس  تبقى  فيما 
حالة الكآبة، ويكون اإلدراك    مشوًها، كما بنيَّ فرويد 
ملوضوع  انفعايل  فقدان  إىل  حيتاج  ال  االكتئاب  أبنَّ 
حمبوب، بل قد ينشأ أيًضا من فقدان ومهي أو متخيل، 
ويؤكد أبنَّ احلزن شعوٌر سوي، ولكنه إذا زاد عن احلدود 
وأرجع  املرضي،  االكتئاب  إىل  أدَّى  عليها  املتعارف 
االكتئاب إىل عوامل شعورية وأخرى الشعورية،  فرويد 
واحلزن  األمل  خبيبة  اإلحساس  إحداث  شأهنا  من 

واليأس)عبدالباقي، 2009، 440(.
2ـ النظرية السلوكية:

االكتئاب  بنشأة  السلوكيني  اهتمام  من  الرغم  على 
وتطوره بدأ متأخرًا مقارنة ابجتاه التحليل النفسي، فإنَّ 
للسلوكيني يف هذا  إسهاًما كبريًا  احلاضر يشهد  الوقت 
اجملال، ومن الصعب احلديث عن نظرية سلوكية واحدة 
تفسر االكتئاب؛ ولكن النظرايت السلوكية البارزة تقع 
االجتماعي،  التعلم  بنظرية  املعروف  اجملال  يف  كلها 
أنصار  ويرى   .Bandura ابندورا  يد  على  طّورت  واليت 
خبفض  أساًسا  تتميز  حالة  االكتئاب  أنَّ  النظرية  هذه 
فقد مدعم كبري ومعتاد  أو  يلي سحب  الذي  النشاط 
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املفهوم إىل  )عبداللطيف، 2007، 46(. ويشري هذا 
أنَّ الشخص يكتئب حني يعتقد أنَّه ال ميكنه جتنبه وال 
يكون لسلوكه أي أثر يف تغيريه أو إزالته، ومن مثَّ يؤدِّي 
إىل تثبيت االعتقاد ابالستسالم والعجز والسلبية )فايد، 

.)81 ،2011
اضطرااًب  يعدُّ  االكتئاب  أنَّ  "سليجمان"  ويضيف   
انفعالًيا معرفًيا؛ حيث أشار إىل أنَّ الفرد ميكن أن يشعر 
أن  للفرد  ميكن  وال  اكتئابية،  أفكار  دون  ابالكتئاب 
يكون لديه أفكار اكتئابية دون أن يكون لديه مشاعر 
اكتئابية، إذن ميكن القول: أبنَّ االكتئاب استجابة عجز 
متعلمة يوصف من خالهلا املكتئب ابلتشوه اإلدراكي؛ 
ينسب  بينما  الذات  إىل  البيئية  األحداث  يعزو  حيث 
اخلربات الناجحة إىل احلظ والصدفة )زهران، 2002(.

3- النظرية اإلنسانية-الوجودية:
لعدم  استجابة  ا  أهنَّ على  الكآبة  الوجوديون  يفسر 
قدراته  ملمارسة  الفرد  ويعنون ابألصالة "حماولة  األصالة 
ا  ووعيه املسؤول يف اختاذ القرار، وينظر إىل الكآبة أبهنَّ
بعد  اإلحساس  هو  متاًما،  جوهري  لشيٍء  استجابة 
حياته  الفرد  يعيش  أن  يف  الفشل  عن  الناتج  الوجود 
أبصالة وبشكل كامل )بيك، 2000(. ويؤكد "سارتر" 
النفسي  أنَّ من أسباب ظهور أعراض وأشكال املرض 
ذلك  يف  مبا  غائيته  عن  اإلنساين  الوجود  احنراف  هو 
خواء معىن حياته، وأرجع االكتئاب خلربة االكتئايب، أو 
جتاربه املعاشة من خالل دالالت األعراض االكتئابية، 
كما أنَّ الوجوديني يرون مع اإلنسانيني أيًضا أنَّ األفراد 
يعجزون عن حتقيق إمكاانهتم بصورة كاملة، ومل يتحملوا 
م أكثر عرضة للكآبة، وأنَّ ما  مسؤوليتهم إزاء حياهتم فإهنَّ
ُيسهم يف إحداثها أيًضا فقدان عالقة مهمة، ابإلضافة 
فيها  مهما  مكواًن  تشكل  رمبا  العزلة  أو  الوحدة  إىل 

)عسكر، 1988(.
4-النظرية املعرفية:

دورًا  متثل  "املعرفية"  أنَّ  املعرفية  النظرية  أنصار  يرى 

أساسًيا يف حدوث واستمرار وعالج االكتئاب، وتعدُّ 
النماذج  أكثر  من  االكتئاب  يف   Beck بيك  نظرية 
املعرفية أصالة وأمهية )عشورا، 2017(. ويعزو "بيك" 
الداللة السببية األولية يف االكتئاب إىل املعارف السالبة 
تتمخض  اليت  الواقعية  املعارف غري  تلك  االتوماتيكية؛ 
املرتبطة  األخرى  والسلوكية  الوجدانية  الفعل  ردود  عن 
ابالكتئاب، وقد حتدَّى "بيك" وجهة النظر العامة اليت 
تضع يف  ومل  اضطراب وجداين،  أبنَّه  االكتئاب  تصف 
متثل  اليت  لالكتئاب  الواضحة  املعرفية  املظاهر  االعتبار 
دورًا مهما يف السلوك االنفعايل. كما أشار "بيك" من 
خالل النتائج اليت توصل إليها يف دراسته عن املفاهيم 
النظرية لدى املكتئبني أنَّ االكتئاب اضطراب يف التفكري 
أكثر من كونه اضطراب يف الوجدان، وأرجع االكتئاب 
إىل التشويه املعريف الذي يودي إىل تكوين اجتاه سالب 
املعريف  "ابلثالوث  أمساه  واملستقبل  والعامل،  الذات،  حنو 
املعريف  الثالوث  هذا  أصبح  أبنَّه كلما  وبنيَّ  السليب"، 
االكتئاب،  درجة  زادت  املكتئب كلما  على  مسيطر 
بل  فقط،  وجدانية  ليست  إضافية  أعراض  وظهرت 

معرفية وجسدية )احلمادي، 2015(.
اثلثًا: املســـنون:

ميكن التعرف أواًل على مرحلة الشيخوخة اليت ميرُّ هبا 
املسنون، ومنها:

تغريات  عدة  مجاع  ا  أبهنَّ )بدر،2007(  عرَّفها 
السن وحده،  على  متوقفة  وليست  اجلسم،  حتدث يف 
مع االختالف يف حتديد السن الذي يبدأ عنده مرحلة 
واخلمسني،  اخلامسة  بني  ترتاوح  واليت  الشيخوخة، 
عاًما  االتفاق  وأصبح  والستني،  واخلامسة  والستني، 
سن  هو  الشيخوخة  بدء  سن  أنَّ  على  عام  شبه  أو 
للشيخوخة  الدارسون  عليه  اصطلح  ما  وهذا  الستني، 
الكلمة  متثله هذه  ما  بكل  واجتماعية  كظاهرة صحية 
بتعريف   )2009 )فرغلي،  قام  وقد   .)2007 )بدر، 
البيولوجية  اجلوانب  الشيخوخة من جوانب ثالثة هي: 
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والسيكولوجية واالجتماعية، وهي كاآليت: 
من  شائع  منط  للشيخوخة:  البيولوجي  التعريف 
االضمحالل اجلسمي يعرتي كل األجهزة الفسيولوجية 
والعضوية يف البناء الوظيفي، وحيدث بتقدم السّن لدى 

كل كائٍن حي بعد إكمال النضج.
اليت  احلالة  للشيخوخة:  السيكولوجي  التعريف 
يستطيع معها املسن أن يتوافق بطريقة انجحة، ابعتبار 
أنَّ التوافق الذايت هو التغري يف السلوك؛ من أجل التوافق 

بنجاح مع تغري املوقف االجتماعي.
من  حالة  للشيخوخة:  االجتماعي  التعريف 
ذكرت  بينما  االجتماعية.  واألدوار  العالقات  هجر 
عمرية  مرحلة  الشيخوخة  أنَّ   )44 )عفيفي،1991، 
تبدأ فيها الوظائف العقلية واجلسدية يف التدهور بصورة 
أكثر وضوًحا، مما كانت عليه يف الفرتات السابقة من 

العمر(.
وتعدُّ الشيخوخة طورًا من أطوار احلياة وظاهرة من 
ظواهرها، إذا بدأت فهي مستمرة وبطريقة غري ملحوظة، 
اإلنسان  فيها  يتغري  فرتة  ا هي  وإمنَّ مرًضا،  ليست  وهي 
من  أبفضل  ليست  أخرى  صورة  إىل  فسيولوجًيا  تغريًا 
سابقتها؛ ألنَّ الصورة اجلديدة يصاحبها ضمور يف كثري 
من األعضاء، وفقدان ملموس للقوة واحليوية تزول معه 
ظواهر الفتوة والعنفوان، مث تنتهي كما ينتهي كل شيء. 
ينتهي فيها  اليت  ا السن  كما تُعرَّف الشيخوخة أبهنَّ
نضج اإلنسان ويتحول النمو إىل عملية تفكك وهبوط 
بوظائفها،  القيام  على  اجلسم  أعضاء  قدرة  تدرجيي يف 
وهي حقيقة بيولوجية متيز التطور يف دورة حياة اإلنسان 

)عبد اللطيف،2001، 18-17(.
الناس  من  بفئة  ليسوا  "املسنني  أبنَّ  القول  وميكن 
حنو  االحندار  بدؤوا  ولكنهم انس  زمين،  بعمر  حيددون 
االستهالكية، واملطالبة أبن يرد هلم اجملتمع ما يعتقدون 
م سامهوا به، فاملسنون ال يصابون ابلضرورة أبمراض  أهنَّ
الشيخوخة مبجرد بلوغهم سًنا معيًنا؛ ولكن ألنَّ هناك 

عوامل بيولوجية ونفسية واجتماعية جتعلهم يصلون إىل 
إحساسه  يفقد  التوقيت  هذا  يف  واملرء  العجز،  مرحلة 

ابلقيمة والتقدير")شعالن، 1991، 15-14(.
كما أنَّ املسن هو من حيتاج إىل االعتماد على غريه 
يف شؤون حياته اليومية، فاملسنون عادة يزيد سنهم عن 
عطاء  ذوي  أشخاص  من  يتحولون  وهم  سنة  سبعني 
للمجتمع إىل أشخاص يف حاجة إىل تلقي املساعدة يف 

اجملتمع )صبور، 1991، 220(. 
الدراسات السابقة:

تناول الباحث بعض الدراسات السابقة اليت استطاع 
احلصول عليها، واليت هلا عالقة مبوضوع الدراسة:

العالقة  إىل كشف   )Bennett, 2000( دراسة  بينت 
واألصدقاء(  )األسري،  النفسي  الدعم  بني  االرتباطية 
األمريكان؛  املسنات  النساء  عينة من  لدى  واالكتئاب 
وتكوَّنت عينة الدراسة من )32( مسنة، واستخدمت 
ومقياس  واالجتماعي  النفسي  الدعم  مقياس  الدراسة 
االكتئاب، وأظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباط عكسية 
األصدقاء  انحية  من  واالجتماعي  النفسي  الدعم  بني 

واآلخرين واالكتئاب.
دور  معرفة  إىل  )غامن،2002(  دراسة  وسعت 
لدى  واالكتئاب  النفسية  ابلوحدة  وعالقتها  املساندة 
عينة من املسنني واملسنات املقيمني يف مؤسسات اإليواء 
وأسر طبيعية؛ حيث تكوَّنت عينة الدراسة من )100( 
والبعض  إيواء  دور  يف  يعيش  بعضهم  ومسنة،  مسنٍّ 
العينة  أعمار  وتراوحت  طبيعية،  أسر  يف  يعيش  اآلخر 
الدراسة  هذه  يف  واستخدم  عاًما،   )74  -60( بني 
مقياس بيك لالكتئاب ومقياس الوحدة النفسية ومقياس 
املساندة، وكشفت النتائج عن عالقة ارتباطية عكسية بني 
املساندة ابلوحدة النفسية واالكتئاب لدى عينة الدراسة 
م  من املسنني واملسنات املقيمني مع أسرهم الطبيعية؛ ألهنَّ
جمموعة  من  واالجتماعي  النفسي  للدعم  إدراًكا  أكثر 
املسنني واملسنات املقيمني مبؤسسات اإليواء؛ لذا كانت 
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نتيجة العالقة بني املساندة ابلوحدة النفسية واالكتئاب 
لدى جمموعة مؤسسات اإليواء إجيابية. 

العالقة  معرفة    Yoon, (2003)دراسة استهدفت  كما 
بني الدعم النفسي واالكتئاب لدى عينة من املهاجرين 
من  الدراسة  عينة  تكوَّنت  حيث  املسنني؛  الكوريني 
الكوريني،  األمريكيني  من  السن  كبار  من   )61(
وتراوحت أعمارهم من 65 عاًما فأكثر، واستخدمت 
الدراسة مقياس الدعم االجتماعي ومقياس االكتئاب، 
وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباط عكسية بني 

الدعم النفسي املرتفع واالكتئاب.
ويف دراسة أجرهتا )العبسي،2007( يف مؤسسات 
ُمسًنا   )30( عددها  عينة  على  األردنية  السن  كبار 
من اجلنسني؛ حيث وجدت أنَّ عينة الدراسة سجلت 
ابلقياس  لالكتئاب  بيك  قائمة  على  مرتفعة  درجات 
االكتئاب  حدة  وختفيف  االكتئاب  ولعالج  القبلي، 
مت العينة إىل ثالث جمموعات: جمموعة جتريبية أوىل  ُقسِّ
وعدد أفرادها )10( تعرضت للعالج املعريف، وجمموعة 
أبنشطة،  شاركت   )10( أفرادها  وعدد  اثنية  جتريبية 
تتعرض ألي  مل  أفرادها )10(  وجمموعة ضابطة وعدد 
وأظهرت  والتتبعي،  البعدي  القياس  أجرى  مث  برانمج، 
النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية بني اجملموعة التجريبية 
األوىل واجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية، كما 
الثانية  التجريبية  اجملموعة  لدى  نفسها  النتائج  أظهرت 
مقارنة ابلضابطة، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق 
ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني التجريبيتني األوىل 
والثانية، مما يعين أنَّ الدعم النفسي واإلرشاد والتدخل 

ساعد على ختفيف حدة االكتئاب لدى املسنني.
أثر  على    Christopher, (2010( دراسة  استهدفت 
العالج النفسي اجلماعي على احلالة النفسية والتكيف 
االجتماعي وحتسني االكتئاب عند كبار السن؛ حيث 
تكوَّنت عينة الدراسة من )65( مشارًكا تزيد أعمارهم 
على ثالث  توزيعهم عشوائًيا  عاًما، وجرى  عن )60( 

ضابطة؛  وجمموعة  جتريبيتان  جمموعتان  جمموعات: 
إىل  واملناقشة  ابلتذكر  املعاجلة  تعرضت جمموعيت  حيث 
32 جلسة عالجية بواقع جلستني أسبوعًيا وملدة 16 
إجيابًيا  أتثريًا  هناك  أنَّ  إىل  النتائج  وأشارت  أسبوًعا، 
االجتماعي  والتكيف  النفسية  احلالة  على  للمعاجلة 
والكفاءة  اخلوف  مقياس  على  وذلك  واالكتئاب، 
االجتماعية ومقياس هامليتون لالكتئاب، كما أشارت 
حتسن  عليها  طرأ  العالجية  اجملموعات  أنَّ  إىل  النتائج 
واضح ما بني القبلي والبعدي، مع توجه لتناقص مستوى 

األداء بني القياس البعدي وقياس املتابعة.
وأجرى )Dixon, 2009( دراسة كان اهلدف منها هو 
معرفة العالقة االرتباطية بني الدعم النفسي واالكتئاب 
لدى عينة من كبار السن السود؛ وتكونت عينة الدراسة 
عاًما   )55( من  أعمارهم  تراوحت  مفردة   )33( من 
فأكثر، واستخدم جلمع بياانت الدراسة مقياس الدعم 
النفسي ومقياس االكتئاب، وتوصلت الدراسة إىل وجود 

عالقة ارتباط عكسية بني الدعم النفسي واالكتئاب.
 (Hsu, 2010) وأيًضا كان من ضمن أهداف دراسة 
على شدة  األسرة  ودعم  النفسي  الدعم  أثر  معرفة  هو 
بتايوان؛  السن  من كبار  عينة  لدى  االكتئاب  أعراض 
حيث تكوَّنت عينة الدراسة من )555( من املسنني، 
واستخدمت الدراسة مقياس الدعم النفسي واالجتماعي 
ومقياس االكتئاب؛ ومن نتائج هذه الدراسة وجود أتثري 
سليب لكلٍّ من الدعم النفسي ودعم األسرة املرتفع على 
شدة أعراض االكتئاب لدى عينة الدراسة من املسنني؛ 
أي إنَّ الدعم النفسي ودعم األسرة املرتفع ينبئ ابخنفاض 

أعراض االكتئاب.
وكما سعت دراسة )Roh,  2010(  إىل معرفة العالقة 
لدى  احلياة ابالكتئاب  والرضا عن  والتدين  الدعم  بني 
تكوَّنت  حيث  املسنني؛  الكوريني  املهاجرين  من  عينة 
عينة الدراسة من )200( من املسنني وتراوحت أعمارهم 
مقياس  الدراسة  واستخدمت  عاًما،   )85  -65( بني 
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الدعم والتدين والرضا عن احلياة واالكتئاب، وأسفرت 
ارتباط عكسية بني كلٍّ من  الدراسة عن وجود عالقة 
الرضا عن احلياة املرتفع والدعم املرتفع، وكذلك التدين 
ابخنفاض  املرتفع  ابلدعم  التنبؤ  ميكن  ابالكتئاب، كما 

شدة االكتئاب.
له  دراسة  خالل  من   )Oni, 2010( حاول  كما 
النفسي  الدعم  من  بني كلٍّ  االرتباطية  العالقة  معرفة 
عينة  لدى  ابالكتئاب  النفسية  والوحدة  واالجتماعي 
اكتئاب  مقياس  الدراسة  واستخدمت  السن،  من كبار 
الشيخوخة والدعم النفسي واالجتماعي )دعم األسرة، 
األصدقاء(، ومقياس الوحدة النفسية، وأظهرت النتائج 
النفسي  الدعم  بني  عكسية  ارتباط  عالقة  وجود  عن 
ابلدعم  التنبؤ  ميكن  كما  واالكتئاب،  واالجتماعي 
النفسي واالجتماعي املرتفع من قبل األصدقاء ابخنفاض 

مستوى االكتئاب والشعور ابلوحدة.
 (Bracki,  2011( ويف هذا املنحى استهدفت دراسة
معرفة العالقة االرتباطية بني الدعم النفسي واالجتماعي 
األمريكيني  املسنني  الرجال  من  عينة  لدى  واالكتئاب 
الذين بلغت أعمارهم )60( عاًما فأكثر، واستخدمت 
وكشفت  الشيخوخة،  واكتئاب  الدعم  مقياس  الدراسة 
الدعم  بني  عكسية  ارتباط  عالقة  وجود  عن  النتائج 
النفسي واالجتماعي واالكتئاب لدى عينة الدراسة من 

الرجال املسنني. 
 Gur�yaish, Zisberg, Sinoff,( دراسة  هدفت  كما 
أنواع  أربعة  أتثري  استكشاف  إىل    & Shadmi, (2013

من الدعم: ) الدعم النفسي، الدعم الفعَّال، اإلشراف 
على الدعم الفعَّال مع األنشطة اليومية األساسية، وشرح 
مريًضا   )468( من  العينة  وتكّونت  الطبية(،  الرعاية 
مسًنا مقيمني يف املستشفى يف حيفا بفلسطني، توصلت 
ارتبط سلبًيا  النفسي االجتماعي  الدعم  النتائج إىل أنَّ 

بشدة أعراض االكتئاب.
Teerawichitchainan, Pothisi�) دراسة هدفت   كما 

النفسي  الدعم  للتعرف على طبيعة   ri, & Long, (2015

وغريه من أشكال الدعم، وأتثريها على الصحة العاطفية 
لكبار السن الفيتناميني والتايالنديني، وتوصلت النتائج 
فائدة  له  األسرة  أفراد  قبل  من  النفسي  الدعم  أنَّ  إىل 
للصحة النفسية للوالدين، وحيسن من حالتهم النفسية. 
Shim, Mahaffey, Blei�)  ويف دراسة ُأجريت من قبل

  distel, & Gonzalez,  (2017

هدفت للتحقق من مدى فاعلية الدعم النفسي عرب 
اإلنرتنت يف حتسني أعراض االكتئاب، ُأجريت الدراسة 
على عينة من الدراسات بلغت 19 دراسة واستخدمت 
الدراسة املنهج البعدي لتحليل نتائج الدراسات السابقة، 
وتوصلت النتائج إىل أنَّ الدعم النفسي ميثل دورًا مهًما 
يف ختفيف حدة أعراض االكتئاب لدى عينات الدراسة 

املختلفة املستخدمة يف الدراسات السابقة. 
تعقيب عام على الدراسات السابقة:

1- هناك عدد حمدود من الدراسات اليت تناولت أتثري 
الدعم النفسي على أعراض االكتئاب لدى املسنني.

2- كما تكتسب الدراسة احلالية أمهية مقارنة ابلدراسات 
السابقة، من حيث دراسته أتثري الدعم النفسي على 

أعراض االكتئاب لدى عينة من املسنني. 
السابقة  الدراسات  عن  احلالية  الدراسة  ختتلف   -3  
اكتئاب  مقياس  وهي  أدوات،  توفري  مبحاولة 
من  والتحقق  النفسي،  الدعم  ومقياس  الشيخوخة، 
املسنني  من  عينة  على  هلا  السيكومرتية  اخلصائص 

السعوديني.
فروض الدراسة:

البحثي،  والرتاث  السابقة  الدراسات  من خالل عرض 
ميكن صياغة فروض الدراسة كما يلي:

النفسي وأعراض  الدعم  ارتباطية بني  1- توجد عالقة 
االكتئاب لدى عينة الدراسة من املسنني.
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الدعم  من خالل  االكتئاب  أبعراض  التنبؤ  ميكن   -2
النفسي لدى عينة الدراسة من املسنني.

3- ال توجد فروق ذات داللة إحصائية وفًقا الختالف 
النفسي،  الدعم  على  إانث(  )ذكور،  النوع  متغري 

وأعراض االكتئاب لدى عينة الدراسة من املسنني.
منهج وإجراءات الدراسة:

منهج الدراسة:
)االرتباطي  الوصفي  املنهج  الدراسة  استخدمت 
الدراسة؛ حيث يقوم هذا  واملقارن(، ملناسبته ألهداف 
بوصفها  الواقع  يف  توجد  الظاهرة كما  بدراسة  املنهج 
املناهج  أكثر  من  الوصفي  املنهج  ويعدُّ  دقيًقا،  وصًفا 

استخداًما يف الدراسات النفسية.
جمتمع الدراسة:

تكوَّن جمتمع الدراسة من املسنني واملسنات يف منطقة 
حائل خالل العام 1443هـ.

عينة الدراسة:
ُأجريت الدراسة على عينة مكونة من )ن= 100( 
مسنة(   50 مسنًّا،   50( بواقع  واملسنات  املسنني  من 
مبنطقة حائل، ممن تراوحت أعمارهم من 61 عاًما فأكثر 
مبتوسط عمري قدره 65.7 عاًما واحنراف معياري قدره 
املسنني  من  العينة  على  احلصول  وجرى  عاًما،   4.55

واملسنات املقيمني مع األسرة يف املنازل.
أدوات الدراسة:

1- مقياس الدعم النفسي:
النفسي؛ حيث  الدعم  مقياس  الباحث إبعداد  قام 
جرى إعداد صورة مبدئية مكونة من )14( بنًدا، وبعد 
عرض املقياس على عدد )8( من احملكمني املتخصصني 
يف علم النفس يف جامعة الطائف وجامعة حائل وجامعة 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وترتب على صدق 
احملكمني، حذف وتعديل صياغة بعض البنود، وأصبح 
املقياس يف الصورة النهائية مكون من )12( بنًدا، ويتم 

اإلجابة على بنود املقياس من خالل اختيار أحد البدائل 
بشدة،  )موافق  وهي:  بنٍد،  أمام كل  املتاحة  اخلمسة 
موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق بشدة( وذلك على 
املقياس كما يلي: )5، 4، 3،  بنود  التوايل، وتصحح 
2، 1(، وذلك على التوايل؛ حيث ِصيغت مجيع بنود 
املقياس بصورة إجيابية. وقد أمكن التأكد من اخلصائص 

السيكومرتية كما يف جدول )1(.
جدول )1( ثبات التجزئة النصفية وألفا كرونباخ.

ألفاكرونباخثبات التجزئة النصفيةاملتغريات

0.8240.810الدعم النفسي

يتبني من خالل جدول )1( أنَّ مقياس الدعم النفسي 
بلغت معامالت  النصفية؛ حيث  التجزئة  بثبات  يتمتع 
الثبات بعد التصحيح مبعادلة سبريمان براون )0.824( 

للدعم النفسي. 
بلغ  ألفاكرونباخ؛ حيث  بثبات  املقياس  يتسم  كما 
وكما  النفسي.  للدعم   )0.810( ألفاكرونباخ  معامل 
الدرجة  بني  الداخلي  االتساق  بصدق  املقياس  يتسم 
تراوحت معامالت االرتباط بني  الكلية والبنود؛ حيث 
البنود والدرجة الكلية للدعم النفسي ما بني )0.710 
إىل 0.876( لبنود مقياس الدعم النفسي كما يف جدول 
)2(، وهي قيم تعرب عن ثبات وصدق جيد للمقياس، 
مما جيعل الباحث يستطيع االعتماد على املقياس احلايل 

يف الدراسة.
جدول )2( معامالت االرتباط بني البنود والدرجة الكلية ملقياس الدعم 

النفسي لدى عينة من املسنني )ن= 100(.

االرتباطالبندم

0.784أمسع عبارات الثناء والشكر ممن حويل.1

يتحمل من حويل مجيع املصاعب اليت أسببها دون أي 2
0.851ضجر أو عناء.

0.876أجد الدعم النفسي ممن حويل يف أمور حيايت.3

0.711يستمع أفراد األسرة إبمعان دون تكلف أو ضغط.4

0.710أجد من يشجعين ويساندين أثناء فرتات امللل.5

0.724يلتف حويل أفراد أسريت.6
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االرتباطالبندم

أشعر أبنين ال أمثل أي عبء على من حويل نظرًا 7
0.801ملساندهتم يل.

0.753حينما أشعر أبي تعٍب أجد اجلميع حويل.8

0.721أشعر أبنين لست وحيًدا يف هذه احلياة.9

0.710يشاركين اجلميع يف حيايت اليومية.10

0.754أشعر أبنَّ يل تقدير شخصي ممن حويل يف احلياة.11

0.811خياف اجلميع على مشاعري وانفعااليت.12

2- مقياس اكتئاب الشيخوخة الصورة املختصرة:
Short Form (GDS) Scale Depression Geriatric

الشيخوخة  اكتئاب  مقياس  برتمجة  الباحث  قام 
الصورة املختصرة إعداد

Fountoulakis, Tsolaki, Iacovides, Yesavage, O’ha� 

قياس  إىل  ويهدف   ،(ra, Kazis,& Ierodiakonou,(1999

من 15  املقياس  ويتكّون  السن،  لدى كبار  االكتئاب 
بنًدا ويتم اإلجابة على بنود املقياس ابختيار أحد البدائل 
املتاحة أمام كل بند، وهي )نعم/ ال(، ويوجد ابملقياس 
 ،)13  ،11  ،7  ،5  ،1( هي:  سلبية  عبارات  مخس 
اإلجيابية  العشرة  للعبارات  يلي:  املقياس كما  ويصحح 
فتصحح  السلبية  العبارات  أمَّا   ،)0 ال=   ،1 )نعم= 
بني  املقياس  على  الكلية  الدرجة  وترتاوح  ابلعكس، 
صفر إىل 15درجة، وليس للمقياس أبعاد فرعية وميكن 
الفرد؛  لدى  االكتئاب  املقياس حتديد شدة  من خالل 
وتدل الدرجة أقل من مخسة إىل مستوى منخفض من 
وجود  إىل   )10  -6( من  الدرجة  وتشري  االكتئاب، 
 -11( من  الدرجة  وتشري  متوسطة،  بدرجة  اكتئاب 
15( إىل وجود اكتئاب شديد، ويتسم املقياس بثبات 
بدرجة  يتمتع  املقياس  أنَّ  0.89، كما  ألفا كرونباخ 
لالكتئاب؛  أخرى  مقاييس  مع  مرتفع  تالزمي  صدق 
أمكن  وقد  مرتفعة.  االرتباط  معامالت  حيث كانت 
التأكد من اخلصائص السيكومرتية كما يف جدول )3(.

جدول )3( ثبات التجزئة النصفية وألفا كرونباخ.

ألفاكرونباخثبات التجزئة النصفيةاملتغريات

0.7780.814اكتئاب الشيخوخة

اكتئاب  مقياس  أنَّ   )3( جدول  خالل  من  يتضح 
الشيخوخة يتمتع بثبات التجزئة النصفية وقد بلغ معامل 
سبريمان  مبعادلة  التصحيح  بعد  النصفية  التجزئة  ثبات 
ألفا كرونباخ  ثبات  معامل  بلغ  وكما   ،0.778 براون 
0.814، وكما يتمتع املقياس بصدق االتساق الداخلي 
تراوحت  حيث  للمقياس؛  الكلية  والدرجة  البنود  بني 
معامالت االرتباط بني 0.712 إىل 0.809، وهي قيم 
تعرب عن صدق جيد للمقياس لدى عينة الدراسة احلالية 

كما يف جدول )4(.
جدول )4( االتساق الداخلي بني البنود والدرجة الكلية ملقياس اكتئاب 

الشيخوخة الصورة املختصرة لدى عينة من املسنني )ن= 100(.

معامل االرتباطالبنودم

0.778هل أنت راٍض عن حياتك؟1

هل حدث لك تدين يف مستوى العديد من 2
0.801نشاطاتك واهتماماتك؟

0.754هل تشعر أنَّ حياتك مليئة ابلفراغ؟3

0.808هل كنت تشغر غالًبا ابمللل؟.4

0.809هل أنت يف حالة معنوية جيدة يف معظم األوقات؟5

0.774هل أنت خائف من أن حيدث لك شيء سيء؟6

0.769هل تشعر ابلسعادة يف معظم األوقات؟7

0.790هل غالًبا ما تشعر ابليأس والعجز؟8

هل تفضل البقاء يف املنزل بداًل من اخلروج والقيام 9
0.768أبشياء جديدة؟

0.712هل تشعر مبشاكل يف الذاكرة يف معظم الوقت؟10

هل تعتقد أنَّه من الرائع أن تكون يف صحة اتمة 11
0.798اآلن؟

هل تشعر أبنَّك عدمي القيمة متاًما كما أنت عليه 12
0.801اآلن؟

0.754هل تشعر أبنَّك مليء ابحليوية؟13

0.766هل تشعر أبنَّ حالتك ميؤوس منها؟14

0.787هل تعتقد أنَّ معظم الناس أفضل حااًل منك؟15

والثبات،  الصدق  معامالت  من  تقدَّم  ما  خالل  من 
يتضح أنَّ املقياس يتمتع بصدق وثبات مقبول يف البيئة 
الباحث  جيعل  مما  املسنني،  من  عينة  لدى  السعودية 
الدراسة  عينة  لدى  املقياس  على  االعتماد  يستطيع 

احلالية.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتائج الفرض األول: والذي ينصُّ على "توجد عالقة 
ارتباطية بني الدعم النفسي وأعراض االكتئاب لدى عينة 
الدراسة من املسنني"، وللتحقق من صحة الفرض األول 
أمكن استخدام معامل ارتباط بريسون حلساب العالقات 
االرتباطية بني الدعم النفسي وأعراض االكتئاب، وميكن 

توضيح نتائج الفرض األول من خالل جدول )5(.
جدول )5( معامالت االرتباط بني الدعم النفسي وأعراض االكتئاب لدى 

عينة الدراسة من املسنني )ن= 100(.

االكتئاباملتغريات

-0.491**الدعم النفسي

** دال عند مستوى داللة 0.01، *.

يتضح من خالل جدول )5( أنَّ معامل االرتباط بني 

حيث  دالة؛  االكتئاب كانت  أبعراض  النفسي  الدعم 
بلغت قيمة االرتباط )-0.491(، وهي قيمة دالة عند 
مستوى داللة 0.01 وكان معامل االرتباط سالب، مما 
يعطي مؤشرًا أبنَّ زايدة الدعم النفسي تؤدِّي إىل تقليل 

أعراض االكتئاب لدى املسنني.
"ميكن  أنَّه  على  ينصُّ  والذي  الثاين:  الفرض  نتائج 
التنبؤ أبعراض االكتئاب من خالل متغري الدعم النفسي 
من صحة  وللتحقق  املسنني"،  من  الدراسة  عينة  لدى 
الفرض الثاين أمكن استخدام معامل االحندار املتعدد؛ 
االكتئاب  أبعراض  التنبؤ  إمكانية  مدى  على  للتعرف 
من خالل متغري الدعم النفسي لدى عينة الدراسة من 
املسنني، وميكن توضيح نتائج الفرض الثاين من خالل 

جدول )6(.

جدول )6( نتائج حتليل االحندار اخلطي البسيط: الدعم النفسي، املتغري التابع: أعراض االكتئاب لدى عينة الدراسة من املسنني )ن=100(.

معامل االرتباط املنبئاتاملتغري التابع
R املتعدد

مربع االرتباط املتعدد 
R"معامل قيمة "ف

)B(االحندار
قيمة بيتا 
)Beta("القيمة الثابتةقيمة "ت

أعراض 
االكتئاب

عم  لد ا
0.2420.23431.209النفسي

***0.335-0.491-5.587-
***9.420

داللة  مستوى  عند  دال   *
داللة  مستوى  عند  دال   **  ،0.05
0.01، *** دال عند مستوى داللة 

.0.001

لديه  النفسي  الدعم  أنَّ   )6( من خالل جدول  يتبني 
القدرة على التنبؤ أبعراض االكتئاب؛ حيث بلغت قيمة 
داللة  مستوى  عند  دالة  قيمة  وهي   )31.209( ف 
0.001، وبلغت قيمة ت )-5.587( للدعم النفسي 
وهي قيمة دالة عند مستوى داللة 0.001، كما بلغت 
نسبة اإلسهام للدعم النفسي للتنبؤ أبعراض االكتئاب 
23.4%. مما يعطي مؤشرًا أبنَّ الدعم النفسي ميثل عاماًل 

وقائًيا ضد اضطراب االكتئاب لدى كبار السن.
نتائج الفرض الثالث: والذي ينصُّ على أنَّه "ال توجد 

فروق ذات داللة إحصائية وفًقا الختالف متغري النوع 
وأعراض  النفسي  الدعم  متغريي  على  إانث(،  )ذكور، 
وللتحقق  املسنني"،  من  الدراسة  عينة  لدى  االكتئاب 
الفروق بني  الثالث أمكن استخدام  الفرض  من صحة 
للتعرف على مدى وجود فروق  املتوسطات احلسابية؛ 
وفًقا الختالف متغري النوع )ذكور، إانث(، على متغريي 
الدعم النفسي وأعراض االكتئاب لدى عينة الدراسة من 
املسنني، وميكن توضيح نتائج الفرض الثالث من خالل 

جدول )7(.
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يتضح من خالل جدول )7( أنَّه ال توجد فروق جوهرية 
على  املسنني،  الدراسة  عينة  من  واإلانث  الذكور  بني 
متغريي الدعم النفسي وأعراض االكتئاب؛ حيث بلغت 
النفسي  الدعم  ملتغريي   )0.300  ،0.311( ت  قيمة 
وأعراض االكتئاب لدى عينة الدراسة من املسنني، مما 
النوع ال يؤثر يف حدوث  يعطي مؤشرًا قواًي أبنَّ متغري 
االكتئاب  وأعراض  النفسي  الدعم  على  جوهرية  فروق 

لدى عينة الدراسة من املسنني لدى كبار السن.
مناقشة نتائج الدراسة:

تشري نتائج الدراسة أبنَّ الدعم النفسي يرتبط سلبًيا 
أبعراض االكتئاب لدى املسنني، كما أنَّ للدعم النفسي 
القدرة على التنبؤ أبعراض االكتئاب بصورٍة سلبية، أي: 
كلما كان الدعم النفسي الذي حيصل عليه الفرد مرتفًعا 
الدعم  وأنَّ  االكتئاب،  أعراض  ختفيف  على  يساعد 
النفسي حينما يكون منخفًضا يؤدِّي إىل زايدة أعراض 
االكتئاب لدى عينة املسنني، وقد جاءت نتائج الدراسة 
احلالية متفقة مع نتائج العديد من الدراسات السابقة، 
توصلت  حيث  احلالية؛  الدراسة  نتائج  خالل  فمن 
دراسة )Bennett, (2000 إىل وجود عالقة ارتباط عكسية 
األصدقاء  جهة  من  واالجتماعي  النفسي  الدعم  بني 
واآلخرين واالكتئاب. وكذلك مع دراسة )غامن،2002( 
بني  عكسية  ارتباط  عالقة  عن  النتائج  اليت كشفت 
املساندة ابلوحدة النفسية واالكتئاب لدى عينة الدراسة 
م  من املسنني واملسنات املقيمني مع أسرهم الطبيعية؛ ألهنَّ
جمموعة  من  واالجتماعي  النفسي  للدعم  إدراًكا  أكثر 

وكما  اإليواء.  مبؤسسات  املقيمني  واملسنات  املسنني 
تتفق نتائج دراسة )Yoon،2003( اليت توصلت إىل وجود 
النفسي واالجتماعي  الدعم  ارتباط عكسية بني  عالقة 

املرتفع واالكتئاب.
وكذلك تتفق نتائج دراسةChristopher, (2010)؛ حيث 
أشارت النتائج إىل أنَّ هناك أتثريًا إجيابًيا للدعم النفسي 
دراسة  مع  النتائج  تتفق  وكما  االكتئاب.  على حتسني 
وجود  إىل  الدراسة  توصلت  حيث  Dixon, )2009(؛ 

واالكتئاب.  النفسي  الدعم  بني  عكسية  ارتباط  عالقة 
حيث كشفت  Hsu, (2010)؛  دراسة  نتائج  تتفق  وكما 
نتائج هذه الدراسة عن وجود أتثري سليب لكلٍّ من الدعم 
النفسي ودعم األسرة املرتفع على شدة أعراض االكتئاب 
لدى عينة الدراسة من املسنني؛ أي: إنَّ الدعم النفسي 

ودعم األسرة املرتفع ينبئ ابخنفاض أعراض االكتئاب.
اليت   )Roh, 2010( دراسة  مع  النتائج  تتفق  وكذلك 
ارتباط عكسية بني كل من  أسفرت عن وجود عالقة 
الرضا عن احلياة املرتفع والدعم املرتفع، وكذلك التدين 
ابخنفاض  املرتفع  ابلدعم  التنبؤ  ميكن  ابالكتئاب، كما 
 )Oni, 2010( شدة االكتئاب. وكذلك مع دراسة أوين
ارتباط عكسية بني  نتائجها وجود عالقة  اليت أظهرت 
الدعم النفسي واالجتماعي واالكتئاب، كما ميكن التنبؤ 
ابلدعم النفسي واالجتماعي املرتفع من قبل األصدقاء 
ابخنفاض مستوى االكتئاب والشعور ابلوحدة. وكذلك 
توصلت  حيث  )العبسي،2007(؛  أجرهتا  دراسة  مع 
على  يساعد  النفسي  والعالج  الدعم  أنَّ  إىل  النتائج 

جدول )7( يوضح الفروق بني متوسطات جمموعة الذكور واإلانث  على متغريات الدراسة )ن=100(.

املتغريات
قيمةاإلانث )ن=50(الذكور )ن=50(

)ت(
مستوى
الداللة

اجتاه الفروق
عمعم

-غري دال8.783.909.023.830.311الدعم النفسي

-غري دال37.825.6837.485.640.300أعراض االكتئاب

قيمة ت أقل من 1.96 غري دال إحصائًيا.
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ختفيف حدة االكتئاب لدى كبار السن. وكما تتفق مع 
دراسة )Bracki, 2011(؛ حيث كشفت النتائج عن وجود 
النفسي واالجتماعي  الدعم  ارتباط عكسية بني  عالقة 
املسنني.  الرجال  من  الدراسة  عينة  لدى  واالكتئاب 
حيث  )Gur�yaish et al, 2013(؛  دراسة  مع  وكذلك 
النفسي االجتماعي  الدعم  ارتباط  النتائج إىل  توصلت 

سلبًيا بشدة أعراض االكتئاب.
 Teerawichitchainan( وكذلك تتفق النتائج مع دراسة
et al, 2015( اليت توصلت النتائج إىل أنَّ الدعم النفسي 

من قبل أفراد األسرة له فائدة للصحة النفسية للوالدين، 
 Shim( وحيسن من حالتهم النفسية. وكذلك مع دراسة
et al, 2017( اليت توصلت إىل أنَّ الدعم النفسي ميثل دورًا 

أعراض االكتئاب لدى عينات  مهًما يف ختفيف حدة 
الدراسة املختلفة املستخدمة يف الدراسات السابقة.

تكن  مل  واإلانث  الذكور  بني  الفروق  أنَّ  جند  كما 
يعانون  السن  أنَّ كبار  إىل  ذلك  يرجع  وقد  جوهرية، 
تقريًبا من املشكالت نفسها بغض النظر عن اختالف 
النوع، ومن هذه املشكالت ما يتعلق اببتعاد األصدقاء 
القدرة  املرض وعدم  أو بسبب  املوت  سواء عن طريق 
على التواصل، وكذلك األحوال األخرى القهرية، وهلذا 
فقد جاءت نتائج الدراسة احلالية تشري إىل عدم وجود 
النفسي  الدعم  يف  واإلانث  الذكور  بني  جوهرية  فروق 
ما  مع  متعارضة  احلالية  النتيجة  وأتيت  واالكتئاب. 
توصلت إليه دراسة )يوسف، ومربوك،2005(؛ حيث 
كشفت املقارنة بني الذكور واإلانث لدى املسنني على 
متغري االكتئاب أنَّ املسنات أعلى يف االكتئاب مقارنة 

ابملسنني بغض النظر عن مكان اإلقامة.
التوصيات واملقرتحات البحثية:

يف ضوء نتائج الدراسة احلالية ميكن بلورة عدد من 
النفسي  ابلدعم  املتعلقة  البحثية  واملقرتحات  التوصيات 

واالكتئاب؛ وذلك كما يلي:
إجراء دراسة مشاهبة على عينة من ذوي األمراض . 1

اجلسمية املزمنة. 
الربامج . 2 بعض  لتصميم  عالجية  دراسات  إعداد 

العالجية والتوعوية والتوجيهية والتخفيف من حدة 
االكتئاب وأعراضه، من خالل تعزيز الدعم النفسي 

لدى املسنني.
اليت هتدف . 3 االجتماعية  واللقاءات  الندوات  تنظيم 

إىل توعية أفراد اجملتمع أبمهية تقدمي الدعم النفسي 
أثرًا  له  ألنَّ  للمسنني؛  أنواعه  بكل  واالجتماعي 

إجيابًيا على صحتهم النفسية. 
مبستوى . 4 النفسي  الدعم  عالقة  عن  دراسة  إجراء   

الرضا عن احلياة وقلق املوت لدى عينة من املسنني.
 املراجع:

أواًل: املراجع العربية: 

النفسي  العالج   ،)2011( الستار  عبد  إبراهيم، 
وميادين  "أساليبه  احلديث  املعريف  السلوكي 
اهليئة املصرية  القاهرة:  الطبعة اخلامسة،  تطبيقه"، 

العامة للكتاب.
"أثر   ،)2015( إبراهيم  الدين  انصر  محاد،  أبو 
النفسي  الدعم  على  قائم  إرشادي مجعي  برانمج 
االجتماعي يف تنمية إسرتاتيجية مواجهة الضغوط 
االجتماعي  التكيف  مستوى  وحتسني  النفسية، 
لدي عينة من طالبات املرحلة األساسية العليا"، 
عن  تصدر  النفسية،  للدراسات  املصرية  اجمللة 
اجلمعية املصرية للدراسات النفسية، 25 )88(، 

.351 -311
أبو مشالة، أنيس عبد الرمحن )2002(، أساليب الرعاية 
النفسي  ابلتوافق  وعالقتها  األيتام  مؤسسات  يف 
الرتبية،  كلية  ماجستري(،  )رسالة  واالجتماعي، 

اجلامعة اإلسالمية.
عامل  يف  املسنون   ،)2007( عيد  مرسي  حيىي  بدر، 
الوفاء  دار  الشيخوخة،  علم  يف  مقدمة  متغري. 



77 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، مج٢، ع 3، ص ص ٦١-٨٠،  جامعة تبوك ) صفر ١٤٤٤ه/ سبتمرب ٢٠٢٢م(

للطبع والنشر، اإلسكندرية. 
واالضطراابت  املعريف  العالج  أرون )2000(،  بيك، 
دار  بريوت،  مصطفى،  عادل  ترمجة  االنفعالية، 

النهضة العربية.
الذات  "فاعلية   ،)2013( جولتان، حسن حجازي 
لدى  األداء  وجودة  املهين  ابلتوافق  وعالقتها 
معلمات غرف املصادر يف املدارس احلكومية يف 
الرتبوية،  العلوم  األردنية يف  اجمللة  الغربية"،  الضفة 

..433 -418 ،)4(9
احلبشي، حممد سيف نصر )2008(، أثر استخدام 
املعريف يف حتسني  السلوكي  العالج  فنيات  بعض 
املرحلة  تالميذ  لدى  األكادميية  الذاتية  الكفاءة 
ماجستري(، كلية  )رسالة  جتريبية،  دراسة  الثانوية: 

الرتبية، جامعة املنصورة.
أثر برانمج جمموعة  احلسون، مسرية مجيل )2013(، 
الدعم النفسي االجتماعي يف تقليل الوصمة لدى 
مرضى االكتئاب، )رسالة دكتوراه(، قسم علم النفس 
األردن. الريموك،  جامعة  الرتبية،  الرتبوي، كلية 

احلمادي، أنور )2015(، خالصة الدليل التشخيصي 
لبنان،  العقلية،  اإلحصائي اخلامس لالضطراابت 

دار العربية للعلوم.
والعالج  النفسية  الصحة   ،)2002( حامد  زهران، 

النفسي، عامل الكتب، الطبعة الرابعة، القاهرة.
شعالن، حممد )1991(، "املسنون )كلمة يف حاجة 
إىل تعريف( – ندوة حنو رعاية متكاملة للمسنني، 
املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية". قسم 
حبوث السكان والفئات االجتماعية. القاهرة. 3 

– 5 مارس. ص ص )13- 35(. 
يف  األطباء  "إعداد كوادر   ،)1991( حممد  صبور، 
جمال املسنني، ندوة حنو رعاية متكاملة للمسنني"، 
املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية، قسم 
حبوث السكان والفئات االجتماعية. القاهرة. 3 

– 5 مارس. ص ص )219 – 226(. 
وعالقتها  الذاتية  الفعالية   )2017( دودو  صونيا، 
ابلتوافق النفسي يف ضوء متغريي التفاؤل والتشاؤم 
لدى الفريق شبه الطيب، )رسالة دكتوراه(، جامعة 
اإلنسانية  العلوم  كلية  ورقلة-  مرابح  قاصدي 

واالجتماعية- قسم علم النفس وعلوم الرتبية.
 ،)2014( حممد  السالم  عبد  فتحية  العاشوري، 
أساليبه   – وجماالته  تعريفه  النفسي:  "الدعم 
وآلياته"، جملة جامعة سبها للعلوم اإلنسانية،  13 

.129-122 ،)2(
"الدعم  إبراهيم حممد )2019(،  أنس  الباقي،  عبد 
ضوء  على  اإلعاقة  لذوى  واالجتماعي  النفسي 
جامعة  جملة  أتصيلية"،  دراسة  والسنة:  الكتاب 

السالم، )8(، ,102-87.
عبد الباقي، سلوى )2009( "االكتئاب بني تالميذ 
األخصائيني  رابطة  نفسية"،  دراسات  املدارس: 
النفسيني املصرية رامن، 2 )3(، القاهرة، ص ص 

.479 -437
إبراهيم )2007(، "االكتئاب  اللطيف، حسن  عبد 
اجلنسني،  وبني  حضارتني  بني  دراسة  النفسي: 
رابطة  القاهرة،   ،)1(  7 نفسية"،  دراسات 
 ،)1(  7 رامن،  املصرية  النفسيني  األخصائيني 

القاهرة، ص ص 65-39.
عبد اللطيف، رشاد أمحد )2001(: يف بيتنا مسن 
اجلامعي  املكتب  متكامل"،  اجتماعي  "مدخل 

احلديث، اإلسكندرية.
فاعلية   ،)2013( صاحل  حممد  نيفني  اهلادي،  عبد 
على  املبين  االجتماعي  النفسي  الدعم  برانمج 
والثقة  اللعب  بنائية  تنمية  يف  األساسية  املدارس 
اجلامعة  ماجستري(،  )رسالة  والتسامح،  ابلنفس 

اإلسالمية، غزة.
أثر برانمج معريف سلوكي يف  عبده، عبري )2010(، 



د.  سعود بن عايد الشمري: أتثري الدعم النفسي على أعراض االكتئاب لدى عينة من املسنني مبدينة حائل 78

واالجتماعي  النفسي  التكيف  مستوى  حتسني 
)رسالة  السن،  كبار  لدى  االكتئاب  وختفيض 

دكتوراه غري منشورة(، اجلامعة األردنية.
العبسي، بشرى )2007(، أثر العالج املعريف واملشاركة 
لدى  االكتئاب  مستوى  خفض  يف  ابلنشاطات 
كبار السن، )رسالة دكتوراه غري منشورة(، اجلامعة 

األردنية، عمان.
عسكر، عبدهللا )1988(، االكتئاب النفسي: النظرية 

والتشخيص، األجنلو املصرية، القاهرة.
وأعراضه  أسبابه  االكتئاب:  اثئر )2017(،  عشورا، 
وأنواعه وطرق عالجه، األردن، دار اخلليج للنشر 

والتوزيع.
عفيفي، إهلام )1991(، "حمددات النشاط االجتماعي 
للمرأة املسنة. ندوة حنو رعاية متكاملة للمسنني"، 
املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية، قسم 
حبوث السكان والفئات االجتماعية، القاهرة. 3 

– 5 مارس، ص ص )41 – 58(. 
الدعم  "مسامهة   ،)2018( محو  خدجية  علي، 
النفسية  الصحة  حتقيق  يف  االجتماعي  النفسي 
الباحث يف  ميدانية"، جملة  دراسة  املسنني:  لدى 
العلوم اإلنسانية واالجتماعية، تصدر عن جامعة 

قاصدي مرابح – ورقلة، )35(، 254-241.
الغامدي، عادل بن مشعل )2017(، "االحتياجات 
للمسنني  واملادية  والصحية  واالجتماعية  النفسية 
لتضمينها  مقرتح  تصور  مع  نظرهم  وجهة  من 
السعودية"،  العربية  ابململكة  التعليم  مناهج  يف 
 ،)11( اإلنسانية، 1  للعلوم  الباحة  جامعة  جملة 

  .356-299
االجتماعية  "املساندة  غامن، حممد حسن )2002(، 
النفسية  ابلوحدة  ابلشعور  وعالقتها  املدركة 
يف  املقيمني  واملسنات  املسنني  لدى  واالكتئاب 
دراسات  جملة  طبيعية"،  وأسر  إيواء  مؤسسات 

عربية- مصر، )3( 1، 89-35.
االكتئاب  يف  الفروق   ،)2011( علي  فايد، حسني 
واليأس وصور االنتحار بني طلبة اجلامعة وطالباهتا، يف 
حممود السيد أبو النيل، دراسات يف الصحة النفسية، 
الطبعة الثانية، القاهرة، املكتب اجلامعي احلديث.

"سيكولوجية   ،)2009( الدين  عالء  فرغلي، 
املؤمتر  للمسنني"،  النفسية  "اجلوانب  الشيخوخة 
املتكاملة  الرعاية  املسنني،  لرعاية  الثالث  الدويل 
مركز  األول،  اجلزء  وفن"،  علم  "رسالة  للمسنني 
القاهرة،  جامعة  املسنني،  لرعاية  القاهرة  جامعة 

4-5 مارس، ص ص )499 - 515(.
الدعم  "مصادر   ،)2017( علي  محيدة  املاطوين، 
النفسي االجتماعي واإلحساس ابلسعادة: دراسة 
جملة  مصراتة"،  جامعة  اآلداب  لطلبة كلية  حالة 
األمسرية  اجلامعة  والتطبيقية،  اإلنسانية  العلوم 
اإلسالمية زلينت- كلييت اآلداب والعلوم، )30(، 

.388-368
للصحة  العاملي  اليوم  عبداحلكيم )2013(،  حممود، 

النفسية، منظمة اجملتمع العلمي العريب.
"صراع   ،)2017( عبيد  بني  هللا  ضيف  املطريي، 
والرضا  االجتماعي  والدعم  العمل   - األسرة 
مدينة  يف  السعودايت  املعلمات  لدى  الوظيفي 
الرايض يف اململكة العربية السعودية"، جملة العلوم 
 29 سعود،  امللك  جامعة  الرتبية،  الرتبوية، كلية 

.298-287 ،)2(
معايل، إبراهيم ابجس )2015(، "أثر برانمج إرشاد 
السلبية  واالجتاهات  االكتئاب  خفض  يف  مجعي 
حنو الشيخوخة لدى كبار السن يف األردن"، اجمللة 
-407  ،8  )3( االجتماعية،  للعلوم  األردنية 

.421
منصور، مايسة الشحات حممد، املوايف، فؤاد حامد، 
"فعالية   ،)2016( إبراهيم  حممد  عطاهللا، 



79 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، مج٢، ع 3، ص ص ٦١-٨٠،  جامعة تبوك ) صفر ١٤٤٤ه/ سبتمرب ٢٠٢٢م(

برانمج قائم على الدعم النفسي للسمات اإلجيابية 
يف الشخصية خلفض قلق املستقبل لدى املراهقات 
اإلعاقة  علوم  اخلاصة، كلية  الرتبية  جملة  الصم"، 

والتأهيل، جامعة الزقازيق، )16(، 214-163.
امليالدي، عبداملنعم )2006(، األبعاد النفسية للمسن، 

اإلسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة.

اثنًيا: املراجع األجنبية: 
Bennett, L. A. (2000). The relationship be�

tween depression and social support 
among older Hispanic females. California 
State University, Long Beach. 

Borges, G., Medina-Mora, M. E., & 
López-Moreno, S. (2004). The  role 
of  epidemiology  in  mental  disorder  re�
search .Salud  Pública  de  México, 46(5), 
451�463. 

Bosc, K. M. (2002). Memory self�efficacy and 
depression  in assisted  living settings  :ex�
amining memory self�efficacy differences 
in  depressed  and  demented  older  adults. 
The Ohio State University. 

Bracki, R. F. (2011). Perceived social support 
and depression :Their relationship among 
older men. Capella University. 

Christopher, F. (2010). The  effects  of  group 
psychotherapy  on  mental  status  ,social 
adaptation ,and depression in elderly per�
sons in long�term care with age�onset or�
ganic  brain  syndrome (Doctoral disserta�
tion, New York University). 

Dixon, S. (2009). The  Relationship  Between 
Social  Supports  and  Depression  Among 
African  American  Elderly. ProQuest. 

Fountoulakis, K. N., Tsolaki, M., Iacovides, 
A., Yesavage, J., O’hara, R., Kazis, A., & 
Ierodiakonou, C. (1999). The validation 
of the short form of the Geriatric Depres�
sion Scale (GDS) in Greece. Aging Clin�
ical and Experimental Research, 11(6), 
367�372. 

Gallagher-Thompson، D.،& Coon، D. W. 

(1996).  Depression  .In  J  .I  .Sheikh  &  I. 
D .Yalom)  Eds،(.treating  the  elderly (pp. 
1�74). San Francisco: Jossey�Bass.

Gonda, X., Molnár, E., Torzsa, P., & Rihmer, 
Z. (2009). Characteristics of depression 
in the elderly. Psychiatria Hungarica: A 
Magyar Pszichiatriai Tarsasag Tudoman�
yos Folyoirata, 24(3), 166�174. 

Gur-Yaish, N., Zisberg, A., Sinoff, G., & 
Shadmi, E. (2013). Effects of instrumen�
tal and psychological support on levels of 
depressive symptoms for hospitalized old�
er  adults .Aging  &  mental  health, 17(5), 
646�653. 

Haigh, E. A., Bogucki, O. E., Sigmon, S. 
T., & Blazer, D. G. (2018). Depression 
among  older  adults  :a�20  year  update 
on  five  common  myths  and  misconcep�
tions .The  American  Journal  of  Geriatric 
Psychiatry, 26(1), 107�122. 

Hsu, C. C. (2010). Physical and leisure ac�
tivity, social support, self�esteem and de�
pression among community�based older 
adults in Taiwan (Doctoral dissertation, 
United States Sports Academy). 

Inter-agency Standing Committee (IASC) 
(2020). Briefing note on the covid 19�out�
break .Readiness and response operations. 
IASC Reference Group on Mental Health 
and  Psychosocial  Support)  MHPSS  (in 
Emergency  Settings.

Kwan, B. M., & Nease, D. E. (2013). The 
state of the evidence for integrated behav�
ioral health in primary care. In Integrat�
ed behavioral health in primary care (pp. 
65�98). Springer, New York, NY. .

Li, D., Zhang, D. J., Shao, J. J., Qi, X. D., 
& Tian, L. (2014). A meta�analysis of 
the prevalence of depressive symptoms in 
Chinese older adults. Archives of geron�
tology and geriatrics, 58(1), 1�9. 

Marks, C. M. (2006). Functional  status 
among women and its relationship to de�
pressive symptomatology ,social support, 
and  self�efficacy (Doctoral dissertation, 
The University of Texas Medical Branch 
Graduate School of Biomedical Sciences). 



د.  سعود بن عايد الشمري: أتثري الدعم النفسي على أعراض االكتئاب لدى عينة من املسنني مبدينة حائل 80

McInnis-Dittrich, K. (2005). Social  work 
with elders :A biopsychosocial approach 
to assessment  and  intervention. Allyn & 
Bacon. 

Oni, O. O. (2010). Social support ,loneliness, 
and  depression  in  the  elderly. Queen’s 
University. 

Roh, S. (2010). The impact of religion ,spiri�
tuality ,and social support on depression 
and  life  satisfaction  among  Korean  im�
migrant  older  adults (Doctoral disserta�
tion, New York University). 

Shim, M., Mahaffey, B., Bleidistel, M., & 
Gonzalez, A. (2017). A  scoping  review 
of  human�support  factors  in  the  context 
of  Internet�based  psychological  inter�
ventions)  IPIs  (for  depression  and  anx�
iety  disorders .Clinical  psychology  re�
view, 57, 129�140. 

Teerawichitchainan, B., Pothisiri, W., & 
Long, G. T. (2015). How  do  living  ar�
rangements and intergenerational support 

matter for psychological health of elder�
ly  parents  ?Evidence  from  Myanmar, 
Vietnam ,and Thailand .Social science&  
medicine, 136, 106�116. 

World Health Organization. (2018). De�
pression Fact Sheet :World Health Orga�
nization .2017  .

Yoon, T. N. (2003). The relationship between 
social support and depression among old�
er  adult  Korean  immigrants. California 
State University, Long Beach. 

Zhong, B. L., Xu, Y. M., Xie, W. X., Liu, X. 
J., & Huang, Z. W. (2019). Depressive 
symptoms  in  elderly  chinese  primary 
care patients :prevalence and sociodemo�
graphic and clinical correlates .Journal of 
geriatric psychiatry and neurology, 32(6), 
312�318. 

Zivin, K., Wharton, T., & Rostant, O. 
(2013).  The  economic  ,public  health, 
and caregiver burden of late�life depres�
sion .Psychiatric Clinics, 36(4), 631�649. 



جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، مج٢، ع 3، ص ص ٨١-١١٤،  جامعة تبوك ) صفر ١٤٤٤ه/ سبتمرب ٢٠٢٢م(

81

 دور اجلامعات السعودية يف تعزيز الفرص التنافسية يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030 تصور مقرتح
د. فهد بن أمحد النغيمش 

  األستاذ املساعد بقسم العلوم الرتبوية- كلية الرتبية- جامعة اجملمعة  
  The role of Saudi universities in promoting competitive opportunities in the
light of the vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030 A   Proposal  Conception

Dr. Fahad Ahmed Alnughaymish 

Associate Professor- Department of Educational Sciences - College of Education - Majmaah University

الكلمات املفتاحية: الفرص التنافسية، رؤية اململكة العربية السعودية 2030.
يف  السعودية  اجلامعات  دور  على   التعرف  إىل  الدراسة  هدفت  امللخص: 
مقرتح  تصور  وتقدمي  اململكة 2030،  رؤية  بينها يف ضوء  التنافسية  الفرص  تعزيز 
لتعزيز الفرص التنافسية يف أدوار اجلامعات السعودية يف ضوء رؤية اململكة 2030؛ 
لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن تساؤالهتا، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي 
الكليات،  )عمداء  اجلامعية  القيادات  مجيع  من  الدراسة  جمتمع  وتكوَّن  املسحي، 
ووكالئهم(، والبالغ عددهم )2٥1( قياداًًي؛ ونظرًا حملدودية جمتمع الدراسة، جرى اتباع 
أسلوب احلصر الشامل، وذلك من خالل توزيع االستبانة على كامل جمتمع الدراسة؛ 
للتحليل اإلحصائي، واستخدمت  حيث مت احلصول على )160( استبانة صاحلة 
الدراسة االستبانة كأداة للدراسة مكونة من )63( عبارة، وقد توصلت الدراسة إىل 
النتائج اآلتية: - موافقة أفراد الدراسة بدرجة )موافق إىل حدٍّ ما( على واقع أدوار 
اجلامعات السعودية يف تعزيز الفرص التنافسية بينها يف ضوء رؤية اململكة 2030 
وظيفة  بُعد  يف  متثلت  النتائج  أبرز  أنَّ  واتضح   ،)٥ من   3.40( حسايب  مبتوسط 
العلمي  البحث  بُعد وظيفة  يليها  خدمة اجملتمع مبتوسط حسايب )3.44 من ٥(، 
مبتوسط حسايب )3.40 من ٥(، وأخريًا جاء بُعد وظيفة التدريس مبتوسط حسايب 
)3.37 من ٥(. - موافقة أفراد الدراسة بدرجة )موافق( على الصعوابت اليت تواجه 
اجلامعات السعودية للقيام أبدوارها يف تعزيز الفرص التنافسية يف ضوء رؤية اململكة 
2030 مبتوسط حسايب )3.82 من ٥.00(، وهو متوسط يقع يف الفئة الرابعة من 
فئات املقياس اخلماسي )من 3.41 إىل 4.20(، وهي الفئة اليت تشري إىل خيار 
موافق على أداة الدراسة.- أنَّ أفراد الدراسة موافقون على املتطلبات اليت حتتاجها 
اجلامعات السعودية للقيام أبدوارها يف تعزيز الفرص التنافسية، يف ضوء رؤية اململكة 
هلا  توصلت  اليت  النتائج  على  وبناًء   -.)٥ من   4.06( حسايب  مبتوسط   2030
التشجيع املادي واملعنوي  التوصيات،كان أمهها: -  الدراسة فقد ُقدِّمت مجلة من 
السعودية أبدوارها يف  اجلامعات  قيام  لدعم  املتميزين ابجلامعات؛  املدرسني  لتحفيز 
التدريس  هيئة  أعضاء  من  وتشجيعهم  الباحثني  دعم   - التنافسية.  الفرص  تعزيز 
والطالب على البحوث املستقبلية.- التوسع يف إنشاء احلاضنات ومراكز البحوث 
واملختربات ابجلامعات.- تعزيز التعاون بني اجلامعة واملؤسسات اجملتمعية يف حتقيق 
يف  للمشتغلني  واضحة  عمل  وخطط  برامج  إحداث  املستقبلي.-  اجملتمع  احتياج 

العمل اجملتمعي.

Keywords: Competitive Opportunities - Saudi Arabia Vision 2030.
Abstract: The study aims to recognize the role of Saudi 

universities in promoting competitive opportunities among them 
in the light of Vision 2030, and to present a proposed vision 
for enhancing competitive opportunities in the roles of Saudi 
universities in the light of Vision 2030, in order to achieve the 
study’s objectives and answer their questions, the study used the 
survey descriptive curriculum, with the study community of all 
university leaders (deans of colleges, their agents) and leaders 
(251); Owing to the limited study society, the holistic accounting 
method was followed through the distribution of identification 
across the study community; Where (160) a valid statistical anal-
ysis was obtained, the study used the identification as a study 
tool consisting of (63) phrase. The study found the following 
findings:

Approval of students with a degree (somewhat agreed) on 
the realities of the roles of Saudi universities in promoting com-
petitive opportunities among them in light of the Kingdom’s Vi-
sion 2030 with an average arithmetic (3.40 out of 5), and it turns 
out that the most notable results were the dimension of the com-
munity service function with an average arithmetic (3.44 out of 
5), followed by the dimension of the scientific research function 
with an average arithmetic (3.40 out of 5), and finally the teach-
ing function came with an average arithmetic (3.37 out of 5).

The consent of the study staff to the difficulties faced by 
Saudi universities to play their roles in promoting competitive 
opportunities in the light of the 2030 Kingdom’s vision of an 
average arithmetic (3.82 5.00), an average located in category IV 
of the quinquennial scale (3. 41 to the 4. 20), which refers to an 
approved option for the study tool.

Students agree with the requirements that Saudi universities 
need to play their roles in promoting competitive opportunities 
in light of the Kingdom’s Vision 2030 with an average arithmetic 
(4.06 out of 5).

Based on the results of the study, a number of recommenda-
tions were presented, the most important of which were:

Material and moral encouragement to motivate distin-
guished university teachers to support Saudi universities’ role in 
promoting competitive opportunities.

Supporting researchers and encouraging them from faculty 
and students for future research.

Expansion of the establishment of incubators, research cen-
ters and laboratories at universities.

Strengthening cooperation between the University and com-
munity institutions in realizing the needs of the future commu-
nity.

Create clear programmers and action plans for community 
workers
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املقدمة :
مع ازداًيد التقدم والتطور العاملي، ومع تطور مفهوم 
العوملة، فإنَّ مفاهيم أخرى قد طُوِّرت بناًء على ذلك، 
وأحد هذه املفاهيم هو مفهوم التنافسية، الذي أصبح 
االستمرار  على  املنظمات  من  الكثري  يشجع  واقًعا 
للمنظمات  وهتديًدا  هاجًسا  يكون  والصعود، يف حني 
املنافسة واالستمرار مقارنة ابملنظمات  اليت ال تستطيع 

األخرى.
وحيث إنَّ اجلامعات أبنشطتها وممارساهتا التعليمية 
هي إحدى هذه املنظمات اليت هلا مكانتها يف اجملتمع، 
فإنَّ االهتمام هبا يعدُّ من األولواًيت األساسية يف بناء 
اجملتمعات لكوهنا مسهمة بشكل فاعل يف بناء اجملتمع 
علمية  مكانة  هلا  يكون  أن  تريد  اليت  فاجلامعة  املعريف، 
القرن  العاملية يف  اجلامعات  تنافسية مع  مرموقة، وقدرة 
الواحد والعشرين جيب أن تكون ذات توجهات راًيدية 

عاملية.
من   ،2030 اململكة  رؤية  عليه  أكدت  ما  وهذا 
الشباب  وتزويد  والتدريب  التعليم  االستثمار يف  خالل 
)رؤية  املستقبل  لوظائف  الالزمة  واملهارات  ابملعارف 

.)2016  ،2030 اململكة 
اجلامعي  الفكر  يتجه  أن  الضروري  من  ابت  لقد 
بصورٍة متزايدة حنو املستقبل يف إطار توجهات مستقبلية 
ومناهج فكرية وآليات متكاملة، وبناء إسرتاتيجيات تتسم 
احلاضر  وواقع  املاضي  وخربات  واملوضوعية  ابلشمولية 
اجلامعات  حظيت  أن  غرابة  وآل  املستقبل،  وتوقعات 
ابململكة العربية السعودية ابهتمام متعاظم لدورها البارز 
واالقتصادية،  والثقافية  االجتماعية  التنمية  حتقيق  يف 
ويف هذا اإلطار عقدت العديد من املؤمترات والندوات 
كمؤمتر جامعة القصيم )دور اجلامعات يف تفعيل رؤية 
 ،2017 يناير   12  -  11 من  الفرتة  يف   )2030
لتحقيق  اجملتمع  ملؤسسات  التكاملية  األدوار  ومنتدى 
االمام حممد بن سعود  جامعة  اململكة )2030(  رؤية 

الفرتة 17 - 18 أكتوبر. اإلسالمية يف 
التحول  برانمج  يتضمن  السياق  ذات  ويف 
اهلدف  منها  األهداف  من  جمموعة   2020 الوطين 
البيئة  حتسني  إىل  يسعى  الذي  الثالث،  اإلسرتاتيجي 
خالل  من  واالبتكار،  لإلبداع  احملفزة  التعليمية 
وتزويدها  الشخصية،  وبناء  اإلجيابية  القيم  ترسيخ 
الشباب  مهارات  وتنمية  الالزمة،  واملهارات  ابملعارف 
واالستفادة منها، وكذلك اهلدف اإلسرتاتيجي السادس 
تلبية  على  التعليم  نظام  قدرة  تعزيز  إىل  دعا  الذي 
ابملعارف  املواطنني  تزويد  طريق  عن  التنمية،  متطلبات 
.)2020 الوطين،  التحول  )برانمج  الالزمة  واملهارات 

االقتصادية  والتطورات  التغريات  اقتضت  كما 
واالجتماعية والسياسية اليت تسود العامل املعاصر؛ زاًيدة 
االهتمام بتحقيق أعلى معدالت التنمية يف اجملاالت كافة 
ملواكبة هذه التغريات والتطورات، ولتحقيق هذه التنمية 
فقد زاد االهتمام ابلتعليم خصوًصا التعليم العايل، الذي 
وتنمية  البشرية  املوارد  إعداد  مسؤولية  عاتقه  على  تقع 

)املطرودي،1430(. مهاراهتا 
ولذلك مل يعد التميز املؤسسي خيارًا أمام اجلامعات، 
بل أصبح قرارًا إسرتاتيجيًّا تسعى إليه مجيع اجلامعات بال 
استثناء مهما كان امسها أو ختصصها أو حىت مكاهنا، 
التعليم  ملؤسسات  التنافسية  القدرة  حتقيق  خالل  من 
اجلامعي، مما يساعدها على الوصول إىل مستوى عاٍل 
من الكفاءة، تستطيع من خالله تلبية حاجات األفراد 
ومتطلباهتم يف عصر يتسم ابلتغري يف خمتلف اجملاالت.

ولقد تناولت رؤية 2030 كثريًا من اجملاالت، ومن 
مرتكزات  الرؤية  تضمنت  حيث  الرتبوي؛  اجملال  أمهها 
أداة  بوصفه  البشري،  للعنصر  ومتكينه  ابلتعليم  مرتبطة 
التنمية وهدفها األول، إضافة إىل أنَّه من التزامات رؤية 
اململكة 2030 بناء تعليم، يسهم يف دفع عجلة االقتصاد 
من خالل سّد الفجوة بني خمرجات التعليم ومتطلبات 
سوق العمل، كما أكدت رؤيه اململكة 2030 برانمج 
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للجامعات  الكبري  الدور  على  الوطين 2020  التحول 
والربانمج  الرؤية  أنَّ  ذلك  املقبلة،  املرحلة  يف  السعودية 
أكدا دور اجلامعات يف أتهيل الكوادر البشرية املواطنة 
املقبلة؛  املرحلة  احتياجات  مع  يتناسب  نوعًيا  أتهياًل 
التنمية  العمل ومتطلبات  احتياجات سوق  تليب  حبيث 

وآخرون، 2018: 22٥(.  )عارف 
وابلنظر للدور املهم الذي تقوم به اجلامعات السعودية 
يف القيام أبدوارها املنوطة هبا يف خلق التنافسية وتطوير 
الوطنية،  املوارد  تنمية  على  والعمل  خمرجاهتا،  وجتويد 
واإلسهام يف حتقيق رؤية اململكة 2030، وما تتطلبه من 
موارد بشرية تتواكب مع التغريات والتطورات املستقبلية؛ 
فقد جاءت هذه الدراسة يف حماولة لتقدمي تصور مقرتح؛ 
لتعزيز فرص التنافسية يف أدوار اجلامعات السعودية يف 
ضوء رؤية اململكة 2030، وإلقاء الضوء على واقع هذه 

األدوار وإبراز متطلباهتا والصعوابت اليت تواجهها.
مشكلة الدراسة:

العربية  اململكة  يف  العايل  التعليم  مؤسسات  متثل 
السعودية ركيزة التعليم العايل األساسية، وتواجه حتداًيت 
اليت  واحمللية  العاملية  املتغريات  من  لعدٍد  نتيجة  خمتلفة؛ 
حيث  من  رفيع  مستوى  ذات  توافر كوادر  تتطلب 
املستقبل  لتحداًيت  الالزمة  واملهارات  املهنية،  الكفاءة 
العايل  للتعليم  احلديثة  التوجهات  أنَّ  وتطلعاته، كما 
السعودي تتمثل يف السعي لالرتقاء ابجملتمع ومؤسساته 

واملنتجة. املتقدمة  الدول  مصاف  إىل 
أنَّ  على   )2011( خضريي  دراسة  أكدت  فقد 
التعليم العايل أبشكاله وأمناطه وعملياته التقليدية، أصبح 
غري قادر على استيعاب التغريات املتسارعة يف الساحة 
إىل  ضرورية  احلاجة  ابتت  مثَّ  ومن  والعملية،  العلمية 
مراجعة نظم مؤسسات التعليم العايل وفلسفتها الرتبوية 
أهدافها وتوظيف مواردها، وتصميم  تعاد صياغة  حىت 
برامج تعليمية قادرة وفاعلة تتسم ابلواقعية، والوظيفية، 

واجلودة.  اإلنتاجية  والكفاءة 

واقتصاد  التعليم  وتدويل  العوملة  تداعيات  ظل  يف 
تكون  أن  إىل  حباجة  العامل  جامعات  أصبحت  املعرفة 
التعليم احمللي واإلقليمي  أكثر تطورًا وتنافسًيا يف سوق 
والعاملي؛ إذ أصبحت اجلامعات أمام حتدٍّ جديد يطالبها 
األكادميية  أنشطتها  نوعية  حتسني  أجل  من  ابلكفاح؛ 
ابملقارنة مع أقراهنا على مستوى العامل يف حلبة التنافس 

 .)Hugo  2009( اجلامعات  بني 
العربية  للمملكة  الوطنية  اإلسرتاتيجية  الرؤية  وتؤكد 
السعودية 2030 على مكانة اململكة العربية السعودية 
مبنتجاهتا وخدماهتا عاملية اجلودة واإلتقان، األمر الذي 
املؤسسي  التميز  فلسفة  تبين  إىل حتمية وضرورة  يدعو 
)رؤية  التنافسية  امليزة  حتقيق  إسرتاتيجيات  كخيار 
أكدته  الذي  األمر  وهو   .)2016  ،2030 اململكة 
اجلامعات  على  طبقت  اليت   )2011( اللوقان  دراسة 
إدارة  مدخل  تبين  أمهية  إىل  أشارت  حيث  السعودية؛ 
التميز التنظيمي بدرجة عالية جًدا، وهو ما أوصت به 
دراسة )الغامدي، 201٥( بضرورة التوجه؛ لتبين معايري 

اجلامعات.  يف  املؤسسي  التميز 
بعامة  السعودية  اجلامعات  تواجهه  ما  ضوء  ويف 
مشكلة  تتجلى  العاملية؛  املنافسة  فرضتها  حتداًيت  من 
تعزيز  إىل  اجلامعات  سعي  ضرورة  يف  احلالية  الدراسة 
السعودية  العربية  اململكة  التنافسية يف ظل رؤية  قدرهتا 
2030 للجامعات؛ حيث جاءت هذه الدراسة لوضع 
تصور مقرتح؛ لتعزيز الفرص التنافسية ألدوار اجلامعات 
وفق  السعودية  العربية  اململكة  رؤية  السعودية يف ضوء 

اآليت: السؤال 
ما هو التصور املقرتح لدور اجلامعات السعودية 
يف تعزيز الفرص التنافسية، يف ضوء رؤية اململكة 

العربية السعودية 2030؟
أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة إىل:
يف  السعودية  اجلامعات  أدوار  واقع  على  التعرف   .1
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اململكة  بينها يف ضوء رؤية  التنافسية  الفرص  تعزيز 
.2030

اجلامعات  تواجه  اليت  الصعوابت  عن  الكشف   .2
السعودية للقيام أبدوارها يف تعزيز الفرص التنافسية 

.2030 اململكة  رؤية  ضوء  يف 
التنافسية  الفرص  لتعزيز  الالزمة؛  املتطلبات  حتديد   .3
يف أدوار اجلامعات السعودية يف ضوء رؤية اململكة 

.2030
تقدمي تصور مقرتح لتعزيز الفرص التنافسية يف أدوار   .4
اجلامعات السعودية يف ضوء رؤية اململكة 2030.

أمهية الدراسة:
تربز أمهية الدراسة يف جانبني: 

· اجلانب النظري:	
يف  التنافسية  لفرص  لتعزيز  مفاهيمي  إطار  تقدمي   .1
التعليم اجلامعي، وأبعاد الفرص التنافسية ومتطلبات 

 . حتقيقها
تسعى الدراسة للتأكيد على أمهية االهتمام بتعزيز   .2
خالل  من  بينها  فيما  السعودية  اجلامعات  فرص 

لذلك.  مقرتح  تصور  تقدمي 
يتوقع أن تسهم هذه الدراسة يف إثراء املكتبة العربية؛   .3
مقرتح؛  وتصور  وتوصيات  نتائج  من  ستقدمه  مبا 
لتعزيز الفرص التنافسية يف أدوار اجلامعات السعودية 

يف ضوء رؤية 2030. 
اليت   - الباحث  علم  حسب   - الدراسات  ندرة   .4
الفرص  تعزيز  يف  السعودية  اجلامعات  دور  تناولت 

.2030 رؤية  ضوء  يف  التنافسية 
· اجلانب التطبيقي:	

أمهية  من  النظرية  أمهيتها  الدراسة  هذه  تكتسب   .1
موضوعها الذي ينسجم مع أهداف رؤية 2030، 
العايل  التعليم  االرتقاء أبداء مؤسسات  واملتمثلة يف 
التنافسية  الفرص  واجلامعات بصورة خاصة، وتعزيز 
يف أعلى معدالهتا، لذلك أيمل الباحث أن يستفيد 

اململكة  يف  اجلامعات  قيادات  الدراسة  هذه  من 
عام.  بوجٍه  السعودية  العربية 

تساهم هذه الدراسة يف تعزيز الفرص التنافسية يف   .2
أدوار اجلامعات السعودية؛ من خالل التعرف على 
واقع أدوار اجلامعات السعودية يف فرصها التنافسية 
السعودية هبذه  اجلامعات  لقيام  الالزمة  واملتطلبات 
األدوار، وكذلك التعرف على الصعوابت اليت حتول 

بينها وبني حتقيق هذه األدوار.
تطوير  عن  املسؤولة  للقيادات  الدراسة  هذه  تُقدِّم   .3
لتعزيز  مقرتح؛  تصور  ابجلامعات  التنافسية  القدرة 
الفرص التنافسية ابجلامعات السعودية يف ضوء رؤية 

 .2030
أسئلة الدراسة:

تسعى الدراسة لإلجابة على األسئلة اآلتية:
ما واقع أدوار اجلامعات السعودية يف تعزيز الفرص   .1

اململكة 0302؟ بينها يف ضوء رؤية  التنافسية 
ما الصعوابت اليت تواجه اجلامعات السعودية للقيام   .2
رؤية  ضوء  يف  التنافسية  الفرص  تعزيز  يف  أبدوارها 

2030؟ اململكة 
ما املتطلبات اليت حتتاجها اجلامعات السعودية للقيام   .3
رؤية  التنافسية يف ضوء  الفرص  تعزيز  يف  أبدوارها، 

2030؟ اململكة 
التنافسية يف أدوار  ما التصور املقرتح لتعزيز الفرص   .4
اململكة 2030؟  رؤية  السعودية يف ضوء  اجلامعات 

حدود الدراسة:
احلدود املوضوعية: تناولت الدراسة موضوع تعزيز   .1
الفرص التنافسية يف أدوار اجلامعات السعودية، يف 
مقرتح  تصور  وتقدمي   ،2030 اململكة  رؤية  ضوء 

لذلك.
على  الدراسة  هذه  طُبقت  البشرية:  احلدود   .2
ووكالئهم(.  الكليات،  )عمداء  اجلامعية  القيادات 
ثالث  يف  الدراسة  هذه  طُبقت  املكانية:  احلدود   .3
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امللك سعود،  جامعات سعودية حكومية )جامعة 
شقراء(. جامعة  اجملمعة،  جامعة 

الفصل  الدراسة يف  الزمانية: طُبقت هذه  احلدود   .4
1443ه. اجلامعي  العام  من  الثاين  الدراسي 

مصطلحات الدراسة:
:Competitive 1. التنافسية

ا: "قدرة اجلامعة على حتقيق  عرَّفها العباد )2017( أبهنَّ
اجلودة التعليمية واحلفاظ عليها، وزاًيدة كفاءهتا الداخلية، 
وزاًيدة الطلب عليها وحتسني أدائها وخمرجاهتا مبا حيقق 
األمر  تُقدِّمها،  اليت  واخلدمات  والعاملية  احمللية  أهدافها 
الذي يرفع من شأهنا ومسعتها بني اجلامعات األخرى".

تقدمي  على  اجلامعة  قدرة  ا  أبهنَّ إجرائًيا  وتُعرَّف 
مستوى  على  واجملتمعية  والبحثية  التعليمية  خدماهتا 
غريها  عن  متميزة  جيعلها  بشكل  اجلودة،  من  عاٍل 
اجلامعات  بني  التنافس  من  اجلامعات، وخلق جوٍّ  من 
.2030 اململكة  رؤية  ضوء  يف  أدوارها  يف  السعودية 

2. رؤية اململكة العربية السعودية 2030: 
الوطنية  اإلسرتاتيجية  اخلطة  اململكة  برؤية  ويقصد 
أبريل  من  والصادرة يف 2٥  السعودية  العربية  للمملكة 
2016م لكافة قطاعات الدولة، مبا فيها التعليم ملرحلة 
اجملتمع  وهي:  حماور  ثالثة  وتشمل  النفط،  بعد  ما 
)رؤية  الطموح  والوطن  املزدهر،  واالقتصاد  احليوي، 

 .)2016  ،2030 اململكة 
ميكن  اليت  العامة  اخلطة  ا  أبهنَّ إجرائًيا:  وتُعرَّف 
ظل  يف  التنافسية  إىل  خالهلا  من  الوصول  للجامعات 

هلا. املتضمنة  املتطلبات 
اإلطار النظري:

مفهوم التنافسية: 
ا مفهوم  يصعب تعريف التنافسية يف املطلق؛ نظرًا ألهنَّ
النقاط، فيجد أي ابحث أو  العديد من  يشتمل على 
مدقق صعوبة يف فهم املضمون احملدد للقدرة التنافسية؛ 
إذ إنَّ هذا املفهوم خيتلف ابختالف األدوار اليت تؤدِّيها 

املنظمات واملؤسسات واجملاالت اليت تتناوهلا الدراسات، 
ومن مثَّ صعوبة وضع إطار حمدد ملفهوم التنافسية ميكن 
ألي قارئ فهمه؛ إذ إنَّ التنافسية مفهوم شامل متعدد 
األبعاد، ويشمل ذلك قدرة اجلهة املنتجة على استخدام 
املوارد االستخدام األمثل، مبا يضمن تعزيز مستوى احلياة 

الفردية لألفراد والرفعة ابحلياة االجتماعية عامة.
بربشلونة  اجتماعه  يف  األورويب  اجمللس  عرَّف  وقد 
ا القدرة على التحسني الدائم  2000 م )التنافسية(، أبهنَّ
املعيشة ملواطنيها، وتوفري مستوى تشغيل عاٍل  ملستوى 
ومتاسك اجتماعي، وهي تغطي جمااًل واسًعا وختصُّ كل 

السياسة االقتصادية )بو حجي، 2013(.
ا:  أبهنَّ اجلامعي  ابلتعليم  التنافسية  امليزة  تعرف  كما 
" قدرة املؤسسة على تقدمي خدمة حبثية وتعليمية عالية 
اجلودة، مما ينعكس إجيااًب على مستوى خرجييها وأعضاء 
هيئة التدريس فيها، األمر الذي يكسبهم قدرات ومزااًي 
العمل مبستواًيته املختلفة، ويف نفس  تنافسية يف سوق 
الوقت يعكس ثقة اجملتمع فيها، ومن مثَّ التعاون معها، 
وزاًيدة إقبال الطالب على االلتحاق هبا" )عبد اهلادي، 

 .)409 ،201٥
املمكن  من  أنَّه  الباحث  يرى  سبق  ما  ضوء  ويف 
ا: جماالت التميز  تعريف امليزة التنافسية ابجلامعات أبهنَّ
اإلدارية،  الناحية  من  اجلامعة  هبا  تتمتع  اليت  والتفوق 
والتعليمية، واإلسرتاتيجية، والتسويقية، واليت ترتجم على 
والعاملني،  للطالب  تُقدَّم  ومنتجات  خدمات  شكل 
املنافسون،  يقدمه  مما  أفضل  إشباع  مستواًيت  وحتقيق 
ويصل هبا إىل مستواًيت التصنيف العاملية، ابإلضافة إىل 
قدرة اجلامعة على التكيف السريع مع تطورات احمليط، 

والعاملني. الطالب  ورغبات  حاجات  فيها  مبا 
مفهوم التنافسية بني اجلامعات:

فقد  اجلامعات،  بني  التنافسية  تعريفات  تعدَّدت 
ذات  تعدُّ  أيًضا  اجلامعات  أنَّ   )200٥( وديع  ذكر 
احلفاظ  اجلامعات  استطاعت هذه  إذا  تنافسية  قدرات 



د. فهد بن أمحد النغيمش : دور اجلامعات السعودية يف تعزيز الفرص التنافسية يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030 ..86

على استمرارية حتسني جودهتا التعليمية عرب الزمن، أو 
مؤشرات  قيم  ارتفاع  إىل  يؤدِّي  مما  عليها،  الطلب  زاد 
التنافسية هلذه اجلامعات، ومن مثَّ احلصول على مراكز 
متقدمة يف الرتتيب العاملي للجامعات وهو ما يُعدُّ نوًعا 

التنافسية. أنواع  من 
قدرة   " ا  أبهنَّ يُعّرِفها نصحي )2009، 1٥(  بينما 
اجلامعة على تقدمي خدمة تعليمية وحبثية عالية اجلودة، 
مما ينعكس إجيااًب على مستوى خرجييها وأعضاء هيئة 
ومزااًي  قدرات  يكسبهم  الذي  األمر  هبا،  التدريس 
ا تسابق  تنافسية يف سوق العمل مبستواًيته املختلفة، وأهنَّ
اجلامعات من أجل حتقيق األفضل يف وظائفها الثالث: 
إىل  هبم  والوصول  اجملتمع(  وخدمة  والبحث،  )التعليم، 

العاملية". املستواًيت 
ا  كما تُعرَّف امليزة التنافسية يف البيئة اجلامعية على أهنَّ
جتويد وتطوير األداء اجلامعي، مبا خيدم أهداف اجلامعة 
وحتققها بشكل يدعم تقدمها وتفردها عن منافسيها من 

.)Bisaria, 2013,91  ( اجلامعات
ومن مثَّ ظهرت نوعية من اجلامعات ذات املستوى 
العاملي استجابة لتحداًيت العوملة؛ للوصول إىل االمتياز 
أدَّى  الذي  األمر  العاملي،  املستوى  على  األكادميي 
لألمام  قوية  إسرتاتيجية  بدفعة  القيام  إىل  ابجلامعات 
إىل  ذلك  من  هادفة  املتصاعد،  العاملي  التنافس  جملاهبة 

العاملي. املستوى  ذات  املكانة  حتقيق 
ويرى الباحث أنَّ مفهوم التنافسية يف هذه الدراسة 
هو قدرة اجلامعة على تقدمي خدماهتا التعليمية والبحثية 
واجملتمعية على مستوى عاٍل من اجلودة، بشكل جيعلها 
متميزة عن غريها من اجلامعات، وخلق جوٍّ من التنافس 

بني اجلامعات السعودية يف نتائجها وجودة خرجييها. 
أمهية التنافسية بني اجلامعات: 

ترجع أمهية التنافسية للجامعة لقدرهتا على أن متيز 
األخرى،  اجلامعات  من  ومنافسيها  أقراهنا  عن  نفسها 

وحتقق لنفسها التفوق والتميز عليهم، من خالل جمموعة 
من املهارات والتكنولوجيا واملوارد والقدرات اليت تستطيع 
ومنافع  قيم  خللق  واستثمارها  تنسيقها،  اجلامعة  إدارة 
للمستفيدين أعلى مما حيققه املنافسون، وترجع األسباب 
اليت زادت من أمهية امليزة التنافسية يف التعليم اجلامعي 
كما ذكر )القريوين وآخرون، 2014: 37- ٥٥( إىل: 

- ضخامة وتعدد الفرص يف السوق العاملي خصوًصا بعد
انفتاح األسواق العاملية أمام حركة حترير التجارة الدولية؛ 
العاملية.  التجارة  ومنظمة  اجلات،  اتفاقيات  نتيجة 

- ومالحقة العاملية  األسواق  عن  املعلومات  وفرة 
واالتصاالت.  املعلومات  تقنيات  نتيجة  املتغريات؛ 

- وتسارع التقنية  والتطورات  البحوث  نتائج  تدفق 
االستثمارات  بفضل  واالبتكار  اإلبداع  عمليات 

والتطوير.  البحث  عمليات  يف  الضخمة 
- االهتمام ضرورة  يف  العمل  سوق  متطلبات  زاًيدة 

اجلامعي.  التعليم  خرجيي  وجودة  بنوعية 
ويربز الصاحل )2012م( بعض النقاط اليت تعكس 

أمهية التنافسية بني اجلامعات، ومنها:
التعليمية؛  ابملنظمات  التنافسية  الضغوط  ظهور   .1
من أجل حتديث إدارهتا والنهوض أبدائها؛ ليكون 
أكثر فعالية وكفاءة، يف ظل حدة املنافسة، وتزايد 

إسرتاتيجياهتم.  وتعدد  املنافسني 
املوارد  على  املرتكز  املعرفة  اقتصاد  مفهوم  ظهور   .2
جناح  فأصبح  املادية،  املوارد  من  أكثر  املعرفية 
املعرفة  ذوي  اخلرباء  توافر  على  يتوقف  اجلامعات 
املتخصصة الذين ميتلكون املعرفة واخلربة والذين هم 

اجلامعات. نتاج 
منظمات  أهم  إحدى  اليوم  اجلامعات  اعتبار   .3
األعمال اليت أصبحت تتحول إىل امليزة التنافسية، 
هذه  إدارة  قيام  ضرورة  حيتم  للنجاح  كأساس 
املنظمات بتطوير مفاهيمها وأساليبها اإلدارية، من 
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مالئم. تنظيمي  مناخ  توفري  خالل 
ويرى الباحث أنَّ توافر مناخ التنافس بني اجلامعات 
يرفع من روح املنافسة بينها، مما يؤدِّي إىل جتويد األداء 
للجامعات،  واإلدارية  األكادميية  املستواًيت  وحتسني 
واستخدامها  التكنولوجيا  نقل  على  العمل  وكذلك 
حنو  اجلامعات  دفع  يف  واملساعدة  اجلامعات،  يف 
واالستفادة  املتقدمة  اجلامعات  جتارب  على  االطالع 
حبيث  خمرجاهتا؛  وتطوير  لتحسني  وتشجيعها  منها،  
التطلعات  وحتقق  املختلفة،  األسواق  احتياجات  توائم 

م.  2030 للمملكة  اإلسرتاتيجية  للرؤية  املستقبلية 
مبادئ امليزة التنافسية ومقوماهتا:

واملبادئ  املقومات  من  العديد  إىل  األدبيات  تشري 
اليت يقوم عليها التميز املؤسسي، ولعل من أبرز ذلك ما 

أورده، اللوقان )2011( على النحو اآليت: 
- العمل كتقسيم  العامة  اإلدارة  مببادئ  االلتزام 

والتوجيه  األمر،  ووحدة  واملسؤولية  والسلطة 
والتحفيز، والعدل واملساواة، والعمل بروح الفريق. 

- اإلدارة وظائف  لتحقيق  موجًها؛  األداء  يكون  أن 
وصنع  والرقابة،  والتوجيه،  والتنظيم،  والتخطيط 

وحنوها.  القرارات 
- واملؤسسة املنظمة  وأخالقيات  قيم  مراعاة 

والشفافية  والنزاهة  واملساواة  كالعدالة  واجملتمع، 
العامة.  القيم  من  وغريها  واألمانة  واملوضوعية 

- أمناط عن  اخلروج  وتعين  القيادة،  دميقراطية  مبدأ 
القرار،  اختاذ  دائرة  وتوسيع  التقليدية،  البريوقراطية 
واالهتمام ابالتصاالت غري الرمسية لتحقيق فعالية أكثر. 

أبعاد امليزة التنافسية: 
تقوم تنافسية املؤسسات األكادميية على شقني أساسيني، 
ومها: الشق األول هو قدرة التميز على اجلامعات املنافسة 
وخصائص  الدراسية،  الربامج  مثل:  حيوية  جماالت  يف 
املعلومات  وأوعية  وتقنيات  التدريس،  هيئة  أعضاء 

والتجهيزات، والشق الثاين هو قدرة اجلامعة على جذب 
واستقطاب الطالب، والدعم والتمويل من السوق احمللية 
النجاح يف  متوقف على  الثاين  الشق  واخلارجية، وجناح 

.(Jongbloed, 2003) الشق األول
وميكن تناول األبعاد التنافسية على النحو اآليت:

 of Quality :البعد األول: جودة الربامج التعليمية
 services educational

يتم  إذ  شيوًعا؛  واألكثر  األوىل  املهمة  التدريس  ميثل 
األشخاص  من  البشرية  املدخالت  حتويل  خالهلا  من 
العاديني إىل كفاءات ذات قدرات معينة، ميكنها ممارسة 
الوطنية،  التنمية  يف  واملسامهة  اجملتمع  خدمة  يف  دورها 
مهام  خبمس  تقوم  أن  اجلامعات  على  ينبغي  ولذلك 
تزويد  بنجاح، وهي:  الدور  أساسية؛ لكي متارس هذا 
التفكري  التخصص، وتنمية  الطالب ابملعارف يف حقل 
األساسية  املهارات  وإكسابه  الطالب،  لدى  العلمي 
املناسبة يف جمال ختصصه، وغرس االجتاهات اإلجيابية، 
واالهتمامات والقيم، واملبادرة، والتعلم الذايت، واالعتماد 
على النفس، وتوجد جمموعة من املعايري تعرب عن اجلودة 
ورجال  واآلابء  الطالب  مشاركة  ومنها:  التعليم،  يف 
وحل  اجلودة  ملهارات  ابمتالكهم  املسؤولية  األعمال 

.)201٥ )أمحد،  واملبادأة  املشكالت 
أن  جيب  واإلداريني  التدريس  هيئة  أن  أيًضا  ومنها 
خيلقوا ألنفسهم قيم جودة حمددة داخل اجلامعة، وذلك 
ابلتخلي عن األساليب الروتينية داخل اجلامعة، والتطوير 
املستمر، والعمل على حتقيق التوازن واالستغالل األمثل 
املستمر،  والتقومي  التخطيط  من خالل  املتاحة  للموارد 
خالل  من  واألنشطة،  واألهداف  العمليات  ومراجعة 
عمليات القياس املستمر الذي يؤدِّي إىل حتسني اجلودة 

)آل كاسي، 201٥(.
 of  Quality العلمية:  البحوث  جودة  الثاين:  البعد 

research  educational

يعدُّ البحث العلمي أحد املهارات املستقبلية الواسعة 
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بدائل  واكتشاف  املعرفة  الكتساب  آفاقًا؛  تفتح  اليت 
ملختلف  والفكري  العلمي  للبناء  تضيف  مستقبلية 
يف  األساسية  الكفااًيت  وأحد  اجلامعية،  التخصصات 
ملتطلبات  وإعدادها  وأتهيلها  البشرية  القدرات  بناء 
الركائز  أهم  العلمي أحد  البحث  املعرفة، ويعدُّ  اقتصاد 
اليت تعتمد عليها اجلامعات يف تطوير ذاهتا وإثراء املعرفة 
العلمية ملنسوبيها كما أنَّ التسليم أبمهية الباحث، وأبمهية 
االهتمام حبسن اختياره وإعداده وتدريبه له دور مهم، 
الدراسة  خلطط  املنفذة  األداة  هو  البحث  ألنَّ  وذلك 
وإسرتاتيجياهتا وبراجمها، كما أنَّ الباحث اجليد هو املدرك 

 .)201٥ )خاطر،  جمتمعه  واحتياجات  ملشكالت 
العلمية  البحوث  أنَّ  إىل   )2014( احملمدي  ويشري 
قد أصبحت من السلع املعرفية املهمة اليت تتنافس الدول 
يف اإلنفاق عليها؛ حيث تسهم يف حتقيق التنمية الشاملة 
واملستدامة للمجتمعات، إذا جرى حتويل نتائج البحوث 
أنَّ  واستثمارها،كما  تسويقها  ميكن  إنتاجية  سلعة  إىل 
املنافسة األكادميية مل تعد منافسة بني األكادمييني والبلدان، 
بل أصبحت عاملية أكثر، وهلذا األمر نتيجتان رئيستان؛ 
إحدامها هي اعتماد املنافسة بني اجلامعات البحثية على 
التصنيفات، مما أدَّى أيًضا إىل ظهور تصنيفات جديدة 
ا تنتمي  يف شكل حتالفات جلامعات البحوث، ابعتبار أهنَّ
إىل الفئة نفسها من املؤسسات، وينبغي أن تقيم عالقات 
عالقاهتا  وتطور  املعلومات  وتتبادل  البعض  بعضها  بني 

.(Musselin, 2018)
Re- Human  البعد الثالث: إدارة املوارد البشرية:

Management source
تعدُّ إدارة املوارد البشرية بعًدا متميزًا إلدارة العاملني؛ 
حيث هتدف إىل احلصول على مزااًي تنافسية من خالل 
التزام  االستخدام اإلسرتاتيجي لقوة عمل ماهرة وذات 
األساليب  من  جمموعة  ابستخدام  وذلك  ووالء كبري، 
املرتبطة ابلنواحي اهليكلية وابألفراد أنفسهم؛ لذلك تعدُّ 
املوارد البشرية من أهم املوارد اليت متتلكها أي مؤسسة 

سواء كانت حكومية أم خاصة، كذلك يشري كثري من 
العلماء إىل أنَّ املوارد البشرية هي مصدر كل جناح، إذا 
جرى إدارهتا بصورة جيدة، ويف الوقت نفسه هي مصدر 
كل فشل إذا ساءت إدارهتا، كما يعدُّ االهتمام ابملوارد 
وتنميتها،  وتطويرها  وتدريبها  اختيارها  وحسن  البشرية 
بعض  النقص يف  تعوض  أن  وميكن  أمهية،  األكثر  هو 

املوارد األخرى )داًيب، 201٥(.
على  اجلامعات  قدرة  أمهية   )201٥( خاطر  ويرى 
إدارة  ممارسات  أفضل  ووضع  املوارد،  تلك  استثمار 
التغريات، بوصفها وظيفة  يتالءم مع  البشرية مبا  املوارد 
على  األخرى،  اجلامعة  موارد  مع  تتكامل  إسرتاتيجية 
إسرتاتيجية  من  يتجزأ  ال  جزء  البشري  املورد  اعتبار 

اجلامعة.
Technol-  الُبعد الرابع: تطبيق التقنية ابجلامعات:

universities in application ogy
أحدثت التكنولوجيا احلديثة دورًا واضًحا يف تطوير 
إجياد  على  عملت  حيث  اجلامعات؛  وظائف  آليات 

األخرية. العقود  خالل  للتعليم  حديثة  أساليب 
احملافظة على  لوازم  أنَّ من  وذكر محرون )2011( 
القدرة التنافسية للجامعات البحث عن بدائل؛ لتفعيل 
التقنية يف التعليم بطرائق إبداعية وجديدة، ولكي تعزز 
اجلامعات من قدرهتا على بناء ميزة تنافسية عرب تقنية 
املعلومات، جيب تبين العديد من املبادرات التقنية ومنها: 
تبين إسرتاتيجية معلنة لتقنية املعلومات داخل اجلامعة؛ 
حبيث حتظى بدعٍم مستمر من قبل إدارة اجلامعة، وتبين 
املكون واملنتج  تُعّزِز اإلميان أبمهية استخدام  ثقافية  قيم 
املعلومايت يف كل مراحل العمل داخل اجلامعة، والتحول 
والتعليم  اإللكرتوين  التعلُّم  تطبيقات  حنو  له  املخطط 
عن بُعد، مبا يضمن بناء بيئة تفاعلية بني أعضاء هيئة 
التدريس والطالب، مبا يسمح بتعزيز قيم التعلم الذايت.

ويضيف الصاحل )2012( أنَّ على اجلامعات العمل 
اجلامعة  داخل  اإللكرتونية  اإلدارة  تطبيقات  تبين  على 
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مبا يسمح للجامعة بتطوير وحتسني عملياهتا، واالهتمام 
وجعلها  الدولية  املعلومات  شبكة  على  اجلامعة  ببوابة 
وتطبيقات  اإللكرتونية  اإلدارة  تطبيقات  مع  متكاملة 
على  والعمل  بُعد،  عن  والتعليم  اإللكرتوين  التعلُّم 
املعلومات  تقنية  احلديثة يف جمال  ابلتطبيقات  االهتمام 
ومواقع  الذكية،  اهلواتف  تطبيقات  مثل:  واالتصاالت، 
دعم  يف  منها  واإلفادة  وغريها،  االجتماعي  التواصل 

اإلدارية. والعمليات  والتعلُّم  التعليم  عمليات 
الُبعد اخلامس: تطبيق إدارة املعرفة واقتصادها: 

 economics and management Knowledge

:application

اليت  اإلدارية  املفاهيم  أحدث  من  املعرفة  إدارة  تعدُّ 
حظيت ابهتمام متزايٍد من قبل مؤسسات األعمال منذ 
بداية القرن احلادي والعشرين؛ إذ دعت إىل تبنيه كوسيلة 
على  املبين  االقتصاد  حتداًيت  مواجهة  على  ملساعدهتا 
املعرفة، وجمتمع املعرفة، ومتطلباهتما التنافسية واإلبداعية 

.)Kornienko, 2015(
ويشري مهشري )2013( إىل أنَّ اجلامعات أدركت أنَّ 
املعرفة هي املوجود اإلسرتاتيجي األكثر أمهية، واألمثل 
استثمارها  أجل  ومن  واخلدمات،  املنتجات  يف حتسني 
وتطوير منتجات جديدة، فالبد من إدارهتا إدارة فاعلة؛ 
لكن  املعرفة،  متتلك  اجلامعات  أنَّ مجيع  املعلوم  إذ من 
غري  بطريقة  اسُتخدمت  أو  تستخدم  مل  املعرفة  هذه 
اكتشافها  يستطيعون  ال  فيها  العاملني  أنَّ  أو  مالئمة، 
م ال  تطبيقها؛ ألهنَّ يتم  إليها واسرتجاعها وال  والوصول 
يعرفون الوسائل املالئمة لذلك؛ لذا سعت اجلامعات إىل 
إدارة هذا املوجود بغرض حتقيق أهدافها اإلسرتاتيجية.

تطوير  يتطلب  املعرفة  جمتمع  أنَّ  الباحث  ويرى 
االهتمام ابملوارد املعرفية، وختزينها بطريقة متكن منسويب 
املنظمة من الوصول إليها، والقدرة على االستفادة منها 

جمتمعهم. وخدمة  مهاراهتم،  تطوير  يف 

متطلبات حتقيق امليزة التنافسية ابلتعليم اجلامعي:
من  البد  العايل  التعليم  مؤسسات  تنافسية  لنجاح 
من  املتطلبات  هذه  وأتيت  جناحها،  متطلبات  وجود 
هذه  حتديد  وميكن  خارجها،  من  أو  املؤسسة  داخل 
 :201٥ اهلادي،  )عبد  اآليت:  النحو  على  املتطلبات 
 :)6٥  -60  :2018 )أرحيم،   ،)4٥4  -4٥2

.)2011( احلواجرة 
املتطلبات الداخلية: وتتمثل يف اآليت: 

- مع التعامل  يف  اجلامعة  رغبة  إنَّ  اجلامعية:  القيادة 
قيادة،  وجود  تتطلب  التعليم  بيئة  يف  املتغريات 
تتمتع ابلقدرة على توجيه اجلامعة حنو عملية التغيري 

املستمر.  والتحسني 
- التعليم مؤسسات  إنَّ  حيث  والكفاءات:  املوارد 

مؤسسات معرفية حتتاج إىل كفاءات ذات مؤهالت 
وفعالية.  بكفاءة  ابلعمل  للقيام  متميزة؛  وقدرات 

- الثقافة التنظيمية: وتقوم الثقافة التنظيمية بدوٍر مهٍم
وروح  والتفوق  واالبتكار  اإلبداع  روح  تنمية  يف 

املؤسسة.  داخل  الفريق 
- املؤسسة يف  املناسبة  البنية  توفري  إنَّ  التحتية:  البنية 

ومصادر  وخمتربات،  )معامل،  من  التعليمية 
معرفية...، وغريها(، يدعم أداء عمليات املؤسسة 
وأنشطتها، ويوفر تعزيزًا مهًما حنو: اإلبداع واالبتكار 
األساسية.  العمل  متطلبات  عن  البحث  من  بدالً 

- املؤسسات على تعتمد  التوجه اإلسرتاتيجي: حيث 
حتقيق  عن  حبثًا  أعماهلا،  يف  اإلسرتاتيجي  التوجه 

أكادميية.  ومسعة  مكانة  وبناء  والتفوق  النجاح 
املتطلبات اخلارجية: وتتمثل يف اآليت:  -
- الدول تُقدِّم  حيث  الدولة:  وتنافسية  احلكومة 

العايل  للتعليم  واملعنوي  املادي  الدعم  واحلكومات 
ومؤسساته، اعرتافًا منها ابلدور احملوري الذي تقوم 
به، ويتم دعم احلكومة لتنافسية التعليم العايل عرب 
والتمويل(.  والتشريع،  )التنظيم،  وهي:  قنوات،  ثالث 
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- اجملتمع: فاجملتمع لديه توقعات معينة من مؤسسات
وتدريب  وأتهيل  تعليم  يف  وتتمثل  العايل،  التعليم 

املؤسسات.  هذه  يف  واستيعاهبم  املواطنني 
- األكرب احلاضن  العمل  سوق  ويعدُّ  العمل:  سوق 

السوق  وهلذا  اخلرجيني،  من  اجلامعة  ملخرجات 
املخرجات.  هذه  يستوعب  لكي  متطلبات 

- املعايري الدولية: وميثل االعتماد األكادميي، والتصنيفات
األكادميية، وجوائز التميز، الصورة األكثر وضوًحا 
األكادميية  املؤسسات  على  اليت  الدولية  للمعايري 
لثقافة  استجابة  املعايري  هذه  وأتيت  معها،  التعامل 

عوملة التعليم العايل. 
من خالل استقراء األدبيات ذات العالقة مبتطلبات  -

ومنها  العامة،  املنظمات  يف  املؤسسي  التميز 
يلي:  فيما  تلخيصها  فيمكن  اجلامعات 

- بناء إسرتاتيجي متكامل يعرب عن التوجهات الرئيسة
للمنظمة ونظرهتا املستقبلية، ويضم )الرسالة، الرؤية، 
أهداف إسرتاتيجية، نظام التخطيط اإلسرتاتيجي(. 

