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مجيــع حقــوق النشــر حمفوظــة. ال يســمح بإعــادة نشــر أي جــزء مــن املجلــة أو 
نســخه بــأي شــكل وبــأي وســيلة ســواء كانــت إلكترونيــة أو آليــة مبــا يف ذلــك التصويــر 
والتســجيل أو اإلدخــال يف أي نظــام حفــظ معلومــات أو اســتعادهتا بــدون احلصــول علــى 

موافقــة كتابيــة مــن جامعــة تبــوك.
1442هـ )2021م( جامعة تبوك

تصدر عن جامعة تبوك
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تتطلــع املجلــة اإىل الريــادة والتميــز يف ن�صــر البحــوث   
العلمية املميزة يف جمال العلوم االإن�صانية واالجتماعية.

يــة  وؤ ر
املجلة

ال يف خدمة املجتمع من خالل ن�صر البحوث  االإ�صهــام الفعَّ  
مة وفق املعايري العلمية العاملية. العلمية املحكَّ

لة  �صا ر
املجلة

اإيجــاد وعــاء بحثي حملي ودويل خلدمــة البحث والن�صر  	•
العلمي يف جمال العلوم االإن�صانية واالجتماعية.

تلبية حاجة الباحثني على امل�صتويات املحلية واالإقليمية  	•
والعاملية يف جمال العلوم االإن�صانية واالجتماعية.

االإن�صانيــة  العلــوم  ميــدان  يف  واملعرفــة  العلــم  ن�صــر  	•
واالجتماعية.

توطيــد ال�صــراكات العلمية والفكرية بــني جامعة تبوك  	•
وموؤ�ص�صات املجتمع املحلي والدويل.

اأهــداف 
املجلة

جملــة جامعة تبــوك للعلــوم االإن�صانية واالجتماعيــة, جملة علمية   
حمكمة, ت�صدر عن جامعة تبوك, تعنى بن�صر االأبحاث والدرا�صات االأكادميية 

يف العلوم االإن�صانية واالجتماعية باللغتني العربية واالإجنليزية.

ح



اأواًل: القواعد العامة:
تن�سر �ملجلة �الأبح�ث و�لدر��س�ت �الأك�دميية يف �لعلوم �الإن�س�نية و�الجتم�عية ب�للغتني �لعربية و�الإجنليزية.   -1

تن�ســـر �ملجلـــة �لبحوث �لتي تتو�فر فيهـــ� �الأ�س�لة و�البتك�ر، و�تب�ع �ملنهجية �ل�سليمة، و�لتوثيق �لعلمي، مع �سالمة   -2
�لفكر و�للغة و�الأ�سلوب، و�أال يكون �لبحث م�ستالاً من ر�س�لة �أو كت�ب.

تر�ســـل �لبحـــوث �ملقدمـــة ملحكمـــني متخ�س�سني، تخت�رهم هيئـــة �لتحرير ب�سكل �ســـري، وللمجلـــة �أن تطلب �إجر�ء   -3
تعديالت على �لبحث ح�سب ر�أي �ملحكمني قبل �عتم�د �لن�سر.

ُيبلَّغ �لب�حث بقبول �لن�سر �أو �العتذ�ر عنه.  -4
يف ح�لة ن�سر �لبحث مينح �لب�حث )5( م�ستالت للبحث، ون�سخة و�حدة من �ملجلة.  -5

ال يجوز �إع�دة ن�سر �أبح�ث �ملجلة يف �أي مطبوعة �أخرى �إال ب�إذن كت�بي من رئي�س �لتحرير.  -6
يلزم �إقر�ر �لب�حث عند تقدمي بحثه للمجلة ب�أنه مل ي�سبق له ن�سره، وال يحق له عند قبول بحثه للن�سر �أن ين�سره   -7

يف وع�ء �آخر.
م �لب�حـــث بحثه يف موقع �ملجلة �الإلكرتوين �سمن �أيقونـــة )�ن�سر بحثك(، وي�سرتط يف �لبحث �ملقدم �أن يكون  ُيقـــدِّ  -8

�مللخ�س ب�للغتني �لعربية و�الإجنليزية وال يزيد عن )200( كلمة.
ي�ســـرتط كت�بـــة )��ســـم �لب�حث ك�مال ب�للغـــة �لعربية، و�للغة �الإجنليزيـــة، �جلن�سية، �ل�سرية �لذ�تيـــة، بلد �الإق�مة،   -9
�لدرجـــة �لعلميـــة، جهـــة �لعمل، �لتخ�س�ـــس �لع�م، �لتخ�س�س �لدقيـــق، �لكلم�ت �ملفت�حية للبحـــث، �جلو�ل، �له�تف 
�الأر�سي، �لف�ك�س، �لرمز �لربيدي، �سندوق �لربيد، �لربيد �الإلكرتوين، �ل�سرية �لذ�تية( �ملوجودة يف �أيقونة )�ن�سر 

بحثك( مبوقع �ملجلة �الإلكرتوين.

قواعد الن�صر
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ال يـــرد ��ســـم �لب�حـــث، �أو �لب�حثـــني، يف منت �لبحث �أو هو�م�سه �أو ق�ئمة مر�جعه، �سر�حـــة، �أو ب�أي �إ�س�رة تك�سف عن   -10
هويته، �أو هوي�تهم، وت�ستخدم بدالاً من ذلك كلمة »�لب�حث« �أو »�لب�حثني.

ثانيا: القواعد الفنية:
ال يتج�وز عدد كلم�ت �لبحث )10.000 �آالف كلمة مت�سمنة �مللخ�سني �لعربي و�الإجنليزي، و�ملر�جع.   -1

ي�ستعمل ملنت �لبحث �لعربي �خلط )Traditional Arabic( مق��س )16(، و�لعنو�ن �لرئي�س مق��س )16( عري�س،   -2
وكذلك �له�م�س �لعربي خط )Traditional Arabic( مق��س )12(.

ُي�ستعمـــل ملـــنت �لبحث �الإجنليزي �خلـــط )Times New Roman( مق��س )14(، و�لعنـــو�ن �لرئي�س مق��س )18(   -3
 Times( و�حل��سية �الإجنليزي خط ،)( مق��ـــس )12Lotus Linotype( عري�ـــس، وكذلك �حل��سيـــة �لعربي خط

New Roman( مق��س )10(. 

ال م�س�فة بني عالم�ت �لرتقيم و�لكلم�ت �لتي ت�سبقه�، ف�مل�س�فة د�ئم�اً بني عالم�ت �لرتقيم و�لكلم�ت �لتي تليه�،   -4
�إال عالمـــ�ت �لرتقيـــم �ملزدوجـــة حل�ســـر م� بينه� مثـــل: �لقو�ســـني )( و�ل�سولتـــني »« و�ل�سرطتـــني --، ف�إنه� ُتف�سل 

مب�س�فة عم� قبل �حل�سر بهم� وعم� بعده، ولكنهم� بال م�س�فة عم� يح�سر�نه بينهم�.
تكتـــب بي�نـــ�ت �لب�حث )�ال�سم، �لرتبة �لعلمية، �لتخ�س�س، �ملوؤ�س�ســـة �لتعليمية: )�لق�سم، �لكلية، �جل�معة، وعنو�ن   -5
�ملر��سلـــة( ب�للغتـــني �لعربيـــة و�الإجنليزيـــة، يف �سفحة م�ستقلـــة يف �أول �لبحـــث ثم تتبع ب�سفحـــ�ت �لبحث مفتتحة 

بعنو�ن �لبحث. 
ي�س�ر �إىل �ملر�جع يف �ملنت )يف نه�ية �القتب��س( بذكر ��سم �ملوؤلف �الأخري )�لع�ئلة(، و�سنة �لن�سر ورقم �ل�سفحة وفق   -6
�ملثـــ�ل �لتـــ�يل: ) �حل�مـــد ، 1435 هــــــــ، �ـــس 51 (، و�إذ� ك�ن هن�ك �أكـــر من موؤلفني للم�سدر في�ســـ�ر �إليهم وفق �ملث�ل 

�لت�يل: ) �حل�مد و�آخرون، 1435 هـ: �س51 (. وال يقبل نظ�م ترقيم �ملر�جع د�خل �ملنت.  
ي�س�ر �إىل �لدوري�ت يف �ملنت بنظ�م �ال�سم و�لت�ريخ بني قو�سني على م�ستوى �ل�سطر.   -7

تكتب �الآي�ت �لقر�آنية وفق ر�سم �مل�سحف �الإلكرتوين ملجمع �مللك فهد لطب�عة �مل�سحف �ل�سريف بحجم )16(، بلون   -8
د، وتتبع ب��سم �ل�سورة ورقم �الآية.   ع�دي غري م�سوَّ

ُي�ْسَبق �مللخ�س  بكلم�ت مفت�حية )Keywords ( تعرِبرّ عن مو�سوع �لبحث، و�لق�س�ي� �لرئي�سة �لتي تن�وله�، وذلك   -9
بعد بي�ن�ت �لب�حث، يف ن�سختيه �لعربية و�الإجنليزية، وال يتج�وز عدده� )6( كلم�ت.

ترتب �ملر�جع �لعربية يف نه�ية �لبحث هج�ئي�اً بق�ئمة م�ستقلة و�ملر�جع �الأجنبية بق�ئمة م�ستقلة �أخرى �أ�سفل منه�   -10
وال ترقم �ملر�جع يف ق�ئمة �ملر�جع نه�ئي�اً. ، وتكتب ك�فة �ملر�جع �لتي ��ستند عليه� �لبحث. 

�إذ� ك�ن �ملرجع كت�باً� فيتبع يف توثيقه �الآتي:  -11
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��ســـم �لع�ئلـــة للموؤلـــف، �ال�ســـم �الأول، كالهم� ببنـــط �أ�سود، )�سنـــة �لن�سر بني قو�ســـني(، عنو�ن �لكتـــ�ب ببنط م�ئل،    
�لطبعة، مك�ن �لن�سر، د�ر �لن�سر، مث�ل ذلك:

�بن مر�د، �إبر�هيم، )2010م(، من �ملعجم �إىل �لق�مو�س، ط1، تون�س، د�ر �لغرب �الإ�سالمي.  
�إذ� ك�ن �ملرجع بحثاً� فيتبع يف توثيقه �الآتي:  -12

      ��سم �لع�ئلة للموؤلف، �ال�سم �الأول، )�سنة �لن�سر بني قو�سني(، عنو�ن �لبحث ك�مالاً بني »�سولتني«،     ��سم �لدورية 
ببنط م�ئل، رقم �ملجلد، رقم �لعدد بني قو�سني، ثم �سفح�ت �لبحث، مث�ل ذلك: 

عم�يـــرة، حليمـــة، )2009م(، »�أ�سلـــوب �ملـــدح و�لـــذم يف �لعربيـــة: در��ســـة و�سفية �إح�س�ئيـــة«، �ملجلة �الأردنيـــة يف �للغة   
�لعربية و�آد�به�، جملد 5، )�لعدد 1(، من �س 11 �إىل �س 40.

�إذ� ك�ن �ملرجع ر�س�لة علمية مل تطبع فيتبع يف توثيقه� �الآتي:  -13
   ��ســـم �لع�ئلـــة للموؤلـــف، �ال�ســـم �الأول كالهمـــ� ببنط �أ�ســـود، عنـــو�ن �لر�س�لة ببنط م�ئـــل، فدرجة �لر�س�لـــة )ر�س�لة 

م�ج�ستري/دكتور�ه بني قو�سني(، فمك�نه�: �لبلد، �لق�سم، �لكلية، �جل�معة، ف�ل�سنة(، مث�ل ذلك: 
�ل�سهر�ين، ن��سر بن عبد�هلل، )مط�لب ��ستخد�م �لتعليم �الإلكرتوين يف تدري�س �لعلوم �لطبيعية ب�لتعليم �لع�يل   
من وجهة نظر �ملخت�سني(، ر�س�لة دكتور�ه، �ململكة �لعربية �ل�سعودية، ق�سم �ملن�هج وطرق �لتدري�س، كلية �لرتبية، 

ج�معة �أم �لقرى، 1429هـ.
�إذ� ك�ن �ملرجع من �ل�سبكة �لعنكبوتية فيتحرى دقة �لتوثيق.  -14

ثالًثا: اإجراءات الن�صر:
ير�سل �لب�حث بحثه عرب موقع �ملجلة، وذلك ب�ل�سغط على »�ن�سر بحثك«، ثم تعبئة �لنموذج و�تب�ع �الإجر�ء�ت �ملطلوبة، 

ويكون ب�سيغتي )word و pdf(، وال تقبل �ملجلة �لبحوث �ملطلوب ن�سره� عرب �إمييل �ملجلة وال ب�لربيد �لورقي.
ُيعـــد �إر�ســـ�ل �لب�حث بحثه عرب موقع �ملجلة �الإلكرتوين تعهد�اً مـــن �لب�حث/�لب�حثني ب�أن �لبحث مل ي�سبق ن�سره، •	

و�أنه غري مقدم للن�سر، ولن يقدم للن�سر فـي جهة �أخرى حتى تنتهي �إجر�ء�ت حتكيمه فـي �ملجلة.
تفح�س هيئة حترير �ملجلة �لبحث، وتقرر �أهليته للتحكيم، �أو �العتذ�ر عن ن�سره.•	
تخ�سع جميع �لبحوث، بعد �إج�زته� من هيئة �لتحرير، للتحكيم �لعلمي على نحو �سري.•	
ير�سل �لبحث �إىل �ثنني من �ملحكمني �ملخت�سني يف مو�سوعه ف�إن �ختلف ر�أيهم�، �أر�سل �إىل ث�لث عند �قت�س�ء �الأمر •	

.� ليكون ر�أيه مرجحاً
�لبحوث �لتي ي�سرتط �ملحكمون �إجر�ء تعديالت عليه� تع�د الأ�سح�به� الإجر�ء �لتعديالت، على �أن ت�سل �لتعديالت •	

من �لبحث �إىل �ملجلة يف مدة �أق�س�ه� �أ�سبوع من ت�ريخ �إر�س�ل �لتعديالت للب�حث، ويكون ذلك عرب �إمييل �ملجلة.
عنـــد قبـــول �لبحـــث للن�سر، ال يجوز ن�سره يف �أي وع�ء ن�سر �آخر ورقي �أو �إليكرتوين، دون �إذن كت�بي من رئي�س هيئة •	

�لتحرير.
يبلغ �س�حب �لبحث �ملعتذر عن ن�سره دون �إبد�ء �الأ�سب�ب.•	

ح
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ُيعـــد �إر�ســـ�ل �لب�حث بحثه عرب موقع �ملجلة �الإلكرتوين تعهد�اً مـــن �لب�حث/�لب�حثني ب�أن �لبحث مل ي�سبق ن�سره، •	

و�أنه غري مقدم للن�سر، ولن يقدم للن�سر فـي جهة �أخرى حتى تنتهي �إجر�ء�ت حتكيمه فـي �ملجلة.
تفح�س هيئة حترير �ملجلة �لبحث، وتقرر �أهليته للتحكيم، �أو �العتذ�ر عن ن�سره.•	
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.� ليكون ر�أيه مرجحاً
�لبحوث �لتي ي�سرتط �ملحكمون �إجر�ء تعديالت عليه� تع�د الأ�سح�به� الإجر�ء �لتعديالت، على �أن ت�سل �لتعديالت •	
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عنـــد قبـــول �لبحـــث للن�سر، ال يجوز ن�سره يف �أي وع�ء ن�سر �آخر ورقي �أو �إليكرتوين، دون �إذن كت�بي من رئي�س هيئة •	

�لتحرير.
يبلغ �س�حب �لبحث �ملعتذر عن ن�سره دون �إبد�ء �الأ�سب�ب.•	

ح



بســم اهلل والصــاة والســام علــي نــي اهلــدى احلبيــب املصطفــى حممــد بــن عبــد اهلل وعلــى آلــه 
وصحبــه وســلم تســليمًا

كثرًيا، وبعد،،
فيطيــب هليئــة حتريــر جملــة جامعــة تبــوك للعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة أن تتقــّدم بإصــدار 
العــدد الثالــث عشــر )العــدد األول وفًقــا  للرقــم الــدويل التسلســلي املوحــد للدوريــات ردمــد )7978-

ــا مبــا  ــواه، وثريًّ ــا مبحت ــذي جــاء غنًي ــة(، وال ــد الوطني ــك فه ــة املل ــن مكتب ــد م ISSN:8561( املعتم
تضمنــه مــن موضوعــات متنوعــة يف شــى مياديــن العلــم واملعرفــة املتخصصــة. 

إن مــا مــرت بــه املجلــة مــن مراحــل منظمــة منــذ بدايــة فكــرة النشــأة والتأســيس إىل أن غــدت 
ــة ومهــة ســامية وقــدرة عاليــة مــن الزمــاء الكــرام يف اللجــان  ــا كان مبســامهة فاعل ـًـا ملموسً واقع
العاملــة، الذيــن يقومــون مبهــام خمتلفــة وأدوار متكاملــة ســعًيا حنــو حتقيــق األهـــداف املأمولـــة، حيــث 
مل يدخــروا وســًعا ومل يألــوا جهـــًدا يف إجنــاز هــذا املشــروع املجيــد الــذي يضيــف للمكتبــة علمـًـا نافعـًـا 

يســهم يف تقــدم وتطويــر املســرية العلميــة.
ــة  ــا، متنوع ــدة يف جماهل ــة رائ ــون املجل ــى أن تك ـًـا عل ــا مجيع ــر حرصنـ ــة التحري ــن يف هيئ وحنـ
يف موضوعاهتـــا، مميــزة يف طرحهــا، ومواكبــة للمســتجدات البحثيــة، وفــق أدق املعايــري العلميــة 

والتصنيفــات العامليــة.
ـــل شـكـــري وتقديــري جلميــع الباحثــن واألســاتذة املحكمــن،  ويف اخلتــام ال يســعين إال أن أسجِّ
الذيــن أثــروا بطرحهــم العلمـــي املتنـــوع يف االرتقــاء مبســتوى أحبــاث املجلــة، كمــا أشــكر زمائــي يف 
ــة، وأيضـًـا  ــم الفائــدة وكبــري األثــر يف إجنــاز العــدد األول للمجلـ ــر الذيــن هلــم عظي ــة التحري هيئ
مجيــع املوظفــن والعاملــن يف املجلــة، وكذلــك إدارة اجلامعــة ووكالــة اجلامعــة للدراســات العليــا 
ــى ســيدنا حممــد،  ــى اهلل وســلم عل ــى مــا ملســناه مــن دعــم مــادي ومعنــوي، وصل والبحــث العلمــي عل

واحلمــد هلل رب العاملــن.
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تقومي حمتوى مقرر اجلغرافيا يف املرحلة الثانوية )نظام املقررات( يف ضوء معايري أبعاد التنمية 
املستدامة
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Evaluating the Content of the Geography Course at the Secondary Stage (Courses 
System) in the Light of the Standards of Sustainable Development Dimensions
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 الكلمات املفتاحية: مقرر اجلغرافيا، املرحلة الثانوية، التنمية املستدامة، 
املوارد البيئية.

معايري  توافر  مدى  على  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت  امللخص: 
أبعاد التنمية املستدامة يف حمتوى مقرر الدراسات االجتماعية والوطنية 
اشُتقَّ  معيارًا  الباحث  أعد  الدراسة  الثانوية، ولتحقيق هدف  ابملرحلة 
الدراسات  مراجعة  خالل  من  وكذلك  املستدامة،  التنمية  أبعاد  من 
والبحوث السابقة املتعلقة هبا؛ وذلك لتحليل حمتوى مقرر اجلغرافيا يف 
املرحلة الثانوية )نظام املقررات( يف ضوئه، ابستخدام املنهج الوصفي 
القائم على أسلوب حتليل احملتوى. وقد متثل جمتمع الدراسة يف حمتوى 
الباحث  املقررات(، وأتّكد  الثانوية )نظام  املرحلة  اجلغرافيا يف  كتاب 
من ثبات التحليل ابستخدام معادلة هولسيت )Holisti(، وقد أشارت 
يف  توزعت  قد  املستدامة  التنمية  أبعاد  معايري  أنَّ  إىل  الدراسة  نتائج 
حمتوى مقرر اجلغرافيا يف املرحلة الثانوية )نظام املقررات(؛ ولكن بنسب 
الثانوية  املرحلة  يف  اجلغرافيا  مقرر  حمتوى  يف  جمموعها  وبلغ  متفاوتة، 
)نظام املقررات( )105( معايري، كما توزعت معايري التنمية املستدامة 
على ثالثة أبعاد، ثالثة عشر معيارًا يف كل بعد، وانتهت الدراسة إىل 
جمموعة من التوصيات أمهها: اإلفادة من قائمة املعايري اليت توصلت 
األخرى،  املراحل  مقررات  على  دراسات  إجراء  عند  الدراسة  إليها 
ومراعاة تضمني املعايري اليت ينبغي تضمينها يف حمتوى املقرر عند عملية 

تطويره. 

Keywords: Geography course, secondary school, 
Sustainable development, Environmental resources.

Abstract:    The study aimed to know the ex-
tent of the availability of criteria for sustainable de-
velopment dimensions in the content of the social 
and national studies course at secondary school. To 
achieve the objective of the study, the researcher 
prepared criteria derived from the dimensions of 
sustainable development, as well as by reviewing 
previous studies and researches related to them in 
order to analyze the content of geography course 
in secondary school (curriculum system) depending 
on it and by using the descriptive approach based 
on the method of content analysis. The study popu-
lation was represented in the content of geography 
book in secondary school (curriculum system), and 
the researcher tested the stability of the analysis us-
ing the (Holisti) equation. The results of the study 
showed that the criteria for the dimensions of sus-
tainable development were distributed in the con-
tent of geography course in secondary school (cur-
riculum system) but in varying proportions and its 
total reached (105) criteria items in the content of 
the geography course in secondary school (curric-
ulum system). The criteria for sustainable develop-
ment were distributed in three dimensions, thirteen 
criteria in each dimension. The study concluded 
with a set of recommendations, the most important 
of which is the benefit from the list of criteria that 
the study reached to it when conducting studies on 
the curricula of the other stages of schools, and tak-
ing into account the inclusion of these criteria in the 
content of the curriculum when developing it.
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املقدمة:
العلمية  االكتشافات  بتسارع  احلايل  العصر  يتسم 
والتقنية، وابلزايدة السكانية اهلائلة؛ مما يزيد من الضغط 
على املوارد البيئية املختلفة متسبًبا ابستنزافها، مما يؤدِّي 
هذه  آاثر  ولتخفيف  املقبلة،  ابألجيال  اإلضرار  إىل 
املعرفة بني األفراد للحفاظ  املشكالت ال بدَّ من نشر 
ألجيال  صاحلة  لتبقى  الطبيعية؛  ومواردها  البيئة  على 

املستقبل.
مسايرة  على  املتقدمة  التعليمية  النظم  وحترص 
التطورات الكمية والكيفية يف شىت جماالت احلياة، من 
اليت  واملهارات  والقيم  ابملعارف  املتعلمني  تزويد  خالل 
ومستدامة،  شاملة  تنمية  صناعة  على  قادرين  جتعلهم 
)عبيدات،  املستقبل  يف  األجيال  حاجات  تراعي 

2007م(.
احلديثة  املفاهيم  أبرز  من  املستدامة  التنمية  وتعدُّ 
اليت ظهرت مؤخرًا، وبرز االهتمام هبا من قبل املهتمني 
بتطوير املناهج، ملا هلا من أثر وأمهية يف حتسني األوضاع 
االقتصادية، واالجتماعية، والبيئية للمجتمع يف احلاضر 
واملستقبل؛ وذلك من خالل البحث عن أفضل املداخل 
املستدامة،  التنمية  مفهوم  يعزز  مما  املناهج،  لتضمني 
التعلُّم  يف  جديدة  أمناط  ابستخدام  إليها  والتوصل 
والتعليم، وتوعية أفراد اجملتمع أبمهيتها. ويستمد مفهوم 
التنمية املستدامة جذوته من تعاليم اإلسالم السمحة، 
فقد روى البخاري عن أنس بن مالك -رضي هللا عنه- 
أنَّ رسول هللا -صلى هللا عليه وسلَّم- قال: "إن قامت 
تقوم  أال  استطاع  فإن  فسيلة،  أحدكم  يد  ويف  الساعة 
حىت يغرسها، فليغرسها"، وهذا من أبرز مبادئ التنمية 
املستدامة اليت تدعو إىل استدامة املوارد الطبيعية والبيئية 
من أجل حياة أفضل لألجيال احلالية، وأجيال املستقبل 

والقرعان، رهام، 2018م(. )الوايلي، سعاد 
املواد  على  للمحافظة  العاملي  االحتاد  عرفها  قد 
لتطوير  الدائم  "السعي  أبهنا  املستدامة  للتنمية  الطبيعية 

احلياة اإلنسانية مع األخذ بعني االعتبار قدرات النظام 
2015م(.  )الشدوح،  احلياة"  حيفظ  الذي  البيئي 
احلاضرة  لألجيال  االحتياجات  تلبية  أهنا  على  وُعرفت 
دون اإلضرار مبستقبل األجيال القادمة )اللجنة العاملية 
عرفها  حني  يف  ص69(،   ،2008 والتنمية،  للبيئة 
الدائم  الطاهر )2013م، ص15( على أهنا: "السعي 
قدرات  ابالعتبار  األخذ  مع  اإلنسانية،  احلياة  لتقدير 

احلياة". حيتضن  الذي  الطبيعي  النظام  وإمكاانت 
بينها  فيما  تتفاعل  ثالثة  أبعاد  املستدامة  وللتنمية 

وهي: املستدامة،  للتنمية  العام  اإلطار  لتشكل 

البعد االجتماعي: يرتبط بتحليل ما يقوم به اإلنسان 	 
من عالقات وجتمعات بكل أنواعها، وكذلك النظم 
اآلخرين  البعدين  مع  التفاعالت  اليت حتكم  والقيم 

)اخلويل، 2002، ص 178(.
الطبيعية على األرض، 	  يرتبط ابحلياة  البيئي:  البعد 

وما فيها من عناصر وكائنات حية، وما تربطهم من 
املناخي،  التوزان  إسرتاتيجيات  وكذلك  عالقات. 

.)Perdan & Chift, 2000( واألرض، واملياه، والطاقة
بعمليات 	  يرتبط  االقتصادي:  هو  األخري  البعد 

من  هبما  يرتبط  وما  واالستهالك،  والعمل  اإلنتاج 
سلوكيات )اخلويل، 2002، ص 178(.

التوازن  مراعاة  ينبغي  املستدامة  التنمية  ولتحقيق 
حمتوى  يف  األبعاد  هذه  تضمني  حيث  من  والشمول 
املرحلة  يف  اجلغرافيا  مقرر  ويركز  الدراسية،  املقررات 
الثانوية على دراسة اإلنسان وتفاعله مع بيئته الطبيعية 
واالجتماعية، كما أنه من أكثر املقررات صلة وارتباطًا 
بواقع اجملتمع ومشكالته وحتدايته، ويسهم يف إكساب 
ومشارًكا يف  مواطًنا صاحلًا  ليكون  الالزمة  القيم  املتعلم 
بناء جمتمعه وتطوره، وله دور يف متكني املتعلمني من فهم 
احملتملة  واآلاثر  العامل،  يف  واإلنسان  املوارد  بني  الرتابط 
احلالية واملستقبلية )أمحد،2011م(، كما يساعد على 
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والعاملية،  والوطنية  احمللية  بني  جيمعون  املتعلمني  جعل 
وتنمية  القيم،  استكشاف  على  تدريبهم  خالل  من 
مسؤولياهتم جتاه اآلخرين؛ دعًما للبيئة، وحتقيًقا الستدامة 

الكوكب. هذا  على  البشرية  احلياة 
مشكلة الدراسة:

بتضمني  واحمللي  الدويل  االهتمام  من  الرغم  على 
الدراسية  للمقررات  ومفاهيمها  املستدامة  التنمية  أبعاد 
بوجه عام، ومقررات الدراسات االجتماعية بوجه خاص 
نتائج األحباث والدراسات السابقة أنَّ  فإنَّه يتضح من 
مقررات  يف  املستدامة  التنمية  أبعاد  تضمني  مستوى 
والتوازن،  الشمول  إىل  يفتقد  االجتماعية  الدراسات 
وكذلك  أمهية،  من  املستدامة  التنمية  ألبعاد  ملا  ونظرًا 
طبيعة مقررات الدراسات االجتماعية والوطنية الثرية اليت 
تساعد على حتقيقها، فإنَّ ذلك يدفعنا إىل التساؤل عن 
واقع تلك األبعاد يف مقرر اجلغرافيا يف املرحلة الثانوية، 
وذلك من خالل تقومي حمتوى مقرر اجلغرافيا يف املرحلة 
التنمية  أبعاد  معايري  ضوء  يف  املقررات(  )نظام  الثانوية 

اآلتية: األسئلة  عن  املستدامة ابإلجابة 

ما معايري أبعاد التنمية املستدامة اليت ينبغي توافرها يف 	 
حمتوى مقرر اجلغرافيا ابملرحلة الثانوية؟

ما مدى توافر معايري أبعاد التنمية املستدامة يف حمتوى 	 
ابملرحلة  والوطنية  االجتماعية  الدراسات  مقرر 

الثانوية؟

أهداف الدراسة:
 هدفت الدراسة احلالية إىل:

اليت ( 1 املستدامة  التنمية  أبعاد  ملعايري  قائمة  إعداد 
ابملرحلة  اجلغرافيا  مقرر  حمتوى  يف  توافرها  ينبغي 

الثانوية.
التنمية ( 2 أبعاد  معايري  توافر  مدى  على  التعرف 

االجتماعية  الدراسات  مقرر  حمتوى  يف  املستدامة 
الثانوية. ابملرحلة  والوطنية 

أمهية الدراسة:
من املتوقع أن تقدم هذه الدراسة اإلسهامات اآلتية:

إفادة املعنيني يف تطوير املناهج والباحثني، بتقدمي ( 1
ينبغي  اليت  املستدامة  التنمية  أبعاد  ملعايري  قائمة 
الثانوية،  ابملرحلة  اجلغرافيا  مقرر  يف حمتوى  توافرها 

ضوئها. يف  الدراسية  املقررات  تقومي  وكيفية 
تقدمي معلومات قد تفيد واضعي مناهج الدراسات ( 2

االجتماعية والوطنية من خالل الكشف عن مدى 
مراعاة حمتوى مقرر اجلغرافيا ابملرحلة الثانوية ملعايري 

أبعاد التنمية املستدامة اليت ينبغي توافرها.
لدراسات ( 3 األبواب  الدراسة  هذه  تفتح  أن  يتوقع 

أخرى تتناول تقومي املقررات الدراسية يف ضوء أبعاد 
املستدامة. التنمية 

حدود الدراسة:
التزمت الدراسة احلالية ابحلدود اآلتية:

اجلغرافيا 	  مقرر  حمتوى  حتليل  املوضوعية:  حلدود 
ضوء  يف  1441/1440هـ  طبعة  الثانوية  ابملرحلة 

معايري أبعاد التنمية املستدامة.
احلدود الزمانية: إجراء الدراسة خالل الفصل الدراسي 	 

األول من العام الدراسي 1441/1440هـ.
مصطلحات الدراسة: 

حكم  إصدار  عملية  أبنَّه"  التقومي  يُعرَّف  التقومي: 
ومن  األفكار،  أو  املوضوعات  أو  األشياء  قيمة  على 
متهيًدا الختاذ  منها،  القصور يف كل  مثَّ حتديد جوانب 
قرارات وإجراءات عملية بشأهنا" )خطاب،2001، ص 
6(، ويتبىن الباحث تعريف التقومي السابق تعريًفا إجرائيًّا 

الدراسة. للتقومي يف هذه 
املعايري: جاء يف لسان العرب أنَّ املعيار من املكاييل 
ويقال املعيار: عايروا ما بني مكاييلكم وموازينكم )ابن 
منظور، 1997م، ص 476(. وتُعرَّف إجرائيًّا يف هذه 
التنمية  أبعاد  من  بعد  مواصفات كل  أبهنا:  الدراسة 



د. عيل بن حييى آل سامل : تقويم حمتوى مقرر اجلغرافيا يف املرحلة الثانوية )نظام املقررات(...6

اجلغرافيا  مقرر  حمتوى  يف  توافرها  ينبغي  اليت  املستدامة 
الثانوية.  ابملرحلة 

املستدامة  التنمية  ُعرفت  املستدامة:  التنمية  أبعاد 
دون  احلاضرة  لألجيال  االحتياجات  "تلبية  أهنا  على 
اإلضرار مبستقبل األجيال القادمة )اللجنة العاملية للبيئة 
والتنمية، 2008، ص69(، وتتضمن التنمية املستدامة 
ويرتبط  االجتماعي:  البعد  هي:  رئيسة  أبعاد  ثالثة 
وجتمعات،  عالقات  من  اإلنسان  به  يقوم  ما  بتحليل 
البعد  مع  التفاعالت  اليت حتكم  والقيم  النظم  ويتضمن 
البيئي والبعد االقتصادي )اخلويل، 2002، ص 178(
البعد البيئي: ويرتبط ابحلياة الطبيعية، وما فيها من 
عناصر وكائنات حية، وما تربطهم من عالقات. وكذلك 
إسرتاتيجيات التوزان املناخي، واألرض، واملياه، والطاقة 
ويرتبط  االقتصادي:  البعد   (Perdan & Chift, 2000)
بعمليات اإلنتاج والعمل واالستهالك، وما يرتبط هبما 
ويتبىن   ،)178 ص   ،2002 )اخلويل،  سلوكيات  من 
املستدامة  للتنمية  إجرائيًّا  تعريًفا  سبق  ما  الباحث 

وأبعادها. 
اخللفية العلمية والدراسات السابقة:

من  املستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  اجتاه  برز 
خالل املؤمترات اليت عقدت يف هذا الصدد، ففي عام 
ُعِرف  مؤمترًا  ريو  املتحدة يف  األمم  )1992م( عقدت 
"بقمة األرض" وصدر عنه وثيقة أعمال القرن احلادي 
التعليم  والعشرين، وكان من أبرز توصياته إعادة توجيه 
عقدت  )2002م(  عام  ويف  املستدامة؛  التنمية  حنو 
املستدامة يف  للتنمية  العاملي  القمة  املتحدة مؤمتر  األمم 
جوهانسربغ، وقد أعلنت األمم املتحدة العقَد )2005 
املستدامة؛  التنمية  أجل  من  للرتبية  عقًدا   )2015  	
ِلِقمَِّة األرض اليت ُعقدت يف جوهانسربغ عام  كنتيجة 
العاملي  املؤمتر  عقد  )2009م(  عام  ويف  )2002م(، 
املستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم  حول  لليونسكو 
جتري  اليت  التطبيقات  مناقشة  وجرت  )بون(،  يف 

لتطويره  املستدامة  التنمية  التعليم من أجل  خالل عقد 
هناك  العريب كان  املستوى  وعلى  )أمحد،2011م(. 
العديد من املؤمترات يف هذا الشأن منها: املؤمتر العلمي 
التاسع عشر: "الرتبية العلمية والتنمية املستدامة"، الذي 
نظمته اجلمعية املصرية للرتبية العلمية عام )2017م(، 
وكان من أبرز توصياته: تطوير املمارسات التدريسية مبا 
حيقق مبادئ وأبعاد التنمية املستدامة )غامن، 2019م(، 
وعلى الصعيد احمللي عقد املؤمتر األول للتعليم من أجل 
التنمية املستدامة يف العام )2018م(، يف جامعة اإلمام 
عبدالرمحن بن فيصل ابلدمام، وكان من أبرز توصياته: 
املناهج  يف  املستدامة  التنمية  مفاهيم  تضمني  ضرورة 
الدراسية، واتفقت املؤمترات العاملية واحمللية على ضرورة 
العمل على تعريف الطلبة مبفاهيم ومبادئ وأبعاد التنمية 
الدراسية،  املناهج  يف  قضاايها  وتضمني  املستدامة، 
حتقيق  تسهم يف  فعالة  تعليمية  وأساليب  طرق  وتطوير 
ذلك، إذ إنَّ املناهج الدراسية من أهم الوسائل لتحقيق 
أبعاد التنمية املستدامة، من خالل نشر وتعزيز مبادئ 
ومفاهيم التنمية املستدامة اليت تسهم يف إحداث تغيري 
ومسؤولية  واالجتاهات،  والسلوك،  والوعي،  املعرفة،  يف 

وقضاايها.  البيئة  جتاه  األفراد 
لتطوير   (Lucerne, 2007) لوسارن  إعالن  أكَّد  وقد 
التنمية  أجل  من  تعليمها  وطرق  اجلغرافيا  مناهج 
يف  بقوة  يسهم  اجلغرافيا  تدريس  أنَّ  على  املستدامة، 
حتقيق أهداف عقد األمم املتحدة للرتبية لتحقيق التنمية 
املستدامة )2005 – 2014(؛ حيث ميكن من خالله 
تقدمي املعرفة املتخصصة ابلبيئة، واملياه، والتنمية الريفية، 
والتفاهم  املستدامة،  والسياحة  املستدام،  واالستهالك 
بني الثقافات، والتنوع الثقايف، وتغيري املناخ، واحلد من 

.(Hartwig, et al., 2007) الكوارث 
على  والتعرف  املناهج،  حمتوى  تقومي  عملية  وتعدُّ 
نقطة  ومتطلباته،  العصر  مستجدات  مواكبتها  مدى 
منطلق  ومن  املناهج،  تطوير  عملية  يف  االنطالق 
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املستدامة،  التنمية  ملوضوع  الرتبوية  ابملعاجلة  االهتمام 
املستدامة،  التنمية  وأبعاد  مفاهيم  واقع  على  والتعرف 
ُأجريت  االجتماعية؛  الدراسات  مناهج  يف  وخصوًصا 
 Graham,) العديد من الدراسات العلمية كدراسة جرام
يواجهها  اليت  التحدايت  حتليل  استهدفت  اليت   (2006

التنمية  أجل  من  التعليم  تدريسهم  يف  اجلغرافيا  معلمو 
حتديد  ومت  اإلجنليزية،  الثانوية  املدارس  يف  املستدامة 
التنمية  موضوعات  صعوبة  هي:  رئيسة  جماالت  ثالثة 
املستدامة اليت تتضمنها مقررات اجلغرافيا، وعدم مالءمة 
بنب  واالختالفات  تدريسها،  يف  املتبعة  اإلسرتاتيجيات 
أجل  من  التعليم  حول  والطالب  املعلمني  معتقدات 
عناصر  بتطوير  الدراسة  وأوصت  املستدامة.  التنمية 
أجل  من  التعليم  أهداف  حيقق  مبا  التعليمية  العملية 
 Marcia,) مارسيا  دراسة  واقرتحت  املستدامة،  التنمية 
اإلسرتاتيجيات  على  اجلغرافيا  معلمي  تدريب   (2008

الالزمة لضمان حصول الطالب على فرص التعليم من 
خطط  التدريب  هذا  وتضمن  املستدامة،  التنمية  أجل 
مناهج  عرب   (ESD) املستدامة  التنمية  أجل  من  التعليم 
اجلغرافيا املدرسية يف املدارس الثانوية يف إجنلرتا. وهدفت 
مادة  حمتوى كتاب  حتليل  إىل  )2017م(  عبيد  دراسة 
اجلغرافية للصف األول املتوسط يف ضوء مفاهيم التنمية 
املستدامة  التنمية  مفاهيم  بتضمني  وأوصت  املستدامة، 
ملقررات اجلغرافيا يف املرحلة املتوسطة؛ أمَّا دراسة إبراهيم 
)2012م( فقد هدفت إىل حتليل كتب اجلغرافيا ابملرحلة 
الثانوية ابلسودان يف ضوء مفاهيم التنمية املستدامة، وقد 
املفاهيم موجودة ولكن تفتقد إىل  نتائجها أنَّ  أظهرت 
التوازن يف التوزيع، وتناولت دراسة الشدوح )2015م( 
مستوى معرفة معلمي الرتبية االجتماعية والعلوم العامة 
والتعليم  الرتبية  ملديرايت  التابعة  احلكومية  املدارس  يف 
وأظهرت  املستدامة،  التنمية  مبفاهيم  إربد  حمافظة  يف 
املقبول  املستوى  من  أقل  املعرفة  مستوى  أنَّ  نتائجها 
تربواًي؛ أمَّا دراسة عثمان )2017م( فقد كشفت نتائج 

والوطنية  االجتماعية  الدراسات  كتب  حمتوى  حتليل 
املطورة ابلتعليم السعودي أنَّ نسبة توافر مفاهيم التنمية 
املستدامة ختتلف من مرحلة دراسية ألخرى، وأهنا غري 
لتقومي حمتوى  الدراسة  متوازنة وغري كافية. وأتيت هذه 
املقررات( يف  )نظام  الثانوية  املرحلة  اجلغرافيا يف  مقرر 

املستدامة. التنمية  أبعاد  معايري  ضوء 
الدراسة: منهج 

استخدمت الدراسة احلالية املنهج الوصفي القائم   
بريلسون  يُعرفه  والذي  احملتوى،  حتليل  أسلوب  على 
تطبيقها  يتم  طريقة حبث  عبارة عن  أبنه:   (Berelson)
ومنظم  هادف  وصف كمي  إىل  الوصول  أجل  من 
ص  2000م،  )العساف،  االتصال  أسلوب  حملتوى 
235(، وذلك هبدف حتليل حمتوى مقرر اجلغرافيا يف 
املرحلة الثانوية )نظام املقررات( يف ضوء معايري أبعاد 

1440هـ/1441هـ. طبعة  املستدامة  التنمية 
الدراسة: جمتمع 

مقرر  حمتوى  من  الدراسة  جمتمع  يتكون 
طبعة  املقررات(  )نظام  الثانوية  املرحلة  يف  اجلغرافيا 
من  الباحث  استثىن  وقد  1440هـ/1441هـ، 

والفهرس. املقدمة،  التحليل: 
التحليل وخطواته:  إجراءات 

هذه 	  يف  الباحث  استخدم  التحليل:  وحدة  حتديد 
مقرر  حمتوى  لتحليل  وحدًة  الفكرة  الدراسة 
املقررات(؛  )نظام  الثانوية  املرحلة  يف  اجلغرافيا 
مالَءمًة  الوحدات  أكثر  من  الفكرة  ألنَّ  وذلك 

الدراسة. هلذه 
التحليل 	  بفئات  ويقصد  التحليل:  فئات  حتديد 

وحدات  تُوضع  اليت  الثانوية  أو  الرئيسة  العناصر 
وقد  أساسها،  على  وُتصنف  فيها،  التحليل 
فئاٍت  بوصفها  التنمية،  أبعاد  معايري  اْعُتِمدت 
الثالثة:  الرئيسة  األبعاد  تكون  حبيث  للتحليل؛ 
والبعد  البيئي،  والبعد  االجتماعي،  البعد 
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واملعايري  للتحليل،  الرئيسة  الفئات  االقتصادي 
الفرعية  الفئات  هي  األبعاد  تلك  تتضمنها  اليت 

. للتحليل
نتائج حتليل حمتوى 	  التحليل: لتسجيل  تصميم أداة 

مقرر اجلغرافيا يف املرحلة الثانوية )نظام املقررات( 
وقد  املستدامة،  التنمية  أبعاد  معايري  ضوء  يف 
وهي:  رئيسة  أعمدة  أربعة  على  األداة  احتوت 
البعد  رقم  الصفحة،  رقم  الدرس،  الوحدة، 
إىل  ابإلضافة  هذا  الفرعي،  املعيار  رقم  الرئيس، 
التكرارات. فيها  ُيسجل  اليت  )اخلاانت(  اخلالاي 

التأكد من الصدق الظاهري ألداة التحليل: وذلك 	 
من خالل عرضها على مخسة من أساتذة املناهج 
على  أمجعوا  وقد  املتخصصني  التدريس  وطرق 

الدراسة. ومناسبتها ألغراض  األداة  صدق 
املرحلة 	  يف  اجلغرافيا  مقرر  حمتوى  احملتوى:  قراءة 

متأنية  قراءة  والوطنية  املقررات(  )نظام  الثانوية 
عدة. مرات  ودقيقة  وفاحصة 

اليت يتضمنها 	  التنمية املستدامة  أبعاد  حتديد معايري 
)نظام  الثانوية  املرحلة  يف  اجلغرافيا  مقرر  حمتوى 
إليها. التوصل  مت  اليت  التحليل  أداة  وفق  املقررات( 

حتليل 	  بثبات  ويقصد  التحليل:  ثبات  حساب 
احملتوى مدى االتفاق بني نتائج عمليات التحليل 
عملية  ثبات  من  وللتأكد  ُأجريت.  اليت  املتتالية 

يلي: مبا  الباحث  قام  التحليل 

	 الثانوية املرحلة  يف  اجلغرافيا  مقرر  حمتوى  حتليل 
1441/2/20هـ  من  ابتداًء  املقررات(  )نظام 
اليت  لألداة  وفًقا  وذلك  1441/2/28هـ،  حىت 
مرات  عدد  بوضع  وذلك  سابًقا،  إليها  تـََوصَّل 
الباحث  وضع  مث  اخلانة،  أو  اخللية  يف  التكرار 

النهائي. اجملموع 
	 عملية التحليل الثاين اليت قام هبا فاحص آخر؛ ابتداًء

من 1441/3/5هـ حىت 1441/3/17هـ وقام 
املعيار  ابستخدام  مستقلة  حتليل  بعملية  منفرًدا 
حتديد  لغرض  الباحث،  استخدمه  الذي  نفسه 
املرحلة  يف  اجلغرافيا  مقرر  حمتوى  حتليل  ثبات 
املشار  املعيار  وفق  املقررات(  )نظام  الثانوية 
االتفاق  نسبة  الباحث  ذلك حسب  وبعد  إليه، 
وقد   (Holisti, 1969( هولسيت  معادلة  ابستخدام 
أظهرت أنَّ معامل االتفاق يشري إىل درجة عالية 
     .)2( رقم  اجلدول  يوضح  التحليل كما  ثبات  من 

	 حتليل بني  االتفاق  معامل  إىل  يشري  ت.م  حيث 
الثاين. الفاحص  وحتليل  الباحث 

	 الباحث عليها  اتفق  اليت  التكرارات  ع  ص  س 
الثاين.  والفاحص 

	 .س التكرارات اليت وردت يف حتليل الباحث
	  .ص التكرارات اليت وردت يف حتليل الفاحص الثاين

جدول رقم )1( طريقة التحليل ووقته

طريقة التحليل
وقت التحليل

نسبة االتفاق حىت اتريخمن اتريخ
1441/2/201441/2/28هـحتليل الباحث

90.6%1441/3/51441/3/17حتليل الفاحص الثاين
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أداة الدراسة:
بُِنَيت  اليت  املعايري  قائمة  الباحث  استخدم 
لتقومي حمتوى مقرر اجلغرافيا يف  لتكون أداة موضوعية 
املرحلة الثانوية )نظام املقررات( يف ضوء معايري أبعاد 
ينبغي توافرها فيه، وللتأكد من  اليت  التنمية املستدامة 
الصدق الظاهري هلذه األداة مت عرضها على عدد من 
أعضاء هيئة التدريس من ذوي التخصص )ملحق رقم 
مت  اليت  امللحوظات  بعض  عن  ذلك  أسفر  وقد   ،)2
)ملحق  النهائي  الشكل  األداة  أخذت  حىت  مراعاهتا 

رقم 1(.
األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:

البياانت  معاجلة  يف  الباحث  استخدم 
اآلتية: اإلحصائية  األساليب  إحصائًيا 

معامل 	  حلساب   (Holisti) هولسيت  معادلة 
التحليل.  عمليات  بني  االتفاق 

املئوية.	  والنسب  التكرارات، 
نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها:

يعرض الباحث فيما يلي النتائج اليت توصلت 
إليها الدراسـة، ومعاجلتها إحصائيًّا ووصفيًّا وحتليليًّا يف 
النظري،  واإلطار  السابقة  والبحوث  الدراسات  ضوء 

وذلك لإلجابة عن أسئلة الدراسة. 
ومناقشتها  الدراسة  نتائج  عرض  أوًل: 

: وتفسريها
الدراسة:  أسئلة  من  األول  السؤال  نتيجة 
التنمية  أبعاد  ملعايري  قائمة  إعداد  إىل  ويهدف 
اجلغرافيا  يف حمتوى مقرر  توافرها  ينبغي  اليت  املستدامة 
استخلصت  وقد  املقررات(.  )نظام  الثانوية  ابملرحلة 
التنمية  أبعاد  دراسة  خالل  من  املعايري  من  جمموعة 
السابقة  والبحوث  الدراسات  ومراجعة  املستدامة، 
املتعلقة هبا، واالطالع على األدبيات الرتبوية يف هذا 
الصدد، ووضعت يف قائمة، ولكي يتأكد الباحث من 
املتخصصني  من  جمموعة  على  ُعِرضت  صالحيتها، 
عن  ذلك  أسفر  وقد  القائمة،  صدق  مدى  ملعرفة 
بعض امللحوظات ومت أخذها يف االعتبار حىت توصل 
اليت  املستدامة  التنمية  أبعاد  قائمة ملعايري  الباحث إىل 
ينبغي توافرها يف حمتوى مقرر اجلغرافيا ابملرحلة الثانوية 

.)1 رقم  )ملحق  املقررات(  )نظام 
الدراسة:  أسئلة  من  الثاين  السؤال  نتيجة 
أبعاد  معايري  توافر  مدى  على  التعرف  إىل  ويهدف 
التنمية املستدامة يف حمتوى مقرر الدراسات االجتماعية 

املقررات(.  )نظام  الثانوية  ابملرحلة  والوطنية 
ولإلجابة عن هذا السؤال مت حساب التكرارات 
والنسبة املئوية ملعايري أبعاد التنمية املستدامة يف حمتوى 
الثانوية  الدراسات االجتماعية والوطنية ابملرحلة  مقرر 
)نظام املقررات( واجلدول رقم )2( يوضح نتائج ذلك.

جدول رقم )2( التكرارات والنسبة املئوية لكل بعد من أبعاد التنمية املستدامة يف حمتوى مقرر اجلغرافيا ابملرحلة 
العام املقررات( ونسبتها للمجموع  الثانوية )نظام 

الوزن النسيبالتكرارالبعدم

5249.52البيئي1

3432.38االقتصادي2

1918.10االجتماعي3

105100الكلي

 يتبني من خالل اجلدول السابق رقم )2( أنَّ تكرارات 
معايري أبعاد التنمية املستدامة يف حمتوى مقرر اجلغرافيا 

ابملرحلة الثانوية )نظام املقررات( بلغ جمموعها )105( 
تكرارات، توزعت على خمتلف أبعاد التنمية املستدامة، 
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حسب الرتتيب اآليت: البعد البيئي )52( تكراًرا، أي 
ما نسبته )49.52(؛ البعد االقتصادي )34( تكراًرا، 
 )19( االجتماعي  البعد  )32.38(؛  نسبته  ما  أي 
حساب  مت  )18.10(. كما  نسبته  ما  أي  تكراًرا، 
أبعاد  من  بعد  ملعايري كل  املئوية  والنسبة  التكرارات 

ابملرحلة  اجلغرافيا  مقرر  حمتوى  يف  املستدامة  التنمية 
تبعا  تنازلًيا  ترتيًبا  مرتبة  املقررات(  )نظام  الثانوية 
األرقام  ذات  واجلداول  فرعي  معيار  لكل  للتكرارات 

نتائج ذلك. )3، 4، 5( توضح 

 جدول رقم )3( التكرارات والنسبة املئوية ملعايري البعد البيئي يف حمتوى مقرر اجلغرافيا ابملرحلة الثانوية )نظام املقررات( مرتبة ترتيًبا تنازلًيا 
للتكرارات لكل معيار فرعي تبعا 

الرتتيبم
رقم املعيار 

ابملقياس
التكرارالبعد األول: البيئي

النسبة 
للبعد

النسبة 
للمقياس

1121.1510.48يعزز احملتوى مستوى الوعي البيئي.1110
815.387.62يربز احملتوى أمهية الثروة احليوانية.223

334
يبني احملتوى أساليب احملافظة على الثروة 

الزراعية. 
611.545.71

4
4

59.624.76يربز احملتوى أمهية زايدة الرقعة اخلضراء.6

5512
يعرض احملتوى آاثر خملفات املصانع والصرف 

الصحي.
59.624.76

47.693.81يسلط احملتوى الضوء على مشكلة التصّحر.665
47.693.81يبني احملتوى أساليب احملافظة على احلياة الربية. 777

8813
يسلط الضوء على قوانني احملافظة على 

البيئة ومنع التلوث.
35.772.86

23.851.90يشري احملتوى إىل مفهوم االحتباس احلراري.9911

10101
يتضمن احملتوى أساليب احلفاظ على املوارد 

املائية.
11.920.95

11.920.95يشري احملتوى إىل طرق ترشيد استهالك الطاقة.11108
11.920.95يعرض احملتوى بعض أساليب إعادة التدوير .12109

13102
يتناول احملتوى أساليب الوقاية من التلوث 

الغذائي.
11.920.95

5210049.52الكلي

يتضح من خالل استعراض نتائج جدول )3( أنَّ 
املتوسط العام للبعد البيئي قد بلغ )49.52(، ويتبني 
كذلك أنَّ املعيار العاشر "يعزز احملتوى مستوى الوعي 
بنسبة   )11( بتكرار  األول  الرتتيب  يف  جاء  البيئي" 
 )10.48( ونسبة  البعد،  مستوى  على   )21.15(
على مستوى املقياس ككل، بينما جاء املعيار الثالث 
الثاين  الرتتيب  احليوانية" يف  الثروة  أمهية  احملتوى  "يربز 
البعد،  مستوى  على    )15.38( بنسبة   )8( بتكرار 

وجاء  املقياس ككل،  مستوى  على   )7.62( ونسبة 
على  احملافظة  أساليب  احملتوى  "يبني  الرابع  املعيار 
بنسبة  بتكرار )6(  الثالث  الرتتيب  الزراعية" يف  الثروة 
)11.54( على مستوى البعد، ونسبة )5.71( على 
ترتيبها  جاء  اليت  املعايري  أمَّا  املقياس ككل؛  مستوى 
فهي:  العاشرة  املرتبة  يف  أي  البيئي  البعد  يف  متأخًرا 
على  احلفاظ  أساليب  احملتوى  "يتضمن  األول  املعيار 
على   )1.92( بنسبة   ،)1( بتكرار  املائية"  املوارد 
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البعد، ونسبة )0.95( على مستوى املقياس  مستوى 
ككل، واملعيار الثامن "يشري احملتوى إىل طرق ترشيد 
على   )1.92( بنسبة   )1( بتكرار  الطاقة"  استهالك 
البعد، ونسبة )0.95( على مستوى املقياس  مستوى 
ككل،  واملعيار التاسع "يعرض احملتوى بعض أساليب 
على   )1.92( بنسبة   )1( بتكرار  التدوير"  إعادة 

البعد، ونسبة )0.95( على مستوى املقياس  مستوى 
ككل،  واملعيار الثاين "يتناول احملتوى أساليب الوقاية 
من التلوث الغذائي" بتكرار )1( بنسبة )1.92( على 
البعد، ونسبة )0.95( على مستوى املقياس  مستوى 

ككل.

جدول رقم )4( التكرارات والنسبة املئوية ملعايري البعد االقتصادي يف حمتوى مقرر اجلغرافيا ابملرحلة الثانوية )نظام املقررات( مرتبة ترتيًبا تنازلًيا تبًعا 
للتكرارات لكل مؤشر فرعي

الرتتيبم
رقم املعيار 

اثنًيا: البعد االقتصاديابملقياس
النسبة للبعدالتكرار

النسبة 

للمقياس

617.655.71يوضح احملتوى الثروات الطبيعية.1110

617.655.71يربز احملتوى دور االبتكار يف النمو االقتصادي املستدام.2212

38.822.86يدعم احملتوى استثمار التكنولوجيا وتوطينها.334

38.822.86يربز دور الثروة املعدنية يف دعم االقتصاد الوطين. 449

38.822.86يؤكد احملتوى على استخدام الطاقة املتجددة. 557

25.881.9يعزز احملتوى مبدأ زايدة اإلنتاج وتقليل االستهالك.661

25.881.9يشجع احملتوى على استثمار املوارد احمللية. 772

25.881.9يتناول احملتوى مفهوم األمن وسبل تعزيزه الغذائي.883

25.881.9يتناول احملتوى أساليب ترشيد االستهالك الغذائي.996

25.881.9يشجع احملتوى على ترشيد استهالك الطاقة النفطية.10108

12.940.95يسلط احملتوى الضوء على مشكلة البطالة.11115

12.940.95يبني كيفية احملافظة على الثروات الطبيعية.121111

12.940.95يشجع على استخدام وسائل تقلل من استخدام الوقود.131113

3410032.38الكلي

يتضح من خالل استعراض نتائج جدول )4( أنَّ 
 ،)32.38( بلغ  قد  االقتصادي  للبعد  العام  املتوسط 
احملتوى  "يوضح  العاشر  املعيار  أنَّ  كذلك  ويتبني 
بتكرار  األول  الرتتيب  يف  جاء  الطبيعية"  الثروات 
ونسبة  البعد،  مستوى  على   )17.65( بنسبة   )6(
جاء  يف حني  املقياس ككل،  مستوى  على   )5.71(
يف  االبتكار  دور  احملتوى  "يربز  عشر  الثاين  املعيار 
بتكرار  الثاين  الرتتيب  يف  املستدام"  االقتصادي  النمو 
ونسبة  البعد،  مستوى  على   )17.65( بنسبة   )6(

املعيار  وجاء   ،)5.71( املقياس ككل  مستوى  على 
وتوطينها"  التكنولوجيا  استثمار  احملتوى  "يدعم  الرابع 
على   )8.82( بنسبة   )3( بتكرار  الثالث  الرتتيب  يف 
البعد، ونسبة )2.86( على مستوى املقياس  مستوى 
البعد  يف  متأخًرا  ترتيبها  جاء  اليت  املعايري  أمَّا  ككل؛ 
املعيار  فهي:  احلادية عشرة  املرتبة  أي يف  االقتصادي 
البطالة"  الضوء على مشكلة  اخلامس "يسلط احملتوى 
البعد،  مستوى  على   )2.94( بنسبة   ،)1( بتكرار 
ونسبة )0.95( على مستوى املقياس ككل،  واملعيار 
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الثروات  على  احملافظة  كيفية  "يبني  عشر  احلادي 
بنسبة )2.94( على مستوى   ،)1( بتكرار  الطبيعية" 
املقياس ككل،  مستوى  على   )0.95( ونسبة  البعد، 
وسائل  استخدام  على  "يشجع  عشر  الثالث  واملعيار 

بنسبة   ،)1( بتكرار  الوقود"  استخدام  من  تقلل 
على   )0.95( ونسبة  البعد،  مستوى  على   )2.94(

. املقياس ككل  مستوى 

جدول رقم )5( التكرارات والنسبة املئوية ملعايري البعد االجتماعي يف حمتوى مقرر اجلغرافيا ابملرحلة الثانوية )نظام املقررات( مرتبة ترتيًبا تنازلًيا تبًعا 
للتكرارات لكل مؤشر فرعي

النسبة للمقياسالنسبة للبعدالتكراراثلثًا: البعد االجتماعيرقم املعيار ابملقياسالرتتيبم

526.324.76يربز احملتوى آاثر إساءة املعاملة ومجيع أشكال العنف. 1112

421.053.81يربز أمهية احملافظة على حتسني حياة األفراد. 227

210.531.9يؤكد احملتوى على القيم االجتماعية. 333

210.531.9يؤكد على أمهية الصحة والتقليل من استهالك الوجبات الضارة ابلصحة.445

15.260.95يدعم احملتوى العمل املهين ويشجعه. 551

15.260.95يشري احملتوى إىل وسائل الرعاية الصحية.652

15.260.95يربز دور املرأة يف التنمية االجتماعية الشاملة.754

15.260.95يربز احملتوى مفاهيم السالم الدويل. 8513

15.260.95يدعو إىل حفظ النعمة وعدم اهلدر من الطعام.9511

15.260.95يربز احملتوى أمهية العمل التطوعي كقيمة اجتماعية.10510

000يؤكد على أمهية استثمار الوقت. 1166

000يبني واجب املؤسسات الصحية يف توفري الرعاية الصحية.1268

000يؤكد على أمهية النظافة ودورها يف احلياة الصحية السليمة.1369

1910018.10الكلي
يتضح من خالل استعراض نتائج جدول )5( أنَّ 
 ،)18.10( بلغ  قد  االجتماعي  للبعد  العام  املتوسط 
ويتبني كذلك أنَّ املعيار الثاين عشر "يربز احملتوى آاثر 
إساءة املعاملة ومجيع أشكال العنف" جاء يف الرتتيب 
مستوى  على   )26.32( بنسبة   )5( بتكرار  األول 
املقياس ككل،  مستوى  على   )4.76( ونسبة  البعد، 
على  احملافظة  أمهية  "يربز  السابع  املعيار  جاء  بينما 
 )4( بتكرار  الثاين  الرتتيب  يف  األفراد"  حياة  حتسني 
بنسبة )21.05( على مستوى البعد، ونسبة )3.81( 
الثالث  املعيار  وجاء  ككل،  املقياس  مستوى  على 

الرتتيب  يف  االجتماعية"  القيم  على  احملتوى  "يؤكد 
مستوى  على   )10.53( بنسبة   )2( بتكرار  الثالث 
املقياس ككل؛  مستوى  على   )1.90( ونسبة  البعد، 
وهي:  البعد  هذا  معايري  بعض  احملتوى  يتضمن  ومل 
الوقت"،  استثمار  أمهية  على  "يؤكد  السادس  املعيار 
يف  الصحية  املؤسسات  واجب  "يبني  الثامن  واملعيار 
على  "يؤكد  التاسع  واملعيار  الصحية"  الرعاية  توفري 
السليمة".  الصحية  احلياة  يف  ودورها  النظافة  أمهية 

وحتليل  اإلحصائية،  املعاجلة  خالل  من  ويتضح 
الثالثة  املستدامة  التنمية  أبعاد  أنَّ  الدراسة  نتائج 
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الثانوية  ابملرحلة  اجلغرافيا  مقرر  حمتوى  يف  توزعت 
إذ  متوازنة،  غري  بصورة  ولكن  املقررات(  )نظام 
املرتبة  يف  جاء  البيئي  البعد  أنَّ  إىل  النتائج  أشارت 
يف  االقتصادي  والبعد   ،)49.52( بنسبة  األوىل 
املعايري  أكثر  وكان   ،)32.38( بنسبة  الثانية  املرتبة 
البيئي،  الوعي  مستوى  احملتوى  يعزز  معيار  تكراًرا 
ومعيار يربز احملتوى أمهية الثروة احليوانية، ومعيار يبني 
وهذا  الزراعية،  الثروة  على  احملافظة  أساليب  احملتوى 
البيئي، ويعود ذلك  البعد  يركز على  احملتوى  أنَّ  يؤكد 
اجلغرافيا  على  تركز  اليت  املقرر  موضوعات  طبيعة  إىل 
الثانية؛  املرتبة  يف  االقتصادي  البعد  وجاء  الطبيعية، 
البيئي، ويعود  البعد  ولكن مبجموع تكرارات أقل من 
العالقة هبذا  املوضوعات ذات  ذلك إىل وجود بعض 
أبقل  االجتماعي  البعد  أييت  الثالثة  املرتبة  ويف  البعد، 
التكرارات، ويالحظ وجود بعض املعايري يف هذا البعد 
على  يدل  احملتوى، وهذا مؤشر سليب  متوافرة يف  غري 
نتائج  املقرر، وختتلف  توافرها يف  ينبغي  معايري  غياب 
حيث  2017م(؛  )عبيد،  دراسة  مع  الدراسة  هذه 
البعد  يليه  األوىل  املرتبة  يف  االجتماعي  البعد  جاء 
االقتصادي مث البعد البيئي، ويعود هذا االختالف إىل 
اختالف املرحلة الدراسية، وكذلك طبيعة موضوعات 
البشرية. اجلغرافيا  موضوعات  على  تركز  اليت  املقرر 

واملقرتحات: التوصيات 
إليها . 1 توصلت  اليت  املعايري  قائمة  من  اإلفادة 

مقررات  على  دراسات  إجراء  عند  الدراسة 
املراحل  يف  والوطنية  االجتماعية  الدراسات 

املختلفة. التعليمية 
تضمينها . 2 ينبغي  اليت  املعايري  تضمني  مراعاة 

تطويره. عملية  عند  الدراسي  للمقرر 
توزيع . 3 يف  والشمول  والتكامل  التوازن  مراعاة 

الكتاب  املستدامة يف  التنمية  أبعاد  مؤشرات 

جدول  ووفق  املادة،  طبيعة  يالئم  مبا  املقرر، 
بعد. لكل  املئوية  النسبة  حيدد  مواصفات 

مدى . 4 عن  للكشف  الدراسات  من  مزيٍد  إجراُء 
االجتماعية  الدراسات  مقررات  بقية  حتقيق 

املستدامة. التنمية  أبعاد  ملعايري  والوطنية 

املراجع
أواًل: املراجع العربية:

حتليل   ،)2012( إبراهيم،  التوم  حممد  إبراهيم، 
كتب اجلغرافيا يف املرحلة الثانوية يف السودان 
)رسالة  املستدامة،  التنمية  مفاهيم  ضوء  يف 
اخلرطوم،  جامعة  منشورة(،  غري  ماجستري 

اخلرطوم. اجلغرافيا،  علوم  كلية 
"فاعلية   ،)2011( حسن،  جابر  حممود  أمحد، 
للموارد  املستدامة  التنمية  يف  مقرتحة  وحدة 
التنمية  مفاهيم  تنمية  يف  الطبيعية  اجلغرافية 
املستدامة وقيمها لدى طالب الصف األول 
للدراسات  الرتبوية  العلوم  جملة  الثانوي"، 
ص  من   ،)36( العدد  مصر،  االجتماعية، 

.50 إىل ص   1
والقتصادي  الجتماعي  اجمللس  املتحدة  األمم 
والجتماعي، )2007(، إعالن )ريو( بشأن 
والتنفيذ،  التطبيق  املستدامة  والتنمية  البيئة 

اخلاصة. الدورة  املستدامة،  التنمية  جلنة 
خطاب، علي، )2001(، القياس والتقومي يف العلوم 
القاهرة،  واالجتماعية،  والرتبوية  النفسية 

األجنلو.  مكتبة 
التنمية  "البيئة وقضااي  أسامة، )2002م(،  اخلوايل، 
يف  البيئي  الواقع  حول  -دراسات  والتصنيع 
الوطن العريب والدول النامية"، الكويت، عامل 

.)285( العدد  املعرفة، 
معرفة  "مستوى  وليد حممود، )2015(،  الشدوح، 
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يف  العامة  والعلوم  االجتماعية  الرتبية  معلمي 
الرتبية  ملديرايت  التابعة  احلكومية  املدارس 
التنمية  مبفاهيم  أربد  حمافظة  يف  والتعليم 
املستدامة"، جملة جرش للبحوث والدراسات، 
إىل   651 من ص   ،)1( العدد   ،16 اجمللد 

.627 ص 
الطاهر، قادري حممد، )2013م(، التنمية املستدامة 
والتطبيق.  النظرية  بني  العربية  البلدان  يف 
والتوزيع. للنشر  العصرية  حسن  مكتبة  بريوت: 
"حتليل   ،)2017( الكاظم،  عبد  بشرى  عبيد، 
األول  للصف  اجلغرافية  مادة  حمتوى كتاب 
التنمية املستدامة"،  املتوسط يف ضوء مفاهيم 
العدد )89(، من ص  جملة دراسات تربوية، 

.42 21إىل ص 
عبيدات، ذوقان وأبو السميد، سهيلة، )2007م(، 
الفكر  دار  والتفكري، عمان،  والتعليم  الدماغ 

والتوزيع.  للنشر 
تضمني  "درجة  )2017م(،  حممد،  روضة  عثمان، 
مفاهيم التنمية املستدامة يف كتب الدراسات 
ابلتعليم  املطورة  والوطنية  االجتماعية 
السعودي"، جملة القادسية يف اآلداب والعلوم 
الرتبوية، العدد )4(، من ص 297 إىل ص 

.349
دليل  )2000م(،  حممد،  بن  صاحل  العساف، 
العلوم السلوكية، الرايض، مكتبة  الباحث يف 

. ن لعبيكا ا
مراعاة كتب  درجة   ،)2019( شوقي،  فادية  غامن، 
األوىل  الثالثة  الصفوف  يف  العربية  اللغة 
ماجستري  )رسالة  املستدامة،  التنمية  ملعايري 
العلوم  اهلامشية، كلية  اجلامعة  منشورة(،  غري 

األردن. الرتبوية، 
 ،)2008( والتنمية،  للبيئة  العلمية  اللجنة 

"مستقبلنا املشرتك"، ترمجة حممد عارف، عامل 
اجمللس  الكويت:   ،)142( العدد  املعرفة، 

واآلداب. والفنون  للثقافة  الوطين 
حممد،  الدين  مجال  الفضل  أيب  منظور،  ابن 
دار  بريوت،  العرب،  لسان  )1997م(، 

. ر د صا
املستدامة،  التنمية  أجل  من  للتعليم  األول  املؤمتر 
لرؤية  املستدامة  التنمية  أجل  من  "اجلغرافيا 
بن  عبدالرمحن  اإلمام  جامعة   ،2030"

2018م. الدمام  فيصل، 
أمحد،  رهام  والقرعان،  عبدالكرمي  سعاد  الويلي، 
املرحلة  )2018م(، "مستوى معرفة معلمي 
وعالقته  املستدامة  التنمية  مبعايري  األساسية 
جملة  املستدامة"،  التنمية  حنو  طلبتهم  بدافعية 
العدد   ،19 اجمللد  والنفسية،  الرتبوية  العلوم 

)21(، من ص 272 إىل ص304.
الدراسات  منهج  وثيقة  )2008م(،  التعليم،  وزارة 
العربية  اململكة  الثانوية،  للمرحلة  االجتماعية 

السعودية.
للمرحلة  اجلغرافيا  مقرر  )2015م(،  التعليم،  وزارة 
العربية  اململكة  املقررات(،  )نظام  الثانوية 
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 امللحق رقم )1( قائمــة أبعــاد التنميــة املســتدامة بشــكلها النهائــي
البعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالرقم

أواًل: البعد البيئي:
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الكلمات املفتاحية: االجتاهات، البناء العاملي، العمل التطوعي.
العاملي  البناء  على  للتعرف  احلايل  البحث  هدف  امللخص: 
ملقياس اجتاهات طلبة اجلامعة حنو العمل التطوعي ابستخدام التحليل 
العاملي التوكيدي، وعلى اجتاهات طلبة اجلامعة حنو العمل التطوعي، 
ومعوقاته من وجهة نظرهم، والفروق يف اجتاهاهتم وفًقا ملتغريي )النوع، 
والتخصص(. ولتحقيق األهداف، اسُتخِدم املنهج الوصفي التحليلي، 
عشوائية  عينة  على  وطُبق  29عبارة.  من  تكون  مقياس  تصميم  ومت 
تبوك، من جمتمع تكوَّن  فرًدا من طلبة جامعة  بلغت )394(  طبقية 
للعام  العلوم جبامعة تبوك  الرتبية واآلداب، وكلية  من مجيع طلبة كلية 
وقد  فرًدا.   )7788( عددهم  والبالغ  2020	1441هـ  الدراسي 
برانمج  خالل  من   )CFA( التوكيدي  العاملي  التحليل  استخدم 
الثنائي  التباين  وحتليل  الواحدة،  للعينة  )ت(  واختبار   .)AMOS(
أنَّ  منها:  نتائج  إىل  البحث  وتوصَّل   .)SPSS( برانمج  خالل  من 
حققت  االرتباط(  معامالت  ومربعات  املعيارية  االحندار  )معامالت 
تقديرات جيدة، دلَّت على صدق البناء العاملي للمقياس، كما دلَّت 
التطوعي إجيابية مبتوسط  النتائج على أنَّ اجتاهات الطلبة حنو العمل 
بلغ )4,26(، وعلى عدم وجود فروق دالة إحصائًيا  حسايب مرتفع 
بني متوسطات اجتاهات الطلبة حنو العمل التطوعي تعزى إىل متغريي 
أبرزها:  من  توصيات  تقدمي  مت  النتائج  ضوء  ويف  والتخصص.  النوع 
إنشاء وحدة متخصصة لنشر ثقافة وتفعيل برامج العمل التطوعي يف 

اجلامعات. 