- وتنظم حتكم  اليت  السياسات  من  متكاملة  منظومة 
تشمل مسؤوليات  القائمة   وترشد  املنظمة،  عمل 

القرارات.  اختاذ  وأسس  قواعد  إىل  األداء 
- مع والتكيف  للتعديل  قابلة  مرنة  تنظيمية  هياكل 

التميز  إدارة  وتنظيم  واخلارجية،  الداخلية  املتغريات 
املعلومات  تدفق  يراعي  العمليات،  أساس  على 
الالمركزية،  من  ودرجة  العمل،  عالقات  وتشابك 
االتصاالت  تقنية  واستخدام  ابلتفويض  والتوسع 

واملعلومات. 
- آليات حيدد  الشاملة  اجلودة  لتأكيد  متطور  نظام 

حتليل العمليات، وأسس حتديد مواصفات وشروط 
اجلودة ومعدالت السماح فيه، وآلية الرقابة وضبط 

اجلودة.  احنرافات  تصحيح  ومداخل  اجلودة 
مما سبق يتضح ضرورة أن تعمل اجلامعات على تبين 
هذه املتطلبات والتكيف مع تلك املتغريات املتمثلة يف 

الثورة العلمية والتكنولوجية وثورة االتصاالت والتكتالت 
االقتصادية، كما أنَّه من الطبيعي إذا أرادت اجلامعة أن 
حتقق امليزة التنافسية أن تتخذ مجلة من القرارات، اليت 
لسياساهتا  والشاملة  اجلذرية  املراجعة  مقدمتها  يف  أتيت 
وإسرتاتيجياهتا وأهدافها؛ لضمان لتحقيق السبق والتميز 
يف املنتج التعليمي وحتقيق املزااًي التنافسية هلا، مما يضمن 

استمرارية تنافسيتها مع غريها من اجلامعات األخرى.
رؤية اململكة 2030 وعالقتها ابمليزة التنافسية: 

السعودية  العربية  اململكة  رؤية  يف  جاء  ملا  وفًقا 
)2030(، فإنَّ هناك جمموعة من االلتزامات واألهداف 
اليت تتضمنها الرؤية، وهي كاآليت )اليامي، 2018: 36(: 

السعي إىل سدِّ الفجوة بني خمرجات التعليم العايل،  -
العمل.  ومتطلبات سوق 

اخليارات  - حنو  الطالب  وتوجيه  العام  التعليم  تطوير 
املناسبة.  واملهنية  الوظيفية 

إعادة التأهيل ومرونة التنقل بني املسارات التعليمية.  -
أن تصبح مخس جامعات سعودية على األقل من بني  -

أفضل 200 جامعة دولية. 
أن حيرز الطالب نتائج متقدمة مقارنة مبتوسط النتائج  -

الدولية، واحلصول على تصنيف متقدم يف املؤشرات 
العاملية للتحصيل العلمي. 

ونظرًا الهتمام " رؤية اململكة" بتطوير التعليم اجلامعي  -
فقد  املتقدمة،  الدول  يف  العايل  للتعليم  ومنافسته 
سعت اجلامعات إىل التطوير مبا يتواكب مع حتقيق 
تعزيز جهود  مع  أيًضا  ويتواكب   ،)2030( رؤية 
اململكة  رؤية  وفق  رؤيتها  إجناز  يف  التعليم  وزارة 
اململكة  رؤية  أهداف  يف  جاء  )2030(. كما 
اجلامعات،  يف  التعليم  بتطوير  املتعلقة   ،2030
)الشمالن،   ،)27  :2017 )العطيوي،  يلي  ما 

 :)242  :2017
راًيدة  - حتقق  اجلامعة  أهداف  من  يكون  أن  البد 

العلمي  والبحث  التعليمية  العملية  يف  اجلامعة 
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مصاف  إىل  ابجلامعة  والوصول  اجملتمع،  وخدمة 
كربى، وأوىل اجلامعات اليت تتبىن املعرفة واالستثمار 
يف العقل البشري، وبناء شراكات جمتمعية وعاملية 

والتميز.  اإلبداع  حتقق 
البد أن يكون من أهداف اجلامعة أن تتمتع مبواصفات  -

حبيث  ماليًّا؛  استقرارها  مت  اليت  العاملية  اجلامعات 
برامج  ومتتلك  ابحتياجاهتا،  الذاتية  مواردها  تفي 
التدريس  هيئة  وأعضاء  الطالب  الستقطاب  قوية 
يهيئ  مما  والعاملي،  احمللي  املستويني  املتميزين على 
اجلامعة لتكون ذات مكانة جذابة للعمل، وتكون 
جامعة رقمية تسهم بدور حموري يف حتقيق الراًيدة 

العاملية. 
اجلامعة؛  - تُقدِّمها  اليت  التخصصات  يف  النظر  إعادة 

حبيث يتم إلغاء أي ختصصات ال حتتاج إليها سوق 
العمل، وإضافة ختصصات جديدة تليب احتياجات 

سوق العمل. 
عقد شراكات أكادميية حملية ودولية؛ لتأهيل خرجيي  -

شاملة  بياانت  قاعدة  وإنشاء  للعمل  اجلامعة 
لرصد املسرية الدراسية للطالب طيلة فرتة الدراسة 
التعليمي  خمرجات  متابعة  أجل  من  اجلامعية؛ 

وحتسينها.  وتقوميها  اجلامعي 
إعادة النظر يف املناهج األكادميية واخلطط الدراسية؛  -

حبيث تكون متطورة تركز على املهارات األساسية، 
ابإلضافة إىل تطوير املواهب وبناء الشخصية. 

تنمية مهارات الشباب وُحسن االستفادة منها.  -
العربية  - اململكة  اهتمام  يتبني  سبق  ما  على  استناًدا 

التعليم  بتطوير   2030 رؤية  يف  متمثلة  السعودية 
اجلامعي وحتقيق التميز؛ حيث جاءت الرؤية خبطة 
برامج تطوير  تطوير تركز على حزمة متكاملة من 
وحتقيق  التنمية،  خطط  ومواكبة  التعليمية  البيئة 
التطوير واإلبداع، كما تتضمن الرؤية تطوير البحث 
العلمي ضمن األولواًيت اليت ينبغي على اجلامعات 

أن تنظر إليها بعمق، وتتيح الفرصة ألعضاء هيئة 
للتفاعل مع رؤية اململكة 2030.  التدريس فيها 

الدراسات السابقة:
ابلدراسة  العالقة  ذات  السابقة  الدراسات  ُعِرضت 
يف كل  األحدث  إىل  األقدم  من  زمنًيا  وترتيبها  احلالية 
ومنهجها  الدراسة  هدف  استخالص  وجرى  جمموعة، 
واألداة والعينة، وما توصلت إليه من النتائج والتوصيات، 

من مثَّ مت التعليق على الدراسات:
-:الدراسات العربية

التنافسية  دراسة الصاحل )2012( بعنوان )بناء امليزة 
التعرف  إىل  هدفت  السعودية(.  احلكومية  ابجلامعات 
اجلامعات  يف  التنافسية  امليزة  إسرتاتيجيات  على 
احلكومية السعودية، ومعرفة متطلبات بناء امليزة التنافسية 
يف  الوصفي  املنهج  الباحث  واستخدم  وإسرتاتيجياهتا، 
ابستخدام  التحليلي  الوصفي  واملنهج  النظري  اإلطار 
من   )206( بلغت  عينة  من  البياانت  االستبانة جلمع 
أعضاء جمالس اجلامعات احلكومية السعودية، وتوصلت 
يف  التنافسية  امليزة  بناء  جماالت  أهم  أنَّ  إىل  الدراسة 
العلمي  البحث  هي:  السعودية  احلكومية  اجلامعات 
والتعليم والتقنية وإنتاج املعرفة، وأنَّ إسرتاتيجيات الرتكيز 

التنافسية. امليزة  لبناء  األنسب  هي 
اخلدمات  )تسويق  بعنوان   )2014( العتييب  دراسة 
ودوره يف حتسني القدرة التنافسية للجامعات السعودية(. 
هدفت إىل التعرف على دور تسويق اخلدمات اجلامعية 
وجامعة  القرى  أم  جبامعيت  الثابتة  القدرة  حتسني  يف 
امللك عبدالعزيز، وقد اعتمد الباحث يف الدراسة على 
على  الدراسة  عينة  وطُبقت  املسحي،  الوصفي  املنهج 
املكرمة  مبكة  القرى  أم  جبامعيت  التدريس  هيئة  أعضاء 
الدراسة  جمتمع  حجم  وبلغ  جبدة،  عبدالعزيز  وامللك 
أنَّ  الدراسة  إليه  توصلت  ما  وأبرز  فرًدا،   )1٥41(
توافرت  واجملتمعية  والبحثية  التعليمية  اخلدمات  تسويق 
بدرجة متوسطة، وقدَّمت الدراسة عدًدا من التوصيات 
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منها: ضرورة توجيه االهتمام يف املرحلة املقبلة إىل تنمية 
التنظيمي  اهليكل  وتفعيل  السعودية،  اجلامعات  موارد 
يف الكليات واجلامعات، ومن مثَّ ختصيص املوارد املالية 
يف  الصادرات  تلك  لتنمية  الالزمة؛  والفنية  والتنظيمية 

اخلارجية. األسواق 
بني  )التنافسية  بعنوان   )2015( احلوت  دراسة 
اجلامعات(، هدفت إىل الوقوف على اإلطار املفاهيمي 
أشكال  على  والتعرف  اجلامعات،  بني  للتنافسية 
التنافسية بني اجلامعات، وتوضيح أهم العوامل يف تزايد 
الباحثون  اعتمد  ولقد  اجلامعات،  بني  التنافسية  حدة 
يف الدراسة على املنهج الوصفي، وتوصلت إىل حتديد 
اقتصاد  اجلامعي،  التعليم  تدويل  )العوملة،  يف  العوامل 
تنافسية  دعم  يف  التعليم  دور  املعرفة،  وجمتمع  املعرفة 
ظهور  اخلدمات،  يف  التجارة  حترير  اتفاقية  الدول، 
التصنيفات العاملية للجامعات، املشروعات التنافسية(.

ومتطلبات  )واقع  بعنوان   )2016( الشثري  دراسة 
قدرهتا  لتحسني  ابجلامعات  اإلسرتاتيجي  التخطيط 
التخطيط  واقع  على  التعرف  إىل  هدفت   التنافسية(. 
خالل  من  وذلك  السعودية،  ابجلامعات  اإلسرتاتيجي 
التنافسية  القدرة  لتحسني  متطلباته؛  عن  الكشف 
تواجهها  اليت  التحداًيت  ملعرفة  وكذلك  للجامعات، 
طُبق  وقد  التنافسية،  قدرهتا  حتسني  من  حتدُّ  قد  واليت 
عددهم  والبالغ  الدراسة  أفراد  على  الوصفي  املنهج 
الرتبوية  اإلدارة  يف ختصص  تدريس  هيئة  عضو   )69(
يف أربع جامعات سعودية حكومية، وتوصلت الدراسة 
أهم  من  أنَّ  يلي:  ما  أمهها  من  النتائج  من  عدٍد  إىل 
السعودية  ابجلامعات  اإلسرتاتيجي  التخطيط  متطلبات 
ضرورة توافر االعتمادات املالية الالزمة لعملية التخطيط 
ممارسة  تواجه  اليت  التحداًيت  أهم  وكان  اإلسرتاتيجي، 
سرعة  السعودية؛  ابجلامعات  اإلسرتاتيجي  التخطيط 
التغريات )الكمية والنوعية( يف البيئة الداخلية للجامعات 
اجلامعات  تبين  بضرورة  الدراسة  وأوصت  السعودية، 

خالل:  من  وذلك  التنافسية،  اإلسرتاتيجية  السعودية 
اختاذها خطوات متكنها من احلصول على مزااًي أفضل من 
منافسيها سواًء على املستوى احمللي أو املستوى العاملي.

لرفع  مقرتح  )منوذج  بعنوان   )2017( العباد  دراسة 
معايري  ضوء  يف  سعود  امللك  جلامعة  التنافسية  القدرة 
حتديد  إىل  هدفت  للجامعات(.  العاملية  التصنيفات 
التنافسية جلامعة امللك  القدرة  متطلبات ومعوقات رفع 
سعود يف ضوء معايري التصنيفات العاملية للجامعات، وإىل 
صياغة منوذج مقرتح لزاًيدة القدرة التنافسية جلامعة امللك 
للجامعات،  العاملية  التصنيفات  معايري  سعود يف ضوء 
خالل  من  الوصفي،  املنهج  على  الدراسة  واعتمدت 
حتليل قوائم التصنيفات العاملية اليت تضمنت ترتيب بعض 
اجلامعات السعودية كما اعتمدت الدراسة على حتليل 
مستوى  على  الرائدة  النماذج  بعض  وجتارب  خربات 
التصنيف العاملي للجامعات مثل: جامعة هارفارد اليت 
الدراسة جرى تقدمي  التصنيف، ويف هناية  حتتل مقدمة 
منوذج مقرتح لرفع القدرة التنافسية جلامعة امللك سعود 
تضمن  وقد  املتقدمة،  الدول  يف ضوء خربات وجتارب 
النموذج املقرتح أهدافًا متثلت يف تطوير وظيفة التدريس 
اجلامعي، وتطوير وظيفة البحث العلمي، وتطوير وظيفة 
خدمة اجملتمع، كما تضمن بعض املنطلقات اليت تتزامن 
تصبح  ألن  تسعى  واليت   ،2030 السعودية  رؤية  مع 
أفضل 200  من  األقل  على  مخس جامعات سعودية 

جامعة دولية يف 2030.
دراسة شليب )2018( بعنوان )متطلبات حتقيق امليزة 
التنافسية جلامعة املنصورة يف ضوء بعض اخلربات العاملية: 
أهم  على  التعرف  إىل  هدفت  معاصرة(.  تربوية  رؤية 
متطلبات حتقيق امليزة التنافسية جلامعة املنصورة يف ضوء 
وظائف اجلامعة وبعض اخلربات العاملية، وأظهرت نتائج 
الدراسة أنَّه يلزم لتحقيق التميز ابجلامعة وجود منهجية 
التخطيط كضمان لتحقيق الرؤى واألهداف املنشودة، 
هبا،  العايل  التعليم  لنظام  شاملة  تطوير  عملية  وإجراء 
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وتطوير خطة مستقبلية ووضع إسرتاتيجية التميز املناسبة 
لصياغة مستقبل التعليم العايل هبا.

الدراسات األجنبية: -
 )Stimac, 2012 & Simic( دراسة ستيماك وسيميك
التوجه  إىل  احلاجة  العايل  التعليم  يف  )التنافسية  بعنوان 
التسويقي وجودة اخلدمة(. هدفت  إىل حتديد العالقة 
مؤسسة  يف  التسجيل  وقت  يف  الطالب  توقعات  بني 
التعليم العايل وتصورهم للجوانب املختلفة جلودة اخلدمة 
أعمال  إدارة  املتلقاة، وشاركت ثالث كليات  التعليمية 
 FELU - سلوفينيا ،Ljubljana ،EFO - كرواتيا ،Osijek(
الذي  البحث  هذا  GTK(، يف   - اجملر   ،Szeged و 
حتليل سوق  وجرى  اخلدمة،  جودة  منوذج  على  اعتمد 
التعليم العايل يف كرواتيا وسلوفينيا واجملر، وأظهرت النتائج 
أنَّ مجيع املؤسسات الثالث اليت خضعت للبحث تتمتع 
سوق  التنافسي يف  وضعها  لتحسني  إبمكاانت كبرية؛ 
بصورة  مجيًعا  الثالث  الكليات  وتتمتع  العايل،  التعليم 
اخلاصة هبم، وتبني  احمللية  بيئاهتم  ومسعة جيدة جًدا يف 
السوق  أنَّ أخطر هتديد على وضعهم يف  الدراسة  من 
القطاع اخلاص مؤسسات  املنافسة، وخصوًصا من  هو 
التعليم العايل اليت تبدو أكثر مرونة وتوجًها حنو السوق.

)تطوير  بعنوان   )shvetsova, 2016( شفيتسوفا  دراسة 
الشراكة  خالل  من  للجامعات  التنافسية  القدرة 
اإلسرتاتيجية مع املؤسسات املهنية(. هدفت إىل حبث 
تطوير الشراكة اإلسرتاتيجية للجامعات مع املؤسسات 
التعليم  يف  التنافسية  القدرة  تعزز  واليت  املتنوعة،  املهنية 
العايل، ولتحقيق هذه الدراسة استخدم الباحث املنهج 
التحليلي، واعتمد الباحث على حتليل أساليب الشراكة 
بني اجلامعة واملؤسسات املتنوعة؛ لتعزيز القدرة التنافسية 
يف التعليم العايل، ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة ما 
يلي: يقوم تعزيز القدرة التنافسية للجامعات على تطوير 
واالبتكار  اإلبداع  وتعزيز  املعرفية،  واملنتجات  اخلدمات 
إجياد  بضرورة  الدراسة  وأوصت  االخرتاع،  وبراءات 

التعليم  أشكال خمتلفة للشراكة اإلسرتاتيجية ملؤسسات 
العايل مع املؤسسات اخلارجية والشركات لزاًيدة القدرة 

للجامعات. التنافسية 
)تنافسية  بعنوان   )Dimitrova, 2017( دميرتوفا  دراسة 
التعرف على  إىل  القدرات(. هدفت  قياس  اجلامعات، 
املعايري  وتقنني  للجامعة،  التنافسية  القدرة  فهم  مدى 
املستخدمة لقياس القدرة التنافسية للجامعات، ُأجريت 
الدراسة على ٥1 جامعة يف بلغاراًي )37 جامعة عامة 
و14 خاصة(؛ حيث ِقيست املزااًي التنافسية للجامعات 
ملؤسسات  التنافسية  القدرة  مفهوم  ارتباط  خالل  من 
التعليم العايل بتقييم تصنيف اجلامعات، وأظهرت النتائج 
الرتتيب  معايري  خالل  من  للجامعات  متفاوتة  نسب 
األكادميي للجامعات العاملية، وتصنيف اجلامعات من 
االبتكار،  العلمي،  البحث  األكادميية،  السمعة  حيث 

التجارية. العالمة  وتقييم  األعمال،  وراًيدة 
التعليق على الدراسات السابقة:

من خالل اطالع الباحث على الدراسات السابقة 
الدراسة احلالية يف بعض اجلوانب  ا تتشابه مع  تبني أهنَّ

وختتلف عنها يف جوانب أخرى على النحو اآليت:
اتفقت الدراسة احلالية مع مجيع الدراسات السابقة اليت 
 ،)2012 )الصاحل،  التنافسية:  مفهوم  حمور  تناولت 
 ،)201٥ وآخرون،  )احلوت   ،)2014 )العتييب، 
)shvetsova,2016(؛  ودراسة   ،)2016 )الشثري، 
Dimitro-( دميرتوفا  ودراسة   ،)2018 شليب  )ودراسة 

التنافسية  مبدأ  أمهية  على  اتفقت  فكلها   ،)va, 2017

ألسواق  الالزمة  ابملهارات  وارتباطه  العايل  التعليم  يف 
ا ابتت مطلًبا مهًما يف حتقيق أهداف التعليم  العمل، وأهنَّ
العايل، وتعزيز ذلك من خالل الربامج التطويرية والتقومي 
املستمر ملناهجها وخططها، والشراكة اإلسرتاتيجية مع 

معها.  املستمر  والتنسيق  املهنية  املؤسسات 
وتتمثل أوجه الشبه بني الدراسة احلالية والدراسات   .1
السابقة يف تناوهلا ملفهوم امليزة التنافسية يف اجلامعات 
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ومداخلها هبا، والتأكيد على ضرورة امتالك اجلامعة 
مزااًي تنافسية، من خالل وظائفها التعليمية والبحثية 

واجملتمعية. 
وختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف   .2
عدة نقاط مثل: احلدود الزمانية، واحلدود املوضوعية 
واألهداف؛ حيث هتدف إىل تقدمي تصور مقرتح؛ 
يف  السعودية  ابجلامعات  التنافسية  امليزة  لتحقيق 

اململكة 0302.  ضوء رؤية 
السابقة  الدراسات  من  احلالية  الدراسة  استفادت   .3
املناسب،  املنهج  واختيار  النظري،  اإلطار  بناء  يف 
وحتديد مشكلة الدراسة، وبيان أمهية الدراسة وبناء 

املقرتح.  التصور 
منهجية الدراسة وإجراءاهتا:

منهج الدراسة:
تساؤالهتا،  عن  واإلجابة  الدراسة  أهداف  لتحقيق 

املسحي. الوصفي  املنهج  اسُتخِدم 
جمتمع وعينة الدراسة:

يتكون جمتمع الدراسة احلالية من مجيع القيادات اجلامعية 
والبالغ عددهم )2٥1(  الكليات، ووكالءهم(،  )عمداء 
قياداًًي؛ ونظرًا حملدودية جمتمع الدراسة، جرى اتباع أسلوب 
احلصر الشامل، وذلك من خالل تطبيق أداة الدراسة على 
كامل جمتمع الدراسة؛ وبعد التطبيق امليداين جرى احلصول 

على )160( استبانة صاحلة للتحليل اإلحصائي.
خصائص أفراد الدراسة:

جدول رقم )1( توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغريات الدراسة.
النسبة ٪التكراراملتغري

الرتبة العلمية

3220.0أستاذ

6842.٥أستاذ مشارك

6037.٥أستاذ مساعد

اجلامعة

3622.٥جامعة امللك سعود

92٥7.٥جامعة اجملمعة

3220.0جامعة شقراء

النسبة ٪التكراراملتغري

الوظيفة احلالية

3622.٥عميد كلية

6037.٥وكيل كلية

241٥.0عضو هيئة تدريس

42.٥رئيس قسم

8٥.0وكيل عمادة

42.٥وكيلة قسم

241٥.0أخرى

100%160اجملموع

يتضح من اجلدول رقم )1( أنَّ )68( من أفراد الدراسة 
أستاذ مشارك،  العلمية  رتبهم  نسبته ٥.%42  ما  ميثلون 
بينما )60( من أفراد الدراسة ميثلون ما نسبته 37.٥% من 
إمجايل أفراد الدراسة رتبهم العلمية أستاذ مساعد، و)32( 
من أفراد الدراسة ميثلون ما نسبته 20.0% من إمجايل أفراد 

الدراسة رتبهم العلمية أستاذ.
كما يتضح من اجلدول أنَّ )92( من أفراد الدراسة 
ميثلون ما نسبته ٥7.٥% من جامعة اجملمعة، بينما )36( 
منهم ميثلون ما نسبته 22.٥% من إمجايل أفراد الدراسة 
من جامعة امللك سعود، و)32( منهم ميثلون ما نسبته 

20.0% من إمجايل أفراد الدراسة من جامعة شقراء.
ويتضح كذلك من اجلدول أنَّ )60( من أفراد الدراسة 
ميثلون ما نسبته 37.٥% وظائفهم احلالية وكيل كلية، بينما 
أفراد  إمجايل  من  نسبته ٥.%22  ما  ميثلون  منهم   )36(
الدراسة وظائفهم احلالية عميد كلية، و)24( منهم ميثلون 
ما نسبته 1٥.0% من إمجايل أفراد الدراسة وظائفهم احلالية 
عضو هيئة تدريس، و)24( منهم ميثلون ما نسبته 0.%1٥ 
الدراسة وظائفهم احلالية أخرى، و)8(  أفراد  من إمجايل 
الدراسة  أفراد  منهما ميثالن ما نسبته ٥.0% من إمجايل 
وظائفهم احلالية وكيل عمادة، و)4( منهم ميثل ما نسبته 
2.٥% من إمجايل أفراد الدراسة وظيفته احلالية رئيس قسم، 
و)4( منهم ميثل ما نسبته 2.٥% من إمجايل أفراد الدراسة 

وظيفته احلالية وكيلة قسم.
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أداة الدراسة:
اسُتخِدمت االستبانة أداًة جلمع البياانت؛ وذلك نظرًا 
ملناسبتها ألهداف الدراسة، ومنهجها، وجمتمعها، ولإلجابة 

على تساؤالهتا. 
صدق أداة الدراسة:

لالستبانة،  الداخلي  االتساق  صدق  من  للتحقق 
Pearson’s Correlation Co-)  ُحسَب معامل ارتباط بريسون

efficient)؛ للتعرف على درجة ارتباط كل عبارة من عبارات 

االستبانة ابلدرجة الكلية للمحور.
مع  األول  احملور  لعبارات  بريسون  ارتباط  معامالت   )2( رقم  اجلدول 

للبعد. الكلية  الدرجة 
احملور األول: )واقع أدوار اجلامعات السعودية يف تعزيز الفرص التنافسية بينها 

وفق رؤية اململكة 2030(.

البعد
رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط 

ابلبعد

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط ابلبعد

وظيفة البحث 
العلمي

1**0.7207**0.816

2**0.7488**0.684

3**0.8٥99**0.738

4**0.7٥210**0.764

٥**0.73111**0.863

6**0.843--

وظيفة التدريس

1**0.8106**0.766

2**0.8177**0.890

3**0.7248**0.٥66

4**0.7619**0.800

٥**0.793--

وظيفة خدمة اجملتمع

1**0.790٥**0.728

2**0.8906**0.808

3**0.8217**0.681

4**0.874--
 ** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل.

يتضح من اجلدول )2( أنَّ قيم معامل ارتباط كل عبارة 
من العبارات مع بعدها موجبة، ودالة إحصائًيا عند مستوى 
االتساق  صدق  إىل  يشري  مما  فأقل؛   )0.01( الداللة 
لقياس ما  الداخلي بني عبارات احملور األول، ومناسبتها 

لقياسه.  أُعدت 
مع  الثاين  احملور  لعبارات  بريسون  ارتباط  معامالت   )3( رقم  اجلدول 

للمحور. الكلية  الدرجة 

اجلامعات  تواجه  اليت  )الصعوابت  الثاين:  احملور 
السعودية يف تعزيز الفرص التنافسية بينها وفق رؤية 

.)2030 اململكة 
رقم 
العبارة

معامل االرتباط 
ابحملور

رقم 
العبارة

معامل االرتباط 
ابحملور

1**0.6718**0.677
2**0.6499**0.749
3**0.70410**0.٥88
4**0.64711**0.628
٥**0.69812**0.496
6**0.48213**0.723
7**0.61214**0.٥89

 ** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل.
يتضح من اجلدول )3( أنَّ قيم معامل ارتباط كل عبارة 
من العبارات مع حمورها موجبة، ودالة إحصائًيا عند مستوى 
االتساق  صدق  إىل  يشري  مما  فأقل؛   )0.01( الداللة 
ما  لقياس  ومناسبتها  الثاين،  احملور  عبارات  بني  الداخلي 

لقياسه.  أُعدت 
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اجلدول رقم )4( معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور الثالث مع 
للبعد. الكلية  الدرجة 

احملور الثالث: )املتطلبات الالزمة لتعزيز الفرص التنافسية يف أدوار اجلامعات 
السعودية وفق رؤية اململكة 2030(.

رقم العبارةالبعد
معامل االرتباط 

ابلبعد
رقم العبارة

معامل 
االرتباط 

ابلبعد

وظيفة التدريس

1**0.8٥٥6**0.78٥

2**0.4387**0.864

3**0.7778**0.890

4**0.8499**0.8٥٥

٥**0.619--

وظيفة البحث 
العلمي

1**0.881٥**0.926

2**0.8886**0.886

3**0.9027**0.932

4**0.912--

وظيفة خدمة 
اجملتمع

1**0.9134**0.949

2**0.930٥**0.972

3**0.9476**0.896
** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل. 

يتضح من اجلدول )4( أنَّ قيم معامل ارتباط كل عبارة 
من العبارات مع بعدها موجبة، ودالة إحصائًيا عند مستوى 
االتساق  صدق  إىل  يشري  مما  فأقل؛   )0.01( الداللة 
الداخلي بني عبارات احملور الثالث، ومناسبتها لقياس ما 

أُعدت لقياسه. 
ثبات أداة الدراسة:

خالل  من  الدراسة،  أداة  ثبات  من  التأكد  جرى 
استخدام معامل الثبات ألفاكرونباخ )معادلة ألفا كرونباخ( 
 )٥( رقم  اجلدول  ويوضح   ،(Cronbach’s Alpha (α)(
من حماور  لكل حمور  ألفاكرونباخ  الثبات  معامالت  قيم 

االستبانة.

جدول رقم )5( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة.

عدد البعداالستبانة
العبارات

ثبات 
احملور

واقع أدوار اجلامعات 
السعودية يف تعزيز الفرص 
التنافسية بينها وفق رؤية 

اململكة 2030.

110.932وظيفة البحث العلمي

90.91٥وظيفة التدريس

70.903وظيفة خدمة اجملتمع

الصعوابت اليت تواجه اجلامعات السعودية يف تعزيز 
140.887الفرص التنافسية بينها وفق رؤية اململكة 2030.

املتطلبات الالزمة لتعزيز 
الفرص التنافسية يف أدوار 
اجلامعات السعودية وفق 

رؤية اململكة 2030.

90.914وظيفة التدريس

70.962وظيفة البحث العلمي

60.971وظيفة خدمة اجملتمع

630.9٥٥الثبات العام

يتضح من اجلدول رقم )٥( أنَّ معامل الثبات العام 
عاٍل؛ حيث بلغ )0.9٥٥(، وهذا يدل على أنَّ االستبانة 
تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة ميكن االعتماد عليها يف التطبيق 

امليداين للدراسة.
إجراءات تطبيق الدراسة:

بعد التأكد من صدق )االستبانة( وثباهتا، وصالحيتها 
للتطبيق، جرى تطبيقها ميدانًيا ابتباع اخلطوات اآلتية:

توزيع االستبانة إلكرتونًيا.  .1
مجع االستباانت، وقد بلغ عددها )160( استبانة.   .2

أساليب املعاجلة اإلحصائية:
لتحقيق أهداف الدراسة، وحتليل البياانت اليت مجُِعت، 
فقد اسُتخِدمت العديد من األساليب اإلحصائية املناسبة 
 Statistical ابستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية
Package for Social Sciences واليت يرمز هلا اختصارًا ابلرمز 

)SPSS(.وبعد ذلك مت حساب املقاييس اإلحصائية اآلتية:
التكرارات، والنسب املئوية؛ للتعرف على خصائص   .1
عبارات  استجاابهتم جتاه  الدراسة، وحتديد  أفراد 

احملاور الرئيسة اليت تتضمنها أداة الدراسة.
 Weighted" )املرجح(  املوزون  احلسايب  املتوسط   .2
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أفراد  استجاابت  متوسط  على  للتعرف  وذلك  Mean"؛ 

الدراسة على كل عبارة من عبارات احملاور، كما أنَّه يفيد 
يف ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسايب موزون. 
مدى  ملعرفة  وذلك  "Mean"؛  احلسايب  املتوسط   .3
ارتفاع أو اخنفاض استجاابت أفراد الدراسة عن 
احملاور الرئيسة، مع العلم أبنَّه يفيد يف ترتيب احملاور 

حسب أعلى متوسط حسايب.
“Standard Deviation”؛  املعياري  االحنراف   .4
الدراسة  أفراد  استجاابت  احنراف  مدى  على  للتعرف 
ولكل حمور  الدراسة،  متغريات  عبارات  من  عبارة  لكل 
من احملاور الرئيسة عن متوسطها احلسايب. ويالحظ أنَّ 
أفراد  استجاابت  التشتت يف  يوضح  املعياري  االحنراف 
إىل  الدراسة  متغريات  عبارات  من  عبارة  لكل  الدراسة 
جانب احملاور الرئيسة، فكلما اقرتبت قيمته من الصفر 

تشتتها. واخنفض  االستجاابت  تركزت 
حتليل نتائج الدراسة وتفسريها:

اجلامعات  أدوار  واقع  ما  األول:  السؤال  إجابة 
السعودية يف تعزيز الفرص التنافسية بينها يف ضوء رؤية 

2030؟ اململكة 

اجلامعات  أدوار  الدراسة على واقع  أفراد  استجاابت  جدول رقم )6( 
السعودية يف تعزيز الفرص التنافسية بينها يف ضوء رؤية اململكة 2030.

االحنراف املتوسط احلسايبالبعدم
الرتبةاملعياري

وظيفة البحث 1
3.400.8182العلمي

3.370.7323وظيفة التدريس2

3.440.3441وظيفة خدمة اجملتمع3

واقع أدوار اجلامعات السعودية يف 
تعزيز الفرص التنافسية بينها يف ضوء 

رؤية اململكة 2030.
3.400.340-

يتضح من اجلدول )6( أنَّ موافقة أفراد الدراسة بدرجة 
)موافق إىل حدٍّ ما( على واقع أدوار اجلامعات السعودية 
التنافسية بينها، يف ضوء رؤية اململكة  يف تعزيز الفرص 
أنَّ  واتضح   ،)٥ من   3.40( مبتوسط حسايب   2030
أبرز النتائج متثلت يف بُعد وظيفة خدمة اجملتمع مبتوسط 
حسايب )3.44 من ٥(، يليها بُعد وظيفة البحث العلمي 
مبتوسط حسايب )3.40 من ٥(، وأخريًا جاء بُعد وظيفة 

التدريس مبتوسط حسايب )3.37 من ٥(.
وفيما يلي النتائج التفصيلية:

الُبعد األول: وظيفة البحث العلمي:

جدول رقم )7( استجاابت أفراد الدراسة حول واقع أدوار اجلامعات السعودية يف تعزيز الفرص التنافسية بينها، يف ضوء رؤية اململكة 2030 فيما 
يتعلق بُبعد وظيفة البحث العلمي مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات املوافقة.

العباراتم
درجة املوافقةالتكرار

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
رتبةالفئةاملعياري

ال

موافق النسبة
موافق إىل موافقمتاًما

حدٍّ ما
غري 
موافق

غري موافق 
متاًما

تنشر اجلامعة حبوثها املتميزة يف جمالت 2
علمية مصنَّفة عاملًيا.

-40٥6٥212ك
1موافق3.770.920

%2٥.03٥.032.٥7.٥-

1
تقدم اجلامعة مبادرات حبثية تسهم يف 
حتقيق رؤية 2030، وما تتطلبه من 

مهارات مستقبلية.

-40٥64820ك
2موافق3.700.992

%2٥.032.٥30.012.٥-

تزود اجلامعة مكتباهتا مبصادر معلومات 8
كافية متعلقة مبهارات البحث العلمي.

366040168ك
3موافق3.621.102

%22.٥37.٥2٥.010.0٥.0

تُقدِّم اجلامعة حوافز مادية أو معنوية ٥
للكفاءات املتميزة يف البحث العلمي.

-36406420ك
4موافق٥80.984.3

%22.٥2٥.040.012.٥-

تسهم اجلامعة يف إنشاء كراسي حبثية 9
علمية

206444284ك
٥موافق3.431.010

%12.٥40.027.٥17.٥2.٥
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العباراتم
درجة املوافقةالتكرار

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
رتبةالفئةاملعياري

ال

موافق النسبة
موافق إىل موافقمتاًما

حدٍّ ما
غري 
موافق

غري موافق 
متاًما

تشارك اجلامعة يف املؤمترات احمللية 4
والعاملية.

244468204ك
إىل حدٍّ 3.400.982

6ما
%1٥.027.٥42.٥12.٥2.٥

11
تثري اجلامعة املكتبة الرقمية ابلدراسات 

العلمية احلديثة اليت تُعىن مبهارات 
املستقبل.

-24446032ك
إىل حدٍّ 3.380.979

7ما
%1٥.027.٥37.٥20.0-

6
تشجع اجلامعة البحوث املشرتكة بني 
أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة وبني 

الباحثني يف اجلامعات األجنبية.

284440408ك
إىل حدٍّ 3.281.176

8ما
%17.٥27.٥2٥.02٥.0٥.0

تشجع اجلامعة أعضاء هيئة التدريس على 7
تدويل نتائج البحث العلمي.

2444443612ك
إىل حدٍّ 3.201.181

9ما
%1٥.027.٥27.٥22.٥7.٥

3
تتضمن اجلامعة مراكز حبثية نوعية 

ومتخصصة يف اجملاالت احلديثة املتعلقة 
ابملستقبل.

-2432٥2٥2ك
إىل حدٍّ 3.171.0٥9

10ما
%1٥.020.032.٥32.٥-

متول اجلامعة حضور املؤمترات العلمية 10
احمللية واإلقليمية والدولية.

163636٥220ك
إىل حدٍّ 2.8٥1.210

11ما
%10.022.٥22.٥32.٥12.٥

إىل حدٍّ ما3.400.818املتوسط العام

يتضح من اجلدول )7( أنَّ موافقة أفراد الدراسة بدرجة 
البحث  وظيفة  بُبعد  يتعلق  فيما  ما(  حدٍّ  إىل  )موافق 
وهو   ،)٥.00 من   3.40( حسايب  مبتوسط  العلمي 
متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس اخلماسي 
)من 2.61 إىل 3.40(، وهي الفئة اليت تشري إىل خيار 

الدراسة. أداة  موافق إىل حدٍّ ما على 
أدوار  أبرز  أنَّ   )7( اجلدول  يف  النتائج  من  ويتضح 
اجلامعات السعودية يف تعزيز الفرص التنافسية بينها يف 
ضوء رؤية اململكة 2030 فيما يتعلق بُبعد وظيفة البحث 
العلمي، تتمثل يف العبارات رقم )2، 1، 8( اليت جرى 
ترتيبها تنازلًيا حسب موافقة أفراد الدراسة عليها، على 

اآليت: النحو 
اجلامعة  تنشر  وهي:"   ،)2( رقم  العبارة  1. جاءت 
عاملًيا"  مصنَّفة  علمية  جمالت  يف  املتميزة  حبوثها 
الدراسة  أفراد  موافقة  حيث  من  األوىل  ابملرتبة 
.)٥ من   3.77( حسايب  مبتوسط  عليها 

2. جاءت العبارة رقم )1(، وهي:" تقدم اجلامعة مبادرات 

من  تتطلبه  وما  رؤية 2030  حتقيق  تسهم يف  حبثية 
موافقة  حيث  من  الثانية  ابملرتبة  مستقبلية"  مهارات 
أفراد الدراسة عليها مبتوسط حسايب )3.70 من ٥(.

3. جاءت العبارة رقم )8(، وهي:" تزود اجلامعة مكتباهتا 
البحث  مبهارات  متعلقة  كافية  معلومات  مبصادر 
العلمي" ابملرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد الدراسة 

عليها مبتوسط حسايب )3.62 من ٥(.
أدوار  أقل  أنَّ   )7( اجلدول  يف  النتائج  من  4. ويتضح 
بينها  التنافسية  الفرص  تعزيز  السعودية يف  اجلامعات 
بُبعد  يتعلق  فيما   ،2030 اململكة  رؤية  ضوء  يف 
 ،3( رقم  العبارتني  يف  تتمثل  العلمي  البحث  وظيفة 
10( اللتني جرى ترتيبهما تنازلًيا حسب موافقة أفراد 

اآليت: النحو  على  ما،  حدٍّ  إىل  عليهما  الدراسة 
جاءت العبارة رقم )3(، وهي:" تتضمن اجلامعة مراكز 
املتعلقة  احلديثة  اجملاالت  يف  ومتخصصة  نوعية  حبثية 
ابملستقبل" ابملرتبة العاشرة من حيث موافقة أفراد الدراسة 

عليها إىل حدٍّ ما مبتوسط حسايب )3.17 من ٥(.
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جاءت العبارة رقم )10(، وهي:" متول اجلامعة حضور 
ابملرتبة  والدولية"  واإلقليمية  احمللية  العلمية  املؤمترات 
احلادية عشرة من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها إىل 

حدٍّ ما مبتوسط حسايب )2.8٥ من ٥(.
يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله أنَّ أبرز أدوار 
اجلامعات السعودية يف تعزيز الفرص التنافسية بينها يف 
وظيفة  بُبعد  يتعلق  فيما   ،2030 اململكة  رؤية  ضوء 
البحث العلمي تتمثل يف نشر اجلامعة حبوثها املتميزة يف 

النتيجة أبنَّ  جمالت علمية مصنَّفة عاملًيا، وتفسر هذه 
مصنَّفة  علمية  جمالت  يف  املتميزة  حبوثها  اجلامعة  نشر 
عاملًيا يدعم التنافس اجلامعي بني اجلامعات السعودية يف 
التميز البحثي، مما يسهم يف تعزيز الفرص التنافسية بينها 
يف ضوء رؤية اململكة 2030 فيما يتعلق بُبعد وظيفة 

العلمي. البحث 
الُبعد الثاين: وظيفة التدريس:

جدول رقم )8( استجاابت أفراد الدراسة حول واقع أدوار اجلامعات السعودية يف تعزيز الفرص التنافسية بينها، يف ضوء رؤية اململكة 2030 فيما 
يتعلق بُبعد وظيفة التدريس مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات املوافقة.

العباراتم
درجة املوافقةالتكرار

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
رتبةالفئةاملعياري

ال

موافق النسبة
موافق إىل موافقمتاًما

حدٍّ ما
غري 
موافق

غري موافق 
متاًما

تعتمد اجلامعة التعليم عن بُعد وتركز 8
على التعلم التفاعلي اإللكرتوين.

-1664728ك
1موافق٥٥0.749.3

%10.040.04٥.0٥.0-

تستحدث اجلامعة ختصصات علمية 1
حديثة تتوافق مع رؤية اململكة 2030.

-24٥6٥624ك
2موافق٥00.934.3

%1٥.03٥.03٥.0٥.0-

تقوم اجلامعة بتطوير اخلطط واملقررات 9
الدراسية وفق متطلبات رؤية 2030.

-24٥26024ك
3موافق3.470.933

%1٥.032.٥37.٥1٥.0-

حتفز اجلامعة أعضاء هيئة التدريس 6
لتحقيق التميز يف التدريس  اجلامعي.

166064164ك
4موافق3.430.903

%10.037.٥40.010.02.٥

يستخدم أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة 2
حديثة. تقنية  وفق  مبتكرة  وطرقًا  نظًما 

-28444840ك
٥إىل حدٍّ ما3.381.0٥٥

%17.٥27.٥30.02٥.0-

4
تعمل اجلامعة على تطوير كفاءة أعضاء 
التدريسية  املمارسات  يف  التدريس  هيئة 

العلمية.

206048248ك
6إىل حد ما3.371.0٥٥

%12.٥37.٥30.01٥.0٥.0

3
يُفّعل أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة 
مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت 

ضمن موادهم العلمية.

864٥6284ك
7إىل حدٍّ ما3.280.90٥

%٥.040.03٥.017.٥2.٥

7
توفر اجلامعة برامج تعليمية متخصصة 
يستخدمها أعضاء هيئة التدريس يف 
تنمية مهارات املستقبل لدى الطالب.

164864284ك
8إىل حدٍّ ما3.280.960

%10.030.040.017.٥2.٥

٥
هتتم اجلامعة ابلتقومي املستمر ألعضاء 

هيئة التدريس من خالل أدائهم 
التدريسي.

1236762412ك
9إىل حدٍّ ما3.080.997

%7.٥22.٥47.٥1٥.07.٥

إىل حدٍّ ما3.370.732املتوسط العام
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يتضح يف اجلدول )8( أنَّ موافقة أفراد الدراسة بدرجة 
)موافق إىل حدٍّ ما(، فيما يتعلق بُبعد وظيفة التدريس 
مبتوسط حسايب )3.37 من ٥.00(، وهو متوسط يقع 
يف الفئة الثالثة من فئات املقياس اخلماسي )من 2.61 
إىل 3.40(، وهي الفئة اليت تشري إىل خيار موافق إىل 

حدٍّ ما على أداة الدراسة.
أدوار  أبرز  أنَّ   )8( اجلدول  يف  النتائج  من  ويتضح 
اجلامعات السعودية يف تعزيز الفرص التنافسية بينها يف 
وظيفة  بُبعد  يتعلق  فيما   ،2030 اململكة  رؤية  ضوء 
التدريس تتمثل يف العبارات رقم )8، 1، 9( اليت جرى 
ترتيبها تنازلًيا حسب موافقة أفراد الدراسة عليها، على 

اآليت: النحو 
1. جاءت العبارة رقم )8(، وهي:" تعتمد اجلامعة التعليم 
اإللكرتوين"  التفاعلي  التعلم  على  وتركز  بُعد  عن 
ابملرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها 

مبتوسط حسايب )3.٥٥ من ٥(.
العبارة رقم )1(، وهي:" تستحدث اجلامعة  2. جاءت 
اململكة  رؤية  مع  تتوافق  حديثة  علمية  ختصصات 
2030" ابملرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد الدراسة 

عليها مبتوسط حسايب )3.٥0 من ٥(.
3. جاءت العبارة رقم )9(، وهي:" تقوم اجلامعة بتطوير 
رؤية  متطلبات  وفق  الدراسية  واملقررات  اخلطط 
2030" ابملرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد الدراسة 

عليها مبتوسط حسايب )3.47 من ٥(.
أدوار  أقل  أنَّ   )8( اجلدول  يف  النتائج  من  ويتضح 
بينها  التنافسية  الفرص  تعزيز  يف  السعودية  اجلامعات 

يف ضوء رؤية اململكة 2030 فيما يتعلق بُبعد وظيفة 
التدريس، تتمثل يف العبارتني رقم )7، ٥( اللتني جرى 
ترتيبهما تنازلًيا حسب موافقة أفراد الدراسة عليهما إىل 

اآليت: النحو  على  ما،  حدٍّ 
1. جاءت العبارة رقم )7(، وهي:" توفر اجلامعة برامج 
تعليمية متخصصة يستخدمها أعضاء هيئة التدريس 
ابملرتبة  الطالب"  لدى  املستقبل  مهارات  تنمية  يف 
الثامنة من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها إىل حدٍّ 

ما مبتوسط حسايب )3.28 من ٥(.
2. جاءت العبارة رقم )٥(، وهي:" هتتم اجلامعة ابلتقومي 
أدائهم  من خالل  التدريس  هيئة  ألعضاء  املستمر 
أفراد  موافقة  حيث  من  التاسعة  ابملرتبة  التدريسي" 
الدراسة عليها إىل حدٍّ ما مبتوسط حسايب )3.08 

من ٥(.
أبرز  أنَّ  أعاله  املوضحة  النتائج  خالل  من  3. يتضح 
أدوار اجلامعات السعودية يف تعزيز الفرص التنافسية 
بينها يف ضوء رؤية اململكة 2030 فيما يتعلق بُبعد 
وظيفة التدريس، تتمثل يف اعتماد اجلامعة التعليم عن 
بُعد، وتركز على التعلُّم التفاعلي اإللكرتوين وتفسر 
بُعد  عن  التعليم  اجلامعة  اعتماد  أبنَّ  النتيجة  هذه 
التفاعلي اإللكرتوين، يزيد من  التعلم  وتركيزها على 
قدرات استيعاب اجلامعات للطلبة وفتحها املزيد من 
التخصصات، مما يسهم يف تعزيز الفرص التنافسية 
بينها يف ضوء رؤية اململكة 2030 فيما يتعلق بُبعد 

التدريس. وظيفة 

الُبعد الثالث: وظيفة خدمة اجملتمع:
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جدول رقم )9( استجاابت أفراد الدراسة حول واقع أدوار اجلامعات السعودية يف تعزيز الفرص التنافسية بينها يف ضوء رؤية اململكة 2030، فيما 
يتعلق بُبعد وظيفة خدمة اجملتمع مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات املوافقة.

العباراتم
درجة املوافقةالتكرار

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
رتبةالفئةاملعياري

ال

موافق النسبة
موافق إىل موافقمتاًما

حدٍّ ما
غري 
موافق

غري موافق 
متاًما

تشارك اجلامعة يف الفعاليات الوطنية ٥
بربامج وأنشطة خمتلفة ومتنوعة.

--3672٥2ك
1موافق3.900.744

%22.٥4٥.032.٥--

تُقدِّم اجلامعة برامج تدريبية وتوعوية 1
متنوعة ألفراد اجملتمع.

-32683624ك
2موافق3.670.971

%20.042.٥22.٥1٥.0-

تُقدِّم اجلامعة العديد من اخلدمات 6
االستشارية لقطاعات اجملتمع.

-3248728ك
3موافق3.6٥0.864

%20.030.04٥.0٥.0-

7
تُقدِّم اجلامعة برامج للتعليم املستمر 
والتدريب ألفراد اجملتمع تساهم يف 

حتقيق رؤية 2030.

24٥2٥2248ك
إىل حدٍّ 3.371.079

4ما
%1٥.032.٥32.٥1٥.0٥.0

2
تستهدف اجلامعة تدريب أفراد اجملتمع 
على مهن حديثة تدخل ضمن أهداف 

رؤية 2030.

127232404ك
إىل حدٍّ 3.301.018

٥ما
%7.٥4٥.020.02٥.02.٥

4
تعقد اجلامعة ورش عمل وحلقات 
للنقاش لتثقيف أفراد اجملتمع حول 

خططها وبراجمها.

16٥236488ك
إىل حدٍّ 3.121.114

6ما
%10.032.٥22.٥30.0٥.0

3
تتضمن اجلامعة مراكز علمية الكتشاف 

املبتكرين واملبدعني من أفراد اجملتمع 
لتنمية مهاراهتم.

203644٥28ك
إىل حدٍّ 3.0٥1.131

7ما
%12.٥22.٥27.٥32.٥٥.0

موافق3.440.344املتوسط العام

يتضح يف اجلدول )9( أنَّ موافقة أفراد الدراسة بدرجة 
خدمة  وظيفة  بُبعد  يتعلق  فيما  ما(  حدٍّ  إىل  )موافق 
وهو   ،)٥.00 من   3.44( حسايب  مبتوسط  اجملتمع 
متوسط يقع يف الفئة الرابعة من فئات املقياس اخلماسي 
)من 3.41 إىل 4.20(، وهي الفئة اليت تشري إىل خيار 

الدراسة. أداة  موافق على 
أدوار  أبرز  أنَّ   )9( اجلدول  يف  النتائج  من  ويتضح 
بينها  التنافسية  الفرص  تعزيز  يف  السعودية  اجلامعات 
يف ضوء رؤية اململكة 2030 فيما يتعلق بُبعد وظيفة 
خدمة اجملتمع، تتمثل يف العبارات رقم )٥، 1، 6( اليت 
جرى ترتيبها تنازلًيا حسب موافقة أفراد الدراسة عليها، 

اآليت: النحو  على 
جاءت العبارة رقم )٥(، وهي:" تشارك اجلامعة يف   .1
الفعاليات الوطنية بربامج وأنشطة خمتلفة ومتنوعة" 

ابملرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها 
مبتوسط حسايب )3.90 من ٥(.

اجلامعة  تقدم  وهي:"   ،)1( رقم  العبارة  جاءت   .2
برامج تدريبية وتوعوية متنوعة ألفراد اجملتمع" ابملرتبة 
الثانية من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها مبتوسط 

حسايب )3.67 من ٥(.
اجلامعة  تُقدِّم  وهي:"   ،)6( رقم  العبارة  جاءت   .3
العديد من اخلدمات االستشارية لقطاعات اجملتمع" 
ابملرتبة الثالثة من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها 

مبتوسط حسايب )3.6٥ من ٥(.
أدوار  أقل  أنَّ   )9( اجلدول  يف  النتائج  من  ويتضح 
اجلامعات السعودية يف تعزيز الفرص التنافسية بينها يف 
ضوء رؤية اململكة 2030 فيما يتعلق بُبعد وظيفة خدمة 
اللتني جرى   )3  ،4( رقم  العبارتني  يف  تتمثل  اجملتمع، 
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ترتيبهما تنازلًيا حسب موافقة أفراد الدراسة عليهما إىل 
حدٍّ ما، على النحو اآليت:

جاءت العبارة رقم )4(، وهي:" تعقد اجلامعة ورش   .1
عمل وحلقات للنقاش لتثقيف أفراد اجملتمع حول 
خططها وبراجمها" ابملرتبة السادسة من حيث موافقة 
حسايب  مبتوسط  ما  حدٍّ  إىل  عليها  الدراسة  أفراد 

)3.12 من ٥(.
اجلامعة  تتضمن  وهي:"   ،)3( رقم  العبارة  جاءت   .2
من  واملبدعني  املبتكرين  الكتشاف  علمية  مراكز 
من  السابعة  ابملرتبة  مهاراهتم"  لتنمية  اجملتمع  أفراد 
ما  حدٍّ  إىل  عليها  الدراسة  أفراد  موافقة  حيث 

.)٥ من   3.0٥( حسايب  مبتوسط 
يتضح من خالل النتائج املوضحة أعاله أنَّ أبرز أدوار 

اجلامعات السعودية يف تعزيز الفرص التنافسية بينها يف 
ضوء رؤية اململكة 2030 فيما يتعلق بُبعد وظيفة خدمة 
اجملتمع، تتمثل يف مشاركة اجلامعة يف الفعاليات الوطنية 
بربامج وأنشطة خمتلفة ومتنوعة، وتفسر هذه النتيجة أبنَّ 
وأنشطة  بربامج  الوطنية  الفعاليات  يف  اجلامعة  مشاركة 
قدراهتا  براجمها ألبرز  بتميز  خمتلفة ومتنوعة جيعلها هتتم 
يف هذه الفعاليات، مما يسهم يف تعزيز الفرص التنافسية 
بُبعد  يتعلق  فيما   2030 اململكة  رؤية  ضوء  يف  بينها 

وظيفة خدمة اجملتمع.
تواجه  اليت  الصعوابت  ما  الثاين:  السؤال  إجابة 
الفرص  تعزيز  يف  أبدوارها  للقيام  السعودية  اجلامعات 

2030؟ اململكة  رؤية  ضوء  يف  التنافسية 

جدول رقم )10( استجاابت أفراد الدراسة حول الصعوابت اليت تواجه اجلامعات السعودية للقيام أبدوارها يف تعزيز الفرص التنافسية، يف ضوء 
رؤية اململكة 2030 مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات املوافقة.

العباراتم
درجة املوافقةالتكرار

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
رتبةالفئةاملعياري

ال

موافق النسبة
موافق إىل موافقمتاًما

حدٍّ ما
غري 
موافق

غري موافق 
متاًما

االفتقار إىل االستقالل املادي واإلداري 10
واألكادميي للجامعات.

-٥280208ك
1موافق4.100.810

%32.٥٥0.012.٥٥.0-

4
مفهوم التنافسية ومتطلبات تعزيزها غري 

واضح بشكل كاٍف لدى عدٍد من 
منسويب اجلامعات.

--408436ك
2موافق4.020.698

%2٥.0٥2.٥22.٥--

إسرتاتيجية 7 شراكات  لبناء  اجلامعة  افتقار 
مع اجلامعات العاملية يف اجملاالت البحثية.

--447244ك
3موافق4.000.7٥1

%27.٥4٥.027.٥--

لتمويل 6 املالية  املوارد  صعوبة احلصول على 
مشاريع ومراكز متخصصة لتحقيق التنافسية.

-٥2٥2٥24ك
4موافق3.9٥0.876

%32.٥32.٥32.٥2.٥-

ضعف مواكبة اجلامعات ملهارات املستقبل 13
املتجددة واملتسارعة.

-44723212ك
٥موافق3.930.888

%27.٥4٥.020.07.٥-

11
انشغال أعضاء هيئة التدريس مبهام 

التدريس يف اجملال املعريف والنظري على 
حساب اجملال املهاري والتطبيقي.

-4460488ك
6موافق3.870.883

%27.٥37.٥30.0٥.0-

2
ندرة الدراسات املستقبلية يف اجلامعات 
الستشراف املستقبل واالستعداد له 

بشكٍل مبكر.

-40684012ك
7موافق3.8٥0.893

%2٥.042.٥2٥.07.٥-

8
صعوبة اإلجراءات اإلدارية يف عقد 

الشراكات اجملتمعية مع مؤسسات اجملتمع 
األخرى لتحقيق التنافسية.

-36724012ك
8موافق3.820.874

%22.٥4٥.02٥.07.٥-
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العباراتم
درجة املوافقةالتكرار

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
رتبةالفئةاملعياري

ال

موافق النسبة
موافق إىل موافقمتاًما

حدٍّ ما
غري 
موافق

غري موافق 
متاًما

قلة اخلربات اإلدارية القادرة على قيام ٥
اجلامعة بدورها يف حتقيق التنافسية.

288828124ك
9موافق3.770.920

%17.٥٥٥.017.٥7.٥2.٥

12

ارتباط عملية التقومي للطالب مبهارات 
احلفظ واالستذكار أكثر من املهارات 

اليت تعتمد على االبتكار واإلبداع وحل 
املشكالت.

-32684812ك

10موافق3.7٥0.870
%20.042.٥30.07.٥-

ضعف القناعة لدى عدٍد من منسويب 14
اجلامعات أبمهية التنافسية.

-24724816ك
11موافق3.6٥0.864

%1٥.04٥.030.010.0-

قصور الربامج التعليمية للجامعة عن 9
مواكبة متطلبات رؤية 2030.

-12646012ك
12موافق3.630.838

%1٥.040.037.٥7.٥-

1
اخلطط الدراسية واملقررات اليت تتبناها 

العديد من كليات اجلامعة ال تتضمن رؤية 
.2030

-24724024ك
13موافق3.600.928

%1٥.04٥.02٥.01٥.0-

3
ضعف البىن األساسية لدى بعض 

اجلامعات ونقص إمكاانهتا للقيام بدورها 
يف حتقيق التنافسية.

-28447216ك
14موافق٥30.90٥.3

%17.٥27.٥4٥.010.0-

موافق3.820.٥46املتوسط العام

يتضح يف اجلدول )10( أنَّ موافقة أفراد الدراسة بدرجة 
)موافق( على الصعوابت اليت تواجه اجلامعات السعودية 
للقيام أبدوارها يف تعزيز الفرص التنافسية يف ضوء رؤية 
اململكة 2030 مبتوسط حسايب )3.82 من 00.٥(، 
املقياس  فئات  من  الرابعة  الفئة  يف  يقع  متوسط  وهو 
اخلماسي )من 3.41 إىل 4.20(، وهي الفئة اليت تشري 

إىل خيار موافق على أداة الدراسة.
أبرز  أنَّ   )10( اجلدول  يف  النتائج  من  ويتضح 
للقيام  السعودية  اجلامعات  تواجه  اليت  الصعوابت 
أبدوارها يف تعزيز الفرص التنافسية يف ضوء رؤية اململكة 
اليت   )7  ،4  ،10( رقم  العبارات  يف  تتمثل   ،2030
جرى ترتيبها تنازلًيا حسب موافقة أفراد الدراسة عليها، 

اآليت: النحو  على 
إىل . 1 االفتقار  وهي:"   ،)10( رقم  العبارة  جاءت 

االستقالل املادي واإلداري واألكادميي للجامعات" 
ابملرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها 

مبتوسط حسايب )4.10 من ٥(.

التنافسية . 2 مفهوم  وهي:"   ،)4( رقم  العبارة  جاءت 
لدى  بشكل كاٍف  واضح  غري  تعزيزها  ومتطلبات 
من  الثانية  ابملرتبة  اجلامعات"  منسويب  من  عدد 
حيث موافقة أفراد الدراسة عليها مبتوسط حسايب 

)4.02 من ٥(.
اجلامعة . 3 افتقار  وهي:"   ،)7( رقم  العبارة  جاءت 

لبناء شراكات إسرتاتيجية مع اجلامعات العاملية يف 
موافقة  حيث  من  الثالثة  ابملرتبة  البحثية"  اجملاالت 
من   4.00( حسايب  مبتوسط  عليها  الدراسة  أفراد 

.)٥
أقل . 4 أنَّ   )10( اجلدول  يف  النتائج  من  ويتضح 

للقيام  السعودية  اجلامعات  تواجه  اليت  الصعوابت 
رؤية  ضوء  يف  التنافسية  الفرص  تعزيز  يف  أبدوارها 
العبارتني رقم )1، 3(  اململكة 2030، تتمثل يف 
أفراد  موافقة  حسب  تنازلًيا  ترتيبهما  جرى  اللتني 

الدراسة عليهما، على النحو اآليت:
جاءت العبارة رقم )1(، وهي:" اخلطط الدراسية   .1
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اجلامعة  من كليات  العديد  تتبناها  اليت  واملقررات 
ال تتضمن رؤية 2030" ابملرتبة الثالثة عشرة من 
حيث موافقة أفراد الدراسة عليها مبتوسط حسايب 

)3.60 من ٥(.
البىن  ضعف  وهي:"   ،)3( رقم  العبارة  جاءت   .2
األساسية لدى بعض اجلامعات ونقص إمكاانهتا 
الرابعة  ابملرتبة  التنافسية"  حتقيق  يف  بدورها  للقيام 
عشرة من حيث موافقة أفراد الدراسة عليها مبتوسط 

حسايب )3.٥3 من ٥(.
أبرز  أنَّ  أعاله  املوضحة  النتائج  خالل  من  يتضح 
للقيام  السعودية  اجلامعات  تواجه  اليت  الصعوابت 
أبدوارها يف تعزيز الفرص التنافسية يف ضوء رؤية اململكة 
املادي  االستقالل  إىل  االفتقار  يف  تتمثل   ،2030
النتيجة  هذه  وتفسر  للجامعات،  واألكادميي  واإلداري 
أبنَّ االفتقار إىل االستقالل املادي واإلداري واألكادميي 
للجامعات يقلل من مبادرهتا ومرونتها يف تطوير براجمها، 
مما يزيد من الصعوابت اليت تواجه اجلامعات السعودية 
للقيام أبدوارها يف تعزيز الفرص التنافسية يف ضوء رؤية 

.2030 اململكة 
حتتاجها  اليت  املتطلبات  ما  الثالث:  السؤال  إجابة 
الفرص  تعزيز  يف  أبدوارها  للقيام  السعودية  اجلامعات 

2030؟ اململكة  رؤية  ضوء  يف  التنافسية 

اليت  املتطلبات  على  الدراسة  أفراد  استجاابت   )11( رقم  جدول 
حتتاجها اجلامعات السعودية للقيام أبدوارها يف تعزيز الفرص التنافسية 

اململكة 2030. رؤية  يف ضوء 
املتوسط البعدم

احلسايب
االحنراف 
املعياري

الرتبة

4.030.7493وظيفة التدريس1

4.080.9172وظيفة البحث العلمي2

4.100.9691وظيفة خدمة اجملتمع3

املتطلبات اليت حتتاجها اجلامعات 
السعودية للقيام أبدوارها يف تعزيز 
الفرص التنافسية يف ضوء رؤية 

اململكة 2030.

4.060.813-

أفراد  أنَّ  أعاله  املوضحة  النتائج  خالل  من  يتضح 
الدراسة موافقون على املتطلبات اليت حتتاجها اجلامعات 
التنافسية يف  السعودية للقيام أبدوارها يف تعزيز الفرص 
ضوء رؤية اململكة 2030 مبتوسط حسايب )4.06 من 
اليت  املتطلبات  نتائج  أبرز  أنَّ  النتائج  من  واتضح   ،)٥
تعزيز  يف  أبدوارها  للقيام  السعودية  اجلامعات  حتتاجها 
الفرص التنافسية يف ضوء رؤية اململكة 2030 متثلت يف 
بُعد وظيفة خدمة اجملتمع مبتوسط حسايب )4.10 من 
٥(،  يليها بُعد وظيفة البحث العلمي مبتوسط حسايب 
التدريس  وظيفة  بُعد  جاء  وأخريًا   ،)٥ من   4.08(

مبتوسط حسايب )4.03 من ٥(.
وفيما يلي النتائج التفصيلية: 
الُبعد األول: وظيفة التدريس:

جدول رقم )12( استجاابت أفراد الدراسة حول املتطلبات اليت حتتاجها اجلامعات السعودية للقيام أبدوارها يف تعزيز الفرص التنافسية يف ضوء 
رؤية اململكة 2030 فيما يتعلق بُبعد وظيفة التدريس مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات املوافقة.

العباراتم

درجة املوافقةالتكرار
املتوسط 

احلسايب

االحنراف 

املعياري
رتبةالفئة

ال

النسبة
موافق 

متاًما
موافق

موافق إىل 

حدٍّ ما

غري 

موافق

غري موافق 

متاًما

1
التشجيع املادي واملعنوي لتحفيز 

املدرسني املتميزين.

-76٥6208ك
4.2٥0.870

موافق 

بشدة
1

%47.٥3٥.012.٥٥.0-

4
تكثيف برامج التدريب على رأس العمل 

لرفع وتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس.

-6472816ك
2موافق4.1٥0.921

%40.04٥.0٥.010.0-

2
التوسع يف استخدام التقنية املساعدة يف 

التدريس والتقومي واالختبارات.

-٥676208ك
3موافق4.130.822

%3٥.047.٥12.٥٥.0-
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العباراتم

درجة املوافقةالتكرار
املتوسط 

احلسايب

االحنراف 

املعياري
رتبةالفئة

ال

النسبة
موافق 

متاًما
موافق

موافق إىل 

حدٍّ ما

غري 

موافق

غري موافق 

متاًما

7
توفري الكادر املتميز للتكوين والتأطري يف 

جمال التدريس اجلامعي.

68٥23244ك
4موافق4.100.982

%42.٥32.٥20.02.٥2.٥

8

تفعيل االتصال العلمي واألساتذة 

الزائرين ذوي املهارات يف التدريس 

والبحث العلمي.

64602484ك

٥موافق4.080.997
%40.037.٥1٥.0٥.02.٥

9
تدريس مقررات حتتاجها سوق العمل 

وفق نظرية 2030.

72443284ك
6موافق4.081.047

%4٥.027.٥20.0٥.02.٥

6
ربط التطبيق امليداين ابلدراسة النظرية 

يف املقررات.

64٥23644ك
7موافق4.0٥0.986

%40.032.٥22.٥2.٥2.٥

3
الرتكيز من قبل أعضاء هيئة التدريس يف 

التعامل مع الطلبة على املهارات.

-٥2٥64012ك
8موافق3.930.944

%32.٥3٥.02٥.07.٥-

٥
ربط العبء التدريسي بتحقيق النتائج 

العالية.

326032288ك
9موافق٥01.1٥٥.3

%20.037.٥20.017.٥٥.0

موافق4.030.749املتوسط العام

يتضح يف اجلدول )12( أنَّ موافقة أفراد الدراسة بدرجة 
مبتوسط  التدريس  وظيفة  بُبعد  يتعلق  فيما  )موافق( 
حسايب )4.03 من ٥.00(، وهو متوسط يقع يف الفئة 
إىل   3.41 )من  اخلماسي  املقياس  فئات  من  الرابعة 
على  موافق  خيار  إىل  تشري  اليت  الفئة  وهي   ،)4.20

الدراسة. أداة 
ويتضح من النتائج يف اجلدول )12( أنَّ أبرز املتطلبات 
يف  أبدوارها  للقيام  السعودية  اجلامعات  حتتاجها  اليت 
اململكة 2030  رؤية  التنافسية يف ضوء  الفرص  تعزيز 
فيما يتعلق بُبعد وظيفة التدريس تتمثل يف العبارة رقم 
)1( وهي:" التشجيع املادي واملعنوي لتحفيز املدرسني 

املتميزين" مبتوسط حسايب )4.2٥ من ٥(.
ويتضح من النتائج يف اجلدول )12( أنَّ أقل املتطلبات 
يف  أبدوارها  للقيام  السعودية  اجلامعات  حتتاجها  اليت 
اململكة 2030  رؤية  التنافسية يف ضوء  الفرص  تعزيز 
العبارتني  تتمثل يف  التدريس،  وظيفة  بُبعد  يتعلق  فيما 

رقم )3، ٥( اللتني جرى ترتيبهما تنازلًيا حسب موافقة 
النحو اآليت: الدراسة عليهما، على  أفراد 

قبل  -- من  الرتكيز  وهي:"   ،)3( رقم  العبارة  جاءت 
على  الطلبة  مع  التعامل  يف  التدريس  هيئة  أعضاء 
املهارات" ابملرتبة الثامنة من حيث موافقة أفراد الدراسة 

.)٥ من   3.93( حسايب  مبتوسط  عليها 
العبء  -- ربط  وهي:"   ،)٥( رقم  العبارة  جاءت 

من  التاسعة  ابملرتبة  العالية"  النتائج  بتحقيق  التدريسي 
حسايب  مبتوسط  عليها  الدراسة  أفراد  موافقة  حيث 

.)٥ من   3.٥0(
أبرز  أنَّ  أعاله  املوضحة  النتائج  خالل  من  يتضح 
للقيام  السعودية  اجلامعات  حتتاجها  اليت  املتطلبات 
أبدوارها يف تعزيز الفرص التنافسية يف ضوء رؤية اململكة 
يف  تتمثل  التدريس،  وظيفة  بُبعد  يتعلق  فيما   2030
املتميزين،  املدرسني  لتحفيز  واملعنوي  املادي  التشجيع 
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واملعنوي  املادي  التشجيع  أبنَّ  النتيجة  هذه  وتفسر 
األكادميي  األداء  من  يعزز  املتميزين  املدرسني  لتحفيز 
للجامعات، مما يدعم قيام اجلامعات السعودية أبدوارها 

يف تعزيز الفرص التنافسية يف ضوء رؤية اململكة 2030 
التدريس. وظيفة  بُبعد  يتعلق  فيما 
الُبعد الثاين: وظيفة البحث العلمي:

جدول رقم )13( استجاابت أفراد الدراسة حول املتطلبات اليت حتتاجها اجلامعات السعودية للقيام أبدوارها يف تعزيز الفرص التنافسية يف ضوء 
رؤية اململكة 2030 فيما يتعلق بُبعد وظيفة البحث العلمي مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات املوافقة.

العباراتم
درجة املوافقةالتكرار

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
رتبةالفئةاملعياري

ال

موافق النسبة
موافق إىل موافقمتاًما

حدٍّ ما
غري 
موافق

غري موافق 
متاًما

1
دعم الباحثني وتشجيعهم من أعضاء 
هيئة التدريس والطالب على البحوث 

املستقبلية.

72641644ك
موافق 4.230.920

1بشدة
%4٥.040.010.02.٥2.٥

4
تعزيز الشراكة والتعاون مع القطاعات 

احلكومية واألهلية يف دعم برامج البحث 
العلمي.

-76٥22012ك
2موافق4.200.939

%47.٥32.٥12.٥7.٥-

دعم البحوث اجلامعية حول املهارات 2
وتنميتها.

686412124ك
3موافق4.131.017

%42.٥40.07.٥7.٥2.٥

توفري أدوات البحث العلمي من علماء ٥
وخمتصني.

64٥63244ك
4موافق4.080.971

%40.03٥.020.02.٥2.٥

خريطة حبثية ابملوضوعات املتعلقة بدراسة 6
سوق العمل وفق رؤية 2030.

724032124ك
٥موافق4.031.097

%4٥.02٥.020.07.٥2.٥

إجياد كراسي حبثية مهتمة ابملهارات 7
املستقبلية.

644832124ك
6موافق3.971.074

%40.030.020.07.٥2.٥

توفري معامل البحث العلمي.3
60٥624164ك

7موافق3.9٥1.08٥
%37.٥3٥.01٥.010.02.٥

موافق4.080.917املتوسط العام

يتضح يف اجلدول )13( أنَّ موافقة أفراد الدراسة بدرجة 
العلمي  البحث  وظيفة  بُبعد  يتعلق  فيما  )موافق( 
مبتوسط حسايب )4.08 من ٥.00(، وهو متوسط يقع 
يف الفئة الرابعة من فئات املقياس اخلماسي )من 3.41 
إىل 4.20(، وهي الفئة اليت تشري إىل خيار موافق على 

أداة الدراسة.
ويتضح من النتائج يف اجلدول )13( أنَّ أبرز املتطلبات 
يف  أبدوارها  للقيام  السعودية  اجلامعات  حتتاجها  اليت 
اململكة 2030  رؤية  التنافسية يف ضوء  الفرص  تعزيز 
فيما يتعلق بُبعد وظيفة البحث العلمي تتمثل يف العبارة 
من  وتشجيعهم  الباحثني  دعم  وهي:"        )1( رقم 

أعضاء هيئة التدريس والطالب على البحوث املستقبلية" 
مبتوسط حسايب )4.23 من ٥(.

ويتضح من النتائج يف اجلدول )13( أنَّ أقل املتطلبات 
اليت حتتاجها اجلامعات السعودية للقيام أبدوارها يف تعزيز 
فيما   2030 اململكة  رؤية  ضوء  يف  التنافسية  الفرص 
يتعلق بُبعد وظيفة البحث العلمي، تتمثل يف العبارتني 
رقم )7، 3( اللتني جرى ترتيبهما تنازلًيا حسب موافقة 

أفراد الدراسة عليهما، على النحو اآليت:
جاءت العبارة رقم )7(، وهي:" إجياد كراسي حبثية   .1
مهتمة ابملهارات املستقبلية " ابملرتبة السادسة من 
حيث موافقة أفراد الدراسة عليها مبتوسط حسايب 
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)3.97 من ٥(.
جاءت العبارة رقم )3(، وهي:" توفري معامل البحث   .2
أفراد  موافقة  حيث  من  السابعة  ابملرتبة  العلمي" 
.)٥ من   3.9٥( مبتوسط حسايب  عليها  الدراسة 

أبرز  أنَّ  أعاله  املوضحة  النتائج  خالل  من  يتضح 
للقيام  السعودية  اجلامعات  حتتاجها  اليت  املتطلبات 
أبدوارها يف تعزيز الفرص التنافسية يف ضوء رؤية اململكة 
2030 فيما يتعلق بُبعد وظيفة البحث العلمي، تتمثل 
يف دعم الباحثني وتشجيعهم من أعضاء هيئة التدريس 

والطالب على البحوث املستقبلية، وتفسر هذه النتيجة 
أبنَّ دعم الباحثني وتشجيعهم من أعضاء هيئة التدريس 
املبادرة  من  يعزز  املستقبلية  البحوث  على  والطالب 
قيام  يدعم  مما  اجلامعات،  يف  العلمي  ابلبحث  للقيام 
اجلامعات السعودية أبدوارها يف تعزيز الفرص التنافسية 
يف ضوء رؤية اململكة 2030 فيما يتعلق بُبعد وظيفة 

العلمي. البحث 
الُبعد الثالث: وظيفة خدمة اجملتمع:

جدول رقم )14( استجاابت أفراد الدراسة حول املتطلبات اليت حتتاجها اجلامعات السعودية للقيام أبدوارها يف تعزيز الفرص التنافسية يف ضوء 
رؤية اململكة 2030، فيما يتعلق بُبعد وظيفة خدمة اجملتمع مرتبة تنازلًيا حسب متوسطات املوافقة.

العباراتم
درجة املوافقةالتكرار

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
رتبةالفئةاملعياري

ال

موافق النسبة
موافق إىل موافقمتاًما

حدٍّ ما
غري 
موافق

غري موافق 
متاًما

التوسع يف إنشاء احلاضنات ومراكز ٥
البحوث واملختربات.

80442484ك
1موافق4.181.03٥

%٥0.027.٥1٥.0٥.02.٥

1
تعزيز التعاون بني اجلامعة واملؤسسات 

اجملتمعية يف حتقيق احتياج اجملتمع 
املستقبلي.

-80402416ك
2موافق4.1٥1.027

%٥0.02٥.01٥.010.0-

إحداث برامج وخطط عمل واضحة 6
للمشتغلني يف العمل اجملتمعي.

-72482812ك
3موافق4.130.966

%4٥.030.017.٥7.٥-

4
العمل على فتح قنوات مع مؤسسات 
القطاع اخلاص للدعم واالستفادة من 

األحباث.

8-68٥232ك
4موافق4.081.047

%42.٥32.٥20.0-٥.0

2
تعزيز الشراكة والتعاون مع القطاعات 

احلكومية واألهلية يف دعم برامج البحث 
العلمي.

-64٥62416ك
٥موافق4.0٥0.986

%40.03٥.01٥.010.0-

إشراك اجلهات املستفيدة من خمرجات 3
اجلامعة يف جمالس اجلامعة.

72403288ك
6موافق4.001.1٥٥

%4٥.02٥.020.0٥.0٥.0

موافق4.100.969املتوسط العام

يتضح يف اجلدول )14( أنَّ موافقة أفراد الدراسة بدرجة 
اجملتمع  خدمة  وظيفة  بُبعد  يتعلق  فيما  )موافق(، 
مبتوسط حسايب )4.10 من ٥.00(، وهو متوسط يقع 
يف الفئة الرابعة من فئات املقياس اخلماسي )من 3.41 
إىل 4.20(، وهي الفئة اليت تشري إىل خيار موافق على 

الدراسة. أداة 
ويتضح من النتائج يف اجلدول )14( أنَّ أبرز املتطلبات 

اليت حتتاجها اجلامعات السعودية للقيام أبدوارها يف تعزيز 
الفرص التنافسية يف ضوء رؤية اململكة 2030 فيما يتعلق 
بُبعد وظيفة خدمة اجملتمع، تتمثل يف العبارات رقم )٥، 
1، 6( اليت جرى ترتيبها تنازلًيا حسب موافقة أفراد الدراسة 

عليها، على النحو اآليت:
يف  التوسع  وهي:"   ،)٥( رقم  العبارة  جاءت   .1
واملختربات"  البحوث  ومراكز  احلاضنات  إنشاء 
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الدراسة  أفراد  موافقة  حيث  من  األوىل  ابملرتبة 
.)٥ من   4.18( حسايب  مبتوسط  عليها 

جاءت العبارة رقم )1(، وهي:" تعزيز التعاون بني   .2
احتياج  حتقيق  يف  اجملتمعية  واملؤسسات  اجلامعة 
اجملتمع املستقبلي" ابملرتبة الثانية من حيث موافقة 
أفراد الدراسة عليها مبتوسط حسايب )4.1٥ من ٥(.

برامج  إحداث  وهي:"   ،)6( رقم  العبارة  جاءت   .3
العمل  يف  للمشتغلني  واضحة  عمل  وخطط 
أفراد  موافقة  حيث  من  الثالثة  ابملرتبة  اجملتمعي" 
.)٥ من   4.13( حسايب  مبتوسط  عليها  الدراسة 

ويتضح من النتائج يف اجلدول )14( أنَّ أقل املتطلبات 
اليت حتتاجها اجلامعات السعودية للقيام أبدوارها يف تعزيز 
فيما  اململكة 2030،  رؤية  التنافسية يف ضوء  الفرص 
يتعلق بُبعد وظيفة خدمة اجملتمع تتمثل يف العبارتني رقم 
)2، 3( اللتني جرى ترتيبهما تنازلًيا حسب موافقة أفراد 

الدراسة عليهما، على النحو اآليت:
جاءت العبارة رقم )2(، وهي:" تعزيز الشراكة والتعاون   .1
برامج  دعم  يف  واألهلية  احلكومية  القطاعات  مع 
البحث العلمي" ابملرتبة اخلامسة من حيث موافقة 
أفراد الدراسة عليها مبتوسط حسايب )4.0٥ من ٥(.

اجلهات  إشراك  وهي:"   ،)3( رقم  العبارة  جاءت   .2
املستفيدة من خمرجات اجلامعة يف جمالس اجلامعة" 
الدراسة  أفراد  موافقة  حيث  من  السادسة  ابملرتبة 

عليها مبتوسط حسايب )4.00 من ٥(.
أبرز  أنَّ  أعاله  املوضحة  النتائج  خالل  من  يتضح 
املتطلبات اليت حتتاجها اجلامعات السعودية للقيام أبدوارها 
يف تعزيز الفرص التنافسية يف ضوء رؤية اململكة 2030، 
فيما يتعلق بُبعد وظيفة خدمة اجملتمع تتمثل يف التوسع 
يف إنشاء احلاضنات ومراكز البحوث واملختربات، وتفسر 
ومراكز  احلاضنات  إنشاء  يف  التوسع  أبنَّ  النتيجة  هذه 
البحوث واملختربات ميكن العامالت ابجلامعات من القيام 
بوظائفهن، مما يدعم قيام اجلامعات السعودية أبدوارها يف 

تعزيز الفرص التنافسية يف ضوء رؤية اململكة 2030 فيما 
يتعلق بُبعد وظيفة خدمة اجملتمع.

إجابة السؤال الرابع: ما التصور املقرتح لتعزيز الفرص 
التنافسية يف أدوار اجلامعات السعودية يف ضوء رؤية اململكة 

2030؟
يف ضوء الدراسة النظرية السابقة واليت قام هبا الباحث، 
ويف ضوء الدراسة امليدانية اليت تناولت موضوع الدراسة قام 

الباحث بتحديد عناصر التصور املقرتح وفًقا ملا يلي:
أوالً: منطلقات التصور املقرتح:

اجلامعات  أدوار  يف  التنافسية  الفرص  تعزيز  يقتضي 
السعودية يف ضوء رؤية اململكة 2030 أتسيس هذه الفرص 
على فلسفة واضحة تقوم على العديد من املنطلقات، واليت 

ميكن تصنيفها إىل:
1( املنطلقات النظرية: تتبلور املنطلقات النظرية لتعزيز 
الفرص التنافسية يف أدوار اجلامعات السعودية يف ضوء رؤية 

اململكة 2030فيما يلي:
توفري املتطلبات الالزمة لتعزيز الفرص التنافسية يف أدوار 

اجلامعات السعودية يف ضوء رؤية اململكة 2030.
تطوير املقررات والربامج واألنشطة ما يؤدِّي لتعزيز   ●
يف  السعودية  اجلامعات  أدوار  يف  التنافسية  الفرص 

ضوء رؤية اململكة 2030.
التنافسية يف  الفرص  لتعزيز  املؤيدة  نظراًيت  اعتماد   ●
اململكة  رؤية  ضوء  يف  السعودية  اجلامعات  أدوار 

.2030
2( املنطلقات العملية: تتحدد يف النقاط اآلتية:

يقتضي الواقع احمللي تطوير وحتسني خمرجات العملية   ●
الوطين  التحول  برانمج  يف  جاء  ما  وفق  اجلامعية 
)2020(، ورؤية اململكة )2030(، والذي تنصُّ 
على االهتمام ابلتعليم واالستفادة من الطاقات يف 
الفرص  تعزيز  على  العمل  يستوجب  مما  التنمية، 
التنافسية يف أدوار اجلامعات السعودية يف ضوء رؤية 

اململكة 2030.
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اثنًيا: فلسفة التصور املقرتح:
ينطلق التصور املقرتح لتعزيز الفرص التنافسية يف أدوار 
اجلامعات السعودية يف ضوء رؤية اململكة 2030من 
العملية  وهتيئة  حتسني  أنَّ  إىل  تستند  أساسية،  ركيزة 
التعليمية يف اململكة لدعم جهود التنمية، وذلك من 

خالل تبين الرؤى الفلسفية اآلتية:
الفرص  خلق  أبمهية  اجلامعية  القيادات  توعية   ●

التنافسية مع اجلامعات األخرى.
أمهية توفري املناخ الداعم لتعزيز الفرص التنافسية يف أدوار   ●
اجلامعات السعودية يف ضوء رؤية اململكة 2030.

اثلثًا: أهداف التصور:
هلذا التصور هدف عام، وعدد من األهداف اخلاصة، 

وذلك كما أييت:
اهلدف العام:

التنافسية يف  الفرص  تعزيز  إىل  التصور  يهدف هذا 
أدوار اجلامعات السعودية يف ضوء رؤية اململكة 2030.

األهداف اخلاصة:
من أهم األهداف ما يلي:

كشف واقع الفرص التنافسية يف أدوار اجلامعات   •
اململكة 2030. رؤية  السعودية يف ضوء 

الفرص  لتعزيز  الالزمة؛  املتطلبات  على  التعرف   •
التنافسية يف أدوار اجلامعات السعودية يف ضوء 

.2030 اململكة  رؤية 
وضع اآلليات املناسبة؛ لتعزيز الفرص التنافسية يف أدوار   •
اجلامعات السعودية يف ضوء رؤية اململكة 2030.

رابًعا: متطلبات حتقيق التصور املقرتح:
أبرز املتطلبات املساعدة لتحقيق أهداف التصور املقرتح، ما يلي:

الفرص  تعزيز  تدعم  اليت  اجلامعية  اللوائح  تطوير   •
التنافسية يف أدوار اجلامعات السعودية يف ضوء 

 .2030 اململكة  رؤية 
ممارسة التحفيز لتعزيز الفرص التنافسية يف أدوار   •
.2030 اململكة  رؤية  ضوء  يف  السعودية  اجلامعات 

خامًسا: معوقات تطبيق التصور:  
هناك عدد من املعوقات اليت قد حتول دون تعزيز  ●

السعودية  اجلامعات  أدوار  يف  التنافسية  الفرص 
تلك  أبرز  من   ،0302 اململكة  رؤية  ضوء  يف 

املعوقات:
 ضعف النظم اجلامعية لتعزيز الفرص التنافسية يف  ●

أدوار اجلامعات السعودية يف ضوء رؤية اململكة 
 .0302

عدم قيام أعضاء هيئة التدريس بدورهم يف تعزيز  ●
الفرص التنافسية يف أدوار اجلامعات السعودية يف 

ضوء رؤية اململكة 0302.
سادًسا: آليات تطبيق التصور املقرتح:

تعزيز  دون  حتول  اليت  املعوقات  على  التغلب  ميكن 
السعودية يف ضوء  التنافسية يف أدوار اجلامعات  الفرص 

اآلتية: اآلليات  خالل  2030من  اململكة  رؤية 
2-التعاون يف تبادل املعارف واخلربات واملهارات؛ لتعزيز 
الفرص التنافسية يف أدوار اجلامعات السعودية يف ضوء 

رؤية اململكة 2030.
الفرص  لتعزيز  املستمر؛  والتقييم  واملراجعة  املتابعة   -4
التنافسية يف أدوار اجلامعات السعودية يف ضوء رؤية 

.2030 اململكة 
التنافسية  الفرص  لتعزيز  التصور  مقرتحات  سابًعا: 
اململكة  رؤية  ضوء  يف  السعودية  اجلامعات  أدوار  يف 

 :2030
املتميزين  املدرسني  لتحفيز  واملعنوي  املادي  التشجيع   •
ابجلامعات؛ لدعم قيام اجلامعات السعودية أبدوارها يف 
تعزيز الفرص التنافسية يف ضوء رؤية اململكة 2030.

التدريس  الباحثني وتشجيعهم من أعضاء هيئة  دعم   •
املستقبلية. البحوث  على  والطالب 

التوسع يف إنشاء احلاضنات ومراكز البحوث واملختربات   •
ابجلامعات.

تعزيز التعاون بني اجلامعة واملؤسسات اجملتمعية يف حتقيق   •
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احتياج اجملتمع املستقبلي.
يف  للمشتغلني  واضحة  عمل  وخطط  برامج  إحداث   •

اجملتمعي. العمل 
توصيات الدراسة: 

يف ضوء النتائج اليت جرى التوصل إليها، فإنَّ الدراسة   .1
توصي مبا يلي:

التشجيع املادي واملعنوي لتحفيز املدرسني املتميزين   .2
ابجلامعات؛ لدعم قيام اجلامعات السعودية أبدوارها 
اململكة  رؤية  ضوء  يف  التنافسية  الفرص  تعزيز  يف 

.2030
دعم الباحثني وتشجيعهم من أعضاء هيئة التدريس   .3

املستقبلية. البحوث  على  والطالب 
البحوث  ومراكز  احلاضنات  إنشاء  يف  التوسع   .4

ابجلامعات. واملختربات 
اجملتمعية يف  اجلامعة واملؤسسات  التعاون بني  تعزيز   .٥

املستقبلي. اجملتمع  احتياج  حتقيق 
إحداث برامج وخطط عمل واضحة للمشتغلني يف   .6

اجملتمعي. العمل 
مقرتحات للدراسات املستقبلية:

اليت  الصعوابت  حول  مستقبلية  دراسات  إجراء 
للقيام أبدوارها يف  السعودية  اجلامعات  تواجه 
تعزيز الفرص التنافسية يف ضوء رؤية اململكة 

.2030
إجراء دراسات مستقبلية حول سبل احلّد من الصعوابت   •
اليت تواجه اجلامعات السعودية للقيام أبدوارها يف تعزيز 

الفرص التنافسية يف ضوء رؤية اململكة 2030.

  املصادر واملراجع:
 أواًل: املراجع العربّية:

"املشروعات  )2009م(،   حممد  إبراهيم  نصحي، 
التنافسية يف اجلامعات املصرية بني الواقع واملأمول 
الدويل  املؤمتر  الرتبية"،  على كليات  التطبيق  مع 

الثاين لتطوير التعليم العايل بعنوان اجتاهات معاصرة 
يف تطوير األداء اجلامعي، جامعة املنصورة، 2-1 

نوفمرب.
"تصور  )2015م(،  علي  عبدهللا  كاسي،  آل 
استخدام  مهارات  لتنمية  تدرييب  لربانمج  مقرتح 
إسرتاتيجيات التعليم والتعلم الفعَّال املتمركز حول 
الطالب لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك 
خالد يف ضوء معايري اجلودة الشاملة "، جملة الزرقاء 
الزرقاء  جامعة  اإلنسانية،  والدراسات  للبحوث 

اخلاصة، األردن، 1٥ )2( 141-122.
لرفع  "تصور مقرتح  الباز، أمحد نصحي )2017م(، 
مستوى امليزة التنافسية يف البحث العلمي ملؤسسات 
نظر  وجهة  من  البحرين  مملكة  يف  العايل  التعليم 
أعضاء هيئة التدريس فيها"،  اجمللة العربية لضمان 
 )29(10 اليمن،  اجلامعي،  التعليمي  يف  اجلودة 

.1٥9-133
البدوي، أمل حممد حسن )2017م(، "رؤية مقرتحة 
التنافسية  امليزة  لتحقيق  األكادميية  القيادات  لدور 
الدولية  الرتبوية  اجمللة  خالد"،  امللك  جبامعة 

املتخصصة، 6 )11( 1٥4-124
على  بذور  )2013م(،  جاسم  حممد  حجي،  بو 
التنافسية )حنو جيل جديد من احلكومات  طريق 

امللهمة(، الراًيض، منتدى املعارف.
تطبيق  "أثر  )2012م(،  تركي،  ألياس،  بوضياف، 
منوذج إدارة عالقة الزبون (CRM) يف حتقيق امليزة 
التنافسية"، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة قسنطينة، 

اجلزائر، )38( 296-27٥.
سليمان  بن  غضيان  بن  هلال  ضيف  محرون، 
القيادات  لدى  األداء  "إدارة  )2011م(، 
رسالة  ميدانية"،  دراسة  تبوك:  جبامعة  األكادميية 
اخلليج العريب السعودية، 32 )119( 134-8٥.

ارتباط  "دراسة  )2010م(،  حممد  احلواجرة، كمال 
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التنافسي  ابألداء  املعريف  املال  رأس  إسرتاتيجيات 
للعلوم  الشارقة  جامعة  جملة  للمؤسسات"، 

اإلنسانية واالجتماعية 2 )7( 314-28٥.
بني  "التنافسية  )201٥م(،  صربي  حممد  احلوت، 
الرتبوية، )3( ٥، 127  املعرفة  اجلامعات"، جملة 

.1٥7 –
خاطر، حممد إبراهيم )201٥م(، "تدويل التعليم أحد 
الرتبية  جملة كلية  التنافسية"،  امليزة  حتقيق  مداخل 

.278-223 ،)87(
اخلطة التنفيذية لربانمج التحول الوطين )2018م(، 
برانمج التحول الوطين، اململكة العربية السعودية. 
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دور  "تطوير  )2017م(،  غالب  سلطان  الدحياين، 
حتقيق  يف  التدريس  هيئة  ألعضاء  املهنية  التنمية 
امليزة التنافسية جلامعة الكويت: دراسة مستقبلية"، 
جملة دراسات تربوية ونفسية، كلية الرتبية، الزقازيق، 

مصر، )٥9( 182-317.
بنت فهيد بن وليد )2015م(،  السبيعي، اجلوهرة 
برامج  يف  االفرتاضية  الفصول  استخدام  "تقومي 
سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  بُعد:  عن  التعليم 
اإلسالمية أمنوذًجا"، جملة كلية الرتبية: جامعة بنها 

– كلية الرتبية، 26 )103(، 4٥ -82.
"واقع  )2016م(،  انصر  بن  عبدالعزيز  الشثري، 
ابجلامعات  اإلسرتاتيجي  التخطيط  ومتطلبات 
السعودية؛ لتحسني قدرهتا التنافسية"، جملة العلوم 
 )6( سعود،  بن  حممد  اإلمام  جامعة  الرتبوية، 

.224-22٥
متطلبات  )2018م(،  العظيم  عبد  أماين  شليب، 
ضوء  يف  املنصورة  جلامعة  التنافسية  امليزة  حتقيق 
بعض اخلربات العاملية رؤية تربوية معاصرة، )رسالة 
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الباحث، )10( ، 298-30٥.
الصانع، خولة عبدالعزيز )2019م(، "دراسة تقوميية 
لدرجة احلاجة ملعايري تصنيف للجامعات األردنية 
من وجهة نظر األكادمييني اإلداريني فيها"، جملة 

احتاد اجلامعات العربية، 39 )1( 63-74.
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التصنيفات العاملية"، اجمللة الدولية املتخصصة، 6 

.327-306 ،)3(
اخلدمات  تسويق  )2014م(،  مربوك  بدر  العتييب، 
التنافسية  القدرة  حتسني  يف  ودوره  اجلامعية 
السعودية تصور مقرتح حلالة جامعيت  للجامعات 
أم القرى وامللك عبد العزيز من وجهة نظر أعضاء 
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املتطلبات  "أمهية  )2016م(،  فهاد،  حممد  اللوقان، 
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سعود. 
لتقومي  الدويل  املؤمتر  )2018م(،  التعليم  تقومي  هيئة 
تنميتها  املستقبل،  مهارات  بعنوان:  التعليم 
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من   6 إىل   4 من  الفرتة  يف  الراًيض،  وتقوميها، 
ديسمرب 2018م.

أرحيم، سامية مسري )2018(، درجة ممارسة اإلداريني 
وعالقتها  املعرفة  إلدارة  الفلسطينية  اجلامعات  يف 
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The levels of Mathematical Proficiency among grade 5 students

 in Arras schools
Dr. Bader Mohammed Aldalan
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 College of Education, Qassim University

املفاهيمي،  االستيعاب  الرايضية،  الرباعة  املفتاحية:   الكلمات 
الطالقة اإلجرائية، الكفاءة اإلسرتاتيجية، االستدالل التكيفي. 

الرايضية  الرباعة  قياس مستوايت  إىل  الدراسة  امللخص: هدفت 
اإلسرتاتيجية  الكفاءة  اإلجرائية،  الطالقة  املفاهيمي،  )االستيعاب 
يف  االبتدائي  اخلامس  الصف  طالب  لدى  التكيفي(،  واالستدالل 
حمافظة الرس، وتكّونت العينة من 82 طالًبا و 39  طالبة، ومُجُِعت 
البياانت عرب اختبار من إعداد الباحث، وقد أظهرت الدراسة عدًدا 
من النتائج منها: أنَّ مستوى الطالب كان مرتفًعا يف الرباعة الرايضية 
والكفاءة  اإلجرائية   والطالقة  املفاهيمي  االستيعاب  ويف  عام،  بوجٍه 
اإلسرتاتيجية، وكان متوسطًا يف االستدالل التكيفي، كما أنَّه ال يوجد 
فرق بني مستوايت الطالب والطالبات يف الرباعة الرايضية بوجٍه عام 
والذي  التكيفي،  اإلسرتاتيجية واالستدالل  الكفاءة  ماعدا  وعناصرها 
لصاحل  وذلك  والطالب  الطالبات  مستوايت  يف  فروق  هناك  كان 

الطالبات.    

Key Words: Mathematical Proficiency, Conceptual Un�
derstanding, Procedural Fluency, Strategic Competence.

Abstract: This study aimed to measure the levels of mathe�
matical proficiency and its components (conceptual understand�
ing, procedural fluency, Strategic competence, adaptive reason�
ing) among grade five students in Arras city.  The sample was 
82 male and 39 female students and the study tool was a test 
self-made by the researcher. Findings showed that the students’ 
levels were high for mathematical proficiency, conceptual un�
derstanding, procedural fluency and Strategic competence and 
were middle for adaptive reasoning. Also, it showed that there 
were no statistically differences between the students male and 
female levels in mathematical proficiency, conceptual under�
standing and procedural fluency. Whereas there were statisti�
cally differences between the students male and female levels 
in Strategic competence and adaptive reasoning for female.
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مقدمة:
يعدُّ علم الرايضيات من أهم العلوم يف حياتنا اليومية؛ 
األساسية  العلوم  عليها  يُبىن  اليت  القاعدة  إنَّه  حيث 
األخرى؛ ولذا فهو يؤدِّي دورًا مهًما يف تشويق الطالب 
 Huang, Huang, & Wu,( املختلفة  العلوم  لتعلم 
وقتنا  يف  املستخدمة  التقنيات  معظم  أنَّ  2014(. كما 

احلاضر تعتمد على هذا العلم. لذلك أصبح لتعليم وتعلُّم 
الرايضيات أمهيًة ابلغة يف احلياة، وأصبحت اجملتمعات 
بتطوير وحتسني مناهجها يوجٍه عام، والرايضيات  هتتم 
بوجٍه خاص وفق ما يطرأ من تغريات يف خمتلف اجملاالت. 
وأتيت هذه املكانة العالية نتيجة ملا تتطلبه احلياة العامة 
من امتالك الفرد ملهارات ومعارف يستخدمها املتعلمون 
أثناء مواقف احلياة املختلفة؛ حيث تساعد الرايضيات 
على حل مشكالت أكرب يف حياهتم اليومية وتزيد من 
فرًصا  وتوفر  املعارف  من  وتزيد  التحليل،  يف  مهاراهتم 
للمشاركة بفعالية يف اجملتمع، وجتهز الفرد لاللتحاق يف 

 .)Zevenbergen, 2004( املستقبلية  الوظائف 
بتوفر  متسارع وخباصة  نعيش يف عصر  إنَّنا  وحيث 
التقنية؛ لذا جيب أن يتوافر لدى الطالب القدرة على 
الرايضية وتطويعها  والعمليات واملعرفة  املهارات  تكامل 
حلل املشكالت داخل الفصل وخارجه، كما جيب أن 
يعدُّ الطالب؛ حبيث يتوافر لديهم براعة رايضية تشمل 
معارف ومهارات وكفاايت تؤهلهم للعمل والتعايش يف 
 Redecker & Johannessen,(القرن الواحد والعشرين

 .)2013

Na� أمريكا يف  للبحوث  الوطين  اجمللس   ويُعرِّف 
tional Research Council (NRC) Mathemat�

الرايضيات  بتعلم  الرايضية  الرباعة   ical Proficiency

بنجاح، واليت تشتمل على مخسة عناصر مرتابطة هي: 
 ،conceptual understanding االستيعاب املفاهيمي
الكفاءة   ،procedural fluency اإلجرائية  الطالقة 
االستدالل   ،Strategic competence اإلسرتاتيجية 

pro- املنتجة  والرغبة   reasoning  adaptive  التكيفي
يعين  املفاهيمي  فاالستيعاب   .disposition  ductive

والعالقات  والعمليات  املفاهيم  استيعاب  على  القدرة 
املهارات  اإلجرائية  الطالقة  تعين  حني  يف  الرايضية، 
وبصورة  ودقة كفاءة  مبرونة  العمليات  إلجراء  الالزمة 
القدرة  تعين  اإلسرتاتيجية  الكفاءة  أنَّ  صحيحة، كما 
ويعين  الرايضية،  املشكالت  وحل  ومتثيل  صياغة  على 
التفكري االستداليل القدرة على التفكري املنطقي والتأمل 
املنتجة  الرغبة  األخري  العنصر  ويرمز  والتربير.  والتفسري 
إىل اقرتان إحساس املتعلم بقيمة وأمهية الرايضيات كعلٍم 
Kilpat- )مفيٍد وواقعي وجمدي مع جد املتعلم وجهوده 

.)rick et al.,2001,p. 5

طالهبا؛  إعداد  إىل  اجملتمعات  تسعى  لذلك  نتيجة 
ليكونوا ابرعني رايضًيا بتوفري الفرص التعليمية واملناهج 
والتزود  واألفكار،  املفاهيم  الستيعاب  واحملفزة  املناسبة 
وتفسريها،  املشكالت  حل  على  والقدرة  ابملهارات 
والقدرة على التفكري املنطقي، وذلك وفق اإلميان أبمهية 

الدراسي.  الفصل  يف  يتعلمونه  ما  وفائدة 
وتعلُّم  تعليم  جمال  يف  الرايضية  الرباعة  ألمهية  ونظرًا 
الرايضيات تناولت الدراسات موضوع الرباعة من عدة 
الرباعة  مستوى  بقياس  اهتمت  البحوث  فبعض  زوااي. 
ومقارنتها  )العمري،2012(  كدراسة  املعلمني  لدى 
Tay-( ،)2018  مبستوى براعة طالهبم كدراسة )حسن،

من  عدد كبري  حبث  lor-Buckner, 2014(، كذلك 

الباحثني أثر استخدام متغريات على عنصر أو أكثر من 
عناصر الرباعة الرايضية، كدراسة أثر استخدام إسرتاتيجية 
قائمة على الربط والتمثيل الرايضي )املصاروة، 2012(، 
الراايت،2014(، حل  )أبو  ملرزانو  التعلم  أبعاد  منوذج 
املشكالت )Samuelsson, 2010(، األلعاب التعليمية 
املتمايز  التدريس   ،)Nelson-Walker et al., 2013(

)عبداحلميد،  املعرفية  الرحالت  )حسن،2016(، 
واقع  دراسة  على  البعض  ركز  وغريها. كما   )2017
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ملراحل  الرايضية  الرباعة  ضوء  يف  التدريسية  املمارسات 
املختلفة كما يف دراسة )الصالحي، 2019(،  التعليم 
)الغامدي،  االبتدائية،  للمرحلة   )2019 و)الشمري، 
للمرحلة   )2019 والشلهوب،  و)القرين   )2016
املتوسطة و)العمري، 2017( للمرحلة الثانوية، كما قام 
البعض بتحليل حمتوى الكتب الدراسية لقياس مدى توافر 
عناصر الرباعة الرايضية فيها كدراسة )املالكي، 2019( 
واليت   )Bieda, Ji, Drwencke, & Picard, 2014(و
تناولت حتليل كتب الصفوف العليا يف املرحلة االبتدائية 
يف السعودية ويف أمريكا، ودراسة )Sanni, 2009( يف 
بعض  تناولت  إفريقيا. كما  جلنوب  املتوسطة  املرحلة 
الدراسات قياس مستوى مُجيع عناصر الرباعة الرايضية أو 
بعضها لدى الطالب يف مراحل التعليم املختلفة كقياس 
 Almeda, Cruz, &( املفاهيمي  االستيعاب  مستوى 
 ،)McDermott, 2015( املنتجة  الرغبة   ،)Dy, 2013

والكفاءة  اإلجرائية  والطالقة  املفاهيمي  االستيعاب 
املفاهيمي  )Wu, 2008(،االستيعاب  اإلسرتاتيجية 
واالستدالل  اإلسرتاتيجية  والكفاءة  اإلجرائية  والطالقة 
التكيفي )املنويف واملعثم، 2018(، ومُجيع عناصر الرباعة 

)املطريي،2020(.   ،)2018 )امللوحي، 
يتضح مما سبق اهتمام الباحثني يف موضوع الرباعة 
الرايضية منذ بداية تناوهلا من قبل NRC إىل يومنا هذا؛ 
ثالثة حماور: حبوث يف  تناوهلا من خالل  حيث جرى 
براعة احملتوى الذي يقدم للمتعلم، وحبوث يف براعة املعلم 
وقياس  تنمية  يف  وحبوث  املستخدمة،  تدريسه  وطرائق 
الرباعة الرايضية لدى املتعلم؛ ونظرًا ألمهيتها وأمهية توافرها 
توافر  درجة  بقياس  الباحثني  بعض  قام  املتعلمني  لدى 
عناصر الرباعة الرايضية لدى املتعلمني كدراسة املطريي 
)2020(، اليت أشارت إىل عدم متكن طالبات الصف 
الرابع االبتدائي يف الرباعة الرايضية ككل ودراسة املنويف 
طالب  متكن  عدم  أظهرت  حيث  )2018(؛  واملعثم 
الرايضية ككل، كما  الرباعة  يف  متوسط  الثاين  الصف 

وجدت دراسة امللوحي )2018( أنَّ مستوى طالبات 
االستيعاب  يف  منخفض  االبتدائي  السادس  الصف 
اإلسرتاتيجية،  والكفاءة  اإلجرائية  والطالقة  املفاهيمي 
املنتجة،  الرغبة  يف  ومتوسط  التكيفي  واالستدالل 
بقياس مستوى متكن طالب  الدراسات  وأوصت هذه 
الرايضية.   الرباعة  املختلفة يف  التعليم  مراحل  وطالبات 

مشكلة الدراسة:
هتتم احلكومات بوجٍه عام بتطوير مناهجها الدراسية 
طالهبا  وإلعداد  املعريف  االنفجار  ملواكبة  ابستمرار؛ 
اإلعداد الالزم ملواجهة حتدايت احلياة. فقد قامت وزارة 
التعليم يف اململكة العربية السعودية بتنفيذ مشروع تطوير 
سلسلة  مواءمة  طريق  عن  الطبيعية  والعلوم  الرايضيات 
الرايضيات  ملناهج  العاملية   McGraw Hill ماجروهيل 
والعلوم الطبيعية جلميع مراحل التعليم العام، واليت حتتوي 
على جمموعة من املواد التعليمية ككتاب الطالب ودليل 
املعلم ومصادر إثرائية والذي ابتدأ تطبيقه يف عام 1430-

1431هـ )وزارة التعليم، 2009(. وقد اعتمدت هذه 
اليت  املدرسية  الرايضيات  معايري  وثيقة  على  السلسلة 
أصدرها اجمللس القومي ملعلمي الرايضيات يف الوالايت 
 The National Council of Teachers ofاملتحدة
أنَّ  )NCTM, 2000, 2006(، كما   Mathematics

الطالب واجتاهاته  بتحسني حتصيل  السلسلة هتتم  هذه 
الطالب  الرايضية لدى  الرباعة  الرايضيات، وتنمي  حنو 

التعليمية )املنويف واملعثم، 2018(.  جبميع املراحل 
لذا هتتم اجملتمعات ابملشاركة يف االختبارات الدولية 

واليت تقيس مستوى حتصيل طالهبا يف الرايضيات 
مثل:  األخرى،  الدول  طالب  مبستوايت  وتقارهنا 
 Programme“ اختبارات الربانمج الدويل لتقييم الطلبة
 for International Student Assessment” PISA

الرايضيات  يف  الدولية  التوجهات  دراسة  واختبارات 
Trends in International Mathemat-“  ” موالعلو

أظهرت  حيث  ics and Science Study TIMSS؛ 
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أداء طالب  نتائج اختبارات TIMSS تدين مستوايت 
العاملي؛  للمتوسط  ابلنسبة  السعودية  العربية  اململكة 
حيث حتصلت اململكة على متوسطات حتصيل بلغت 
 ،2015 عام  يف   383 و   ،2011 عام  يف   410
ومتوسطات  الرابع،  للصف   2019 عام  يف  و398 
 ،2011 للعام  و394   ،2007 للعام   329 حتصيل 
و368 للعام 2015، و394 يف العام 2019 للصف 
الثامن، ويالحظ استمرار تدين املستوى من 2007 إىل 
املنخفض من  املستوى  2019؛ حيث حّددت درجة 
 Mullis, Martin, & Foy,( 475 400 إىل أقل من

  .(2008 2012, 2015, 2019

االختبارات  درجات  يف  عام  ضعف  لوجود  ونظرًا 
TIMSS لطالب اململكة العربية السعودية يف صفوف 

وعدم  لتدين  وكذلك  املتوسط،  والثاين  االبتدائي  الرابع 
متكن الطالب من الرباعة الرايضية كما أظهرت بعض 
واملعثم  واملنويف   )2020( املطريي  الدراسات كدراسة 
هذه  فكرة  جاءت   ،)2018( وامللوحي   )2018(
مستوى  بقياس  مشكلتها  حتديد  ميكن  واليت  الدراسة 
الرباعة  عناصر  يف  االبتدائي  اخلامس  الصف  طالب 
يوجد  ال  الباحث  علم  حدِّ  على  إنَّه  حيث  الرايضية؛ 
دراسة تناولت هذا املوضوع يف اململكة العربية السعودية. 