Keywords: Attitudes, The Factorial Structure, Volunteering. 
Abstract: The current research aimed to identify the Facto-

rial structure of the scale of university students’ attitudes toward 
volunteer work using confirmatory factor analysis, and to identi-
fy the university students ’attitudes towards volunteerism, and its 
obstacles from the viewpoint of students, and the extent to which 
these attitudes differ according to gender and specialization. To 
achieve the aims, the descriptive analytical method was used, and 
a questionnaire was designed consisting of (29) phrases. It was ap-
plied to a stratified random sample of (394) individual from Tabuk 
University students. From a society that consists of all students of 
Tabuk University, for the academic year 2020-1441 AH and they 
are (7788). And were used confirmatory factor analysis through the 
AMOS program, one sample T-test, and two-way a nova through   
SPSS program. The research reached results which are: (Squared 
Multiple Correlations & Standardized Regression Weights) 
achieved good estimates that emphasized Construct validity to the 
scale. As it indicates that Students attitudes towards volunteer work 
are Positive, represented by a high average score of (4.26). and 
There were no statistically significant differences between the av-
erages of students’ attitudes towards volunteer work due to gender 
and specialization. In light of the results, recommendations were 
presented, the most prominent of which are: Establishing a special-
ized Entity to develop and implement volunteer work programs in 
universities. 
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املقدمة: 
اجملتمعات،  عليه  تُبىن  الذي  األساس  األفراد  يُعدُّ 
مشاركتهم  فبدون  قوهتا،  منه  تستمد  الذي  واملصدر 
ومستدامة  فعَّالة  تنمية  حتدث  لن  جمتمعاهتم  تطوير  يف 
حتقق الرقي لألوطان، فإذا كان اجملتمع هو الذي يضع 
يعمل  الذي  هو  الفرد  فإنَّ  اخلطط،  ويرسم  األهداف 
تزداد  الفرد  قيمة  إنَّ  وحيث  األهداف؛  هذه  لتحقيق 
بقدر ما يقدمه من أعمال جملتمعه. وكثري من احلضارات 
ما يف  يبذلون كل  متعاونني  أفراد  بوجود  إال  تنهض  مل 
وسعهم لتطوير جمتمعاهتم، وذلك يستلزم على كل فرد 
ما  بقدر  ويسهم  جمتمعه،  جتاه  مسؤوليته  يستشعر  أن 

وتطويره.  تنميته  يف  يستطيع 
واخلاص  احلكومي  العمل  يف  أنَّ  فيه  شك  ال  ومما 
نفع للوطن، وحتقيق للذات. إال أنَّ ما مييز جمتمًعا عن 
األخرى،  اجملتمعات  أمام  إجيابية  بصورٍة  ويظهره  غريه، 
الثالث، أو رأس املال االجتماعي،  ما ُيسمَّى ابلقطاع 
أو العمل التطوعي )بومجعة وجعفر، 2018(. والذي 
يسانده يف النهوض مبسرية التنمية، ومواجهة األزمات، 
والتغلب عليها، وتقدمي اخلدمات لألفراد. فمن خالله 
وقته  من  جزًءا  مينح  ألنه  األمسى؛  الدور  الفرد  يؤدِّي 
وجهده خلدمة اآلخرين دون انتظار مقابل كما يف غريه 

األعمال.  من 
فأصبح العمل التطوعي ركيزًة من الركائز املهمة لرفع 
الّتعاون  قيم  ونشر  اجملتمعات،  وإمناء  األوطان،  شأن 
والرتابط بني الّناس، إضافًة لكونه سلوًكا إنسانًيا حضاراًي 
يدل على مقداٍر عاٍل من العطاء، والبذل، وحب اخلري 
احتياجات  سدِّ  يف  التطوع  ويسهم  مجعاء.  لإلنسانية 
ال  احتياجات  فهناك  اجملتمع،  حاجات  من  أساسية 
السيما  هبا  القيام  أو  تلبيتها،  وحدها  الدولة  تستطيع 
ورحال،  )اهلران  السكان  أعداد  يف  املتزايد  النمو  مع 

.)2015
اليت  التطوعي  العمل  فوائد  من  مجلة  إىل  إضافًة 

احرتام  ومنها:  الفردي،  املستوى  على  أثرها  ينعكس 
يرغب  اليت  الوظائف  جتريب  ابلنفس،  الثقة  الذات، 
اليت  املهارات، واخلربات  املتطوع يف شغلها، واكتساب 
 ،(Tiobiv, 2014) بنجاح  املهين  ابلعمل  للقيام  تؤهله 
النفس،  تربية  يف  التطوعي  للعمل  الديين  األثر  وأيًضا 
وهتذيب السلوك، واألجر العظيم للمتطوع؛ حيث قال 
تعاىل: "ومن تطوع خريًا فهو خري له " )البقرة: 184(. 
وحديث النيب املصطفى عليه الصالة والسالم حني قال:   

للناس ".  أنفعهم  الناس  " خري 
لذلك ازداد االهتمام العاملي ابلعمل التطوعي ألمهيته 
لألفراد والشعوب، مما نتج عنه بعض املبادرات العاملية 
الدولية  السنة  إىل  املتحدة  األمم  منظمة  دعوة  ومنها: 
االعرتاف  إىل  هتدف  واليت  عام 2001م،  للمتطوعني 
أبمهية التطوع، وأتثريه اإلجيايب على اجملتمعات، والتوعية 
اجلامعة  قرار  مع  ذلك  تزامن  التنمية.  يف  التطوع  بدور 
العربية ابعتبار يوم 15 يوليو من كل عام، يوًما للعمل 
التثقيف  ذلك  من  واهلدف  العربية.  ابلدول  الوطين 
عدد  بلغ  وقد  )العتييب، 2015(.  التطوعية  ابألعمال 
املتطوعني عام 2016م يف الوالايت املتحدة األمريكية 
ارتفاًعا  عام 2018م  وشهد  متطوع،  مليون   )62.6(
عددهم  بلغ  حيث  املتطوعني؛  أعداد  يف  ملحوظًا 
)77.3( مليون متطوع، وقدرت القيمة املالية لساعات 
تطوعهم ب )167( مليار دوالر )موقع اخلدمة الوطنية 

     .)2019 األمريكية،  املتحدة  الوالايت  يف 
العامل  التطوع يف  العامل العريب أظهر تقرير حالة  ويف 
عام 2018م الذي يصدره برانمج األمم املتحدة، وصول 
عدد املتطوعني العرب إىل 9 ماليني شخص، يشّكلون 
والذي  العامل،  يف  املتطوعني  حجم  إمجايل  من   %8.2
يقّدر عددهم بنحو 109 ماليني شخص. كما أظهر 
التطوعي،  العمل  غالبية  على  النساء  استحواذ  التقرير 
مقابل 43% للرجال  بنسبة %57  العامل  على مستوى 

)تقرير حالة التطوع يف العامل، 2018(.                                        
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اهتمام  ظهر  احمللية  املبادرات  مستوى  على  أما    
اململكة العربية السعودية يف العمل التطوعي منذ وقت 
التطوعية  األعمال  يف  املسامهة  اعتماد  فتم  مبكر. 
خلطة  اإلسرتاتيجية  واألسس  العامة  األهداف  ضمن 
ابململكة  الثامنة  التنمية  )خطة  للدولة  الثامنة  التنمية 
إىل  إضافة  1430/1429هـ(،   - 1426/1425هـ 
انعقاد عدد من املؤمترات كاملؤمتر السعودي األول، والثاين 
للتطوع واملنعقدين مبدينة جدة، والرايض عام 1430هـ، 
مبدينة  واملنعقد  التطوعي  للعمل  العاملي  املنتدى  وأيًضا 
أهبا يف 15	3	1430هـ لتطوير خطط وبرامج العمل 
التطوعي. ومل تغفل برامج التحول الوطين 2020، والرؤية 
الوطنية 2030 جانب العمل التطوعي، إذ تطمح إىل 
رفع عدد املتطوعني من أحد عشر ألف متطوع حالًيا 
خالل  من   .2030 عام  هناية  قبل  متطوع  مليون  إىل 
برانمج تعزيز الشخصية الوطنية الذي يهدف إىل تعزيز 
واإلجيابية.  والتسامح  الوسطية،  وقيم  الوطين،  االنتماء 
وتنمية روح املبادرة، والعطاء، والتطوع لدى الشباب. مبا 
يسهم يف بناء االقتصاد الوطين، وبرانمج التحول الوطين 
الذي يهدف إىل تطوير القطاع غري الرحبي، من خالل 
تشجيع العمل التطوعي. يف حني تسعى وزارة العمل إىل 
الوصول إىل ثالمثائة ألف متطوع قبل هناية عام 2020. 

اململكة 2030، 2016(.  )رؤية 
عملية  يف  األمهية  ابلغ  دورًا  الشباب  فئة  ومتثل 
قدرات  من  ميتلكونه  ما  نظري  وتقدمه،  اجملتمع  تنمية 
فيما  استثمارها  جيب  فراغ  وأوقات  متنوعة،  ومهارات 
بلغت  إذ  والفائدة؛  ابلنفع  أوطاهنم  وعلى  عليهم  يعود 
عام  إىل29 يف  عمر 20  من  الشباب  عدد  إحصائية 
بني  األكرب  الفئة  وهي   )4,023,583( 2018م 
اهليئة   (www.stats.gov.sa( السعودي  اجملتمع  فئات 
العامة لإلحصاء(. وبلغ إمجايل عدد الطلبة السعوديني 
2017	2018م  لعام  احلكومية  اجلامعات  يف 
)https://www.moe.gov.sa( )1,235,499) وزارة 

التعليم العايل(؛ لذا يقع عليهم جزء كبري من مسؤولية 
املستقبلية.  الرؤية  وأهداف  تطلعات  حتقيق 

مشكلة البحث: 
الكربى  االجتماعية  الشرحية  اجلامعات  طلبة  ميثل 
يقتصر  أال  لذلك جيب  السعودي؛  الشباب  فئات  من 
بل  املعلومة،  ونقل  املعرفة  تقدمي  على  اجلامعات  دور 
ميتد إىل تدريب وأتهيل الطلبة على املهارات، واألعمال 
احلياتية. ويربز دور اجلامعات يف استهداف دوافع الطلبة 
وتوجيهها حنو العمل املنتج، والسلوكيات اإلجيابية، وزرع 
توفري  خالل  من  املثلى،  واملبادئ  واالجتاهات،  القيم 
اليت  التطوعية  والربامج  األنشطة،  من  جمموعة  وتفعيل 
إمكاانهتم،  وتستثمر  وتصقل خرباهتم،  مهاراهتم،  تنمي 
وجتعلهم منتجني يف جمتمعاهتم. وترى اهلذيل )2019( 
أن مشاركة الطالب اجلامعي يف العمل التطوعي، تسهم 
اجلامعة ابجملتمع وحاجاته، ومشكالته؛ حيث  يف ربط 
الستكشاف  الطلبة  أمام  واسعة  آفاقًا  التطوع  يفتح 
اجتاهاهتم  وتعديل  اجلامعة،  أسوار  عن  بعيًدا  جمتمعهم 

واهتماماهتم. 
من  العديد  ابهتمام  االجتاهات  دراسة  وحظيت 
واالجتماعية،  اإلنسانية،  العلوم  جمال  يف  املتخصصني 
الدعاية  لوسائل  الواسع  االنتشار  منها:  أسباب  لعدة 
بكل  املتسارع  والتكنولوجي  العلمي  والتقدم  واإلعالم، 
ما حيمله من سلبيات وإجيابيات، واختالف توجهات 
الشباب واهتماماهتم يف هذا العصر عن العصور السابقة 

 .)2014 وخليل،  )الفرساين 
عام،  بوجه  االجتاهات  بدراسة  االهتمام  زاد  لذا    
وحنو العمل التطوعي بوجٍه خاص، يف هذه املرحلة اليت 
تشهد تغيريًا وتطويرًا يف اجملاالت كافة، إذ تستهدف رؤية 
اململكة 2030 الوصول إىل مليون متطوع سنواًي. من 
وتدريبها،  الكفاءات  استقطاب  عملية  تسهيل  خالل 

وغرس ثقافة التطوع لدى أفراد اجملتمع. 
  وألن االجتاهات تؤثر يف سلوك األفراد، وتساعد 
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يف معرفة الراغبني منهم يف العمل التطوعي، والعمل على 
حتفيز، وتشجيع غري الراغبني من خالل حتديد العقبات 
والصعوابت اليت حتد من مشاركتهم فيه. تربز أمهية توفر 
مقاييس علمية لالجتاهات، تتمتع خبصائص سيكومرتية 
عالية، تؤدِّي إىل اختاذ قرارات مناسبة؛ إذ يؤكد )عودة، 
1990( أنَّ استخدام أدوات قياس االجتاهات كغريها 
سيكومرتية  تتمتع خبصائص  أن  يتطلب  األدوات،  من 
من  واملختصون  الباحثون  يتمكن  حىت  وذلك  مقبولة، 
اختاذ قرارات تستند إىل نتائج موثوقة من استخدام تلك 

األدوات.
  ويتفق علماء النفس االجتماعيون على أنَّ قياس 
معدة  استبانة  أو  مقياس  خالل  من  يتم  االجتاهات 
هلذا الغرض، مما استدعى ظهور العديد من الدراسات 
من  العديد  وتطوير  تصميم  إىل  هدفت  اليت  واألحباث 
األساليب املنظمة، الستنتاج وقياس االجتاهات، متهيًدا 
التنبؤ  يسهل  قياسها  أنَّ  تغيريها. كما  أو  لتعديلها 
ابلسلوك؛ حيث إنَّ االجتاه يؤثر أتثريًا كبريًا يف السلوك 
االجتماعي للفرد، وبذلك تزداد معرفتنا ابلعوامل املؤثرة 

 .)2001 )وحيد،  االجتاه  وتكوين  نشأة  يف 
  من خالل ما سبق تتضح أمهية تناول االجتاهات 
العلمي  والبناء  والتقصي  ابلبحث  التطوعي  العمل  حنو 
اخلصائص  من  التحقق  طريق  عن  قياسها.  ألدوات 
إىل  الوصول  يف  يساعد  مما  للمقياس،  السيكومرتية 
نتائج علمية تتسم ابلدقة واملوضوعية. وتزامًنا مع التقدم 
حديثة  إحصائية  أساليب  فيه  ظهرت  الذي  العلمي 
كالتحليل العاملي التوكيدي، الذي ُيستخدم يف اختبار 
الكامنة  املتغريات  بني  العالقات  حول  الفروض  صحة 
)اجملاالت(، واملتغريات املقاسة )الفقرات(. ومع االزدايد 
صدق  من  للتحقق  العاملي  البناء  مناذج  استخدام  يف 
البناء للمقاييس النفسية املبنية على إطار نظري معني، 
تظهر أمهية تطبيق هذه األساليب على مقياس اجتاهات 
لدور  وتفعياًل  التطوعي.  العمل  حنو  اجلامعات  طلبة 
البحث  وتشجيع  دعم  يف  الرئيس  السعودية  اجلامعات 

العلمي وخدمة اجملتمع، واملسامهة يف حتقيق الرؤية الوطنية 
جماالت  أحد  تناول  أمهية  الباحثان  استشعر   ،2030
ابلبحث.  التطوعي  العمل  جمال  وهو  الوطنية  الرؤية 
إضافًة إىل ندرة الدراسات اليت تناولت قياس االجتاهات 
حنو العمل التطوعي لدى طلبة اجلامعة، ولعدم استخدام 
التحليل العاملي للتحقق من صدق البناء للمقياس يف 
)السلطان،  دراسة  ومنها:  السابقة،  العربية  الدراسات 
و)املزين،   ،)2014 والزيود  و)الكبيسي   ،)2009
2016( – يف حدود علم  الباحثني – سعى البحث 
حنو  االجتاهات  ملقياس  البناء  صدق  من  التحقق  إىل 
التوكيدي  العاملي  التحليل  ابستخدام  التطوعي  العمل 

.(Confirmatory Factor Analysis)

أسئلة البحث:
سعى البحث إىل اإلجابة عما يلي: 

الطالب  اجتاهات  ملقياس  العاملي  البناء  : ما  س1
التطوعي؟ العمل  حنو  اجلامعي 

س2: ما اجتاهات طلبة اجلامعة حنو العمل التطوعي؟
نظر  وجهة  من  التطوعي  العمل  معوقات  ما  س3: 

اجلامعة؟ طلبة 
يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  : هل  س4
متوسطات اجتاهات الطلبة حنو العمل التطوعي تعزى 
بينهما؟  والتفاعل  التخصص(   - )النوع  متغريي  إىل 

أهداف البحث:
هدف البحث إىل التعرف على:

1( البناء العاملي ملقياس اجتاهات الطالب اجلامعي 
حنو العمل التطوعي.

2( اجتاهات طلبة اجلامعة حنو العمل التطوعي.
طلبة  نظر  التطوعي من وجهة  العمل  معوقات   )3

اجلامعة. 
4( الفروق يف اجتاهات الطلبة حنو العمل التطوعي 

النوع والتخصص.  ابختالف 



21 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتامعية، ع1، ص ص 17-44،  جامعة تبوك )1442هـ/2021م(

أمهية البحث:
األمهية النظرية:

1( تقدمي أداة علمية حمكمة البناء لقياس االجتاهات 
حنو العمل التطوعي، حتقيًقا ألحد أهداف برامج الرؤية 

الوطنية للمملكة )2030(. 
2( املسامهة يف نشر ثقافة العمل التطوعي يف اجملتمع 

والتوعية أبمهيته. 
الطلبة  وطاقات  لقدرات  األمثل  االستثمار   )3
وأوقات فراغهم، مبا يعود ابلنفع والفائدة عليهم وعلى 

. جمتمعهم
4( توجيه اجلامعات إىل ضرورة إقامة برامج توعوية 

وتدريبية للطلبة على العمل التطوعي. 
5( حتديد أهم معوقات العمل التطوعي من وجهة 

نظر طلبة اجلامعة، للمسامهة يف التغلب عليها. 
الباحثني  علم   البحث - يف حدود  هذا  يعدُّ   )6
– من أوائل الدراسات العربية، اليت تستخدم التحليل 
العاملي، ملقياس اجتاهات الطلبة حنو العمل التطوعي. 

األمهية التطبيقية:
1( تقييم واقع اجتاهات طلبة اجلامعة حنو األعمال 

املتنوعة. التطوعية وجماالهتا 
بياانت تساعد يف تشخيص واقع  قاعدة  2( توفري 

الشباب.  لدى  التطوعي  العمل 
اليت  احلكومية،  واجلهات  املؤسسات  مساعدة   )3
الراغبني  استقطاب  يف  واملتطوعات  للمتطوعني  حتتاج 

الراغبني. غري  وتشجيع  ودعم  منهم 
يف  والباحثات  الباحثني  يساعد  مقياس  تقدمي   )4

خمتلفة.  وفئات  جمتمعية  شرائح  على  تطبيقه 
مصطلحات البحث:

 :)Factorial Structure( 1- البناء العاملي
يُعّرِفه )السيد، 2008( أنَّه شكل من أشكال صدق 
العاملي.  التحليل  طريق  عن  إليه  الوصول  يتم  البناء، 
والتحليل العاملي أسلوب إحصائي ميثل عدد كبري من 

املتغريات  بني  االرتباط  حتليل  يف  الرايضية،  العمليات 
)فقرات املقياس(، مث تفسري هذه االرتباطات واختزاهلا 

إىل أقل عدد ممكن من املتغريات )اجملاالت(.
 :)Attitude( 2- االجتاه

أنه حالة  االجتاه   )Allport, 1952( ألبورت يُعرف 
من االستعداد أو التأهب العصيب والنفسي، تنتظم من 
أو  توجيهي  أتثري  ذات  وهي  الشخص،  خربة  خالل 
دينامي على استجابة الفرد جلميع املوضوعات واملواقف 

االستجابة. تستثريها  اليت 
  ويُعرفه )نظامي، 2009( أنه حالة تقييمية يكوهنا 
الفرد جتاه شيء معني سواًء كان ذلك عماًل أو شخًصا 
أو غري ذلك، ويتكون من ثالثة أبعاد: إدراكية وعاطفية 
وسلوكية. وال يلزم االرتباط بينهما، فقد يظهر أحدهم 

دون اآلخر. 
يتخذه  الذي  املوقف  هو:  فاالجتاه  إجرائًيا  أمَّا    
الذي خيتاره على مقياس  القرار  أو  الطالبة  أو  الطالب 

البحث.   يف  االجتاه 
 :)Volunteering( 3- التطوع

يبذله  جهد  أبنَّه:  التطوع  )العنزي،2006(  تُعرف 
اإلنسان من أجل جمتمعه أو من أجل مجاعات معينة 
بال مقابل، وفيه يتحمل مسؤوليات العمل، من خالل 
ودوافع  ملشاعر،  إرضاء  قائمة،  اجتماعية  مؤسسات 

اجملتمع.  من  القبول  تلقى  داخلية خاصة  إنسانية 
عمل  أبنه   )2014 والزيود،  )الكبيسي  وتُعرفه    
الفرد  به  يقوم  الربح،  يستهدف  ال  إنساين  اجتماعي 
من أجل حتقيق أهداف معينة ختدم اجملتمع وتسهم يف 

. تنميته
الذي  واجلهد  العمل  أبنه:  إجرائًيا  التطوع  ويُعرف 
يقوم به الفرد خلدمة أفراد آخرين، حيتاجون املساعدة يف 
اجملاالت كافة )االجتماعية، أو التعليمية، أو الصحية( 

طوًعا دون إكراه وبال مقابٍل مادي.



جواهر ملفي العنزي؛ أ. د. حممد عبداهلل عسريي : البناء العاميل ملقياس اجتاهات الطالب اجلامعي ...22

حدود البحث: 
احلدود املوضوعية: 

ملقياس  العاملي  البناء  طبيعة  على  البحث  اقتصر 
التطوعي. العمل  حنو  اجلامعة  طلبة  اجتاهات 

احلدود الدميوغرافية: 
العلوم  طلبة كلييت  من  عينة  على  البحث  اقتصر 

تبوك. جبامعة  واآلداب  والرتبية 
احلدود املكانية: 

جامعة تبوك- مبدينة تبوك. 
احلدود الزمانية:

لعام  الثاين  الدراسي  الفصل  البحث يف  تطبيق  مت   
1441هـ.   	1440

اإلطار النظري:
مفهوم التحليل العاملي:

تفسري  إىل  يهدف  إحصائي  أسلوب  أبنَّه  يُعرف 
معامالت االرتباط املوجبة اليت هلا داللة إحصائية بني 

املتغريات. 
تبسيط  تستهدف  رايضية  عملية  أنه  أيًضا  ويعرف 
االرتباطات بني املتغريات الداخلة يف التحليل وصواًل إىل 
العوامل املشرتكة اليت تصف العالقة بني هذه املتغريات 

الفتاح،2006(. وتفسرها. )ابهي، وعبد 
أنواع التحليل العاملي: 

التحليل العاملي االستكشايف: أ( 
يستخدم يف احلاالت اليت تكون فيها العالقات بني 
فهو  مثَّ  ومن  معروفة،  غري  الكامنة  والعوامل  املتغريات 
يهدف إىل اكتشاف العوامل الكامنة اليت تندرج حتتها 

املتغريات. 
التحليل العاملي التوكيدي: ب( 

بوجود   املتعلقة  الفرضيات  اختبار  ألجل  يستخدم 
الكامنة.  والعوامل  املتغريات  بني  عالقة  عدم وجود  أو 
كما يستخدم يف تقييم قدرة النموذج على التعبري عن 

عدة  بني  للمقارنة  وكذلك  الفعلية،  البياانت  جمموعة 
.)2013 )تيغزة،  اجملال  بنفس  للعوامل  مناذج 

االجتاهات: 
:)The Concept of Attitude( مفهوم االجتاه

مخسة  إىل   )Shrigley, 1983( شريغلي  توصل    
وهي:  االجتاه  مفهوم  حتدد  أبعاد 

اجلانب ( 1 ذلك  يف  ويدخل  متعلمة  االجتاهات 
املعريف. 

االجتاهات تنبئ ابلسلوك. ( 2
تتأثر االجتاهات بسلوك اآلخرين. ( 3
االجتاهات هي استعدادات لالستجابة. ( 4
االجتاهات تقييمية ويدخل يف ذلك االنفعال. ( 5

ويرى زهران )2003( أنَّ االجتاه تكوين فرضي أو 
استعداد  وهو  واالستجابة.  املثري  بني  يقع  متغري كامن 
أو  املوجبة  ابالستجابة  متعلق  عصيب،  هتيؤ  أو  نفسي 

مواقف.  أو  أشياء  أو  أشخاص  السالبة، حنو 
كما توّضح درويش )2015( أنَّ االجتاه مكتسب، 
والسلوكية،  واالنفعالية  املعرفية  العمليات  من  يتكون 
وحتدد هذه العمليات استجاابت الفرد حنو املوضوعات 
أو القضااي أو األفراد أبسلوب تفضيل أو عدم تفضيل. 
ومن خالل التعريفات السابقة ميكن تعريف االجتاه 
أبنه ميل الفرد ملوضوع معني، والذي تَشكَّل من جمموعة 
األفكار، واملعتقدات، واملبادئ اليت يؤمن هبا. ويستدل 
على هذا االجتاه من سلوك الفرد، واستجاابته اللفظية 

ألنه كامن. 
:)Properties Attitude( خصائص االجتاه

يشري )قطامي،2003( أنَّ أبرز خصائص االجتاهات 
هي: 

1( االجتاهات مكتسبة من البيئة، ليست فطرية.
2( اثبتة نسبًيا وقابلة للتعديل.

3( تتكون بتكرار التجربة.
4( قابلة للقياس والتقومي أبدوات متعددة.
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وعلى الرغم من أنَّ االجتاه يتسم ابلثبات النسيب فإنَّ 
هذا ال مينع من إمكانية تغيري االجتاهات وتعديلها يف 
االجتاه املرغوب. ويف هذا الصدد يذكر الطائي )2000( 
أنَّ االجتاهات تتغري نتيجة املؤثرات اليت تقع على الفرد، 
واالجتماعية  املادية  البيئة  مع  املستمر  لتفاعله  وذلك 
احلادة  االنفعالية  اخلربات  أنَّ  به، كما  احمليطة  والثقافية 

تؤدِّي إىل تغيري االجتاه. 
النظرايت املفسرة لالجتاه: 

 Psychoanalysis(( النفسي  التحليل  نظرية   )1
:theory

تفسر هذه النظرية من وجهة نظر جبار )2014( 
أبنَّ االجتاه يرتبط ارتباطًا شديًدا خبربات الطفولة ودورها 
املهم يف تكوين االجتاهات، وكذلك يف تعديلها، وهذا 

ما يرتجم صعوبة تغيري االجتاهات. 
ويرى الباحثان أنَّ هذه النظرية تُرِجع تكون االجتاه 
إىل أدق التفاصيل اليت بدأت يف حياة الفرد منذ طفولته، 
حتليل  من  البد  دقيق،  بشكل  االجتاه  أساس  وملعرفة 
والسلوكية،  املعرفية،  اجلوانب  مجيع  من  الفرد  شخصية 

وهذا صعب. والشعورية، وحصرها 
 :)Relational theory( النظرية االرتباطية )2

" هذه النظرية تفسر تكوين االجتاهات، فهي تتكون 
لدى الفرد وفق الطريقة االرتباطية ابقرتان اخلربة ابملوقف، 
ومدى ما حتمله هذه اخلربة من مشاعر سارة أو مشاعر 
مؤملة. فقد يؤدِّي فشل املرء يف عمل ما، وما يصاحب 
اجتاه سليب  تكوين  إىل  مؤملة،  مشاعر  من  الفشل  هذا 
ضد هذا العمل، وكل ما يرتبط هبذا العمل أو املوقع. 
أمَّا جناحه فقد يؤدِّي إىل تكوين اجتاه إجيايب حنو هذا 

العمل" )إبراهيم،2013، ص 110(.
يف  النفسي  التحليل  نظرية  مع  تتفق  الطريقة  وهذه 
تفسري االجتاهات، على أهنا عبارة عن جمموعة املواقف 
واخلربات اليت مرَّ هبا الفرد من الطفولة وحىت الشيخوخة، 
فكونت لديه جمموعة من االجتاهات اإلجيابية والسلبية 

حنو املواضيع واألشياء.

االجتاهات  أمهية  تتضح  ما سبق عرضه،  على  بناًء 
يف تكوين شخصية الفرد، وأتثريها القوي على سلوكه. 
من انحية توليد الدافعية والقبول لشيء معني أو رفضه. 
لذلك كان من الضروري معرفة اجتاهات طلبة اجلامعات 
حنو العمل التطوعي، ودراسة األسباب اليت تقف خلف 
لتعديل  عنه.  اآلخرين  وعزوف  فيه،  بعضهم  مشاركة 
يف  للمسامهة  املستطاع،  قدر  وتشجيعهم  اجتاهاهتم، 
حتقيق أحد جماالت رؤية اململكة العربية السعودية لنشر 

التطوعي.  العمل  ثقافة 
مفهوم العمل التطوعي: 

أو  فرد  به  يقوم  اجتماعي،  نشاط  التطوعي  العمل 
جمموعة أفراد، سواء من خالل اجلمعيات أو املؤسسات 
إشباع  هبدف  وذلك  مادي،  أجر  توقع  دون  األهلية، 

)رفيدة،2016(. اآلخرين  حاجات 
وكذلك يرى الشهوان )2017( أنَّه جهود إنسانية 
الرغبة  أساس  على  وتقوم  اجملتمع،  أفراد  قبل  من  تبذل 
والدافع الذايت من املتطوع. أي إنه عمل اختياري انبع 
من إرادة الشخص وإدراكه لدوره وأمهيته يف اجملتمع. 

 ووفًقا ملا سبق عرضه، فإنه ابلرغم من تعدد التعاريف 
حول مفهوم العمل التطوعي، فإهنا تتفق يف خاصيتني 

متيزان العمل التطوعي عن غريه من األعمال ومها: 
1( غري إجباري بكامل إرادة املتطوع.

2( بال مقابل مادي. 
النظرايت املفسرة للعمل التطوعي: 

 :)Exchange theory( النظرية التبادلية )1
زوااي  مجيع  تفسر  أن  ميكن  عامة،  نظرية  هي   "
فهي  االجتماعية.  واحلياة  االجتماعي  النظام  ومظاهر 
املتبادلة؛  املكاسب  على  بناًء  التطوعي  العمل  تفسر 
التطوعي، ويف  النشاط  أو  اخلدمة  املتطوع  يقدم  حبيث 
املقابل حيصل على مكاسب معنوية من ذلك النشاط، 
كاخلربة واملهارة وصقل الشخصية، وأيًضا حب واحرتام 

ص159(.  ،2015 )حسن،  اجملتمع" 
النظرية  هذه  عالقة   )2016( الشبيب  وفسرت 
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أن  على  تركز  أهنا  بتوضيح  وذلك  التطوعي،  ابلعمل 
التكلفة  مبدأ  على  تقوم  اليت  اإلنسانية،  العالقات 
والفائدة واملردود من تلك العالقات، سواًء كانت هذه 
العالقات مادية أو معنوية. وكلما زادت الفائدة واملردود 
العالقات استمرت، أمَّا إذا كانت بال فائدة  من تلك 

رمسية. وأصبحت  العالقة  انقطعت 
التطوعي،  ابلعمل  النظرية  ارتباط  توضيح  وميكن 
من  معنوية  مكاسب  على  حيصل  الذي  املتطوع  أبنَّ 
احرتام اجملتمع، وحبه، وتقديره. سيدفعه هذا إىل مزيد 
من األعمال التطوعية. ومن مثَّ نستخلص مما سبق أنَّ 
النظرية التبادلية آتية من مسماها وهو التبادل. فالطالب 
أو اخلريج اجلامعي الذي يتطوع ويقدم اخلدمات دون 
بنفسه،  ثقته  مقابٍل مادي. سيكتسب مهارات وتزداد 

املعنوي(. )الدعم  التشجيعية  الكلمات  إىل  إضافة 
:)Functional theory( النظرية البنائية )2

لقد ظهرت النظرية البنائية الوظيفية لتنظر إىل الظاهرة 
االجتماعية على أهنا تتكون من عدة أجزاء، أو كياانت 
بنيوية تظهر يف وسطها. وإن لظهورها وظيفة اجتماعية 
هلا صلة مباشرة أو غري مباشرة بوظائف الظواهر األخرى 
واملشتقة من األجزاء األخرى للبناء االجتماعي )احلسن، 

.)2015
العمل  تنطبق على  النظرية  أنَّ هذه  الباحثان  ويرى 
التطوعي، من خالل تكافل أفراد اجملتمع يف بناء اجملتمع 
من  إمجالية  بنظرة  اجملتمع  إىل  النظر  يتم  ككل؛ حيث 
جمموع النتائج والتطورات اليت حيدثها العمل التطوعي.
 arrangement(نظرية سلم احلاجات عند ماسلو )3

:)of needs theory

 حياول الباحثون حتديد فوائد ونتائج العمل التطوعي، 
وربطها ابلدوافع الداخلية لألفراد كما أوضحها ماسلو، 
اهلرمي  التسلسل  يف  املميزة  الرئيسة  الفئات  من  بدًءا 
يف  يسهم  أن  ميكن  فالتطوع  املعروفة.  لالحتياجات 
تلبية االحتياجات النفسية، واحتياجات حتقيق الذات؛ 

العاطفي. ومن مث  الشعور ابلفرح واإليثار  حيث حيقق 
احتياجات التقدير، مثل: زايدة احرتام الذات، ومساعدة 
الشخصية  العالقات  يف  ابإلجناز  والشعور  اآلخرين، 
وعلى املستوى املهين. وترتبط أحد أهم الفوائد مبستوى 
نفسه يف  أن جيد  لكل شخص  الذات، وميكن  حتقيق 
عملية تطوير الذات، وحتقيق االحتياجات اخلاصة أثناء 
العمل التطوعي. وهكذا ميكن لكل األفراد بناء مسار 
قوي على أساس هيكل خاص الحتياجاهتم ودوافعهم. 

.(Urzeala &Muresan, 2019(
 مما سبق يتضح أنَّ أداء الفرد للعمل التطوعي يشبع 
لديه بعًضا من احلاجات اليت صنفها ماسلو، وهي حتقيق 
الذات، ومن مثَّ تقدير الذات واحرتامها. وكل ذلك أييت 
من خالل العطاء والتطوع وتقدمي اخلدمات، يف سبيل 
ترك أثر طيب لدى املستفيد. واتفاقًا مع موضوع البحث 
اليت  احلاجات  أهم  الذات، واحرتامها، من  فإن حتقيق 
جيب توافرها لدى طلبة اجلامعات. والعمل التطوعي من 
اليت ستساهم يف إشباع حاجاهتم وحتقيق  الطرق  أيسر 

التقدير لذواهتم والفائدة جملتمعاهتم.
اثنًيا: الدراسات السابقة:

  يتناول هذا اجلزء مراجعة الدراسات السابقة ذات 
الصلة مبشكلة البحث، واليت مت االطالع عليها. وقد مت 
عرضها وفًقا للتسلسل الزمين من األحدث إىل األقدم. 

الدراسات العربية: 
دراسة الداوود )2020( بعنوان:"دور اجلامعات يف 
اإلمام  جامعة  الطالبات:  لدى  التطوعي  العمل  تفعيل 
حممد بن سعود اإلسالمية أمنوذًجا ". واليت هدفت إىل 
للعمل  اإلمام  الطالبات يف جامعة  معرفة مدى ممارسة 
التطوعي، وحتديد اجملاالت اليت يرغنب يف املشاركة فيها، 
والفوائد املتوقعة من املشاركة، واملعوقات اليت حتول دون 
الوصفي،  املنهج  الدراسة  واستخدمت  مشاركتهن. 
طالبة.   )450( حجمها  عينة  على  استبانة  وطُبقت 
الفوائد  أهم  أنَّ  منها:  نتائج  إىل  الدراسة  وتوصلت 
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هي:  التطوعي  العمل  من  عليها  احلصول  يتوقعن  اليت 
اكتساب مهارة جديدة، مث شغل أوقات الفراغ. وفيما 
يتعلق ابملعوقات فكان أمهها غياب ثقافة التطوع، وقلة 

التطوعي. العمل  لربامج  الداعمة  املؤسسات 
طلبة  "اجتاهات  بعنوان:   )2019( مخاس  ودراسة 
اجلامعة حنو العمل التطوعي يف اجلامعات ". هدفت إىل 
التعرف على طبيعة اجتاهات الطلبة حنو العمل التطوعي 
الوصفي،  املنهج  الباحثة  واستخدمت  اجلامعات.  يف 
 )300( بلغت  عينة  على  طُبـَّقت  استبانة  وأعدت 
طالب وطالبة من طلبة اجلامعة املستنصرية يف العراق. 
طلبة  اجتاهات  أنَّ  منها:  نتائج  إىل  الدراسة  وتوصلت 
وأوصت  إجيابية.  التطوعي  العمل  حنو  اجلامعية  املرحلة 
الباحثة بضرورة إجراء مزيد من الدراسات على اجتاهات 

اجلامعات. التطوعي يف  العمل  الطلبة حنو 
بعنوان:   بدراسة   )2017( وآخرون  البكار  وقام 
يف  اجلامعي  الشباب  لدى  التطوعي  العمل  "معوقات 
العمل  معوقات  إىل حتديد  ". هدفت  األردنية  اجلامعة 
األردنية.  اجلامعة  يف  اجلامعي  الشباب  لدى  التطوعي 
واستخدمت الدراسة املنهج املسحي واالستبانة كأداة. 
معوقات العمل  أهم  أنَّ  منها:  نتائج  إىل  وتوصلت 
التطوعي لدى الطلبة هي افتقارهم للتدريب على ممارسة 
فيها  ميارس  اليت  ابألماكن  واجلهل  التطوعية  األعمال 

التطوعي.  العمل 
بعنوان:    )2014( والكبيسي  الزيود  دراسة  أّما 
يف  التطوعي  العمل  حنو  البرتاء  جامعة  طلبة  "اجتاهات 
الطلبة  اجتاهات  عن  الكشف  إىل  فهدفت   ." األردن 
حنو التطوع، وجماالت العمل فيه، وتشخيص معوقات 
من  مكونة  استبانة  وطُبقت  عنه.  العزوف  وأسباب 
وطالبة  طالًبا   )320( عينة حجمها  على  فقرة   )54(
من خمتلف التخصصات األكادميية. وتوصلت الدراسة 
إىل أنَّ أهم أهداف التوجه للعمل التطوعي هي خدمة 
اجملتمع، واملساعدة يف حل مشكالته. وأظهرت أنَّ أكثر 

جماالت العمل التطوعي جذاًب للطلبة هو اجملال الصحي 
يليه اجملال البيئي. أمَّا املعوقات فنال العامل االقتصادي 
أهم معوق حيول دون ممارستهم له. وأظهرت أيًضا عدم 
وجود فروق دالة إحصائًيا يف اجتاهات الطلبة ابختالف 
ابختالف  وجودها  مع  مقارنة  السكن  ومكان  النوع، 

والتخصص.  الكلية 
اجتاهات  بعنوان:"  السلطان )2009(  أمَّا دراسة   
الشباب اجلامعي الذكور حنو العمل التطوعي". فهدفت 
إىل الكشف عن اجتاهات الشباب اجلامعي حنو العمل 
ممارستهم  دون  حتول  اليت  املعوقات  وحتديد  التطوعي، 
الباحث استبانة تكونت من مخسة جماالت  هلا. وأعد 
تضمنت )65( عبارة، طُبقت على عينة عشوائية طبقية 
الذكور جبامعة  الطالب  من  طالًبا  من )373(  مكونة 
امللك سعود. وتوصلت الدراسة اىل أن اجتاهات الشباب 
متوسط  لكن  إجيابية؛  التطوعي  العمل  حنو  اجلامعي 
ممارستهم له ضعيفة جًدا، وأوضحت أنَّ أهم املعوقات 
هي عدم اإلعالن عن برامج العمل التطوعي يف الوسائل 
الكافية. كما أوضحت عدم وجود  اإلعالمية ابلصورة 
فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات الشباب اجلامعي 
حنو ممارسة العمل التطوعي، واملعوقات اليت حتول دون 

مشاركتهم فيه تعزى إىل متغريي الكلية والتخصص. 
الدراسات األجنبية:

املظاهر  بعنوان:"   )Jarmai, 2015( دراسة جارمي
اجلامعي ". هدفت إىل معرفة  التطوعي  للعمل  الرتبوية 
وخدمة  التطوعي  العمل  حول  الشباب  معتقدات 
أعمال  يف  املشاركون  اكتسبها  اليت  واخلربات  اجملتمع، 
التحليلي،  الوصفي  املنهج  الباحث  تطوعية. واستخدم 
طالب  من  اجملتمع  وتكون  للدراسة.  واالستبانة كأداة 
اجلامعات، واملدارس الثانوية يف مدينة بودابست عاصمة 
فرًدا.   )352( حجمها  عشوائية  عينة  واختريت  اجملر، 
وكانت أبرز نتائج الدراسة أنَّ العمل التطوعي يؤثر أتثريًا 

املتطوعني.  على  إجيابًيا 
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التعقيب على الدراسات: 
تتفق الدراسات السابقة مع هذا البحث يف تناوهلا 
للعمل التطوعي، والتعرف على واقعه لدى طلبة اجلامعة، 
واجتاهاهتم حنوه. ابستثناء دراسة الداوود )2020( اليت 
تناولت دور اجلامعات يف تفعيل العمل التطوعي لدى 
من  البحث  مع  الدراسات  تتفق  الطالبات. كذلك 
حيث العينة يف اختيارها فئة الشباب عموًما، وطالب 
استخدمت  الدراسات  اجلامعات خصوًصا. ويف مجيع 

الوصفي.  البياانت واملنهج  االستبانة كأداة جلمع 
العاملي  التحليل  استخدام  يف  البحث  هذا  ويتفرد 
البناء ملقياس اجتاهات  التوكيدي، للكشف عن صدق 
استفاد  وقد  التطوعي.  العمل  حنو  اجلامعات  طلبة 
النظري،  اإلطار  إثراء  الدراسات يف  الباحثان من هذه 

الدراسة. أداة  تصميم  ويف 
منهج البحث: 

التحليلي ملالءمته طبيعة  الوصفي  املنهج  اسُتخِدم   
البحث. 

جمتمع البحث: 
البكالوريوس،  مرحلة  طلبة  مجيع  من  اجملتمع  تكون 
من  تبوك  جبامعة  العلوم  وكلية  واآلداب،  الرتبية  بكلية 
عددهم  والبالغ  1441ه-2020م،  اجلامعي  العام 
تبوك  جامعة  إلحصائية  وفًقا  وطالبة  طالًبا   )7788(

1440	1441ه.  لعام 
عينة البحث: 

مت اختيار عينة عشوائية طبقية من طلبة كلية الرتبية 
الدراسي  للفصل  تبوك  جبامعة  العلوم،  وكلية  واآلداب 
الثاين لعام 1440	1441ه؛ حيث مت إرسال االستبانة 
إلكرتونًيا. وبلغ عدد الذين أجابوا على االستبانة )394( 
طالًبا وطالبة. منهم )183( طالًبا و)211( طالبة. ويبني 

اجلدول اآليت خصائص أفراد عينة البحث. 

جدول )1(: توزيع أفراد عينة البحث وفًقا ملتغريي )النوع، التخصص(
النسبة املئويةالعدداخلياراتاملتغري

46,4%183ذكرالنوع

53,6%211أنثى

100%394اجملموع

61,4%242علميالتخصص

38,6%152نظري

100%394اجملموع

أداة البحث: 
لتحقيق أهداف البحث قام الباحثان إبعداد استبانة 
من  ذلك  توضيح  وميكن  جماالت،  ثالثة  من  تكوَّنت 

خالل ما يلي:
إجراءات إعداد األداة: 

مرت االستبانة بعدة إجراءات متثلت فيما يلي: 
بتطبيق سؤال  1( إجراء دراسة استطالعية، وذلك 
عن  واملعتقدات  ابألفكار  يتعلق  )مفتوح(،  استكشايف 
ومتت  فرًدا،   )23( بلغت  عينة  على  التطوعي  العمل 

إجاابهتم.  من  االستبانة  عبارات  بعض  صياغة 
والدراسات  النظرية  األطر  على  االطالع  مت   )2
السابقة اليت تناولت موضوع البحث، وكذلك املقاييس 
اليت ُصمِّمت لقياس اجتاهات الطلبة حنو العمل التطوعي، 
وذلك لالستفادة منها يف إعداد املقياس احلايل وحتديد 
جماالته. ومنها: مقياس االجتاهات حنو العمل التطوعي 
االجتاهات  ومقياس   ،)2009 )السلطان،  إعداد  من 
)الكبيسي،  ومقياس   ،)2013 )اخلدام،  أعده  الذي 

)درويش، 2015(.  ومقياس  والزيود، 2014(، 
استبانة اجتاهات  بناًء على ما سبق مت إعداد    )3
األولية،  صورهتا  يف  التطوعي  العمل  حنو  اجلامعة  طلبة 

عبارة.  و)45(  جماالت  ثالثة  من  تكوَّنت  واليت 
4(  ُعِرضت االستبانة على جمموعة من احملكمني، 

الذين أبدوا بعض املالحظات ومت تعديلها.
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5(  تعديل املقياس إىل الصورة النهائية واليت تكونت 
من )38( عبارة.
وصف األداة: 

عبارة،   )38( من  النهائية  بصورته  املقياس  تكون 
هي:  جماالت  ثالثة  وللمقياس 

- جمال اجتاهات الطلبة حنو العمل التطوعي: وتقيسه 
العبارات من 1	13.

- جمال اجتاهات الطلبة حنو جماالت العمل التطوعي: 
وتقيسه العبارات من 14	26.

نظر  وجهة  من  التطوعي  العمل  معوقات  جمال   -
رتبت  وقد   .38	27 من  العبارات  وتقيسه  الطلبة: 
أوافق،  بشدة،  )أوافق  بني  مخاسي  تدرج  يف  اخليارات 
أوافق إىل حٍد ما، ال أوافق، ال أوافق بشدة(. واعتربت 
 ،5( الدرجات  أعطيت  حيث  إجيابية؛  العبارات  مجيع 
4، 3، 2، 1(. بينما كانت هناك عبارة سلبية، وهي 
العبارة رقم )12( يف اجملال األول، ومت عكس اإلجابة 
الدرجات )1، 2، 3، 4، 5(.  أُعطيت  فيها؛ حيث 

اخلصائص السيكومرتية لألداة 
أواًل: صدق األداة:

1( الصدق الظاهري: 
 )6( على  األولية  بصورهتا  االستبانة  عرض  مت    
اجلامعات  يف  التدريس،  هيئة  أعضاء  من  حمكمني 
السعودية، إضافًة إىل مشرفتني تربويتني. وذلك للحكم 
العبارة  انتماء  مدى  من حيث:  املقياس  مفردات  على 
العبارة،  صياغة  مناسبة  ومدى  تتبعه،  الذي  للمجال 
حتقق  ال  أهنا  يرون  اليت  العبارات  حذف  أو  وتعديل 

املقياس.  من  اهلدف 
 وبناًء على نتائج التحكيم مت اآليت: 

1( تثبيت العبارات اليت اتفق عليها احملكمون. 
2( حذف )7( عبارات من احملور األول )اجتاهات 

الطلبة حنو العمل التطوعي( وذلك للتكرار. 
ُأجريت  وقد  العبارات.  بعض  صياغة  تعديل   )3

التعديالت ليصبح عدد العبارات )38( عبارة من أصل 
  .)45(

اثنًيا: ثبات األداة: 
استطالعية حجمها  عينة  على  االستبانة  تطبيق  مت 
)100( طالب وطالبة. مث حساب معامل ثبات املقياس، 
واجملاالت من خالل برانمج )SPSS( ابستخدام معادلة 
ألفا كرونباخ )Alpha Cronbach(. واجلدول رقم )2( 

يوضح قيم معامالت الثبات لكل جمال وللمقياس.
جدول )2( قيم معامالت الثبات للمجاالت واملقياس الكلي

قيمة معامل الثباتاجملال
0,86اجملال األول 
0,86اجملال الثاين 
0,87اجملال الثالث
0,89املقياس الكلي

الكلي  الثبات  معامل  أنَّ  السابق  اجلدول  يوضح 
الثبات  معامالت  وتراوحت   .)0,89( بلغ  للمقياس 
للمجاالت ما بني )0,86	0,87(. وهي قيم مرتفعة 

البحث. أهداف  لتحقيق  ومناسبة 
النتائج املتعلقة ابإلجابة عن أسئلة البحث: 

السؤال األول: ما البناء العاملي ملقياس اجتاهات 
طلبة اجلامعة حنو العمل التطوعي؟

برانمج  استخدام  مت  السؤال  هذا  على  لإلجابة    
للمقياس،  البنائي  الصدق  من  للتحقق   AMOS((
وتكون املقياس من )38( عبارة موزعة يف ثالثة جماالت 

يلي:  تعريفها كما  ومت  )متغريات كامنة( 
حنو  الطلبة  اجتاهات  بعنوان   )F1( األول  اجملال   -
أُعطيت  عبارة   )13( من  ويتكون  التطوعي،  العمل 

 .A13 - A1 من  األرقام 
- اجملال الثاين )F2( بعنوان اجتاهات الطلبة حنو 
جماالت العمل التطوعي، ويتكون من )13( عبارة 

 .B26 – B14 أعطيت األرقام من
العمل  معوقات  بعنوان   )F3( الثالث  اجملال   -
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 )12( من  ويتكون  الطلبة،  نظر  وجهة  من  التطوعي 
 .C38 – C27 من  األرقام  أعطيت  عبارة 

وللكشف عن الصدق العاملي مت بناء منوذج فرضي 
اآليت  والشكل  للمقياس   )Hypothetical Model(

النموذج.  يوضح 

 شكل )1( النموذج الفرضي للمقياس

 )CFA( التوكيدي  العاملي  التحليل  إجراء  مت    
للنموذج، وذلك لتصفية العبارات وفق املعايري اآلتية: 

 Standardized املعيارية   االحندار  معامالت   )1
Regression Weights

Squared Multi-  2( مربعات معامالت االرتباط

 ple Correlations

ويبني اجلدول )3( قيم هذه املعايري جلميع العبارات. 
ويتضح وجود قيم غري دالة إحصائًيا.  
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جدول )3( قيم املعايري جلميع العبارات
رمز ورقم العبارة حسب اجملال

النموذج الفرضي

مربعات معامالت 

االرتباط

األوزان االحندارية 

املعيارية

رمز ورقم العبارة حسب اجملال

النموذج الفرضي

مربعات معامالت 

االرتباط

األوزان االحندارية 

املعيارية
F1A10,280,53F2B200,520,72
F1A20,430,65F2B210,480,69
F1A30,470,69F2B220,420,64
F1A40,340,58F2B230,540,74
F1A50,230,48F2B240,350,59
F1A60,280,53F2B250,430,66
F1A70,390,62F3B260,350,59
F1A80,480,69F3C270,210,46
F1A90,570,75F3C280,410,64
F1A100,500,71F3C290,740,68
F1A110,350,59F3C300,490,70
F1A120,010,08F3C310,200,45
F2A130,060,25F3C320,480,69
F2B140,130,36F3C330,180,42
F2B150,060,24F3C340,290,54
F2B160,340,58F3C350,610,78
F2B170,180,42F3C360,520,72
F2B180,410,64F3C370,430,65
F2B190,320,57F3C380,350,59

 يوضح اجلدول السابق أنَّ أكثر العبارات إشباًعا على 
اجملال األول )F1)، هي العبارة )a9( )إشباع احلاجات 
النفسية كتقدير الذات( بدرجة معيارية بلغت )0,75(. 
يف حني كانت أقل العبارات إشباًعا هي )a12) )تعيق 
معيارية  بدرجة  الدراسي(  حتصيلي  التطوعية  األعمال 

.)0,08(
 ،(F2) الثاين  اجملال  على  إشباًعا  العبارات  وأكثر 
هي العبارة )b23( )أرى ضرورة التطوع يف زايرة املرضى 

.)0,74( بلغت  معيارية  بدرجة  هلم(  العون  وتقدمي 
بينما كانت أقل العبارات إشباًعا يف اجملال نفسه هي 
بدرجة  الطفولة(  التطوع يف جمال رعاية  )أرغب   )b15(

.)0,24( معيارية 

ويف اجملال الثالث  )F3( كانت أكثر العبارات إشباًعا 
األعمال  مبجاالت  الوعي  )قلة   )C35( العبارة  هي 
التطوعية.( بدرجة معيارية بلغت )0,78(. بينما كانت 
أقل العبارات إشباًعا هي:  )C33( )صعوبة التوفيق بني 
معيارية  بدرجة  الدراسي(  والتحصيل  التطوعي  العمل 

 .)0,42(
يف  االرتباط كما  معامالت  مربعات  قيم  وتوزعت 
اجلدول )3(، واعتربت مجيع العبارات اليت حصلت على 
معامالت ارتباط أقل من )0,25( غري دالة إحصائًيا ومت 

احملذوفة.  العبارات  حذفها. واجلدول )4( يوضح 
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جدول )4( العبارات احملذوفة
مربع معامل االرتباطاجملالرمز ورقم العبارةالعبارة

A5F10,23أابدر يف املشاركة يف برامج العمل التطوعي.

A12F10,01تعيق األعمال التطوعية حتصيلي الدراسي.

A13F10,06احلصول على وظيفة مناسبة.

B14F20,13أرغب التطوع يف جمال رعاية األيتام.

B15F20,06أرغب التطوع يف جمال رعاية الطفولة.

B17F20,18أرغب التطوع يف جمال مكافحة املخدرات.

C27F30,21قلة الوعي أبمهية العمل التطوعي.

C31F30,20ضيق الوقت حيد من املشاركة يف األعمال التطوعية.

C33F30,18صعوبة التوفيق بني العمل التطوعي والتحصيل الدراسي.

 مث أدخلت العبارات املتبقية يف حتليل عاملي توكيدي مرة أخرى، للحصول على منوذج معدل

)Parsimonious Model( يوضحه الشكل )2(.     

شكل )2( النموذج البنائي املعدل ملقياس اجتاهات الطلبة حنو العمل التطوعي 
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جدول )5( توزيع العبارات يف مقياس االجتاهات حسب املؤشرات املستخلصة من التحليل العاملي التوكيدي للنموذج املعدل

رمز ورقم العبارة اجملال

يف النموذج 

الفرضي 

رمز ورقم العبارة 

يف النموذج 

املعدل

مربعات 

معامالت 

االرتباط 

األوزان 

االحندارية 

املعيارية

رمز ورقم العبارة اجملال

يف النموذج 

الفرضي 

رمز ورقم العبارة 

يف النموذج املعدل

مربعات 

معامالت 

االرتباط 

األوزان 

االحندارية 

املعيارية

F1A1R10,260,54F2B23R170,550,80
F1A2R20,430,66F2B24R180,350,59
F1A3R30,480,69F2B25R190,450,67
F1A4R40,330,57F2B26R200,360,60
F1A6R50,280,53F3C28R210,390,63
F1A7R60,400,64F3C29R220,480,69
F1A8R70,490,70F3C30R230,520,72
F1A9R80,590,82F3C32R240,510,71
F1A10R90,510,71F3C34R250,280,54
F1A11R100,330,57F3C35R260,620,86
F2B16R110,310,55F3C36R270,510,72
F2B18R120,390,63F3C37R280,440,66
F2B19R130,300,55F3C38R290,320,56
F2B20R140,530,73
F2B21R150,500,71
F2B22R160,390,62

   يتضح من اجلدول السابق أنَّ أكرب قيمة ملعامالت 
االحندار املعيارية هي )0,86( عند العبارة )R26( )قلة 
الوعي مبجاالت األعمال التطوعية(، وبلغت أقل قيمة 
مبا  الفراغ  وقت  استثمار   )R5( العبارة  عند   )0,53(
املعيارية  االحندار  ملعامالت  القيم  إنَّ مجيع  أي  يفيد(. 
حتسن  على  يدل  وهذا   )0,50( من  أعلى  أصبحت 
النموذج. وابالعتماد على املؤشرات )معامالت االحندار 
املعيارية ومربعات معامالت االرتباط(، يتضح أن مقياس 
اجتاهات الطلبة حنو العمل التطوعي يتمتع بصدق بناء 
من  مكون  احلذف  بعد  املقياس  يصبح  وبذلك  جيد. 
29 عبارة، ميكن االستفادة منها عند الرغبة يف معرفة 

اجتاهات طلبة اجلامعات حنو العمل التطوعي. 

العمل  حنو  الطلبة  اجتاهات  ما  الثاين:  السؤال 
؟ لتطوعي ا

 )T( اختبار  أستخدم  السؤال  على  لإلجابة      
للتعرف   )SSPS( برانمج  خالل  من  الواحدة  للعينة 
لكل  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية،  املتوسطات  على 
من جماالت  جمال  ولكل  االستبانة،  عبارات  من  عبارة 

الدراسة. 
وجاءت النتائج كما يلي: 

مستوى  على  الطلبة  استجاابت  وصف  أواًل: 
ابالجتاهات،  املتعلقة  والثاين  األول  اجملالني 

 وعلى املقياس، كما يف اجلدول اآليت:   



جواهر ملفي العنزي؛ أ. د. حممد عبداهلل عسريي : البناء العاميل ملقياس اجتاهات الطالب اجلامعي ...32

الستجاابت  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات   )6( جدول 
والثاين األول  واجملالني  املقياس  على  الطلبة 

الرتبةاالحنراف املعياريالوسط احلسايباجملال

اجتاهات الطلبة حنو 
العمل التطوعي

83,451,01

اجتاهات الطلبة 
حنو جماالت العمل 

التطوعي

41,412,03

62,440,02املقياس الكلي

احلسابية  املتوسطات  أن  اجلدول  من  يتضح 
لالستجاابت على املقياس، واجملالني أعلى من املتوسط 
العمل  حنو  الطلبة  اجتاهات  جمال  وأن   .)3( الفرضي 

بلغ  املرتبة األوىل مبتوسط مرتفع جداً  التطوعي جاء يف 
العمل  جماالت  حنو  االجتاهات  جمال  أما   .)4,38(
التطوعي فقد جاء يف املرتبة الثانية مبتوسط مرتفع أيضاً 

بلغ )4,14(.  
الطلبة  الستجاابت  احلسابية  املتوسطات  اثنياً:    
على كل عبارة يف اجملالني، مرتبة تنازلياً. كما يف اجلدولني 
مجيع  وقوع  إىل  املتوسطات  تشري  حيث   .)8(  ،)7(
ابستثناء  بشدة(.  )أوافق  التدريج  فئة  ضمن  العبارات 
العبارات )R19 ،R13 ،R11( يف اجملال الثاين، حيث 

تقع ضمن فئة التدريج )أوافق(.

جدول )7( املتوسطات احلسابية الستجاابت الطلبة على كل عبارة يف اجملال األول 

اجملال األول )اجتاهات الطلبة حنو العمل التطوعي(

العبارةاملتوسط احلسايب لالستجاابترقم تسلسل العبارة يف املقياس
R64,67.أشعر ابلسعادة أثناء مساعدة الغري

 R74,51.أشعر ابرتفاع ثقيت بنفسي
R94,49.تنمية مهارات التواصل االجتماعي
R34,43.يسهم العمل التطوعي يف تعزيز االنتماء الوطين
R44,42.يقوم العمل التطوعي بدور مهم يف تنمية التكافل االجتماعي
R14,30.أشارك يف العمل التطوعي من منطلق ديين

 R54,28.استثمار وقت الفراغ مبا يفيد
R24,27.العمل التطوعي يشعرين ابملسؤولية اجملتمعية
R84,26.إشباع احلاجات النفسية كتقدير الذات

R104,14.أرى أن العمل التطوعي يساهم يف عالج قضااي اجملتمع

على  الطلبة  استجاابت  السابق  اجلدول  يوضح 
العمل  حنو  اجتاهاهتم  أنَّ  إىل  تشري  حيث  العبارات؛ 
يف  عبارتني  أعلى  أنَّ  أيًضا  ويتضح  إجيابية.  التطوعي 

اجملال األول حسب املتوسط احلسايب مها كما يلي:
الغري<  أثناء مساعدة  ابلسعادة  العبارة >أشعر    
النتيجة مع دراسة  بلغ )4,67(. وتتفق هذه  مبتوسط 
أشعر   < العبارة  فيها  حصلت  اليت   )2013( اخلدام 
ابلسعادة عندما أشارك يف العمل التطوعي< على أعلى 

متوسط يف جمال االجتاهات حنو العمل التطوعي وهي 
نتيجة منطقية؛ حيث أكدت دراسات عديدة أنَّ أحد 
أهم مصادر السعادة، هو البعد الديين الذي يتمثل يف 
إسداء املعروف لآلخرين، كالعمل التطوعي. مث العبارة 
 .)4,51( مبتوسط  بنفسي<  ثقيت  ابرتفاع  >أشعر 
أهم  من  ابلنفس  الثقة  أنَّ  إىل  ذلك  الباحثان  ويعزو 
اليت صنفت يف هرم ماسلو ضمن  احلاجات اإلنسانية 

جمال احلاجة للتقدير. 
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وأدىن عبارتني حسب املتوسط احلسايب مها كما يلي: 
أدىن عبارة هي >أرى أنَّ العمل التطوعي يسهم يف 

عالج قضااي اجملتمع< مبتوسط بلغ )4,14(.
احلاجات  >إشباع  العبارة  وهي  منها  األعلى  مث   

  .)4,26( مبتوسط  الذات<  النفسية كتقدير 
احلسابية  املتوسطات  مجيع  أنَّ  النتائج  وتظهر 
الستجاابت الطلبة على اجملال األول أعلى من املتوسط 
تراوحت بني )4,14	4,67(.  الفرضي )3(؛ حيث 
وهذا يدل على أنَّ اجتاهات الطلبة حنو العمل التطوعي 
علمًيا،  مؤشرًا  يعد  ذلك  أنَّ  الباحثان  ويرى   إجيابية. 
حنو  ورغبة  دافعية،  من  الطلبة  ميتلكه  ما  على  إجيابًيا 

برباجمه. وااللتحاق  التطوعي  العمل 
واتفقت النتيجة مع دراسة مجال الدين، وعبدالعال 
)2016( اليت أكَّدت أنَّ اجتاهات الطالبات حنو العمل 
التطوعي إجيابية، لكن املشاركة فيه ضعيفة. كذلك مع 
ارتفاع  نتائجها  أظهرت  اليت   )2015( درويش  دراسة 
مستوى اجتاهات الشباب اجلامعي حنو العمل التطوعي؛ 
اخلدام  دراسة  مع  أيًضا  واتفقت   .)%80( بلغ  حيث 
الشباب  اجتاهات  أن  إىل  توصلت  اليت   )2013(
املالكي  ودراسة  إجيابية.  التطوعي  العمل  حنو  اجلامعي 
اجلامعة  طالبات  اجتاهات  أنَّ  أظهرت  اليت   )2010(
حنو العمل التطوعي إجيابية، وأنَّ الدافع وراء ذلك هو 
اكتساب خربات ومهارات جديدة والرغبة يف مساعدة 

اآلخرين. 
وأيًضا دراسة السلطان )2009( اليت توصلت إىل 
التطوعي،  العمل  حنو  اجلامعة  اجتاهات طالب  إجيابية 
الباز  ودراسة  جًدا.  له ضعيفة  ممارستهم  متوسط  لكن 
)2000( اليت بينت أنَّ غالبية الشباب لديهم رغبة يف 

فيه ضعيفة.  التطوعي، لكن مشاركتهم  العمل 
حنو  الطلبة  )اجتاهات  الثاين  ابجملال  يتعلق  وفيما 
يرغب  اليت  اجملاالت  التطوعي( جاءت  العمل  جماالت 
الطلبة التطوع فيها مرتبة تنازلًيا حسب املتوسط احلسايب 

اآليت:  اجلدول  كما يف 
جدول )8( املتوسطات احلسابية الستجاابت الطلبة على كل عبارة يف اجملال الثاين

اجملال الثاين )اجتاهات الطلبة حنو جماالت العمل التطوعي(

رقم تسلسل 
العبارة

املتوسط احلسايب 
لالستجاابت

العبارة

R144,42 أرغب التطوع يف تقدمي العون لألسر
احملتاجة.

R184,33 أرغب التطوع يف جمال اإلغاثة
اإلنسانية.

R174,31 أرى ضرورة التطوع يف زايرة املرضى
وتقدمي العون هلم.

R124,29 أشجع على التطوع يف جمال رعاية
املسنني.

R164,24 أرغب التطوع يف مساعدة ذوي
االحتياجات اخلاصة.

R154,14 أشعر أبمهية التطوع يف برامج
مكافحة األمية.

R204,07 أرغب التطوع يف جمال أمن
املعلومات.

R193,95 أرغب التطوع يف برامج التثقيف
الرايضي.

R133,90 أرغب التطوع يف جمال اإلرشاد
النفسي.

R113,78 أشعر أبمهية التطوع يف جمال
مكافحة التدخني.

حنو  الطلبة  اجتاهات  أنَّ  السابق  اجلدول  يوضح 
تراوحت  حيث  إجيابية؛  التطوعي  العمل  جماالت 
متوسطات استجاابت الطلبة على اجملال بني )4.42	
الطلبة  يرغب  اليت  اجملاالت  أعلى  وكانت   .)3.78
التطوع فيها هي: تقدمي العون لألسر احملتاجة، مبتوسط 
اإلنسانية  اإلغاثة  جمال  يف  التطوع  مث   .)4,42( بلغ 
مبتوسط بلغ )4,33(. مث التطوع يف زايرة املرضى وتقدمي 
العون هلم مبتوسط بلغ )4,31(. ويرجع الباحثان تلك 
اليت تستند  الدينية،  الرتبية  النتائج أهنا أتيت من منطلق 
واملدرسة،  االجتماعية كاألسرة،  التنشئة  معززات  إىل 
االجتماعي  والتكافل  التآخي،  روح  بث  يف  واجملتمع، 
لقوله  وامتثااًل  والثواب  األجر  بغية  املسلم،  اجملتمع  يف 
ويتيًما  مسكيًنا  حبه  على  الطعام  ويطعمون   " تعاىل: 
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وال  جزاًء  منكم  نريد  ال  هللا  لوجه  نطعمكم  إمنا  وأسريًا 
شكورًا" )اإلنسان: 9(. وقوله تعاىل: "أولئك يسارعون 

.)61 )املؤمنون:  سابقون"  هلا  وهم  اخلريات  يف 
أما أدىن اجملاالت اليت يرغب الطلبة التطوع فيها هي: 
اجملال  مث   .)3,78( مبتوسط  التدخني  مكافحة  جمال 
األعلى منه وهو جمال اإلرشاد النفسي مبتوسط )3,90(. 
الرايضي  التثقيف  جمال  وهو  منهما  األعلى  اجملال  مث 
توفر  إىل  ذلك  الباحثان  يرجع  وقد   .)3,95( مبتوسط 
مراكز ومؤسسات حكومية وأهلية، تقدم خدمات نوعية 
فيها.       التطوعي  العمل  هلذه اجملاالت، مما حيد من فرص 

السؤال الثالث: ما معوقات العمل التطوعي من وجهة 
نظر طلبة اجلامعة؟

للعينة   )T( اختبار  أسُتخِدم  السؤال  على  لإلجابة   
املتوسطات  على  للتعرف   )One Sample T Test( الواحدة 
املتوسط  وبلغ  للعبارات.  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية، 
التطوعي(  العمل  )معوقات  الثالث  للمجال  احلسايب 
رقم  واجلدول   .0.12(( املعياري  واالحنراف   .)4.07(
)9( يوضح املتوسطات احلسابية للمعوقات مرتبة تنازلًيا.

جدول )9( املتوسطات احلسابية الستجاابت الطلبة على كل عبارة يف اجملال الثالث
اجملال الثالث )معوقات العمل التطوعي من وجهة نظر الطلبة(

العبارةاملتوسط احلسايب لالستجاابترقم تسلسل العبارة
R214,24.ضعف الدعم املادي واملعنوي للمتطوعني
R284,18.ندرة توفر برامج تطوعية يف اجلامعات
R234,15.ندرة وجود برامج تدريبية للعاملني يف اجملال التطوعي
R274,13.ضعف توجيه األسرة حنو الربامج التطوعية
R224,11.غياب دور املؤسسات الداعمة لنشر ثقافة العمل التطوعي
R264,09.قلة الوعي مبجاالت األعمال التطوعية
R254,03.ضعف التوعية اإلعالمية بربامج العمل التطوعي
R243,92.استغالل املتطوع وتكليفه أبعمال إضافية
R293.85.اعتقاد البعض أن التطوع مضيعة للوقت واجلهد

من  املعوقات  أهم  أنَّ  السابق  اجلدول  من  يتضح 
املادي واملعنوي  الدعم  الطلبة هي: ضعف  وجهة نظر 
للمتطوعني. مث ندرة توفر برامج تطوعية يف اجلامعات. 
مث ندرة وجود برامج تدريبية للعاملني يف اجملال التطوعي.   
الدور  قصور  النتائج  تلك  من  الباحثان  ويستنتج 
الرتبوي والتوعوي، لتوجيه وأتهيل طلبة اجلامعة إىل أمهية 
رغبات  تليب  متنوعة  جماالت  وتوفري  التطوعي،  العمل 

واهتماماهتم.  لتخصصاهتم  وفًقا  الطلبة، 
 )2020( الداوود  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 

العمل  الداعمة لربامج  املؤسسات  قلة  أنَّ  اليت أظهرت 
اجلامعة.  طالبات  لدى  املعوقات  أهم  من  التطوعي 
وكذلك تتفق مع دراسة البكار وآخرون )2017( اليت 
التطوعي  العمل  معوقات  أهم  إحدى  أن  إىل  توصلت 
لدى الطلبة هي افتقارهم للتدريب على ممارسة األعمال 
االستجابة  متوسط  بني  الفرق  عن  أمَّا  التطوعية. 
 )3( الفرضي  والوسط  الكلي،  املقياس  يف  عبارة  لكل 

  .)10( اجلدول  من  يتضح   )T-Test( ابستخدام 
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)T( نتائج فحص اجتاه الفرق بني متوسط االجتاه لكل عبارة والوسط الفرضي ابستخدام االختبار اإلحصائي )جدول )10

اجملال 
األول

الوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

t-value
اجملال 
الثاين

الوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

t-value
اجملال 
الثالث

الوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

t-value

R14,300,8331,39R113,781,0914,49R214,240,8827,88
R24,270,7434,05R124,290,8829.03R224.110,9622,83

R34,420,7438,28R133,901,0616,75R234,150,9324.54

R44,420,6841,05R144,420,7537,59R243,921,0717,05

R54,280,8031,59R154.140,8825.83R254,030,9920,73

R64,670,5955,87R164.240,8429,21R264,090,9223,42

R74,510,7042,54R174,310,8032,32R274,130,9423,74

R84,260,7732,31R184,330,7933,60R284,180,8926,09

R94,490,6545,71R193,951,0418,03R293,851,2113,99
R104,140,9124,84R204,070,9921,26

    يُظهر اجلدول السابق أنَّ مجيع املتوسطات لعبارات 
املقياس أعلى من املتوسط الفرضي، علًما أبنَّ مجيع قيم 
يدل على حصول  إحصائًيا. وهذا  ودالة  )T( موجبة 
العبارات على اجتاه إجيايب؛ حيث وقعت )24(  مجيع 
عبارة من عبارات املقياس من أصل )29( على تدريج 
من   )R11, R13, R19( العبارات  أمَّا  بشدة.  أوافق 
اجملال الثاين، والعبارتني )R24, R29( من اجملال الثالث، 
فوقعت على تدريج أوافق. وهذا مؤشر جيد على صدق 
املقياس، ومناسبته ألهداف البحث. ويؤكد أيًضا إجيابية 
اجتاهات الطلبة حنو العمل التطوعي، وجماالته واتفاقهم 

على معوقاته.   
داللة  ذات  فروق  توجد  هل  الرابع:  السؤال 
العمل  حنو  الطلبة  اجتاهات  متوسطات  يف  إحصائية 
والتفاعل  والتخصص،  النوع،  إىل  تعزى  التطوعي 

؟  بينهما

لإلجابة على السؤال مت إجراء اختبار حتليل التباين 
النوع  مها:  مستقلني  متغريين  لوجود  وذلك  الثنائي، 

لتخصص.  وا
إحصائًيا يف  دالة  فروق  توجد  ال  األوىل:  الفرضية 
تعزى  التطوعي  العمل  الطلبة حنو  اجتاهات  متوسطات 

النوع.  إىل 
يف  إحصائًيا  دالة  فروق  توجد  ال  الثانية:  الفرضية 
تعزى  التطوعي  العمل  الطلبة حنو  اجتاهات  متوسطات 

التخصص.  إىل 
يف  إحصائًيا  دالة  فروق  توجد  ال  الثالثة:  الفرضية 
تعزى  التطوعي  العمل  الطلبة حنو  اجتاهات  متوسطات 

والتخصص.  النوع  بني  التفاعل  إىل 
املعيارية،  وجاءت املتوسطات احلسابية واالحنرافات 
كما يف اجلدول )11(. وفيما يتعلق بنتائج حتليل التباين 

يوضحها اجلدول )12(.  
جدول )11( املتوسطات واالحنرافات يف حتليل التباين الثنائي

االحنراف املعياريالوسط احلسايبالتخصصالنوع

3,420,30علميطالب

3,460,15نظري

3,420,29اجملموع
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االحنراف املعياريالوسط احلسايبالتخصصالنوع

3,470,30علميطالبة

3,420,28نظري

3,460,29اجملموع

3,430,31علمياجملموع

3,460,26نظري

3,440,29اجملموع

 جدول )12( نتائج حتليل التباين الثنائي
الداللةقيمة )ف(مربع املتوسطاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التباين

0,03510,0350,4190,518النوع

0,01610,0160,1950,659التخصص

0,04210,0420,4980,481النوع*التخصص

32,9333900,084اخلطأ

    تشري نتائج حتليل التباين املبينة يف اجلدول السابق، 
إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
داللة )0,05( يف متوسطات اجتاهات أفراد العينة حنو 
)طالب،  النوع  إىل  تعزى  ومعوقاته.  التطوعي  العمل 
طالبة(، والتخصص )علمي، نظري( يف مجيع اجملاالت. 
إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  عدم  أيًضا  النتائج  وتوضح 
تعزى إىل التفاعل بينهما. والشكل )3( يوضح التفاعل 

بني النوع والتخصص. 

شكل )3( التفاعل بني النوع والتخصص

 )2016( املزين  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
يف  إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  عدم  عن  اليت كشفت 
ملتغريات  تعزى  التطوعي  العمل  حنو  الطلبة  اجتاهات 
الدين،  مجال  ودراسة  واجلامعة.  والتخصص،  النوع، 
فروق  وجود  عدم  أظهرت  اليت   )2016( العال  وعبد 
دالة إحصائًيا يف اجتاهات الطالبات حنو ممارسة العمل 
التطوعي، ويف املعوقات اليت حتول دون مشاركتهن فيه 
درويش  دراسة  مع  تتفق  التخصص. كذلك  إىل  تعزى 
)2015( اليت توصلت إىل عدم وجود فروق ذات داللة 
حنو  اجلامعي  الشباب  اجتاهات  مستوى  يف  إحصائية 
اإلقامة.  ومكان  النوع  ملتغريي  تعزى  التطوعي  العمل 
 )2014( والزيود  الكبيسي،  دراسة  أيًضا  واتفقت 
إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  عدم  يف  البحث  نتائج  مع 
اختلفت  لكنها  النوع.  إىل  تعزى  الطلبة  اجتاهات  يف 
التخصص.  إىل  تعزى  االجتاهات  يف  فروق  وجود  يف 
اليت   )2013( اخلدام  دراسة  مع  النتائج  اتفقت  أيًضا 
بني  إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  عدم  عن  كشفت 
التطوعي  العمل  حنو  عجلون  طالبات كلية  اجتاهات 
تعزى ملتغريات: التخصص، واملستوى الدراسي، والعمر. 
ومع دراسة السلطان )2009( اليت أظهرت عدم وجود 
فروق ذات داللة إحصائية يف اجتاهات الشباب اجلامعي 
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اليت حتول دون  واملعوقات  التطوعي،  العمل  حنو ممارسة 
والتخصص.  الكلية  متغريي  إىل  تعزى  فيه،  مشاركتهم 

ويفسر  الباحثان التوصل لتلك النتائج بوجود اتفاق 
التطوعي، مما يدل على  العمل  الطلبة حنو  يف اجتاهات 
مبجاالهتا  التطوعية  األعمال  يف  املشاركة  يف  رغبتهم 
اجملتمعية،  املشاركة  يف  مبسؤوليتهم  وشعورهم  املختلفة، 
أيًضا  ويتضح  والوطنية.  الشخصية  التطلعات  وحتقيق 
وجود اتفاق لدى العينة حيال املعوقات اليت حتول دون 
مشاركتهم يف العمل التطوعي، وهذا يقدم تقييًما علمًيا 
دقيًقا يضع على اجلامعات دورًا رئيًسا إلعادة النظر يف 
خططها وبراجمها، وتوفري الربامج واألنشطة امللبية واجلاذبة 
حتقيقاً  التنموية  اخلطط  ملواكبة  التطوعي،  الطلبة  مليول 

الوطنية. للرؤية 

ملخص النتائج: 
على  دلت  جيدة،  تقديرات  املؤشرات  1(حققت 

للمقياس.  العاملي  البناء  صدق 
2( اجتاهات أفراد العينة حنو العمل التطوعي إجيابية 

مبتوسط حسايب مرتفع بلغ )4,26(. 
نظر  وجهة  من  التطوعي  العمل  معوقات  أهم   )3
الدعم املادي واملعنوي للمتطوعني،  الطلبة هي: ضعف 
ندرة توفر برامج تطوعية يف اجلامعات، وندرة وجود برامج 

التطوعي. للعاملني يف اجملال  تدريبية 
دالة إحصائًيا بني متوسطات  4( عدم وجود فروق 
اجتاهات الطلبة حنو العمل التطوعي، تعزى إىل متغريي 
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مقياس االجتاهات حنو العمل التطوعي
احملور األول: اجتاهات طلبة اجلامعة حنو العمل التطوعي

ال أوافق بشدةال أوافقأوافق إىل حٍد ماأوافقأوافق بشدةالعبارةالرقم

أشارك يف العمل التطوعي من منطلق ديين.1

العمل التطوعي يشعرين ابملسؤولية اجملتمعية.2

يسهم العمل التطوعي يف تعزيز االنتماء الوطين.3

يقوم العمل التطوعي بدور مهم يف تنمية التكافل االجتماعي.4

استثمار وقت الفراغ مبا يفيد.5

أشعر ابلسعادة أثناء مساعدة الغري.6

أشعر ابرتفاع ثقيت بنفسي.7

إشباع احلاجات النفسية كتقدير الذات.8

تنمية مهارات التواصل االجتماعي.9

أرى أنَّ العمل التطوعي يساهم يف عالج قضااي اجملتمع.10

احملور الثاين: اجتاهات طلبة اجلامعة حنو جماالت العمل التطوعي 

ال أوافق بشدةال أوافقأوافق إىل حدٍّ ماأوافقأوافق بشدةالعبارةالرقم

أشعر أبمهية التطوع يف جمال مكافحة التدخني.11

أشجع على التطوع يف جمال رعاية املسنني.12

أرغب التطوع يف جمال اإلرشاد النفسي.13

أرغب التطوع يف تقدمي العون لألسر احملتاجة.14

أشعر أبمهية التطوع يف برامج مكافحة األمية.15

أرغب التطوع يف مساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة.16

أرى ضرورة التطوع يف زايرة املرضى وتقدمي العون هلم.17

أرغب التطوع يف جمال اإلغاثة اإلنسانية.18

أرغب التطوع يف برامج التثقيف الرايضي.19

أرغب التطوع يف جمال أمن املعلومات.20

احملور الثالث: معوقات العمل التطوعي من وجهة نظر الطلبة

ال أوافق بشدةال أوافقأوافق إىل حدٍّ ماأوافقأوافق بشدةالعبارةم

ضعف الدعم املادي واملعنوي للمتطوعني.21

غياب دور املؤسسات الداعمة لنشر ثقافة العمل التطوعي.22

ندرة وجود برامج تدريبية للعاملني يف اجملال التطوعي.23

استغالل املتطوع وتكليفه أبعمال إضافية.24

ضعف التوعية اإلعالمية بربامج العمل التطوعي.25

قلة الوعي مبجاالت األعمال التطوعية.26

ضعف توجيه األسرة حنو الربامج التطوعية.27

ندرة توفر برامج تطوعية يف اجلامعات.28

اعتقاد البعض أنَّ التطوع مضيعة للوقت واجلهد.29
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واقع إعداد طالبات اخلدمة االجتماعية للقيام أبدوار )أخصائي مسؤولية اجتماعية(
د. خلود العبدالكرمي

أستاذ مساعد بقسم الدراسات االجتماعية - ختصُّص خدمة اجتماعية- كلية اآلداب - جامعة امللك سعود ابلرايض

The reality of preparing female social work students to play the roles of 
social responsibility specialist.

Dr. Kholoud Barjas Alabdulkarem
Assistant Professor in the Department of Social Studies - Social Work - College of Arts 

 King Saud University in Riyadh

املسؤولية  االجتماعية،  اخلدمة  أقسام  املفتاحية:  الكلمات 
االجتماعية، أخصائي مسؤولية اجتماعية، اجملتمع السعودي، اإلعداد 

املهين.
إعداد  التعرف على مدى  إىل:  الدراسة  هدفت هذه  امللخَّص: 
طالب اخلدمة االجتماعية للقيام أبدوار أخصائي مسؤولية اجتماعية، 
وهل أقسام اخلدمة االجتماعية يف اجلامعات السعودية ميكن بدورها 
إعداد أخصائيني اجتماعيني  ليفيد يف  العلمي واملهين  إرثها  تقدم  أن 
وقد  االجتماعية،  مسؤولياهتم  ملمارسة  واملهارة  ابملعرفة  مسلحني 
توصَّلت الدراسة إىل عدد من النتائج، منها: وضوح مفهوم املسؤولية 
معرفة  وجود  وتبني  االجتماعية،  اخلدمة  طالبات  لدى  االجتماعية 
متوسطة لدى طالبات اخلدمة االجتماعية يف املستويني السابع والثامن 
أبدوار أخصائي املسؤولية االجتماعية. وكذلك اتضح أنَّ هناك اتفاق 
بني املشاركات يف اجملموعات األربعة على أنه ال يوجد إعداد واضح 
املسؤولية  ملمارسة  اجلامعة  داخل  االجتماعية  اخلدمة  مهنة  ملمارسي 
االجتماعية. كما أمجعت مجيع اجملموعات النقاشية أهنا مل تتلَق أية ورش 
وأوصت  اجتماعية.  مسؤولية  أخصائي  لدور  ممارستهم  تعزز  تدريبية 
الدراسة جبملة من التوصيات، أبرزها: ضرورة تطوير املقررات الدراسية 
يف أقسام اخلدمة االجتماعية مبا يتوافق مع التقدم االجتماعي املتسارع 
واملشكالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت ظهرت يف اجملتمع 
ممارسة  على  االجتماعية  اخلدمة  ممارسي  تساعد  حبيث  السعودي؛ 

أدوارهم كأخصائي مسؤولية اجتماعية. 

Keywords: Social work departments, social responsibility, 
social responsibility specialist, Saudi society, professional prepa-
ration. 

Abstract: This study aimed to identify the extent to which so-
cial work students are prepared to play the roles of a social respon-
sibility specialist, and whether social work departments in Saudi 
universities can, in turn, present their scientific and professional 
legacy to benefit the preparation of social workers armed with 
knowledge and skill to exercise their social responsibilities. A num-
ber of results have been presented, some of which are: the concept 
of social responsibility among female social work students has been 
clear. It was also found that female social work students at the sev-
enth and eighth levels had moderate knowledge of the roles of the 
social responsibility specialist. Also, it  was found out that there is 
an agreement among the participants in the four groups that there is 
no clear preparation for social work practitioners within the univer-
sity to practice social responsibility. Also, all focus groups agreed 
that they did not receive any training workshops that reinforce their 
practice of the role of social responsibility specialist. The study rec-
ommended a number of recommendations, most notably: the need 
to develop academic curricula in social work departments in line 
with the rapid social progress and the social, economic and cultural 
problems that have emerged in the Saudi society, so as to help so-
cial work practitioners to exercise their roles as social responsibility 
specialists.
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مقدمة:
املوضوعات  االجتماعية من  املسؤولية  يعدُّ موضوع 
اليت حتظى أبمهية كبرية على مستوى العمل االجتماعي، 
أفراد  جلميع  واملساندة  الدعم  تقدمي  حول  تدور  واليت 

اجملتمع الذي حيتاجون إىل ذلك.
و يف القطاع اخلاص تعين ممارسة املسؤولية االجتماعية 
أنَّ لدى األفراد والشركات واجًبا أبن يعمل كل منهما 
مثل  الشركات  من  وكثري  واجملتمع ككل.  البيئة  لصاحل 
تلك اليت لديها سياسات "خضراء" جعلت من املسؤولية 
 Kinton,) االجتماعية جزًءا ال يتجزأ من مناذج أعماهلا

.(W: 2019

وتعدُّ اخلدمة االجتماعية إحدى املهن املتخصصة يف 
عملية حتديد احتياجات اجملتمع بوجه عام، واحتياجات 
الفئات األكثر احتياًجا بوجه خاص، بل إنَّ األخصائيني 
االجتماعيني مت تدريبهم على مهارات حتديد الفئات أو 
اجلماعات املستهدفة ألي مشروع أو برانمج )أبو النصر، 
التقارب  من  نوع  هناك  فإنَّ  وعليه   )122  :2016
االجتماعية  اخلدمة  وأهداف  رؤية  بني  ما  واالتساق 
واملسؤولية االجتماعية للشركات، وهذا ما أكَّدته نتائج 
حال  يف  أنَّه  على   )2019( وروسكوليت  قوتيا  دراسة 
وجود عالقة تعاون جيدة بني مهنة اخلدمة االجتماعية 
وجمال املسؤولية االجتماعية وتبادل اخلربات بينهما، ميكن 
أن يعود ذلك ابلنفع على اجملتمع ككل. وكذلك يعتقد 
مقابلتهم خالل  الذين متت  االجتماعيون  األخصائيون 
واملسؤولية  االجتماعية  اخلدمة  بني  العالقة  أنَّ  الدراسة 
االجتماعية للشركات عنصر أساسي يف حل املشكالت 
بينهما  املعلومات  وتداول  مشاركة  وأنَّ  االجتماعية، 
يؤدِّي إىل نوع من الشمول والتكامل يف تقدمي اخلدمات 

اجملتمعية.
ومن هذا املنطلق، كان البد من العمل على إعداد 
وتدريب ممارسي اخلدمة االجتماعية يف مؤسسات التعليم 
العايل يف اجلامعات السعودية من خالل أقسام اخلدمة 

االجتماعية للقيام أبدوار أخصائي مسؤولية اجتماعية. 
مشكلة الدراسة:

يعدُّ اإلحساس ابملسؤولية االجتماعية من أهم العوامل 
املؤثرة إجيااًب يف التنمية اجملتمعية بوجه عام، ويتحقق ذلك 
للمسؤوليات  اجملتمع ومؤسساته  أفراد  من خالل حتمل 

املتوقعة منهم.
وابلنظر إىل اململكة العربية السعودية جند أنَّ املسؤولية 
االجتماعية يف القطاع اخلاص انلت أمهية ومكانة متميزة، 
من   ،2030 اململكة  لرؤية  األهداف  أحد  بوصفها 
خالل أتكيدها على الدور املهم واإلسهام الكبري لتحقيق 
االجتماعية،  التنمية  يف  وأتثريها  االجتماعية  املسؤولية 
مؤكدة على أنَّ حتقيق املنجزات واحلفاظ عليها لن يتحقق 
االجتماعية  للمسؤولية  واملواطن  املؤسسات  بتحمل  إال 

)رؤية اململكة 2030(.
أثناء  حتدايت  اململكة  يف  املؤسسات  هذه  وتواجه 
للمسؤولية االجتماعية واليت برزت من خالل  ممارستها 
اإلسرتاتيجي  الدور  غياب  وأمهها  الراهن  الوضع  حتليل 
للمسؤولية االجتماعية يف الشركات؛ حيث إنَّ املسامهات 
يف الغالب تُبىن على اعتبارات فردية أو مومسية وبشكل 
للشركات  االجتماعية  املسؤولية  إسرتاتيجية  رمسي)  غري 
هناك  أنَّ  على  يدل  مما  السعودية(،  العربية  اململكة  يف 
حاجة لتوظيف أخصائيني اجتماعيني مت إعدادهم معرفًيا 
ومهاراًي، ومن مثَّ يتضح أمهية وعيهم هبذا الدور وضرورة 
الوعي  وأمهية  أكثر،  ومتخصص  أكرب  بدرجة  إعدادهم 
إبمكانية مسامهة مهنة اخلدمة االجتماعية يف هذا اجملال.
فاخلدمة االجتماعية ممثلة يف األخصائيني االجتماعيني 
وتدفع  تساعد  اليت  اإلنسانية  املساعدة  مهن  طليعة  يف 
اإلنسان حنو االهتمام ابجملتمع الذي يعيش فيه من خالل 
ما يُعرف ابملسؤولية االجتماعية، واليت تنعكس من خالل 
اهتمام األخصائي االجتماعي وإميانه بضرورة دفع عجلة 
التنمية بكل عناصرها حنو املزيد من التقدم، وهلذا تعدُّ 
املسؤولية االجتماعية من أهم السلوكيات اليت جيب أن 



47 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتامعية، ع1، ص ص 45-64،  جامعة تبوك )1442هـ/2021م(

يتحلى هبا األخصائي االجتماعي )األمحري، 2017: 
.)83

ومن هنا ميكن القول أبمهية وجود أخصائي مسؤولية 
لتويل  وتطبيقياً  ونظراًي  أكادميًيا  وُمعد  مؤهل  اجتماعية 
املسؤولية االجتماعية يف جماالت املمارسة املهنية كافة، 
لألخصائي  املهين  اإلعداد  خالل  من  ذلك  ويتحقق 
االجتماعي وتزويد طالب اخلدمة االجتماعية مبقررات 
متخصصة يف املسؤولية االجتماعية، إضافة إىل تزويدهم 
اجملتمع  بثقافة  املرتبطة  واملعايري  ابلقيم  خاصة  مبعارف 
جمال  يف  منها  يستفاد  اليت  ابلعلوم  مرتبطة  ومعارف 
املهارات  أيًضا إىل تطوير  املسؤولية االجتماعية، إضافة 
والقيم اليت جيب اكتساهبا يف جمال املسؤولية االجتماعية. 
وهذا ما دفع الباحثة إىل تناول هذه القضية البحثية وهو 
ندرة الدراسات اليت تناولت اخلدمة االجتماعية واملسؤولية 
املمارسة  واقع  معه  جُيهل  مما  الشركات،  االجتماعية يف 
املهنية للخدمة االجتماعية يف جمال املسؤولية االجتماعية 
احلالية  الدراسة  مشكلة  فإن  ولذا،  اخلاص.  القطاع  يف 
اخلدمة  إعداد طالب  التعرف على مستوى  تتحدَّد يف 
االجتماعية للقيام أبدوار أخصائي مسؤولية اجتماعية.

أمهية الدراسة:
َتْكُمن أمهية الدراسُة احلاليُة يف النقاط اآلتية:

جتسري الفجوة البحثية يف جمال املسؤولية االجتماعية؛ . 1
الباحثة-  علم  حدِّ  على  دراسة-  توجد  ال  حيث 
مسؤولية  أخصائي  أدوار  تناقش  عربية  علمية 

اجتماعية. 
تسليط الضوء واستثارة االهتمام األكادميي مبوضوع . 2

املوضوعات  من  يعدُّ  الذي  االجتماعية  املسؤولية 
احليوية اليت هتتم بعالج القضااي االجتماعية.

وضرورة . 3 أمهية  حنو  األكادمييني  أنظار  توجيه   
تضمني املناهج واخلطط الدراسية ملوضوع املسؤولية 
اخلدمة  ختصص  يف   – الطلبة  وتعليم  االجتماعية 

جمال  يف  حديثًا  وأسلواًب  مفهوًما  االجتماعية- 
على  إجيايب  أثر  من  له  ملا  االجتماعية  املسؤولية 

ممارسة اخلدمة االجتماعية.
تفيد نتائج هذه الدراسة وزارة املوارد البشرية والتنمية . 4

االجتماعية للتخطيط لربامج التأهيل املهين؛ حبيث 
املسؤولية  أخصائي  أدوار  حمور  على  الرتكيز  يتم 

االجتماعية ضمن الورش التدريبية والتأهيلية.
تفيد نتائج هذه الدراسة منظمات القطاع اخلاص، . 5

هذا  حنو  اهتمامها  وتوجيه  اجلامعات  وعي  بعد 
ألدوار  معدين  هلا،  بشرية  بتوفري كوادر  املوضوع 

منظمة وعلمية مت أتهيلهم عليها. 
أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسُة لتحقيق اهلدف الرئيس:
التعرف على واقع إعداد طالب اخلدمة االجتماعية 

للقيام أبدوار أخصائي مسؤولية اجتماعية.
فرعية،  أهداف  عدُة  اهلدف  هذا  ويندرج حتَت 

هي:
 التعرف على أدوار أخصائي املسؤولية االجتماعية 	 

من وجهة نظر طالب اخلدمة االجتماعية.
التعرف على واقع مناهج تعليم اخلدمة االجتماعية 	 

ابلتعريف بدور أخصائي مسؤولية اجتماعية.
التعرف على واقع التدريب امليداين ابلتعريف بدور 	 

أخصائي مسؤولية اجتماعية.
أسئلة الدراسة:

التساؤل  على  لإلجابة  الدراسُة  تسعى هذه 
لرئيس: ا

ما واقع إعداد طالب اخلدمة االجتماعية للقيام 
أبدوار أخصائي مسؤولية اجتماعية؟

فرعية،  تساؤالت  عدُة  التساؤل  هذا  حتَت  ويندرج 
هي:

ما أدوار أخصائي املسؤولية االجتماعية؟
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يف  االجتماعية  اخلدمة  تعليم  مناهج  واقع  ما 
اجتماعية؟ مسؤولية  أخصائي  بدور  التعريف 

بدور  التعريف  يف  امليداين  التدريب  واقع  ما 
اجتماعية؟ مسؤولية  أخصائي 

مفاهيم الدراسة:

 	 :Responsibility Social املسؤولية االجتماعية
رغم أنَّ مصطلح املسؤولية االجتماعية يعود إىل فرتة 
من الزمن فإنَّه مل تتحدد مالمح هذا املفهوم ومل يتم تعريفه 
بشكل حمدد وقاطع، إذ مازال إىل اليوم حييط به الكثري 
من الغموض، ومازال هناك جدل كبري وواسع حول هذا 
الزهراين  النصر2016؛  )أبو  العلوم  خمتلف  يف  املفهوم 

وآخرون2016؛ احلناكي 2010(.
املسؤولية   Muller عرف  النفسي  اجلانب  فمن 
االجتماعية "أبنَّ يكون تفكري الفرد وسلوكه يعكسان 
يتضمن  والذي  املسؤول  السلوك  حنو  وأهدافه  رغباته 
التقاليد  واحرتام  حقوقهم  واحرتام  ابآلخرين  االهتمام 
واألعراف والقيم االجتماعية للمجتمع والشعور ابملسؤولية 
 Muller,)."إليها ينتمي  اليت  اجلماعة  حنو  الذاتية 

(1969:30

Robert& Ste- رومن اجلانب االجتماعي فقد ذك
ven أبن املسؤولية االجتماعيـة: تعدُّ ذات طـابع اجتماعي 

عدة  تسهم  بل  لوحده،  الفرد  عاتق  على  تقع  ال  فهي 
مثل:  ورعايتها  تنميتها  واجتماعية يف  تربوية  مؤسسات 
األسرة واملدرسة واجلامعة واملسجد واملؤسـسة اإلعالميـة 
وغريها من مؤسسات اجملتمع، فالشعور ابملسؤولية وحتمل 
تبعاهتا يسهم بشكل إجيايب يف حتقيق التكيف النفسي 
النفسي االجتماعي، وتزداد قدرته على  التوافق  وحتقيق 
تقبل نفـسه والواقـع الـذي يعيـشه، وتساعده على ختطي 
تكفيه  بطرائق  حياته  تعرتض  اليت  والصعاب  العقبات 

 .)Robert& Steven, 1987( مباشرة 
أمَّا املسؤولية االجتماعية يف اخلدمة االجتماعية: فهي 

كما جاء يف قاموس مصطلحات اخلدمة االجتماعية" 
للواجب  وسلوكه  ضمريه  ووعي  الفرد  ويقضه  إدراك 

.)192  :2011 )جربين،  واالجتماعي  الشخصي 
اخلاص:  القطاع  ملنشآت  االجتماعية  واملسؤولية 
مستدام  أثر  خلق  على  ابلعمل  الطوعي  التزامها  هي 
لتنمية اجملتمع واالقتصاد والبيئة، وأن يكون ذلك ضمن 
الداخلية  وأنشطتها  عالقاهتا  كافة  يف  إسرتاتيجيتها 
واخلارجية )إسرتاتيجية املسؤولية االجتماعية للشركات يف 
اململكة العربية السعودية(، بينما أشار الدخيل أبهنا :عبارة 
عن توجيه املسؤولية أو الثقة أو اللوم ألكثر من منظمة، 
فعلى سبيل املثال قد توجه مسؤولية التلوث إىل مصانع 
معينة وهيئات أخرى، األمر الذي يتطلب حتميل تلك 
املصانع واهليئات املسؤولية ومطالبتهم يف اإلسهام بقوة 
.)74 )الدخيل،2020:  املشكلة  وحل  اجلو  لتنظيف 

وعلى الرغم من هذه التعاريف فإنَّه مل يوجد حتديد 
قاطع وشرح دقيق عن ماهية املسؤولية االجتماعية بوجه 
خاص،  بوجه  للشركات  االجتماعية  واملسؤولية  عام، 
سوى كون تلك التعريفات تسهم يف إاثرة التفكري حنو 
كيفية التزام ومسؤولية املنشئة جتاه اجملتمع الذي تعمل به؛ 
لذا كان من الضروري على األكادميي العمل على حتديد 
واختبار املسؤولية االجتماعية هبدف تقدمي قاعدة علمية 
قوية للممارسني، وعلى اخلدمة االجتماعية خاصة كعلم 
ومهنة أن يكون هلا دور يف حتديد هذا املفهوم ملا تؤديه 
من دور مهم يف السعي لتحقيق التنمية املستدامة وحل 
املشكالت االجتماعية، وحتقيق الرفاهية ألفراد اجملتمع. 
إجرائي  تعريف  صياغة  ميكن  سبق  ما  على  وبناء 
أبهنا:  اخلاص  القطاع  يف  االجتماعية  املسؤولية  ملفهوم 
ثقافة أخالقية تتشكل من وعي وإدراك ترتجم يف سلوك 
مسامهة الشركات واملنظمات يف إطار احلقوق واملسؤوليات 
حلول  إجياد  يف  للمشاركة  ابألدوار  املتتابعة  والواجبات 
حتقق التنمية املستدامة والتحسني من مستوى اخلدمات 

لنيل رفاهية جملتمع. االجتماعية والبيئية واالقتصادية 
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تناولت  اليت  البحوث  من  عدد  على  الباحثة  اطلعت 
املسؤولية االجتماعية، ووجدت أنَّ هناك شح كبري يف تعريف 
وماهية أخصائي مسؤولية اجتماعية. ومن هنا تعرف الباحثة 
مفهوم أخصائي املسؤولية االجتماعية أبنه: هو املمارس يف 
القطاع اخلاص )شركات- بنوك- مؤسسات..إخل(، ويكون 
لديه التزام جتاه نفسه وجمتمعه سواء على املستوى الفردي أو 
اجلماعي، من خالل فهمه لدوره يف حتقيق أهدافه واهتمامه 
ابآلخرين، وذلك من خالل مشاركته يف حل مشكالت 

اجملتمع وحتقيق املنفعة العامة.
اإلطار النظري للدراسة:
1- الدراسات السابقة:

يعدُّ االهتمام ابملسؤولية االجتماعية من أهم العوامل 
املؤثرة إجيابًيا يف التنمية اجملتمعية بوجه عام؛ لذا شكَّلت 
دراسة املسؤولية االجتماعية موضع اهتمام الباحثني ألمهيته 
الدور  األفراد واجملتمعات، ونظرًا ألمهية  البالغة يف حياة 
الذي يقوم به الشباب يف تنمية اجملتمع كانت العديد من 
الدراسات املوجهة لبحث املسؤولية االجتماعية لديهم.

ويف هذا الشأن ُتشري نتائج دراسة الفحيلة )2018( 
احلكومية  اجلامعات  اجملتمعية يف  املسؤولية  واقع  أنَّ  إىل 
توفر  يف  متثلت  توفره  مالمح  وأبرز  متوسط،  السعودية 
احلكومية  اجلامعات  يف  اجملتمعية  املسؤولية  إسرتاتيجية 
موافقون  البحث  عينة  وأن  متوسطة،  بدرجة  السعودية 
تطبيق  تواجه  اليت  والصعوابت  املعوقات  على  بشدة 
السعودية. احلكومية  اجلامعات  يف  اجملتمعية  املسؤولية 

ويقع على عاتق مؤسسات التعليم التوعية ابملسؤولية 
االجتماعية ملنسوبيها، وملعرفة الدور الذي تقوم به الربامج 
اإلرشادية يف تنمية للمسؤولية االجتماعية. قدم العوضي 
عن  الكشف  إىل  هتدف  دراسة   )2020( وطالفحة 
فاعلية برانمج تدرييب لتنمية املسؤولية االجتماعية، وقد 
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  أظهرت 

الدراسات  معلمي  لدى  اجملتمعية  املسؤولية  تنمية  يف 
االجتماعية تعزى للربانمج التدرييب، وُتشري نتائج دراسة 
يف  ملحوظ  اخنفاض  حدوث  إىل   )2016( عمارة 
املسؤولية  مستوى  وارتفاع  الفوضوي،  السلوك  مستوى 
االجتماعية لدى أفراد اجملموعة التجريبية الذين تعرضوا 

اإلرشادي. للربانمج 
وانقشت دراسة صمادي والبقعاوي )2015( الفروق 
الثانوية  املرحلة  طالب  لدى  االجتماعية  املسؤولية  بني 
يف منطقة حائل، كشفت نتائج الدراسة إىل أنَّ مستوى 
املسؤولية االجتماعية لطالب املرحلة الثانوية يف منطقة 
حائل ويف ضوء املعيار اإلحصائي للدراسة كان متوسطًا 
مرتفًعا، وأشارت النتائج إىل قلة اهتمام األسر ومؤسسات 
التنشئة االجتماعية يف اململكة العربية السعودية يف تنمية 
لقلة وعيهم  األبناء  لدى  االجتماعية  املسؤولية  مستوى 
عن  الدراسة  نتائج  وكشفت  املفهوم.  هذا  مثل  أبمهية 
أبناء األسر ذات  لدى  املسؤولية كان مرتفًعا  أن حتمل 
أنَّ  إىل  النتائج  وأشارت  آالف،  عشرة  املرتفع  الدخل 
مستوى املسؤولية كان أفضل لدى الطالب الذين كان 
مستوى تعليم أابئهم جامعي فأعلى. وفيما يتعلق مبستوى 
تعليم األم فأشارت نتائج الدراسة أنَّ مستوى املسؤولية 
االجتماعية لدى الطالب الذين مستوى تعليم أمهاهتم 
جامعي فأعلى أفضل من الطالب الذين مستوى تعليم 

أمهاهتم أقل من ذلك.
وإذا كان الشعور ابملسؤولية االجتماعية لكافة أفراد 
جمال  يف  العاملني  للممارسني  أمهية  أكثر  فإنه  اجملتمع 
اخلدمة االجتماعية على وجه اخلصوص، ويف هذا الشأن 
إىل  هدفت  واليت   )Dugmore, 2013( دراسة  جاءت 
الكشف عن توقعات األخصائيني االجتماعيني يف مدينة 
Gauteng فيما يتعلق مبشاركتهم يف املنظمات، وتوصلت 

الدراسة إىل أنَّ األخصائيني االجتماعينب مؤهلني متاًما 
للقيام أبدوار املسؤولية االجتماعية للشركات، من خالل 
االستفادة من مهاراهتم املتعددة سواء كانت الدقيقة أو 
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املتوسطة والكبرية، وكانت املمارسة مع أصحاب املصلحة 
الداخليني واخلارجيني مهمة بوجه خاص، ابلنظر إىل أنَّ 
هذا هو جمال التدخل الذي كان أكثر اجملاالت نقًصا يف 
العمل االجتماعي. وأشارت النتائج إىل أنه من املمكن أن 
يتم دمج الرفاهية يف أدوار العمل االجتماعي املهين كجزء 
من املسؤولية االجتماعية يف املنظمات، وميكن أن يعمل 
لتحقيق  قيمة  أدوارًا  املهنيون  األخصائيون االجتماعيون 
أهداف املسؤولية االجتماعية للشركات، ومن بينها تغيري 
اجلهود ملعاجلة املشكالت االجتماعية وحتدايت التحول 

اليت يعاين منها جمتمع جنوب إفريقيا.
واخلدمة  االجتماعية  ابملسؤولية  يتصل  وفيما 
واليت   )2015(  Lorenz دراسة  جاءت  االجتماعية 
هدفت إىل استكشاف جتارب األخصائيني االجتماعيني 
يف املنظمات األمريكية، مبا يف ذلك دورهم يف املسؤولية 
أنَّ  إىل  الدراسة  وتوصلت  للمنظمات،  االجتماعية 
األخصائيني االجتماعيني األكثر تقديرًا عن بقية املوظفني 
بشكل  العالقات  بناء  على  قادرين  قدراهتم،  بسبب 
فعال، وتنفيذ التغيري ورؤية األشياء من منظور خمتلف عن 
زمالئهم يف العمل. ويستخدم األخصائيون االجتماعيون 
مهاراهتم يف اخلدمة االجتماعية يف عملهم اليومي حىت 
الشركات ميكن  أنَّ  ويعتقدون  التجارية،  أدوارهم  ضمن 
أن تستفيد من وجود املزيد من األفراد من منظور اخلدمة 

منظماهتم.  يف  االجتماعية 
وتشري النتائج من وجهة نظر العينة إىل أنَّ برامج 
املسؤولية االجتماعية تضمنت الشركات التابعة ملنظمة 
التطوع والتربعات املالية والشراكات مع املنظمات غري 
الرحبية هبدف إحداث أتثري أو كنوع من رد اجلميل 
والتواصل مع اجملتمع، على الرغم من عدم حتمل أيٍّ 
من األخصائيني االجتماعيني املسؤولية املباشرة عن 
تنفيذ برامج املسؤولية االجتماعية للشركات ضمن 
مواقعهم، وكانوا مجيع األخصائيني االجتماعيني على 
للشركات  االجتماعية  املسؤولية  برامج  مباهية  دراية 

ملنظمتهم. ومن طرق مشاركة املنظمات يف أنشطة 
األحداث  رعاية  كانت  االجتماعية  املسؤولية 
مثل:  املوظف  هبا  يهتم  اليت  الربامج  يف  واملسامهة 
التربعات جلامعاهتم، وتنظيم فعاليات تطوعية على 
مستوى الشركة، ومنح اإلجازات لألفراد للعمل يف 

اجملتمع. 
وقام كل من Gotea &Rosculet )2019( بدراسة 
يف  االجتماعية  املسؤولية  موضوع  عرض  إىل  هدفت 
أي  االجتماعيني،  األخصائيني  منظور  من  املنظمات 
مدى الرتابط بني املسؤولية االجتماعية للشركات واخلدمة 

االجتماعية.
املسؤولية  أخصائيني  أنَّ  إىل  الدراسة  خلصت 
االجتماعية يف املنظمات ال يهتمون كثريًا ابملشكالت 
اليت حتدث يف اجملتمع الذي تعمل فيه املنظمة، مما 
يدل على فهم سطحي للقضااي االجتماعية. وتعتمد 
االجتماعية  املسؤولية  أخصائيني  تفاعل  كيفية 
للشركات مع اجملتمع على كل شركة وعلى أساسها 

والسياسات اليت تروج هلا. 
معظم  أنَّ  من  الرغم  على  أنه  النتائج  وأشارت 
األخصائيني االجتماعيني الذين متت مقابلتهم كانوا 
على دراية مبفهوم املسؤولية االجتماعية للشركات. 
واملمارسات  املعلومات  أدلة  توفري  أن  وأوضحت 
اجليدة يف اخلدمة االجتماعية واملسؤولية االجتماعية 
للشركات ميكن أن يساعد املتخصصني يف املسؤولية 
حاجة  سبب  فهم  على  للشركات  االجتماعية 
ليكونوا  الشركات  إىل  االجتماعيني  األخصائيني 
قادرين على تنفيذ مشروعات التنمية اجملتمعية؛ حيث 

القدرة على دعمهم.  الدولة  ال متلك مؤسسات 
الذين  املوظفني  أنَّ  املستجيبني  بعض  ويعتقد 
يتطوعون يف املنظمات غري احلكومية أو املشاركة يف 
بعض األحيان يف املشروعات والفعاليات ابلشراكة 
مع املنظمات غري احلكومية، أهنم يكتسبون مهارات 
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خاصة يف: تنمية احلس األخالقي، والروح املدنية، 
الضعيفة  الفئات  لدعم  واالستعداد  والتسامح، 
ويطورون الدافع للعمل معهم بصورة ممتعة؛ ألنَّ نتيجة 
االجتماعية  املشكالت  تقلص  يف  ستظهر  عملهم 

اجتماعي. التواصل  وتعزيز 
واألخصائيني  االجتماعية  ابملسؤولية  يتصل  وفيما 
األخصائيني  أنَّ  اجلربين)2011(  دراسة  أشارت 
االجتماعية  ابملسؤولية  إحساس  لديهم  االجتماعيني 
بوجه عام، إال أنَّ هناك تفاوت يف املوافقة على املسؤولية 
لثقافة  الفهم  ضعف  إىل  النتائج  وأشارت  االجتماعية. 
يف  التدخل  وبني  بينها  واخللط  االجتماعية  املسؤولية 
املوافقة على  الرفض وعدم  السياسية من خالل  األمور 
وجود  وأظهرت  االجتماعية،  املسؤولية  جوانب  بعض 
فروق بني اجتاهات األخصائيني العاملني الذكور واإلانث 
وجمال  اخلربة  متغريات  أتثري  يتضح  مل  اإلانث،  لصاحل 
املمارسة والعمر ومصدر الشهادة على الشعور ابملسؤولية 

االجتماعية. 
اخلدمة  مقررات  أهم  أحد  امليداين  التدريب  ويعد 
االجتماعية. وانقشت األمحري يف دراستها )2017( أبرز 
إسهامات التدريب امليداين يف تنمية املسؤولية االجتماعية 
التحفيز  أبرزها:  لدى طالبات اخلدمة االجتماعية، من 
إدراك  يف  واملسامهة  اجلماعية،  األعمال  يف  للمشاركة 
وعائدها  اخلريية  اجلمعيات  يف  التطوع  لقيمة  الطالبات 
على اجملتمع، إضافة إىل ما يسهم به من اهتمام الطالبات 
ابألحداث اجلارية يف اجملتمع، وعن املعوقات اليت حتد من 
إسهام التدريب امليداين يف تنمية املسؤولية االجتماعية قلة 
عدد أايم التدريب امليداين، إثقال عاتق الطالبات أبعمال 
ليست من عملهن، مما يُهدر وقت وجهد الطالبة، ومن 
مثَّ ُيسهم يف إضعاف املسؤولية االجتماعية لديهن، إضافة 
إىل ضعف املستوى املهين للمشرفات يف املدرسة، مما يؤثر 
على إفادهتن للطالبات فيما يُنمي املسؤولية االجتماعية 

لديهن.

2- املسؤولية االجتماعية يف القطاع اخلاص:

أهداف املسؤولية االجتماعية يف القطاع اخلاص:	 
 تتمثل أهداف املسؤولية االجتماعية يف املنظمات 

:)18 :2016 )الزهراين وآخرون، 

الرتكيز على نتائج األداء والتحسني املستمر.	 
وتنظيم 	  أدوارها  حتديد  يف  املنظمات  مساعدة 

. نشطتها أ
توفري أفضل شروط السالمة لإلنسان والبيئة احمليطة.	 
حتقيق االنسجام مع املواثيق واألعراف الدولية.	 
توسيع دائرة االهتمام بقضااي املسؤولية االجتماعية. 	 
يف 	  املستدامة  للتنمية  صلبة  قاعدة  إبجياد  اإلسهام 

اجملتمع.
تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان بدرجاهتا املتفاوتة.	 
العمل على غرس بذور الثقة والطمأنينة يف املنظمة 	 

وتبين أسلوب شفاف.
جماالت املسؤولية االجتماعية يف القطاع اخلاص:	 

رئيسة  جماالت  أربعة  االجتماعية  للمسؤولية 
:)519  :2000 هي)الغزايل، 

املسؤولية القانونية: واليت تعين مراعاة القانون والبعد . 1
عن اجلرمية.

املســؤولية االجتماعية: وتعين مراعاة حقوق اآلخريــن . 2
واحملافظة عليها وعدم اإلضرار هبــا، وإماطة األذى 
عن الطريق، واحرتام حقوق اجلار، وحقوق الوالدين 

واألقارب. 
األخالق . 3 مكارم  مراعاة  تعين  األخالقية:  املسؤولية 

الطيبة. الوجه والكلمة  الناس وأقلها طالقة  مع 
املسؤولية الشرعية: وتعين االلتزام حبدود هللا، أوامره . 4

ونواهيه، وأداء الواجبات واالبتعاد عن احملرمات.
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عناصر املسؤولية االجتماعية يف القطاع اخلاص: 	

عثمان  لتصور  تبًعا  االجتماعية  املسؤولية  وتتكون 
اآلخر  منهما  ينمي كٌل  عناصر  ثالثة  من   )1973(

الرتتيب: على  وهي  ويقويه، 

االهتمام: ويشري إىل ارتباط الفرد ابجلماعة اليت ينتمي -	
إليها عاطفًيا؛ حبيث حيرص على استمرار تقدمها 
أو  عامل  أي  وجماهبة  أهدافها،  وبلوغ  ومتاسكها 
ومن  تفككها،  أو  إلضعافها  يؤدِّي  قد  ظرف 
)االنفعال  االهتمام  عنصر  على  الدالة  املؤشرات 
مع اجلماعة بصورة ال إرادية، االنفعال مع اجلماعة 
ويقـوم  املتفكـر  االهتمام  الفرد،  يدركها  بصورة 
من  األعلى  املستوى  مـنهج موضوعي وهو  علـى 
مستوايت االهتمام ابجلماعة املرتبط بنمو العقل(، 

.)1973:12 )عثمان، 
الفرد -	 وإدراك  وعي  إىل  العنصر  هذا  يشري  الفهم: 

فهم  الفهم:  مؤشرات  ومن  اجملتمعية،  للمسؤولية 
اجلماعة  حاضر  تؤثر يف  التـي  واألوضاع  العوامل 
احليوية  مؤسساهتا  ومعرفة  إليها،  ينتمي  اليت 
ومنظماهتا ونظمها وعادهتا، وقيمها وأيديولوجيتها 
الفرد  وإدراك  اترخيها،  فهم  االجتماعية، كذلك 
اليت  اجلماعة  على  وقراراته  وتصرفاته  أفعاله  آلاثر 

.)29  :1994 والنيال،  )كفايف  إليها  ينتمي 
الفرد -	 خالهلا  من  ميارس  اليت  العملية  هي  املشاركة: 

أدوارًا فاعلة يف احلياة االجتماعية جملتمعه، وتكون 
لديه الفرصة ألن يشارك يف وضع األهـداف العامة 
للمجتمع، ومساعدة اجلماعة يف إشباع حاجاهتا 
وحل مشكالهتا والوصـول إلـى أهدافها )اجلوهري، 

.)323 :2001

االختالف بني املسؤولية االجتماعية وبني العمل 	 
اخلريي والرايدة االجتماعية والتطوع:

املسؤولية  بني  البعض  لدى  لبس  هناك  أنَّ  جند 

اطلعت  وقد  املفاهيم،  من  العديد  وبني  االجتماعية 
الباحثة على عدد من البحوث اليت تناولت موضوعات 
قريبة من مفهوم املسؤولية االجتماعية، ووجدت أنَّ هناك 
التنوع والتعدد،  العديد من املفاهيم املتباينة، ونظرًا هلذا 
فقد كان املناسب أخذ بعض هذه املفاهيم ومقارنتها مع 
مفهوم املسؤولية االجتماعية وذلك هبدف الوقوف على 
أهم نقاط التغاير بينهم، لنصل من خالل هذا العرض 
املسؤولية  مفهوم  بني  واالختالف  التشابه  أوجه  على 

منها. القريبة  األخرى  واملفاهيم  االجتماعية 
املسؤولية االجتماعية والعمل اخلريي: أوضح احلناكي 
اخلريي،  والعمل  االجتماعية  املسؤولية  بني  فروق  عدة 
فعلى مستوى األهداف، تسعى املسؤولية االجتماعية إىل 
حل مشكلة اجتماعية عليها إمجاع الغالب. أما األعمال 
اخلريية فقد عرب عنها أبهنا يف الغالب هي أعمال فردية 
يقوم هبا املالك أنفسهم، وهتدف لسد حاجة يراها املتربع 
)احلناكي، 2010:  والكتمان  شخصًيا وحتاط ابلسرية 

.)221
أما على النطاق املؤسسي، فقد أظهر عبدالعال أنَّ 
املسؤولية االجتماعية قائمة على العمل املؤسسي بعكس 
األعمال اخلريية اليت قلياًل ما تتصف ابلعمل املؤسسي، 
إىل جانب ذلك فاملسؤولية االجتماعية هتتم بقياس األثر 
فيها  األثر  يقاس  ما  قلياًل  اليت  اخلريية  األعمال  خبالف 

)عبدالعال، 2018: 18(.
ذكرت  االجتماعية:  والرايدة  االجتماعية  املسؤولية 
الناجم أنَّ رايدة األعمال االجتماعية هي أحد مظاهر 
وصور املسؤولية االجتماعية اليت متثل أحد القيم اجملتمعية 
العاكسة النتماء الفرد جملتمعة )الناجم، 2018: 96(. 
أمَّا ابن سعيد )2014( فقد عرضت عدة فروق بني 
املسؤولية االجتماعية والرايدة االجتماعية، فعلى مستوى 
الربامج فإنَّ املسؤولية االجتماعية براجمها يف العادة تقدم 
وأهلية(،  )حكومية  منظمات  قبل  من  تطوعي  بشكل 
دون وجود هدف للربح املادي، ويكون هدفها الرئيس 
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هو تفعيل دور املنظمة يف خدمة اجملتمع. أمَّا مشروعات 
الرايدة االجتماعية فهي تسعى لتنفيذ مشروعات رحبية 
)متويل ذايت( ختدم قضااي اجتماعية. وهذا ما جيعله خمتلًفا 
عن برامج املسؤولية االجتماعية اليت تفتقد يف العادة إىل 
ضمان االستمرارية والدميومة على اعتبار إمكانية توقفها 
يف أي وقت تقرر فيه املنظمة ذلك. وهي بذلك تتفاوت 
املسؤولية  برامج  متيز  العال سابًقا يف  ما ذكره عبد  عن 

االجتماعية ابالستدامة.
برامج  أنَّ  سعيد  ابن  فبينت  األفكار  حيث  ومن 
املسؤولية االجتماعية تقدم من خالل طرح أفكار تقليدية 
متكررة، بينما تشرتط برامج رايدة األعمال طرح أفكار 
املشكالت االجتماعية  إبداعية خالقة يف حل وعالج 

)ابن سعيد،2014 : 81 (. 
املسؤولية االجتماعية والتطوع: أبدى عبدالعال أهم 
وفسر  والتطوع،  االجتماعية  املسؤولية  بني  التمايزات 
ذلك أبنَّ املسؤولية االجتماعية عمل اجتماعي مؤسسي 
صاعد خيدم أبعاد واضحة االقتصاد واجملتمع والبيئة، أما 
واجلهد  الوقت  يقدم  عاطفي  فردي  عمل  فهو  التطوع 
الشرحية  أنَّ  ذلك  إىل  إضافة  سامية،  ألهداف  واملال 
والعمالء  اجملتمع  هم  االجتماعية  للمسؤولية  املستهدفة 
احملتاجني  فئة  من  فهم  التطوع  أما  واملوردين،  واملوظفني 

 .)18  :2018 )عبدالعال، 
أنَّ  الباحثة  السابق، تستخلص  العرض  خالل  ومن 
املسؤولية  بني  تشابه  هناك  أنَّ  مثلما  اختالفات  هناك 
االجتماعية واملفاهيم االخرى، واليت حصرهتا الباحثة يف 
هذه الدراسة يف ) العمل اخلريي- الرايدة االجتماعية- 
عمل  أبهنا  االجتماعية  املسؤولية  متيز  ولعل  التطوع(، 
ومشكالت  عالج  إىل  يهدف  مؤسسي  اجتماعي 
اجتماعية، هو السمة املشرتكة للمسؤولية االجتماعية يف 
يتم  مل  أنه  الحظت  الباحثة  إنَّ  إال  الدارسات،  أغلب 
حتديد السمات أو الصفات اليت متيز أخصائي مسؤولية 
االجتماعية عن غريه، واليت كان هلا النصيب األكرب من 
املتحدة على  اململكة  الدراسات األجنبية. كتجربة  قبل 

للشركات،  االجتماعية  املسؤولية  جمال  يف  املثال  سبيل 
فكانت هناك جمموعة من املهارات الرئيسة اليت ينبغي أن 
تتوافر لدى أخصائي املسؤولية االجتماعية يف املنظمات، 
واملهارات  الشخصية  املهارات  العمل،  مهارات  وهي: 

.(Ismail, 2009) التقنية 

3- املسؤولية االجتماعية واخلدمة االجتماعية:
مير اجملتمع السعودي مبرحلة تتميز ابلتغريات السريعة 
ويعاين وجود مشكالت وحتدايت تعوق مسرية التنمية، 
حاله يف ذلك حال الكثري من اجملتمعات النامية. أييت 
ذلك متزامًنا مع نقص واضح يف اجلوانب التنموية اليت 
حيتاج إليها أفراد اجملتمع وكافة مؤسساته اليت تُعىن بتنمية 
االهتمام  ويزداد  اإلنسان.  حياة  يف  البشرية  اجلوانب 
يف  والتحدايت  املشكالت  هذه  مع  التعامل  بضرورة 
الوقت احلاضر بسبب شح املوارد املالية وتردي األوضاع 
رايدي  دور  إىل  احلاجة  يفرض  مما  العاملية،  االقتصادية 
أكثر فاعلية يف حتديد األولوايت والتخطيط اجليد لتنمية 
املوارد البشرية بكفاءة عالية. وحيتاج اجملتمع إىل املشاركة 
ابلشكل  اإلنسانية  املهن  توظيف  خالل  من  اجملتمعية 
املناسب خلدمة أفراد اجملتمع ومساعدهتم حنو االستفادة 
)جريين،  السليم  ابلشكل  اجملتمعية  التنمية  عناصر  من 

 .)184  :2011
ومتثل اخلدمة االجتماعية Work Social منذ ظهورها 
ووقائية  عالجية  وأهداف  ومبادئ  قيم  من  حتمله  مبا 
وتنموية إحدى أهم املهن اليت ميكن أن تسهم يف مواجهة 
حتدايت العصر احلديث، كمشكالت ازدايد احلاجة خللق 
فرص عمل الشباب، وتطوير وعالج مشكالت التعليم، 
والتخفيف من حدة الفقر، وإدارة املوارد الطبيعية بصفة 
إال  الصحية واالجتماعية،  املشكالت  سليمة، ومعاجلة 
إنه يف ظل تسارع املعرفة وتطوير أساليب املمارسة والتوجه 
حنو حتقيق ما يعرف ابقتصاد املعرفة، أصبح هناك ضغطًا 
أساليب  من  تطور  أبن  االجتماعية  اخلدمة  مهنة  على 
)ابن  اجملتمع  وقضااي  الراهنة  املشكالت  مع  تعاطيها 
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اجلامدة  القوالب  عن  واالبتعاد   .)75 سعيد،2014: 
التقليدية، والتفكري أبمناط جديدة وحديثة تنسجم وعملية 
التنمية لتكون مبثابة استجابة للمتغريات املتسارعة ومواكبة 
للتحول العاملي واحمللي حنو مفهوم املسؤولية االجتماعية 
الذي يعد أحد التوجهات احلديثة اليت استفادت منها 
العديد من العلوم واملهن لتحقيق التقدم على مستوايت 

خمتلفة.
فاملسؤولية االجتماعية تعدُّ ابرقة أمل منظمة للمسامهة 
يف عالج بعض مشكالت اجملتمع يف الدول النامية بصفة 
خاصة، ومنها الفقر، والبطالة، واألمية، وتلوث البيئة...
رئيس  دور  االجتماعية  اخلدمة  ملهنة  جيعل  وهذا  إخل. 
لكوهنا متخصصة  نظرًا  االجتماعية؛  املسؤولية  يف جمال 
ومهتمة بعملية مواجهة املشكالت ) أبو النصر، 2015: 

.)131
فإنَّ هذا املفهوم واهلدف للخدمة االجتماعية جيسد 
االتساق ما بني املهنة واملسؤولية االجتماعية من حيث 
الرؤية واألهداف والقيم، فموضوع املسؤولية االجتماعية 
االجتماعية،  اخلدمة  ختصص  يف  رئيس  بشكل  يدخل 
ويعدُّ من جماالت املمارسة املهنية احلديثة، كذلك يعدُّ 
األخصائيون  هبا  يلتزم  واليت  الرئيسة  املهنية  املبادئ  من 
النصر،  )أبو  املمارسة  جماالت  خمتلف  يف  االجتماعيون 

.)219  :2015
فمهنة اخلدمة االجتماعية تساعد وتدفع األخصائيني 
الذي  ابجملتمع  االهتمام  حنو  املمارسني  االجتماعيني 
يعيش فيه من خالل ما يعرف ابملسؤولية االجتماعية، 
اليت تنعكس من خالل اهتمام األخصائي االجتماعي، 
وإميانه بضرورة دفع عملية التنمية بكل عناصرها حنو املزيد 
من التقدم. ومن الطبيعي أن ختتلف درجة هذا االهتمام 
من أخصائي اجتماعي إىل آخر وتتأثر ببعض العوامل 
اليت تعوق تطبيق هذه املسؤولية ابلشكل السليم )جريين، 

 .)184 :2011
وهذا ما أكَّدته دراسة قوتيا وروسكوليت )2019( 

واخلدمة  للمنظمات  االجتماعية  املسؤولية  بني  العالقة 
واليت  االجتماعيني  األخصائيني  منظور  من  االجتماعية 

نتائجها: أبرز  كانت من 
أنَّ معظم املتخصصني الذين متت مقابلتهم يف اخلدمة 
االجتماعية  املسؤولية  مبفهوم  دراية  على  االجتماعية 
للشركات، ومن أبرز العبارات اليت ذكرت حول مفهوم 
املسؤولية  املثال:  سبيل  على  االجتماعية  املسؤولية 
االجتماعية للشركات هي وسيلة للتفاعل وحتقيق رفاهية 
حتسني  على  االجتماعية  املسؤولية  وتنطوي  اجملتمع، 
ويعدُّ  للمجتمع،  واالقتصادية  االجتماعية  األوضاع 

االجتماعي. التغيري  عوامل  من  االقتصاديون 
جمال  يف  املفيد  من  أنه  أيًضا  الدراسة  وأوضحت   
املتخصصني  توظيف  للشركات  االجتماعية  املسؤولية 
ألنَّ  راجع؛  وهذا  االجتماعية  العلوم  جمال  يف  املدربني 
احتياجات  لتشخيص  املهارات  لديهم  املهنيني  هؤالء 
النوعي  للتدخل  للتطبيق  قابلة  حلول  وإجياد  اجملتمع، 
وكذلك  بنجاح،  الشركة  تقرتحه  الذي  املشروع  لتنفيذ 
تقدمي الدعم يف تشكيل سياسات الشركة القائمة على 
املهارات بطريقة  فكرة احرتام حقوق اإلنسان، وممارسة 

اجملتمع. مع  اجليد  والتواصل  الشركة  جتاه  مهنية 
 )2013( دوقمور  حدد  فقد  أخرى،  انحية  ومن 
العوامل اليت ميكن أن تعزز أو تعوق األخصائي االجتماعي 
لالنضمام يف املسؤولية االجتماعية للمنظمات. ومن أهم 

العناصر اليت عرضها دوقمور ما يلي:

اخلدمة 	  ممارسة  أسس  من  االستفادة  ميكن 
التدخالت  يف  وتطبيقها  العمالء،  مع  االجتماعية 
القطاع  الشركات يف  التغيري يف  املصممة إلحداث 

اخلارجي للشركة.
االجتماعيني يف 	  األخصائيني  أنَّ  األحباث  أظهرت 

يف  للغاية  حمدودة  مشاركة  لديهم  إفريقيا(  )جنوب 
جمال املسؤولية االجتماعية للمنظمات.
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االجتماعية: 	  املسؤولية  تقع  املنظمات  من  يف كثري 
واملوارد  والتسويقية  القانونية،  الوحدات  يف 
البشرية، وابلتايل ال تعدُّ من اختصاص األخصائي 

االجتماعي.
جمال 	  ضمن  االجتماعي  األخصائي  دور  لتوسيع 

والشركات، البد  للمنظمات  االجتماعية  املسؤولية 
ابلصدق  يتسمون  الذين  العليا  القيادات  دعم  من 

والكاريزما والسمعة احلسنة.
ومما سبق يتبني دور مهنة اخلدمة االجتماعية يف جمال 
املسؤولية االجتماعية، كمجال جديد وحديث، ال يلقى 
العربية  من املتخصصني املهنيني ال سيما يف اجملتمعات 
على  واملكافئ ألمهيته سواء  واملناسب  الكايف  االهتمام 
مستوى التعليم أو البحث أو املمارسة مقارنة ابجملتمعات 

األخرى )أبو النصر، 2015: 122(.

4- أخصائي مسؤولية االجتماعية:
وحاجة  االجتماعية  املسؤولية  مفهوم  حلداثة  نظرًا 
برامج  تنفيذ  يف  متخصصني  لوجود  األعمال  منشآت 
املسؤولية االجتماعية بشكل علمي وفعال، جاء االهتمام 
من قبل العديد من الدراسات إبعداد أخصائيني للمسؤولية 
االجتماعية، ليكونوا على قدر من اخلربة واملهارة الكافية 
لالضطالع أبدوارهم الفعالة واملؤثرة داخل اجملتمع. وهذا 
اليت أشارت إىل  برهنته دراسة عبدالرحيم )2014(  ما 
أمهية أتسيس قسم للمسؤولية االجتماعية يتوىل ختطيط 
وتنفيذ وتقومي برامج املسؤولية االجتماعية، على أن يتم 
تعيني أخصائيني اجتماعيني له ) أبو النصر، 2016: 

.)113

مهارات أخصائي مسؤولية اجتماعية:	 
ذكر Ismail )2009( أبرز املهارات اليت ينبغي أن 
تتوافر لدى أخصائي املسؤولية االجتماعية يف املنظمات 

املختلفة، ومن أمهها ثالث مهارات:

مهارات العمل.. 1
مهارات التعامل مع األفراد.. 2
املهارات التقنية.. 3

املختلفة،  التصورات  بناء  العمل:  ومن بني مهارات 
مهارات االتصال، واختاذ القرار، الوعي التجاري، إجادة 
االبتكار،  املعلومات،  تكنولوجيا  مع  التعامل  مهارات 

املشكالت.  القيادة وحل  اإلسرتاتيجي،  الوعي 
من  تغطي جمموعة  فإهنا  األشخاص:  مهارات  أمَّا 
تطوير  والتعاطف،  التكيف  القدرة على  مثل:  املهارات 
اآلخرين يف اجملتمع، أتثري ما يسمَّى ابلقوة الناعمة، أي 
دون احلاجة إىل االعتماد على النفوذ، والوعي السياسي 
واإليثار والعمل التطوعي ومعرفة مهارات تعلم الكبار. 
وتشمل املهارات الفنية: اخلربة يف جمال التقنية، فهم 
ومهارات  اآلاثر،  حول  تصورات  ووضع  تقييم  عملية 
وقواعد  قوانني  ومعرفة  املصلحة،  أصحاب  مع  احلوار 
حقوق اإلنسان، وأخريًا احلرص على موضوع االستدامة.
املقرتحات  من  عدد   )8102(  Osagie وأضاف 
منها:  االجتماعية  املسؤولية  أخصائي  مهارات  لتطوير 
للشركات  االجتماعية  املسؤولية  قادة  مع  االجتماع 
وطلب  زايرة  الفكر،  مراكز  يف  املشاركة  اآلخرين؛ 
املشورة من الشركات الرائدة وأخصائني وقادة املسؤولية 
متعددة  شراكات  يف  التعاون  للشركات؛  االجتماعية 
أصحاب املصلحة؛ والتعاون مع الشركات الناشئة، التعلم 

الرمسي.
جيب  أعاله،  املذكورة  املهارات  جمموعة  على  وبناًء 
يتميز أخصائي املسؤولية االجتماعية مبجموعة من  أن 
 )2009( Ismail الكفاءات لتطوير العمل، فقد ذكر
أنَّ أخصائي املسؤولية االجتماعية جيب أن يتمتع بستة 
كفاءات أساسية، وهي: فهم متطلبات تنمية اجملتمع، 
الرحبية،  الشركات  يف  األرابح  وحتقيق  القدرات،  وبناء 
التجارية  واألعمال  املصلحة،  أصحاب  وعالقات 
خلدمة  وتسخريها  اجملتمعية،  والشراكة  اإلسرتاتيجية 
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االجتماعية  املسؤولية  أخصائي  فإن  مث،  ومن  اجملتمع، 
للمنظمات لديهم جمموعة واسعة من اخليارات الوظيفية 
العامة  الصحة  ومبادئ  البشرية،  املوارد  تسويق  مثل: 
األخالقي،  االستثمار  البيئية،  املوارد  وإدارة  والسالمة، 
العالقات العامة، ومراعاة اجلوانب األخالقية يف جماالت 

االجتماعي. والبحث  اجملتمع  موارد  وتنمية  العلوم 
وذكر Rosculet&Gotea )2019( أنَّه جيب أن 
االجتماعية  املسؤولية  يف  اجليد  املتخصص  لدى  يكون 
يف املنظمات معرفة عامة ابلتسويق والتسويق االجتماعي 
واخلدمة االجتماعية من أجل أن يكون قادرًا على إنشاء 
وإدارة مشروعات اجتماعية أفضل، سواء ابلنسبة لصورة 
يف  املوجودة  االجتماعية  املشكالت  ولتقليل  الشركة 

اجملتمع.

مهام أخصائي مسؤولية اجتماعية:	 
أورد Patten )6102( أنه يقع على عاتق أخصائي 

املسؤولية االجتماعية جمموعة من املهام منها:

التقريب بني الثقافات والدول املختلفة.. 1
حتويل منتسيب اإلدارة العليا إىل حمرتفني.. 2
حتويل الثقافة اخلريية إىل عمل مهين.. 3
تكامل الصدق يف اتصاالت الشركة ومسؤولياهتا.. 4

املسؤولية  أخصائي  مهام  استنتاج  ميكن  كما 
ملهنة  الوظيفي  الوصف  حتليل  خالل  من  االجتماعية 
أخصائي مسؤولية اجتماعية، فعلى سبيل املثال أوردت 
جمموعة وجا القابضة )2019( يف الرايض مهام وظيفية 

منها:  االجتماعية  املسؤولية  ألخصائي 

القانون . 1 التزامها بروح  للتحقق من  الشركات  مراقبة 
واملعايري األخالقية وعادات وقيم اجملتمع.

للشركات . 2 االجتماعية  املسؤولية  مبادرات  تصميم 
وتطويرها ابلتنسيق مع أصحاب املصلحة الداخليني 
وتنفيذها  حملية  مشروعات  وختطيط  واخلارجيني، 
لدعم اجملتمع احمللي، وإعالم املوظفني وإشراكهم يف 

تلك اجلهود.

ابملسؤولية 3.  املتعلقة  والرؤى  الفنية  اخلربة   تقدمي 
حتديد  يف  واملساعدة  للشركات،  االجتماعية 
الشامل  والربانمج  الشاملة  اإلسرتاتيجية واألهداف 

للشركة.
الداخليني . 4 الرئيسيني  املصلحة  أصحاب  إشراك 

واخلارجيني يف اإلسرتاتيجية والربامج اجملتمعية والعمل 
املشروعات  حول  معهم  والتواصل  عليها،  معهم 

والنتائج.
ضوء . 5 يف  وتقييمها  وحتليلها  املبادرات  أثر  مراقبة 

واختاذ  االحنرافات  وحتليل  احملددة،  األهداف 
اإلجراءات التصحيحية.

إعداد التقرير السنوي اخلاص ابملسؤولية االجتماعية . 6
وإجنازاهتا  الشركة  استثمارات  يعكس  مبا  للشركات 

يف هذا اجملال.
وحتديد . 7 اجملال،  يف  االجتاهات  أحدث  مواكبة 

التشغيلية،  للعمليات  املستمر  التحسني  مبادرات 
وتنفيذ هذه املبادرات.

اإلجراءات املنهجية:
من  هلا  يكون  وأن  البد  علمية  دراسة  أي  إنَّ 
يكفل  مبا  الدراسة  إجراء  خطوات  حتدد  إسرتاتيجية 
هذا  يتكامل  منها؛ حبيث  املرجوة  األهداف  حتقيق  هلا 
وفيما  وأهدافها،  الدراسة  مشكلة  مع  املنهجي  اإلطار 
يلي سنوضح اإلجراءات املنهجية هلذه الدراسة وذلك 

اآليت:  النحو  على 

نوع الدراسة ومنهجها:
استعراض 	  دراسة وصفية؛ حيث مت  الدراسة:  نوع 

عدد من الدراسات السابقة ذات العالقة ابملسؤولية 
مجع  آلية  تشكيل  يف  سامهت  واليت  االجتماعية 

البياانت، وحتديد بنود دليل املقابلة.
 	 Focus( املستهدفة  اجلماعات  الدراسة:  منهج 

إىل  للوصول  ُيستخدم  منهج كيفي  وهو   )Grou
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معرفة وفهم طبيعة املشكلة، وجيري اختيار املشاركني 
على أساس اشرتاكهم يف مسات حمددة وخصائص 
من  املنهج  هذا  ويتكون  الدراسة.  مبوضوع  تتعلق 
جمموعة من احللقات النقاشية املخططة هبدف مجع 
معلومات نوعية عن موضوع حمدد. ومن مثَّ التوصل 
حول  البياانت  أو  املالحظات،  من  جمموعة  إىل 
املوضوع؛ حبيث يتم اخلروج مبجموعة من البدائل اليت 
تفيد يف اختاذ القرارات، أو الوصول إىل حلول حمددة 

(Krueger, 1994 للمشكلة )العامري، 2017 ؛
وقد مت اختيار هذا املنهج يف الدراسة احلالية؛ ألنه 
يتيح للباحث التفاعل املباشر مع االستجاابت املختلفة 
للمشاركني )مفردات العينة(، كما يتيح له فرصة التوضيح 
والتحقق  األسئلة  لتتابع  الفرصة  إاتحة  عن  فضاًل  هلم، 
من الردود وفق منهجية معينة، وميتاز هذا املنهج أيًضا 
بكونه يُعطي الباحث فرصة ملالحظة لغة اجلسد، ومن 
مثَّ استكمال اإلجاابت اللفظية للدراسة، كما أنَّ التأثري 
املقابلة  يف  املشاركني  أو  اجملموعة  أفراد  بني  املتناغم 
اجلماعية يوصل إىل نتائج وبياانت وأفكار قد ال يكون 
من السهل الكشف عنها يف املقابالت الفردية أو من 
خالل صحائف االستبانة؛ حيث إنَّ هناك أفكارًا تصاغ 
األفراد، كل فرد يطرح  من خالل مشاركة جمموعة من 
فكرة أو رأي يكمله رأي الفرد اآلخر، وهكذا حىت خترج 
الفكرة بشكل متكامل، ويف ذات الوقت تكون خمتلفة 

عن فكرة الفرد الواحد )السبيت، 2015 :60(
وبناء على ما سبق فإنَّ مجع أفكار خمتلفة ومتنوعة 
فئات )طالبات اخلدمة االجتماعية( عن ماهية  أربع  من 
الكشف  يساعد يف  اجتماعية،  أخصائي مسؤولية  أدوار 
عن مدى معرفتهم وخربهتم حول موضوع الدراسة. فكما 
ذكرت ويب أنَّ هذه املقابالت اجلماعية املتعمقة تدور حول 
اجتاهات ومرئيات املشاركني عن بعض املفاهيم أو الربامج 
أو اخلدمات أو املنتجات، واليت تتبلور من خالل التفاعل 

مع اآلخرين )الضحيان وآخرون، 2017: 280(.

 وقد استخدمت هذه الدراسة أربع جمموعات نقاشية 
تتكون من )37 مشاركة(، ومت عقدها بشكل متتايل، 
الباحثة إبدارهتا من خالل صياغة دليل مقابلة  وقامت 
يتضمن احملاور الرئيسة للدراسة، وقد مت اختيار جمموعتني 
من طالبات تدريب )1( يف املستوى السابع، وجمموعتني 

من طالبات تدريب )2( يف املستوى الثامن.
أداة مجع البياانت:

جلمع 	  اجلماعية  املقابلة  على  الباحثة  اعتمدت 
جمموعات  أربع  بتكوين  وقامت  الدراسة:  بياانت 
نقاشية، ترتاوح أعداد كل مجاعة من )8 – 12( 
اجللسة  عمل  مت  حيث  جمموعة؛  يف كل  مشاركة 
النقاشية مع كل جمموعة على حدى. ومت صياغة 
دليل مقابلة الذي يتكون من مخسة أسئلة أساسية: 
انتقايل،  سؤال  متهيدي،  سؤال  استهاليل،  )سؤال 
سؤال رئيس، وسؤال هنائي(، ويرتبط ارتباط مباشر 

هبذه الدراسة سؤاالن:
السؤال الرئيس: تساؤالت الدراسة األساسية.

السؤال النهائي: يتضمن ملخص النتائج اليت 
مت االتفاق عليها.

نقاشية 	  حلقة  يف  للمشاركة  اجملموعات  دعوة  متت 
خمططة ومنظمة: وقامت الباحثة إبدارة اجللسة وقد

بني مجيع  البينية  التفاعالت  من  إجراء جمموعة  مّت 
الباحثة  قيادة  حتت  املناقشة،  يف  املشاركني  األعضاء 
أفراد  والنقاش بني  التفاعل  تنظيم  النقاش(، ومت  )رئيسة 
كل جمموعة؛ حبيث يبقى النقاش يف بؤرة املوضوع من 
خالل توجيه أسئلة حمددة، وسعت الباحثة إىل السماح 
لكل عضو يف اجلماعة ابلنقاش وتنشيط مجيع األعضاء 
يف عملية التفاعل، إضافة إىل توفري مناخ مريح وهادئ يتم 
فيه إجراء التفاعل والنقاش، وكان مدة كل جلسة نقاشية 

من )90 – 120( دقيقة.

دليل 	  جودة  من  التأكد  مت  املقابلة:  دليل  جودة 
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من  على مخسة  عرضة  من خالل  الدراسة  مقابلة 
ما  وذلك  الدراسة،  جمال  يف  املختصني  األساتذة 
ُيسمَّى )بصدق احملكمني(، كما مت عرضه أيًضا على 
مخسة من العاملني يف وحدة املسؤولية االجتماعية 
يف الغرفة التجارية يف الرايض، وذلك هبدف التأكد 
واملعلومات  للمهارات  شامل  املقابلة  دليل  أنَّ  من 

املختلفة وذلك ما ُيسمَّى )ابلصدق اخلارجي(.
نتائج 	  إىل  الدراسة  توصلت  الدراسة:  أداة  ثبات 

مشاهبة من جمموعات الدراسة األربعة، ويشري ذلك 
حيث  الدراسة؛  يف  املستخدمة  األداة  ثبات  إىل 
تعتمد املناهج الكيفية على النتائج املشاهبة للتأكد 

من ثبات األداة املستخدمة يف الدراسة. 
جمتمع البحث وعينة الدراسة:

قسم 	  امليداين،  التدريب  طالبات  البحث:  جمتمع 
الدراسات االجتماعية، ختصص خدمة اجتماعية، 
كلية اآلداب، جامعة امللك سعود )السابع والثامن(.

املنهج 	  لطبيعة  نظرًا  القصدية(  )العينة  العينة:  نوع 
املستخدم يف هذه الدراسة املنهج الكيفي ابستخدام 
اجلماعات املستهدفة Group Focus والذي حيدُّ 
الوصول  صعوبة  حاالت كثرية  يف  استخدامه  من 
اجتماع  يتطلب  حيث  الدراسة؛  يف  املشاركني  إىل 
املشاركات يف أوقات معينة وأماكن حمددة، والدراسة 
خارج  هبن  االجتماع  يصعب  فتيات  مع  تتعامل 
املؤسسات الرمسية، وذلك راجع للقيود االجتماعية، 
فضاًل عن صعوبة توفري أماكن مناسبة ومواصالت 
خاصة بنقلهن. كما أنَّ الدراسة تتطلب نوعية حمددة 
من املشاركات، وهن طالبات اخلدمة االجتماعية يف 
البكالوريوس، وروعي يف  السنة األخرية من مرحلة 
اختيار الطالبات أن يكونون أمتمن ما نسبته %90 
حصيلة  لديهن  يكون  حىت  وذلك  املقررات،  من 
معرفية عن املقررات الدراسية وما حتتويه من معرفة 

وخربات.
حدود الدراسة:

احلدود املكانية: مت تطبيق الدراسة يف جامعة امللك 	 
سعود- الرايض.

احلدود الزمانية: مُجعت بياانت هذه الدراسة من 	 
استغرقت  إىل 1441/7/17ه  1441/5/28ه 

مجع البياانت اخلاصة ابلدراسة فصل دراسي.
حتليل النتائج ومناقشتها:

النتائج املتعلقة ابلسؤال األول: ما أدوار أخصائي 
املسؤولية االجتماعية؟

من خالل حتليل النقاشات اجلماعية واستخالص 
آراء اجملموعات حول إدراكهم ملفهوم أخصائي املسؤولية 
الدراسة  عينة  أفراد  لدى  وعي  وجود  تبني  االجتماعية 
)الطالبات( عن األدوار اليت يؤدِّيها أخصائي املسؤولية 
إجراء  بعد  اجملموعات  اتفقت  حيث  االجتماعية؛ 
على  النقاش،  حلقة  وإدارة  بينهم  البينية  التفاعالت 
األدوار اآلتية ألخصائي املسؤولية االجتماعية من وجهة 

نظر

 عينة الدراسة:

تصميم مبادرات املسؤولية االجتماعية.	 
االجتماعية 	  املسؤولية  مبادرات  عن  التقارير  إعداد 

االجتماعية  املراكز  أو  الشركات  هبا  قامت  اليت 
بشكل دوري.

متابعة أثر املبادرات وتقوميها.	 
ختص 	  اليت  والدراسات  العلمية  ابلبحوث  القيام 

آراء  واستطالع  االجتماعية،  املسؤولية  مبادرات 
اجملتمع ابملبادرات واالقرتاحات لتحسينها.

واحتياجاته، 	  اجملتمع  وقضااي  مستجدات  متابعة 
والرتكيز على املسؤولية الكبرية جتاه الفئات املهمشة.
هناك  أنَّ  النقاشية  اجملموعات  مجيع  أمجعت  وقد 
تتداخل بني أدوار أخصائي املسؤولية االجتماعية بدرجة 
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األخصائي  وعمل  االجتماعية  اخلدمة  مهنة  مع  كبرية 
أكَّدته دراسة دوقمور )2013(  ما  االجتماعي، وهذا 
واملسؤولية  االجتماعية  اخلدمة  ارتباط  أوضحت  واليت 
االجتماعية للمنظمات يف القواسم املشرتكة بينهما، واليت 
ميكن أن تسهل مهمة األخصائي االجتماعي ملمارسة 

اجتماعية. مسؤولية  أخصائي 
الدراسة،  عينة  أفراد  أن  السابقة  النتيجة  وُتظهر 
أدوار أخصائي مسؤولية  معرفة ال أبس هبا عن  لديهم 
اجتماعية، كما ميكن رد هذه النتيجة أيًضا إىل معارف 
اخلدمة االجتماعية املوجودة عند الطالبات املشاركات، 
االجتماعي  األخصائي  حتمل  ضرورة  على  تؤكد  واليت 
اخلدمة، كما  متلقني  واألفراد  اجملتمع  جتاه  ملسؤولياته 
هبا  يقوم  اليت  األدوار  على  واملعارف  العلوم  هذه  تؤكد 
األخصائي االجتماعي، واليت تتقارب وتتسق مع أدوار 

االجتماعية.  املسؤولية  أخصائي 
النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين: واقع مناهج تعليم 
املسؤولية  التعريف أبخصائي  االجتماعية يف  اخلدمة 

االجتماعية؟
تبني من خالل حتليل املناقشات اجلماعية واتفاق 

يلي: ما  اجملموعات 

املعارف 	  أنَّ  النقاشية  اجملموعات  مجيع  اتفقت 
أخصائي  أدوار  مبمارسة  اخلاصة  واملعلومات 
خالل  من  تقدم  واليت  االجتماعية،  املسؤولية 
املقررات الدراسية تعدُّ ضعيفة جًدا إن مل تكن غري 

موجودة. 
تبني من خالل النقاشات اجلماعية أنَّ بعض املناهج 	 

االجتماعية  املسؤولية  ملوضوع  تضمني  فيها  يكون 
بوجه عام إال أهنا ختلو متاًما من املوضوعات اخلاصة 

أبخصائي مسؤولية اجتماعية. 
ومل 	  يعلموا  مل  أهنم  النقاشية  اجملموعات  وضحت   

متطلبات  ضمن  من  تطوعية  أنشطة  أبية  يشاركوا 
االجتماعية،  اخلدمة  ختصص  يف  النظرية  املقررات 

وهذا يشري إىل عدم تبين القسم مثل هذه األنشطة 
وطالب  القسم  بني  االتصال  وسائل  ضعف  أو 

االجتماعية. اخلدمة 
أية 	  يتلقوا  مل  أهنم  النقاشية  اجملموعات  مجيع  أمجعت 

ورش تدريبية يف املقررات تعزز ممارسة لدور أخصائي 
اجتماعية. مسؤولية 

قصورًا  النتائج  تعكس  السابق  العرض  من خالل 
دور  ملمارسة  االجتماعية  اخلدمة  طالب  إعداد  يف 
أخصائي مسؤولية اجتماعية، فعملية اإلعداد هي إعداد 
متوسع، كما  وغري  بسيط  وبشكل  العامة  للممارسة 
يف  االجتماعية  اخلدمة  أقسام  دور  قصور  أيًضا  يتضح 
عقد الورش التدريبية الداعمة للمناهج الدراسية، واليت 
أدوارهم  ملمارسة  اخلرجيني  مهارات  صقل  على  تعمل 
كأخصائي مسؤولية اجتماعية، وهذا ما أكَّدته دراسة 
جربين)2011( أنَّ حضور الدورات والندوات له أمهية 
خاصة للممارسني االجتماعيني؛ حيث يتاح هلم الفرصة 
يف جتديد معلوماهتم ومهاراهتم واحلفاظ على مستوايهتم 

املمارسة.  يف  اجليدة 
التطوعية  الورش  تنظيم  قصور يف  أيًضا  تبني  كما 
املوجَّهة للمجتمع احمللي، يف حني أنَّ أفراد عينة الدراسة 
فقد  األعمال،  هذه  مثل  يف  للمشاركة  ميول  لديهم 
شاركوا  قد  املشاركني  أنَّ  النقاش  جمموعات  أظهرت 
قسمهم  خارج  التطوعية  األعمال  من  جمموعة  ونظَّموا 
القسم  عن  مستقلة  طالبية  )مبادرات  األكادميي 
األكادميي(: مثل مبادرة فريق النور التعليمية ضمن اندي 
ملستشفى  الذهاب  عن  عبارة  وهو  الطالبية،  الشراكة 
امللك عبدهللا لألطفال والقيام بتدريسهم؛ نظرًا لوجودهم 
أي  تلقي  دون  سنوات  رمبا  أو  لشهور  املستشفى  يف 
تعليم، إضافة إىل املشاركة يف اندي االحتياجات اخلاصة 
وتنظيم الدورات والقيام ابألنشطة والرحالت اليت ختص 

اإلعاقة.  ذوي  فئة 
التدريب  واقع  الثالث:  ابلسؤال  املتعلقة  النتائج 
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اجتماعية؟ مسؤولية  أبخصائي  التعريف  يف  امليداين 
تبني من خالل حتليل املناقشات اجلماعية واتفاق 

يلي: ما  اجملموعات 

االجتماعية 	  اخلدمة  أقسام  يف  امليداين  التدريب  أنَّ 
اخلدمة  مهنة  ملمارسة  اخلرجيني  إعداد  على  يعمل 
وغري  بسيطة  وبصورة  عاًما  إعداًدا  االجتماعية 
متوسعة، وليس هناك تركيز أو إدراج هذه األعمال 
حتت مسمَّى املسؤولية االجتماعية أو األدوار اليت 
يقوم هبا أخصائي املسؤولية االجتماعية، بل العمل 

املمارس. به  يقوم  أن  جيب 
أنَّ هذا اإلعداد من وجهة نظر الطالبات املشاركات 	 

الدراسة يعدُّ جيًدا نوًعا ما، فكل طالب  يف هذه 
جتاه  ومسؤوليته  دوره  حول  معلومة  أو  خربة  لديه 
سطحي  بل  عميقة،  بصورة  ليس  ولكن  اجملتمع، 

ما. نوًعا 
اتفقت اجملموعات املشاركة على أنَّ التدريب امليداين 	 

له دور يف اكتساب قيم وأخالقيات املهنة واليت تتعدد 
وتتنوع، ومن ضمنها قيمة املسؤولية االجتماعية.