أسئلة الدراسة:
تسعى الدراسة إىل اإلجابة على السؤال اآليت:

1. ما مستوى الرباعة الرايضية لدى طالب الصف 
اخلامس االبتدائي يف حمافظة الرس؟ ويتفرع منه األسئلة 

الفرعية اآلتية:
طالب  لدى  املفاهيمي  االستيعاب  مستوى  ما   .2

الرس؟ حمافظة  يف  االبتدائي  اخلامس  الصف 
ما مستوى الطالقة اإلجرائية لدى طالب الصف   .3

الرس؟ حمافظة  يف  االبتدائي  اخلامس 
طالب  لدى  اإلسرتاتيجية  الكفاءة  مستوى  ما   .4

الرس؟ حمافظة  يف  االبتدائي  اخلامس  الصف 

ما مستوى االستدالل التكيفي لدى طالب الصف   .5
اخلامس االبتدائي يف حمافظة الرس؟

ما مستوى االستيعاب املفاهيمي والطالقة اإلجرائية   .6
لدى  التكيفي  واالستدالل  اإلسرتاتيجية  والكفاءة 
طالب الصف اخلامس االبتدائي يف حمافظة الرس؟

الرايضية  الرباعة  أبعاد  مستوى  خيتلف  7. هل 
)االستيعاب املفاهيمي والطالقة اإلجرائية والكفاءة 
التكيفي(، لدى طالب  اإلسرتاتيجية واالستدالل 
الصف اخلامس االبتدائي مبحافظة الرس ابختالف 

)طالب/طالبات(؟  اجلنس 
أمهية الدراسة:

تتحدد أمهية هذه الدراسة ابآليت:
الرايضية  الرباعة  عناصر  مستوى  واقع  تشخيص   .1
لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي يف حمافظة 

ُوجدت. إن  الضعف  مكامن  وإبراز  الرس 
لطالب  الرايضية  الرباعة  لقياس  مقياس  إضافة   .2
قد  املوجودة  لألدبيات  االبتدائي  اخلامس  الصف 

طالهبم. مستوايت  بتشخيص  املعلمني  يفيد 
املسامهة يف إثراء الدراسات العربية املتعلقة مبوضوع   .3

الرايضية. الرباعة 
أهداف الدراسة:

الرباعة  مستوى  على  التعرف  إىل  الدراسة  هتدف 
يف  االبتدائي  اخلامس  الصف  طالب  لدى  الرايضية 

اآلتية: األهداف  حتقيق  خالل  من  الرس  حمافظة 
حتديد مستوى االستيعاب املفاهيمي لدى طالب   .1

الرس. االبتدائي يف حمافظة  اخلامس  الصف 
طالب  لدى  اإلجرائية  الطالقة  مستوى  حتديد   .2

الرس. حمافظة  يف  االبتدائي  اخلامس  الصف 
حتديد مستوى الكفاءة اإلسرتاتيجية لدى طالب   .3

الرس. حمافظة  يف  االبتدائي  اخلامس  الصف 
طالب  لدى  التكيفي  االستدالل  مستوى  حتديد   .4

الرس. حمافظة  يف  االبتدائي  اخلامس  الصف 
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والطالقة  املفاهيمي  االستيعاب  مستوى  حتديد   .5
واالستدالل  اإلسرتاتيجية  والكفاءة  اإلجرائية 
التكيفي لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي يف 

الرس. حمافظة 
مستوايت  بني  االختالف  مستوى  على  التعرف   .6
طالب الصف اخلامس االبتدائي يف حمافظة الرس 
اجلنس  ابختالف  ومكوانهتا  الرايضية  الرباعة  يف 

)طالب/طالبة(.
حدود الدراسة:

تقتصر هذه الدراسة على احلدود اآلتية:
اخلامس  - الصف  املكانية: طالب وطالبات  احلدود 

الرس. االبتدائي يف حمافظة 
احلدود الزمانية: طُبقت أداة الدراسة خالل الفصل  -

-2441 الدراسي  العام  من  األول  الدراسي 
3441ه. 

الرايضية:  - الرباعة  مكوانت  املوضوعية:  احلدود 
االستيعاب املفاهيمي والطالقة اإلجرائية والكفاءة 
دون  فقط،  التكيفي  واالستدالل  اإلسرتاتيجية 
املنتجة واليت ختتلف يف طبيعتها عن  الرغبة  تناول 

املكوانت. ابقي 
مصطلحات الدراسة:

:Mathematical Proficiency 1- الرباعة الرايضية
بنجاح،  الرايضيات  تعلُّم  الرايضية  ابلرباعة  يقصد 
االستيعاب  مرتابطة هي:  عناصر  على مخسة  وتشتمل 
الطالقة   ،conceptual understanding املفاهيمي 
اإلجرائية fluency procedural، الكفاءة اإلسرتاتيجية 
adap- االستدالل التكيفي ،competence Strategicc

productive disposi- والرغبة املنتجة tive reasoning

ا  Kilpatrick et al.,2001,p:5( tion(، وقد ُعرفت أبهنَّ

الرايضيات اليت تشمل كل جوانب  إحدى نواتج تعلُّم 
)املصاروة،2012،  الرايضية  واملعرفة  والكفاءة  اخلربة 
على  القدرة  ا:  أبهنَّ إجرائًيا  الباحث  ويُعرفها  ص11(، 

والقيام  الرايضية،  والعالقات  والعمليات  املفاهيم  فهم 
ابإلجراءات مبرونة ودقة وإتقان، وتوظيفها يف متثيل وحل 
املشكالت الرايضية وفق تفكري منطقي، وأبسلوب مربر 
وتقاس  احلياة،  يف  للرايضيات  واملنفعة  ابلفائدة  مرتبط 
الرباعة  اختبار  يف  الطالب  عليها  حيصل  اليت  ابلدرجة 

الرايضية. 
 The Strands of الرايضية  الرباعة  مكوانت   -2

:Mathematical Proficiency

يها البعض خيوطًا أو فروًعا أو مكوانت الرباعة  ُيسمِّ
ُتكوِّن  واليت  املرتابطة،  اخلمسة  العناصر  وهي  الرايضية 
الرباعة الرايضية، وهي: االستيعاب املفاهيمي، الطالقة 
التكيفي  االستدالل  اإلسرتاتيجية،  الكفاءة  اإلجرائية، 
والرغبة املنتجة، وسوف يوضح كل مكون ابلتفصيل يف 

البحث. أدبيات 
 Levels of الرايضية  الرباعة  مستوايت   -3

 :Mathematical Proficiency
يف هذه الدراسة تصنف مستوايت الرباعة الرايضية إىل 
ثالثة مستوايت تتدرج من مستوى منخفض إىل متوسط 
مث مرتفع، ويصنف مستوى براعة الطالب الرايضية على 
حسب الدرجة اليت حتصل عليها ابالختبار املعد لذلك.  

أدبيات الدراسة
1. مفهوم الرباعة الرايضية وتطورها:

ُنشر NRC يف عام 2001 تقرير عن تطور معىن 
مفهوم  أنَّ  إىل  أشار  حيث  الناجح؛  الرايضيات  تعلُّم 
القرن  الناجح مرَّ بعدة تغريات خالل  الرايضيات  تعلم 
والتعليم؛  اجملتمعات  يف  عدة  لتغريات  نتيجة  العشرين؛ 
احلسابية  ابلعمليات  القيام  على  القدرة  اعتربت  حيث 
القرن  من  األول  النصف  الرايضيات يف  تعلُّم  جناح يف 
العشرين مث تغري مفهوم النجاح يف تعلُّم الرايضيات إىل 
فهم البنية الرايضية وتوحيد األفكار، وذلك خالل الفرتة 
1950-1960، تال ذلك حركة العودة إىل األساسيات 
يعين  الرايضيات  تعلُّم  يف  النجاح  أنَّ  إىل  تنادي  واليت 
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ودقة،  بسرعة  احلسابية  ابلعمليات  القيام  على  القدرة 
الثمانينات  فرتة  يف  اإلصالحية  التغيري  حركة  تبنت 
واليت  الرايضية،  القوة  تطوير  على  الرتكيز  والتسعينات 
بني  والرتابط  املشكالت  وحل  االستدالل  تشمل 
األفكار الرايضية وبني الرايضيات والعلوم األخرى، ويف 
البحوث  مبراجعة   NRC أل  قامت  القرن  هذا  مطلع 
والدراسات يف علم النفس املعريف وتعلُّم الرايضيات، ومن 
مثَّ تبّنت مصطلح الرباعة الرايضية والذي يرمز إىل تعلم 
الرايضيات بنجاٍح ويشمل كل جوانب اخلربة والكفاءة 
مرتابطة  عناصر  مخسة  من  ويتكون  الرايضية،  واملعرفة 
هي: االستيعاب املفاهيمي، الطالقة اإلجرائية، الكفاءة 
Kicl- )اإلسرتاتيجية، االستدالل التكيفي والرغبة املنتجة 

 .)patrick et al.,2001,p:115-116

واألجنبية  العربية  الدراسات  من  العديد  تناولت 
مصطلح Mathematiccal Proficcicency حيث اسُتخِدم 
مصطلح الرباعة الرايضية يف األدبيات العربية، ابإلضافة 
الراايت  الرايضية كأيب  الكفاءة  أمساه  البعض  أنَّ  إىل 
)2014(، طلبة )2009( وسيفني )2016(. وابلرغم 
الرايضية  الرباعة  ملصطلح  تعريفات  عدة  وجود  من 
ا تدور حول تعريف اجمللس القومي NRC؛ لتعلم  فإهنَّ
إىل  التعريفات  أغلب  تشري  حيث  بنجاح؛  الرايضيات 
متكن الطالب من خيوط الرباعة اخلمسة؛ حيث عرَّفت 
ا إحدى  املصاروة )2012، ص11( الرباعة الرايضية أبهنَّ
مكوانت  وتشتمل مخسة  الرايضيات،  تعلُّم  نواتج  أهم 
أساسية، كما عّرفه Freund )2011( أبنَّه انتج تعلُّم 
الرايضيات من دمج مخسة مكوانت هي: االستيعاب 
اإلسرتاتيجية،  الكفاءة  اإلجرائية،  الطالقة  املفاهيمي، 
االستدالل التكيفي والرغبة املنتجة. ويُعرفه أبو الراايت 
تنفيذ اإلجراءات  "املهارة يف  )2014: ص 56( أبنَّه 
والعمليات  املفاهيم  واستيعاب  عالية،  ودقة  مبرونة 
الرايضية، وذلك أثناء التفكري املنطقي والتأملي والتربير 

يصل  الرايضية، حىت  املشكالت  ومتثيل وحل  وصياغة 
قيمة  وذات  مفيدة  كمادة  الرايضيات  لرؤية  املتعلم 
ابقي  معظم  وتتشابه  استخدامها"،  الثقة يف  ويكتسب 
الدراسات يف تعريف مصطلح الرباعة الرايضية وابلرتكيز 
على خيوط أو مكوانت الرباعة الرايضية، كدراسة حسن 
 ،)2016( سيفني   ،)2012(  Groves  ،)2018(
وامللوحي   )2017( عبيدة   ،)2018( واملعثم  املنويف 

  .)2018(
 The Strands 2. أبعاد / خيوط الرباعة الرايضية

of Mathematical Proficiency
تناولتها األدبيات العربية بعدة مصطلحات، فالبعض 
يها عناصر الرباعة الرايضية، والبعض اآلخر يطلق  ُيسمِّ
عليها مصطلح مكوانت أو خيوط الرباعة الرايضية، حدَّد 
اجمللس الوطين للبحوث )NRC( مخسة عناصر مرتابطة 
الطالقة  املفاهيمي،  االستيعاب  هي:  الرايضية  للرباعة 
التكيفي  االستدالل  اإلسرتاتيجية،  الكفاءة  اإلجرائية، 
والرغبة املنتجة )Kilpatrick et al.,2001,p:5(. وسيتم 

تناوهلا ابلتفصيل على النحو اآليت:

 -Under- Conceptual  االستيعاب املفاهيمي
:standing

منذ  والفهم  االستيعاب  الدراسات موضوع  تناولت 
زمن طويل، فقد كتب Skemp )1976( عن نوعني من 
 icnstrumental understandicng اآليل  الفهم  الفهم: 
؛حيث   relaticonal understandicng العالقي  والفهم 
قواعد  القيام ابحلل وفق  القدرة على  أبنَّه  األول  عرف 
فيه  يقصد  الثاين  بينما  السبب،  إدراك  دون  حمفوظة 
معرفة كيف يتم احلل؟ وملاذا يتم هبذه الطريقة؟ فالطالب 
عندما يعطيه املعلم قاعدة "مساحة املستطيل = الطول 
× العرض"، ويطلب منه حساب مساحة أي مستطيل 
الذين لديهم فهم عالقي  معطى فتجد بعض الطالب 
حيسب املساحة بشكل صحيح مع إدراكه ملا يقوم به 
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اآلخر  والبعض  الشكل،  هبذا  تتم  وملاذا  من خطوات، 
حيصل على اجلواب الصحيح، لكنه ليس مدرًكا ملا يقوم 
به من عمل، وهؤالء غالًبا لديهم فهم آيل. ومثال آخر 
لذلك استخدام مقولة "اقلب الكسر مث أضرب " عند 
القسمة على كسر وهكذا. كما يرى Skemp أنَّ الفهم 
اآليل له فوائد على املدى القصري من حيث استهالك 
وقت أقل يف تعلم املهارات والعمليات؛ حيث يستخدم 
املتعلم سلسلة من اخلطوات للحل بينما الفهم العالقي 
أكثر تعزيزًا للمعىن يف التعلُّم وأطول وقت للتعلم، ويقوم 
بنفسه.  يبنيها  به  مفاهيم خاصة  ببناء خرائط  الطالب 
يؤكد )Lesh et al. (1987 على أنَّ الفهم يعين القدرة 
على التعرف والتحكم ابلفكرة أو املفهوم وترمُجته ومتثيله 
بينها. كذلك  العالقات  ومعرفة  خمتلفة  متثيالت  بعدة 
يف  املستخدمة  املعايري  بني  الفهم  مصطلح  معىن  تباين 
الوالايت املتحدة األمريكية؛ حيث ترى معايري كالفورنيا 
املسائل  حل  على  القدرة  به:  يُقصد  املفهوم  فهم  أنَّ 
املتعلقة يف املفهوم فقط بينما اختلفت من حيث املعىن 
واملفردات والكفاايت يف معايريNCTM؛ حيث أكدت 

.)Schoenfeld, 2010( الرايضيات بفهم  على تعلم 
املفاهيمي  االستيعاب   NRC تناول  حديثًا، 
والعمليات  املفاهيم  فهم  على  القدرة  أبنَّه  وعرَّفه 
لألفكار  املتكامل  الوظيفي  والفهم  الرايضية  والعالقات 
 Kiclpatricck, Swafford, & Ficndell, 2001,(الرايضية
العديد  تناولت   ،NRC تعريف  على  وبناًء   .)p. 118

حيث  املفاهيمي؛  االستيعاب  مصطلح  الدراسات  من 
عقلية  "عملية  أبنَّه  ص110(   :2009( طلبة  عرَّفه 
تعتمد على إدراك العالقات املتبادلة، وتظهر يف القدرة 
على شرح األفكار وتوضيح املفاهيم العلمية وتفسريها، 
والتوسع فيها يف مواقف جيدة وتصوير املشكلة وحلها 
بطريقة خمتلفة"، ويُعرفه املنويف واملعثم )2018: ص 70( 
أبنَّه "استيعاب املفاهيم والعمليات والعالقات الرايضية، 
واالستيعاب املفاهيمي هو ما يُعرفه املتعلمون ويفهمونه 

استخدام  ميكنهم  املتعلمني  أنَّ  مبعىن  ما،  مفهوٍم  حول 
أن   " أيًضا  به  يقصد  املفهوم"، كما  هذا  خصائص 
يكون املتعلم فهم متكامل لألفكار الرايضية، أي: فهم 
للحقائق والعالقات واألساليب الرايضية اليت يتعلموهنا، 
ابإلضافة لفهم أمهية الرايضيات ملعرفة األفكار اجلديدة 
وحل املشكالت اليت تواجه املتعلم")املصاروة،2012، 
االستيعاب  أنَّ   )2017( عبيدة  يرى  ص22(، كما 
الرايضية  للمفاهيم  العميق  الفهم  هو  املفاهيمي 
حسني  ويُعّرِفه  فيها.  املرتبطة  والعمليات  والتعميمات 
املعاجلة  على  التالميذ  "قدرة  أبنَّه  ص29(   ،2019(
الدقيقة للمفاهيم الرايضية واستيعاهبا، وما يرتبط هبا من 

رايضية". وعالقات  عمليات 
أبنَّه  مفاهيمي  استيعاب  لديه  الذي  املتعلم  يتصف 
يتعلم أكثر من جمرد حقائق وطرق حل ليس بينها ترابط؛ 
ابستمرار  لديه  الذهنية  املعرفية  شبكات  حُيدِّث  حيث 
فيبين معلوماته اجلديدة على معلوماته السابقة. كما أنَّ 
االستيعاب املفاهيمي يُعزز التذكر ويقلل من املعلومات 
أنَّ  الطالب  يستوعب  عندما  فمثاًل  تذكرها،  الواجب 
يقل  فسوف   2×4  =  4×2 يف  إبدايل كما  الضرب 
تقريًبا. كما  النصف  الضرب مبعدل  عليه تذكر جدول 
والطرق  احلقائق  تذكر  يعزز  املفاهيمي  االستيعاب  أنَّ 
وإمكانية إنتاجها مرة أخرى عند احلاجة هلا. وقد ذكر 
تقرير NRC أنَّ من مؤشرات توفر االستيعاب املفاهيمي 
التعبري عن املفهوم بعدة  لدى املتعلم قدرة املتعلم على 
نقطة  أو  0.5 ككسر  العدد  خمتلفة، كتمثيل  متثيالت 
على خط األعداد أو 50%، وبناء العالقات بني هذه 
التمثيالت املختلفة ومعرفة مىت يتم استخدام كل صيغة 

 .)Kilpatrick et al.,2001,pp:118-120(
عملية  املفاهيمي  االستيعاب  أنَّ  سبق  مما  يتضح 
معرفية  شبكات  ببناء  املتعلم  عقل  خالهلا  يقوم  عقلية 
جديدة، عن طريق حتديث البنية املعرفية القدمية مث ربطها 
ابلشبكات اجلديدة، فاملعرفة اليت أيخذها املتعلم ليست 
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ما  ضمن  متكامل  تكون ككل  بل  منفصلة،  معارف 
لديه من معارف سابقة. يتوافر لدى الطالب املستوعب 
املفهوم من عدة زوااي ومن  القدرة على رؤية  مفاهيمًيا 
التعبري أبي  بينها وميكنه  العالقة  ويُعرف  متثيالت  عدة 
يف  صورة  يستخدم كل  مىت  يعرف  منها، كما  صورة 
سياقها الصحيح، وبذلك يكون االستيعاب املفاهيمي 
أكثر فائدة للطالب من جمرد تذكر احلقائق والعمليات 
يف  يساعد  حيث  الرايضيات)MacGregor, 2013(؛ 
 Kiclpatricck et al.,( اإلجرائية  الطالقة  تنمية  حتفيز 

 .)2001 Sicegler, 2003

قام بعض الباحثني بدراسة أثر بعض املتغريات على 
 Almeda et al. تنمية االستيعاب املفاهيمي مثل دراسة
ملعاجلة  اليدوايت  استخدام  أثر  حبث  حيث  2013((؛ 

االخطاء يف الكسور لدى طالب الصف األول الثانوي 
يف الفلبني، وعلى تنمية االستيعاب املفاهيمي واملهارات 
حيث  جترييب؛  شبه  أبسلوٍب  الكسور  يف  اإلجرائية 
حدَّد األخطاء من خالل االختبار القبلي، مث استخدم 
اليدوايت لفرتة مث أعاد االختبار، وقد وجد أنَّ استخدام 
اليدوايت قد زاد من مستوى االستيعاب املفاهيمي لدى 

الطالب. 

 -:Fluency Procedural الطالقة اإلجرائية
عناصر  من  الثاين  العنصر  اإلجرائية  الطالقة  تعدُّ 
معرفة  ا  أبهنَّ  NRC عرَّفها  وقد  الرايضية،  الرباعة 
دقيقة،  ُتستخدم بصورة  اإلجراءات ومعرفة مىت وكيف 
Kicl- ا املهارة أبداء اإلجراءات بدقة ومرونة وإتقان  )وأهنَّ

 NCTM كما تُعرفها .)patricck et al., 2001, p. 121

مبنية  بكفاءة ودقة  للحساب  امتالك خوارزميات  ا  أبهنَّ
الكلية  األعداد  وعالقات  خلصائص  عميق  فهٍم  على 
 )Ficggicns, 2010( ويُعرفها .)NCTM,2000, p. 144(

الرايضية كاجلمع  ابلعمليات  القيام  على  القدرة  ا  أبهنَّ
والطرح والضرب والقسمة ذهنًيا أو كتابًيا، ومعرفة مىت 

سيفني  يُعرفها  العمليات. كما  هذه  تستخدم  وكيف 
ا "املهارة يف تنفيذ اإلجراءات  )2016، ص183( أبهنَّ

مناسبة".  وبطريقة  وفعالية  ودقة  مبرونة 
املعرفة  توافر  على  اإلجرائية  الطالقة  تشتمل 
ابلعمليات، وكيف ومىت تستخدم واملهارة إبداء اإلجراء 
مبرونة ودقة وإتقان أو كفاءة. فاملرونة يف أداء العمليات 
احلسابية مطلوبة من حيث تقدير املوقف الذي يتطلب 
االستجابة، فمثاًل ميكن للمتعلم استخدام اخلوارزميات 
حسابية  مسألة  حلل  والورقة  القلم  ابستخدام  التقليدية 
كجمع 145 + 289 مثاًل، أو ميكنه استخدام مهاراته 
يف إجراء العمليات ذهنًيا كتحويلها إىل 150 + 290 
من  ختتلف  املواقف  أنَّ  الناتج. كما  من   6 طرح  مث 
حيث االحتياج إىل انتٍج دقيٍق أو تقرييب، فاملتعلم ميكنه 
استخدام التقريب ألقرب عدٍد عندما يريد تقدير طول 
شيء ما، وقد حيتاج إىل حساب دقيق ابآللة احلاسبة 
 ،)Kiclpatricck et al.,2001( لدفع تفاصيل فواتري معينة
ومن مثَّ فإنَّ املرونة ترتبط غالًبا ابلقدرة على تقدير املوقف 

لذلك. وفًقا  والتصرف 
الدقة واإلتقان يف إجراء العمليات واملهارات يعدُّ مطلًبا 
للوصول إىل الطالقة اإلجرائية. فالطالب جيب أن حيسب 
حساابت بسيطة ذهنًيا أو كتابًيا بشكل صحيح دون 
استخدام وسائل مساعدة، كاآلالت احلاسبة أو جداول 
الضرب مثاًل. كذلك جيب أن يتحلى ابلقدرة على تقدير 
تتطلبه حياته  ملا  العملية احلسابية بسرعة وكفاءة؛  حل 
اليومية من مواقف حتتاج إىل حساب ذهين أو كتايب. 
ترتبط الطالقة اإلجرائية ابالستيعاب املفاهيمي، فهما 
ليسا منفصلني بل يعمال مًعا لتحقيق الوصول إىل الرباعة 
الرايضية. ليست الطالقة اإلجرائية جمرد تذكر خلطوات 
على  لتشتمل  ذلك  تتعدى  بل  معينة،  بعملية  القيام 
املعرفة ابلقيام ابلعمليات بدقة ومرونة وإتقان، ابإلضافة 
العمليات عليه  إىل املعرفة ابملفهوم الذي يتعلق إبجراء 
اإلجرائية  فالطالقة   .)Watson & Sullicvan, 2008(
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بدون استيعاب للمفهوم اجلاري العمل عليه سينتج عنه 
أداء للعمليات ليس له معىن، وبدون معرفة لسبب القيام 
بتلك الطرق، كما أنَّ االستيعاب املفاهيمي بدون القدرة 
على القيام ابلعمليات سينتج عمليات تفتقر إىل الدقة 
يساعد  فالفهم   .(Wu & An, 2007 2008)واإلتقان
نسيان،  وأقل  بسهولة وأبقل خطأ  ابملهارة  القيام  على 
Kicl- والتعلم  الفهم  تعزيز  يف  تساعد  املهارة  أنَّ  )كما 

الطالقة  من  املتمكن  الطالب   .)patricck et al.,2001

وتسهيل  تقييم  على  القدرة  تطوير  يستطيع  اإلجرائية 
العديد من التعابري وحل املشكالت وإظهار العالقات 
الرايضيات يف عدة أشكال كالرسومات، بينما سيصرف 
الطالب الذين ليس لديهم طالقة إجرائية جّل وقتهم يف 
الفهم  تطوير  على حساب  احلسابية  ابلعمليات  القيام 
العميق لألفكار الرايضية املعقدة )Ostler, 2011(. عند 
قد  الطالب  فإنَّ  ليست مفهومة  ملهارة  الطالب  ممارسة 
ميارسها بشكل خاطئ ويصعب عليه تصحيحها الحًقا، 
فاملمارسة مع فهم أفضل من املمارسة بدون فهم، كما 
أنَّ التعلم يكون معزواًل ويصعب معه تعلم موضوعات 
جديدة لعدم وجود شبكة معرفية قدمية يرتبط هبا، ومن 
مثَّ تكون العمليات معزولة بشكل كامل مما جيعل الطالب 
ا خمتلفة عن بعضها، كما أنَّ الرتكيز على احلل  يظن أهنَّ
العالقات  استكشاف  فرص  من  املتعلم  حيرم  الصحيح 
بني األفكار الرايضية. املهارة بدون فهم ليست إال جمرد 
تطبيق ملا تعلمه الطالب بينما عندما تكون مع فهم فهي 
عند  اخلطوات  واختصار  بتعديل  القيام  على  تساعده 
الضرورة، وقد أظهرت الدراسات أنَّ الفهم أساس لتنمية 

.)Kiclpatricck et al.,2001( الطالقة اإلجرائية

 -:competence Strategic الكفاءة اإلسرتاتيجية
على  القدرة  ا  أبهنَّ اإلسرتاتيجية  الكفاءة  تُعرَّف 
Kiclpat- الرايضية  املشكالت  وحل  ومتثيل  )صياغة 

الطالب  امتالك  تعين  ا  أهنَّ (، كما   ricck et al.,2001

ملهارات حل املسألة )Freund, 2011(، والقدرة على 
فعَّالة حلل  واختيار طرق  مناسبة  مناذج رايضية  صياغة 
ا قدرة الشخص  املشكالت )Ostler, 2011(. كما أهنَّ
على صياغة املشكلة رايضًيا واستخدام اخلربات السابقة 
حللها )Awofala, 2017(، وقد تعدَّدت التعريفات يف 
األدبيات وتدور جمملها حول القدرة على صياغة ومتثيل 
  .NRC وحل املشكالت الرايضيات كما جاء يف تعريف
 تتألف الكفاءة اإلسرتاتيجية وفق التعاريف املذكورة 
سابًقا من ثالثة عناصر: صياغة املشكلة، ومتثيل املشكلة، 
يواجه  الدراسي  الفصل  يف  فالطالب  املشكلة.  وحل 
مشكالت قد ِصيغت بصورة جيدة يف حمتوى الكتب 
املتبقيتني –  اخلطوتني  الطالب  من  واملطلوب  الدراسية 
فاملشكالت تكون  العامة  احلياة  التمثيل واحلل-أمَّا يف 
غري مصاغة، ومن مثَّ قد يواجه املتعلم صعوبة يف حتديد 
صياغتها  وعند  صياغتها  يستطيع  وال  املشكلة،  ماهية 
أثناء  هنا  الطالب  ويعتمد  الباقية،  اخلطوات  يستكمل 
صياغة املشكلة على خرباته السابقة ومعرفته لعدد من 
 .)Kiclpatricck et al.,2001( أنسبها  واختيار  احللول 

يقوم  أول خطوة  فإنَّ  املسألة مصاغة  عندما تكون 
هبا الطالب هو متثيلها رقمًيا، رمزاًي، لفظًيا أو ابلرسم. 
مبكوانت  ذهنية  صور  رسم  يتطلب  املشكلة  فتمثيل 
املشكلة األساسية وفهم املوقف، مث تكوين منوذج رايضي 
كرسم أو معادالت وحنوه، مع التأكيد على أمهية التنبه 
والتفرقة  الكمية  العناصر  إىل  املشكلة  منوذج  بناء  أثناء 
بني املعطيات واملطلوب ذهنًيا. كما جيب أن يستوعب 
الطالب أنَّ هناك تشاهبًا يف التمثيالت، فالطالب املبتدئ 
يركز فقط على الكلمات والسيناريو الوارد يف املسألة، 
املسألة  مكوانت  بني  العالقات  على  يركز  اخلبري  بينما 

.)Kiclpatricck et al.,2001( الستنباط طريقة حلها 
للوصول إىل درجة التمكن يف الكفاءة اإلسرتاتيجية 
حيتاج املتعلم إىل تعلُّم كيف يكون متثيل ذهين للمشكلة؛ 
مث  املوقف  مكوانت  بني  العالقات  جبميع  يلم  حبيث 
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يف  التدرج  هذا  يتسم  أن  وجيب  حلول،  عدة  يقرتح 
حلل  املطلوبة  املعرفة  منو  مع  تنمو  واليت  ابملرونة  العمل 
املشكالت غري املألوفة، اليت تتطلب مهارات تفكري عليا 
التحقق  التخمني أو  قد يستخدم حللها االستدالل أو 

.)2017 احلميد،  )عبد 
وترتبط الكفاءة اإلسرتاتيجية مع ابقي مكوانت الرباعة 
الرايضية ارتباطًا وثيًقا، ففي أثناء قيام الطالب حبل مشكلة 
غري مألوفة فإنَّه يعتمد على االستيعاب املفاهيمي؛ لتقييم 
مكوانت املسألة وطبيعتها وعالقتها مع بعضها البعض، 
وعلى الطالقة اإلجرائية يف حل املشكالت املألوفة بدقة 
وكفاءة، وعند حل املسألة بفهم دون كفاءة إسرتاتيجية 
فغالًبا يتم ذلك من خالل التخمني، وتستعمل الكفاءة 
MacGre- املالئمة  اإلجراءات  )اإلسرتاتيجية الختيار 

اإلسرتاتيجية  الكفاءة  فتطور   .)gor,2013,pp5-6

وتشجيًعا  سياقًا  يوفر  املألوفة  غري  املشكالت  حل  يف 
اخلاصة  املفاهيم  وفهم  املألوفة،  املشكالت  حلل  للتعلم 
فيها. فالكفاءة اإلسرتاتيجية حاضرة يف كل خطوة من 
احلساب، كما  يف  اإلجرائية  الطالقة  تطوير  خطوات 
تتطور الطالقة اإلجرائية أثناء استخدام اإلسرتاتيجيات 
تتاح  احلل.  طرق  من  لالختيار  الطالب  يُعّرِفها  اليت 
الفرصة لتعلم املزيد من املفاهيم واإلجراءات أثناء ممارسة 

 .)Kiclpatricck et al.,2001( حل املشكالت
فإنَّه  املتعلم  لدى  اإلسرتاتيجية  الكفاءة  توفر  عند 
يستطيع حتديد أفضل الطرق حلل املشاكل اليت تواجهه، 
لديه. كما  السابقة  ابملعرفة  ربطها  عليه  يسهل  كما 
خارج  بل  املدرسة،  يف  فقط  ليس  للمتعلم  مفيدة  ا  أهنَّ
املدرسة؛ حيث يواجه املتعلم مشاكل قد يصعب على 
من ليس لدية كفاءة إسرتاتيجية حتديد ماهية املشكلة 
اليت يواجهها وال كيف حتل على عكس املشكالت اليت 
على  مصاغة  تكون  عادة  واليت  الدراسي،  الصف  يف 
شكل مسألة يقوم الطالب حبلها، حل املشكالت اليت 
يف احلياة العامة يتطلب فهم لطبيعة املشكلة، مث صياغة 

منوذج هلا والتفكري مبرونة الختيار إسرتاتيجية حل مناسبة 
مث حل املشكلة. 

 - Reasoning Adaptive:االستدالل التكيفي
الرايضية  الرباعة  الرابع من مكوانت  املكون  يُعرَّف    
املنطقي  التفكري  على  القدرة  أبنَّه  التكيفي  االستدالل 
 Kiclpatricck( ابلعالقات بني املفاهيم واملواقف الرايضية
اخلطوات  مناسبة  تربير  على  والقدرة   ،)  et al.,2001

 Ostler, 2011(اإلجرائية املختارة حلل املشكلة لسياقها
واحلدس  التربير  ويشمل:   ،)Samuelsson, 2010

واالستقراء والتخمني وتُعّرِفه )املصاروة، 2012، ص:6( 
أبنَّه "القدرة على التفكري املنطقي، والتربير االستداليل، 
املواقف  أو  املفاهيم  بني  املنطقية  العالقات  وتوظيف 
لشرح وحتليل احلل وتربيره، والتدرب على املهارات فوق 
املنطقي  الرايضية"، فاالستدالل  املهمات  املعرفية ألداء 
ليس حصرًا على الربهان الرايضي فقط، بل يتعدى ذلك 
إىل شيء أمشل؛ حيث يشتمل على: احلدس والتخمني 
 Kiclpatricck et( والتمثيالت  واالستعارات  والقياس 

 .)al.,2001

التكيفي للفرد القدرة على  يوفر امتالك االستدالل 
املنطق  واتباع  احلل،  خلطط  بدائل  عدة  من  االختيار 
اكتشاف  على  واملقدرة  ابلربهنة  القيام  عند  الرايضي 
Siceg- للحل  والتربير  منطقي  تعارض  أو  تضاد  )أي 

االختيار  على  املتعلم  يساعد  أنَّه  friced, 2012(، كما 

من بني العديد من احلقائق والعمليات واملفاهيم وطرق 
معىن،  ذي  موّحد  تناسقها ككل  إدراك  وعلى  احلل 
فالوصول إىل اإلجاابت الصحيحة مرهوٌن، ابالنطالق 
من مسلمات متفق عليها وفق خطوات تفكري متسلسلة 
هي  شروط  ثالثة  االستدالل  لتوفر  ويشرتط  ومنطقية، 
امتالك قاعدة معلومات كافية، وأن تكون املهمة املراد 
السياق  يكون  وأن  ومشجعة  وملهمة  مفهومة  عملها 
مألوف ومريح، ومن أهم مظاهره هو القدرة على تربير 
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العمل بتقدمي أسباب مقنعة. خيتلف التربير عن الربهان، 
فالربهان نوٌع من أنواع التربير الذي جيب أن يكون وفق 
خطوات منطقية؛ لكن التربير قد يكون أكثر اختصارًا 
ويعطي مصدر االستدالل ويقوم الطالب ابلتربير لعمله 
أفكاره  بشرح  الفصل  داخل  يقوم  حيث  الصغر؛  منذ 
ليوضح قدرة االستدالل لديه ويُنمِّي مهاراته واستيعابه 

 .)Kiclpatricck et al.,2001( املفاهيمي 
يتفاعل االستدالل التكيفي مع ابقي عناصر الرباعة 
املشكالت  حل  خالل  ذلك  يتم  حيث  الرايضية؛ 
فاملتعلم يعتمد على الكفاءة اإلسرتاتيجية لصياغة ومتثيل 
أييت  مث  للحل،  إسرتاتيجيات  عدة  مستخدًما  املشكلة 
دور االستدالل التكيفي للتحقق من قانونية وصالحية 
يقدم  املفاهيمي  واالستيعاب  املستخدمة،  اإلسرتاتيجية 
التكيفي؛  لالستدالل  ختدم كمصدر  اليت  التمثيالت 
الفهم  يدعم  واالستدالل  استيعاب،  بال  تعليل  ال  إذ 
طالقة  تستلزم  احلل  خطة  أنَّ  االستيعاب كما  ويعزز 
التكيفي  االستدالل  ويستخدم  والقياس،  احلساب  يف 
لتقليل اإلجراءات والتحقق، هل هذا اإلجراء مناسب أم 
ال؟ )Kiclpatricck et al.,2001(. فالطالب خالل حل 
مهاراته  ويصقل  املفاهيمي  استيعابه  من  يطور  املسألة 
اإلجرائية ويطبق كفاايته اإلسرتاتيجية، ويربر طريقة حله 
الرايضيات  أنَّ  ويكتشف  املنتجة،  الرغبة  لديه  ويتوافر 

 .)Ficggicns, 2010( معىن  ذي  علم 

-الدراسات السابقة املتعلقة بقياس مستوى الرباعة 
الرايضية:

تعليم  الرايضية يف جمال  الرباعة  نظرًا ألمهية موضوع 
قياس  موضوع  الدراسات  تناولت  الرايضيات  وتعلُّم 
مستوى الرباعة لدى املعلمني كدراسة )العمري،2012(، 
)حسن،  كدراسة  طالهبم  براعة  مبستوى  ومقارنتها 
تناولت  )Taylor-Buckner, 2014(، كما   )2018
بعض الدراسات قياس مستوى بعض أو مُجيع عناصر 
الرباعة الرايضية لدى الطالب يف مراحل التعليم املختلفة 

 Almeda et( املفاهيمي  االستيعاب  مستوى  كقياس 
 ،)McDermott, 2015( املنتجة  الرغبة   ،)al., 2013

والكفاءة  اإلجرائية  والطالقة  املفاهيمي  االستيعاب 
املفاهيمي  االستيعاب   ،)Wu, 2008( اإلسرتاتيجية 
واالستدالل  اإلسرتاتيجية  والكفاءة  اإلجرائية  والطالقة 
التكيفي )املنويف واملعثم، 2018(، ومُجيع عناصر الرباعة 

 .)2018 )امللوحي، 
هدفت دراسة Wu )2008( إىل قياس مستوى توافر 
الطالقة  املفاهيمي،  )االستيعاب  الرباعة  عناصر  بعض 
اإلجرائية، والكفاءة اإلسرتاتيجية(، لدى 491 تلميًذا 
صينًيا يف الصف السادس االبتدائي ابستخدام مدخل 
)MSA( )منوذج – إسرتاتيجية -تطبيق( عرب استجابة 
الطالب على جمموعة من املسائل الرايضية. وقد أظهرت 
النتائج ارتفاع توافر الطالقة اإلجرائية لدى العينة، مقارنة 
ابالستيعاب املفاهيمي والكفاءة اإلسرتاتيجية، وأنَّ توافر 
الطالقة مل يساعد الطالب على االستيعاب املفاهيمي 

العميق للكسور واألعداد العشرية.
الرباعة  مستوى  بقياس   )2010(  Kicnnaric وقام 
اإلجرائية،  الطالقة  املفاهيمي،  )االستيعاب  الرايضية 
والكفاءة اإلسرتاتيجية(، لدى 350 طالًبا من طالب 
السنة األوىل يف كلية اهلندسة يف جامعة اتمربي. مُجُِعت 
البياانت عرب استبانة إلكرتونية، وأظهرت الدراسة عدم 
توافر عناصر الرباعة لدى الطالب؛ حيث كان متوسط 

 .40 من   13.8 االستجاابت 
 Khaicranic & Nordicn هدفت دراسة  كما 
الرباعة  )2011( إىل قياس مستوى توافر بعض عناصر 
اإلجرائية،  الطالقة  املفاهيمي،  )االستيعاب  الرايضية 
والكفاءة اإلسرتاتيجية ( لدى 558 طالًبا وطالبة، تبلغ 
أعمارهم 14 عاًما يف ماليزاي عرب اختبار لقياس الرباعة 
النتائج أنَّ الطالب أكثر براعة  الرايضية. وقد أظهرت 
اإلسرتاتيجية  الكفاءة  تليها  املفاهيمي  االستيعاب  يف 

اإلجرائية. والطالقة 
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وهدفت دراسة al et Lee. )2011( إىل تقومي براعة 
يف  ووالديهم  أعوام،   5 أعمارهم  متوسط  طفاًل   244
تكساس الرايضية يف موضوعات العد واحلجوم واملقارانت 
واألشكال وعالقتها ابجلنس والعرق واخلربة قبل املدرسة. 
استخدم الباحثان اختبارًا جلمع املعلومات، وقد أظهرت 
نتائج الدراسة عدم وجود فروق يف الرباعة الرايضية يف 
املوضوعات الرايضية متعلقة ابجلنس، كما أنَّ األطفال 
البيض لديهم براعة رايضية أعلى من األعراق األخرى، 
ووجدت الدراسة أيًضا أنَّ األطفال الذين ليس لديهم 
من  أفضل  أداؤهم  األطفال  رايض  يف  سابقة  خربة 
عدا  املوضوعات  مُجيع  يف  األطفال  برايض  امللتحقني 

األعداد.  
واهتمت دراسة Awofala )2017( بقياس مستوى 
الرباعة الرايضية أببعادها اخلمسة لدى 400 طالٍب من 
املرحلة الثانوية موزعني على 10 مدارس اثنوية يف نيجرياي، 
وعالقة مستوى الرباعة ابجلنس واألداء الرايضي. اسُتخِدم 
لالستيعاب  ومقياس  الرايضية  الرباعة  لقياس  اختبار 
الكفاءة  مقياس  اإلجرائية،  للطالقة  مقياس  املفاهيمي، 
واستبانة  التكيفي  لالستدالل  مقياس  اإلسرتاتيجية، 
الطالب  امتالك  الدراسة  أظهرت  وقد  املنتجة.  للرغبة 
للرباعة الرايضية بدرجة عالية كما أنَّ هناك عالقة بني 
الرباعة واألداء، وهناك عالقة بني اجلنس واألداء وعالقة 

بني اجلنس والرباعة على األداء.
قياس  إىل   )2017( امللوحي  دراسة  هدفت  كما 
مستوى الرباعة الرايضية لدى 390 طالبة من طالبات 
الصف السادس االبتدائي يف 7 مدارس ابتدائية يف مدينة 
مبكوانهتا  الرايضية  الرباعة  لقياس  اختبار  عرب  الرايض، 
اإلجرائية،  الطالقة  املفاهيمي،  )االستيعاب  األربعة 
ومقياس  التكيفي(،  واالستدالل  اإلسرتاتيجية  الكفاءة 
الدراسة  توصلت  وقد  لديهن.  املنتجة  الرغبة  لقياس 
السادس  الصف  طالبات  متكن  مستوى  اخنفاض  إىل 
االبتدائي من االستيعاب املفاهيمي والطالقة اإلجرائية 

أنَّ  وإىل  التكيفي،  واالستدالل  اإلسرتاتيجية  والكفاءة 
الطالبات كان  املنتجة لدى  الرغبة  التمكن يف  مستوى 

متوسطًا. 
قياس  إىل   )2018( واملعثم  املنويف  دراسة  هدفت 
مستوى توافر بعض عناصر الرباعة الرايضية )االستيعاب 
اإلسرتاتيجية،  الكفاءة  اإلجرائية،  الطالقة  املفاهيمي، 
طالب  من  طالًبا   217 لدى  التكيفي(  واالستدالل 
الصف الثاين متوسط يف مدينة الرس عرب اختبار لقياس 
الرباعة الرايضية مبكوانهتا األربعة. وقد توصلت الدراسة 
إىل عدم متكن طالب الصف الثاين متوسط يف الرباعة 
الرايضية ككل، ويف كل عنصر على حدة وكانت درجة 
االستيعاب  مث  اإلسرتاتيجية  الكفاءة  يف  أكرب  التمكن 
االستدالل  يف  وأخريًا  اإلجرائية،  الطالقة  مث  املفاهيمي 

التكيفي. 
بني  العالقة   )2018( حسن  دراسة  حبثت  وقد 
الرايضيات  ومعلمات  معلمي  لدى  الرايضية  الرباعة 
وطالهبم ابستخدام اختبارين للرباعة الرايضية، أحدمها: 
العينة 20  خاص ابملعلمني، واآلخر للطالب. وكانت 
مدرًسا ومدرسة من املرحلة الثانوية يف الرصافة و400 
طالٍب و400 طالبة، وأظهرت الدراسة امتالك املدرسني 
والطلبة للرباعة الرايضية، وتفوق الطالبات على الطالب 
الرايضية  الرباعة  بني  عالقة  ووجود  املعد،  االختبار  يف 

طلبتهم. وبني  املعلمني  لدى 
قياس  إىل   )2020( املطريي  دراسة  هدفت  كما 
 451 لدى  الرايضية  الرباعة  عناصر  توفر  مستوى 
منطقة  يف  االبتدائي  الرابع  الصف  طالبات  من  طالبة 
مبكوانهتا  الرايضية  الرباعة  لقياس  اختبار  عرب  القصيم 
اإلجرائية،  الطالقة  املفاهيمي،  )االستيعاب  األربعة 
ومقياس  التكيفي(،  واالستدالل  اإلسرتاتيجية  الكفاءة 
لقياس الرغبة املنتجة لديهن، وقد توصلت الدراسة إىل 
االستيعاب  من  االبتدائي  الرابع  الصف  طالبات  متكن 
املفاهيمي وعدم التمكن من الطالقة اإلجرائية والكفاءة 
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ومن  حدة،  على  التكيفي  واالستدالل  اإلسرتاتيجية 
وجدت  وقد  جمتمعة.  الذكر  السالفة  األربعة  األبعاد 
الدراسة أيًضا أنَّ مستوى الرغبة املنتجة لدى الطالبات 

مرتفًعا.  كان 
بقياس  واخلاصة  السابقة  الدراسات  وابستعراض 
توافر عناصر الرباعة الرايضية لدى الطالب والطالبات، 
تتفق هذه الدراسة مع ما ذُِكر من دراسات سابقة يف 
توافر  مدى  بقياس  القيام  وهو  للدراسة،  العام  اهلدف 
تلك  بني  تباين  هناك  الطالب.  لدى  الرايضية  الرباعة 
الدراسات من حيث املكان اجلغرايف: املرحلة الدراسية، 
عناصر الرباعة املستهدفة، اجلنس. فدراسة املنويف واملعثم 
 ،)2020( واملطريي   ،)2017( وامللوحي   ،)2018(
العربية  اململكة  من  خمتلفة  مناطق  يف  متت  مُجيعها 
الدراسات  بينما متت  الدراسة  السعودية، كما يف هذه 
يف   )2008(  Wu فدراسة  خمتلفة  مناطق  يف  األخرى 
ودراسة  فنلندا  يف   )2010(  Kicnnaric ودراسة  الصني، 
ودراسة  ماليزاي،  يف   )2011(  ,Khaicranic & Nordicn

 )2011( .Lee et al بنيجرياي،     و )2017( Awofala

يف الوالايت املتحدة األمريكية، ودراسة حسن )2018( 
العراق. يف 

 ،)2008( Wu كما تتشابه هذه الدراسة مع دراسة  
يف   ،)2020( واملطريي   )2017( امللوحي  ودراسة 
عنها يف  االبتدائية، وختتلف  املرحلة  استهداف طالب 
تناوهلا للصف اخلامس االبتدائي، وختتلف عن الدراسات 
 .al et Lee اليت متت يف مراحل تعليمية أخرى كدراسة
واملعثم  املنويف  ودراسة  األطفال،  رايض  يف   )2011(
)2018(، ودراسة Khaicranic & Nordicn )2011( واليت 
كانت على املرحلة املتوسطة، ودراسة حسن )2018(، 
ودراسة Awofala )2017( يف املرحلة الثانوية، ودراسة 
تتشابه  اجلامعية. كما  املرحلة  يف   )2010(  Kicnnaric

هذه الدراسة هبدفها قياس مستوى توافر بعض عناصر 
الطالقة  املفاهيمي،  )االستيعاب  الرايضية  الرباعة 

اإلجرائية، الكفاءة اإلسرتاتيجية واالستدالل التكيفي(، 
مع دراسة املنويف واملعثم )2018(، وختتلف عن دراسة 
املطريي )2020(، ودراسة امللوحي )2017(، ودراسة 
عناصر  مُجيع  استهدفت  واليت   ،)2017(  Awofala

Kicn- 2008( ودراسة( Wu  الرباعة الرايضية. ودراسة
 ،)2011( Khaicranic & Nordicn ودراسة )2010( naric

الطالقة  املفاهيمي،  )االستيعاب  على  اقتصرت  واليت 
اإلسرتاتيجية(.  والكفاءة  اإلجرائية، 

منهج وإجراءات الدراسة:
أواًل: منهج الدراسة:

اتبعت هذه الدراسة منهج البحث الوصفي املسحي، 
والذي يُعرف أبنَّه "ذلك النوع من البحوث الذي يتم 
بواسطة استجواب مُجيع جمتمع البحث أو عينة منهم، 
وذلك هبدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها 
ودرجة وجودها..." )العساف، 2012، ص.197(، 
حيث هدفت إىل قياس مستوى متكن طالب الصف 

اخلامس االبتدائي من الرباعة الرايضية.
اثنًيا: جمتمع الدراسة:

الصف  طالب  مُجيع  من  الدراسة  جمتمع  يتكون 
اخلامس االبتدائي يف املدارس احلكومية مبدينة الرس يف 
العام الدراسي 1443/1442هـ، والبالغ عددهم1894 

وطالبة. طالًبا 
اثلثًا: عينة الدراسة:

تكوَّنت عينة الدراسة من )121( طالًبا وطالبة من 
طالب الصف اخلامس االبتدائي مبحافظة الرس، وجرى 
اختيارهم ابلطريقة العشوائية العنقودية، ويوضح جدول 

)1( توزيع عينة الدراسة على الصفوف الدراسية. 
جدول رقم )1(: توزيع عينة الدراسة وفق الصف الدراسي.

النسبةالعددالصف الدراسي

32%39طالبات 

68%82طالب 

100.0اجملموع
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رابًعا: أداة الدراسة:
لتحقيق أهداف البحث قام الباحث إبعداد اختبار 
اخلامس  الصف  طالب  لدى  الرايضية  الرباعة  لقياس 
الدراسات  من  للعديد  الرجوع  بعد  وذلك  االبتدائي، 
 )2020( املطريي  كدراسة  العالقة  ذات  السابقة 
وقد   .)2018( واملنويف  واملعثم   )2018( وامللوحي 
بعد عرضه على جمموعة من احملكمني  تكوَّن االختبار 
من 13 سؤااًل موّزعة على مؤشرات ومكوانت الرباعة 
الرايضية، كما يف جدول )2(. طُبق االختبار على عينة 
ثبات  حساب  ومت  طالًبا،   15 من  مكونة  استطالعية 
االختبار ابستخدام التجزئة النصفية وكان معامل الثبات 
معامالت  وكانت  مقبول،  ثبات  معامل  وهو   0.89
الصعوبة ترتاوح بني )22-70( ومعامالت متييز ترتاوح 
بني )0.3-0.7( وحتديد وقت االختبار وهو 40 دقيقة.  

جدول )2( توزيع أسئلة االختبار على مكوانت الرباعة الرايضية.

رقم املؤشراملكون
السؤال

االستيعاب 
املفاهيمي

1استيعاب األفكار الرايضية األساسية.

الربط بني املفاهيم الرايضية واكتساب 
2مفاهيم ومهارات جديدة.

3متثيل الفكرة الرايضية بصوٍر خمتلفة.

معرفة السياقات اليت تستخدم فيها الفكرة 
4الرايضية، وتطبيقاهتا ابحلياة العامة.

الطالقة 
اإلجرائية

القدرة على استخدام أكثر من طريقة 
12للحل.

5إجناز املهمة الروتينية بكفاءة عالية.

6القدرة على التقدير واحلساب ذهنًيا.

7الدقة يف احلل والتحقق من النتائج.

الكفاءة 
اإلسرتاتيجية

8صياغة املسألة الرايضية.

9متثيل املسألة الرايضية.

10حل املسألة الرايضية.

االستدالل 
التكيفي

13القدرة على التفكري املنطقي.

11القدرة على تربير خطوات احلل.

لإلجابة  واحدة  درجة  مبنح  االختبار  تصحيح  جرى 

الصحيحة، ومنح درجة صفر لإلجابة اخلاطئة، وكانت 
ولتصنيف  درجة،   13 هي  لالختبار  العظمى  الدرجة 
)منخفض- مستوايت  ثالثة  على  والطالبات  الطالب 

متوسط-مرتفع(، ابلنسبة ملستوى االختبار الكلي فقد 
مت الدرجة على ثالث فئات، فأصبح من يتحصل  ُقسِّ
منخفض  مستوى  على  فيصنف   4-0 درجة  على 
و5-8 فيصنف على مستوى متوسط و9-13 فيصنف 
على مستوى مرتفع. أمَّا فيما خيصُّ مستوايت الطالب 
درجات  فيجمع  منفرد  بشكل  الرباعة  مكوانت  يف 
مؤشر،  على كل  للصف ككل  الصحيحة  اإلجاابت 
خالله  من  التصنيف  ويتم  احلسايب  املتوسط  وحيسب 
فيصنف   ،0.33-0 احلسايب  الوسط  يكون  فعندما 
على املستوى املنخفض و0.34-0.66 على املستوى 

املرتفع. املستوى  على  و100-0.67  املتوسط، 
األساليب اإلحصائية:

والنسب  التكرارات  الدراسة  هذه  يف  استخدمت   
املئوية؛ لتحديد مستوايت الطالب يف الرباعة الرايضية، 
كما جرى استخدام اختبار )ت( ))T test يف الكشف 
عن داللة الفروق يف الرباعة الرايضية ومكوانهتا، والراجعة 

الختالف اجلنس )طالب / طالبات(.
نتائج الدراسة ومناقشتها:

إجابة السؤال األول: 
مستوى  ما  يلي:"  ما  على  األول  السؤال  نصَّ 
اخلامس  الصف  طالب  لدى  املفاهيمي  االستيعاب 
االبتدائي يف حمافظة الرس؟" ولإلجابة على هذا السؤال 
جرى حساب التكرارات واملتوسطات احلسابية والنسب 
املئوية للدرجات، ويبني اجلدول )3( مستوى االستيعاب 

ومؤشراته. املفاهيمي 
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جدول )3( مستوى االستيعاب املفاهيمي لعينة الدراسة.

مؤشرات االستيعاب املفاهيمي
نسبة اإلجاابت الصحيحة

الكلالطالبالطالبات

نسبة اإلجاابت 
نسبة اإلجاابت املستوىالصحيحة

نسبة اإلجاابت املستوىالصحيحة
الصحيحة

املستوى

متوسط58.6%متوسط58%متوسط59%استيعاب األفكار الرايضية األساسية

الربط بني املفاهيم الرايضية. واكتساب مفاهيم 
مرتفع81%مرتفع78%مرتفع87%ومهارات جديدة

متوسط57%متوسط56%متوسط59%متثيل الفكرة الرايضية بصور خمتلفة.

معرفة السياقات اليت تستخدم فيها الفكرة الرايضية 
مرتفع78%مرتفع75%مرتفع82%وتطبيقاهتا ابحلياة. العامة

مرتفع69%مرتفع67%مرتفع71%مستوى االستيعاب املفاهيمي ككل.

يتضح من اجلدول )3( أنَّ املستوى العام ألفراد العينة   
يف االستيعاب املفاهيمي هو مستوى مرتفع؛ حيث إنَّ 
يف  مرتفع  مستوى  لديهم  توفر  العينة  أفراد  من   %69
االستيعاب املفاهيمي. كما أنَّ أغلب الطالبات )%71( 
من   %67 وكذلك  مرتفع،  مفاهيمي  استيعاب  لديهن 
الطالب لديهم كذلك نفس املستوى. وأظهرت النتائج 
أنَّ الطالب والطالبات لديهم مستوى مرتفع يف املقدرة 
املفاهيم  واكتساب  الرايضية،  املفاهيم  بني  الربط  على 
واملهارات اجلديدة )81%(، وكذلك القدرة على معرفة 
السياقات اليت تستخدم فيها الفكرة الرايضية )%78(، 
استيعاب  يف  متوسط  مستوى  أظهروا  م  أهنَّ حني  يف 
الفكرة  ومتثيل   ،)%58.6( األساسية  الرايضية  األفكار 

.)%57( خمتلفة  بصور  الرايضية 
ميكن أنَّ يُعزى ارتفاع مستوى االستيعاب املفاهيمي   
بوجٍه عام لدى أفراد العينة إىل أنَّ الكتاب املدرسي من 
الرايضية  الرباعة  لتدعم  بُنيت  سلسلة ماجروهيل، واليت 
والصور  والنماذج  املفاهيم  عرض  الكتاب  يف  ويتوافر 
املفاهيمي  االستيعاب  رفع مستوى  تسهم يف  قد  واليت 
ملعلمي  التدريسية  املمارسات  أنَّ  الطالب. كما  لدى 
ومعلمات الرايضيات قد تؤثر على مستوى الرباعة لدى 
دراسة حسن )2018(؛ حيث  أشارت  طالهبم، كما 

الرايضيات  ملعلمي ومعلمات  التدريسية  املمارسات  إنَّ 
يف  متوسطة  بصورة  جاءت  املفاهيمي  لالستيعاب 
 )2019( والصالحي   )2016( الغامدي  دراسات 
عناصر  مستوى  على  أمَّا   .)2019( والشمري 
أقل  مستوى  أظهروا  فالطالب  املفاهيمي،  االستيعاب 
الفكرة  ومتثيل  الرايضية  األفكار  استيعاب  عنصري  يف 
الرايضية بصوٍر خمتلفة، مقارنة بباقي عناصر االستيعاب 
املفاهيمي، وذلك قد يعود إىل عدم قدرة الطالب على 
فهم املقصود ابخلاصية اإلبدالية للجمع؛ لضعف املقرؤية 
األول(،  السؤال  )يف  الطالب  بعض  لدى  الرايضية 
وكذلك عدم القدرة على االنتقال من التمثيل الصوري 
إىل اجملرد؛ حيث إنَّ الطالب مازال يف مرحلة العمليات 

الثالث(.   )السؤال  بياجية  لنظرية  وفًقا  احلسية 
دراسة  إليه  توّصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  تتفق   
طالبات  متكن  إىل  أشارت  اليت   ،)2020( املطريي 
املفاهيمي،  االستيعاب  من  االبتدائي  الرابع  الصف 
ودراسة Awofala )2017( اليت أظهرت أنَّ االستيعاب 
املفاهيمي لدى طالب املرحلة الثانوية يف نيجرياي كان يف 
مستوى مرتفع، ودراسة حسن )2018( واليت أكدت 
توفر االستيعاب املفاهيمي لدى طالب املرحلة الثانوية 
 )2011(  Khaicranic & Nordicn ودراسة  العراق،  يف 
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طالب  لدى  املفاهيمي  االستيعاب  توفر  بيَّنت  واليت 
الصف الثاين املتوسط يف ماليزاي. وختتلف هذه النتيجة 
ضعف  وجدت  واليت   ،)2018( امللوحي  دراسة  مع 
لدى طالبات الصف السادس االبتدائي يف االستيعاب 
املفاهيمي ودراسة Wu )2008(، اليت أظهرت ضعف 
الطالب الصينيني يف االستيعاب املفاهيمي، ومع دراسة 
املنويف واملعثم )2018( واليت أظهرت عدم متكن طالب 

املفاهيمي.    االستيعاب  من  متوسط  الثاين  الصف 

إجابة السؤال الثاين: 
نصَّ السؤال الثاين على ما يلي:" ما مستوى الطالقة 
يف  االبتدائي  اخلامس  الصف  طالب  لدى  اإلجرائية 
حمافظة الرس؟" ولإلجابة على هذا السؤال مت حساب 
املئوية  والنسب  احلسابية  واملتوسطات  التكرارات 
للدرجات، ويبني اجلدول )4( مستوى الطالقة اإلجرائية 

ومؤشراته.

جدول )4( مستوى الطالقة اإلجرائية لعينة الدراسة.

مؤشرات الطالقة اإلجرائية 
نسبة اإلجاابت الصحيحة

الكلالطالبالطالبات

نسبة اإلجاابت املستوىنسبة اإلجاابت الصحيحة
املستوىالصحيحة

نسبة 
اإلجاابت 
الصحيحة

املستوى

مرتفع81%مرتفع80%مرتفع82%القدرة على استخدام أكثر من طريقة للحل

مرتفع76%مرتفع71%مرتفع87%إجناز املهمة الروتينية بكفاءة عالية

مرتفع89%مرتفع89%مرتفع89%القدرة على التقدير واحلساب. ذهنيًا

مرتفع69%متوسط64%مرتفع79%الدقة يف احلل والتحقق من النتائج

مرتفع79%مرتفع76%مرتفع84%مستوى الطالقة اإلجرائية ككل.

يوضح اجلدول )4( أنَّ مستوى الطالقة اإلجرائية لدى 
طالب وطالبات الصف اخلامس االبتدائي جاء مبستوى 
الطالبات و%76  من  لدى %84  توفر  مرتفع؛ حيث 
من الطالب و79% من أفراد العينة بشكل عام مستوى 
املؤشرات  أغلب  أنَّ  ويالحظ  مرتفع.  إجرائية  طالقة 
بنسب  مرتفع  مستوى  ذات  اإلجرائية  للطالقة  الفرعية 
ترتاوح بني 76% إىل 89% ماعدا مؤشر الدقة يف احلل 
النتائج، فقد كان لدى الطالب مبستوى  والتحقق من 

متوسط وبنسبة %64. 
ميكن أن تعزى هذه النتيجة إىل أساليب التدريس   
واليت يف الغالب هتتم يف التلقني وإتقان املهارات بدرجة 
كبرية، كما ميكن أن تعود هذه النتيجة إىل امتالك أفراد 

املفاهيمي والذي  العينة ملستوى مرتفع من االستيعاب 
ما  إهنَّ حيث  اإلجرائية؛  الطالقة  مع  قواًي  ارتباطًا  يرتبط 
لالستيعاب  الطالب  امتالك  فعند  لبعضهم،  مكمالن 
أكمل  على  ابإلجراءات  القيام  فيستطيعون  املفاهيمي 

 .)Kiclpatricck et al., 2001( وجه 
دراسة  إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  تتشابه   
مستوى  ارتفاع  أظهرت  واليت   ،)2017(  Awofala

يف  الثانوية  املرحلة  طالب  لدى  اإلجرائية  الطالقة 
متكن  أظهرت  اليت   )2008(  Wu ودراسة  نيجرياي، 
الطالب الصينيني من الطالقة اإلجرائية، ودراسة حسن 
لدى  اإلجرائية  الطالقة  توفر  أكدت  واليت   )2018(
طالب املرحلة الثانوية يف العراق. وختتلف هذه النتيجة 
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مع دراسة املطريي )2020( اليت أشارت إىل عدم متكن 
طالبات الصف الرابع االبتدائي من الطالقة اإلجرائية، 
لدى  واليت وجدت ضعف  امللوحي )2018(  ودراسة 
طالبات الصف السادس االبتدائي يف الطالقة اإلجرائية، 
أظهرت  واليت   )2018( واملعثم  املنويف  دراسة  ومع 
الطالقة  من  متوسط  الثاين  الصف  متكن طالب  عدم 
 )2011(  Khaicranic & Nordicn ودراسة  اإلجرائية، 
واليت بينت ضعف الطالقة اإلجرائية لدى الطالب ذوي 

ماليزاي.   يف  عاًما   14 األعمار 
إجابة السؤال الثالث: 

مستوى  ما  يلي:"  ما  على  الثالث  السؤال  نصَّ 
اخلامس  الصف  طالب  لدى  اإلسرتاتيجية  الكفاءة 
االبتدائي يف حمافظة الرس؟" ولإلجابة على هذا السؤال 
والنسب  احلسابية  واملتوسطات  التكرارات  حساب  مت 
الكفاءة  للدرجات، ويبني اجلدول )5( مستوى  املئوية 

ومؤشراته. اإلسرتاتيجية 
جدول )5( مستوى الكفاءة اإلسرتاتيجية لعينة الدراسة.

مؤشرات الكفاءة اإلسرتاتيجية 
نسبة اإلجاابت الصحيحة

الكلالطالبالطالبات

املستوى
نسبة 

اإلجاابت 
الصحيحة

املستوى
نسبة 

اإلجاابت 
الصحيحة

املستوى

مرتفع73%مرتفع69%مرتفع79%صياغة املسألة الرايضية.

مرتفع81%مرتفع75%مرتفع92%متثيل املسألة الرايضية.

متوسط54%متوسط41%مرتفع79%حل املسألة الرايضية.

مرتفع69%متوسط61%مرتفع83%مستوى الكفاءة اإلسرتاتيجية. ككل

اإلسرتاتيجية  الكفاءة  مستوى  أنَّ   )5( اجلدول  يوضح 
االبتدائي جاء  اخلامس  الصف  لدى طالب وطالبات 
مستوى كفاءة  أنَّ  عام. كما  بوجٍه  مرتفع  مبستوى 
اإلسرتاتيجية لدى الطالبات كان مرتفًعا وبنسبة %83 
أظهرت  وقد   .%61 وبنسبة  الطالب  لدى  ومتوسط 
اإلسرتاتيجية  الكفاءة  عناصر  يف  ارتفاع  الدراسة  عينة 
ماعدا يف حل املسألة الرايضية؛ حيث كانت متوسطة 
لدى الطالب، وبنسبة 41% ومتوسطة لدى مُجيع أفراد 

.%54 النسبة  حيث كانت  العينة؛ 
ميكن أن يعزى ارتفاع مستوى الكفاءة اإلسرتاتيجية 
لدى أفراد العينة الرتفاع مستوايت االستيعاب املفاهيمي 
والطالقة اإلجرائية؛ وذلك نظرًا لرتابط وتكامل عناصر 
 Kiclpatricck et al.,( الرباعة الرايضية مع بعضها البعض
الطالب يف حل  مستوى  اخنفاض  يعود  وقد   .)2001

للمعلمني  التدريسية  املمارسات  إىل  الرايضية  املسألة 
وعدم تركيزهم على هذا املكون؛ حيث أظهرت دراسة 

املمارسات  مستوى  يف  اخنفاًضا   )2016( الغامدي 
الرباعة الرايضية.  التدريسية للمعلمني يف ضوء 

دراسة  إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  تتشابه 
مستوى  ارتفاع  أظهرت  واليت   ،)2017(  Awofala

يف  الثانوية  املرحلة  طالب  لدى  اإلسرتاتيجية  الكفاءة 
توفر  أكدت  واليت   )2018( حسن  ودراسة  نيجرياي، 
يف  الثانوية  املرحلة  طالب  لدى  اإلسرتاتيجية  الكفاءة 
العراق، ومع دراسة Wu )2008( اليت أوضحت متكن 
وختتلف  اإلسرتاتيجية.  الكفاءة  من  الصينيني  الطالب 
هذه النتيجة مع دراسة املطريي )2020( اليت أشارت 
من  االبتدائي  الرابع  الصف  طالبات  متكن  عدم  إىل 
الكفاءة اإلسرتاتيجية، ودراسة امللوحي )2018( واليت 
وجدت ضعًفا لدى طالبات الصف السادس االبتدائي 
واملعثم  املنويف  دراسة  ومع  اإلسرتاتيجية،  الكفاءة  يف 
)2018( واليت أظهرت عدم متكن طالب الصف الثاين 
Khaicra- ودراسة اإلسرتاتيجية،  الكفاءة  من   متوسط 
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الكفاءة  ضعف  بّينت  واليت   )2011(  nic & Nordicn

اإلسرتاتيجية لدى الطالب ذوي األعمار 14 عاًما يف 
ماليزاي. 

إجابة السؤال الرابع: 
مستوى  ما  يلي:"  ما  على  الرابع  السؤال  نصَّ 

اخلامس  الصف  طالب  لدى  التكيفي  االستدالل 
االبتدائي يف حمافظة الرس؟" ولإلجابة على هذا السؤال 
والنسب  احلسابية  واملتوسطات  التكرارات  حساب  مت 
املئوية للدرجات، ويبني اجلدول )6( مستوى االستدالل 

ومؤشراته. التكيفي 
جدول )6( مستوى االستدالل التكيفي لعينة الدراسة

مؤشرات االستدالل التكيفي
نسبة اإلجاابت الصحيحة

الكلالطالبالطالبات

املستوى
نسبة 

اإلجاابت 
الصحيحة

املستوى
نسبة 

اإلجاابت 
الصحيحة

املستوى

متوسط60%متوسط52%مرتفع76%القدرة على التفكري املنطقي.

منخفض30%منخفض24%متوسط43%القدرة على تربير خطوات احلل.

متوسط45%متوسط38%متوسط59%مستوى االستدالل التكيفي. ككل

يبني اجلدول )6( أنَّ مستوى االستدالل التكيفي ألفراد 
اإلجاابت  نسبة  بلغت  حيث  ابجململ؛  متوسط  العينة 
القدرة  يف  اخنفاًضا  هناك  أنَّ  45%، كما  الصحيحة 
على تربير خطوات احلل لدى أفراد العينة؛ حيث بلغت 

النسبة 30%، وبلغت 24% فقط ابلنسبة للطالب.
قد يُعزى اخنفاض مستوى االستدالل التكيفي لدى 
مكوانت  ابقي  يف  مستوايهتم  مع  ابملقارنة  العينة  أفراد 
الرباعة، إىل أنَّ االستدالل التكيفي يعتمد على العمليات 
العقلية العليا، واليت قد ال تتوافر عند أغلب الطالب، 
يستطيع  ال  لكن  ابحلل؛  القيام  يستطيع  قد  فالطالب 
املكون  فهذا  الطريقة؟  بتلك  ابحلل  قام  ملاذا  التربير 
يتفاعل بدرجة كبرية، مع االستيعاب املفاهيمي والطالقة 
اإلجرائية والكفاءة اإلسرتاتيجية. كما قد يكون السبب 
ال  واليت  واملعلمات،  للمعلمني  التدريسية  املمارسات 
للتفكري  والطالبات  للطالب  الفرصة  إاتحة  على  تركز 
املنطقي والتربير، كذلك من املمكن أن يعود ذلك إىل 
لدى  املطلوبة  ابلدرجة  التكيفي  االستدالل  توافر  عدم 
العمري )2017(  واملعلمات، كما يف دراسة  املعلمني 
اليت أظهرت ضعف املعلمات يف االستدالل التكيفي.

تتشابه هذه النتيجة جزئًيا مع ما توصلت إليه دراسة 

مستوى  ارتفاع  أظهرت  واليت   ،)2017(  Awofala

يف  الثانوية  املرحلة  طالب  لدى  التكيفي  االستدالل 
توافر  أكدت  واليت   )2018( ودراسة حسن  نيجرياي، 
الثانوية  املرحلة  طالب  لدى  التكيفي  االستدالل 
املطريي  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وختتلف  العراق.  يف 
)2020( اليت أشارت إىل عدم متكن طالبات الصف 
الرابع االبتدائي من االستدالل التكيفي، ودراسة امللوحي 
الصف  طالبات  لدى  واليت وجدت ضعف   )2018(
السادس االبتدائي يف االستدالل التكيفي، ومع دراسة 
املنويف واملعثم )2018( واليت أظهرت عدم متكن طالب 

التكيفي.  االستدالل  من  متوسط  الثاين  الصف 
إجابة السؤال اخلامس: 

مستوى  ما  يلي:"  ما  على  اخلامس  السؤال  نصَّ 
والكفاءة  اإلجرائية  والطالقة  املفاهيمي  االستيعاب 
اإلسرتاتيجية واالستدالل التكيفي لدى طالب الصف 
على  ولإلجابة  الرس؟"  حمافظة  يف  االبتدائي  اخلامس 
هذا السؤال مت حساب التكرارات واملتوسطات احلسابية 
والنسب املئوية للدرجات، ويبني اجلدول )7( مستوى 

الرايضية ككل. الرباعة 
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جدول )7( مستوى الرباعة الرايضية لعينة الدراسة.

مكوانت الرباعة الرايضية
نسبة اإلجاابت الصحيحة

الكلالطالبالطالبات

نسبة اإلجاابت 
نسبة اإلجاابت املستوىالصحيحة

املستوىالصحيحة
نسبة 

اإلجاابت 
الصحيحة

املستوى

مرتفع69%مرتفع67%مرتفع71%االستيعاب املفاهيمي. 

مرتفع79%مرتفع76%مرتفع84%الطالقة اإلجرائية. 

مرتفع69%متوسط61%مرتفع83%الكفاءة اإلسرتاتيجية. 

متوسط45%متوسط38%متوسط59%االستدالل التكيفي. 

مرتفع70%متوسط64%مرتفع81%مستوى الرباعة الرايضية ككل.

لدى  الرايضية  الرباعة  مستوى   )7( اجلدول  يظهر     
بنسبة %70.  مرتفع  مبستوى  جاء  العينة؛ حيث  أفراد 
وكانت الطالقة اإلجرائية أعلى املكوانت بنسبة %79، 
يف حني كان االستدالل التكيفي أقل مكوانت الرباعة 

بنسبة %45.  العينة  لدى 
دراسة  إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  تتشابه 
Awofala )2017(، واليت أظهرت ارتفاع مستوى الرباعة 

الرايضية لدى طالب املرحلة الثانوية يف نيجرياي، ودراسة 
حسن )2018( واليت أكدت توفر الرباعة الرايضية لدى 
طالب املرحلة الثانوية يف العراق. وختتلف هذه النتيجة 
مع دراسة املطريي )2020( اليت أشارت إىل عدم متكن 
الرايضية،  الرباعة  من  االبتدائي  الرابع  الصف  طالبات 
لدى  واليت وجدت ضعف  امللوحي )2018(  ودراسة 
طالبات الصف السادس االبتدائي يف الرباعة الرايضية، 
ومع دراسة املنويف واملعثم )2018( واليت أظهرت عدم 
متكن طالب الصف الثاين متوسط من الرباعة الرايضية. 
لدى  الرايضية  الرباعة  مستوى  ارتفاع  إرجاع  ميكن 
الرس إىل  طالب الصف اخلامس االبتدائي يف حمافظة 
املمارسات التدريسية اليت يقوم فيها املعلمون واملعلمات، 

براعتهم  لتنمية  للطالب؛  املناسب  اجلو  هتيئ  قد  واليت 
أساس  على  بُنيت  الدراسية  الكتب  أنَّ  الرايضية، كما 
ا تدعم الرباعة الرايضية، فقد يساهم ذلك يف تنمية  أهنَّ
الرباعة الرايضية لدى أفراد العينة، كما أنَّ عناصر الرباعة 
الرايضية متوافرة بدرجة كبرية يف مناهج الفصول العليا يف 

املرحلة االبتدائية )املالكي 2019(.   
إجابة السؤال السادس: 

خيتلف  هل  يلي:"  ما  على  السادس  السؤال  نصَّ 
املفاهيمي،  )االستيعاب  الرايضية  الرباعة  أبعاد  مستوى 
والطالقة اإلجرائية، والكفاءة اإلسرتاتيجية واالستدالل 
االبتدائي  اخلامس  الصف  طالب  لدى  التكيفي(، 
)طالب/طالبات(؟"  اجلنس  ابختالف  الرس  مبحافظة 
)ت(  اختبار  استخدام  مت  السؤال  هذا  على  ولإلجابة 
مستوى  يف  الفروق  حلساب  املستقلة  للعينات   T test

الرباعة الرايضية وأبعادها لدى طالب وطالبات الصف 
 )8( اجلدول  ويبني  الرس،  مبحافظة  االبتدائي  اخلامس 
الرايضية  الرباعة  ملستوى  اإلحصائية  وداللتها  قيمة ت 

العينة. أفراد  لدى 
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جدول )8( قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية ملستوى الرباعة الرايضية لدى طالب وطالبات الصف اخلامس االبتدائي مبحافظة الرس.

العدداجملموعةمكوانت الرباعة
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

قيمة ت
مستوى 
الداللة

نوع الداللة

االستيعاب املفاهيمي.
392.871.281الطالبات

غري دالة0.7600.449
822.681.275الطالب

الطالقة اإلجرائية.
393.380.877الطالبات

غري دالة1.7160.089
823.061.010الطالب

الكفاءة اإلسرتاتيجية.
392.510.721الطالبات

دالة3.5030.001
821.871.039الطالب

االستدالل التكيفي.
391.210.767الطالبات

دالة2.8680.005
820.770.790الطالب

الرباعة الرايضية.
399.972.680الطالبات

غري دالة2.5320.013
828.383.473الطالب

يتضح من اجلدول )8( أنَّ قيمة )ت( الختبار الفروق 
بني طالب وطالبات الصف اخلامس االبتدائي مبحافظة 
الرس غري دال إحصائًيا، ابلنسبة لالستيعاب املفاهيمي 
عام، وذلك  بوجٍه  الرايضية  والرباعة  اإلجرائية  والطالقة 
بني  إحصائًيا  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنَّه  يعين 
االبتدائي  اخلامس  الصف  وطالبات  مستوايت طالب 
اإلجرائية  والطالقة  املفاهيمي  االستيعاب  يف  ابلرس 
والرباعة الرايضية عموًما، ومن مثَّ متغري اجلنس ال يؤثر يف 
هذه املكوانت. كما يتضح أنَّ قيمة )ت( دالة إحصائًيا 
اإلسرتاتيجية  الكفاءة  يف   0.001 داللة  مستوى  عند 
ودال إحصائًيا عند مستوى داللة 0.005 يف االستدالل 
التكيفي، وذلك يعين تفوق الطالبات )املتوسط احلسايب 

األعلى( على الطالب يف هذين املكونني. 
املنويف واملعثم  النتائج جزئًيا مع دراسة  ختتلف هذه 
دالة  فروقًا  الدراسة  تلك  أظهرت  حيث  )2018(؛ 
إحصائًيا يف الرباعة الرايضية ككل وتتشابه معها ببعض 
النتائج، واليت أكدت أنَّ هناك فروقًا دالة إحصائًيا يف 
التكيفي،  واالستدالل  اإلسرتاتيجية  الكفاءة  مكوين 
والطالقة  املفاهيمي  االستيعاب  يف  فروق  وجود  وعدم 

 )2017(  Awofala دراسة  مع  تتشابه  اإلجرائية. كما 
مستوايت  بني  فروق  وجود  عدم  إىل  أشارت  واليت 
الطالب والطالبات يف الرباعة الرايضية يف املرحلة الثانوية 
إليه  توصلت  ما  النتيجة  هذه  تؤيد  نيجرياي، كما  يف 
دراسة Samuelsson )2010(؛ حيث وجد أنَّه ال يوجد 
فروق بني طالب وطالبات الصف اخلامس االبتدائي يف 

الرايضية.  الرباعة  يف  السويد 
ميكن أن يعود ذلك إىل تشابه املرحلة العمرية والبيئة 
للطالب  الدراسية  والكتب  التدريسية  واملمارسات 
الرس،  يف  االبتدائي  اخلامس  الصف  يف  والطالبات 
كما ميكن أن يعود ذلك إىل أنَّ مناهج الرايضيات من 
الصف األول إىل الصف اخلامس االبتدائي قد تكون يف 
أغلبها حسية، ويف الصف السادس تصبح أكثر جتريًدا 
الطالبات  لتفوق  ابلنسبة  أمَّا   .)Samuelsson, 2010(
فيمكن  التكيفي  واالستدالل  اإلسرتاتيجية  الكفاءة  يف 
أن يكون ذلك لالرتباط الوثيق بني الكفاءة اإلسرتاتيجية 
التكيفي، فهما يؤثران يف بعضهما بدرجة  واالستدالل 

.)Kiclpatricck et al., 2001( كبرية 
ويف ضوء النتائج اليت توصلت هلا هذه الدراسة فإنَّ 
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الباحث يوصي معلمي ومعلمات املرحلة االبتدائية ابتباع 
الرباعة  وتطوير  لتنمية  الداعمة؛  التدريسية  املمارسات 
الرايضية وأبعادها، وكذلك يُوصي صناع القرار يف وزارة 
واملعلمات؛  للمعلمني  والتدريب  الدعم  بتوفري  التعليم 
القيام  على  قادرين  جلعلهم  الالزمة  ابخلربات  لتزويدهم 
الرايضية، كما  للرباعة  املطلوبة  التدريسية  ابملمارسات 
يقرتح البحث إجراء مزيٍد من البحوث لقياس مستوى 
خمتلفة،  دراسية  ومراحل  صفوف  يف  الرايضية  الرباعة 
يف  واملعلمات  املعلمني  لدى  الرباعة  مستوى  وحبث 
تنمية  أساليب  حبث  املختلفة، كذلك  التعليم  مراحل 

الطالب.  لدى  الرايضية  الرباعة 
املراجع:

أواًل: املراجع العربية:
استخدام  "فعالية   ،)2014( عالء  الراايت،  أبو 
الرايضيات  التعلم ملارزانو يف تدريس  أبعاد  منوذج 
املرحلة  الرايضية لدى طالب  الكفاءة  تنمية  على 
اإلعدادية"، جملة تربوايت الرايضيات، 17 )4(، 

.104-53
حسن، أريج )2018(، "العالقة االرتباطية بني الرباعة 
الثانوية  املرحلة  رايضيات  مدرسي  لدى  الرايضية 
جامعة  جملة  طلبتهم"،  لدى  الرايضية  والرباعة 

األنبار للعلوم اإلنسانية، )2(، 390-371.
قائم على  برانمج  "فاعلية  حسن، شيماء )2016(، 
الكفاءة  تنمية  يف  املتمايز  التدريس  إسرتاتيجيات 
جملة  الثانوية"،  املرحلة  طالب  لدى  الرايضية 

تربوايت الرايضيات، 19)5(، 102-51.
الفورمات  "فاعلية منوذج  إبراهيم )2019(،  حسني، 
تنمية  على  الرايضيات  تدريس  يف   )4MAT(

االبتدائية"،  املرحلة  تالميذ  لدى  الرايضية  الرباعة 
جملة تربوايت الرايضيات، 22)5(، 78-16.

سيفني، عماد )2016(، "فعالية إسرتاتيجية مقرتحة 
يف  التعلم"  ألبعاد  "مارزانو  منوذج  على  قائمة 

العقل يف  الرايضية وبعض عادات  الكفاءة  تنمية 
الرايضيات لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي"، 
جملة تربوايت الرايضيات، 19)4(، 217-171.

"واقع   ،)2019( حنان  العريين،  عفاف؛  الشمري، 
الرايضيات  معلمات  لدى  التدريسية  املمارسات 
ابملرحلة االبتدائية يف ضوء الرباعة الرايضية"، جملة 

تربوايت الرايضيات، 22)6(، 137-85.
طلبة، حممد )2018(، "فاعلية استخدام إسرتاتيجية 
تنمية  يف  الرايضيات  تدريس  يف   PDEODE

الكفاءة الرايضية لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية"، 
جملة تربوايت الرايضيات، 12)5(، 116-67. 
معلمي  "ممارسات   ،)2019( حممد  الصالحي، 
الرايضيات التدريسية الداعمة الستيعاب املفاهيم 
تربوايت  جملة  االبتدائية"،  ابملرحلة  الرايضية 

الرايضيات، 22)9(، 193-173. 
استخدام  "فعالية   ،)2017( رشا  احلميد،  عبد 
)الويب  الويب  عرب  املعرفية  الرحالت  إسرتاتيجية 
الرباعة  لتنمية  اهلندسة  تدريس  يف  كوست( 
جملة  املتوسطة"  املرحلة  طالبات  لدى  الرايضية 

تربوايت الرايضيات، 20)3(، 87-32.
عبيدة، انصر )2017(، "فاعلية منوذج تدريسي قائم 
الرباعة  مكوانت  تنمية  يف   PISA أنشطة  على 
الرايضية والثقة الرايضية لدى طلبة الصف األول 
اثنوي"، جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس، 

.70-16 ،)219(
يف  البحث  إىل  املدخل   ،)2012( صاحل  العساف، 

العلوم السلوكية. )ط2(. الرايض: دار الزهراء.
معلمات  متكن  درجة   ،)2017( كاملة  العمري، 
الرايضية،  الرباعة  من  الثانوية  ابملرحلة  الرايضيات 
اإلمام  جامعة  منشورة(،  غري  ماجستري  )رسالة 

حممد بن سعود اإلسالمية، الرايض.
العمري، انعم )2012(، "إدراك معلمي الرايضيات 
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الرايضيات  ختصص  املعلمني  والطالب 
إسرتاتيجيات حل املشكالت"، اجلمعية السعودية 

للعلوم الرتبوية والنفسية، 39، 26-223
التدريسية  املمارسات   ،)2016( عبري  الغامدي، 
التدريس  خطة  وفق  الرايضيات  معلمات  لدى 
الرايضيات  ملنهج  املقرتحة  األربع  اخلطوات  ذات 
للمرحلة املتوسطة )رسالة ماجستري غري منشورة(، 

جامعة امللك سعود، الرايض.
القرين، نورة ؛ الشلهوب، مسر )2019(، "واقع األداء 
املتوسطة  ابملرحلة  الرايضيات  ملعلمات  التدريسي 
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Formative structuralism in Umayyad era “Nuseeb bin Rabah as a model”

“The view, reality, and social dimension”

Dr. Mamdouh Hamad Al-Harbi
College of Arts / Department of Arabic Language / University of Tabuk
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الكلمات املفتاحية: غزل عذري، العامل، بنيوية تكوينية، وحدة، 
رؤية.

امللخص: يعدُّ نصيب بن رابح من الشعراء الذين جسدوا املعاانة 
الوجودية بدرجة كبرية كونه جاء يف العصر األموي، ذلك العصر الذي 
اتسم بوجود العصبية القبلية، والصراعات الشعرية حول هذا املفهوم؛ 
حيث تتضح يف شعره الكثري من املعاين والتعبريات اليت متثل رؤية اجملتمع 
يتعارض مع  اللون والشكل، مما  للحياة ولشخصه كشاعر خيتلف يف 
معطيات العصر اجلديد آنذاك مما أثَّر بشكل جلي على حالته النفسية؛ 
لذلك جند االرتكاز على بعض التعبريات، ومتحوره حول الغزل واملدح 
ا كموضوعات شعرية  – وإن ظهر الغزل بصفته العذرية نوًعا ما – إال أهَّنَّ

ا هتيمن على الديوان بدرجٍة كبرية. كربى ترى الدراسة أهَّنَّ
 هتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن تلك البواعث والعوامل اليت 
ساعدت يف تشكل شاعرية نصيب، وعلى القضااي املهمة اليت تشغله 
فاحصة، وبروز شخصية نصيب  تبادلية  للكون واجملتمع كرؤية  ورؤيته 
والرافضة  القمعية  املمارسات  تلك  جتاه  فعل  الصفة كان كردة  هبذه 
العمل األديب  الدراسات السوسيولوجية أنَّ  له لواًن وعرقًا؛ حيث ترى 
انعكاس للوعي االجتماعي، بينما البنيوية التكوينية ال ترى ذلك، فهي 
فرد  الكاتب  أنَّ  احلقيقة، ابعتبار  يتالءم مع  تعبريًا  األديب  العمل  ترى 

ضمن اجملموعة ينصهر معها ويتشاطر القضااي واحللول.

Key words: platonic flirtation, society, factor, formative 
structuralism, unity, view.

Abstract: Nusseb bin Rabah is considered one of the 
poets who shaped existential suffering significantly, as he 
born in Umayyad era, that era which characterized by tribal 
nervousness and poetic conflicts around this concept. Where 
it is clear in his poetry a lot of meanings and expressions 
that show the society’s view for life and as himself as a poet 
who differs in colour and appearance which contradict the 
standards of the new era at that time, that clearly affected 
his psychological state. So, we find emphasis in some 
expressions and its revolving around flirtation and parsing, 
even if flirtation was showed sort of platonic, however, as a 
major poetic subjects, the study sees that they dominate the 
Diwan greatly.

This study aims to reveal those motives and factors 
that helped form Nuseeb’s poetry, and the important issues 
that occupy him, his vision of the universe and society as 
a reciprocal, examining vision. The appearance of Nuseeb’s 
personality with this trait was a reaction to those oppressive 
practices that reject his colour and race. As sociological 
studies see the literary work as a reflection of social 
awareness, while the formative structuralism does not see 
this, it sees the literary work as an expression in line with the 
truth, given that the writer is an individual within the group 
fused, shares issues and solutions in it.
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املقدمة:
العصر األموي  املعاش يف  الواقع االجتماعي  يلفت 
تشكله  يف  املساندة  العوامل  إىل  الدارسني  من  الكثري 
وانبعاثه مبا كان عليه من طبقية، وعنصرية عرقية دلت 
احلقبة،  تلك  حول  التارخيي  والسرد  النصوص،  عليها 
واملؤدِّية بطبيعتها إىل فهم األبعاد الفلسفية واالجتماعية 
بروز  على  أعانت  بدورها  اليت  املمارسات  تلك  حول 
آخر،  دون  شاعر  شعر  يف  والشكوى  القضااي،  بعض 
وقد رصد شوقي ضيف عن أثر التطور يف عصر بين أمية 
وأتثرهم ابآلخر، التأثر الذي جعل من حياهتم منغمسة 
الدنيوي بكل أصنافه، واخنراطهم يف  النعيم  يف أشكال 
ابلطبقية  والتغين  حاضرًا،  العقدية  واملناظرات  السياسة 
والعنصرية القبلية متاًحا. كل ذلك أثر يف نتاج الشعراء، 
كما أنَّه أثّر – سابًقا – يف طريقة حياهتم ونظرهتم لبعضهم 
البعض. وقد كان كل ذلك جراء التطور الذي أصاب 
العقل العريب )ضيف، شوقي، )د. ت(، ص 207(، يف 
هذا اجلو العام نشأ نصيب بن رابح وأتثَّر ببيئته وجمتمعه 
به  التعريف  جعل  التغري  هذا  عليه،  طرأ  الذي  والتغري 
الكثري من  اتفقت  أيخذ عدة تصورات وأقوال؛ حيث 
الرواايت حول التعريف به أبنَّه  نصيب  بن  رابح، موىل 
تويف  األموية،  الدولة  شعراء  من  مروان،  بن  عبدالعزيز 
سنة 108هــ )اجلاحظ، 1410هـ، ص167(، إال أنَّ 
عند  وهو  القبائل،  من  ملن  نسبته  اختلفت يف  األقوال 
ابن قتيبة عبد أسود لرجل من أهل وادي القرى. فهناك 
من جيعله عبًدا لبين كعب بن ضمرة من كنانة، وآخر 
جيعله من بلي من قضاعة وأمه أمة سوداء، ويكىن أاب 
احلجناء )ابن قتيبة )د.ت(،ج1، ص410(، وهناك من 
قال: إنَّ أابه من كنانة من بين ضمرة وكان شاعرًا فحاًل 
فصيًحا مقدًما يف النسيب واملديح، ومل يكن له حظ يف 
اهلجاء وكان عفيًفا، وكان يقال: إنَّه مل ينسب قط إال 
ابمرأته. وذكر األصفهاين خربًا آخرًا عنه أبنَّه كان ابن 
نوبيني سبيني كاان خلزاعة مث اشرتت سالمة أم نصيب 

امرأة من خزاعة ضمرية حاماًل ابلنصيب فأعتقت ما يف 
بطنها. ولعل قصته مع أخته قبيل سفره إىل عبدالعزيز 
ُمين  اليت  العنصرية  النظرة  قاطًعا على  دلياًل  بن مروان، 
هبا، وكيف ملثله اجتماع الشعر وسواد اللون؟ فهذا يعدُّ 
حتداًي، وكان لفرط ثقته بنفسه – على األقل يف بداية 
األمر –أثرًا ابلًغا على تقدمه وتغلبه على الصراع النفسي 
جتاوز  أخرى  جهة  من  واجملتمعي  جهة،  من  الداخلي 
اآلخرين  يزاحم  فانطلق  ابهلزمية،  الشعور  خالهلما  من 
يف بالط الدولة األموية )األصفهاين، أبو الفرج، ج1، 

ص312-ص313(. 

شخصية نصيب والعامل االجتماعي:
تتظافر القصص األخرى اليت وردت حول شخصية 
نصيب، اليت مجعت بينه وبني الفرزدق عند سليمان بن 
عبدامللك، أو ما كان من هجاء ُكثري له، فتلخص طبيعة 
العالقة اللونية بينه وبني اآلخرين، فلو كان نصيب شاعرًا 
دون أي عامٍل آخر لكفى، لكن الشعر فيه اجتمع له 
مع سواد بشرته، أو النظرة الدونية إليه، تلك اليت يتحقق 
قيل  مملوًكا – كما  عبًدا  إن كان  العنصري  التمايز  هبا 
حول نسبه – فهي جتعل منه ذلك احملتقر يف جمتمع قد 
عادت إليه عصبيته إثر االنفتاح املادي واملكاين ابالنتقال 
إىل احلواضر واالختالط ابألجناس األخرى، وقد يتوافر 
لعودة هذه التفرقة؛ عامل آخر تشكله األطماع املادية 
املال،  يتوافر  الشعر  فبوجود  االجتماعية،  واملكانة 
واملنادمة، والتواجد القبلي يف شخص شاعرهم القابع يف 
قصر اخلالفة؛ لذا كان لوجود نصيب -على ما أسلفنا 
مما  اآلخرين،  للشعراء  هتديًدا  ويشكل  مؤرقًا  وجوًدا   –
عجل ببغض اآلخرين له، مث ما تراكم عليه يف ذاته – مما 
سبق ذكره- بعد أن شبَّ على ذلك الواقع الذي ُقدِّر 
احلياتية،  أهله ومسلماهتم  فيه وفق تصورات  العيش  له 
لذا  التعايش معه كما لو كان مثلهم؛  يبدأ يف  وجدانه 
جاءت قصته مع مشيخة من بين محزة بن بكر بن عبد 
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مناة، ومشيخة من خزاعة كان ينشدهم الشعر فينسبه 
لغريه من شعرائهم املاضني فيعجبون به. وكذلك قصته 
التوجه  عزم  وذلك حني  النحو،  نفس  تنحو  أخته  مع 
أجتتمع  أم  ابن  "اي  له:  قالت  مروان  بن  عبدالعزيز  إىل 
عليك اخلصلتان: السواد وأن تكون ضحكة للناس !" 
ص313-ص314(؛  ج1،  الفرج،  أبو  )األصفهاين، 
يعيشه  الذي  الواقع  اجتمعت كلها كدليل على  حيث 
منذ  العنصرية  والنظرة  اجملتمعي  القمع  على  ُبين  والذي 
رأيها  تغريَّ  شعره  مسعت  حينما  ا  أهَّنَّ إال  عمره،  أوائل 
وابركت خروجه إىل اخلليفة. وخلروجه أكثر من قصة؛ 
قبض عليه يف إحدامها، ولكنه جنا يف املرة التالية، وقصد 
دخوله  واخُتلف يف كيفية  إىل مصر،  توجه  مث  املدينة، 
على عبدالعزيز بن مروان، ورمبا انتظر طوياًل حىت يسمح 
له بلقاء اخلليفة، أو علَّ النظرة العنصرية تكون أكرب يف 
حميط احلواضر وتواجد علية القوم ومكان اخلالفة آنذاك؛ 
لذا جنده ينتظر دون جدوى حىت أثقل عليه هذا الوقوف 
مما نتج عن ذلك هذه األبيات؛ حيث أنشد: )سلوم، 

داود، )1967(، ص 62(
أال هل آتى الصقر ابن مروان إنَّين 

أرد لدى األبواب عنه وأحجب
 وإين ثويت اليوم واألمس قبله

 على الباب حىت كادت الشمس تغرب
وقد أورد صاحب األغاين قصة حول إذالل نصيب 
سياقات  ضمن  مروان  بن  عبدالعزيز  إىل  وفادته  حني 
الذي  اإلذالل  مبدأ  تؤكد  أغلبها  يف  ولكنها  متعددة؛ 
اجملتمع،  يف  االخنراط  مقابل  وعاانه  نصيب  عاشه 
اتضح  وقد  اخلليفة،  من  والرزق  العطاء  طلب  وجمالس 
من كل تلك األخبار حقيقة العداء الشعري بني الشعراء 
املتواجدين يف بالط اخلالفة، كون هذا اجلديد الدخيل 
هذه  فمن  واملنادمة.  وأعطياهتم،  رزقهم،  سينافسهم يف 
األخبار – على سبيل التمثيل ال احلصر – اللقاء األول 

ما  مث  مروان،  بن  عبدالعزيز  ابخلليفة  نصيب  ابلشاعر 
وجده من أمين بن خرمي ساعتها من االستهجان والتمييز 
العنصري، وذلك حينما قيمه بقليل من املال، وقال فيه 
حينما مسع شعره: " شعر أسود هو أشعر أهل جلدته " 
)األصفهاين، أبو الفرج، ج1، ص316(، وقد تعدَّدت 
رمبا  وذلك  والفرزدق،  شاعر؛ كجرير  غري  مع  املواقف 
مبعثه التنافس الشعري أو التمايز العنصري وكما أوحى 
به القول والفعل، إال أنَّ هذا يدل على املعايري اجملتمعية 
األحكام  إصدار  يف  ُتسهم  بدورها  اليت  آنذاك  القائمة 

والقبول والرضا أو الرفض واملنع. 
 رؤية نصيب بن رابح للوجود:

والنظرة  واملهانة  ابلذل  اإلحساس  منطلق  من   
مغايرة  للوجود  رابح  بن  نصيب  رؤية  جاءت  الدونية، 
تقدمه –  املبذولة ضد  للممارسات  أو  للتوقعات  متاًما 
مع  يتكيف  أن  استطاع  فقد   – معاانته  يُظهر  مل  وإن 
من  ذلك  يتبني  احملال.  وطول  والتعب  اهلم  ذلك  كل 
حينما  أخته  مع  موقفه  منها  املواقف  من  عدد  خالل 
حينما  واآلخر  اخلليفة،  إىل  الذهاب  من  منعه  أرادت 
ييأس،  ومل  مروان  بن  عبدالعزيز  بباب  انتظاره  طال 
يتضح  للوجود  فيه  نصيب  رؤية  تتبني  الذي  واملوقف 
بعدما حرر نفسه وأمه وأخته وجدته ألمه وقريًبا له امسه 
فدعوه  ملفًتا  شخًصا  فيه  مواليه  رأى  بعدها  سحيم، 
موىل  أكون  " وهللا ألن  وقال:  فأىب،  يستلحقوه  لكي 
الئًقا أحبُّ إيلَّ من أن أكون دعًيا الحًقا وقد علمت 
أنكم تريدون بذلك مايل، وهللا ال أكسب شيًئا أبًدا إال 
كنت أان وأنتم فيه سواء كأحدكم ال أستأثر عليكم منه 
بشيء أبًدا، وكان كذلك معهم حىت مات إذا أصاب 
شيًئا قسَّمه فيهم فكان فيه كأحدهم" )األصفهاين، أبو 
الفرج، ج1، ص322(، واليعين ذلك أنَّ عقدة اللون ال 
تالزمه مادام هناك مرجعية ثقافية منت وثبتت يف العقل 
اجلمعي، فهذه العقدة كانت وراء الكثري من اإلحباطات 
يف التقدم أو تلك القفزات اليت كاد يصل إليها الشاعر– 
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وحبسب النص السابق – تقدَّم نصيب عن أولئك القوم 
مبراحل، فرؤية نصيب للوجود ختتلف متاًما عن رؤية من 
الطبقية، رؤية  فيه وقامسه  الذي عاش  اجملتمع  أو  حوله 
العدائي،  وليس  اإلجيايب  الضد ولكن يف مسارها  تعين 
والتعامل  والعبودية  الطبقية  من  الشاعر وغريه  فشكوى 
فنتيجة  للفقر،  طبيعية  حمصلًة  يعدُّ  خالهلا،  من  معهم 
ذلك اإلقصاء واحلرمان، وحني ملع اسم نصيب يف عامل 
الذين  الناس كأولئك  إليه  تقّرب  به،  الشعر والتكسب 
التغري هو رؤيتهم  لونيا، فالسبب اجلاذب هلذا  ضايقوه 
الكونية للعامل واملعاكسة متاًما لرؤية نصيب الذي احتوى 
بقي  ولو  صاحله،  يف  واستغلها  املتناقضات  تلك  كل 
الفقر كذلك  عليه  الجتمع  األوىل  حاله  على  نصيب 
إال أنَّه ومع هذا التقدم، فقد " عاش السود على حافة 
الناس وليس بينهم. وال  اجملتمع وليس يف وسطه، عند 
غرو بعد ذلك أن جند أكثرهم بعيًدا عن تيار اإلجيابية 
إال  فوزية، )د.ت(، ص 146(،  يف احلب ")زوابري، 
أنَّ نصيب – وكما أسلفنا – تصاحل مع اجملتمع وفهم 
كيف يتعامل مع ذلك التناقض الذي يراه منه؛ لذا " 
العارض  ابلشعور  يكن  مل  املخالف  اللون  هبذا  شعوره 
الذي ينحيه عنه بكلمة يف بيت من الشعر كما يبدو 
شعوره كله  حمور  هو  لعله كان  بل  ظاهر كالمه،  من 
وكان ابعثه األول إىل طلب الكرامة والكمال، وما طرب 
قط، وال غضب قط، إال برر شعوره هذا من األعماق 
حممود،1985م،  عباس  ")العقاد،  اللسان  طرف  إىل 
ص118(، هذا التصاحل مبعثه هذه الرؤية اليت جتذرت 
يف أعماق الشاعر حنو الوجود، وحبسب البنيوية التكوينية 
فالقيم اليت يبثها املبدع ويسعى إىل أتصيلها ال تنفصل 
قائمة  هي  بل  واالجتماعي،  االقتصادي  الواقع  عن 
الشعري  التعبري  يبقى  لذلك  الواقع،  هذا  على  ابلذات 
بقدٍر كبري،  الرؤية – جداًي ومعربًا  – من خالل هذه 
ميثلها  اليت  اجلماعية  العقلية  املبدع وعن  لرؤية  وعاكًسا 
املثال – خيلق  سبيل  على  الربجوازي –  فالفن  ومتثله، 

ا يتوافر على مظهر معني، وبنية معينة، )غولدمان، 
ً
عامل

يتأثر  فالشاعر  ص13-ص24(.  ت(،  لوسيان،)د. 
يف  ذلك  يدون  وبدوره  مواقفه،  يف  ويشارك  مبجتمعه 
وخيباته،  وآماله  ومواقفه  مشاعره  واصًفا  األديب  نتاجه 
فالشاعر نصيب بن رابح سجَّل هذه التقلبات يف ثنااي 
عبدالعزيز  مع  األول  االتصال  مرحلة  يف  سواء  شعره 
بن مروان – أي: مرحلة ما قبل التحرر- وحني حترر، 
آنًفا مصورة حجم  بنا بعض تلك األبيات  ولقد مرت 
املعاانة والتعامل بدونية مع لونه، ومن مثَّ حجب اإلبداع 
جرير  أمثال  من  ليس كغريه  املدح  شعر  وهو يف  عنه. 
والفرزدق؛ إذ ال يعتمد على الرتاث املوروث من الشعر 
العريب، تلك القصائد اليت تعتمد على السماع والتقاليد 
واملتلقني.  الشعراء  من  معينة  بفئة  واملختصة  الشعرية، 
عالوة على ذلك ما جيتهد فيه من رسم الصورة اليت مييل 
فيها إىل التشبيه املركب املعقد، قال مادًحا عبدالعزيز بن 
مروان يريد وصفه ابلكرم: )سلوم، داود )1967(، ص 

25-ص26،وص99( 

فبابك ألني أبواهبم
ودارك مأهولة عامرة

 وكلبك أرأف ابلزائرين 
من األم اببنتها الزائرة

 إال أنَّه – وكما مر سابقا – ال يرتكز على املوروث، 
والذي بدوره حيقق االلتقاء مع الشعراء اآلخرين، وجيعله 
بينهم واملتلقني، وترى  قريًبا من املعجم الشعري املشاع 
الدراسة أنَّ هذا االبتعاد سببه اإلقصاء من قبل الشعراء 
له، وهذا يبعده عن جمالسهم، ويظهر معاداهتم ونظرهتم 
الدونية جتاهه. وهو يف الوقت ذاته مييزه بطريقة وأسلوب 
تتشابه طرائق  الشعراء، ممن  من  به عمن سواه  خيتلف 

تعبرياهتم وتتفق عليه الذائقة.
العذرية الشعرية والبنيوية التكوينية: 

أنَّ  العذري  الغزل  حول  وردت  اليت  األخبار  من   
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النصيب لقي أاب عبيدة مع نفٍر معه " فسأله عن أمره 
أنَّه تبع قوًما سائرين، وأنَّه وجد آاثرهم وحملهم  فأخربه 
ابلفرش فاستوهله ذلك، فضحك به أبو عبيدة والقوم، 
فأمَّا  انتسب عذراًي،  إذا عشق من  ا يهرت  إمنَّ له  وقالوا: 
أنت فما لك وهلذا، فاستحيا وسكن وسأله أبو عبيدة 

هل قلت: يف مقامك شعرًا قال: نعم وأنشد: 
لَعْمِري لئن َأْمسيَت ابلَفرِش 

َك َعبُّوٌد وُعْدنَُة أو َصَفْر َثِواَّيَّ
فَفرَّع َصبًّا أو تـََيمَّم ُمْصِعداً 

ِلَرْبٍع قِدمي العهِد ينـََتِكُف األَثـَْر
 َدَعا أهَله ابلشام بـَْرٌق فَأْوَجُفوا 

ومل َأَر متبوعاً أَضرَّ من املََطْر
وأطعمه  منزله  إىل  عبيدة  أبو  به  فانصرف  قال:   
ج1،  )األصفهاين،  وانصرف..."  ومحله  وكساه 
العام  التصور  اخلرب  هذا  يفتح  ص353-ص354(، 
االجتماعي،  الوعي  من  وانطالقًا  نصيب،  حول 
العالقة  فهذه  عنه،  الصادر  والفهم  العصر  ومعطيات 
مما  النفسية،  البواعث  هلذه  االستسالم  جراء  نشأت 
املنطق،  للعقل أو  الناس عليه خالف موافقته  اصطلح 
فنصيب واآلخر، واملوقف الذي يعدُّ ابعثًا للنص ومعيًنا 
على إنشائه مجيعها؛ أتيت انعكاًسا لكل تلك املمارسات 
البنيوية  خالل  من  األديب  العمل  بينما  حقيقة،  وليس 
فرد  الكاتب  احلقيقة، ابعتبار  تعبريًا عن  التكوينية أييت 
ضمن اجملموعة ويتقاسم معها القضااي واحللول، ذلك؛ 
ألنَّ البنيوية التكوينية " تنطلق من الفرضية القائلة أنَّ كل 
سلوٍك إنساين هو حماولة إعطاء جواب داليل على موقف 
خاص، ينزع به إىل إجياد توازن بني فاعل الفعل واملوضوع 
الذي يتناوله، أي: العامل احمليط..." )غولدمان، لوسيان، 
اجتماعية  من  فالتجارب مجيعها  )د.ت(، ص229(، 
العالقة بني  فإنَّ  لذا  الطبقي؛  الصراع  يتخللها  واترخيية 
املبدع واجلماعة تعين التأثر والتأثري، وهنالك استدعاءات 
تتم من خالل املثري الذي يستجيب له الشاعر، فإنتاجية 

النص تكمن يف جمتمعه كما شعوره ابالنتماء كذلك، 
لتربز  بعد،...؛  فيما  غولدمان  أحباث  جاءت  "ولقد 
وبني  األديب  العمل  بنية  يف  التناسق  من جهة، خاصة 
عناصره، ولتقيم من جهة اثنية، مفهوم عالقة التناظر بني 
بنية العمل األديب وبني البنية الذهنية للفئة االجتماعية 
ميىن،  عمله...")العيد،  يف  تركيبها  األديب  يعيد  اليت 
وملمح  الفهم  هذا  خالل  فمن  1985م،ص123(، 
للغزل  كان  عنه،  والتعبري  لالستجابة  اخلاضع  التأثر 
العذري كذلك البواعث نفسها من قانون القسر، والقيم 
االجتماعية اليت خيضع هلا، فتحاشي التصريح استجابة 
القوانني،  تلك  يعدُّ خروًجا عن  والتصريح  ذلك،  لكل 
وماجدلية الغزل العذري يف صريورهتا إال وجًها من وجوه 
التغزل  متنع  اليت  القبلية  القوانني  تلك  جماهبة  يف  الرغبة 
جهة  من  ومتساحمة  جهة،  من  رافضة  فتكون  وجترمه، 
لذا  اآلخر؛  الطرف  اجتاه  املشاعر  عن  للتعبري  أخرى، 
قال نصيب بن رابح: )انظر: سلوم، داود )1967م(، 

ص 31(.
كأين سننت احلب أول عاشق 

من الناس أو أحببت من بينهم وحدي 
مييل  البيت  أبنَّ  يوحي  البيت  هذا  مع  التعاطي   
احلاصلة  املأساة  عن  يعرب  حقيقته  وهو يف  العذرية  إىل 
جراء التمييز العنصري والشعور ابلدونية عند احملاولة يف 
حتقيق الرغبات، فالتمييز يبني مدى متسك اجملتمع خبلق 
التباينات والثنائيات الضدية اليت ُعدَّت من ثقافته، سواًء 
من انحية املال أو اللون أو العرق، وهذه الشكوى تبني 
الناس يف ظالهلا  يعيش  اليت  القوانني  – يف حقيقتها- 
ويتعايشون هبا، مما يؤكد بروز الغزل العذري من دوافع 
مشاهبة هلذه الدوافع، تكمن مجيعها يف الرغبة يف إجياد 
الفرق وخلق الطبقية، يؤكد ذلك لقاء نصيب بن رابح 
خرمي  بن  أمين  ابلشاعر  مروان  بن  عبدالعزيز  جملس  يف 
تتعدد  للشاعر، قد  قبل األخري  ونظرة االستهجان من 
بن  نصيب  قال  العرقية،  أو  منها  املادية  هنا؛  الدوافع 
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رابح: )سلوم، داود )1967م(، ص 71(.
وليس يزري السواد يوما بذي اللــــــ

ــــــب وال ابلفىت اللبيب األديب
إن يكن للسواد يَف نصيب

فبياض األخالق منه نصييب
 وقال نصيب يف ابن خالة له امسه سحيم مذكرًا إايه 
مبا تكبده من أجل نيل حريته وعتقه حينما رآه يزفن ويزمر 
فأنكر عليه وزجره: )سلوم، داود )1967م(، ص 121(.