مل 	  أهنم  النقاشية  اجملموعات  مجيع  أمجعت  كذلك 
يتلقوا أية ورش تدريبية يف تدريبهم امليداين تعزز من 

اجتماعية. مسؤولية  أخصائي  دور  ممارسة 
حيتجن 	  أهنن  الدراسة  هذه  يف  املشاركات  اتفقن 

من  أكثر  املهارات  تعلم  إىل  امليداين  التدريب  يف 
املعلومة  ميلكن  مواقف كثرية  وأهنن يف  املعلومات، 
ليس  ولكن  اجتماعية؛  مسؤولية  أخصائي  عن 

التطبيق.  على  القدرة  لديهن 
يف 	  املطلوبة  القراءات  إجناز  أنَّ  املشاركات  ترى   

الطالب  إلعداد  املشرفون  يطلبها  واليت  التدريب 
لفهم املسؤوليات املهنية، تكاد ختلو من موضوعات 
أخصائي  وأدوار  عام،  بوجه  االجتماعية  املسؤولية 

خاص. بوجه  االجتماعية  املسؤولية 
كما تبني من النقاشات أنَّ عدم اطالع بعض مشريف 	 

اجلامعة على االجتاهات احلديثة يف اجملال، قد يؤثر 
هو  ما  ونقل كل  اإلشراف  يف  األداء  على  ذلك 

للطالب. حديث 

هناك  أنَّ  النتائج  ُتظهر  السابق  العرض  خالل  من 
قصورًا يف إعداد خرجيي اخلدمة االجتماعية، واملتمثل يف 
مرحلة التدريب امليداين ملمارسة دور أخصائي املسؤولية 
الورش  عقد  يف  قصور  أيًضا  يتضح  االجتماعية، كما 
على  تعمل  واليت  امليداين  للتدريب  الداعمة  التدريبية 
أدوارهم كأخصائي  ملمارسة  اخلرجيني  مهارات  صقل 
دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  اجتماعية.  مسؤولية 
األمحري ) 2017( واليت أكَّدت نتائجها على ضرورة 
تكثيف الدورات التدريبية يف جمال املسؤولية االجتماعية 

امليداين. التدريب  لطالبات 
 كما تبني أيًضا أن هناك خلل يف العملية اإلشرافية 
العملية  التقليدية يف  املعارف واجلوانب  واالعتماد على 
التدريبية، وهذا ما أثبتته دراسة اهلالالت )2015( واليت 
طلبة  تواجه  اليت  املعوقات  أهم  من  أنَّ  نتائجها  بينت 
التدريب امليداين، املعوقات املرتبطة ابملشرف امليداين وأنَّ 
أي تقصري من جانبه يعدُّ من املعوقات املهمة اليت تؤثر 

يف مدى استفادة الطلبة من التدريب.
يتم  امليداين ال  التدريب  الباحثة يف  ومن واقع خربة 
التدريب أصاًل كأخصائي مسؤولية اجتماعية، وحمدودية 
املؤسسات اليت يتم تدريب الطالب فيها؛ حيث تنحصر 
غالًبا يف اجملاالت التقليدية )املدرسي– طيب-أتهيلي(، 
اليت  اجملتمع  يف  والتغريات  املستجدات  مع  يتناىف  وهو 

تتيح لألخصائي العمل يف عدة مؤسسات.
التوصيات واملقرتحات:

أواًل: التوصيات:
املسؤولية  حول  ومؤمترات  حماضرات  على  العمل   .1
املسؤولية  وأخصائي  عام،  بوجه  االجتماعية 
االجتماعية بوجه خاص، لنشرها كثقافة بني أفراد 
اجملتمع، مبا يساعد على وجود متخصصني يف تنفيذ 
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وفعَّالة.  علمية  بصورة  االجتماعية  املسؤولية  برامج 
اخلدمة  أقسام  الدراسية يف  املقررات  تطوير  ضرورة   .2
االجتماعية مبا يتوافق مع التقدم االجتماعي املتسارع 
واملشكالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت 
ظهرت يف اجملتمع السعودي؛ حبيث تساعد ممارسي 
اخلدمة االجتماعية على ممارسة أدوارهم كأخصائي 

مسؤولية اجتماعية. 
حث أقسام اخلدمة االجتماعية يف اجلامعات على   .3
الدراسية  للمناهج  الداعمة  التدريبية  الورش  عقد 
ملمارسة  اخلرجيني  مهارات  على صقل  تعمل  واليت 

اجتماعية. مسؤولية  أدوارهم كأخصائي 
دعوة أقسام اخلدمة االجتماعية للتعاون مع عمادة   .4
تنظيم  اجملتمع يف  الطالب ومكاتب خدمة  شؤون 

السعودي. للمجتمع  املوجَّهة  التطوعية  الورش 
االهتمام إبعداد أخصائي املسؤولية االجتماعية يف   .5
االهتمام  يكون  االجتماعية؛ حبيث  اخلدمة  أقسام 
يوازي  التطبيقية  النواحي  من  اجملتمعية  ابملسؤولية 

النظري. اإلعداد 
اخلدمة  )أقسام  اجلامعات  بني  فعالة  شراكة  إجياد   .6
االجتماعية؛  اخلدمات  مراكز  مع  االجتماعية( 
لتقدمي برامج تستهدف تنمية املسؤولية االجتماعية 

االجتماعية.  اخلدمة  طالب  لدى 

اثنًيا: املقرتحات:
الدراسية  املقررات  حتليل  تستهدف  دراسة  إجراء   .1
مدى  على  للوقوف  االجتماعية؛  اخلدمة  قسم  يف 
مسامهتها يف تعزيز املسؤولية االجتماعية لدى طالب 

االجتماعية. اخلدمة 
إجراء دراسة مشاهبة على عينات أخرى من خمتلف   .2

السعودية. اجلامعات 
إجراء دراسة للوقوف على معوقات إعداد أخصائي   .3
مسؤولية اجتماعية يف أقسام اخلدمة االجتماعية يف 

السعودية. اجلامعات 
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 برانمج تدرييب مستند إىل مشروع اإلصالح الرتبوي للرتبية العلمية )2061( وأثره يف فهم
طبيعة املسعى العلمي وتنمية الثقافة العلمية لدى الطالب معلمي العلوم جبامعة أم القرى

أ.د. انصر بن عبدهللا بن انصر الشهراين
أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم جبامعة امللك خالد

A training program based on the Educational Reform Project for Scientific Ed�
ucation (2061) and the effect of understanding the nature of scientific endeavor 
and developing a scientific culture on practicum students, science teachers at 

Umm Al-Qura University
Prof. Nasser Abdullah Al-Shahrani

Professor of Curricula and Methods of Teaching Science at King Khalid University

الكلمات املفتاحية: برانمج تدرييب يف العلوم، مشروع )2061(، 
املسعى العلمي، الثقافة العلمية، إعداد معلم العلوم.

تدرييب مستند  برانمج  أثر  تعرف  إىل  الدراسة  هدفت  امللخص: 
إىل مشروع اإلصالح الرتبوي للرتبية العلمية )2061( يف فهم طبيعة 
العلوم  معلمي  الطالب  لدى  العلمية  الثقافة  وتنمية  العلمي  املسعى 
برانجًما  الباحث  أعدَّ  الدراسة  اهلدف من  ولتحقيق  القرى،  أم  جبامعة 
التجرييب  املنهج  استخدام  ومت   ،)2061( مشروع  ضوء  يف  تدريبًيا 
ابلتصميم شبه التجرييب يف الدراسة، وتكوَّنت عينة الدراسة من )38( 
ختصص  العملية  الرتبية  ملقرر  املسجلني  الطالب  من  معلًما  طالًبا 
تقسيمهم عشوائًيا  القرى؛ حيث مت  أم  الرتبية جبامعة  بكلية  )العلوم( 
إىل جمموعتني جتريبية قدم هلم الربانمج التدرييب وعددهم )18( طالًبا 
وضابطة، مل يقدم هلم الربانمج التدرييب وعددهم )20(طالًبا، وتكونت 
واختبار  العلمي،  املسعى  طبيعة  فهم  يف  اختبار  من  الدراسة  أدوات 
يف الثقافة العلمية طبًقا قبلًيا وبعداًي على جمموعيت الدراسة، وأسفرت 
مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عن  الدراسة  نتائج 
التجريبية  اجملموعتني  درجات طالب  متوسطات  بني   )0.05( داللة 
والضابطة يف اختبار طبيعة املسعى العلمي لصاحل اجملموعة التجريبية، 
وعن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05( بني 
متوسطات درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق 
وأبعادها  العلمية ككل،  الثقافة  يف  العلمية  الثقافة  الختبار  البعدي 
التجريبية،  العلم والتقنية ( لصاحل اجملموعة  بُعد ) عالقة  الفرعية عدا 
كما توصلت الدراسة إىل وجود ارتباط موجب بني فهم طبيعة املسعى 
بعض  الباحث  قّدم  النتائج  هذه  ويف ضوء  العلمية،  والثقافة  العلمي 

التوصيات واملقرتحات.

Keywords: science training program - project (2061) - scientif-
ic endeavor - scientific culture - science teacher education.

Abstract: The study aimed at identifying the impact of a 
training program based on the project of educational reform for 
scientific education (2061) in understanding the nature of the 
scientific endeavor and the development of the scientific culture 
among the students of science teachers at Umm al-Qura Univer-
sity. In order to achieve this goal, The study sample consisted of 
(38) male students. They were randomly divided into two groups: 
an experimental group consisting of 18 subjects who studied the 
program ; and a control one consisting of 20 subjects who did not 
utilize the program.. The study tools consisted of a test in under-
standing the nature of the scientific endeavor and another test to 
assess the scientific culture. The results of the study showed that 
there were statistically significant differences at the level of (0.05) 
between the average scores of the students of the experimental and 
control groups in the test of the nature of the scientific endeavor. 
There were also statistically significant differences at the level of 
significance (0.05) between the experimental and control groups 
in the post-application of the scientific culture test both in the sci-
entific culture as a whole and its secondary dimensions except for 
the dimension related to (scientific and technology). The study also 
showed a high correlation between understanding the nature of the 
scientific endeavor and the scientific culture. Recommendations 
and suggestions were presented.
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مقدمة:
عقاًل  له  وجعل  خلقه  أبن  اإلنسان  تعاىل  هللا  ميز 
وقدَّمه  تعاىل  وعلمه  األرض،  وعمارة  التعلم  من  ميكنه 
على غريه من املخلوقات هبذا العلم قال سبحانه وتعاىل: 
اْلَماَلِئَكِة  َعَلى  َعَرَضُهْم  مُثَّ  اأْلَمْسَاَء ُكلََّها  آَدَم  ﴿َوَعلََّم 
ُؤاَلِء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي )31( قَاُلوا  فـََقاَل أَنِبُئوين أبَِمْسَاِء هَٰ
اْلَعِليُم  أَنَت  ِإنََّك   ۖ َعلَّْمتـََنا  َما  ِإالَّ  لََنا  ِعْلَم  اَل  ُسْبَحاَنَك 
احلَِْكيُم )32(﴾ )سورة البقرة( وملا كان العلم من مزااي 
اإلنسان وكذا سبيله للعيش والتطور، ومع تكاثر البشرية 
وتعدد اجملتمعات صار التنافس بني هذه اجملتمعات يف 
عصران احلايل يقوم على إنتاجها املعريف؛ لذا أصبحت 
هذه اجملتمعات والدول تويل التعليم ُجل اهتمامها فهو 
من يبين املعرفة العلمية يف عقول النشء وحيقق للمجتمع 

التنافسية والتقدم الذي يسعى له.
العلم عاملًيا  التقنية واالتصال أصبح  التقدم يف  ومع 
وليس حكرًا على جمتمع دون غريه؛ لذا كان من الضروري 
على اجملتمعات ابختالفها واملتقدمة بوجه خاص أن هتتم 
وال  املعرفة  إنتاج  مبهارات  التعليمي  نظامها  من خالل 
تبقى متلقية ومستهلكة ملا يقدمه اآلخرون، وتعدُّ مادة 
لكثرٍي  لذا كان  األهم يف حتقيق هذا؛  املواد  من  العلوم 
لتعلم  تطويرية  الدول جهود إصالحية ومشروعات  من 

العلوم. وتعليم 
العلوم  ملناهج  اإلصالحية  اجلهود  تلك  أهم  ومن 
وأوسعها وأكثرها انتشارًا وأتثريًا عاملًيا املشروع )2061(؛ 
يف  التوصيات  من  جمموعة  شكل  على  ِصيغ  حيث 
 Science for all( )تقرير مسُِّي )العلم لكل األمريكيني
وقلب  جوهر   )2061( مشروع  ويعدُّ   ،)Americans

حركات إصالح الرتبية العلمية ومناهج العلوم وتدريسها 
يف الوالايت املتحدة األمريكية، وكحركة إصالحية عاملية 
)زيتون،  ذكر  املشروع كما  هذا  إنَّ  حيث  معاصرة؛ 
لإلصالح  املدى  بعيدة  مستقبلية  رؤية  ميثل   )2013
العلوم،  وتدريس  العلمية  الرتبية  يف  العلمي  الرتبوي 
يعرفوه،  أن  الطلبة مجيعهم  على  ما جيب  يتضمن  وهو 

والرايضيات،  العلوم  يف  أدائه  على  قادرين  يكونوا  وأن 
والتكنولوجيا، كما تؤكد اجلمعية األمريكية لتقدم العلوم 
) AAA, 1993( أنَّ هذا املشروع يعزز مبدأ أو فلسفة 

العلمية  الثقافة  تنمية  على  ويعمل  للجميع،  العلوم 
والرايضية والتكنولوجية وحتقيقها، وذلك ابعتبار العلوم 
التغيري،  عوامل  هي  عاملًيا  والتكنولوجيا  والرايضيات 
فهي اليت تسببه وتشكله وتستجيب له، ومن مثَّ حتقق 
واألمن  والتعليم  التعلم  يف  الرتبوي  األمن  النهاية  يف 

والوطين.  واالقتصادي  والثقافة  االجتماعي 
ملدى  مؤشرًا   )2061( مشروع  أصبح  ولقد 
اإلصالحات اليت جيب أن حتدث يف مناهج العلوم يف 
لنوع  املدى  بعيدة  رؤية  على  وتعتمد  القريب  املستقبل 
املعرفة وطبيعة املهارة اليت جيب أن ميتلكها متعلمو العلوم 
حىت يستطيعون العيش يف املستقبل، وهلذا املشروع رؤية 
بدًءا من سن دخول  العلوم  مناهج  شاملة يف إصالح 
هدفها  ليكون  الثانوي،  التعليم  هناية  وحىت  الروضة 
على  يؤكد  الذي  العلمي  التنور  حتقيق  هو:  األساسي 
اليت ستدرس  الفئة  لتلك  وليس  للجميع،  العلم  مفهوم 
هذا  ويتوافق  فقط،  املستقبل  يف  العلمية  التخصصات 
مع متطلبات العصر احلاضر الذي أصبحت احلياة فيه 
ملعارف  األفراد  معرفة  مدى  على  بدرجة كبرية  تعتمد 
ومهارات علمية أساسية تغطي نطاقًا عريًضا من اخلربة 
اإلنسانية ومتكنهم من أن يكونوا فاعلني يف جمتمعاهتم 

)العلياين،2017(. 
وقد أكَّد مشروع )2061( على أمهية فهم طبيعة 
املسعى العلمي، وتعميق الفهم للمفاهيم العلمية؛ حيث 
تناول هذا املشروع ثالثة عناصر أساسية ميكن أن حتقق 
املسعى  لطبيعة  املعلمني واملتعلمني  الكامل لدى  الفهم 
للفهم،  قابل  أنه  على  العامل  رؤية  هو  األول:  العلمي 
والثاين: يهتم ابالستقصاء العلمي، والثالث: يؤكد على 
)أمحد،  العلمية  للمعرفة  واالجتماعية  الثقافية  املضامني 

 .)2009
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املسعى  طبيعة  بفهم   )2061( مشروع  اهتم  وقد 
العلمي وأخذ حيز من االهتمام خالل مراحل املشروع 
وميكن تعريف طبيعة املسعى العلمي أبنَّه "متكن املتعلم 
حل  يف  يساعده  الذي  واملنطقي  التجرييب  املنهج  من 
مشكالته اليومية ابالستناد إىل األدلة العلمية والتحليل 
العلمي وتزويده ابملهارات التحليلية النقدية وزايدة وعيه 
اختيار  من  ومتكينه  واجتماعي،  إنساين  ابلعلم كنشاط 
 ." العلوم  جمال  يف  املهن  بعامل  وتعريفه  املستقبل  مهنة 
املسعى  فهم طبيعة  )عياش، 2008، 11(، ويتضمن 
العلمي مكوانت ثالثة من وجهة نظر اجلمعية األمريكية 
للعامل،  العلمية  )الرؤية  وهي   (AAAS)العلمي للتقدم 

العلمي(. املسعى  طبيعة  العلمي،  االستقطاب 
ونظرًا ألمهية فهم طبيعة املسعى العلمي، بوصفه عنصرًا 
أساسًيا من العناصر اليت تناوهلا مشروع )2061(، فقد 
اليت أكَّدت على  الدراسات  العديد من  ُأجريت حوله 
 Dass( )Moss, 2001(، وداس  أمهيته؛ ومنها: موس 
2005(، والزعيب ) 2008(، وزيتون)2013(، والعلياين 

 .) 2017 (
العلوم  تعليم وتعلُّم  املهمة يف  العناصر  أنه من  كما 
ابلعلوم  العلمية  الثقافة  ترتبط  حيث  العلمية؛  الثقافة 
الطبيعية على وجه التحديد، وميكن تعريفها أبهنا "القدرة 
توظيفها  على  والقدرة  العلمية  املفاهيم  استيعاب  على 
مشروع  قدَّم  وقد   ،)5  ،2005 )العطار،  احلياة"  يف 
)2061( رؤية بعيدة املدى لإلصالح الرتبوي يف العلوم؛ 
مقاصد  بناء  يف  األساسي  العلمية  الثقافة  متثل  حيث 
املرحلة  هناية  حىت  األطفال  رايض  من  العلمية  الرتبية 
الثانوية، وميثل التداخل بني كلٍّ من العلوم والرايضيات 
حتقق  اليت  العلمية  للرتبية  احملوري  املقصد  والتكنولوجيا 
 .)2006 )العثمان،  األمريكيني  لكل  العلمي  التنور 

وقدَّم مشروع )2061( كتب متثل الثقافة العلمية يف 
جماالت العلوم ويشمل كل منها إطارًا مفاهيمًيا مقرتًحا 
واألدوات  واملواد  التعلم  جانب خربات  إىل  جمال  لكل 

الالزمة، إضافة إىل مناذج التقومي )أبو عاذرة، 2012(.
ذكر خصائص  ميكن   )2061( مشروع  ويف ضوء 
الشخص املثقف علمًيا يف الصفات التالية اليت أوردها 
أنَّ  أمهها:  من   )2014( واملطريف   ،)2005( خشان 
بني  مييز  والتكنولوجيا،  والرايضيات  ابلعلم  وعي  لديه 
التفسريات  يقدم  الشخصي،  والرأي  العلمي  الدليل 
للظاهرة الطبيعية وقد خيترب صدقها، يطبق املعرفة العلمية 
املتصلة ابملواقف احلياتية اليومية، يستخدم املعرفة العلمية 
وطرق التفكري العلمية يف األغراض االجتماعية والفردية. 
تنمية  أمهية  إىل  الدراسات  من  عدد  أشارت  وقد 
دراسة  ومنها  العلوم  تدريس  من خالل  العلمية  الثقافة 
كل من علم الدين )2007(، وآل رشود )2008(، 
والزعيب )2008(، واملطريف )2014(، وأمبو سعيدي، 

 .)2014( واهلنائية 
من  العلمية  والثقافة  العلمي  املسعى  حيث كان 
فإنَّه   )1602( مشروع  تضمنها  اليت  األهم  املكوانت 
املسعى  لطبيعة  والسليم  املناسب  الفهم  أنَّ  على  يؤكد 
الثقافة  تكوين  يف  ومهًما  أساسًيا  عنصرًا  يعد  العلمي، 
فهًما  املعلمني  امتالك  فإنه  وعليه  وحتقيقها،  العلمية 
عميًقا وسليًما لطبيعة املسعى العلمي وترمجة ذلك الفهم 
وانعكاسه على املمارسات التدريسية والسلوك التعليمي 
املتعلمني لطبيعة املسعى  للمعلمني، ينعكس على فهم 
احلركات  توجهات  شعار  مع  انسجاًما  وذلك  العلمي 
تعليم  املتمثل يف:  العلوم  مناهج  العاملية يف  اإلصالحية 

)زيتون، 3102(. الفهم  أجل  من  العلوم 
ويعدُّ املعلم العنصر املهم يف العملية التعليمية والرتبوية، 
فمن  حتقيقها،  املراد  التعليمية  النواتج  به  ترتبط  والذي 
الضروري أن يقوم املعلم ابألدوار اليت تسهم يف حتسني 
يكتسبه  ما  على  إجيابًيا  لتنعكس  التدريسية  ممارساته 
طالبه من معارف، ومهارات، واجتاهات، وقيم متنوعة، 
وال ميكن أن يقوم املعلم بتلك املهام أو األدوار إال من 
خالل ُحسن إعداده وتدريبه، ولذلك أصبحت عملية 
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العلوم  ومعلمي  عامة  بصفة  املعلمني  وتدريب  إعداد 
بصفة خاصة تشغل ابل الكثريين من الرتبويني والقائمني 

)متويل،2004(. التعليمية  العملية  على 
 لذلك تربز احلاجة لتضمن برامج إعداد معلم العلوم 
العلوم  وتعليم  تعلُّم  يف  التطويرية  املشروعات  وتطويره 
وتنمية فهم طبيعة املسعى العلمي والثقافة العلمية لديهم، 
فمن املعلوم أنَّ فهم معلمي العلوم لطبيعة املسعى العلمي 
بشكل  للعلوم  وتعليمهم  تعلمهم  تنمية  على  يساعد 
وظيفي وثقافتهم العلمية مبا يسهم يف نقل هذا لطالهبم.
Cellik & Bayrakce-( ن ويؤكد سيلك وبركسيكا

ken, 2006( على ضرورة االهتمام بتدريب املعلمني قبل 

اخلدمة ويف أثناء اخلدمة؛ حيث إنَّ التطور املهين ملعلمي 
يف  املعاصرة  احلركات  توصيات  على  واطالعهم  العلوم 
تطور  يف  العلمية  الثقافة  دور  مثل  من  العلمية  الرتبية 
اجملتمع، وفهم طبيعة املسعى العلمي ينعكس على إجياد 

العلماء يف املستقبل )غنيم، 2005(.
مشكلة الدراسة: 

دراسة  منها:  السابقة  الدراسات  من  عدد  أكَّدت 
والعلياين   ،)2015( واملطريف   ،)2008( عياش 
لتدريب  حقيقية  حاجة  هناك  أنَّ  على   )2017(
معلمي العلوم يف جمال املسعى العلمي، وتعريفهم بنتائج 
احلركات املعاصرة يف إصالح الرتبية العلمية، وذلك من 
التفاعل  تتضمن  اجملال  هذا  يف  تدريبية  برامج  خالل 
الدراسات  أشارت هذه  العملية؛ حيث  املباشر واخلربة 
يف  أمهيته  رغم  العلمي  املسعى  طبيعة  فهم  ضعف  إىل 
تعليم وتعلُّم العلوم واتفق معهم يف هذه النقطة كلٌّ من: 
الشعيلي ) 2008(، والزعيب )2009(، وأمبو سعيدي 
Atar, H. Y. and Gal-( وجالرد  وعطار   ،)2009(

.)2013( وزيتون   ،)lard, A., 2011

اخنفاض  إىل  الدراسات  من  العديد  أشارت  كما 
مستوى الثقافة العلمية ومن تلك الدراسات دراسة كلٍّ 
من: دراسة العثمان ) 2008(، وعياش )2008(، وآل 

رشود )2008(، وأبو فودة )2011(، وأمبو سعيدي، 
واهلنائية )2014(، واملطريف ) 2014( .

ومن خالل عمل الباحث يف تدريس مقررات الرتبية 
العلوم، وإشرافه على  إعداد معلمي  برانمج  العلمية يف 
شعر  امليدانية  الرتبية  خالل  العلوم  معلمي  الطالب 
بضعف فهم طبيعة املسعى العلمي والثقافة العلمية لدى 

الطالب.
ومن هنا تتمثل مشكلة الدراسة يف ضعف مستوى 
فهم طبيعة املسعى العلمي والثقافة العلمية لدى الطالب 
الدراسة يف  مشكلة  التعبري عن  وميكن  العلوم،  معلمي 

السؤال الرئيس اآليت:
أثر برانمج تدرييب مستند إىل مشروع اإلصالح  ما 
الرتبوي للرتبية العلمية )2061( يف فهم طبيعة املسعى 
معلمي  الطالب  لدى  العلمية  الثقافة  وتنمية  العلمي، 

القرى؟ أم  العلوم جبامعة 
أسئلة الدراسة:

ما التصور املقرتح لربانمج تدرييب مستند إىل مشروع   .1
اإلصالح الرتبوي للرتبية العلمية )2061( للطالب 

معلمي العلوم جبامعة أم القرى؟
ما أثر الربانمج التدرييب املستند إىل مشروع اإلصالح   .2
طبيعة  فهم  يف   )2061( العلمية  للرتبية  الرتبوي 
املسعى العلمي لدى الطالب معلمي العلوم جبامعة 

أم القرى؟
مشروع  إىل  املستند  التدرييب  الربانمج  أثر  ما   .3
اإلصالح الرتبوي للرتبية العلمية )2061( يف تنمية 
الثقافة العلمية لدى الطالب معلمي العلوم جبامعة 

أم القرى؟
هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني   .4
العلمي  الدرجة الكلية الختبار فهم طبيعة املسعى 
والدرجة الكلية الختبار الثقافة العلمية يف التطبيق 

البعدي على اجملموعة التجريبية ؟
أهداف البحث: 
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هدف البحث احلايل إىل:

إىل  املستند  املقرتح  التدرييب  الربانمج  وتصميم  بناء   .1
مشروع اإلصالح الرتبوي للرتبية العلمية )2061( 

للطالب معلمي العلوم جبامعة أم القرى.
إىل  املستند  التدرييب  الربانمج  أثر  على  التعرف   .2
مشروع اإلصالح الرتبوي للرتبية العلمية )2061( 
يف فهم طبيعة املسعى العلمي لدى الطالب معلمي 

العلوم جبامعة أم القرى.
إىل  املستند  التدرييب  الربانمج  أثر  على  التعرف   .3
مشروع اإلصالح الرتبوي للرتبية العلمية )2061( 
يف تنمية الثقافة العلمية لدى الطالب معلمي العلوم 

جبامعة أم القرى.
التعرف على الداللة االرتباطية بني الدرجة الكلية   .4
الختبار فهم طبيعة املسعى العلمي والدرجة الكلية 
على  البعدي  التطبيق  يف  العلمية  الثقافة  الختبار 

اجملموعة التجريبية.
أمهية الدراسة:

تظهر أمهية الدراسة فيما يلي:

إعداد 	  برامج  القائمني على  الدراسة  تفيد هذه  قد 
للطالب  اإلثرائي  التدريب  أسلوب  تبين  يف  املعلم 

املعلمني وخرجيي برامج إعداد املعلم.
قد تسهم هذه الدراسة يف تقدمي برانمج تدرييب يفيد 	 

تدريبية  برامج  تطوير  أو  تدريب  يف  العلوم  مشريف 
للرتبية  الرتبوي  اإلصالح  مشروع  مبادئ  تتبىن 

العلمية )2061(.
من 	  الطبيعية  العلوم  مشريف  الدراسة  هذه  تفيد  قد 

خالل تبين الربانمج التدرييب هلذه الدراسة، مبا حيقق 
العلمي  املسعى  طبيعة  فهم  امليدان  يف  للمعلمني 

وتنمية الثقافة العلمية لديهم. 
ونتائجها، 	  الدراسة،  هذه  إجراءات  متهد  قد 

وتوصياهتا ملزيد من الدراسات املستقبلية. 

حدود الدراسة:
اقتصرت هذه الدراسة على احلدود اآلتية:

1 .	1438( الدراسي  للعام  األول  الدراسي  الفصل 
1439هـ(. 

العملية . 2 الرتبية  ملقرر  املسجلون  املعلمون  الطالب 
ختصص )العلوم( بكلية الرتبية جبامعة أم القرى.

أبعاد الثقافة العلمية اآلتية: )املعرفة العلمية – تطبيق . 3
العلم  بني  التفاعل  فهم عالقات  العلمية –  املعرفة 

والتكنولوجيا واجملتمع والبيئة – فهم طبيعة العلم(.
مصطلحات الدراسة 

الربانمج التدرييب: 
املنظمة  "اجلهود  أنَّه:   )2007( الطعاين  عرَّفه 
واملخطط هلا لتزويد املتدربني مبهارات ومعارف، وخربات 
متجددة، تستهدف إحداث تغيريات إجيابية مستمرة يف 
تطوير كفاية  أجل  من  وسلوكهم  واجتاهاهتم،  خرباهتم، 

ص14. أدائهم" 
اخلربات  من  جمموعة  أبنَّه  إجرائًيا  الباحث  ويُعّرِفه 
مشروع  مبجاالت  واملتعلقة  واملنظمة  املرتابطة  التعليمية 
وحدات  شكل  على  ُقدِّمت   ،(SFAA)  )2061(
التدريس  وطرائق  واحملتوى  األهداف  تضمنت  تدريبية 
واإلسرتاتيجيات واألنشطة العلمية والتقومي، هبدف تنمية 
معلمي  الطالب  لدى  العلمي  واملسعى  العلمية  الثقافة 

القرى.  أم  جبامعة  العلوم 
العلمية )2061(  الرتبوي للرتبية  مشروع اإلصالح 

:(SFAA) األمريكيني(  لكل  )العلوم 
األمريكيني  لكل  العلوم  املسمَّى  املشروع  وهو 
صاغه   (SFAA)  (Science for all Americans)

جيمس رذرفورد (Ruther Ford) عام 1985م، وهو 
املذنب هايل )Halley( ضمن  فيه  الذي ُشوهد  العام 
اجملال األرضي، واستعان املشروع ابلتقارير اليت صدرت 
إىل  إضافة  حدة،  على  علمية كل  هيئات  مخس  عن 
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استثارة مجع غفري من املستشارين والعلماء واملهندسني 
سبيل  يف  والعلوم  والتاريخ  الرايضيات  يف  واملختصني 
إعداد توصياته، واستغرقت هذه العملية أكثر من ثالث 
سنوات أسفرت عن نشر تقرير (AAAS) "العلم لكل 

 .)2013 )زيتون،  1989م  عام  األمريكيني" 
وتكون هذا املشروع من ثالث مراحل أساسية هي: 

)Rutherford, 1993(
العلمية  املعرفة  حتديد  تضمنت  األوىل:  املرحلة 
للطالب  إكساهبا  ينبغي  اليت  واالجتاهات  واملهارات 
وإجياد الروابط بني العلم والرايضيات، والعلم والتكنولوجيا 
عام )1989(  املرحلة  وانتهت هذه   ،(STS) واجملتمع 
Sci-) األمريكيني" لكل  "العلوم  املعنون  التقرير   بنشر 
صفات  فيه  حدد  وقد   (ence for all Americans

علمًيا.  املثقف  الشخص 
املرحلة  توصيات  ترمجة  فيها  ومت  الثانية:  املرحلة 
األوىل إىل خطط عمل ووضع مناذج للمناهج، وصدرت 
الصادرة   1993 عام  املنشورة  الوثيقة  املرحلة  هذه  يف 
(AAAS) وعرفت  العلوم  لتقدم  األمريكية  الرابطة  عن 
 Benchmark "ابسم "املعامل الدالة على التنوير العلمي
for Science literacy واليت متيزت بوضع معايري لكل 

مرحلة تعليمية بدًءا من رايض األطفال وانتهاًء ابلصف 
الثاين عشر، وأسهمت هذه املرحلة بنشر التقرير املعنون 

عام 1993 "املقاصد النوعية للثقافة العلمية ". 
احلادي  القرن  إىل  مستمرة  وهي  الثالثة:  املرحلة 
والعشرين، ونفذ فيها خمرجات املرحلتني األوىل والثانية، 
وانبثق عن هذه املرحلة صدور وثيقة عام 2007 بعنوان 
.Atlas of science literacy "أطلس التنوير العلمي"

املسعى العلمي. 
 عرف زيتون )2013( املسعى العلمي أنَّه:" متكن 
الذي يساعد على  التجرييب واملنطقي  املنهج  الفرد من 
حل مشكالته اليومية وذلك ابالستناد إىل األدلة العلمية 
ابملهارات  تزويده  على  يعمل  العلمي، كما  والتحليل 

العلمي،  واملسعى  ابلعلم  وعيه  لزايدة  النقدية  التحليلية 
من  ميكنه  وعاملًيا،  واجتماعًيا  إنسانًيا  نشاطًا  بوصفه 
اختيار مهنة املستقبل ويعرفه بعامل املهن يف جمال العلوم" 

.)126 )ص 
أنه: متكن  إجرائًيا  العلمي  املسعى  الباحث  ويُعرف 
حل  من  القرى  أم  جبامعة  العلوم  معلمي  الطالب 
الرباهني  ابستخدام  تواجههم  اليت  احلياتية  مشكالهتم 
والشواهد العلمية، واستشراف املستقبل يف تدريس العلوم 
العلمي. املسعى  الختبار  البعدي  التطبيق  نتائج  وفق 

الثقافة العلمية: 
املتحدة  ابلوالايت  للبحث  الوطين  اجمللس  عرَّفها 
"معرفة  أبهنا:   National Research NRC األمريكية 
وفهم املفاهيم العلمية وعمليات العلم املطلوبة يف صنع 
القرار، واملسامهة يف األنشطة املدنية والثقافية واإلنتاجية 

واهلنائية،2014(. )أمبوسعيدي،  اجملتمع"  يف 
"ذلك  ا:  أهنَّ على   )2007( أمحد  تفيدة  وعرفتها 
واالجتاهات  والسلوك  واملهارات  املعارف  من  القدر 
والصحية  والغذائية  والسكانية  البيئية  املوضوعات  حنو 
الواقعية  للحياة  الفرد  الالزمة إلعداد  والوقائية واجلنسية 
يف  يومية  مشكالت  من  يقابله  ما  ومواجهة،  املعاصرة 
بيئته وجمتمعه واختاذ القرار املناسب جتاهها، واليت تعتمد 
وعمليات  العليا  التفكري  مهارات  على  اكتساهبا  يف 

ص7. االستقصاء" 
ويتبىن الباحث هذا التعريف تعريًفا إجرائًيا، ويقاس 
اليت  ابلدرجة  الدراسة  هذه  يف  العلمية  الثقافة  مستوى 
املعد  العلمية  الثقافة  اختبار  يف  الطالب  عليها  حيصل 

الغرض. هلذا 
اإلطار النظري: 

أواًل: مشروع )2061( إلصالح مناهج العلوم:
املاضي وضعت  القرن  الثمانينات من   حبلول عقد 
رئيًسا  العلمية هدفًا  للرتبية  األمريكية  املتحدة  الوالايت 
Scientific Litera- )ينبغي حتقيقه، وهو التنور العلمي 
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cy( جلميع الطالب، ولتحقيق هذا اهلدف وحتويله إىل 

حقيقة يف القرن احلادي والعشرين قام االحتاد األمريكي 
العلوم   )2061( مبشروع  1989م  عام  العلوم  لتقدم 
 Project 2061 Science for All) األمريكيني  لكل 

عاذرة، 2012(.  )أبو   (Americans

األمريكية  للرابطة  التابع   )2061( مشروع  إنَّ   
 the  for  Association  American) العلمي  للتقدم 
صاغه   (AAAS, 1989)  (advanced of science

جيمس رذرفورد (Ruther Ford) عام 1985م، وهو 
املذنب هايل )Halley( ضمن  فيه  الذي ُشوهد  العام 
اجملال األرضي، واستعان املشروع ابلتقارير اليت صدرت 
إىل  إضافة  حدة،  على  علمية كلٌّ  هيئات  مخس  عن 
استشارة مجع غفري من املستشارين والعلماء واملهندسني 
سبيل  يف  والعلوم  والتاريخ  الرايضيات  يف  واملختصني 
إعداد توصياته، واستغرقت هذه العملية أكثر من ثالث 
سنوات أسفرت عن نشر تقرير (AAAS) "العلم لكل 

.)2013 )زيتون،  1989م  عام  األمريكيني" 
 أهداف مشروع )2061(:

تتحدد أهداف هذا املشروع كما ذكرت )شاهني، 
2007( يف اآليت: 

نشر التعليم لكل املواطنني. . 	
التغريات . 	 ظل  يف  املستقبل  استشراف 

والتكنولوجيا.  العلمية 
تعلمية خمتلفة من أهداف . 	 اقرتاح مناهج 

وحمتوى ووسائل وأساليب تقومي وإسرتاتيجيات 
تدريس. 

االهتمام ابجلوانب العقلية من معتقدات . 	
التنور  لتحقيق  واجتاهات ضرورية  علمية  وقيم 

العلمي. 

مبادئ مشروع )2061(:
أوردها كلٌّ  مبادئ  املشروع على عدة  يقوم هذا   
من: )عياش، 2008(، و)زيتون،2013(، و)العلياين، 

2017( هي: 

العلوم  مفاهيم  يتعلموا  أن  الطالب  على  ينبغي   .1  
مبوضوعاهتا.  قوائم  وليس 

ممارسات  بواسطة  التعلم  نواتج  حتقيق  ينبغي   .2  
مالئمة.  تدريسية 

أخرى  موضوعات  مع  العلوم  تتكامل  أن  جيب   .3  
واإلنسانيات.  الرايضيات  مثل: 

العلوم على موضوعات  جيب أن حتتوي مناهج   .4  
أمكن.  ما  والتقنية  االجتماعية  اجملاالت  تعاجل 

جيب أن يكون هناك معايري تربوية مبنية وحمددة   .5  
املدارس.  يف  العلوم  لتدريس 
الرتكيز على املفاهيم.   .6  

التقليل من احلشو املعلومايت.   .7  
ضرورة معاجلة موضوعات اجتماعية وثقافية يف   .8  

العلوم.  كتب 
العلمية  األدلة  على  قائم  العلم  أنَّ  على  التأكيد   .9  

لتجريب.  وا

مراحل مشروع )2061(:
ثالث   )2061( للجميع  العلم  مشروع  تضمن   
مراحل ذكرها كل من: )عياش، 2008(، و)املطريف، 

اآليت: النحو  على   ) و)العلياين،2017   ،)2015
املرحلة األوىل:

تضمنت حتديد املعرفة العلمية واملهارات واالجتاهات 
العلم  بني  الروابط  وإجياد  اكتساهبا  للطلبة  ينبغي  اليت 
على  والتأكيد  واجملتمع،  والتكنولوجيا  والرايضيات 
مهارات التفكري العلمي وطبيعة املسعى العلمي، ومتت 
الوثيقة األوىل "العلوم للجميع"  ترمجة هذه األفكار يف 
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اليت ظهرت عام )1989( بدعم من الرابطة األمريكية 
لتقدم العلوم )AAAS(، وتضمنت وثيقة العلوم للجميع 
مخسة عشر فصاًل من أمهها: )طبيعة العلم طبيعة العلوم، 
الكائن  احلية،  البيئة  املادية،  البيئة  التكنولوجيا،  طبيعة 
الفعال،  والتعليم  التعلم  العقل،  عادات  البشري،  احلي 

الرتبية(. إصالح 
املرحلة الثانية:

 ركزت على إجياد معايري التنور العلمي واالستقصاء، 
من رايض األطفال وحىت الصف الثاين عشر، وترمجت 
عملًيا يف الوثيقة الثانية" املعامل الدالة على التنور العلمي" 
عام  العلوم  لتقدم  األمريكية  الرابطة  عن  صدرت  اليت 
جماالت  وتضمنت  الزرقاء،  ابلطبعة  مُسيت   )1993(

مرتبطة مبشروع )2061( ومن هذه اجملاالت: 
برانمج  اجملال  هذا  تضمن  حيث  املعلمني:  إعداد 
إعداد املعلمني، وركز على ضرورة تضمني هذه الربامج 

.)2061( مشروع  هلا  دعا  اليت  املبادئ 
التكنولوجيا واملوارد املادية: ويف هذا اجملال يتم حتديد 
الضرورية  التكنولوجيا  ومصادر  الالزمة  املادية  املوارد 

العلمية. الرتبية  ملشروع )2061( يف  الفعال  للتنفيذ 
التقومي: وذلك لتحديد احلاجات احلالية واملستقبلية 
يف جمال التقومي واليت يتطلبها املنهج املستند إىل مشروع 

.)2061(
هيكلة  عن  احلديث  أييت  وهنا  املدرسة:  هيكلة 
مشروع  مبادئ  تطبيق  لتسهيل  املطلوبة  املدرسة 
والدور  التعليمية  املراحل  تقسيم  )2061(؛ من حيث 
اجلديد للمعلم، وضبط املوارد، والتقومي، وإدارة الوقت، 

التعلم. منظمة  إىل  ابملدرسة  والوصول 
التغيري  إحداث  أمهية  اجملال  تناول هذا  العايل:  التعليم 
يف اجلامعات والكليات؛ حبيث تتالءم مع التغيريات اليت 

أحدثها مشروع )2061( يف املدارس الثانوية.
والرتبوي  العلمي  البحث  ارتباط  ضرورة  البحث: 
مع الواقع ومسامهته يف حل مشكالت واقعية يف ضوء 

وحمتواه.  )2061( مشروع  أهداف 
املرحلة الثالثة:

وتضمنت  والعشرين،  احلادي  القرن  إىل  مستمرة   
تقييم املرحلتني السابقتني، وركزت على إعداد املعلمني، 
ومؤسساته  اجملتمع  دعم  وأمهية  اجملتمع،  العلم يف  ودور 
املرحلة  هذه  وتُوجت  العلمي،  والبحث  للعلم  املختلفة 
عام  العلمي"  التنور  "أطلس  مُسيت  وثيقة  بظهور 
حيث  جزأين؛  من  األطلس  هذا  وتكون   ،)2007(
أمَّا  التعلم(،  وغاية  الثقافة،  )غاية  األول  اجلزء  تناول 
)طبيعة  أمهها:  عديدة  موضوعات  فتناول  الثاين  اجلزء 
املادية،  البيئة  التكنولوجيا،  طبيعة  العلوم،  طبيعة  العلم، 
البيئة احلية، الكائن احلي البشري، عادات العقل، التعلم 

الرتبية(. إصالح  الفعال،  والتعليم 
ويؤكِّد )العلياين، 2017( أنَّ املراحل الثالث ملشروع 
واملهارات  العلمية  املعرفة  حتديد  تضمنت   )2061(
واالجتاهات اليت ينبغي للطالب اكتساهبا، وإجياد الروابط 
بني فروع العلم املختلفة واجملتمع، والتأكيد على مهارات 
إىل  يدعو  مما  العلمي،  املسعى  العلمي وطبيعة  التفكري 

تطوير وحتسني مجيع عناصر منظومة تدريس العلوم.
كما أنَّ الثقافة العلمية تعدُّ مكواًن رئيًسا اعتمده هذا 
املشروع هدفًا يسعى لتحقيقه، فيقدم هذا املشروع رؤية 
متثل  العلوم؛ حيث  الرتبوي يف  لإلصالح  املدى  بعيدة 
العلمية  الرتبية  مقاصد  بناء  األساس يف  العلمية  الثقافة 
وميثل  الثانوية،  املرحلة  هناية  حىت  األطفال  رايض  من 
والتكنولوجيا  والرايضيات  العلوم  من  بني كل  التداخل 
العلمي  التنور  العلمية اليت حتقق  املقصد احملوري للرتبية 

)العثمان، 2008، 57(.  األمريكيني  لكل 
مشروع  أنَّ  )العلياين،2017(  يضيف  كما 
)2061( قدَّم رؤية بعيدة املدى لإلصالح الرتبوي يف 
العلمية  التغريات  ظل  يف  املستقبل  واستشراف  العلوم، 
يتعلق  فيما  املسؤولية  من  يزيد  وهذا  والتكنولوجية، 
بتدريب معلم العلوم وتطويره وتنميته مهنًيا يف ضوء هذه 
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الرؤية البعيدة، فقد تبىن مشروع )2061( رؤية تعتمد 
على دور أكثر إجيابية للمتعلم وللجوانب التطبيقية للعلم 
والتكامل بني العلوم، مما أسهم يف تغيري دور معلم العلوم 
يف العملية التعليمية من انقل للمعرفة إىل موجه ومرشد 

وإنتاجها.  املعرفة  على  احلصول  يف 
وأتهيله  العلوم  مبعلم   )2061( مشروع  اهتم  وقد 
وتدريبه، وحتمل معلم العلوم املسؤولية يف جمال التخطيط 
عشر  الثاين  الصف  إىل  الروضة  من  املناهج  وتنفيذ 
وضرورة الرتكيز على العمل اجلماعي وتبادل اخلربات بني 

.)AAAS, 1993( أنفسهم  املعلمني 
ابلربط  العربية  الدراسات  من  العديد  اهتمت  وقد 
بني مشروع )2061( وتعلم العلوم، ومن ذلك دراسة 
مستوى  استقصاء  إىل  هدفت  واليت  )حميسن،2010( 
اكتساب طلبة املرحلة األساسية لعادات العقل حسب 
والسابع،  اخلامس،  الصفوف  يف   )2061( مشروع 
والتاسع األساسية؛ حيث كان طالب الصفوف األعلى 
العقل حسب  عادات  اختبارات  أفضل يف  نتائج  ذوو 
مشروع )2061(؛ نتيجة تعلمهم وتقدمهم يف املستوى 
التعليمي، وقام )عبد املهدي وفضل، 2013( بدراسة 
املتوسط  األول  للصف  األحياء  علم  لكتاب  حتليلية 
أنَّ  النتائج  أظهرت  مبادئ )2061(؛ حيث  يف ضوء 
الكتاب تضمن يف حمتواه متطلبات مشروع )2061( 
طبيعة  فهم  هي:  جماالت  مخسة  إىل  تصنيفها  مت  اليت 
العلم، واجلانب البيئي، والتداخل بني العلم والتكنولوجيا 

الوجداين. واجلانب  الصحي،  واجلانب  واجملتمع، 
كما اعتمدت دراسات أخرى على مشروع )2061( 
يف بناء برامج تدريبية، ومن ذلك دراسة املطريف)2014( 
على مشروع )2061(  قائم  إثرائي  برانمج  أعد  وفيها 
)SFAA( واتضح أتثريه يف تنمية مهارات التفكري عايل 
املتفوقني  العلوم  لدى طالب  العلم  الرتبة، وفهم طبيعة 
يف  )2017ه(  العلياين  أعد  القرى، كما  أم  جبامعة 
دراسته برانمج تدرييب مقرتح يف ضوء مشروع )2061( 

العلوم ابملرحلة االبتدائية، وتوصل إىل أنه أدَّى  ملعلمي 
العلمي لديهم، وانعكس  تنمية فهم طبيعة املسعى  إىل 
ذلك على تنمية االستيعاب املفهومي ومهارات التفكري 

اإلبداعي لدى طالهبم. 
اثنًيا: املسعى العلمي: 

العلم  طبيعة  فهم  أنَّ  على  الباحثني  من  جيمع كثري 
يشكل أساس التنور العلمي، وذلك ليستطيع اإلنسان 
فهم  األمر  املناسبة ويتطلب هذا  القرارات  صنع واختاذ 
طبيعة االستقصاء وفهم طبيعة املسعى العلمي، ويف ضوء 
حركات إصالح الرتبية العلمية ومناهج العلوم وتدريسها 
لطبيعة  املناسب  الفهم  فإنَّ  مشروع)2061(،  ومنها 
الثقافة  تكوين  يف  أساسي  عنصر  هو  العلمي  املسعى 
العلمية وحتقيقها، وقد أكَّد مشروع)2061( على فهم 
والبحوث  التقارير  وأشارت  الناس،  مجيع  لدى  العلم 
العلمية والواثئق املتعلقة حبركات إصالح مناهج العلوم 
املعلومات،  حفظ  على  الطالب  تركيز  إىل  وتدريسها 
واستظهار احلقائق، وممارساته لبعض العمليات العلمية 
الروتينية كاملالحظة والقياس، واحلفظ واالسرتجاع، وهذا 
معاصر  )2061( كناتج  مشروع  هدف  مع  يتعارض 
احلادي  القرن  حياة  أنَّ  يرى  العلمية،  للرتبية  عاملي 
والعشرين ال ميكن حتقيقها لدى اجلميع )العلم للجميع( 
ما مل يتم فهم طبيعة املسعى العلمي لدى معلم العلوم 

.)2017 )العلياين، 
خصائص املسعى العلمي:

 يرى زيتون )2013(، أنَّ هناك خصائص توضح 
طبيعة املسعى العلمي ميكن أن يكون من بينها اآليت:

من خالل العلم ميكن اكتشاف الكون وفهمه.  .1 
الظواهر  تفسري  على  يساعد  العلمي  االكتشاف   .2 
العلمية. املعرفة  ضوء  يف  هبا  والتحكم  هبا،  والتنبؤ 
العلم نشاط اجتماعي يؤثر يف اجملتمع ويتأثر به.  .3 

العلم عمل يشارك فيه أفراد من ذوي االختصاصات   .4 
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املختلفة من كل األمم والثقافات رجااًل ونساًء.
االتصال والتواصل بني الباحثني مبا يف ذلك نشر   .5 
واللقاءات  الرسائل  خالل  من  العلمية  املعلومات 
جيعل  بدوره  وهذا  العلمية؛  والدورايت  واجملالت 
للنقد  العلمية قابلة  البياانت واملعلومات واألفكار 

ابستمرار. واملراجعة 
كل فرع من فروع العلم له بناء مفاهيمي يف جمال   .6 

ونتائجه. البحث  تنظيم 
يعكس العلم قيم اجملتمع ووجهات النظر فيه.  .7 

يتأثر العلم بتمويل البحوث والدراسات العلمية.  .8 
متعددة  مؤسسات  العلمي  املسعى  تركيب  يضم   .9 
واملؤسسات  البحوث،  ومراكز  اجلامعات،  مثل: 

والصناعية. والعامة  اخلاصة 

مكوانت املسعى العلمي:
العلمي  للمسعى  أنَّ   )Dass, 2005( داس  ذكر   

هي: مكوانت 

جماالت طبيعة النشاط العلمي واملعرفة، ويركز على   .1 
ماهية الطريقة العلمية اليت تتولد من خالل النشاط 
العلمي، وكذلك التعرف على األوضاع اليت يعمل 
هبا العلماء، وكيف يتوصلون إىل استنتاجاهتم، وما 
العالقة بني النظرايت العلمية والقوانني والفرضيات، 

وإىل أي مدى تؤدِّي دورًا يف عمل العامل.
هذا  ويركز  العلمي،  للنشاط  االجتماعي  السياق   .2 
اجلانب على العالقة بني النشاط العلمي واجملاالت 

االجتماعية. للمواقف  االجتماعية 
املضامني اجملتمعة للنشاط العلمي؛ وتتضمن أتثري   .3 
النشاط العلمي، واملعرفة، واملنجزات العلمية على 
العلم على اإلنسان عرب  اجملتمع، إضافة إىل أتثري 
التاريخ، وإىل أي مدى يؤثر العلم يف حياة اإلنسان 

املعاصرة.

العلمي  النشاط  وتوظيف  التدريسية  املضامني   .4 
بتطبيق  اجلانب  هذا  ويتعلق  الرتبوية،  املواقف  يف 
مكوانت املسعى العلمي يف مواقف صفية وتربوية، 
ومن مثَّ تطبيقها يف برامج إعداد املعلمني وتطويرهم 
ليست  الرتبوية  املضامني  أنَّ  الرغم  وعلى  املهين، 
نفسه،  العلمي  املسعى  طبيعة  من  أساسًيا  جزًءا 
فإنَّ هلا دورًا مهًما يف اجلهود املبذولة لتطوير الفهم 
يف  اإلسهام  مثَّ  ومن  العلمي،  للمسعى  املناسب 

وحتقيقها. العلمية  الثقافة  تشكيل 

وقد تبنت الدراسة هذه املكوانت عند بناء الربانمج 
تضمن  والذي   )2061( مشروع  إىل  املستند  التدرييب 
مبادئ ومكوانت املسعى العلمي ومدى تنمية مهارات 
النشاط العلمي للمتدربني، وحل مشكالهتم احلياتية اليت 
العلمية، كما  والشواهد  الرباهني  ابستخدام  تواجههم 
اشتمل الربانمج التدرييب على تطبيقات للنشاط العلمي 
الوارد فيه من خالل مواقف تربوية داخل مدارس الرتبية 

امليدانية.
ربطت  اليت  الدراسات  من  العديد  ُأجريت  وقد   
املسعى  وتنمية  العلوم  تدريس  يف  خمتلفة  متغريات  بني 
 ،)2008 )الشعيلي،  من:  كلٍّ  كدراسة  العلمي 
سعيدي،2009(،  و)أمبو  و)الزعيب،2009(، 
و   ،)Attar and Gallard, 2011( وجالرد  وعطار 

)زيتون،2013(.
اثلثًا: الثقافة العلمية:

قدَّم مشروع )2061( رؤية بعيدة املدى لإلصالح 
العلمية(  الثقافة   ( فيه  متثل  والذي  العلوم،  يف  الرتبوي 
أساس يف إعادة صياغة مقاصد الرتبية العلمية يف التعليم 
العام، وقد اهتم هذا املشروع بعدد من األمور يف جمال 
العلمية )سوزان علي، 2005،  والرتبية  العلوم  تدريس 

.)79



75 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتامعية، ع1، ص ص 65-86،  جامعة تبوك )1442هـ/2021م(

أهداف الثقافة العلمية:
الثقافة  أهداف  أنَّ   )1999 )الوسيمي،  يوضح 

يف: تتمثل  العلمية 
تبسيط العلوم وتقريبها من ذهن املواطن من خالل   .1 
الوسائل املختلفة من برامج تليفزيونية ومطبوعات 

والصحف واجملالت وغريها.  كالكتب 
يستجد يف جماالت  ما  متابعة  من  املواطن  متكني   .2 

املختلفة.  العلوم 
اإلنسان  إعداد  للفرد:  الشخصية  ابحلياة  االرتقاء   .3 
القضااي  مع  التعامل  على  القادر  الواعي  املفكر 
واملواقف احلياتية اليت تستحدث من حوله يف سياق 

والبيئة. واجملتمع  والتكنولوجيا  العلم  بني  التفاعل 
تكوين العادات الذهنية اليت تساير مهارات التفكري   .4 
العلمي وتساعد الفرد على التعلم واملشاركة الفاعلة 

يف حل قضااي اجملتمع ومشكالته. 
العلمية  واملعرفة  العلم  فهم طبيعة  الفرد من  متكني   .5 
املختلفة. احلياة  نواحي  يف  العلم  عمليات  واستخدام 
تنمية اهتمامات الفرد وميوله العلمية مبا يتفق مع   .6 
التعلم املستمر مدى  العلمية وطبيعة  طبيعة حياته 

احلياة.
اليت  العلمية  والقيم  االجتاهات  الفرد  إكساب    .7 
تساعده على التكيف بنجاح مع متطلبات العصر 

نعيشه. الذي 
 مستوايت الثقافة العلمية: 

)لسيلي  يلي  فيما  تتمثل  العلمية  الثقافة  مستوايت 
وترويريدج،2004(:

املتعلم  ميتلك  ال  املستوى  هذا  يف  العلمية:  األمية   .1 
املفردات أو املفاهيم أو القدرات العقلية الكافية له 
لكي يتمكن من القدرة على حتديد السؤال الذي 
املتعلم  وهذا  أم ال،  علميا  إذا كان  ما  عليه  يطرح 

العلمية.  الصفوف  يكون يف  ال  عادة 

ميتلك  املستوى  هذا  ويف  االمسية:  العلمية  الثقافة   .2 
ويستخدمها  العلمية  واملصطلحات  املفاهيم  املتعلم 
يف تعبرياته؛ ولكنه ال يعي ما يقول، ويقدم تفسريات 
علمية غري سليمة وغري دقيقة ويشرح املبادئ العلمية 

بطريقة غري علمية.
الثقافة العلمية الوظيفية: وفيه يكون املتعلم قادرًا على   .3 
املصطلحات  وتعرف  العلمية  املفردات  استخدام 
معرفته  مازالت  ولكن  صحيحة،  بصورة  العلمية 
العلمية حمدودة ومفتقرة إىل الفهم الكامل، فالتدريس 
الذي يؤكد على الثقافة العلمية الوظيفية يرتك لدى 
املتعلم فهًما قلياًل جًدا أو دون فهم للفرع العلمي 

العلمي.  لالستقصاء  استخدام  ودون 
الثقافة العلمية املفاهيمية واإلجرائية: يف هذا املستوى   .4 
)املفاهيم  املخططات  توضيح  املتعلم  يستطيع 
اإلجرائية  املعرفة  يوضح  وكذلك  للعلوم،  الكربى( 
توضيح  على  القدرة  لديه  وتكون  العلم  ومهارات 
املفاهيمية  والبنية  العلم  فروع  أجزاء  بني  العالقات 
توضيح  على  القدرة  لديه  وتكون  الفروع،  هلذه 

العلمية.  والعمليات  املبادئ 
الثقافة االمسية متعددة األبعاد: يشمل هذا املستوى   .5 
للعلم  واالجتماعية  والتارخيية  الفلسفية  النواحي 
متيز  على  قدرة  املتعلم  لدى  وتكون  والتكنولوجيا، 
اتريخ  على  والتعرف  األخرى،  األكادميية  الفروع 
السياق االجتماعي  العلوم، وتوضيح  وطبيعة فروع 

للعلم.
يتضح من هذا التصنيف التدرج من السطحية إىل 
العمق للمفهوم، ومن اإلنسان البسيط )املواطن العادي( 
إىل أعلى درجات التخصص )العامل ابلنسبة ملن ميتلك 
الثقافة العلمية، وابلنسبة لالستخدام عدم قدرة التمييز 
بشكل  واالستخدام  علمي  وغري  علمي  هو  ما  بني 

اليومية(.  وظيفي وإجرائي يف احلياة 
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أبعاد الثقافة العلمية:
حدَّد الشربيين )2004( للثقافة العلمية أبعاًدا ثالثة، 
العلم،  عمليات  وممارسة  للعلم،  الوظيفي  الفهم  هي: 
وحددت  واجملتمع.  والتكنولوجيا  العلم  بني  والعالقة 
اجلمعية األمريكية لتقدم العلوم )AAAS ,1998( أربعة 
العلمي،  ابملسعى  الوعي  وهي:  العلمية  للثقافة  أبعاد 
والرؤى العلمية للعامل، والرؤى الفكرية عن العلم )فلسفة 
الذهنية للعقل، وأشار يوسف  العلم واترخيه، والعادات 
)2000( إىل أنَّ أبعاد الثقافة العلمية ثالثة وهي: اجملال 
املعريف ويتضمن )طبيعة العلم، املفاهيم العلمية الرئيسة، 
العالقة بني العلم والتكنولوجيا واجملتمع والبيئة(، واجملال 
العلمية،  واملهارات  العلم  )عمليات  ويشمل:  املهاري 
فيشمل:  الوجداين  اجملال  أما  العلمية(،  املعرفة  وتطبيق 

العلمية(. والقيم  وامليول،  )االجتاهات، 
الثقافة  أبعاد  على  احلالية  الدراسة  اقتصرت  وقد 

اآلتية:  العلمية 
املعرفة العلمية، تطبيق املعرفة العلمية، فهم العالقات 
التبادلية بني (STSE)، طبيعة العلم، وفيما يلي تعريف 

دقيق هبذه األبعاد: 

العلمية وهي: جمموعة مرتابطة من احلقائق  املعرفة    -1
والتعميمات  والقوانني  العلمية  واملبادئ  واملفاهيم 
 .)2005 )خشان،  للعلم  املعرفية  البنية  ومتثل  العلمية 
على  الطالب  "قدرة  هي  العلمية:  املعرفة  تطبيق   -2
العلمية كاحلقائق واملفاهيم واملبادئ  املعرفة  توظيف 
وبيئية  حياتية  ومشكالت  مواقف  يف  والتعميمات 
تدور من حوله؛ حيث يستخدم ما تعلمه من معرفة 
علمية يف اختاذ القرارات املثلى حلل هذه املشكالت" 

.)20  ،2005 )العطار، 
والتكنولوجيا  العلم  بني  املتبادلة  العالقات  فهم   -3
واجملتمع والبيئة: تعين" إدراك العالقات املتبادلة بني 
العلم والتكنولوجيا واجملتمع والبيئة، وكيف تؤثر كل 

املواقف  وبعض  ابآلخر،  األربعة  املفاهيم  هذه  من 
وإدراك هلذه  تتم عن وعي  قرارات  فيها  تتخذ  اليت 
 .)19  ،2005 )خشان،  إزاءها  والتصرف  العالقة، 
فهم طبيعة العلم: تعين "إدراك العلم وفهم اقرتاحاته وطرقه 
ومنوه وأخالقياته، الذي يعد بناء من املعرفة العلمية 

املنظمة ")العطار، 2005، 20(. 
وقد ُأجريت العديد من الدراسات العلمية اليت اهتمت 
ابلثقافة العلمية كمتغري اتبع يف تعلم العلوم كدراسة كلٍّ 
و)   ،)2008( رشود  وآل   ،)2008( العثمان  من: 
املطريف، 2014(، كما قامت دراسة )الزعيب، 2008( 
بتقصي مستوى الثقافة العلمية لدى معلمي الفيزايء يف 
املرحلة الثانوية من منظور مشروع )2061(، ووجدت 
أنَّ له أتثري يف مبستوى الثقافة العلمية واالجتاهات حنو 

العلم لدى طلبتهم.
فروض الدراسة: 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   - 1 
طالب  درجات  متوسطات  بني   )0.05( داللة 
اجملموعتني التجريبية والضابطة، يف التطبيق البعدي 
اجملموعة  طالب  لصاحل  العلمي  املسعى  الختبار 

القبلي. التطبيق  ضبط  بعد  التجريبية 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   - 2 
طالب  درجات  متوسطات  بني   )0.05( داللة 
اجملموعتني التجريبية والضابطة، يف التطبيق البعدي 
اجملموعة  طالب  لصاحل  العلمية  الثقافة  الختبار 

القبلي.  التطبيق  ضبط  بعد  التجريبية 
ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني   - 3 
العلمي  املسعى  فهم طبيعة  الكلية الختبار  الدرجة 
التطبيق  يف  العلمية  لثقافة  الكلية الختبار  والدرجة 

التجريبية. اجملموعة  على  البعدي 
منهج الدراسة:

استخدمت الدراسة املنهج التجرييب؛ حيث استخدم 
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والبعدي  القبلي  القياس  ذي  التجرييب  شبه  التصميم 
وذلك  ضابطة،  واألخرى  جتريبية  أحدمها  جملموعتني 
النتماء هذا البحث إىل فئة البحوث التجريبية اليت يتم 
فيها دراسة أثر متغري مستقل على متغري اتبع أو أكثر.

جمتمع الدراسة:
العملية  الرتبية  ملقرر  املسجلون  املعلمون  الطالب 
القرى خالل  أم  الرتبية جبامعة  )العلوم( بكلية  ختصص 
الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 38	1439هـ.

عينة الدراسة:
طُبقت الدراسة على مجيع أفراد اجملتمع البالغ عددهم 
إىل  عشوائًيا  تقسيمهم  مت  حيث  معلًما؛  طالًبا   )38(
وعددهم  التدرييب  الربانمج  هلم  قدم  جتريبية  جمموعتني 
التدرييب وعددهم  الربانمج  )18( وضابطة مل يقدم هلم 

 .)20(
املواد التعليمية وأدوات الدراسة:

أواًل: مواد الدراسة:

	:الربانمج التدرييب

مت تصميم الربانمج التدرييب بعد االطالع على بعض 
أدبيات الرتبية املتعلقة ببناء الربامج التدريبية بوجه عام، 
خاص،  بوجه   )2061( مشروع  ضوء  يف  والتدريب 
وكان من أهم الدراسات اليت ساعدت الباحث يف بناء 
الربانمج دراسة )عياش، 2008(، و)املطريف، 2015(، 

و)العلياين، 2017(.
- اهلدف العام للربانمج التدرييب:

هدف الربانمج التدرييب احلايل إىل حتقيق الفهم بطبيعة 
الطالب  لدى  العلمية  الثقافة  وتنمية  العلمي  املسعى 
معلمي العلوم يف ضوء مشروع اإلصالح الرتبوي للرتبية 

العلمية )2061(.
املستهدفون ابلربانمج:

استهدف هذا الربانمج طالب مقرر الرتبية امليدانية 
ختصص )العلوم( بكلية الرتبية جبامعة أم القرى.

- احملتوى العلمي للربانمج التدرييب:
تكون الربانمج التدرييب من املوضوعات اآلتية:

1- املشروعات العاملية إلصالح مناهج العلوم.
2- مشروع )2061(.

3- املسعى العلمي.
4- طبيعة العلم يف ضوء مشروع )2061(.

5- الوظيفة االجتماعية للعلم.
6- عمليات العلم ومهاراته.

7- دور املعرفة العلمية يف احلياة.
8- الثقافة العلمية.

9- تطبيقات عملية ملكوانت املسعى العلمي.
10- تطبيقات عملية ألبعاد الثقافة العلمية.

- صدق الربانمج التدرييب:
جمموعة  على  األولية  صورته  يف  الربانمج  عرض  مت 
من احملكمني من أساتذة املناهج وطرق تدريس العلوم، 
واحملتوى  اللغوية  الصياغة  على  احلكم  هبدف  وذلك 
العلمي وميكنه حتقيق اهلدف الذي ُبين من أجله، وقد 
مت التعديل يف ضوء آراء احملكمني واليت كان أمهها إضافة 

الصياغات.  بعض  وتعديل  العلم  مهارات 
- املدة الزمنية للربانمج التدرييب:

 استغرق الربانمج التدرييب مخسة أايم تدريبية بواقع 
ساعة   )20( ومبجموع  يومًيا  تدريبية  ساعات  أربع 

تدريبية.
- طرق التدريب واألنشطة التعليمية:

املوضوعات  لتتناسب مع  مت استخدام طرق خمتلفة 
املطروحة وكان من أهم الطرق املستخدمة يف التدريب 
)التعلم التعاوين، التعلم الذايت، حلقات النقاش، العصف 
الذهين، احلوار والنقاش(، وركز يف تقدمي الربانمج على 
الدور النشط للمتدرب من خالل مشاركته يف الوصول 
للمعارف املتضمنة يف الربانمج التدرييب، ومن مثَّ تطبيقها 
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من خالل أنشطة يف اجللسات التدريبية أو أنشطة يف 
مدارس التدريب امليداين ومشلت األنشطة: 

- كتابة التقارير.
-البحث يف مصادر املعرفة الورقية واإللكرتونية.

-املشاركة يف النقاشات.
-األنشطة اإلثرائية.

-تنفيذ بعض املوضوعات من خالل التطبيق العملي.
- أساليب تقومي الربانمج التدرييب:

1- تقومي قبلي بتطبيق اختبار قبلي ملعرفة خلفية املتدربني 
حول موضوعات الربانمج.

2- تقومي تكويين أو بنائي يف أثناء اللقاءات التدريبية 
وهناية كل جلسة تدريب.

4- تقومي هنائي بتطبيق اختبار بعدي.
اثنًيا: أدوات الدراسة:

	 :اختبار طبيعة املسعى العلمي

- اهلدف من االختبار:
 هدف االختبار إىل قياس أثر برانمج تدرييب 
مستند إىل مشروع اإلصالح الرتبوي للرتبية العملية 
)2061( يف تنمية املسعى العلمي لدى الطالب 

العلوم.  معلمي 
صياغة مفردات االختبار:

إلعداد الصورة األولية لالختبار متت مراجعة بعض 
العربية منها واألجنبية اليت  الكتب والدراسات السابقة 
قياسه ومهاراته، وبوجه  العلمي وكيفية  تناولت املسعى 
خاص: الشعيلي )2008(، والزعيب )2009(، وأمبو 
والعلياين   ،)2013( وزيتون   ،)2009( سعيدي 

 .)2017(
العلمي  املسعى  اختبار طبيعة  فقرات  وقد صيغت 
مت  وقد  البدائل،  رابعي  متعدد  من  االختيار  على منط 

األسئلة،  من  النوع  هذا  مثل  صياغة  شروط  مراعاة 
وصيغت بصورة واضحة ليتمكن الطالب املعلمني من 
فهمها عند اإلجابة وتضمن االختبار التعليمات الالزم 
تطبيقها عند اإلجابة على االختبار، ومثااًل توضيحًيا، 

فقرة. األولية من 41  االختبار يف صورته  وتكون 
- صدق االختبار:

على  األولية  صورته  يف  االختبار  عرض  مت 
جمموعة من احملكمني من أساتذة املناهج وطرق تدريس 
ملستوى  مالءمته  مدى  على  للحكم  وذلك  العلوم، 
الطالب، ومدى سالمة صياغة املفردات، ومدى اتساق 
البدائل، والصحة العلمية لألسئلة، وكذلك مدى وضوح 
تعليمات االختبار ودقتها، وقد ُأجري تعديل االختبار 
يف ضوء آراء احملكمني؛ حيث ُحذفت ثالث مفردات 
وُعدلت مفردة، وكان االختبار يف صورته النهائية مكواًن 

من 38 مفردة.
- ثبات االختبار: 

عينة  على  تطبيقه  مت  االختبار  ثبات  من  للتحقق 
أفرادها  عدد  بلغ  الدراسة  عينة  خارج  من  استطالعية 
الثبات  معامل  حساب  ومت  معلًما،  طالًبا   )21(
نتيجة  وكانت  ريتشاردسون،  معادلة كودر  ابستخدام 
إىل  وتشري  عالية  قيمة  وهي   )0.89( الثبات  حساب 

االختبار. ثبات 

	 :اختبار الثقافة العلمية

تناولت  اليت  الرتبية  أدبيات  بعد االطالع على 
قياس  تناولت  اليت  والدراسات  العلمية  الثقافة 
الثقافة العلمية يف العلوم كدراسة كلٍّ من: العثمان 
واملطريف   ،)2008( رشود  وآل   ،)2008(
للخطوات  وفًقا  االختبار  إعداد  مت   ،)2014(

اآلتية: 
- اهلدف من االختبار:

إىل  مستند  تدرييب  برانمج  أثر  قياس  إىل  هدف 
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العملية )2061( يف  للرتبية  الرتبوي  مشروع اإلصالح 
العلمية،  )املعرفة  اآلتية:  أببعادها  العلمية  الثقافة  تنمية 
تطبيق املعرفة العلمية، فهم عالقات التفاعل بني العلم 
وقد  العلم(،  طبيعة  فهم  والبيئة،  واجملتمع  والتكنولوجيا 
التدرييب  الربانمج  مع  للتناسب  األبعاد  هذه  اُختريت 
وتطبيقاته خالل تدريس الطالب املعلمني ملقرر العلوم 

التدريب.  مدارس  يف  املتوسطة  املرحلة  يف 
مفردات االختبار: 

منط  على  العلمية  الثقافة  اختبار  فقرات  صيغت 
االختيار من متعدد رابعي البدائل، وقد مت مراعاة شروط 
بصورة  وصيغت  األسئلة،  من  النوع  هذا  مثل  صياغة 
عند  فهمها  من  املعلمون  الطالب  ليتمكن  واضحة 
تطبيقها  الالزم  التعليمات  االختبار  وتضمَّن  اإلجابة، 
وتكوَّن  توضيحًيا،  ومثااًل  االختبار،  على  اإلجابة  يف 

مفردة.  40 من  األولية  صورته  يف  االختبار 
صدق االختبار: 

مت عرض االختبار يف صورته األولية على جمموعة من 
احملكمني من أساتذة املناهج وطرق تدريس العلوم، وذلك 
للحكم على مدى مالءمته ملستوى الطالب وقياس ما 
ومدى  املفردات،  صياغة  سالمة  ومدى  لقياسه،  أُعد 
للمفردات،  العلمية  الصحة  ومدى  البدائل،  اتساق 
وقد  ودقتها،  االختبار  تعليمات  وضوح  مدى  وكذلك 
مت إجراء تعديل االختبار يف ضوء آراء احملكمني؛ حيث 
بقيت املفردات 40 مفردة ومت تعديل بعض الصياغات 
انتماء  إىل آخر؛ حيث كان  بعد  مفردتني من  وتبديل 

املفردتني ألبعاد الثقافة العلمية كما يف اجلدول )1(.