إين أراين لسحيم قائال
إن سحيما مل يُثبين طائال 

نسيت أعمايل لك الرواحال
وضريب األبواب فيك سائال 

عند امللوك استثنيت النائال
حىت إذا آنست عتقا عاجال 

وليتين منك القفا والكاهال
أخُلقا َشكسا ولوان حاِئال

 وتعقيًبا على ما سبق -واجلدير ابلذكر- أنَّ نصيب " 
عاش طيلة حياته مهموًما بسواده وأسرته وعبوديتهم...، 
والذي يبدو لنا أنَّ نصيًبا مل يشأ أن يتصادم مع اجملتمع، 
وإمنا أراد التسلل إليه، فقد نظر بثاقب فكره، فإذا قال 
له عبدالعزيز بن مروان: هل لك فيما يثمر احملادثة؟ نراه 
يقول: أصلح هللا األمري الشعر مغلغل، واللون مرمد، ومل 
ا هو عقلي  أقعد إليك بكرم عنصر وال حبسن منظر، وإمنَّ
)بدوي،  فافعل"  بينهما  تفرق  أال  رأيت  فإذا  ولساين، 
يدخلنا  قد  هذا  أنَّ  إال  1988م، ص129(،  عبده، 
مروان  بن  عبدالعزيز  مابني  العالقة  حبقيقة  بعد  فيما 
والشاعر نصيب، فلقد كان لفقده أثر كبري على نصيب 
مما جعله متخوفًا بقية حياته مما قد يعرض عليه، وقد عرب 
عن ذلك بعدٍد من النصوص واألبيات، لتطلعنا بدورها 
السياسي يف حياة نصيب ويف متكني  العامل  أثر  على 

شاعريته أمام الكثري من الشعراء واملوانع واألطماع.قال 
نصيب: )سلوم، داود )1967م(، ص 73(.

ليس السواد بناقصي مادام يل
هذا اللسان إىل فؤاد اثبت 

 من كان ترفعه منابت أصله 
فبيوت أشعاري جعلن منابيت

كم بني أسود انطق ببيانه
ماضي اجلنان وبني أبيض صامت

إين ليحسدين الرفيع بناؤه 
من فضل ذاك وليس يب من شامت 
من  رابح  بن  نصيب  جيد  ما  على  داللة  هذا  ويف 
جمتمعه ومن خصومه، واستجابة بّينة هلذه املعاملة اجلافة 
اليت تتكرر عليه وتؤرقه طيلة حياته. فحينما تتخلق بني 
الكاشفة  العالقة  تلك  العامل  حنو  ورؤيته  والنص  املبدع 
واالستشرافية إىل حدٍّ ما، تتحدد رؤيته للعامل، وهلذا كان 
السائد يف الثقافة العامة ومن دوافع التباين االجتماعي؛ 
فالفئة   ..."  ! ولوين  عرقي  من  العنصري  التمييز 
االجتماعية ومفاهيمها الثقافية هي اليت تفرض نفسها 
على الكاتب وليس العكس، والكاتب العظيم هو الذي 
ميلك رؤية كونية تعرب عن أقصى وعي لتوجيهات الفئة 
أو الطبقة االجتماعية" )خشفة، حممد ندمي، 1997م، 
ص15(، مما جعل من نصيب الشاعر أن يتقبلها – وإن 
كانت غري مقبولة – والتعايش معها وإثبات ذاته أمام 
األقوال واألفعال، وقد ذكر صاحب األغاين قصة حول 
أبيات يفسر فيها نصيب حقيقة ود النساء به، والذي 
يعد مصطنًعا يستند على املعطيات االجتماعية، تلك 
)سلوم،  نصيب:  قال  عليه،  واملتنمرة  لنصيب  الرافضة 

داود )1967م(، ص 34(.
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أال ليت شعري ما الذي جتدين يب
غدا غربة النأي املفرق والبعد

لدى أم بكر حني تغرتب النوى
بنا مث خيلو الكاشحون هبا بعدي

أتصرمين عند الذين هم العدا 
فتشمتهم يب أم تدوم على العهد

والشك أنَّ مثل هذه التعبريات العذرية واليت يتطلع 
بفاعل  جاءت  قد  الصادقة  العاطفة  إىل  نصيب  فيها 
من  انطلق  به،  ويعيش  يتلقاه كل حني  الذي  احلرمان 
خالله ليعرب عن رؤية اجملتمع جتاهه واجتاه غريه مهما كان 
الدافع الذي يدعو إىل مثل هذه املمارسات، فإنَّ األثر 
الذي حيدثه يسعى دوًما بشكل مباشر أو غري مباشر 
تصبح شعارًا ابرزًا  إحداث جدلية وقضية وجودية  إىل 
يف أشكال التعبريات املختلفة؛ لذا كان للون داللة عند 
اجملتمع الذي عاش فيه نصيب، كما أنَّ هذه الداللة – 
وإن عقلها املقصود- فهي تستغل أميا استغالل من ِقبله، 
وتعرب عن مشاعره وتصور ردة فعله، كما استغلها نصيب 
يف تعبريه العذري عن فقر حظه من احلب واالشتياق، 
.)40 ص  )1967م(،  داود  )سلوم،  نصيب:  قال 

لقد هتفت يف جنح ليل محامة 
على فنن وهنا وإين لنائم

فقلت: اعتذارًا عند ذاك وإنين 
لنفسي مما قد رأته لالئم

أأزعم أين هائم ذو صبابة 
بسعدى وال أبكي وتبكي احلمائم؟

كذبت وبيت هللا لو كنت عاشًقا 
ملا سبقتين ابلبكاء احلمائم

نفسه،  مع  الشاعر  صدق  عن  األبيات  هذه  تُعرب 
العاشقني  ضمن  تكون  أن  إايها  حماولته  وكذلك 
التعبري  يكن  ومل  مايشغله،  هو  األمر  وهذا  احلقيقيني، 
املتكررة  احللم  من صور  لرصد صورة  إال  الطريقة  هبذه 
الوهم،  من  تنشأ  اليت  الصور  تلك  دوًما،  تراوده  اليت 

بصدق  تعرب  ولكنها  اجملتمع  مع  بدورها  تتصادم  واليت 
البوادي  العفيف يف  الغزل  الذي بعث  أنَّ  عنه ! وكما 
اليأس  املاجن  العابث  الغزل  بعث  فقد  والفقر،  اليأس 
الفراغ ابلفقر – كما هو عند  والثراء. وقد ربط عامل 
العذري يف  الغزل  الرأي حول  هذا  فإنَّ  طه حسني - 
الفراغ عند هؤالء الشعراء مرتبطًا  البادية، ال جيعل من 
الثراء،  يف  يكمن  األمر  حقيقة  يف  ارتباطه  بل  ابلفقر، 
ميارس  الذي كان  التشجيع  بينه وبني  ماربطنا  إذا  هذا 
من السياسة األموية )عيد، صالح، 1993م، ص65 
-67(، ومهما يكن فإنَّ منبع كل هذه الشكوى والغزل، 
عقدة اللون اليت نتجت من جمتمعه، وماسبب استسالمه 
األمل حنو  وانقطاع  اليأس  بسبب  إال  املمارسات  هلذه 
تغريهم وتغيري معتقداهتم االجتماعية، فلم " يكن حديث 
وطبقته  أهله  وعن  النسب،  وعن  اللون،  عن  نصيب 
من السود وحالتهم االجتماعية املزرية أبكثر فرًحا، أو 
أزهى لواًن من حديثه عن جتربة احلب الذاتية عنده؛ ألنَّه 
كان يشعر يف قرارة نفسه أنَّ اللون األسود كان سبة يف 
جبينه وجبني طبقته، وكان سبًبا يف كل ما القوه من آالم 
وإهاانت ومآسي، وقصصه مع أشهر الشعراء من غري 
طبقته تنضح ابآلالم، وتدل – إن دلت على شيٍء – 
على أنَّ مجيع من هجاه ووقف ضده هاجم فيه سواده 
املقرتن ابلعبودية " )زوابري، فوزية، ص 36(؛ لذا حينما 
ُعرف  وإن   – األغراض  خمتلف  يف  نصيب  شعر  نقرأ 
ابملدح والغزل – فإننا نلحظ تلك االستهالالت الرائعة، 
واليت تشي بنوٍع من التخوف والرتقب، فهو ميدح معتذرًا 
ويعرض  وميدح  متشكًيا  وميدح  للعطاء  طالًبا  وميدح 
متساحًما يف شعره ويف شخصيته،  بدا  أنَّه  إال  ابآلخر، 
متصاحلًا مع ذاته ورافًضا هلذا القمع والتمييز العنصري، 
وكذلك هو يف غزله؛ إذ جيابه هذا التيار ورؤية اجملتمع 
له، فمن خالهلا كان التعبري يف مدحه وغزله وتعايشه مع 
كل تلك التناقضات. إال أنَّ امللفوظ مع الواقع املعاش 
ما جيعل املسموع واملشاهد يستحيل إىل أسطورة، فليفي 
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شرتاوس كان يسعى إىل الكشف عن اجلوهر اإلنساين، 
بوصفه القاسم املشرتك، فالقرابة ختضع لشمولية العالقة 
االجتماعية، ويف األسطورة يظهر مبدأ التعارض، والربط 
هو ما جيعل الثقافة واجملتمع ممكنني. فالذات تفهم من 
وذلك  اإلنسانية،  لالختالفات  املقارنة  الدراسة  خالل 
يكون ممكًنا من خالل التعاطف الذي يتم من خالله 
االعرتاف ابآلخر، واملرور من الطبيعية إىل الثقافة يكون 
العقلي  العاطفي إىل  عند " ليفي شرتاوس" من خالل 
مع وجود اختالف عقلي عن اآلخر يف حالة التطابق 
ص196-  2015م،  ساميون،  )كالرك،  العاطفي 
ص202(، وهنا ما يفسر حالة نصيب فهو متعاطف 
م ليسوا كذلك فاالعرتاف  مع قضيته ومع قومه، إال أهَّنَّ
به كان من أجل املال الذي يكسبه من خالل الشعر أو 
للشعر دون أي سبب آخر! فاملفارقة العاطفية كامنة، 
العالقة  العامل تصبح  العقلية، فمن خالل رؤية  وكذلك 
شيئية، فمن ال شيء إىل شيء مادي حمسوس! تتحول 
حياة نصيب حتواًل خمتلًفا يشوهبا الكثري من األشياء، ومن 
أمهها البىن املعقدة اليت تتظافر يف حتقيق مبدأ االعرتاف 
أو الرفض لشخٍص كنصيب وفق ما تؤمن به وتتحد فيه 
اجلماعة فكراًي وعقلًيا، مع العزل التام والرفض الواضح 
لنصيب الشاعر. سواء كان من انحية عرقية أو لونية. 
 إنَّ الصورة الذهنية ترى أنَّ العالقة ما بني نصيب 
تتوازى  وهي  الشاغل،  اللوين  الفراغ  مبلء  واجملتمع 
ا ال تعين الصدامية  ا عالقة ضدية، إال أهَّنَّ وتتضخم؛ ألهَّنَّ
بقدر ماتعين املواجهة من أجل إثبات الذات والوجود؛ 
هذا فيما يتعلق بنصيب بن رابح، بينما اآلخر يتضاءل 
احلضور لديه مبثل احلضور األول؛ ألنَّ اخلطاب الكلي 
الرفض للون " األسود " وهو اإلنشغال  اجملتمعي ميثله 
مفهوم  يتصدى  بينما   ،" واللونية  العرقية   " بنصيب 
التعايش وميثله اللون " األبيض " لكل ذلك، وحياول مترير 
اخلطاب الوجودي من خالل الذات احلاضرة واملشاركة، 
والصورة يف حقيقتها تعرب عن إمكانية املشاهبة يف نفس 

السياق واخلطاب واملوهبة والعالقات االجتماعية إال أنَّ 
السائد من ثقافة ومسلمات يف ذلك الوقت ميانع هذا 
احلضور إال يف حماوالت قليلة، وهذا اليعين أنَّ اجملتمع 
يلغي هذه األعراف، بل هو ميرر بعضها رغم ثباته عليها.

 وحدة القصيدة والعامل السياسي:
وتستهويه  الشاعر  تالزم  فكرة  من  القصيدة  تبدأ   
أمهها:  من  عدة؛  بواعث  إنتاجها  يف  تتشارك  وتؤرقه 
فيما  أو  ظلم  أو  حرمان  نتيجة  يكون  الذي  االهتمام 
ُيسمَّى ابملعاانة؛ لذا وجدان العديد من الشعراء القدامى 
البواعث واألفكار يف نصوصه، اليت تعرب  يستثمر هذه 
بدورها عن موقف ما أو قضية بعينها، قال اجلاحظ: " 
ومن عادة الشعراء إذا كان الشعُر َمرثيًة أو موعظًة أن 
تكون الكالُب اليت تقتُل بقَر الوحش وإذا كان الشعر 
مدحًيا، وقال: كأنَّ انقيت بقرة من صفتها كذا أن تكون 
الكالُب هي املقتولة، ليس على أنَّ ذلك حكاية عن 
ا  ورمبَّ الكالب  ا جرحت  رمبَّ الثِّريان  ولكنَّ  بعينها،  قّصة 
املصابة،  هي  تكون  فإهَّنا  ذلك  أكثر  يف  وأمَّا  قتلتها، 
 " الغامن  وصاحبها  والظافرة،  الساملة  هي  والكالب 
)اجلاحظ،احليوان،ج2، ص20(، وهذا التحديد يوضح 
لنا حال الشعراء مع موضوعات نصوصهم، وهو ماجيعل 
نصيب يف إطار حمدد من موضوعات شعره جراء تلك 
البواعث والرؤية الكلية للمجتمع من حوله، وهي نظرة 
تبادلية مع اآلخر، وهذا الرتقب أو القصدية ما هو إال 
النص،  عناصر  بني  املؤلفة  العميقة  الوحدة  عن  تعبري 
النفسي والشعوري – كما  النسيج  تعرب عن  اليت  تلك 
أوضح علي عشري زايد - واليت" تنصهر فيها املكوانت 
املتناثرة واملتنافرة لتصبح كيااًن واحًدا متالمحًا متجانًسا، 
الوحدة تنسحب على  تنافر. وهذه  فيه وال  ال تفكك 
منها  يتألف  اليت  والفكرية  والنفسية  الشعورية  العناصر 
على  تنسحب  ما  مبقدار  الشعوري  القصيدة  نسيج 
بناؤها  منها  يتألف  اليت  الفنية  والتكنيكات  األدوات، 
املفهوم  وهذا  ص26(،  2002م،  )زايد،  الفين..." 
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جيعل من نصيب بن رابح يدور يف حلقة موضوع بعينه 
دليل  أبياته  بعض  يف  للون  تفعيله  إنَّ  بل  سواه،  دون 
على هذا التوجه، ومن مثَّ تركيزه على الغزل احليي! قال 

)1967م(، ص 58(. داود  )سلوم،  نصيب: 
فإنَّ أك حالًكا فاملسك أحوى

وما لسواد جلدي من دواء
وقال نصيب يف موضع آخر: )سلوم، داود 

)1967م(، ص 110(.
كسيت ومل أملك سواًدا وحتته 

قميص من القوهي بيض بنائقه   
وماضر أثوايب سوادي وإنين

لكا ملسك ال يسلو عن املسك ذائقه
وإنَّ مدحه لبشر بن مروان لفيه شيء من التعريض 
بلونه حينما وصفهم ابلبيض، وهذا القول يلفت االنتباه 
نصيب كاملة  قصة  بل  الفهم،  هذا  إىل  املتلقي  لدى 
تضع كل ما هو صادر عن دائرة الضد أو ممنوح هلا هو 
مبثابة الرضا والتسليم واخلنوع، ولو أنَّ شخصية نصيب 
قد ظهرت مبظهر خمتلف يف تعايشها مع اآلخر وكيفية 
قد  وسطًيا  لديه حيضر  فاخلطاب  بذكاء،  معه  التعامل 
سعى فيه ابالعرتاف بفضل عبدالعزيز بن مروان، ومن 
خالل هذا اخلطاب قد تعدُّ الدراسة ما عداه يف مقام 
اخلوف من املستقبل اجملهول واإلحساس بعدم االستقرار، 
فشخصية عبدالعزيز بن مروان حاضرة يف وجدان نصيب 
ومعها قد حتقق األمان واحلرية، والشاعر من بعدها خيشى 
املستقبل واملاضي الذي ميثل املعاانة والتمييز العنصري، 

قال نصيب: )سلوم، داود )1967م(، ص 28(.
من النفر البيض الذين إذا انتجوا

أقرت لنجواهم لؤي بن غالب 
ونلحظ حىت شكواه من احلرمان من بعد عبدالعزيز 
بن مروان تؤكد على ما سبق من طرح؛ حيث يصف 
قالئصه بقوله: )سلوم، داود )1967م(، ص 29(. 

ا  فقد عريت بعد ابن ليلى فإمنَّ
ذراها ملن القت من الناس منظر

ولو كان حيًّا مل يزل بدفوفها 
قراد لغرابن الطريق ومنقر

فتعبريه عن احلرمان بقوله: "عريت" ذو داللة ملعاين 
املادي، بل هو  التعبري حول احلرمان  عدة، والينحصر 
واملعنوي  العاطفي  احلرمان  من  متاًما،  يقابله  ما  يعين 
وعدم االعرتاف اجملتمعي. حيقق ذلك االمتالء وانتظار 
الكسب من قبل املستقبلني. وقال - فيما يؤكد تسلسل 
املواقف واملوضوعات اليت شغلت فكره وحياته – عن 
قصة فدائه ألمه: )سلوم، داود )1967م(، ص 66(.

ولكنين فاديت أمي بعدما عال
الرأس منها كربة ومشيب

حالة  تصف  اليت  املعلومة  غري  الشكوى  أنَّ  كما 
رومانسية، أو جتربة حياتية حتققت فيها املعاانة وكذلك 
.)56 ص  1967م،   )سلوم،  نصيب:  قال  الصرب، 

فيالك من ليل متتعت طوله 
وهل طائف من انئم ُمتمتع 

نعم إن ذا شجو مىت يلق شجوه
ولو انئًما مستعتب أو مودِّع

له حاجة قد طاملا قد أسرَّه
من الناس يف صدر هبا يتصدع 

حتملتها طول الزمان لعلها
يكون هلا يوما من الدهر منزع 
العصر  مكانة جيدة يف  أن حيتل  نصيب  استطاع   
األموي ويف اتريخ األدب العريب؛ حيث وضعه ابن سالم 
يف الطبقة السادسة من شعراء احلجاز، ومل يكن ذلك 
العوامل ما  النفس والشاعرية من  يتهيأ هلذه  مامل  ممكًنا 
املتمثل  السياسي  فالعامل  ذاهتا،  وتثبت  تتقدم  جيعلها 
يف شخصية عبدالعزيز بن مروان ما يلخص هذا البزوغ 
والظهور للشاعر نصيب، وذلك أنَّه اشرتى والءه والزمه، 
قال يف مدح عبدالعزيز بن مروان: )سلوم 1967م، ص 

.)83
نزور سيدان وسيد غريان

ليت التشكي كان ابلعواد  
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لو كان تقبل فدية لفديته
ابملصطفى من طارقي وتالدي

بن مروان: )سلوم،  فيه بطلب من عبدامللك  وقال 
.)87 )1967م(، ص  داود 

عرفت وجربت األمور فما أرى
كماٍض تاله الغابر املتأخر

 ولكن أهل الفضل من أهل نعميت
 ميرون أسالفًا أمامي وأغرب

فإن أبكه أعذر وإن أغلب األسى
بصرب فمثلي عندما اشتد يصرب

 وكانت ركايب كلما جئت تنتحي 
لديك وتثين ابلرضا حني تصدر 

فقد عريت بعد ابن ليلى فإمنا 
ذراها ملن القت من الناس منظر

تبني هذه األبيات دور ومكانة عبدالعزيز بن مروان 
يف حياة نصيب، واألثر البالغ الذي تركه يف قلبه ووجدانه 
سواء أثناء حياته أو بعد موته، وفيها تكمن املقارنة مع من 
سواه، ومن خالهلا يتضح احلضور االجتماعي والنفسي 
لنصيب كشاعر قد نبذ من قبل الشعراء واجملتمع آنذاك، 
إال أنَّه استطاع بسبب هذه الشخصية أن يتجاوز بعض 
تفهم  وال  الفقد،  هذا  بسبب  تعود  قد  اليت  املعيقات، 
لنصيب مع  اجلامعة  البداايت  األبيات مبعزل عن  هذه 
حضور  فإنَّ  النفسية،  وتداعياهتا  مروان  بن  عبدالعزيز 
والضد  واملؤثرة،  اإلجيابية  مبواقفها  يرتبط  الشخصيات 
كذلك، إال أهَّنا ال تتضح إال من خالل الشعر، وتربز يف 
موضوعات بعينها كاملدح والراثء؛ لذا جنده يرثيه حينما 
مات ابلطاعون الذي وقع يف مصر بقوله: )سلوم، داود 

)1967م(، ص 113(.
أصبت يوم الصعيد من ُسكر

مصيبة ليس يل هبا قبل
اتهلل أنسى مصيبيت أبًدا

ما أمسعتين حنينها األبل

وال التبكي عليه أعوله
كل املصيبات بعده جلل

مل يعلم النعش ما عليه من الــ
ــعرف وال احلاملون ما محلوا 
يف هذا ما يؤكد وفاء نصيب للعهد واملعروف الذي 
نيله  قبل  إليه عبدالعزيز بن مروان، رغم معاانته  أسداه 
مرحلة  يف  وكذلك  بالطه،  إىل  والوصول  املكانة  هذه 
إثباته لشاعريته أمامه؛ حيث غلبت شخصية عبدالعزيز 
بن مروان يف كثري من النصوص واألبيات، بقي نصيب 
جند  لذا  حياته؛  يف  الكبري  وأثرها  العالقة  هلذه  متطلًعا 
أخيه  يف  قاله  فيما  له  مروان  بن  عبدامللك  استنشاد 
على  وأثرها  العالقة  هذه  شيوع  على  داللة  عبدالعزيز 
نفس نصيب وعلى الذين من حوله، هذا الوالء ساهم 
بشكل مباشر وغري مباشر يف رؤية نصيب للوجود، بل 
إنَّ هذا العامل حتديًدا سعى يف حتقيق املوازنة، وأتكيد 
عامل  فكان  أخرى،  جهة  من  حماربتها  وكذلك  الرؤية 
الرضا  بني  الفاصل  احلّد  يشكل  مروان  بن  عبدالعزيز 
والرفض، مما ساعد يف تشكيل شاعرية نصيب بن رابح 
واستمراريتها، وإفساح اجملال هلا لتقف جنًبا إىل جنب 
الشعر  أنَّ  رغم  الشعرية،  والتجارب  والرؤى  الضد  مع 
ساعد يف خلق ما ُيسمَّى ابلتشيؤ لدى نصيب واآلخر، 
وذلك كون املال جمتمًعا مع املكانة االجتماعية اجلديدة 
عامل  يف  والشعري  الروحي  الكيان  هلذا  ابلقبول  أذنت 

الفكرية.  واملسلمات  املتضادات 
وحدة األسلوب " النسيج النصي ":

موضوعاهتا  يف  وظَّف  مما  املستخدمة  األلفاظ  إنَّ   
هَّناية  املفضية يف  وسياقاهتا  املتنوعة،  املختلفة ودالالهتا 
ومما  املتعددة،  أبشكاله  النص"  وحدة   " إىل  املطاف 
يتكرر عند الشاعر يف مواطن كثرية، تسعى بدورها جلالء 
فكرة النص وفكر الشاعر، إهَّنا هبذا احلضور حتقق وحدة 
األسلوب يف صورة بنائية متكاملة وانضجة، وهي عند 
نصيب كذلك؛ إذ يتوازى احملفز االجتماعي يف صورتيه 
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فاملدح  الرافض،  واجملتمع  النص،  مع  والسلبية  اإلجيابية 
عنده يدفعه كال العاملني رؤيته للعامل، واجملتمع الرافض، 
واستمراريته تبًعا لذلك احلضور والرتقب، فحني نرصد هذا 
فإننا نلحظ معاين الشكوى، واالستعطاف،  األسلوب 
والوالء، واالنتماء، مث اإلصرار على املواصلة والتحدي، 

قال نصيب: )سلوم، داود،)1967م(، ص62(. 
أال هل آيت الصقر ابن مروان إنين 

أرد لدى األبواب عنه وأحجب
وإين ثويت اليوم واألمس قبله 

على الباب حىت كادت الشمس تغرب
وإنــــــي إذا رمــــــت الـــــــدخول تــــــــردين 

مــــــــــــــــهابة قيس والرتـــــــــــــــاج املضبب1
وأهلي أبرض انزحون وماهلم 

هبا كاسب غريي وال متقلب 
فلفت  آنًفا،  املذكورة  املعاين  فيه  تتظافر  النص  هذا 
اهتمام السامع إىل " األرض، وضيق ذات اليد " يكون 
لديه معاين الوالء واحلب واالنتماء- وإن كانت معلومة 
لديه- فهي جُتلي فكرة الشاعر، وحتقق وحدة األسلوب، 
فمكوانت النص الشعري ال تنسلخ عن بعضها البعض، 
فاللفظ يستحضر معناه، والفكرة تدفع هبما إىل احلضور 
إىل  جممله  يسعى يف  مرتابط  نسيج  الشعري يف شكل 
فاملعاانة  الشعرية،  جتربته  ومتكني  الشاعر  ذات  تثبيت 
شعره،  من  غرض  غري  تتضح يف  نصيب  يصورها  اليت 
يف املدح والغزل وكذلك الراثء، إال أهَّنا يف غزله تصبح 
دافعة ملوضوع املدح، فالفشل يف احلب، تصوره قصيدة 
الغزل، وهو مما استقر يف خلد الشاعر وقلبه، واقتنع به، 
احلضور؛  بنفس  يكوان  أن  والراثء ال ميكن  املدح  لكن 
ألنَّ االنتماء والوالء لعبدالعزيز بن مروان بعد منحه إايه 
اتسمت  حيث  للعامل؛  ورؤيته  احلكم  ذلك  مينع  حريته 
بدورها بتقبل اآلخر وما يصدر عنه، هذه الرؤية سعت 

))) الراتج: الباب العظيم، وقيل: الباب املغلق، انظر: لسان العرب، مادة: )رتج(. و املضبب: من ضبب، وَضبَـّْبُت اخَلَشَب وحنوه أَْلَبْسته احَلديَد والضَّبَُّة 

حديدٌة َعريضٌة ُيَضبَُّب هبا الباُب، انظر: لسان العرب، مادة: )ضبب(.

االستشرايف  نصيب  فكر  بني  حاضرة  موازنة  ختلق  أن 
والفاحص للحياة، وبني نظريه من خصومه أهل الفكر 
املتفقة  تلك  ال  املتبعة،  الغريية  األعراف  احملدود حبدود 
مع الدين والعقل واملنطق وقناعات الذات، قال فيه إذ 
يشبهه ابلنيل: )سلوم، داود )1967م(، ص 114(. 

فبشر أهل مصر فقد أاتهم
مع النيل الذي يف مصر نيل 
يتضح يف تكوين البيت التباهي من خالل التشبيه 
واالستحضار القريب لصورة النيل، ذلك الرتباط املتلقي 
برؤيتها وحضورها احلسي، فالنيل يعين احلياة واخلصب 
واالكتفاء، كذلك عبدالعزيز بن مروان ابلنسبة للشاعر 
وألهل ملصر؛ ذلك ألنَّ رؤيته هلذه الشخصية حققت 
له ذلك التمكني احليايت ككل، وخصوًصا االجتماعي 
يستغرقون  وهم  الشعراء  بعض  يعمد  إذ  والثقايف؛  منها 
وأسلواًب  بناًء  متكاملة  صورة  يضعوا  أن  أوصافهم  يف 
ومضمواًن للكشف عن بُعد واضح من أبعادها )القيسي، 
نوري)1974م(، ص114(. ولو مل يتحقق ذلك لبقي 
من  يتضمنه  ما  بكل  نصيب  لدى  الشعري  اخلطاب 
رسائل ومعاين، ولغة معربة مشحونة بعواطفها املتضاربة 
احلضوري  التوازن  من خالله  حيقََّق  مل  مبعًدا  واملكبوتة؛ 
مبستوايته الفكرية املتعددة، وألصبحت رؤية الكون ذات 
بنية واحدة وسياقات مكررة. قال يف إشارة للشكوى: 

)سلوم، داود )1967م(، ص 57(. 
فلو كانوا؛ إذ ابنوا يئست فلم يكن

هلم؛ إذ هم شحط عليك رجاء   
إًذا لشفاك اليأس من كلف هبم

ويف اليأس مما الينال شفاء
بن  لعبدالعزيز  راثئه  يف  جليًّا  األمر  هذا  ويتضح 
هذه  نتتبع  فحني  سابًقا،  األبيات  ذكرت  وقد  مروان، 
ومضامينها  املوضوعاتية  انحيتها  من  األسلوبية  الوحدة 
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اجلزئية من خالل عالقاهتا البنيوية، جندها لدى نصيب 
بن رابح قد توفرت بكل مكوانهتا وما يتظافر من ألفاظ 
ومعاين وموسيقى، فإننا نلحظ املدح املنصرف به متاًما 
إىل عبدالعزيز بن مروان-وهو يف الراثء كذلك- يشده 
إليه ذلك الوالء، واالعرتاف ابلفضل، والعطاء والتمكني 
والتشجيع وهذا ماحتتمله األبيات وليس ضرورة أن يكون 
كل معىن مصرًحا به، وكل ذلك خيتلط ابلشكوى لدى 
نصيب وما يضمره من معاانة خنرت جسده وفكره، وما 
كان من شعٍر يف عبدالعزيز بن مروان يعدُّ طاغًيا على 
نصوصه يف غريه، أمَّا يف الغزل يكاد نصيب يذكر أمساء 
لنساء بشكل عابر، وهلذا ارتباط ابلتمييز العنصري، مما 
يتكرر  لذا  منه وتقصيه؛  تنال  اليت  املعاانة  يؤكد دميومة 
النص يطول وال  الغزلية، فال  البرت يف نصوصه  أسلوب 
القصص  تلك  والشوق، وال  احلب  موضوعات وصف 
خمتلطة  النص  أول  يف  تومض  الفكرة  إنَّ  بل  الغرامية، 
يطلعنا  أن  دون  اآلخر،  الطرف  مع  ابلشكوى، وحاله 
على أيٍّ من التفاصيل، وهو الذي يعرب دوًما عن ذلك 
احلرمان بشيٍء من التصريح، ويعقد األمنيات وهو يعلم 
حقيقة وجوده اجملتمعي، ويتكرر هذا األسلوب يف كل 
معاين الغزل؛ إذ حيقق دورانه يف معانيه الكفاية من العدم، 

قال نصيب: )سلوم، داود )1967م(، ص30(. 
طلعن علينا بني مروة والصفا

ميرن على البطحاء مور السحائب
وكدن لعمر هللا حيدثن فتنة

 ملختشع من خشية هللا اتئب
 وقد ورد يف األغاين قصة لقائه ابمرأة مزاحة يف 
الطواف، ذكرت حوهلا هذه األبيات على لسان املرأة: 
)سلوم، داود )1967م(، ص34-ص35(. 

إذا البيض ال أيتني يف احلب رقة
يعاب والأيخذن يف الود درمها   

وإذ هن يدنني الكرمي بوده 
هلن ويرفضن الدقيق امللَوما

بنية النص يف هذه الضدية املعلنة تتبع ذلك احلس 
فاملوضوع  وأجناسه،  اجملتمع  من  والتوجس  هلا  الدافع 
الشعري عند نصيب بن رابح يدور حول الوجود الذايت، 
فنصيب ليس كغريه من األغربة الذين ُوِجدوا على مرِّ 
املناضل  احلضور  هذا  معهم يف  يتشابه  ولكنه  التاريخ، 
بداية  جتاه وجوده اإلنساين، وهو يظهر كأسطورة منذ 
خط الرحلة والرغبة يف التحرر إىل هَّناية حياته، فاألخبار 
والنصوص تتحد كمعطيات لتؤكد هذا احلدس، وتضع 
صفحات  على  املعاانة  رموز  رابح كأحد  بن  نصيب 
التاريخ، فقصة رغبته يف السفر إىل عبدالعزيز بن مروان 
اليت مل تنجح يف أول األمر مث متكنه من السفر، وأخته 
اليت منعته مث أذنت له، وحترير أسرته ومعاانة بناته، كل 
ذلك جيعل من جتربة نصيب الشعرية وتفعيله للشكوى 
يف الغزل وافتعاله له، بل وتصويره اخليبة فيه من خالل 
املقارانت أو الردود بنوعيها الشعري أو النثري؛ مجيعها 
يشي بتلك العالقة املضطربة واملكابدة من أجل حتقيق 
الذات. قال نصيب يف جارية كان أهلها حيرسوهَّنا !: 

)1967م(، ص131-ص132(.  داود  )سلوم، 
وقفت هلا كيما متر لعلين

أخالسها التسليم إن مل تسلم
وملا رأتين والوشاة حتدرت

مدامعها خوفا ومل تتكلم
مساكني أهل العشق ماكنت أشرتي

مجيع حياة العاشقني بدرهم 
موضوع  يف  حشدت-  -وإن  الغزلية  املعاين  هذه 
مبعاانته  صلة  ذات  هلي  رابح  بن  نصيب  عند  الغزل 
األبدية، وأسلوبه املتبع حيقق هذه الوحدة املعربة واملتفقة 
قدًما يف  وما مضيه  اجملتمع،  العامل من خالل  مع رؤية 
متثل الغزل إال لتتحقق رؤيته، ويغلِّب حضوره الشعري 
رغم كل املعوقات، فنصيب صناعة هذه العالقة واألثر 
الناجم عنها، حيوط كل ذلك صدق العاطفة يف الطرح، 
املرتنح  وغزله  إايه،  وراثئه  مروان  بن  عبدالعزيز  فمدح 
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يؤكده،  بل  الزعم  هذا  يقرب  والرتاخي  التقدم  بني  ما 
وصدق العاطفة يف الغزل يكمن يف حرمانه، واأللفاظ 
الدالة على سريانه على هذا النمط، فالرؤية تتحقق ما 
بني كر وفر ما بني الذات يف دواخلها وما بني اجملتمع 
برغم كل  ذاته  متناقض يف  األوسع، وهو غري  والوجود 
هذه الضدية من التمييز والتثبيط واحلقيقة املعلومة لديه، 
إال أنَّه متسك ابلدوافع والعوامل املمكنة له ولشاعريته، 

بعنته وصلفه. اآلخر  كما متسك 
 النتائج والتوصيات: 

 حاولت هذه الدراسة أن تلفت االنتباه إىل الشاعر 
حمفز  منوذج  على  الضوء  وتسليط  رابح،  بن  نصيب 
للحياة من خالل االهتمام برؤيته للعامل وتعاطيه مع كل 
املتناقضات، بل والسعي إىل حتقيق الذات والثبات على 
املبدأ. مل يكن التعبري عن تلك املمارسات تظلًما مباشرًا 
من الشاعر نفسه، وإمنا وصًفا جملتمعه ولذاته يف آن مًعا؛ 
لتتسع الرؤية حنو العامل ككل من خالل اجملتمع أو احليز 

الذي يشغله الشاعر، فقد توصلت الدراسة إىل:
نفسه  الوقت  ويف  عذراًي،  غزله كان  نصيب يف  أنَّ 
هذه  وترك  به،  والرفق  احلرية  ينشد  جملتمعه،  معاتًبا 
إثباته ألحقيته ابملكانة  القمعية، ففي حالة  املمارسات 
االجتماعية وقول الشعر واحلياة ككل، حيقق ثباته يف كل 
التظاهرات االجتماعية والثقافية واحلياتية، مل يقف عند 
أول عقبة تواجهه يف لقائه مع عبدالعزيز بن مروان، ومل 
يتواَن – قبل ذلك – يف املضي قدًما رغم كل احملاوالت 
اليت جاءت لتثنيه عن السفر؛ ليقف جنًبا إىل جنب مع 
كبار الشعراء على الساحة ويف البالط، رغم أنَّه ُهوجم 
من أكثرهم. هذا االجتاه لدى نصيب أفضى إىل حتامله 
على نفسه من أجل تبليغ الرسالة لكل هؤالء من خالل 
واللون  العرق  القائمة حول  اجلدلية  وفهم  للكون  رؤيته 
واملالمح متجاوزًا كل ذلك، ومتعايًشا معه ملغًيا بذلك 
تلك القيود الومهية. تتوازى هذه اجلدلية مع اخلري والشر، 
واحلب والبغض، متين اخلري أو احلسد فهي دوافع توزعت 

يف حياة نصيب وعاىن منها طيلة عمره.
 إنَّ حالة الشكوى اليت يبثها الشاعر يف شعره ويف 
خمتلف أغراضه، وصوره املتنوعة بوجٍه عام، مجيعها يوضح 
األثر الذي تركته تلك املمارسات يف نفس الشاعر، إال 
أنَّه ابت مكابرًا وصابرًا، ساعًيا إىل هدفه يف احلصول 

على املساواة والعتق من هذه العبودية.
 كما أنَّ التخفي حتت مظلة الغزل العذري يبني من 
جهة أخرى أنَّ اجملاهرة غري مقبولة ال منه – كشخصية 
عليه  استكثر  الذي  جمتمعه  من  وال   – حماصرة  متزنة 
الشعر، فما حاله حينما يكون متغزاًل ؟! هذا التعايش 
تعايش  هو  الومهية  ال  احلقيقة،  اجملتمعية  القيود  مع 
مفرتض يغلب عليه االستسالم حىت تنتهي هبذا الشاعر 
احلياة، إنَّ نصيب كشاعر مديح وغزل، يتأرجح بينهما، 
ال يبتكر إال واقًعا مفرتًضا وحياة يشوهبا االنفصام فال 
احلياة  هلذه  مقابلة  إال  املدح  وال  حقيقته،  على  الغزل 
ومصارعتها والتفوق على دواخله من خالل الشعر، فهو 
اليت  حريته  ينس  مل  الذي  وهو  ابلعطاء،  يصرح  الذي 
انهلا، إال أنَّه رغم هذا التفوق، كانت رؤية العامل - ومن 
ال  لديه  قائمة  فكرية  بنية  عن  تعرب   – اجملتمع  خالل 
يكاد ينفك منها نصيب، وهذه البنية تتضح من خالل 
شخصية الشاعر وتواجده الشعري على صورة شكوى 

قد يقنعها أو يصرح هبا. 
هذه  يف  البحث  من  املزيد  إىل  الدراسة  تتطلع   
حىت  عدة،  حماور  يف  معاانهتا  ويف  الشاعرة  الشخصية 
املوضوعات  هذه  مثل  يف  واملفروض  املنشود  يتسىن 
وحول هذه الشخصية، متمنية أن تصبَّ هذه الدراسة 
الشكل واملضمون  العريب من انحية  فيما خيدم األدب 
وأبعاد الفكر اإلنساين اليت تتضح يف مثل هذه األعمال 

هلا. املوازية  والدراسات 
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 الكلمات املفتاحية: الفصول االفرتاضية، تدريس املرحلة الثانوية، 
النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية.

معلمي  قبول  عن  الكشف  إىل  احلالية  الدراسة  هدفت  امللخص: 
املرحلة الثانوية الستخدام الفصول االفرتاضية يف التدريس وفق النظرية 
املوحدة لقبول واستخدام التقنية، ولتحقيق هذا اهلدف اُسُتخِدم املنهج 
الوصفي، وأُعدت أداة الدراسة اليت متثلت يف استبانة؛ تضمنت )3( 
أجزاء، وطُبقت على عينة عشوائية تكّونت من )٢3٩( من معلمي 
ومعلمات املرحلة الثانوية يف مدينة بيشة ابململكة العربية السعودية، 
خالل الفصل الدراسي الثاين لعام )٢٠٢٢-٢٠٢3(. وقد توصلت 
النتائج إىل أنَّ درجة قبول أفراد العينة عالية؛ حيث بلغ املتوسط العام 
لالستبانة )3.٨٨٦(، كما توصلت النتائج إىل وجود عالقة ارتباطية 
طردية دالة إحصائًيا بني متغريات النظرية والنية يف االستخدام عند 
مستوى داللة )٠.٠1(؛ حيث بلغت قيمة معامل االرتباط بريسون 
للمتغريات ككل )٠.٨٦٠(، ابإلضافة إىل وجود فروق ذات داللة 
إحصائية يف نية أفراد العينة عند مستوى داللة )٠.٠5( تعزى ملتغري 
أفراد  نية  يف  إحصائية  داللة  ذات  وفروق  )االانث(،  لصاحل  النوع 
العينة عند مستوى داللة )٠.٠1( تعزى ملتغري سنوات اخلربة لصاحل 
)أقل من 1٠ سنوات(، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف 
نية أفراد العينة تعزى ملتغري التخصص )علمي، نظري(؛ حيث بلغت 

قيمة الداللة )٠.٢٧٠(.

Keywords: Virtual Classrooms ,Secondary School 
Teaching ,Unified Theory of Acceptance and Use of Technol�
ogy.

Abstract: This study aimed to reveal the admission of 
secondary school teachers to use virtual classrooms in the 
teaching under the unified theory of acceptance and use of 
technology. To achieve this goal ,the descriptive approach 
was used ,and the study tool was prepared ,which comprised 
a questionnaire; that included three parts ,and applied to a 
random sample of (239) secondary school teachers in Bisha 
,Saudi Arabia ,during the second semester of the school year 
2022-2023. The results found that the acceptance of sample 
members was high ,the overall average of the questionnaire 
was (3.886) ,and the results found proportionality statistical�
ly significant between theoretical and intent variables in use 
at the level of significance (0.01). The value of the Pearson 
correlation coefficient for variables as a whole (0.860) ,in ad�
dition to statistically significant differences in the intention 
of the sample members at the indicative level (0.05) because 
of the gender variables for (females) ,and statistically signif�
icant differences in the intention of the sample members at 
the indicative level (0.01) because of the variables of years 
of experience in favor of (less than 10 years). There were no 
statistically significant differences in the intention of the sam�
ple members due to the variable of specialization (practical 
,theoretical) where the value of the indication was (0.270).
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 املقدمة:
شهد العصر احلايل تغريات كثرية يف قطاع التعليم،   
وخصوًصا بعد أزمة فريوس كوروان املستجد اليت ألزمت 
املسؤولني عن التعليم يف مجيع دول العامل بضرورة البحث 
العملية  استمرار  تضمن  التقليدي  للتعليم  بدائل  عن 
التباعد االجتماعي وحيافظ  التعليمية، مبا حيقق مبادئ 
على الصحة العامة للمجتمع، ونتيجة لذلك كان من 
فيه  مما  اإللكرتوين واالستفادة  التعلم  توظيف  الضروري 

للتعلم. تطبيقات وأدوات  من 
التعلم  أدوات  أبرز  من  االفرتاضية  الفصول  وتعدُّ   
املعلم  بني  املتزامن  لالتصال  ُتستخدم  اليت  اإللكرتوين 
واملتعلم، وتقوم على فكرة حماكاة ما يتم داخل الفصول 
التقليدية يف املدرسة، ولكن من خالل شبكة اإلنرتنت 
اخلدمات  من  الكثري  تُقدِّم  واليت  املتاحة،  وأدواهتا 
للمتعلمني وتساعدهم على التواصل مع بيئتهم التعليمية 
ا  أهَّنَّ اجلغرافية، كما  أماكنهم  اختالف  من  الرغم  على 
تتيح للمتعلمني الذين جيدون صعوبة يف حضور الفصل 
الحق  وقت  يف  مسجل  مشاهدته  تـَزَاُمِنيًّا  االفرتاضي 

.(Alotaibi & Almutairy ,2012)

ويف هذا الصدد ذكر شعيب )٢٠1٦( أنَّ الفصل   
للعديد من املؤسسات  التعليمية  االفرتاضي من احللول 
على  املتعلمني  حصول  قدرة  يف  تتمثل  واليت  التعليمية 
ال  واليت  اإلنرتنت  على  يُعرض  ما  خالل  من  التعلم، 
تقتصر على الزمان واملكان، ودون احلاجة للدراسة يف 
املؤسسة التعليمية، وهو عبارة عن تقنية تسمح للمعلم 
واألنشطة، كما  والواجبات  الدروس  وتعيني  ابلتواصل 
املعروضة،  العلمية  املادة  بتسجيل  للمتعلمني  يسمح 
توفري  املطلوبة، ومن مثَّ  املهام  واملناقشة واملشاركة وحل 

الواقع. من  تقرتب  بطريقة  التفاعلي  التعلُّم 
نوعني  إىل   )٢٠1٧( وعشايب  احلسن  أشار  وقد   
من الفصول االفرتاضية مها: الفصول االفرتاضية املتزامنة 

فصول  وهي   :(Classroom  Virtual  Synchronous)

إلكرتونية تتيح التفاعل مع املعلم ابلصوت والصورة من 
خالل عرٍض كامٍل للمحتوى العلمي على اهلواء مباشرة 
للمعلومات،  العاملية  أو  الداخلية  الشبكة  خالل  من 
ومبناقشات تفاعلية بني املتعلمني واملعلم، ومن أمثلتها: 
والفصول   ،Linc  Learn,  Talk  Pal,  room  Talk,  Centra

Class�  Virtual  Asynchronous) املتزامنة غري   االفرتاضية 
room): وهي فصول إلكرتونية تتم ابلتقاء املتعلمني مع 

حبيث  خمتلفة؛  أوقات  يف  اإلنرتنت  طريق  عن  املعلمني 
املعلومات، ولكنهم  النوع نفسه من  يشرتك اجلميع يف 
غري مرتبطني بوقٍت حمدد لتلقي املعلومة، ومن أمثلتها:  
BigBlueButton ,Elluminate ,WebCT ,wiz�

املستخدم من  يتمكن  وكي   .iq ,Caroline ,Moodle

أن  جيب  بشكل كامل  االفرتاضي  للفصل  االنضمام 
اتصال  أو جوال، وخدمة  لديه جهاز حاسوب  يتوافر 
ومساعات  االفرتاضي،  الفصل  وبرانمج  ابإلنرتنت، 
وكامريا  ميكروفون صويت،  وجهاز  خارجية،  أو  داخلية 

.)٢٠11 )السلوم،  ابلويب  خاصة 
وتكمن أمهية الفصول االفرتاضية فيما تتيحه للعملية   
التعليمية من مرونة وتفاعل وتواصل يف أوقات حمددة، 
للعملية  الداعمة  الوسائل  من  توفره  ما  إىل  ابإلضافة 
التعليمية املشاهبة يف الفصول التقليدية؛ حيث ساعدت 
على جتاوز الكثري من التحدايت اليت واجهت العملية 
التعليمية، كالتزايد يف أعداد املتعلمني، وقلة عدد املعلمني 
.)٢٠٢1 )األمحري،  املكانية  واملعوقات  املؤهلني، 

االفرتاضية  الفصول  نظام  على  االعتماد  بدأ  وقد   
بعد حتقيقها لنتائج جيدة على املستوى العاملي وظهور 
ورفع كفاءته؛  التعليمي  النظام  دعم  يف  اإلجيايب  أثرها 
حيث يتميز مبجموعة من اخلصائص املهمة حّددها زين 
الدين )٢٠٠٧( فيما يلي: مالءمة ومرونة جدولة أوقات 
التعديالت  أحدث  على  الفوري  واحلصول  الدراسة، 
املستمر،  التعلم  مبدأ  وحتقيق  الربانمج،  على  املدخلة 
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وتدين التكاليف وتوفري الوقت لعدم التنقل، وتوفر مجيع 
واملعلم. الطالب  بني  التفاعل  وسائل 

الفصول  الستخدام  األساسي  املتطلب  وملا كان   
لديه  مؤهل  معلم  وجود  هو  التدريس  يف  االفرتاضية 
وتوظيفها  التقنية  هذه  استثمار  حنو  إجيابية  اجتاهات 
تقصي  الباحثني  على  لزم  التعليمية،  العملية  خيدم  مبا 
السابقة  الدراسات  من  عدد  استهدفته  ما  وهو  ذلك، 
مثل: دراسة أيب كميل )٢٠٢٠( اليت هدفت إىل تعرُّف 
واقع استخدام الفصول االفرتاضية مبدارس قطاع غزة يف 
عام ٢٠٢٠؛ حيث اعتمدت املنهج الوصفي، وطُبقت 
االستبانة كأداة للدراسة على عينة بلغت )3٧٩( معلًما 
مهارة  توافر  درجة  أنَّ  إىل  النتائج  وتوصلت  ومعلمة، 
استخدام الفصول االفرتاضية لدى املعلمني يف تدريس 
وأنَّ  متوسطة،  درجة  وهي   )٪٦٩.٧٧( هي  املباحث 
الوزن النسيب ألمهية الفصول االفرتاضية من وجهة نظر 
املعلمني هو )5٤.3٩٪( وهي درجة ضعيفة، وأنَّ أكثر 
معوقات استخدام الفصول االفرتاضية هي انقطاع التيار 
خدمات  ضعف  "ويليها  مستمرة،  بصورة  الكهرابئي 
يف  إحصائًيا  دالة  فروقًا  هناك  وأن  اإلنرتنت"،  اتصال 
ملتغري  تعزى  االفرتاضية  الفصول  استخدام  معوقات 
اليت   )٢٠٢٠( اجلراح  ودراسة  اإلانث.  لصاحل  اجلنس 
هدفت إىل تعرُّف واقع استخدام الفصول االفرتاضية يف 
برانمج التعلم عن بُعد يف مدارس مديرية الرتبية والتعليم 
يف ظل جائحة كوروان؛ حيث اعتمدت املنهج الوصفي 
عينة  للدراسة على  االستبانة كأداة  التحليلي، وطُبقت 
إىل  النتائج  وتوصلت  ومعلمة،  معلًما   )1٢٠( بلغت 
موافقة أغلبية أفراد العينة على أمهية استخدام الفصول 
االفرتاضية يف العملية التعليمية بوجٍه عام، ويف برامج التعلم 
بلغ )٩٤.3(،  مبتوسط حسايب  بوجٍه خاص  بُعد  عن 
أفراد  استجاابت  ِإْحَصائِيًّا بني  دالة  وعدم وجود فروق 
العينة حول استخدام الفصول االفرتاضية يعزى ملتغريات 
اجلنس واملؤهل العلمي واخلربة، وأوصت الدراسة بتشجيع 

وتوعية املعلمني لالستفادة من تقنية الفصول االفرتاضية؛ 
وتقوية  التعلمية  التعليمية  املمارسات  وحتسني  لتسهيل 
االجتاه لديهم حنو توظيفها. ودراسة يوسف )٢٠1٩( 
اليت هدفت إىل تعرُّف اجتاهات معلمي ومعلمات اللغة 
اإللكرتوين  التعليم  حنو  األساسي  التعليم  مبرحلة  العربية 
املنهج  اعتمدت  حيث  تواجههم؛  اليت  واملشكالت 
وتوصلت  للدراسة،  االستبانة كأداة  وطبقت  الوصفي، 
النتائج إىل أنَّ هناك مشكالت تواجه املعلمني يف تطبيق 
العظمى  الغالبية  اجتاهات  أنَّ  اإللكرتوين، كما  التعليم 
التعليم اإللكرتوين.  العربية إجيابية حنو  اللغة  من معلمي 
إىل  هدفت  اليت   )٢٠1٨( ومنصور  املنقوش  ودراسة 
حنو  التدريس  هيئة  أعضاء  اجتاهات  عن  الكشف 
جامعة  يف  الرتبية  بكلية  االفرتاضية  الفصول  استخدام 
التحليلي،  الوصفي  املنهج  اعتمدت  حيث  مصراته؛ 
وطُبقت االستبانة كأداة للدراسة على عينة تكوَّنت من 
النتائج وجود  )5٧( عضو هيئة تدريس، وقد أظهرت 
الفصول  الستخدام  العينة  أفراد  لدى  إجيابية  اجتاهات 
التدريس، وألمهية استخدامها من وجهة  االفرتاضية يف 
نظرهم، وللصعوابت اليت حتدُّ من استخدامهم هلا، كما 
أظهرت عدم وجود فروق دالة ِإْحَصائِيًّا بني استجاابت 
ِإْحَصائِيًّا  دالة  فروق  ووجود  اجلنس،  متغري  وفق  العينة 
لصاحل  اخلربة  سنوات  متغري  وفق  عينة  استجاابت  بني 
الفئة )أقل من 5 سنوات(. ودراسة العجاجي )٢٠1٧( 
معلمات صعوابت  آراء  على  التعرف  إىل  هدفت  اليت 
التعلم حول تطبيق الفصول االفرتاضية لتدريس طالباهتن 
الوصفي،  املنهج  اعتمدت  حيث  املتوسطة؛  ابملرحلة 
وطبقت االستبانة كأداة للدراسة على عينة بلغت )٢٠( 
معلمة، وتوصلت النتائج إىل جتاوب معلمات صعوابت 
التعلم واستعدادهن لتدريس طالباهتن من خالل الفصول 
الستخدام  مناسب  تدريب  إىل  وحاجتهن  االفرتاضية، 
هذه الفصول وتوظيف تقنياهتا، كما كانت اتفقت آراء 
أفراد العينة على إجيابيات التدريس من خالل الفصول 
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االفرتاضية، وكانت أبرز اإلجيابيات للفصول االفرتاضية 
من وجهة نظر املعلمات يف أهَّنا تؤدِّي إىل زايدة املهارات 
يف استخدام احلاسب لدى الطالبات واملعلمات وزايدة 
جهٍد  إىل  حاجتها  فهي  السلبيات  أبرز  أمَّا  التفاعل، 

الفنية. األعطال  كبري، وتكرار حدوث 
للتقنية  املعلم  استجابة  أمهية  من  الرغم  وعلى 
يف  الباحثني  فإنَّ  طالبه،  وأداء  أدائه  على  وانعكاسها 
اقتصروا على دراستها  اليت ُعرضت  السابقة  الدراسات 
تقصي  يف  التعمق  دون  الرفض،  أو  القبول  حيث  من 
النفس  علماء  أشار  الصدد  هذا  ويف  االستجابة،  نوع 
االجتماعي إىل أنَّ قبول التكنولوجيا ونوااي االستخدام 
السلوكي من أكرب التحدايت اليت تواجهها املؤسسات 
األفراد.  بني  هلا  االستخدام  سلوك  وأمناط  التعليمية 
الواضحة  "الرغبة  أنَّه:  على  التكنولوجيا  قبول  ويُعرف 
تكنولوجيا  الستخدام  مستخدمني  جمموعة  ضمن 
واملصممة  ألجلها  وضعها  مت  اليت  للمهام  املعلومات 
ويعدُّ   .(Dillon & Morris ,1998 ,p.1) لدعمها" 
متغريي التقبل واالستخدام، متغريين جوهريني من أجل 
املعلومات  أنظمة  تطبيق  ما يف جمال  نظام  قياس جناح 
وبعد مراجعة قوية لثمانية مناذج ونظرايت مشرتكة سابقة 
 Theory يف قبول التكنولوجيا هي: نظرية الفعل املربر
التقنية  قبول  ومنوذج   ،(TRA) of Reasoned Action

والنموذج   ،(TAM)  Model  Acceptance  Technology

ونظرية   ،(MM)  Motivational Model التحفيزي 
 Theory of Planned Behavior املخطط  السلوك 
Mod� ومنوذج استخدام الكمبيوتر الشخصي ،(TPB)

انتشار  ونظرية   ،(MPCU)  el of PC Utilization

 ،(DIT) Innovations Theory of Diffusion االبتكار
Social Cognitive The�  ونظرية اإلدراك االجتماعي

ory (SCT)، والنظرية املركبة للفعل املربر ومنوذج قبول 

قام   ،(Combined TAM and TPB (CTT التقنية 
 (Venkatesh et al. ,2003: P.446-456)فينكاتش

التكنولوجيا  واستخدام  لقبول  املوحدة  النظرية  بتطوير 
 UTAUT- Unified Theory of Acceptance and)

تتنبأ  َعرَّفها أبهَّنا: "نظرية  وقد   ،(Use of Technology

ابلسلوك الفعلي لألفراد جتاه التقنية من خالل التحليل 
السياقي حملددات النية السلوكية والسلوك الفعلي وبعض 
اخلصائص الدميوغرافية"، وتشكل هذه احملددات متغريات 
Performance Ex-  وأبعاد النظرية، وهي: األداء املتوقع

pectancy ويقصد به: الدرجة اليت يعتقد فيها الفرد أنَّ 

استخدام نظام تقين معني سوف يساعده على حتسني 
 Effort Expectancy املتوقع  الوظيفي، واجلهد  األداء 
املرتبطة  السهولة  درجة  يعتقد  اليت  الدرجة  به:  ويقصد 
 Social االجتماعي  والتأثري  التقين،  النظام  ابستخدام 
Influence ويقصد به: الدرجة اليت يدرك عندها الفرد 

أنَّ اآلخرين املهمني ابلنسبة له يعتقدون أنه ينبغي عليه 
Facil�  استخدام نظام تقين معني، والتسهيالت املتاحة

يعتقد  اليت  الدرجة  هبا:  ويقصد   itating Conditions

لدعم  ضروري  تنظيمية  حتتية  بنية  توفر  أن  الفرد  فيها 
 Behavioral استخدام نظام تقين معني، والنية السلوكية
Intention ويقصد هبا: مدى االستجابة لالستفادة من 

 Use الفعلي  والسلوك  املستقبل،  يف  معني  تقين  نظام 
Behavior ويقصد به: استخدام التقنية اجلديدة فعلًيا 

املستقبل. يف 
وتعدُّ النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية إطارًا   
َنَظرايًّ َشاِماًل ومتكاماًل يساعد يف فهم آلية تبين املعلمني 
الفعلي  ابلسلوك  والتنبؤ  احلديثة  التعليمية  للتقنيات 
املرتبط ابالستجابة الصادرة، وقد أظهرت البحوث أنَّ 
هذا النموذج قادر على تفسري ٧٠٪ من التباين يف النية 
السلوكية الستخدام التكنولوجيا، و٤٠٪ من التباين يف 

)الشهراين، ٢٠1٩(.  التكنولوجيا  استخدام 
لقبول  املوحدة  النظرية  منوذج  تطبيق  ساهم  وقد   
قبل عدد كبري من  بنجاح من   (UTAUT) التكنولوجيا
الستخدام  السلوكية  النية  لدارسة  السابقة  الدارسات 
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التكنولوجيا أبشكاهلا املختلفة واالستمرار يف استخدامها 
منها: دراسة الفراين واحلجيلي )٢٠٢٠( اليت هدفت إىل 
معرفة العوامل املؤثرة على قبول املعلم الستخدام الذكاء 
لقبول  املوحدة  النظرية  التعليم يف ضوء  االصطناعي يف 
اعتمدت  حيث  (UTAUT)؛  التكنولوجيا  واستخدام 
املنهج الوصفي، واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة، 
وتناولت املتغريات اآلتية: األداء املتوقع، واجلهد املتوقع، 
والتأثري االجتماعي، والتسهيالت املتاحة، كما تناولت 
ُبعد النية يف االستخدام، وطُبقت الدراسة على عينة 
أظهرت  وقد  ومعلمة،  معلًما   )٤٤٦( من  تكونت 
نتائجها أنَّ املعلمني لديهم درجة قبول كبرية الستخدام 
عوامل  مجيع  أنَّ  وإىل  التعليم،  يف  االصطناعي  الذكاء 
الذكاء  استخدام  نية  على  إجيايب  بشكل  تؤثر  النظرية 
العامل األكثر أتثريًا على  التعليم، وأنَّ  االصطناعي يف 
نية االستخدام هو األداء املتوقع يليه اجلهد املتوقع يليه 
التأثري االجتماعي يليه التسهيالت املتاحة، كما أشارت 
النتائج إىل أنه توجد فروق دالة إحصائية بني استجاابت 
العينة حول حتديد نية استخدام الذكاء االصطناعي يف 
توجد  وال  اإلانث،  لصاحل  اجلنس  ملتغري  تعزى  التعليم 
فروق دالة ِإْحَصائِيًّا تعزى ملتغري )العمر، وسنوات اخلربة، 
 )٢٠٢٠( موسى  ودراسة  العلمي(،  التخصص  وجمال 
املرحلة  معلمات  قبول  عن  الكشف  إىل  هدفت  اليت 
الثانوية الستخدام املعامل االفرتاضية يف تدريس العلوم 
يف ضوء النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية؛ حيث 
اعتمدت املنهج الوصفي، واستخدمت االستبانة كأداة 
املتوقع،  األداء  اآلتية:  املتغريات  وتناولت  للدراسة، 
والتسهيالت  االجتماعي،  والتأثري  املتوقع،  واجلهد 
املتاحة، كما تناولت بُعد النية يف االستخدام، وطبقت 
من  معلمة   )55( من  تكوَّنت  عينة  على  الدراسة 
أنَّ  نتائجها  أظهرت  وقد  أهبا،  مبدينة  العلوم  معلمات 
درجة قبول أفراد العينة عالية؛ كما توصلت النتائج إىل 
وجود عالقة ارتباطية طردية دالة ِإْحَصائِيًّا بني متغريات 

النظرية والنية يف االستخدام، ابإلضافة إىل وجود فروق 
دالة ِإْحَصائِيًّا يف نية أفراد العينة تُعزى ملتغريي التخصص 
)لصاحل ختصص الكيمياء( والعمر )لصاحل الفئة العمرية 
األصغر(، وعدم وجود فروق دالة ِإْحَصائِيًّا يف نية أفراد 
 Yildiz) العينة تعزى ملتغري سنوات اخلربة. ودراسة يلدز
2019,) اليت هدفت إىل الكشف عن قبول واستخدام 

وفق  االجتماعية  للشبكات  اخلدمة  قبل  ما  معلمي 
النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية يف تركيا؛ حيث 
اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي، واستخدمت مقياس 
القبول كأداة للدراسة، وتناولت املتغريات اآلتية: األداء 
املتوقع، واجلهد املتوقع، والتأثري االجتماعي، والتسهيالت 
املتاحة، كما تناولت بُعد النية يف االستخدام، وطبقت 
وقد  معلًما،   )٢٧٤( من  تكونت  عينة  على  الدراسة 
أظهرت نتائجها أنَّ األداء املتوقع واجلهد املتوقع والتأثري 
االجتماعي قد أثروا يف النية السلوكية بدرجة عالية، ومل 
تشر نتائج الدراسة إىل وجود أتثري للتسهيالت املتاحة. 
معرفة  إىل  هدفت  اليت   )٢٠1٩( الشمراين  ودراسة 
مدى قابلية أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات السعودية 
الستخدام منصة مشس، ومعرفة عالقة )األداء املتوقع، 
واجلهد املتوقع، والتأثري االجتماعي، والتسهيالت املتاحة 
ابلنية السلوكية لقابلية األعضاء بناء على النظرية املوحدة 
املنهج  اعتمدت  حيث  التكنولوجيا؛  واستخدام  لقبول 
عينة  على  القبول  استبانة  وطُبقت  التحليلي،  الوصفي 
تكونت من )153( عضو هيئة تدريس من 15 جامعة 
سعودية، وقد أظهرت نتائجها وجود عالقة موجبة بني 
املتاحة،  التسهيالت  املتوقع،  اجلهد  املتوقع،  )األداء 
أظهرت  السلوكية، كما  ابلنية  االجتماعية(  والتأثريات 
ِإْحَصائِيًّا بني اجلنس والنية السلوكية،  وجود فروق دالة 
العمر  بني  ِإْحَصائِيًّا  دالة  ذات  فروق  توجد  ال  بينما 
واحلناوي  مهدي  ودراسة  السلوكية.  النية  على  واخلربة 
)٢٠1٩( اليت هدفت إىل الكشف عن العوامل املؤثرة 
للبوابة  التدريس جبامعة األقصى  قابلية أعضاء هيئة  يف 
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والتعليم  املعرفة  تبادل  يف  هلا  واستخدامهم  اإللكرتونية 
اعتمدت  حيث  (UTAUT)؛  لنظرية  وفًقا  اجلامعي 
املنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة كأداة 
للدراسة، وتناولت املتغريات املطورة للنظرية وهي: األداء 
والتأثري  االستمتاعي،  والدافع  املتوقع،  واجلهد  املتوقع، 
عينة  على  وطُبقت  التسهيل،  وظروف  االجتماعي 
تكونت من )3٠( عضو هيئة تدريس ممن جربوا استخدام 
البوابة اإللكرتونية، وقد أظهرت النتائج أن أعضاء هيئة 
التدريس يتمتعون بدرجة مقبولة من القابلية الستخدام 
البوابة اإللكرتونية يف تبادل املعرفة والتعليم اجلامعي. كما 
والدافع  املتوقع،  واجلهد  املتوقع،  األداء  من:  يؤثر كلٌّ 
االجتماعي  والتأثري  التسهيل،  وظروف  االستمتاعي، 
لدى أعضاء هيئة التدريس يف نيتهم السلوكية الستخدام 
البوابة اإللكرتونية يف تبادل املعرفة والتعليم اجلامعي وفًقا 
لنموذج UTAUT أتثريًا إجيابًيا. ودراسة أوساكوي وآخرين 
(al et Osakwe. ,2017) اليت هدفت إىل تعرُّف تصورات 

والتعلم  التعليم  تقنية  استخدام  حول  والطالب  املعلم 
الثانوية يف انميبيا، ابستخدام النظرية  احملمول ابملدارس 
املوحدة لقبول واستخدام التقنية؛ حيث اعتمدت الدراسة 
املنهج الوصفي، واسُتخِدمت االستبانة كأداة للدراسة، 
وتناولت املتغريات املطورة للنظرية وهي: األداء املتوقع، 
واجلهد املتوقع، واالستمتاع املتوقع، والتأثري االجتماعي 
وظروف التيسري، كما تناولت بُعد النية يف االستخدام، 
وطُبقت على عينة تكونت من )٢٤( معلًما و )1٢٠( 
العينة  أفراد  تصورات  أنَّ  نتائجها  أظهرت  وقد  طالًبا، 
حول استخدام تقنية احملمول يف العملية التعليمية جاءت 

إجيابية بدرجة عالية. 
يف ضوء ما سبق؛ وتوافًقا مع رؤية اململكة ٢٠3٠   
واألهداف اإلسرتاتيجية لوزارة التعليم السعودي املنبثقة 
من التوجهات الوطنية ملواكبة عصر التقنية، وما أوصت 
به املؤمترات الدولية من ضرورة استخدام التقنية احلديثة 

التعليم والتعلم  التدريس ولعل أبرزها؛ مؤمتر تقنيات  يف 
الرقمي يف الوطن  التعليم  اإللكرتوين )٢٠1٩(، ومؤمتر 
العريب )٢٠1٨(، ابإلضافة إىل مشولية النظرية املوحدة 
الواقع  التقنية وتكاملها مع متطلبات  لقبول واستخدام 
قبول  للكشف عن  احلالية  الدراسة  نعيشه، أتيت  الذي 
معلمي املرحلة الثانوية الستخدام الفصول االفرتاضية يف 

التدريس.
مشكلة الدراسة:

العملية  يف  االفرتاضية  الفصول  استخدام  يعد  مل   
التعليمية خيارًا مطروًحا للنقاش، بل أصبح واقًعا ملموًسا 
فرضته التطورات العلمية والتقنية املتالحقة، وأكدت على 
ضرورته تداعيات أزمة كوروان، إال أنَّ اإلفادة من هذه 
تتوقف  التعليمية  العملية  املختلفة يف  التقنية وإمكاانهتا 
بدرجة كبرية على قبول املعلمني هلا وقدرهتم على التعامل 
معها، وهذا ما أكدت عليه دراسة كلٍّ من: )موسى، 
احلريب  ودراسة   ،)٢٠٢٠ واحلجيلي،  الفراين  ٢٠٢1؛ 
لدى  قصوٍر  وجود  إىل  أشارت  اليت   )٢٠٢٠( وطيب 
معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية يف استخدام الفصول 

التدريس. االفرتاضية يف عملية 
حدود  -يف  سابقة  دراسات  وجود  لعدم  ونظرًا   
االفرتاضية  الفصول  استخدام  تقصت  الباحثتني-  علم 
النظرية  احلديثة، ومنها  النظرايت  التدريس يف ضوء  يف 
التقنية اليت تعدُّ إطارًا شاماًل  املوحدة لقبول واستخدام 
التعليمية  التقنيات  تبين  آلية  فهم  يساعد يف  ومتكاماًل 
من  جتاهها،  لألفراد  الفعلي  ابلسلوك  والتنبؤ  احلديثة 
خالل التحليل السياقي حملددات النية السلوكية والسلوك 
الفعلي، فإنَّ الدراسة احلالية تعدُّ حماولة للكشف عن قبول 
معلمي املرحلة الثانوية الستخدام الفصول االفرتاضية يف 
التدريس وفًقا للنظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية.

أسئلة الدارسة:
سعت الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية:
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الثانوية الستخدام - 1 املرحلة  معلمي  قبول  درجة  ما 
املوحدة  النظرية  وفق  التدريس  يف  االفرتاضية  الفصول 

التقنية؟ واستخدام  لقبول 
هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني - ٢

متغريات النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية اآلتية: 
االجتماعي،  التأثري  املتوقع،  اجلهد  املتوقع،  )األداء 
الثانوية  املرحلة  معلمي  ونية  املتاحة(  التسهيالت 

التدريس؟ يف  االفرتاضية  الفصول  الستخدام 
نية - 3 يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

معلمي املرحلة الثانوية الستخدام الفصول االفرتاضية يف 
التدريس تعزى للمتغريات اآلتية: )النوع، سنوات اخلربة، 

التخصص(؟ جمال 
فروض الدراسة:

سعت الدراسة للتحقق من صحة الفروض اآلتية:
إحصائية - 1 داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  ال 

بني: )األداء املتوقع، اجلهد املتوقع، التأثري االجتماعي، 
الثانوية  املرحلة  معلمي  ونية  املتاحة(،  التسهيالت 

التدريس. يف  االفرتاضية  الفصول  الستخدام 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى - ٢

داللة (α < 0.05) بني متوسط درجات نية معلمي املرحلة 
التدريس يف  يف  االفرتاضية  الفصول  الثانوية الستخدام 
النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية تعزى للمتغريات 

اآلتية: )النوع، سنوات اخلربة، جمال التخصص(.
أهداف الدراسة:

هدفت الدراسة إىل الكشف عن اآليت:
الثانوية الستخدام  املرحلة  معلمي  قبول  درجة   -1
املوحدة  النظرية  وفق  التدريس  يف  االفرتاضية  الفصول 

التقنية. واستخدام  لقبول 
٢- وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني 
متغريات النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية اآلتية: 
االجتماعي،  التأثري  املتوقع،  اجلهد  املتوقع،  )األداء 
الثانوية  املرحلة  معلمي  ونية  املتاحة(،  التسهيالت 

التدريس. يف  االفرتاضية  الفصول  الستخدام 
3- وجود فروق ذات داللة إحصائية يف نية معلمي 
يف  االفرتاضية  الفصول  الستخدام  الثانوية  املرحلة 
التدريس تعزى للمتغريات اآلتية: )النوع، سنوات اخلربة، 

التخصص(. جمال 
أمهية الدراسة:

تربز أمهية الدراسة يف كوهَّنا:
تدعم التوجهات الرتبوية احلديثة اليت تُعىن بتوظيف - 1

التقنية يف عملية التدريس.
توفر إطارًا َمْعرِِفًيا ميكن أن يستفيد منه املتخصصون - ٢

يف جمال التعليم، من خالل حتديد العوامل اليت تؤثر يف 
استخدام املعلمني للفصول االفرتاضية يف التدريس.

تسهم يف تطوير خطط وزارة التعليم مبا تقدِّمه من - 3
معلومات ميكن األخذ هبا؛ لتوظيف الفصول االفرتاضية 

يف عملية التدريس بصورة أفضل.
قد توجَّه أصحاب القرار إىل إعادة النظر يف برامج - ٤

مدى  عن  واضحة  رؤية  من  توفره  مبا  املعلمني،  إعداد 
فعالية الفصول االفرتاضية يف حتقيق جودة التدريس.

معلمي - 5 قبول  مدى  عن  الكشف  يف  ُتسهم  قد 
عملية  يف  الدراسية  الفصول  لتوظيف  الثانوية؛  املرحلة 
التدريس بعد ما أصبحت ضرورة حتمية؛ ملواجهة أزمات 

الطالب. مستقبل  على  واحلفاظ  احلضوري  التدريس 
تقدم نتائج وتوصيات قد تكون نواة يسرتشد هبا - ٦

قبول  لدوافع  فهمهم  يُعّزِز  مبا  الثانوية،  املرحلة  معلمو 
قبوهلم  زايدة  يف  يساهم  قد  والذي  االفرتاضية،  الفصل 

التدريس. يف  االفرتاضية  للفصول  واستخدامهم 
الدراسات - ٧ وإثراء  العربية  املكتبة  يف  النقص  تسد 

االفرتاضية. ابلفصول  املرتبطة  الرتبوية 
قد تفيد الباحثني يف إجراء مزيٍد من األحباث ذات - ٨

العالقة ابستخدام الفصول االفرتاضية يف التدريس وفق 
النظرايت احلديثة.
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حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة على ما يلي:

املرحلة - 1 معلمي  قبول  تضمنت  موضوعية:  حدود 
الثانوية؛ الستخدام الفصول االفرتاضية يف التدريس وفق 

النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية.
حدود زمانية: طُبقت الدراسة يف الفصل الدراسي - ٢

الثاين من العام الدراسي 1٤٤3هـ.
حدود بشرية: معلمو ومعلمات املرحلة الثانوية. - 3
حدود مكانية: املدارس الثانوية إبدارة تعليم حمافظة - ٤

بيشة يف اململكة العربية السعودية.
مصطلحات الدراسة:

يف ضوء األدبيات والدراسات ذات الصلة ابلدراسة 
احلالية، جرى حتديد املصطلحات اآلتية:

1 -:Classroom Virtual الفصول االفرتاضية
الفصول   )113 ص   ،٢٠11( السلوم  عرَّف   
ا: " الربانمج املعين ابلتواصل مع اآلخرين  االفرتاضية أبهَّنَّ
آنًيا وبشكل متزامن سواًء عن طريق الصوت، أو الكتابة 
والواثئق  العروض  يف  املشاركة  أو  الفيديو،  أو  النصية، 

اإللكرتونية".
 ،٢٠٠٠( وإرتل،  فاالوسكاس  عرَّفها  حني  يف   
التقليدية  ابلفصول  " فصول شبيهة  ا:  ص ٢3٠( أبهَّنَّ
من حيث وجود املعلم والطالب، ولكنها على الشبكة 
العاملية؛ حيث ال تتقيد بزماٍن أو مكان، وعن طريقها 
يتم استحداث بيئات تعليمية افرتاضية؛ حبيث يستطيع 
الطلبة التجمع بواسطة الشبكات للمشاركة يف حاالت 
التعلم  مركز  يف  الطالب  يكون  حبيث  تعاونية؛  تعلم 

واالستيعاب". الفهم  أجل  من  وسيتعلم 
 2010, Martin & Parker)( كما عرَّفها ابركر ومارتن  
ا: "بيئة تعلُّم إلكرتونية مُتكِّن كاًل من املعلم  ,p 136 أبهَّنَّ

الصوت  بواسطة  فعال  بشكل  التواصل  من  واملتعلمني 
والفيديو واحلوار املكتوب والتشارك يف التطبيقات، وغري 
ذلك من املميزات اليت تساهم يف متكني املعلم واملتعلمني 

على التفاعل كما لو كانوا يف غرفة الصف التقليدية". 
ا: بيئة تعليمية  وتُعرَّف ِإْجرَائِيًّا يف الدراسة احلالية أبهَّنَّ  
إلكرتونية تتكون من نظم برجمية تعمل من خالل شبكة 
اإلنرتنت بشكل متكامل لتحاكي التفاعالت واألنشطة 
دون  التقليدية  الفصول  بيئة  داخل  تتم  اليت  التزامنية، 
أدوات  استخدام  للمعلم  تتيح  املكان  حبدود  التقيد 
وتقنيات وتطبيقات متنوعة يف الشرح، ومُتكِّنُه من إدارة 
شرح  أثناء  املتعلمني  مع  والتفاعل  الصفية  املناقشات 
واسرتجاعها  تسجيلها  إمكانية  مع  املهام  وأداء  الدرس 

أخرى.  مرة 
التقنية:- ٢ واستخدام  لقبول  املوحدة  النظرية 

 Unified Theory of Acceptance and Use of

:(Technology (UTAUT

ا:  عرَّفها فينكاتش (Venkatesh ,2010 ,p 17) أبهَّنَّ  
"نظرية توضح نية األفراد حنو استخدام التقنية وما يتبعه 
رئيسة  متغريات  افرتاض  من خالل  وذلك  سلوك،  من 
األداء  وهي  السلوكية  النية.  على  مباشر  بشكل  تؤثر 
والتسهيالت  االجتماعي  والتأثري  املتوقع  املتوقع واجلهد 
منها:  الدميوغرافية  املتغريات  إىل  ابإلضافة  املتاحة، 
)اجلنس، العمر، اخلربة، وطواعية االستخدام( واليت تؤثر 

مباشر. غري  بشكل 

اهلامشية والصقري )٢٠1٧، ص  عّرفتها  يف حني   
االجتماعي  النفس  علم  نظرايت  "إحدى  ا:  أبهَّنَّ  )٩
استخدام  حنو  األفراد  وسلوك  نية  تفسري  إىل  هتدف 
املتوقع،  واجلهد  املتوقع  األداء  أنَّ  وتقرتح  التكنولوجيا، 
ووالتأثري االجتماعي، والتسهيالت املتاحة، تؤثر يف نية 

االستخدام".
نظرية  ا:  أبهَّنَّ احلالية  الدراسة  يف  إجرائًيا  وتُعرَّف   
ر نية معلمي املرحلة الثانوية حنو استخدام الفصول  تفسِّ
االفرتاضية يف التدريس وما يتبعه من سلوك، وذلك من 
النية  على  مباشر  بشكل  تؤثر  رئيسة  حمددات  خالل 
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السلوكية وهي: )األداء املتوقع، واجلهد املتوقع، والتأثري 
إىل  ابإلضافة  املتاحة(،  والتسهيالت  االجتماعي، 
جمال  اخلربة،  سنوات  )النوع،  الدميوغرافية:  اخلصائص 

مباشر.  غري  بشكل  تؤثر  واليت  التخصص( 
منهج الدراسة:

والوصف؛  ابلتحليل  املتمثلة  الدراسة  لطبيعة  نظرًا 
الوصفي. املنهج  استخدام  جرى 

جمتمع وعينة الدراسة:
تكوَّن جمتمع الدراسة من معلمي ومعلمات املرحلة 
وقد  ٢٠٢٢م،   -٢٠٢1 لعام  بيشة  مبحافظة  الثانوية 
جرى اختيار عينة عشوائية بلغت )239) معلًما ومعلمة؛ 

فيما يلي وصفها:
جدول )١( وصف عينة الدراسة.

اجملموعالنسبة املئويةالعددالفئاتاملتغري

النوع
٤٧.٧٪11٤ذكور

٢3٩

5٢.3٪1٢5إانث

جمال 

التخصص 

5٩.٤٪1٤٢نظري 

٤٠.٦٪٩٧علمي 

سنوات اخلربة
15.1٪3٦أقل من 1٠ 

٨٤.٩٪٢٠3أكثر من 1٠

أداة الدراسة:
متثلت أداة الدراسة يف استبانة قبول معلمي املرحلة 
الثانوية الستخدام الفصول االفرتاضية يف التدريس، يف 

ضوء النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية.
إجراءات الدراسة:

للخطوات  وفًقا  الدراسة  إجراءات  يف  السري  جرى 
اآلتية:

السابقة - 1 والدراسات  األدبيات  على  االطالع 
مبتغريات  العالقة  ذات  والتقارير  واملؤمترات  واملشاريع 

الدراسة.
حتديد اهلدف من األداة:- ٢

هدفت األداة إىل الكشف عن نية وسلوك معلمي 

الثانوية والعوامل املؤثرة على قبوهلم؛ الستخدام  املرحلة 
التدريس.  االفرتاضية يف  الفصول 

إعداد الصورة األولية لألداة:- 3
أجزاء كما   )3( من  لألداة  األولية  الصورة  تكّونت 

يلي:
جمال -  )النوع،  الدميوغرافية:  البياانت  األول:  اجلزء 

األداة. تعليمات  يليها  اخلربة(،  سنوات  التخصص، 
)األداء -  لألداة:  الرئيسة  املتغريات  الثاين:  اجلزء 

التأثري االجتماعي، التسهيالت  املتوقع، اجلهد املتوقع، 
عبارة.  )٤٤( وتضمنت  املتاحة(، 

اجلزء الثالث: متغري نية االستخدام؛ وتضمن )٨( - 
عبارات.

حساب صدق األداة؛ كما يلي:- ٤
عرض -  خالل  من  وذلك  الظاهري؛  الصدق 

الصورة األولية لألداة على )٨( حمكمني متخصصني يف 
املناهج وطرق التدريس العامة، وعلم النفس للتأكد من 
مدى وضوح عباراهتا وارتباطها ابلنظرية املوحدة لقبول 
اهلدف  ولتحقيق  للعينة  ومناسبتها  التقنية،  واستخدام 
املقياس  ومالءمة  واللغوية،  العلمية  وسالمتها  منها، 

التعديالت. ُعِملت  آرائهم  ضوء  ويف  املتدرج، 
صدق االتساق الداخلي لألداة لكل متغري ولألداة - 

بني  بريسون  ارتباط  معامل  حبساب  وذلك  ككل؛ 
الثانوية  املرحلة  معلمي  من  استطالعية  عينة  درجات 
البحث،  معلًما ومعلمة من جمتمع  بلغ عددهم )3٧( 
املتغري  العبارات ودرجة  وخارج عينته يف كل عبارة من 
بني  االرتباط  معامل  حبساب  مث  إليه،  تنتمي  الذي 
أظهرت  وقد  لألداة؛  الكلية  والدرجة  متغري  درجة كل 
النتائج وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند 
االرتباط  معامالت  قيم  تراوحت  حيث  ))0,0(؛  مستوى 

بني )٠،٨1٧- ٠،٩٤1(، وهي مؤشرات صدق عالية 
البحث. أغراض  حتقق 

 -
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حساب ثبات األداة:- 5
جلزئي  )ألفا-كرونباخ(  معامالت  حساب  مت 
يوضح  اآليت  واجلدول  ككل،  ولالستبانة  االستبانة 

النتائج املتعلقة بذلك:
العينة  على  الدراسة  الستبانة  ألفا كرونباخ  معامالت   )2( جدول 

.)37 )ن=  االستطالعية 

عدد احملاور
العبارات

معامالت ألفا- كرونباخ

٨٠,٩1٢احملور األول: األداء املتوقع.

٨٠,٩٢٤احملور الثاين: اجلهد املتوقع.

٦٠,٩٢٩احملور الثالث: التأثري االجتماعي.

٦٠,٩٢3احملور الرابع: التسهيالت املتاحة.

٦٠,٩٤1احملور اخلامس: نية االستخدام.

340,938االستبانة ككل

اتضح من جدول )٢( أنَّ االستبانة تتسم بثبات مرتفع؛ 
حيث بلغت قيم معامالت ألفا أعلى من ٠,٧٠، ويف 
ضوء ذلك ميكن القول إنَّه ميكن االعتماد عليها كأداة 

حبثية يف الدراسة احلالية. 
إخراج األداة يف الصورة النهائية:- ٦

بعد التحقق من الصدق والثبات جرى إخراج األداة 
يف صورهتا النهائية، كما يلي: 

جمال -  )النوع،  الدميوغرافية:  البياانت  األول:  اجلزء 
األداة.  تعليمات  يليها  اخلربة(،  سنوات  التخصص، 

)األداء -  لألداة:  الرئيسة  املتغريات  الثاين:  اجلزء 
التأثري االجتماعي، التسهيالت  املتوقع، اجلهد املتوقع، 

عبارة.  )٢٨( وتضمنت  املتاحة(، 
اجلزء الثالث: متغري نية االستخدام؛ وتضمن )٦( - 

عبارات.
مفتاح التصحيح:- ٧

املعلمني وفق سلم  لدى  القبول  تقدير درجة  جرى 
بشدة،  )أوافق  اآلتية:  االستجاابت  تضمن  مخاسي 
يقابلها على  أوافق، حمايد، معارض، معارض بشدة(، 
التوايل التقديرات الرقمية اآلتية: )5، ٤، 3، ٢، 1(، 

وفًقا  االستجاابت  متوسط  على  احلكم  يكون  مثَّ  ومن 
اآليت: للجدول 

الثانوية  املرحلة  معلمي  وقبول  نية  درجات  متوسط   )3( جدول 
التدريس. يف  االفرتاضية  الفصول  الستخدام 

درجة نوع االستجابةم
القبول

التقدير 
مدى الدرجاتالرقمي

٤.٢1- 55عالية جًداأوافق بشدة1

3.٤1- ٤٤.٢٠عاليةأوافق2

٢.٦1- 33.٤٠متوسطةحمايد3

1.٨1- ٢٢.٦٠منخفضةمعارض4

منخفضة معارض بشدة5
1- 11.٨٠جًدا

إجراءات التطبيق:
حتويل  جرى  الالزمة  املوافقات  على  احلصول  بعد 
األداة إىل صورة إلكرتونية، وإرسال الرابط إىل إدارة تعليم 

بيشة لتعميمه على عينة البحث.
األساليب اإلحصائية:

احلسابية  واملتوسطات  التكرارات  حساب  مت 
ومعامل  النسبية  واألوزان  والرتب  املعيارية  واالحنرافات 

ويتين.  مان  واختبار  بريسون،  ارتباط 
نتائج الدراسة:

فيما يلي عرض للنتائج ومناقشتها وتفسريها:
النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال األول:- 

"ما  على:  الذي نصَّ  األول  السؤال  عن  لإلجابة   
الفصول  الثانوية الستخدام  املرحلة  درجة قبول معلمي 
لقبول  املوحدة  النظرية  وفق  التدريس  يف  االفرتاضية 
الدراسة،  عينة  على  األداة  طُبقت  التقنية؟"  واستخدام 
مث حساب التكرارات واملتوسطات احلسابية واالحنرافات 
من  ذلك  ويتضح  الدراسة؛  عينة  الستجاابت  املعيارية 
خالل اجلداول )٤، 5، ٦، ٧، ٨(، ويلخصها اجلدول 

املتعلقة بذلك: للنتائج  يلي عرض  )٩( وفيما 
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جدول )4( التكرارات واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت املعلمني على حمور األداء املتوقع.

عبارات احملور
تكرارات االستجاابت

درجة القبولمع معارض 
بشدة

موافقأحيااًًنمعارض
موافق 
بشدة

يف - 1 االفرتاضية  الفصول  استخدام  يساعد 
بشكل  التدريسية  اخلطة  تنفيذ  على  التدريس 

جيد.
عالية٧1٠3٢1٠٧٨3٠,٩5٦٤,٠٤

يف - ٢ االفرتاضية  الفصول  استخدام  يساعد 
عالية٦153٠11٠٧٨٠,٩٦٦٤,٠٠التدريس على حتقيق األهداف التعليمية.

يف - 3 االفرتاضية  الفصول  استخدام  يساعد 
عالية٦1٨٢٠111٨٤٠,٩٨٢٤,٠٤التدريس على استثمار وقت التعلم بفاعلية.

يف - ٤ االفرتاضية  الفصول  استخدام  يساعد 
عالية٦31٤٩٨٩٦٤1,٠٧3,٧3التدريس على قياس جوانب التعلم املختلفة.

يف - 5 االفرتاضية  الفصول  استخدام  يعزز 
اإلجيابية.  املشاركة  عالية111٩3٢1٠٧٧٠1,٠٧3,٨٦التدريس 

الفصول - ٦ استخدام  خالل  من  ميكن 
االفرتاضية يف التدريس توفري بيئة تعليمية حمفزة 

. للتفكري
عالية٨5,٠53,٩٢1351٠٦٦٨1

يف - ٧ االفرتاضية  الفصول  استخدام  يساعد 
بشكل  التدريسية  اخلطة  تنفيذ  على  التدريس 

جيد.
عالية٤13٢٧1٠٨٨٧٠,٩1٧٤,٠٩

يف - ٨ االفرتاضية  الفصول  استخدام  يساعد 
عالية٤1٦1٩1٢٠٨٠٠,٩1٢٤,٠٧التدريس على حتقيق األهداف التعليمية.

عالية1,1313,961احملور ككل

جدول )5( التكرارات واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت املعلمني على حمور اجلهد املتوقع.

عبارات احملور
تكرارات االستجاابت

مع
درجة 
القبول معارض 

بشدة
موافقأحيااًًنمعارض

موافق 
بشدة

يسهل استخدام إسرتاتيجيات تدريسية متنوعة عند - ٩
عالية٢1٨3٠1٠٧٨٢٠,٩٢٠٤,٠٤استخدام الفصول االفرتاضية يف التدريس.

يسهل إجراء األنشطة التعليمية عند استخدام - 1٠
عالية5٢٢٢٧1٠٤٨11,٠13,٩٨الفصول االفرتاضية يف التدريس.

الفصول - 11 استخدام  عند  الصف  إدارة  يسهل 
التدريس. يف  عالية٩٢٩3٤٩3٧٤1,1٢3,٨1االفرتاضية 

عند - 1٢ التعاونية  التعلم  جمموعات  إنشاء  يسهل 
التدريس. يف  االفرتاضية  الفصول  عالية٩٢33٧1٠3٦٧1,1٠3,٨٢استخدام 

يسهل استخدام الوسائل التعليمية يف التدريس - 13
عالية511٢٦11٤٨3٠,٩1٠٤,٠٨من خالل الفصول االفرتاضية.

يتضح من نتائج اجلدول )٤( أنَّ هناك درجة قبول عالية 
لدى عينة الدراسة من معلمي املرحلة الثانوية على "حمور 
املتوقع "، عند استخدام الفصول االفرتاضية يف  األداء 
التدريس وفق النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية؛ 

حيث بلغ املتوسط احلسايب للمحور ككل )٩٦1,3(. 
أمَّا عبارات احملور فاستحوذت درجة موافقة عالية على 
مجيع العبارات؛ حيث تراوحت قيم املتوسطات ما بني 

.)٤,٠٩ :3,٧3(
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من - 1٤ التدريس  يف  التقومي  أدوات  تطبيق  يسهل 
االفرتاضية. الفصول  عالية٦1٨3٢111٧٢٠,٩٨13,٩٤خالل 

يف - 15 املختلفة  التواصل  أدوات  استخدام  يسهل 
االفرتاضية. الفصول  خالل  من  عالية٤113٠11٦٧٨٠,٨٨٧٤,٠٦التدريس 

خالل - 1٦ من  التعلم  مهام  إجناز  متابعة  يسهل 
االفرتاضية. عالية٤1٦3٤115٧٠٠,٩٢53,٩٧الفصول 

عالية٠,٨٢٤3,٩٦3احملور ككل

يتضح من نتائج اجلدول )5( أنَّ هناك درجة قبول عالية 
لدى عينة الدراسة من معلمي املرحلة الثانوية على "حمور 
اجلهد املتوقع "، عند استخدام الفصول االفرتاضية يف 
التدريس وفق النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية؛ 

حيث بلغ املتوسط احلسايب للمحور ككل )٩٦3,3(. 
أمَّا عبارات احملور فاستحوذت درجة موافقة عالية على 
مجيع العبارات؛ حيث تراوحت قيم املتوسطات ما بني 

.)٤,٠٨ :3,٨1(
جدول )6( التكرارات واملتوسطات واالحنرافات املعيارية الستجاابت املعلمني على حمور التأثري االجتماعي. 

عبارات احملور
تكرارات االستجاابت

مع
درجة 
القبول معارض 

بشدة
موافقأحيااًًنمعارض

موافق 
بشدة

يشري املختصون إىل أنَّ استخدام الفصول االفرتاضية - 17
عالية٧1٢٢31٠٨٨٩٠,٩٦٤٤,٠٩يف التدريس يواكب متطلبات العصر احلديث.

يوصي اخلرباء بتوظيف الوسائط املتعددة يف التعلم من - 18
عالية5٧351٠٨٨٤٠,٨٩٤٤,٠٨خالل استخدام الفصول االفرتاضية يف التدريس. 

يف - 19 االفرتاضية  الفصول  ابستخدام  اخلرباء  يوصي 
التقليدية. للفصول  كداعم  عالية٨٩٢٩1٠٤٨٩٠,٩٧٢٤,٠٨التدريس 

يشري املختصون إىل أنَّ استخدام الفصول االفرتاضية - 20
عالية٢٠31٤٧٧٦٦51,٢53,٦5يف التدريس يراعي الفروق الفردية بني املتعلمني.

يشري املختصون إىل أنَّ استخدام الفصول االفرتاضية - 21
عالية٩٢٦3٩٩5٧٠1,1٠3,٨٠يف التدريس يثري الدافعية للتعلم.

يف - 22 االفرتاضية  الفصول  استخدام  بني  اخلرباء  يربط 
للمعلم. املهنية  والكفاءة  عالية13٢335٩٠٧٨1,153,٨٢التدريس 

عالية0,8943,906احملور ككل

يتضح من نتائج اجلدول )٦( أنَّ هناك درجة قبول 
الثانوية  املرحلة  معلمي  من  الدِّراسة  عينة  لدى  عالية 
على "حمور التأثري االجتماعي"، عند استخدام الفصول 
لقبول  املوحدة  النظرية  وفق  التدريس  يف  االفرتاضية 

واستخدام التقنية؛ حيث بلغ املتوسط احلسايب للمحور 
فاستحوذت  احملور  عبارات  وأمَّا   .)3,٩٠٦( ككل 
درجة موافقة عالية على مجيع العبارات؛ حيث تراوحت 

.)٤,٠٩  :3,٦5( بني  ما  املتوسطات  قيم 
جدول )7( التكرارات واملتوسطات واالحنرافات املعيارية الستجاابت املعلمني على حمور التسهيالت املتاحة. 

تكرارات االستجاابت
مع

درجة 
القبول معارض 

بشدة
موافقأحيااًًنمعارض

موافق 
بشدة

الستخدام - ٢3 الالزمة  اإللكرتونية  األجهزة  تتوافر 
التدريس. يف  االفرتاضية  عالية٢٨3٨٤٠٧٧5٦1,3٢3,٤٠الفصول 

الستخدام - ٢٤ جيدة  ابإلنرتنت  اتصال  شبكة  تتوافر 
التدريس. يف  االفرتاضية  متوسطة3٩3٩٤5٧٠٤٦1,3٦3,1٩الفصول 



165 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، مج٢، ع ٣، ص ص ١٥٣-١٧٢،  جامعة تبوك ) صفر ١٤٤٤ه/ سبتمرب ٢٠٢٢م(

الفصول - ٢5 الستخدام  الالزمة  الربجميات  تتوافر 
التدريس. يف  عالية٢٠3٨53٧5531,٢33,٤3االفرتاضية 

استخدام - ٢٦ على  للتدريب  تدريبية  برامج  تتوافر 
التدريس. يف  االفرتاضية  عالية٢٠٢٦٤3٩٠٦٠1,٢13,٦٠الفصول 

يتوافر نظام لإلدارة واملتابعة عند استخدام الفصول - ٢٧
عالية1٢٢٠٤٢1٠٤٦11,1٠3,٧٦االفرتاضية يف التدريس. 

يتوافر دعم فين ملعاجلة مشكالت استخدام الفصول - ٢٨
عالية٢٢35٤٨٧55٩1,٢٦3,٤٨االفرتاضية يف التدريس.

عالية1,1٠3,٤٧٦احملور ككل

يتضح من نتائج اجلدول )٧( أنَّ هناك درجة قبول عالية 
لدى عينة الدراسة من معلمي املرحلة الثانوية على "حمور 
التسهيالت املتاحة" عند استخدام الفصول االفرتاضية 
يف التدريس وفق النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية؛ 
حيث بلغ املتوسط احلسايب للمحور ككل )٤٧٦,3(. 
وأمَّا عبارات احملور فاستحوذت درجة موافقة عالية على 
مجيع العبارات؛ حيث تراوحت قيم املتوسطات ما بني 
بلغ  واليت   )٢٤( العبارة  عدا  فيما   )3,٧٦  :3,٤٠(

متوسطها )3,1٩( بدرجة قبول )متوسطة(.
أمَّا املتوسط الكلي ملتغريات القبول فبلغ )٨٤٦,3( 
واالحنراف املعياري )1,٠٢(، وهذا يشري إىل أنَّ هناك 
درجة عالية من قبول معلمي املرحلة الثانوية الستخدام 

الفصول االفرتاضية يف التدريس.
واجلدول اآليت يوضح التكرارات واملتوسطات احلسابية 
واالحنرافات املعيارية الستجاابت معلمي املرحلة الثانوية 
على حمور نية استخدام الفصول االفرتاضية يف التدريس.

جدول )8( التكرارات واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت املعلمني على حمور نية االستخدام.

عبارات احملور
تكرارات االستجاابت

مع
درجة 
النية معارض 

بشدة
موافقأحيااًًنمعارض

موافق 
بشدة

يف - 1 االفرتاضية  الفصول  الستخدام  اآلخرين  جتارب  حتفزين 
لتدريس. عالية٦13٢٧1٠٦٨٧٠,٩5٩٤,٠٧ا

أخطط حلضور دورات تدريبية تساعدين على استخدام الفصول - ٢
عالية51٠٢٩1٠3٩٢٠,٩٢3٤,1٢االفرتاضية يف التدريس بفاعلية.

عالية٧٩3٨1٠3٨٢٠,٩5٩٤,٠٢سأعمل على استخدام الفصول االفرتاضية يف التدريس.- 3

الفصول - ٤ استخدام  يالئم  مبا  التدريسية  خطيت  لتطوير  أتوجه 
التدريس. يف  عالية5٦35111٨٢٠,٨٨٠٤,٠٨االفرتاضية 

أثناء - 5 تواجهين  اليت  للمشكالت  حلول  إجياد  إىل  سأسعى 
االفرتاضية. الفصول  طريق  عن  عالية٤٧3111٠٨٧٠,٨٦5٤,13التدريس 

أخطط لتوعية اآلخرين أبمهية استخدام الفصول االفرتاضية يف - ٦
عالية٨٦٤٠1٠٦٧٩٠,٩5٠٤,٠1التدريس.

عالية٠,٨3٠٤,٠٧1املتوسط الكلي

يتضح من نتائج اجلدول )٨( أنَّ هناك درجة عالية لدى 
الثانوية لنية استخدام  عينة الدراسة من معلمي املرحلة 
املتوسط  بلغ  حيث  التدريس؛  يف  االفرتاضية  الفصول 
احلسايب للمحور ككل )٤,٠٧1(. وأيًضا كانت هناك 

قيم  تراوحت  حيث  احملور؛  عبارات  على  عالية  درجة 
املتوسطات ما بني )٤,٠1: ٤,13(. وتتلخص النتائج 

السابقة املتعلقة ابلسؤال األول يف اجلدول اآليت:
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جدول )9( نتائج حساب درجة قبول معلمي املرحلة الثانوية الستخدام الفصول االفرتاضية يف التدريس.

عدد العباراتالعناصر
االحنراف 
املعياري

املتوسط 
احلسايب

الدرجةالرتبالنسبة املئوية

سة
لرئي

ت ا
غريا

املت

٠,٧٩٢2٪٨1,1313,٩٦1األداء املتوقع.

عالية

٠,٧٩31٪٨٠,٨٢٤3,٩٦3اجلهد املتوقع.

التأثري 
االجتماعي.

٦٠,٨٩٤3,٠,٧٨٪٩٠٦13

التسهيالت 
املتاحة.

٦1,1٠٢3,٠,٦٩٤٪٤٧٦4

٠,٧٧٠٪٢٨1,٠15٦3,٨٤٦النتيجة الكلية للمتغريات.

٠,٨1٤٪٦٠,٨3٠٤,٠٧1نية االستخدام.

0,777٪340,8563,886النتيجة الكلية لالستبانة.

املرحلة  معلمي  قبول  درجة  أنَّ  إىل   )٩( اجلدول  يشري 
الثانوية الستخدام الفصول االفرتاضية يف التدريس وفق 
حيث  عالية؛  التقنية  واستخدام  لقبول  املوحدة  النظرية 
بلغ املتوسط احلسايب العام لالستبانة. )3,٨٨٦( بنسبة 
القبول  درجة  جاءت  )٠,٧٧٧٪(، كما  بلغت  مئوية 
بلغ متوسطها احلسايب  للمتغريات عالية؛ حيث  الكلية 
)3,٨٤٦( بنسبة مئوية بلغت )٠,٧٧٠٪(، ويتضح أنَّ 
متغري اجلهد املتوقع جاء يف املرتبة األعلى مبتوسط حسايب 
بلغ )3,٩٦3( يليه األداء املتوقع مبتوسط حسايب بلغ 
)3,٩٦1(، يليه التأثري االجتماعي مبتوسط حسايب بلغ 
حسايب  مبتوسط  املتاحة  التسهيالت  يليه   ،)3,٩٠٦(
عالية؛  االستخدام  نية  أنَّ  تبني  )3,٤٧٦(، كما  بلغ 
مئوية  بنسبة  احلسايب )٤,٠٧1(  متوسطها  بلغ  حيث 

.)٪٠,٨1٤( بلغت 
أيب كميل  دراسة  نتائج  عن  النتائج  هذه  وختتلف 
)٢٠٢٠( اليت أظهرت ضعف أمهية استخدام الفصول 
رغم  املعلمني  نظر  وجهة  من  التدريس  يف  االفرتاضية 
يف  االفرتاضية  للفصول  استخدامهم  مهارات  توافر  أنَّ 
التدريس جاءت متوسطة، كما تعزز هذه النتائج نتائج 
دراسة كلٍّ من: )اجلراح،٢٠٢٠؛ والعجاجي، ٢٠1٧؛ 
اليت  واملنقوش ومنصور، ٢٠1٨؛ ويوسف، ٢٠1٩(، 

تؤيد  الدراسات  عينة  أفراد  أنَّ  إىل  نتائجها  توصلت 
استخدام الفصول االفرتاضية يف التدريس، وتؤكد على 

اجيابيات ومميزات.  هلا من  ملا  استخدامها  أمهية 
وقد تُعزى النتائج املتعلقة ابلسؤال األول إىل استجابة 
املعلمني لكل ما هو جديد ومفيد يف جمال تكنولوجيا 
وإدراك  والتعلم،  التعليم  عملية  وتسهيل  خلدمة  التعليم 
يف  االفرتاضية  الفصول  ألمهية  الثانوية  املرحلة  معلمي 
التعليمي ورفع  النظام  التدريس وأثرها اإلجيايب يف دعم 
كفاءته مبا تتيحه من مرونة، وسهولة التواصل والتفاعل، 
وتوفري  التكاليف،  وتدين  املستمر،  التعلم  مبدأ  وحتقيق 
الوقت، وما توفره من الوسائل الداعمة للعملية التدريسية 
بعد  وخصوًصا  التقليدية؛  الفصول  يف  يتم  ملا  املشاهبة 
الفرتة  التعلم اإللكرتوين بشكل كامل يف  دخوهلم جتربة 
قبوهلم  عزز  مما  جائحة كوروان،  فرضتها  اليت  الزمنية 
وانعكس  التدريس،  يف  االفرتاضية  الفصول  الستخدام 

نية استخدامهم هلا.  بشكل إجيايب على 
النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال الثاين:- 

"هل  على  نصَّ  الذي  الثاين  السؤال  عن  لإلجابة 
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني متغريات 
النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية اآلتية: )األداء 
التأثري االجتماعي، التسهيالت  املتوقع، اجلهد املتوقع، 
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الثانوية  املرحلة  معلمي  ونية  الكلية(،  الدرجة  املتاحة، 
الستخدام الفصول االفرتاضية يف التدريس؟ جرى اختبار 
أنَّه: "ال  الفرض األول من فروض الدراسة والذي نصَّ عىل 

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني متغريات 
النظرية املوحدة لقبول واستخدام التقنية اآلتية: )األداء 

التأثري االجتماعي، التسهيالت  املتوقع، اجلهد املتوقع، 
الثانوية  املرحلة  معلمي  ونية  الكلية(  الدرجة  املتاحة، 
وذلك  التدريس،  يف  االفرتاضية  الفصول  الستخدام 
بريسون  بطريقة  اخلطي  االرتباط  معامل  ابستخدام 

النتائج: يوضح  اآليت  واجلدول 
جدول )10( معامل ارتباط بريسون بني متغريات قبول استخدام الفصول االفرتاضية يف التدريس ونية االستخدام.

مستوى الداللةمعامالت االرتباطاملتغريات

نية معلمي املرحلة الثانوية الستخدام الفصول االفرتاضية 
يف التدريس.

٠,٨٤1٠,٠٠1األداء املتوقع.

٠,٨٢3٠,٠٠1اجلهد املتوقع.

٠,٨13٠,٠٠1التأثري االجتماعي.

٠,٧1٠٠,٠٠1التسهيالت املتاحة.

0,8600,001الدرجة الكلية.

تشري نتائج اجلدول )1٠( إىل وجود ارتباطات طردية    
بني   )٠,٠1( داللة  مستوي  عند  إحصائًيا  ودالة  قوية 
الفصول  الستخدام  الثانوية؛  املرحلة  معلمي  نية  درجة 
النظرية  متغريات  يف  ودرجاهتم  التدريس  يف  االفرتاضية 
املوحدة لقبول واستخدام التقنية اآلتية: )األداء املتوقع، 
اجلهد املتوقع، التأثري االجتماعي، التسهيالت املتاحة، 
االرتباط  معامل  قيمة  بلغت  حيث  الكلية(؛  الدرجة 
عند  دالة  وهي   ،)٠,٨٦٠( للمتغريات ككل  بريسون 
مستوى )٠,٠1(، كما يتضح أنَّ أقوى معامل ارتباط 
جاء ملتغري )األداء املتوقع(؛ حيث بلغ )٠,٨٤1(، يليه 
متغري )اجلهد املتوقع(؛ حيث بلغ )٠,٨٢3(، يليه متغري 
يليه   ،)٠,٨13( بلغ  حيث  االجتماعية(؛  )التأثريات 
 ،)٠,٧1٠( بلغ  حيث  املتاحة(؛  )التسهيالت  متغري 

ومجيعها دالة عند مستوى ) ٠,٠1(.
األول  الفرض  رفض  ميكن  النتائج  تلك  ضوء  ويف 
ينصُّ  الذي  البديل  الفرض  وقبول  الدراسة  فروض  من 
إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  أنَّه:  على 
بني: )األداء املتوقع، اجلهد املتوقع، التأثري االجتماعي، 
الثانوية  املرحلة  معلمي  ونية  املتاحة(،  التسهيالت 

التدريس. يف  االفرتاضية  الفصول  الستخدام 
من:  كلٍّ  دراسة  نتائج  مع  النتائج  هذه  وتتفق 
)الشمراين، ٢٠1٩؛ الفرايب واحلجيلي، ٢٠٢٠؛ مهدي 
أشارت  اليت   ،)٢٠٢٠ املوسى،  ٢٠1٩؛  واحلناوي، 
والتأثري  املتوقع  واجلهد  املتوقع  األداء  أنَّ  إىل  نتائجها 
االجتماعي والتسهيالت املتاحة تؤثر يف النية السلوكية 
 Yildiz( دراسة  نتائج  مع  ختتلف  بينما  عالية،  بدرجة 
املتاحة،  للتسهيالت  أتثري  وجود  تظهر  مل  اليت   (2019,

املتوقع،  لألداء  أتثري  وجود  يف  معها  اتفقت  ولكنها 
السلوكية  النية  يف  االجتماعي  والتأثري  املتوقع،  واجلهد 
بدرجة عالية، وقد تعزى النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين 
التدريس  يف  االفرتاضية  الفصول  استخدام  دعم  إىل 
ألداء معلمي املرحلة الثانوية وإمكانية حتقيق األهداف 
واملختصني  للخرباء  املؤثر  والدور  املنشودة أبقل جهد، 
بضرورة  الثانوية  املرحلة  معلمي  لدى  الوعي  تنمية  يف 
وأمهية استخدام الفصول االفرتاضية التدريس، إضافة إىل 
الالزمة  وأدواته  التعلم  نظام  بتوفري  التعليم  وزارة  اهتمام 
الستخدام الفصول االفرتاضية من خالل إنشاء منصة 

الستخدامها. الداعمة  التسهيالت  وتوفري  مدرسيت 
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 النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال الثالث:- 
لإلجابة عن السؤال الثالث والذي ينصُّ على "هل 
توجد فروق ذات داللة إحصائية يف نية معلمي املرحلة 
الثانوية الستخدام الفصول االفرتاضية يف التدريس تعزى 
للمتغريات اآلتية: )النوع، سنوات اخلربة، جمال التخصص 
الدراسة  فروض  من  الثاين  الفرض  اختبار  جرى  العلمي(؟ 
والذي نصَّ عىل أنَّه " ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

عند مستوى داللة (α < 0.05) بني متوسط درجات نية 
معلمي املرحلة الثانوية الستخدام الفصول االفرتاضية يف 
التقنية  واستخدام  لقبول  املوحدة  النظرية  يف  التدريس، 
جمال  اخلربة،  سنوات  )النوع،  اآلتية:  للمتغريات  تعزى 
ويتني  مان-  اختبار  استخدام  خالل  من  التخصص("، 

النتائج: Whitney�Mann واجلدول اآليت يوضح 

جدول )11( اختبار مان ويتين حلساب الفروق يف متغري نية معلمي املرحلة الثانوية الستخدام الفصول االفرتاضية يف التدريس 
وفًقا ملتغريات )النوع، سنوات اخلربة، جمال التخصص العلمي(.

الداللةقيمة z قيمة uجمموع الرتبمتوسط الرتباملتغريات

النوع
11٠1٢53٩املعلمون

5٩٨٤٢,1٦٨٠,٠5
1٢٩,131٦1٤1املعلمات

سنوات اخلربة
1٤٨,٧15353,5٠أقل من 1٠ سنوات

٢٦٢٠,5٠٢,٧٤٢٠,٠1
11٤,٩1٢33٢٦,5٠أكثر من 1٠ سنوات

التخصص العلمي
1٢٤,٠٢1٧٦1٠,5٠نظري

٦31٦,5٠1,1٠٢٠,٢٧٠
11٤,1٢11٠٦٩,5٠عملي

داللة  ذات  فروق  وجود  إىل   )11( اجلدول  يشري 
إحصائية يف متغري نية معلمي املرحلة الثانوية الستخدام 
الفصول االفرتاضية يف التدريس تعزى الختالف متغري 
 Z قيمة  بلغت  حيث  معلمات(؛  )معلمون-  النوع 
)٢,1٦٨( وكانت دالة إحصائًيا عند مستوى ٠,٠5، 
الدرجات  رتب  متوسط  حيث كان  املعلمات؛  لصاحل 
رتب  متوسط  من  قيمته  أكرب يف   )1٢٩,13( لديهن 
 .)11٠( بلغ  والذي  الذكور  املعلمني  لدى  الدرجات 
نية  كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية يف متغري 
االفرتاضية  الفصول  الستخدام  الثانوية  املرحلة  معلمي 
يف التدريس تُعزى الختالف متغري سنوات اخلربة )أقل 
حيث  سنوات(؛   1٠ من  أكثر   – سنوات   1٠ من 
عند  إحصائًيا  دالة  وكانت   )٢,٧٤٢(  Z قيمة  بلغت 
من  أقل  اخلربة  ذوي  املعلمني  لصاحل   ،٠,٠1 مستوى 
1٠ سنوات؛ حيث كان متوسط رتب الدرجات لديهم 

)1٤٨,٧1(، أكرب يف قيمته من متوسط رتب الدرجات 
لدى املعلمني ذوي سنوات اخلربة أكثر من 1٠ سنوات 
داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  واتضح   .)11٤,٩1(
إحصائية يف متغري نية معلمي املرحلة الثانوية الستخدام 
الفصول االفرتاضية يف التدريس تعزى الختالف متغري 
التخصص العلمي )نظري- علمي(؛ حيث بلغت قيمة 
Z )1,1٠٢( وكانت غري دالة إحصائًيا؛ حيث بلغت 

الداللة )٠,٢٧٠( وهي أكرب من )٠,٠5(. قيمة 
ويف ضوء تلك النتائج ميكن قبول الفرض الثاين من 
العلمي  التخصص  متغري  خيص  فيما  الدراسة  فروض 
خيصُّ  فيما  البديل  الفرض  وقبول  علمي(،  )نظري، 
متغريي النوع واخلربة والذي ينصُّ على أنَّه "توجد فروق 
ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (α < 0.05) بني 
الثانوية الستخدام  نية معلمي املرحلة  متوسط درجات 
الفصول االفرتاضية يف التدريس يف النظرية املوحدة لقبول 
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واستخدام التقنية تعزى ملتغريي: النوع )لصاحل املعلمات(، 
وسنوات اخلربة )لصاحل اخلربة أقل من 1٠ سنوات(".

)الشمراين،  دراسيت:  نتائج  مع  النتائج  هذه  وتتفق 
فيما خيصُّ وجود  الفرايب واحلجيلي،٢٠٢٠(  ٢٠1٩؛ 
فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت أفراد العينة 
النوع لصاحل اإلانث  ملتغري  تعزى  نية االستخدام  حول 
)املعلمات(، وتتفق مع دراسة الفرايب واحلجيلي )٢٠٢٠( 
فيما خيصُّ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني 
تعزى  االستخدام  نية  حول  العينة  أفراد  استجاابت 
نتائج  النتائج عن  بينما ختتلف هذه  التخصص،  ملتغري 
دراسة كلٍّ من: )الشمري، ٢٠1٩، الفرايب واحلجيلي، 
٢٠٢٠؛ موسى، ٢٠٢٠( فيما خيصُّ وجود فروق ذات 
نية  حول  العينة  أفراد  استجاابت  بني  إحصائية  داللة 
االستخدام تعزى ملتغري اخلربة؛ حيث مل تظهر نتائج هذه 
الدراسات وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اخلربة 
والنية السلوكية، يف حني أظهرت نتائج الدراسة احلالية 
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لسنوات اخلربة.

نظر  وجهة  من  الثالث  السؤال  نتائج  تُعزى  وقد 
الباحثتني إىل اجتهاد املشرفات الرتبوايت يف إدارة التعليم؛ 
لتدريب املعلمات على استخدام الفصول االفرتاضية يف 
على  املعلمات  وحرص  جائحة كوروان  أثناء  التدريس 
استخدامها  عليه، وجتربة  وتدربن  تعلمنه  مما  االستفادة 
بشكل مستمر من خالل منصة مدرسيت مما كان له أثر 
يف نية استخدامهن هلا مستقباًل يف التدريس، يف حني أنَّ 
شيوع استخدام معلمي ومعلمات املرحلة الثانوية للتقنية 
سنوات كوهَّنم   )1٠( من  أقل  التدريسية  خربهتم  ممن 
التقنية والتكنولوجيا، مما سهل  اجليل املعاصر لتطورات 
التدريس وأثر على نية استخدامهم  عليهم توظيفها يف 
هلا مستقباًل، إضافًة إىل تشابه األوضاع واإلمكاانت يف 
التعليم لكل التخصصات، وإمكانية استخدام الفصول 
النظرية  التخصصات  جلميع  التدريس  يف  االفرتاضية 

والعلمية.

توصيات الدراسة:
يف ضوء ما أسفرت عنه النتائج، فإنَّ الدراسة احلالية 

تُوصي مبا يلي:
املرحلة - 1 ومعلمات  معلمي  قبول  درجة  استثمار 

الثانوية العالية للتوسع يف استخدام الفصول االفرتاضية 
يف تدريس املرحلة الثانوية ودعم توظيفها بدرجة أكرب.

تطوير البنية التحتية وتوفري املوارد الالزمة؛ لتوظيف - ٢
الفصول االفرتاضية يف التعليم.

إقامة الدورات التدريبية للمعلمني واملعلمات حول - 3
استخدام الفصول االفرتاضية يف التدريس.

مبزااي - ٤ التوعية  يف  واملتخصصني  اخلرباء  دور  تفعيل 
التدريس. يف  االفرتاضية  الفصول  استخدام  وفوائد 

التنمية املهنية للمعلمني واملعلمات - 5 تكثيف برامج 
مبا يليب االحتياجات التدريسية الالزمة يف عصر التقنية.

تعزيز العالقة االرتباطية بني )األداء املتوقع، اجلهد - ٦
ونية  املتاحة(،  التسهيالت  االجتماعي،  التأثري  املتوقع، 
معلمني املرحلة الثانوية الستخدام الفصول االفرتاضية يف 
التدريس لدعم استخدامها وتطوير نظامها، واإلفادة من 
التجارب العاملية املتقدمة يف جمال استخدامها يف التدريس.

مقرتحات الدراسة:
تنبثق من الدراسة احلالية بعض الدراسات املقرتحة، منها:

مراحل - 1 يف  احلالية  للدراسة  مماثلة  دراسات  إجراء 
أخرى. تقنية  متغريات  وعلى  خمتلفة  دراسية 

املرحلة - ٢ طلبة  من  عينة  على  مماثلة  دراسة  إجراء 
الفصول  الستخدام  قبوهلم  على  للتعرف  الثانوية؛ 
االفرتاضية يف التعلم وفق النظرية املوحدة لقبول واستخدام 

لتقنية. ا
مقرتح؛ - 3 تصور  تقدمي  إىل  هتدف  دراسة  إجراء 

الفصول  استخدام  على  واملعلمات  املعلمني  لتدريب 
التدريبية. احتياجاهتم  ضوء  يف  التدريس  يف  االفرتاضية 
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اإلشكاليات املوضوعية واإلثباتية يف جترمي الكسب غري املربر عند مكافحة الفساد 
 "دراسة حتليلية نقدية"

د. فهد بن انئف حممد الطريسي
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Objective and evidentiary problems in criminalizing unjustified gain when fighting corruption 
"Analytical and Critical Study"

Dr.Fahad Nayf Mohammed Alteraisi 
Associate Professor Law, Department of Law, college of Science and humanity Studies, Shaqra University

الكلمات املفتاحية: الكسب، غري املربر، غري املشروع، مكافحة، 
جرائم، الفساد.

اإلشكاليات  حتديد  يف  البحث  موضوع  يتلخص  امللخص: 
املوضوعية واإلثباتية فيما يتعلق بتجرمي الكسب غري املربر كأحد آليات 
الزايدة  مصدر  مشروعية  عدم  افرتاض  يف  واملتمثل  الفساد،  مكافحة 
الوظيفية،  ملهامه  أدائه  أثناء  العام  املوظف  ذمة  على  تطرأ  اليت  املالية 
مع عدم قدرته على تربير مصدرها املشروع. فمن انحية أوىل؛ يقصد 
ابإلشكاليات املوضوعية، كاًل من أركان اجلرمية الثالثة اليت متثل الوصف 
املادي  الركن  أي:  اجلنائية؛  القاعدة  يف  الفرض  لعنصر  املوضوعي 
ينهض  البحث  هذا  فإنَّ  مثَّ  ومن  الشرعي.  الركن  وقبلهما  واملعنوي، 
على التحليل املعياري ال القاعدي، فليس هدفه وصف تلك األركان، 
ا حبث مدى كفاءهتا من حيث التواؤم مع معايري العدالة اجلنائية  وإمَّنَّ
احلديثة، من خالل املبادئ احلاكمة لتلك املعايري، وأمهها مبدأ الشرعية 
)ال جرمية وال عقوبة إال بنص(، ومن انحية اثنية يهدف البحث إىل 
معرفة مدى مواءمة قواعد التجرمي مع أصول العدالة اجلنائية، فيما يتعلق 

ابإلثبات اجلنائي، وخصوًصا أصل الرباءة، واحلق يف الصمت.

Keywords: gain, unjustified, illegal, combat, crimes, cor-
ruption.

Abstract: The topic of the research is to determine the ob-
jective and evidentiary problems with regard to the criminaliza-
tion of unjustified gain as one of the anti-corruption mechanisms, 
which is the assumption of the illegality of the source of the fi-
nancial increase that occurs on the financial account of the pub-
lic employee during the performance of his job duties, with his 
inability to justify its legitimate source. On the one hand, Objec-
tive problems mean each of the three elements of the crime that 
represent the objective description of the hypothetical part of the 
criminal rule; That is, the material and moral elements, and be-
fore them the legal element. Therefore, this research is based on 
the normative analysis, not the baseline. Its aim is not to describe 
these elements, but rather to examine their efficiency in terms 
of compatibility with modern criminal justice standards, through 
the principles governing those standards, the most important of 
which is the principle of legality (no crime or punishment except 
by law). On the other hand, the research aims to find out whether 
the rules of criminalization are compatible with the principles 
of criminal justice with regard to criminal proof, especially the 
principle of innocence, and the right to silence.
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املقدمة:
موضوع البحث:

 تعود أصول الكسب غري املربر إىل عام 1936م 
رودلفو  األرجنتيين  الكونغرس  عضو  التقى  عندما 
مع   ،Rodolfo Corominas Segura سيغورا  كورميناس 
مسؤول حكومي يعرض –بتباٍه- ثروته املكتسبة حديثًا 
سيغورا  اعتقد  ابلقطار.  آيرس  بوينس  إىل  سفره  أثناء 
هذه  مثل  على  احلصول  إبمكانه  يكن  مل  املسؤول  أنَّ 
الثروة من مصدر شرعي، بعد ذلك بوقت قصري؛ قدَّم 
سيغورا مشروع قانون يعاقب "املوظفني العموميني الذين 
مصدرها  إثبات  من  يتمكنوا  أن  دون  الثروة  يكتسبون 
رفضت  األرجنتينية  التشريعية  اهليئة  أنَّ  غري  الشرعي"، 
سّن هذا القانون، مع ذلك فإنَّ مقدمة القانون املقرتح 
جلبت الوعي ابملسألة وأطلقت حركة؛ لتجرمي اإلثراء غري 
املربر، يف عام 1964 سنَّت األرجنتني واهلند أول قوانني 
جنائية حتظر اإلثراء غري املربر، ويف سبعينات ومثانينات 
العامل  بلدان  خمتلف  يف  املشرعون  جرم  املاضي،  القرن 
عشر  1990، كانت  عام  وحبلول  املربر،  غري  اإلثراء 
دول على األقل قد سنَّت مثل هذه القوانني، وسرعان 
 Boles,). جًدا  بدرجة كبرية  التشريع  معدل  ارتفع  ما 

 (2014, , p.849

جترمي  اكتنفت  إشكاليات  عدة  فهناك  ذلك  مع   

تقنية،  إشكاليات  الواقع  يف  وهي  املربر،  غري  الكسب 
ا تتأسس  أي: تتعلق خبصوصية هذه اجلرمية؛ حيث إهَّنَّ
على افرتاض جوهري essential presumption، وهو 
يف  صاحبها  يفشل  اليت  الثروة  مصدر  مشروعية  عدم 
بدأ  االفرتاض،  هبذا  هلا.  مشروع  مصدٍر  عن  اإلفصاح 
اجلدل حول مدى توافق قاعدة التجرمي مع أصول العدالة 
وخصوًصا  واإلثباتية،  املوضوعية  انحيتيها  يف  اجلنائية 
اليت تطورت وحصلت على محاية دستورية يف  املبادئ 
الرباءة،  وأصل  الشرعية،  مبدأ  وأمهها  البلدان،  أغلب 
واحلق يف الصمت، فقضت العديد من احملاكم مبخالفة 

تلك التشريعات للثوابت الدستورية، مثل ما حدث من 
النقض املصرية )مالطي، 2016، ص.  قضاء حمكمة 
25(، بعد أن كانت قد تقررت دستورية ذلك التجرمي 

.)176-171 ص،   ،2010 )حسن،  املفرتض 
البحث تلك  الفصل األول من هذا   وسيتناول يف 

متتالني،  فصلني  عرب  واإلثباتية  املوضوعية  اإلشكاليات 
املوضوعية،  اإلشكاليات  لدراسة  أوهلما:  سيخصص 
وأمَّا الثاين فلدراسة اإلشكاليات اإلثباتية، مع مالحظة 
أنَّ كل هذه اإلشكاليات ترتابط مع بعضها ترابطًا وثيًقا 

من خالل االفرتاض اجلوهري الذي أشران إليه آنًفا. 
- أمهية البحث:

 تكمن أمهية البحث يف عدة جوانب؛ من أمهها دعم 
يف  معاجلتها  املطلوب  ابإلشكاليات  اجلنائية  السياسة 
النصوص القانونية )سًنا، تعدياًل، أو إلغاًء(؛ إذ إنَّ جترمي 
الكسب غري املربر مرَّ بتقلبات -وال زال- منذ أن كان 
يف املهد مشروع قانون جرى اقرتاحه يف األرجنتني، وحىت 
اليوم الذي ال زالت احملاكم تعاين فيه من اختالفات يف 
وجهات نظر الُقضاة )قضاة املوضوع والقانون، وقضاة 
احملاكم الدستورية(، يف قبول أو رفض جترمي الكسب غري 
املربر؛ إذ سُيسهم هذا البحث يف توضيح حقيقة تلك 
املشكالت اجلوهرية، مما يدعم اختاذ موقف حاسم من 
التزاًما  التجرمي  عن  ابلتغاضي  إمَّا  اجلنائي،  املشرع  قبل 
تلك  وتعطيل  به  األخذ  أو  اجلنائية،  العدالة  أبصول 
األصول كتوجه براغمايت، أو تعديل تكنيكات التشريع 

لتتكيف معها.
لتلك  حلول  مقرتحات  طرح  البحث  سيحاول   -
التعقيدات الفنية اليت تكتنف جترمي الكسب غري املربر، 
وقضاًء  )تشريًعا  القانوين  الدور  وتعزيز  دعم  مثَّ  ومن 

الفساد. مكافحة  يف  وفقًها( 
- ومن وجهة اثنية فإنَّ البحث سيمنح الفقه اجلنائي 
الصياغات  خلف  املختبأة  اجلوانب  لتلك  أوضح  رؤية 
املربر؛  غري  الكسب  جترمي  لقواعد  الغامضة  القانونية 
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بينة  على  وهو  بدلوه  اإلدالء  من  -بعدها-  ليتمكن 
والتسويغات  التربيرات  من  اهلائل  الكم  بعد  أمره،  من 
الفضفاضة للمنهج احلايل؛ لتجرمي الكسب غري املربر، 
مما يثري ذلك الشروحات الفقهية؛ ومن مث يدعم ذلك 

القانون. وإنفاذ  تطبيق 
يف  احلكومات  ممثلي  دفع  يف  البحث  سُيسهم   -
الكسب  مناقشة جترمي  الدولية إىل  القانونية  التفاعالت 
غري املربر )كأحد آليات مكافحة الفساد(  بشكل تقين 
وليس سياسي، ومن مثَّ، سيدعم ذلك النقاش والتفاوض 
وفق الوضوح الالزم ألي اتفاقية دولية يراد هلا أن حتقق 
التشريعية  السيادة  توريط  دون  األساسية  أهدافها 
والقضائية، ابلتزامات ال تتفق واملعايري الدستورية يف تلك 

االتفاقية. على  املصاِدقة  الدول 
- سيفيد البحث يف اختيار حلوٍل أكثر جناعة يف 
مكافحة الكسب غري املربر، وذلك عرب الفهم األعمق 
القاعدة  لإلشكاليات املوضوعية واإلثباتية اليت تكتنف 

اجلنائية اجملرمة له.
التشريعية  النماذج  بعض  إىل  البحث  سيشري   -
املختلفة اجملرمة للكسب غري املربر، والنماذج اليت رفضت 
العامة  الفقهية  والشروحات  املربر،  غري  الكسب  جترمي 
واملتعمقة، وهذا يدعم بال شك املكتبة القانونية العلمية.

- فرضية البحث:
 يفرتض البحث أنَّ القواعد اجلنائية اجملرمة للكسب 
للعدالة  املهمة  املبادئ  وبعض  تتعارض  املربر،  غري 
اجلنائية، وهذا ما جيعلها عرضة للطعن بعدم دستوريتها، 
ومن مثَّ إبطال نفاذها القانوين، وأنَّ هناك حاجة للبحث 

عن حلول جديدة تعاجل ذلك التعارض.
- منهج البحث:

 سينتهج البحث املنهجني التحليلي والنقدي، وهذا 

)1(  أدت اجلهــود احلثيثــة لألمــم املتحــدة يف التصــدي لظاهــرة الفســاد، إىل صــدور قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم )61/55( يف ديســمرب 2000، 
وعليــه جــرى إنشــاء جلنــة متخصصــة للتفــاوض بشــأن صــك قانــوين دويل ملكافحــة الفســاد، وبتاريــخ 31 أكتوبــر 2003 صــدر قــرار اجلمعيــة العامــة لألمــم 
املتحــدة رقــم )4/58( ابعتمــاد اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد. كمــا طالــب وحــث القــرار اجملتمــع الــدويل ومنظمــات التكامــل االقتصاديــة اإلقليميــة 

مجع  عرب  الوصفي،  املنهج  استخدام  ابلضرورة  يتطلب 
ستهدف حتليلها ونقدها.

ُ
وهيكلة ووصف املعلومات امل

- خطة البحث:
واإلثباتية  املوضوعية  اإلشكاليات  البحث  سيتناول 
هذا  وعلى  املربر،  غري  الكسب  جرمية  تكتنف  اليت 

فصلني: إىل  البحث  فسينقسم  األساس، 
جترمي  يف  املوضوعية  اإلشكاليات  األول:  الفصل 

املربر. غري  الكسب 
الفصل الثاين: اإلشكاليات اإلثباتية يف جترمي الكسب 

غري املربر.

الفصل األول
اإلشكاليات املوضوعية يف جترمي الكسب غري املربر

 تقسيم:
يف  املوضوعية  اإلشكاليات  دراسة  منا  ستتطلب   
جترمي الكسب غري املربر، حبثًا وصفًيا أولًيا حول أركان 
جرمية الكسب غري املربر، الركن الشرعي كركن أول؛ مث 
التوجه حنو فهم الركنني اآلخرين مما استنبطه الفقه اجلنائي 
ما  إىل  الولوج  قبل  هذا  القانونية،  النصوص  من جممل 
الركنني  يف  إشكاليات  من  االستنباط  ذلك  عنه  أسفر 
األخريين، وما ترتب على ذلك من خطأ أحدث أتثريًا 
واسًعا يف التعاطي الفقهي والقضائي والتشريعي مع هذه 
إىل مبحثني: الفصل  اجلرمية، وعلى هذا سينقسم هذا 
املبحث األول: الركن الشرعي جلرمية الكسب غري املربر.
املبحث الثاين: اإلشكاليات يف الركنني املادي واملعنوي.

املبحث األول
الركن الشرعي جلرمية الكسب غري املربر

 سعت األمم املتحدة يف اتفاقياهتا اخلاصة مبكافحة 
بتجرمي  األطراف  الدول  إلزام  إىل   )2003( الفساد1 



د. فهد بن انئف حممد الطريسي: اإلشكاليات املوضوعية واإلثباتية يف جترمي الكسب غري املربر عند مكافحة الفساد...176

)الكسب غري املربر(، يثري البعض إشكالية تسمية هذه 
اجلرمية ابلكسب وليس االكتساب، ابعتبار أنَّ الكسب 
تستعمل يف اخلري واالكتساب يف الشر )دريب، 2020، 
ص.229-230(، وقد نصَّت املادة )20( منها على 
واملبادئ  بدستورها  رهٍن  طرف  دولة  )تنظر كل  أنَّه: 
يلزم من  اعتماد ما قد  القانوين، يف  لنظامها  األساسية 
املوظف  تعمد  لتجرمي  أخرى؛  وتدابري  تشريعية  تدابري 
العام لإلثراء غري املشروع، أي: زايدة كسبه زايدة كبرية، 
دخله  إىل  قياًسا  معقولة  بصورة  تعليلها  يستطيع  ال 
مثل  األخرى  الدولية  االتفاقيات  تبعتها  مث  املشروع(، 
مادهتا  نصَّت  واليت  الفساد،  ملكافحة  العربية  االتفاقية 
الفساد  أفعال  وصف  أنَّ  مراعاة  أنَّه:)مع  على  الرابعة 
اجملرمة وفًقا هلذه االتفاقية ختضع لقانون الدولة الطرف، 
يلزم من  قد  ما  القانوين  لنظامها  وفًقا  دولة  تعتمد كل 
التالية  األفعال  لتجرمي  أخرى  وتدابري  تشريعية  تدابري 
)انظر دريب، 2020،  عمًدا  أو  قصًدا  ترتكب  عندما 

.)150 ص.   ،2019 وسعيد،  ص.230-229، 
7- اإلثراء غري املشروع(.

الفساد  ملنع  األفريقي  االحتاد  اتفاقية  أيًضا  هناك  مث 
ومكافحته لسنة 2003م )موبوتو(، واليت نّصت املادة 
)1/4( منها على أنَّه:)تنطبق هذه االتفاقية على أعمال 

الفساد واجلرائم ذات الصلة اآلتية:
)ز( الكسب غري املشروع(.

وقبلها بقليل أي: يف املادة )1/1( ُعرِّف الكسب 
اخلاصة  األصول  يف  اهلائلة  )الزايدة  أبنَّه:  املشروع  غري 
أبي موظف عمومي، أو أي شخص آخر ال ميكن له 

تربير دخله/دخلها بصورة معقولة(.  أو هلا 
علــى اعتمــاد االتفاقيــة الدوليــة ملكافحــة الفســاد، الــيت عرضــت للتوقيــع يف 2003/12/10؛ لتصبــح بذلــك أول اتفاقيــة دوليــة عامــة معنيــة وخمتصــة حبصــر 
جممــوع التدابــري، وحصــر اإلجــراءات الواجــب علــى اجملتمــع الــدويل والــدول اختاذهــا وااللتــزام هبــا لضمــان مكافحــة الفســاد والقضــاء عليــه )هليئــة العامــة ملكافحــة 
الفســاد، الكويــت، ص. 35(. وقــد انضمــت اململكــة العربيــة الســعودية هلــا عــام 2013 )ســعيد، 2019، ص. 150(، مــع ذلــك ال نــرى فائــدة عمليــة 
لذلــك؛ ألنَّ اجلرميــة مؤسســة علــى افــرتاض عــدم املشــروعية مــن انحيــة؛ وألنَّ املفهــوم واضــح، لذلــك تعــدد اســتخدام األنظمــة للمســميات، فبعضهــا يســميه 

ثــروة (Wealth)، وبعضهــم يســميه عائــدات (Proceeds)، وبعضهــم يســميه إثــراء (Enrichment)، علــى مــا ســنالحظ يف مــن البحــث.

الدول  التزام  على   )5( املادة  نصت  هذا  وبعد 
من  وغريها  التشريعية  اإلجراءات  ابعتماد  األطراف 
عليها يف  املنصوص  األعمال  الالزمة جلعل  اإلجراءات 
الفقرة )1(، من املادة )4( من هذه االتفاقية مندرجة 

اجلنائية. اجلرائم  ضمن 
القارات  يف  اإلقليمية  التكتالت  استمرت  وقد 
املختلفة إبصدار مثل تلك االتفاقيات، كاتفاقية البلدان 
املادة  يف  1996م،  لسنة  الفساد  ملكافحة  األمريكية 
جترمي  يف  العربية  الدول  انربت  هنا  ومن  منها،  التاسعة 
صدر  1432/4/13هـ؛  فبتاريخ  املربر.  غري  الكسب 
يف اململكة العربية السعودية؛ األمر امللكي إبنشاء اهليئة 
الوطنية  اهليئة  تنظيم  تبعه  مث  الفساد،  ملكافحة  الوطنية 
ملكافحة الفساد الصادر بقرار جملس الوزراء رقم )165( 
بتاريخ 1432/5/28هـ. مث أخريًا يف 1441/4/15هـ؛ 
املتصلة مبكافحة  واهليكلية  التنظيمية  الرتتيبات  صدرت 
الثامن  بندها،  املايل واإلداري، واليت نصت يف  الفساد 
على أنَّه: )إذا طرأت على ثروة املوظف العام ومن يف 
حكمه بعد توليه الوظيفة زايدة ال تتناسب مع دخله أو 
موارده بناًء على قرائن مبنية على حترايت مالية ابرتكابه 
اإلثبات  عبء  فيكون  إداري،  أو  مايل  فساد  جرائم 
عليه للتحقق من أنَّ ما لديه من أموال نقدية أو عينية 
الزوج واألوالد  اكتسبها بطرٍق مشروعة، ويشمل ذلك 
إثبات  عن  عجزه  حال  ويف  األوىل،  للدرجة  وأقاربه 
مصدرها املشروع، حتال نتائج التحرايت املالية إىل وحدة 
التحقيق واالدعاء اجلنائي يف اهليئة للتحقيق مع املوظف 
أمام  اجلزائية  الدعوى  لرفع  نظاًما  يلزم  ما  واختاذ  املعين 
احملكمة املختصة؛ لطلب معاقبته وفق املقتضى الشرعي 
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أو  اسرتداد  طلب  الدعوى  تشمل  أن  على  والنظامي، 
ثبوهتا(. املتعلقة ابجلرمية يف حال  مصادرة األموال 

 ويف مصر –وبعد تطورات تشريعية مضطردة كان 
آخرها مشروع قانون الكسب غري املشروع الذي مل يقر 
صدر  وقد  ص.230-229(،   ،2020 )دريب،  بعد 
غري  الكسب  بشأن   1975 لسنة   62 رقم  القانون 
املشروع، والذي نّصت فيه املادة )2( على أنَّه :)يعد 
كسًبا غري مشروع كل مال حصل عليه أحد اخلاضعني 
استغالل  بسبب  لغريه  أو  لنفسه  القانون  هذا  ألحكام 
اخلدمة أو الصفة، أو نتيجة لسلوك خمالف لنص قانوين 
عقايب أو لآلداب العامة. وتعدُّ انجتة بسبب استغالل 
يف  زايدة  املخالف؛ كل  السلوك  أو  الصفة  أو  اخلدمة 
الثروة تطرأ بعد تويلِّ اخلدمة أو قيام الصفة على اخلاضع 
هلذا القانون أو على زوجه أو أوالده القصر مىت كانت 
مصدر  إثبات  عن  وعجز  مواردهم  مع  تتناسب  ال 
بركب  األخرى  العربية  الدول  حلقت  مث  هلا(،  مشروع 
األردن،  لبنان،  مثل:  الفساد،  لتجرمي  املصري  املقنن 
الكويت،..إخل  اليمن  فلسطني،  العراق،  ليبيا،  اجلزائر، 
ص.   ،2018 )مساعدة،  األخرى  األجنبية  والقوانني 

.)288 – 245
- الوضع يف فرنسا:

–ليس  املربر  غري  الكسب  الفرنسي  القانون  جرم   
يف نطاق الفساد اإلداري- بل يف نطاق بعض اجلرائم 
تعاطي  على  معتاد  شخص  مع  كالعيش  العادية، 
ارتكاب  اعتاد  عليه  سلطة  له  قاصر  مع  أو  البغاء، 
مع  العيش  أو  الغري،  ممتلكات  جنح ضد  أو  جناايت 
للتسول )مالطي، 2016،  التعاطي  اعتادوا  أشخاص 
أنَّ  غري  حبثنا.  نطاق  عن  سبق  ما  وخيرج   ،)25 ص. 
ما هو أقرب إىل حبثنا هذا هو ما أشار إليه البويكري 
الشفافية  املنظم لعمل جلنة  القانون  أنَّ  )2015(، من 
املالية للحياة السياسية، بوصفها اإلطار املؤسسايت اليت 
أانط هبا املشرع مهمة تلقي ومراقبة التصاريح اإلجبارية 

ابملمتلكات، ينصُّ على مسطرة قانونية )إجراءات( تفيد 
هبذه  امللزمني  لدى  ومكافحته  املربر  غري  اإلثراء  مراقبة 
التصاريح، ذلك أنَّه عندما تكتشف اللجنة تطورًا غري 
مربر يف ثروة أحدهم، تطالبه بتربير هذا التطور، فإذا مل 
تتوصل إىل أجوبة بشأهَّنا فإهَّنا حتيل امللف إىل القضاء، 
مما يدل على أنَّ اللجنة تعدُّ عدم قدرة امللزم على تقدمي 
أجوبة عن الزايدة احلاصلة يف ثروته –خالل فرتة مزاولته 
بسبب  مشروع  غري  إثراًء  ارتكابه  على  قرينة  ملهامه- 
فساد  جرائم  من  غريها  أو  غدر  أو  اختالس  أو  رشوة 

.)98 2015، ص.  )البويكري،  مايل 
- الوضع اخلاص ألنظمة القانون العام:

 Common اتبعت أغلب دول نظام القانون العام 
Unex- الثروة غري املربرة Laww ما ُيسمَّى بنظام أوامر 

plained Wealth Order (UWO) وهو تطور حديث 

من  املتحصلة  للعائدات   Forfeiture املصادرة  فقه  يف 
أنشطة إجرامية؛ يتمثل هدفه األساسي يف حرمان اجملرمني 
أو  اإلجرامية،  األنشطة  تلك  من  املكتسبة  ثرواهتم  من 
عاتق  من  اإلثبات  عبء  ينقل  وهو  منها،  االستفادة 
اعتمدت  دول  هناك  املتهم،  عاتق  إىل  االهتام  سلطة 
بعض اجلوانب القانونية من هذا النظام (UWO)، مثل: 
اململكة املتحدة، وجنوب أفريقيا، وبعض الدول األخرى 
النظام  ذلك  أخرى  دول  ونفذت  ونيوزلندا،  ككندا 
النظام  إيرلندا وأسرتاليا، وإن كان ذلك  ابلكامل مثل: 
ُيسمَّى يف إيرلندا بقانون عائدات اجلرمية لسنة 1996م 
جناًحا  إيرلندا  وقد حققت   (UWO) وليس   (POCA)

ذلك  إيرلندا  دعمت  حيث  الدول؛  ابقي  على  يتفوق 
القانون بسن قانون مكتب األصول اجلنائية اإليرلندي 

.)Allen, 2008,p687-698(  1996 لعام 
 املبحث الثاين

اإلشكاليات يف الركنني املادي واملعنوي
 تقسيم:

أوهلما  نتناول يف  مطلبني؛  إىل  املبحث  هذا  ينقسم 
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عناصر جرمية الكسب غري املربر، كما استنبطها الفقه 
الدولية  القانونية  النصوص  جممل  خالل  من  اجلنائي 
جرمية  الستقاللية  الثاين؛  املطلب  وخنصص  والوطنية، 
الفقهي  الكسب غري املربر، كتحليل لذلك االستنباط 

اآليت: النحو  على  اجلرمية.  لعناصر 
املطلب األول: عناصر جرمية الكسب غري املربر.

املطلب الثاين: استقاللية جرمية الكسب غري املربر.
 املطلب األول

عناصر جرمية الكسب غري املربر
مخسة  هناك  فإنَّ  املتحدة،  األمم  اتفاقية  حبسب   
عناصر تتشكل منها جرمية الكسب غري املربر، كإثراء غري 
مشروع: وهي )1( الفئة املستهدفة. )2( الفرتة الزمنية 
األصول(.  يف  الكبرية  )الزايدة  اإلثراء   )3( املستهدفة. 
ab- التربير  غياب   )5( ابلزايدة(.  )العلم  القصد   )4(
.(sence of justification (Lindy et al.2012, p.13

العنصر األول: الفئة املستهدفة: املوظفون العموميون 
ومن يف حكمهم:

 يُعرَّف املوظف العام أبنَّه كل شخٍص يُعنيَّ للعمل 
املعنوية  أو أحد األشخاص  الدولة  يف مرفٍق عام تديره 
يشرتط  مثَّ  ومن  املباشر،  االستغالل  طريق  عن  العامة 
تعييًنا صحيًحا من  املوظف  تعيني  أن يكون قد جرى 
حيث القانون، وأن يتوىل عمله بصفة دائمة غري مؤقتة، 
املباشر  االستغالل  بطريق  العام  املرفق  الدولة  تدير  وأن 
ال أبي طريقة أخرى كااللتزام مثاًل، وذلك مهما كانت 
فئة املوظف ونوع العمل الذي يؤدِّيه، وسواًء أكان اتبًعا 
املستقلة  العامة  اهليئات  إلحدى  أم  مباشرة  للحكومة 
الفقه  اجته  حني  يف   ،)84 ص.   ،1978 زيد،  )أبو 
السعودي إىل أنَّ تعريف املوظف العام يف اململكة هو 
"الشخص الذي يشغل مبقتضى أمٍر ملكي أو قراٍر من 
جملس الوزراء أو قراٍر وزاري إحدى الوظائف اخلاضعة 
ص.   ،2004 )فرحات،  املوظفني"  نظام  ألحكام 

179(. غري أنَّ للقانون اجلنائي أغراًضا يتغياها ختتلف 
املنظم  على  يوجب  مبا  اإلداري،  القانون  أغراض  عن 
اجلنائي أن يتوسع يف حتديد مدلول املوظف العام، غري 
أمر  وال  الفساد،  ملكافحة  الوطنية  اهليئة  تنظيم  ال  أنَّه 
ترتيبات الفساد قد حّددا املدلول اخلاص ابملوظف العام 
يف جرمية الكسب غري املربر، مما يوجب عليها أن نلجأ 
إىل أحد أهم أنظمة مكافحة الفساد وأقرهبا إىل الكسب 
غري املربر وهو نظام مكافحة الرشوة السعودي، ومقارنته 
بنطاق مدلول املوظف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

النحو اآليت: الفساد؛ على 
املتحدة  األمم  اتفاقية  يف  العام  املوظف  مدلول   -

د:  للفسا
نصَّت املادة الثانية )أ( من االتفاقية على أنَّه: يقصد 
بتعبري "موظف عمومي" )1( أي شخٍص يشغل منصًبا 
تشريعًيا أو تنفيذاًي أو إدارايًّ أو قضائًيا لدى الدولة الطرف، 
سواء كان معيًنا أم منتخًبا، دائًما أم مؤقًتا، مدفوع األجر 
النظر عن أقدمية ذلك  أم غري مدفوع األجر، بصرف 
الشخص؛ )2( أي شخص آخر يؤدِّي وظيفة عمومية، 
مبا يف ذلك لصاحل جهاز عمومي أو منشأة عمومية، أو 
يُقدِّم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد يف القانون 
الداخلي للدولة الطرف وحسب ما هو مطبق يف اجملال 
القانوين ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف؛ )3( أي 
شخٍص آخر معرف أبنَّه "موظف عمومي" يف القانون 
الداخلي للدولة الطرف. بيد أنَّه ألغراض بعض التدابري 
املعينة الواردة يف الفصل الثاين من هذه االتفاقية، جيوز 
أن يقصد بتعبري "موظف عمومي" أي شخص يؤدِّي 
وظيفة عمومية أو يُقدِّم خدمة عمومية حسب التعريف 
الوارد يف القانون الداخلي للدولة الطرف، وحسب ما 
هو مطبق يف اجملال املعين من قانون تلك الدولة الطرف.

مما سبق يتبني لنا أنَّ االتفاقية حدَّدت ثالث فئات 
يشملها تعبري املوظف العام: 
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سلطات  يف  العليا  املناصب  شاغلو  األوىل:  الفئة 
الثالثة. الدولة 

الفئة الثانية: املوظفون األدىن من أصحاب املناصب، 
وهم املوظفون العموميون العاديون.

غري  من  الداخلي  القانون  حيدِّده  ما  الثالثة:  الفئة 
العموميني. كاملستخدمني  السابقتني  الفئتني 

سنجد  األممية،  التوسعية  السياسة  لتلك  واتباًعا 
السعودي بدوره قد توّسع يف حتديد مدلول  املنظم  أنَّ 
املوظف العام، وذلك يف املادة الثامنة من نظام مكافحة 

املوظف: صفة  فشلمت  الرشوة 
1- كل من يعمل لدى الدولة أو لدى أحد األجهزة 
يعمل  سواء كان  العامة  املعنوية  الشخصية  ذات 

مؤقتة. أو  دائمة  بصفة 
2- احملكم أو اخلبري املعني من قبل احلكومة أو أية هيئة 

هلا اختصاص قضائي.
3- كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية 

أخرى أبداء مهمة معينة.
4- كل من يعمل لدى الشركات أو املؤسسات الفردية 
اليت تقوم إبدارة وتشغيل املرافق العامة أو صيانتها أو 
تقوم مبباشرة خدمة عامة، وكذلك كل من يعمل لدى 
الشركات املسامهة والشركات اليت تساهم احلكومة يف 
رأس ماهلا والشركات أو املؤسسات الفردية اليت تزاول 

األعمال املصرفية.
5- رؤساء وأعضاء جمالس إدارات الشركات املنصوص 

عليها يف الفقرة الرابعة من هذه املادة.
ويتضح من ذلك أن سياسة املنظم السعودي قد اتفقت 
مع املبادئ املوّجهة يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
الفساد. يف ذات السياق سنجد أنَّ القانون املصري 
بدوره قد توّسع يف حتديد مدلول املوظف العام؛ فقد 
نصت املادة )1( من قانون الكسب غري املشروع؛ 

على أنَّه: خيضع هلذا القانون الفئات اآلتية:
العاملني  وسائر  العامة،  السلطة  أبعباء  القائمون   -1

املستوى  فئات  عدا  الدولة  يف  اإلداري  اجلهاز  يف 
الثالث.

العليا لالحتاد االشرتاكي  التنفيذية  اللجنة  أعضاء   -2
اليت  األخرى  القيادية  تشكيالته  وأعضاء  العريب، 
اجلمهورية،  رئيس  من  قرار  بتحديدها  يصدر 
له  التابعة  إدارة املؤسسات  ورؤساء وأعضاء جمالس 
التشكيالت  وتلك  اللجنة  العاملني يف هذه  وسائر 
واملؤسسات، عدا العاملني الذين ال جياوز أجرهم ما 

الثالث. للمستوى  املايل  الربط  هَّناية  يعادل 
وأعضاء  ورؤساء  الشعب  جملس  وأعضاء  رؤساء   -3
نيابة  الشعبية احمللية وغريهم، ممن هلم صفة  اجملالس 

معينني. أو  منتخبني  عامة سواء كانوا 
العاملني  وسائر  اإلدارة  جمالس  وأعضاء  رؤساء   -4
والوحدات  العامة  واملؤسسات  العامة  ابهليئات 
املستوى  فئات  التابعة هلا، عدا شاغلي  االقتصادية 

لثالث. ا
العاملني  وسائر  اإلدارة  جمالس  وأعضاء  رؤساء   -5
العامة  اهليئات  أو  احلكومة  تساهم  اليت  ابلشركات 
أو املؤسسات العامة أو الوحدات االقتصادية التابعة 
هلا بنصيب يف رأس ماهلا، وذلك فيما عدا األجانب 
الذين ال جياوز أجرهم ما يعادل الربط املايل للمستوى 

الثالث.
املهنية  النقاابت  إدارة  جمالس  وأعضاء  رؤساء   -6
العامة،  العمالية  والنقاابت  العمالية  واالحتادات 

العام. النفع  ذات  اخلاصة  واجلمعيات 
العاملني  وسائر  اإلدارة  جمالس  وأعضاء  رؤساء   -7
الذين ال جياوز  العاملني  التعاونية، عدا  ابجلمعيات 
الثالث. للمستوى  املايل  الربط  هَّناية  يعادل  ما  أجرهم 

8- العمد واملشايخ.
9- مأمورو التحصيل واملندوبون له، واألمناء على الودائع 
والصيارف ومندوبو املشرتايت واملبيعات، وأعضاء جلان 
الشراء والبيع يف اجلهات املشار إليها يف البنود السابقة.
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10- املمولون اخلاضعون لنظام البطاقة الضريبية املقرر 
جمموع  جاوز  إذا   1973 لسنة   82 رقم  ابلقانون 
معامالت املمول مع اجلهات املبينة ابلقانون املذكور، 

مخسني ألًفا من اجلنيهات.
وجيوز بقرار من رئيس اجلمهورية أن يضاف إىل املذكورين 
وزير  اقرتاح  على  بناء  أخرى  فئات  السابقة،  البنود  يف 
العدل إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذي يقومون عليه.

العنصر الثاين: الفرتة الزمنية املستهدفة )فرتة خدمة 
العامة(: ابلوظيفة  املوظف 

وهي الفرتة اليت تشهد زايدة الثروة، بعض املوظفني 
املالية  ملزاايهم  حيازهتم  أتجيل  يتعمدون  العموميني، 
من الفساد ملا بعد هَّناية اخلدمة، لذلك بعض القوانني 
اخلدمة،  هَّناية  بعد  سنوات  لبضع  الفرتة  هذه  مدت 
مثل بنما اليت متدُّ تلك املدة خلمس سنوات بعد هَّناية 
املوظف  حياة  طيلة  الفرتة  متد  دول  وهناك  اخلدمة، 
جرمية  هنا  الثراء  ابعتبار   Guyana غياان  مثل  العام 
مستمرة )Boles, 2014, p. 15-57(، وعلى هذا فإذا 
الوظيفة  تقلد  املال كان سابًقا على  أنَّ  املوظف  أثبت 
تلقيها  يكون  أن  ميكن  كما  اجلرمية.  انتفت  العامة 
يف  الكسب  مشروعية  عدم  لنفي  اخلدمة  انتهاء  بعد 
اخلدمة. هَّناية  بعد  ما  إىل  الفرتة  متّد  ال  اليت  القوانني 
العنصر الثالث: اإلثراء )الزايدة الكبرية يف األصول( :

ال حتدد التشريعات مبلغ الزايدة، وترتك ذلك لتقدير 
حمكمة املوضوع، غري أنَّ سلطات التحقيق غالًبا ما تسبق 
احملكمة عند إجراء حتقيقاهتا حول تلك الزايدة؛ حبيث يتم 
تقييم األصول ابلتناسب مع الدخل املشروع للموظف، 
آخذة يف االعتبار األصول السائلة والعقارية واألدوات 
التحقيق  لسلطة  جيوز  شابه، كما  وما  للدخل  املدرة 
البياانت  ومجع  اجلنائية  احملاسبة  تقنيات  تستخدم  أن 
.)Boles, 2014, p. 15-57( املصرفية والضرائب...إخل

العنصر الرابع: القصد اجلنائي )العلم ابلزايدة( :
الكسب  جرمية  فإنَّ  املتحدة  األمم  اتفاقية  حبسب 

غري املربر جرمية عمدية، فتتطلب القصد العام بعنصريه 
بتحقق  العمومي  املوظف  علم  أي  واإلرادة،  العلم 
ال  وهبذا  مبداخيله،  مقارنة  املالية  ذمته  معتربة يف  زايدة 
املالية  الذمة  يف  زايدة  حصلت  إذا  اجلرمية  هذه  تنعقد 
للموظف )دون علمه أو نتيجة إلمهال أو ال مباالة أو 
تلقيها رغًما  إرادته رغم ذلك إىل  بدون قصد(، واجتاه 
)عبدالعايل،  الزايدة  هذه  وتربير  إثبات  عن  عجزه  عن 
القانون  فقه  يكتفي  حني  يف   ،)234 ص.   ،2009
حيث  اإلرادة؛  دون  ابلعلم،   law  Common العام 
مثل:  الواقعية،  األوضاع  من  النية  تلك  استنتاج  ميكن 
عمومي،  ملوظف  الضخمة  املالية  التحويالت  إثبات 
ابملمتلكات  التمتع  أو  الكبرية،  النقدية  املدفوعات  أو 
املسؤول  وعي  إلظهار  االّدعاء  حيتاج  وال  الفاخرة، 
أنتجت  قد  تكون  قد  أصلية  فساد  أعمال  أبي  العام 
.)Boles, 2014, p. 15-57( تلك األصول غري املربرة

 العنصر اخلامس: غياب مربرات الثروة :
عبء  قلب  قضية  يثري  الذي  العنصر  هو  وهذا 
أثناء  املالية  الذمة  إثبات زايدة  إنَّه ومبجرد  إذ  اإلثبات؛ 
العام،  املوظف  على  اإلثبات  عبء  انقلب  الوظيفة، 
 Boles,( الذي عليه أن مينح تربيرًا حلدوث تلك الزايدة
ملعرفته  املتهم  إنكار  فمجرد  إذاً؛   ،)2014, p. 15-57

مبصدر تلك الزايدة لن جيعله يفلت من املسؤولية اجلنائية.
املطلب الثاين

استقاللية جرمية الكسب غري املربر 
املربر ضمن  غري  الكسب  على جترمي  النص  يبدو   
من  الكثري  فيه  املشروع ككل،  غري  الكسب  جترمي 
الفعلني منفصل عن  أنَّ كاًل من  التحايل على حقيقة 
معروف،  املادي  ركنه  املشروع،  غري  فالكسب  اآلخر؛ 
وهو جرمية فساد عمدية تتوافر فيها عناصر الركن املادي 
)سلوك، نتيجة، عالقة سببية(، جرى بسبب أو مبناسبة 
غري  أبنَّه  وصفه  ميكن  مال  عنه  ونتج  العامة،  الوظيفة 
مشروع بكل اطمئنان. أمَّا عن الكسب غري املربر فال 
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توجد أي جرمية واضحة، كل ما يف األمر أنَّ هناك جمرد 
وجود زايدة مالية غري مربرة سيفرتض معها اقرتاف جرمية 
من جرائم الفساد؛ لكن أي جرمية هي؟ ال أحد يعرف. 
الثانية – كما  املادة  لقد نصت  للنص املصري؛  ولنعد 
أشران من قبل- إىل أنَّه: )يعدُّ كسًبا غري مشروع كل مال 
حصل عليه أحد اخلاضعني ألحكام هذا القانون لنفسه 
نتيجة  أو  الصفة  أو  أو لغريه؛ بسبب استغالل  اخلدمة 
العامة.  أو لآلداب  قانوين عقايب  لنصٍّ  لسلوك خمالف 
وتعدُّ انجتة بسبب استغالل  اخلدمة أو الصفة أو السلوك 
املخالف؛ كل زايدة يف الثروة تطرأ بعد تويلِّ اخلدمة أو 
قيام الصفة على اخلاضع هلذا  القانون أو على زوجه أو 
أوالده الُقصر مىت كانت ال تتناسب مع مواردهم وعجز 
عن إثبات مصدر مشروع هلا(.  لقد انساق الفقه هلذه 
الصيغة غري املنضبطة فأشار البعض –وهو بصدد حتديد 
أركان جرمية الكسب غري املربر- إىل أنَّ املشرع املصري 
تناول السلوك اإلجرامي جلرمية الكسب غري املشروع من 
خالل فقرتني وردات يف املادة الثانية، وقد عدَّ املشرع أنَّ 
الكسب يف أوالمها فعلي يقيين؛ إذ يستند فيه احلصول 
مبلًغا  لصاحبها  أحرزت  جنائية  جرمية  على  املال  على 
من املال ما كان ليحصل عليه لوال اقرتافها. بينما يكون 
الكسب يف اثنيتهما حكمًيا أو مفرتًضا إذا عجز املتهم 
عن تربير مشروعية مصدره )عبيد، 2018، ص.50(، 
ولو أننا أعدان صياغة املادة –يف شقها املفرتض-على 
ا جترم جمرد حيازة موظف  وجهها احلقيقي، فسوف جند أهَّنَّ
للحديث  عام ملال ال ميلك مربرًا حليازته، دون حاجة 
عن جرمية سابقة على اكتشاف ذلك املال؛ حبيث جيوز 
لنا أن نصوغها كاآليت: )كل موظف عام زادت ثروته 
أثناء تويل اخلدمة زايدة ال تتناسب مع موارده الشرعية 
دون تربير معقول يعاقب بـ....(. ونتيجة لذلك اخللط 
يف الصياغة، فشل الفقه يف حتديد أركان اجلرمية واكتفى 
الفقه ابحلديث عن عناصر اجلرمية )بصورة عامة(، ففي 
اقتباس عن فؤاد مجال عبدالقادر، يذكر عبيد )2018(، 

أنَّ هذه العناصر تتمثل فيما يلي:
أواًل: زايدة طارئة يف الثروة قد طرأت بعد تويل اخلدمة 

أو قيام الصفة،...
والزايدة  اخلاضع،  موارد  بني  التناسب  انتفاء  اثنًيا: 

دخله،.. يف  الثابتة 
اثلثًا: عدم مشروعية مصدر الثروة، أي: إنَّ تكون 
جيرمه  نشاط  خالل  من  اخلاضع  إىل  آلت  قد  الزايدة 
ذات  ويف   ،)52 2018، ص.51-  )عبيد،  القانون 
السياق، يذكر مساعدة )2018(: "ومن هذا املنطلق 
فإنَّ الدراسة ترى أنَّ هذا املفهوم يقوم على جمموعة من 

اآلتية: واألسس  املرتكزات 
املفرتض يف هذه  العنصر  العام، وهو  املوظف   )1(

اليت ال ترتكب إال ممن حيمل هذه الصفة. اجلرمية، 
)2( الزايدة يف الكسب، وهي زايدة كبرية ال تتناسب 

وحجم الدخل لذك املوظف.
)3( العجز عن التربير، أي إنَّ املوظف يعجز عن 
تقدمي مربرات منطقية تسوغ امتالكه مثل: هذه األموال 
خالل فرتة تسلمه لوظيفته العامة )مساعدة، 2018، 

ص. 245 – 288(.
فقد  األجنيب،  الفقه  إىل  اخللط  ذات  امتدَّ  وقد   
 Jeffry R. Boles بولز  جيفري  بروفيسور  اعتمد 
 Guillermo جورج  جلريمو  بروفيسور  تفصيل  على 
أبنَّ  فقال:  املربر  غري  الكسب  جرمية  لركين   Jorge

مربرة  غري  عائدات  بتلقي  )العلم  تتضمن  اجلرمية  هذه 
املعنوي  الركن  هو  وهذا   Unexplained proceeds

الركن  العائدات  هلذه  الفعلية  واحليازة   ،)Mens rea(
املادي )Actus reus(؛ ليعود فيخلط ما سبق مضيًفا 
اجلرمية هي: عناصر  فتكون جممل  أخرى،  عناصر  إليه 

 )3( وظيفته  فرتة  خالل   )2( العام  املوظف   )1(
 Significant increase( أصوله  يف  مؤثرة  زايدة  تلقى 
على  القدرة  وعدم   )5( علمه  مع   )4(  )in assets

.)Boles, 2014, p. 15-57( تربير مصدر هذه الزايدة
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فهل تصلح هذه العناصر كأركان للجرمية ابلفعل؟
 حنن يف الواقع نتحدث عن جرمية مستقلة بذاهتا، 
وهي جرمية حيازة مال غري مربر املصدر، بغض النظر 
مرتبطة  جرمية  من  عليه  ُحصل  املال  هذا  عن كون 
تلك  وقوع  نفرتض  دمنا  )ما  ال  أم  العامة  ابلوظيفة 
اجلرمية مبجرد اكتشاف حدوث الزايدة املالية وقت تقلد 
استهدافًا  هناك  أبنَّ  القول  يصلح  ال  لذلك  الوظيفة(؛ 
لفرضية الرباءة، ففرضية الرباءة تنهض فقط حينما يكون 
الكسب غري املربر قرينة قانونية )ضمن قواعد اإلثبات( 
ال  التحقيق  حمضر  يف  اثبتة  أخرى  جرمية  اقرتاف  على 
ضمن القواعد املوضوعية للقانون اجلنائي. ولذلك تشتبه 
هذه اجلرمية جبرمية حيازة سالح بدون ترخيص، أو حيازة 
مواد خملة ابألداب، أو حيازة جواهر خمدرة. مع وجود 
حازة 

ُ
اختالف جوهري بينها؛ إذ إنَّ كل تلك األشياء امل

أنَّ  حني  يف  القانون،  وفق  األصل  يف  مشروعة(  )غري 
الطبيعة-،  حمدد  غري  فقط  –ليس  هنا  حاز 

ُ
امل )املال( 

أحدث  ما  وهذا  األصل.  مباح يف  ذلك  فوق  هو  بل 
الفقه؛ ألنَّ احليازة  ذلك االرتباك لدى املشرع مث لدى 
دون جرمية  مادي(  )كركن  تنهض  أن  ميكن  اجملردة ال 
سابقة يتوافر فيها الركن الشرعي )النص التجرميي(. أمَّا 
مسبقة  جرمية  توجد  فال  املربر  غري  الكسب  جترمي  يف 
معلومة ومستدل عليها؛ لذلك ال ميكن من حيث البناء 
اهليكلي للجرمية أن تكون احليازة هلذه األموال معربة عن 
الركن املادي جلرمية مفرتضة أبي حاٍل )سلوك مفرتض، 
نتيجة مفرتضة، عالقة سببية مفرتضة(، فهل يصح ما 
اعتربه بروفيسور جيفري )ركًنا معنواًي( وهو العلم بوجود 
مال غري مربر؟ واإلجابة تسوق نفسها مع السؤال؛ فإذا 
كانت جمرد حيازة املال غري املربر ال تصلح كركن مادي، 
فمن ابب اللزوم املنطقي ال يكون جمرد العلم هبذه احليازة 
صاحلًا كركٍن معنوي )فال ركن معنوي بال ركن مادي(. 
مها  واإلرادة  العلم  فإذا كان   )Cross,2010,p.17(
عنصرا الركن املعنوي فإنَّ العلم جيب أن يكون إملاًما كاماًل 

بعناصر اجلرمية )كما حدَّدها القانون(، وأن تتجه اإلرادة 
إىل القيام بذلك الفعل بناء على ذلك العلم. فما هي 
عناصر تلك اجلرمية املستقلة حليازة كسب غري مربر؟ حنن يف 
الواقع أمام )جترمي( مؤسس ابلكامل على االفرتاض؛ أي:

مفرتض،  )سلوك  فساد  جرمية  حدوث  افرتاض   )1(
مفرتضة(. سببية  عالقة  مفرتضة،  نتيجة 

)2( افرتاض أنَّ هذه اجلرمية متعلقة ابلوظيفة العامة.
ا وقعت أثناء تويل الوظيفة العامة. )3( افرتاض أهَّنَّ

بتلك  متعلقة  األموال  الزايدة يف  تلك  أنَّ  افرتاض   )4(
املفرتضة. اجلرمية 

 ويف ضوء ما سبق، فنحن ال نستطيع أن نستخرج 
أركااًن من جمرد افرتاضات، وإال جاز لنا أن خنتلق العديد 
من اجلرائم االفرتاضية، فنفرتض أنَّ وجود دماء إنسان 
يف مالبس الشخص تعين اقرتافه جلرمية قتل، أو وجود 
سرقة،  جلرمية  اقرتافها  تعين  سيدة  حيازة  يف  جموهرات 
وهكذا ينشأ نوع جديد من اجلرائم يُطلق عليه اجلرائم 
القول أبنَّ خمالفة هذا  إىل  يدفعنا  ما  االفرتاضية، وهذا 
األوفق  فمن  لذلك  فيها؛  مراء  ال  الشرعية  ملبدأ  النص 
استخدام حلول أخرى كاليت اتبعها القانون األمريكي، 
 Susanti,( الضرييب  التهرب  على  املوظف  معاقبة  مثل 
p. 63-75,2015(، بداًل عن اعتبار وجود تلك األموال 

يف  األمريكي  املشرع  يقع  ال  ذاهتا حىت  حدِّ  يف  جرمية 
الدستورية،  للتعديالت  وخمالفته  الشرعية  ملبدأ  انتهاك 
وهي  أخرى  حيلة  الربيطاين  القانون  استخدم  وأيًضا 
املربر  غري  للكسب  املدين  االسرتداد  استخدام  يتم  أن 
الثروة  أوامر  لنظام  وفًقا  وذلك  جنائية،  مقاضاة  دون 
فعبء   ،Unexplained wealth order املربر  غري 
املدنية  احملاكمة  داخل  ولكن  هنا؛  ينقلب  اإلثبات 
املتهم  اجلنائية، جتنًبا النتهاك ضماانت  احملاكمة  وليس 
الحقاً.  ذلك  سنبني  كما  اإلنسان  حبقوق  املرتبطة 
األخرى  الدول  بعض  عن  خمتصرًا  عرًضا  يلي  وفيما 
مستقلة: املربر جرمية  الكسب غري  حيازة  اليت جعلت 
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- القانون اجلنائي األرجنتيين: ذهبت املادة 2/286 
ال  أي شخص  أنَّ  إىل  األرجنتيين  اجلنائي  القانون  من 
يتمكن من تربير أصل أي إثراء ملموس لنفسه، جرى 
عامة،  أو وظيفة  عام  منصٍب  تويل  بعد  عليه  احلصول 
يعاقب  مهامه،  عن  توقفه  بعد  عامني  إىل  تصل  وملدة 
وغرامة  سنوات،   )6-  2( بني  ترتاوح  مدد  ابلسجن 
Zaw-( اإلثراء  قيمة  من   )% 100 – 50 من  )ترتاوح 
 Maria جوليا  وماراي   ،)doyan, et al,2014,p.5

أمام احملكمة  املتهمات- طعنت  Julia -وهي إحدى 

العليا ببطالن هذه املادة، متحججة أبنَّ هيكل جرمية 
على  ذلك  يؤثر  مثَّ  ومن  حمدد،  غري  املربر  غري  اإلثراء 
مبدأ الشرعية، كما أنَّ هذه املادة تفرتض اجلُرم، ومن مثَّ 
تنتهك قرينة الرباءة، وتؤثر يف احلق الدستوري ضد جترمي 
من  العموميني  املوظفني  ضد  ميزت  ا  أهَّنَّ الذات، كما 
خالل توفري محاية أقل هلم من بقية اجملتمع، وأنَّ جرمية 
التقادم اخلفي  اإلثراء غري املربر أرست نوًعا من "عدم 
وغري املقبول". غري أنَّ حمكمة العدل العليا رفضت هذه 
.)Kofele-Kale, 2012, p.19( احلجج ورفضت الطعن

 149 املادة  جترم  البوليفي:  العقوابت  قانون   -
العاملني  وتعاقب  البوليفي  العقوابت  قانون  من  مكرر 
تزداد أصوهلم دون مربر  الذين  أولئك  املدنية،  ابخلدمة 
من  واملنع  سنة،  إىل 12   8 ملدة  حريتهم  بفقد  قانوين 
الكسب  على  والتحفظ  الرتشح،  أو  الوظيفة  ممارسة 
الشيلي  العقوابت  قانون  من  وانضم كاًل  املضبوط، 
الكولوميب  العقوابت  قانون  مكرر(،  )م241 
Kofe-(  ،)890 رقم  ابلقانون  معدلة   412 م)

الالتينية  القوانني  جوقة  إىل   )le-Kale, 2012, p.19

األرجنتيين.  النحو  على  املربر  غري  الكسب  جترم  اليت 
-ومن أمريكا الالتينية إىل أفريقيا؛ حيث نالحظ أنَّ 

الدستور الغاين لسنة 1966، قد نصَّ يف املادة 286 
من الفصل الرابع والعشرين على أنَّ: )الشخص الذي 
البند )5(  يشغل وظيفة عامة، وفق ما هو مذكور يف 

من هذه املادة؛ جيب أن يُقدِّم إىل املراجع العام إعالاًن 
مكتواًب عن مجيع املمتلكات أو األصول اليت ميلكها، أو 
االلتزامات املستحقة عليه، سواء بشكل مباشر أو غري 
مباشر، يف غضون ثالثة أشهر بعد دخول هذا الدستور 
حيز النفاذ أو قبل توليه منصبه، حسب ُمقتضى احلال 
يف هَّناية كل أربع سنوات، ويف هَّناية واليته. ويعدُّ عدم 
التصريح أو تقدمي إعالن كاذب عن قصد انتهاًكا هلذا 
الدستور، ويتم التعامل معه وفًقا للمادة 287 من هذا 
الدستور؛ حيث إنَّ أي ممتلكات أو أصول جرى احلصول 
عليها من قبل مسؤول عام بعد اإلعالن األوَّيل املطلوب 
مبوجب البند )1( من هذه املادة؛ حبيث ال تُعزى تلك 
أو  اهلبة  أو  املرتب  إىل  معقول-  –بشكل  املمتلكات 
تعدُّ  آخر،  معقول  مصدر  أي  أو  املرياث  أو  القرض 
.)Kofele-Kale, 2012, p.19( الدستور  هلذا  خمالفة 

القانون  يف  االستقالل  إلشكالية  املدنية  -املعاجلة   

الربيطاين:
 The Proceeds 2002 يتيح قانون عائدات اجلرمية 
of Crime Act إصدار أوامر اسرتداد ومصادرة مدنية، 

واليت تسمح مبصادرة املمتلكات اإلجرامية دون اضطرار 
مبجرد  فقط  بل  أوليَّة،  جنائية  جرمية  وجود  إثبات  إىل 
إثبات أنَّ هذه األموال جرى احلصول عليها بشكل غري 
قانوين )وذلك وفًقا ملعيار اإلثبات املدين أي الرجحان(، 
حىت لو فشلت سلطة إنفاذ القانون يف مقاضاة الشخص 
ا مل تتمكن من إثبات أنَّ اجلرمية قد  على جرمية ما؛ ألهَّنَّ
وتتيح  املطلوبة.  العالية  اجلنائية  للمعايري  وفًقا  ارتكبت 
هذه األوامر تلك املصادرة مىت ما ظهر أن تلك األموال 

.)shalchi,2021( ميكن أن تكون عائدات من جرمية
ونورد تعريًبا ألهم تلك القواعد املنظمة ألوامر الثروة 
لسنة  اجلرمية  عائدات  قانون  يف   (UWOs) املربرة  غري 
2002: اجلزء 8 )التحقيقات(- الفصل الثاين )اجنلرتا، 
 )362A-362T( املاداتن   – الشمالية  وإيرلندا  ويلز 

)A362( أوامر الثروة غري املربرة: 
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مقدم  طلب  على  بناًء  العليا؛  للمحكمة  جيوز   )1(
مربرة  غري  ثروة  أمر  إصدار  القانون،  إنفاذ  سلطة  من 
فيما يتعلق أبي ممتلكات، إذا اقتنعت احملكمة أبن كل 

استيفاؤها. جرى  قد  األمر  إصدار  متطلبات 
)2( جيب أن يشتمل طلب احلصول على األمر على:

)أ( حتديد وصف املمتلكات اليت يتم طلب األمر بشأهَّنا. 
)ب( حتديد الشخص الذي تعتقد سلطة اإلنفاذ أنَّه ميتلك 
تلك األموال املّدعى عليه )the respondent( )والشخص 
احملدد قد يتضمن شخًصا من خارج اململكة املتحدة(.

)3( أمر الثروة غري املربرة هو أمر يُطلب فيه من املدعى 
عليه تقدمي إفادة statement عن:

يف  عليه  املدعى  مصلحة  ومدى  طبيعة  حتديد  )أ(   
األمر. هبا  يتعلق  اليت  املمتلكات 

 )ب( شرح كيفية اكتساب املّدعى عليه تلك املمتلكات 
)مبا يف ذلك على وجه اخلصوص؛ ما تكبده من تكاليف 

الكتساهبا(.
 trustees 1ج( إذا كان العقار حتت يد أمناء التسوية( 
settlement aw of فيمكن أن يتم حتديد تفاصيل تلك 

التسوية
)https //:www .legislation .gov .uk /ukpga /

Geo5/15-16/18 /part /I /crossheading /trust-

ees-of-settlement (
 )د( أي معلومات متعلقة ابألموال.
)4( جيب أن يشتمل الطلب على:

 )أ( شكل وطريقة تقدمي اإلفادة.
 )ب( الشخص الذي ستعطى له هذه اإلفادة.

إذا كانــت  العنــوان  أو  اإلفــادة،  تقــدمي  مــكان  )ج(   
كخطــاب. سرتســل 

)5( قد يتطلب األمر، أن يُقدِّم املّدعى عليه مستندات من 

)1(  وهو نظام قدمي أشبه ابلوقف، خيضع لقانون Settled Land Act 1925؛ حيث حتدد املادة )30( منه، من هم أمناء التسوايت.

نوع حمدد أو موصوف يف األمر فيما يتعلق ابلفقرة )3(.
الــيت  للمتطلبــات  ميتثــل  أن  عليــه  املدَّعــى  علــى   )6(
فــرتة  املــربر، خــالل أي  غــري  الثــروة  أمــر  يفرضهــا عليــه 
حتددهــا احملكمــة )وقــد يتــم حتديــد فــرتات خمتلفــة فيمــا 

خمتلفــة(. مبتطلبــات  يتعلــق 
)7( يف هذا الفصل؛ تعين "سلطة اإلنفاذ"-

 )أ( الوكالة الوطنية ملكافحة اجلرمية.
 )ب( إيرادات وعوائد صاحبة اجلاللة.

 )ج( سلطة السلوك املايل.
)د( مدير مكتب االحتيال اخلطري، أو

)هـــ( مديــر النيــاابت العامــة )فيمــا يتعلــق إبجنلــرتا وويلــز(، 
أو مديــر النيــاابت العامــة إليرلنــدا الشــمالية )فيمــا يتعلــق 

إبيرلنــدا الشــمالية(.
املربرة: غري  الثروة  أمر  إصدار  متطلبات   362B

)1( هــذه هــي املتطلبــات الالزمــة إلصــدار أمــر الثــروة غــري 
املربرة ألي أموال.

)2( جيــب أن تقتنــع احملكمــة العليــا بوجــود ســبب معقــول 
لالعتقاد أبنَّ-

)أ( املّدعى عليه ميتلك Hold األموال، و
 )ب( قيمة األموال أكرب من 50000 جنيه إسرتليين.

)3( جيــب أن تقتنــع احملكمــة العليــا أبنَّ هنــاك أســبااًب 
معقولــة لالشــتباه يف أنَّ املصــادر املعروفــة لدخــل املدعــى 
تكفــي؛  ال  قانــوين  بشــكل  عليــه  حيصــل  الــذي  عليــه 

املمتلــكات. تلــك  مــن احلصــول علــى  لتمكينــه 
)4( جيب أن تقتنع احملكمة العليا مبا يلي-

 )أ( املّدعى عليه سياسي ابرز، أو
 )ب( هناك أسباب معقولة لالشتباه يف أن –

جرميــة  يف  متورطًــا  أو كان  متــورط  عليــه  املدعــى   )i(  
خطــرية )ســواء داخــل أو خــارج اململكــة املتحــدة(، أو
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 )ii( هنــاك شــخص متــورط بشــدة ولــه صلــة ابملدعــى 
عليــه.

)5( ال يهم ابلنسبة للفقرة )2( )أ(-
)أ( مــا إذا كان هنــاك أشــخاص آخــرون ميلكــون هــذه 

األمــوال أم ال.
)ب( ما إذا كان املدعى عليه قد اكتســب هذه األموال 

قبــل أو بعــد ســراين هــذه املــادة.
الفصل الثاين

اإلشكاليات اإلثباتية يف جترمي الكسب غري املربر 
تقسيم:

املعضلة  اإلثبات،  عبء  قلب  أنَّ  البعض  يعتقد 
ذمة  يف  املربر  غري  الكسب  جترمي  تعيق  اليت  الوحيدة 
)البويكري،  الرباءة  سلًبا ألصل  بوصفه  العام،  املوظف 
2015، ص. 101(. غري أنَّ األمر أكثر تعقيًدا من 
أخرى  مبادئ  بعدة  يرتبط  الرباءة،  أصل  إنَّ  إذ  ذلك؛ 
ومحاية  انحية،  من  املتهم  ضماانت  حتقيق  يف  جوهرية 
حقوق اإلنسان من انحية أخرى، وغالًبا ما حتاط هذه 
الضماانت حبماية دستورية يف الكثري من الدول، كاحلق 
يف الصمت، وكمبدأ عدم جواز إجبار متهم على تقدمي 
الفصل هذه  نناقش يف هذا  دليل ضد نفسه. وسوف 
دراستنا  مبتدرين  التفصيل،  من  بشيء  اإلشكاليات 
أبصل الرباءة، لننتقل بعدها إىل احلق يف الصمت وذلك 

اآليت: النحو  على  مستقلني؛  مبحثني  يف 
املبحث األول: إشكالية الكسب غري املربر وأصل الرباءة.

مشروعية"  "عدم  افرتاض  إشكالية  الثاين:  املبحث 
الصمت. يف  واحلق  الكسب 

املبحث األول
إشكالية الكسب غري املربر وأصل الرباءة

تقسيم:
مع  املتعارضة  املبادئ  الرباءة كأحد  أصل  تناول 
يتطلب منا تقسيم  افرتاض "عدم مشروعية" الكسب، 

اآليت: النحو  على  مطالب  لثالثة  املبحث  هذا 

املطلب األول: النظرية العامة ألصل الرباءة.
املطلب الثاين: أثر أصل الرباءة على املنظومة اجلنائية.

مشروعية"  "عدم  افرتاض  إشكالية  الثالث:  املطلب 
الرباءة. أصل  الكسب ضد 

 املطلب األول
النظرية العامة ألصل الرباءة

تقسيم:
سنتناول يف هذا املطلب كاًل من مفهوم الرباءة، يف 
فرع أول، مث دراسة الطبيعة القانونية ألصل الرباءة يف فرع 

اثين، كما يلي:
الفرع األول: مفهوم الرباءة.

الفصل الثاين: الطبيعة القانونية ألصل الرباءة.
الفرع األول

مفهوم الرباءة
"املتهم بريء حىت تثبت إدانته"، وهي مجلة شاعت 
قلة  أنَّ  غري  طويل،  وقت  منذ  السينمائية  األفالم  عرب 
من الناس الذين ال ينتمون حلقل القانون يعرفون غورها 
يف عمق الفقه القانوين، بدًءا من التشريع اجلنائي مرورًا 

وانتهاًء ابحملاكمة.  ابلتحقيق 
بـَْرًءا،  اخللق، كجعل،  هللا  بـََرأ  لغة:  الرباءة  مفهوم   
وبـُُروًءا: خلقهم، واملريض  يـرَْبأ ويربؤ بُرًءا ابلضم، وبُروًءا، 
وبرؤ، كُكُرم وَفرِح، بـَْرًءا وبـُُرًءا: نقه، وأبرأه هللا، فهو ابرئ 
وبرئ ج: ككرام، وبرئ من األمر يربأ، ويربؤ )اندر(، 
بريئ  وأنت  األمر،  من  وأبراك  تربأ  وبُروًءا:  وبراءة  ابرء 
ج: بريئون وكفقهاء وكرام وأشراف وأنصباء. والرباء أوَُّل 
ليلة أو يوم من الشهر أو آخرها أو آخره. وأبرأ دخل 
فيه. واملرأة صاحلها على الفراق واستربأها: مل يطأها حىت 

حتيض )الفريوزآابدي، 2005، ص. 34(.
 ونالحظ من املعاين اللغوية السابقة أنَّ الرباءة تعين 
السالمة من عيب عارض،  العودة إىل أصل  أو  النقاء 
فالبارئ أي: اخلالق؛ وهنا يكمن أصل فعل اإلجياد من 
العدم. وكذا يف البارئ من املرض فهو نقه، وأوَّل الشهر 
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وآخره، أي: عود على بدء، واالسترباء عودة إىل أصل 
طهارة املرأة من احليض. ويتشابه األمر يف اللغة اإلجنليزية، 
من  خايل  حر،  تعين:   Innocent بريء  فأصل كلمة 
Col-( Harmless غري مضر ،free from guilt  اإلدانة

 ،)lin’s Etymological dictionary,2016,p.192

اجلوهر(. )اخللوص،  النقاء  إىل  تقودان  بدورها  فهي 
منذ  ابإلنسان،  لصيق  وصف  فهو  املعىن  أمَّا   
حلظة عدِّه متهًما، وحىت صدور حكم ابت يف الواقعة 
متسًكا  يعدُّ  ما  وهو  الرباءة،  تتأكد  إذ  االهتام؛  حمل 
فتثبت اإلدانة، وهو ما يعد استثناًء  تنتفي  ابألصل أو 
العامة،  القانونية  القاعدة  ميثل  ما  وذلك  األصل،  من 
Col- إدانته  تثبت  حىت  بريء  املتهم  أبنَّ  تفيد  )واليت 
.)lin’s Etymological dictionary,2016,p.192

الفرع الثاين
الطبيعة القانونية ألصل الرباءة

اجلدل حول الطبيعة القانونية له مطوالت يف كتب 
الفقه، ولكننا جُنمله هنا يف حدود اإلملام العام حىت ال 
قد  اخلالف  أنَّ  إىل  وسنشري  البحث،  حدود  نتجاوز 
الرباءة  أصل  اعتبار  منها  تصورات  عدة  حول  انصّب 
–واضح  الرأي  لذلك  رفضنا  وجنمل  قانونية،  حيلة 
غري  الشيء  من  جتعل  إمَّنا  احليلة  ألنَّ  البطالن-؛ 
الصحيح صحيًحا )حممد، 2006، ص. 39(، وأصل 
الرباءة حمايٌث للفرد حًقا وصدقًا منذ ميالده وليس شيًئا 
القرينة كما  ألنَّ  قرينة؛  ليست  ا  أهَّنَّ غري صحيح، كما 
أشار الفقه؛ استنباط املشرع ألمٍر جمهول من أمر معلوم 
احملكمة  وأكملت  )األزبرجاوي، 2010، ص. 13(، 
الدستورية العليا املصرية تفسري ذلك أبنَّ القرينة القانونية 
تقوم على حتويل لإلثبات من حمله األصلي –ممثاًل يف 
الواقعة مصدر احلق املدعى به- إىل واقعة أخرى قريبة 
منها متصلة هبا، وهذه الواقعة البديلة هي اليت يعدُّ إثباهتا 
إثبااًت للواقعة األوىل حبكم القانون، وليس األمر كذلك 
مثة  فليس  الدستور،  افرتضها  اليت  الرباءة  إىل  ابلنسبة 

الدستور حمل واقعة أخرى، وأقامها بدياًل  واقعة أحلها 
عنها )حممد، 2006، ص. 70-71(، فإذا كان أصل 
حق  هو  فهل  قرينة،  وليس  قانونية  حيلة  ليس  الرباءة 
الواقع ابلرغم من  اللصيقة ابلشخصية؟ يف  من احلقوق 
أنَّ حقوق الشخصية قد استقرت تشريًعا وفقًها وقضاًء 
القانون  فلسفة  وجهة  من  ولكنها  قاعدية؛  وجهة  من 
احلقوق  مفهوم  حول  اخلالف  استمر  فقد  تستقر،  مل 
اللصيقة ابلشخصية واالنتقادات القوية اليت وجهها روبييه 
Roubier لتلك احلقوق )سعد، 2010، ص. 35(.

لذلك نرى أنَّ أصل الرباءة ليس سوى مركز واقعي 
ميالد  واقعة  منذ  ينشأ  قاعداًي(،  ال  معياراًي  إليه  )ينظر 
الشخص )الطبيعي أو االعتباري(، ومضمون هذا املركز، 
هو اتفاق سلوكه مع املسار املعتاد للعرف اجملتمعي. ذلك 
أنَّ النص اجلنائي حني ينقل سلوًكا من دائرة اإلابحة إىل 
ُجرَّم 

التجرمي، فهو يصدر أمرًا بعدم اتباع ذلك السلوك امل
)املهدد للمجتمع(؛ لذلك فالنصُّ اجلنائي طارئ ومتغري 
أيًضا ما حيول دون تطبيق  الرباءة. وهذا  خالفًا ألصل 
النص اجلنائي أبثٍر رجعي، كما جيعل أصل الرباءة سابًقا 
إليه  ذهب  ملا  خالفًا  له،  معاصرًا  وليس  االهتام،  على 
البعض من أنَّ األصل يف املتهم الرباءة يشري إىل حالة 
ميرُّ هبا )املتهم( قبل أن يثبت قضاًء عدم سالمة االهتام 
إدانته )سرور،  من  التحقق  يتم  أن  وقبل  إليه  املنسوب 
الرباءة  الصيغة جتعل من  2002، ص. 721(، فهذه 
ا سابقة حىت على النص  معاصرة حلالة )االهتام(، رغم أهَّنَّ
اجلنائي، بل إنَّ هذا املفهوم )املستقى من سياق النص( 
ال يشري إىل بعض األوصاف السابقة على االهتام، مثل 
يف  مؤقًتا كما  الرباءة  أصل  نقض  جتيز  واليت  االشتباه، 
ستوقف متهًما 

ُ
حالة االستيقاف مثاًل؛ حيث ال يعد امل

وإمَّنا مشتبًها به فقط. ونشري أخريًا إىل أنَّ املركز الواقعي 
قيام  عدم  يفرتض  إنَّه  أي  ابلسلب،  مركز  هو  للرباءة 
ألعراف  خمالف  إجيايب(  أو  )سليب  ما  بعمٍل  الشخص 
اجملتمع. ويف االجتاه املقابل فإنَّ عنصر الفرض يف النص 
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اجلنائي يفرتض القيام بفعل ما )سليب أو إجيايب(، وهذا 
التناقض هو ما أورث الفقه ذلك االختالف.

املطلب الثاين
أثر أصل الرباءة على املنظومة اجلنائية

تقسيم:
مستوى  إىل  فقط  ليس  الرباءة،  أصل  أتثري  يتمدد 
التشريع، بل أيًضا إىل مرحليت االستدالل والتحقيق مث 
ثالثة  إىل  املطلب  هذا  فسينقسم  هذا  وعلى  احملاكمة. 

اآليت: النحو  على  فروع 
الفرع األول: أثر أصل الرباءة على مستوى التشريع.

الفرع الثاين: أثر أصل الرباءة على مرحليت االستدالل 
والتحقيق.

الفرع الثالث: أثر اصل الرباءة على احلكم.
الفرع األول

أثر أصل الرباءة على مستوى التشريع
إلثبات  قانونية  قرينة  يفرض  أن  املشرع  ميلك  ال 
التهمة أو لنقل عبء اإلثبات إىل عاتق املتهم، مع ذلك 
سنجد أنَّ اجمللس الدستوري الفرنسي قد قرر أنَّه ميكن 
املخالفات  مسائل  يف  وخصوًصا  األحوال،  بعض  يف 
الدفاع  حقوق  بشرط كفالة  اخلطأ  بتوافر  قرائن  وضع 
وأن تشري الوقائع بصورة معقولة إىل نسبتها إىل املتهم. 
بدورها  اإلنسان  األوروبية حلقوق  احملكمة  أكدت  وقد 
مشروعية هذا النوع من قرائن اإلثبات وطالبت املشرع 
بتقييدها بقيود معقولة يف ضوء خطورة احلالة واملخالفة 
على حقوق الدفاع. ومن أمثلة قرائن اإلثبات اليت عرَّفها 
القانون الفرنسي؛ افرتاض الركن املادي جلرمية القوادة إذا 
مع  العيش  مع  حياته،  موارد  يربر  أن  املتهم  يستطع  مل 
شخص اعتاد تقدميه للبغاء أو كانت له عالقة معتادة 
مع شخص أو آخرين يقدمهم للبغاء )سرور، 2002، 

ص. 296 - 298(.

الفرع الثاين
والتحقيق  االستدالل  مرحلة  على  الرباءة  أصل  أثر 

االبتدائي
االستدالل  مجع  مرحلة  إىل  الرباءة  أصل  أثر  ميتد   
والتحقيق االبتدائي، ويعامل املتهم على أساسه يف مجيع 
حكم  بشأنه  يصدر  مل  طاملا  اجلنائية  الدعوى  مراحل 
قضائي ابت؛ حيث يتطلب احرتام هذا األصل متكني 
املتهم من أن يتمتع حبق الدفاع عن نفسه متكيًنا كاماًل 

)أبو خضرة، 2010، ص. 1193(.
اخلصومة  مرحلة يف  ليست  االستدالالت  ومرحلة   
التحقيق إال يف  اجلنائية، ومن مثَّ ال تعدُّ من إجراءات 
حالة التلبس؛ ولذلك جيب أن تكون وسائل االستدالل 
للكشف عن اجلرمية ومرتكبيها مشروعة؛ فال جيوز للقائم 
به املساس ابحلقوق الفردية، إال يف األحوال وابلشروط 
احملددة يف القانون وجيب أال تفضي خللق اجلرمية كالتحريض 
.)542  -  538 ص.   ،1986 )عثمان،  مثاًل 

حتفظية  إجراءات  هناك  التلبس  حاالت  غري  ففي 
ُيسمح ملأمور الضبط ابختاذها إذا ُوجدت دالئل كافية 
تنصرف  أن  وجيب  ما،  جلرمية  شخص  ارتكاب  على 
وقوع  إثبات  األول:  األمر  أمرين:  إىل  الكافية  الدالئل 
التلبس،  حالة  يف  الضبط  مأمور  شاهدها  اليت  اجلرمية 
واثنيهما نسبة وقوع هذه اجلرمية إىل املشتبه به، والتحفظ 
هو إجراء احتياطي يواجه به مأمور الضبط املشتبه به 
الذي جيدر القبض عليه وينتظر األمر الصادر من النيابة 
على  قبًضا  التحفظ  يعدُّ  وال  الشأن،  هذا  يف  العامة 
الشخص، ومن مثَّ ال تسري عليه أحكام القبض، وال 
بناًء على ذلك،  خيوَّل ملأمور الضبط تفتيش الشخص 
ما  لتجريده من  الوقائي  التفتيش  دون إخالل حبقه يف 
ينطوي  التحفظ  أنَّ  على  حنوها  أو  أسلحة  من  حيمله 
على قدٍر من املساس ابحلرية الشخصية ويصادر حرية 
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املتهم  على  التحفظ  جيوز  لذلك  التنقل؛  يف  الشخص 
تستجب  مل  فإذا  ساعة،  وعشرين  أربع  عن  تقل  ملدة 
النيابة فورًا إىل طلب القبض على املشتبه فيه وجب إلغاء 

)سرور، 1985، ص. 483 - 484(. التحفظ 
ا ال  أمَّا املقصود ابلدالئل الكافية على االهتام، فإهَّنَّ
تعين الشبهات الظنية أو البالغ املقدَّم من اجملين عليه، 
األدلة  بعض  توافر  إىل حدِّ  األمر  يصل  أن  ا جيب  وإمَّنَّ
املعقولة اليت حتمل على االعتقاد بوقوع اجلرمية ونسبتها 
الضبط  مأمور  يتواله  الدالئل  هذه  وتقدير  املتهم،  إىل 
املوضوع  حمكمة  وإشراف  التحقيق  سلطة  رقابة  حتت 

)سرور، 2002، ص. 296 - 298(.
ويشرتط القضاء األمريكي لصحة القبض أن يكون 
مبنًيا على أسباب معقولة تفيد وقوع اجلرمية من املتهم، 
جمرد  األسباب  هذه  قبيل  من  يعدُّ  ال  أبنَّه  ُقضي  وقد 
الشهادة السماعية اليت ينقلها املبلغ إىل مأمور الضبط، 
ا جيب أن يتحقق بنفسه من جدية االهتام، بسماعه  وإمَّنَّ
عن  احلقيقية  مبعلوماهتم  يدلون  الذين  الشهود  بنفسه 

اجلرمية )سرور، 1985، ص. 482(.
)1( االستيقاف:

رجال  من  وغريهم  القضائي  الضبط  ملأموري  جيوز 
السلطة العامة استيقاف كل من يشتبه يف أمره أو يضع 
للتحقيق  الناس  أفراد  من  والظنون  الريب  نفسه موضع 
أو  السيارات  استيقاف  هلم  جيوز  شخصه، كما  من 
من  صدر  قد  إذا كان  ركاهبا،  شخص  من  التحقيق 
السائق أثناء قيادته ما يبعث على الريبة والظن، ومل ينص 
قانون اإلجراءات اجلنائية املصري على هذا احلق، ولكن 
استخلصه القضاء املصري من الطبيعة القانونية لوظيفة 
االستيقاف  هذا  يشرتط يف  ما  وأهم  اإلداري.  الضبط 
حنو؛  أي  على  به  للمشتبه  املادي  التعرض  عدم  هو 
أو  الشخصية  عليه ذلك من مساس حبريته  ينطوي  ملا 
اعتداء عليها، فهو ليس من إجراءات التحقيق، وإمَّنا هو 
إجراء من إجراءات الضبط اإلداري، مثال ذلك طلب 

للتحقق  أمره  ُأشتبه يف  الشخصية ممن  البطاقة  الضابط 
من شخصه )سرور، 1985، ص. 502(.

)2( القبض:
ومعاملة  اجلرمية  ملنع  اخلامس  الدويل  املؤمتر  عرَّفه 
التحقيق يف  إجراءات  من  )إجراء  أبنَّه  القبض  اجملرمني 
أخذ شخص ابإلكراه حتت  يتضمن  اجلنائية،  الدعوى 
وهبدف  قانونية  سلطة  من  بسند  وجيزة  لفرتة  احلراسة 
لتأمر ابستمرار وضعه  املختصة،  السلطة  أمام  إحضاره 
حتت احلراسة أو إطالق سراحه(، )عبدالباقي، 2015، 
ص. 230(، وينطوي هذا اإلجراء على املساس أبحد 
القانون  التحرك، وجييز  اإلنسان وهو حريته يف  حقوق 
اختاذه إذا اقتضت العدالة اجلنائية ذلك، ولكن ال جيوز 
ملأمور الضبط اختاذه إال يف حالة التلبس، كما يشرتط أن 
تكون هناك دالئل كافية على اهتام املشتبه فيه ابرتكاب 

اجلرمية )سرور، 1985، ص. 497(.
)3( التفتيش:

التفتيش وسيلة لإلثبات املادي، يهدف إىل اكتشاف 
أشياء خفية أو أشخاص هاربني، وقد يكون موضوعه 
جسم  يشمل  مادي  حبث  فهو  مكااًن،  أو  شخًصا 
الشخصية  احلماية  جمال  يف  يتواجد  ما  وكل  اإلنسان، 
الذي يصاحبه، وذلك من أجل ضبط أشياء يشتبه يف 
هذا  يف  تتواجد  اليت  أمتعته،  أو  مالبسه  يف  خمبأة  أهَّنا 
اجملال، وكذا يف تفتيش األماكن، الذي ينفذ يف مكان 
إقامة أحد األفراد، لضبط أشياء تفيد يف إثبات احلقيقة 
واليت يشتبه يف أنَّ صاحب املكان يتحفظ عليها فيه. 
الفردية،  ابحلرية  مساس  على  ينطوي  التفتيش  أنَّ  ومبا 
لذلك أوجب املشرع إجراءه يف اجلنح واجلناايت، كما 
تتوافر  وأن  ابلفعل،  وقعت  قد  اجلرمية  تكون  أن  جيب 
الشخص، كما  أو  املسكن  تفتيش  تربر  دالئل كافية 
)عثمان،  التفتيش  من  فائدة  هناك  تكون  أن  يشرتط 

1986، ص. 448 - 451(.
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)4( احلبس االحتياطي:
من ضماانت احلبس االحتياطي أن يثبت للمحقق 
املتهم؛  إىل  اجلرمية  نسبة  إىل  تشري  دالئل كافية  مثة  أنَّ 
وتقدير هذه الدالئل مرتوك للمحقق، حتت رقابة السلطة 
اليت ختتص مبد احلبس االحتياطي، مث حمكمة املوضوع. 
فإذا ثبت للمحكمة أنَّ الدالئل غري كافية لتربير األمر 
الصادر من احملقق حببس املتهم احتياطًيا، فإنَّ هذا األمر 
املرتتبة  اإلجراءات  بطالن كافة  ويتعني  ابطاًل،  يكون 

عليه )سرور، 1985، ص. 626(.
الفرع الثالث

أثر أصل الرباءة على احلكم
إنَّ احلكم ابإلدانة جيب أن يُبىن على اجلزم واليقني وليس 
على الظن والتخمني، ويف حالة الشك يفسر هذا الشك 
لصاحل املتهم وحُيكم ابلرباءة )عادل، 2010، ص. 32(.

وجود  تؤكد  عقالنية  أو  ذهنية  حالة  هو  واليقني 
احلقيقة، وميكن الوصول إليه عن طريق نوعني من املعرفة؛ 
أوهلما املعرفة احلسية، واألخرى املعرفة العقلية. فما دام 
اإلنسان  ُجبل  اليت  الفطرة  على  املؤسس  الرباءة  أصل 
عليها هي يقني؛ فإنَّ هذا األخري ال ميكن إهداره إال 

)عادل، 2010، ص. 36(. مثله  بيقني 
 ويكفي للتدليل على هذا الشك؛ االستناد إىل أي 
دليل ولو كان وليد إجراء غري مشروع، وهذا ما أكدته 
حمكمة النقض املصرية، وعلة ذلك أنَّه طاملا كان األصل 
يف املتهم الرباءة فال حاجة هلا يف أن تثبت براءة املتهم، 
والدليل  إدانته  يف  تشكك  أن  هو  إليه  حتتاج  ما  وكل 
فيما  ابطل  دليل  هو  مشروع  غري  إجراء  من  املستمد 
يتعلق إبثبات اإلدانة؛ ألنَّ اإلدانة عكس األصل العام 
ا  فإهَّنَّ الرباءة،  احلال يف  الرباءة، خبالف  األشياء هو  يف 
متثل األصل العام. كما ال يقدح يف سالمة احلكم ابلرباءة 
أن تكون إحدى دعاماته معيبة، ما دام قد أقيم على 
دعامات أخرى متعددة مل يوجه إليها أي عيب. وال حمل 
هنا لتطبيق مبدأ تساند األدلة اجلنائية يف اإلثبات؛ ألنَّ 

األصل يف املتهم الرباءة )سرور، 2002، ص. 620(.
املطلب الثالث

إشكالية افرتاض "عدم مشروعية" الكسب ضد أصل 
الرباءة

تقسيم: 
تسعى أنظمة الكسب غري املربر احلالية إىل معاجلة 
الصعوابت اليت يواجهها تطبيق القانون عند حماولة مجع 
إعفاء  يتم  لذلك  اخلطرين،  اجملرمني  ثروة  حول  األدلة 
الدولة من شرط إثبات أن املمتلكات املعنية هي أداة أو 
عائد من اجلرمية، ويسمَّى ذلك بعبء اإلثبات العكسي 
 "proof of burden reverse" أو قلب عبء اإلثبات
)Keen, 2017(، ولكن ما هي الطبيعة القانونية لفرضية 
"عدم مشروعية املال" هذه، واليت ميكن أن نطلق عليها 
ا تتضمن إدانة ضمنية للمتهم، فمن  فرضية اإلدانة؛ ألهَّنَّ
املهم حتديد ذلك لفهم ما إذا كانت ابلفعل مؤسسة على 
القانوين، ومن مثَّ حتصل ولو على نسبة  املنطق  أساس 
ضئيلة من املشروعية، يف مواجهة أصل الرباءة الراسخ أم 
ال، وبعد ذلك قد نتمكن من حتليل افرتاض عدم مشروعية 
فرعني: إىل  املطلب  هذا  م  سُنقسِّ سبق  ومما  الكسب. 

الفرع األول: الطبيعة القانونية لالفرتاض.
الفرع الثاين: حتليل الفرتاض عدم مشروعية الكسب.

الفرع األول
الطبيعة القانونية لالفرتاض

 تتشكل لدى سلطة التحقيق، ومن مثَّ االهتام )يف 
الفساد  مالمح  السلطتني(  بني  تفصل  اليت  األنظمة 
أدلة ظرفية. فاألدلة تنقسم –بوجٍه  األولية، من خالل 
evi- Direct  عام- إىل عدة أنواع منها: األدلة املباشرة

dence، واألدلة الظرفية evidence Circumstantial؛ 

Infer- االستدالل على  الظرفية  األدلة  تتأسس   حيث 
املعرفة  على  تتأسس  اليت  املباشرة  لألدلة  خالفًا   ence

تشري  املباشرة  فاألدلة   ،(Heeter, 2012,529) املباشرة 
الظرفية  أمَّا األدلة  املتهم،  مباشرة إىل إسناد اجلرمية إىل 
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فإذا  اجلرمية،  اقرتف  قد  املتهم  أبنَّ  استنتاج  إىل  فتشري 
شهد شخص أبنَّه رأى املتهم يطلق النار على اجملين عليه 
فهذا دليل مباشر، أمَّا إذا شهد أبنه رآه ممسًكا ابلبندقية 
فالدليل  لذلك  ظريف؛  دليل  فهذا  منها  يفوح  والدخان 
الظريف حيتاج إىل استنتاج أو افرتاض لكي خيرج خبالصة 
مادية  إىل:  األدلة  تنقسم  اجلنائي، كما  اإلسناد  حول 
البندقية  أمَّا  شفوي،  دليل  الشهود  فشهادة  وشفوية، 
ظرفًيا  دلياًل  فالبندقية كانت  إًذا  مادي،  فدليل  نفسها 
 .)Hails, 2013,pp.64-65( نفسه  الوقت  يف  وماداًي 
واملمتلكات  املالية،  والتحويالت  النقدية،  فاملدفوعات 
غري  الكسب  عناصر  أهم  إىل  مباشرة  تشري  الفاخرة 
املربر، وهو الزايدة الكبرية يف األصول، وكما أسلفنا فإنَّ 
اجلنائي،  اإلسناد  إىل  مباشرة  تفضي  ال  الظرفية  األدلة 
الذي  االستنتاج،  يف  تتمثل  ذهنية  عملية  تتطلب  بل 
املتهم،  مصلحة  مع  أو  ضد  افرتاضات  يفرتض  بدوره 
أي: ضد براءته أو إدانته. ويف الكسب غري املربر يكون 
االفرتاض األساسي هو أنَّ هذا الكسب مصدره جرمية 
ابالفرتاضات؟ املقصود  فما  العامة،  ابلوظيفة  تتعلق 

االفرتاضات –ويطلق عليها الفقه العريب )القرائن(- 
وجود  من  حقيقة  وجود  استنتاج  عن  عبارة  هي 
معروفة  غري  حقيقة  وجود  استنتاج  أو  أخرى،  حقيقة 
 Ingram,( معروفة  حقيقة  بوجود  ارتباطها  عن  انشئة 
من  نوعان  فهناك  ولذلك   ،)2009,pp.147 -148

اليت  وهي   basic fact األساسية  احلقيقة  احلقائق: 
احلقيقة  مث  االفرتاض،  استخدام  أجل  من  إثباهتا  جيب 
احلقيقة  أُثِبتت  إذا  يفرتض حدوثها  اليت  أي  املفرتضة، 
األساسية )Hails, 2013,p.69(. وتنقسم االفرتاضات 
إىل: قاطعة )غري قابلة إلثبات العكس(، ونسبية )قابلة 
للدحض( )Hails, 2013,p.71( غري أنَّ بعض فقهاء 
ليست سوى جزء  االفرتاضات  أنَّ  يرون  العام  القانون 
من عملية التفكري العادية، ومن مثَّ ال يعدوهَّنا جزًءا من 
املوضوعي،  القانون  إبداعات  بل من  اإلثبات،  مبادئ 

ا تفتقر إىل  وليست يف كتب األدلة؛ حيث يالحظ أهَّنَّ
نتفق  ال  وحنن   .)Allen, 2008p.125( موحدة  مسة 
االستداللية  العملية  أنَّ  نرى  إذ  جزئًيا؛  الرأي  هذا  مع 
وثيق.  واإلثبايت( على حنو  )املوضوعي  تتصل ابلطرفني 
املوضوعي عندما تعمل يف حميط  فهي تتصل ابجلانب 
العناصر املوضوعية للقانون )مثل: عناصر الكسب غري 
املربر اخلمسة املشار إليها(، مث هي تتصل أيًضا ابجلانب 
اإلثبايت )ابعتبارها عملية استداللية، أي منطقية، ولكنها 
تفضي إىل )إثبات أو نفي( عنصر جوهري من عناصر 
)وهو  العام  القانون  فقه  فإنَّ  حاٍل  أيِّ  على  اجلرمية. 
ضابطني،  هناك  أنَّ  يرى  االفرتاضات(  حتليل  يف  ثري 
االفرتاضات  على  الدستورية  القيود  من  نوعني  أو 
:)Hails, 2013,p.69( ومها  اجلنائية،  القضااي  يف 

)1( جيب أن يقوم االفرتاض على استنتاج منطقي 
.)Policy( وليس جمرد سياسة

)2( وعند استخدامه من قبل االدعاء جيب إثبات 
be-  احلقيقة األساسية مبا ال يدع جمااًل للشك املعقول

.yond reasonable doubt

كما أنّنا نرى ضرورة إضافة شروٍط أخرى وهي: 
ثبتة 

ُ
امل الواقعة  بني  سببية  الزمة  هناك  تكون  أن   - 1

املفرتضة.  والواقعة 
 2- أن تكون احلقيقة األساسية غري فضفاضة؛ حبيث 

حتملة. 
ُ
اللوازم السببية امل تتضمن العديد من 

احلكم  يكون  أن  جيب  السببية  اللوازم  تعدد  عند   -3 
بني  من  احتمااًل  األكثر  الالزمة  من  مستمًدا  املفرتض 

أخرى.  احتماالت  عدة 
الفرع الثاين

حتليل الفرتاض عدم مشروعية الكسب
افرتاض  يف  الواردة  التعقيدات  سنالحظ  سبق؛  مما 
اليت  والقوانني  املتحدة  األمم  اتفاقية  من   )20( املادة 
انتهجت هَّنجها، وهي أنَّ هذا االفرتاض يتأسس أساًسا 
على سياسة وليس على استنتاج منطقي، وهي سياسة 
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مكافحة الفساد واجلرائم اخلطرة )يف القوانني اليت أتخذ 
بذات املبدأ يف غري جرائم املوظف العام(.