جدول )1( توزيع فقرات االختبار على أبعاد الثقافة العلمية
الفقراتالبعد

1	5	9	14	20	21	25	32	33	37املعرفة العلمية. 

2	6	10	13	19	22	26	31	34	38تطبيق املعرفة العلمية.

3	7	11	15	18	23	27	30	35	39عالقات العلم والتقنية.

4	8	12	16	17	24	28	29	36	40فهم طبيعة العلم.

40اجملموع

ثبات االختبار: 
عينة  على  تطبيقه  مت  االختبار  ثبات  من  للتحقق 
أفرادها  عدد  بلغ  الدراسة  عينة  خارج  من  استطالعية 
ابستخدام  الثبات  حساب  ومت  معلًما،  طالًبا   )21(

 .)2( اجلدول  يف  ريتشاردسون كما  معادلة كودر 
جدول )2( قيمة معادلة كودر ريتشاردسون الختبار الثقافة العلمية

قيمة معادلة كودر ريتشاردسونالبعد

0.87املعرفة العلمية.

0.877تطبيق املعرفة العلمية.

0.86عالقات العلم والتقنية.

0.88فهم طبيعة العلم.

0.95الثقافة العلمية ككل

ويظهر من اجلدول أنَّ قيمة معادلة كودر ريتشاردسون 
لألبعاد وللثقافة العلمية؛ حيث كانت عالية وتشري إىل 

ثبات االختبار.
خطوات تطبيق الدراسة:
التطبيق القبلي لألدوات:

العلمية على  العلمي والثقافة  املسعى  اختبار  مت تطبيق 
وبعد تصحيح  التجربة،  تنفيذ  البدء يف  قبل  الدراسة  عينة 
االختبارين وحتليل نتائجهما تبني تكافؤ اجملموعتني التجريبية 

والضابطة كما يتبني من اجلدول )3( وجدول )4(.
جدول )3( اختبار )ت( للمقارنة بني متوسطات درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق القبلي الختبار طبيعة املسعى العلمي

املسعى العلمي
اجملموعة الضابطةاجملموعة التجريبية

داللة الفروقمستوى الداللةقيمة "ت" االحنراف املعيارياملتوسطاالحنراف املعيارياملتوسط

غري دالة14.485.2315.024.680.7170.400الدرجة الكلية لالختبار
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جدول )4( اختبار )ت( للمقارنة بني متوسطات درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق القبلي الختبار الثقافة العلمية
أبعاد 

الثقافة العلمية

اجملموعة الضابطةاجملموعة التجريبية

داللة الفروقمستوى الداللةقيمة "ت" االحنراف املعيارياملتوسطاالحنراف املعيارياملتوسط

غري دالة.4.391.473.251.060.547121املعرفة العلمية. 

غري دالة.6.631.084.371.391.959306تطبيق املعرفة العلمية.

غري دالة7.811.357.310.860.1000.753عالقات العلم والتقنية.

غري دالة7.841.035.881.0780.0270.871فهم طبيعة العلم.

غري دالة26.692.6820.822.620.0620.804الثقافة العلمية ككل

قيمة )ت(  أنَّ  يتبني من اجلدول )3( وجدول )4( 
الختبار املسعى العلمي، والختبار الثقافة العلمية وأبعاده 
الفرعية غري دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )0.05( بني 
متوسطات درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة، 
مما يعين تكافؤ اجملموعتني يف اختبار الثقافة العلمية واملسعى 

العلمي قبل البدء يف التدريب.
تنفيذ جتربة الدراسة:

قام الباحث بتقدمي الربانمج التدرييب للطالب معلمي 
العلوم أفراد اجملموعة التجريبية؛ حيث استمر التدريب ملدة 
مخسة أايم، ُروعي فيه أن يقدم الربانمج يف الفرتة املسائية 
لكي ال يؤثر هذا على سري تدريبهم امليداين يف املدارس 
األنشطة  وبعض  التدريب  جلسات  بني  الربط  وليمكن 

التطبيقية اليت تنفذ عند تدريسهم لطالهبم. 
التطبيق البعدي لألدوات: 

بعد االنتهاء من تدريب أفراد اجملموعة التجريبية، ويف   
األسبوع التايل للتدريب قام الباحث بتطبيق أدوات الدراسة 

تطبيًقا بعداًي.

األساليب اإلحصائية املناسبة للبحث:
اآلتية:  اإلحصائية  األساليب  الباحث  استخدم 
املئوية،  والنسب  التكرارات،  ريتشاردسون،  معادلة كودر 
ومت  بريسون،  ارتباط  معامل  اختبار)ت(،  واملتوسطات، 
استخدام هذه األساليب من خالل برانمج احلزم اإلحصائية 

.(SPSS) االجتماعية 
عرض نتائج الدراسة وتفسريها:

اختبار الفرض األول:
نصَّ الفرض األول على عدم وجود فروق ذات داللة 
متوسطات  بني   )0.05( داللة  مستوى  عند  إحصائية 
درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة، يف التطبيق 
طالب  لصاحل  العلمي  املسعى  طبيعة  الختبار  البعدي 

اجملموعة التجريبية بعد ضبط التطبيق القبلي.
وللتحقق من صحة الفرض األول مت حساب املتوسطات 
احلسابية، واالحنرافات املعيارية لدرجات عينة البحث يف 
التطبيق البعدي الختبار طبيعة املسعى العلمي ومتت املقارنة 
)ت(  اختبار  ابستخدام  احلسابية  املتوسطات  هذه  بني 

للمجموعات املستقلة، وكانت النتائج كاآليت: 
جدول )5( اختبار )ت( للمقارنة بني متوسطات درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار طبيعة املسعى العلمي

داللة الفروقمستوى الداللةقيمة "ت"اجملموعة الضابطةاجملموعة التجريبيةاالختبار

املسعى العلمي
االحنراف املعيارياملتوسطاالحنراف املعيارياملتوسط

دالة18.303.2714.65.045.5810.021

داللة  ذات  فروق  ( وجود  5( جدول  من  يتضح 
متوسطات  بني   )0.05( داللة  مستوى  عند  إحصائية 
درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة، يف اختبار 

طبيعة املسعى العلمي لصاحل طالب اجملموعة التجريبية، 
الفرض. رفض  مت  وبذلك 
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املتدربني  حرص  إىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو   
على اكتساهبم للمعارف واملهارات املرتبطة بطبيعة املسعى 
العلمي نتيجة عملية التدريب، خصوًصا أنه مل يكن لديهم 
املعرفة الكافية إزاءه وهو ما أظهره االختبار القبلي، فقد 
ضوء  يف  املقرتح  التدرييب  للربانمج  العلمي  احملتوى  كان 
وخصائص  ومكوانت  ملفهوم  شاماًل  مشروع)2061( 
املسعى العلمي، مما كان له أثر يف فهم املتدربني لطبيعة 
املسعى العلمي، كما أنَّ تقدمي الربانمج التدرييب اشتمل 
املعلمني بصورة  الطالب  على أنشطة وتطبيقات نفذها 
مجاعية، وقد روعي يف الربانمج التدرييب اقرتان املعلومات 
الربانمج  تطبيق  تزامن  حيث  العملي،  ابلتطبيق  النظرية 
التدريب  مع  مشروع)2061(  ضوء  يف  املقرتح  التدرييب 
امليداين للطالب معلمي العلوم، وهذا أاتح ألفراد اجملموعة 
التجريبية الفرصة لتطبيق ما تدربوا عليه يف الواقع، وانعكس 
ذلك على فهمهم لطبيعة املسعى العلمي؛ حيث يذكر داس 
)Dass,2005( أنَّ من مكوانت املسعى العلمي السياق 
االجتماعي للنشاط العلمي، والذي يركز على العالقة بني 
النشاط العلمي واجملاالت االجتماعية للمواقف االجتماعية، 
كما يضيف أن تطبيق مكوانت املسعى العلمي يف مواقف 
صفية وتربوية وما تشتمله من املضامني الرتبوية هلا دور مهٌم 
يف اجلهود املبذولة لتطوير الفهم املناسب للمسعى العلمي.

وتتفق هذه النتيجة مع النتائج اليت توصلت إليها دراسة 
كلٍّ من: الشعيلي ) 2008(، والزعيب )2009(، وأمبو 
أشارت إىل  واليت  سعيدي )2009(، وزيتون)2013(، 
ضرورة تبين مشروع )2061( لفهم طبيعة املسعى العلمي.
كما تتفق هذه النتيجة مع النتائج اليت توصلت إليها 
فهم  أمهية  إىل  أشارت  واليت  )العلياين، 2017(،  دراسة 
تدريبهم  العلمي، وضرورة  املسعى  لطبيعة  العلوم  معلمي 
لتنمية ذلك الفهم، كما أكَّدت على فاعلية الربامج التدريبية 

املقدمة هلم يف ضوء مشروع )2061(.
اختبار الفرض الثاين:

نصَّ الفرض الثاين على عدم وجود فروق ذات داللة 
متوسطات  بني   )0.05( داللة  مستوى  عند  إحصائية 
درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة، يف التطبيق 
اجملموعة  لصاحل طالب  العلمية  الثقافة  البعدي الختبار 

التجريبية بعد ضبط التطبيق القبلي. 
وللتحقق من صحة الفرض الثاين مت حساب املتوسطات 
احلسابية، واالحنرافات املعيارية لدرجات التطبيق البعدي 
الضابطة  اجملموعتني  لطالب  العلمية  الثقافة  الختبار 
املتوسطات احلسابية  املقارنة بني هذه  والتجريبية، ومتت 
املستقلة، وكانت  للمجموعات  اختبار )ت(  ابستخدام 

النتائج كاآليت: 

جدول )6( اختبار )ت( للمقارنة بني متوسطات درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار الثقافة العلمية
اجملموعة الضابطةاجملموعة التجريبيةأبعاد الثقافة العلمية

داللة الفروقمستوى الداللةقيمة "ت" االحنراف املعيارياملتوسطاالحنراف املعيارياملتوسط

دالة4.391.473.251.065.5470.021املعرفة العلمية.

دالة5.631.084.371.397.9590.006تطبيق املعرفة العلمية.

غري دالة7.811.357.310.860.1000.753عالقات العلم والتقنية.

دالة6.841.035.081.074.0270.041فهم طبيعة العلم.

دالة22.691.6820.022.626.0620.032الثقافة العلمية ككل

داللة  ذات  فروق  ( وجود  6( اجلدول  من  ويتضح 
متوسطات  بني   )0.05( داللة  مستوى  عند  إحصائية 
درجات طالب اجملموعتني التجريبية والضابطة، يف التطبيق 

العلمية ككل  لثقافة  العلمية يف  الثقافة  البعدي الختبار 
وأبعادها الفرعية عدا بعد ) عالقة العلم والتقنية ( لصاحل 
وجود  عدم  الباحث  ويعزو  التجريبية،  اجملموعة  طالب 
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أثر دال إحصائًيا بعد )عالقات العلم والتقنية( إىل كون 
الكايف من اإلشارة هلذه  القدر  الربانمج مل يشتمل على 
العالقة وكذا التطبيقات امليدانية؛ حيث تفتقر املدارس إىل 
وجود التقنية اليت يتمكن املعلم من خالهلا يف توظيف هذه 
العالقة خالل تدريسه للعلوم، ويف توضيح هذه العالقة اليت 
تربط بني العلم والتقنية وأتثريمها وأتثرمها ابآلخر، كما أنَّ 
الوقت املتاح والذي كان مقارنة حبجم ما ميكن أن يقدم 
وتطبيقاته يف الربانمج التدرييب املقرتح كان له اآلخر أتثري.
كما يعزو الباحث وجود داللة الفروق بني متوسطات 
يف  والضابطة،  التجريبية  اجملموعتني  طالب  درجات 
إىل كون  العلمية ككل  الثقافة  البعدي الختبار  التطبيق 
اشتمل   )2061( مشروع  على  القائم  التدرييب  الربانمج 
على مفاهيم نظرية إزاء الثقافة العلمية؛ حيث متثل أحد 
املكوانت األساسية اليت تضمنها مشروع)2061(، كذا 
ما اشتمله الربانمج من موضوعات تنمي املعرفة العلمية 
لدى املتدربني مثل: ) أخالقيات العلم والوظيفة االجتماعية 
للعلم، عمليات العلم، دور املعرفة العلمية يف احلياة(، كما 
من  مت  واليت  التدرييب  الربانمج  اليت مشلها  التطبيقات  أنَّ 
خالهلا تطبيق املعرفة العلمية أثر يف تنمية هذا البعد لدى 
الطالب معلمي العلوم، وذلك من خالل التطبيق للمعارف 
العلمية ابألنشطة التدريبية خالل اجللسات التدريبية أو 
بتنفيذ التطبيقات امليدانية خالل التدريس يف مدارس الرتبية 

امليدانية.
اختبار الفرض الثالث:

داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  وجود  عدم  على  نص 
إحصائية بني الدرجة الكلية الختبار فهم طبيعة املسعى 
العلمي والدرجة الكلية الختبار لثقافة العلمية يف التطبيق 

التجريبية. اجملموعة  على  البعدي 
الباحث  استخدم  الفرض  هذا  صحة  من  وللتحقق 
بني  ارتباط  وجود  مدى  ملعرفة  بريسون  ارتباط  معامل 
املسعى  طبيعة  فهم  الختبار  الكلية  الدرجة  متوسطات 
العلمي، ومتوسطات الدرجة الكلية الختبار لثقافة العلمية 

التجريبية. اجملموعة  على  البعدي  التطبيق  يف 
اجملموعة  درجات  بني  بريسون  االرتباط  معامل  نتائج   )7( جدول 
التجريبية يف التطبيق البعدي الختبار املسعى العلمي واختبار الثقافة 

لعلمية ا
معامل العدداجملموعة

االرتباط
مستوى 
الداللة

داللة الفرق

التجريبية 
األوىل

دال0.7600.031 18

بني  بريسون  معامل  قيمة  أنَّ   )7( اجلدول  من  ويتضح 
درجات اختبار فهم طبيعة املسعى العلمي ودرجات اختبار 
الثقافة العلمية للمجموعة التجريبية، واليت تلقت الربانمج 
قيمة تشري الرتباط موجب  التدرييب هي )0.76( وهي 
العلمية،  والثقافة  العلمي  املسعى  طبيعة  فهم  بني  مرتفع 
وميكن تفسري ذلك كون مكوانت املسعى العلمي مرتبطة 
أببعاد الثقافة العلمية وتسهم يف تنميتها، وقد أكَّد )العلياين، 
2017هـ( أنَّ الفهم املناسب لطبيعة املسعى العلمي يف 
مشروع )2061( يعدُّ عنصرًا أساسًيا يف تكوين الثقافة 
العلمية وحتقيقها، ويؤكِّد هذا أيًضا داس )Dass, 2005(؛ 
حيث ذكر أنَّ الفهم املناسب للمسعى العلمي يسهم يف 

تشكيل الثقافة العلمية وحتقيقها.
التوصيات:

تضمني برامج إعداد معلمي العلوم ملكوانت مشروع 	 
)2061( وتوظيفها يف تعلُّم العلوم وتعليمها.

 عقد دورات تدريبية ملعلمي العلوم يف أثناء اخلدمة 	 
العلمية  الثقافة  وتنمية  العلمي  املسعى  طبيعة  عن 

ابالستفادة من مضامني مشروع )2061(.
بني 	  تربط  املعلمني  للطالب  تدريبية  برامج  تقدمي 

املعرفة النظرية والتطبيق يف املواقف التدريسية خالل 
فرتة التدريب امليداين.

التقنية يف برامج إعداد معلمي العلوم وكذا 	  توظيف 
املقدم  احملتوى  والتقنية يف  العلم  بني  العالقة  وضوح 

خالل الربانمج.
احلرص على توافر التقنية يف مدارس التدريب امليداين 	 
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استخدامها يف  املعلمون من  الطالب  يتمكن  لكي 
تعليم طالهبم.

العاملية 	  االجتاهات  ضوء  يف  العلوم  مناهج  تطوير 
حتقق  حبيث  )2061(؛  مشروع  ومنها  املعاصرة 
والثقافة  العلمي  املسعى  طبيعة  فهم  للمتعلمني 

العلمية.
املقرتحات:

الربانمج 	  استخدام  فاعلية  لتعرف  دراسة  إجراء 
مع   )2061( مشروع  ضوء  يف  املقرتح  التدرييب 

متغريات أخرى وختصصات أخرى غري العلوم. 
الربانمج 	  استخدام  فاعلية  لتعرف  دراسة  إجراء 

التدرييب املقرتح يف ضوء مشروع )2061( يف تنمية 
لدى  العلمية  والثقافة  العلمي  املسعى  طبيعة  فهم 

املعلمني أثناء اخلدمة.
يف 	  العلوم  يف  تعليمية  وحدة  لبناء  دراسات  إجراء 

ضوء مشروع )2061( وأثرها يف فهم طبيعة املسعى 
العلمي والثقافة العلمية لدى طالب التعليم العام.

الربانمج 	  استخدام  معوقات  حول  دراسة  إجراء 
التدرييب املقرتح يف ضوء مشروع )2061( يف تنمية 
فهم طبيعة املسعى العلمي والثقافة العلمية من وجهة 

نظر معلمي ومشريف العلوم.
 املراجع:

أواًل: املراجع العربية:
استخدام  "فاعلية   ،)2009( ابسط  صربي  أمحد، 
تنمية  على  الالصفية  املدرسية  األنشطة  بعض 
فهم طبيعة العلم لدى طالب املرحلة اإلعدادية 
اجلمعية  مشس،  عني  جامعة  سوهاج"،  جبامعة 
املصرية للمناهج وطرق التدريس، جملة دراسات 
 .163  -  ،)145( التدريس،  وطرق  املناهج  يف 
آل رشود، جواهر بنت سعود )2008( "فاعلية منوذج 
التحصيل  تنمية  يف  التكاملي  املهارات  مثلث 

األكادميي وجوانب الثقافة العلمية لدى طالبات 
عني  جامعة  الرايض"،  مبدينة  املتوسطة  املرحلة 
مشس، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس، 
جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس، العدد 

 .149 – 88 )140(
أمبو سعيدي، عبدهللا مخيس )2009(، "استقصاء 
رؤية الطلبة املعلمني ختصص العلوم بكلية الرتبية 
جبامعة السلطان قابوس لطبيعة العلم ابستخدام 
 12 العلمية،  الرتبية  جملة  احلامسة"،  األحداث 

.225  	205 ،)1(
مروة حممد  واهلنائية،  عبدهللا مخيس،  أمبو سعيدي، 
)2014(، "مستوى الثقافة العلمية لدى طلبة 
بني  مقارنة  دراسة  األساسى:  الثامن  الصف 
اللغة  ثنائية  اخلاصة  واملدارس  احلكومية  املدارس 
جامعة  الرتبوية:  العلوم  جملة  عمان"،  بسلطنة 
 	  69  ،)1(26 الرتبية،  - كلية  سعود  امللك 

 .89
تعليمي  منوذج  أثر   ،)2005( حسن  حممد  خشان، 
واجملتمع  والتكنولوجيا  العلم  منحى  على  قائم 
طالب  لدى  العلمية  الثقافة  مستوى  يف  والبيئة 
التعلم  أمناط  ذوي  من  األساسي  التعليم  مرحلة 
منشورة(، كلية  غري  دكتوراه  )رسالة  املختلفة، 
العربية،  العليا، جامعة عمان  الرتبوية  الدراسات 

األردن. 
الثقافة  "مستوى   ،)2008( عبدهللا  طالب  الزعيب، 
الثانوية  املرحلة  الفيزايء يف  معلمي  لدى  العلمية 
وعالقته مبستوى الثقافة العلمية واالجتاهات حنو 
العلوم  يف  األردنية  اجمللة  طلبتهم"،  لدى  العلوم 

.117 الرتبوية، 11)1(، 103 – 
بني  "العالقة   ،)2009( عبدهللا  طالب  الزعيب، 
املرحلة  يف  احلياتية  العلوم  معلمي  فهم  مستوى 
للقضااي  فهمهم  ومستوى  العلم  لطبيعة  الثانوية 
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العلمية اجلدلية واجتاهاهتم العلمية"، اجمللة األردنية 
 .234  –  221  ،)2(36 الرتبوية،  العلوم  يف 
زيتون، عايش حممود )2013(، "مستوى فهم طبيعة 
املسعى العلمي يف ضوء املشروع )2061( لدى 
معلمي العلوم يف األردن وعالقته ببعض املتغريات 
الرتبوية،  العلوم  يف  األردنية  اجمللة  الدميغرافية"، 

 .139 	119 ،)2(9
أساسيات   ،)2007( الرحيم  عبد  جنوى  شاهني، 
القاهرة. دار  القاهرة،  املناهج،  علم  يف  وتطبيقات 
فهم  "مستوى   ،)2008( هويشل  علب  الشعيلي، 
العلم  لطبيعة  عمان  بسلطنة  الكيمياء  معلمي 
يف ضوء بعض املتغريات"، جملة دراسات تربوية 

 .92  	71  ،)3(14 مصر،  واجتماعية- 
مفهومه  التدريب   ،)2007( أمحد  حسن  الطعاين، 
وتقوميها،  التدريبية  الربامج  بناء  يف  وفعالياته 

الشروق. دار  عمان: 
أبو عاذرة، سناء حممد )2012(، االجتاهات احلديثة 

يف تدريس العلوم، األردن، دار الثقافة. 
 ،)2013( قحطان  وفضل،  عباس،  عبداملهدي، 
للصف  األحياء  علم  لكتابة  حتليلية  "دراسة 
 )2061( مبادئ  ضوء  يف  املتوسط  األول 
 5 العراق،  املنتدى-  جملة   ،")P.L.S.F.B(

 .207  	181  ،)8(
معايري   ،)2008( عبدالرمحن  عبدالعزيز  العثمان، 
مقرتحة حملتوى منهج العلوم يف املرحلة املتوسطة 
مطالب  ضوء  يف  السعودية  العربية  اململكة  يف 
منشورة(،  غري  دكتوراه  )رسالة  العلمية،  الثقافة 

الرايض.  سعود،  امللك  جامعة  الرتبية،  كلية 
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 )STSE( والبيئة  واجملتمع  والتكنولوجيا  العلم 
األساسي  الثامن  طلبة  لدى  العلمية  الثقافة  يف 
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اجلامعة  العليا،  الدراسات  منشورة(، كلية  غري 
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برانمج   ،)2017( عبدهللا  نغيش  عبدهللا  العلياين، 
 )2061( مشروع  ضوء  يف  مقرتح  تدرييب 
معلمي  لدى  العلمي  املسعى  طبيعة  فهم  لتنمية 
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الصراع العريب اآلشوري يف مشال اجلزيرة العربية من خالل الكتاابت املسمارية 
 )دراسة يف الدوافع واملعطيات(

 د. رمحة بنت عواد أمحد السناين
أستاذ التاريخ القدمي املشارك، كلية اآلداب-جامعة طيبة- اململكة العربية السعودية

The Arab-Assyrian conflict in Northern Arabia through Cuneiform writings 
(Study in motivations and data)
Dr. Rahma Bint Awaad Al-Sanani

Old History Professor Faculty of Arts at Taiba University K.S.A

الكلمات املفتاحية: بالد النهرين، مجال، ممالك، جزية، نقوش.
امللخص: امتد الصراع العريب اآلشوري يف مشال اجلزيرة العربية فرتة 
وملوك  اآلشورية  الدولة  استغرقت عهود عدد كبري من حكام  طويلة 
وملكات ورؤساء العرب يف املنطقة، وكانت الدوافع االقتصادية واألمنية 
وتُعدُّ  املنطقة،  عرب  ضد  املنتظمة  اآلشوريني  محالت  خلف  األبرز 
الكتاابت املسمارية املصدر الوحيد ألحداث الصراع املذكور، والذي 
وممالك  اآلشوريني  على  سلًبا  أو  إجيااًب  جًدا  مهمة  نتائج  عليه  ترتب 

وقبائل مشال اجلزيرة العربية.

Key words: Mesopotamia- Camels - Kingdoms-Tax – Inscrip-
tions.

Abstract: The Arab-Assyrian conflict in northern Arabia 
has been going on for a long time between assyrian rulers, kings, 
queens, and Arab sultans in the region, and economic and secu-
rity motives have been the most prominent behind the assyrians’ 
systematic campaigns against Arabs in the region. The cuneiform 
writings are the only source of the events of the conflict in question, 
which has had very important positive or negative consequences for 
the Assyrians, kingdoms and tribes of northern Arabia.
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ربطت بني مشال اجلزيرة العربية وبالد النهرين طرق 
برية أدَّت دورًا مؤثرًا يف اتريخ احلضارتني؛ حيث كانت 
تتفرع من الطريق الربي التجاري الذي يبدأ من قنا على 
حبر العرب ليصل إىل مشايل يثرب iatribu يف النصوص 
دادان  ليصل  مساره  يكمل  فرعي  طريق  األكَّدية- 
العربية،  اجلزيرة  شرقي  مشايل  حنو  متجه  يتفرع  وعندها 
مارًا بعدٍد من املناطق أمهها: تيماء tema يف النصوص 
أدوماتو-يف   Adumatu اجلندل  دومة  مث  األكدية- 
النصوص األكدية- واجلوف حالًيا، مث تنتهي إىل وادي 
من  الطريق  وهذا  الفرات،  هنر  على  اببل  عند  النهرين 
اآلشوريون  حرص  اليت  القدمية  املهمة  التجارية  الطرق 
على إبقائها مفتوحة آمنة حفاظًا على اقتصادهم، كما 
ذلك  على  العربية  اجلزيرة  وقبائل مشال  ممالك  حرصت 
اقتصادهم،  وازدهار  حضارهتم  نشأة  يف  املهم  لدورها 
وترتب على هذا املوقع وتلك األمهية عالقات واتصاالت 
متأرجحة بني اآلشوريني وعرب مشال اجلزيرة العربية ممالك 
وقبائل سلًبا وإجيااًب، من أبرزها الصراعات العسكرية اليت 
انعكست أتثرياهتا على حضارة الطرفني خالل النصف 

األول من األلف األول قبل امليالد.
للكتاابت  القارئ  أنَّ  حقيقة  الدراسة:  مشكلة 
مشال  بعرب  اآلشوريني  عالقة  تناولت  اليت  املسمارية 
وحيد حىت  قّدمت – كمصدر  أهنا  جيد  العربية  اجلزيرة 
وعالقاهتم  اآلشوريني  عن  قيمة  معلومات   )1( اآلن 
مقنعة  إجابة  يبحث عن  الذي  التساؤل  لكن  ابلعرب؛ 
مع  بصراعهم  املرتبطة  اآلشوريني  طيات كتاابت  بني 
العرب؛ ما األسباب اليت تقف خلف كثرة احلمالت اليت 
جردها احلكام اآلشوريون منذ منتصف القرن الثامن إىل 
أواخر القرن السابع ق.م على املمالك والقبائل العربية 
الشمالية؟ وملاذا حرص اآلشوريون على مالحقة القبائل 

 )1( رمبــا تكشــف التنقيبــات األثريــة املســتقبلية يف مناطــق مشــال اجلزيــرة العربيــة 

عــن املزيــد مــن املعلومــات عــن فــرتة الصــراع اآلشــوري العــريب يف مشــال اجلزيــرة 
العربية إن شــاء هللا.

العربية الشمالية حىت تلك اليت مل تقرتب من أطراف بالد 
النهرين؟ وهل حقق الطرفان العريب واآلشوري مكاسب 
الصراع؟  ذلك  من  وحضاراًي  وعسكراًي  اقتصاداًي  تذكر 
إبرازه، كما  الدراسة  الذي ستحاول هذه  وهو املوضوع 
ستسعى حماولة – يف ضوء الكتاابت املسمارية- لتوضيح 
مشال  وعرب  اآلشوريني  من  حققها كل  اليت  املعطيات 
اجلزيرة العربية عرب مراحل الصراع العريب اآلشوري الطويلة 

املنطقة. يف 
 أمهية الدراسة: شكَّلت احلدود اجلنوبية الغربية للدولة 
اآلشورية خطر كبري عليها؛ مما جعل اآلشوريون يراقبون 
مستمرة؛  بصورة  وحيرسوهنا  شديد  حبذر  احلدود  تلك 
حدودهم  تالمس  الشمالية  العرب  بالد  حيث كانت 
الغربية واجلنوبية الغربية، وانقسم أولئك العرب- جريان 
أو  قطعاهنم  مع  يتنّقلون  بدًوا  أعراب  إىل  اآلشوريني- 
عرب من التّجار املتنقلني لبيع وشراء البضائع يف قوافل 
من عرب  الثالث  القسم  مثَّل  املنطقة، يف حني  جتوب 
مشال اجلزيرة جمموعات مسلحة حتمي القوافل التجارية 
املارة بتلك األراضي مقابل بعض االمتيازات، ويصنف 
املسمارية ابملزارعني  الكتاابت  القسم األخري من عرب 
املستقرين – غالًبا- يف واحات خصبة الرتبة وفرية املياه 
العال  )أدوماتو(،  اجلندل  ودومة  وتيماء،  تدمر،  مثل: 
)دادان(. وكانت هـذه الواحات مراكز دينـية أيًضا يلتقي 
أو عرب مستقرين ال سيما يف  بدو رحل  العرب  فيها 
مواسم األعياد للتقرب ملعبوداهتم وأداء طقوس عبادهتا. 
اهلالل  منطقة  إىل  ابلدخول  العرب  جتار  وتدرجيًيا جنح 
بعضهم  وأقام  م،  ق.  الثامن  القرن  من  بدًءا  اخلصيب 
األصيلة  اجلمال  من  تتكون  اليت  قوافلهم  وكانت  فيه، 
بيع وشراء،  للتجارة  النهرين  بالد  املدن يف  اليت جتوب 
فالعرب أهل مجال منذ األلف الرابع قبل امليالد؛ ولعل 
هذه امليزة هي اليت حققت للتجار العرب تفوقًا واضًحا 
يف جمال التجارة على ابقي جّتار الشرق األدىن اّلذين مل 
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يكونوا ميتلكون إال احلمري؛ وهي حيواانت أقّل مقاومة 
للعطش واجلوع وأقّل حتّماًل لقساوة البيئة والطّقس مقارنة 

)السعيد، 2000، ص. 19	22(.  ابجلمال 
الكتاابت  عرب  قوافل  يف  اجلمال  أعداد  وكانت 
الواحدة-  القافلة  املسمارية تصل إىل 300 مجل- يف 
ومُحلت  العدد،  هـذا  يقارب  ما  اجلمالني  من  يرافقها 
اجلمال العربية بسلع ثـمينة من منتوجات جنوب اجلزيرة 
العربية وممالكها: سبأ وقتبان ومعني وأوسان وحضرموت 
ابلّصوف  يتاجرون  ولبان، كما كانوا  وخبور  عطور  من 
واألحجار  والعاج  والبلق  وبـاحلديد  ابألرجوان  املصبوغ 
جتار  من  يشرتوهنا  العرب  أخرى كان  وسلع  الكرمية 
من  خمتصرة  طرق  عرب  وينقلوهنا  إفريقيا،  من  أو  مصر 
الّنهرين )خليل، 1986، ص.  البحر األمحر إىل بالد 
 Oppenheim,56؛	88؛ وابفقيه، 1985، ص. 55
p.283,1960(، إضافة إىل أنواع أخرى من البضائع اليت 

وردت– بعد ذلك- ضمن أنواع اجلزية واإلاتوات اليت 
األقوايء. اآلشوريني  إىل جرياهنم  العرب  دفعها 

حنو  توسًعا كبريًا  تتوسع  اآلشورية  الّدولة  بدأت  مث 
الغرب من حدودها بدًءا من القرن التاسع قبل امليالد؛ 
)خريطة  وعسكرية  واقتصادية  سياسية  لعوامل  نتيجة 
ملوقع الدولة اآلشورية( وبدأ الصدام واالحتكاك املباشر 
بني اآلشوريني وجرياهنم العرب يف مشال اجلزيرة العربية، 
املباشر  واالحتكاك  اآلشوري  التوسع  هذا  على  وترتب 
وملوكهم،  وقبائلهم،  العرب،  لذكر  تزايًدا كبريًا  ابلعرب 
ومعبوداهتم  وجتارهم،  العسكريني  وقادهتم  وملكاهتم، 
واقتصادهم يف الّنصوص اآلشورية ابزدايد عالقاهتم هبم 
ومعرفة العرب عن قرب، إذن بدأ ذكر العرب يتضح يف 
ق.م؛  التاسع  القرن  منتصف  منذ  املسمارية  الكتاابت 
بعد أن جنح حكام الدولة اآلشورية يف تعزيز أوضاعهم 
)اهلامشي،  النهرين  بالد  يف  األمن  واستتباب  الداخلية 

ص.211	212(.   ،1989

أهداف الدراسة:
تتبع اتريخ العالقات بني عرب مشال اجلزيرة العربية 	 

واحلكام اآلشوريني يف بالد النهرين.
تبيان أمهية موقع املمالك والقبائل العربية يف مشال 	 

اآلشورية  احلمالت  توجيه  يف  ودوره  العربية  اجلزيرة 
إليهم.

الكشف عن الدور السياسي واالقتصادي الذي قام 	 
به عرب مشال اجلزيرة العربية خالل العصر اآلشوري 

يف بالد النهرين.
التعرف على دور الناحية الدينية مبعبوداهتا يف التأثري 	 

على ممالك وقبائل مشال اجلزيرة العربية يف صراعها 
مع اآلشوريني سلباً أو إجياابً. 

الدراسات السابقة:
تناولت بعض املؤلفات جوانب من موضوع الدراسة 
ومن بينها: كتاب العالقات بني مشال شبه اجلزيرة العربية 
وبالد الرافدين منذ أقدم العصور وحىت القرن السادس 
2008م،  القاهرة  مسسم،  عبداملعطي  امليالد،  قبل 
الشرق  يف  الدولية  العالقات  دراسة  الكتاب  ويتناول 
عدًدا  شهدت  الفرتة  هذه  أنَّ  السيما  القدمي،  األدىن 
اآلشورية،  اإلمرباطورية  قيام  عاصرت  اليت  القوى  من 
إىل  إضافة  احلديثة(،  )البابلية  الكلدانية  اإلمرباطورية  مث 
ظهور العرب على مسرح األحداث التارخيية يف املنطقة؛ 
حيث شكلوا مًعا جوانب مهمة من األنشطة املختلفة 
أمَّا  بينهم،  متبادلة  عالقات  قيام  عن  أسفرت  اليت 
فقط، من  األخري  اآلشوري  العصر  دراسيت فرتكز على 
العرب هلا يف ضوء  حيث احلمالت اآلشورية وتصدي 
الدوافع واملعطيات. ومن الدراسات ذات الصلة كتاب 
العالقات بني العراق وشبه اجلزيرة العربية منذ منتصف 
قبل  األلف  منتصف  وحىت  امليالد  قبل  الثالث  األلف 
صنعاء  املخاليف،  إمساعيل  أمحد  عارف  األول،  امليالد 
وشبه  العراق  عالقات  عن  املؤلف  يتحدث  1998م، 
الثالث ق.م كنتيجة الفتقار  العربية منذ األلف  اجلزيرة 
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اخلام وحاجتها السترياد  املواد  من  لكثرٍي  العراقية  البيئة 
لبالد  احلضاري  البناء  عملية  تتطلبها  معينة  مواد 
النهرين، وهو ما شكل أساًسا العالقة بني العراق القدمي 
ومنطقة اخلليج العريب اليت وصله من خالهلا احتياجاته 
مراكز  ومن  األحجار  وبعض  واألخشاب  املعادن  من 
وغريمها  )عمان(  وجمان  )البحرين(  دملون  مثل:  مهمة 
من املناطق، اليت ارتبط هبا العراق اقتصاداًي من خالل 
احلمالت  إىل  وأشار  العريب،  اخلليج  مياه  عرب  اإلحبار 
اآلشورية والبابلية على مشال اجلزيرة العربية، وإن مل يتطرق 
املؤلفات. للدوافع واملعطيات، وقد استفدت من هذه 
وتركز دراسيت على منطقة مشال اجلزيرة العربية وعلى 
موضوع الصراع العسكري دوافع ونتائج فقط دون املناطق 
احلضارية  اجلوانب  ودون  العربية  اجلزيرة  من  األخرى 
األخرى؛ ومن مثَّ مل تفرد للصراع العريب اآلشوري دراسة 
تركز على الدوافع واملعطيات. وتتألف هذه الدراسة من 
وأهدافها،  وأمهيتها،  الدراسة،  مشكلة  تتناول  مقدمة: 
إبجياز  يتناول  ومتهيد  وخطتها،  السابقة  والدراسات 
الدراسة،  العربية موضع  اجلزيرة  اآلشوريني وعرب مشال 
إضافة إىل مبحثني: يدرس املبحث األول دوافع محالت 

اآلشوريني على مشال اجلزيرة العربية من حيث: 
العرب 	  ببالد  املارة  التجارية  القوافل  طرق  أتمني 

الشمالية.
محاية احلدود الغربية واجلنوبية الغربية للدولة اآلشورية 	 

من اهلجمات العربية.
إجياد موارد القتصاد آشور من خالل اجلزية واهلدااي 	 

املفروضة على ممالك مشال اجلزيرة العربية.
العريب  الصراع  معطيات  الثاين:  املبحث  ويدرس 
الدولة  على  وأتثريه  العربية  اجلزيرة  مشال  يف  اآلشوري 
اآلشورية وممالك وقبائل مشال اجلزيرة العربية بوجه عام، 
وختتم الدراسة أبهم نتائجها، إضافة إىل ملحق يتضمن 

الدراسة. مبوضوع  الصلة  وثيقة  وشكل  خرائط 

التمهيد:
من  الشمايل  القسم  يف  اآلشورية  الدولة  استقرت   
الرمسي  واإلله  األرض  اسم  من  امسها  متخذة  العراق، 
آشور، وأولت الدولة اهتماًما كبريًا ابلناحيتني العسكرية 
واحلربية؛ األمر الذي شجعها على التوسع على حساب 
شعوهبا  وإخضاع  عليها  نفوذها  وبسط  اجملاورة  املناطق 
)سالطينية وعبداحلميد، 2007، ص. 18(، إًذا كون 
الثاين قبل امليالد دولة عسكرية  اآلشوريون منذ األلف 
عظمى أخذت تتدرج إىل أن أصبحت إمرباطورية كربى، 
فرضت سلطاهنا على أكثر أجزاء الشرق األدىن القدمي 
امليالد )ابقر،  النصف األول من األلف األول قبل  يف 
1981، ص. 169(، وتتضح اآللة العسكرية اجلبارة 
اليت اتسم هبا اجليش اآلشوري من خالل وصف النيب 
إشعيا: "فريفع راية األمم من بعيد ويصفر هلم من أقصى 
األرض فإذا هم ابلعجلة أيتون سريًعا، ليس فيهم رازح 
وال عاثر، ال ينعسون وال ينامون وال تنحل حزم حقائبهم 
مسنونة  سهامهم  الذين  أحذيتهم،  سيور  تنقطع  وال 
ومجيع قسيهم ممدودة، حوافر خيلهم حتسب كالصوان 
وبكراهتم كالزوبعة، هلم زجمرة كاللبؤة ويزجمرون كالشبل، 
منقذ،  وال  ويستخلصوهنا  الفريسة  وميسكون  ويهربون 
يهدرون عليهم يف ذلك اليوم كهدير البحر، فإذا نظر إىل 
األرض فهو ذا ظالم الضيق والنور قد أظلم بسحبها " 
)الكتاب املقدس، 2005، إشعيا19: 22(، إًذا امتلك 
اآلشوريون قوة عسكرية جبارة، ستكون خري معني هلم يف 
صراعهم القادم مع عرب مشال اجلزيرة العربية . أما عرب 
الكتاابت املسمارية خالل العصر اآلشوري احلديث فهم 
املمالك والقبائل اليت كانت تسيطر على أطراف منطقة 
يف  الربية  التجارة  طرق  على  وهتيمن  اخلصيب،  اهلالل 
مشال اجلزيرة العربية السيما تلك اليت تربط غرب الفرات 
بسوريه وحوض البحر املتوسط الشرقي، أو طرق التجارة 
البحرية اليت تربط البحر األمحر ابخلليج العريب يف جنوب 
بالد النهرين، السيما وقد شهد األلف األول قبل امليالد 
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االستقرار  إىل  العربية  اجلزيرة  مشال  قبائل  معظم  حتول 
وترك حياة التنقل خلف املاء والكأل؛ عندما نشأت ما 
ميكن أن تسمَّى ابلتحالفات القبلية واليت سيرتتب عليها 
تزايد نفوذ وقوة العرب يف الشمال وأتثريها على جمرايت 
داخل  يف  واالقتصادية  والعسكرية  السياسية  األوضاع 
اجلزيرة العربية واملناطق املتامخة هلا )الرتكي، 2001، ص 

.)17
على مشال  اآلشورية  احلمالت  دوافع  األول:  املبحث   
اجلزيرة العربية: احنصر الصراع العريب اآلشوري يف مشال 
 – املسمارية  الكتاابت  خالل  من   – العربية  اجلزيرة 
ابلنصف األول من األلف األول قبل امليالد إابن مرحلة 
أي  	627ق.م(،   858( احلديث  اآلشوري  العصر 
منذ تويل امللك شلمنصر الثالث )858	 834ق.م( 
احلكم وحىت عصر امللك اآلشوري أشورابنيبال )668	 
العريب اآلشوري سنوات  627ق.م(، واستغرق الصراع 
بيالصر  وتيجالت  الثالث،  شلمنصر  امللوك  حكم 
وأسرحدون،  وسنحاريب،  الثاين،  وسرجون  الثالث، 
الدولة  حكام  أقوى  من  ومجيعهم  أشورابنيبال،  وأخريًا 
واأللوسي،  )الكيالين  احلديث  عصرها  يف  اآلشورية 

 .)36	24 ص.   ،1999
الدول  من  أي  تُقدم  عندما  أنه  به  املسلَّم  من 
وتوجه  جرياهنا،  مع  حروب  يف  الدخول  على  الكربى 
ممالك  مستهدفة  املنتظمة  احلمالت  من  سلسلة  إليهم 
وقبائل تعيش – غالًبا- يف مناطق صحراوية قليلة املياه، 
مثل هذه  التعامل مع  املسالك؛ حبيث ال حيسن  وعرة 
مياهها،  وموارد  مبسالكها  العارفني  أهلها  إال  األراضي 
منظمة،  إسرتاتيجية  وفق  إال  ذلك  على  تقدم  ال  فإهنا 
يف  الدخول  على  اآلشورية  الدولة  أقدمت  عندما  إًذا 
العربية-  اجلزيرة  مع عرب مشال  صراع عسكري طويل 
ذات البيئة الصعبة- فإهنا مل تقدم على ذلك جزافًا أو 
من ابب ترهيب وترويع العرب الشماليني- كما يذكر 
البعض- أو من ابب بسط نفوذهم على مناطق عرب 

مشال اجلزيرة العربية فحسب؛ بل أقدم امللوك اآلشوريون 
على تلك احلروب مدفوعني بعدة عوامل – ميكن قرأهتا 

بينها:  من  املسمارية -  الكتاابت  من خالل 
منطقة  متتعت  التجارية:  القوافل  طرق  أتمني  أواًل: 
مشال اجلزيرة العربية مبوقع إسرتاتيجي فريد؛ حيث كانت 
تتفرع عربها فرعني من الطريق الربي التجاري الذي يبدأ 
من قنا على حبر العرب متجًها إىل مشايل يثرب مكمل 
طريقه إىل دادان؛ حيث يتفرع عندها متجًها حنو مشايل 
شرقي اجلزيرة العربية مارًا بعدد من املناطق أمهها: تيماء 
ومنها إىل بالد النهرين، أو متجًها إىل أدوماتو ومنها إىل 
اببل على هنر الفرات، وهذه الطريق من الطرق التجارية 
املهمة القدمية اليت حقَّقت للممالك والقبائل اليت تعيش 
على هذه الطرق ازدهارًا اقتصاداًي ورخاًء حضاراًي مهًما؛ 
حيث سيطرت على التجارة وحظيت بنصيب وافر من 
عائدهتا من خالل الضرائب واإلاتوات، أو من خالل 
من  هبا  املارة  القوافل  تلك  مستلزمات  بتوفري  القيام 
للتجار وقوافلهم  ماء وغذاء أو إبل، أو بتوفري احلماية 
القادمني من وإىل الدولة اآلشورية ومدهنا يف تلك الفرتة 

)النعيم، 1992، ص 46	47(.
وملا كانت الدولة اآلشورية تعتمد اعتماًدا كبريًا على 
الطرق التجارية املارة أبراضي مشال اجلزيرة العربية سواًء 
مثل:  إليها  تفتقر  اليت  األولية  املواد  على  احلصول  يف 
الذي  والعاج  والفضة  الزينة كالذهب  ومواد  املعادن 
البخور  أو  األاثث،  وزخرفة  تطعيم  يف  ُيستخدم  كان 
انحية،  من  الدينية  والطقوس  الشعائر  ملمارسة  الالزم 
إلجياد  وممثليهم  آشور  لتجار  الطرق  تلك  واستخدام 
أسواق لتصريف مصنوعاهتم املختلفة، لكل ذلك اهتم 
ملوك الدولة اآلشورية حبماية تلك الطرق وبذلوا جهدهم 
لضمان بقائها مفتوحة، ولتحقيق هذه األهداف عملوا 
)الكيالين واأللوسي،  املنطقة  نفوذهم على  على بسط 

.)24	23 ص.   ،1999
مبمالكهم  اجلزيرة  العرب يف مشال  يكن  مل  وابملقابل 
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أراضيهم  اآلشوري يف  التدخل  هبذا  ليسمحوا  وقبائلهم 
وطرقهم التجارية اليت متثل الشراين الرئيس القتصاديتهم، 
األمر الذي دفع العرب الشماليني للبحث عن حتالفات 
للقوة  للتصدي  اجملاورة  السياسية  الكياانت  من  قوية 
القوافل  طرق  على  قبضتها  إلحكام  املتطلعة  اآلشورية 
الكتاابت  لنا  تصورها  اليت  األحداث  وهي  التجارية؛ 
الثالث على عدد  امللك شلمنصر  اليت دوهنا  املسمارية 
من آاثره من بينها: مسلة الكرخ واملسلة السوداء، النص 
رقم )1(: وفيه حتدث عن جتريده محلة عسكرية ملواجهة 
 " اثين عشر حاكًما:  من  معاداًي آلشور مكون  حتالًفا 
لقد غادرت نينوى يف الرابع عشر من آاير، عربت دجلة 
من  العديد  يل  استسلمت  مشكلة،  أي  دون  والفرات 
املدن ودفعت اجلزية مبن فيها حلب، قدمت األضاحي 
إرهوليين،  مدن  من  اقرتبت  مث  حلب،  يف  حدد  لإلله 
أدينو،  على  فسيطرت  ملك محاة(،  )املقصود  احلموي 
غنائم،  أسرى،  فأخذت  امللكية،  مدنه  وأرغاان،  براغا، 
وممتلكات قصوره، وأحرقت قصوره، مث اتبعت إىل قرقر 
)املقصود قرقور(، فخربت املدينة، والتقيت جيش امللوك 
حدد-  امللك  العاصي:  هنر  من  ابلقرب  عشر  االثين 
أدري ملك دمشق، ومعه 1200 عربة حربية، و1200 
إروليين، ملك محاة،  امللك  فارس، و20000 جنداًي. 
ومعه 700 عربة حربية، و700 فارس و10000 من 
 2000 أرسل  إسرائيل،  ملك  أحاب،  امللك  اجلنود. 
عربة حربية و10000 من اجلنود )اختلف علماء اآلاثر 
يف تفسري االسم الذي ورد يف النقوش )أهابو سرييال: 
a-a-ila-Sir bu-ab-ha-A)؛ حيث ذهب بعض العلماء 

سوراي،  غرب  مشال  يف  ما  ملدينة  ملك  أنه  ملك  على 
وليس أحاب ملك إسرائيل. أرسلت مدينة قليقيا 500 
أبهنا  البعض  )عرفها  موسورة  مدينة  وأرسلت  جندي، 
مصر، إال أنَّ الرأي األغلب أهنا مدينة ابلقرب من قليقيا( 
أركا(  )تل  أركانتا  مدينة  أرسلت  1000 جندي. كما 
10 عرابت حربية، و10000 من اجلنود. كما أرسلت 

مدينة أرواد 200 جندي. أما مدينة أوسنطة فأرسلت 
)جببل لبنان( 200 جندي، كما أرسلت مدينة شيانو 
)جببال الساحل السوري(، )العدد جمهول(، كما أرسل 
امللك جندبو ملك العرب 1000 فارٍس )مجال( امللك 
بعشا بن روحويب، وملك العمونيني )مئات(، وبواسطة 
القوة العظمى اليت أعطاين إايها آشور، إهلي، حاربتهم، 
وهزمتهم هزمية خمزية، سكبت عليهم فيًضا من الدماء، 
دماءهم  وجعلت  التل،  ومألت كل  جثامينهم  نشرت 
أن تسع  احلقول أصغر من  الوادي، وكانت  إىل  تسيل 
)هنر(  فُسدَّت  بدفنهم،  الفالحون  وانشغل  جثامينهم، 
وأحصنتهم،  عرابهتم،  وُأخذت  أبجسادهم،  العاصي 
وفرساهنم" )شكل رقم1(. ويُعدُّ هذا أول ذكر للعرب 
يف عام 853 ق.م كقوم هلم كياهنم السياسي وهلم جيش 
وميتلكون عدًدا كبريًا من اجلمال، ولديهم قائد عسكري 
أو  جنديبو  اسم  اخلامس  شلمنصر  امللك  عليه  أُطلق 
جندب، ويرجح أنَّ القائد العريب جنديبو وجنده َقِدموا 
الكلب،  قرقر جبوار هنر  السرحان إىل وادي  من وادي 
للدخول يف هذ التحالف الدويل ضد الدولة اآلشورية، 
تعاصرهم  على  دلياًل  التحالف  ضمن  العربانيون  وذكر 
 Luckcnbill, 1926, p.) لعرب مشال اجلزيرة العربية آنذاك

 (262

هدف  حتقيق  عليها  ترتب  قرقر  موقعة  أنَّ  ويبدو 
التجارية  القوافل  فعاًل، ابلسيطرة على طرق  اآلشوريني 
آشور  جتارة  أمام  مفتوحة  وإبقائها  أتمينها  يف  وجنحوا 
والقبائل  السياسية  الكياانت  نفوذ  وحتجيم  انحية،  من 
املناوئة للتواجد اآلشوري يف املنطقة ومن بينها العرب، 
الكتاابت املسمارية بعد  العرب يف  بدليل تالشي ذكر 
يف كتاابت  غياهبم  زوال خطرهم-وظل  مبعىن   – ذلك 
بيالصر  تيجالت  التايل  امللك  عصر  حىت  اآلشوريني 

. )744	727ق.م(  الثالث 
اآلشوريني  بني  الصراع  وتوقف  املناوشات  هدأت 
تيجالت  امللك  عصر  يف  العربية  اجلزيرة  مشال  وعرب 



93 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتامعية، ع1، ص ص 87-108، جامعة تبوك )1442هـ/2021م(

بيالصر الثالث؛ النشغاله بتوطيد حكمه وقمع الثورات 
اآلشوريني  يبادلوا  مل  العرب  لكن  املناوئة،  الداخلية 
املعاملة السلمية، بل بدأوا إباثرة املشكالت يف املنطقة 
السيطرة اآلشورية، فجرد جتالت  التخلص من  وحماولة 
التجارة  على طرق  نفوذه  لبسط  بيالصر عدة محالت 
اليت  العربية  امللكة  سارعت  حيث  املنطقة؛  يف  املهمة 
ابنة  تكون  رمبا  مشسي-  املسمارية  الكتاابت  تسميها 
التزمت  قد  سابق كانت  عهد  بنقض   - زبيبة  امللكة 
جزًءا  مثَّلت  املعاهدات  أنَّ  على  اآلشورية،  للدولة  به 
هلم  املعادية  الكياانت  مع  اآلشوريني  مهًما من سياسة 
واملتجاورة معهم. يعتمد على اخرتاق حماوالت التحالف 
ضد اآلشوريني من خالل ربط املمالك والقبائل برابط 
تبعية، ومل تكتِف امللكة مشسي بنقض العهد، بل حنثت 
العدل  إله   - مشش  اإلله  أمام  أقسمته  الذي  ابليمني 
دمشق  ملك  مع  وحتالفت  ابلوالء آلشور؛  والشمس- 
يف  اآلشوري  الوجود  على  ومترده  عصيانه  يف  وساندته 

.)45 ص.   ،1999 واأللوسي،  )الكيالين  املنطقة 
وختربان احلوليات اآلشورية أبنَّ معركة قوية قد دارت 
مشسي  العربية  وامللكة  بيالصر  تيجالت  بني  رحاها 
مشسي  امللكة  هبزمية  انتهت  ساقوري،  جبل  منطقة  يف 

.)2 )شكل 
 وقُتل الكثري وُأسر الكثري من جنود امللكة العربية، 
من  وافٍر  على كٍم  احلصول  اآلشوريون يف  وهكذا جنح 
والبخور،  التوابل  وأكياس  املاشية  مثل:  العربية  الغنائم 
كما اصطحب امللك اآلشوري معه متاثيل آهلة العرب 
إمعااًن يف كسر  امللكة مشسي،  رعاية  اليت كانت حتت 
ُعنيِّ  أنَّ  يلبث  املنطقة، ومل  العربية يف  والقبائل  شوكتها 
على   - أدوماتو  يف  امللكة  هذه  على  اآلشوري  امللك 
دون  ليحول  ؛   )2( )قيبو(  آشوري  مراقب   – األرجح 
تواصلها مع ملك دمشق وليضمن دفع اجلزية والسيطرة 

 )2( قيبو: مندوب أو مقيم سامي، يقيم يف املنطقة احملددة ويراقب 
أوضاعها، ويوجهها مبا يتفق ومصلحة بالده، مث يرفع عنها التقارير 

للحكام اآلشوريني ؛ للمزيد انظر: )مقدمة يف اتريخ احلضارات القدمية 
الوجيز يف اتريخ حضارة وادي الرافدين؛ ابقر، ص 905(.

على املنطقة، مبا فيها طرق القوافل التجارية )الكيالين 
ص.27	28(.  ،1999 واأللوسي، 

ومما يدل على حرص اآلشوريني يف عصر تيجالت 
من  ومحايتها  التجارة  طرق  فتح  ضمان  على  بيالصر 
قبائل  لعدة  اآلشوري  اجليش  إخضاع  العريب،  اخلطر 
وممالك عربية ذكرها امللك يف مدوانته مثل )نص6(: " 
... مث جعلت مجيًعا أهايل مسعي، وتيماء والسبأيني- 
يف  واد-بئيل  وحايت،  )بدنة(  وبدون  حيابة-  سكان 
البعيدة الذين مسعوا بشهريت جعلتهم  الغرب من البالد 
يركعون عند قدمي وخيضعون لسلطان... "، مثل هذه 
على  تسيطر  املذكورة كانت  العربية  والقبائل  املمالك 
عليها  سيطر  لذا  وسورية؛  آشور  بني  التجارية  الطرق 
اآلشوريون – أي املناطق الشمالية- ليغلق عليهم الطريق 
ابلسيطرة  ليعرتفوا  سورية؛  يف  املياه  موارد  إىل  للوصول 
يدمج  مل  الثالث  بيالصر  تيجالت  أنَّ  على  اآلشورية 
القبائل العربية يف دولته لبعدها عن مركز اإلدارة يف آشور 

التجارة. انسيابية حركة  العرب يف  وألمهية 
امللك  عصر  يف  وضوًحا  أكثر  الدافع  هذا  ويبدو 
ذكر  حيث  )722	705(؛  الثاين  سرجون  اآلشوري 
التهجري اآلشورية مع قسٍم  اتبع سياسية  يف نقشه أبنه 
)النص  يف  ورد  فقد  العربية،  اجلزيرة  مشال  قبائل  من 
قبائل  سحقت  فقد  آشور،  اإلله  من  "وبوحي   :)9(
العرب  )مرسيماين(. و )حبابه(.  )عباديدي(.  )متود(. 
الذين يعيشون بعيًدا يف الصحراء، ... وقد أقدمت على 
إقليم  وأسكنتهم يف  املوت  من  بقاايهم ممن جنا  ترحيل 
العربية  القبائل  من  قسًما  رحَّل  قد  فهو  السامرة..."، 
أن  أراد  حيث  متودي؛  بينهم  ومن  السامرة،  وأسكنهم 
فلسطني  مدن  حنو  والتوابل  البخور  جتارة  طرق  حُيوِّل 
وسورية بدل الطرق الصحراوية؛ لصعوبة السيطرة على 
التجارة  تفرض سيطرهتا على طرق  اليت  العربية  القبائل 
يف مشال اجلزيرة العربية، كما رحَّل سرجون قبائل عربية 
أخرى وأسكنها يف منطقة – قرب العريش حالَيا- وعنيَّ 
للسيطرة  منه  حماولة  )لبان( يف  امسه  عليها  عربًيا  وصَيا 
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على املنطقة )No. B A R A 17, (7) .(، وأهم طرق 
هبا. املارة  التجارية  القوافل 

اثنًيا: إجياد موارد القتصاد آشور من خالل اجلزية 
العسكرية  الصبغة  ذات  اإلمرباطورايت  حتتاج  واهلدااي: 
إىل موارد كثرية ودائمة لإلنفاق على اجليش من أسلحة 
وجند ومعدات وتدريب وحنوها؛ نتيجة الرتفاع إنفاقها، 
وكانت الغنائم اليت غنمها امللك شلمنصر الثالث رافًدا 
جيًدا لالقتصاد واإلنفاق العسكري وأمنوذًجا حيُتذى من 
الثروات  الدولة وضمان تدفق  قبل خلفائه لدعم موارد 
فرض  اآلشورية يف  الدولة  لتبدأ  خزينتها؛  على  املتنوعة 
قبائل  بينهم  ومن  املنطقة  يف  هلا  املناوئني  على  اجلزية 
وممالك مشال اجلزيرة العربية وذلك يف أعقاب إنزال اهلزائم 
هبم، ومن ذلك ما ورد يف نقوش امللك تيجالت بالصر 
الثالث )نص )4(؛ إذ يقول: "تسلمت اجلزية من ... 
ومن زبيبة ملكة العرب. وتتألف من: الذهب، الفضة، 
القصدير، احلديد، األرجوان، خشب األبنوس، خشب 
امللكية،  اخلزينة  إىل  وأوعتها  مثني  هو  ما  البقس، كل 
أيًضا محل صوف مصبوغ ابألرجوان وطيورًا  وتسلَّمت 
وحشية، صبغت أجنحتها ابللون األزرق، عالوة على 
نص  ويف  املهر"،  مع  واجلمال  واملاشية  والبغال  اخليول 
العرب  ملكة  مشسي  أن  يفيد  ما  نفسه  للملك  آخر 
)شكل 3(، وعدد من ممالك مشال اجلزيرة وقبائلها مثل: 
تيماء وسكان سبأ وحيابه وبدون  الربائيني ومسعى يف 
وحايت وقبيلة أد- بئيل وأقطار من بلدان الغرب قدموا 
والنوق  واجلمال  والفضة  الذهب  يف:  املتمثلة  اجلزية  له 
 Irvine,, .P 290) وكل أنواع البهارات للملك اآلشوري

.(1975

 وقدَّمت ممالك وقبائل مشال اجلزيرة العربية أو ُأجربت 
على تقدمي اهلدااي للملوك اآلشوريني، ومن ذلك كتابة 
أمَّا  فيه:"  ويقول   )16( رقم  نص  اسرحدون  للملك 
عظميت  فخامة  فإنَّ  العرب  ملك  )خزعل(  ل  ابلنسبة 
حمماًل  فجأين  خوفًا،  وغمرته  أرعبته  قد  قدري  وجالل 

الكرمية..."،  واألحجار  والفضة  الذهب  من  ابهلدااي 
مشال  وقبائل  ممالك  على  اجلزية  مضاعفة  إىل  إضافة 
ابنه يطع وتبوؤه  بعده  العربية مثل: خزعل ومن  اجلزيرة 
(Oppenheim, 1960, p. 29f) العربية  القلعة  ادمو  ملكة 

امللك  اجلزية على  ابنيبال  امللك آشور  كما فرض   

العريب أيب- يطع بن تعري؛ حيث يذكر يف نصه أبنه 
نصبه ملًكا على قيدار وفرض عليه اجلزية، ورد ذلك يف 
حدث  ما  أشورابنيبال  يوثق  حيث  )19(؛  رقم  نص 
نينوى  فيقول: " أيب- يطع بن تعري. جاء لزايريت يف 
وقبل قدمي. وبناًء على االتفاق معه؛ ونظرًا إىل منزلته 
جعلته يؤدِّي اليمني أن يكون خادًما يل، وألجل ذلك 
الذهب  من  يؤّديها  اجلزية  عليه  وفرضت  ملًكا  نصَّبته 
واملج  والكحل  العني.  يشبه  وشكله  )األداش(  وحجر 
واجلمال واحلمري..."، إضافة إىل الغنائم اليت غنمها من 
تعري  بن  يطع  أيب-  بزعامة  الثائرين  للقيداريني  هزميته 
اليت ضجت  العربية  اجلزيرة  مشال  قبائل  مع  اثر  الذي 
عليهم.  املقررة  اجلزية  وضخامة  اآلشوري  التدخل  من 
وكل ذلك يشري إىل ثراء العرب ومشاركتهم يف التجارة 
واالزدهار االقتصادي يف املنطقة، ذلك الثراء الذي لفت 
جرياهنا  من  الطامعني  أنظار  العربية  والقبائل  للمالك 

خرياهتا. من  لالستفادة 

اثلثًا: محاية احلدود الغربية واجلنوبية الغربية للدولة 
اآلشورية من اهلجمات العربية: ُعّدت احلدود الغربية 
واجلنوبية الغربية املفتوحة - واليت يسهل على أي قادم 
عبورها- من أكثر املشكالت اليت واجهت دول بالد 
النهرين على امتداد اترخيها ومنذ عصور املنطقة احلجرية؛ 
حيث ظلت مصدر األخطار اخلارجية ومن خالهلا عربت 
القبائل والعناصر املغرية على بالد النهرين واستقرت فيها 
من  حكمت  دول كربى  وأقامت  بل  حرب،  أو  سلم 
خالهلا بالد النهرين مثل: اآلكديني والكاشيني، وهكذا 
بدأت دول بالد النهرين تويل عنايتها للجهات الغربية 
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بالد  وتعين   (Arbi  Mat) أو  العرب  يقطنها  اليت كان 
العرب، وهي ما تسمى ابدية الشام وابدية السماوة أي 
البادية املمتدة من ضفاف هنر الفرات إىل ختوم الشام، 
الشرقي  القسم  على  النهرين  بالد  سكان  أطلق  وقد 
Araba-  Ba) أو عراباي،  بيت  اسم  البادية  هذه   من 

ya( ابعراباي ومعناها أرض العرب )الكيالين واأللوسي، 

1999، ص. 13	14( .
وبدأت دول بالد النهرين تدرك خطورة جرياهنا العرب 
على حدودها الغربية؛ حيث بدأ ذكرهم يزداد وضوحاً 
امليالد  قبل  الثالث  األلف  منذ  املسمارية  الكتاابت  يف 
يف عصر سرجون األول، عندما أورد يف مدوانته أمساء 
)الراوي،  تيما  بينها  العربية من  املمالك والقبائل  بعض 
1988، ص.23(، وأصبح ظهور العرب أكثر وضوحاً 
خالل العصر اآلشوري احلديث؛ حيث ازدادت بشكل 
العرب  بالد  اليت حتدث عن  املسمارية  الكتاابت  كبري 
عصر  منذ  العرب  بالد  أي   (Arbi  Mat) بـ  وتصفها 
امللك شلمنصر الثالث يف القرن التاسع قبل امليالد الذي 
وثَّق أول تصادم عسكري مسلح بني اآلشوريني والعرب 
الذين قادهم العريب )جنديبو( ضمن حتالف معركة قرقر 
العرب  ويرتاجع  األوضاع  لتهدأ  سابقًا-  أشران  – كما 
اآلشوريني  لضرابت  نتيجة  الغربية  آشور  حدود  على 

املوجعة.
ولكن اتبع عرب مشال اجلزيرة العربية – بعد ذلك- 
أوضاع  تدهور  استغالل  سياسة  األشورية  اململكة  مع 
آشور الداخلية؛ فمىت وجد العرب انشغال من احلكام 
أوضاعهم  الداخلية ومعاجلة  اآلشوريني حبل مشكالهتم 
أطراف  مهامجة  بدأوا  املضطربة،  األمنية  أو  االقتصادية 
للتدخل  األمر  وصل  حىت  منهم  القريبة  الغربية  آشور 
يف الدولة من خالل دعم الثوار واملعادين حلكام آشور 
آشور  جريان  استغل  عندما  ذلك  حدث  وسياستهم، 
تيجالت  اآلشوري  امللك  انشغال  العرب  بينهم  ومن 
بيالصر – بداية توليه احلكم- إبمخاد الثورات الداخلية ؛ 

فتحالفت ملكة العرب )زبيبة( مع مخسة عشر ملكاً من 
بينهم ملك دمشق وملك صور وملك إسرائيل، وأعلنت 
اليت  اجلزية  دفع  ورفضت  آشور  على  والعصيان  التمرد 
والتبعية آلشور، وسرعان ما جرد  متثل إعالن اخلضوع 
واأللوسي،  )الكيالين  لتأديبهم  محلة  بيالصر  تيجالت 

1999، ص . 26	27(.
وإخضاع  حتالفهم  يف كسر  اآلشوري  اجليش  وجنح 
آلشور  اجلزية  دفع  على  وإجبارها  الثائرة  العربية  امللكة 
نكثت  اليت  العرب  ملكة  )5(:" مشسي  نص  يف  وذكر 
إىل  الشمس..  اإلله  أمام  حلفته  الذي  واحللف  العهد 
العربية يف بالد سبأ.... يف خميمها ....  مدينة ).....( 
لقد ارتعبت من جيشي وبعثت هدااي من اجلمال ومهرة. 
وقد نصبت انظرا رمسيا عليها....... "، وهكذا أخضع 
تيجالت بيالصر ملكة العرب اليت نكثت عهد وحلف 
أنه حلف وقسم  يرجح  اإلله مشس اآلشوري،  أمام  أدته 
أطراف  على  االعتداء  بعدم  املذكورة  العرب  ملكة  من 
آشور واالستمرار ابخلضوع هلا بدفع اجلزية املقررة عليها، 
لذا كان عقاهبا شديد – دون عن غريها من  فحنثت، 
املتحالفني- خلطورة موقعها ومملكتها وقبائلها على حدود 
اآلشوريني، ومن أشد مراحل العقاب اآلشوري قسوة على 
تشرف  اليت   - العربية  اآلهلة  متاثيل  أسر  وقومها  مشسي 
نينوى  إىل  واجليش  امللك  مع  ومحلها   – مشسي  عليها 
إذالاًل كبرياً  األمر  هذا  مثل  حيث  اآلشورية؛  احلاضرة 
.(AB1,778, 293( ومهيناً للملكة العربية وقبائل املنطقة
قوية  امللك اآلشوري سنحاريب يف معركة  مث دخل 
 - هزمها  ساقوري،  جبل  منطقة  امللكة مشسي يف  مع 
جنودها  وأسر  جيشها  من  الكثري  وقتل  أثرها-  على 
عرب  من  وغنم  فيها  مبن  خيامهم  وأحرق  العرب، 
مشسي الكثري، ففرت امللكة إىل الصحراء- رمبا لوادي 
وقطعوا  العرب  اآلشوريون خميمات  السرحان- وحاصر 
 ،)4 )شكل  يهلكوا  أن  حىت كادوا  اإلمدادات  عنهم 
األمر الذي دفع امللكة مشسي للعودة وتقدمي اجلزية، ومل 
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يُرِض ذلك سنحاريب؛ حيث عني عليها مقيم آشوري 
يف مملكتها العربية )قيفو( ليضمن والء العرب ومراقبتهم 
من  ويتضح  النهرين.  بالد  وحدود  ممتلكات  ومحاية 
العرب وملكتهم حرصه  خالل سياسية سنحاريب مع 
واستمرار  اجلزية،  تدفق  وضمان  حدوده  أتمني  على 
حيث  العرب؛  ببالد  املارة  التجارية  القوافل  طرق  فتح 
ال يعرفها وحُيسن محايتها مثل العرب؛ وهو األمر الذي 
أدركه اآلشوريون؛ لذا مل يدجمهم سنحاريب ضمن دولته 
واأللوسي، 1999،  )الكيالين  آشور  إىل  يهجرهم  أو 
ص. 27(، بل أخضعهم وكسر شوكة ملكتهم، وعني 
قيبو آشوري ليتابع األحداث ويبلغه أبي حماوالت مترد 

الدولة. أو عصيان ضد 
اجلزيرة  مشال  بعرب  اآلشوريني  عالقات  وشهدت 
العربية بعد كسر شوكة ملكتهم مشسي وإخضاع مملكتها 
قبائل  بعض  بدأت  حيث  ملحوظ؛  حتسن  وقبائلها 
العرب - السيما تلك اليت استقرت على حدود آشور 
سلمية  سياسة  ابتباع  النهرين-  بالد  مدن  من  وغريها 
مع اآلشوريني يؤكد ذلك عدد من الواثئق املسمارية من 
لرجل  منح رخصة  يف  ملكياً  أمراً  تتضمن  وثيقة  بينها؛ 
مبقتضاه  له  يسمح  )بدعيل(  أو  )بدئيل(  يسمى  عريب 
يتجاوزها  ال  الرخصة  يف  له  حمددة  مناطق  يف  ابلرعي 
عن  أخرى  مسمارية  تتحدث كتابة  5(، كما  )شكل 
قافلة عربية مكونة من 1500 محار و300مجل كانت 
يف طريقها إىل منرود قادمة من بلد قريب من دمشق، 
على أن العرب كانوا يقيمون يف املنطقة املمتدة من غرب 
 Parpola, 1987,( شرقًا  دمشق  حدود  حىت  الفرات 

 .(p.136

يف  سنحاريب  عصر  يف  اآلشوريون  جنح  وهكذا 
إخضاع العرب حتت لواء السلطة اآلشورية اليت مسحت 
هلم مبزاولة أنشطتهم االقتصادية كالتجارة والزراعة والرعي 
على أطراف بالد النهرين؛ يف مقابل حراستهم للمناطق 

واألطراف الغربية للدولة اآلشورية، ويرجح أن اآلشوريني 
اختذوا من هؤالء العرب حاجزاً لصد هجمات القبائل 
العربية اليت مل ختضع لسلطة أو حكم ال من العرب، الذين 
فقال:"   )9( رقم  نص  يف  الثاين  سرجون  إليهم  أشار 
)مرسيماين(.  )عباديدي(.  و  )متود(.  قبائل  سحقت 
الصحراء.  يف  بعيدا  يعيشون  الذين  العرب  )حيابه(. 
مسؤول....  أو  انظر  أبي  يعرتفون  ال  الذين  هؤالء 
لعدم  إخضاعهم  من  اآلشوري  اجليش  يتمكن  ومل   ،"
مقدرة اجلند على التوغل يف عمق الصحراء العربية؛ لذا 
اعتمدوا يف التصدي هلم على العرب املساملني ممن مُسح 
هلم ابالستقرار على حدود آشور الغربية واجلنوبية الغربية.
 – تعل  ملكتهم  عهد  يف  العرب  أن  ويبدو 
حونة قد عاودوا مهامجة ممتلكات الدولة اآلشورية 
االستدالل على ذلك من خالل  وأطرافها؛ ميكن 
ما ورد يف نص للملك سنحاريب نص رقم )10( 
يقول فيه:"تعل – حونة ملكة العرب الساكنة يف 
قلب الصحراء. لقد حاربتها واستوليت على ألف 
مجل. لقد ارتعبت هس وحليفها حزائيل من جربويت 
خالًصا  وهربوا  خيوهلم  عن  فتخلوا  املوكب.  أثناء 
يف  )أدوماتو(  مدينة  إىل  حياهتم  على  وحفاظًا 
أكل  بال  مكان  املعروفة يف كل  القاحلة  الصحراء 

وشرب".
أبن  القول  ميكن  املسماري  النص  ومن خالل 
امللكة تعل – حونة كانت أصاًل تقيم يف مملكتها 
أدوماتو، لكن يبدو أهنا حتالفت مع الزعيم القيداري 
غالبًا-   – آشور  حدود  جبيشهم  وهامجوا  حزائيل 
وحليفها  امللكة  أن  يذكر  سنحاريب  امللك  كون 
بالده  يف  استعراضه  أو  موكبه  شاهدوا  وجيشها 
ففروا  قوته  من  اهللع  فأصاهبم  األرجح-  على   –
اتركني اخليول واجلمال اليت استوىل على ألف منها، 
واجتهوا عائدين إىل مدينة أدوماتو املنطقة الوحيدة 
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اليت يتوافر فيها األكل والشرب يف صحاري اجلزيرة 
القاحلة. 

إذن بدءاً من عهد سنحاريب بدأ عرب مشال 
الدولة  وحدود  أطراف  من  يقرتبون  العربية  اجلزيرة 
اآلشورية، واستقر بعضهم يف تلك األطراف وعملوا 
ابلزراعة والرعي وكانوا مساملني، يف حني قام البعض 
اآلخر من ممالك وقبائل مشال اجلزيرة مبهامجة حدود 
الدولة اآلشورية )املخاليف، 1988، ص. 138(، 
الداخلية  الشؤون  يف  للتدخل  األمر  هبهم  ووصل 
لآلشوريني ودعم احلركات املناوئة للملوك اآلشوريني 
)إمساعيل،  والرجال  ابألسلحة  الثائرين  وإمداد 
1986، ص. 91(، األمر الذي جعل من مهامجة 
العرب الشماليني ألطراف الدولة اآلشورية والتدخل 
بشؤوهنا الداخلية ودعم الفنت واالضطراابت الداخلية 
من أهم الدوافع اليت أجربت امللوك اآلشوريني على 
توجيه احلمالت القوية غرابً والدخول يف سلسلة من 

الصراع املسلح مع عرب مشال اجلزيرة العربية.
ويتضح تدخل ممالك وقبائل مشال اجلزيرة العربية 
– الواقعة إىل الغرب واجلنوب الغريب من آشور – يف 
الداخل اآلشوري ومهامجة أطراف الدولة من خالل 
نصوص عدد من امللوك مثل: سنحاريب الذي دون 
أحداث التدخل العريب يف شؤون دولته يف النص 
مردوخ  زوجة  أخ  ابن  ادينو  قائاًل:"   )11( رقم 
بالدان مع بسقانو أخ عطية ملك العرب قبضت 
عرابته  على  واستوليت  جنودهم  مع  أحياء  عليهم 
يفيدان  إذن  واجلمال"،  واحلمري  واخليل  وفرساهنم 
النص املسماري لسنحاريب إن الثائر اآلشوري يف 
اببل مردوخ بالدن – حاكم اببل – قد أعلن التمرد 
والثورة ضد آشور والعصيان للملك سنحاريب، وأن 
أحد حلفاء الثائر يف اببل شيخ عريب يدعى بسقانو 
وهو شقيق مللكة بالد العرب عدية أو عطية، وهي 
يف  الثورة  ملساندة  بال شك-   – أخيها  بعثة  اليت 

إمخاد  يف  جنح  سنحاريب  لكن  آشور،  ضد  اببل 
الثورة وقتل الثائر وأسر معاونيه ومن بينهم بسقانو 
 Dougherty, 1980,( العريب ومجاله ومحريه وجنوده

p. 60) )شكل 6(.