على هذا؛ فإنَّ ذلك الكسب بيد املوظف قد يكون 
متعلقة ابلوظيفة  العامة، ولكنه  ابلفعل انجًتا عن جرمية 
العامة، بل قد ال  أيًضا قد يكون غري متعلق ابلوظيفة 
يكون انجًتا عن جرمية وإمَّنا  عن إخالل ابلتزام مدين أو 
عقد ابطل وال يريد املوظف اإلفصاح عن ذلك حىت ال 
يستخدم  إفصاحه كدليل ضده يف الدعوى املدنية، أو 
ُوِضع ذلك  الكسب  أديب آخر، ورمبا  مانٍع  لوجود  رمبا 
انجًتا  ورمبا كان  املالية ككيد سياسي،  املوظف  ذمة  يف 
يف  وهي  جرمية  ا  أبهَّنَّ املوظف  خطًأ  يعتقد  معاملة  عن 
امتنع عن اإلقرار هبا. إنَّ  الواقع ليست جرمية، ولذلك 
ألحدها،  املشرع  فاختيار  االحتماالت كثرية،  ولذلك 
بعناصر  يتمتع  ال  االفرتاض  هذا  أنَّ  ابلضرورة  يعين 
افرتاض  جمرد  تكون  قد  هنا  لكنها  املنطقي،  االفرتاض 
هلذا  قدميًا  تطبيًقا  سنجد  ذلك  مع  حتكُّمي،   قانوين 
االفرتاض يف نظام القانون العام قبل صدور قانون العدالة 
بريطانيا، وهو  لسنة 1994م يف  العام  والنظام  اجلنائية 
 Doctoring of recent ما ُيسمَّى مببدأ احليازة احلديثة
possession يف جرمية السرقة؛ إذ كان وجود املال يف 

حيازة املتهم بعد وقت قصري من حدوث جرمية السرقة، 
مينح القاضي احلق يف توجيه هيئة احمللفني إىل ما يلي: 

 )أ( مثل هذه احليازة احلديثة تتطلب تربيرًا من املتهم، 
التربير أو قدَّم توضيًحا،  املتهم ذلك  إذا مل يقدم  )ب( 
استنتاج  للهيئة  فيحق  به  تقتنع  مل  احمللفني  هيئة  ولكن 
تفسريًا  املتهم  قدَّم  إذا  أمَّا  ابلسرقة.  مذنب  املتهم  أنَّ 
ولكنه خّلف شًكا فيما يتعلق بعدم نزاهته، فإنَّ احمللفني 
.)Allen, 2008p.123( ملزمون ابختاذ قرار برباءة املتهم

السرقة،  االفرتاض يف جرمية  الفرق اجلوهري بني  إنَّ 
وجرمية الكسب غري املربر، أنَّ جرمية السرقة حمددة، وأنَّ 

)Chamber Star )1 هــي حمكمــة ملكيــة قدميــة –ُملغــاة- نشــأت يف ابدئ األمــر مــن أجــل احليلولــة دون تســخري النفــوذ إلعاقــة ســري العدالــة يف احملاكــم األدىن، مث 

حيازة املال احلديثة تشري إليها. أمَّا يف الكسب غري املربر 
فال توجد جرمية حمددة. ومن مثَّ فإنَّ وجود مال يف حيازة 
املتهم ال يشري ابلضرورة إىل جرمية حمددة، مما مينعنا ليس 
فقط من استخالص افرتاض من صمت املتهم، بل حىت 
من التفكري يف أتصيل االفرتاض نظراًي على أساس املبدأ 
القدمي يف نظام القانون العام، وهذا ما حييلنا مباشرة إىل 

احلق يف الصمت.
املبحث الثاين

إشكالية افرتاض عدم شرعية الكسب واحلق يف الصمت
تقسيم:

سنتناول احلق يف الصمت وتعارضه مع افرتاض "عدم 
مشروعية الكسب"، من خالل مطلبني:

وتطوره  الصمت  يف  احلق  مفهوم  األول:  املطلب 
لتارخيي. ا

املطلب الثاين: مدى تعارض افرتاض "عدم مشروعية" 
الكسب مع احلق يف الصمت.

املطلب األول
مفهوم احلق يف الصمت وتطوره التارخيي

أنَّه  على  الصمت  يف  احلق  مضمون  يتلخص 
إىل  يتحدثوا  أبن  املواطنني  على  قانوين  إلزام  يوجد  ال 
اثنوي  أو  عَرضي  حٌق  احلق  ذلك  عن  وينتج  الشرطة، 
يف  سليب  استنتاج  أي  استخالص  حظر  يف  يتمثل 
.)Griffith, 1997,p.10( املتهم  صمت  من  احملاكمة 

مل يكن خماض هذا احلق وال بقائه حًيا داخل ضوابط 
عديدة  بتغريات  مرَّ  إذ  اليسري؛  ابألمر  اجلنائية  العدالة 
منذ ظهور شذراته يف القرن السابع عشر، كرد فعٍل ضد 
أنشطة حمكمة امللك Chamber1 Star؛ حيث كان يتم 
استجواب املتهم حتت القسم، وهو ما كان يتعارض مع 
خيانة  على  أحد  إجبار  جواز  عدم  وهو  مأثور،  مبدأ 
نفسه nemo debet prodere se ipsum، مث انقضت 
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عدم  وهو  جديد  مبدأ  ظهور  بسبب  املمارسة  تلك 
ما يف  الدعوى؛ ألهَّنَّ يف  زوجه  أو  املتهم  كفاءة شهادة 
الغالب سيشهدان زورًا )حارث، 2009، ص. 658(.

يف  احلق  اتريخ  أنَّ  رأى  آخر  اجتاًها  هناك  أنَّ  إال 
الصمت أقدم من هذا؛ حيث ظهر يف إجنلرتا يف القرن 
الشرطة إحضار  يُطلب من  السادس عشر، حني كان 
بعد  وقٍت  أقرب  القضاء يف  أمام  املتهمني الستجواهبم 
القبض عليهم؛ ولكن لعدم الثقة يف أساليب التحقيق اليت 
كان قضاة التحقيق يستخدموهَّنا؛ كان هناك تشكيك يف 
أقوال املتهمني؛ ليبدأ توجه مناهض لذلك االستجواب 
القسري، قبل أن يتم فصل وظيفة التحقيق عن القضاء 
رمسًيا عام 1848 ومنحت قوات الشرطة الدور احلصري 
الستجواب املتهم. ويف عام 1912 وبسبب عدم اليقني 
الشرطة،  عرب  االستجواب  أدلة  ومقبولية  موثوقية  جتاه 
أصدر قضاة جملس امللوك Bench Kings قواعد القضاة 
أن  الشرطي  على  أوجبت  واليت   Rules  Judges  The

التزام  له  يوجه حتذيرًا للمشتبه ابرتكابه جرمية أبنه حيق 
عام  ويف  الحًقا،  التحذير  تنقيح  جرى  مث  الصمت، 
1978 جرى اعتماد قواعد القضاة رمسًيا من قبل وزارة 
Gaud- غودرون القاضي  وأشار  الربيطانية،   الداخلية 

ron إىل أنَّ احلق ينبع ابلضرورة من مبدأ حتمل النيابة 

إثبات اجلرمية املزعومة مبا ال يدع جمااًل للشك املعقول، 
عام  يف  ولكن  احلديث،  على  متهم  أي  جُيرب  ال  وأنَّه 
1994 تغريَّ كل ذلك وجرى التخفيف من إطالق هذا 
املبدأ مبوجب قانون العدالة اجلنائية والنظام العام لسنة 
The Criminal Justice and Public Or-)1994
.(der Act (New South Wales,2000,pp.10-11

اتسعت سلطاهتا حىت بلغت حًدا مروًعا يف عهد امللك هنري الثامن، فكانت أشبه ابلسيف املصلت على من حدثته نفسه مبخالفة أوامر امللك. 
 -Henry Campbell Black ,M.A ,.A Law dictionary ,second edition ,West publishing company,1910 , 
p.1105.

املطلب الثاين
مدى تعارض افرتاض "عدم مشروعية" الكسب مع 

احلق يف الصمت 
رأينا أنَّ فشل املتهم يف تربير وجود الثروة يف حيازته، 
مينح احملكمة احلق يف افرتاض أنَّ هذا املال من مصدٍر 
غري مشروع وفق اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
والقوانني، اليت استمدت منها هذه القاعدة، ووفًقا للحق 
يف الصمت فإنَّه ال جيوز استنتاج أي افرتاٍض من صمت 
املتهم، وهكذا يبدو لنا وجود تعارض ظاهري، مع ذلك 
فكما أسلفنا، مرَّ احلق يف الصمت –وال زال- مبخاض 
عسري، وقاعدة عدم جواز استخالص نتيجة من صمت 
تتعرض ابستمرار هلجوم  بل  اتفاق،  ليست حمل  املتهم 
االستئناف  حماكم  يف  احلال  هو  وفقهي كما  قضائي 
األمريكية وخصوًصا الدوائر )الرابعة، والثامنة، واحلادية 
عشرة(، واليت أعلنت مبدأً جديًدا مفاده أنَّ جمرد إخفاق 
االعتقال  قيد  قول أي شيٍء عند وضعه  الشخص يف 
 Herrmann, & Speer,( يسمح ابالستدالل على اجلرم
pp.1-22,2007(، ويف إجنلرتا وويلز جرى تقليص احلق 

يف الصمت مبوجب قانون العدالة اجلنائية والنظام العام 
طويل  لنقاش  أسلفنا-، كتتويج  –كما   1994 لسنة 
يعود إىل أوائل السبعينات؛ حيث كانت نقطة البداية هي 
 The تقرير عام 1972 للجنة مراجعة القانون اجلنائي
 .(CLRC) Criminal Law Revision Committee

واليت أوصت بتعديل القانون للسماح للمحاكم أو هيئة 
املتهم  ضد  معاكسة  استنتاجات  ابستخالص  احمللفني 
الذي رفض تقدمي أدلة يف مواجهة دعوى ظاهرة الوجاهة 
يف مرحلة التحقيق )Griffith, 1997,p.21(، وكذلك؛ 
اإلرهاب  ارتفاع مستوى جرائم  من  للمخاوف  ونتيجة 
واالبتزاز؛ فقد ألغي احلق يف الصمت يف مجيع اهليئات 
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لسنة  اجلنائية  األدلة  أمر  مبوجب  الشمالية  إيرلندا  يف 
The Criminal Evidence Order (North- 1988

استخالص  احملاكم من  ما مكَّن  ern Ireland). وهذا 

استنتاجات معاكسة من صمت املتهم يف أربع جمموعات:
أي  االهتام  عند  أو  االستجواب  أثناء  يذكر  مل  إذا   -

الحًقا. عليها  يعتمد  حقيقة 
- إذا رفض أداء القسم أو الرد على أسئلة احملكمة.

عالمات  أو  مواد  أو  أشياء  أي  فشل يف شرح  إذا   -
وقت  حوزته  يف  أو  مالبسه  أو  شخصه  على  للشرطة 

عليه. القبض 
- إذا فشل يف تفسري وجوده يف مكان معني عند إلقاء 

.)Griffith, 1997,p.22( القبض عليه
ولذلك  مطلًقا،  يعد  مل  الصمت  يف  فاحلق  هذا  وعلى 
أضحى ابإلمكان التأكيد على إمكانية اتباع ما انتهجته 
اتفاقية األمم املتحدة حول افرتاض عدم مشروعية املال، 
ولكن يف حدود املبادئ اليت قررهتا تلك األنظمة، غري 
أننا نعود ونقول أبنَّ الكسب غري املربر يعاين من عدم 
جعل  مما  واضًحا،  حتديًدا  حمددة  مسبقة  جرمية  وجود 
ذات تلك األنظمة ال تتوسع يف تطبيق استثناءات احلق 
يف الصمت على الكسب غري املربر إال قلياًل كإيرلندا 
البحث.  بداية  يف  أوضحنا  وأسرتاليا، كما  الشمالية 
وحىت لألنظمة اليت أجازت افرتاض عدم مشروعية املال 
تساؤالت  )Wodage, (2014, p. 1-44(، عانت من 
جادة عند املمارسة القضائية، مثل: إىل أي مدى ينبغي 
للمتهم أن يثبت أنَّ األموال من مصادر مشروعة؟ ماذا 
يعين "تفسري معقول أو مرٍض" للمحكمة؟ هل هذا يعين 
أنَّه ال ميكن للمتهم أن يثري بعض الشك يف افرتاض عدم 
شرعية املال؟ أم أنَّ املتهم مطالب إباثرة بعض الشك 

 John وجون ديوي William James ووليام جيمس ،Charles Peirce ظهرت الرباغماتية مطلع القرن العشرين على يد عدٍد من املفكرين أمثال: تشارلز بريس -  )1(
dewey، والرباغماتية ترفض أجندة الفلسفة بدًءا من أفالطون، بوصفها هتدف إىل الكشف عن احلقائق عن طريق التفكري التأملي؛ حبيث توفر أسس آمنة للمعرفة العلمية واملعتقدات 
األخالقية والسياسية واجلمالية. وعلى املستوى القانوين، فإنَّ كل ما يشري إليه الفكر الرباغمايت هو رفضه لفكرة أنَّ القانون هو شيء يرتكز على مبادئ اثبتة، بداًل عن استخدامه كغاايت 
.Fixed وراسخة Immutable اجتماعية، ومن مثَّ جنحت الواقعية القانونية اليت أتثرت بشدة ابلرباغماتية يف تبديد املبادئ والرؤى الشكلية للقانون، بوصفها تستند إىل مبادئ اثبة
 -Daniel J .Solove ,Michael Sullivan ,can pragmatism be radical ?Richard Posner and legal pragmatism ,The Yale 
law journal ,Vol ,2003 ,113:687.pp.688-689 .

املعقول؟ وهل يُطلب منه أن يطرح "درجة راجحة" من 
فقط  املتهم  فقهي أبنَّ على  اجتاه  ويرى  اإلثبات..إخل. 
عبء خلق شك معقول ضد احلقيقة املفرتضة أو ضد 
الدليل الذي يقدِّمه االهتام )أي: حول عناصر الكسب 
مفرتض(  اخلامس  العنصر  إنَّ  إذ  األربعة؛  املربر  غري 
)Wodage, (2014, p. 1-44(. ويبدو لنا أنَّ هذا الرأي 
يتمكن  قد  وهنا  قانوين.  افرتاض  أمام  ألنَّنا  فضفاض؛ 
املتهم من إاثرة شكوك حول العناصر األربعة، أمَّا فيما 
فليس  مشروع  غري  املال  مصدر  ابفرتاض كون  يتعلق 
أمامه سوى أن يثبت أبنَّ املصدر مشروع؛ وذلك ألنَّ 
االفرتاض القانوين هنا، يضع ُحكًما صلًبا على العالقة 
بني املال واملصدر؛ حبيث ال حيتمل أي مرونة للتشكيك 
االفرتاض  فهذا  دحًضا كاماًل،  دحضه  جيب  بل  فيه، 
ا 
ً
عامل يكون  أن  جيب  املتهم  أنَّ  على  يتأسس  القانوين 

أو يصمت  يتحدث  أن  إمَّا  املال، وجيب  هذا  مبصدر 
الصمت  يف  احلق  إنَّ  اخليارين.  نتائج كال  وسيتحمل 
هنا منتهك متاًما، وال جمال للحديث عن إاثرة الشك 
يف يقني احملكمة وإال فقد االفرتاض غايته األساسية يف 
مكافحة الفساد، واليت كانت مربر وجوده يف األصل، 
فهذه اجلرمية مؤسسة ابلكامل على النظرية الرباغماتية يف 

.pragmatism القانون1 
- اخلامتة:

غري  الكسب  السابقة  الفصول  من  استعرضنا يف   
أواًل  اختصارها،  ميكن  اليت  إشكالياته  وبيان  املربر، 
ابضطراب أركان )اجلرمية املفرتضة(، ومن مثَّ انتهاك ذلك 
ملبادئ العدالة اجلنائية )املوضوعية(، ومن ضمنها انتهاك 
مضطربة،  قانونية  قاعدة  على  ابلنص  الشرعية  مبدأ 
انضباط  لتحقيق  مراعاهتا  الواجب  األصول  إىل  تفتقر 
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املادي )جرمية حقيقية  الركنني  النص من حيث حتديد 
اإلرادة  واجتاه  العلم  )يستلزم  واملعنوي  مفرتضة(،  وغري 
العلم حنو ارتكاب تلك اجلرمية احملدد  على ضوء ذلك 
واملوصوفة األركان وصًفا دقيًقا(، وكذلك التقيد بضوابط 
يف  تتمثل  واليت  اإلثباتية،  الناحية  من  اجلنائية  العدالة 
احلق  انتهاك  وعدم  ولوازمه،  الرباءة  أصل  نقض  عدم 
يف الصمت، ووجدان أنَّ جترمي الكسب غري املربر أشبه 
ابجلرائم ذات املسؤولية الصارمة strict liability؛ حبيث 
أنَّ جمرد حيازة مال غري مربر املصدر، يؤدِّي إىل إدانة 
الشخص ابقرتاف )جرائم سابقة(، ال علم ألحد هبا.

الفساد  مكافحة  ضرورة  يف  شك  فال  ذلك  ورغم 
غري  العامة،  الوظيفة  هيبة  وصون  العام،  املال  حلماية 
أننا ال نستطيع أن نوصي أبن تكون مكافحة الفساد 
يف  صارمة  تشريعات  عرب  وإمَّنا  القوانني،  فساد  عرب 
الباب  فتح  دون  حتول  اليت  املبادئ  لتلك  احرتامها 
وهدم  اإلنسان،  حلقوق  مستقبلية  انتهاكات  أمام 
نظام  عليها  قام  اليت  والعدلية  الدستورية  املبادئ 
.criminal justice system احلديث  اجلنائية  العدالة 

لذلك فنحن نقرتح اآليت:
أواًل: بذل مزيٍد من اجملهود البحثي العلمي؛ لبناء أنظمة 
اللجوء  قبل  الوقاية  أغراض  داخل  تعمل  قوية  إدارية 
قوانني  بسن  اإلسراع  مثل  السهلة  للحلول  الكسول 

اجلنائية. العدالة  أصول  تتجاهل 
اثنًيا: بناء أنظمة قانونية لضبط األنشطة اإلدارية والرقابية 
واحملاسبية؛ حبيث تكون أكثر قدرة على حتقيق غاايهتا يف 
مكافحة الفساد، حىت لو اتسمت ابلقليل من التعقيد 

الفين.
اثلثًا: تقوية أجهزة الرقابة الشعبية على تصرفات احلكومة 
)القانونية واملادية(، وذلك عرب تعزيز حرية النقد والتعبري 
األمن  هتديد  عدم  فيه  يُراَعى  بتوازن  اإلعالم،  وحرية 

القومي.
رابًعا: اتباع نظام أوامر الثروة غري املربرة )UWOs( ذات 

الطابع املدين فيما يتعلق ابالسرتداد واملصادرة كما هو 
مسقط  تقادم  وضع  مع  الربيطاين،  القانون  يف  احلال 
للدعوى املدنية بعد مرور فرتة زمنية حمددة منًعا الضطراب 
املالحقة  هتددها  فال  استقرت،  اليت  القانونية  املراكز 
السوق. وحركة  املعامالت  الستقرار  وذلك  القانونية، 

التوجه  والتسوية على  للتصاحل  اللجوء  تغليب  خامًسا: 
املستطاع. بقدر  اجلنائي  العقايب 

السوق  قانون  إىل  التحول  يف  االستمرار  سادًسا: 
وحتجيم  االقتصادية،  املؤسسات  خصخصة  عرب 
اخلاص  للقطاع  ميكن  ال  ما  على  وقصره  الدولة  دور 
راغب  غري  أو  قادر  غري  ألنَّه  أنشطة؛  من  ممارسته 
تسهل  وهكذا  ذلك،  يف   Unable or Unwilling

العموميني. املوظفني  على  والضبط  الرقابة  عملية 
العمل  هو  املتضاربة  املصاحل  بني  املوازنة  فإنَّ  وأخريًا، 
اإلكراه  لقوة  املفرط  اللجوء  وليس  للقانون،  األساسي 
اجلنائي بقواعد قانونية متعسفة، كما هو احلال يف جترمي 
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واقع التخطيط اإلسرتاتيجي بكلية امللك فهد األمنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
 د. عبدهللا بن فريح العلي

أستاذ الدراسات اإلسرتاتيجية املساعد، قسم العلوم اإلدارية - كلية امللك فهد األمنية –الرايض )اململكة العربية السعودية(

 The reality of strategic planning at King Fahd Security College from the faculty 
members’ viewpoint

Dr. Abdullah bin Fureh Muaqil Al-Ali 
Assistant Professor of Strategic Sciences - Department of Administrative Sciences - King Fahd Security 

College - Riyadh (Kingdom of Saudi Arabia)

الكلمات املفتاحية: التخطيط اإلسرتاتيجي، تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية.
امللخص: هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع ممارسة مراحل 
التخطيط اإلسرتاتيجي بكلية امللك فهد األمنية، والتعرف على درجة 
توظيف متطلبات تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية بكلية امللك فهد األمنية، 
والتعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية حنو حماور 
أهداف  ولتحقيق  والوظيفية.  الشخصية  ملتغرياهتم  تُعزى  الدراسة 
ابستخدام  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الباحث  استخدم  الدراسة 
االستبانة كأداة رئيسة جلمع البياانت من جمتمع الدراسة، وقد طُبقت 
الدراسة على عينة من أعضاء هيئة التدريس بكلية امللك فهد األمنية 
أنَّ  إىل  الدراسة  توصلت  وقد  عضًوا.   )214( عددهم  وبلغ  املمثلة 
أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة )مرتفعة( على واقع ممارسة مراحل 
التخطيط اإلسرتاتيجي بكلية امللك فهد األمنية، وأنَّ أفراد عينة الدراسة 
اخلطة  تنفيذ  متطلبات  توظيف  )مرتفعة( على درجة  بدرجة  موافقون 
الدراسة عدم  نتائج  امللك فهد األمنية، وأظهرت  اإلسرتاتيجية بكلية 
تُعزى  الدراسة  حماور  مجيع  حول  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
ملتغرياهتم الشخصية والوظيفية. وقد أوصت الدراسة بقيام اإلدارة العليا 
التخطيط اإلسرتاتيجي؛ من أجل  أساليب  ابلكلية ابالستمرار ابتباع 
تطوير العملية التعليمية والتدريبية والبحثية واإلدارية، وأمهية قيام اإلدارة 
العليا ابلكلية بنشر ثقافة التخطيط اإلسرتاتيجي بني اإلدارات املختلفة 
التدريب  خطة  وتضمني  ابلكلية،  والعاملني  التدريس  هيئة  وأعضاء 
التخطيط  ملفاهيم  تطبيقية  تدريبية  برامج  البشرية  للموارد  السنوية 
اإلسرتاتيجي؛ لتدريب أعضاء هيئة التدريس والعاملني ابلكلية، ومتكني 
ودعم الوحدات التنظيمية املسؤولة عن التخطيط اإلسرتاتيجي ابلكوادر 
لعمليات  الفعلية  واملمارسة  التطبيقي  االهتمام ابجلانب  لزايدة  املؤهلة 
التخطيط اإلسرتاتيجي، وتوجيه املوارد واملخصصات املالية لدعم عملية 
التخطيط اإلسرتاتيجي وتنفيذ اخلطة التنفيذية وما حتتويه من مبادرات 
وبرامج، وأمهية تبين نظام حوكمة إلدارة اخلطة اإلسرتاتيجية من خالل 
اجلهات  مشاركة  منهجية  تتبىن  اليت  اإلسرتاتيجية  اخلطة  إدارة  جلنة 
املسؤولة وأعضاء هيئة التدريس يف تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية؛ لضمان 

استمرارية ممارسة عمليات التخطيط اإلسرتاتيجي.

Keywords: Strategic Planning, implementing the strategic plan.

Abstract: This study aimed to identify the reality of the 
practice of the stages of strategic planning at King Fahd Security 
College, identify the degree of employment requirements for im-
plementing the strategic plan at King Fahd Security College, and 
to identify whether there are statistically significant differences 
towards the study axes due to their personal and occupational 
variables.

To achieve the objectives of the study, the researcher relied 
on the descriptive-analytical method and used the questionnaire 
as the main tool for collecting data from the study community. 
The study was applied to a sample of faculty members at King 
Fahd Security College and their number was (214) members. 

The study findings revealed that the members of the study 
sample agreed to a (high) degree on the reality of practicing the 
stages of strategic planning at King Fahd Security College, as 
well as the degree of employment requirements for implement-
ing the strategic plan at King Fahd Security College. The study’s 
findings revealed that there were statistically significant differ-
ences in all the study’s axes due to their personal and occupa-
tional variables.

The study recommended that the college’s senior manage-
ment continue to use strategic planning methods to develop the 
educational, training, research, and administrative processes, the 
importance of the college’s senior administration spreading the 
culture of strategic planning among the various departments, 
faculty members and college workers, and including the annu-
al training plan for human resources. applied training programs 
for the concepts of strategic planning to train faculty members 
and college staff, empowering and supporting the organization-
al units responsible for strategic planning with qualified cadres 
to increase interest in the aspect Practical and actual practice of 
strategic planning processes. directing resources and financial 
allocations to support the strategic planning process. implemen-
tation of the executive plan and the initiatives and programs it 
contains and the importance of adopting a governance system to 
manage the strategic plan through the strategic plan management 
committee that adopts the methodology of the participation of re-
sponsible authorities and faculty members in the implementation 
of the strategic plan To ensure the continuity of the practice of 
strategic planning processes.
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مقدمة: 
يشكل التخطيط اإلسرتاتيجي عنصرًا مهًما يف حياة 
اجملتمعات  تلك  مارست  حيث  البشرية؛  اجملتمعات 
التخطيط بصوٍر خمتلفة وإن كان ممارًسا وغري منطوق، 
واإلنسان البدائي مارس التخطيط من أجل البحث عن 
حاجاته األساسية كاألمن والغذاء والدفاع عن نفسه، 
حبكم  اإلنساين  التاريخ  مرِّ  على  املفهوم  هذا  وتطور 
مستوى  على  واإلدارة  التخطيط  ممارسة  يف  الرتاكمية 
درجة  أساس  على  نتائجه  وتباينت  واجلمعات،  األفراد 
ومتميزة،  ابقية  وآاثر  خمرجات  فهناك  اجلودة،  تطبيق 
والبعض اآلخر خمرجاته وآاثره وقتية وحمددة تالشت مع 

مرور الزمن.
ويف ظل التطورات اليت تشهدها اجملتمعات يف شىت 
اجملاالت أولت تلك اجملتمعات اهتماًما كبريًا يف التعليم 
لتلك  التخطيط اإلسرتاتيجي  ومؤسساته، وزادت أمهية 
املؤسسات، وأدَّى النمو والتطورات االقتصادية ابلشأن 
تشهدها  اليت  التغيريات  إىل  ابإلضافة  والدويل،  احمللي 
العوامل االجتماعية والسياسية الالحقة إىل الضغط على 
التعليم العايل للمنافسة يف األسوق العاملية،  مؤسسات 
فقد  الذهنية،  والصورة  السمعة  حتسني  إىل  ابإلضافة 
واجهت تلك املؤسسات بشكل متكرر حتدايت كبرية 
عند حماولتهم حتقيق هذه األهداف حول عوامل، مثل: 
التطورات التكنولوجية، وتغيري الرتكيبة السكانية، والعوملة 

.)Jalal and Murra. 2019. P:1( وخفض التمويل
السعودية  العربية  اململكة  رؤية  عن  اإلعالن  إنَّ   
العايل  التعليم  مؤسسات  لرسالة  مواكًبا  أييت   2030
ويدعم مسريهتا؛ من أجل بناء جيٍل متعّلم وقادر على 
حتمل املسؤولية واختاذ القرارات مستقباًل، ويرتجم ذلك 
برانمج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية 2030، 
مما يتيح التعلُّم املستمر والتعلُّم مدى احلياة، ولتوفري فرص 
التعليم للجميع يف بيئة تعليمية مناسبة يف ضوء السياسة 
خالل  من  خمرجاته،  جودة  ورفع  للمملكة  التعليمية 

األدوار والوظائف الرئيسة ملؤسسات التعليم العايل، واليت 
وزايدة  اجملتمع،  وخدمة  والتدريب،  التعليم  أمهها:  من 
واالبتكار،  اإلبداع  وتشجيع  العلمي،  البحث  فاعلية 
وتنمية الشراكة اجملتمعية )الرويس، 2017م، ص89(.

أبسلوب  األخذ  إىل  التعليمية  املؤسسات  تلجأ   
الراهن  واقعها  تغيري  أجل  من  اإلسرتاتيجي؛  التخطيط 
أعماهلا  لكافة  املستقبلية  التطويرية  الرؤى  عن  والبحث 
أهدافها  لتحقق  فّعالة  وسيلة  ويعدُّ  الرئيسة،  ووظائفها 
اإلسرتاتيجية، اعتماًدا على طبيعة متطلباته وخصائصه 
اليت تتطلب مشاركة مجيع أفراد املنظمة، وإميان واقتناع 
اإلدارة العليا جبدواه، وميثل مدخاًل مهًما ملعايري اجلودة 
واالعتماد األكادميي؛ لذا فهو األنسب واألجدر لتطوير 

تلك املؤسسات.
 متاشًيا مع رؤية 2030 للملكة العربية السعودية يف 
تطوير املنظومة التعليمية وتنمية القدرات البشرية ملواطين 
اململكة، وحتقيًقا ألهداف وزارة الداخلية، أعلنت كلية 
امللك فهد األمنية الذراع األكادميي للوزارة عن خطتها 
"الرايدة  ورؤيتها   ،)2030-2020( اإلسرتاتيجية 
والتميز يف التعليم والتدريب األمين والعسكري إقليمًيا"، 
والعسكري  األمين  والتدريب  التعليم  "تقدمي  ورسالتها 
الفعَّال؛ لتخريج كوادر بشرية متميزة للقطاعات األمنية 
يف  اجملتمع  خدمة  يف  واملشاركة  العلمي  البحث  ودعم 
اجملال األمين مبفهومة الشامل"، وبناًء عليه؛ جرى اعتماد 
اخلطة اإلسرتاتيجية العشرية للكلية )2030-2020( 
من اجملالس املختصة، ومبوافقة من مسو وزير الداخلية، 
وعقب ذلك انطلقت مرحلة تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية 
عام  من  أكثر  مرور  وبعد  األمنية،  فهد  امللك  لكلية 
واقع  على  للتعرف  احلاجة  ظهرت  التنفيذ  مرحلة  على 

التخطيط اإلسرتاتيجي ابلكلية.
مشكلة الدراسة: 

الكثري من  التعليمية  املؤسسات  العديد من  تواجه   
اإلسرتاتيجية  اخلطة  حتويل  يف  والتحدايت  العقبات 
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ما جرى  وتنفيذ  الواقع،  أرض  على  تنفيذية  برامج  إىل 
التخطيط له؛ حيث إنَّ إعداد اخلطط اإلسرتاتيجية ليس 
الصعوبة  إمنا  التعليمية  املؤسسات  الصعب على  ابألمر 
تفشل  عام  بوجٍه  املنظمات  أغلب  ألنَّ  تنفيذها؛  يف 
يستلزم  فاإلسرتاتيجية  اإلسرتاتيجية،  اخلطة  تنفيذ  يف 
لتنفيذها خطوات إجرائية حتول اخلطة اإلسرتاتيجية إىل 
مشروعات وبرامج ذات جدول زمين، ومؤشرات قياس 

أداء وتقارير متابعة وتقييم.
واخلارجي؛  الداخلي  اليقني  عدم  يف  زايدة  هناك 
الوعي  ونقص  الناشئة،  والتهديدات  الفرص  بسبب 
ابالحتياجات والقضااي املتعلقة ابلبيئة وانعدام التوجيه، 
إدراك  يف  وقتها  معظم  املنظمات  من  العديد  تقضي 
من  بداًل  عليها  والرد  املتوقعة  غري  واملشاكل  التغيريات 
توقعها واالستعداد هلا، وهذا ما ُيسمَّى مبنظمات إدارة 
األزمات اليت تتفاجأ هبا وهتدر اجلهد والوقت وقد تقضي 
 Monye. et al.( أوقااًًت صعبة يف حماولة التقدم واملنافسة

.)2018. P: 33

التعليمية  املؤسسات  من  العديد  أنَّ  املالحظ   
أبساليب  أتخذ  سواء  حدٍّ  على  واخلاصة  احلكومية 
التخطيط اإلسرتاتيجي؛ من أجل تطوير أدائها األكادميي 
وحتقيق تطلعات أصحاب املصلحة واملستفيدين، وهذا 
ودعم  تبين  يف  األمنية  فهد  امللك  به كلية  عملت  ما 
اعتماد  خالل  من  اإلسرتاتيجي،  التخطيط  عملية 
ليشمل  2020-2030؛  للكلية  اإلسرتاتيجية  اخلطة 
واجملتمعية  والبحثية  والتدريبية  األكادميية  مجيع مكوانهتا 
بوصفه  توظيفه،  على  الكلية  حرصت  واإلدارية، كما 
معيارًا رئيًسا ضمن معايري االعتماد األكادميي، والواقع 
أنَّ ممارسة مجيع مراحل التخطيط اإلسرتاتيجي وتوظيف 
متطلبات تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية يساعد إدارة الكلية، 
وميكِّنها من إدارة األداء بكل فاعلية وكفاءة، وحيقق هلا 

التميز املؤسسي وضمان جودة خمرجاهتا األكادميية.
 وعطًفا على ما سبق، تتلخص مشكلة الدراسة يف 

التساؤل الرئيس اآليت:
فهد  امللك  بكلية  اإلسرتاتيجي  التخطيط  واقع  ما 

األمنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟
تساؤالت الدراسة: 

يف إطار التساؤل الرئيس تنبثق عدة أسئلة فرعية:
ما واقع ممارسة مراحل التخطيط اإلسرتاتيجي بكلية   .1

امللك فهد األمنية؟
ما درجة توظيف متطلبات تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية   .2

بكلية امللك فهد األمنية؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   .3
الداللة α≤0.05 بني املتوسطات احلسابية؛ لتقديرات 
أفراد عينة الدراسة حنو حماور الدراسة تُعزى ملتغرياهتم 

الشخصية والوظيفية؟
أهداف الدراسة: 

تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
التخطيط  مراحل  ممارسة  واقع  على  التعرف   .1  

األمنية. فهد  امللك  بكلية  اإلسرتاتيجي 
تنفيذ  متطلبات  توظيف  درجة  على  التعرف   .2  
األمنية. فهد  امللك  بكلية  اإلسرتاتيجية  اخلطة 

ذات  فروق  هناك  إذا كان  ما  على  التعرف   .3  
بني   α≤0.05 الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة 
املتوسطات احلسابية؛ لتقديرات أفراد عينة الدراسة 
الشخصية  ملتغرياهتم  تُعزى  الدراسة  حماور  حنو 

لوظيفية. وا
أمهية الدراسة: 

 أتيت هذه الدراسة مستهدفًة التعرف على واقع ممارسة 
مراحل التخطيط اإلسرتاتيجي بكلية امللك فهد األمنية. 
الدراسة،  موضوع  أمهية  يف  العلمية  األمهية  تتمثل   
التخطيط  وخطوات  مراحل  تطبيق  تناوهلا  جانب  من 
وأمهية  األمنية،  التعليمية  املؤسسات  يف  اإلسرتاتيجي 

التعرف على متطلبات تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية.
علمية  دراسة  بتقدمي  العملية  األمهية  تتمثل   كما 
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الكلية  إلدارة  واقعي  تصور  تقدمي  منها، يف  لالستفادة 
واملسؤولني القائمني على مهام التخطيط اإلسرتاتيجي، 
متطلبات  لتحقيق  الكلية  بيئة  جاهزية  من  والتأكد 
أجل  من  اإلسرتاتيجية؛  للخطط  والتنفيذ  التخطيط 
اإلسرتاتيجي،  التخطيط  عملية  استمرارية  ضمان 
تطبيق  معايري  مبمارسة  االهتمام  زايدة  يف  يسهم  كما 
التخطيط اإلسرتاتيجي؛ لتحقيق اجلودة والتميز املؤسسي 
توفري  على  الباحثني  وتساعد  التعليمية،  للمؤسسات 
وتطبيق  اإلسرتاتيجي  التخطيط  مراحل  تقييم  دراسات 

اخلطط التنفيذية.
حدود الدراسة: 

وموضوعية،  وزمنية،  مكانية،  حدود  الدراسة  هلذه 
وبشرية:

احلدود املكانية:
األمنية  فهد  امللك  يف كلية  الدراسة  هذه  طبقت   

مبدينة الرايض.
احلدود الزمنية:

 طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاين 
للعام 1443هـ /2022م. 

احلدود املوضوعية: 
اإلسرتاتيجي  التخطيط  واقع  الدراسة  هذه  تتناول   
بكلية امللك فهد األمنية، من وجهة نظر أعضاء هيئة 

التدريس.
احلدود البشرية:

 أعضاء هيئة التدريس بكلية امللك فهد األمنية.
مفاهيم الدراسة ومصطلحاهتا: 

التخطيط اإلسرتاتيجي: 
 هو عملية متواصلة يقوم هبا األعضاء من قادة املنظمة 
الوضع  من  لالنتقال  مبستقبلها  تتعلق  قرارات  ابختاذ 
واإلجراءات  الربامج  وحتديد  املأمول،  الواقع  إىل  احلايل 
تبني  اليت  األهداف  هذه  لتحقيق  املطلوبة  والسياسات 
)الشمري، 2020م، ص24(. املنظمة  جناح  مستوى 

إجرائًيا  اإلسرتاتيجي  التخطيط  الباحث  يُعرَّف 
اخلطة  إلعداد  العلمية  اإلجراءات  من  جمموعة  أبنَّه: 
اإلسرتاتيجية املستقبلية للمنظمة، وفق مراحل وخطوات 
عملية لالنتقال من الوضع الراهن إىل املستقبل املنشود؛ 

لتحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها اإلسرتاتيجية.
تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية:

لتنفيذ  املطلوبة  واالختيارات  األنشطة  جمموعة  هي 
توضع  مبقتضاها  اليت  العملية  وهي  اإلسرتاتيجيات، 
من  تصرفات،  صورة  يف  والسياسات  اإلسرتاتيجيات 
خالل تطوير جمموعة من خطط العمل التشغيلية والربامج 

وامليزانيات واإلجراءات )سليم، 2020م، ص214(.
ا:  يُعرَّف الباحث تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية إجرائًيا أبهَّنَّ
اإلسرتاتيجية  اخلطة  وضع  يتم  مبوجبها  اليت  اإلجراءات 
موضع التنفيذ، وتتضمن املبادرات واخلطوات اإلجرائية 
للتنفيذ وحتديد املسؤولني واجلدول الزمين واملوارد البشرية 
التعامل  وآليات  املخاطر  حتديد  مع  املطلوبة  واملادية 
لألهداف  حتقيقها  مدى  تقيس  أداء  ومؤشرات  معها، 

اإلسرتاتيجية.
اإلطار النظري للدراسة:

اإلسرتاتيجية املفهوم والتطور:
من كلمة  مشتقة  اللغة  يف  اإلسرتاتيجية  إنَّ كلمة 
إغريقية )strategos( وتعين على وجه التحديد )القائد(، 
يفعله  ما  تعين كل  اإلغريق كانت  عند  واإلسرتاتيجية 
القائد، وإنَّ الفعل )strategos( يعين التخطيط لالنتصار 
للموارد  واملؤثر  الفعَّال  االستخدام  خالل  العدو  على 

)القيسي وآخرون، 2014م، ص40(.
تعبري  أنَّ  )2014م، ص18(  فهمي  يضيف  كما 
التارخيية  الناحية  ومن  عسكري  أصل  ذو  اإلسرتاتيجية 
وأنَّ  وقيادهتا،  احلرب  بلفظ  اإلسرتاتيجية  لفظ  ارتبط 
امليادين،  من  العديد  ومشلت  تعدَّدت  قد  استخدامها 
يوصف  أو  إسرتاتيجي،  أبنَّه  دولة  موقع  يوصف  كأن 
قرار سياسي أو اقتصادي مهم أبنَّه إسرتاتيجي، أو يطلق 
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وصف إسرتاتيجي على بعض األسلحة، وتصف بعض 
ا إسرتاتيجية كالنفط مثاًل.  السلع واملواد أبهَّنَّ

استخدام  ص37(  )2018م،  الكرخي  ويضيف 
مصطلح اإلسرتاتيجية والذي يعين فن القيادة العسكرية 
من  املفهوم  هذا  انتقل  مث  السياسة،  أهداف  لتحقيق 
االستخدام العسكري إىل االستخدام املدين ضمن إدارة 
األعمال؛ لكي يشري إىل استخدام كل طاقات املنظمة 

وتعبئتها ابجتاه حتقيق األهداف األساسية هلا.
منتصف  يف  أ، ص16(   2017( احملمدي  ويذكر 
تعتمدها؛  املنظمات  أخذت  املاضي  القرن  مخسينات 
لتحقيق أهدافها وترسم سياسات وبرامج هذه املنظمات 

احلالية واملستقبلية.
اإلسرتاتيجية  )2016م، ص22(  الكرخي  ويُعرِّف 
للمنظمة،  منشود  لتصور مستقبل  منهجية  ا عملية  أبهَّنَّ
وترمجة هذا التصور إىل أهداف حمددة على نطاق واسع 

وفق سلسلة من اخلطوات لتحقيق هذه األهداف.
ويُعرَّف حسام الدين وآخرون )2020م، ص21( 
والعمليات  القرارات  جمموع  هي  ا  أبهَّنَّ اإلسرتاتيجية 
الوصول  قصد  املوارد  وبتعبئة  الوسائل  ابختيار  املتعلقة 

إىل هدف معني.
وهذا ما أّكده )Mensah, 2020, p.12( أنَّ اإلسرتاتيجية 
تدور حول اختاذ قرارات فريدة واختاذ إجراءات لتحقيق 
أو  ميزة  حيقق  الذي  االجتاه  حتدد  ا  وأهَّنَّ معني،  هدف 
توقعات  لتلبية  املوارد؛  ختصيص  خالل  من  جناًحا 

أصحاب املصلحة.
إىل  ص30(  )2015م،  وآخرون  الغاليب  ويشري 
فإنَّ  لذلك  مشولية؛  أبعاد  ذو  مفهوم  اإلسرتاتيجية  أنَّ 
التوجهات احلديثة تنطلق من أربعة أُطر مفاهيمية تغطي 

الصورة الشمولية التكاملية للمفهوم، وهي:
التخطيطية، وما يرتبط هبا من 	  التخطيط والعملية 

ممارسات وأنشطة متعددة.
من 	  عنه  يشتق  وما  اإلسرتاتيجي،  والفكر  التعلُّم 

قدرات إبداعية والتعامل مع األحداث بطرق علمية 
لصناعة القرارات املهمة واإلسرتاتيجية يف املنظمة.

التمركز يف األسواق والبيئات اخلاصة ابلعمل، وما 	 
وعوامل  املنافسة  لشروط  فهم  من  بذلك  يرتبط 

النجاح فيها.
على 	  ختصيصها  وأساليب  املوارد  على  الرتكيز 

بذلك  يرتبط  وما  املختلفة،  واألعمال  األنشطة 
من قدرات تنفيذية متجددة، لغرض تطوير ميزان 

تنافسية متعددة.
اإلسرتاتيجية  مفهوم  يف  التحوالت  هلذه  ونتيجة 
القرن  بداية  من  خصوًصا  اإلسرتاتيجي؛  التخطيط  مرِّ 
مبراحل  اجلديدة  األلفية  وبداية  هَّنايته  وإىل  العشرين 
متعددة تطورت من خالله مفاهيم التخطيط وعملياته، 

وميكن إجيازها يف ثالث مراحل:
املايل  األساس  على  التخطيط  األوىل:  املرحلة  ــ 

واملوازانت: 
القرن  من  العشرينات  مطلع  إىل  تعود  مرحلة  وهي 
على  التخطيط  يعتمد  املرحلة  هذه  وخالل  العشرين، 
األساس املايل من إعداد وتنفيذ املوازنة السنوية، ويتكون 
)شعبان  والتكاليف  اإليرادات  يف  املالية  األهداف  من 

2014م، ص8(.
ــ املرحلة الثانية: التخطيط طويل األجل:

القرن  من  اخلمسينات  يف  تشّكلت  مرحلة  وهي 
طويل  التخطيط  على  تركز  املرحلة  هذه  ويف  العشرين، 
األجل، بعد أن ظهر عدم كفاية التخطيط على األساس 
التنبؤ ابملستقبل،  على  والقدرة  املتغريات  ملواجهة  املايل 
وتعتمد على استخدام األدوات االقتصادية والتقنية يف 
وضع اخلطط طويلة األجل وحتديد األهداف )الشمري، 

2020م، ص31(.
ــ املرحلة الثالثة: التخطيط اإلسرتاتيجي:

الستينات  بني  ما  الفرتة  يف  ظهرت  مرحلة  وهي 
البيئة  والسبعينات من القرن العشرين؛ حيث أصبحت 
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اخلارجية أكثر تعقيًدا، وهي حباجة إىل أدوات ومناهج 
أكثر قدرة على فهم تلك املتغريات البيئية، ونتيجة لذلك 
املتغريات  لتلك  استجابة  اإلسرتاتيجي  التخطيط  ظهر 
ويشري  ص20(،  2020م،  وآخرون،  الدين  )حسام 
التخطيط  تعبري  أنَّ  ص52(  )2014م،  وآخرون  درة 
يف  األمريكية  املتحدة  الوالايت  يف  ظهر  اإلسرتاتيجي 
اخلمسينات من القرن املنصرم، وأصبح تعبريًا شائًعا يف 

الستينات والسبعينات من ذلك القرن.
مفهوم التخطيط اإلسرتاتيجي:

التخطيط  ص86(  أ،  )2017م:  احملمدي  يُعرف 
اليت  الكيفية،  حتدد  نظامية  عملية  أبنَّه  اإلسرتاتيجي 
إىل  الراهن  الوضع  من  املنظمة  انتقال  خالهلا  من  تتم 
مستقبلها املرغوب، فالتخطيط اإلسرتاتيجي هو عملية 
من  جمموعة  على  أساًسا  تستند  اليت  القرارات  اختاذ 

التساؤالت، وهي:
ــ ما الذي تقوم به منظمة األعمال؟

ــ أين هي املنظمة اآلن؟
ــ إىل أين ترغب منظمة األعمال الوصول؟

ــ كيف ستصل املنظمة إىل هناك؟
ــ كيف تقيس منظمة األعمال مدة تقدمها؟

التخطيط  ص117(  )2015م،  الكرخي  ويُعرِّف 
اإلسرتاتيجي أبنَّه هو عملية ختطيطية تسلسلية عقالنية، 
العملية، ابإلضافة  واسًعا عن  عاًما  بيااًن  عادة  تتضمن 
ضمن  ونتائج  أهداف  لتحقيق  معينة  وغاايت  لرؤية 

خطط عمل وتقومي ومعايري أداء حمددة.
)2020م،  وآخرون  الدين  حسام  يُعرف  كما 
ص31(، التخطيط اإلسرتاتيجي أبنَّه تصور للمستقبل 
املرغوب، وأيًضا الوسائل اليت تسمح ببلوغ هذا املستقبل.

التخطيط   Bryson. et al (2018. P: 328) ويُعرف 
لصياغة  شامل؛  عقالين  هَّنج  أنَّه  على  اإلسرتاتيجي 
خطوات  مع  منهجية  عملية  يستخدم  اإلسرتاتيجية 
والتحليل،  والداخلي،  اخلارجي  التقييم  مثل:  حمددة 

وحتديد األهداف، وختطيط العمل لضمان حيوية وفعالية 
املنظمة على املدى الطويل.

التخطيط  ص23(  )2020م،  الشمري  وعرَّف 
املنظمة  أهداف  تتضمن  اليت  العملية  اإلسرتاتيجي أبنَّه 
الرئيسة، وكذلك حتديد سياسات وإسرتاتيجيات حتكم 
لتحقيق  املوارد  واستخدام  تدبري  وكذلك  العمليات، 

أهداف املنظمة.
التخطيط  أنَّ  ص89(  )2020م،  طه  ويذهب 
اإلسرتاتيجي تتضمن حتديد أهداف أو غاايت املنظمة 
األهداف  هذه  لتحقيق  الالزمة  اإلسرتاتيجية  وبناء 
لدمج  الشاملة  اخلطط  من  جمموعة  وتطوير  والغاايت، 
جيب  الذي  )ما  ابلنواتج  يهتم  إنَّه  األنشطة،  وتنسيق 

فعله؟( والوسائل )كيف ميكن فعله؟(.
عملية  أبنَّه   Monye. et al (2018. P: 33( عرَّفه  كما 
بشأن  قرارات  األفراد  فيها  يتخذ  ومنهجية  مستمرة 
النتائج،  هذه  حتقيق  وكيفية  املرجوة،  املستقبلية  النتائج 

وكيفية قياس النجاح.
خصائص التخطيط اإلسرتاتيجي:

العديد من اخلصائص  التخطيط اإلسرتاتيجي  لدى 
التخطيط األخرى، ميكن  اليت متيزه عن غريه من أنواع 

إمجاهلا يف اآليت:
1ـــ حتديد اخليارات وترتيب األولوايت:

اخليارات  توجيه  اإلسرتاتيجي  التخطيط  يوفر 
اإلسرتاتيجية لبعض الوظائف واألعمال اإلدارية، مثل: 
تصميم الربامج، ووضع املوازانت اخلاصة ابلربامج، ووضع 
إرشادات  يوفر  البشرية، كما  املوارد  وتطوير  اهلياكل، 
األولوية  ذات  النشاطات  إىل  واملهارات  املوارد  لتوجيه 
القصوى، أي: إنَّه يضمن اختيار أولوايت حمددة )خري 
الدين، 2013م، ص19( ويضيف السواح )2007م، 
العملية  أساس  اإلسرتاتيجي  التخطيط  أنَّ  ص239( 
اإلدارية ابملنظمة ويرتتب عليه أنشطتها وفًقا ألولوايهتا.
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2ـــ  اآلاثر الطويلة األجل:
يهدف التخطيط اإلسرتاتيجي إىل إحداث تغريات 
األجل  يف  يظهر  ال  وهذا  املنظمة  يف  ومهمة  جوهرية 
القصري، بل حيتاج إىل فرتة طويلة األمد، وتكاليف كبرية 
وهذا  ص43(،  2018م،  )الكرخي،  مهمة  وجهود 
التخطيط  أنَّ   Attallaa. et al (2020. P: 238) يؤكده  ما 
جوهرية  تغيريات  إحداث  إىل  يهدف  اإلسرتاتيجي 
ومهمة يف املنظمة، وهذا ال يظهر على املدى القصري، 
عالية،  وتكاليف وجهود  األمد  فرتة طويلة  يتطلب  بل 
يهدف  ويتمان وآخرون )2011م، ص20(  ويضيف 
على  املبين  االجتاه  حتديد  إىل  اإلسرتاتيجي  التخطيط 
مشجعة  رؤية  تطوير  وتشمل  والقيمة،  التنافسية  امليزة 
متهد الطريق من أجل تطوير طويل األجل واحلفاظ على 

األعمال.
3ـــ  املستقبلية:

مسار  لتحديد  نظاٌم  هو  اإلسرتاتيجي  التخطيط 
رسالتها  حتديد  ذلك  ويتضمن  املستقبل،  يف  املنظمة 
وأهدافها، وحتديد جماالت متيزها يف املستقبل، وحتديد 
جمال أعمال وأنشطتها واخليارات الالزمة؛ لتحقيق ذلك 
واجلهود املوجهة حنو ختصيص املوارد )حممد، 2015م، 

ص90(.
4ـــ  الواقعية:

التخطيط اإلسرتاتيجي اجليد هو الذي يرتبط بواقع 
املستقبلية  التوجهات  تكون  أن  مبعىن  املنظمة،  عمل 
مع  املوضوعية  الواقع  ألوضاع  مراعية  وتقديراهتا  واقعية 
واملادية  البشرية  واملوارد  اإلمكاانت  ابالعتبار  األخذ 

املتاحة )اجلبوري، 2014م، ص32(.
5ـــ  املشاركة الواسعة:

مجاعية  عملية  أبنَّه  اإلسرتاتيجي  التخطيط  يتميز 
يستهدف املشاركة يف عملية التخطيط يف اإلعداد والبناء، 
ووضع األهداف من خالل إشراك املستهدفني من اإلدارة 
بني  االتصال  قنوات  وتدعيم  وفتح  والعاملني،  العليا 

خمتلف املستوايت اإلدارية )العلي، 2016م، ص60(، 
أنَّ  ص114(  )2015م،  وآخرون  الغاليب  ويضيف 
عمليات التخطيط اإلسرتاتيجي اجليدة موجهة ابلعمالء 
وحاجات السوق ومتطلبات البيئة، وليس جمرد عمليات 
ختطيط موجه بذاهتا، وهي عملية تشاركية، أي: يشرتك 

فيها العاملون واإلدارة.
6 ـــ عملية دائمة ومرنة:

يتصف التخطيط اإلسرتاتيجي ابملرونة والقدرة على 
التعبري مىت ما تتطلب ذلك وليس عملية جامدة، وذلك 
من أجل أن تستطيع املنظمة مواجهة التغريات املتسارعة 
واحملتملة يف البيئة احمليطة، وال يعتمد على جمموعة اثبتة 
من القواعد واإلجراءات والوسائل )اجلبوري، 2014م، 
أبنَّه  اإلسرتاتيجي  التخطيط  يتصف  كما  ص69(، 
عملية مستمرة وليست عملية عرضية )الغاليب وآخرون، 
)2020م،  الشمري  ويضيف  ص114(  2015م، 
التحول  على  قادرة  املنظمة  تكون  أن  املرونة  ص27( 
من إسرتاتيجية ألخرى عند تغري األوضاع البيئية، وهذا 
املختلفة  املوارد  لتطوير  اإلسرتاتيجية  املرونة  يتطلب 
جيب   Bryson (2021. P: 11) أكده  ما  وهذا  وتنميتها، 
منها،  واالستفادة  الفرص  إلدارة  املرونة  على  احلفاظ 

وتقليل التهديدات.
7 ـــ حشد الطاقات الكامنة واملوارد:

طاقات  اإلسرتاتيجي حلشد مجيع  التخطيط  يسعى 
املنظمة الكامنة ومواردها املتاحة، سواء الذاتية أو اليت 
ميكن توفريها من خارج املؤسسة وتوجيهها حنو حتقيق 
األهداف املوضوعة )الكرخي، 2017م، ص4(، ويعدُّ 
اإلسرتاتيجي  التخطيط  )2016م، ص41(،  الطرجيي 
الذي ميتد يف عمق املستقبل مثلما ميتد يف عمق املاضي 
واحلاضر ال يكتفي ابالستغالل واالستثمار؛ لتلك املوارد 
التقدير  إىل  ينتقل  وإمنا  واملادية  والفنية  البشرية  املتاحة 

والتدقيق لتلك املوارد.



 د. عبدهللا بن فريح العلي : واقع التخطيط اإلسرتاتيجي بكلية امللك فهد األمنية...204

أمهية التخطيط اإلسرتاتيجي:
األمهية  تكمن  )2010م، ص31(،  البيشي  يذكر 
احلفاظ  قدرته  يف  اإلسرتاتيجي  للتخطيط  القصوى 
الشمري  ويرى  استمرارها،  املنظمة وضمان  حياة  على 
يركز  اإلسرتاتيجي  التخطيط  أنَّ  )2020م، ص29(، 
وترجع  واخلارجية،  الداخلية  املنظمة  بيئة  حتليل  على 

أمهيته من خالل اآليت:
ميّكن التخطيط اإلسرتاتيجي من حتديد قضااي مهمة . 1

تشكل جوهر عمل املنظمة، ووضع إسرتاتيجيات 
فعَّالة للتعامل معها إلحداث تغريات إجيابية.

يساعد يف حتقيق استثمار أمثل للموارد املوجودة يف . 2
املنظمة، ومن ذلك تقليل التكلفة.

ميكِّن من وضع سياسات وتصورات وبناء خطط . 3
للمنظمة، وللتأكد من وجود ربط بني رسالة املنظمة 

وأهدافها واللوائح والسياسات والقواعد املوجودة.
أمهية  إىل  ص75(  )2014م،  اجلبوري  ويذهب 
مالمح  ويرسم  من كونه حيدد  اإلسرتاتيجي،  التخطيط 

مستقبل املنظمة من خالل اآليت:
األعمال . 1 منظمات  يُزود  اإلسرتاتيجي  التخطيط 

العناصر  أهم  من  يُعدُّ  والذي  هلا،  الرئيس  ابلفكر 
كل  وتقييم  تكوين  يف  ألمهيته  املنظمة  داخل 

األهداف واخلطط والربامج.
التوجهات . 2 لتحديد  املعامل  واضح  إطار  وضع 

الرؤية  وضوح  حيث  من  للمنظمات،  املستقبلية 
والرسالة والقيم والغاايت واألهداف اإلسرتاتيجية.

واستهداف . 3 األولوايت،  بتحديد  للمنظمة  يسمح 
التنموية  األمهية  ذات  اإلسرتاتيجية  اجملاالت 

.(Mensah,2020:13( لتخصيص املوارد بكفاءة
وآخرون )2015م،  الغاليب  يؤكد  آخر  ويف جانب 
ص116( على فائدة وأمهية التخطيط اإلسرتاتيجي يف 

إدارة األداء، واختاذ القرارات وفق اآليت:
يزود إبطار الختاذ القرارات يف مجيع مستوايت املنظمة.. 1

يضع أهدافًا حمددة لإلجناز.. 2
يزود أبساس لقياس األداء.. 3
والبشرية . 4 املالية  املوارد  لتخصيص  إطارًا  يُعطي 

واملعلوماتية واملعرفية.
ملتزمني . 5 ليصبحوا  للجميع؛  عمل  بيئة  إجياد 

ومشاركني يف حتقيق األهداف.
حيفز على حتقيق األهداف ويرتقي مبعدالت األداء . 6

وحتقيق رضا العمالء )السواح، 2007م، ص240(.
مراحل التخطيط اإلسرتاتيجي:

مراحل  وفق  اإلسرتاتيجية  اخلطة  إعداد  جيري 
وخطوات متتابعة، وال جيوز أن تبدأ مرحلة إال بعد انتهاء 
املرحلة اليت تسبقها، على أنَّ هذه العملية تتميز ابآليت 

)الكرخي، 2016م، ص63(:
1.جودة اخلطوة الالحقة تعتمد على جودة سابقتها.

2. خطوات العمل مرتابطة ومتكاملة.
3. خطوات العمل تتميز ابالستمرار، فكلها ختضع 

للمتابعة واملراجعة الدورية.
وعطًفا على ما سبق فإنَّ املراحل واخلطوات األساسية 

إلعداد اخلطة اإلسرتاتيجية، هي:
املرحلة األوىل: مرحلة التخطيط للتخطيط: 

التخطيط  لبدء  جاهزة  املنظمة  تكون  أن  مبجرد 
وتشمل  التحضري،  بعمليات  القيام  جيب  اإلسرتاتيجي 

)العلي، 2022م، ص54(:
تتناوهلا . 1 أن  جيب  اليت  القضااي  أو  الغرض  حتديد 

عملية التخطيط.
تشكيل فريق أو جلنة التخطيط اإلسرتاتيجي، مع . 2

حتديد األدوار واملسؤوليات.
مراجعة اخلطط السابقة والتشريعات واًتريخ املنظمة.. 3
يف . 4 للمساعدة  اليت جيب مجعها  املعلومات  حتديد 

إجناز القرارات السليمة.
التخطيط . 5 خبطوات  للقيام  املنهجية  وضع 

اإلسرتاتيجي مع اجلدول الزمين هلا.
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االستعانة خببري من داخل املنظمة ورمبا من خارجها . 6
أو  واسعة  خربة  وله  ذلك،  الضرورة  تطلبت  إذا 
متخصص أكادميي يف جمال التخطيط؛ لالستفادة 
منه يف جمال االستشارات يف كل ما خيص التخطيط 

)اجلبوري، 2014م، ص109(.
ويف هذا الشأن يضيف (Mensah )2020. P: 15 أنَّ 
اإلسرتاتيجية،  اخلطة  تطوير  فعله جتاه  أول شيء جيب 
هو إنشاء جلنة للخطة اإلسرتاتيجية وتكليفها مبسؤولية 
تطويرها، وجيب حتديد نطاق مسؤوليات اللجنة بوضوح 
ألعضاء اللجنة، وجيب أن تتكون اللجنة من ممثلني من 
مجيع جمموعات أصحاب املصلحة الرئيسني أو وحدات 

املنظمة، كما ميكن أن تكون اللجنة مؤقتة أو دائمة.
املرحلة الثانية: مرحلة التحليل اإلسرتاتيجي: 

ليس بوسع أي منظمة أن تضع إسرتاتيجية ما دون 
تقدير وحتليل وتقييم عناصر بيئتها الداخلية واخلارجية، 
ومن مثَّ جيب أن تنبثق اإلسرتاتيجية من التقييم املختلط؛ 
الداخلية واخلارجية، وتشمل  والقوى  العوامل  لكل من 

)املغريب، 2015م، ص20(:
1ــ  حتليل البيئة الداخلية:

مراجعة  على  املنظمة،  لبيئة  الداخلي  التحليل  يركز 
حتديد  هو  واهلدف  املنظمة،  وكفاءات  وقدرات  موارد 
 Hill. et al. 2014.( املنظمة  يف  والضعف  القوة  نقاط 
ميكن  اليت  واملتغريات  العوامل  جمموعة  وهي   ،)P:17

للمنظمة التحكم فيها والسيطرة عليها، وتشمل )الغاليب 
وآخرون، 2015م، ص326(:

أ. حتدد نقاط القوة:
اجليدة  النتائج  أو  اإلجيابيات  أبرز  على  تدل  وهي 
يف أي جمال من جماالت املنظمة، وجيب على املنظمة 

تعزيزها وتوظيفها واالستفادة منها.
ب حتديد نقاط الضعف:

وهي تدل على أبرز اجلوانب السلبية أو املعوقات، 
يف أي نشاط من أنشطة املنظمة، وجيب على املنظمة 

التغلب عليها وعالجها.
2 ــ حتليل البيئة اخلارجية:

الغرض األساس من التحليل اخلارجي لبيئة املنظمة 
هو حتديد الفرص اإلسرتاتيجية والتهديدات لبيئة عمل 
املنظمة اليت ستؤثر على كيفية متابعتها ملهمتها، ويتكون 
االقتصادية  العوامل  دراسة  من  اخلارجية  البيئة  حتليل 
والبيئية،  والقانونية،  والسياسية،  واالجتماعية، 
 Hill. et al.2014.( والتكنولوجية اليت قد تؤثر على املنظمة
حتيط  اليت  واملتغريات  العوامل  جمموعة  وهي   ،)P:17

مبجال أعمال وأنشطة املنظمة، وال ميكن التحكم فيها 
أو السيطرة عليها، وتشمل )الغاليب وآخرون، 2015م، 

ص326(:
أ. الكشف عن الفرص:

البيئية  لعوامل  اإلجيايب  التأثري  على  تدل  وهي 
اخلارجية، واليت جيب على املنظمة السعي حنو اقتناصها.

ب. الكشف عن التحدايت )املخاطر(:
وهي تدل على التأثري السليب للعوامل البيئية اخلارجية، 

واليت جيب على املنظمة جتنبها أو حتجيم أثرها عليها.
املرحلة الثالثة: مرحلة املقارانت املرجعية: 

ومقارنة  لقياس  منهجية  عملية  املعيارية هي  املقارنة 
معايري  مقابل  وأدائها  وممارساهتا  املؤسسة  عمليات 
يتم  اإلسرتاتيجي،  التخطيط  يف  األخرى  املؤسسات 
استخدام املقارنة املعيارية لتوجيه عمليات إدارة املؤسسة 
 ،)Mensah. 2020. P: 15( املمارسات  أفضل  من حيث 
وهذه املرحلة تفيد يف قياس وتقييم أداء املنظمات وحتديد 
على  والعمل  ابآلخرين،  ابملقارنة  فيها  القصور  نواحي 
معاجلتها، وتشمل )عبد الرحيم، 2021م، ص129(:

أ ــ مشاركة املعلومات واملعرفة واخلربات مع املنظمات 
املتميزة والرائدة.

للوصول  املنظمة  اليت تسعى  األهداف  ــ حتقيق  ب 
إليها مقارنة ابآلخرين.

جـ ــ حتديد الفجوة بني أداء املنظمات وحتديد نقاط 
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القوة والضعف مقارنة ابآلخرين.
املرحلة الرابعة: تطوير التوجهات اإلسرتاتيجية: 

حتتوي التوجهات اإلسرتاتيجية على املكوانت اآلتية: 
 1ــ  الرؤية: 

أهَّنا طموح حنو املستقبل الذي يلهم املوظفني وحيفزهم 
 Dobrinic. et al.( حتدد الرؤية املستقبل املنشود للمنظمة

.)2021. P:125

حتديد  أنَّ   Gurley. et al. (2015. P: 221( ويضيف 
بيان الرؤية خيتلف نوعًيا عن بيان الرسالة، بيان الرؤية 
مفضَّل  ملستقبل  ولكن  الغرض،  عن  ليس  تعبري  هو 
"ماذا  السؤال،  على  جييب  الرؤية  بيان  فإنَّ  للمنظمة، 
الفعَّالة تكون موجزة  الرؤية  أنمل أن نصبح؟" وبياانت 

وتوفر لغة سهلة، وتكون قابلة للقياس.
2ــ الرسالة: 

تصف الرسالة كيف تصل؟؛ حيث تريد أن تكون، 
وجودها،  وسبب  للمؤسسة  األساسي  الغرض  توضح 
وجتيب عن سؤال ماذا نفعل؟ وما الذي جيعلنا خمتلفني؟ 

.)Taiwo. et al. 2016. P:129(
3ــ  القيم:

واملعتقدات  واملعايري  املبادئ  هي  املنظمة  قيم 
واإلجراءات اليت يعدها أعضاء املنظمة مهمة ويشعرون 
أهَّنا متثل أنشطتهم، وجيب أن تكون القيم مبثابة عالمات 

.)Bouhali. et al. 2015. P:75( اسرتشادية الختاذ القرار
املرحلة اخلامسة: تطوير اخلطة اإلسرتاتيجية:

وهي املرحلة اليت حتتوي على الكيفية اليت يتم فيها 
مدى  قياس  وكذلك  اإلسرتاتيجية،  التوجهات  حتقيق 

التقدم والنجاح، وتشمل:
أ. األهداف اإلسرتاتيجية:

هي النتائج النهائية اليت يتم توجيه املوارد واألنشطة 
يف  احلرجة  القضااي  حلل  وسيلة  فهي  حنوها،  املؤسسية 
تكون  أن  جيب  املنشود،  املستقبل  وحتقيق  املنظمة 
مع  ومتوافقة  للتحقيق  وقابلة  بوضوح  حمددة  األهداف 

)Bouhali. et al. 2015. P:75) .رسالة املنظمة ورؤيتها
ب. مؤشرات األداء: 

والذي  النوعي،  أو  الكمي  املقياس  أو  املعيار  هو 
يستخدم لقياس ظاهرة معينة أو أداء حمدد خالل فرتة 

زمنية معينة )عبدالرحيم، 2021م، ص64(.
ج. املبادرات: 

وهي عبارة عن تلك املشاريع الرئيسة اليت ستسهل 
عمليات التنفيذ واإلجناز على املستوايت التنظيمية الدنيا 

)محدان وآخرون، 2015م، ص336(.
املرحلة السادسة: مرحلة تطوير اخلطة التنفيذية: 

وتشمل مرحلة تطوير اخلطة التنفيذية اآليت )البيشي، 
2010م، ص42(:

أ. وضع خطة تنفيذية وخطة تشغيلية.
ب. نظام املتابعة والتقييم.

تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية:
أنَّ  ص293(  )2015م،  وآخرون  محدان  يذكر 
خارطة  تطوير  هو  اإلسرتاتيجي  التخطيط  من  اهلدف 
ما  تفشل  التخطيط  عملية  وأنَّ  املنظمة،  لتوجيه  طريق 
مل تكن خارطة الطريق هذه فعاًل توجه صناعة القرارات 

اليت تتخذ لتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية.
وتتضمن متطلبات تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية اآليت:
1. حتديد املطلوب من أجل القيام بعملية التنفيذ:

يرى درة وآخرون )2014م، ص253( أنَّ عملية 
أساسية  أنشطة  بثالثة  القيام  اإلسرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ 
الفعلي  التنفيذ  موضع  اخلطة  تلك  وضع  شأهَّنا  من 

والعملي، وهذه األنشطة هي:
أ. وضع الربامج التنفيذية:

يتم من خالهلا  اليت  برامج  وهي برانمج أو جمموعة 
منها  يراد  املطلوبة  واألنشطة  التنفيذية  اخلطوات  حتديد 
وذلك  واإلجناز،  الفعل  حنو  معينة  إسرتاتيجية  توجيه 
لنقل اخلطط اإلسرتاتيجية اليت تعتمدها املنظمة موضع 
ص310(،  2017م:ب،  )احملمدي،  الفعلي.  التنفيذ 
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كما أنَّ اخلطة اإلسرتاتيجية حتتاج إىل ترمجتها وتفصيلها 
للتنفيذ  النهائية  إىل خطط تشغيلية وحتديدها ابملواعيد 

.)Georgiev. 2017. P:47(
ب ــــ وضع املوازانت املالية:

التكلفة  حتديد  يتم  التنفيذية  الربامج  حتديد  بعد 
وختصص  ختطيط  أي  تنفيذي،  برانمج  لكل  التقديرية 
املوازنة الالزمة للقيام بعملية التنفيذ )السامل، 2016م، 

ص223(.
جــ. تطوير اإلجراءات:

املتالحقة  العمليات  أو  اخلطوات  من  وهي سلسلة 
واألنشطة  املهام  إجناز  كيفية  تصف  اليت  واملتتابعة 
)الكرخي، 2014م، ص297(، تساعد اخلطة التنفيذية 
للجهات املسؤولة يف تطوير وتنفيذ األنشطة اليت ميكن 
 Jalal.(.أن تساعد يف الوصول إىل رؤية ورسالة املنظمة

)et al. 2019. P:8

2. حتديد اجلهات املسؤولة عن التنفيذ:
العاملني  مسؤولية كل  هي  اإلسرتاتيجية  تنفيذ  إنَّ 
ابملنظمة، وهذا خالفًا لصياغة اخلطة واليت تتطلب عدد 
أقل، ويؤدِّي ذلك إىل حتديد األدوار واملهام بدقة ملنع 
االزدواجية واالتكالية، وأيًضا يسمح ابملساءلة واحملاسبة 

)سليم، 2020م، ص216(.
3. حتديد اجلدول الزمين للتنفيذ:

تنفيذ كل  يستغرقها  اليت  الزمنية  الفرتة  حتديد  وهو 
سنوات  عدة  يستغرق  وقد  نشاط،  أو  تنفيذي  برانمج 
أو سنة أو أقل من ذلك، على أن تكون ضمن اإلطار 
الزمين للخطة اإلسرتاتيجية مبا يسمح مبتابعة التنفيذ ورفع 
التقارير وفق مراحل تقدم العمل يف تنفيذها )الكرخي، 

2017م، ص252(.
4. حتديد خماطر التنفيذ:

ا أحداث أو وقائع غري متوقعة  ويقصد ابملخاطر أبهَّنَّ
أو متوقع حدوثها، وقد تكون طارئة وينتج عن حدوثها 
اإلسرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  على  إجيابية  أو  سلبية  آاثر 

)العلي، 2022م، ص292(.
5. تنفيذ املبادرات:

أثناء  املبادرات اليت جرى إعدادها واعتمادها  وهي 
صياغة اخلطة اإلسرتاتيجية، وتتمثل يف وضعها موضع 
التنفيذ وفق اخلطوات التنفيذية وجدوهلا الزمين واجلهات 

املسؤولة عنها )مساعدة، 2013م، ص315(.
6. حوكمة تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية:

اليت  السياسات واإلجراءات واألدوار  وهي جمموعة 
الضبط  حتقيق  هبدف  ابملنظمة،  العليا  اإلدارة  تتبناها 
والرقابة على العمليات، وضمان التنفيذ السليم للخطة، 
واالنسجام مع التشريعات والقوانني ذات الصلة )عقل، 

2016م، ص103(.
الدراسات واألدبيات السابقة وتقييمها: 

يستعرض الباحث الدراسات واألدبيات ذات العالقة 
اليت تناولت متغريات الدراسة، وتقييم تلك الدراسات، 

وهي على النحو اآليت:
 دراسة اجلنويب )2020م( بعنوان "مدى انطباق مراحل 
التشغيلي  التخطيط  وعمليات  اإلسرتاتيجي  التخطيط 
أعضاء  نظر  وجهة  من  اجلامعية،  الكلية  مستوى  على 
هيئة التدريس جبامعة شقراء ابململكة العربية السعودية".

التخطيط  مستوى  حتديد  إىل  الدراسة  هدفت 
املفرتض على مستوى الكلية اجلامعية، هل هو مستوى 
إسرتاتيجي أم تنفيذي تشغيلي أم كالمها؟ وحتديد أبرز 
عمليات التخطيط اليت ينبغي للكلية اجلامعية القيام هبا.

واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ابستخدام 
أداة االستبانة، ومشلت عينة الدراسة )180( عضو هيئة 
تدريس من القيادات اإلدارية العليا والتعليمية ابجلامعة، 
أنَّ  منها:  النتائج  من  عدٍد  إىل  الدراسة  توصلت  وقد 
مجيع عمليات التخطيط اإلسرتاتيجي والتشغيلي تنطبق 
يف  املعريف  اجلانب  وأنَّ  اجلامعية،  الكلية  مستوى  على 
جانيب التخطيط اإلسرتاتيجي والتشغيلي ضعيف إمجااًل 

لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء.
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توظيف  "درجة  بعنوان  )2020م(  حسن  دراسة 
متطلبات التخطيط اإلسرتاتيجي يف جامعة الزيتونة من 

وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس".
هدفت الدراسة إىل تقصي درجة توظيف متطلبات 
اإلدارية،  التنظيمية،  )البشرية،  اإلسرتاتيجي  التخطيط 
املادية( املؤثرة يف تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي وضمان 
نظر  وجهة  من  الزيتونة  جامعة  يف  وفعاليته  استدامته 

أعضاء هيئة التدريس.
التحليلي  الوصفي  املنهج  الباحثة  واستخدمت 
ابستخدام أداة االستبانة، ومشلت عينة الدراسة )117( 
وقد  األردنية،  الزيتونة  جامعة  يف  تدريس  هيئة  عضو 
النتائج منها: أنَّ درجة  الدراسة إىل عدٍد من  توصلت 
للمجاالت  اإلسرتاتيجي  التخطيط  متطلبات  توظيف 
جاءت كبرية،  املادية(  اإلدارية،  التنظيمية،  )البشرية، 
اإلسرتاتيجي  للتخطيط  اإلدارية  املتطلبات  جمال  وكان 
األعلى بينهم، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

تعزى ملتغريات الدراسة.
التخطيط  بعنوان "واقع  املخلفي )2020م(  دراسة 
اإلسرتاتيجي بكلية الرتبية يف جامعة القصيم من وجهة 

نظر أعضاء هيئة التدريس".
التخطيط  واقع  على  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت 
اإلسرتاتيجي بكلية الرتبية يف جامعة القصيم من وجهة 
معايري  جمال  انحية  من  التدريس،  هيئة  أعضاء  نظر 
التخطيط اإلسرتاتيجي، وجمال ممارسة عمليات التخطيط 

اإلسرتاتيجي.
التحليلي  الوصفي  املنهج  الباحث  واستخدم 
ابستخدام أداة االستبانة، ومشلت عينة الدراسة )83( 
عضو هيئة تدريس بكلية الرتبية يف جامعة القصيم، وقد 
أظهرت  منها:  النتائج  من  عدد  إىل  الدراسة  توصلت 
نتائج الدراسة أنَّ جمال معايري التخطيط اإلسرتاتيجي قد 
حصل على املرتبة األوىل بدرجة تقدير عالية جًدا، بينما 
اإلسرتاتيجي  التخطيط  عمليات  ممارسة  جمال  حصل 

هناك  وأنَّ  متوسطة،  تقدير  بدرجة  األخرية  املرتبة  على 
تعزي  الدراسة  جمايل  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروقًا 
ملتغريي ذوي اخلدمة التدريسية والرتبة األكادميية لصاحل 
التدريسية )أكثر من 6 سنوات(، وملتغري  ذوي اخلدمة 
ذوي اخلدمة األكادميية لصاحل الرتبة األكادميية )أستاذ(.

دراسة )Al Basel and Osman )2020 بعنوان
 the from Practice Planning Strategic of Reality“

”Members Faculty Education of Perspective

ممارسة  واقع  على  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت 
الرتبية  قيادات كلية  قبل  من  اإلسرتاتيجي،  التخطيط 

جبامعة دمياط من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
واستخدمت الباحثات املنهج الوصفي ابستخدام أداة 
االستبانة مقسَّمة إىل مخسة حماور: )حتدايت املستقبل، 
اإلسرتاتيجي  التحليل  اإلسرتاتيجي،  للتخطيط  اإلعداد 
والرقابة  والتقييم  اإلسرتاتيجية،  اخلطة  وتنفيذ  الرابعي، 
اإلسرتاتيجية(، ومشلت عينة الدراسة )63( عضو هيئة 
النتائج  من  عدٍد  إىل  الدراسة  توصلت  وقد  تدريس، 
منها: ضعف ممارسة التخطيط اإلسرتاتيجي من وجهة 
املستقبل"  "حتدايت  األول  احملور  وأنَّ  املبحوثني،  نظر 
الثاين  احملور  وأنَّ  مرتفعة،  بدرجة  األوىل  املرتبة  انلت 
الثانية  املرتبة  انلت  اإلسرتاتيجي"  للتخطيط  "اإلعداد 
بدرجة متوسطة، أمَّا احملور الثالث والرابع واخلامس فيما 
اخلطة  وتنفيذ  الرابعي،  اإلسرتاتيجي  "التحليل  بـ  يتعلق 
اإلسرتاتيجية، والتقييم والرقابة اإلسرتاتيجية" فقد جاءت 

يف مراتب متدنية.
دراسة )Mensah )2020 بعنوان 

Improving Quality Management in Higher Education Institu-“

”tions in Developing Countries through Strategic Planning

هدفت الدراسة إىل تقدمي نظرة عامة على التخطيط 
خطة  وتنفيذ  تطوير  ميكن  وكيف  اإلسرتاتيجي، 
إسرتاتيجية بشكل فعَّال يف مؤسسات التعليم العايل يف 
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البلدان النامية؛ من أجل التحسني املستمر للجودة. 
وحتليل  الوصفي  النوعي  املنهج  الباحث  واستخدم 
ومشلت  الصلة،  ذات  واألدبيات  للمقاالت  احملتوى 
فرزها  بعد  مادة   )33( على  واستقرت  مادة   )914(
النتائج  الدراسة إىل عدٍد من  وتصنيفها، وقد توصلت 
منها: يعدُّ التخطيط اإلسرتاتيجي ضروراًي إلدارة اجلودة يف 
مؤسسات التعليم العايل؛ ألنَّه ميّكن أصحاب املصلحة 
وتعديل  مشرتك،  هدف  حنو  العمل  من  املؤسسيني 
العمليات املؤسسية حنو مفهوم اجلودة الديناميكي؛ نظرًا 
يف  حتدث  اليت  الشديدة  واملنافسة  السريعة  للمتغريات 
مؤسسات  جناح  ويعتمد  املعاصر،  العايل  التعليم  سوق 
على  أساسية  بصورة  النامية  البلدان  يف  العايل  التعليم 
مدى قدرهتا على االستفادة من التخطيط اإلسرتاتيجي؛ 
لتحسني إدارة اجلودة للتمييز ووضع أنفسهم إسرتاتيجيًّا 

يف السوق العاملي.
دراسة )Al-Mawdieh )2020 بعنوان:

“The Reality of Strategic Planning in the Faculties of 
Educational  Sciences  in  Jordanian  Private  Universi-
ties“ 

التخطيط  واقع  على  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت 
اجلامعات  يف  الرتبوية  العلوم  يف كليات  اإلسرتاتيجي 
األكادميي  التحصيل  اخلاصة، وحتديد مستوى  األردنية 
بني  العالقة  وإبراز  اخلاصة،  األردنية  اجلامعات  يف 
التخطيط اإلسرتاتيجي والتميز األكادميي يف اجلامعات 

األردنية اخلاصة.
التحليلي  الوصفي  املنهج  الباحث  واستخدم 
ابستخدام أداة االستبانة، ومشلت عينة الدراسة )84( 
عدٍد  إىل  الدراسة  توصلت  وقد  تدريس،  هيئة  عضو 
اإلسرتاتيجي  التخطيط  واقع  ارتفاع  منها:  النتائج  من 
التميز  مستوى  وارتفاع  اخلاصة،  األردنية  اجلامعات  يف 
توجد  وكما  اخلاصة،  األردنية  اجلامعات  يف  األكادميي 
عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بني مستوى 
واقع التخطيط اإلسرتاتيجي ومستوى التميز األكادميي 

يف اجلامعات األردنية اخلاصة.
دراسة الشثري )2020م( بعنوان "واقع ومتطلبات 
لتحسني  السعودية  ابجلامعات  اإلسرتاتيجي  التخطيط 

قدرهتا التنافسية".
التخطيط  واقع  على  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت 
عن  والكشف  السعودية،  ابجلامعات  اإلسرتاتيجي 
السعودية  ابجلامعات  اإلسرتاتيجي  التخطيط  متطلبات 
لتحسني قدرهتا التنافسية، والتوصل إىل التحدايت اليت 
السعودية  ابجلامعات  اإلسرتاتيجي  التخطيط  تواجه 
واليت حتدُّ من حتسني قدرهتا التنافسية، وضع التوصيات 
املقرتحة لتحسني القدرة التنافسية ابجلامعات السعودية 

يف ضوء التخطيط اإلسرتاتيجي. 
التحليلي  الوصفي  املنهج  الباحث  واستخدم 
ابستخدام أداة االستبانة، ومشلت الدراسة أعضاء هيئة 
شاركوا يف  ومن  تربوية  إدارة  الذين ختصصهم  التدريس 
من   )69( عددهم  وبلغ  اإلسرتاتيجية،  اخلطط  إعداد 
أربع جامعات حكومية، وهي: )جامعة اإلمام حممد بن 
سعود اإلسالمية، جامعة امللك سعود، جامعة أم القرى، 
جامعة امللك خالد(، وقد توصلت الدراسة إىل عدٍد من 
النتائج منها: أنَّ من أهم متطلبات التخطيط اإلسرتاتيجي 
املادية  االعتمادات  توافر  ضرورة  السعودية  ابجلامعات 
أهم  من  وأنَّ  اإلسرتاتيجي،  التخطيط  لعملية  والالزمة 
اإلسرتاتيجي  التخطيط  ممارسة  تواجه  اليت  التحدايت 
ابجلامعات احلكومية سرعة التغريات )الكمية والنوعية( 

يف البيئة الداخلية للجامعات السعودية.
دراسة

 Usoh. Ratu. Manongko. Taroreh and Preston (2018) 
 بعنوان

“Strategic Planning towards a World-Class University”

التخطيط  وتطوير  حتسني  إىل  الدراسة  هدفت 
 Universitas Negeri اإلسرتاتيجي يف جامعة والية مااندو
Manado يف إندونيسيا للوصول إىل مستوى اجلامعات 
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لعمليات  واملراجعة  املشورة  تقدمي  وكذلك  العاملية، 
خالل  من  اجلامعة،  يف  احلالية  اإلسرتاتيجي  التخطيط 
اقرتاح إسرتاتيجيات ابتكارية بديلة، والتعرف على املوارد 
املؤسسية املختلفة اليت ميكن أن تدعم عملية التخطيط 
اإلسرتاتيجي، وذلك بتطبيق معايري ومؤشرات اجلامعات 
مرجعية  استخدامها  ميكن  واليت  العاملي  املستوى  ذات 

قياسية، لتكون قادرة على املنافسة عاملًيا.
النوعي  البحث  أسلوب  الباحثون  واستخدم 
االستكشايف وحتليل احملتوى للبياانت اليت مجُِعت بطريقة 
هيئة  عضو   )40( الدراسة  عينة  ومشلت  املقابالت، 
واإلداريني  واألكادمييني  اجلامعة  قيادات  من  تدريس 
التخطيط  عملية  يف  ومشاركة  خربة  لديهم  الذين 
اإلسرتاتيجي، وقد توصلت الدراسة إىل عدٍد من النتائج 
موافقون  مقابلتهم  متت  الذين  الدراسة  عينة  أنَّ  منها: 
هلا  التابعة  واألقسام  الكليات  تشارك  اجلامعة  أنَّ  على 
أيًضا  وتوصلت  اإلسرتاتيجي،  التخطيط  عمليات  يف 
للتخطيط اإلسرتاتيجي  اعتماد منوذج جديٍد  ينبغي  أنَّه 
من قبل اجلامعة؛ لتحسني مستوى اجلامعة يف التصنيف 

الدويل للجامعات.
دراسة عون، البيز، والعتييب )2018م( بعنوان "واقع 
نورة  األمرية  جبامعة  اإلسرتاتيجي  التخطيط  ومتطلبات 

وعالقته بتحقيق أهداف رؤية اململكة )2030("
التخطيط  واقع  على  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت 
اإلسرتاتيجي جبامعة نورة بنت عبدالرمحن، والتعرف على 
عالقة التخطيط أبهداف رؤية )2030(، والتعرف على 
درجة توافر املتطلبات التعليمية يف التخطيط اإلسرتاتيجي 
التعليم  مؤسسات  )2030( يف  رؤية  أهداف  لتحقيق 
املتطلبات  توافر  حول  الفروق  عن  والكشف  العايل، 
التعليمية يف اخلطة اإلسرتاتيجية؛ لتحقيق أهداف رؤية 
عينة  أفراد  نظر  العايل من وجهة  التعليم  )2030( يف 
الدراسة ابختالف: )املنصب اإلداري، وسنوات اخلربة، 
وعدد الدورات التدريبية يف جمال التخطيط اإلسرتاتيجي(. 

التحليلي  الوصفي  املنهج  الباحثات  واستخدمت 
ابستخدام أداة االستبانة، ومشلت عينة الدراسة )31( 
من القيادات األكادميية ابجلامعة، وقد توصلت الدراسة 
يف  اخلرجيات  مشاركة  قلة  منها:  النتائج  من  عدٍد  إىل 
التوظيف  فرص  وضعف  التخرج،  بعد  اجلامعة  أنشطة 
للطالب بعد التخرج، وحاجة اجلامعة إىل تدعيم برامج 
الفنون والثقافة واملرافق الرتفيهية، وأنَّ اجلامعة يف حاجة 
إىل تطوير البنية التحتية التقنية لدعم األحباث العلمية، 
عملياهتا يف مجيع  لدعم  مالية  مصادر  إىل  حتتاج  كما 
للجامعة  اإلسرتاتيجي  التخطيط  أهداف  وأنَّ  الربامج، 
ورؤية   ،)2030( اململكة  رؤية  أهداف  مع  تتوافق 
ورسالة اجلامعة مستقاة من رؤية اململكة )2030(، وال 
اخلطة  يف  التعليمية  املتطلبات  توافر  حول  فروق  يوجد 
اإلسرتاتيجية لتحقيق أهداف رؤية )2030( يف التعليم 
ابختالف:  الدراسة  عينة  أفراد  نظر  وجهة  من  العايل 
الدورات  وعدد  اخلربة،  وسنوات  اإلداري،  )املنصب 

التدريبية يف جمال التخطيط اإلسرتاتيجي(.
دراسة العسكر )2015م( بعنوان "متطلبات تفعيل 
التخطيط اإلسرتاتيجي يف أقسام كلية العلوم االجتماعية 
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظر 

أعضاء هيئة التدريس ابلكلية".
هدفت الدراسة إىل التعرف على أهم العوامل اإلدارية 

والفنية املؤثرة يف تفعيل تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي.
واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي، ومشلت 
عينة الدراسة )103( عضو هيئة تدريس ابلكلية، وقد 
أنَّ كال  منها:  النتائج  من  عدٍد  إىل  الدراسة  توصلت 
بدرجة  موافقة  على  حصلت  والفنية  اإلدارية  العوامل 
العوامل  حمور  العوامل يف  تلك  أبرز  وكان  جًدا،  كبرية 
اإلدارية توفر قنوات اتصال فّعالة بني اإلدارة العليا وإدارة 
القسم، ويف حمور العوامل الفنية كانت أبرز العوامل تبين 

املنهجية العلمية يف تنفيذ التخطيط.
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تقييم الدراسات السابقة:
العربية  السابقة  الدراسات  مراجعة  خالل  من   
الدراسة،  هذه  موضوع  أمهية  اتضحت  واألجنبية 
اجلامعات  واقع  على  تؤكد  بنتائج  مبجملها  وخلصت 
اإلسرتاتيجي  التخطيط  منهجية  على  واعتمادها 
الرئيسة  للوظائف  واجلودة  التطوير  لضمان  ومتطلباته؛ 
التنافسية،  امليزة  وحتقيق  اجلامعية  التعليمية  للمؤسسات 
وعمليات  أساليب  تطبيق  أمهية  عن  كشفت  كما 
متطلباته  توفري  على  وأكدت  اإلسرتاتيجي،  التخطيط 
املرجوة  النتائج  حيقق  عملية  جناحه كممارسة  لضمان 
منه الستشراف مستقبل التعليم العايل ملواكبة متطلبات 
اجلامعات  أنَّ  السابقة  الدراسات  أفرزت  العصر، كما 
اليت تطبق منهجية التخطيط اإلسرتاتيجي تواجه العديد 
من املعوقات والتحدايت اليت تؤثر على فاعلية التخطيط 
اإلسرتاتيجي، وخصوًصا يف تنفيذ اخلطط اإلسرتاتيجية 

وتقلل من الوصول إىل نتائج األهداف املرسومة.
استعرضها  اليت  السابقة  الدراسات  ساعدت   كما 
التخطيط  ومتطلبات  واقع  على  التعرف  يف  الباحث 
والكشف  والعاملية،  احمللية  اجلامعات  يف  اإلسرتاتيجي 
الدراسة  أفراد جمتمع  الفروق اإلحصائية بني  عن داللة 
جتاه واقع التخطيط اإلسرتاتيجي من وجهة نظر أعضاء 
هيئة التدريس اليت تعزى ملتغرياهتم الدميغرافية والوظيفية، 
كما استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة يف 
أداة  وبناء  البحثي  املنهج  وحتديد  النظري  اإلطار  بناء 
من  االستفادة  إىل  وصواًل  البياانت،  جلمع  الدراسة 
لنتائج  واملناقشة  التحليل  يف  السابقة  الدراسات  نتائج 

وتوصيات هذه الدراسة.
 يالحظ الباحث استخدام أغلب الدراسات السابقة 
املنهج الوصفي التحليلي يف مجيع الدراسات السابقة العربية 
واألجنبية، كما اسُتخِدمت أداة االستبانة جلمع البياانت.

أنَّ  السابقة  الدراسات  مع  الدراسة  هذه  اتفقت   
التدريس ابجلامعات  ُأجريت على أعضاء هيئة  مجيعها 

هذه  مع  اتفقت  معظمها  أنَّ  الدراسة، كما  كعينة 
التخطيط  بواقع  املتعلق  موضوعها  انحية  من  الدراسة 

اإلسرتاتيجي ومتطلباته.
 اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة كوهَّنا 
التخطيط اإلسرتاتيجي  ربطت بني واقع ممارسة مراحل 
وبني درجة توظيف متطلبات تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية، 
وهذا ما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة اليت 
تطرقت إىل واقع ممارسة عمليات التخطيط اإلسرتاتيجي 

ومتطلباته التشغيلية واإلدارية والتنظيمية واملالية.
منهج الدراسة:

تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية، اليت 
أرض  على  هي  الظاهرة كما  طبيعة  على وصف  تركز 

الواقع وتكرار حدوثها.
التحليلي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  استخدمت   
"أنَّه   )54 ص  )2013م،  وآخرون  النجار  ويُعّرِفها 
جبمع  ترغب  اليت  الظاهرة  عن  واضحة  صورة  يعطي 
وخصائص  ميزات  يصف  حبث  وإنَّه  عنها،  بياانت 
جمتمع الدراسة أو ظاهرة ما"، واملنهج الوصفي ال يقف 
واملعلومات  والبياانت  األرقام  وتبويب  مجع  على  فقط 
وحسب، وإمنا يذهب إىل أبعد من ذلك يساعد على 
وآخرون  القحطاين  يؤكده  ما  وهذا  املستقبلية  التنبؤات 
)2010م، ص205(؛ حيث يُعّرِفون البحث الوصفي 
املدروسة،  الظاهرة  الذي يهف إىل وصف  البحث  أنَّه 
أو  واملمارسات،  األوضاع  تربير  أو  املشكلة  حتديد  أو 
التقييم، أو التعرف على ما يعمله اآلخرون يف التعامل 

مع احلاالت املماثلة لوضع اخلطط املستقبلية.
املنهج  أنَّ  الباحث  يرى  الدراسة  طبيعة  حبسب   
الوصفي التحليلي أنسب املناهج العلمية وأكثرها مالئمة 
للدراسة؛ حيث يقوم بوصف مشكلة الدراسة وأبعادها، 
اليت  احلقائق  للوصول إىل  إجابة على تساؤالهتا  ويُقدِّم 

هتدف الدراسة معرفتها وتوضيحها.
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جمتمع وعينة الدراسة:
التدريس  هيئة  أعضاء  من  الدراسة  جمتمع  يتكون 
بكلية امللك فهد األمنية البالغ عددهم )420( يف العام 
الدراسي 1443هـ / 2022م، جبميع فئاهتم عضو هيئة 

تدريس )الضباط( وعضو هيئة التدريس )املدين(.
أمَّا عينة الدراسة فقد اختار الباحث عينة عشوائية 
طبقية وفًقا ملتغريات الفئة: )الدراسات األمنية، والدراسات 
جدول كرجييسي  على  الباحث  اعتمد  وقد  املدنية( 
حجم  لتحديد   )Krejcie & Morgan, 1970( ومورجان 
العينة املطلوبة اعتماًدا على حجم اجملتمع الكلي وهامش 
وآخرون،2013م،  )النجار   )%5( به  املسموح  اخلطأ 
ص108(، ووفًقا لذلك فإنَّ حجم العينة هو )201(، 
وقد ُوّزِعت االستبانة اإللكرتونية وكان عدد االستجابة 
الدراسة  عينة  يتجاوز  عدد  وهو   ،)214( لالستبانة 
املطلوبة، كما يوضح جدول رقم )6( توزيع أفراد جمتمع 

الدراسة وفًقا خلصائصهم الدميغرافية.
 وقد جرى حتديد حجم عينة كل طبقة من جمتمع 
يف كل  العينة  أفراد  حجم  حتديد  ملعادلة  وفًقا  الدراسة 

طبقة، وهي على النحو اآليت:

عدد أفراد عينة الطبقة =
عدد أفراد الطبقة

* حجم العينة
عدد أفراد اجملتمع

ويوضح اجلدول اآليت عدد أفراد العينة العشوائية يف كل 
طبقة من عينة الدراسة.

جدول )1(: حتديد عدد أفراد العينة العشوائية الطبقية.

عدد أفراد اجملتمع يف الفئة
كل طبقة

عدد أفراد العينة 
العشوائية الطبقية املناسبة

عضو هيئة تدريس 
330157)ضابط(.

عضو هيئة تدريس 
9044)ضابط(.

420201اجملموع

أداة الدراسة ومراحل تصميمها:
ا: أداة مجع البياانت والوسيلة   تُعرَّف أداة الدراسة أبهَّنَّ
اليت تتم بوساطتها عملية مجع البياانت، هبدف اختبار 

)القحطاين  تساؤالته  اإلجابة عن  أو  البحث  فرضيات 
وآخرون، 2010م، ص287(.

واملعلومات  البياانت  ونوعية  الدراسة  لطبيعة  وفًقا   
خالل  من  وصفية  دراسة  ا  وأهَّنَّ عليها،  احلصول  املراد 
أداة  الباحث  استخدم  فقد  التحليلي،  الوصفي  املنهج 
االستبانة كأداة جلمع املعلومات الالزمة هلذه الدراسة، 
بنسبة  يتمتعون  فهم  الدراسة،  جملتمع  مناسبة  وبوصفها 
مثل  إجراء  أمهية  مدركني  التعليمي،  التأهيل  من  عالية 

هذه الدراسة لتحقق أهدافها.
وإخضاعها  الدراسة  أداة  إبعداد  الباحث  قام   
البناء، واختبارات الصدق والثبات  العلمية يف  لألسس 

وفق املراحل اآلتية:
املرحلة األوىل: بناء أداة الدراسة:

من  انطالقًا  االستبانة  أداة  بصياغة  الباحث  قام   
موضوع  تناولت  اليت  واألحباث  السابقة  الدراسات 
ذات  املتعددة  واملصادر  املراجع  من  وكذلك  الدراسة، 
الصلة مبوضوع الدراسة، والبحوث والدراسات السابقة 
املقاييس  دراسة  وجرى  الدراسة،  موضوع  تناولت  اليت 
يف تلك الدراسات وحتليلها وإجراء التعديالت املناسبة 
مبا يتوافق مع أهداف هذه الدراسة، وتكّونت االستبانة 

بصورهتا األولية من جزأين مها:
اجلزء األول: البياانت األولية ألفراد الدراسة:

تتضمن  اليت  للدراسة،  املستقلة  ابملتغريات  يتعلق 
املتغريات املتعلقة ابخلصائص الشخصية والوظيفية ألفراد 
الفئة، عدد  العلمي،  املؤهل  الدراسة ممثلة يف )اجلنس، 

سنوات اخلربة(.
اجلزء الثاين: حماور الدراسة: 

يشتمل على حماور الدراسة الرئيسة، ومن خالهلا جيري 
امللك  التخطيط اإلسرتاتيجي بكلية  التعرف على واقع 
فهد األمنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وتبىنَّ 
الباحث يف إعداد أسئلة االستبانة، أسئلة ذات إجاابت 
وقد  املطروح،  للسؤال  احملتملة  اإلجابة  حتدد  مغلقة 
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استخدم الباحث مقياس ليكرت ذي التدرج اخلماسي، 
ويعطي مقياس ليكرت للمستجيب جمموعة من اخليارات 
اليت  ترتاوح ما بني موافق جًدا إىل غري موافق إطالقًا، 
ميكن من خالهلا حتديد درجة موافقته أو عدم موافقته 
)القحطاين وآخرون،2010م، ص252(، ويقابل كل 
عبارة من العبارات درجات حسب مقياس ليكرت، وقد 
ُوّزِعت درجات املقياس من )5( إىل )1(، وقد تكوَّن 
هذا اجلزء من حموران رئيسيان موزعة على النحو اآليت:

التخطيط  مراحل  ممارسة  واقع  األول:  احملور 
اإلسرتاتيجي بكلية امللك فهد األمنية:

 وقد أُدرج هذا احملور يف أداة الدراسة للتعرف على 
واقع ممارسة مراحل التخطيط اإلسرتاتيجي بكلية امللك 
فهد األمنية، وقد اعتمد الباحث يف إعداد هذا احملور 
هذا  ويشمل  املتدرج،  اخلماسي  ليكرت  مقياس  على 
هذا  فقرات  من  فقرة  ويقابل كل  عبارة،   )16( احملور 
احملور قائمة حتمل العبارات اآلتية: )موافق بدرجة كبرية 
جًدا، موافق بدرجة كبرية، موافق بدرجة متوسطة، موافق 
بدرجة قليلة، موافق بدرجة قليلة جًدا(، انظر امللحق رقم 

)1( استبانة الدراسة. 
اخلطة  تنفيذ  متطلبات  توظيف  درجة  الثاين:  احملور 

اإلسرتاتيجية بكلية امللك فهد األمنية:
 وقد أُدرج هذا احملور يف أداة الدراسة للتعرف على 
درجة توظيف متطلبات تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية بكلية 
امللك فهد األمنية، وقد اعتمد الباحث يف إعداد هذا 
ويشمل  املتدرج،  اخلماسي  ليكرت  مقياس  على  احملور 
هذا احملور )10( عبارات، ويقابل كل فقرة من فقرات 
هذا احملور قائمة حتمل العبارات اآلتية: )موافق بدرجة 
كبرية جًدا، موافق بدرجة كبرية، موافق بدرجة متوسطة، 
انظر  جًدا(،  قليلة  بدرجة  موافق  قليلة،  بدرجة  موافق 

امللحق رقم )1( استبانة الدراسة. 
املرحلة الثانية: وصف أداة الدراسة:

االتساق  على صدق  الدراسة  أداة  وصف  يشتمل 
الظاهري لألداة، وثبات وصدق االتساق الداخلي ألداة 

الدراسة، وذلك على النحو اآليت:
 أ- صدق االتساق الظاهري )اخلارجي( ألداة الدراسة:

يقصد بصدق أداة الدراسة: هو أن يقيس املقياس 
2013م،  وآخرون،  )النجار  لقياسه  أصاًل  وضع  ما 
ص147(، وللتعرف على مدى صدق أداة الدراسة يف 
قياس ما ُوضعت له، ُعِرضت على عدٍد من احملكمني 
والتخطيط  اإلدارة  جمال  يف  األكادمييني  املختصني  من 
اإلسرتاتيجي داخل كلية امللك فهد األمنية وخارجها من 
أعضاء هيئة التدريس، إلبداء مالحظاهتم وآرائهم حول 
صحة العبارات ووضوحها وسالمة لغتها، ومدى قياسها 
ملا ُوِضعت له، ومدى انتمائها للمحور الذي حيتويها، 
الباحث إبعداد أداة هذه  ويف ضوء آراء احملكمني قام 

الدراسة بصورهتا النهائية، انظر امللحق رقم )1(.
البنائي(  )الصدق  الداخلي  االتساق  صدق   ب- 

ألداة الدراسة:
يعطي  درجة  أي  إىل  الدراسة:  أداة  بثبات  ويقصد 
فيها  يستخدم  مرة  عند كل  متقاربة  قراءات  املقياس 
قام  فقد  ص236(،  وآخرون،2010م،  )القحطاين 
الباحث إبجراء دراسة أولية استطالعية من أفراد جمتمع 
الدراسة قدرها )30( مفردة للتأكد من الصدق البنائي.

أواًل: الثبات:
ابستخدام  الدراسة  أداة  ثبات  من  التحقق  جرى 
معامل ألفا كرونباخ )Cronbach’s Alpha( والنتائج اآلتية 

تبني ذلك:
جدول رقم )2(  معامالت الثبات ملعامل ألفا كرونباخ حملاور االستبانة.
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معامل الثبات )ألفا(احملور 
احملور األول: واقع ممارسة مراحل التخطيط 

0.94اإلسرتاتيجي بكلية امللك فهد األمنية.

احملور الثاين: درجة توظيف متطلبات تنفيذ اخلطة 
0.95اإلسرتاتيجية بكلية امللك فهد األمنية.

0.96كامل حماور االستبانة

الثبات  معامالت  أنَّ   )2( رقم  اجلدول  من  يتضح 
ملعامل ألفا كرونباخ للمحور األول: واقع ممارسة مراحل 
بلغ  األمنية  فهد  امللك  بكلية  اإلسرتاتيجي  التخطيط 
متطلبات  توظيف  درجة  الثاين:  وللمحور   ،)0.94(
تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية بكلية امللك فهد األمنية بلغ 
)0.95(، ولكامل حماور االستبانة بلغ )0.96( ومجعيها 
تتمتع بدرجة ثبات عالية وجًدا ومقبولة إلجراء الدراسة.

اثنًيا: صدق البناء:
الدراسة  أداة  البناء  صدق  من  التحقق  جرى 
 )Pearson Correlation( ابستخدام معامل ارتباط بريسون

والنتائج اآلتية تبني ذلك:
مراحل  ممارسة  واقع  األول:  احملور  عبارات  صدق   )3( رقم  جدول 

التخطيط اإلسرتاتيجي بكلية امللك فهد األمنية: ن = 30.

ارتباط بريسون فقرة 
ارتباط بريسون فقرة ابحملور

ارتباط بريسون فقرة ابحملور
ابحملور

1**0.7847**0.82613**0.795
2**0.8088**0.78514**0.802
3**0.8139**0.87515**0.811
4**0.72210**0.89416**0.772
5**0.74511**0.647----
6**0.81712**0.807----

** دال: 0.01. 
معامالت االرتباط ابحملور دالة يف مستوى 0.01.

الثاين:درجة توظيف متطلبات  جدول رقم )4( صدق عبارات احملور 
تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية بكلية امللك فهد األمنية: ن = 30.

ارتباط بريسون فقرة ارتباط بريسون فقرة 
1**0.7847**0.819
2**0.8558**0.845
3**0.8469**0.893
4**0.86010**0.876
5**0.816----
6**0.793----

** دال: 0.01. 

معامالت االرتباط ابحملور دالة يف مستوى 0.01.
األساليب اإلحصائية املستخدمة يف التحليل: 

بعد حساب كلٍّ من:
 أ	 معامل بريسون )Pearson Correlation( ملعرفة االتساق 

بني الفقرات وحماور وأبعاد األداة.
ملعرفة   )Cronbach’s Alpha( ألفا كرونباخ  معامل   ب	 

ثبات األداة.
 )One Way Anova( ج – اختبار حتليل التباين األحادي
العلمي،  للمؤهل  وفًقا  العينة  أفراد  بنني  الفروق  ملعرفة 

ووفًقا للفئة، ووفًقا للعدد سنوات اخلربة.
د	 اختبار )T-Test( ملعرفة الفروق بني أفراد العينة وفًقا 

للجنس.
قام الباحث ابستخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:

عينة  خصائص  ملعرفة  املئوية  والنسب  التكرارات   •
الدراسة واستجاابهتم على أداة الدراسة.

ملعرفة  املعياري،  واالحنراف  احلسايب،  املتوسط   •
استجاابت عينة الدراسة على فقرات وحماور األداة.

• املتوسط املوزون وحسب بضرب التكرار لالستجاابت 
استجاابت  وتكرار   ،5  × جًدا(  بدرجة كبرية  )موافق 
)موافق بدرجة كبرية( × 4، وتكرار استجاابت )موافق 
)موافق  استجاابت  وتكرار   ،3  × متوسطة(  بدرجة 
بدرجة قليلة( × 2، وتكرار استجاابت )موافق بدرجة 

قليلة جًدا( × 1.
• وجرى حتديد طول الفئة لالستجابة كاآليت: املدى )5-

1=4(، وتقسيمه على عدد اخلالاي أي:)5/4=0,8(، 
ومن مثَّ تكوين فئات االستجابة على النحو اآليت:

جدول رقم )5( ُسلَّم تقييم فئات ودرجات املوافقة.
درجة املوافقةدرجة مقياس ليكرتالفئات

ضعيفة جًدا.موافق بدرجة قليلة جًدا.1.00 إىل 1.80

ضعيفة.موافق بدرجة قليلة.1.81 إىل 2.60

متوسطة.موافق بدرجة متوسطة.2.61 إىل 3.40

مرتفعة.موافق بدرجة كبرية.3.41 إىل 4.20

مرتفعة جًدا. موافق بدرجة كبرية جًدا. 4.21 إىل 5.00
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عرض بياانت الدراسة، وحتليلها ومناقشة نتائجها:
الدراسة  أسئلة  عن  اإلجابة  نتائج  الباحث  يعرض 
النتائج  وحتليل  الدراسة،  إليها  توصلت  واليت  التطبيقية 
وتقدمي تفسري لتلك النتائج وربطها مبا سبق من دارسات 
امليدانية  الدراسة  نتائج  استخراج  جرى  حيث  سابقة؛ 
على عينة الدراسة من خالل مجع البياانت املطلوبة، واليت 
جتيب عن أسئلة الدراسة مبا حيقق اهلدف من الدراسة 
التخطيط  واقع  للتعرف  نتائج  إىل  ابلوصول  وأمهيتها 
نظر  وجهة  من  األمنية  فهد  امللك  بكلية  اإلسرتاتيجي 

أعضاء هيئة التدريس.
وحتليلها  الدراسة،  بياانت  عرض  الباحث  ويتناول 

ومناقشة نتائجها وفق اآليت:
األول: النتائج املتعلقة خبصائص عينة الدراسة.

الثاين: النتائج املتعلقة ابإلجابة عن أسئلة الدراسة. 
النتائج املتعلقة خبصائص عينة الدراسة:

لعينة  األولية  البياانت  مجع  إىل  الدراسة  هدفت 
الدراسة، واليت اتسمت بعدٍد من اخلصائص اليت حدَّدهتا 
ميكن  املتغريات  تلك  ضوء  ويف  الدميغرافية،  املتغريات 

حتديد خصائص عينة أفراد الدراسة على النحو اآليت:
جدول رقم )6( توزيع أفراد جمتمع الدراسة وفًقا خلصائصهم الدميغرافية.

النسبةالتكرارالفئاتاملتغري

اجلنس
95.3 204ذكر
4.7 10انثى

100 214اجملموع

املؤهل 

العلمي

29.4 63بكالوريوس
36 77ماجستري
34.6 74دكتوراه
100 214اجملموع

الفئة
14165.9عضو هيئة تدريس )ضابط(
7334.1عضو هيئة تدريس )مدين(

214100اجملموع

النسبةالتكرارالفئاتاملتغري

عدد 

سنوات 

اخلربة

2310.7أقل من 5 سنوات
من 5 إىل أقل من 10 

سنوات
3516.4

من 10 إىل أقل من 20 

سنة
10750

4922.9من 20 سنة فأكثر
214100اجملموع

ما  ميثلون  أنَّ )204(  يتضح من اجلدول رقم )6( 
نسبة 95.3% من فئة أفراد جمتمع الدراسة املستجيبني 
للدراسة هم ذكور، مقابل )10( ميثلون ما نسبته %4.7 

من اإلانث. 
وكما يتضح من نتائج هذا املتغري أنَّ جمتمع الدراسة 
األكثر هم ذكور؛ نظرًا لكون اجملتمع يف الكلية النسبة 

األعلى ذكور وبدرجة كبرية.
ويتضح من اجلدول: أنَّ )77( ميثلون ما نسبته %36 
الدراسة مؤهلهم ماجستري وهم  أفراد جمتمع  من إمجايل 
الفئة األكرب، بينما )74( منهم ميثلون ما نسبته %34.6 
 %29.4 نسبته  ما   )63( وكذلك  دكتوراه،  مؤهلهم 

مؤهلهم بكالوريوس. 
الدراسة  جمتمع  ملؤهالت  النتيجة  هذه  ضوء  وعلى 
يدل على أنَّ معدل التعليم مرتفع لديهم، وهذا ميثل أمهية 
مستوى  يرفع  للمبحوثني  العايل  التأهيل  للدراسة كون 
اإلدراك والوعي لديهم أبمهية حماور دراسة واقع التخطيط 

اإلسرتاتيجي انطالقًا من خلفيتهم العلمية.
ويتضح من اجلدول: أنَّ )141( فرًدا من أفراد جمتمع 
جمتمع  إمجايل  من   %65.9 نسبته  ما  ميثلون  الدراسة 
الفئة  وهم  )ضابط(  تدريس  هيئة  عضو  من  الدراسة 
 %34.1 نسبته  ما  ميثلون  منهم   )73( مقابل  األكثر، 
تدريس  هيئة  فئة عضو  من  الدراسة  جمتمع  إمجايل  من 

)مدين(. 
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وتدل النتيجة أنَّ هناك تنوًعا يف فئات جمتمع الدراسة، 
مما يساعد بدرجة أكرب على حتديد معرفة أفراد جمتمع 

الدراسة أبمهية دراسة واقع التخطيط اإلسرتاتيجي.
عينة  من  أفراد   )107( أنَّ  اجلدول:  من  ويتضح 
الدراسة ميثلون ما نسبته 50% من عينة الدراسة عدد 
سنوات خربهتم من 10 إىل أقل من 20 سنة، أي: الفئة 
األكثر من أفراد عينة الدراسة، بينما )49( منهم ميثلون 
ما نسبته 22.9% من عينة الدراسة عدد سنوات خربهتم 
من 20 سنة فأكثر، بينما )35( منهم ميثلون ما نسبته 
16.4% من عينة الدراسة عدد سنوات خربهتم من 5 
إىل أقل من 10 سنوات، مقابل )23( منهم ميثلون ما 
الدراسة عدد سنوات خربهتم  نسبته 10.7% من عينة 

أقل من 5 سنوات.

لعدد  توزيًعا  هناك  أنَّ  على  السابقة  النتيجة  تدل 
سنوات اخلربة يف جمال العمل وأنَّ املبحوثني من أصحاب 
أمهية  الدراسة  اكتساب  يف  يساعد  مما  الطويلة،  اخلربة 
عملية من واقع التجربة، والنتيجة تدل أيًضا على ارتفاع 

عامل اخلربة الذي يعدُّ من النضج األكادميي لديهم.
النتائج املتعلقة ابإلجابة عن أسئلة الدارسة:

التخطيط  مراحل  ممارسة  واقع  ما  األول:  السؤال 
اإلسرتاتيجي بكلية امللك فهد األمنية؟

للتعرف على واقع ممارسة مراحل التخطيط اإلسرتاتيجي 
بكلية امللك فهد األمنية، مت حساب التكرارات والنسب 
املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات  املئوية 
النتائج كما يوضحها اجلدول اآليت: والرتب، وجاءت 

جدول رقم )7( استجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات احملور األول: واقع ممارسة مراحل التخطيط اإلسرتاتيجي بكلية امللك فهد األمنية، 
مرتبة تنازلًيا حسب أعلى متوسط حسايب، وأقل احنراف معياري يف حالة تساوي املتوسط احلسايب:

العبارات
موافق بدرجة كبرية جدًا

اإلجاابت 

ايب
حلس

ط ا
وس

املت

ري
عيا

 امل
ف

حنرا
اال

فقة
ملوا

ة ا
درج

ب
رتتي

ال
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ة ك

درج
ق ب

واف
م

جة 
در

ق ب
واف

م
طة

وس
مت

يلة
 قل

رجة
 بد

فق
موا

لة 
قلي

جة 
در

ق ب
واف

م
جدًا

تقوم الكلية بتحديد خطوات إعداد اخلطة 2
اإلسرتاتيجية واملنهجية املتعلقة هبا.

1.3822333ك
1مرتفعة جدًا4.300.825

%48.138.310.71.41.4

تقوم الكلية بتحديد أهداف إسرتاتيجية 13
طموحة وواقعية. 

107752354ك
2مرتفعة جدًا4.280.888

%503510.72.31.9

تقوم الكلية بتحديد رؤية واضحة 10
وطموحة.

101792482ك
3مرتفعة جدًا4.250.869

%47.236.911.23.70.9

تشرك الكلية املستفيدين من داخلها 6
وخارجها يف إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية.

958717105ك
4مرتفعة جدًا4.200.940

%44.440.77.94.72.3

تقوم الكلية بتحديد رسالة توضح الغرض 11
من إنشائها.

83912686ك
5مرتفعة4.100.950

%38.842.512.13.72.8

تقوم الكلية بتحديد القيم اليت تضبط 12
السلوك وتوجه العاملني هبا.

9185171011ك
6مرتفعة4.091.072

%42.53977.94.75.1

تقوم الكلية بصياغة وثيقة خطة إسرتاتيجية 16
شاملة ومعتمدة.

8487221110ك
7مرتفعة4.041.060

%39.340.710.35.14.7

تقوم الكلية إبجراء املقارانت املرجعية 9
لتحليل األداء وحتديد الفجوات.

848324158ك
8مرتفعة4.021.061

%39.338.811.273.7

تقوم الكلية بتحليل البيئة اخلارجية ملعرفة 8
الفرص والتحدايت.

778436125ك
9مرتفعة4.000.983

%3639.316.85.62.3

تقوم الكلية بتحليل البيئة الداخلية ملعرفة 7
نقاط القوة والضعف.

778431175ك
10مرتفعة3.981.018

%3639.314.57.92.3
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العبارات
موافق بدرجة كبرية جدًا
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تقوم الكلية بتحديد اجلدول الزمين إلعداد  3
اخلطة اإلسرتاتيجية..

7775361214ك
11مرتفعة3.881.154

%363516.85.66.5

تقوم الكلية بتشكيل فريق إعداد اخلطة  1
اإلسرتاتيجية وحتديد مهامه.

6376481710ك
12مرتفعة3.771.100

%29.435.522.47.94.7

تقوم الكلية ببناء مبادرات إسرتاتيجية 15
حمققة لألهداف اإلسرتاتيجية.

6684301618ك
13مرتفعة3.761.207

%30.839.3147.58.4

تقوم الكلية بتحديد املعلومات املطلوبة 5
لبناء اخلطة اإلسرتاتيجية وآلية مجعها.

6082421812ك
14مرتفعة3.741.122

%2838.319.68.45.6

14
تقوم الكلية بتحديد مؤشرات أداء تقيس 
مدى التقدم والنجاح ومرتبطة ابألهداف 

اإلسرتاتيجية.

5780521411ك
15مرتفعة3.731.081

%26.637.414.36.55.1

تقوم الكلية بتحديد أصحاب العالقة 4
املؤثرين واملتأثرين ابخلطة اإلسرتاتيجية.

5586411913ك
16مرتفعة3.701.126

%25.740.219.28.96.1
مرتفعة3.990.819واقع ممارسة مراحل التخطيط اإلسرتاتيجي بكلية امللك فهد األمنية.

يتبني من نتائج اجلدول رقم )7( اآليت:
ـ املتوسط احلسايب العام لعبارات احملور بلغ 3.99، 
وهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات املقياس 
اخلماسي من )3.41 إىل 4.20(، وهي الفئة اليت تدل 
الدراسة  عينة  أفراد  إنَّ  أي:  بدرجة كبرية،  موافق  على 
مراحل  ممارسة  واقع  على  )مرتفعة(،  بدرجة  موافقون 

التخطيط اإلسرتاتيجي بكلية امللك فهد األمنية.
الدراسة موافقون  أفراد عينة  النتائج أنَّ  ويتضح من 
بدرجة )مرتفعة جًدا( على أربع عبارات من حمور واقع 
ممارسة مراحل التخطيط اإلسرتاتيجي بكلية امللك فهد 
األمنية، تتمثل يف العبارات رقم )2 13 10 6(، اليت 
جرى ترتيبهما تنازلًيا حسب إجاابت أفراد عينة الدراسة 

على موافقتهم بدرجة )مرتفعة جًدا(، كاآليت:
جاءت العبارة رقم )2( وحمتواها "تقوم الكلية بتحديد . 1

خطوات إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية واملنهجية املتعلقة 
عينة  أفراد  إجاابت  حيث  من  األوىل،  ابملرتبة  هبا" 
الدراسة على موافقتهم بدرجة مرتفعة جًدا مبتوسط 
حسايب )4.30 من 5(، واحنراٍف معياري )0.825(. 

الكلية . 2 "تقوم  وحمتواها   )13( رقم  العبارة  جاءت 
بتحديد أهداف إسرتاتيجية طموحة وواقعية" ابملرتبة 
الثانية، من حيث إجاابت أفراد عينة الدراسة على 
موافقتهم بدرجة مرتفعة جًدا مبتوسط حسايب )4.28 

من 5(، واحنراف معياري )0.888(. 
الكلية . 3 تقوم   " وحمتواها   )10( رقم  العبارة  جاءت 

بتحديد رؤية واضحة وطموحة " ابملرتبة الثالثة، من 
موافقتهم  على  الدراسة  عينة  أفراد  إجاابت  حيث 
بدرجة مرتفعة جًدا مبتوسط حسايب )4.25 من 5(، 

 .)0.869( معياري  واحنراٍف 
الكلية . 4 تشرك   " وحمتواها   )6( رقم  العبارة  جاءت 

اخلطة  إعداد  يف  وخارجها  داخلها  من  املستفيدين 
اإلسرتاتيجية " ابملرتبة الرابعة، من حيث إجاابت أفراد 
عينة الدراسة على موافقتهم بدرجة مرتفعة جًدا مبتوسط 
حسايب )4.20 من 5(، واحنراٍف معياري )0.940(. 
الدراسة  عينة  أفراد  أنَّ  النتائج:  من  يتضح  كما 
موافقون بدرجة )مرتفعة( على إحدى عشرة عبارة من 
حمور واقع ممارسة مراحل التخطيط اإلسرتاتيجي بكلية 
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امللك فهد األمنية، وتتمثل يف العبارات رقم )11 12 
16 9 8 7 3 1 15 5 14 4(، اليت جرى ترتيبها 
تنازلًيا حسب إجاابت أفراد عينة الدراسة على موافقتهم 

مرتفعة، كاآليت: 
الكلية . 1 تقوم   " وحمتواها   )11( رقم  العبارة  جاءت 

بتحديد رسالة توضح الغرض من إنشائها " ابملرتبة 
األوىل، من حيث إجاابت أفراد عينة الدراسة على 
واحنراٍف   )5 من   4.10( مرتفعة  بدرجة  موافقتهم 

 .)0.950( معياري 
الكلية . 2 تقوم   " وحمتواها   )12( رقم  العبارة  جاءت 

العاملني  القيم اليت تضبط السلوك وتوجه  بتحديد 
هبا " ابملرتبة الثانية، من حيث إجاابت أفراد عينة 
الدراسة على موافقتهم بدرجة مرتفعة )4.09 من 

 .)1.072( معياري  واحنراف   ،)5
الكلية . 3 تقوم   " وحمتواها   )16( رقم  العبارة  جاءت 

بصياغة وثيقة خطة إسرتاتيجية شاملة ومعتمدة " 
ابملرتبة الثالثة، من حيث إجاابت أفراد عينة الدراسة 
 ،)5 من   4.04( مرتفعة  بدرجة  موافقتهم  على 

.)1.060( معياري  واحنراٍف 
الكلية . 4 "تقوم  وحمتواها   )9( رقم  العبارة  جاءت 

وحتديد  األداء  لتحليل  املرجعية  املقارانت  إبجراء 
الفجوات" ابملرتبة الرابعة، من حيث إجاابت أفراد 
عينة الدراسة على موافقتهم بدرجة مرتفعة )4.02 

.)1.061( معياري  واحنراٍف   ،)5 من 
الكلية . 5 تقوم   " وحمتواها   )8( رقم  العبارة  جاءت 

والتحدايت"  الفرص  ملعرفة  اخلارجية  البيئة  بتحليل 
عينة  أفراد  إجاابت  حيث  من  اخلامسة،  ابملرتبة 
الدراسة على موافقتهم بدرجة مرتفعة )4.00 من 

.)0.983( معياري  واحنراٍف   ،)5
الكلية . 6 "تقوم  وحمتواها   )7( رقم  العبارة  جاءت 

بتحليل البيئة الداخلية ملعرفة نقاط القوة والضعف" 
عينة  أفراد  إجاابت  حيث  من  السادسة،  ابملرتبة 

الدراسة على موافقتهم بدرجة مرتفعة )3.98 من 
.)1.018( معياري  واحنراف   ،)5

الكلية . 7 "تقوم  وحمتواها   )3( رقم  العبارة  جاءت 
بتحديد اجلدول الزمين إلعداد اخلطة اإلسرتاتيجية" 
عينة  أفراد  إجاابت  حيث  من  السابعة،  ابملرتبة 
الدراسة على موافقتهم بدرجة مرتفعة )3.88 من 

.)1.154( معياري  واحنراٍف   ،)5
الكلية . 8 "تقوم  وحمتواها   )1( رقم  العبارة  جاءت 

وحتديد  اإلسرتاتيجية  اخلطة  إعداد  فريق  بتشكيل 
أفراد  إجاابت  حيث  من  الثامنة،  ابملرتبة  مهامه" 
عينة الدراسة على موافقتهم بدرجة مرتفعة )3.77 

.)1.100( معياري  واحنراٍف   ،)5 من 
جاءت العبارة رقم )15( وحمتواها "تقوم الكلية ببناء . 9

مبادرات إسرتاتيجية حمققة لألهداف اإلسرتاتيجية 
عينة  أفراد  إجاابت  حيث  من  التاسعة،  "ابملرتبة 
الدراسة على موافقتهم بدرجة مرتفعة )3.76 من 

5(، واحنراف معياري )1.207(.
الكلية . 10 "تقوم  وحمتواها   )5( رقم  العبارة  جاءت 

بتحديد املعلومات املطلوبة لبناء اخلطة اإلسرتاتيجية 
إجاابت  من حيث  العاشرة،  ابملرتبة  وآلية مجعها" 
مرتفعة  بدرجة  موافقتهم  على  الدراسة  عينة  أفراد 

.)1.122( معياري  واحنراٍف   )5 من   3.74(
الكلية . 11 "تقوم  وحمتواها   )14( رقم  العبارة  جاءت 

بتحديد مؤشرات أداء تقيس مدى التقدم والنجاح 
احلادية  ابملرتبة   " اإلسرتاتيجية  ابألهداف  ومرتبطة 
عشرة، من حيث إجاابت أفراد عينة الدراسة على 
موافقتهم بدرجة مرتفعة )3.73 من 5(، واحنراٍف 

.)1.081( معياري 
الكلية . 12 "تقوم  وحمتواها   )4( رقم  العبارة  جاءت 

بتحديد أصحاب العالقة املؤثرين واملتأثرين ابخلطة 
حيث  من  عشرة،  الثانية  ابملرتبة  اإلسرتاتيجية" 
بدرجة  الدراسة على موافقتهم  أفراد عينة  إجاابت 
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مرتفعة )3.70 من 5(، واحنراٍف معياري )1.126(. 

أبرز  أنَّ  أعاله:  املوضحة  النتائج  يتضح من خالل 
امللك  بكلية  اإلسرتاتيجي  التخطيط  مراحل  ممارسة 
اخلطة  إعداد  من خالل حتديد خطوات  األمنية،  فهد 
أهداف  وحتديد  هبا،  املتعلقة  واملنهجية  اإلسرتاتيجية 
واضحة  رؤية  وحتديد  وواقعية،  طموحة  إسرتاتيجية 
وطموحة، وإشراك املستفيدين من داخل وخارج الكلية 

يف إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية.
التخطيط  مراحل  ممارسة  ارتفاع  الباحث  ويعزو 
أعضاء  لدى  األمنية  فهد  امللك  بكلية  اإلسرتاتيجي 
هبا  قامت  اليت  العلمية،  املنهجية  إىل  التدريس  هيئة 
الكلية يف اإلعداد خلطتها اإلسرتاتيجية، وذلك مبشاركة 
مجيع اإلدارات واألقسام العلمية والقطاعات املستفيدة 
التخطيط  مراحل  من  مرحلة  وذلك يف كل  والطالب، 
واالجتماعات  العمل  بورش  ابملشاركة  اإلسرتاتيجي 
اخلطة  إلعداد  الزمين  اجلدول  وفق  واملقابالت 
اإلسرتاتيجية، وأيًضا ما صاحبها من خطة إعالمية لنشر 
ثقافة التخطيط اإلسرتاتيجي والوعي أبمهيته للمؤسسات 

التعليمة بوجٍه عام، والكلية بوجٍه خاص. 
تتفق هذه النتيجة مع دراسة اجلنويب )2020م( اليت 
توصلت إىل أنَّ من أهم مراحل التخطيط اإلسرتاتيجي 
التخطيط  فرق  )تشكيل  للتخطيط  التخطيط  مبرحلة 
وحتديد مهامها(، ويف مرحلة تشخيص الواقع )تشخيص 

وقوهتا(،  ضعفها  نقاط  وحتديد  للكلية  الداخلية  البيئة 
ويف مرحلة حتديد التوجهات اإلسرتاتيجية )تبين الكلية 
وفق تشخيصها لواقع رؤيتها املستقبلية(، كما تتفق هذه 
النتيجة مع دراسة عون وآخرين )2018م( اليت بيَّنت 
إمكاانهتا وأنَّ  بناًء على  نورة واقعية؛  أنَّ رسالة جامعة 
أهدافها اإلسرتاتيجية املؤسسية تقوم على تعزيز املشاركة 
مع اجملتمع احمللي، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العسكر 
العوامل  أبرز  من  أنَّ  إىل  توصلت  اليت  )2015م( 
اإلسرتاتيجي  التخطيط  تطبيق  تفعيل  يف  املؤثرة  الفنية 
هذه  وتتفق  التخطيط،  تنفيذ  العلمية يف  املنهجية  تبينِّ 
النتيجة مع دراسة حسن )2020م( اليت أوضحت أنَّ 
تتوافر  للتخطيط اإلسرتاتيجي  التنظيمية  املتطلبات  أبرز 
ابجلامعة خطة إسرتاتيجية مكتوبة ومعتمدة، وتتفق هذه 
اليت  )2018م(   Usoh, et al دراسة  مع  جزئًيا  النتيجة 
موافقون  مقابلتهم  متت  الذين  الدراسة  عينة  أنَّ  بيَّنت 
على أنَّ اجلامعة تشارك الكليات واألقسام التابعة هلا يف 

عمليات التخطيط اإلسرتاتيجي.
السؤال الثاين: ما درجة توظيف متطلبات تنفيذ اخلطة 

اإلسرتاتيجية بكلية امللك فهد األمنية؟
اخلطة  تنفيذ  متطلبات  توظيف  للتعرف على درجة 
األمنية، جرى حساب  فهد  امللك  بكلية  اإلسرتاتيجية 
احلسابية  املتوسطات  املئوية  والنسب  التكرارات 
كما  النتائج  وجاءت  والرتب،  املعيارية  واالحنرافات 

يوضحها اجلدول اآليت:
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جدول رقم )8( استجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات احملور الثاين: درجة توظيف متطلبات تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية بكلية امللك فهد األمنية، 
مرتبة تنازلًيا حسب أعلى متوسط حسايب، وأقل احنراٍف معياري يف حالة تساوي املتوسط احلسايب.

العباراتم
موافق بدرجة كبرية جدًا
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6
تقوم الكلية بتوزيع األدوار واملسؤوليات 
للجهات املالكة لألهداف اإلسرتاتيجية 

واملبادرات.

987323155ك
1مرتفعة4.141.020

%45.843.110.772.3

تقوم الكلية بتشكيل جلنة إلدارة اخلطة 4
اإلسرتاتيجية.

89833147ك
2مرتفعة4.130.956

%41.638.814.51.93.3

1
تقوم الكلية بصياغة خطة تنفيذية لكافة 
وحداهتا متثل اخلطة اإلسرتاتيجية إطارًا 

مرجعًيا هلا.

92694355ك
3مرتفعة4.110.962

%4332.220.12.32.3

تتضمن اخلطة التنفيذية للكلية تقديرًا 3
للمخاطر احملتملة وآليات التعامل معها.

79804096ك
4مرتفعة4.010.990

%36.937.418.74.22.8

تقوم الكلية بتحديد اجلدول الزمين لتنفيذ 2
اخلطة اإلسرتاتيجية.

827733166ك
5مرتفعة3.991.045

%38.33615.47.53.8

يعتمد جملس الكلية ما حيال إليه من جلنة 8
إدارة اخلطة اإلسرتاتيجية.

7488321010ك
6مرتفعة3.961.051

%34.641.1154.74.7

9
تقوم الكلية برفع تقارير دورية للمتابعة 

والتقييم وفق مراحل تنفيذ اخلطة 
اإلسرتاتيجية.

6590331511ك
7مرتفعة3.851.088

%30.442.115.475.1

تناقش إدارة الكلية التقارير وتتخذ القرارات 10
التصحيحية ابملشاركة مع وحداهتا املختلفة. 

6776451511ك
8مرتفعة3.801.115

%31.335.52175.1

5
تقوم الكلية إبعداد دليل تنفيذ اخلطة 
اإلسرتاتيجية حمدد األدوار واملسؤوليات 

ومناذج التقارير.

6274491910ك
9مرتفعة3.741.110

%2934.622.98.94.7

تناقش جلنة إدارة اخلطة اإلسرتاتيجية 7
طلبات اإلضافة والتغيري.

5879511412ك
10مرتفعة3.731.100

%27.136.923.86.55.6
مرتفعة3.930.889درجة توظيف متطلبات تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية بكلية امللك فهد األمنية

 يتبني من نتائج اجلدول رقم )8( اآليت:
ـ املتوسط احلسايب العام لعبارات احملور بلغ 3.93، 
وهو متوسط يقع ضمن الفئة الرابعة من فئات املقياس 
اخلماسي من )3.41 إىل 4.20(، وهي الفئة اليت تدل 
الدراسة  عينة  أفراد  إنَّ  أي:  بدرجة كبرية،  موافق  على 
موافقون بدرجة )مرتفعة( على درجة توظيف متطلبات 

تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية بكلية امللك فهد األمنية.
الدراسة موافقون  أفراد عينة  النتائج أنَّ  ويتضح من 
درجة  حمور  من  عبارات  عشر  على  )مرتفعة(  بدرجة 

توظيف متطلبات تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية بكلية امللك 
فهد األمنية، وتتمثل يف العبارات رقم )6 4 1 3 2 8 
9 10 5 7(، اليت جرى ترتيبها تنازلًيا حسب إجاابت 

أفراد عينة الدراسة على موافقتهم مرتفعة، كاآليت: 
جاءت العبارة رقم )6( وحمتواها "تقوم الكلية بتوزيع . 1

لألهداف  املالكة  للجهات  واملسؤوليات  األدوار 
من حيث  األوىل،  ابملرتبة  واملبادرات"  اإلسرتاتيجية 
بدرجة  موافقتهم  على  الدراسة  عينة  أفراد  إجاابت 
.)1.020( معياري  واحنراٍف   )5 من   4.14( مرتفعة 
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الكلية . 2 "تقوم  وحمتواها   )4( رقم  العبارة  جاءت 
ابملرتبة  اإلسرتاتيجية"  اخلطة  إلدارة  جلنة  بتشكيل 
الثانية، من حيث إجاابت أفراد عينة الدراسة على 
واحنراٍف   )5 من   4.13( مرتفعة  بدرجة  موافقتهم 

.)0.956( معياري 
جاءت العبارة رقم )1( وحمتواها "تقوم الكلية بصياغة . 3

خطة تنفيذية لكافة وحداهتا متثل اخلطة اإلسرتاتيجية 
إطارًا مرجعًيا هلا" ابملرتبة الثالثة، من حيث إجاابت 
مرتفعة  بدرجة  موافقتهم  على  الدراسة  عينة  أفراد 

)4.11 من 5( واحنراٍف معياري )0.962(.
اخلطة . 4 "تتضمن  وحمتواها   )3( رقم  العبارة  جاءت 

وآليات  احملتملة  للمخاطر  تقديرًا  للكلية  التنفيذية 
إجاابت  حيث  من  الرابعة،  ابملرتبة  معها"  التعامل 
مرتفعة  بدرجة  موافقتهم  على  الدراسة  عينة  أفراد 

.)0.990( معياري  واحنراٍف   )5 من   4.01(
الكلية . 5 "تقوم  وحمتواها   )2( رقم  العبارة  جاءت 

اإلسرتاتيجية"  اخلطة  لتنفيذ  الزمين  اجلدول  بتحديد 
عينة  أفراد  إجاابت  حيث  من  اخلامسة،  ابملرتبة 
من   3.99( مرتفعة  بدرجة  موافقتهم  على  الدراسة 

.)1.045( معياري  واحنراٍف   ،)5
جاءت العبارة رقم )8( وحمتواها "يعتمد جملس الكلية . 6

اإلسرتاتيجية"  اخلطة  إدارة  جلنة  من  إليه  حيال  ما 
عينة  أفراد  إجاابت  حيث  من  السادسة،  ابملرتبة 
من   3.96( مرتفعة  بدرجة  موافقتهم  على  الدراسة 

.)1.051( معياري  واحنراٍف   ،)5
جاءت العبارة رقم )9( وحمتواها "تقوم الكلية برفع . 7

تقارير دورية للمتابعة والتقييم وفق مراحل تنفيذ اخلطة 
إجاابت  حيث  من  السابعة،  ابملرتبة  اإلسرتاتيجية" 
مرتفعة  بدرجة  موافقتهم  على  الدراسة  عينة  أفراد 

)3.85 من 5(، واحنراٍف معياري )1.088(.
إدارة . 8 "تناقش  وحمتواها   )10( رقم  العبارة  جاءت 

الكلية التقارير وتتخذ القرارات التصحيحية ابملشاركة 

حيث  من  الثامنة،  ابملرتبة  املختلفة"  وحداهتا  مع 
بدرجة  موافقتهم  على  الدراسة  عينة  أفراد  إجاابت 
.)1.115( معياري  واحنراٍف   )5 من   3.80( مرتفعة 

الكلية . 9 تقوم   " وحمتواها   )5( رقم  العبارة  جاءت 
إبعداد دليل تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية حمدد األدوار 
من  التاسعة،  ابملرتبة  التقارير"  ومناذج  واملسؤوليات 
حيث إجاابت أفراد عينة الدراسة على موافقتهم بدرجة 
مرتفعة )3.74 من 5( واحنراٍف معياري )1.110(.

جاءت العبارة رقم )7( وحمتواها "تناقش جلنة إدارة . 10
اخلطة اإلسرتاتيجية طلبات اإلضافة والتغيري" ابملرتبة 
العاشرة، من حيث إجاابت أفراد عينة الدراسة على 
واحنراٍف  من 5(،   3.73( مرتفعة  بدرجة  موافقتهم 

معياري )1.100(.
أبرز  أنَّ  أعاله:  املوضحة  النتائج  خالل  من  يتبني 
فهد  امللك  بكلية  اإلسرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  متطلبات 
األمنية، من خالل توزيع األدوار واملسؤوليات للجهات 
وتشكيل  واملبادرات،  اإلسرتاتيجية  لألهداف  املالكة 
جلنة إلدارة اخلطة اإلسرتاتيجية، وصياغة خطة تنفيذية 
لكافة وحداهتا متثل اخلطة اإلسرتاتيجية إطارًا مرجعًيا هلا، 
وتتضمن تقديرًا للمخاطر احملتملة وآليات التعامل معها.

ويعزو الباحث ارتفاع درجة توظيف متطلبات تنفيذ 
لدى  األمنية  فهد  امللك  بكلية  اإلسرتاتيجية  اخلطة 
أعضاء هيئة التدريس إىل اخلطوات اإلجرائية اليت قامت 
هبا الكلية يف تنفيذ خطتها اإلسرتاتيجية، وذلك مبشاركة 
التنفيذ  عن  واملسؤولة  املالكة  واجلهات  اإلدارات  مجيع 
ابجتماعات  مشاركتهم  وكذلك  املتابعة،  تقارير  ورفع 
الربعية للخطة اإلسرتاتيجية ومناقشة ما  التقارير  عرض 
وفق  اإلسرتاتيجية  اخلطة  إدارة  جلنة  مع  حتقيقه  جرى 

اجلدول الزمين للتنفيذ. 
تتفق هذه النتيجة مع دراسة حسن )2020م( اليت 
للتخطيط  اإلدارية  املتطلبات  أبرز  من  أنَّ  إىل  توصلت 
مملوكة  شاملة  خطة  اجلامعة  امتالك  هو  اإلسرتاتيجي 
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دراسة  مع  تتفق  فيها، كما  املخاطر  إلدارة  ومعتمدة 
اجلنويب )2020م( اليت أكدت على أمهية متابعة تنفيذ 
يبدو  قد  ما  البياانت حول ذلك ومعاجلة  اخلطة ومجع 
التشغيلي  التخطيط  مراحل  أهم  من  وأنَّ  عقبات،  من 
احملققة  واملبادرات  واملشروعات  اإلسرتاتيجيات  بناء 
اليت   Mensah, J  )2020( دراسة  مع  وتتفق  لألهداف، 
اإلسرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  وتقييم  مراقبة  أمهية  أظهرت 
االجتاه  إىل  ابإلضافة  األهداف،  مع  التوافق  لضمان 
اإلسرتاتيجي العام للمؤسسة التعليمية، وتتفق جزئًيا مع 
دراسة )Al-Mawdieh .)2020 اليت بينت أنَّ هناك حاجة 
إىل وجود اتصال فعَّال، لنشر املعلومات ونقلها جلميع 

العاملني حول االجتاهات املستقبلية واألهداف املرجوة، 
وأنَّه من املهم تبادل وجهات النظر حول اخلطط البديلة.

السؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 
عند مستوى الداللة α≤0.05 بني املتوسطات احلسابية 
لتقديرات أفراد عينة الدراسة حنو حماور الدراسة تُعزى 

ملتغرياهتم الشخصية والوظيفية؟ 
أواًل: الفروق ابختالف متغري املؤهل العلمي:

داللة  ذات  فروق  هناك  إذا كان  ما  على  للتعرف 
ملتغري  طبًقا  الدراسة  جمتمع  أفراد  إجاابت  إحصائية يف 
النتائج كما يوضحها اجلدول  العلمي، وجاءت  املؤهل 

اآليت:
جدول رقم )9( الفروق ابختالف متغري املؤهل العلمي.

معدل درجة احلريةجمموع املربعاتمصدر التباينحماور الدراسة
مستوى قيمة الداللةقيمة Fاملربعات

الداللة

واقع ممارسة مراحل 
التخطيط اإلسرتاتيجي.

0.03820.019بني اجملموعات

غري دالة0.0280.972 143.0802110.678داخل اجملموعات

143.118213اجملموع

درجة توظيف متطلبات 
تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية.

0.25420.127بني اجملموعات
غري دالة0.1590.853 168.2582110.797داخل اجملموعات

168.513213اجملموع

يتضح من نتائج اجلدول رقم )9( عدم وجود فروق ذات 
الدراسة  أفراد  اجتاهات  داللة إحصائية عند 0.05 يف 
التخطيط  مراحل  ممارسة  )واقع  األول  احملور  حول 
متطلبات  توظيف  )درجة  الثاين  واحملور  اإلسرتاتيجي(، 

تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية( تُعزى ملتغري املؤهل العلمي.
ويفسر الباحث هذه النتيجة إىل أنَّ وجهة نظر أعضاء 
هيئة التدريس حنو واقع التخطيط اإلسرتاتيجي ابلكليةـ 
التخطيط  وأنَّ  العلمي،  املؤهل  ابختالف  خيتلف  ال 
إلعداد اخلطة اإلسرتاتيجية استهدف مجيع أعضاء هيئة 
التدريس مبختلف مؤهالهتم العلمية للمشاركة يف إعداد 
دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  اإلسرتاتيجية،  اخلطة 

الشثري )2020م( اليت أظهرت عدم وجود فروق ذات 
الدراسة حول )واقع  أفراد  داللة إحصائية يف اجتاهات 
السعودية،  ابجلامعات  اإلسرتاتيجي  التخطيط  ممارسة 
السعودية  ابجلامعات  اإلسرتاتيجي  التخطيط  متطلبات 
تواجه  اليت  التحدايت  التنافسية،  قدرهتا  لتحسني 
التخطيط اإلسرتاتيجي ابجلامعات السعودية اليت قد حتدُّ 
من قدرهتا التنافسية( ابختالف متغري الدرجة العلمية. 

اثنًيا: الفروق ابختالف متغري الفئة:
داللة  ذات  فروق  هناك  إذا كان  ما  على  للتعرف 
ملتغري  طبًقا  الدراسة  جمتمع  أفراد  إجاابت  إحصائية يف 

الفئة، وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول اآليت:
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جدول رقم )10( الفروق ابختالف متغري الفئة.
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واقع ممارسة مراحل 
التخطيط اإلسرتاتيجي.

0.83810.838بني اجملموعات

غري دالة1.2480.265 142.2802120671داخل اجملموعات

143.118213اجملموع

درجة توظيف متطلبات 
تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية.

0.38310.383بني اجملموعات
غري دالة0.4830.488 168.1292120.793داخل اجملموعات

168.513213اجملموع

نتائج اجلدول رقم )10( عدم وجود فروق  يتضح من 
أفراد  اجتاهات  يف   0.05 عند  إحصائية  داللة  ذات 
الدراسة حول احملور األول )واقع ممارسة مراحل التخطيط 
متطلبات  توظيف  )درجة  الثاين  واحملور  اإلسرتاتيجي(، 

تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية( تُعزى ملتغري الفئة.
التخطيط  أولت  الكلية  أنَّ  إىل  ذلك  تفسري  ويعود 
وذلك  ومهامها،  أعماهلا  ضمن  اهتماًما  اإلسرتاتيجي 
تطوير  التخطيط اإلسرتاتيجي، وكذلك يف  ثقافة  بنشر 
التفكري  مهارات  حنو  التدريس  هيئة  أعضاء  قدرات 
والتخطيط اإلسرتاتيجي الذي مشل مجيع فئاهتم، وذلك 
األكادميي  االعتماد  على  للحصول  الكلية  ابهتمام 
اإلسرتاتيجي  التخطيط  معيار  يُعدُّ  الذي  املؤسسي، 
املعيار األول ضمن معايري تطبيق االعتماد األكادميي؛ 

حيث ُعِقدت العديد من الربامج التدريبية وورش العمل 
إعداد  يف  للمشاركة  التدريس  هيئة  أعضاء  لتأهيل 
الرؤية والرسالة  اخلطة اإلسرتاتيجية، وصياغة مكوانهتا: 
مع  النتيجة  هذه  وتتفق  الرابعي،  والتحليل  واألهداف 
يوجد  ال  أنَّه  أوضحت  اليت  )2020م(  دراسة حسن 
فرق دال إحصائًيا بني متوسطات احلسابني الستجاابت 
أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة تُعزى ملتغري 

الكلية )علمية، إنسانية(.
اثلثًا: الفروق ابختالف متغري عدد سنوات اخلربة:

داللة  ذات  فروق  هناك  إذا كان  ما  على  للتعرف 
ملتغري  طبًقا  الدراسة  جمتمع  أفراد  إجاابت  إحصائية يف 
يوضحها  النتائج كما  وجاءت  اخلربة،  سنوات  عدد 

اجلدول اآليت:
جدول رقم )11( الفروق ابختالف متغري عدد سنوات اخلربة.

معدل درجة احلريةجمموع املربعاتمصدر التباينحماور الدراسة
مستوى قيمة الداللةقيمة Fاملربعات

الداللة

واقع ممارسة مراحل 
التخطيط اإلسرتاتيجي.

1.81330.604بني اجملموعات

غري دالة0.8980.443 141.3052100.673داخل اجملموعات

143.118213اجملموع

درجة توظيف متطلبات 
تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية.

3.54431.181بني اجملموعات

غري دالة1.5040.215 164.9692100.786داخل اجملموعات

168.513213اجملموع

وجود  عدم   )11( رقم  اجلدول  نتائج  من  يتضح 
اجتاهات  يف   0.05 عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
مراحل  ممارسة  )واقع  األول  احملور  حول  الدراسة  أفراد 
توظيف  )درجة  الثاين  واحملور  اإلسرتاتيجي(،  التخطيط 

عدد  ملتغري  تُعزى  اإلسرتاتيجية(  اخلطة  تنفيذ  متطلبات 
سنوات اخلربة.

من  األكرب  النسبة  أنَّ  إىل  ذلك  الباحث  ويفسر 
عينة الدراسة هم من أصحاب اخلربة الطويلة، وهو ما 
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يُعزز اكتساهبم اخلربة الكافية مبعرفة متطلبات التخطيط 
اإلسرتاتيجي، وأمهيته لضمان اجلودة التعليمية والتدريبية، 
كما أنَّ جودة اخلطط اإلسرتاتيجية حمكوم بكفاءة أعضاء 
التدريس وامتالكهم التجربة واملمارسة العملية؛ لتحقيق 
متطلبات االعتماد استناًدا إىل تطوير خطط إسرتاتيجية 
تنفيذها،  يف  ويشارك  اجلميع  ويفهمها  متقنة  وتنفيذية 
)2020م(  املخلفي  دراسة  عن  النتيجة  هذه  وختتلف 
اليت أوضحت أنَّ هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بني 

وذلك  التدريسية  اخلدمة  ذوي  تقديرات  متوسطات 
 6 من  )أكثر  التدريسية  اخلدمة  ذوي  تقديرات  لصاحل 
سنوات(، جملايل الدراسة )معايري التخطيط اإلسرتاتيجي، 

ممارسة عمليات التخطيط اإلسرتاتيجي(.
رابًعا: الفروق ابختالف متغري اجلنس:

داللة  ذات  فروق  هناك  إذا كان  ما  على  للتعرف 
ملتغري  طبًقا  الدراسة  جمتمع  أفراد  إجاابت  إحصائية يف 

اجلنس، وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول اآليت:
جدول رقم )12( الفروق ابختالف متغري اجلنس.

املتوسط العددحماور الدراسة
مستوى الداللةقيمة الداللةقيمة Tاحلسايب

واقع ممارسة مراحل التخطيط اإلسرتاتيجي.
2043.989ذكر

غري دالة0.5570.578
104.137أنثى

درجة توظيف متطلبات تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية.
2043.393ذكر

غري دالة0.180.677
104.053أنثى

نتائج اجلدول رقم )12( عدم وجود فروق  يتضح من 
أفراد  اجتاهات  يف   0.01 عند  إحصائية  داللة  ذات 
الدراسة حول احملور األول )واقع ممارسة مراحل التخطيط 
متطلبات  توظيف  )درجة  الثاين  واحملور  اإلسرتاتيجي(، 

تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية( تُعزى ملتغري اجلنس.
ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أنَّ وجهة نظر أعضاء 
هيئة التدريس حنو واقع التخطيط اإلسرتاتيجي ابلكلية 
ال ختتلف ابختالف اجلنس؛ حيث تعاملت الكلية مع 
نوع  حسب  التفرقة  دون  التدريس  هيئة  أعضاء  مجيع 
اجلنس، وذلك نظرًا لتطابق طبيعة املهام وعدم اختالفها 
ألعضاء هيئة التدريس؛ حيث اجلميع يشرتك يف مهام 
وواجبات واحدة حنو حتقيق رسالة الكلية يف تقدمي التعليم 
والتدريب األمين والعسكري، وأهَّنم مجيًعا يسهمون بعملية 
التخطيط اإلسرتاتيجي من خالل االشرتاك يف اللجان 
والتدريب وورش العمل واالجتماعات، مما ينعكس على 
فهم وتطبيق متطلبات التخطيط اإلسرتاتيجي؛ ليكونوا 
عناصر فاعلة يف اخلطة اإلسرتاتيجية للكلية، وتتفق هذه 

أنَّه  بّينت  اليت  )2015م(  العسكر  دراسة  مع  النتيجة 
متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  يوجد  ال 
استجاابت أفراد عينة الدراسة، حول أمهية عوامل تفعيل 

تطبيق التخطيط اإلسرتاتيجي ابختالف متغري اجلنس.
النتائج والتوصيات:
أواًل: نتائج الدراسة:

موافقون ( 1 الدراسة  عينة  أفراد  أنَّ  النتائج  أظهرت 
بدرجة )مرتفعة جًدا( على حمور واقع ممارسة مراحل 
األمنية،  فهد  امللك  بكلية  اإلسرتاتيجي  التخطيط 

تتمثل ابآليت:
اخلطة  إعداد  خطوات  بتحديد  الكلية  تقوم   	

اإلسرتاتيجية واملنهجية املتعلقة هبا. 
طموحة  إسرتاتيجية  أهداف  بتحديد  الكلية  تقوم   	

وواقعية. 
تقوم الكلية بتحديد رؤية واضحة وطموحة.   	

يف  وخارجها  داخلها  من  املستفيدين  الكلية  تشرك   	
اإلسرتاتيجية.  اخلطة  إعداد 
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كما أظهرت النتائج أنَّ أفراد عينة الدراسة موافقون 
بدرجة )مرتفعة( على حمور واقع ممارسة مراحل التخطيط 

اإلسرتاتيجي بكلية امللك فهد األمنية، تتمثل ابآليت: 
من  الغرض  توضح  رسالة  بتحديد  الكلية  تقوم   	

إنشائها. 
ه  تقوم الكلية بتحديد القيم اليت تضبط السلوك وتُوجِّ  	

العاملني هبا. 
شاملة  إسرتاتيجية  خطة  وثيقة  بصياغة  الكلية  تقوم   	

ومعتمدة.
تقوم الكلية إبجراء املقارانت املرجعية؛ لتحليل األداء   	

وحتديد الفجوات.
الفرص  ملعرفة  اخلارجية  البيئة  بتحليل  الكلية  تقوم   	

لتحدايت. وا
تقوم الكلية بتحليل البيئة الداخلية ملعرفة نقاط القوة   	

والضعف.
اخلطة  إلعداد  الزمين  اجلدول  بتحديد  الكلية  تقوم   	

تيجية. اإلسرتا
تقوم الكلية بتشكيل فريق إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية   	

مهامه. وحتديد 
تقوم الكلية ببناء مبادرات إسرتاتيجية حمققة   	

لألهداف اإلسرتاتيجية.
لبناء اخلطة  املطلوبة  املعلومات  بتحديد  الكلية  تقوم   	

مجعها. وآلية  اإلسرتاتيجية 
تقوم الكلية بتحديد مؤشرات أداء تقيس مدى التقدم   	

والنجاح ومرتبطة ابألهداف اإلسرتاتيجية.
املؤثرين  العالقة  أصحاب  بتحديد  الكلية  تقوم   	

اإلسرتاتيجية.  ابخلطة  واملتأثرين 
أظهرت النتائج أنَّ أفراد عينة الدراسة موافقون بدرجة ( 2

)مرتفعة( على حمور درجة توظيف متطلبات تنفيذ اخلطة 
اإلسرتاتيجية بكلية امللك فهد األمنية، تتمثل ابآليت: 
للجهات  واملسؤوليات  األدوار  بتوزيع  الكلية  تقوم   	

واملبادرات. اإلسرتاتيجية  ألهداف  املالكة 

تقوم الكلية بتشكيل جلنة إلدارة اخلطة اإلسرتاتيجية.  	
تقوم الكلية بصياغة خطة تنفيذية لكافة وحداهتا متثل   	

اخلطة اإلسرتاتيجية إطارًا مرجعًيا هلا.
للمخاطر  تقديرًا  للكلية  التنفيذية  اخلطة  تتضمن   	

معها. التعامل  وآليات  احملتملة 
اخلطة  لتنفيذ  الزمين  اجلدول  بتحديد  الكلية  تقوم   	

تيجية. اإلسرتا
يعتمد جملس الكلية ما حيال إليه من جلنة إدارة اخلطة   	

اإلسرتاتيجية.
تقوم الكلية برفع تقارير دورية للمتابعة والتقييم وفق   	

اإلسرتاتيجية. اخلطة  تنفيذ  مراحل 
القرارات  وتتخذ  التقارير  الكلية  إدارة  تناقش   	  
املختلفة. وحداهتا  مع  ابملشاركة  التصحيحية 

اإلسرتاتيجية  اخلطة  تنفيذ  دليل  إبعداد  الكلية  تقوم   	
التقارير. ومناذج  واملسؤوليات  األدوار  حمدد 

تناقش جلنة إدارة اخلطة اإلسرتاتيجية طلبات اإلضافة   	
والتغيري.

أظهرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة ( 3
إحصائية حول مجيع حماور الدراسة، تُعزى ملتغرياهتم 

الشخصية والوظيفية.
التوصيات: 

يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، يتقدم 
الباحث ابلتوصيات اآلتية:

قيام اإلدارة العليا ابلكلية ابالستمرار ابتباع أساليب   .1
العملية  تطوير  أجل  من  اإلسرتاتيجي؛  التخطيط 

واإلدارية. والبحثية  والتدريبية  التعليمية 
أمهية قيام اإلدارة العليا ابلكلية بنشر ثقافة التخطيط   .2
هيئة  وأعضاء  املختلفة  اإلدارات  بني  اإلسرتاتيجي 

ابلكلية. والعاملني  التدريس 
تضمني خطة التدريب السنوية للموارد البشرية برامج   .3
اإلسرتاتيجي؛  التخطيط  ملفاهيم  تطبيقية  تدريبية 
ابلكلية. والعاملني  التدريس  هيئة  أعضاء  لتدريب 
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عن  املسؤولة  التنظيمية  الوحدات  ودعم  متكني   .4
لزايدة  املؤهلة  ابلكوادر  اإلسرتاتيجي  التخطيط 
الفعلية  واملمارسة  التطبيقي  ابجلانب  االهتمام 

اإلسرتاتيجي. التخطيط  لعمليات 
عملية  لدعم  املالية  واملخصصات  املوارد  توجيه   .5
وما  التنفيذية  اخلطة  وتنفيذ  اإلسرتاتيجي  التخطيط 

وبرامج. مبادرات  من  حتتويه 
أمهية تبين نظام حوكمة إلدارة اخلطة اإلسرتاتيجية،   .6
من خالل جلنة إدارة اخلطة اإلسرتاتيجية اليت تتبىن 
هيئة  وأعضاء  املسؤولة  اجلهات  مشاركة  منهجية 
لضمان  اإلسرتاتيجية؛  اخلطة  تنفيذ  يف  التدريس 
اإلسرتاتيجي. التخطيط  عمليات  ممارسة  استمرارية 

الدراسات املستقبلية:
· اإلسرتاتيجي؛ 	 التخطيط  ممارسات  تفعيل  دراسة 

لضمان حتقيق معايري اجلودة واالعتماد األكادميي 
التعليمية. للمؤسسات 

· ابملنظمات 	 اخلطط  مستوايت  بني  املواءمة  دراسة 
)اإلسرتاتيجية والتنفيذية والتشغيلية( ومدى تطبيق 

ممارستها. متطلبات 
· اإلسرتاتيجي 	 التخطيط  استخدام  معوقات  دراسة 

املتبعة يف تقدمي  التعليمية واآلليات  املؤسسات  يف 
عليها. للتغلب  املقرتحات 

املراجع
 أواًل: املراجع العربية:

التخطيط  )2010م(،  انصر،  حممد  البيشي، 
الرايض. وتطبيقات،  مفاهيم  اإلسرتاتيجي: 

التخطيط  )2014م(،  حممد،  حسني  اجلبوري، 
اإلسرتاتيجي يف املؤسسات العامة، الطبعة األوىل، 

دار صفاء للنشر والتوزيع، األردن.
"مدى  )2020م(،  عبدالرمحن،  منصور  اجلنويب، 
وعمليات  اإلسرتاتيجي  التخطيط  مراحل  انطباق 

اجلامعية  الكلية  مستوى  على  التشغيلي  التخطيط 
من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعة شقراء 
اإلنسان  علوم  جملة  السعودية"،  العربية  ابململكة 
.352-307 ص   ،1 رقم   ،9 اجمللد  واجملتمع، 

)2020م(،  برين  ميلود،  غضبان؛  الدين،  حسام 
والتوزيع،  للنشر  احلامد  دار  اإلسرتاتيجية،  اإلدارة 

الطبعة األوىل، األردن.
توظيف  "درجة  )2020م(،  صبحي،  منال  حسن، 
متطلبات التخطيط اإلسرتاتيجي يف جامعة الزيتونة 
جملة  التدريس"،  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من 
والنفسية،  الرتبوية  للدراسات  اإلسالمية  اجلامعة 
.309-290 ص   ،2 رقم   ،28 اجمللد  غزة، 

محدان، خالد حممد؛ إدريس، وائل حممد، )2015م(، 
الطبعة  اإلسرتاتيجي،  والتخطيط  اإلسرتاتيجية 
األردن. والتوزيع،  للنشر  اليازودي  دار  العربية، 

خري الدين، غسان مدحت، )2013م(، مدخل إىل 
الفكر اإلسرتاتيجي، دار الراية للنشر والتوزيع، األردن.

انصر  جرادات،  إبراهيم؛  عبدالباري  درة، 
يف  اإلسرتاتيجية  اإلدارة  )2014م(،  حممد، 
والتطبيق،  النظرية  والعشرين  احلادي  القرن 
األردن. األوىل،  الطبعة  للنشر،  وائل  دار 

دور  "تعزيز  )2017م(،  سعد،  عزيزة  الرويس، 
التعليم  خمرجات  بني  الفجوة  سد  يف  اجلامعات 
رؤية  وضوء  يف  العمل  سوق  ومتطلبات  العايل 
يف  اجملتمعية  الشراكة  منتدى   ،"2030 اململكة 
جمال البحث العلمي "األدوار التكاملية ملؤسسات 
جامعة   ،"2030 اململكة  رؤية  لتحقيق  اجملتمع 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ص109-87.

السامل، مؤيد سعيد، )2016م(، اإلدارة اإلسرتاتيجية: 
العلمية، دار الكتاب اجلامعي،  األصول واألسس 
املتحدة. العربية  اإلمارات  األوىل،  الطبعة 

سليم، أمحد عبدالسالم، )2020م(، اإلسرتاتيجية، 
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دار فارس العلمية، الطبعة األوىل، مصر.
السواح، أسامة منصور، )2007م(، املفاهيم األساسية 
لعلم إدارة األزمات والتخطيط اإلسرتاتيجي، الطبعة 

األوىل، أكادميية شرطة ديب.
التخطيط  )2014م(،  كمال،  حممد  شعبان، 

اإلسرتاتيجي وفاعلية األداء األمين، )د.ن(.
"واقع  )2020م(،  انصر،  عبدالعزيز  الشثري، 
ابجلامعات  اإلسرتاتيجي  التخطيط  ومتطلبات 
جملة  التنافسية"،  قدرهتا  لتحسني  السعودية 
بن  حممد  اإلمام  جامعة  الرتبوية،  العلوم 
.282-225 ص   ،6 رقم  اجمللد  سعود، 

)2020م(،  اليف،  عبداحملسن  الشمري، 
يف  األزمات  وإدارة  اإلسرتاتيجي  التخطيط 
دار  املستقبل،  الستشراف  الرقمي  اجليل  إطار 
االردن. األوىل،  الطبعة  والتوزيع،  للنشر  وائل 

الطرجيي، عبدهللا حممد، )2016م(، أسس اإلسرتاتيجية 
األمنية والتخطيط األمين، دار النهضة العربية، مصر.

صناعة  )2020م(،  عبداللطيف،  صالح  طه، 
اإلسرتاتيجية، دار وائل للنشر، الطبعة األوىل، األردن.

عبدالرحيم، حممد، )2021م(، قياس األداء املؤسسي 
وبناء معايري ومؤشرات األداء، دار املنظومة العربية 
مصر. العربية،  الدول  جامعة  اإلدارية،  للتنمية 

)2015م(،  عبدالرمحن،  عبدالعزيز  العسكر، 
يف  اإلسرتاتيجي  التخطيط  تفعيل  "متطلبات 
اإلمام  جبامعة  االجتماعية  العلوم  كلية  أقسام 
نظر  وجهة  من  اإلسالمية  سعود  بن  حممد 
رسالة  جملة  ابلكلية"،  التدريس  هيئة  أعضاء 
.27-1 ص   ،49 العدد  النفس،  وعلم  الرتبية 

اخلطط  تنفيذ  )2016م(،  عقل،  حممد  عقل، 
اإلسرتاتيجية وحوكمتها، دار غيداء للنشر والتوزيع، 

الطبعة األوىل، األردن.
التخطيط  )2016م(،  فريح،  عبدهللا  العلي، 

وتطبيقاهتا،  اإلسرتاتيجية  بناء  مناذج  اإلسرتاتيجي 
الطبعة األوىل، الرايض.

التخطيط  )2016م(،  فريح،  عبدهللا  العلي، 
األمنية،  املؤسسات  حلماية  تعزيزًا  اإلسرتاتيجي 
مركز الدراسات والبحوث كلية امللك فهد األمنية، 

الطبعة األوىل، الرايض.
العتييب،  حسناء،  البيز؛  جواهر،  وفاء؛  عون، 
التخطيط  ومتطلبات  "واقع  )2018م(، 
بتحقيق  وعالقته  نورة  األمرية  جبامعة  اإلسرتاتيجي 
البحث  جملة   ،")2030( اململكة  رؤية  أهداف 
العلمي يف الرتبية، جامعة عني مشس، العدد 19، 

ص452-413.
حممد،  وائل  إدريس،  حمسن،  طاهر  الغاليب، 
)2015م(، اإلدارة اإلسرتاتيجية منظور منهجي 
متكامل، دار وائل للنشر، الطبعة الثالثة، األردن.

إىل  املدخل  )2015م(،  حممد،  عبدالقادر  فهمي، 
الثانية، دار جمدالوي  الطبعة  دراسة اإلسرتاتيجية، 

للنشر والتوزيع، األردن.
مذهب،  آل  أمحد؛  العامري،  سامل؛  القحطاين، 
منهج  )2010م(،  بدران،  العمر،  معدي؛ 
البحث يف العلوم السلوكية، الطبعة الثالثة، الرايض.

حسون،  علي  الطائي،  حممد؛  فاضل  القيسي، 
دار  اإلسرتاتيجية،  اإلدارة  )2014م(، 
األردن. األوىل،  الطبعة  والتوزيع،  للنشر  الصفاء 

الكرخي، جميد، )2016م(، التخطيط اإلسرتاتيجي عرض 
نظري وتطبيقي، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن.

اإلسرتاتيجي  التخطيط  )2014م(،  جميد،  الكرخي، 
املبين على النتائج، مؤسسة الراين للطباعة والنشر 

والتوزيع، الطبعة األوىل، قطر.
التخطيط  إىل  مدخل  )2017م(،  جميد،  الكرخي، 

اإلسرتاتيجي، )د.ن(، الطبعة األوىل.
اإلسرتاتيجي  التخطيط  )2018م(،  جميد،  الكرخي، 



 د. عبدهللا بن فريح العلي : واقع التخطيط اإلسرتاتيجي بكلية امللك فهد األمنية...228

ابلسيناريو، دار املناهج للنشر والتوزيع، األردن.
التفكري  يف  مقدمة  )2015م(،  جميد،  الكرخي، 
للنشر  املناهج  دار  األوىل،  الطبعة  اإلسرتاتيجي، 

والتوزيع، األردن.
اإلسرتاتيجي  التخطيط  )2016م(،  جميد،  الكرخي، 
للنشر  املناهج  دار  املربعة،  املصفوفة  ابستخدام 

والتوزيع، األردن.
اإلسرتاتيجية  اإلدارة  )2015م(،  هاين،  حممد  حممد، 
والتوزيع،  للنشر  املعتز  دار  األوىل،  الطبعة  احلديثة، 

األردن.
احملمدي، سعد علي، )2017م(:أ، اإلدارة اإلسرتاتيجية 
وإدارات معاصرة، دار اليازوري للنشر والتوزيع، األردن.

اإلدارة  )2017م(:ب،  علي،  سعد  احملمدي، 
اإلسرتاتيجية وإدارات معاصرة، دار اليازوري للنشر 

والتوزيع، األردن.
التخطيط  "واقع  )2020م(،  منور،  تركي  املخلفي، 
من  القصيم  جامعة  يف  الرتبية  بكلية  اإلسرتاتيجي 
اجلامعة  جملة  التدريس"،  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة 
اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية، غزة، اجمللد 

28، رقم 1، ص 162-181.
اإلدارة  )2013م(،  املهدي،  عبد  ماجد  مساعدة، 
الطبعة  والتوزيع،  للنشر  املسرية  دار  اإلسرتاتيجية، 

األوىل، األردن.
اإلدارة  )2015م(،  عبدالفتاح،  عبداجمليد  املغريب، 
اإلسرتاتيجية ملواجهة حتدايت القرن احلادي والعشرين، 
القاهرة. العربية،  النيل  جمموعة  األوىل،  الطبعة 

النجار، فايز؛ النجار، نبيل؛ الزعيب؛ ماجد،)2013م(، 
أساليب البحث العلمي، دار احلامد للنشر والتوزيع، 

الطبعة الثالثة، األردن.
ماجريل،  يب؛  ماتياس  رويرت،  جي؛  روبرت  ويتمان، 
)2011م(،  ايسني،  بسمة  ترمجة:  ريناته، 

العربية،  النيل  جمموعة  اإلسرتاتيجي،  التخطيط 
الطبعة األوىل، مصر.
اثنًيا: املراجع األجنبية: 

Al  Basel  ,M  .M  & ,.Osman  ,R  .W.)2020(  . 
Reality  of  Strategic  Planning  Practice  from 
the  Perspective  of  Education  Faculty  Mem-
bers .World  Journal  of  Education127-  ,)2(10 ,
 .140 
Al-Mawdieh, R. )2020(. The Reality of Stra-
tegic Planning in the Faculties of Educational 
Sciences in Jordanian Private Universities, and 
Its Relation to Academic Excellence. Interna-
tional Journal of Higher Education, 9)1(, 270	
279. 
Attallaa  ,S  .R  &  ,.Salmanb  ,M  .D.)2020(  . 
Strategic Planning in Combating the Crime of 
Money  Laundering  .International  Journal  of 
Innovation  .Creativity  and  Change  .Vol.13   
No .234	249  .2  
Bouhali  ,R  ,.Mekdad  ,Y  ,.Lebsir  ,H&  ,. 
Ferkha ,L .)2015( .Leader roles for innovation: 
Strategic thinking and planning .Procedia-So-
cial  and  Behavioral  Sciences .72-78  ,181  ,
Bryson  ,J  .M  .)2021(  .The  Future  of  Strate-
gizing by Public and Nonprofit Organizations. 
PS  :Political  Science  & Politics.9	18 ,)1(54  ,
Bryson ,J .M ,.Edwards ,L .H & ,.Van Slyke, 
D .M .)2018( .Getting strategic about strategic 
planning research .Public management review, 
.317	339 ,)3(20
Dobrinic ,D & ,.Fabac ,R .)2021( .Familiar-
ity with Mission and Vision :Impact on Orga-
nizational  Commitment  and  Job  Satisfaction. 
Business Systems Research :International jour-
nal  of  the  Society  for  Advancing  Innovation 
and  Research  in  Economy .124-143  ,)1(12  ,
Georgiev  ,M  .)2017(  .The  Role  of  the  Bal-
anced Scorecard as a tool of strategic manage-
ment  and  control  .Journal  of  Innovations  and 
Sustainability .31-63  ,)2(3  ,
Gurley  ,D  .K  ,.Peters  ,G  .B  ,.Collins  ,L,. 
 &Fifolt  ,M  .)2015(  .Mission  ,vision  ,values, 
and goals :An exploration of key organizational 
statements and daily practice in schools .Journal 
of  Educational  Change .217-242  ,)2(16  ,



229 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، مج٢، ع ٣، ص ص ١97-٢٣٣،  جامعة تبوك ) صفر ١٤٤٤ه/ سبتمرب ٢٠٢٢م(

Hill ,C .W ,.Jones ,G .R & ,.Schilling ,M. 
A  .)2014(  .Strategic  management  :Theory 
 &cases  :An  integrated  approach  .Cengage 

Learning .
Jalal  ,A  &  ,.Murray  ,A  .)2019(  .Strategic 
planning for higher education :A novel model 
for a strategic planning process for higher ed-
ucation .Journal of Higher Education Service 
Science  and  Management(  JoHESSM .)2(2  ,)
Mensah ,J .)2020( .Improving Quality Man-
agement  in  Higher  Education  Institutions 
in  Developing  Countries  through  Strategic 
Planning .Asian Journal of Contemporary Ed-
ucation.9	25  ,)1(4  ,
Monye ,M .C & ,.Ibegbulem ,A .B.)2018( . 

Effect  of  strategic  planning  on  organizational 
performance  and  profitability  .International 
Journal of Business & Law Research31- ,)2(6 ,
.40
Taiwo  .A.A  Lawal  .F.A  &  Agwa  .P.E. 
.)2016(Vision  and  mission  in  organization.
Mythor  Heuristic  Denc  .?The  in  temational 
Journol of Business & management .Vol .4 No 
 .3PP.134  	127:
Usoh  ,E  .J,.Ratu  ,D  ,.Manongko  ,A,. 
Taroreh ,J & ,.Preston ,G .)2018( .Strategic 
Planning towards aWorld-Class University .In 
IOP Conference Series :Materials Science and 
Engineering(  Vol,306   .No  ,1  .p.)012035  .



 د. عبدهللا بن فريح العلي : واقع التخطيط اإلسرتاتيجي بكلية امللك فهد األمنية...230

 ملحق رقم )1(
أداة الدراسة الصيغة النهائية 

 
  بسم هللا الرمحن الرحيم

سعادة عضو هيئة التدريس:......................................
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته. 

حتية طيبة، وبعد: 
 يتشرف الباحث أبن يضع بني يديكم أداة االستبانة بعنوان " واقع التخطيط اإلسرتاتيجي بكلية امللك فهد 

األمنية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس" إلجراء دراسة حبثية علمية. 
ولتحقيق اهلدف من الدراسة ُصمِّمت أداة االستبانة من جزأين: 

اجلزء األول: يشتمل على البياانت األولية. 
اجلزء الثاين: يشتمل على حماور الدراسة الرئيسة: 

التعرف على واقع ممارسة مراحل التخطيط اإلسرتاتيجي بكلية امللك فهد األمنية.  .1
التعرف على درجة توظيف متطلبات تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية بكلية امللك فهد األمنية.  .2

التعرف على ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة α≤0.05 بني املتوسطات احلسابية   .3
لتقديرات أفراد عينة الدراسة حنو حماور الدراسة تعزى ملتغرياهتم الشخصية والوظيفية.

 آمل منكم التكرم ابإلجابة على األسئلة املطروحة اليت تعرب عن وجهة نظركم بكل صدٍق وموضوعية، ويف ضوء 
خرباتكم ومرئياتكم، علًما أبنَّ اإلجاابت اليت ستدلون هبا ستعامل بسرية ولن تستخدم إال يف أغراض البحث العلمي 

شاكر ومقدر حسن تعاونكم. 
وتفضلوا بقبول خالص حتيايت تقديري،،، 

 

 الباحث
 



231 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، مج٢، ع ٣، ص ص ١97-٢٣٣،  جامعة تبوك ) صفر ١٤٤٤ه/ سبتمرب ٢٠٢٢م(

أواًل: البياانت األولية: 
فضاًل أكمل البياانت اآلتية بوضع عالمة )   ( يف املكان املناسب فيما يلي:

1-اجلنس:
 )1( ذكر □. )2( أنثى □.

2- املؤهل العلمي:
)2( ماجستري □. )3( دكتوراه □.    )1( بكالوريوس□. 

3- الفئة: 
)1( عضو هيئة تدريس )ضابط(□. )2( عضو هيئة تدريس )مدين(□.

4- عدد سنوات اخلربة: 
)1( أقل من 5 سنوات □.   )2( من 5 إىل أقل من 10 سنوات □.

)3( من 10 إىل أقل من 20 سنة □.  )4( من 20 سنة فأكثر □.
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اثنًيا: حماور االستبانة 
احملور األول: واقع ممارسة مراحل التخطيط اإلسرتاتيجي بكلية امللك فهد األمنية:

فيما يلي جمموعة من العبارات اليت تبني واقع ممارسة مراحل التخطيط اإلسرتاتيجي بكلية امللك فهد األمنية، فضاًل 
( يف املكان الذي يتفق مع وجهة نظرك: حدِّد معرفتك بتلك العبارات بوضع عالمة  )

موافق بدرجة العبارةم
كبرية جًدا

موافق بدرجة 
كبرية

موافق بدرجة 
متوسطة

موافق بدرجة 
قليلة

موافق بدرجة 
قليلة جًدا 

تقوم الكلية بتشكيل فريق إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية وحتديد مهامه.  )

تقوم الكلية بتحديد خطوات إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية واملنهجية   2
املتعلقة هبا.

تقوم الكلية بتحديد اجلدول الزمين إلعداد اخلطة اإلسرتاتيجية.  3

تقوم الكلية بتحديد أصحاب العالقة املؤثرين واملتأثرين ابخلطة   4
اإلسرتاتيجية.

تقوم الكلية بتحديد املعلومات املطلوبة لبناء اخلطة اإلسرتاتيجية وآلية   5
مجعها.

تشرك الكلية املستفيدين من داخلها وخارجها يف إعداد اخلطة   6
اإلسرتاتيجية. 

تقوم الكلية بتحليل البيئة الداخلية ملعرفة نقاط القوة والضعف.  7

تقوم الكلية بتحليل البيئة اخلارجية ملعرفة الفرص والتحدايت.   8

تقوم الكلية إبجراء املقارانت املرجعية لتحليل األداء وحتديد   9
الفجوات.

تقوم الكلية بتحديد رؤية واضحة وطموحة.   0)

تقوم الكلية بتحديد رسالة توضح الغرض من إنشائها.  ))

تقوم الكلية بتحديد القيم اليت تضبط السلوك وتوجه العاملني هبا.  2)

تقوم الكلية بتحديد أهداف إسرتاتيجية طموحة وواقعية.   3)

(4  
تقوم الكلية بتحديد مؤشرات أداء تقيس مدى التقدم والنجاح 

ومرتبطة ابألهداف اإلسرتاتيجية. 

تقوم الكلية ببناء مبادرات إسرتاتيجية حمققة لألهداف اإلسرتاتيجية.  5)

تقوم الكلية بصياغة وثيقة خطة إسرتاتيجية شاملة ومعتمدة.  6)

 احملور الثاين: درجة توظيف متطلبات تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية بكلية امللك فهد األمنية:
امللك فهد  تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية بكلية  تبني درجة توظيف متطلبات  اليت  العبارات  يلي جمموعة من  فيما 

( يف املكان الذي يتفق مع وجهة نظرك: األمنية، فضاًل حدِّد معرفتك بتلك العبارات بوضع عالمة )
موافق بدرجة العبارةم

كبرية جًدا
موافق بدرجة 

كبرية
موافق بدرجة 

متوسطة
موافق بدرجة 

قليلة
موافق بدرجة 
قليلة جًدا 

تقوم الكلية بصياغة خطة تنفيذية لكافة وحداهتا متثل اخلطة  )
اإلسرتاتيجية إطارًا مرجعًيا هلا.

تقوم الكلية بتحديد اجلدول الزمين لتنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية. 2

تتضمن اخلطة التنفيذية للكلية تقديًرا للمخاطر احملتملة وآليات  3
التعامل معها.
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تقوم الكلية بتشكيل جلنة إلدارة اخلطة اإلسرتاتيجية.  4

تقوم الكلية إبعداد دليل تنفيذ اخلطة اإلسرتاتيجية حمدد األدوار  5
واملسؤوليات ومناذج التقارير.

تقوم الكلية بتوزيع األدوار واملسؤوليات للجهات املالكة لألهداف  6
اإلسرتاتيجية واملبادرات.

تناقش جلنة إدارة اخلطة اإلسرتاتيجية طلبات اإلضافة والتغيري. 7

8 
يعتمد جملس الكلية ما حيال إليه من جلنة إدارة اخلطة اإلسرتاتيجية.

9 
تقوم الكلية برفع تقارير دورية للمتابعة والتقييم وفق مراحل تنفيذ 

اخلطة اإلسرتاتيجية.

(0 
تناقش إدارة الكلية التقارير وتتخذ القرارات التصحيحية ابملشاركة 

مع وحداهتا املختلفة. 
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 التعددية الدينية: أصوهلا ومربراهتا
د. ابتسام انجح عبدهللا آل حمفوظ 

األستاذ املساعد بقسم العقيدة واملذاهب املعاصرة- جامعة امللك خالد

 Religious pluralism, its origins and justifications

Dr. Ebtsam Almahfud
Assistant Professor, Department of Sharia and Fundamentals of Religion at King Khalid University

الكلمات املفتاحية: التعددية الدينية، األداين املختلفة يف اجملتمع الواحد.
ابهتمام  حتظى  اليت  املعاصرة  القضااي  من  واحد  الدينية،  التعددية  امللخص: 
الباحثني يف فلسفة الدين، وما يتفرع عنها من أفكاٍر وضعية، كحلٍّ ألجواء التوتر 
اليت ظهرت يف اجملتمعات الغربية، وهلا أصوٌل يف القرن السابع عشر، يظهر كما لو 
أنَّ كاًًل من: إراسم ولوثر وكاستيليون وميشال دو لوبيتال، من مفكري هذه الفرتة، 
هم الذين أرسوا مبادئ التعددية الدينية، وهو ما ذهب إليه جوزيف لوكلري يف كتابه 

)اتريخ التسامح يف عصر اإلصاًلح(.
انتقلت هذه األفكار إىل العامل اإلساًلمي وتغّذت على فلسفات منحرفة يف 
املاًلحدة  احنراف  بني  فمزجت  للشيعة،  الباطنية  والفلسفة  الغايل،  الصويف  الفكر 
الغربيني، واملبتدعة يف العامل اإلساًلمي؛ لتنتج مسًخا فكراًي يعبث بعقيدة املسلمني، 

من جانبني: 
األول: على مستوى التشكيك يف وجود احلق املطلق يف الدين اإلساًلمي، وعدَّ 

األداين كلها صورًا متعددة للحق.
ا حتمل معاين ال هنائية. الثاين: أتويل النصوص الدينية أتوياًًل ابطنًيا، واعتبار أهنَّ

يف  الدينية  للتعدية  الفكرية  األصول  تتبع  حاولت  البحث،  هذا  خاًلل  ومن 
الغرب ومربرات ظهورها، وكيف انتقلت إىل العامل اإلساًلمي، وجذورها التارخيية لدى 

الفاًلسفة والصوفية والباطنية، ومدى أتثر الغرب هبؤالء.
الدينية يف عاملنا،  للتعددية  الدعوة  الناجتة عن ظهور  كما أوضحت املخاطر 
وكيف أنَّ اإلساًلم حيمل يف ذاته قوة متكنه من أتصيل التعايش السلمي بني البشر، 

دون االلتفات إىل هذه الدعوات.

Keywords: religious pluralism, different religions in the 
same society.

ABSTRACT: The religious pluralism is deemed to be a cru-
cial contemporary issue which rivets the attention of researchers 
within the confines of philosophy, religions, and belief, and the 
positional ideas which diverge from it as a solution to the tension 
sceneries which cropped up in the western societies during the 
enlightenment era which moved to the Islamic world among the 
immigrant ideas which were sprung from perverted philosophies 
in the Sufi thought and the esoteric philosophy of the Shiites to 
the effect that it merged the deviation of Western atheists and 
heretics in the Islamic world to produce a distorted intellectual 
image and reflections which subvert the belief of Muslims from 
two perspectives:

• The first: Within the context of skepticism in the exis-
tence of the absolute truth in the Islamic religion to the consider-
ation that all religions as merely multiple forms of the truth.

• The second: The interpretation of religious texts overt-
ly considering that that they denote infinite meanings.

Throughout this research, we have tried to keep up with the 
intellectual genesis of religious pluralism in the West, the rea-
sons warranted for its emergence, how it moved to the Islamic 
world, its historical roots among philosophers, mystics and eso-
tericism, and how far the West was affected by those.---- 

We also reiterated the adverse impacts resulting from the 
emergence of the call for religious pluralism in our realm, and 
how Islam connotes the power conducive to establishing peace-
ful coexistence among human beings while steering clear out of 
these trivial calls.
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املقدمة:
إنَّ احلمد هلل، حنمده ونستغفره ونستهديه، نعوذ ابهلل 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده هللا فاًل 

مضل له، ومن يضلل فاًل هادي له. 
قال تعاىل :ُّٱزئ مئ نئ ىئ يئ رب زب مب 
نب ىب يبرت زت مت نت ىت يترث زث مث 
خل  ٱُّٱ   : أيضا  وقال   .)13 )احلجرات:  يث َّٱ ىث  نث 
مل ىل يل جم حم خممم ىم يم جن حن َّ 

)هود:118(. 
يب  ىب  نب  مب  زب  رب  وقال تعاىل :ُّٱىئيئ 
زث  رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت 
مك  اكلك  يق  ىق  يف  ىف  يث  نثىث  مث 
من  زن  رن  مم  يلام  ىل  مل  يك  ىك 
زي َّ )الشورى: 13(. ري  ٰى  ين  ىن  نن 

 حتمل اآلايت الكرميات السابقة، أتكيًدا من اخلالق 
تبارك وتعاىل على أنَّ سنة هللا الكونية، اقتضت وجود 
واالبتاًلء  االختبار  سبيل  على  الناس  بني  االختاًلف 
جل  به  اإلميان  درجات  يف  اختاًلف  الدين؛  يوم  إىل 
الوقت نفسه  الطيب، ويف  اخلبيث من  ليميز هللا  شأنه 
محلت أيًضا توجيًها رابنيًّا إىل أنَّ النجاة ملن اتبع الصراط 
الذي  هو  واحد  وحق  واحد،  صراط  وهو  املستقيم، 
أوحى به تعاىل إىل رسله مجيًعا من لدن آدم عليه الساًلم 

إىل حممد صلى هللا عليه وسلم.
ابتباع  شرًعا  وأمر  واالختاًلف كواًًن،  التعددية  فأقرَّ 
الصراط املستقيم صراطًا واحًدا وملة واحدة، وهو الدين 

مج  مثحج  هت  مت  القيم، قال تعاىل: ٱُّٱخت 
جض  خصمص  حص  مس  خس  جسحس  مخ  جخ  مح  جح 
معجغ َّ  جع  مظ  حط  مض  خض  حض 

)الروم: 30- 32 (.
املقصودة هنا ابلتناول، وهي  الدينية هي  والتعددية 
يتناوهلا  اليت  املعاصرة  الكاًلمية  املسائل  من  واحدة 
وقد  والفلسفة،  العقيدة  يف  املتخصصون  الدارسون 

بني  واملقاالت  واألحباث  الكتاابت  من  الكثري  تناولتها 
وصفها  حاول  من  املنتصرين  ومن  ومنتصر؛  هلا  منقٍد 

وفكره. توجهاته  حبسب  إلينا  ُرّدت  بضاعتنا 
وقد شهدت العقود األخرية، ظهور دعوات التعددية 
يف العامل اإلساًلمي بغري ضابٍط منهجي يبني حقيقتها، 
ضمن غريها من األفكار والعقائد املستوردة من الغرب 
على  سروش-  الكرمي  فعبد  إاثرهتا،  حيث  من  وغريه 
أن  وأراد  األملانية؛  املدرسة  استعارها من  املثال-  سبيل 
هلا مربرات يف  أو جيد  اإلساًلمية،  البيئة  جيعلها ضمن 
الرتاث اإلساًلمي، كما زادت الدعوات إليها بعد صعود 
حقيقته،  عن  اإلساًلم  حرَّفت  اليت  املتطرفة  اجلماعات 
إذا  أنَّ دعواهتم هذه-  التعددي  وعدَّ أصحاب االجتاه 
يف  السلمي  للعيش  حاًًل  تُقدِّم  إبخاًلصهم-  سلمنا 
اجملتمعات اإلساًلمية اليت أصل دينها الساًلم، لكن هذا 
تكن  مل  إىل مشكلة جديدة  أن حتّول  لبث  ما  اهلدف 
موجودة من قبل، بل أدَّى يف بعض الدول اإلساًلمية 
إىل تنامي العنف وزايدته، كحال الباًلد اليت تنتشر فيها 

واضحة. بصورة  الطائفية 
ومع ظهور العوملة، اليت جعلت العامل عبارة عن قرية 
واللغات  والداياًنت  الثقافات  اختاًلف  رغم  صغرية، 
االنفتاح على  من  نوًعا  فرضت  واحلضارات،  واهلوايت 
اآلخر، كمحاولة إلجياد صيغة جامعة تقلص الفروقات 
بني الداياًنت واأليديولوجيات املختلفة بزعم إجياد أرضية 

مشرتكة لقيم إنسانية واحدة.
وقد تشجع هلذا النوع من االنفتاح الكثري من أصحاب 
التجربة العرفانية الصوفية، أتباع مدرسة حميي الدين ابن 
مفكري  وبعض  1240م(،   - 638هـ  )ت:  عريب 
الشيعة املتأثرين هبذه التجربة من ذوي امليول للصوفية، 
الشريازي)1050هـ  الدين  صدر  بفلسفة  واملتأثرين 
-1640م(، إضافة ابلطبع ألصحاب االجتاه التنويري 

ابلطرفني. احملتفني 
املشكلة اخلطرية أنَّ هذه الرؤية الغربية ذات األوضاع 
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إىل  ابلغرب  املنخدعني  من  محلها  من  محلها  اخلاصة، 
أحد  ا  أهنَّ ابعتبار  هلا  يؤسسون  وراحوا  املسلمني،  باًلد 
يف  الوضع  دون  األداين،  بني  والتسامح  التنوير  أركان 
اإلساًلمية  اجملتمعات  بني  اجلوهرية  الفروقات  االعتبار 
الذي  الواقع  وبني  املسلمني،  غري  إىل  اإلساًلم  ونظرة 

االختاًلف. تعرف  تكن  مل  باًلد  يف  فيه  نشأت 
واحلقيقة، إنَّ املكتبة اإلساًلمية ال تزال يف حاجة إىل 
بدأت  اليت  القضية،  هذه  يف  عميقة  وأحباٍث  دراسات 
يف  اإلساًلمية  العقيدة  هتدد  عاتية  موجة  صورة  أتخذ 
خصوصيتها، مبا حتمله من أفكار دخيلة، وشبهات ال 
يقوى أمامها حىت الكثري من أبناء األمة، غري املسلحني 
عقيدهتم  حتمي  اليت  الدينية  الثقافة  من  الكايف  ابلقدر 
أنَّه  يتعرضون هلا. وهلذا فقد رأيت  اليت  الشبهات  أمام 
لعله يكون إضافة  البحث،  العمل على هذا  املهم  من 
للمكتبة اإلساًلمية يف حتديد الفروق بني التعددية الدينية 
من وجهة النظر اإلساًلمية وبني هذا املصطلح احلديث 

وما فيه من شبهات.
حتديد مشكلة البحث:

تعدُّ املشكلة األساسية اليت دفعيت هلذا البحث هي 
اخللط بني مفهوم التعددية من منظور شرعي إساًلمي، 
وبني املصطلح بشكله احلايل وما حيويه من أفكار دخيلة 

على اجملتمع اإلساًلمي.
أمهية البحث:

قلة األحباث العلمية يف هذا املوضوع الذي ال يزال   .1
حيتاج إىل االهتمام والعناية لسرب أغواره.

إليه  تتجه  اليت  املوجة  ظل  يف  عنه  احلديث  كثرة   .2
التسامح  حنو  واإلساًلمية،  العربية  الدول  بعض 
املفاهيم  تلك  ضبابية  ظل  يف  والعقائدي،  الديين 

هلا. الداعني  مرامي  وضوح  وعدم 
التعددية والتسامح، وبني  كثرة اخللط بني مفهوم   .3

والرباء. الوالء  عقيدة  متييع 

أهداف البحث:
إظهار حقيقة وأصول التعايش السلمي بني األداين   .1

يف اجملتمع املسلم.
ظل  يف  معتقداته  على  املسلم  حيافظ  بيان كيف   .2

األداين. متعدد  جمتمع 
الرغبة يف نقد األفكار الدخيلة اليت هتدف لتقويض   .3
الدين، حتت شعارات براقة حتمل احملبة والتسامح 
يف ظاهرها، وتضمر تعطيل الدين يف حياة البشر.

منهج البحث:
من  متكامل  منهٍج  اتباع  البحث  طبيعة  اقتضت 

بني: الدمج  خاًلل 
املصطلحات  لعرض  الوصفي:  التحليلي  املنهج 
عن  والكشف  الدينية،  التعددية  مبفهوم  الصلة  ذات 

الفلسفية. أسسه 
الدينية،  التعددية  مفهوم  نقد  يف  النقدي:  املنهج 
وبيان ما فيه من إجيابيات، وما فيه من خمالفات شرعية.

الدِّراسات السابقة:
املفهوم  من  الدينية  التعددية  تناولت  اليت  األحباث 
العقدي حسب ما اطلعت عليه الباحثة من مراجع يف 
اليت  الصورة  على  اإللكرتونية  واملواقع  العامة  املكتبات 
أُقدِّمها هنا تكاد تكون أحباث معدودة، مما دعا إىل مزيٍد 
والدراسات  املراجع  بعض  وهنا  والبحث.  الدراسة  من 

اليت حتمل شيًئا من مضمون البحث:
اإلساًلمي  واملوقف  الدينية  التعددية  اجتاهات   .1
الدكتوراه يف  أنيس مالك، رسالة مكملة لدرجة  منها، 
اجلامعة اإلساًلمية  الدين،  مقارنة األداين، كلية أصول 

2000م. 1241هـ-  آابد،  إبساًلم  العاملية 
التعددية العقائدية وموقف اإلساًلم منها، يوسف   .2
ماجستري،  رسالة  القحطاين،  أمحد  بن  حممد  بن 

اليمنية. والتكنولوجيا  العلوم  جامعة 
حسن  اإلساًلمي،  اجملتمع  يف  الدينية  التعددية   .3
املفتوحة  القدس  عبدالرمحن سلوادي، جملة جامعة 
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.7002 والدراسات،  لألحباث 
خطة البحث:

قسمُت البحث إىل مقدمة تتضمن: عرض مشكلة 
البحث، وأمهيته، وأهدافه، ومنهجه.

متهيد: يتضمن عرًضا موجًزا لقضية التعددية.
وفيه  واملربرات؛  النشأة  املفهوم  األول:  الفصل 

: ن مطلبا
لغًة  الدينية  التعددية  مفهوم  األول:  املطلب 

. ًحا صطاًل وا
املطلب الثاين: النشأة واملربرات.

الفصل الثاين: التعددية يف العامل اإلساًلمي ؛ وفيه 
مبحث.

 املبحث األول: التعددية يف العامل اإلساًلمي، جذور 
اترخيية أم مؤثرات غربية.

الفصل الثالث: نتائج التعددية يف العامل اإلساًلمي؛ 
وفيه مطلبان:

التعددية  من  اإلساًلم  موقف  األول:  املطلب 
العقائدية.

املطلب الثاين: اآلاثر املرتتبة على التعددية الدينية يف 
اجملتمع املسلم.

الفصل األول
املفهوم والنشأة واملربرات؛ وفيه مطلبان:

املطلب األول: مفهوم التعددية الدينية:
البد أن نعرتف بداية أنَّ مصطلح التعددية الدينية، 
مل يكن من نبت أفكار البيئة اإلساًلمية، ولذلك فمن 
املصطلح  هذا  تعريف  عن  البحث  مبكان  الضرورة 
وبيان أصوله يف بيئته اليت نشأ يف ظلها، واملربرات اليت 
عاملنا  إىل  انتقل  ذلك كيف  بعد  استدعت ظهوره، مث 

وملاذا.؟ اإلساًلمي، 
إىل  الوصول  فقدت كيفية  بيئة  يف  املصطلح  ظهر 
املزيف عليها من  الدين  املطلقة بسبب طغيان  احلقيقة 
الدين  حرَّف  والذي  الغرب،  يف  الكهنوت  رجال  قبل 

عن حقيقته، ومن مثَّ ذهبوا يبحثون عن بدائل للوصول 
إىل هذه احلقيقة اليت يتساوى فيها كل األداين ووضعوا 
طريٌق  هناك  هل  هي:"  مركزية،  تساؤالت  عدة  لذلك 
حمدٌد للفاًلح والسعادة وبلوغ احلقيقة من خاًلل مجيع 
األداين؟ وهل ميكن افرتاض وجود جوهر واحد جلميع 
األداين؟ وهل ميكن التوفيق بني اآلراء املتضاربة لألداين 
من خاًلل احلوار والنسبية، أو ما شابه ذلك" )بنتاجة، 

حممد، 2018، ص8(.
التعددية  فكرة  الغربيني  املفكرين  بعض  تبىَّنَّ  وقد 
الدينية للخروج من هذه األزمة، أبرزهم املفكر اإلجنليزي 

هيك". "جون 
لكن مثة إشكالية مفاهيمية حول مصطلح التعددية 
كان  فإذا  الُسنة-،  السيما  املسلمني-  عند  الدينية 
ووجود  ابالختاًلف،  االعرتاف  ابلتعدية؛  املقصود 
عقائد ومذاهب أخرى، فاألمر ُمعتمٌد يف اإلساًلم منذ 
عهد النيب صلى هللا وسلم، وقد أقرَّ القرآن الكرمي هذه 
تعاىل يف  قوله  منها  املواضع؛  االختاًلفات يف كثرٍي من 
خل مل ىل يل جم حم  سورة الكافرون: ٱٱُّٱ 
جه  ين  ىن  من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم 

فهذا أتكيد من  )الكافرون: 4-1(،  يه َّ  ىه  مه 
هللا تعاىل بوجود االختاًلف الكوين بني البشر. أمَّا إذا 
كان املقصود ابلتعددية مبفهومها املعاصر، الرضا بكل 
العقائد ابعتبار أنَّه ال فرق بينها، أو أنَّ كاًًل منها حيمل 
من احلق ما جيعله يتساوى مع اآلخر، فهذا أمر يرفضه 
وتعاىل يف  تبارك  احلق  بنيَّ  قاطًعا، كما  رفًضا  اإلساًلم 
سورة الكافرون، واليت أمر فيها نبيه صلى هللا عليه وسلم، 
ابلرباء من كل عقائد الكفر والتمسك حببل هللا املتني؛ 
إذ ال يعقل أن يُقر املسلم بعقائد الكافرين من تثليث 
وتعدد آهلة، ونفي وجود اإلله من أساسه، وغريها من 
تلك العقائد الباطلة وبني إخاًلص العبادة هلل، وكذا ليس 
وإخاًلص  التوحيد  بعقيدة  الكافر  يقر  أن  املعقول  من 
على كفره. احلالة  هذه  يف  ويكون  وحده،  هلل  العبادة 
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مفهوم التعددية الدينية:
عند معاجلة مفهوم التعددية، البد أن يتم ذلك يف 
سياقه احلضاري وبيئته اليت نشأ فيها والتطورات التارخيية 

اليت أدَّت لظهوره وسامهت يف تشكيله.
والتعددية الدينية مصطلح مكون من جزأين، األول 
التعددية، والثاين: الدين، وملا كان فهم كل معىَّن  هو: 
ملعىَّن كل  بفهم صحيح  مرهواًًن  املصطلحني  من هذين 
تعريف  يكون  أن  الطبيعي  فمن  حدة،  على  مصطلح 
التعددية مؤسًسا على مقتضى تعريف هاتني الكلمتني 

والدين. التعدد  البعض؛  ببعضهما  املرتبطني 
لقد جاءت التعددية يف املعاجم اإلجنليزية لثاًلثة معاٍن: 

املعىَّن الكنسي، والفلسفي، والسياسي االجتماعي.
أمَّا التعددية يف املعىَّن الكنسي فهي:

مباشرة الشخص الواحد ألكثر من وظيفة يف الرتبة 
الكنسية يف الوقت نفسه.

مباشرة الوظيفتني فأكثر من أي نوع مًعا )سواء كان 
دينًيا أو غري ديين(.

و"أمَّا املعىَّن الفلسفي فهو منهج الفكر الذي يُعرف 
أبكثر من مبدأ أعلى.

 وأمَّا املعىَّن السياسي االجتماعي فهو النظام الذي 
يعرتف بتعايش األجناس واجلماعات واألحزاب املختلفة 
مع بقاء خصائصها املتميزة واملستقلة" )طه، ص 28(

الغربية  التعريفات  تباينت  فقد  الدين  مصطلح  أمَّا 
ومقارنة  واالجتماع  والفلسفة  الاًلهوت  علماء  بني  له 
تعريف  يف  املناهج  تعددت  فقد  ولذلك  األداين؛ 

الدين. مصطلح 
 "فهناك ثاًلثة مناهج للتوصل إىل تعريف الدين من 
حيث النظام، ومن حيث الوظيفة، ومن حيث اجلوهر.

إىل  ينظرون  االجتماعي  التاريخ  جمال  يف  فالعلماء 
حياة  منهج  إنَّه  أي:  اترخيي-  نظام  أنَّه  على  الدين 
إنَّه  مثاًل  األخرى،  املناهج  من  غريه  عن  متميز  منظم 
واإلساًلم يف  البوذية  بني  بسهولة  منيز  أن  الطبيعي  من 

والعبادة  العقيدة  يف  اخلاص  ومنهجهما  اترخيهما  ضوء 
واألنثروبولوجيا  االجتماع  وعلماء  واألخاًلق.  والشريعة 
إنَّه  أي:  االجتماعية-  وظيفته  حيث  من  يُعّرِفونه 
جمموعات  أو  وحدات  يف  الناس  يربط  حياة  منهج 
وكثري  وغريه...،  دوركامي  مذهب  وهذا  اجتماعية، 
والدين  الاًلهوت  علم  يف  نشطوا  الذين  هؤالء  من 
جوهره  حيث  من  يعرفونه  األداين  واتريخ  الظاهرايت 
ص29(. طه،   " املقدس(  الشيء  يعين  األساسي- 

ومن مناذج تعريفات الغربيني للدين:
والدين  القوانني(:  )عن  يف كتابه  سيسرون  "يقول 
هو الرابط الذي يصل اإلنسان ابهلل، ويقول "كانت" 
الشعور  الدين هو  العقل("  )الدين يف حدود  يف كتابه 

إهلية. أوامر  على  قائمة  بواجبتنا من حيث كوهنا 
ويقول شاًلير ماخر يف )مقاالت عن الداينة(: قوام 

حقيقة الدين شعوراًن ابحلاجة والتبعية املطلقة.
)املبادئ  خامتة كتاب  يف  سبنسر،  روبرت  ويقول 
األولية(: اإلميان بقوة ال ميكن تصور هنايتها الزمانية وال 

الدين... الرئيس يف  العنصر  وهو  املكانية، 
للحياة  األولية  )الصور  يف  دور كامي:  إمييل  ويقول 
االعتقادات  من  متساندة  جمموعة  الدين  الدينية(: 
واألعمال املتعلقة ابألشياء املقدسة- أي املعزولة احملرمة- 
اعتقادات وأعمال تضم أتباعها يف وحدة معنوية تسمى 

امللة")دراز، ص 32 - 35(.
على الرغم أنَّ التعريفات السابقة للدين عند الغرب، 
تعرب عن األداين السماوية فإنَّ هناك اجتاهات أخرى يف 
"جمال الدراسات اإلنسانية واالجتماعية ومقارنة األداين 
وفلسفة الدين إىل توسيع مفهوم الدين، ليدخل فيه مجيع 
األداين- املعرتفة إبلٍه وغري املعرتفة إبله" )طه، ص 31(.

التعريف املعجمي للتعددية الدينية:
"وإذا أضفنا إىل "التعددية" كلمة "الدينية" صفة هلا؛ 
فإنَّه ميكن أن يقال، بناء على ما تقدَّم من تعريف إنَّ 
التعددية الدينية: هي تعايش املعتقدات الدينية املتنوعة 
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املختلفة- األداين مبفهومها الواسع- يف وقٍت واحد مع 
بقاء مميزات وخصائص كل منها" )طه، ص 31(.

التعريف االصطالحي:
نظرية  هي  الدينية  "التعددية  هيك:  جون  يقول 
خاصة بعاًلقات األداين املختلفة مع تعارض املعتقدات 
بني بعضها البعض، وهي النظرية اليت تقول أبن األداين 
ا هي تنوع نظرات اإلنسان إىل احلقيقة  العاملية الكربى، إمنَّ
اإلهلية اخلفية العليا الواحدة، وتصوراته عن هذه احلقيقة 
ا هي  واستجاابته هلا، وبعبارة أخرى أنَّ األداين كلها إمنَّ
فكلها سواسية ال  الواحدة،  للحقيقة  الشكلية  املظاهر 

فضل فيها ألحد على اآلخر" )طه، ص32 (.
وخيرج هذا التعريف ابلتعددية إىل منطقة أخرى وهي 

وحدة األداين.
املطلب الثاين: النشأة واملربرات.

يف  فكرايًّ  ترفًا  الدينية  التعددية  فكرة  نشأة  تكن  مل 
ا  الغرب أو جمرد رؤى فلسفية اًنبعة من أتمل ذايت، وإمنَّ
اليت  الدينية  احلروب  خلفته  ما  لعاًلج  حماولة  جاءت 
القرن  إىل  املياًلدي  عشر  اخلامس  القرن  منذ  استمرت 
أشكاله  بكل  ابلتعصب  اتسمت  واليت  عشر،  السابع 
الديين والقومي والعنصري واملذهيب، وانزوى خاًلهلا كل 

بصلة. الديين  للتسامح  ميت  ما 
ومعارك  طاحًنا،  صراًعا  احلروب  هذه  "كانت 
ابلكفر  واهتامات  وانقسامات  وصراعات  دامية، 
والزندقة واإلحلاد، وأحكاًما ابلقتل والتعذيب واحلرمان، 
يف  والريبة  الشك  وساد  الثقة،  جسور  هدم  إىل  أدَّت 
واختفى  واجلماعات،  األفراد  وبني  الدول،  عاًلقات 
والتعاون،  والساًلم  املتبادل  واالحرتام  اهلادف  احلوار 
الدمار  من  الكثري  وخلفت  الناس،  أبمان  وعصفت 
واخلراب، وساد االضطراب والفوضى يف شىت األرجاء، 
املناخ  واضطرب  الدينية  االضطهادات  وانتشرت 
الديين، وعجز الكثري عن أتدية شعائرهم وطقوسهم يف 
ختالف  مذاهب  اعتناق  على  الناس  إجبار  ومت  أمان، 

عقيدهتم الدينية، وراحت أفئدة اآلالف من املضطهدين 
ومن  العقول،  من خرية  األوروبية  األرض  يف  واملعذبني 
العمال واحلرفيني املهرة يبحثون عن ماًلذ آمن، وراحوا 
يلتمسون أماكن جيدون يف رحاهبا األمن واألمان واملاًلذ 
انتشار ثقافة اضطهاد املخالفني  والتسامح، وذلك مع 
للعقيدة كشكل قبيح من أشكال الاًلتسامح" )عثمان، 

.)2013 ص42، 
اليت ال  أشبه ابلسماء  الدين من شيء  "وقد حتول 
يستطيع املرء اهلرب منها، وحتتوي على كل ما هو فوق 
األرض، إىل مظلة من السحاب، وملمح عظيم حمدود 
متغري من ماًلمح الوجود البشري. وكان ذلك هو التغري 
من  الرغم  على  األيديولوجية،  التغريات  بني  األعمق 
مما كان  وتداعًيا  أكثر غموًضا  العملية كانت  آاثره  أنَّ 
مفرتًضا من قبل، وكانت تلك اآلاثر على أية حال غري 

اإلطاًلق. على  مسبوقة 
علمنة  ابلطبع،  هو  مسبوقًا  يكن  مل  الذي  واألمر 

اجلماهري...
الديين،  لتارخيها  ترتكس  أن  ألورواب  طبيعيًّا  "وكان 
عصر  يف  فيها  الدينية  التعددية  فكرة  ظهرت  وهكذا 
النزعة  وظهرت  الدين  عقلنة  حنو  وتطّلعت  األنوار، 
انبثقت  كما  اإلنسان،  وحقوق  والتسامح  اإلنسانية 
مسألة التعددية الدينية. ويرى حممد تقي اليزدي أنَّ هذا 
املفهوم عائد إىل حماربة الكنيسة للنظرايت العلمية اليت 
)ف   19 أمثال كوبرنيكوس  الطبيعيون  العلماء  قدَّمها 
 15( وغاليلو  1543م(،  مايو   24  –  1473 براير 
فرباير 1564 - 8 يناير 1642( ؛ ففي حني كانت 
تتبىَّن الكنيسة آراء بطليموس يف الفلك وأرسطو )ت: 
150م( يف الفلك والفلسفة واعتبار جتاوزها جتاوزًا للدين 
عمل  اإلجنيلي،  للنصِّ  معني  لنمط  فهم  بسبب  نفسه 
ذلك على إحداث تعارض ما بني الدين والعلم نتج عنه 
اعتبار املعارف الدينية غري يقينية، وبذلك يعترب اليزدي 
أنَّ مركزية التعددية الدينية هي يف إحداث هذا النوع من 
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اليقني")يوسف، ص 48( الديين، وسلب  الشك 
"حفلت األجيال اليت أعقبت الثورة يف فرنسا ابلعديد 
غري  بورجوازية،  أخاًلقية  منظومة  لتطوير  احملاوالت  من 
مسيحية، ولكنها تعادل املسيحية، وذلك بتبين عقيدة 
فعل  روسو- كما  طرحها  اليت  األمسى  الكائن  عبادة 
شبه  عقائد  إىل  ابلدعوة  أو  1794م،  عام  روبسبيري 
دينية قائمة على أسس عقاًلنية غري مسيحية، ولكنها 
متارس شعائر العبادة وطقوسها مثل السان سيمونيون، 
اإلنسانية.  دين  إىل  أوغست كانت يف دعوته  وكذلك 
مساعيهم  عن  مجيًعا  هؤالء  ختّلى  املطاف  آخر  ويف 
حلفاظ على املظاهر اخلارجية للعبادات الدينية القدمية، 
أخاًلقية  منظومة  لتأسيسي  املساعي  واصلوا  ولكنهم 
لعامة الناس تقوم على مفاهيم أخاًلقية مثل التضامن، 
وفوق ذلك على نظري يقابل سلك الكهنوت يف نظر 

)يوسف، ص 48(. العامة" 
يف  الدينية  التعددية  ظهور  سبقت  اليت  فاملربرات 
الغرب، كانت عبارة عن ثورة على تعاليم الكنيسة وهيمنة 
رجال الدين، وسطوة األحادية، فنشأت دعوات للتحرر 
االقتصادي  التحرر  الدينية، ضمن حركات  اهليمنة  من 
نظرايت  ظهور  ذلك  نتيجة  من  وكانت  واالجتماعي، 
أخاًلقية جديدة متحررة من الدين أو الدعوة إىل دين 
مشرتك يضم اإلنسانية مجيعها، بزعم: "أنَّه ال يكفي يف 
بقاء جمتمع من اجملتمعات أن يوجد نوع من االنسجام 
العاطفي أو االشرتاك يف املصاحل املادية بني أفراده؛ بل البد 
من وجود اتفاق عقلي يتحقق بينهم على هيئة جمموعة 
من العقائد املشرتكة. ومعىَّن هذا أنَّه إذا حتقق االنسجام 
العقلي يف كل نفس فردية على حدة انتقل هذا االنسجام 
شيًئا فشيًئا إىل العقول األخرى، ومىت نفذت الفلسفة 
العملية إىل مجيع العقول أمكن حتقيق االنسجام اخللقي، 
العسري". ابألمر  اجملتمع  تنظيم  إعادة  مشكلة  تعد  ومل 

القرن  منتصف  اليت ظهرت يف  الفلسفة  هذه  وتعدُّ 
عليها  تبلورت  اليت  األسس  أهم  إحدى  التاسع عشر، 

الدعوة إىل عدم احتكار احلقيقة املطلقة يف دين واحد، 
وضرورة البحث عن دين إنساين ال عاًلقة له ابلسماء، 
"احلب  اجلديد،  الوضعي  املذهب  هذا  شعار  ويكون 
الشعار  وهو  غايتنا"  والتقدم  قاعدتنا،  والنظام  مبدؤاًن، 

الذي أوصى كونت بوضعه على قربه.
التارخيية  األحداث  أهم  أحد  الفرنسية،  الثورة  وتعدُّ 
دعوات  ضمن  الفلسفات  هذه  نشوء  إىل  أدَّت  اليت 
اإلصاًلح السياسي واالجتماعي نتيجة حتريف املسيحية 
على يد رجال الكنيسة، وما نتج عن ذلك من كوارث 
إنسانية أسقطت أورواب كلها يف قرون طويلة من الظاًلم 
واهلمجية والوحشية، فعدَّ رواد اإلصاًلح يف هذه الفرتة 
املسيحية-القائمة- " كانت تكفي يف  أنَّ  أعقبها  وما 
عجزت  لكنها  العقلي،  االتساق  لتحقيق  الغابر  الزمن 
ومشرفة  ابلية  عقائدها  وبدت  العلم  خطا  متابعة  عن 
النهوض  العقائد قادرة على  الزوال، ومل تعد هذه  على 
بغريها. كذلك مل يكن  تنهض  أن  بنفسها، فضاًًل عن 
من املستطاع قهر الناس على العودة إىل القرون الوسطى 
هلا، عصور  متجيد كونت  من  الرغم  على  اليت كانت، 
ظاًلم وجهالة، فمن العبث إذن أن نبحث عن أساس 
لألخاًلق يف الداينة املسيحية- كما يقول كونت- بل 

ال بد من البحث عن أساس آخر هلا".
وقد فّسر كونت سبب ما أمساه االضطراب العقلي 
يف عصره "أبنَّ الناس ال يتبعون يف التفكري منهًجا واحًدا 
أو  جدل  دون  اجلميع،  هبا  يسلم  حقائق  إىل  يقودهم 
جلج؛ بل هم يتبعون مناهج ثاًلثة. وقد يتبع الواحد منهم 
يفطن  أن  بعينها، دون  املناهج مجيعها يف مسألة  هذه 
إىل ما بينها من تنافر وتضاد. وهذه املناهج هي منهج 
التفكري الاًلهويت األسطوري، ومنهج التفكري امليتافيزيقي 
هذه  وتدل  العلم،  الوضعي  التفكري  ومنهج  اخليايل، 
مرت  اليت  املراحل  على  التارخيية  الوجهة  من  املناهج 
هبا اإلنسانية، فقد كان الناس يفكرون يف ابدئ أمرهم 
على  ينطوي  التفكري  هذا  حًقا كان   . أسطورايًّ تفكريًا 
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جرثومة التفكري العلمي الصحيح، ولكن هذه اجلرثومة 
مل تتم إال شيًئا فشيًئا، ويف أثناء عصور طويلة، ومل يتم 
إال  العلمية  املرحلة  إىل  األسطورية  املرحلة  من  االنتقال 
بعناء وجهٍد كبريين. هذا إىل أنه مل يكن من املستطاع 
أن يتم االنتقال من إحدى املرحلتني إىل األخرى دفعة 
واحدة؛ بل مل يكن بد من أنَّ تتوسط بينهما مرحلة اثلثة 
هي مرحلة التفكري امليتافيزيقي، وال نستطيع القول أبنَّ 
التفكري العلمي يف العصر احلاضر قد قضى على آاثر 
كل من التفكريين السابقني، وهذا هو السبب احلقيقي 
يف تلك الفوضى العقلية اليت ميتد أتثريها إىل األخاًلق 

والسياسة" )يوسف، ص 48(.
الوضعية كانوا  مدرسته  وأصحاب  أن كونت  رغم 
يرون أنَّه ليس هناك شيء مطلق يف هذا العامل؛ بل كل 
شيء نسيب إال أن كونت "كان يعتقد يف الواقع أن هناك 
حقيقة عليا تتوقف عليها كل احلقائق األخرى، وكان يعدُّ 
فكرة هذه احلقيقة أساًسا لوجهة نظره العقلية عن العامل، 
اإلنسانية، وهي  اسم  احلقيقة  ويطلق كونت على هذه 
ليست اهلدف النهائي يف ذاهتا لكل فكرة ولكل نشاط، 
ولكنها اهلدف النهائي، وهذا الفارق ال يعين أكثر من 
أن الفلسفة اجلديدة قد تركت وجهة النظر امليتافيزيقية 
إىل وجهة النظر الوضعية، وهبذا التحفظ، تكون فكرة 
احلقيقة  عن  القدمية  للفكرة  متاًما  موازية  اإلنسانية 
ا حتل حملها وتؤدِّي وظيفتها الدينية، فهي  املطلقة، فإهنَّ
إذن يف احلقيقة فكرة نسبية مطلق" )بدوي ص 346(.