ومل يكتف سنحاريب مبا ذكر من أسر العرب 
معاقبة  أراد  بل  بالدان،  مردوخ  لثورة  الداعمني 
مستوطنات عربية )شكل 7( يبدو أهنا نشأت يف 
منطقة قرب بيت داكوري ودور- برياد قرب بيت 
دلت  حاليًا-  بغداد  غرب  جنوب  أمو- كاين– 
أيب-  )دور-  ومنها  عروبتها  على  سكاهنا  أمساء 
يطع(، وكل مناطقهم املذكورة تقع ضمن بالد اببل، 
واألرجح أهنم ساندوا ثورة اببل ضد آشور )الكيالين 
واأللوسي، 1999، ص . 32(، وحدد سنحاريب 
بعض مناطق العرب يف نص رقم )13(:" العرب 
. اآلراميون. الكلدانيون سكان أورك. نفر. كيش 
وقمت  مجعتهم  العصاة.  السكان  بقية  ومعهم 
حببسهم. وقد استوىل جنودي على القمح والتمور 
داللة  الزراعية"،  واحلقول  البساتني  دمروا  أن  بعد 
اآلشورية  املدن  يف  العرب  تواجد  على  مؤكدة 
األراضي  وامتالك  ابلزراعة  والعمل  واالستيطان 
الزراعية واحلقول؛ اليت دمرها جند سنحاريب انتقاماَ 

اببل. ثورة  ملساندة  منهم 
جناح  عن  املسمارية  املدوانت  تفيدان  وهكذا 
قبل  السابع  القرن  منذ  اببل  التوغل يف  يف  العرب 
غارة  إىل  مسمارية  وثيقة  تشري  حيث  امليالد؛ 
أبو حبة حاليًا-  مدينة سبار-  العرب على  شنها 
إىل  اثنية  وثيقة  تشري  حني  يف  اببل  مدينة  مشال 
تواجد العرب يف إقليم )سويف أو صوبييت( ومدينة 
على  وحديثة  عانة  مدينيت  من  ابجلوار  )خندانو( 
ضفاف هنر الفرات )الكيالين واأللوسي، 1999، 
ص. 32(؛ واستناداً هلذا االستقرار لعرب الشمال 
يف بالد النهرين يرجح أهنم قدموا إليها من الناحية 
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أدوماتو. السرحان-  وادي  طريق  عرب  الغربية 
سياسة  وإتباعه  احلكم  اسرحدون  تويل  ومع   
أكثر مساملة مع العرب، إال أنه حرص على كسر 
شوكتهم وعمل على مراقبتهم للحصول على اجلزية 
وضمان تدفق التجارة والبضائع من وإىل آشور عرب 
الشمال،  عرب  حيميها  اليت  الربية  التجارية  الطرق 
دلنا على ذلك أنه وافق على وساطة امللك القيداري 
قد  اليت كان  العربية  اآلهلة  متاثيل  إعادة  يف  خزعل 
استوىل عليه والده إذالاًل للعرب، ولكن اسرحدون 
حرص على تدوين امسه واسم معبود آشور القومي 
العرب  لتذكري  العربية؛  التماثيل  على  آشور  اإلله 
ابخلضوع والوالء آلشور، مث أعاد األمرية اتبوعة ابنة 
امللكة تعل – حونة اليت أسرت وتربيت يف البالط 
اآلشوري يف نينوى لتكون خملصة للدولة اآلشورية، 

أعادها وتوجها ملكة على أدوماتو.
 وواجه اسرحدون مشكلة قبائل القيد ار العربية 
اليت ضمت احتاد قوي من القبائل العربية يف شرقي 
الذي دفع  السرحان، وهادن ملكهم خزعل  وادي 
اجلزية آلشور حىت مات، فوىل اسرحدون بعده ابنه 
للقبول  يوطع وضاعف عليه اجلزية، واضطر يوطع 
لضعف مركزه آنذاك واعتماده على آشور يف تعزيز 
حكمه، ملك عريب آخر عاصر يوطع يدعى وهب 
يبدو أنه ضج ابلتسلط اآلشوري فتحالف مع عدة 
عام  يف  آشور  على  العصيان  أعلنت  عربية  قبائل 
676ق.م، وسرعان ما وجه اسرحدون محلة ضده 
وأعوانه أمخد خالهلا الثورة العربية، وأسر زعيم الثورة 
وهب واصطحبه إىل نينوى وربطه ابلسالسل وعامله 
معاملة مهينة حىت مات، ويبدو أن اسرحدون أراد 
استثمار ثورة وهب العريب ليقوي صلته بـ يوطع ملك 
القيدار؛ أبن جعل وهب اثئر عليه واجليش اآلشوري 
قدم للقضاء على وهب وثورته وهتدئة القبائل العربية 
وإخضاعها حلكم يوطع؛ حيث يقول يف نص رقم 

)وهب(  قام  )15(:".................بعدها 
بتحريض مجيع العرب ودفعهم للعصيان ضد )يطع( 
اسرحدون  لنفسه.. ولكن  للعرش  يطمع  ألنه كان 
ملك آشور ملك اجلهات األربع احملب للحق الكاره 

للحيل. أرسلت جيشي ملساعدة )يطع(...." .
أعلنت  يوطع وقويت دولته،  اشتد عضد   وملا 
عام  يف  اآلشورية  الدولة  على  العصيان  قيدار 
العرب،  أرهقت  اليت  اجلزية  دفع  رافضاً  673ق.م 
وساندته الكثري من القبائل العربية الشمالية، فأرسل 
اسرحدون محلة إىل أدوماتو وهزم يوطع وأسر متاثيل 
اآلهلة العربية مرة اخرى لتأديب العرب، ولكن جنح 
القيدار  وهزم  العصيان  على  القضاء  يف  اسرحدون 
والعرب وغنم الكثري من مواشيهم وممتلكاهتم النفيسة، 
وأسر يوطع وأمراء العصيان العرب واصطحبهم معه 
حىت  العربية  الغنائم  من  آشور  وأثرت  نينوى،  إىل 
إن اسرحدون يذكر يف نقشه أن اجلمل هبط سعره 
يف آشور إىل شيقل واحد؛ كون األسواق اآلشورية 
امتألت ابجلمال والبضائع العربية اليت غنمها اجليش 
املنهزمة،  العربية  والقبائل  القيدار  من  اآلشوري 
نينوى؛  يف  مهينة  بطريقة  العريب  يوطع  وُعوقب 
حيث يورد اسرحدون ذلك يف مدونة طويلة له من 
فقراهتا: نص رقم )17(:"............وعندما مسه 
جنود )وطع( بقرب وصول أسلحة آشور وعشتار 
اآلهلة العظام........أعلنوا العصيان على ملكهم. 
املخبأ............. وترك  اخلوف  من  فارتعش 
بنفسي.........وأخذته  عليه  القبض  ألقيت  وقد 
معي إىل آشور....... فقد ثقبت خديه برأس رمح 
عنقه  وطوقت  بفكه  حلقة  ووضعت  حاد....... 
من  الشرقي  للباب  حارسا  وجعلته  بطوق كلب 
نينوى......."، مث مل يلبث أن عفا عنه بعد أن أذله 
وكسر شوكته )املخاليف، ، 2007، ص. 92(.

 ويفتتح عهد امللك اآلشوري أشورابنيبال بتدخل 
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جديد من قبل عرب مشال اجلزيرة العربية يف الشؤون 
عندما  ذلك  حدث  أخرى،  مرة  للدولة  الداخلية 
أعلن ملك اببل مشش- شم – أوكن عام650ق.م 
الثورة والتمرد على أخيه حاكم آشور أشورابنيبال، 
مقدمتهم  ويف  ثورته  ودعموا  العرب  معه  فتحالف 
يوطع األول ملك قيدار مع حليفه أموالدي اللذان 
يالد  غريب  آشورية  مستوطنات  قواهتما  مع  هامجا 
الشام لتخفيف ضغط أشورابنيبال على اببل، فوجه 
أشورابنيبال محلة قوية ضد يوطع األول وحليفه وأسر 
زوجة يوطع وفر هو هارابً إىل الصحراء مث جلأ إىل 
ملك النبايوط الذي تقع بالده على طريق التجارة 
 A( الذي يربط مشال اجلزيرة وغرب الدولة اآلشورية

.(313f.) .817 No .2. B A R

يف  تظهر  اليت  الدولة-  هذه  ملك  أن  ويبدو 
تطاله سطوة  إن  من  املسمارية- خاف  الكتاابت 
أشورابنيبال؛ فبعث إليه ابهلدااي ووقع يوطع األول 
له كونه  نينوى؛ جزاء  وقُتل يف  اآلشوريني  أسر  يف 
بقوات  ومده  اببل  أوكن يف  ساند مشش- شم – 
قيادة أيب يطع واايمو أوالد تعري؛  عسكرية حتت 
لكن اجليش اآلشوري قطع عليهما الطريق قبل بلوغ 
معتذراً  نينوى  إىل  للتوجه  يطع  أيب  دفع  مما  اببل، 
الذي عفا  الصفح من أشورابنيبال  ومتوساًل طالباً 
عنه وعينه ملكاً على العرب بداًل عن يوطع األول، 
أطراف  وهامجوا  لالحتاد  العرب  عاد  ما  وسرعان 
مستغلني  641	638ق.م  يف  اآلشورية  الدولة 
انشغال أشورابنيبال ابحلروب مع مملكة عيالم شرقاً 
فأعلنوا احلرب على آشور يف حتالف للعرب متكون 
–يطع  أيب  وامللك  الثاين  يوطع  قيدار  ملك  من: 
)املخاليف،  ننت  امللك  النبايوط  ملك  يساندمها 

.)146 ص.   ،1988
خلطر  أشورابنيبال  تصدى  ما  سرعان  ولكن 
العرب غرب آشور فقاد محلة ضدهم وأعدم خالهلا 

املمالك  جلده؛ إلرهاب  بسلخ  اايمو  يدعى  قائد 
والقبائل العربية وإبعاده عن أطراف الدولة اآلشورية 
قبائل مشال  قام مبحاصرة  مث  املنطقة  وممتلكاهتا يف 
ومتوت  ليهلكوا  عنهم  املياه  بقطع  العربية  اجلزيرة 
القيدار  ملك  الثاين  يوطع  ووقع  عطشاً،  مواشيهم 
يف  النصر  مسرية  يف  أشورابنيبال  وعرضه  أسرياً 
العرب وختويفهم من مهامجة آشور  نينوى إلذالل 
ضد  ابنيبال  أشور  سياسية  وجنحت  وممتلكاهتا، 
ممالك وقبائل مشال اجلزيرة العربية يف ختويفهم وكبح 
التمرد  إعالن  أو  دولته  حدود  حنو  تقدمهم  مجاح 
االستيالء  سياسة  ابتباع  ضده  الثائرين  ومساندة 
على منابع املاء يف املنطقة اليت يعتمد عليه العرب 
)الكيالين  مواشيهم  وحياة  حياهتم  استمرار  يف 

 .)37	36 ص.   ،1999 واأللوسي، 
املبحث الثاين: معطيات الصراع العريب اآلشوري 
الصراع  أن  فيه  ال شك  مما  العربية:  اجلزيرة  مشال  يف 
عهود  واستغرق  لعقود  استمر  والذي  العريب  اآلشوري 
عدد كبري من امللوك اآلشوريني، وملوك وملكات العرب 
القبائل  إىل  أتثرياهتا  ووصلت  العربية  اجلزيرة  مشال  يف 
العربية املنتشرة يف املنطقة، واليت مل تكن ترضى ابخلضوع 
لسلطان أي نظام سياسي حىت لو من ملوك وملكات 
العرب يف املنطقة، هذا الصراع وإن كانت له نتائج سلبية 
على العرب أكثر منها على خصومهم اآلشوريني إال أنه 
أيضاً متخض عن معطيات إجيابية ابلنسبة للطرفني من 

أمهها ابلنسبة للمالك والقبائل العربية:

من 	  الشمال  يف  العربية  القبائل  معظم  حياة  حتول 
العديدة  القبلية  الرتحال إىل االستقرار ابلتحالفات 
اليت ترتبت على التصدي خلطر احلمالت اآلشورية 
متطورًة  أسلحًة  ويقتين  مدرب  جبيش  املدعومة 
وعرابٍت حربيًة؛ مما مجع ووحد قبائل العرب وممالكها 
الدولة  ضد  واحداً  صفاً  للوقوف  اجلزيرة  مشال  يف 
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اآلشورية وأطماعها يف املنطقة )نص رقم51(.
مشال 	  وقبائل  ملمالك  العسكرية  القدرات  تطور 

العرب  فيها أن جنود  العربية، ومما ال شك  اجلزيرة 
حصلوا على تدريبات عسكرية من املمالك اجملاورة 
مثل: مملكة دمشق ومحاة وإسرائيل، يؤكد ذلك ما 
ورد يف الكتاابت املسمارية عن وجود للجند العرب 
للعرب  املعاصر  إسرائيل  ملك  إشعيا  جيوش  يف 
)نص رقم1(، وإرسال العرب جلنود مسلحني لدعم 
فرقة  مثل  اببل  يف  اآلشوري  احلكم  على  الثائرين 
يطع  العربية عدية وفرقة أيب –  امللكة  أخ  بسقانو 
 Dougherty,( تعري )نص رقم11؛ أبناء  وأايمو 

.)1980, p. 60

النصف 	  خالل  العربية  اجلزيرة  مشال  قبائل  سيطرة 
الطرق  على  امليالد  قبل  األول  األلف  من  األول 
التجارية الربية والبحرية أسهمت يف ازدهار ممالكهم 
حضارايً  تطوراً  املمالك  تلك  وشهدت  اقتصادايً، 
املسمارية  الكتاابت  أوردهتا  عدة  صناعاٍت  مبعرفة 
كصناعة األقمشة وصبغ األصواف واملتاجرة ابلطيور 
واحليواانت املختلفة )نص رقم 4 ونص رقم 91(.

اجلزيرة 	  مشال  منطقة  يف  نفسه  العريب  اجلمل  فرض 
العربية بوصفه أهم وسائل النقل – آنذاك- يف نقل 
–وفق  العربية  القبائل  وامتلكت  والقتال؛  التجارة 
اجلمال  من  اآلالف  مئات  املسمارية-  الكتاابت 
اليت مثلت املرتبة األوىل يف اجلزية اليت فرضتها الدولة 
العرية  اجلزيرة  مشال  وملكات  ملوك  على  اآلشورية 
 .p 262 وقبائلها املساملة أو املتمردة )نص رقم5؛

 .(llibnckcuL ,6291,

ارتبط عرب مشال اجلزيرة العربية يف فرتة مبكرة من 	 
اترخيهم بوحدة دينية قوية؛ حيث تعبدوا للمعبودات 
نفسها يف كافة القبائل واملمالك وكان العرب يعظمون 
تلك املعبودات؛ وقد عرف امللوك اآلشوريون ذلك 
الشمالية  العربية  املعبودات  رموز  أسر  من  فجعلوا 

للخضوع  العرب  للضغط على  ومتاثيلها ورقة راحبة 
.)392 .p,877,1BA( لآلشوريني ودفع اجلزية

العداء 	  –رغم  العربية  اجلزيرة  مشال  عرب  حرص 
سالمة  ضمان  على  آشور-  مع  املستمر  والصراع 
وحرصوا  العربية  اجلزيرة  بشمال  املارة  التجارة  طرق 
على محايتها واإلبقاء عليها مفتوحًة مبا يكفل تدفق 
السلع والبضائع من وإىل آشور والدول اجملاورة؛ مما 
أبمهية  االقتصادي  الوعي  العريب  امتالك  إىل  يشري 
التجارة والطرق املارة أبراضيهم للحصول على أكرب 
)النعيم،  ومتاجرها  القوافل  طرق  عوائد  من  قدر 

2991، ص. 74-64(.
الدويالت 	  بكافة  العربية  اجلزيرة  عرب مشال  اتصل 

حيث  السوري؛  اإلقليم  يف  هلم  اجملاورة  واملمالك 
للنفوذ  للتصدي  اخلطط  ووضعوا  معها  حتالفوا 
استخدام  على  يعتمد  والذي  املنطقة  يف  اآلشوري 
السيطرة  إىل  ويهدف  والرتويع،  واإلرهاب  القسوة 
على طرق القوافل التجارية وحرمان العرب وجرياهنم 
انحية،  من  الضخمة  عوائدها  من  االستفادة  من 
اجلزية  وتقدمي  لآلشوريني  اخلضوع  على  وإجبارهم 
إلضعاف  اآلشوريون  فرضها  ابهظة  بكميات 
أنظمتهم  تقوى  ال  كي  الشمال  عرب  اقتصاد 
السياسية واالقتصادية ويقفون على قدم املساوة مع 
الدولة اآلشورية )الكيالين واأللوسي، 9991، ص. 

 .)54
وأخرياً من أهم معطيات الصراع العريب اآلشوري – 	 

رغم مبالغة الطرف اآلشوري يف توثيق أحداثه- أنه 
قدم لنا صورة تكاد تكون واضحة عن أهم ممالك 
أنظمتهم  حيث:  من  العربية  اجلزيرة  مشال  وقبائل 
 ، العسكرية   – االقتصادية   – الدينية  السياسية- 
عالوة على أمساء األعالم واملعبودات وأنواع البضائع 
والسلع اليت اتجر هبا عرب الشمال وأنواع املواشي 
اليت كانت ترعى يف أراضيهم ومكانة اجلمال لديهم 
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)نص رقم4(، ابإلضافة إىل أن املدوانت اآلشورية 
العرب  فيه عن جغرافية مشال  أمدتنا بكم ال أبس 
األول  األلف  من  األول  النصف  خالل  وسكاهنا 
قبل امليالد )نص رقم9(؛ ظلت حىت اآلن املصدر 

الرئيس ملعلوماتنا األثرية عن مشال اجلزيرة العربية .
املسمارية 	  زودتنا كتاابهتم  فقد  اآلشوريني  أما عن   

عرب  مع  الطويل  صراعهم  صور  لنا  نقلت  اليت 
عن حكامهم،  مهمة  جوانب  العربية  اجلزيرة  مشال 
وسياستهم وعالقاهتم الدولية إابن تلك املرحلة، لعل 

من أمهها:
اتباع األشوريون سياسية متأرجحة بني احلرب والسلم 	 

مع عرب مشال اجلزيرة العربية، اختلفت من حاكم 
آشوري آلخر حبسب املصاحل السياسية واالقتصادية 

)نص رقم 4 ونص رقم5( .
يف 	  العسكرية  اآلشوريني  إسرتاتيجيات  تنوعت 

مواجهة متردات عرب مشال اجلزيرة وإخضاعهم فتارة 
تلجأ آشور للقتل، وإحراق املمتلكات، واترة ألسر 
احلكام واملعبودات )الكيالين و األلوسي، 9991، 
منابع،  على  للسيطرة  وأخرى  ص.82-72( 
دون  واحليلولة  العربية  الصحاري  يف  املاء  ومصادر 
وصول العرب إليها؛ حىت يهلكوا ومواشيهم أو يعلنوا 
اخلضوع والدخول يف طاعة الدولة اآلشورية )نص 
رقم6(، كما انتهجوا سياسية تعني الوالة اآلشوريني 
كمراقبني على ملوك وملكات مشال اجلزيرة العربية 

. )Parpola, 1987, p.136( إلخضاعهم
هادن اآلشوريون القبائل العربية اليت رغبت ابلسالم 	 

وعمل  اآلشورية  الدولة  أطراف  على  واستقرت 
أفرادها ابلرعي والزراعة والتجارة وأخضعتهم للمراقبة 
الدائمة ووّقعت معهم العهود واملواثيق ابلوالء آلشور 
Par- 23؛  واأللوسي، 9991، ص.  ))الكيالين 

. )pola, p.136

تدفقت السلع والبضائع العربية بكميات كبرية على 	 

أسواق آشور نتيجة للجزية اليت كانت تفرضها آشور 
على املمالك والقبائل العربية املنهزمة أو اليت تعلن 
رقم71(،  )نص  اآلشورية  للدولة  واخلضوع  الوالء 
املتنوعة  اهلدااي  من  اختيارية  إىل كميات  ابإلضافة 
اليت ابدر عرب مشال اجلزيرة العربية لتقدميها للحكام 
اآلشوريني من ابب التحبب والتقرب وإعالن الود 
وإثبات حسن النوااي من قبل األطراف العربية )نص 

رقم 4( .
أهم النتائج:

وبعد دراسة قصرية يف أحداث الصراع العريب اآلشوري 
يف مشال اجلزيرة العربية من خالل الكتاابت املسمارية: 
لنتائج  الدراسة  الدوافع واملعطيات، توصلت  دراسة يف 

عدة من بينها:
شكَّل موقع ممالك وقبائل مشال اجلزيرة العربية على 	 

النهرين  بالد  غرب  بني  ما  الرئيسة  التجارة  طرق 
مؤثراً يف  وسورية أمهيًة اسرتاتيجيًة كبريًة وأدَّى دوراً 

اترخيها.
تنحصر دوافع احلمالت املنتظمة للحكام اآلشوريني 	 

يف  وقبائل  ممالك  العربية  اجلزيرة  مشال  عرب  على 
النواحي االقتصادية واألمنية بشكل خاص.

وجود 	  العربية  اجلزيرة  مشال  وقبائل  ملمالك  كان 
سياسي كبري يف مناطق سورية وبالد النهرين مطلع 

األلف األول قبل امليالد.
اتبع عرب مشال اجلزيرة العربية سياسية التحالفات 	 

القبيلة داخلياً والتكتالت العسكرية مع ممالك ودول 
سورية للتصدي للهجمات اآلشورية.

إمكاانت 	  اجلزيرة  مشال  وقبائل  ممالك  امتلكت 
عسكرية جيدة؛ مكنتها من الصمود واحملافظة على 
ممالكهم وأراضيهم أمام اآلشوريني بقواهتم العسكرية 

الضخمة.
استغل احلكام اآلشوريون الناحية الدينية يف الضغط 	 
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على عرب مشال اجلزيرة العربية إلخضاعهم عن طريق 
أسر متاثيل معبوداهتم وهي الوسيلة اليت آتت مثارها.

الدولة 	  أطراف  للعرب على  الكثيف  التواجد  شكل 
حلكام  خطرياً  وحتدايً  خطراً كبرياً  الغربية  اآلشورية 

الدولة اآلشورية.
القوة 	  مبواجهة  العربية  اجلزيرة  مشال  عرب  يكتف  مل 

هجمات  صد  أو  املشرتكة  احلدود  على  األشورية 
الدولة  داخل  إىل   توغلوا  بل  فحسب؛  جيوشهم 
يف  األشوري  احلكم  على  الثائرين  وأمدوا  األشورية 

اببل ابجلند واألسلحة. 
 انتهج احلكام اآلشوريون سياسة فرق تسد مع ممالك 	 

وقبائل مشال اجلزيرة العربية عن طريق عقد املعاهدات 
متثل  اليت كانت  القبلية  التحالفات  لضرب  معهم 
مصدر قلق للدولة اآلشورية خالل صراعها الطويل 

مع العرب.
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استلهام القيم األخالقية من  علم اجلرح والتعديل
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Inspire moral values From Wound science and modification
Dr. Mohamed Sayed Ahmed Shehata   

Professor of Hadith, Faculty of Fundamentals of Religion, Assiut - Al-Azhar University and 
the Faculty of Education in Zulfi - Al-Majma`ah University

الكلمات املفتاحية: اجلرح، التعديل، القيم، األخالق.
امللخص: "استلهام القيم األخالقية من علم اجلرح والتعديل".

أمهية البحث: يقدم البحث إطارًا نظراًي للقيم األخالقية يف علم 
من  االستفادة  الرتبوي  اجملال  يف  للعاملني  وميكن  والتعديل،  اجلرح 
البحث احلايل يف الوقوف على املقاصد الرتبوية للقيم اليت وضعها نقاد 

احلديث؛ إلفادة الباحثني والدارسني.
والتعرف  والتعديل،  اجلرح  بعلم  املقصود  بيان  البحث:  أهداف 
على املقصود ابلقيم، وإبراز القيم األخالقية املستفادة من علم اجلرح 
والتعديل، وإظهار طرق استلهام القيم، وبيان خصائص القيم األخالقية 

يف علم اجلرح والتعديل.
؛ فيقوم بتوثيق البحث وأحكامه  منهج البحث: املنهج الوصفيِّ

بطريقة هتدف إىل التأكُّد والتثبُّت من الفكرِة واحُلْكم.
اجلرح  علم  من  املستفادة  األخالقية  القيم  أهم  إنَّ  النتائج:  أهم 
التعجل،  وعدم  والصرب،  واألمانة،  اخلُلق،  ُحسن  هي:  والتعديل 
وأنَّ  اهلوى،  عن  والبعد  والتجرد  املسلمني،  وسرت  والورع،  والتواضع، 
طرق استلهام القيم تتمثل يف: القدوة، والتعليم، والعقاب، واألحداث، 
والربط ابلشرع، وأنَّ القيم األخالقية يف علم اجلرح والتعديل تتميز بـــ: 
الشرعية، والواقعية، واإلجيابية، والتكيف واملرونة، والشمول والتكامل، 

واالعتدال، والثبات واالستمرارية.
إبراز  على  فن  يف كل  واملربني  املعلمني  تركيز  التوصيات:  أهم 
التعليمي  اجلانب  ربط  على  واحلرص  والرتبوي،  األخالقي  اجلانب 

ابجلانب األخالقي، وعمل ندوات ومؤمترات لربط العلوم ابألخالق.

Keywords: (wound - amendment - values - ethics).
Abstract : research importance: The importance of this study 

is that it studies a subject of great importance, namely the moral 
values   learned from the wound and modification, the importance of 
this study is summarized in the following points:

- The research provides a theoretical framework for ethical 
values   in wound science and modification. - Workers in the educa-
tional field can benefit from the current research to stand on the ed-
ucational purposes of the values   set by critics of modern; to benefit 
researchers and scholars.- The relevance of this study to the reality 
of modernists.

The research problem and its questions: There is no doubt that 
the science of wound and modification of science, which some 
think that society does not need it now, and science that should be 
given in a certain context, but the reality of modern now needs this 
science, especially in an era that is spreading rumors in moments 
of people in need To highlight the moral side through when dealing 
with news such as validation and not to rush judgment.

research goals:
- Statement of the meaning of wound science and amendment.
- Identify the intended values.
- Highlighting the moral values   learned from wound science 

and modification.
- Show ways to inspire values.
- Characteristics of moral values   in wound science and mod-

ification.
Research Methodology:
 The researcher takes advantage of the descriptive method; he 

documents the research and its provisions in a way that aims to 
ascertain and confirm the idea and judgment, and the ratio of words 
to the owners from their original sources, and add some information 
and explanations to the texts when needed, and this method does 
not overlook the evaluation and criticism as well, and the researcher 
also benefits from the methodology Deductive, which depends on 
the general rules for access to sub-issues.

Search Plan:Introduction: The importance of the subject, its 
problem, its questions, its objectives, its methodology and its plan.

The first topic: Definition of some terms in the title of the re-
search

The second topic: moral values   learned from the science of 
wound and modification.

The third topic: ways to inspire values.
The fourth topic: Characteristics of moral values   in wound sci-

ence and modification.
Conclusion: Conclusions and recommendations.
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املقدمة:
 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب 
بعده، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد 
أنَّ حممًدا رسوله، أمَّا بعد ،،، فمن املسلمات ارتباط 
العلوم كافة مبنظومة األخالق، والعلوم الشرعية اجلامعة 
بني القيم اخللقية والدينية على وجه اخلصوص، فالعلم 
إذا سيق بال خلق يكاد خيلو من النفع، وصاحب العلم 
إذا مل يتأثر بعلمه، فلن ينفعه علمه، فالعلم يبين العقل، 
واألخالق تزين الشخص، فإذا احتدا صارا أنوارًا بعضها 
على  إجيااًب  يؤثر  ابلعلم  اخللق  اقرتان  إذ  بعض،  فوق 
املعلم واملتعلم، وإذا افرتقا مل ينفع أحدمها اآلخر، وتزداد 
أمهية األخالق مع العلوم اليت ترتبط ببيان حال الناس 
جرًحا وتعدياًل،  فهذا العلم حيتاج إىل أخالق متعددة 
حُيَتاج  كالصدق والورع والعدل... إخل، وهي أخالق 
مكارم  على  لرتبيتهم  نفسه،  واملتعلم  العامل  يف  لغرسها 
األخالق، واألمانة العلمية، ودقة النقل، والصرب على 
األحكام  إطالق  يف  التعجل  وعدم  والتواضع،  العلم، 

على الناس.
لذا فإنَّ البحث سيربز أتثري هذا العلم يف متعلميه، 
من خالل استحضار مناذج مضيئة من هذا العلم إما 
ألقوال علماء صارت أقواهلم نورًا يضيء لكل سالك، 

أو لقواعد صارت منهاًل لكل ابحث.
أمهية البحث: 

ترجع أمهية هذه الدراسة إىل أهنا تدرس موضوًعا ذا 
اجلرح  من  املستفادة  األخالقية  القيم  وهو  أمهية كبرية، 
والتعديل، وتتلخص أمهية هذه الدراسة يف النقاط اآلتية:

علم 	  األخالقية يف  للقيم  نظراًي  إطارًا  البحث  يقدم 
اجلرح والتعديل.

من 	  االستفادة  الرتبوي  اجملال  يف  للعاملني  ميكن 
الرتبوية  املقاصد  على  الوقوف  يف  احلايل  البحث 
الباحثني  إلفادة  احلديث؛  نقاد  وضعها  اليت  للقيم 

والدارسني.

ارتباط هذه الدراسة بواقع احملدثني.	 
مشكلة البحث، وتساؤالته: 

اليت  العلوم  من  والتعديل  اجلرح  علم  أنَّ  شك  ال 
ومن  اآلن،  هبا  له  حاجة  ال  اجملتمع  أنَّ  البعض  يظن 
العلوم اليت ينبغي أن تساق يف سياٍق معنٍي، لكن الواقع 
العلم ال سيما يف عصر  املعاصر اآلن حيتاج إىل هذا 
يف  الناس  فصار  حلظات  يف  تنتشر  اإلشاعُة  صارت 
حاجة إىل إبراز اجلانب اخللقي من خالل عند التعامل 
إصدار  يف  التعجل  وعدم  التثبت  مثل  األخبار  مع 

األحكام.
على  اإلجابة  خالل  من  الدراسة  مشكلة  وتظهر 

التساؤالت:  هذه 
ما املقصود بعلم اجلرح والتعديل؟	 
 ما املراد ابلقيم؟	 
 ما إبراز القيم األخالقية املستفادة من علم اجلرح 	 

والتعديل؟
علم 	  من  القيم  يستنبط  أن  للباحث  ميكن  كيف 

اجلرح والتعديل؟
هل هناك مسات أخالقية لعلم اجلرح والتعديل؟	 

أهداف البحث:
بيان املقصود بعلم اجلرح والتعديل.	 
 التعرف على املقصود ابلقيم.	 
اجلرح 	  علم  من  املستفادة  األخالقية  القيم  إبراز   

والتعديل. 
إظهار طرق استلهام القيم.	 
اجلرح 	  علم  يف  األخالقية  القيم  خصائص  بيان 

والتعديل.
منهج البحث:

؛ فيقوم بتوثيق   يستفيد الباحث من املنهج الوصفيِّ
والتثبُّت  التأكُّد  إىل  هتدف  بطريقة  وأحكامه  البحث 
من  أصحاهبا  إىل  األقوال  ونسبِة  واحُلْكم،  الفكرِة  من 
مصادرها األصليَّة، وإضافة بعض املعلومات والشروح 
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للنصوص عند احلاجة إىل ذلك، وهذا املنهج ال يغفل 
من  الباحث كذلك  ويستفيد  أيًضا،  والنقَد  التقومَي 
؛ حيث يعتمد على القواعد العامة  املنهج االستنباطيِّ

الفرعيَّة. املسائل  إىل  للوصول 
خطة البحث:

وتساؤالته،  ومشكلته،  املوضوع،  أمهية  املقدمة: 
وخطته. ومنهجه،  وأهدافه، 

املبحث األول: تعريف بعض املصطلحات الواردة 
يف عنوان البحث.

املبحث الثاين: القيم األخالقية املستفادة من علم 
والتعديل. اجلرح 

املبحث الثالث: طرق استلهام القيم من علم اجلرح 
والتعديل.

القيم األخالقية يف علم  الرابع: خصائص  املبحث 
والتعديل. اجلرح 

اخلامتة: النتائج والتوصيات.
املبحث األول 

تعريف بعض املصطلحات الواردة يف عنوان البحث
أبني  أن  أود  املوضوع  تفصيالت  الدخول يف  قبل 

البحث. عنوان  وردت يف  اليت  املعاين  بعض 
أواًل: مفهوم القيم:

تطلق على عدة معان منها:
)1( االستقامة: 

يقال: القيم االستقامة... واالستقامة اعتدال الشيء 
 /33( )1414هـ(،  حممد،  منظور،  واستواؤه.)ابن 
 ِ قِْم وَْجَهَك لدِّلِيِن َحنِيًفا ۚ فِْطَرَت اللَّ

َ
312(، ومنه: )فَأ

ِ ۚ َذٰلَِك ادّلِيُن  الَِّت َفَطَر انلَّاَس َعلَيَْها ۚ َل َتبِْديَل ِلَلِْق اللَّ
ْكَثَ انلَّاِس َل َيْعلَُموَن( ]الروم: 30[، 

َ
الَْقّيُِم َوَلِٰكنَّ أ

أي: املستقيم الذي ال زيغ فيه وال ميل عن احلق )ابن 
األثري، املبارك، )1399هـ - 1979م(، )4/ 135(، 
أبلغ  الزنة، واملستقيم  املستقيم ابعتبار  أبلغ من  والقيم 
منه ابعتبار الصيغة؛ ألنه نص يف االستقامة )الكفوي، 

أيوب، )1419هـ - 1998م(، )ص: 732(.

)2( مثن الشيء، وقيمته: 
القيمة: مثن الشيء ابلتقومي،... ويقال: كم قامت 
دينار  مائة  األمة  قامت  وقد  بلغت،  أي كم  انقتك 
أي  أمتك  قامت  وكم  دينار،  مائة  قيمتها  بلغ  أي: 
بلغت )الرازي، حممد، )1420هـ / 1999م(، )ص: 

.)263
فالقيم تطلق على ما ال زيغ فيه وال ميل عن احلق، 

وعلى مثن الشيء.
القيم اصطالًحا:

املعرفية  والتصورات  املعتقدات،  من  جمموعة 
الراسخة خيتارها اإلنسان حبرية  والوجدانية، والسلوكية 
بعد تفكر وأتمل، ويعتقد هبا اعتقاداً جازماً، تشكل 
لديه منظوم من املعايري حيكم هبا على األشياء ابحلسن 
أو القبح، وابلقبول أو الرد، ويصدر عنها سلوك منتظم 
ماجد،  )اجلالد،  واالعتزاز  والتكرار  ابلثبات  يتميز 

)ص12(.  )2007م(، 
العالقة بني املعىن اللغوي واالصطالحي:

وشاع  الَقيِّم،  الدين  ومنه  املستقيم،  مبعىن  القيِّم 
استعماله حديثًا مبعىن اجليِّد أو ما له قيمة ممتازة، وقد 
لكلمة  العصري  املصري االستعمال  اللغة  أجاز جممع 
قـَيٌِّم:  "ُخُلٌق  التاج:  يف  جاء  ما  على  تعوياًل  )الَقيِّم( 
واملأثور  االستعمال  بني  واضحة  والعالقة  َحَسٌن"، 
ابعتبار أن اجلودة، أو احلسن، أو االمتياز مثرة االستقامة 
)خمتار، أمحد، )1429هـ - 2008م(، )1/ 616(.

اثنًيا: تعريف اجلرح:
يف اللغة: 

فاألول  اجللد،  الكسب، وشق  يدل على شيئني: 
تعاىل:  قوله  ومنه  وَكَسَب،  عمل  إذا  اجرتح  قوهلم: 
ِيَن  َْعلَُهْم َكلَّ ن نَّ

َ
أ ّيَِئاِت  السَّ اْجَتَُحوا  ِيَن  ْم َحِسَب الَّ

َ
)أ

َْياُهْم َوَمَماُتُهْم ۚ َساَء َما  اِلَاِت َسَواًء مَّ آَمُنوا وََعِملُوا الصَّ
َيُْكُموَن( ]اجلاثية: 21[، والثاين قوهلم: جرحه حبديدة 
1979م(،   - )1399هـ  أمحد،  فارس،  )ابن  َجْرًحا 

.)451/1(
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يف االصطالح: 
وصف الراوي مبا يقتضي رد روايته.

ومن  الكذاب  مطلًقا كرواية  يكون  أن  إما  والرد 
بتفرد  مقيًدا  يكون  أن  وإما  شديًدا،  تضعيًفا  ُضعف 
الراوي وعدم وجود املتابع أو الشاهد كرواية "صدوق 
سيئ احلفظ")عبدالعزيز، العبداللطيف، )بدون اتريخ(، 

)ص10(.
فاكتساب الراوي ما ينايف العدالة مدعاة؛ ألن جيرحه 
)1429هـ(،  فاروق،  )محادة،  حرمته  ويهتكوا  الناس 

)ص19(.
اثلثًا: تعريف التعديل:

التعديل لغة: 
مستقيم،  أنه  النفوس  يف  قام  ما  وهو  الَعْدل،  من 
)ابن  مستقيًما  يكون  حبيث  تقوميه،  الشيء:  وتعديل 
 .)432  ،430/11( )1414هـ(،  حممد،  منظور، 

يف االصطالح: 
وصف الراوي مبا يقتضي قبول روايته )عبداللطيف، 

عبدالوهاب، )1410هـ( )ص 43(.
رابًعا: تعريف علم اجلرح والتعديل: 

الرواة وتعديلهم أبلفاظ  فيه عن جرح  علم يبحث 
خمصوصة، وعن مراتب تلك األلفاظ )حاجي خليفة، 

مصطفى، )1413 هـ - 1992م(، )582/1(.
وألفاظ  التعديل  ألفاظ  املخصوصة هي:  واأللفاظ 
ثقة،  التعديل:  ألفاظ  فمثال  وهي كثرية،  التجريح، 
ضعيف،  التجريح:  ألفاظ  ومثال  صدوق،  ثـَْبٌت، 

كذاب. مرتوك، 
وألفاظ التعديل منها ما يدل على املرتبة العليا يف 
الدنيا،  املرتبة  على  يدلُّ  ما  ومنها  والضبط،  التثبت 
وبينهم مراتب متفاوتة. وكذلك ألفاظ التجريح، منها 
ما يدل على أسوأ التجريح، ومنها ما يدل على أدانه، 
حممد،  )السخاوي،  أيًضا  متفاوتة  مراتب  وبينهما 

.)10/2( هـ(،   1403(

"األوصاف  غدة:  أبو  عبدالفتاح  الشيخ  قال 
املذكورة يف ألفاظ اجلرح والتعديل يراد منها معرفة حال 
حكموا  الذين  النقاد،  اجلهابذة  احملدثني  عند  الراوي 
ابجتهادهم تلك األحكام على الرواة، مما يقتضي قبول 
رواية الراوي، أو ردها، أو ترجيحها على رواية غريه عند 

التعارض، أو حنو ذلك.
وقد جاءت ألفاظهم يف احلكم على الراوي متفقًة 
احلكم  يف  تبًعا الختالفهم  آخر،  حيًنا  وخمتلفًة  حيًنا، 
تعاىل،  رمحهم هللا  معصومني  يكونوا  ومل  الراوي،  على 
واألمانُة  والدقُة  الورُع  غالبهم  يَغِلُب على  ولكن كانوا 
والنََّصَفة، والكماُل املطلُق إمنا هو هلل تعاىل، والعصمة 

لنبيه ملسو هيلع هللا ىلص بفضل هللا عليه.
وصدرت منهم هذه األلفاظ قبل توحُِّد املصطلحات 
احلديثية واستقرارها، الذي ميكن حتديده تقريًبا ابلقرن 
يف  يقوهُلا  منهم  الناقد  احلافظ  بعده، كان  وما  الرابع 
ملعرفته  تبًعا  حاله،  من  له  يرتاءى  ما  حبسب  الراوي 
ته، وتبينه فيه قوة العدالة والضبط  أبحاديثه، ونقِدِه مروايَّ
أو الضعف فيهما")أبو غدة، عبد الفتاح، )1407هـ(، 

هامش )ص129(.
خالل  من  احلديث  درجة  به  تعرف  العلم  وهذا 
التعرف على أحوال الرواة، وكذلك من خالله يوضع 
كل راو يف املرتبة اليت تناسبه من حيث العدالة والضبط، 
ويتم الرتجيح بني الرواايت املتعارضة من خالل العلم 
حبال رواة كل رواية والرتجيح يكون من خالل السند، 
وقد عد احملدثون اإلسناد من السنن املؤكدة، بل من 
النقل والقبول،  فروض الكفاية وعمدة الكالم وطريق 
فيه  الراوي وبيان ما أصاب  ومن خالله تعرف درجة 
وما أخطأ، قال اإلمام الرتمذي يف كتاب العلل: )جواز 
على  محلهم  "وإمنا  واألسانيد(:  الرجال  على  احلكم 
ذلك عندان وهللا أعلم النصيحة للمسلمني ال ظن هبم 
أهنم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة، إمنا أرادوا عندان 
يبينوا ضعف هؤالء لكي يعرفوا؛ ألن بعضهم من  أن 
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الذين ضعفوا كان صاحب بدع، وبعضهم كان متهًما 
يف احلديث، وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ، 
فأراد هؤالء األئمة أن يبينوا أحواهلم شفقة على الدين، 
وتثبيًتا؛ ألن الشهادة يف الدين أحق أن يثبت فيها من 
الشهادة يف احلقوق واألموال")الرتمذي، حممد، )بدون 

اتريخ(، )ص739(. 
من  املوضوع  احلديث  به  يُعلم  اإلسناد  "..ولكون 
غريه، كانت معرفته من فروض الكفاية")القارئ، علي، 
)1422هـ - 2002م(، )218/1(، مث إنه ال ميكن 
يف  البحث  طريق  من  إال  صحيًحا  نقًدا  اْلَمنْت  نقد 
فال  النقلة،  والرواة  اإلسناد  حلقات  ومعرفة  اإلسناد، 

إسناده. بثبوت  إال  صحة ملنت 
املبحث الثاين 

القيم األخالقية املستفادة من علم اجلرح والتعديل
هناك جمموعة من القيم واألخالق قائم عليها علم 
اجلرح والتعديل، ومن يعمل هبذا العلم ترتسخ يف نفسه 

هذه القيم، واليت من أمهها:
)1( ُحسن اخلُلق. 

ال شك أنَّ حسن اخللق دأب أهل العلم عموًما، 
وهو مستفاد من كل العلوم غري أنَّ علم اجلرح والتعديل 
تربز فيه هذه القيمة، وتتجلى يف أهبى صورها ال سيما 
احلديث  هذا  طلب  "من  َعاِصٍم:  َأيَب  قول  تقرأ  حني 
يكون خري  أن  فيجب  الدنيا،  أمور  أعلى  فقد طلب 
 ،)78  /1( )1403هـ(،  أمحد،  الناس")اخلطيب، 
وكذا حني جتد وصًفا للرواة ينبغي أن يتوافر فيهم وهو 
عدة  ميتلك  أن  اجملرح  شروط  من  إنَّ  بل  "العدالة"، 
مهارات مبناها على حسن اخللق، وقد جاء يف وصف 
األمثلة:  هذه  ومن  اخللق،  أنه حسن  الرواة  من  كثري 
اخللق  حسن  األحول  عاصم  "كان  املوصلي:  قال 
 /3( )1366هـ=1947م(،  حممد،  واملداراة")وكيع، 
"ثقة  نصر:  بن  حممد  عن  يونس  ابن  وقال   ،)304
صحيح الكتاب، حسن اخللق")ابن يونس، عبد الرمحن، 

)1421هـ(، )1/ 463( رقم)1269(، ويف ترمجة زيد 
بن احلباب "ونعم الرجل كان وهللا حسن اخللق")ابن 
عدي، عبدهللا، )1409هـ-1988م(، )4/ 166(، 
ويف ترمجة احلسن بن داود بن ابشاد: " وكان ثقة حسن 
اخللق، وافر العقل")اخلطيب، أمحد، )1417هـ(، )7/ 
حازًما  عفيًفا  "كان  شربمة:  ابن  ترمجة  ويف   ،)318
عاقاًل فقيًها يشبه النساك ثقة يف احلديث شاعرًا حسن 
1984م(،   - )1404هـ  أمحد،  حجر،  اخللق")ابن 
)5/ 250(، فإنَّ الناظر لعبارات التعديل جيد أنَّ األئمة 
مل يغفلوا التنبيه على حسن اخللق، ولشرف هذا العلم 
قال مَحَّاَد ْبَن َسَلَمَة: "ال ترى صناعة أشرف، وال قوًما 
يكون  أن  والواجب  احلديث وأصحابه«  أسخف من 
طلبة احلديث أكمل الناس أداًب، وأشد اخللق تواضًعا، 
لدوام  وغضًبا،  طيًشا  وأقلهم  وتدينا،  نزاهة  وأعظمهم 
أخالق  حماسن  على  املشتملة  ابألخبار  أمساعهم  قرع 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وآدابه،  وسرية السلف 
احملدثني،  وطرائق  وأصحابه،  بيته  أهل  من  األخيار 
ويصدفوا  وأحسنها،  فيأخذوا أبمجلها  املاضني،  ومآثر 
عن أرذهلا وأدوهنا")اخلطيب، أمحد، )1403هـ(، )1/ 
بسبب  األئمة  يردها  الرواايت  من  وإن كثريًا   ،)78
بعض األفعال اليت تتناىف مع حسن خلق راويها، فقد 
ذكروا عن شهر بن حوشب قوهلم: "لقد ابع شهر دينه 
القراء بعدك اي شهر" ابن حبان،  خبريطة، فمن أيمن 
حممد، )1396هـ(، )1/ 361(، ابن عدي، عبدهللا، 
تليد  ترمجة  ويف   ،)59  /5( )1409هـ-1988م(، 
احلديث  أهل  بن حممد كان  قال صاحل  بن سليمان، 
يسمونه: "بليدا" يعين ابلباء املوحدة "وكان سيء اخللق 
ال حيتج حبديثه، وليس عنده كثري شيء" ابن حجر، 
وقال   ،)510  /1( )1404هـ - 1984م(،  أمحد، 
أبو حامت عن عبدهللا بن سلمة األفطس: "كان سيء 
 - حممد،)1404هـ  حديثه")العقيلي،  وتركنا  اخللق، 
1984م(، )2/ 261(، ويف ترمجة سعيد بن سنان: 



أ.د. حممد سيد أمحد شحاته : استلهام القيم األخالقية من  علم اجلرح والتعديل114

وقال ابن سعد: "وكان سيء اخللق")ابن سعد، حممد، 
التحلي  إىل ضرورة  فانظر   ،)380  /7( )1968م(، 
حبسن اخللق لدى احملدثني، مث انظر كيف رصد العلماء 
ضمنًيا  حتذيرًا  ميثل  الذي  الرواة،  بعض  خلق  سوء 
ترك  يف  هؤالء  أمثال  سبيل  سلوك  من  العلم  لطالب 
حسن اخللق، ومثل هذا له أثره البالغ يف تشكيل خلق 

احلديث. طالب علم 
أن  احلديث  طالب  على  "جيب  اخلطيب:  قال 
يتجنب اللعب والعبث والتبذل يف اجملالس ابلسخف، 
املزاح  وإدمان  التنادر،  وكثرة  والقهقهة،  والضحك، 
واندره  يسريه  املزاح  من  يستجاز  فإمنا  منه،  واإلكثار 
وطريفه الذي ال خيرج عن حد األدب وطريقة العلم، 
فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور 
وجلب الشر؛ فإنه مذموم وكثرة املزاح والضحك يضع 
من القدر، ويزيل املروءة")اخلطيب، أمحد، )1403هـ(، 

.)156  /1(
فأنت ترى من خالل هذه النقول مدى أتثري هذا 
العلم على أخالق ابذليه ومتعلميه وكل من له عالقة 

به.
)2( األمانة: 

من القيم اليت يرتىب عليها طالب العلم عموًما، 
وعلم اجلرح والتعديل خصوًصا األمانة، وتظهر من 

خالل حتري األقوال يف النقل، فاخلطأ يف عبارة واحدة 
يغري احلكم على الراوي، وينقله من اجلرح إىل التعديل، 

فمجرد اخلطأ النقل حبذف أو إضافة يغري املعىن، 
وهذا يتعلم منه الدارس أمرين مًعا: الدقة، واألمانة يف 
النقل، وإليك مثااًل آخر، وهو ما ذكره ابن حجر يف 

ترمجة حبيب بن أيب اثبت قيس بن دينار األسدي 
موالهم أبو حيىي الكويف: "ذكر توثيق العجلي، وابن 

معني، والنسائي، وأيب حامت... وقال العقيلي: "غمزه 
ابن عون"، وقال القطان: "له غري حديث عن عطاء 

ال يتابع عليه، وليست مبحفوظة"، وقال األزدي: 

"روى أن ابن عون تكلم فيه، وهو خطأ من قائله، إمنا 
قال ابن عون: حدثنا حبيب، وهو أعور")العقيلي، 

حممد،)1404هـ - 1984م(، )1/ 263( رقم 
)322(، قال األزدي: "وحبيب ثقة صدوق" )ابن 

أيب حامت، عبد الرمحن، )3/ 107(، العجلي، أمحد، 
)1405هـ-1984م(،  )ص: 105(،  ابن حجر، 

أمحد، 1404هـ - 1984م(، )156/2( رقم 
)323(، فإذا أتملت يف قول ابن عون ترى أنه وصفه 
أبنه أعور، وهذا ال يعد جرًحا للراوي، وإمنا ذكر صفة 

فيه، ال عالقة هلا ابلضبط وعدمه، ولكن تصرف 
الناقل فيه إشارة إىل أهنا عبارة جتريح، وتصرف الناقل 

هو الذي أفسد املعىن.
وجد  فيمن  فقط  اجلرح  ينقل  أن  للناقد  حيل  وال 
فيه اجلرح والتعديل كالمها فإنَّ ذلك ظلم له: قال ابن 
تذكر  ومل  مساوئه  ذكرت  إذا  أخاك  "ظلمت  سريين: 
 ،)202/2( )1403هـ(،  أمحد،  حماسنه")اخلطيب، 
كما نسبه إليه احلافظ ابن كثري، إمساعيل، )1408، 

م(، )275/9(.  هـ - 1988 
وقال اإلمام الذهيب يف ترمجة أابن بن يزيد العطار: 
"قد أورده العالمة ابن اجلوزي يف الضعفاء، ومل يذكر 
فيه أقوال َمْن وثَّقه، وهذا من عيوب كتابه يسرد اجلرح 
)1995م(،  حممد،  التوثيق")الذهيب،  عن  ويسكت 

.)9/1(
ففي ثنااي هذه الدقة يتعلم دارس هذا العلم األمانة 
يف النقل، فمجرد خطأ ولو يسري جُيَرح به شخص بريء 
يـَُعدل شخص جمروح، وجمرد اخلطأ يف  من اجلرح، أو 
النقل ينقل الراوي من مرتبة إىل أخرى، بل قد يفسد 

املعىن.
إنَّ علم اجلرح والتعديل قائم على دقة النقل، ودقة 
حتديد العبارات اخلاصة به، قال مسلم: "واعلم وفقك 
التمييز  عرف  أحد  على كل  الواجب  أنَّ  تعاىل  هللا 
هلا  الناقلني  وثقات  وسقيمها،  الرواايت  صحيح  بني 
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صحة  عرف  ما  إال  منها  يروي  ال  أن  املتهمني،  من 
خمارجه، والستارة يف انقليه، وأن يتقي منها ما كان منها 
عن أهل التهم واملعاندين من أهل البدع" )القشريي، 

.)6  /1( )1334هـ(،  مسلم، 
من  النقاد  إىل  ينسب  مما  االستيثاق  فينبغي 
مصطلحات اجلرح والتعديل، من حيث الصيغة واللفظ 
الكتب  سبيله  كان  ما  خصوًصا  والداللة،  واملعىن 
وارد،  فيه  التصحيف  وقوع  احتمال  فإنَّ  والصحف، 
إىل  مثااًل  احلروف، خذ  من  بني كثري  للتشابه  وذلك 
أمهية الدقة والتحري، قال ابن حجر: "القاسم بن حممد 
بن محيد أبو حممد بن أيب سفيان املعمري، صدوق، 
من العاشرة، نقل عثمان الدارمي أنَّ ابن معني كذَّبه، 
ومل يثبت ذلك، مات سنة مثان وعشرين ومائتني" )ابن 
)ص452(. 1986م(،   - )1406هـ  أمحد،  حجر، 
يقول  أىب  مسعت  والتعديل:  اجلرح  جاء يف  لذلك 
فيما  إسحاق  بن  يعقوب  أان  عبدالرمحن  أان   " ذلك: 
كتب إىل قال: أان عثمان بن سعيد قال: مسعت حيىي 
بن معني يقول: "قاسم املعمري خبيث كذاب"، ابن 
رقم   /193( 1979م(،   - )1399هـ  حيىي،  معني، 
708(، قال عثمان: "وقد أدركت قامسًا املعمري وليس 
كما قال حيىي")ابن أيب حامت، عبد الرمحن، )119/7( 

رقم)681(.
قال العالمة املعلمي: "فيشبه أن يكون ابن معني 
عثمان  فكتبها  خبيث"  العمري كذاب  "قاسم  قال: 
عليه  فاشتبه  يف كتابه  راجعها  مدة  بعد  مث  الدارمي، 
فقرأها "قاسم املعمري")املعلمي، عبدالرمحن، )1406 

م(، )380/1(.  هـ - 1986 
قلت: ومما يقوي كالم العالمة املعلمي أنَّه قال يف 
قاسم العمري هذا القول ففي اجملروحني البن حبان يف 
ترمجة قاسم العمري قال حيىي بن معني: "قاسم العمري 
كذاب خبيث" ابن حبان، حممد، )1396هـ(، )2/ 

.)212

قصده  ليس  الناقلني  من  "وكثري  تيمية:  ابن  قال 
الكذب، لكن املعرفة حبقيقة أقوال الناس من غري نقل 
على  يتعسر  قد  مرادهم  يعرف  به  ما  وسائر  ألفاظهم 
بعض الناس، ويتعذر على بعضهم")ابن تيمية، أمحد، 

 .)303  /6( )1406هـ(، 
وكل ما سلف ذكره جيعل الدارس هلذا العلم يرتىب 
على الدقة والتحري يف األلفاظ، بل يف احلروف، وهذا 

يدلل على دقة هذا العلم وأتثريه يف دارسيه.
واملطلوب يف هذا العلم قدر زائد على األمانة اليت 
العلم  هذا  "إنَّ  أنس:  بن  مالك  وقال  الناس،  يعرفها 
دين، فانظروا عمن أتخذون دينكم، لقد أدركت عدد 
هذه األساطني وأشار إىل مسجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من 
أخذت  فما  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،  قال  فالن،  قال  يقول: 
عنهم شيًئا، وإن أحدهم لو اًئتمن على بيت مال كان 
ويقدم  الشأن،  هذا  أهل  من  يكونوا  مل  م  ألهنَّ أميًنا؛ 
علينا حممد بن مسلم بن عبيدهللا بن شهاب الزهري، 
عبد  حامت،  أيب  اببه")ابن  على  فنزدحم  شاب  وهو 
الرمحن، )1271 هـ - 1952م(، )2/ 15(، املزي، 
املزي، )1400هـ  يوسف، )1400هـ - 1980م(، 

 .)161  /1( 1980م(،   	
وَعِن اْبِن َأيب الّزاَِنِد، َعْن أَبِيِه قَاَل: "أَْدرَْكُت اِبْلَمِديَنِة 
يـَُقاُل:  احلَِْديُث،  َعنـُْهُم  يـُْؤَخُذ  َما  َمْأُموٌن،  ُكلُُّهْم  ِمَئًة، 
لَْيَس ِمْن َأْهِله")القشريي، مسلم، )1334 هـ(، )1/ 
11(، فاألمانة املطلوبة هنا أمانة النقل مع دقة الضبط.

)3( الصرب، واألانة، وعدم التعجل: 
الطرق،  مجع  على  قائم  والتعديل  اجلرح  علم  إنَّ 
خترجًيا  احلديث  منت  ختريج  خالل  من  الطرق  وجتمع 
اليت  الدالئل  بكتب  ابالستعانة  يكون  وذلك  دقيًقا، 
املتابعات  يف  النظر  مث  احلديث،  ختريج  على  تساعد 
والشواهد، قال اخلطيب أبو بكر: "السبيل إىل معرفة 
علة احلديث أن جيمع بني طرقه، وينظر يف اختالف 
اإلتقان  يف  ومنزلتهم  احلفظ  من  مبكاهنم  ويعترب  رواته 
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)1403هـ(،  أمحد،  البغدادي،  والضبط")اخلطيب 
)2/ 295( رقم )1901(، فهذا اجلمع الدقيق حيتاج 
نكتب  مل  "َلو  معني:  ابن  قال  طويل، حىت  إىل صرب 
الشَّْيء من َثاَلِثنَي َوجها َما َعَقْلَناُه")ابن معني، حيىي، 
)1399هـ - 1979م(، )4/ 271( رقم )4330(، 
فهذه أمور ال تنال إال ابلصرب؛ لذا ذكروا أنه يتشعب من 
العجلة: اخلسران، والندامة، وقلة الفهم، وسوء النظر، 
وفراق الصاحب، وطالق املرأة، وتضييع املال، ومشاتة 
واملذمة"  املالمة  واكتساب  الشر،  واكتساب  العدو، 
)ابن عساكر، علي، )1415 هـ - 1995 م( )63/ 
1980م(،،   - )1400هـ  يوسف،  املزي،   ،)397

.)159  /31(
وقال السبكي: "ومما ينبغي أن يتفقد عند اجلرح أيًضا 
حال اجلارح يف اخلربة مبدلوالت األلفاظ فكثريًا ما رأيت 
فيفهمهما على غري وجهها، واخلربة  من يسمع لفظة 
مبدلوالت األلفاظ وال سيما األلفاظ العرفية اليت ختتلف 
ابختالف عرف الناس وتكون يف بعض األزمان مدًحا 
ويف بعضها ذًما أمر شديد ال يدركه إال فقيه ابلعلم، 
ابألحكام  العلم  يف  حاله  أيًضا  يتفقد  أن  ينبغي  ومما 
الشرعية فرب جاهل ظن احلالل حراًما فجرح به ومن 
أوجب الفقهاء التفسري ليتوضح احلال")السبكي، عبد 

الوهاب، )1382هـ(، )2/ 18(.
فهذا العلم يعلم عدم العجلة، ويدرب على التأين، 
إذ حيتاج الدارس حني حكمه على رواية لصرب يف مجع 
املتابعات  الطرق، ومن مل يسلك سبيل اجلمع ومعرفة 
مل  الكتاب  ضبط  أو  احلفظ  على  والصرب  والشواهد، 
يكن من أهل هذا الفن، وهذا ما أشار إليه أهل العلم 

بقوهلم ليس من أهله.
)4( التواضع: 

إنَّ من األخالق اليت يتعلمها دارس هذا العلم خلق 
التواضع، إذ هو طريق التعلم، قَاَل َعْبُداللَِّ ْبُن اْلُمْعتـَزِّ: 
أمحد،  البغدادي،  الشََّرِف")اخلطيب  ُسلَُّم  "التَـَّواُضُع 

مع  يكتسبه  اخللق  وهذا   ،)351  /1( )1403هـ(، 
وال  منه،  األخذ  عند  ألستاذه  فيتواضع  الطلب  بداية 
سبيل  فالتواضع  أي شخص،  من  األخذ  على  يتكرب 
العلم وطريق الرفعة، والتذلل له عز، وقال شعبة: "كل 
من كتبت عنه حديثًا، فأان له عبد")ابن اجلعد، علي، 
املقرئ،  ابن   ،)20 )ص:  1990م(،   – )1410هـ 
حممد، )1419 هـ - 1998 م(، )ص: 287(، أبو 
 ،)154 نعيم، أمحد، )1394هـ - 1974م(، )7/ 
ابن عبد الرب، يوسف، )1414 هـ - 1994 م(، )1/ 
512(، وقال: "أان عبد ملن عنده حديثان")الذهيب، 
"إنَّ  عطاء:  وقال   ،)225  /7( )1413هـ(،  حممد، 
الرجل ليحدثين ابحلديث فأنصت له كأين مل أمسعه قط 
وقد مسعته قبل أن يولد")املزي، يوسف، )1400هـ - 
1980م(، )20/ 83(، وهذا التواضع سبب رفعتهم 
أنه يكون سبًبا يف رفعة طالب احلديث  وعزهم، كما 
العلم  طالب  يف  "املتواضع  اْلُمْعتـَزِّ:  ْبُن  َعْبُداللَِّ  قَاَل 
البقاع  أكثر  املنخفض  املكان  أن  علًما، كما  أكثرهم 

.)198 أمحد، )1403هـ(، )1/  ماء")اخلطيب، 
أاب عبدهللا  الرتمذي: "رأيت  قال أمحد بن احلسن 
ورأيته  الزنبيل،  يف  وحيمله  السوق،  من  اخلبز  يشرتي 
فيحمله  خرقة،  يف  وجيعله  مرة،  غري  الباقالء  يشرتي 
)1413هـ(،  حممد،  ابنه")الذهيب،  عبدهللا  بيد  آخذاً 
)11/ 310(، وقال حممد بن عبدالوهاب السكري: 
"ما رأيت الفقري يف جملس قط كان أعز منه يف جملس 
سفيان الثوري، وال رأيت الغين يف جملس كان أذل منه 
يف جملس سفيان الثوري" )ابن أيب حامت، عبد الرمحن، 

 .)100 )1271 هـ - 1952م(، )1/ 
أعز  جملس  يف  الفقري  أر  "مل  قال:  املروذي،  وعن 
منه يف جملس أمحد، كان مائاًل إليهم، مقصرًا عن أهل 
الدنيا، وكان فيه حلم، ومل يكن ابلعجول، وكان كثري 
التواضع، تعلوه السكينة والوقار، وإذا جلس يف جملسه 
خرج  وإذا  يسأل،  حىت  يتكلم  ال  للفتيا،  العصر  بعد 
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إىل مسجده، مل يتصدر")الذهيب، حممد، )1413هـ(، 
 .)218  /11(

خلق  النقاد  من  يتعلم  األخبار  هذه  يف  فالناظر 
َعْن  اخللق،  هذا  لطالهبم  تعليمه  ويرى  بل  التواضع، 
، قَاَل: "كنت عند شريك فأاته  مَحَْداَن ْبِن اأْلَْصبـََهاينِّ
عن  وسأله  احلائط  إىل  فاستند  املهدي،  ولد  بعض 
حديث فلم يلتفت إليه، فأعاد عليه فلم يلتفت إليه، 
ال،  قال:   ،" اخلالفة  أبوالد  تستخف  فقال: كأنك 
قال:   ،" يضيعوه  أن  من  أهله  عند  أزين  العلم  ولكن 
فجثا على ركبتيه مث سأله، فقال شريك: "هكذا يطلب 
1990م(،   – )1410هـ  علي،  اجلعد،  العلم")ابن 
)1366هـ=1947م(،  حممد،  وكيع،  )ص: 353(، 

.)161  /3(
رواية  يرى  العلم  هلذا  فالدارس  ذلك  إىل  أضف 
األكابر عن األصاغر، وهذا من كمال تواضع األستاذ 
ابنه. يروي عن  أو األب عن  يروي عن طالبه  حني 

األربعة  اخللفاء  رواية  به:  يستدل  ما  أشهر  ومن 
عليهم- هللا  -رضوان  الصحابة  عظماء  من  وغريهم 
األحكام، حىت  من  عنها كثريًا  عائشة رضي هللا  عن 
شيًئا  رووا  ومجاعًة  عنهم،  روي  عمن  رووا  مجاعًة  أن 
لغريهم مث نسوه، فلما أخربهم به ذلك الغري رووه عنه 
عن أنفسهم، وقالوا فيه: حدثين فالٌن عين. )القزويين، 

م(، )ص: 83(. هـ - 2005   1426( عمر، 
قال  هللا،  وتقوى  الورع،  على  قائم  العلم  هذا  إذ 
الذهيب: "الكالم يف الرجال ال جيوز إال لتام املعرفة اتم 
وما   ،)46  /3( )1995م(،  حممد،  الورع")الذهيب، 
"أعراض  القشريي:  الفتح  أبو  اإلمام  قال  ما  أحسن 
شفريها  على  وقف  النار  حفر  من  حفرة  الناس 
طائفتان: احلكام، واحملدثون")السبكي، عبد الوهاب، 
)1382هـ(، )2/ 18(، ابن حجر، أمحد، )2002 

.)16  /1( م(، 
إطالق  يف  يتعجلون  ال  العلم  هبذا  فاملشتغلون 

والتعديل،  اجلرح  فيطلقون  تورع،  دون  األحكام 
ويذكرون اخلطأ والصواب، وإمنا يتمهلون ويتحرون يف 

األحكام. إصدار 
اتصف هبذه الصفة مجاعة من الرواة، قال عمر بن 
أمحد  عن  احلريب  إسحاق  بن  إبراهيم  "سألت  علك: 
بن سيار، وقلت له: "مشاخيك مشاخيه، فهل كانت 
نعرفه  الفاضل كنا  الرجل  ذاك  فقال:  معرفة؟  بينكما 
حينئذ ابلفضل والورع")اخلطيب، أمحد، )1417هـ(، 
)4/ 410(، املزي، يوسف، )1400هـ - 1980م(، 

.)325  /1(
ألهل  التقدم  األحيان  بعض  يف  جعلوا  إهنم  بل 
عبدالرمحن  أبو  حدث  إذا  الدارقطين  ُسئل  الورع، 
أبو  فقال:  تقدمه؟  أميا  حبديث  خزمية  وابن  النسائي 
أحًدا،  عليه  أقدم  وال  مثله  يكن  مل  فإنه  عبدالرمحن، 
ومل يكن يف الورع مثله مل حيدث مبا حدث ابن هليعة 
وكان عنده عالًيا عن قتيبة )اجلرجاين، محزة، )1404هـ 
	 1984م(، )ص: 57(، ابن نقطة، )ص:141(، 
املزي، يوسف، )1400هـ - 1980م(، )1/ 335(، 
وقال أبو قطن: قال يل شعبة: "إنَّ سفيان – الثوري-

ساد الناس ابلورع والعلم")اخلطيب، أمحد،)1417هـ(، 
)9/ 162(، املزي، يوسف، )1400هـ - 1980م(، 
)11/ 167(، وقال حممد بن عبدهللا بن منري: "غلبنا 
والورع")اخلطيب،  ابحلفظ  عبدالرمحن  بن  عبدهللا 
يوسف،  املزي،   ،)33  /10( أمحد،)1417هـ(، 
الذهيب،   ،)214  /15( 1980م(،   - )1400هـ 
حممد،  الذهيب،   ،)105  /6( م(،   2003( حممد، 
سعد  بن  حممد  وقال   ،)226  /12( )1413هـ(، 
يقدم  مأمواًن،  ثقة  "كان  إبراهيم:  بن  يعقوب  عن 
سعد،  واحلديث")ابن  والورع  الفضل  يف  أخيه  على 
يوسف،  املزي،   ،)343  /7( )1968م(،  حممد، 
وقال   ،)310  /32( 1980م(،   - )1400هـ 
الورع")املزي،  إال  يتعلمون  وما  "أدركتهم  الضحاك: 
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 ،)295  /13( 1980م(،   - )1400هـ  يوسف، 
الذهيب، حممد، )1413هـ(، )4/ 600(، إنَّ الدرس 
هلذا العلم، الناظر يف أقوال العلماء يدرك أمهية الورع، 
النفس زان  إن ترسخت يف  فهو ملكة  إليه،  وحاجته 

صاحبها. هبا  وساد  وزاد 
 )6( سرت املسلمني: 

العلم قائم على سرت املسلمني، إذ املغزى  إنَّ هذا 
اخلطأ،  لبيان  وليس  السقيم،  من  الصحيح  بيان  منه 
قال حيىي: "ما رأيت على رجل قط خطأ إال سرتته، 
وأحببت أن أزين أمره، وما استقبلت رجالً يف وجهه 
أبمر يكرهه، ولكن أبني له خطأه فيما بيين وبينه، فإن 
قبل ذلك مين، وإال تركته")الطيوري، أمحد، )1425 
يعلى،  أيب  ابن   ،)1327  /4( م(،   2004  - هـ 
عساكر،  ابن   ،)405  /1( اتريخ(،  )بدون  حممد، 
 /65( )1979م(،  1995م(،   - )1415هـ  علي، 
28(، املزي، يوسف، )1400هـ - 1980م(، )31/ 
559(، وقال: "أخطأ عفان يف نيف وعشرين حديثًا 
ولقد  وبينه.  بيين  فيما  وأعلمته  أحًدا،  هبا  أعلمت  ما 
طلب إيل خلف بن سامل فقال: قل يل أي شيء هي؟ 
فما قلت له. وكان حيب أن جيد عليه")اخلطيب، أمحد، 
)1417هـ(، )14/ 188(، الطيوري، أمحد، )1425 
هـ - 2004 م(، )4/ 1327(، ابن عساكر، علي، 

)1415 هـ - 1995 م(، )65/ 28(.
وإنَّ من سرت املسلمني عدم التحدث بكل ما يسمع 
عنهم، قَاَل َماِلٌك: "اْعَلْم أَنَُّه لَْيَس َيْسَلُم َرُجٌل َحدََّث 
َع، َواَل َيُكوُن ِإَماًما أََبًدا َوُهَو حُيَدُِّث ِبُكلِّ َما  ِبُكلِّ َما مسَِ

َع")القشريي، مسلم، )1334 هـ(، )1/ 8(. مسَِ
وهذه كالم يف غاية النفاسة إذ يبني منهج النقاد يف 

سرت األخطاء والزالت.
)7( التجرد والبعد عن اهلوى: 

عن  البعد  يف  األمثلة  أروع  احملدثون  ضرب  وقد 
اهلوى، حىت إنَّ الناقد منهم ُيضعف أابه، وولده، وقريبه 

إذا كان من أهل الضعف، ال يُدارى وال يداهن، يقول 
بن حسان،  أحًدا حلابيت هشام  "لو حابيت  شعبة: 
عبدهللا،  عدي،  حيفظ")ابن  يكن  ومل  ختين  كان 
)1409هـ-1988م(، )8/ 416(، املزي، يوسف، 
الذهيب،   ،)188  /30( 1980م(،   - )1400هـ 
حممد، )1413هـ(، )6/ 359(، وقد ُسئل علي بن 
املديين عن أبيه، فقال: اسألوا غريي، فقال: سألناك، 
أيب  الدين  هو  "هذا  وقال:  رأسه،  رفع  مث  فأطرق، 
ضعيف")ابن حبان، حممد، )1396هـ(، )2/ 15(، 
.)118  /2( )1406هـ(،  الرمحن،  عبد  اجلوزي،  ابن 
فانظر إىل التجرد والبعد عن العصيب، فلم يعدل أابه 
لقرابته، وهذا حيتاج إىل مزيد ورع، قال شيخ اإلسالم 
ابن تيمية: "وصاحب اهلوى يعميه اهلوى ويصمه، فال 
يستحضر ما هلل ورسوله يف ذلك، وال يطلبه، وال يرضى 
ورسوله،  هللا  لغضب  يغضب  وال  ورسوله،  هللا  لرضا 
إذا  ويغضب  هبواه،  يرضاه  ما  حصل  إذا  يرضى  بل 
حصل ما يغضب له هبواه، ويكون مع ذلك معه شبهة 
دين: أنَّ الذي يرضى له ويغضب له أنه السنة، وهو 
احلق  معه هو  الذي  أنَّ  قدر  فإذا  الدين،  احلق، وهو 
احملض دين اإلسالم، ومل يكن قصده أن يكون الدين 
قصد  بل  العليا،  هي  هللا  تكون كلمة  وأن  هلل،  كله 
احلمية لنفسه وطائفته أو الرايء، ليعظم هو ويثىن عليه، 
أو فعل ذلك شجاعة وطبًعا، أو لغرض من الدنيا مل 
إذا  فكيف  سبيل هللا.  يف  جماهًدا  يكن  ومل  هلل،  يكن 
كان الذي يدعي احلق والسنة هو كنظريه، معه حق 
وابطل، وسنة وبدعة، ومع خصمه حق وابطل، وسنة 
وبدعة؟")ابن تيمية، أمحد، )1406هـ(، )5/ 256(، 
فاملتصدر لعلم النقد ابحث عن احلق، ال يعنيه الرجال، 
وقال ابن القيم: "وعلى املتكلم يف هذا الباب وغريه أن 
يكون مصدر كالمه عن العلم ابحلق، وغايته النصيحة 
جعل  وإن  املسلمني،  وإلخوانه  ولرسوله  ولكتابه  هلل 
احلق تبًعا للهوى فسد القلب والعمل واحلال والطريق، 
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َلَفَسَدِت  َأْهَواَءُهْم  احْلَقُّ  اتَـَّبَع  )َوَلِو  تعاىل:  هللا  قال 
السََّماَواُت َواأْلَْرُض َوَمن ِفيِهنَّ ۚ َبْل أَتـَيـَْناُهم ِبذِْكرِِهْم 
)ابن   ]71 ]املؤمنون:  مُّْعِرُضوَن(  ِذْكرِِهم  َعن  فـَُهْم 
القيم، حممد، )1416 هـ - 1996م(، )3/ 482(.