الاًلفت يف فلسفة كونت أيًضا اليت تدعو إىل دين 
ا حتولت يف مرحلة من مراحلها إىل ما يشبه  اإلنسانية، أهنَّ
النزعة املتصوفة. األمر الذي يفسر ملاذا مييل املتصوفة يف العامل 
اإلساًلمي للتعددية الدينية، املبنية على املشرتك اإلنساين 
العقائدية بني األداين واملذاهب. تتجاوز احلدود  واليت 

"وتظهر فكرة اإلنسانية يف مذهب كونت يف أشكال 
قد  مذهبه  تطور  أن  أدق جند  بعبارة  أو  متتابعة،  شىت 
كشف النقاب شيًئا فشيًئا عن الصفات املختلفة لذلك 

الكائن األعظم، فإذا كان كونت يف املرحلة األوىل من 
أهنا  على  اإلنسانية  إىل  النظر  يفضل  الفلسفية  حياته 
موضوع للعلم، أمَّا يف املرحلة الثانية فقد غدت يف نظره 
كما لو كانت موضوًعا للعبادة واحلب، وحنن نستطيع أن 
نتتبع يف هذا اجملال تطور املشاعر التصوفية والدينية اليت 
أخذت تؤثر منذ 1846 على وجه اخلصوص يف آراء 
كونت وتغري من هلجته، دون أن تكون مع ذلك سبًبا 
يف تنكر مذهبه خلصائصه الذاتية". )بدوي ص 346(.

واملاًلحظ يف هذه املرحلة اليت أتصلت فيها بواكري 
ا حتمل  الدعوة إىل دين اإلنسانية والتعددية الدينية، أهنَّ
يف ذاهتا ما يقوض الفكرة اليت قامت عليها منذ بدايتها، 
فالذين  املطلقة،  احلقيقة  بوجود  االعرتاف  عدم  وهي 
انتقدوه،  يؤيدوهنا ال يشعرون أهنم وقعوا حتت أتثري ما 
يف اعتناقهم مذهبا حيمل- من وجهة نظرهم- احلقيقة 
املطلقة، أو على األقل أهنم تبنوا أيديولوجيا متحيزة، تنبذ 
غريها من األيديولوجيات وال تعتد هبا، ومن مثَّ فقد بينت 
كيااًًن جديًدا يضاف إىل الكيااًنت اليت دعت نبذها.

التطورات:
كعادة كل األفكار البشرية الوضعية اليت تشبه الكائن 
احلي الذي ينمو ويتطور، فقد خضعت فكرة التعددية هلذا 
التطور منذ نشأهتا واحتضاهنا من الليربالية، اليت خضعت 
هي األخرى هلذا القانون، "فتطور الليربالية السياسية يف 
بدرجة كبرية  مدفوًعا  األورويب كان  عشر  الثامن  القرن 
بظروف اجملتمع الذي قد أعياه عدم التسامح الديين أو 
الصراع املذهيب احلاد، املتمثل يف احلرب العرقية والطائفية 
ا كانت  واملذهبية يف عصر اإلصاًلح الديين، فالليربالية إمنَّ
متثل استجابة سياسية بصفة خاصة لظروف ذلك اجملتمع 
األورويب املسيحي التعددي مذهًبا وفرقة دون غريه، وظل 
الوضع التعددي هبذا النمط قاصرًا على اجملتمع األورويب 
املسيحي وحده، ومل ميتد إىل غريه من اجملتمعات املتعددة 
ص10(. )طه،  فقط"  العشرين  القرن  يف  إال  األداين 

"ودخل القرن العشرون وفكرة التعددية قد أصبحت 
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تشغل مهوم بعض املفكرين والفاًلسفة الاًلهوتيني، كما 
أصبحت موضوع أطروحاهتم وكتاابهتم العلمية، فأول من 
خاض منهم يف هذه املوضوع وقام ابلدفاع عنه بشكل 
جدي ومنظم هو أرنست ترولتس الاًلهويت الربوتستانيت 
بعنوان  له  مقال  يف  1923م(،   -1865( الليربايل 
"موقع املسيحية بني األداين العاملية" كان قد ألقاه يف 
حماضرة جبامعة أكسفورد قبيل وفاته عام 1923م. فقد 
بنيَّ ترولتش يف هذا املقال أطروحته عن التعددية الدينية 
وبرهن فيه أبنَّ كل األداين مبا فيها املسيحية، له عنصر 
من عناصر احلق، وليس احلق كله وأنَّ احلياة اإلهلية يف 
ا كثرية، مث اتبعه بعد  هذه األرض ليست واحدة، بل إهنَّ
يف كتابه  هوكينج  إ.  وليم.  األمريكي  الفيلسوف  ذلك 
املعنون )إعادة النظر يف اإلرساليات التبشريية( 1932م، 
ويف مؤلفه الاًلحق )األداين احلية وإميان عاملي(؛ حيث 
مع  انسجاًما  واحد  عاملي  دين  ظهور  فيهما  توقع 
االجتاه حنو حكومة عاملية موحدة، واتبعه كذلك املؤرخ 
الربيطاين املشهور أرنولد تويين )1889- 1975م( يف 
كتابه األخري )املسيحية بني أداين العامل( عام 1957م، 
ويف كتابه الذي نشر قبله عام 1956م بعنوان )منهج 
املؤرخ يف دراسة األداين(؛ حيث سلك فيهما مسلك 
ترولتش يف تناول قضية التعددية الدينية" )طه، ص12(.

مبرحليت  الدينية  التعددية  نظرية  مرت  أن  "وبعد 
النهاية إىل نضوجها يف  االختمار والتطور، وصلت يف 
العقدين األخريين من القرن العشرين، لقد نضجت هذه 
النظرية بشكل مثري للغاية يف أفكار وكتاابت الفيلسوف 

الشهري جون هيك" )طه، ص16(. الاًلهويت 
وتعدُّ كتاابت جون هيك حول التعددية الدينية ثورة 
فكرية جديدة يف الغرب، "فكما أنَّ ثورة كوبرنيكوس، 
كانت على منظومة املعرفة الفلكية السائدة يف عصره، 
واليت ترى أنَّ األرض هي مركز اجملرة، وأنَّ الكواكب- مبا 
فيها الشمس- تدور حول األرض، فأسس هو بدوره 
نظريته اخلاصة حول أنَّ األرض وبقية كواكب اجملرة هي 

هيك  ثورة  فإنَّ  العكس،  ال  الشمس  حول  تدور  اليت 
كانت على فكرة التمركز الذايت يف األداين؛ حيث يعترب 
كل دين نفسه منوذًجا حصراًي للحقيقة الدينية، حماواًل 
مجيع  فيها  تتمحور  واليت  اإلهلي  التمركز  فكرة  إثبات 

األداين ابلتساوي حول هللا" )وجيه، ص 36(.
وقد حاول هيك يف أطروحته تلك أنَّ ينفي حصرية 
اخلاًلص، مث اترة حياول أن يعيد تعريف مفهوم اخلاًلص؛ 
األخاًلق،  سؤال  إىل  العقيدة  سؤال  من  خيرجه  أبن 
فينقله بذلك إىل دائرة اإلنسانية؛ فيصبح اخلاًلص تدبريًا 
طريق  عن  الكاملة  إنسانيتهم  إىل  الناس  لوصول  إهلًيا 
هللا  أودعها  اليت  اإلنسانية  اإلمكااًنت  وحتقيق  إجناز 
املقصود  أنَّ  منه  يفهم  ما  يقول  واترة  تدرجييًّا...،  فينا 
املرجع  )انظر:  املتبادر"  ابملعىَّن  النجاة  هو  ابخلاًلص 

.)69 ص49،65،  السابق، 
مث يذهب هيك إىل مسألة أخرى تدور حول تعدد 
األفهام للنص الديين الواحد، فريى هيك أنَّ: "األفهام 
متعددة والتجربة الدينية تتأثر ابلظروف التارخيية واللغوية 
النصوص  ختتلف  فبهذا  واجلسمانية،  واالجتماعية 
الدينية، فبعضها يدعو إىل التوحيد وبعضها إىل التثليث 
احلقيقة"  لفهم  مظاهر  إال  ليست  األفهام  وهذه  مثاًًل، 

وجيه، ص101(. )انظر: 
إذن فإنَّ الفكرة األساسية اليت تتمحور حوهلا فلسفة 

التعددية الدينية لدى هيك، تدور حول ركيزتني، مها: 
األوىل: أنَّ الداياًنت كلها متساوية أمام احلقيقة، فاًل 
توجد داينة حتتكر وحدها احلقيقة املطلقة فهي مجيعها 

ليست إال مظاهر متعددة للحقيقة.
تفسريه  ميكن  الداياًنت  املقدس يف  فالنص  الثانية: 

متعددة. ويف صور  خمتلفة  أبشكال 
وهي  املقدس،  النص  نسبية  حول  األخرية  وتدور 
الفكرة اليت تقوم حول نفي وجود الوحي اإلهلي، ومن مثَّ 
فقد كان ذلك مسوًغا، لظهور الداينة اإلنسانية الوضعية 

اليت تقوم على توحيد األداين يف منظومة واحدة. 
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وهو  إمربيقي  كمعطى  الدينية  احلقيقة  و"نسبية 
التجربة،  هو  معرفة  أصل  أنَّ  يـرى  فلسفي،  )مذهب 
لذى يـطلق عـليه أحيااًًن )املـذهب التـجريـيب(، فالـمقـولة 
األساسية هلـذا الـمـذهب هـي أنَّ اإلنسـان ال يـمكنـه أن 
يـعـرف إال األشيـاء اليت هـي نتـيـجـة مبـاشرة للـمـشـاهـدة 
والـماًلحـظة والتـجـربـة(، لألداين تقوم عموًما يف الاًلهوت 

أربع خصائص: على  احلديث  املسيحي 
وسهولة  الدينية  احلقيقة  حركية  األوىل:  اخلاصية 
تغريها وعاًلقاهتا ابلتجرية اإلنسانية مع املطلق والظاهراتية 
)الفينومينولوجيا أو الظاهراتية هي مدرسة فلسفية ترتكز 
االنطاًلق حنو حتليل  للظواهر، مث  احلدسية  اخلربة  على 
والعامل(،  اإلنسان  لوجود  أعمق  فهم  إىل  الظاهرة سعًيا 

اللسانية. والتأويلية 
نظرًا  الدينية؛  احلقيقة  شخصانية  الثانية:  اخلاصية 
وتبصره  وجتاربه  وأحواله  املتدين  بطبيعة  الرتباطها 

وأدوارها. اللغة  خبصائص 
ظهورها  وعدم  احلقيقة،  خفاء  الثالثة:  اخلاصية 
وجتليها، فهي غامضة، وتعلوها طبقات التاريخ وتغشاها 
حبسب  عنها، كل  جتليتها  جيب  اليت  الثقافة  مفاهيم 
إال  اإلنسان  منها  يدرك  فاًل  اخلاصة،  مظاهره ووسائله 

اشتغاله. وآليات  معارفه  وتطور  اجتهاده  بقدر 
اخلاصية الرابعة: احلقيقة الدينية ليست أهم من سريورة 
البحث عنها؛ بل التجربة الدينية اليت تقود اإلنسان إىل 
البحث والتقصي هي املرادة يف ذاهتا ال احلقيقة نفسها، 
والنفس  الفكر  لتحفيز  الربيق  هذا  أوتيت  ا  إمنَّ واحلقيقة 
يُتعلم من خاًلهلا  البحث والتقصي، وإنتاج جتربة  على 
.)2018 ص  )بنتاجة،  الدين"  يف  البحثي  السلوك 

اخلالصة:
نشأ مصطلح التعددية الدينية يف اجملتمع الغريب، يف 
إطار أوضاع سياسية واجتماعية ودينية، هيأت لظهوره؛ 
نتيجة هيمنة الدين احملرف على الكنيسة، وسيطرة رجال 

الدين اليت أدَّت إىل سيادة االجتاه الواحد، وفرضه قسرًا 
السائد،  النظام  إلسقاط  انتفضت  اليت  اجلماهري  على 
واملذاهب،  الداياًنت  متعدد  على جمتمع  أفاقت  لكنها 
بديل جيمع هذه  لظهور  هناك حاجة ضرورية  فكانت 
األشتات حتت نسق واحد لتحقيق الساًلم، فتطور األمر 

إىل إنكار الدين ذاته والتنصل منه.
الفصل الثاين ؛ وفيه مبحث.

املبحث األول: التعددية يف العامل اإلسالمي.. جذور 
اترخيية أم مؤثرات غربية:

الذي  ابلشعار  املبحث  هذا  نبدأ  أن  املناسب  من 
اختذه أوجست كونت يف فلسفته الوضعية والذي أوصى 
قاعدتنا،  والنظام  مبدؤاًن،  احلب   " قربه:  على  بكتابته 

ص35(.  )بدوي،1980،  غايتنا"  والتقدم 
ياًلحظه  الذي  األهم  التساؤل  الشعار  هذا  وحيل 
الباحث يف التعددية الدينية؛ إذ الداعون للتعددية هبذه 
العرفانية  التجربة  بني  فكرية  الصورة جتمعهم مشرتكات 
األفكار  جانب  إىل  الشيعية،  والتوجهات  الصوفية 
انعكاس  على  العثور  السهل  ومن  املتحررة،  الليربالية 
هذا  أصحاب  على  الغرب  يف  الدينية  التعددية  صورة 

اإلساًلمي. العامل  يف  االجتاه 
غري أنَّ نظرة اترخيية على التصوف الغايل يشري إىل أنَّ 
التجربة العرفانية، الداعية إىل وحدة األداين قد ظهرت 
مبكرًا يف العامل اإلساًلمي، خصوًصا يف كتاابت كل من 
الرومي  الدين  قبله جاًلل  ابن عريب، ومن  الدين  حميي 
مع  هـ = 1207 - 1273م(،  هـ - 672   604(
الفروق الكبرية بينهما، وكذلك يف بعض عبارات إخوان 
الصفا اليت تقول: "احلق موجود يف كل دين وعلى كل 
لسان جاٍر، وأنَّ الشبهة دخوهلا على كل إنسان جائز" 

)اتمر وآخرون، 4/ ص71(.
كما يقول حميي الدين ابن عريب:
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لقد صار قليب قاباًل كل صورة 
 فمرعى لغزالن ودير لرهبان

وبيت ألواثن وكـــــعبة طـــــايف
 وألواح توارة ومصحف قـــرآن

أدين بدين احلب أىن توجهت
 ركائبه أرسلت ديين وإمياين )الرومي، 91(.

دعوته  األبيات،  هذه  يف  عريب  ابن  عقيدة  وتظهر 
جمرد  مجيًعا  ا  أهنَّ ابعتبار  األداين،  وحدة  إىل  الواضحة 
صور متعددة حلقيقة واحدة يؤمن هبا، رغم ما هو واضح 
ا ساوى الوثنية مع  فيها من اختاًلفات عقدية، حىت أهنَّ

السماوية. الداياًنت 
كما يسري على منواله جاًلل الدين الرومي، فيقول:

"انظر إىل العمامة أحكمها فوق رأسي
 بل انظر إىل زانر زاردشت حول خصري

 فال تنأ عين ال تنأ عين
 مسلم أان ولكين نصراين وبرمهي وزرادشيت

 توكلت عليك أيها احلق األعلى
 ليس يل سوى معبد واحد

 مسجًدا أو كنيسة أو بيت أصنام
 ووجهك الكرمي فيه غاية نعميت

 فال تنأ عين، ال تنأ عين" )الرومي، ص 91(.
الضوء  ولكن  خمتلفة،  "املصابيح  أيضا:  ويقول 
واحد" وهذه )العبارة نقلها عنه املستشرق نيكلسون يف 
ترمجته للمثنوي إىل اإلجنليزية، يف كتابه "الرومي الشاعر 

.)166 والصويف، 
ولعل فلسفة الرومي- كما هو واضح- هي نفسها 

دعوة ابن عريب إىل وحدة األداين.
وليس من املستغرب أتثر الفاًلسفة الغربيني بفلسفة 
نواحي  من  التعددية،  مسألة  يف  عريب  وابن  الرومي 

متعددة:
أوهلا تعدد احلقيقة:

الفيل  قصة   " يف  هيك  جون  مع  حدث  ما  وهو 

يف  الرومي  الدين  جاًلل  ذكرها  اليت  املظلمة  الغرفة  يف 
املثنوي-وقد استعان جون هيك هبذا املثال- تبني هذه 
القصة الرجال الذين يتحسسون فياًًل يف غرفة مظلمة، 
وكل منهم وصف الفيل تبًعا جلزء اجلسد الذي ملسه، بدا 
الفيل ألحدهم شبيًها ابلعرش، وآلخر مثل: أنبوب ماء، 
أو عامود كبري، لكن مل يكن ألحد أن يتخيل ماذا يشبه 

الفيل يف مجلته" )آن ماري شيمل، ص 27(.
الثاين: الدعوة إىل احلب املطلق:

احملبة  على  أيًضا  عريب  وابن  الرومي  فلسفة  وتُبىَّن 
التحليق يف  العقل إىل  اإلهلية، اليت خرجت عن سياق 
خياالت الوحدة بني كل املخلوقات وبينها وبني اخلالق، 

دائبة قوامها احملبة. يف حركة 
يقول جاًلل الدين الرومي:

"بغري احلب ليس هناك سوى األسى
يف احلب.. ماذا عداه يهم؟" )بدوي، ص 4(.

إىل  هناك ضرورة  أنَّ  املتصوفة  يرى هؤالء  يكن  ومل 
جيدون  ما  ويستنكرون  العقيدة،  أو  ابلشريعة،  االلتزام 
عليه أهل العلم من الفقهاء، ولذلك يقول جاًلل الدين 
الرومي عن اإلمامني أيب حنيفة )80-150 هـ/ 699-
767م( والشافعي )150-204هـ / 767-820م(:

"ما كان أبو حنيفة للحبِّ معلًما
وما كان الشافعي للحب راواًي"" )السناين، ص827(.

ولعلك جتد ما يشبه ذلك أيًضا عند "أوغست كونت" 
شعار  وهو  قربه  على  بكتابته  أوصى  الذي  شعاره  يف 
والذي  يديه  على  نشأ  الذي  اجلديد  الوضعي  املذهب 
يقول: "احلب مبدؤاًن، والنظام قاعدتنا، والتقدم غايتنا".

دعاة  وبني  املتصوفة  بني  التقارب  هذا  وجود  ورغم 
التعددية من فاًلسفة الغرب؛ يف الكثري من اجلوانب يف هذه 
القضية، إال أنَّه ال ميكننا القول أبنَّ مفهوم التعددية لديهم، 
فهناك فروق عديدة ترتبط أبوضاع كل منهما وثقافته.

وليس ابن عريب وجاًلل الدين الرومي وحدمها اللذان 
اختذا هذا السبيل يف مسألة وحدة األداين، لكن هناك 
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الكثري غريمها منهم الفاًلسفة واملتصوفة واإلنسانيويون.
والبريوين،  والفارايب،  سينا،  ابن  الفاًلسفة:  فمن 

طفيل. وابن  ابجه،  وابن  رشد،  وابن  والكندي، 
)ت:  القونوي  الدين  من صدر  املتصوفة كل  ومن 
 - هـ   669 )ت:  سبعني  وابن  هـ/1274م(،   672
الكرمي  وعبد  309هـ(  هـ   244( واحلاًلج  1269م(. 

ه(.  805 )ت:  اجليلي 
من  )جمموعٌة  وهم  الصفا  إخوان  اإلنسانيني:  ومن 
العاشر  القرن  يف  عاشوا  املسلمني،  العرب  الفاًلسفة 
املياًلدي يف مدينة البصرة ابلعراق، واتفقوا على توحيد 
ويُنَسب  الفلسفية،  والنظرايت  اإلساًلمية،  املذاهب 
املؤرخون  ح  ويُرجِّ الصفا،  إخوان  رسائل  إليهم كتاُب 
الوفا« ينحدرون من الفكر  ن  أنَّ »إخوان الصفا وخاًلَّ
اإلمساعيلي(، والسلطان املغويل أكرب شاه وحممد إقبال 

)حبش، ص7(. نيب  بن  ومالك 
التعددية  اجتاه  أصحاب  رؤية  هو  اآلن  يهمنا  وما 
املعاصرين يف العامل اإلساًلمي، ومنطلقاهتم الفلسفية اليت 
أدَّت لظهور هذا النوع من الفكر وروافده املتعددة، اليت 

تتمثل يف ثاًلثة طرق، هي:
األول: أتثرهم ابألفكار الفلسفية املنحرفة ألصحاب 

وحدة األداين من الصوفية.
الثاين: أتثرهم أبصحاب الفلسفات الغربية التجريبية، 
الذين حاولوا البحث عن بديل لاًلحنرافات الدينية اليت 

وجدوا عليها الكنيسة الغربية.
الباطنية  الشيعية والصوفية  التفسريات  تبين  الثالث: 

الشرع. لنصوص 
البداية من إيران:

"إنَّ أول من أاثر التعددية الدينية يف إيران هو الدكتور 
العشرين،  القرن  من  الثاين  النصف  يف  جناد  ميمندي 
الداياًنت  أتباع  مجيع  جناة  على  اآلتية  ابآلية  واستدل 

لديه: أهم دليل  اآلية  السماوية، وكانت 
 قال تعاىل : ٱُّٱ خل مل ىل يل جم حم 

من  خن  حن  جن  يم  ىم  مم  خم 
ىن ين جه مه ىه يه جي حي خي مي 

ىي َّ )سورة ابلقرة:62( " )السبحاين، ص8(. 
التوحيد  مركز  عام 1966م  افتتح يف طهران  "لقد 
امتياز  صاحب  كان  شخص  أداره  الذي  العاملي، 
انقلب على عقبه، وكانت  الدينية مث  إلحدى اجملاًلت 
املؤسسة ذات طابٍع سياسي، وهدفها تضعيف عقائد 
الشباب الثوريني، الذين كانوا يف حرب مع النظام. أمَّا 

مها: الفكري  وسطنا  سادا  فهناك كتاابت  اليوم 
فسلفة الدين لـ)جون هيك( وهو مسيحي من مواليد 
1922م، وقد طرح املسألة يف كتابه كفهم جديد للكتب 
بقوة. إثبات كاًلمه  إىل  سعى  مث  املوحاة،  السماوية 

عبدالكرمي  الدكتور  أتليف  املستقيمة،  الصراطات   
سروش الذي تبىَّنِّ رأي جون هيك وأعاد صياغة أفكاره 
على شكل حكاايت ومتثيليات" )السبحاين، ص 8(.

كتاابت  على  االعتماد  هنا  املناسب  من  ولعل 
العامل  يف  التعددين  فلسفة  لفهم  سروش  عبدالكرمي 
اليت ذكراًنها. الثاًلثة  ابلروافد  أتثروا  اإلساًلمي، وكيف 

التعددية يف األصل  يقول سروش: "تعتمد أطروحة 
ابلنسبة  األفهام  يف  التنوع  إحدامها:  دعامتني:  على 
التنوع يف تفسرياًن للتجارب  الدينية، واألخرى:  للمتون 
للكتب  مواجهتهم  يف  حيتاجون  الناس  إنَّ  الدينية...، 
والذات  املتعايل  لألمر  مواجهتهم  يف  وكذلك  املقدسة 
املقدسة إىل تفسري وبيان، وإزالة ستار اإلهبام عن املنت 
هذا  واستنطاقها،  اخلام  الدينية  التجربة  أو  الصامت 
االكتشاف واالستنطاق ال يكون على شكل واحد، بل 
يتميز ابلتنوع والتعدد، وهذا هو السبب يف والدة البلورالية 
ا: االعرتاف برمسية التعدد والتنوع  اليت )يعرفها سروش أبهنَّ
البشرية(،  والتجارب  واللغات  واألداين  الثقافات  يف 
والتعددية يف داخل الدين وخارجه" )القباجني، ص9(.

النص  حول  سروش  تصور  الفقرة  هذه  تلخص 
الديين، فهو يرى أنَّه جمرد جتربة خام، ميكن فهمها بصور 
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القبض  بنظرية  أمسَّاه  ما  وضع  فقد  ولذلك  متعددة، 
ركائز،  عشرة  على  فيها  التعددية  مباين  وبني  والبسط 
نسلط الضوء على بعض منها لبيان أصول هذه النظرية، 

بيَّناه: مبا  أتثر سروش  وكيف 
أنَّ  حول  والبسط  القبض  نظريته  على  فيه  يعتمد 
النص الديين ال يقبل االختزال يف فهم واحد، فيقول: 
لتوضيح  والبسط  القبض  نظرية  "لقد سعيت يف كتايب 
هذا  عملية  وبيان  الديين،  الفهم  وتنوع  تكثر  يف  السر 
والبسط  القبض  نظرية  يف  حديثنا  إمجااًل كان  التنوع، 
الدينية متنوع ومتعدد  هو أنَّ فهمنا للمتون والنصوص 
إىل  االختزال  يقبل  ال  والتعدد  التنوع  وهذا  ابلضرورة، 
فهٍم واحٍد، وليس هذا الفهم متنوًعا ومتعدًدا فحسب؛ 
بل سيااًل أيًضا، والسر يف ذلك أنَّ النصَّ صامت وحنن 
نسعى ابستمرار لفهم النصوص الدينية وتفسريها، سواًء 
االستعانة  خاًلل  من  القرآن  أو  احلديث  أو  الفقه  يف 
اليت  واألسئلة  النص،  من  وتوقعاتنا  الفكرية  مبسبوقاتنا 
تدور يف أذهاننا يف مرحلة سابقة" )القباجني، ص11(.

سروش  أتثر  نرى كيف  أنَّ  املبىَّن  هذا  يف  وميكن 
أنَّ  سروش  يرى  الدينية،  للنصوص  الباطين  ابلتفسري 
بطون؛  ذو  اإلهلي  الكاًلم  أنَّ  الرواايت  يف  ورد  "وكما 
حبيث إننا إذا كشفنا الطبقة أو القشرة األوىل يف معىَّن 
النص لظهرت لنا طبقة أخرى من املعىَّن، وأحد األسباب 
التعدد  يتضمن  الواقع  أنَّ  الظاهرة هو  الكامنة يف هذه 
ويكشف  الواقع  عن  الكاًلم حيكي  أنَّ  ومبا  ابطنه،  يف 
ال  املعىَّن  وهذا  ابلتبع،  متعدًدا  فسيكون  عنه  الستار 
خيتصُّ ابلكاًلم اإلهلي، فعندما نقرأ يف مكتوابت عظماء 
سوف  فإنَّنا  واألدبية،  العلمية  والشخصيات  األدابء 
ذو  أنَّ كاًلمهم  وسنجد  الظاهرة  هذه  بنفس  نصطدم 

متعددة. وجوًها  وحيتمل  بطون 
هذه الظاهرة هي اليت حتفظ للنصِّ طراوته وتضمن 
خلوده. إنَّ رأمسال األداين يتمثل يف هذه العبارات النافذة 
مستوى  على  واألبدية  املعىَّن  يف  والعميقة  القلب  إىل 

مضمواًًن  يقرأها  شخص  متنح كّل  ا  إهنَّ حبيث  الزمان؛ 
لفرغت من حمتواها وتاًلشت. جديًدا، ولوال ذلك 

وهناك رواايت عديدة تشري إىل أنَّ للقرآن سبًعا أو 
سبعني بطًنا، وهناك رواايت تشري إىل أنَّ بعض آايت 
القرآن نزلت ألقوام متعمقني سيأتون يف آخر الزمان(" 

ص10(. القباجني، 
ويظهر من خاًلل ذلك كيف أتثر سروش ابلباطنية 
تعددية  يرون  الذين  واملتصوفة،  اإلمساعيلية  الشيعة  من 
الباطين  فهم النص "من مفاخرهم ويتمسكون ابلتأويل 
قائلني: إنَّه البد لكل حمسوس من ظاهر وابطن، فظاهره 
ما تقع احلواس عليه، وابطنه ما حيويه وحييط العلم به أبنَّه 

فيه وظاهره مشتمل عليه" )القاضي، ص28(.
يف  الصوفية  بغاًلة  سروش  أتثر  أيًضا  يظهر  كما 
املبىَّن الثاين يف قوهلم ابملعرفة الكشفية يقول: "نصل إىل 
النوع الثاين من البلورالية الناشئة من تنوع وتعدد تفاسري 
التجارب الدينية، التنوع الذي ال يقبل الوحدة يف ذاته، 
فكما أنَّنا ال منتلك ديًنا مفسرًا، فلذلك ال توجد جتربة 
الروح،  ميدان  أو  الطبيعة  دائرة  يف  سواء  مفسرة،  غري 
فالتجربة الدينية عبارة عن مواجهة األمر املطلق واملتعايل 
خمتلفة،  عديدة وصوٍر  تتجلى أبشكاٍل  املواجهة  وهذه 
فتارة بصورة رؤاي، وأخرى بسماع صوت معني، واثلثة 
برؤية ماًلمح وألوان، ورابعة على شكل إحساس ابتصال 

النفس بعظمة عامل الوجود.
وأحيااًًن  وظلمة،  ابنقباض  النفس  تشعر  وأحيااًًن 
أخرى ابنبساط ونورانية، وأحيااًًن بعيش العشق ملعشوق 
روحاين،  شخص  حبضور  يشعر  وأخرى  مرئي،  غري 
وأحيااًًن االحتاد مع شخٍص أو شيء، وأخرى االنفصال 
سر  إدراك  وأحيااًًن  فراغ،  يف  معلقا  والبقاء  الذات  عن 
معني والكشف عن جمهول، وأخرى الشعور ابمللل من 
التعلق ابألمور الفانية والرغبة يف اخللود والبقاء، وأحيااًًن 
يعيش اإلنسان حالة االجنذاب والعطش والفراغ واجلمال 
واملتغريات  الروحية  احلاالت  هذه  فكل  والبهجة.. 
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الدينية"  التجريبة  مصاديق  تكون  أن  ميكنها  النفسانية 
.)12 ص  )القباجني، 

واملاًلحظ هنا إكثار سروش من استخدام مصطلحات 
الصوفية مبدلوالهتا واليت ال تقتصر فقط على جمرد الفهم 
املتعدد للنصوص الدينية أو وحدة األداين؛ ولكن تنطلق 
أيًضا إىل وحدة الوجود، وميكننا الرتكيز هنا على بعض 
املصطلحات اليت ذكرها سروش هنا لبيان ذلك ومنها 
والكشف،  والبسط  القبض  مصطلح  استخدامه  مثاًًل 

والتجلي والفناء وغريها:
القبض والبسط: " يرد "البسط " يف الرتاث الصوىف 
مقرواًًن دائًما مبصطلح آخر هو "القبض " ومها- فيما 
يقول الصوفية-: مظهران من مظاهر امسني من أمساء هللا 
تعاىل احلسىَّن: القابض والباسط، وحاالن من األحوال 
يردان على قلب السالك، ويتولدان من بواعث معينة، 
مثل: اخلوف الذى يبعث القبض، والرجاء الذى يورث 

"البسط " )حب هللا، ص 82(.
الكشف: " وهو االطاًلع على ما وراء احلجب 
من املعاين الغيبية واألمور احلقيقية وجوًدا أو شهوًدا 
أو هو اطاًلع أحد املتحابني املتصافني صاحبه على 

ابطن أمره وسره، أو هو ما يلقى يف النفس عند 
جتريدها من العوارض الشهوانية وإقباهلا ابلقلوب على 

املطلوب. ويعين هذا أنَّ الكشف هو العلم اليقيين 
الذي ينكشف فيه للصويف العلوم واملعارف انكشافًا 

اتًما ال يبقى معه ريب وال شك، لذلك جند أنَّ بعض 
الصوفية جاءوا مبعاٍن جديدة للقرآن والسنة واآلاثر، 
وزعموا أهنم أيخذون ذلك عن هللا مباشرة وليس عن 

املوتى بزعمهم، وقالوا: إنَّ علماء الشرائع أيخذون ميًتا 
عن ميت وهم أيخذون عن احلي الذي ال ميوت" )ابن 

تيمية، 1/ص 263(.
املصطلحات،  هلذه  شرًحا  املبىَّن  يف  يذكر  جتده  مث 

فيقول: الكشف،  مصطلح  ومنها 
"وعلى أية جال فاإلصرار على معرفة حقيقة الصوت 

الذي أمسعه، وما هو مصدره أو على ماذا تدل حالة 
الكشف اليت أحسست هبا يف قليب، ومن أين جاءت 
املفاهيم  قالب  ألفاظ ويف  وبيان كل ذلك على شكل 
ميدان  إىل  الورود  هو عني  أحيااًًن  متناقضة  تكون  اليت 
ابللسان  املعنوية  التجارب  بيان  نفس  إنَّ  بل  التفسري؛ 
وصياغتها على شكل مفاهيم هو حنو من أحناء تفسريها، 
وهذه التفاسري متفاوتة وخمتلفة كثريًا، وعلى سبيل املثال، 
ما جنده يف مسألة وحدة الوجود، فقد كانت البداية من 
كشوفات العرفاء مث انعكست على شكل بيان فلسفي 
وأاثرت الكثري من السجال والشجار والنقد" )سروش، 

ص 13(.
حبالة  مسبوقة  بدورها  األداين  "إنَّ كافة  يقول:  مث 
الكشف والتجربة الغيبية والقدسية واحلدانية اليت عاشها 
ومل  مكتب  أو  مدرسة  يف  يدرسوا  مل  الذين  األنبياء، 
بل  املعتوهني؛  اجملانني  أو  والسحرة  الكهنة  من  يكونوا 
كما يقول إقبال الاًلهوري: كانوا رجااًل من أهل الباطن 
والكشف، وليس األنبياء فقط كانوا يعيشون هذه احلالة 
القلبية؛ بل إنَّ أتباعهم من أرابب السلوك ورايضة النفس 
كان هلم حظ من الوحي والتجربة الدينية أيًضأ. ويشري 
املولوي- أي جاًلل الدين الرومي- يف ديوانه املثنوي، 
قوله  من  يستوحيه  ما  خاًلل  من  العرفاين  املعىَّن  هلذا 
تعاىل:ٱ زث مث نث ىث يث ىف يف ىق يق 
اك لك مك ىك يك ٱ )النحل:68(؛ حيث 
قال: لنفرض أنَّ هذا الوحي ليس وحي األنبياء إال أنَّه 
للنحل فعندما ورد "أوحى ربك  الوحي  ليس أبقل من 
إىل النحل" امتأل العامل بنور وحي احلق ابلشمع والعسل 
فحني يقول: "كرمنا بين آدم" ال يكون وحيه هنا أقل 
من وحيه إىل النحل" )سروش، ص13(. فسروش هنا 
أيضا يستند إىل أتوياًلت غاًلة الصوفية وفهمهم املشوه 
تعاىل:زث  قوله  يف  أنَّ  واعتربوا  الوحي،  لنصوص 
مث نث ىث يث ىف يف ىق يق اك لك مك 
)النحل:68(، أتييًدا ملذهبهم الكشفي   ىك يك
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رغم أنَّ املقصود ابلوحي هنا كما ذكر املفسرون األمر، 
"أخرج ابن جرير وابن أيب حامت من طريق العويف، عن 
ابن عباس يف قوله : ٱُّٱزث مث نث ىث َّ قال: أمرها 
أن أتكل من كل الثمرات، وأمرها أن تتبع سبل رهبا ذلاًًل 

)السيوطي14،ص3(.  "
 التأثر ابلغرب:

أصحاب  بني  ظاهرة  فكرية  روابط  هناك  أنَّ  بينا 
التأثري  أنَّ  غري  واحلديث،  القدمي  يف  الدينية  التعددية 
اإلساًلمي  عاملنا  االجتاه يف  هذا  أصحاب  على  الغريب 
واضٌح جلي، ومازلنا مع أحد رواد هذا االجتاه عبدالكرمي 
سروش كنموذج واضح على هذا التأثر، خصوًصا ترمجته 

هيك. جون  ألفكار 
يتمتع جبانٍب من  ديٍن  أنَّ كل  يفرتض جون هيك 
احلقيقة، مؤكًدا أنَّ هذا ال يعين منح املشروعية واحلقانية 
ذات  الكربى  األداين  ا  إمنَّ دينية،  جتربة  أو  معرفة  ألية 
اإلرث املعريف والروحي هي اليت متتلك جوانب احلقيقة 
املطلقة، أمَّا سروش فإنَّه يصرح بقوله: إنَّنا يف التعددية 
ال نتحدث عن صحة مجيع الدعاوى املوجودة وتساوي 
وأنَّ كل  األطراف،  الدينية يف مجيع  والتعاليم  املقوالت 
قوٍل هو احلق، فهذا الكاًلم ابطل ابلبداهة وال ميثل رأينا 

وال يوجد عاقل يذهب إىل هذا القول.
ويؤكد أنَّ الكاًلم عن األداين اليت خرجت من بوتقة 
االختبار ووصلت إىل مرتبة تكافؤ األدلة؛ حبيث ال ميكن 
للعقل املنطقي والفلسفي أن حيكم جازًما ببطاًلهنا فهي 
اليت تصمد يف ساحة التمحيص واالختبار، ويعجز العقل 
عن الرتجيح من بينها بعد تكافؤ األدلة، وعندئذ ميكن 
م مهتدون اًنجون )القباجني،  القول: حبقانية أتباعها وأهنَّ
جون  هدف  على  سروش  ويثين   )121  -120 ص 
هيك من التعددية الدينية فيقول: "هدفه من كل ذلك 
هو أنَّه ما مل حيصل الصلح بني أتباع الداياًنت فإنَّ البشر 
لن يعرفوا الصلح أبًدا، كما ولن يتم الصلح بني األداين 
نفسها ما جير األخذ والقبول هبذا املبدأ وهو أنَّ األداين 

ا هي ردات فعٍل خمتلفة لتلك احلقيقة النهائية  املختلفة، إمنَّ
.) ص38  )سروش،  هللا"  حنن  نسميها  اليت  واإلهلية 

الفصل الثالث:نتائج التعددية الدينية يف العامل 
اإلسالمي ؛وفيه مطلبان:

املطلب األول: موقف اإلسالم من التعددية 
العقائدية:

أمر كوين  البشر  بني  االختاًلف  أبنَّ  اإلساًلم  يقرُّ 
واقع، وأنَّ هذه إرادة هللا تعاىل يف ابتاًلئه واختباره بين 
سلوك  شرًعا،  عليهم  أوجب  نفسه  الوقت  ويف  آدم، 

رسله. واتباع  املستقيم  صراطه 
ِي  ٰ بِهِ نُوًحا َواذَّلَّ َع لَُكم ّمَِن ادّلِيِن َما َوىَّصَّ قال تعاىل:رََشَ
قِيُموا 

َ
ْن أ

َ
ۖ  أ يَْنا بِهِ إِبَْراهِيَم َوُموىََسٰ وَِعيىََسٰ وَْحيَْنا إيََِلَْك َوَما َوصَّ

َ
أ

 ُ قُوا فِيهِۚ  َكرُُبَ ىَلََعَ الُْمرْْشِكنَِي َما تَْدُعوُهْم إيََِلْهِۚ  اهَّللَّ ادّلِيَن َواََل َتَتَفرَّ
جََيَْتيِِب إيََِلْهِ َمن يََشاُء َوَيْهِدي إيََِلْهِ َمن يُنِيُب )الشورى:31(.

هذه  ترمجة  ظهرت  اإلساًلمية،  الدعوة  ظهور  ومنذ 
مع  العملي  املسلمني  تعامل  يف  جليَّة  واضحة  القواعد 
وضوابط  أصول  وضعوا  العقيدة،  يف  بينهم  املختلفني 
الناس يف  أدخل  ما  اجملتمع، وهو  السلمي يف  التعايش 
دين هللا أفواًجا، ملا وجوده فيه من أمان وساًلم ال يوجد 
يف غريه، وقد اعرتف مفكرو الغرب أنفسهم هبذه امليزة 
الذاتية يف اإلساًلم، شاهدين أبنَّ اإلساًلم وسيلة ابلغة 
راٍق  أساٍس  االجتماعية على  الُبىَّن  القوة؛ إلعادة دمج 
التعامل  من الساًلم واألمن واحرتام اآلخر، ومرونته يف 

معه دون تفريٍط يف املعتقد.
يقول املفكر الربيطاين )إريك هوبزابوم(:

تساندها  أورواب  خارج  التبشريية  احلماًلت  "كانت 
للتغلغل  واالقتصادية  والسياسية  العسكرية  القوة 
األورويب...، وما علينا هنا إال أن ناًلحظ أنَّ نتائجها مل 
تكن ملموسة حبلول العام 1848م، إال يف بعض جزر 

هاواي". مثل  اهلادي  احمليط 
ويضيف: "ومقابل ذلك كان اإلساًلم يواصل توسعه 
الصامت، املندفع شيًئا فشيًئا يف طريق ال عودة عنه، من 
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دون أن تسانده جهود تبشريية منظمة أو إرغام الناس 
شرقًا  اإلساًلم  اتسع  وقد  اإلساًلم،  إىل  التحول  على 
وغراًب من السودان إىل السنغال، وكذلك إىل حدٍّ قليل 
وعندما  اليابسة،  إىل  اهلندي  احمليط  شواطئ  من  جًدا 
تبدل اجملتمعات أساًسا جوهراًي يف حياهتا مثل الدين فاًل 
بد من أن تواجه مشكاًلت رئيسة جديدة. لقد أسهم 
التجار املسلمون الذين تقامسوا احتكار التجارة مع العامل 
يف  أفريقيا  داخل  يف  معه  املكاسب  وحقَّقوا  اخلارجي 
قوة  وعزَّزت  اإلساًلم.  إىل  اجلديدة  الشعوب  اجتذاب 
اجلذب هذه جتارة الرقيق اليت حطمت احلياة اجلماعية؛ 
البىَّن  دمج  إلعادة  القوة  ابلغة  وسيلة  اإلساًلم  ألنَّ 

االجتماعية" )الصياغ، وآخرون، ص 418- 419(.

املطلب الثاين: اآلاثر املرتتبة على التعددية الدينية 
يف اجملتمع املسلم:

من العرض السابق يتبني أنَّ مصطلح التعددية الدينية 
ظهر يف العامل اإلساًلمي على يد الِفرق املنحرفة، واملتأثرين 
الغرب، وأنَّ مجيعهم يدورون يف سلسلة  هبم ومباًلحدة 
واحدة هلا جذورها املشرتكة اترخييًّا؛ رغم بُعد املسافات 
واألزمان، وقد أثبت التاريخ اإلساًلمي خماطر هؤالء يف 
كل العصور، فمما ذكره شيخ اإلساًلم بن تيمية- رمحه 
هللا تعاىل-: "وهلذا ملا ظهرت املاًلحدة الباطنية وملكوا 
الشام وغريها؛ ظهر فيها النفاق والزندقة الذي هو ابطن 
أمرهم، وهو حقيقة قول فرعون )إنكار الصانع وإنكار 
فكان  الرفض  به  يتظاهرون  ما كانوا  وخيار  عبادته(، 
بسببه  وظهر  الرافضة،  اإلساًلك  إىل  وأقرهبم  خيارهم 

الرفض واإلحلاد" )ابن تيمية، 13/ص150(.
وقال عن اآلاثر اليت ترتبت على ذلك: "فلما ظهر 
النفاق والبدع والفجور املخالف لدين الرسول سلطت 
أرض  إىل  والنصارى  الروم  فخرجت  األعداء،  عليهم 
الشام واجلزيرة مرًة بعد مرة، وأخذوا الثغور الشامية شيًئا 
بعد شيء، إىل أن أخذوا بيت املقدس يف أواخر املائة 

الرابعة وبعد هذا مبدة حاصروا دمشق، وكان أهل الشام 
املاًلحدة"  واملنافقني  النصارى  الكفار  بني  حال  أبسوأ 

)ابن تيمية، 13/ ص 178 (.
عما  خيتلف كثريًا  ال  األمر  أنَّ  ال شك  زماننا  ويف 
الدينية  ابلتعددية  فالعمل  رمحه هللا-  تيمية-  ابن  ذكره 
ابب شؤٍم كبرٍي على باًلد املسلمني، خيلط احلق ابلباطل 
ويضيع الدعوة إىل الصراط املستقيم، ويسلط أهل الكفر 

املسلمني. واإلحلاد على 
أواًل: أخطر ما يف التعددية الدينية، هو خمالفة أوامر 
وسلوًكا  وعبادًة  عقيدًة  القومي،  الدين  ابتباع  تعاىل  هللا 
ومسًتا ومنهج حياة، فقد أمر هللا تعاىل عباده ابتباع سبيل 
تعاىل:  قال  املستقيم،  وصراطه  احلق  سبيل  هو  واحد، 
مت  زت  رت  ىبيب  نب  مب  زب  :ٱُّٱرب 
يث  ىث  نث  مث  رثزث  يت  ىت  نت 
ىف َّ. )األنعام: 153(، فهذا أمٌر منه سبحانه وتعاىل 

بوجوب اتباع سبيله، وهنيٌّ عن اتباع السبل األخرى.
فكيف احلال ابلرضا بعقائد من يسبون هللا ورسوله 
نبينا صلى هللا  أنزله هللا تعاىل على  وال يؤمنون أبنَّ ما 

السماء. عليه وسلم وحي من 
اثنًيا: يزعم أصحاب التعددية الدينية، أنَّ أفكارهم 
متثل حاًًل لاًلفرتاق واالختاًلف بني أهل البلد الواحد، 
سواء كان ذلك اختاًلفًا مذهبًيا أو عقائداًي أو سياسًيا 
أو اجتماعًيا، رغم أنَّ دعواهم تضيف يف األساس نوًعا 
جديًدا من االختاًلفات، فتصري مشكلة يف حدِّ ذاهتا ال 
م أضافوا مذهًبا جديًدا إىل  حاًًل؛ إذ ال يشعر هؤالء أهنَّ

القائمة. املذاهب 
وعلى ذلك فالعمل ابلتعددية الدينية سيؤدِّي حتًما 
إىل زايدة التباغض والتشاحن والعدوات بني املسلمني، 

فيضعف شوكتهم ويسلط عليهم األعداء.
األمر  تعطيل  الدينية،  التعددية  ابب  يغلق  اثلثًا: 
لكل  احلرية  يرتك  ألنَّه  املنكر؛  عن  والنهي  ابملعروف 
ما  ويفعل  له،  ما حيلو  ويعتنق  يريد،  ما  يفعل  شخٍص 
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يوافق هواه دون إنكار من أحد، رغم أنَّ األمر ابملعروف 
والنهي عن املنكر، من أهم عوامل خريية األمة اإلساًلمية
 قال تعاىل: ٱُّٱمن ىن ين جه مه ىه 
ٰذ  ىييي  مي  خي  حي  جي  يه 
ٰر ٰى ٌّ ٍّ َّ ُِّّ ّٰ رئ زئ مئنئ َّ )سورة 

آل عمران: 110(.
التسلل  الباطلة  العقائد  ألصحاب  تتيح  فالتعددية 
هلا،  التصدي  دون  ويسر  سهولٍة  بكل  أفكارهم  ونشر 

واحنراف. ابطل  من  فيها  ما  وبيان 
رابًعا: يفتح ابب التعددية الدينية يف اجملتمع املسلم 
الباب على مصراعيه، لتدخل غري املسلمني يف شؤونه، 
الباطلة  أفكارهم  بغرس  يشاء،  كيف  به  والتاًلعب 
التعاون مع أعداء  واستبداهلا بنور اإلساًلم، إضافة إىل 
صورة  وحتسني  املسلمني،  على  ابلتجسس  اإلساًلم 
األعداء وتقدمي أفكارهم املنحرفة، وعاداهتم السيئة على 
ا منوذج للتسامح بني أهل العقائد املختلفة، مت البحث  أهنَّ

احلمد. وهلل 
 اخلامتة

ظهرت التعددية الدينية يف الغرب نتيجة ما عااًنه من 
تسلط وجترب رجال الكنيسة الذين حرَّفوا الداينة املسيحية 
عن حقيقتها، وابتوا ال يتحكمون فقط يف أمور الناس 
م يسيطرون  احلياتية، بل امتدَّ فسادهم خلداع اجلماهري أبهنَّ
أيًضا على اآلخرة، وأهنم ميتلكون التحكم فيمن يتمتع 
ابخلاًلص والدخول إىل امللكوت، والفوز ابلنعيم املقيم، 
وملا اثر الناس على هذه األوضاع أفاقت أورواب على أزمة 
اجتماعية خطرية، وهي تعدد املذاهب واأليديولوجيات 
جلمع  آلية  عن  الغرب  مفكرو  فبحث  أرضها،  على 
االجتماعية  نظرايهتم  ضمن  املتناقض  الشتات  هذا 
الرتاث  أفكار  استلهام  من  ختل  مل  اليت  والفلسفية، 
اإلنساين يف العصور السابقة مع ما أضافوه من أفكار.

ومع ثبات العقيدة اإلساًلمية يف التعامل مع املخالف، 
وأتصيل قيم اإلنسانية الفريدة يف التعايش السلمي بني 

الغربية  ابحلضارة  املنبهرين  من  فئات  أتثر  فقد  البشر، 
الفرق  لدى  لذلك أصواًل  والتمسوا  التعددية،  بدعوات 
فكانت  الغالية،  والصوفية  الباطنية  املنحرفة  اإلساًلمية 
بني  الختاًلفات  حاًًل  فيها  ظنوا  اليت  مجيًعا  حلوهلم 
الناجتة  املشكاًلت  إىل  تضاف  البشر، مشكلة جديدة 
عن االختاًلفات الدينية واالجتماعية، اليت ظنوا أنَّ ما 
يقدِّمونه حاًًل هلا متناسني أنَّ االختاًلف سنة كونية ابقية 

إىل يوم الدين.
فظهور التعددية يف اجملتمع املسلم يؤدِّي إىل ضياع 
لغرس  الدين  أعداء  أمام  اجملال  ويفتح  الدينية،  اهلوية 
أفكارهم الباطلة، ويبعد املسلمني عن دينهم وعقيدهتم 
النقية اليت عرفت البشرية كيف يكون التعايش السلمي 

البشر. بني  اآلمن 
واحلقيقة فقد تنّبه املخلصون ملخاطر هذه الدعوات 
وفندوها وبيَّنوا ما فيها من خماطر على اجملتمع املسلم، 
والتوضيح  الشرح  مزيٍد من  إىل  ورغم ذلك فهي حتتاج 
والتحذير؛ نظرًا ألنَّ أصحاب التعددية ال يزالوا يتوغلون 
برفق إىل اجملتمعات، حتت ستار التسامح الديين واملذهيب، 

يف ظل تنامي مجاعات العنف والتطرف.
أهم نتائج البحث: من خالل مباحث الدراسة جرى 

التوصل لعدة نتائج أبرزها:
1- ظهور التعددية يف الغرب كان ألسباٍب سياسية 

وفكرية؛ نتيجة احلروب والنزاعات الطائفية والعقدية.
جلميع  السماح  إىل  الدينية  التعددية  هتدف   -2
فيها  يتساوى  بصورة  إليها  ابلدعوة  واألداين  املذاهب 
ا تدعو إىل حقيقة واحدة متعددة الصور  اجلميع، وكأهنَّ

تناقضات. من  حتمله  عمَّا  النظر  بغض 
3- أصحاب الدعوة إىل التعددية الدينية يف العامل 
التأثر  إمَّا  طريقني؛  من  أفكارهم  يستقون  اإلساًلمي، 
ابملذاهب اإلساًلمية املنحرفة لدى أصحاب التصوف الغايل 
ووحدة األداين ومن عند الشيعة، أو نقلوا التجربة الغربية 
دون اعتبار للفروق بني اجملتمع املسلم واجملتمعات الغربية.
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بوقوع  االعرتاف  من  معروف  اإلساًلم  موقف   -4
هو  اإلساًلم  أبنَّ  اإلقرار  مع  التعددية كحقيقة كونية، 
هذه  على  هللا  شهداء  هم  املسلمني  وأنَّ  احلق،  الدين 
هو  فاإلساًلم  الكفر،  الوقوع يف  من  والتحذير  احلقيقة 

احلقيقة. ملعرفة  الثابت  املعيار 
5- القول بنسبية احلقيقة، قوٌل ابطٌل ال يقبله عقٌل 

وال منطق، فاًل ميكن أن يتساوى الشيء ونقيضه.
6- موقف املسلمني من املخالفني يف العقيدة مبينٌّ 
على قواعد دينية تسمح ابلتفريق بني التعايش اآلمن يف 
إطار ما دعت إليه الكليات اخلمس يف اإلساًلم، وهي 

حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال.
املكتبة اإلساًلمية ال تزال يف حاجة إىل مزيٍد   -7
من األحباث واألطروحات يف قضية التعددية من املنظور 
أتيت  حوهلا  األطروحات  فأغلب  اإلساًلمي،  العقدي 
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ؤذي، الكذب، اإليذاء، التحايل.
ُ
الكلمات املفتاحية: اإلبداع امل

امللخص: هتدف هذه الدراسة إىل التعريف مبصطلح ومفهوم اإلبداع املؤذي، 
وهو مفهوٌم حديث يف اجملتمع العريب، ومل جتِر عليه دراسات أو أحباث أو مقاالت 
سابقة، بينما حظي املفهوم ابهتمام أكرب يف الدراسات الغربية، استخدمت الدراسة 
املنهج الوصفي اإلحصائي مللخصات الدراسات السابقة اليت ُأجريت يف هذا اجملال، 
وطُبق على عينة من الدراسات البحثية الغربية )60 وثيقة(، وبعد معاجلة البياانت 
إحصائًيا جرى التوصل إىل النتائج اآلتية: هناك عدة مصطلحات لإلبداع اخلبيث، 
ووجدت الدراسة ثالثة أبعاد رئيسة لإلبداع اخلبيث )الكذب، واإليذاء، واالحتيال(، 
فشملت:  الدراسات  عينات  تنوعت  املتغريات،  من  العديد  الدراسات  وتناولت 
إرهابني(،  أطباء- جمرمني-  أفراًدا ابجملتمع، معلمني مهندسني  )طالب جامعات- 
ولقياس اإلبداع اخلبيث جرى استخدام املهام اإلبداعية واملعرفية والشخصية، وأهم 
املؤذي،  اإلبداع  جمال  يف  العميقة  الدراسات  من  العديد  إجراء  الباحثني  توصيات 
مفهومه وقياسه وأشكاله، وعالقته ابملتغريات األخرى خصوًصا ابلنسبة للبيئة العربية .

Keywords: malevolent creativity, lying, hurting, fraud.
Abstract: This study aims to providing information about 

malevolent creativity, which is a modern concept in the Arab 
society, there are no previous studies, research, or articles have 
been conducted on it, while the concept has received more atten-
tion in Western studies, the study used the descriptive statistic 
approach on abstracts of previous studies that have been carried 
out in this field, and applied to a sample of Western scientific 
researches studies (60 documents). After statistically processing 
data, the following results were reached: There are several terms 
for Malevolent creativity, The study found three main dimen-
sions of Malevolent creativity (lying, hurting, and fraud), and the 
studies dealt with many variables, The study samples varied and 
included (university students, community members, teachers, 
engineers, doctors, criminals, terrorists), To measure Malevolent 
creativity were used , creative, cognitive, and personal tasks, 
most importantly researchers’ recommendations are to conduct 
many studies in the field of harmful creativity, especially for the 
Arab environment, dealing in more depth with its concept , mea-
surement, forms and its relationship to many other variables.
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 Introduction: 
Creativity is defined as the mental ca-

pabilities that lead to beneficial production, 
prosperity and fruitful development of the 
individual and society, and bear positive, 
bright, beneficial and aesthetic aspects, char-
acterized by ethics and responsibility and ex-
ercised by the creators and the excelling. The 
interest in creativity increased in all scientif-
ic and procedural institutions , but in recent 
years specially at the beginning of the twen-
tieth century a modern concept of creativity 
has emerged, which is Malevolent creativi-
ty, and it refers to another aspect of creativ-
ity that some researchers called the dark or 
gray side, and it was called creativity of evil, 
morality, terrorism, lies and other terms that 
refer to a concept that indicates other aspects 
that are not recognized in creativity in its gen-
eral sense.

Malevolent  creativity  is  high  creative 
thinking capabilities that lead to devastating 
consequences and harm to the individual and 
society ,and involve deliberate or unintended 
harm ,and bear dark and harmful negative as-
pects ,and severe risks ,which are not ethical 
and do not abide by the law ,and the factors 
that constitute it are lying ,fraud ,and abuse,  
Practiced by criminals ,terrorists ,and extrem-
ists (Cropley and Cropley, 2019, Wang, 2018, 
Hao, et, al, (2016, Cropley, 2011, Walczyk, 
et, al, 2008).

Kurup  ,Achutha  ,Paramesara(2019), 
states that an evil spiritual mind can be cre-
ative  and  dangerous  as  evidenced  by  a  bru-
tal and psychopathic leadership ,and the idea 
of   evil depends on the unconscious behavior 

and  motives  associated  with  the  subcortical 
areas ,especially the cerebellum ,and the cer-
ebellum control motivation and unconscious 
behavior. 

Malevolent  creativity  is  a  modern  con-
cept  that  has  been  studied  in  various  fields 
for  further  research  such  as  psychology, 
criminal  justice  ,sociology  ,engineering  ,ed-
ucation ,history and design ,and with various 
interests)  such  as  personality  development, 
mental  health  ,abnormal  behavior  ,law  en-
forcement  ,and  counteracting  terrorism  ,(to 
clarify  the  nature  of  Malevolent  creativity, 
studying its variables ,drawing attention to its 
dangers ,and drawing conclusions about how 
to prevent it or protect society from its effects  
(Cropley,at, al,2010).
Malevolent creativity and its relationship 
to some variables:

Some studies found that predictive factors 
with harmful creativity components are due 
to individual differences such as personality, 
especially the traits of (hostility, aggression, 
empathy, persistence, provocation, self-con-
trol, emotional intelligence, cognitive ability, 
culture, gender, and mental disorders. (Gut-
worth, Cushenbery & Hunter, 2018; Wang, 
2018; Hao, et, al, 2016; Lee and Dow, 2011; 
James & Cropanzano, 1999; Bochkova, & 
Meshkova, 2019; Harris & Reiter 2015; Har-
ris, Reiter & Kaufman 2013).

Malevolent creativity was also associat-
ed with morality and it is called (Moral cre-
ativity), and this link has found widespread 
controversy. Cropley, et.al. (2014) explained 
that most studies have confirmed that creative 
people are more likely to engage in immoral 
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or socially undesirable behavior. In ( 2011) 
Cropley & Cropley , showed that there was a 
relationship between law violations and cre-
ators, and Gino & Wiltermuth (2014), assert-
ed, that Harmful creativity is linked to breach 
of trust, and interpreted it through a growing 
sense of non-compliance with the rules. Wil-
termuth, et.al. (2017) explained that creativity 
in immoral behavior reduces the conviction 
and generates social contagion when it seems 
that the infringements caused little harm.

Gruber, (1993) recommends further stud-
ies on the relationship between creativity and 
ethics at a time of rapid social and technolog-
ical change and multiple global crises, global 
civilization in its current form is adhering to 
policies that require massive growth, which 
will be impossible in the long run to be main-
tained, and researchers agree with Gruber 
with some evidence, for the current biologi-
cal wars and ethical dilemmas in the field of 
creativity and innovation today. 

Researchers  emphasize  on  the  impor-
tance  of  a  modern  definition  of  moral  cre-
ativity  in  terms  of  vision  ,effectiveness  and 
responsibility  ,that  is  defined  in  relation  to 
actions  with  unusual  moral  responsibility 
and normal ethical  procedures ,especially in 
scientific and practical fields ,and that curric-
ula  ,laws  and  a  moral  charter  for  creativity 
are to be developed ,starting from pre-school 
education  to  all  higher  levels  up  to  doing 
business in the future ,and this is to ensure a 
sound-minded generation and a healthy soci-
ety  with  innocuous  creativity)  Runco1993  , 
Haste  ;1993,Raymond.  (2018  ,

Unfortunately,The study of Niepel ,et.al, 

 (2015)indicates  that  being  a  creative  stu-
dent  is  more  likely  to  be  an  unethical  deci-
sion-maker  ,which  urge  the  importance  of 
further studies in this field .In the same moral 
framework  ,Malevolent  creativity  has  been 
linked  to  terrorism  and  crime  ,terrorism  is 
another  pandemic  that  threatens  the  world, 
countries have sufficed and harnessed all their 
capabilities  to  combat  terrorism,  despite  the 
efforts  being  made  ,the  intellectual  research 
in  this  field  is  still  poor  ,and  studies  in  the 
Malevolent creativity field are trying to make 
some contributions to this .The field ,instead 
of  calling  the  characteristic  of  psychopaths 
on  criminals  and  terrorists  and  dealing  with 
them out of stupidity ,studies of Malevolent 
creativity  shift  this  theory  to  another  aspect 
that  they  are  characterized  by  Malevolent 
creativity ,and this makes us know the causes 
of  the disease to make the right  treatment.

Haslam  &  Reicher  2007  ,clarified  that 
historical and psychological evidence shows 
the idea that people commit atrocities without 
awareness ,care or choice ,unlike this thesis, 
which  shows  that  perpetrators  behave  with 
ingenuity ,creativity and faith ,based on this 
evidences and the prison study issued by the 
)BBC ,(they call for an interactive approach 
to  tyranny  that  explains  how  people  are 
drawn to terrorist and repressive groups and 
be member of it  and have power and strong 
influence  over others ,and thus to normalize 
injustice  ,and  researchers  show  that  this  is 
what  malevolent  creativity  means.

Bass ,et.all (2019) ,Study ,explained that 
history is full of examples of the dark side of 
creative  weapons  ,new torture  practices  and 
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creative  terrorist  attacks  ,yet  its  psychologi-
cal  fundaments  are  not  well  known  and  are 
poorly  understood.

Another  study  found  that  social  threat 
plays  two  different  roles  in  relation  to  cre-
ativity ,on one hand it is a catalyst for Malev-
olent creativity and initiates focused thinking 
as well as aggressive perception and aptitude 
to fight ,on the other hand weaken the normal 
creativity in its positive sense.

 Malevolent  creativity  increased  violent 
behaviors  such  as  using  bricks  as  weapons, 
using intimidation as a method of negotiation 
 ,the increase in harmful creativity was due to 
the motivation of defense and aggression ,and 
it appeared especially among individuals who 
desperately needed awareness.

Researchers  confirm  that  the  applica-
tions of Malevolent creativity and researches 
on the field  of  terrorism and crime provides 
opportunities  for  effective control  and inter-
vention for the entities with specialties ,such 
as governments ,security and police agencies, 
political organizations and others ,and this is 
what) Gill,at,al (2013 ,referred to ,as he says, 
creativity  and  innovation  remain  relatively 
undeveloped  ideas  in  the  context  of  terror-
ist behavior ,his article seeks to address this 
deficiency  by providing a conceptual frame-
work to understand the complex nature of the 
engines  of  creativity  and  innovation  within 
the  various  terrorist  organizations)  ,Cropley 
 (2017, 2013,in his studies focused on reduc-
ing the malicious creativity of criminals and 
terrorists in addition to enhance the creativity 
of  the  police  sector  and  other  organizations 
responsible  for  combating  crime  and  terror-

ism. 
)Walczyk & ,Griffith (2008.provided the 

Crowley  and  Kaufman  model  narrating  the 
creativity and anti-social behavior ;Function-
al  model  of  creativity)  FMC ,(which is  use-
ful as ongoing defense against terrorism cre-
ative acts  ,he  evaluated their  model  through 
applying that malicious creativity is directed 
against society using deception and malicious 
lies to recruit victims and include them in the 
terrorist project and evil deeds ,FMC is also 
applied  to  evaluate  anti-terrorism  prospects 
for ensuring Time-limited Integrity which is 
an innovative method. 
Measuring Malevolent Creativity:

Malevolent creativity did not find suffi-
cient opportunities in measurement, except 
for few studies : Meshkova study, (2018) 
Adaptation of the Malevolent Creativity Be-
havior Scale, the paper presents the results of 
adapting the Russian version of the Malevo-
lent Creativity Behavior Scale (MCBS), the 
amendment was implemented in 2016—2018 
on a sample of 458 people (convicted violent 
crimes, deception, bombings and others).

(Hao, et, al, 2016) considered one of the 
most important studies that provided an im-
portant scale for malevolent creativity aimed 
to develop the Malevolent Creativity Be-
havior Scale (MCBS), the scale contains 13 
elements and was designed to measure the 
malevolent creativity of individuals through 
the behavior of their daily life, using a sample 
of 958 participants from various regions of 
China, the scale was applied via the internet 
(electronic),Cronbach’s alpha test indicated 
that the MCBS has good reliability. The ex-
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ploratory factor analysis (EFA) and confirma-
tory factor analysis (CFA) also revealed that 
MCBS has three dimensions: harm people, 
lying, and deception ,also it was found that 
the MCBS scores correlated positively with 
the behavior of aggression, openness and ex-
trovert in individuals. 

 Other studies in the field of Malevolent 
creativity focused on performance on specific 
tasks, games, operations, revision for studies 
and documents.

 The current study aimed to identify the 
term ,concept ,and dimensions of the malev-
olent creativity ,by analyzing the abstracts of 
the  previous  studies  that  were  published  on 
the  Internet.
Methodology and procedures:
Research Methodology:

The  study  used  the  descriptive  method 

by reviewing the literature to achieve the ob-
jectives of the study ,which is identifying the 
concept of Malevolent creativity through pre-
vious studies.
Research community:

A collection of studies about Malevolent 
creativity  or  its  various  terms  which  pub-
lished their abstract on the Internet in English 
or  Arabic.
The study sample:

 The  sample  was  selected  randomly 
through entering all the synonyms or various 
names for the term Malevolent creativity on 
the  previous  studies  from)  August–  2019  
January (2019 ,documented and published in 
Psyc INFO Database Record) c 2017 (APA, 
the sample size was (60) studies ,articles ,and 
book  reviews.

 .Table No )1( .sample of study)60( 
Study Title ResearcherN

Fast and furious: The influence of implicit aggression, premeditation, and provok-
.ing situations on malevolent creativity

Harris & Reiter 20151

.Creativity in context: Presses and task effects in negative creativityKapoor & Khan 2019 2 

Cropley,et.al 20143 

.The effect of emotional intelligence and task type on malevolent creativityHarris, Reiter& Kaufman 2013 4 

.Evil genius? How dishonesty can lead s greater creativityGino& Wiltermuth. 20145

.Sex differences and similarities in negative creativity kapoor,20196

Terror versus soul: The struggle for creativity in primary Initial Teacher Educa-
.tion

Raymond, 20187

The Gray Side of Creativity: Exploring the Role of Activation in the Link Be-
.tween Creative Personality and Unethical Behavior

Mai,et.al, 20158

Creativity in unethical behavior attenuates condemnation and breeds social conta-
.gion when transgressions seem to create little harm

Wiltermuth, et.al. 20179

The Dark Side of CreativityCropley, 2011a10

Moral Issues in CreativityCropley, 2011b11

The dark side of creativity revisited: Is students’ creativity associated with subse-
?quent decreases in their ethical decision making

Niepel,et.al, 201512

.Mental illness, suicide and creativity: 40-Year prospective totalKaga, et,al. 201313

 Suicide and Creativity Reference Module in Neuroscience and Biobehavioral
Psychology

Kyaga,201914

 Bomb Explosions in Acts of Terrorism: Evil Creativity Challenges Our Trauma
.Systems

Kashuk, 200915
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Approach motivational orientation enhances malevolent creativityHao,201916

Beyond the Banality of Evil: Three Dynamics of an Interactionist Social Psychol-
ogy of Tyranny

Haslam & Reicher,200717

.Illuminating the Dark Side of Creative ExpressionArndt, et.all,200518

.Your Soul Spills Out: The Creative Act Feels Self-Disclosing Goncalo, Katz,201919

.The Dark Side of Creativity: Biological Vulnerability and Negative Emotions1Akinola & Berry Mendes, 2008 20

The Risky Side of Creativity: Domain Specific Risk Taking in Creative Individ-
uals

Hanoch,Runco, Hall,201721

 Creativity Under Attack: How People’s Role in Competitive Conflict Shapes
.Their Creative Idea Generation

Leeuwen,Bass,201722

.Commentary on malevolent creativitySpooner,200823

.Malevolent creativity in criminalsEisenman, 200824

Why Social Threat Motivates Malevolent CreativityBass,et.all,201925

Creativity and Crime: A Psychological AnalysisCropley & Cropley,2013 26

?Video games and malevolent creativity: Does one thing lead to anotherCropley,201527

 Creativity for Deliberate Harm: Malevolent Creativity and Social Information
.Processing

Gutworth, Cushenbery & Hunter, 201828

.The psychology of innovation in organizations. CambridgeCropley & Cropley, 201529

.Malevolent creativity: A functional model of creativity in terrorism and crime
Cropley, Kaufman, & Cropley, 200830

.Cantankerous creativity: Honesty–HumilitySilvia, at.al,201131

.Sex differences and similarities in negative creativityKapoor & Khan,201632

The Relation Between Different Facets of Creativity and the Dark Side of Person-
.ality

Wassenberg,201633

The creativity of lying: divergent thinking and ideational correlates of the resolu-
.tion of social dilemmasWalczyk,at,al,200834

Functional Creativity Model: Its Application to Understanding Innovative Decep-
.tion

Walczyk, & Griffith.200835

 From Book to Bludgeon: A Closer Look at Unsolicited Malevolent Responses on
.The Alternate Uses Task

Dumas & Strickland, 201836

.Creativity Is More Than Silly, More Than Art, More Than GoodKaufman,201537

Creativity Intelligence and Personality, A Critical Review of the Scattered Liter-
 .ature

Batey &Furian,200638

Creativity and Law breakingCropley & Cropley,2011c39

.On evil and computational creativityAl-Rifaie, 201640

.Moral creativity: intentional and unconventionalRunco,199341

.The dark side of creativityMcLaren, 199342

.Justice and Positive and Negative CreativityClark & James,199943

.Positive and negative creativity in groups James&Cropanzano,199944

.Creativity in the moral domainGruber,199345

.Moral creativity and education for citizenshipHaste,199346

.Malevolent creativity in terrorist organizationsGill, at,al,201347

Behavioral Features of Negative and Malevolent Creativity in Adolescents. Psy-
chological-Educational Studies.

Bochkova, & Meshkova, 201948

.Adaptation of the Malevolent Creativity Behavior ScaleMeshkova, 201849

 Malevolent Creativity and Social Media: Creating Anti-immigration Communities
.on Twitter

Laurent, 202050

The Biology of Malevolent Creativity.
Kurup, Achutha , Paramesara, 201951

 A New Tool to Measure Malevolent Creativity: The Malevolent Creativity
.Behavior Scale

Hao, et,al, 201652
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A model was used to analyze the content 
of studies about Malevolent creativity and in-
clude the following dimensions:

 .1 Term.
 .2 Concept and dimensions.
 .3 Variables.
 .4 Measurement.
 .5 The sample.
Statistical  analysis  used: descriptive 

statistics (Frequencies and Percentages).
Results:
Table No. )2( Malevolent Creativity Terms

RatioRepetitionTerms of Malevolent Creativity

%1.71Harmful creativity

%1.71Malign creativity

%6.74Evil creativity

%3.32Dangerous, Risk-Side creativity

%11.77Negative creativity

%13.38Dark, Gray creativity,

%35.021Malevolent creativity

%1.71False creativity

%3.32Criminal creativity

%3.32Terrorist creativity

%5.03Moral creativity

%1.71Creativity is not moral

%3.32Unethical creativity

%3.32Suicide and Creativity

%1.71creativity of lying

%1.71Cantankerous creativity

%1.71Innovative Deception

The results above show the multiplicity of 
terms of Malevolent creativity in Western 
studies, so no single term was agreed upon, 

although they all refer to a common concept, 
and the results indicated the following:

1. 35.0% of studies use the term Ma-
levolent creativity (Harris & Reiter 2015; 
Cropley,et.al 2014; Harris ,Reiter &Kaufman 
 ;2013Hao ; 2019,Spooner ;2008 ,Eisenman, 
 ;2008Bass,et.all  ;2019,Cropley  ;2015,Gut-

worth  ,Cushenbery  &  Hunter  ;2018  ,Crop-
ley  ,Kaufman  &  ,Cropley  ;2008  ,Dumas&   
Strickland  ;2018  ,Gill  ,at,al  ;2013,Bochko-
va  & ,Meshkova  ;2019  ,Laurent  ;2020  ,Ku-
rup  ,Achutha,  Paramesara  ;2019  ,Hao  ,et,al, 
;2016Wang ,2018,Lee and Dow .(2011,These 
studies  agreed on the  term)  Malevolent  cre-
ativity  ,(especially  the  most  recent  ones  ,on 
this basis ,the current study adopted the term 
Malevolent creativity ,as it found the highest 
percentage in studies ,researchers emphasize 
the importance of agreeing on one term and 
use it in the Western and Arab societies .The 
researchers  seek  for  all  terms  after  translat-
ing them into Arabic and there was no term 
referring  to  the  concept  of  Malevolent  cre-
ativity ,and thus the most important results of 
this study are the use of the term) Malevolent 
creativity  (to  indicate  the  intended  concept.

2.  13.3% .of  studies  use  the  term Dark, 
Gray  creativity  )  Mai,et.al  ;2015  ,Cropley, 
2011a ;Arndt ,et.all ;2005,Niepel,et.al،;2015 , 

.Malevolent Creativity: A Cross-Cultural StudyWang,201853

?Malevolent Creativity: Does Personality Influence Malicious Divergent ThinkingLee and Dow,201154

Elements of a universal aesthetic of creativityCropley, Corpley, 200855

.The dark side of creativity: Previous research and new avenuesCropley, 201756

.Creativity and Malevolence: Past, Present and FutureCropley and Cropley, 201957

.The dark side of creativityCropley,at,al,201058

.Dark dreams and malign creativityKatz,l.201859

 When every innovation is misguidance, and every misguidance is in hell: The
.relationship between religious fundamentalism and creativity

GadEl-Haq,) Abdelaziz, Mo-
hamed,2016.

60

Study tool:
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Akinola  &  Berry  Mendes  ;2008  ,McLaren, 
 ;1993Cropley  &2017  ,Cropley,at,al.(2010, 

The term) Dark or Gray creativity (used spe-
cially  in  the  early  studies  to  express)  Ma-
levolent  creativity  (as  mentioned  although 
it  expresses  the concept  ,but  researchers  are 
concerned about the use of this term in Arab 
societies for a number of complications ,the 
most important one is the linking of creativ-
ity  with  madness  and darkness  according to 
the  meaning of  dark  and gray  in  the  Arabic 
language. 

3.  11.7%  .of  studies  Use  the  term  Neg-
ative creativity) Clark & James ;1999,James 
&Cropanzano  ;1999,Kapoor  &  Khan;2019, 
kapoor  ;2019,Kapoor  &  Khan  ,2016,and 
Bochkova  &  ,Meshkova.(2019  ,

4 6.7% .of studies Use the term Evil cre-
ativity(  Gino  &Wiltermuth  ;2014  .Kashuk, 

 ;2009Haslam&  Reicher  ;2007,Al-Rifaie, 
 (2016researchers  are  conservative  on  using 
this term in the Arab environment because of 
its  religious  implications. 

5.  5.0%  .of  studies  use  the  term  Mor-
al  creativity)  Runco  ,1993,Gruber&  ,1993, 
Haste.(1993,

6 3.3% .of studies use the term Danger-
ous,Risk  Side  creativity(  Hanoch  ,Runco, 

Hall  ,(2017,Researchers  believe  that  these 
terms express the effects and properties of the 
concept but not inclusive all the concepts of 
Malevolent  creativity.

7. 3.3% .of studies use the term Suicide 
and  Creativity)  ,Kaga  ,et  ,al  &  ,2013  .Kya-
ga,(2019 ,This term is mentioned in the Arab 
creative heritage when linking genius to mad-
ness  ,creativity  to  personality  disorders  ,and 
researchers  believe  that  these  terms  do  not 
express) Malevolent creativity (although they 
express  its  results  in  one  way  or  another  in 
some  cases.

8. 3.0% .of studies use Criminal creativ-
ity)  Cropley  &  Cropley  &2013,Eisenman, 
 , (2008Terrorist creativity) Kashuk& 2009 , 
Raymond .(2018 ,Unethical creativity) Crop-
ley2011 ,b& Wiltermuth ,et.al.(2017 .

9.  1.0% .of  studies  use the term Malign 
creativity) Katz ,l  ,(2018 .Cantankerous cre-
ativity) Silvia ,at.al ,(2011 ,All are linguisti-
cally synonymous with) Malevolent creativ-
ity.(

10. 1.0% .of studies use the term creativi-
ty of lying) Walczyk ,at ,al ,(2008 ,Innovative 
Deception) Walczyk & ,Griffith, (2008 .These 
terms express dimensions of Malevolent cre-
ativity but do not cover the overall concept.
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Table No )3( .The Concept of Malevolent Creativity and its Dimensions
Ration-60Repetition The Concept of Malevolent Creativity

 4829It concludes the concept of creativity, fluency, flexibility, originality, problem 
solving, and freedom.

38%23It includes self-harm as well as harming others.
 25%15It can be intentional and unintended, direct, and indirect
47%28Its factors are (lying - fraud - abuse - breach of trust - risk-taking)
47%28Factors that interact with it (violence - intelligence and ethics)

37%22It is affected by environment, stressful conditions, and social factors.
30%18It is related to personality, intelligence, and creativity
 27%16Results (psychological problems - devastating results)

Despite the differences in previous studies in 
the  use  of  the  term)  Malevolent  Creativity,( 
they  agreed  in  high  proportions  in  defining 
some  of  the  determinants  of  the  concept,   
and those studies revealed that the concept of 
)Malevolent  Creativity  (includes  several  de-
terminants  and  emerged  in  different  propor-
tions  as  follows:

1 48.0% .of studies determined that ma-
levolent creativity composes by creativity ,flu-
ency ,flexibility ,originality ,problem solving, 
and freedom) Harris & Reiter ;2015 Harris ,Re-
iter &Kaufman ;2013 kapoor ;2019,Cropley, 
2011b ;Hao ;2019,Arndt ,et.all ;2005,Akino-
la  &  Berry  Mendes  ;2008  ,Hanoch  ,Runco, 
Hall  ;2017,Spooner  ;2008,Cropley  &  Crop-
ley  ;2013,Gutworth  ,Cushenbery  &  Hunter, 

 ;2018Walczyk,at,al  ;2008,Kaufman;2015, 
Dumas  &  Strickland  ;2018  ,Kaufman;2015, 
Al-Rifaie  ;2016  ,Runco  ;1993,McLaren, 
 ;1993Clark & James ;1999,James&Cropan-
zano ;1999,Haste; 1993,Gill ,at,al ;2013,Boc-
hkova  &  Meshkova  ;2019  ,Laurent;2020  , 
Kurup  ,Achutha,  Paramesara  ;2019  ,Hao, 
et,al ;2016 ,Wang ;2018,Lee and Dow;2011, 
Cropley,at,al  &  2010,Katz,l.(2018.

2  47.0%  .of  studies  used)  lying  -  fraud 

 -abuse  -  breach  of  trust  -  risk-taking  (as 
malevolent  creativity  components(  ,  Har-
ris  &  Reiter  ;2015  Gino  &Wiltermuth, 
 ;2014Hanoch  ,Runco  ,Hall  ;2017,Spooner, 
 ;2008Eisenman  ;2008  ,Cropley  &  Crop-

ley  ;2013,Cropley  ;2015,Cropley  ,Kaufman, 
 &Cropley  ;2008  ,Silvia  ,at.al  ;2011,Wal-

czyk,at,al;2008,Walczyk  &  ,Griffith;2008. 
Dumas & Strickland ;2018 ,Cropley & Crop-
ley  ;2011,Al-Rifaie  ;2016  ,Runco;1993, 
McLaren  ;1993  ,Clark  &  James  ;1999,Gill, 
at,al  ;2013,Bochkova  &  ,Meshkova;2019  , 
Kurup  ,Achutha,  Paramesara  ;2019  ,Hao, 
et,al ;2016 ,Wang ;2018,Lee and Dow;2011, 
Cropley  ;2017  ,Cropley,at,al(2010,

3  47.0%  .of  studies  identified)  violence 
 -intelligence  and  ethics  (as  factors  that  in-
teract  with  malevolent  creativity)  Harris&   
Reiter ;2015 Cropley,et.al ;2014, Wiltermuth, 
et.al ;2017 .Raymond ;2018 ,Cropley2011 ,a; 
Cropley2011 ,b  ;Niepel,et.al  ;2015 ,Kashuk, 
 ;2009Cropley  &  Cropley  ;2013,Cropley, 

Kaufman  &  ,Cropley  ;2008  ,Walczyk&  , 
Griffith  ;2008.Al-Rifaie  ,2016  ,Runco,1993, 
McLaren  ,1993  ,Clark  &  James  ,1999,Gru-
ber  ;1993,Haste  ;1993,Gill  ,at,al  ,2013,Boc-
hkova  &  ,Meshkova  ;2019  ,Laurent;2020  , 
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Kurup  ,Achutha,  Paramesara  ;2019  ,Hao, 
et,al;2016  ,Wang  ,2018,Lee  &  Dow;2011, 
Cropley  &,2017  ,Cropley,at,al.(2010, 

4 38.0% .of studies found that self-harm 
as  well  as  others  -harm  included  in  malev-
olent  creativity)  Cropley2011  ,b  ;Harris&   
Reiter ;2015 Harris ,Reiter &Kaufman;2013, 
Kashuk  ;2009  ,Spooner  ;2008  ,Eisenman, 

 ;2008Cropley  &  Cropley  ;2013,Crop-
ley  ;2015,Gutworth  ,Cushenbery  &  Hunter, 
 ;2018Cropley ,Kaufman & ,Cropley;2008 , 
Walczyk  &  ,Griffith  ;2008.Al-Rifaie;2016  , 
Clark  &  James  ;1999,Gill  ,at,al  ;2013,Boc-
hkova  &  ,Meshkova  ;2019  ,Laurent;2020  , 
Kurup  ,Achutha,  Paramesara  ;2019  ,Hao, 
et,al  ;2016  ,Wang  ;2018,Lee&  Dow;2011, 
Cropley  ;2017  ,Cropley,at,al&  ,2010, 
Katz,l.(2018.

5  30.0%  .of  studies  found  that  malev-
olent  creativity  affected  by  environment, 
stressful  events  ,  and  social  factors)  ,Ka-
poor & Khan ;2019 Cropley ;2011 ,Bass,et.
all  ;2019,Cropley  &  Cropley  ;2013,Crop-
ley  ;2015,Gutworth  ,Cushenbery  &  Hunter, 
 ;2018Cropley ,Kaufman & ,Cropley;2008 , 
Kaufman  ;2015,Al-Rifaie  ;2016  ,McLaren, 
 ;1993Clark & James ;1999,James&Cropan-
zano  ;1999,Gruber  ;1993,Haste  ;1993,Gill, 
at,al  ;2013,Bochkova  &  ,Meshkova;2019  , 
Laurent ;2020 ,Kurup ,Achutha, Paramesara, 
 ;2019Wang  ;2018,Lee  and  Dow&  2011, 

Cropley,at,al(2010,
6 30.0% .of studies connected malevolent 

creativity  to  personality  ,intelligence  ,and 
creativity) ,Mai,et.al ;2015 ,Cropley2011 ,b; 
Hao  ;2019,Haslam  &  Reicher  ;2007,Arndt, 
et.all  ;2005,Goncalo  ,Katz  ;2019,Wassen-
berg ;2016,Kapoor & Khan ;2016,Gutworth, 
Cushenbery  &  Hunter  ;2018  ,Meshkova, 
 ;2018Bochkova & ,Meshkova ;2019 ,James-
&Cropanzano  ;1999,McLaren  ;1993  ,Batey 
&Furian ;2006,Hao ,et,al ;2016 ,Wang;2018, 
Lee  &  Dow  &  ,2011,Cropley,at,al.(2010, 

7  %  27.0  .of  studies  found  correlation 
between psychological problems which lead 
to devastating result and malevolent creativ-
ity)  Cropley2011  ,a  ;Cropley2011  ,b  ;Kaga, 
et,al  ;2013  .Kyaga  ;2019,Akinola  &  Ber-
ry  Mendes  ;2008  ,Cropley  ;2015,Cropley, 
Kaufman & ,Cropley ;2008 ,Gill ,at,al;2013, 
Al-Rifaie  ;2016  ,Walczyk  &  ,Griffith;2008. 
Lee  and  Dow  ;2011,Cropley  ;2017  ,Kurup, 
Achutha, Paramesara ;2019 ,Hao ,et,al;2016 , 
Meshkova  &  ,2018  ,Cropley,at,al(2010,

8  %  25.0  .of  studies  mentioned  that 
malevolent  creativity  can  be  intentional 
and  unintended  ,direct  and  indirect)  Harris 
 &Reiter  ،2015  Harris  ,Reiter  &Kaufman 
 ;2013kapoor  ;2019,Cropley2011  ,b  ;Crop-
ley  &  Cropley  ;2013,Cropley  ;2015,Gut-
worth  ,Cushenbery  &  Hunter  ;2018  ,Wal-
czyk & ,Griffith ;2008.Al-Rifaie ;2016 ,Gill, 
at,al;2013,Laurent  ;2020  ,Kurup  ,Achutha 
,Paramesara ;2019 ,Hao ,et,al ;2016 ,Lee and 
Dow  &,2011,Cropley,at,al.(2010, 
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Table No )4( .Malevolent Creativity and its Relationship to Some Variables
Ra-

tio-60
Repeti-

tion
Variables

 41.7%

 
25

Aggression, persistence, provocation - breaking the law - 
taking risks.

55.0%

 
33

Social, moral and cognitive intelligence

3.3%
 

2
 Gender 

5.0%
 

3
Psychiatric disorders - schizophrenia - suicide

Malevolent Creativity and its Relationship to Some Variables
-. 55.0% of studies examined its relationship to the following variables : social, moral, and 

cognitive intelligence (Kapoor & 
Khan 2019;  Harris  ,Reiter  &Kaufman 
 ;2013Gino  &Wiltermuth  ;2014  .Ray-

mond  ;2018  ,Mai,et.al  ;2015  ,Cropley, 
2011a  ;Wiltermuth  ,et.al  ;2017  .Crop-
ley2011  ,b  Niepel,et.a  ;2015  ,Kashuk, 

 ;2009Hao2019,; Haslam & Reich-
er,2007; Arndt, et.all,2005 ,  ،Katz;2019, 
Goncalo  ,Gutworth  ,Cushenbery&   
Hunter  ;2018  ,Cropley  ,Kaufman&  , 
Cropley2008  ,; Kapoor & Khan,2016; 
Walczyk,at,al,2008;Walczyk, & Grif-
fith.2008; Dumas & Strickland, 2018; 
Batey &Furian,2006; Al-Rifaie, 2016; 
Runco,1993; James&Cropanza-
no,1999; Gruber,1993; Haste,1993; Gill, 
at,al,2013;Kurup, Achutha ,Paramesara, 
2019; Hao, et,al, 2016; Wang,2018; Lee 
and Dow,2011,& Cropley,at,al,2010). 

2.  39.7 % of studies examined its relation-
ship to the following variables aggres-
sion, persistence, provocation, break-

ing the law, risks taking (Cropley,et.al 
2014; Cropley, 2011b;  Kashuk;2009  , 
Haslam  &  Reicher  ;2007,Hanoch,Run-
co ,Hall ;2017,Spooner ;2008,Eisenman, 
 ;2008Cropley  &  Cropley  ;2013,Crop-

ley ;2015,Cropley ,Kaufman & ,Cropley, 
 ;2008Walczyk  &  ,Griffith  ;2008.Al-Ri-
faie  ;2016  ,McLaren  ;1993  ,Clark&   
James  ;1999,Gill  ,at,al  ;2013,Bochkova, 
 &Meshkova ;2019 ,Laurent ;2020 ,Hao, 
et,al ;2016 ,Lee and Dow ;2011,Cropley, 
 &  ,2017Cropley,at,al.(2010, 

3. 5.0 % of studies examined its relationship 
to  Psychiatric  disorders)  Schizophre-
nia  –(  Suicide),  Kaga  ,et,al  ;2013  .Kya-
ga  &,2019,Akinola  &  Berry  Mendes, 
.(2008

4. 3.3  %  of  studies  tested  the  relationship 
between gender  and malevolent  creativ-
ity),  Dumas  &  Strickland  &,2018  ,ka-
poor2019,). 
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 Table No ) 5( .Measuring Malevolent Creativity
Ra-

tio-60
RepetitionMeasurement 

33.3%

20Realistic and unrealistic situations and missions

36.7%

22Various scales that interact and correlate with harmful creativity (cre-
(ative thinking, intelligence, personality, and violence

13.3%

8Mc Scale for Malevolent Creativity - Brain Factors

41.7%
25.Patients’ records, Previous studies, Tweets, patients’ case study

1.7%
1Medical examinations

Measuring Malevolent Creativity
-. 41.7 % of studies used patients’ records, 

Previous studies, Tweets, patients’ case 
study to measure malevolent creativi-
ty (Raymond, 2018;  Wiltermuth  ,et.al. 
 ;2017Cropley2011  ,a  ;Cropley2011  ,b; 
Kaga  ,et,al  ;2013  .Kyaga  ;2019,Kashuk, 
 ;2009Haslam  &  Reicher  ;2007,Akinola 
 &Berry  Mendes  ;2008  ,Spooner;2008, 
Cropley  &  Cropley  ;2013,Gutworth, 
Cushenbery & Hunter ;2018 ,Walczyk& , 
Griffith  ;2008 ,Cropley & Cropley2011,; 
Runco,1993; Gruber,1993; Haste,1993; 
Gill, at,al,2013; Laurent, 2020; Ku-
rup, Achutha ,Paramesara, 2019; Crop-
ley, 2017; Cropley,at,al,2010 & Crop-
ley,at,al,2010). 

2. 39.7 % of studies used Various scales 
that interact and correlate with malev-
olent creativity (creative thinking, in-
telligence, personality, and violence) 
(Kapoor & Khan 2019;  Harris  ,Reiter& 
Kaufman  ;2013  Mai,et.al  ;2015  ,Nie-
pel,et.al ;2015 ,Arndt ,et.all ;2005,Arndt, 
et.all  ;2005,Katz  ;2019,Goncalo  ،Akino-
la  & Berry Mendes ;2008 ,Hanoch,Run-
co ,Hall  ;2017,Silvia ,at.al  ;2011,Kapoor 

 &Khan  ;2016,Wassenberg  ;2016,Wal-
czyk,at,al  ;2008,Dumas  &  Strickland, 
 ;2018Batey& Furian ;2006,James&Cro-
panzano  ;1999,Bochkova  &  ,Meshko-
va  ;2019  ,Kurup  ,Achutha,  Paramesara, 
 ;2019Wang&2018,Lee  and  Dow.(2011, 

3. 33.3  %  of  studies  used  Realistic  and  un-
realistic  situations  and  missions  to  mea-
sure  malevolent  creativity)  Kapoor&   
Khan  ;2019  Cropley,et.al  ;2014  ,Gino& 
Wiltermuth  ;2014  ,kapoor  ;2019,Arndt, 
et.all  ;2005,Katz  ;2019,Goncalo  ,Hano-
ch,Runco  ;Hall  ;2017,Eisenman;2008  , 
Cropley  ;2015,Silvia  ,at.al  ;2011,Wal-
czyk,at,al  ;2008,Dumas  &  Strickland, 
 ;2018Al-Rifaie  ;2016  ,McLaren;1993  , 
Clark  &  James  ;1999,James&Cropanza-
no  &  1999,Laurent.(2020  , 

4. 13.3  %  of  studies  used  Mc  ,Scale  for 
Malevolent  Creativity  -  Brain  Fac-
tors)  Hao  ,2019,Al-Rifaie  ,2016  ,Boc-
hkova  &  ,Meshkova  ,2019  ,Kurup, 
Achutha,  Paramesara  ,2019  ,Kurup, 
Achutha,  Paramesara  ,2019  ,Hao  ,et,al, 
,2016Wang  .2018,Lee and Dow,2011) .

5. 1.7 % of studies used Medical examina-
tions. (Akinola & Berry Mendes, 2008). 
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Samples Used in Previous Studies
-. 45.0 % of studies select male or female 

community members as a sample )Spoon-
er,2008; Silvia, at.al,2011; Kapoor & 
Khan,2016; Wassenberg,2016; Dumas & 
Strickland, 2018; Batey &Furian,2006; 
Al-Rifaie, 2016; Clark & James,1999; 
James &Cropanzano,1999; Bochko-
va, & Meshkova, 2019; Laurent, 2020; 
Hao, et,al, 2016; Wang,2018, Lee and 
Dow,2011(. 

2. 31.7 % of studies used Studies, periodicals 
and books as a sample (Cropley & Crop-
ley,2013; Gutworth, Cushenbery & Hunt-
er, 2018; Cropley, Kaufman, & Cropley, 
2008; Kaufman,2015; Cropley & Crop-
ley,2011a; Runco,1993; Gruber,1993; 
Haste,1993; Gill, at,al,2013; Kurup, 
Achutha ,Paramesara, 2019; Cropley, 
2017 & Cropley,at,al,2010). 

3. 15.0 % of studies chose the sample from 
criminals and terrorists (Eisenman;2008 , 
Cropley  ,Kaufman  &  ,Cropley;2008  , 
Walczyk & ,Griffith ;2008.Gill ,at,al2013, 
 &Bochkova  &  ,Meshkova.(2019  , 

4. 11.7  %  of  studies  chose  the  sample 
from  students)  ,  Cropley  ,2015,Wal-
czyk,at,al2008,, Haste,1993, Niepel,et.al, 
2015; Mai,et.al, 2015; Bochkova, & Mes-
hkova, 2019)

5. 5.0 % of studies selected the sample from 
Psychiatric patients , (Kaga, et,al. 2013; 
Kyaga,2019 & Akinola & Berry Mendes, 
2008). 

6. 1.7 % of studies chose the sample from 
Creative people and artistic works.(Mc-
Laren, 1993 ( 

Conclusion:
The study concluded to use the term Ma-

levolent Creativity despite the multiplicity of 
terms, and defined Malevolent creativity’’ as: 
producing ideas with fluency, flexibility and 
originality, with a high ability to solve prob-
lems, these ideas are harmful to the soul and 
others in a way (intentional or unintended, 
directly or indirectly),Malevolent creativity 
have five main dimensions: (lying, hurting, 
fraud, breach of trust, risky behavior), and it 
is related to emotional ,cognitive , moral in-
telligence, and personality, Malevolent Cre-
ativity influenced by environmental , psycho-
logical and social pressures, And it leads to 
devastating consequences for the individual 
and society.

Recommendations: 
-. Unifying the term Malevolent creativi-

ty’’ in Western societies, spreading and 
using the term in the Arab environment.

2. Define a definition of the concept of Ma-
levolent creativity, and determine the 
factors affecting it and its consequences.

3. Conducting more studies on the variables 
associated with Malevolent creativity.

4. Create and design direct assessments for 
Malevolent creativity.

5. Covering more samples among creators, 
criminals, and others.
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used to explain and clarify or to provide the reader with explanatory information 
which is not documentary. They are referred to in serial numbers within the research, 
high above the line. The comments are numbered in the body and then sequentially 
numbered at the end. The footnotes are placed at the bottom of the pages they are 
mentioned on, and they have to be separated by a line from the body, for example: 

III. Publication Procedures:
•	 The researcher sends his/her research to the journal website by clicking 

on the "Publish your Research" icon and filling out the form and following 
the required procedures. The research file must be in Word and PD formats, 
and the journal offers no provision for research to be published via its email 
address or via postal mail. 

•	 Sending the research to the journal website carries an implicit undertaking 
by the researcher that the research has never been published before, and 
would never be submitted for publication to any other journal until the 
arbitration procedures are concluded in the journal. 

•	 The journal editorial board decides on the suitability of research for 
arbitration, or its apology for nonpublication due to research unsuitability. 

•	 All research papers, after clearance by the editorial board, are submitted to 
academic arbitration in a confidential manner.

•	 The researcher sends the research to two specialized arbitrators in the 
subject matter; if they disagree, the research is sent to a third arbitrator to 
tip the scales in favor of one opinion over the other. 

•	 In case of any necessary modifications deemed by the arbitrators, the research 
shall be sent back to the researcher to make the suggested amendments, 
within a period of one week as a deadline for resubmitting. This can be done 
via the email address of the journal. 

•	 When the search is accepted for publication, it may not be published in any 
other paper or electronic publishing form, without the written permission of 
the chairman of the editorial board.

The author whose research has been rejected for publication shall be informed 
without any explanatory reasons.
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name of the author's last name, the year of publication and the page number 
as in the following example: (Al-Hamid, 1435 H., p. 51) and if there are more 
than two authors of the source, they are referred to as in the following 
example: (Al-Hamid et al., 1435 H: P. 51). The system of reference numbering 
is not accepted within the body of the text. 

7. Periodicals in the body are referred to in their order of name and date in 
parentheses at the line level.

8. The verses of the Holy Quran are written according to the electronic version 
of King Fahd Publishing House for the printing of the Holy Quran (size 16), 
with a normal light black color, followed by Suraah and Verse number.

9. The abstract is preceded by keywords expressing the subject matter of the 
research and the main issues to be dealt with; the keywords, no more than 
6 words, come after the researcher's data, both in the Arabic and English 
versions.

10. At the end of the research, the Arabic references are alphabetically arranged 
in a separate list and the foreign references are also arranged in another 
separate list below them. The references in the bibliography are not given 
any numbers, and all the references used by the researcher should be written 
down. 

11. If the reference is a book, it shall be documented as follows:
 The family name of the author, first name (both in bold), (year of publication 

in parentheses), the title of the book in italics, print, place of publication, 
publishing house, for example:

 Ibn Murad, Ibrahim, (2010), From Lexicon to Dictionary, I, Tunis, Islamic Dar 
Al-Qarb.

12. If the reference is in a research, documentation is as follows:
 The family name of the author, first name, (year of publication in parentheses), 

the full research title between inverted commas, the name of the journal 
in italics, volume number, number in parentheses, and search pages, for 
example:

 Omaira, Halima, (2009), "Method of Praise and Criticism in Arabic: A Statistical Descriptive 
Study", The Jordanian Journal about Arabic Language and Literature, vol. 5 (No. 1), pp. 11-40. 

13. If the reference is a scientific dissertation yet to be printed, documentation 
goes as follows:

 The family name of the author, first name (both in bold), dissertation title in 
italics, and the corresponding degree of the dissertation (Master's/Doctorate 
in parentheses), place: Country, department, college, university, year), for 
example:

 Al-Shahrani, Mr. Nasser bin Abdulla (Requirements of the Use of E-education in the Teaching of 



clicking on the "Publish your Research" icon, on condition that the summary 
of the research shall be uploaded in both Arabic and English in no more than 
200 words.

9. It is imperative that the full name of the researcher be written in Arabic 
and English (i, e. first, second and last names) in addition to nationality, 
biography, country of residence, academic degrees, place of work, general 
specialization, exact specialization, research keywords, cell phone number, 
landline number, fax, ZIP code, P.O. Box, email, and a CV summary__ all this 
required information is found in the "Publish your Research" icon on the 
journal website.

10. The name(s) or identitie(s) of the researcher(s) may not be explicitly revealed 
or indirectly alluded to in the research, on its margins or in its’ bibliography. 
Instead, the word "researcher" or "researchers" may be used. 

II. Technical rules:
1. The number of words in a research may not exceed 1000 words including 

the Arabic and English summaries, as well as the references.
2. Font size (16) is used for the translational Arabic text with bold print size 

(18) for the heading. As for the English version, font type Times New Roman 
(size 14) is used with a bold print heading (size 16). As for Arabic footnotes, 
font type Lotus Linotype (size 14) is used, while English footnotes are written 
with font type Times New Roman (size 10). 

3. Tables, graphics and formats should be suitable for the space available on 
the pages of the journal (12 x 18 cm) and in a font size (11).

4. No space is used between the punctuation marks and the words that 
precede them; the space always goes between the punctuation marks and 
the following words. However, when parentheses and quotation marks are 
used, a space must separate them from the neighboring words before and 
after, but with one space separating them from the words within. 

5.  The data of the researcher (name, academic degree, specialization, educational 
institution) is written (together with the names of the department, college, 
university, and mailing address) both in Arabic and English on a separate 
page at the beginning of the research, directly followed by the research 
pages commencing with the title of the research.

6. References in the body (at the end of the quotation) are indicated by the 
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I. General Rules:
1. The journal publishes research and academic studies in humanities and

social sciences in both Arabic and English.
2. The journal publishes research which has originality, innovation, established

methodology and scientific documentation, with integrity of ideas, language 
and style. Also, the research must be devoid of plagiarism drawn from any 
book or any other research. 

3. The research is submitted to specialized arbitrators confidentially selected
by the editorial board, and the Journal may request amendments to the 
research according to the opinion of the arbitrators, prior to final publication 
of the research.

4. The researcher is informed of the acceptance or rejection of the publication.
5. If the research is published, the researcher shall be given 5 copies of the

research and one journal copy. 
6. Republishing the research through any other journal is not allowed without

a written permission by the editor. 
7. When submitting his research to the journal, the researcher is required to

confirm that the research has never been published before, and once the 
research has been accepted, the researcher is not entitled to publish it in any 
other journal.  

8. The researcher shall submit his research on the website of the journal by
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