اتبع  ملن  يزين  الشَّْيطَان  "َوَلَعلَّ  انصر:  ابن  وقال 
ْساَلم َأَخاُه أَنه تكلم  َهَواُه َورمى ابْلكْفر َواخْلُُروج من اإْلِ
ِفيِه حِبَق ورماه َوأَنه من اَبب اجْلرْح َوالتَـّْعِديل اَل َيسعُه 
السُُّكوت َعن اْلَقِليل من َذِلك َفكيف ابجلليل، َهيـَْهات 
َهيـَْهات ِإن يف جَمال اْلَكاَلم يف الّرَِجال عقبات مرتقيها 
َواَل  اإلمث  َلُه من  اَل منجى  على خطر ومرتقبها هوى 
وزر فـََلو حاسب نَفسه الرَّاِمي َأَخاُه َما السََّبب الَِّذي 
هاج َذِلك لتَحّقق أَنه اهْلوى الَِّذي َصاحبه َهالك")ابن 
انصر الدين، حممد، )1393هـ(، )ص: 13(. وقال 
اخلطيب: "َوْلَيْجَعْل ِحْفَظُه لِْلَحِديِث ِحْفَظ رَِعايٍَة، اَل 
ِحْفَظ رَِوايٍَة، فَِإنَّ ُرَواَة اْلُعُلوِم َكِثرٌي، َوُرَعاتـََها قَِليٌل، َوُربَّ 
َحاِضٍر َكاْلَغاِئِب َوَعاملٍِ َكاجْلَاِهِل، َوَحاِمٍل لِْلَحِديِث لَْيَس 
اِهِب  َمَعُه ِمْنُه َشْيٌء، ِإْذ َكاَن يف اطَّرَاِحِه حِلُْكِمِه مبَْنزَِلِة الذَّ
َعْن َمْعرِفَِتِه َوِعْلِمِه")اخلطيب، أمحد، )1403هـ(، )1/ 

 .)87
)7( التلطف يف العبارة واستعمال األلفاظ احلسنة: 

فاحملدثون عند اجلرح يتخريون من األلفاظ أحسنها، 
ومن العبارات ألطفها، ومن ذلك أن عثمان الدارمي 
سأل الشافعي عن أيب دراس، فقال: إمنا يروي حديثًا 
واحًدا، ليس به أبس، على أان قد روينا عن املزين قال: 
فقال  أقول: فالن كذاب،  وأان  يوما  الشافعي  "مسعين 
تقل:  ألفاظك أحسنها، ال  إبراهيم، اكس  أاب  يل: اي 

فالن كذاب، ولكن قل: حديثه ليس بشيء". 
عنه(  )سكتوا  الراوي  عن  البخاري  قال  إذا  وكذا 
أن  ذلك  "ومن  ابن كثري:  قال  مرتوك،  أنه  فمعناه 
البخاري إذا قال، يف الرجل: " سكتوا عنه "، أو " فيه 
نظر "، فإنه يكون يف أدىن املنازل وأردءها عنده، لكنه 
)ابن كثري،  ذلك"  فليعلم  التجريح،  يف  العبارة  لطيف 

.)106 )ص:  إمساعيل، 
الراوي  عن  قالوا  أمحد:  اإلمام  بن  عبدهللا  وقول 
كذا وكذا ملن هو ضعيف، واستخدامه بعض احلركات 
للتعبري عن اجلرح فرارًا من التصريح ابلعبارات اجلارحة.

قيس  أيب  عن  أيب  "سألت  أمحد:  بن  عبدهللا  قال 
عبدالرمحن بن ثروان، فقال: هو كذا وكذا، وحرك يده، 
وهو خيالف يف أحاديث" )العقيلي، حممد، )1404هـ 

	 1984م(، )2/ 327( رقم)919(.
أيب  ابن  عن  أيب  سألت  أمحد:  بن  عبدهللا  وقال 
)العقيلي،  ضعيف  يعين:  وكذا،  فقال: كذا  الزاند، 

.)340  /2( 1984م(،   - )1404هـ  حممد، 
فانظر إىل التضعيف ابلتعريض دون التصريح، وهذا 

يدل على كمال خلق احملدثني.
الدارس  يكتسبها  اليت  األخالق  بعض  هذه 
واملتخصص يف هذا الفن، وهذا غيض من فيض إذ كل 
خلق حممود تستطيع أن تستخرجه من هذا العلم، بقي 
فإىل  األخالق  هذه  اكتساب  على كيفية  نتعرف  أن 

القادم. املبحث 
املبحث الثالث

علم  من  القيم  استلهام  طرق  القيم  استلهام  طرق 
والتعديل. اجلرح 

والتعديل  اجلرح  علم  يف  احملدثون  استخدم  لقد 
هلم  يكن  ومل  آخر،  حيًنا  واإلشارات  حيًنا،  العبارات 
منهج واحد، بل تنوعت وتعددت مناهجهم، فاختاروا 
لكل حال ما يناسبه، وأهم الطرق اليت ميكن اتباعها يف 

القيم من خالل علم اجلرح والتعديل:  تعليم 
)1( القدوة: 

ذلك عن طريق اقتداء الطالب ابلشيخ؛ لذا تكررت 
"اإلمام  والتعديل:  اجلرح  يف كتب  العبارة كثريًا  هذه 
"سري  يف كتابه  الذهيب  احلافظ  ذكرها  فقد  القدوة"، 
أعالم النبالء" ما يقرب من ثالمثائة مرة، ومما ال شك 
فيه أن القدوة من أنفع الوسائل لغرس القيم األخالقية؛ 
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أَبَنـُْفِسُكْم،  احلَِْديَث  "َزيُِّنوا  الثَـّْورِّي:  ُسْفَيان  قال  لذا 
َواَل تـََزيَـُّنوا اِبحلَِْديِث" )ابن عبدالرب، يوسف، )1414 
أمحد،  اخلطيب،   ،)665  /1( م(،   1994  - هـ 
)1403هـ(، )1/ 94(، الشجري، حيىي، )1422 هـ 
	 2001 م(، )1/ 93(، حىت تظهر آاثره للناظرين، 
وَعْن ِإبـْرَاِهيَم، قَاَل: "َكانُوا ِإَذا أَتـََوا الرَُّجَل لَِيْأُخُذوا َعْنُه 
أَيُْخُذوَن  مُثَّ  َحالِِه،  َوِإىَل  َصاَلتِِه  َوِإىَل  مَسِْتِه  ِإىَل  َنَظُروا 
 ،)41 )ص:  )1409هـ(،  عمر،  شاهني،  َعْنُه")ابن 
 /1( م(،   2017  - هـ   1437( أمحد،  البيهقي 
235(، اخلطيب البغدادي، أمحد، )1403هـ(، )1/ 
128(، وانظر إىل مدى مراقبة الطالب ألستاذه روي 
عن سلمة بن علقمة قال: "جالست يونس بن عبيد 
حامت،  أيب  عليه كلمة")ابن  آخذ  أن  استطعت  فما 
عبدالرمحن، )1271 هـ - 1952م(، )9/ 242(، 
 /32( 1980م(،   - )1400هـ  يوسف،  املزي، 
521(، وقال محاد بن زيد: "كان أيوب عندي أفضل 
هبة  )الاللكائي،  للسنة"  اتباًعا  وأشده  جالسته،  من 
النووي،   ،)65  /1( 2003م(،   / )1423هـ  هللا، 
يوسف،  املزي،   ،)132  /1( اتريخ(،  )بدون  حيىي، 
)1400هـ - 1980م(، )3/ 461(، الذهيب، حممد، 
)1415هـ(، )1/ 98(، وكان الغرض من اجملالسة هو 
االنتفاع يف الدين والدنيا، قال انفع بن جبري لعلي بن 
أقواًما دواًن، فقال له علي بن  احلسني: "إنك جتالس 
أنتفع مبجالسته يف ديين".  احلسني: "إين أجالس من 
قال: "وكان انفع جيد يف نفسه، وكان علي بن احلسني 
رجاًل له فضل يف الدين")أبو داود، سليمان، )1414 
هـ - 1993 م(، )ص: 362(، ابن عساكر، علي، 
املزي،   ،)368  /41( م(   1995  - هـ   1415(
 ،)385  /20( 1980م(،   - )1400هـ  يوسف، 
وقال أبو السائب سلم بن جنادة: "جالست وكيع بن 
اجلراح سبع سنني فما رأيته بزق، وال رأيته مس وهللا 
حصاة بيده، وال رأيته جلس جملسه فتحرك، وما رأيته 

نعيم،  ابهلل")أبو  حيلف  رأيته  وما  القبلة،  مستقبل  إال 
ابن   ،)369  /8( 1974م(،   - )1394هـ  أمحد، 
 /3( )1421ه-2000م(،  الرمحن،  عبد  اجلوزي، 
1980م(،   - )1400هـ  يوسف،  املزي،   ،)172
 /9( )1413هـ(،  حممد،  الذهيب،   ،)482  /30(

.)155
احلركات  نقل  دقة  النماذج  هذه  يف  ترى  فأنت 
للشخص  تعليم  أكرب  والطباع، وهذا  بل  والسكنات، 

فوقه. هو  مبن  االقتداء  طريق  عن 
)2( التعليم: 

قال  فقد  واإلرشاد،  النصح  طرق  عن  طريق  عن 
ال  علما  أعلمك  "أال  جلسائه:  من  لرجل  وهب 
عن  ُسئلت  إن  قال:  بلى.  قال:  فيه؟  الفقهاء  يتعااي 
ال  فقل:  وإال  بعلمك،  فأخرب  علم  فيه  عندك  شيء 
 ،)621  /1( )2003م(،  أمحد،  حنبل،  أدري")ابن 
أبو نعيم، أمحد، )1394هـ - 1974م(، )4/ 35(، 
م(،   2006  - هـ   1427( أمحد،  خيثمة،  أيب  ابن 
)1/ 321(، املزي، يوسف، )1400هـ - 1980م(، 
)31/ 148(، وقال أبو زََكرايَّ اْلَعنـرَْبِّي: "ِعْلٌم ِباَل أََدٍب 
ِجْسٍم،  ِباَل  ِعْلٍم َكُروٍح  ِباَل  َوأََدٌب  َحَطٍب،  ِباَل  َكَناٍر 
َا َشبَـّْهُت اْلِعْلَم اِبلنَّاِر ِلَما ُروِّيَنا َعْن ُسْفَياَن ْبِن ُعيـَيـَْنَة  َوِإمنَّ
نـَْقَتِبُس  النَّاَر،  ِإالَّ  َشبـًَها  لِْلِعْلِم  َوَجْدُت  َما  قَاَل:  أَنَُّه 
ِمنـَْها َواَل نـَنـَْتِقُص َعنـَْها")اخلطيب، أمحد، )1403هـ(، 
هـ-   1401( الكرمي،  عبد  السمعاين،   ،)80/1(
اجلرح  بعض كتب  يف  والناظر  )ص:2(،  1981م(، 
والتعديل جيد عشرات الكتاب عبارة عن سؤاالت من 
الطالب لشيوخهم، واستفادت منها الطالب إىل العصر 
احلديث، مما استوجب معه دعاء الطالب لشيوخهم، 
قال َأَسد ْبن اْلُفرَات: "ِإيّنِ أَلْدُعو اللََّ ِلَعِليِّ ْبِن زاَِيٍد َمَع 
اْلِعْلَم")أبو العرب،  ِمْنُه  تـََعلَّْمُت  َمْن  أَوَُّل  َواِلِدي، ألَنَُّه 
حممد، )بدون اتريخ،( )ص: 251(، وقال أبو حنيفة: 
"ما صليت صالة منذ مات محاد إال استغفرت له مع 
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والدي وإين ألستغفر ملن تعلمت منه علًما أو علمته 
 ،)334  /13( أمحد،)1417هـ(،  علًما")اخلطيب، 
"ما  يوسف:  أبو  يقول  األدب  هذا  تناقل  إىل  وانظر 
صليت صالة مذ عرفت أاب حنيفة إال استغفرت له مع 
والدي")ابن أيب العوام، عبد هللا، )1431 هـ - 2010 
م(، )ص: 164(، ومل يكن األمر قاصرًا على تعلم العلم 
فقد قال مهنا عن شيخه اإلمام أمحد: "صحبت أاب 
َعْبداللَِّ فتعلمت منه العلم واألدب، واكتسبت به مااًل" 
)ابن أيب يعلى، حممد، )بدون اتريخ(، )1/ 346(، 
ابن مفلح، إبراهيمي، )1410هـ - 1990م(، )3/ 
َسنْيِ: "حَنُْن ِإىَل َكِثرٍي ِمَن اأْلََدِب  44(، وقال خَمَْلُد ْبُن احلُْ
َأْحَوُج ِمنَّا ِإىَل َكِثرٍي ِمَن احلَِْديِث")ابن األعرايب، أمحد، 
)1418 هـ - 1997 م(، )3/ 1135(، اخلطيب 
فالنفوس   ،)80  /1( )1403هـ(،  أمحد،  البغدادي، 
الزكية لديها استعداد للتأثر مبا يقال أو مبا تراه من أهل 

الفضل.
قال البيهقي يف املدخل: "روي َعِن احلََْسِن، قَاَل: 
"َكاَن الرَُّجُل َيْطُلُب اْلِعْلَم َفاَل يـَْلَبُث َأْن يـََرى َذِلَك يف 
أمحد،  )البيهقي  َوَيِدِه"  َوَبَصرِِه  َوِلَسانِِه  َوَهْدِيِه  خَتَشُِّعِه 
اخلطيب   ،)737  /2( م(،   2017  - هـ   1437(
البغدادي، أمحد، )1403هـ(، )1/ 142(، فالتعليم 

والتأثر ابألستاذ. القدوة،  أهم وسائل أخذ  أحد 
)3( العقاب: 

أحيااًن يستعمل علماء اجلرح والتعديل مع الطالب 
التعليم،  طريقة  الذاكرة  يف  ترسخ  حىت  التقريع  طريقة 
: " َدَخْلَنا ِإىَل  قال ِإمْسَاِعيُل ْبُن ُموَسى ْبِن بِْنِت السُّدِّيِّ
ثـََنا  اْلُكوَفِة، َفَحدَّ َأْهِل  يًعا ِمْن  ْبِن أََنٍس َوحَنُْن مجَِ َماِلِك 
َلُه  َمْن َكاَن   " فـََقاَل:  فَاْستـََزْداَنُه،  َأَحاِديَث،  ِبَسبـَْعِة 
َأاَن  مَجَاَعٌة  َوبَِقَيْت  مَجَاَعٌة،  فَاْنَصَرَفْت  فـَْليـَْنَصِرْف،  ِديٌن 
فَاْنَصَرَفْت  فـَْليـَْنَصِرْف  َحَياٌء  َلُه  َمْن َكاَن  قَاَل:  مُثَّ  ِفيِهْم 
مَجَاَعٌة، َوبَِقَيْت مَجَاَعٌة َأاَن ِفيِهْم، مُثَّ قَاَل: َمْن َكاَنْت َلُه 
ُمُروَءٌة فـَْليـَْنَصِرْف، فَاْنَصَرَفْت مَجَاَعٌة، َوبَِقَيْت مَجَاَعٌة َأاَن 

ِفيِهْم، فـََقاَل: اَي ِغْلَماُن أْفقْأُهْم فَِإنَُّه اَل بـُْقَيا َعَلى قـَْوٍم 
اَل ِديَن هَلُْم، َواَل َحَياَء، َواَل ُمُروَءَة")اخلطيب البغدادي، 
السخاوي، حممد،   ،)215 أمحد، )1403هـ(، )1/ 

)1403 هـ(، )3/ 289(.
ابن  مالك  على  "دخلت  عمار:  بن  هشام  وقال 
بل  فقلت: ال  اقرأ.  فقال:  له: حدثين.  فقلت  أنس، 
حدثين، فقال: اقرأ، فلما أكثرت عليه. قال: اي غالم 
تعال اذهب هبذا فاضربه مخسة عشر. قال: فذهب يب 
فضربين مخس عشرة درة. مث جاء يب إليه، فقال: قد 
لقد ظلمتين، ضربتين مخس عشرة  له:  فقلت  ضربته. 
درة بغري جرم، ال أجعلك يف حل، فقال مالك: فما 
كفارته؟ قلت: كفارته أن حتدثين خبمسة عشر حديثًا، 
قال: فحدثين خبمسة عشر حديثًا. فقلت له: زد من 
الضرب، وزد يف احلديث. قال: فضحك مالك وقال: 
1980م(،   - )1400هـ  يوسف،  اذهب")املزي، 
 /11( )1413هـ(،  حممد،  الذهيب،   ،)252  /30(
األحيان  يقسون يف بعض  الشيوخ  429(، وقد كان 
على طالهبم بغرض تعليمهم، بل ويغضبون عليهم، قال 
: " َكاَن خَيَْتِلُف ِإىَل اأْلَْعَمِش َرُجاَلِن، َأَحُدمُهَا  الشَّاِفِعيَّ
َكاَن احلَِْديُث ِمْن َشْأنِِه، َواآْلَخُر ملَْ َيُكِن احلَِْديُث ِمْن 
َشْأنِِه  ِمْن  الَِّذي  َعَلى  يـَْوًما  اأْلَْعَمُش  فـََغِضَب  َشْأنِِه، 
َغِضَب  َعَليَّ َكَما  َغِضَب  َلْو  اآْلَخُر:  فـََقاَل  احلَِْديُث 
َأمْحَُق  ُهَو  "ِإَذْن  اأْلَْعَمُش:  فـََقاَل  ِإلَْيِه،  َأُعْد  ملَْ  َعَلْيَك 
يـَنـَْفُعُه ِلُسوِء ُخُلِقي")البيهقي، أمحد،  يـَتـُْرُك َما  ِمثـُْلَك، 
)1390 هـ - 1970 م(، )2/ 146(، البيهقي أمحد، 
)1437 هـ - 2017 م(، )2/ 700(، السمعاين، 
الكرمي، )1401 هـ- 1981م(، )ص: 145(. عبد 
وقال َعْبُد الرَّمْحَِن ْبُن ُعَمَر: " َضِحَك َرُجٌل يف جَمِْلِس 
َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َمْهِديٍّ فـََقاَل: َمْن َضِحَك؟ فََأَشاُروا ِإىَل 
ثـُْتُكْم  َرُجٍل، فـََقاَل: "َتْطُلُب اْلِعْلَم َوأَْنَت َتْضَحُك، اَل َحدَّ
َشْهرًا" )أبو نعيم، أمحد، )1394هـ - 1974م(، )9/ 
6(، اخلطيب، أمحد، )1403هـ(، )1/ 193(، وَكاَن 
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فـََرَفَع  ملسو هيلع هللا ىلص،  اللَِّ  َرُسوِل  َعْن  َحدََّث  ِإَذا  َزْيٍد  ْبُن  مَحَّاُد 
ِإْنَساٌن َصْوَتُه ملَْ حُيَدِّْثُه")اخلطيب، أمحد، )1403هـ(، 

.)195 /1(
ابلقدوة  التعليم  يصعب  األحيان  بعض  ففي 
طريق  عن  ولو  احلسم  من  بد  ال  وحينئذ  واملوعظة، 
العقوبة، وكما هو مالحظ فليست هذه أول الوسائل، 

آخرها. بل 
)4( األحداث: 

أي استغالل احلوادث اليت تقع َعْبدالرَّمْحَِن بن ُعَمَر 
اأْلَْصبـََهاينّ يـَُقول كنَّا يف جْمِلس َعْبدالرَّمْحَِن بن مْهدي: 
ِإىَل  يُْدنِيه َحىتَّ أجلسه  زَاَل  َفَما  َعَلْيِه َشاب  ِإْذ دخل 
جنبه قَاَل فـََقاَم شيخ من اْلمْجلس فـََقاَل: اي أاب سعيد 
ِإنَّ َهَذا الشَّاب ليـََتَكلَّم ِفيك َحىتَّ ِإنَّه ليكذبك فـََقاَل 
اِبلَّيِت  اْدَفْع  الرَِّجيم  الشَّْيطَان  اِبللَِّ من  أعوذ  َعْبدالرَّمْحَِن 
َويلٌّ  َعَداَوٌة َكأَنَُّه  َوبـَيـَْنُه  بـَيـَْنَك  الَِّذي  فَِإَذا  َأْحَسُن  ِهَي 
يٌم َوَما يلقاه ِإال الَِّذيَن َصبـَُروا َوَما يـَُلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحّظ  محَِ
النَّاجي  ُعبـَْيَدة  أَبُو  َثيِن  الرَّمْحَِن َحدَّ َعْبُد  قَاَل  َعِظيم، مثَّ 
رجل  ِإلَْيِه  قَاَم  ِإْذ  اْلَبْصرِّي  احْلسن  جْمِلس  يف  قَاَل كنَّا 
حْيضُرون جملسك؛  قوًما  ههَنا  ِإن  أاب سعيد  اَي  فـََقاَل: 
ليتتبعوا سقط كالمك فـََقاَل احْلسن اَي َهَذا ِإيّنِ أطمعت 
نَفِسي يف جَوار اللَّ فطمعت وأطمعت نَفِسي يف احْلور 
اْلعني فطمعت وأطمعت نَفِسي يف السَّالَمة من النَّاس 
فَلم تطمع، ِإيّنِ ملا رَأَْيت النَّاس اَل يرضون َعن خالقهم 
علمت َأهنم اَل يرضون َعن خَمُْلوق مثلهم")ابن عساكر، 

علي، )1404 هـ(، )ص: 422(.
فانظر كيف استغل هذا احلدث يف تربية النفوس، 

اإلعوجاج. وتعديل األخالق، وتقومي 
)5( الربط ابلشرع: 

قال  الشرعية،  ابلناحية  املواقف  يربطون  فقد كانوا 
أَبُو حُمَمَّد فوزان جاء رجل إىل َأمْحَد بن حنبل فقال: 
إذا  فقال:  الطوسي  منصور  ْبِن  حُمَمَِّد  َعْن  نكتب  له 
ذلك  يكون  فعمن  منصور  بن  حُمَمَِّد  َعْن  تكتب  مل 

َأمْحَد  فقال:  فيك  يتكلم  إنه  الرجل  له  فقال:  مرارًا 
رجل َصاِلح ابتلى فينا فما نعمل؟ وقال فوزان: انقطع 
شسعي فسألت َأمْحَد أصلحه يف ضوء نفاطة َعَلى ابب 
ِإْسَحاق ْبن ِإبـْرَاِهيَم قَاَل: ال ذكره يف كتاب السنة")ابن 

.)196  	195 )بدون اتريخ(، )1/  يعلى،  أيب 
حيث تتولد عند الطالب الشعور ابملراقبة واخلشية 
من هللا يف السر والعلن، وهذا ما يقوي يف نفسه اإلرادة 
األخالق  أبكرم  ويتخلى  احملرمات  عن  ليكف  الذاتية 
وأنبل الصفات، تلكم بعض األمور اليت يكتسب فيها 
الدارس هلذا الفن تلك األخالق، فيتعلم من شيخه يف 

املوقف الواحد ما ال يتعلمه من كثري من القراءات.
املبحث الرابع

خصائص القيم األخالقية يف علم اجلرح والتعديل
مما تتميز به القيم األخالقية يف هذا العلم عدة أمور 

أمهها:
)1( الشرعية: 

ابلشرع  أهلها  ارتباط  من  مستمدة  القيم  هذه  إنَّ 
احلنيف؛ لذا قال حممد بن سريين: إنَّ هذا العلم دين 
مسلم،  دينكم")القشريي،  أتخذون  عمن  فانظروا 
)1334 هـ(، )1/ 11( رقم)27(، وقال َعْبَدهللِا ْبَن 
اْلُمَباَرِك: "اإِلْسَناُد ِمَن الدِّيِن، َوَلْواَل اإِلْسَناُد َلَقاَل َمْن 
 /1( هـ(،   1334( مسلم،  َشاَء")القشريي،  َما  َشاَء 
إبراهيم قال: "كانوا  12( رقم)33(، وعن مغرية عن 
إذا أرادوا أن أيخذوا عن الرجل نظروا إىل صالته وإىل 
هيئته وإىل مسته")ابن أيب حامت، عبد الرمحن، )1271 

هـ - 1952م(، )2/ 16(. 
وهذا ما نقله الطالب عن شيوخهم، قال إدريس 
الروذي صاحب الثوري: "أدركت أربعة ما رأت عيناي 
مثلهم، ما رأيت رجاًل أورع من عثمان بن زائدة، وما 
رأيت رجاًل أعبد من وهيب بن الورد، وال رأيت رجاًل 
آدب من عبدالعزيز بن أيب رواد انطًقا وصامًتا وقائًما 
وقاعًدا، وال رأيت رجاًل أمجع لكل خصلة صاحلة من 



123 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتامعية، ع1، ص ص 109-128،  جامعة تبوك )1442هـ/2021م(

سفيان الثوري")ابن أيب حامت، عبدالرمحن، )1271 هـ 
	 1952م(، )6/ 151(، املزي، يوسف، )1400هـ 

	 1980م(، )19/ 369(.
وَعْن ُسْفَياَن ْبِن ُعيـَيـَْنَة، أَنَُّه َكاَن يـَُقوُل: "ِإنَّ َرُسوَل 
اأْلَْشَياُء،  تـُْعَرُض  فـََعَلْيِه  اأْلَْكبـَُر،  اْلِميزَاُن  ُهَو  ملسو هيلع هللا ىلص  اللَِّ 
، َوَما  َعَلى ُخُلِقِه َوِسريَتِِه َوَهْدِيِه، َفَما َوافـََقَها فـَُهَو احلَْقُّ
)1403هـ(،  أمحد،  اْلَباِطُل")اخلطيب،  فـَُهَو  َخاَلَفَها 

.)79  /1(
وهذا يدل على أنَّ هذا العلم مستمد من الشرع، 

تنبع منه. وأخالقه 
)2( الواقعية: 

قيم  والتعديل،  اجلرح  علم  من  املستفادة  القيم  إنَّ 
الطالب  بني  جرت  اليت  األحداث  من  مستمدة 
الطالب  وأفاد  الواقع،  يف  تطبيقها  مت  وقد  والشيوخ، 
إذا  الزبريي:" كنت  أمحد  يقول  شيوخهم  من  ابلفعل 
جلست إىل احلسن بن صاحل رجعت وقد نغص علي 
رجعت  الثوري  سفيان  إىل  جلست  إذا  وكنت  ليليت، 
وقد مهمت أن أعمل عماًل صاحلًا، وكنت إذا جلست 
أداًب  استفدت  وقد  رجعت  عبدهللا  بن  شريك  إىل 
 ،)282  /9( أمحد،)1417هـ(،  حسًنا")اخلطيب، 
منَّ  "لقد  فقال:  الشافعي  بن حنبل عن  أمحد  وُسئل 
هللا علينا به، لقد كنا تعلمنا كالم القوم، وكتبنا كتبهم، 
حىت قدم علينا، فلما مسعنا كالمه، علمنا أنه أعلم من 
غريه، وقد جالسناه األايم والليايل، فما رأينا منه إال كل 
خري")البيهقي، أمحد، )1390 هـ - 1970 م(، )2/ 
.)58  /10( )1413هـ(،  حممد،،  الذهيب،   ،)259
اهْلَْدَي َكَما  يـَتـََعلَُّموَن  "َكانُوا  ِسريِيَن:  اْبُن  وقَاَل 
َرُجاًل  ِسريِيَن  اْبُن  َوبـََعَث  قَاَل:  اْلِعْلَم"،  يـَتـََعلَُّموَن 
أمحد،  َوَحالُُه")اخلطيب،  اْلَقاِسِم  َهْدُي  فـََنَظَر َكْيَف 
)1403هـ(، )1/ 79(، فأنت ترى يف هذه النماذج 
تقلب الطالب من بني يدي أستاذه، وأخذه من معينه 
واقًعا ملموًسا. عن شيوخه، قال عبدالرمحن بن مهدي: 

"ما رأت عيناي مثل أربعة: ما رأيت أحفظ للحديث 
من الثوري، وال أشد تقشًفا من شعبة، وال أعقل من 
مالك بن أنس، وال أنصح لألمة من ابن املبارك")أبو 
 ،)359 نعيم، أمحد، )1394هـ - 1974م(، )6/ 
ابن   ،)159  /10( أمحد،)1417هـ(،  اخلطيب، 
 /32( م(،   1995  - هـ   1415( علي،  عساكر، 
1980م(،   - )1400هـ  يوسف،  املزي،   ،)422
)11/ 165(، فهذا العلم مبارك على متعلميه وعلى 

ابذليه.
)4( التكيف واملرونة:

زمان،  للتحقق يف كل  قابلة  القيم  هذه  أنَّ  ذلكم 
الفن  هذه  يف  الناظر  فإنَّ  العلم،  هلذا  دارس  ولكل 
على مرِّ الدهور يرى سلسلة متصلة ال يصح اإلسناد 
ونفسي  علمي  اتصال  االتصال  وهذا  اتصاهلا،  بدون 
وأخالقي، فهذه األخالق يتوارثها جيل عن جيل، قال 
اْبِن ِشَهاٍب: "ِإنَّ َهَذا اْلِعْلَم أََدُب اللَِّ الَِّذي أَدََّب ِبِه نَِبيَُّه 
ملسو هيلع هللا ىلص، َوأََدُب النَّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص أُمََّتُه، أََمانَُة اللَِّ ِإىَل َرُسولِِه لِيـَُؤدِّيَُه 
َع ِعْلًما فـَْلَيْجَعْلُه أََماَمُه ُحجًَّة  َعَلى َما أُدَِّي ِإلَْيِه، َفَمْن مسَِ
ِفيَما بـَيـَْنُه َوبـنَْيَ اللَِّ َعزَّ َوَجلَّ")اخلطيب البغدادي، أمحد، 
)1403هـ(، )1/ 78(، القاضي، عياض، )1379هـ 
علي،  عساكر،  ابن    ،)213 )ص:  1970م(،   	

)1415هـ - 1995م(، )55/ 359(.
ويصور التأثر ابألدب ما قاله ابن وهب: "ما نقلنا 
من أدب مالك، أكثر مما تعلمنا من علمه")ابن عبد 
الرب، يوسف، )1414 هـ - 1994 م(، )1/ 509(، 
القاضي، عياض، )1965 م(، )1/ 127(، الذهيب، 
حممد، )1413هـ(، )8/ 113(، وقال أمحد بن حنبل 
عن وكيع: "ما رأت عيناي مثله قط، حيفظ احلديث 
جيًدا، ويذاكر ابلفقه فيحسن، مع ورع واجتهاد، وال 
)1409هـ- عبدهللا،  عدي،  أحد")ابن  يف  يتكلم 
1988م(، )1/ 229(، اخلطيب، أمحد،)1417هـ(، 
)13/ 479(، الصاحلي، )1992م(، )ص: 168(، 
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 /30( 1980م(،   - )1400هـ  يوسف،  املزي، 
473(، وقال ابن وهب: "ما رأت عيين قط أروع من 
مالك بن أنس")القاضي، عياض، )1965 م(، )2/ 
51(، السلماسي، حيىي، )1422هـ/2002م(، )ص: 

.)226
)5( الشمول والتكامل: 

إنَّ هذه القيم جتمع بني العلم والفهم واخللق، وهذا 
أمحد:  عن  عبيد  أبو  قال  الفن،  هذا  أصحاب  حال 
"ذاك رجل من عمال هللا، نشر هللا رداء عمله، وذخر 
عيين  رأت  ما  مألوفًا،  حمبًبا  تراه  أما  الزلفى،  عنده  له 
ابلعراق رجاًل اجتمعت فيه خصال هي فيه، فبارك هللا 
اجلوزي،  والفهم")ابن  والعلم  احللم  أعطاه من  فيما  له 
الذهيب،   ،)153 )ص:  هـ(،   1409( الرمحن،  عبد 
حممد،، )1413هـ(، )11/ 200(، فهذا العلم امتداد 

أفقي واسع، ميتد من عصر النبوة إىل كل عصر.
ْبِن الشَِّهيِد، قَاَل: قَاَل يل  ْبُن َحِبيِب  ِإبـْرَاِهيُم  قال 
َأيب: "اَي بـيَُنَّ، ِإيِت اْلُفَقَهاَء َواْلُعَلَماَء، َوتـََعلَّْم ِمنـُْهْم، َوُخْذ 
ِمْن أََدهِبِْم َوَأْخاَلِقِهْم َوَهْدِيِهْم، فَِإنَّ َذاَك َأَحبُّ ِإيَلَّ َلَك 
احلَِْديِث")اخلطيب، أمحد، )1403هـ(،  ِمَن  ِمْن َكِثرٍي 

)1/ 80(، فهو شامل لكل جوانب األخالق.
)6( االعتدال: 

فهو علم يريب على االعتدال يف كل شيء، إذ يقوم 
على ذكر احملاسن واملساوئ، قَاَل َعْبُدهللِا ْبُن اْلُمَباَرِك: 
تـَْعِرُف  َمْن  ْبَن َكِثرٍي  َعبَّاَد  ِإنَّ   : الثَـّْورِيِّ ِلُسْفَياَن  قـُْلُت 
أَُقوَل  َأْن  فـَتـََرى  َعِظيٍم،  أِبَْمٍر  َجاَء  َحدََّث  َوِإَذا  َحاَلُه، 
لِلنَّاِس: اَل أَتُْخُذوا      َعْنُه ؟ قَاَل ُسْفَياُن: بـََلى، قَاَل 
َعبَّاٌد،  ِفيِه  ذُِكَر  جَمِْلٍس  يف  ِإَذا ُكْنُت  َفُكْنُت  َعْبُدهللِا: 
أَثـْنـَْيُت َعَلْيِه يف ِديِنِه، َوأَُقوُل: اَل أَتُْخُذوا َعْنُه")القشريي، 
مسلم، )1334 هـ(، )1/ 13( رقم )42(، فهو مبين 

واالعتدال. الوسطية  على 
)7( الثبات واالستمرارية: 

من مظاهر هذا االستمرار يف تلكم القيم أهنا تكرر 

يف كل جيل من أجيال دارسي هذا العلم، يدلك على 
ذلك ما روي عن مصعب بن عبدهللا كان مالك إذا 
ذكر النيب ملسو هيلع هللا ىلص عنده تغري لونه واحنىن حىت يصعب ذلك 
على جلسائه، فقيل له يوًما يف ذلك فقال: لو رأيتم 
املنكدر  بن  حممد  آيت  ترون كنت  ما  علي  أنكرمت  ملا 
وكان سيد القراء ال نكاد نسأله على حديث إال بكى 
حىت نرمحه، ولقد أتى جعفر بن حممد وكان كثري املزاح 
والتبسم فإذا ذكر عنده النيب ملسو هيلع هللا ىلص اخضر واصفر، وقال 
مالك ولقد اختلفت إليه زمان فما كنت أراه إال على 
يقرأ  وإما  صائًما،  وإما  مصلًيا،  إما  خصال:  ثالث 

القرآن")القاضي، عياض، )1965 م(، )2/ 51(.
وهذا يدل على أنَّ األخالق يكتسبها كل طالب 

من أستاذه فهي مقتبسة من مشكاة النبوة.
اخلامتة:

احلمدهلل رب العاملني والعاقبة للمتقني، وال عدوان 
إال على الظاملني، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال 
أما  عبده ورسوله،  نبينا حممًدا  أن  وأشهد  له،  شريك 

بعد.
فقد جتلَّت من خالل هذا البحث عدة نتائج من 

أمهها:
علم  من  املستفادة  األخالقية  القيم  أهم  أنَّ   )1(
اجلرح والتعديل هي: ُحسن اخلُلق، واألمانة، والصرب، 
املسلمني،  وسرت  والورع،  والتواضع،  التعجل،  وعدم 

اهلوى. عن  والبعد  والتجرد 
القدوة،  تتمثل يف:  القيم  استلهام  أنَّ طرق   )2(  

ابلشرع. والربط  واألحداث،  والعقاب،  والتعليم، 
والتعديل  اجلرح  علم  يف  األخالقية  القيم  أنَّ   )3(
والتكيف  واإلجيابية،  والواقعية،  الشرعية،  بـــ:  تتميز 
والثبات  واالعتدال،  والتكامل،  والشمول  واملرونة، 

واالستمرارية.
أهم التوصيات:

إبراز  على  فن  واملربني يف كل  املعلمني  تركيز   )1(
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والرتبوي. األخالقي  اجلانب 
التعليمي ابجلانب  اجلانب  )2( احلرص على ربط 

األخالقي.
)3( عمل ندوات ومؤمترات لربط العلوم ابألخالق.

هذا وهللا أعلى وأعلم
وصل اللهم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

املراجع:
2010م(،   - هـ   1431( عبدهللا،  العوام،  أيب  ابن 
فضائل أيب حنيفة وأخباره ومناقبه، حتقيق: لطيف 
القامسي، ط: املكتبة اإلمدادية  البهرائجي  الرمحن 

- مكة املكرمة، األوىل.
 ابن أيب حامت، عبدالرمحن، )1271 هـ - 1952م(، 
العريب،  الرتاث  إحياء  دار  ط  والتعديل،  اجلرح 

بريوت، األوىل.
م(،   2006  - هـ   1427( أمحد،  خيثمة،  أيب  ابن 
احملقق:  خيثمة،  أيب  ابن  اتريخ  الكبري،  التاريخ 
احلديثة  الفاروق  ط:  هالل،  فتحي  بن  صالح 

للطباعة والنشر – القاهرة، األوىل. 
ابن أيب يعلى، حممد، )بدون اتريخ(، طبقات احلنابلة، 
 – املعرفة  دار  ط:  الفقي،  حامد  حممد  حتقيق: 

بريوت.
ابن األثري، املبارك، )1399هـ - 1979م(، النهاية يف 
غريب احلديث واألثر، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى 
- حممود حممد الطناحي، ط: املكتبة العلمية - 

بريوت. 
جامع  - 1979م(،  )1399هـ  املبارك،  األثري،  ابن 
عبدالقادر  حتقيق  الرسول،  أحاديث  يف  األصول 

األرانؤوط. دمشق 1389 هـ.
ابن األعرايب، أمحد، )1418 هـ - 1997 م(، معجم 
إبراهيم بن  ابن األعرايب، حتقيق: عبد احملسن بن 
اململكة  اجلوزي،  ابن  دار  ط:  احلسيين،  أمحد 

العربية السعودية، األوىل.

ابن اجلَْعد، علي، )1410هـ – 1990م(، مسند ابن 
مؤسسة  ط:  حيدر،  أمحد  عامر  حتقيق:  اجلعد، 

اندر – بريوت، األوىل.
ابن اجلوزي، عبدالرمحن، )1409 هـ(، مناقب اإلمام 
أمحد، حتقيق: د. عبدهللا بن عبد احملسن الرتكي،       

ط: دار هجر، الثانية.
ابن اجلوزي، عبدالرمحن، )1421ه-2000م( صفة 
الصفوة، حتقيق: حممود فاخوري - د. حممد رواس 

قلعه جي، ط دار املعرفة. بريوت، الثانية.
الضعفاء  )1406هـ(،  عبدالرمحن،  اجلوزي،  ابن 
دار  ط:  القاضي،  عبدهللا  حتقيق:  واملرتوكون، 

الكتب العلمية – بريوت.
مدارج  1996م(،   - هـ   1416( حممد،  القيم،  ابن 
نستعني،  وإايك  نعبد  إايك  منازل  بني  السالكني 
دار  ط:  البغدادي،  ابهلل  املعتصم  حممد  حتقيق: 

الكتاب العريب – بريوت، الثالثة.
ملن  الكايف  اجلواب  هـ(،   1429( حممد،  القيم،  ابن 
زائد  أحاديثه:  خرَّج  الشايف،  الدواء  عن  سأل 
الفوائد - مكة  النشريي، ط: دار عامل  بن أمحد 

املكرمة، األوىل.
ابن املقرئ، حممد، )1419 هـ - 1998 م(، معجم 
ابن املقرئ، حتقيق: أيب عبدالرمحن عادل بن سعد، 
للنشر  الرايض  الرايض، شركة  الرشد،  ط: مكتبة 

والتوزيع، األوىل.
النبوية،  السنة  منهاج  )1406هـ(،  أمحد،  تيمية،  ابن 
حتقيق: د. حممد رشاد سامل، ط/ مؤسسة قرطبة، 

األوىل.
الثقات،  ابن حبان، حممد، )1395هـ - 1975م(، 
حتقيق: السيد شرف الدين أمحد، ط: دار الفكر، 

األوىل.
ابن حبان، حممد، )1396هـ(، اجملروحني من احملدثني 
إبراهيم  حممود  حتقيق:  واملرتوكني،  الضعفاء  من 
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زايد، ط: دار الوعي – حلب األوىل.
هتذيب  1984م(،   - )1404هـ  أمحد،  حجر،  ابن 

التهذيب، ط: دار الفكر، بريوت األوىل.
تقريب  1986م(،   - )1406هـ  أمحد،  حجر،  ابن 
الرشيد  دار  ط:  عوامة،  حممد  حتقيق  التهذيب، 

سوراي، األوىل.
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املوشح  األندلسي،  العريب  املوشح  والتأثري،  التأثر  املفتاحية:  الكلمات 
العربي، اخلرجات.

مل  إن  األندلس كفيلًة  يف  العريب  الوجود  من  قرون  مثانية  كانت  امللخص: 
يكن ابلتغيري اجلذري يف الثقافات واللغات اليت كانت سائدة يف شبه اجلزيرة 
اإليبريية، فبالتأثري البالغ فيها شكاًل ومضمواًن، ومن تلك اللغات والثقافات 
اليت كانت يف األندلس العربيُة، اليت ساعد يف سرعة استجابتها للتأثري العريب 
الشامل، إضافة إىل األصول املشرتكة بني اللغتني ذلك احلضوُر القوي للغة 
األندلس،  أبعلى سلطة يف  وانتهاًء  العامة،  الشعبية  ابلطبقات  بدًءا  العربية 
وما واكب ذلك من انبهار بعدالة الدين الذي تنتمي إليه العربية، ومصداقية 

احلكام والقضاة املنتمني إليها، ومشولية الثقافة اليت تنطق بلساهنا.
لقد أتثرت العربية عامة، والشعر خاصة ابللغة العربية؛ حىت بلغ التأثر ذروته 
عندما سار الشعراء العربيون يف األندلس على سنن العرب يف بناء القصائد 
املوشح  شروط  يغادر  العربي  املوشح  يكد  مل  األندلسية، حىت  واملوشحات 
العريب ومساته، ومسات بعض أجزائه، اليت كانت اخلرجة أكثرها حتررًا وتفلًتا 
من قيود اللغة، فضاًل عن انتمائها لفن مفطور على التمرد على القيود الشعرية 

العربية والعربية على حدٍّ سواء.
سار املوشح العربي على منوال املوشح العريب، بل األصح أنَّ املوشح العربي 
هذا  وظهر  وشروطه،  ومساته  صفاته  يف  العريب  املوشح  خطوات  على  نشأ 
ُهدى  على  لتسري  اليت جاءت  العربي  املوشح  البحت يف خرجات  التقليد 
خرجات املوشح العريب، بل جتاوز التأثري العريب هذا املستوى إىل أنَّ اختتم 
املوشح العربي خبرجات عربية ِصرفة، أو خبرجات رومانثية تضمنت كلمات 

عربية، سواء أكانت عربية فصيحة معربة أم عامية مسّكنة.

Keywords: Effect and Influence,The Andalusi Arabic Lyric, The 
Hebrew Lyric,Jarchas (Close Ups).
Abstract: It was eight centuries of Arabic existence in Andalus.
The period was capable of either radical change in the cultures 
and languages prevailing at that time in the Aeberian Peninsu-
la and/or utmost influence on these cultures whether in form or 
content.Among the cultures and languages that was there in An-
dalus was Hebrew.What enhanced Hebrew’s response to Arabic 
influence was the powerful existence of Arabic language spoken 
by both middle and upper classes, in addition to the common 
philological origins between the two languages; Arabic and He-
brew.Contemporary to this influence, there was the welcomed 
obsession of the principle of justice in the religion to which Ar-
abic language belongs (Islam).Added to that is the credibility of 
the rulers and judges who belong to it, not to mention the com-
prehensibility of the culture which uses that language. Hebrew 
language in general and its poetry in particular were influenced 
by Arabic language.That influence reached its peak when the 
Hebrew poets in Andalus followed the Arabs in structuring their 
poems and in building the Andalusi lyric.The Hebrew lyric hard-
ly left the characteristics of the Arabic lyric, or even features of 
its parts.The Jarcha (Close up) was more liberal to keep the rules 
and the restrictions of the language than the other parts of the 
lyric.In addition, the Jarcha (close up) belonged to an art that was 
doomed to destroy ether the Arabic or the Hebrew constraints of 
poetry. The Hebrew lyric (Muashah) followed the Arabic one.
It is even more accurate to say that the Hebrew lyric was origi-
nally built on the bases of the Arabic one whether in its features, 
steps, or rules.This exact imitation is shown clearly in the He-
brew lyrics which went after the steps of the Arabic lyric.The 
Arabic influence went further to the point that Hebrew lyric end-
ed with pure Arabic Jarchas or Romance Jarchas which in itself 
contained Arabic words.Accordingly, this study undertook this 
topic: «Theinfluence of the Andalusi Arabic Lyric on the Hebrew 
Lyric: A Study on Origin and Structure»The aim of this study 
is to show the influence of Arabic on Hebrew especially with 
respect to the Hebrew lyric.The study also attempts to investi-
gate a controversial issue led by some scholars about the origins 
of the Arabic and Hebrew lyric, without their having evidence 
or support to their views.To plan for this study, the researcher 
divided it into a general introduction, a prologue dealing with the 
Arabic influence on Hebrew poetry in general and on the lyric 
in particular.
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مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أزكى 
وصحبه  آله  وعلى  حممد  ونبينا  سيدان  أمجعني،  خلقه 
أمجعني، وبعد؛ فإنَّ العرب واملسلمني بسماحة دينهم، 
واتساع لغتهم، ورقي حضارهتم قد استنطقوا ألسنة اجلار 
ذي القرىب واجلار اجلنب والصاحب ابجلنب إابن احلكم 
العريب اإلسالمي لشبة اجلزيرة اإليربية Iberia حقبًة من 
الزمن، وكان ممن عاش يف أكنافهم، واستظل بقصورهم، 
يف  األمرين  ذاقوا  بعدما  سيما  ال  األندلس،  يف  اليهوُد 

فرتات متعددة قبل افتتاح تلك اجلزيرة.
غري  فرتات  يف  هنية  عيشة  اليهود  عاش  كغريهم، 
قصرية من عصور األندلس العربية الزاهية الباهية، وكان 
الذي ظهر  الكبري  األثر  نفوسهم  املسلمني يف  حلضارة 
ألسنتهم، ومؤلفاهتم، وأشعارهم، وألبستهم، وكثري  على 
الذي  العريب  اللسان  أشرفها  لعل  حياهتم،  مناحي  من 
تبني يف حديثهم ابللغة العربية، وأتليفهم برمسها، وكتابتهم 
األشعار هبا؛ بل وصل هبم اإلعجاب ابللغة العربية وأدهبا 
العريب؛  العربي أتثرًا كبريًا ابألدب  يتأثّر األدب  أن  إىل 
فلم يشهد مثله اتريخ األدب العربي عند امتزاجه آبداب 
األمم األخرى؛ حىت إنَّ التأثري وصل إىل اقتباس أوزان 
ومصطلحات وأساليب كاملة، بل بلغ أْن َكَتَب اليهود 
البغدادي،  )قنديل،2001؛  عامة  العربية  ابللغة  أدهبم 
مثل:  املوشحات  فن  يف  بعضهم  و»برع   )2000
قسمونة اليهودية Qasmuna bat Ismail» )السيوطي، 
Yehuda Ha- هاليفي  ويهودا   )87	86 1958م، 
Mose ben Ezra، ويوسف  بن عزرا  Levi، وموسى 

عزرا  بن  وإبراهيم   ،Saddiq  ben  Yosef صديق  بن 
العافية  أبو  هاليفي  وتودروس   ،Ezra  ben  Abraham

الكاتب  ويوسف   ،Todros Ha-Levi Abu-l-Afia

وغريهم  اخلصوص،  وجه  على   Yosef al-Katib

من  النوع  هذا  «صنعوا  الذين  األندلسيني  اليهود  من 
للعرب عندما كانوا يضعون  تقليًدا  العربية  النظم ابللغة 

وأتثروا   (Rubiera Mata, 2003, 151) أشعارهم...» 
وطريقتهم،  منواهلم  على  فكتبوها  موشحاهتم؛  يف  هبم 
ووصل هبم األمر إىل تضمني موشحاهتم خبرجات عربية 
الدالئل  من  وهذا  عامية،  عربية  بكلمات  أو  خالصة، 
على  للعريب،  العربي  املوشح  بتبعية  القول  إىل  املفضية 
 Hebraistas  Los املستعربين  من  بعًضا  أنَّ  من  الرغم 
بعض أنصارهم يزعمون أنَّ أصل املوشحات األندلسية 
للتأثري  الكبرُي  احلجُم  ذلك  عن  يثنهم  ومل  ديين،  عربي 
العريب الواضح اجللّي الذي أحدثته العربية يف العربية لغة 

وأداًب.
العربية  املوشحات  أتثري  عن  احلديث  أنَّ  وأعتقد 
مل  األندلسي  العربي  املوشح  يف  ابلتحديد  األندلسية 
تتناوله الدراسات السابقة، وإمنا اقتصر احلديث عن إيراد 
مناذج من املوشحات العربية يف بعض الدراسات الغربية 
كما يف حبث عشر موشحات عربية ملوسى بن عزرا: 
ترمجة وتعليق أخنيل سيانث ابديّوس، جامعة كومبلوتنسي 
 moseh  de  hebreas  moaxajas  Diez مبدريد، 
 traducción y comentario. Angel  :›ezra‹  ibn

 ،saenz-badillos universidad complutense

وحبث ثالث وتسعون خرجة عربية يف موشحات عربية 
 Three-Ninety سوايتلو  وديفيد  مونروي،  جليمس 
 Their :Muwaššaḥs Hebrew in Harğas Arabic

   Thematic  and  Prosody  Romance-Hispano

Features,James Monroe ,David Swiatlo, Jour-

 nal Of the American Oriental Society 97.2,

1977 بينما تناولت بعض املؤلفات العربية احلديَثة عن 

التأثريات العربية يف العربية عامة مثل: التأثريات العربية يف 
البالغة العربية لشعبان حممد سالم، وعلى ذلك جرت 
يف  العربية  املؤثرات  حبث  مثل  العلمية،  األحباث  بعض 
شعر يهود األندلس حملمد فتحي البغدادي، منشور يف 
فعاليات ندوة اللغات والرتمجة: الواقع واملأمول، املنعقدة 
جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية عام 2000م، 
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العربي،  الشعر  يف  األندلسي  العريب  الشعر  وأتثري 
العربي. رسالة ماجستري  املوشحة األندلسية، والبيزمون 
مقدمة من الطالب ماهر سعيد اجلاسم، جامعة حلب، 
1430هـ/2009م، إضافة إىل ورودها ملاًما يف الدراسات 

املستشرقني  مؤلفات  وحول  العربي،  األدب  حول 
واملستعربني واملستعربين؛ ولكنها مل تفّصل احلديث عن 
ذلك التأثري الذي أحدثته املوشحات العربية يف نظائرها 

العربية.
مظاهر  لتوضيح  الدراسة  هذه  انطلقت  هنا  من 
التأثري الذي نفثته املوشحات العربية األندلسية يف جسد 
الشعر العربي، وذلك من خالل ظهور املوشح العربي 
املهتم  أمامها  يتوقف  ظاهرة  أصبح  حىت  األندلسي؛ 
إبرث األندلس عامة، وابإلرث العريب الزاخر، أييت ذلك 
التناول دون إغفال احلديث عن أصل املوشحني العريب 
وأهم  وتطورمها  بنشأهتما  املتعلقة  اآلراء  وعن  والعربي، 
به  تزخر  ما  تكرار  ذكره  من  اهلدف  وليس  أجزائهما، 
حتاول  ما  بقدر  املعاصرة  والدراسات  واملراجع  املصادر 
األندلسي على  العربي  املوشح  إثباته من سري  الدراسة 
جوانب  من  جانب  كل  يف  العريب  نظريه  خطوات 
بني  مبا  تعاىل-  هللا  –بعد  ذلك  يف  مستعيًنا  املوشح، 
بوجه  املوشح  حول  عربية  ومراجع  مصادر  من  يدي 
واالستفادة  خاص،  بوجه  العربي  املوشح  وحول  عام، 
أو  أصالًة  اإلسبانية  ابللغة  املدّونة  املراجع  من  كذلك 
ترمجًة، مع اإلفادة من املراجع العربية املرتمجة إىل العربية 

أو اإلسبانية.
ال شك أنَّ مثل هذا العمل حيتاج إىل اإلملام ابملصادر 
واملراجع اليت تناولت هذه الظَّاهرة، السيما تلك املراجع 
العربية، والعربية، واإلسبانية )ابختالف لغاهتا وهلجاهتا(؛ 
املبادئ  بعض  يف  املتواضع  اجتهادي  رغم  ولكنين 
الضعيفة يف اللغة العربية معتمًدا على متصفحات الرتمجة 
العربية  واملراجع  املصادر  إىل  أعود كثريًا  الشبكية كنت 
واإلسبانية، مع التأكيد على أهنا مل تتناول كلها احلديث 

ذلك ال  يورد  بعضها ال  إنَّ  بل  العربية،  التأثريات  عن 
تصرحًيا وال تلميًحا.

وحرًصا على تنظيم هذه الدراسة، وتسهياًل لقراءهتا، 
وترتيب أفكارها فقد قسمتها إىل مقدمة عامة، مث إىل 
األندلسيني  املوشحني  عن  للحديث  يتطرقان  مبحثني 
العريب والعربي، فاملبحث األول يتناوهلما من خالل وقفة 
حول األصل والنشأة، ومن خالل احلديث كذلك عن 
اآلراء يف  التنويه على  العربي، مع  العريب  التأثري  بواكري 
العربية  الدراسات  خالل  من  وذلك  املوشحني،  أصل 
عن  فيتحدث  الثاين  املبحث  أمَّا  واألجنبية،  والعربية 
واألقسام  األنواع  وعن  والعربي،  العريب  املوشحني  بنية 
يليهما  تتعلق هبما،  اليت  والشروط والسمات واأللقاب 
خامتة تتضمن النتائج والتوصيات اليت انتهت إليها هذه 
على  واملواقع  واملراجع  املصادر  أبهم  ثبت  مث  الدراسة، 

الشبكة اليت اعتمدت عليها الدراسة.
املبحث األول

حول  وقفة  والعربي:  العريب  األندلسيان  املوشحان 
األصل والنشأة

قبل  اإليبريية  لليهود حضورهم يف شبه اجلزيرة  كان 
وصول املسلمني إليها حوايل عام 92هـ/711م، ولكن 
أو قبل ذلك  إليها  املسلمني  اليت واكبت دخول  الفرتة 
بقليل كانت من الفرتات العصيبة يف اتريخ يهود األندلس؛ 
من  إسبانيا  يف  عانوا  الواثئق-  –وحبسب  اليهود  ألنَّ 
»نزع مجيع ملكياهتم، ومصادرة كل ممتلكاهتم، حىت ولو 
صغرت، وجيري ذلك... على زوجاهتم، ومجيع ذرايهتم، 
وانتزاعهم من أماكنهم اخلاصة، وتفريقهم يف كل مكان، 
دائمة«  عبودية  واستعبادهم  إسبانيا،  يف  حمافظة  وكل 
ابلدونية  أشعرهتم   )SÁNCHEZ, 1992, 275-276(
والنقص، ومألت أجسادهم وأرواحهم ابالهنزامية والذل 
تبدد  السرمدي  والشقاء  البؤس  هذا  ولكن  واهلوان؛ 
بشمس اإلسالم، وعدالته، ومصداقيته، وعادت لليهود 
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مكانتهم ومنزلتهم اليت يستحقوهنا كمكّون من مكّوانت 
سياسًيا  نظََّمْتُه  الذي  اجملتمع  ذلك  األندلسي،  اجملتمع 
وعلمًيا واقتصاداًي واجتماعيًّا العقول العربية واإلسالمية، 
العرب،  الرببر وإخوهتم  بنائها أول األمر  اليت أسهم يف 
ويف  أهلها،  نفوس  يف  مكانتها  لألندلس  أصبح  حىت 
املشارق واملغارب، وهو من البواعث اليت رّسخت للتأثر 
هبذا النهج القومي يف شىت جماالت احلياة، ومنها اجملال 

األديب عامة، والشعري على وجه اخلصوص.
أواًل: بواكري أتثري العربية على العربية يف األندلس:

وفصاحة  اإلسالم  عدالة  أشرقت  ملا  أنه  غرو  ال 
اختالف  على  الناس  هتافت  األندلس  على  العربية 
تروي  اليت  املوارد  تلك  على  وثقافاهتم  وأدايهنم  لغاهتم 
الواردين، وتذهل عيون الناظرين، وممن أتثر بذلك غاية 
التأثر اليهوُد الذين عاشوا يف ظالل العرب واملسلمني يف 
األندلس فرتة اترخيية ال ميكن جتاوزها، فرتة اترخيية شاملة 
من  غدت  حىت  تفاصيلها،  بكل  احلياة  مناحي  مجيع 
أمجل عصورهم التارخيية، وكانوا ينعمون يف ظالل احلكم 
العريب لألندلس يف حقبة زمنية تُعرف يف العربية ابلعصر 
)إنرتنت   »Siglo de Oro« بـ  اإلسبانية  ويف  الذهيب، 

wikipedia( ويف العربية »wikipedia، תור הזהב«.

لكن الذي يهمنا يف هذا املقام هو أتثري اللغة العربية؛ 
حيث كان ممن أسرج بقبسها اللغُة العربية يف شبه اجلزيرة 
حياهتم  جماالت  شىت  يف  اليهود  هبا  فتأثر  اإليبريية؛ 
اللغوية، ال سيما ذلك التأثري الواضح يف األدب العربي، 
استعارة  يف  احملصورة  مظاهره  أدىن  التأثرُي  جتاوز  حىت 
اللفظ أو املعىن إىل أن أصبح علماء اليهود يف األندلس 
ومؤلفوهم يقتبسون من العربية، والنماذج واألمثلة على 
والشعراء  الدراسة؛  هذه  حتصرها  أن  من  أكثر  ذلك 
والكتاب جبنسيهم من اليهود كثر؛ فمن من أتثر ابلعربية 
قول  ابلنص  نقل  الذي   Aben Gabirol جبريول  ابن 
الشاعر العريب )الدينوري، 1418، 384/1	385(:

 

 اَي ُمْظِهَر  اْلِكرْبِ  ِإْعَجااًب  ِبُصورَتِهِ  
أَْبِصْر  ِخاللَك  ِإنَّ   النَـّْتَ  تـَْثرِيُب

َلْو  َفكََّر  النَّاُس  ِفيَما  يف  بُُطوِنُمُ  
 َما اْسَتْشَعَر  اْلِكبـَْر ُشبَّاٌن َوال ِشيُب

َهْل يف اْبِن آَدَم ِمْثُل الرَّْأِس  َمْكُرَمٌة   
 َوُهَو ِبَْمٍس ِمَن  اأَلْقَذاِر  َمْضُروُب

أَْنٌف  َيِسيُل  َوُأُذٌن  ِرحُيَها   َسِهٌك   
 َواْلَعنْيُ  ُمْرَمَصٌة   َوالثَـّْغُر    َمْلُعوٌب

اَي اْبَن التُـَّراِب َوَمْأُكوَل التُـَّراِب َغًدا   
أَْبِصْر  فَِإنََّك   َمْأُكوٌل   َوَمْشُروُب 
بسطوا  قد  وسلطاهنم  ببياهنم  العرب  أنَّ  ريب  ال 
يف  ثورة كربى  أحدث  مما  اجلزيرة؛  ثرى  على  ثقافتهم 
رداء أوروبة األعجمية؛ فتهافت الناس بشىت األصناف 
واألجناس إىل هذه الثقافة اجلديدة، ال سيما أهنا كانت 
قلب  إىل  فوجلت  ومصداقيته؛  اإلسالم  بعدالة  حماطة 
تُرد، وعظمتها اليت ال  السابقة بقوهتا اليت ال  الثقافات 
العربية،  الكتاابت  التأثري عند نقل  حُتد، ومل يقف هذا 
واالستشهاد مبا فيها من النصوص الشعرية؛ بل إنَّ من 
فصيحة،  عربية  بلغة  أشعاره  من كتب  األندلس  يهود 
العربية، بل ومقتبًسا من  قائلهم شعره ابللغة  قال  حىت 

القرآن الكرمي )األندلسي، 1955، 114/2(:

نـََقَشْت يف اخلَدِّ َسْطًرا
ِمن ِكَتاِب هللِا َمْوُزْوْن

َلْن تـََنالـُْوا الرِبَّ َحىتَّ
تـُْنِفُقْوا ممَـّا حِتبُـّْوْن
لكن أكثر ما يلفت األنظار يف اجلانب الشعري-
وهو جمال هذه الدراسة-: املوشحاُت العربية األندلسية 
واملهتمني هبا عن  أرابهبا  نفوس  تقل مكانة يف  اليت ال 
املكانة  تلك  نفوسنا،  يف  األندلسية  العربية  املوشحات 
اليت جعلت من الدارسني يغوصون يف حبار املوشحات، 
ويسربون أغوارها، وما يهمنا يف هذه الدراسة هو ذلك 
التأثري البارز يف املوشحات العربية األندلسية بوجه عام، 
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ويف خرجاهتا العربية بوجه خاص.
يف كل  األدب  مفاخر  إحدى  وهو  الشعر  لعل 
التجديد،  انهلا  اليت  احلياة  ميادين  أهم  من  الثقافات 
وساعد يف إذكاء هذه الروح ذلك اجلماُل واحلسن والنِّعم 
والنغُم، اليت كانت تتقلب فيها األندلس عامة يف معظم 
فصوهلا، وأدهبا أبرز تلك املظاهر، ال سيما بعد قدوم« 
واجلواري:  زرايب،  أمثال  إليها  واملغنيات  املغنني  كبار 
)سلطان،  والعجفاء«  وقمر،  وقلم،  وعلم،  فضل، 
املغنني  صوت  من  األندلس  فانتشت   )13  ،1953
واملغنيات، على أهنا أيًضا كانت قبلة للعلوم واملعارف، 
والصلوات،  ابألذان  قرطبة  جامع  يصدح  عندما كان 
فأصبحت األندلس موئاًل للعلم والفن، ومنارًا للحضارة 
والثقافة، ومسرًحا للشعر والغناء؛ وأصبحت املوشحات 
قالًبا يتغىن الناس به، وسبياًل يسريون عليه، ويقتفون أثره 
املوشحات ابختالف  من  أيديهم  بني  ملا  وسننه مساًعا 

لغاهتا وهلجاهتا.
هذه  لكل  األندلسي  العريب  األدب  اتسع  ومثلما 
املستجدات، ومثلما استثمرها يف مظاهر التجديد فيه، 
مع أصالته وزكاء معدنه، أيًضا استثمر عامليته، ومكانته، 
من  ويزيد  اآلخرين،  يف  التأثري  يف  وبيانه،  حجته  وقوة 
التأكيد على أنه ِقبلة هتوي إليها األلسنة، وأنه منحة إهلية 
شهادُة واحد من أقرب العربيني للموشحات األندلسية: 
موسى بن عزرا الذي «أكَّد يف كتابه )احملاضرة واملذاكرة( 
أنَّ الشعر عند العرب طبع، ولدى غريهم تطبع، فالعرب 
منحهم هللا البيان وهيأهم للعناية بفصاحة اللسان، وهبذا 
فخر بعضهم قائاًل: لسان العرب بني األلسنة كزمن الربيع 
بني األزمنة« )البغدادي، 0002، إنرتنت( أتكيًدا من 
أتثري  من  له  وما كان  العريب،  الشعر  مكانة  على  لدنه 
ابلغ يتضح يف ختصيصه فصاًل يف )احملاضرة واملذاكرة( 
فيه  العريب وما  املنوال  العرباين على  القريض  عن صنعة 
من موسيقا شعرية انتقلت إىل الشعر العربي، ومل تكن 
معهودة فيه من قبل )عزرا، 5891، 342(؛ مما جعل 

اليهود األندلسيني على سبيل اخلصوص املتأثرين ابلعرب 
ينطلقون يف مرحلة التطوير للعربية لغة وأداًب لتتواءم مع 

اللغة العربية وعناصرها األدبية. 
مكانة  عن  حديثه  يف  احلريزي  يهودا  أشار  كما 
الشعر العريب يف نفوس اليهود الذين عاشوا بني العرب 
هبم  وابمتزاجهم  بلغتهم،  احلديث  واعتادوا  األندلسيني 
تعلموا صنعة الشعر منهم )كمال، 3691، 05(؛ حىت 
برع يف األندلس بشكل ملحوظ جيٌل كبري من الشعراء 
والوشاحني اليهود الذين اقتفوا األثر العريب، بل »ساروا 
األخذ يف  مع  بكل حذر  العربية  املوشحة  منوال  على 
احلسبان أبن مثة نصوًصا عربية مت حفظها، وأننا نستطيع 
العربية األندلسية لتحقيق  القصائد  االستفادة من هذه 
revistakath-) ما نعرفه من قواعد وقوانني املوشحات»

arsis، إنرتنت(.

مل تكن للموشحات ال عربيها وال عربيها قاعدة نظرية 
حىت أصبح ابن سناء امللك »حامَل راية الصناعة، والناس 
عليه فيها عيال« )الكرمي، 9591، 051-151( عرهبم 
املستعرب اإلسباين  إنَّ  يف ذلك وعجمهم سواء، حىت 
 Emilio García Gómez الشهري إمييليو غارثّيا غوميث
ومل  امللك،  سناء  البن  الطراز  دار  حول  دراسة  وضع 
يكتف بذلك، بل كان يسري وفق مصطلحاته وتعريفاته 
وشروطه (Gomez, 1962, 27)، وهذا دليل جيهز على 

كل االحتماالت اليت ال حتتمل هذه الدراسة أثقاهلا.
ظهرت إزاء ذلك املوشحاُت العربية األندلسية اليت 
دارت حوهلا دراسات استشراقية واستعرابية واستعبارية، 
اهتمام  من  حيـّزًا  وأشغلت  اجلدل،  وكثر كذلك حوهلا 
واألمريكيني  األوروبيني  واملستشرقني  اإلسبان  الدارسني 
لقيت  املوشحات  وأنَّ  املتأخرة،السيما  العصور  يف 
ومكانة كبرية  رفيعة،  مبنزلة  اهتماًما ابرزًا، كما حظيت 
عند الشعراء اليهود األندلسيني من أمثال: يهودا هاليفي 
 ben  Mose عزرا  بن  وموسى   ،Ha-Levi  Yehuda

 ،Saddiq  ben  Yosef صديق  بن  ويوسف   ،Ezra
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وتودروس   ،Abraham ben Ezra عزرا  بن  وإبراهيم 
 ،Ha-Levi Abu-l-Afia  Todros العافية  أبو  هاليفي 
من  وغريهم   ،al-Katib  Yosef الكاتب  ويوسف 
يهود األندلس الذين كانت هلم إسهاماهتم املذكورة يف 
املوشحات العربية؛ بل إنَّ أكثر ما لفت إليهم األنظار 
تلك اخلرجاُت األعجمية واخلرجات العربية املنتهية هبا 
موشحاهتم، على أهنا يف ابدئ األمر اصطدمت مبعارضة 
جيل من اليهود األندلسيني هلا عامة، ولكنهم مع الوقت 
التأثري  هذا  أشكال  لكل  معارضتهم  عن  قلياًل  تنازلوا 
اليت  الدينية  املوشحات  أبنَّ  تقليدايًّ  «أتكد  فقد  العريب؛ 
تقلد النموذج احلداثي، أتخذ حبره وقافيته وحلنه، ولكنها 
والرومانثية)؛  العامية،  (العربية  الشعبية  اخلرجات  تتفادى 
ملا يف ذلك من عدم القبول هلا يف حالة استعمال الطقوس 
أصبحت  ولكنها   ،(Castrejón, 2008, 16) الدينية» 
فيما بعد ظاهرة من ظواهر التأثر يف األدب العربي بوجه 
خاص، والقصائد واملوشحات العربية بوجه عام، وذلك 
عندما «أدخل الشعراء اخلرجة احلديثة يف جسم الشعر 
املقدس مرتمجة وسلسة التكيف مع السياق اجلديد...« 

.(Castrejón, 2008, 16)

الفن  هذا  دارسي  اإلسبان  من  عدد  أكَّد  وقد 
أنَّ  العربية  ابملوشحات  املهتمني  السيما  األندلسي، 
تعود  الرومانثية  اخلرجات  ذوات  املوشحات  أسبقية 
Galmés de Fuent-) اليهودي الكاتب  يوسف   إىل 
يقدموهنا على اخلرجات  بذلك  وهم   (es, 1998, 426

اكتشافها  أنَّ  العلم  مع  املالقي  عبادة  البن  الرومانثية 
ليست  زمنية  بفرتة  وأبياهتا سبق ذلك  وأدوارها  أبقفاهلا 
ابليسرية، تعود إىل زمن القربي؛ ولكنها مل حتظ ابلتدوين 
واحلفظ، وليس أتخر تدوينها دلياًل على أسبقية غريها 
دلياًل  ليس  العربية  املوشحات  أنَّ تدوين  عليها، كما 
على تقدمها على املوشحات العربية؛ ألنَّ النظم العربي 
بقيود  املتقيد  العمودي  العريب  يكن كالشعر  مل  عامة 
صارمة، ومن مثَّكان من السهل تدوين املوشحات العربية 

من أول األمر، خبالف املوشحات العربية اليت عاشت 
مهملة ردًحا من الزمان.

وقد ورد احلديث عن نشأة املوشحات األندلسية، 
وعن جوانب من أصوهلا، وتطورها يف كثري من املصادر 
ومنها:  إليها،  الرجوع  وميكن  األندلسية،  واملراجع 
 ،584 خلدون،  ابن  468؛   ،1981 (الشنرتيين، 
و52-53؛   31-30  ،1977 امللك،  1137؛ 
 ،123/3  ،1968 252/3؛   ،1978 املقري، 
و154-  142  ،1955 ابلينثيا،  و15؛   5/7

155؛ األلوسي، 1997، 172؛ عباس، 1974، 
386؛   ،1979 الشكعة،  240-241؛   ،228
حممد، 2001، 249؛ الكرمي، 50-55، و108-

110؛ الدقاق، دون اتريخ، 332؛ ميسوم، 1985، 
55؛ عيد، 1993، 9).

Los poetas clásicos judeo-andalusíes en tres 
aggadot judeoespañolas, María José Cano, 

biblid, 0544-408x(2002) 51: 193, 194, 197.

اثنًيا: اآلراء يف أصل املوشح األندلسي عربّية وعربيّة:
امتداد  –على  أديب  فين  أيُّ  تصوري-  –يف  ينل  مل 
األدب العريب زمااًن ومكااًن- ما انله املوشح؛ ال سيما 
األندلسي من رهبة مغامرة احلديث فيه؛ لكثرة قاصديه 
ووارديه من انحية، وملا فيه من مراحل تفتقر إىل األدلة 
فإنه  لذلك  والفرضيات،  اخلياالت  عن  بعيًدا  والرباهني 
مل حيتدم اجلدل حول فن أديب عريب احتداَمه يف نشأته 
مشارهبا،  تعددت  اآلراء –وإن  ولكن  وخمرتعه،  وأصله 
به  »تفرد  فّن  أنه  إىل  تشري  تكاد  مذاهبها-  وتنوعت 
وتوسعوا  املشرق،  أهل  على  به  وامتازوا  املغرب،  أهل 
)الصفدي،  وضروبه«  أنواعه  من  وأكثروا  فنونه،  يف 
1966، 20( وتباروا يف بنائه وبيانه، وتباّزوا يف تدبيج 
خرجاته مبعجم عاميٍّ وأعجمي وعريب، وذلك بعد أن 
اشتد أواره، وُأسرجت انره، وإال فإنه قبل ذلك كاد أن 
وبتدوينه،  به  نشأته  زمان  أهل  اهتمام  لعدم  يكسف 
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وضاعت املوشحات األوىل اليت قيل إهنا هي البداايت 
بني  زمًنا  عاشت  املوشحات  بواكري  لـ«أن  الفن؛  هلذا 
الناس مسموعة ال مقروءة« )فاخوري، 2002، 83( 
إىل أن أتى الوقت الذي وجلت كلَّ ابب، وتفردت يف 
كل كتاب، وأصبحت ال ُتذكر جزيرة األندلس إال ويرد 
ذكر موشحاهتا، ومجيل أبياهتا، وحجة أرابهبا أهنا مدعاة 
للتطوير يف النظم العريب، و«التطور الفين يقتضي جتنيب 
أثقاهلا«  حتت  يرزح  اليت  القدمية  قيوده  بعض  الشعر 
)سلطان، 1953، 8( ويئن من أغالهلا، حىت كتبت 
واليهود،  والرببر  والعجم  والعرب  واخلاصة  العامة  فيه 
فكان للناس إزاءها إما موقف يقرها وميّرها، أو يلفظها 
وال يلفظها، أو موقف املتحفظ على إقرارها أو إنكارها، 
ولكن احلقيقة اليت ينبغي أن يُتنبه إليها –قبل احلكم على 
األمم يف  من  بغريهم  العرب  اختالط  األمر- هي  هذا 
األندلس، تلك البيئة اليت مجعت ضمن ما مجعت على 
صعيد واحد العربيَة والرببرية والعربية واألعجمية، فكانت 
كل تلك املعطيات ُمْفِضَياٍت إىل التجديد يف كثري من 
ميادين احلياة األندلسية، وليس األدب يف أني عن هذه 

امليادين اليت المستها يدا التغيري والتطوير.
ابألندلس  واملهتمني  الدارسني  من  لعدد  ابلعودة 
عموًما وبفن املوشح عربّية وعربيّة على سبيل اخلصوص 
نشأته؛  فاصل وفيصل يف  بقول  القطع  استحالة  ندرك 
حيث اختذ اجلدل يف احلديث عن أصول املوشح عدة 

مسارات:
النجار واألرومة، وظهر  أنّه فن عريب  املسار األول: 
يف  خيتلفان  العروبة،  يف  يتفقان  رأاين  املسار  هذا  جتاه 
أوالُد  أراببه:  وحجة  ِصرفًا،  مشرقيًّا  يراه  رأي  قطرها: 
النجار احلجازي حني لقوا النيب صلى هللا عليه وسلم، 
العبقرية  إليه  «توصلت  حمًضا،  أندلسيًّا  فنًّا  يراه  ورأي 

العربية يف األندلس» )العطار، 1997، 47(.
أتثر  وإمنا  عريب،  غري  فن  املوشح  أنَّ  الثاين:  املسار 
العرب ابألمم األخرى سواء أكان ذلك يف املشرق أم 

يف األندلس، مث اثر النقع بني أرابب هذا املسار؛ فمنهم 
من يذهب إىل «أن أصل املوشح أندلسي حملي )املقري، 
1968، 7/5 و15(، ويذهب البعض اآلخر إىل أنه 
جليقي، ويذهب نفر اثلث إىل أن أصله البعيد روماين 
املوشحات أتت  قال بعضهم: إن  )Románica(، بل 
الرابعيات  يلتمس يف  بغداد، وأنَّ أصلها  األندلس من 
 Millás( العربية الفارسية، وأخريًا حاول مّياس ابيّيكروسا
Vallicrosa)أن جيد عالقة ما بني املوشحة والزجل من 

Piz- )انحية، والفن الشعري العربي املعروف ابلبزمون 
mon( والتسبيحات الالتينية (Martínez, 2014) اليت 

يرددها مجهور املصلني عقب كل فقرة من فقرات الرتتيل 
الغالب  يف  وهي   ،)Respons Aria Latino(الديين
154	155؛  )ابلينثيا،  املقدس»  الكتاب  من  آايت 
أو  وزعمه،  رأيه  على حد   (193 ,2002 ,Cano
 -(Hebraistas أهنا -على حد زعم بعض )املستعربين
مع  العربانية  الكنسية  واألغاين  القصائد  بتقاطع  ولدت 
الالتينية املسيحية، يف حني يرى سواهم أهنا ذات طابع 
شعيب أتثر فيها األندلسيون ابألغاين العامية اليت كانت 
اإلسالمي،  الفتح  قبل  اإليبريية  اجلزيرة  شبه  يف  سائدة 
يضاف إىل ذلك وجود شعراء الرتوابدور Trobador وما 
بينه وبني املوشح من أوجه التشابه )األهواين، 1957، 
السراينية  إىل  أعاد أصوهلا  أن مثة من  50	51( على 
من خالل التأثر العريب عند إبراهيم املوصلي الواضح يف 

أبياته اليت ختمها بقوهلم: «إزل بشينا».
 Arabistas Los انقسم كذلك املستعربون اإلسبان
Españoles فيما بينهم يف نشأة املوشح وتطوره؛ فمنهم 

الذي  العريب  الشعر  تطور  مراحل  من  مرحلة  يراه  من 
أغلب  رأي  وهذا  اجلاهلية،  منذ  التطور  يف  فعليًّا  ابتدأ 
امتداد  أنه  يرى  من  أنفِسهم  منهم  ولكن  املستعربني، 
للشعر الرومانثي وما قبل الشعر الرومانثي، ومنهم على 
Ramón Menén- لسبيل املثال: رامون مينينديث بيدا

 ،Alonso  Dámaso ألونسو  وداماسو   ،dez Pidal
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وخوليان ريبريا Julián Ribera، وغريهم.
ضعيفة؛  ابلرتوابدور  املوشح  يربط  من  حجة  إنَّ 
النعدام النصوص اليت قد تثبت ذلك )هيكل، 1968، 
150؛ رحيم، 1986، 34؛ عاصي، 1970، 112؛ 
شليب، 1972، 90(، وكذلك حجة من ينسب نشأة 
املوشح إىل املشرق عراِقه ومينِه ومدنّيه )عناين، 1980، 
16( مؤثرًا يف الفارسية والسراينية أو متأثرًا هبا، حىت ولو 
ِإلَْيَك  كان ذو احلجة متعلاًل اترة بنسبة )أَيُـَّها السَّْاِقْي 
املْشَتكى( إىل عبدهللا بن املعتز )كيالين، 1924، 227؛ 
خلوصي، 1974، 302(؛ ألنَّ من أقوى األقوال فيها 
أهنا البن زهر األندلسي ) أصيبعة، 1965، 68/2؛ 
77/3؛   ،1937 البستاين،  73؛   ،2004 امللك، 
أبنَّ  أخرى  اترة  متعلاًل  أو   )540/5  ،1982 فروخ، 
املشرقية،  واملخمسات  للمسمطات  امتداد  املوشحات 

على حنو قول أيب نواس: )نواس، 1980(
ُسـالُف دنٍّ َكَشْمس َدْجنِ  

َكَدْمِع َجْفٍن َكَخْمِر َعْدِن
طَِبْيـُخ مَشٍْس َكَلْوِن وْرٍس     

بَِبيِت فرٍس َحليِف سجِن
ألنه –على هذا الرأي- لون »من أرقى املوشحات 
وأرقها فيما لو صيغت هلا أقفال« )الشكعة، 1979، 
يصح  ال  فحينئٍذ  أقفال؛  هلا  تصغ  مل  ولكنها  391(؛ 
أن »األقفال  متاًما  نعي  املوشح؛ ألننا  فن  تُعد من  أن 
أساسية يف املوشح، وبدوهنا ال تكون املنظومة موشًحا« 
)فاخوري، 2002، 85(، وعليه فبيتا أيب نواس ضرب 
من التجديد خيتلفان عن املوشح أقفالِِه وأدوارِه، ولكلٍّ 
بيئُته اليت أسهمت يف تشكيله، مما أدى إىل اتساع أفق 

أحدمها واحنسار اآلخر.
ما  املوشح  نشأة  يف  احتدم  قد  اجلدال  فإنَّ  إذن، 
بني من قال إنه عريب أندلسي أو جليقي أو روماين أو 
حىت يهودي عربي، وبني من رآه فنًّا شعبًيا أراقت فيه 
األمم حمض جتارهبا، وخالصة تفننها حىت جتاوز اإلقليم 

لنا عن  الذي يكشف  العجيب  واللغة وصاَر »املفتاَح 
سر تكوين القوالب اليت صبت فيها الطرز الشعرية اليت 
ظهرت يف العامل املتحضر إابن العصر الوسيط« )ابلينثيا، 
1955، 613( الذي يربهن للدارسني واملهتمني –يف 
وفن  األرومة،  »عربية  املوشحات  أنَّ  األقوال-  أرجح 
جديد يف الشعر األندلسي؛ ألنَّ البيئة يف األندلس كانت 
مواتية للتجديد أكثر من املشرق، [فهي] قالب شعري 
عريب، وشكل مستحدث للقصيدة شذ فيه األندلسيون 
عن مأثور نظامها املوسيقي املوروث يف الوزن الواحد، 
والقافية الواحدة، إىل نظام آخر حيمل خصائص معينة« 
النظام  يف  معروفة  تكن  مل   )84  ،2002 )فاخوري، 

املعهود للشعر العريب العمودي.
إنَّ خروج األندلسيني عن املألوف يف النظم العمودي 
العريب هلم ال عليهم، وذلك من خالل فّن التوشيح الذي 
استأثروا به؛ وألنَّه بذلك أكَّد مكانَُه ومكانَة األندلس 
عامة يف عامل التجديد، وأثبت أنَّ اللغة العربية بثقلها أنقى 
من أن تُتهم ابالنكفاء على نفسها وذاهتا، أو أن توصم 
بعدم االتساع ملا حييط هبا من فنون ومعارف وثقافات، 
الباَب على مصراعيه هلواة  ليفتح  املوشح  من هنا جاء 
التجديد؛ فوجل منه كل من أراد أن يربهن أنَّ العربية قابلة 
لالتساع التساع فضائها؛ مما دعا أرابب شعر التفعيلة 
العريب أن يكون هلم مرتكز -من بعيد أو قريب- على 
جناح جتربة التجديد األندلسية اليت أثبتت مكانتها من 
خالل فن التوشيح، كما وضعت بصماهتا على بعض 
املالمح التجديدية يف الشعر الفرجني )اخلازن، 1902، 

ج، د( والعربي.
مل يقتصر اجلدل الدائر حول فن املوشح على نشأته 
جمدًدا  اجلدل  إلاثرة  مدعاة  وإمنا كان  ومساته،  وأصوله 
حول أتثريه متجاوزًا حميطه الزماين واملكاين، وعلى الرغم 
من سرعة أتثريه يف املشرق إال أنه مّر مبرحلة خبت فيها 
التاسع  القرن  منتصف  حىت  أواره  فيها  وضعف  انره، 
عشر؛ حيث ُكتب له أن يُبعث من جديد، وذلك يف 
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ظل الفرق الغنائية املوسيقية اليت ظهرت يف املغرب العريب 
لفتت  اليت  الشام،  بالد  وبعض  ومصر  إفريقية  ومشال 
اجلمهور إىل فن املوشحات يف ثوب قشيب ومن زاوية 
أخرى؛ على الرغم من أن تناوهلا –عندئٍذ- مل يكن املراد 
منه الفن األديب الشعري حبدِّ ذاته، وإمنا كان تناوهلا من 

ابب الفن املوسيقي الغنائي.
هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنَّ من املتحتم 
نشأته،  أببعاد  األندلسي  العريب  املوشح  نتناول  -وحنن 
وأتثريه يف اآلداب اإليبرييِة والعربيُة جزٌء منها- اإلشارُة 
العريب يف  املوشح  أتثري  رأى  من  الدارسني  من  أنَّ  إىل 
املستعربني  من  –وخصوًصا  ومنهم  العربي،  املوشح 
أنَّ  وزعم  متاًما،  ذلك  عكس  رأى  من  واملستشرقني- 
العريب  للموشح  األصل  هو  األندلسي  العربي  املوشح 
 )Millás Vallicrosa( ابيّيكروسا  مّياس  أمثال 
بتدوين  اغرّت  يكون  قد  والذي  وغريه،  )ويكيبيداي( 
املوشح كدليل على أسبقيته، وهذا يف احلقيقة ال يصح 
دلياًل على أنَّ املوشح العربي أسبق؛ ألنَّه »مل يتم ضم 
املوشحات العربية املبكرة إىل جمموعات الدواوين الشعرية 
ألصحاهبا، وهو إغفال قد يشري إىل عدم اعرتاف الدوائر 
األدبية العربية ابملوشحات كنوع من األنواع األدبية. أمَّا 
يف اللغة العربية؛ حيث ال يوجد تقليد صارم خاص بفن 
الشعراء  ضم  فقد  العربية،  يف  احلال  هو  القصيدة كما 
املوشحات إىل دواوينهم« )Kudsieh, Internet(، مما 
أبّولية  يتمسكون  ابيّيكروسا  مّياس  السيد  أمثال  جعل 

التدوين أولويًة للنشأة، وهذا حيتاج إىل أدلة قاطعة.
وال ميكن أن يتناول الباحثون املدركون للغة اإلسبانية 
املوشحات  إىل  اإلشارة  دون  األندلسية  املوشحات 
العربية األندلسية، مبا فيها من أقفال وأدوار، ومبا تضمنته 
من خرجات استأثرت بنصيب واف غري منقوص من 
اجلدل يف األصل والنشأة؛ »ألنَّ استثناء اخلرجات يف 
املوشحات العربية-عندما تتعلق برفض وجود األغنيات 
 De Fuentes,( »الرومانثية-يعد إلغاًء ابلًغا بصورة كبرية

.)1999, 84

وإزاء هذه اآلراء مجلة فإنَّ األدلة والرباهني القاطعة 
ال تظهر يف آراء من يرى غري أندلسية املوشحات، ولو 
لكانت  دلياًل  أندلسيتها  مناصري  عند  يكن كذلك  مل 
الفطرة آكد الرباهني؛ فالعرب واملسلمون أثروا أتثريًا كبريًا 
على كثري من فصول احلياة اإليبريية: اللغوية، والثقافية، 
الدينية،  حىت  واالقتصادية،  والسياسية،  واالجتماعية، 
وأمَّا ادعاء أتثر املوشحات العربية األندلسية ابلربوفنسال 
والرتوابدور يف مشال إسبانيا فإنه مرجوح بتأثر الشمال 
فلقد  حياهتم؛  مظاهر  من  يف كثري  ابلعرب  اإلسباين 
سار ملوك الشمال اإلسبان على منوال األندلسيني يف 
املأكل، واملشرب، وامللبس، واالستماع إىل الشعر عامة، 
وإىل األندلسي منه على سبيل اخلصوص، كما تداولوا 
اجلواري  واختذوا  القرطبية،  العملَة  املاليِة  تعامالهتم  يف 
ألبنائهم، كما  قرطبة  من  واملربني  قصورهم،  والرقيق يف 
معيتهم  ويف  وخّيموا  وارحتلوا  زواجهم،  يف  عّددوا  أهنم 
أرابُب الغناء والرقص األندلسيون، بل إهنم جتاوزوا كل 
ختنوا  أن  إىل  والتبعية  والتأثر  التقليد  مظاهر  من  ذلك 
أوالدهم، وارَتَدْت بناهتم يف فرتٍة احلجاَب تشبًها ابلنساء 

العربيات واملسلمات )بشتاوي، 1983، 256(.
ال شك أنَّ أصول املوشح انلت الكثري من اجلدل 
الذي طال أيًضا خمرتع املوشح، حىت إنَّ بعض الدارسني 
اإلسبان –ولألسف الشديد- مع يقينه أبصول املوشح 
العربية حياول أن يقلل من أمهية ذلك بقوله: »وأايًّ كان 
من  فإنه  املوشح(  خمرتع  عن  )احلديث  احلقيقي  االسم 
القرن  أواخر  املوشح شاعر من شعراء  أن خمرتع  املؤكد 
Ru- )التاسع، ومن احملتمل أن يكون من املولدين...« 

.)biera Mata, 1992, 149

العربية  املوشحات  أسبقية  ادعاء  من  جاء  ما  أما 
وأتثر املوشحات العربية هبا فال يعدو كونه ادعاء حيتاج 
إىل أدلة صادقة؛ بل إنَّ املعطيات اليت بني أيدينا تشهد 
على عكس هذا الرأي متاًما؛ فاملوشحات العربية مل ترد 
أو  العربية  فيها خرجات وال كلمات عربية كاخلرجات 
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الفصول  طيلة  العربية  املوشحات  يف  العربية  الكلمات 
وليس  واللغتني،  الثقافتني  بني  األندلس  يف  املشرتكة 
الدارسني اإلسبان عن  أدل على ذلك من قول بعض 
»وعلى كل  األندلس:  يف  والعربية  العربية  املوشحات 
على  حيًّا  أمنوذًجا  تعد  العربية  املوشحات  فإن  حال 
يتبّنون  التعريب األديب لليهود يف إسبانيا املسلمة، إهنم 
املوشحات ويطّوعوهنا للغة العربية؛ فيعمدون عوًضا عن 
استعمال الكلمات الرومانثية أو العربية يف اخلرجات إىل 
استعمال الكلمات العربية، ويف حاالت أخرى أيخذون 
 Bravo y Essawy,( »اخلرجات من املوشحات العربية

.)1999, 173

اليهود  الشعراء  من  سار كثري  الشاكلة  هذه  وعلى 
من  نظمهم  تطوير  يف  ابلعرب  متأثرين  األندلس،  يف 
انحية، ومستفيدين من فنوهنم يف استحداث فنون أخرى 
لدن  من  ابلغ  ابهتمام  حظي كذلك  الذي  كاملوشح، 
الشعراء اليهود يف األندلس، ال سيما أهنا حفلت أبمساء 
اليهود يف  الشعراء  العربية، ومن أشهر  الثقافة  المعة يف 
احلكم  ظالل  يف  عاش  وقد  هاليفي  يهودا  األندلس: 
إنه  حىت  وجوالت؛  صوالت  له  بل كانت  اإلسالمي، 
إىل  منطلًقا   1140 سنة  يف  اإلسكندرية  »إىل  سافر 
األندلس على مركب السلطان« ) كونستبل، 2002، 
194( دون النظر يف عقيدته أو عرقه، كما هو مأثور 
املصادر  بعض  وتذكر  والتسامح،  التعايِش  أندلِس  عن 
أورد  رومانثية،  تتضمن كلماٍت  خرجات  له  أن  العربية 
len- وترمجها  ابير،  يتزهاك  إيفني  األملاين  منها  )ثالاًث 

كما  الرومانثية،  من   )guayliteraturap, 2015, 3

 José  María ابييكروسا  مّياس  ماراّي  خوسيه  أورد 
Val-( مظاهر للرومانثية يف شعره Millás Vallicrosa

األمر كذلك حىت  وبقي   ،)licrosa, 1946, VI, 362

 Samuel Stern سترين  صامويل  املستشرق  اكتشف 
عشرين موشحة عربية يف كنيس يهودي يف القاهرة سنة 
1948م، وهي لعدد من الوشاحني األندلسيني اليهود، 

ومنهم: يهودا هاليفي Yehuda Ha-Levi، وموسى بن 
 Yosef صديق  بن  ويوسف   ،Mose ben Ezra عزرا 
 ،Abraham ben Ezra وإبراهيم بن عزرا ،ben Saddiq

Todros Ha-Levi Abu- وتودروس هاليفي أبو العافية
وهي   ،Yosef al-Katib الكاتب  ويوسف   ،l-Afia

إسبانية قدمية، ومنها ما ورد  موشحات ذات خرجات 
بلهجة  ما كان  القدمية، ومنها  املستعربني  على هلجاِت 
روماندلسية Romandalusi، من جانب آخر فقد أشار 
 Yosef بعض املهتمني اإلسبان، ومنهم يوسف ايهالوم
 ،Hitchcock نقاًل عن ريتشارد هيتشكوك Yahalom

أنَّ املخطوطات اليت وردت فيها املوشحات العربية أكثر 
 Yahalom,( وضوًحا ودقة من تلك املخطوطات العربية

.)1985, 6

جينتيل  يل  رآها  املوشحات كما  فإن  وعلى كلٍّ 
الواعي،  البحث  من  ملرحلة  Pierre le Gentil”نتاج 

تقديره  يبعث  وال  حًقا،  يقدره  ال  الذي  الصقل،  ومن 
فيمن حوله إال الشعراء املبدعون الذين عاشوا يف البيئة 
 )cornerstone, Internet( إسبانيا«  يف  اإلسالمية 
وال عجب؛ ألنَّ »املسامهة األكثر أصالة يف األندلس 
لألدب العريب هي -على وجه التحديد- خلق طريقة 
مع  الشعبية  العناصر  متتزج  خالهلا  من  جديدة  نظمية 

.)Garulo, 1998, Internet( »الشعر الفصيح
اثلثًا: املوشح العريب والعربي يف الدراسات العربية 

واألجنبية:
اهتم العرب واملستعربون Los Arabistas واملستعربون 
من  الرغم  على  األندلسي  ابملوشح   Los Hebraistas

ومع  العامة،  نظم  على  يدل  األمر كان  بداية  يف  أنه 
من  القدماء  بعض  إىل  تضاف  إسهامات  من  قيل  ما 
الشعراء األندلسيني العرب يف هذا الفن، وكتابتهم فيه، 
فإنَّه ال يوجد من موشحاهتم شواهُد ماثلة يف آاثرهم، 
يتبنّي أن كتاب  »وعجب اإلنسان أشد العجب حني 
البتة  يشري  ال  حجمه،  ضخامة  على  الفريد«  »العقد 
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للموشحات، يف الوقت الذي تزعم فيه بعض املصادر 
وضعوا  الذين  أوائل  من  عبدربه كان  ابن  مؤلفه  أن 
العادة مل جتر إبيراد املوشحات يف  املوشحات [ولكن] 

الكتب اجمللدة واملخلدة« )عناين، 1980، 11(.
	11 ،1980( عناين  زكراي  حممد  الدكتور  ويشري 
العريب  الشعر  مصادر  يف  الناظر  أنَّ  إىل  15( كذلك 
من  يسرية  نتًفا  إال  جيد  يكاد  ال  األوىل  األندلسي 
املوشحات العربية األندلسية، من غري أن حتظى بدراسة 
فنية وافية شافية؛ فال يوجد يف )ذخرية( ابن بسام إال 
أّي  هلا  يُرى  ال  املوشحات، كما  عن  متناثرة  عبارات 
و)املطمح(،  )القالئد(  يف  خاقان  ابن  عند  مطلًقا  أثٍر 
كما أنَّ املراكشي يعتذر عن إيرادها يف )املعجب(، وإذا 
وجدان هلا شيًئا فإمنا هو نتف يسرية كما هو احلال عند 
ابن دحية يف )املطرب(، ولسان الدين ابن اخلطيب يف 
)جيش التوشيح(، وابن سعيد يف )املغرب( و)املقتطف 
و)أزهار  )النفح(  يف  واملقري  الطرف(،  أزهار  من 

الرايض(.
من  عدًدا كبريًا  أوردت  اليت  املصادر  أهم  ولكن 
يف  مكانتها  هلا  واليت  األندلسية  العربية  املوشحات 
والرئيس(  الوزير  ومؤانسة  اجلليس  )عدة  اجملال:  هذا 
البن بشري الغرانطي، الذي احتوى أكثر من ثالمثائة 
تقدمي ذو شأن،  أو  موشح، دون أن يكون هلا دراسة 
كما أنه ليس بني أيدينا من املصادر األندلسية ما أوىف 
املوشحات حقها من الدراسة والتحليل سوى ما يظن 
أن له يف ذلك ابًعا رغم اندراس أثره، وهو )نزهة األنفس 
سعد  البن  األندلس(  أهل  توشيح  يف  التأنس  وروضة 

اخلري البلنسي، و)مدد اجليش( للقشتايل. 
فيه  فليس  )مقدمته(  يف  خلدون  ابن  أورده  ما  أما 
أورده  ما  على  إضافة  املوشحات- كثرُي،  جانب  –يف 
املصادر  من  ذلك  غري  إىل  )مقتطفه(.  يف  سعيد  ابن 
األندلسية واملغربية اليت أشارت من قريب أو من بعيد 

إىل املوشحات العربية األندلسية.

تناولت املوشحات فمن  اليت  وأما املصادر املشرقية 
و)العاطل  امللك،  سناء  البن  الطراز(  )دار  أمهها: 
احلايل( لصفي الدين احللي، و)املستطرف( لألبشيهي، 
و)سفينة( ابن مباركشاه، و)الدر املكنون( البن إايس، 
لياقوت  األدابء(  و)معجم  للمحيب،  األثر(  و)خالصة 
التوشيح(  و)توشيع  ابلوفيات(،  و)الوايف  احلموي، 
و)املنهل  شاكر،  البن  الوفيات(  و)فوات  للصفدي، 
يف  املايسات  و)العذارى  بردي،  تغري  البن  الصايف( 
وغريها  اخلازن،  قعدان  لفيليب  واملوشحات(  األزجال 

من املصادر املخطوطة أو املفقودة.
وفيما يتعلق ابملوشحات العربية األندلسية فقد اهتمت 
هبا دراسات املستشرقني Los Orientalistas واملستعربني 
Los Arabistas واملستعربين Los Hebraistas بدرجة 

كبرية، ال سيما بعدما َعَرَض »املستشرق العربي صامويل 
مايكلوس ستيرنSamuel Miklos Stern على اجملتمع 
العلمي قراءته وحتليله لعشرين خرجة رومانثية واردة يف 
أثناء موشحات أندلسية عربية، ومل يكن هذا االكتشاف 
وعرف  ُعرفت  قد  النصوص  تلك  ألنَّ  احلقيقة؛  يف  له 
وجودها، بل حىت إن بعضها قد نشر قبل ذلك، لكن 
الذي مل يكن أحد حققه قبله، أن سترين Stern توصل 
من خالل موضوعه إىل فك طالسم ساكنة متتالية-ولو 
جزئًيا- تلك الطالسم اليت -حىت اللحظة- مل تتجاوز 
 Baños, 2005,( مفهومة«  غري  متتمات  جمرد  كوهنا 
10-9( وهي يف احلقيقة دراسات تعىن جبانب اخلرجات 

فيه،  الواردة  املوشح  بعربية  عنايتها  من  أكثر  الرومانثية 
ولكنها ال ختلو مطلًقا من اإلشارة إىل املوشح العربي، 
وكل أولئك املهتمني يتناولون هذا اجلانب كل بطريقته 

وأسلوبه والغرض من تناوله وطرحه.
من  وغريهم  اإلسبان  املستعربون  كذلك  واهتم 
العربية  ابملوشحات  واألمريكيني  األوروبيني  املستشرقني 
األندلسية غاية االهتمام؛ ملا متثله من تراث أندلسي يرى 
بعضهم أهنم فيه شركاء متشاكسون، خصوًصا وأن هلم 
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آراءهم يف نشأة املوشح وأصله، ولكن اعتمادهم بدرجة 
كبرية كان على املصادر العربية والعربية اليت أوردت أمثلة 
هتتم  اليت  املراجع  تلك  أو  األندلسية،  املوشحات  من 
ابلشعر الرومانثي، واألغاين الشعبية األوروبية، أو تلك 
اليت تتحدث عن غنائية أو ملحمية الشعر األورويب بوجه عام، 

واإلسباين القدمي بوجه خاص.
العريب  املوشح  تناولت  اليت  األجنبية  الدراسات  إنَّ 
والعربي يف األندلس كثرية، وختتلف تلك الدراسات يف 
وتناوهلا،  طرحها  ويف  والعربي،  العريب  بني  اختصاصها 
عموًما  املوشحات  عن  العامة  مادهتا  يف  ختتلف  كما 
أجزائها،  أو عن  العربية،  أو  العربية  املوشحات  أو عن 
وأنواعها، ولعل من أهم ما اطلعُت عليه يف هذا اجلانب 
من الدراسات األجنبية، وتوصلُت إليه من خالل هذه 

الدراسة: 
	 Jarchas de posible origen galaico-portu-

gués», LiteraturaMedieval, María Jesús 

RUBIERA MATA. أصول ذات   )خرجات 
الوسطى، العصور  أدب  حمتملة،  برتغالية   جليقية 
ماراي خيسوس روبيريا ماات(.

	 La canción sefardí y la tradición hispáni-
ca, Margit Frenk Alatorre, Monterrey, 

Spain ،األغنية   السفاردية والتقاليد اإلسبانية(  
مارغيت فرينك أالتوري(

	 La lengua romance de las jarchas (Una 
jarcha en occitano,María Jesús RUBI-

ERA MATA. ،اخلرجات يف  الرومانثية   )اللغة 
ماراي خيسوس روبيريا ماات(

	 Las jarchas mozárabes y la tradición líri-

ca romanica, Álvaro Galmés de Fuentes. 
 )اخلرجات املواثرابيسية والتقاليد الغنائية الرومانية،
الربو غامليس دي فوينتيس(

	 Las jarchas mozárabes y los comienzos 
de la lírica románica, Margit Frenk Ala-

torre. الغنائية وبداايت  املواثرابيسية   )اخلرجات 
الرومانية، مارغيت فرينك أالتوري(.

	 Las jarchas mozárabes. Forma y sig-

nificado, Álvaro Galmés de Fuentes 
الربو واملعىن،  الشكل  املواثرابيسية،   )اخلرجات 
غامليس دي فوينيت(.

	 Las jarchas romances de la serie árabe 

en su marco, Emilio García Gómez. 
إمييليو العربية،  السلسلة  يف  الرومانثية   )اخلرجات 

غارثّيا غوميث(.
	 Las jarchas romances y la crítica ára-

be moderna, Consuelo López Morillas. 
احلديث، العريب  والنقد  الرومانثية   )اخلرجات 

كونسويلو لوبيث موراّيس(.
	 Las jarchas romances y sus moaxajas, 

Josep M. Solá-Solé. الرومانثية  )اخلرجات 
وموشحاهتا، جوزيف سوال سوليه(.

	 Les Chansons Mozárabes, Samuel Mik-

los Stern،»املواثرابيسية »املستعربّية )األغاين   . 
صامويل مايكلوس سترين(.

	 Les vers finaux en espagnol dans les 
muwaššahs hispano-hébraiques, Une 
contribution à l’histoire du muwassah 
et à l’étude du vieux dialecte espag-
nol ‘Mozárabe’ Samuel Miklos Stern. 

العربية املوشحات  يف  اإلسبانية   )اخلرجات 
ودراسة املوشح  اتريخ  يف  مسامهة   األندلسية، 
مايكلوس صامويل  القدمية،  اإلسبانية   اللهجة 

سترين(.
	 Love Songs from al-Andalus: Histo-

ry, Structure and Meaning of the Khar-

ja, Otto Zwartjes. ،األندلس من   )غراميات 
 التاريخ، البناء، ومعىن اخلرجة، أوتو زوارجيس(

	 Ltoldot šel hammsirāh bširat hahol ›ivrit 
mis Sfārād, Isaac BENABU, Joseph YA-

HALOM.
	 Métrica de la moaxaja y métrica españo-

la, Emilio García Gómez .املوشحة )وزن    
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 واألوزان اإلسبانية، إمييليو غارثّيا غوميث(.
	 Muwashshah: proceedings of the Con-

ference on Arabic and Hebrew Strophic 
Poetry and its Romance Parallels, Em-

eryالعربية املقطعات  مؤمتر  وقائع  )املوشح:   . 
والعربية، أوجه التشابه يف الشعر والرومانثية(.

	 Muwaššaḥ, zajal, kharja: bibliography 
of eleven centuries of strophic poetry 
and music from al-Andalus and their in-
fluence on East and West, Otto Zwartjes, 

Henk Heijkoop. ،واخلرجة والزجل   )املوشح 
الشعرية املقطعات  قراًن يف  أحد عشر   ببليوغرافيا 
الشرق على  وأتثريها  األندلس،  من   واملوسيقي 
والغرب، أوتو زوارجيس، وهينك هيكوب(.

	 Ninety-Three Arabic Harğas in Hebrew 
Muwaššaḥs: Their Hispano-Romance 
Prosody and Thematic Features, James 

Monroe, David Swiatlo. وتسعون  )ثالث 
جيميس عربية..،  موشحات  يف  عربية   خرجة 
مونروي، وديفيد سوايتلو(.

	 Nueva aproximacion al estudio liter-
ario de las jarchas andalusies, María 

Jesús RUBIERA MATA. جديدة  )مقاربة 
ماراي األندلسية،  للخرجات  األدبية  الدراسة   يف 

خيسوس روبيريا ماات(.
	 Poesía árabe y poesía europea, Ramón 

Menéndez Pidalالشعر العريب والشعر(.  
األورويب، رامون مينينديث بيدال(.

	 Poesía dialectal árabe y romance en 
Alandalús: cejeles y xarajat de mu-

wassahat. Madrid. Federico Corriente. 
 )القصيدة العامية العربية والرومانثية يف األندلس:
الزجل وخرجات املوشحات، فيديريكو كورّينيت(.

	 Poesia estrofica. Actas del primer Con-
greso Internacional sobre Poesia Estro-
fica Arabe y Hebrea y sus Paralelos 
Romances. Univ. Complutense, Ma-
drid, 1989, Federico Corriente, Angel 

Saenz-Badillosفعاليات الشعرية،  )املقاطع   . 
واملقطعات الشعر  حول  األول  الدويل   املؤمتر 
 العربية والعربية وما يوازيها من الرومانثي،فيديريكو
كورّينيت(.

	 Sobre la “mama” en las jarchas, Richard 

Hitchcock. حول: ماما يف اخلرجات، ريتشارد( 
هيتشكوك(.

	 Studies on the Muwassah and the Khar-

ja, Alan Jones, Richard Hitchcock. 
جونز، أالن  واخلرجة،  املوشح  حول   )دراسات 
وريتشارد هيتشكوك(.

	 The muwashshaħā, J. Monroe،املوشحة( . 
جيمس مونرو(

	 The Muwaššah and Zajal 
revisited, David WULSTAN. 
)اخلرجة والزجل، إعادة نظر، ديفيد وولستان(.

	 Un muwaššah arabe avec terminaison 

espagnole, Samuel Miklos Sternاملوشح( . 
مايكلوس صامويل  اإلسبانية،  واخلرجات   العريب 
سترين(.

	 Veinticuatro jaryas romances en mu-

waššahas árabes. Emilio García Gómez. 
موشحات يف  رومانثية  خرجة  وعشرون   )أربع 
عربية، إمييليو غارثيا غوميث(.

اهتمت  اليت  الدراسات األجنبية  إىل غري ذلك من 
اإلشارة  مع  أجزائها،  من  جبزء  أو  عامة  ابملوشحات 
مستمرة يف  الدراسات  والزالت  عليها،  والتعليق  إليها، 
اليوم؛ ولكنه خبا وهجها عما كانت  هذا اجلانب إىل 
عليه يف القرن املاضي، ال سيما بعد اكتشاف املخطوط 
املستشرق  قبل  من  1948م  سنة  مصر  يف  العربي 
صامويل سترين، والذي أحدث نقلة نوعية يف الدراسات 
الغربية على وجه اخلصوص، وما كان له من أصداء قوية 
ال  أرحب، كما  آفاق  إىل  املقارنة  ابلدراسات  انتقلت 
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ميكن إغفال احلراك البحثي الذي حدث جراءها، ومنه 
وأصول  عام،  بوجه  األورويب  الشعر  أبصول  يتعلق  ما 
استفاضة  بعد  سيما  ال  عام،  بوجه  اإلسباين  الشعر 
البحوث والدراسات يف املوشحات عامة، ويف اخلرجات 

الرومانثية على وجه التحديد.
املبحث الثاين

بنية املوشحني األندلسيني: العريب والعربي
لكي يتضح التأثري الذي أحدثته املوشحات العربية 
األندلسية يف الشعر العربي، البد من اإلشارة إىل اهليكل 
العام لكلٍّ من املوشحني: العريب والعربي، وبذلك تتحدد 
معامل التأثري، ويظهر املزيد من األدلة والرباهني واملظاهر 
اليت تفضي إىل أتكيد التأثريات العربية، اليت ما زال مثة 

من ينكرها أو ينكر بعضها.
يعدُّ املوشح من حيث بناؤه وأقسامه وأنواعه، ومن 
حيث إيقاعه اخلارجي خاصة، منطًا مستحداًث يف بناء 
النظم العريب التقليدي، وكذلك احلال يف املوشح العربي 
الذي مل يعهده النظم العربي قبل ذلك، فضاًل عن أن 
النظم العربي ذاته دخلت عليه مظاهر جتديدية أحدثتها 
عوامل عديدة منها االحتكاك ابلعرب، واالطالع على 
موروثهم الشعري، والتأثريات العربية اليت كان أوهلا على 
الفّن  هذا  نشأة  يف  يتمثل  وآخرها  التقليدي،  الشعر 
تطّور تدرجيًيا منذ ظهورها حىت  الذي  الغنائي  النظمي 

اكتمال بنائه.
ورغبة في تأصيل النشأة فإنَّ من األمهية مبكان تسليط 

الضوء على املراحل اليت مّر به هذا الفّن، الذي ليس من 
املستبعد أن تكون أول مظاهره املبكرة مع دخول زرايب 
للفن واملوسيقا من أتثريات يف  إىل األندلس، وما كان 
التعاطي مع صناعة الشعر وتلحينه، فضاًل عن ممهدات 
املتعلقني هبا من األندلسيني،  التأثريات يف نفوس  هذه 
ورمبا وصلت يف هناية األمر إىل املسامهة بقدٍر يف نشوء 
هذا الفّن احلديث، الذي طالته يدا التغيري والتطوير حىت 
استقر على ما هو عليه، وأصبح فنًّا شعبيًّا يتبارى الناس 

يف نظمه وبنائه وتلحينه ومساعه، حىت اشرتكت اخلاصة 
فيه، بعد أن كانت املوشحات نكرة يف أول ظهورها؛ 
انحية،  من  واللغوي  الشعري  املوروث  عن  خلروجها 
وألهنَّا من انحية أخرى كانت «غري مرقومة الربود، وال 
منظومة العقود، فأقام عبادة هذا (1)  منآدها، وقوم ميلها 
وسنادها، فكأهنا مل تسمع ابألندلس إال منه، وال أخذت 
ذاته، وذهب  اشتهارًا غلب على  إال عنه، واشتهر هبا 

بكثري من حسناته» )الشنرتيين، 1981، 469/1(.
جديًدا  مضمارًا  عموًما  املوشحات  كانت  لقد 
يف  ويتسابقون  بنائه،  يف  الشعراء  يتبارى  األندلس،  يف 
نشأته  على  فرتة الحقة  نفوسهم يف  له يف  ملا  صنعته؛ 
وتباهيه  األدبية،  األندلس  مكانة  رّسخت  مكانة  من 
ومضموهنا،  وشكلها،  بنائها،  يف  اجلديدة  الروح  هبذه 
حىت مصطلحها الذي مل يعهده التاريخ الشعري والنثري 
العريب قبل ذلك، ومل تستبدل به دونه اللغة العربية، ومل 
جتد منأى عنه اللغة اإلسبانية، ومل حِتْد عنه اللغة العربية.
العربية،  الثالث:  اللغات  املوشح يف  أواًل: مصطلح 

والعربية، واإلسبانية:
من املشهور عند الدارسني العرب أنَّ املوشح نسبة 
إىل وشاح املرأة؛ ملا فيهما من الرتصيع والتنويع، واأللوان 
ويراد  إليه،  إشارة  التسمية  من  جعلت  اليت  واألشكال 
به ذلك الفن الذي أكثر منه األندلسيون خروًجا على 
خالل  من  التقليدي  العريب  للشعر  العروضية  التقاليد 
من  فيه  وما  واألمساط،  واألغصان  واألدوار  األقفال 
واألعجمية  العامية  اخلرجات  خالل  من  لغوية  مظاهر 

والرومانثية.
وموشحة،  وتوشيح،  «موشح،  مصطلح  ورد  لقد 
الفن  العربية، ومل يشتهر هذا  وموشحات» يف املصادر 
بتسمية  واملعاصرين  واحملدثني  القدماء  من  أحد  عند 
غري هذه التسميات، كما أنَّ هذا املصطلح ابختالف 
إفراد ومجع  وتنوّع حاالته بني  اشتقاقاته وتعدد صيغه، 

)1( املراد به شيخ الصناعة، وإمام اجلماعة: عبادة بن ماء السماء.
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اإلسبانية كما  والدراسات  البحوث  يف  كذلك  ورد، 
إىل  مرتمجة  الصيغ  هذه  ترد  ومل  العربية،  اللغة  يف  هو 
املعىن  اللغة اإلسبانية، إال من أجل توضيح  معناها يف 
للمتلقي اإلسباين يف مستهل احلديث عنه، مث يعود بعد 
ذلك احلديث عن مفاهيمه ودالالته العربية، كما يدرك 
املهتمون ابللغة اإلسبانية أن َّكلمة »موشح« وردت يف 
الدراسات االستعرابية واالستعبارية واالستشراقية بصيغ 
لبعض  تبًعا  اإلسبانية  اللغة  يف  متعددة  أجنبية  لفظية 
الدارسني واملهتمني، ووفًقا الختالف تناوهلم للمصطلح 
ذاته، كما مرَّ بنا يف الصيغ العربية املتعددة؛ ولكنها يف 
ا هي مشتقة  النهاية ليست تراجم ملعناها يف العربية، وإمنَّ
الواردة  العريب، ومن تلك الصيغ  اشتقاقًا من املصطلح 

عند الدارسني واملهتمني هبذا الفن: 
وموّســخا  موكســخا  أيًضــا  وتنطــق  ”موّشــخا 

اإلســبانية  الكلمــات  أكثــر  مــن  وهــي   “Moaxaja

الفــّن. هــذا  علــى  للداللــة  اســتخداًما 
.»Muasaja موسخا«

Mu- موّشــها »موكســها  نطقهــا كذلــك   ورد 
.»waššaha – Muaxaha

 .»Muwaššaḥ موّشح«
 »Muwasahas موّسهاس«

 »Muguasaja موغَوسخة وموغوسخا«
Muwašša- »موشــهات لفظــة  وردت   كمــا 

اجلمــع.  hat« يف حالــة 

مثــل:  الكلمــات  آخــر  يف   »S« إضافــة  أو 
.»Moaxajas «

مارتــني  بيــدرو  اإلســباين  الباحــث  أنَّ  بيــد 
يف  أشــار  قــد   Pedro Martin BAÑOS ابنيــوس 
دراســة لــه بعنــوان »طالســم اخلرجــة« إىل أن كثــريًا مــن 
املســتعربني الذيــن حياولــون جمــاراة املصطلــح األصلــي يف 
املوشــح-  عــن  احلديــث  -عنــد  يفضلــون  العربيــة  لغتــه 
 Muwaššaḥ :اســتخدام املصطلحــات اإلســبانية اآلتيــة

للداللــة علــى املفــرد اجلنســي، و Muwaššaha للداللــة 
للداللــة   Muwaššahat و  الواحــدة،  الوحــدة  علــى 
مــن  العديــد  أبن  التفضيــل  هــذا  معلــاًل  اجلمــع،  علــى 
املســتعربني اإلســبان قــد انتقــدوا لفظــة Moaxaja لداللــة 
نطقهــا ابلعربيــة »موســخة« علــى الشــيء املتســخ، وهــذا 
العربيــة،  اللغــة  الــوارد يف  املعــىن  مــن  يــراد مطلًقــا  مــا ال 
وتفــاداًي لّلغــط يف مصطلــح املوشــح، وابتعــاًدا عــن مثــل 
هــذه األلفــاظ يســتعاض عنهــا بغريهــا مــن املصطلحــات 
املقرتحــة الســابقة؛ وألهنــا كذلــك أكثــر مقاربــة للمصطلــح 

.(Baños,5002,9) األصليــة  لغتــه  يف 
برســومها  »موشــح«  لفظــة  كذلــك  ووردت 
اإلســبانية الســابقة عنــد احلديــث عــن املوشــح العــربي، 
ومعنــاه ابلعربيــة: )شــري إزور( ويعــين إزار الشــعر )قدســية، 
sjoseph) أو »ֻמַוַּׁשָחה« (البغدادي، 21)، واملقصود بذلك 

عموًما املطرزات أو املوشحات، ومل يرد –كما أعلم- 
املصطلح  الفن غري هذا  مصطلح آخر يدل على هذا 
ابلينثيا  إن  حىت  والعربية؛  اإلسبانية  اللغتني  يف  العريب 
Palencia أكَّد أن “كلمة موشحة كلمة علمية، وميكن 

تطبيقها على الرتاكيب األدبية الزجلية اليت ُتستعمل فيها 
cor-  ، )ابلينثي رقيًّا”  أكثر  الفصحى وأبسلوب  االعربية 

.(nerstone

وابلنظر إىل اللمحة املوجزة السابقة اليت تناولت لفظة 
»موشح« يتضح أن اللغة العربية تسّيدت هذا الفّن سواء 
األندلسي  احمليط  أو أتثريه يف  تطوره  أو  نشأته  فرتة  يف 
وأصحابه،  أراببه  إىل  أخرى  إشارة  وهذه  واألورويب، 
واألدلة القائلة بعربيته نشأة وأصاًل واخرتاًعا، فضاًل عن 
بوجه  واإلسباين  عام،  بوجه  األورويب  األدب  يف  أتثريه 
خاص، وأتثريه يف األدب العربي بدرجة كبرية، إضافة 
إىل ما أحدثه هذا الفن من ضجيج حبثي جديل امتّد 
عدة عقود، والزالت بعض مساته وصفاته طالسم حتتار 

يف فهمها العقول والنقول.
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رف الذي  إنَّ احلديث عن هذا املصطلح العريب الصِّ
يتم تداوله بني الدارسني واملهتمني وبني اخلاصة والعامة، 
الدراسية  مناهجهم  خالل  من  املدارس  طالب  وبني 
لدليل على أنه فّن عريب خالص؛ ألنَّه لو كان فنًّا عربايًّ 
أو إسبانيًّا الستأثر خمرتعوه بتسميته، وملا انتظروا العرب 
حىت يسموه، والدليل على ذلك أن العرب رغم ما كانوا 
ولغوية  وسياسية  ثقافية  خلفيات  من  عليه  يستندون 
واقتصادية مكنتهم من فرض مكانتهم ومنزلة حضارهتم، 
ألهنم  إيبريية؛  شعرية  مصطلحات  من  يغرّيوا  مل  لكنهم 
بكل جتّرد ليسوا مكتشفيها، وإن أتثروا هبا أو أثروا فيها، 
Proven- والربوفنسال   ،Trovador الرتوابدور  مثل: 
 ،Galaicoportugués اجلليقيربتغايل  والغناء   ،zal

املرأة  وأغاين   ،amigo  de  Cantigas احلبيب  وأغاين 
 Cantigas de Mar، وأغاني البحر ، Frauenlieder

Can- وأغاين املهد ،Las Albadas  وأغاين السََّحر  b
 Cantos de وأانشيد االنتصار ،ciones de Cuna

Los Villancicos Cas- والرتانيم القشتالية ،Triunfo

.tellanos

اثنًيا: أنواع املوشََّحنِي وأقسامهما:
ينقسم املوشح العريب ومثله العربي )ألنَّه سار على 
بدور  أو  بقفل  إن  االستهالل  جزئية  حبسب  منواله( 
اخلتام  أما  قسمني،  إىل  امللك(  سناء  ابن  عند  )بيت 
الدارسني  وبعض  »اخلرجة«  وهو  حمالة  ال  ف»قفل« 

يسميه »املركز«:
موشح اتم: وهو املوشح الذي يبدأ بقفل، وعندئٍذ . 1

تكون فيه األقفال أكثر من األدوار بواحٍد؛ ألنَّه 
استهل بقفل ال بدور.

بدور، . 2 استهل  الذي  املوشح  وهو  أقرع:  موشح 
وبذلك تكون عدة أقفاله كعدة أدواره.

والعربيُّ . 3 العريبِّ  املوشح  أقسام  حيث  من  وأمَّا 
عن  خيتلف  املوشح  أن  املعروف  من  فإنه  مثله، 
على  عديدة  أبيات  من  املكون  الشعري  النظم 

ابلعربية  املتأثرة  العربية  األوزان  أو  اخلليلية  األحبر 
إن كان عموداًي، أو على أجزاء إن كان تفعيلة، 
ويتألف العمودي من أبيات شعرية، وكل بيت من 
ويتضمن  عجز،  واآلخر  صدر  أحدمها  شطرين، 
العجز )وهو الشطر الثاين) من كل بيت القافيَة 
من  املوشح  يتألف  بينما  الروي،  حرف  فيها  مبا 
أجزاء لكل جزء تسميته، وهي خمتلفة يف قوافيها، 
اخلليلية، وقد  األوزان  –غالًبا- على غري  وأوزاهُنا 
اخُتلف يف مسمياهتا مع االتفاق على مضموهنا، 

وهي على النحو اآليت(2):
القفــل، أو املركــز، ومجعــه: أقفــال، ومراكــز، ويف 
اللغــة اإلســبانية، ويف املوشــح العــربي ُتســتعمل الكلمــة 
العربيــة علــى هــذه الشــاكلة: »Qufl« ويســتعمل كذلــك 
لفــظ »Vuelta« وهــي: «أجــزاء مؤلفــة، يلــزم أن يكــون 
كل قفــل منهــا متفًقــا مــع بقيتهــا يف وزهنــا وقوافيهــا وعــدد 
أجزائهــا» )امللــك، 2004، 25( والقفــل يــرتدد –علــى 
األقــرع  ويف  مــرات،  ســت  التــام  املوشــح  األغلــب-يف 
مخًســا، وقــد تزيــد األقفــال واألدوار مًعــا، إال أنــه ال ميكــن 
إقحــام دوريــن دون الفصــل بينهمــا بقفــل، وال قفلــني مــن 
غــري فصــل بينهمــا بــدور. وكثــري مــن املســتعربني اإلســبان 
يســمي اخلرجــة )وهــي آخــر القفــل( مركــزًا Markaz، وال 

يــرى ســواها مــن ســائر األقفــال جديــرًا هبــذا اللقــب.
الغصــن: هــو كل جــزء مــن أجــزاء القفــل، وهــو 

.»Qusn« يف اإلســبانية

املوشح،  من  األول  القفل  هو  املذهب:  أو  املطلع 
.El preludio ويسمَّى يف اللغة اإلسبانية

الدور، أو البيت )كما يف دار الطراز( أو كما هو 
أو  مفردة  مؤلفة  اإلسبانية »Mudanza«: «أجزاء  يف 

2 - وردت بعــض أجــزاء املوشــح مبفاهيــم خمتلفــة بــني بعــض املؤلفــني، مثــل: 
الدور والبيت، والغصن، والســمط، ومن مثّ فإن اختالفها يف العربية أفضى 
إىل اختالفهــا عنــد بعــض الدارســني واملهتمــني اإلســبان؛ ألن الرتمجــة تعتمــد 
علــى األصــل الــذي اتــكأ عليــه املرتجــم أو املســتعرب أو املستشــرق، لكنهــا 
يف النهايــة ألقــاب لتلــك األجــزاء، واملهــم االتفــاق علــى مهامهــا، ومساهتــا، 

وصفاهتــا.
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مركبة، يلزم يف كل بيت منها أن يكون متفًقا مع بقية 
قوافيها،  أجزائها، ال يف  املوشح يف وزهنا وعدد  أبيات 
بل حيسن أن تكون قوايف كل بيت منها خمالفة لقوايف 
البيت اآلخر« )امللك، 2004، 25-26) أو مبعىن 
آخر: هو ما بني األقفال يف املوشح التام، وما قبل القفل 

األول، وبني األقفال الباقية يف املوشح األقرع.
يف . 1 وهــو  الــدور،  أجــزاء  مــن  جــزء  الســمط: كل 

.»Estribillo« اإلســبانية 
البيــت )علــى غــري مفهــوم دار الطــراز(: الــدور )البيــت . 2

يف دار الطــراز( مــع القفــل الــذي يليــه.
املوشــح، . 3 بــه  خيتتــم  الــذي  األخــري  القفــل  اخلرجــة: 

وعلــى الرغــم مــن اختــالف النــاس فيمــا بينهــم يف هــذه 
العناصــر املكونــة للموشــح فإهنــم « قدمــاء وحمدثــني 
اتفقوا يف التسمية اخلاصة آبخر أجزاء املوشح، وهي 
اخلرجــة» (عنانــي، 30) الــيت عليهــا مــدار حديــث 
هــذه الدراســة، وهــي وإن كانــت قفــاًل كســائر أقفــال 
املوشــح إال أهنــا آخرهــا، يشــرتك يف ذلــك كل موشــح 
اتم ابتــدأ بقفــل مثلهــا، أو أقــرع ابتــدأ بــدور؛ ألهنــا 
–بصــرف النظــر عــن نــوع املوشــح الــواردة فيــه- آخــر 
قارئــه وســامعه  عنــد  املوشــح  األقفــال، وهــي خامتــة 
وملحنــه ومغنيــه، وتــرد يف اإلســبانية أبلفــاظ عديــدة 
أشــهرها »Jarcha La« ومعنــاه أيًضــا يف اإلســبانية 
»Finida« أو »Salida« أو »Tornada«، وتعــين 

ــا النهايــة أو اخلــروج. مجيًع
ســليمان . 4 اقرتحــه  مصطلــح  وهــذا  اخلرجــة،  صــدر 

العطــار لتســمية الــدور )البيــت( الــذي يســبق اخلرجــة 
مباشــرة؛ ملــا فيــه مــن اتصــال مباشــر ابخلرجــة )العطــار، 

.)81  ،1997

العربي،  املوروث  يف  العريب  النظمي  التأثري  اتضح 
وذلك من خالل املوشح وأنواعه وأجزائه؛ فمنه املوشح 
للموشح  املكّونة  األجزاء  توافر  مع  األقرع،  ومنه  التام، 
وجواًب، ابتداء ابملطلع واملذهب، وانتهاء ابخلرجة، ومرورًا 

الدارسني  تقّيد  ويف  واألدوار،  واألمساط،  ابألغصان، 
هبذه املصطلحات مع اختالف يسري يف مفاهيمها إال 
أنَّ األكثر أتثرًا هو استعمال هذه األلقاب املوشحية يف 
التطبيق العملي، فوجدان –بناء على ما تقدم من أجزاء 
استعمااًل،  أكثرها  وهو  التام،  العربّي  املوشَح  وأنواع- 
ووجدان املوشح العربّي األقرع، يضاف إىل ذلك الدقُة 
يف استعمال هذه األلقاب دون تغيري يذكر، وبناء على 
معامل  عندان  تتضح  واألدوار  األقفال  منه  تتكون  ما 
العربية  ذلك  يف  سواء  املوشحات  غالب  ويف  املوشح، 
والعربية أن معظمها بنيت على مخسة )أبيات موشحية( 
واملراد بذلك أن املوشح يتألف من ستة أقفال ومخسة 
فيبدأ  األقرع  وأمَّا  التام،  املوشح  حّق  وذلك يف  أدوار، 
أقفاله كعدة  عدة  تصبح  وبذلك  بقفل،  وينتهي  بدور 

أدواره، دون زايدة عليها، أو إنقاص منها.
هذا من انحية اهليكل العام للموشح، ذلك اهليكل 
الذي مل يكن معهوًدا يف أوائل ظهوره، وإمنا اكتمل بناؤه 
يف فرتات الحقة، وهذا يقودان إىل مظهر آخر من مظاهر 
التأثري العريب يف املوشح العربي، وهو أنَّ املوشح العربي 
يف صورته النهائية يعد تقليًدا واضًحا للموشح العريب يف 
صورته النهائية أيًضا (Zwartjes, 1997, 187)، ومن 
مثَّ فإنَّ املوشح العريب مّر مبراحل منذ اكتشافه أسهمت 
اليت  النهائية  يف هناية األمر إىل تشكيل مالمح صورته 
وصل إلينا من خالهلا، وهي تلك الصورة اليت التقطتها 
فظهر  هي؛  األندلس كما  يف  العربي  األدب  عدسة 
املوشح العربي نسخة من املوشح العريب املكتمل إال يف 

السمات اخلاصة.
اثلثًا: أوزانما وقوافيهما:

مثة حماوالت لوضع أوزان للموشح من قبل املهتمني 
العرب كابن سناء امللك، وحلقه سيد غازي، ويف إسبانيا 
 Emilio García Gómez حاول إمييليو غارثيا غوميث
إحلاقها ابلعروض اإلسباين، أو ربطها ابألوزان اإلسبانية 
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العربية الزرايبية اليت وصلت إىل تشيلي وذكرها صامويل 
(العطار،   Claro Valdés  Samuel ابلديس  كالرو 
مع  أقل-  –ولكنه  حدث  ذلك  ومثل   ،(87  ،1997

املوشح العربي؛ ألنه يف احلقيقة يف ركاب املوشح العريب، 
العربية  لألوزان  يدين  بكامله  العربي  الشعر  إن  بل 
اخلليلية اليت نقلها إىل الشعر العربي يف األندلس الشاعر 
 Dunash ،اليهودي دوانش بن لربط דֹוָנש הלוי ֵבּן ָלְבָרט

.Labrat ben

في تصوري أنه ال ميكن اإلحاطة هبا لكثرهتا 
من جانب، ومن جانب آخر فإنَّ املوشحات وضعت 
لتكون متحررة من قيود األوزان املعهودة وقوافيها الثابتة 
يف كل بيت، حىت وإن كانت مقيدة يف جانب األقفال 
إال أن هلا هامًشا من التحرر فيما يتعلق بقوايف أدوارها، 
ومما يزيد من تعقيد تقعيد أوزاهنا أنه ال ميكن أن ختضع 
للقياس وال للسماع، ولو افرتضنا صحة تطبيق األوزان 
على ما بني أيدينا من موشحات أندلسية فلن ُيستطاع 
خترج  قد  جديدة  موشحات  على  فرضها  أو  تطبيقها 
ذلك  إىل  إضافة  اليت سبق حصرها،  األوزان  متاًما عن 
أوزااًن حمدودة معدودة لسلمنا بصحة  للموشح  فلو أن 
التطبيق، ولكنها جتاوزت –عند من حصرها- املائة وزن 
يشار  أو  عليها،  ُيسار  قاعدة  تعد  مل  وبذلك  بكثري، 
إحصائًيا  بيااًن  من حصرها  اهلدف  إذا كان  إال  إليها، 
ملا ألفيناه منها، أما أن تكون قياسية يقاس عليها فهذا 
من الصعوبة مبنزلة كبرية، هذا من جانب املوشح عامة، 
كتلة واحدة بكامل أجزائه، أمَّا من جانب املوشح من 
حيث أوزان كل جزء من أقفاله وأدواره كّل على حدة 
فهذا ابب أوسع وأمشل، وال طاقة ألحد به، ومع ذلك 
األكــرب  «القســم  أن  يرى  من  هنالك  أن  وجدان  قد  فإان 
مــن املوشــحات مرتبــط بتفعيالتــه وأوزانــه مًعــا ابلبحــور اخلليليــة، 
مــع اختــالف يف درجــة هــذا االرتبــاط» (ســاعي، 1993، 19)؛ 
ولكنهــا عنــد بعضهــم داخلــة يف فلــك العــروض العربيــة أو مولــدة 
منهــا ســواء أكانــت موشــحات عربيــة أم كانــت موشــحات عربيــة 

عموًمــا  العربيــة  املوشــحات  يف  وابلنظــر   )49 )غــازي، 1979، 
وزهنــا  حيــث  –مــن  تنقســم  أهنــا  يتبــني  هنجهــا-  علــى  –والعربيــة 

العروضــي- إىل عــدة أقســام:

اخلليلية . 1 األوزان  على  املوشحات  من  جاء  ما 
املعهودة واملعروفة دون تغيري.

ما جاء منها على األوزان اخلليلية بتغيري يسري.. 2
أكان . 3 أكثر من وزن شعري، سواء  فيه  اشرتك  ما 

أم كان  أو جمزوئها،  لتامها  األوزان  االختالف يف 
بني وزهنا من غري نظر ملوافقتها األوزان اخلليلية أم 
مباينتها إايها، ويف هذا اجلانب يظهر يف املوشحات 

أنواع منها:
فيأيت . 4 ذاهتا،  األقفال  أجزاء  تباين بني  فيه  ما كان 

املوشح ولكل جزء منه وزنه.
ما كان فيه تبايٌن وزين بني األقفال واألدوار، أو بني . 5

األغصان واألمساط، وهو كثري وفري.
وتستعذهبا . 6 النفوس،  تلذها  أوزان  على  جاء  ما 

البحور  من  ليست  ولكنها  واأللسنة،  األمساع 
الشعرية اخلليلية.

وال . 7 للنطق  ال  للتلحني  مردها  أوزان  على  ما جاء 
للسماع، وذلك ابستخدام فنون التلحني املختلفة 
من حذف ومد وقصر وإدغام من أجل استقامة 

اللحن. 
املوشُح  سار  األندلسي  العريب  املوشح  َسنن  وعلى 
العربي من حيث األوزان، وليس ذلك حكرًا على ما 
حترر منها من قيود الوزن؛ بل مشاع فيما سواها، حىت ما 
جاء منها على األوزان اخلليلية أو ما قارهبا وفًقا لألقسام 
اليهود  أن  إىل  تشري  الدراسات  بعض  ألن  السابقة؛ 
يقرضون  امليالدي  العاشر  القرن  منتصف  «ومنذ  بدأوا 
أشعارهم وفًقا للبحور العربية، وذلك بعد أن عاد دوانش 
 Labrat  ben  Dunash ָלְבָרט ֵבּן  הלוי  דֹוָנש  لربط  بن 
علوم  فيها  تلقى  حيث  العراق  (920-990م) من 
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اللغة واألدب العريب، وقصد قرطبة، ودعا الشعراَء اليهوَد 
فيها إىل استخدام حبور الشعر العريب يف نظم قصائدهم، 
وابدر هو بقرض أول أشعار عربية موزونة... ومنذ ذلك 
أشعارهم  يقرضون  األندلس  يف  اليهود  والشعراء  احلني 
األندلس  اليهودي يف  الشعر  العربية، وأخذ  البحور  يف 
الشكل املعروف به اآلن، فأصبحت القصيدة تتكون من 
عدد من األبيات، وانقسم البيت الواحد إىل شطرتني« 
)البغدادي، 21( اعتماًدا يف ذلك على الطريقة العربية، 
واألوزان العربية، حىت القوايف جاءت لتكون مثل الشعر 
العريب متاًما، مع أهنم قبل القرن العاشر امليالدي مل يكونوا 
ينظمون أشعارهم على القوايف مثل األشعار العربية، إىل 
أن أحدث تعايشهم مع العرب يف األندلس نقلة شهدها 
ويسع  واملوسيقا،  واملضمون  الشكل  يف  العربي  النظم 
وأشد  تعقيًدا،  أكثر  ألنَّه  العمودي؛  وسع  ما  املوشح 
من  احلال  هذا  فإذا كان  والقافية،  الوزن  بقيود  ارتباطًا 
التقليد التام يف كثري من األوزان العروضية التقليدية مع 
ما فيها من شروط وقيود فهو يف املوشح أيسر وأهون؛ 
النفالته من عدد من القيود اليت الزمت النظم العمودي 
الشعراء  عند  أم  العرب  والوشاحني  الشعراء  عند  سواء 

والوّشاحني اليهود.
العربيــة،  املوشــحات  النظــر عــن أوزان  وبغــض 
وعــن توافقهــا مــع األوزان اخلليليــة أو تباينهــا معهــا فــإن 
توافقــت يف  أنَّ موشــحات عربيــًة كثــرية  للنظــر  امللفــت 
أوزاهنــا، بــل حــىت يف قوافيهــا مــع موشــحات عربيــة حيــث:

عربية . 1 خبرجة  ختتم  اليت  العربية  املوشحات  إنَّ 
فسارت  العربية؛  اخلرجة  لوزن  أذعنت  موشحات 
العربية، كما  العربي كخرجته  املوشح  أقفال  سائر 
أهنا موشحات قّيدت أقفاهلا بقافية خرجتها العربية، 
تلك اخلرجة اليت فرضت على بقية أقفال املوشح 

العربي الواردة فيه التبعية والتقليد واحملاكاة.
إنَّ مثة موشحات عربية وعربية احتدت يف خرجاهتا، . 2

فيها  مبا  املوشحتني  أقفال  مجيع  أنَّ  هذا  ومعىن 
من  ليس  ألنَّه  وقافية؛  وزاًن  متاًما  متوافقة  اخلرجة 
املمكن أن ختالف اخلرجة سائر أقفال املوشح، ومبا 
أن اخلرجة متكررة يف موشحني فمعىن ذلك أن مجيع 
وليس  وقافية،  وزاًن  متحدة  املوشحني  يف  األقفال 
ا قفل من األقفال،  ذلك حمصورًا على اخلرجة؛ ألهنَّ
ومن مثَّ نستطيع القول إنَّ املوشحني العريب والعربي 
اللذين احتدا يف خرجة واحدة موشحان متفقان يف 
وزن مجيع أقفاهلما، ومتفقان يف قوافيهما، ويظهر 
هبذا االتفاق التأثرُي العريب الذي جعل اللغة العربية 
الذي  النظم  النوع من  يتقبل هذا  العربي  واألدب 
مل أيَْلفه من قبل، مع ما فيه من تشابه وتوافق مع 

نظريه العريب.
إنَّ التوافق بينهما ليس مقصورًا على ما ورد منهما . 3

هنالك  أن  املعلوم  فمن  اخلليلية؛  األوزان  على 
البحور  عن  متاًما  عربية صرفة خرجت  موشحات 
اخلليلية املعهودة، ومن مثَّ فإنَّ عدم تقيد أي موشح 
وعدم  استقالليته  يعين  ال  اخلليلية  ابألوزان  عربي 
جاءت  العربية  املوشحات  من  عدًدا  ألنَّه  تبعيته؛ 
على تلك األوزان، وألنَّ عدًدا أيًضا من املوشحات 

العربية وردت على غري األوزان اخلليلية.
لعــل أهــم فــارق بينهمــا أنَّ ”كلمــات العاشــقة 
اهلائمــة مســبوقة جبملــة مــن الكلمــات اإلســبانية األخــرى 
املدخلــة يف اللغــة العربيــة، هــذه الكلمــات نفســها توجــز 
مــا ســتقوله العاشــقة املتيمــة فيمــا بعــد مــن كلمــات عربيــة 
 (cornerstone  ,2013  ,Amar) رومانثيــة»  أو  عاميــة 
وأن  الســيما  العربيــة؛  املوشــحات  تلــك  يف  خامتــة  تــرد 
نظمــوا  األندلــس  يف  يعيشــون  الذيــن كانــوا  «اليهــود 
ابللغــة  األخــرية  مقاطعهــا  وكانــت  عربيــة،  موشــحات 
ذلــك  يف  حماولــني  العاميــة،  العربيــة  وابللغــة  الرومانثيــة، 
Ru-)  « املســلم ملواطنيهــم  العربيــة  املوشــحات  نيتقليــد 

خــالل  مــن  يظهــر  تقليــًدا   (biera Mata,1993, 156



، ِدَراَسٌة ِف النَّْشَأِة َوالبِنَْيِة 148 يِّ ِح الِعْبِ ِح الَعَرِبِّ األْنَدُلِسِّ ِف امُلَوشَّ أ.د. عوض بن عبداهلل القرين: َتْأثِْيُ امُلَوشَّ

احملــاكاة يف الــوزن والقــوايف، وال أدل علــى هــذا التوافــق 
مــن وجــود اخلرجــة العربيــة يف املوشــح العــربي، فوجودهــا 
يف حــد ذاتــه أتثــري عــريب ابلــغ؛ إذ إن احلضــور اللغــوي 
العــريب يف املوشــح العــربي دليــل علــى قــوة التأثــري العــريب 
يف املوشــح العــربي، فضــاًل عــن أن اخلرجــة وهــي قفــل مــن 
األقفــال تتســاوى معهــا مجيًعــا ابتــداء مــن املطلــع وانتهــاء 
هبــا هــي، وهــو مــا يؤكــد أن مجيــع األقفــال العربيــة أتيت 
أن اخلرجــة عربيــة  مــع  علــى هيئــة اخلرجــة وزاًن وقافيــة، 
خالصــة أو مشــتملة علــى ألفــاظ عربيــة، وســائر األقفــال 

عربيــة حمضــة.
ومــن النمــاذج علــى موشــح عــربي جــاءت خرجتــه 
 ,1990 ,badillos-Saenz) عربيــة قــوُل موســى بــن عــزرا

(50-51

َعيـَْناِن ِبال ِسَنٍة
فَاْكَتِشُفوا َأْسرَارِي

َوِمَياٌه ُمَتَدّفقٌة
َستكوُن ُشُهودْي

***

ِمن اَنِر احُلبِّ املْلَتِهَبْة
ِمْن َأْصِل ِعظَاِمي احملرَتَِقْة

آٍه مل ألق ِسالًحا
َكْي َأْثََر يف َدِمَنا

ِمْن َكفِّ َغزَاٍل يسقُمين
وإيلَّ إيلَّ إىل َأْحالمي

لكْن َوضعوا لكْن َوَضعوا
َكِذاًب بِلَساِن َحِبْييب

ِضدِّْي فـََقَضى ِعْنِدي
حمَتِفاًل بِتـَنـُوُِّع ِإْزَعاِجي

***

َوَغزَاٌل ُتْشرُِق َعيـَْناُه
أَنـَْوارًا فـَُتِضيُء اأَلْرَجاء

َوَضَحااَي َعيـْنـَْيِه َكثرٌي

إْذ ال حُيِْصْيِهْم أيُّ ِحَساب
َوَلُه قـَْلٌب َولُه َسَبٌب

يـُْلِقْيَك أِبقـَْفاِص البـُْهَتان
لْن أَْمِشَي يـَْوًما ُمْعَتِداًل
ِإْذ َسَقَطْت ُكلُّ قـَُواَي

َواللُّْعَبُة َهدَّْت ِمن ُرْوِحي
يف ِحنْيِ َأاَنِشُدَها الطَّريَان

***

َقَمرِيٌّ ِمن نـُْوِر حُمَيَّاُه
يـََتَساَوى املشرُِق َواملْغِرب

ال َشْيَء يـَُناِفُس َمْعَناُه
َفهَو أمرٌي ِلإِلْخَواْن

َوُيَشاهِبُُه يف األَفـَْعاِل
َوُيَضاِهْيِه يف اإِلْحَسان
َوُيَسّر النَّاِظُر يف َجَسٍد
َيذكُر فيِه َعييَن َجِدْي
َوُمَقاِبَل َذِلَك يْل ُرْوٌح
أُْلِقْيها يف َكفِّ َحِبْييب

***

َوُخُدْوٌد ِفْيها ُحْسٌن
َوَرَواِئُح ِطْيٍب َكالُبْسَتان

، َوملا وََكَأْزَهاِر املرِّ
أْخَفْتها أجترُّع ِمْن ُسْم
َوحِبَدِّ ُسيـْْوِف الَعيـَْننْي

ْم َسَكَبْت َما يّف ِمَن الدَّ
اَي للِعزِّة ملا َأْضَحى

يـََتزّين ِمنـَْها نـُْوُر النَّْجْم
َوَتقوُل ملْن َجاَء اْسُجْد

اْسُجْد يل اَل تـَتـََقّدْم
***

وأَليِّ َحديٍث تْصلْح؟ 
َما املْكَسُب ِمْن َصلَوِايت؟
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َلزَِمْت ُحْنُجَريت َصْرَخايت
َوَسُتْصِبُح َوْياًل يف َذايت

َوسَتْصرُُخ نـَْفِسي ِمْن َغَضٍب
َمْن َأْجِل الرُّوِح املْنَكِسَرة:

َمْن َكاَن َمْظُلْوًما
َوَخْصُمُه قَاِض

َهْل يـَنـَْتِصف ابهلِل
َمْن َحالُُه َهِذي؟

هــذه موشــحة عربيــة أندلســية، ترمجتهــا أبســلويب 
فقــد  إال خرجتهــا؛  حمــدد  علــى وزن  أصوغهــا  أن  دون 
ــا خرجــة عربيــة خالصــة، وهــي قوله: نقلتهــا كمــا هــي؛ ألهنَّ
َوَخْصُمُه   قَاِض َمْن  َكاَن  َمْظُلْوًما  
َمْن َحالُُه َهِذي؟ َهْل يـَنـَْتِصْف ابهلل  

يتألف هذا املوشح العربي من عناصر عديدة، مزج 
أكثر  وقد  واملديح،  الغزل  معاين  من  بني كثري  خالهلا 
الوّشاح من الغزل مقابل املديح يف هذا املوشح، وابلعودة 
إىل أقفاله وأدواره يتضح أنه حتدث عن املضامني اآلتية:

الشكوى من احلب: وذلك من خالل ما قاساه 	 
من  واملعاانة  احملبوب،  بسبب  األرق  من  الوّشاح 
األسرار اليت أثقلت قلبه من قصة الغرام، ومظاهر 
من  ببحار  املتدفقة  عينيه  على  الواضحة  ذلك 
صدقه  على  شهود  النهاية  يف  ولكنها  الدموع؛ 
ووفائه، ويف املقابل فإن انر احلب اليت اضطرمت 
من  ويزيد  النحيل،  جسده  أحرقت  قد  قلبه  يف 
معاانته أنه مل جيد سالًحا يستطيع أن يدافع به عن 
املتمّثل  املتسلط،  اجلائر  املظلومة جتاه هذا  نفسه 
يف العشق واهليام، وما يرتتب عليهما من الفراق 

والنوى.
اليت 	  املثمرة،  املّر  احلب كشجرة  الوشاح  ويصّور 

املّر  داخلها  يف  حتمل  بينما  عبريها،  يشذي 
عليها  يظهر  اليت  لنفسه  ويستعريها  والصاب، 

السرور من احلب، ولكنها تتجرع سم الفراق.
صورة احملبوب: وقد سار يف هذا املعىن كالوشاحني 	 

غزال  عنده كذلك  فاحلبيب  العرب،  والشعراء 
نفور، يسبب له املتاعب واملصاعب، ويف الوقت 
ذاته فإنه ال يستطيع تركه، ال سيما وأن له عينني 
ودالله،  جبماله  اآلفاق  يف  ليشرق  سنامها  يشع 
وحسن عينيه، ومع ما فيهما من نوٍر ومجال إال 
أن يف طرفيهما سيًفا صقياًل يفري حيازم النفوس 
الواهلة، وبذلك تكثر ضحاايه اليت سقطت جبريرة 
عينيه الساحرتني، أمَّا من كان حظيظًا ومل تتخطفه 
املنون، فإنَّ األماين أهلكته؛ حىت أضحى طرحًيا ال 

تقوم قواه.
كما يتغىن الوشاح كذلك جبمال خدود احملبوب، 	 

يصفه  ما  سرعان  ولكنه  النقّية،  الزكية  ورائحته 
ابلغرور املبين على اجلمال األخاذ، حىت جعل من 

احملبوب رمًزا للعظمة.
صورة الرَِّقيب: ويعد ذلك من مضامني القصيدة 	 

العربية واملوشحة األندلسية، ولكن الوّشاح العربي 
موسى بن عزرا قد وظف هذا املعىن يف موشحته 
اليت  االفرتاءات  من  مشتكًيا  أيدينا  بني  اليت 
حيكت عليه، واالهتامات اليت سيقت إليه، اترة 
يف شخصه هو، واترة أخرى على لسان حبيبته 
اليت تيمته، حىت غدت لدى الرقيب من امللذات 

اليت حيتفي هبا.
ليمزج 	  العربي  الوشاح  ويدخل  املمدوح:  صورة 

بني غرضني طاملا امتزجا عند الشاعر العريب منذ 
العربية  املوشحة  حىت  اجلاهلية  الطللية  املقدمة 
األندلسية، ويصّور ممدوحه كاملمدوح العريب قمرًا 
منريًا بلغت أنوار حمياه املشرق واملغرب، وليس له 
بني أنداده نظري يباريه، وال شبيه جياريه، وإذا ما 
لديهم،  عليهم، كاألمري  املقّدم  فهو  بينهم  حضر 
ويتأكد ذلك أكثر من خالل ما متّيز به من مجال 
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األقوال، وما مجع معها من مكارم األفعال.
اليأس والقنوط: وخيتم الوشاح أدوار موشحته قبل 	 

أوردها  اليت  العربية  اخلرجة  وهو  األخري،  القفل 
ختاًما ملوشحته بيأسه وقنوطه أن تثمر توسالته، 
وأن يتوصل برجائه إىل آماله من حمبوبته، مظهرًا 
يُقبل  وأال  دعاؤه،  ُيستجاب  أال  الكبري  ختوفه 
رجاؤه، مؤكًدا يف الوقت نفسه خشيته من أن يعود 
صراخه إليه، وأن يكون وقًفا عليه، أو أن يصبح 

يف هناية املضمار مبحوًحا جرّاء صراخه وأنينه.
اخلصم والقاضي: وخيتم الوشاح العربي األندلسي 	 

موسى بن عزرا هذه املوشحة العربية خبرجة عربية 
لفظًا ومعىن ومضمواًن وصورة وواقًعا، فهو يصّور 
نفسه أمام حمبوبته كاملظلوم أمام خصمه القاضي، 
مث خيتم موشحته عربيها وعربيها ابستفهام إنكاريٍّ 
عن نتيجة هذه احملاكمة اليت يراها غري عادلة رأي 
إذا كان  ينتصف من ظامله  لن  أنه  العني، ويؤكد 
ظامله قاضًيا حيكم بينهما، وهذه صورة من الصور 
التأثري  بفعل  وانتقلت  العريب،  الشعر  تناوهلا  اليت 

املوشحي إىل هذه املوشحة العربية األندلسية.
من 	  وغريه  العربي  املوشح  هذا  يف  يكن  مل  ولو 

عربية  خرجات  تضمنت  اليت  العربية  املوشحات 
فصيحة أو عامية إال هي لكفى أن تكون دلياًل على 
شدة أتثري املوشح العريب يف بنية املوشح العربي، 
والنماذج على تلك اخلرجات كثرية؛ إذ تصل يف 
تقدير أحد املستعربين Hebraistas Los إىل 
-144  ,1977  ,Yahalom) عربية.  خرجة  مائة 
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العربية 	  املوشحة  تناولتها  اليت  املضامني  هي  هذه 
أقفاهلا  مجيع  يف  عربية  لغة  اللغة  ولكن  السابقة، 
أغصان  من  فيها  مبا  اخلمسة  وأدوارها  اخلمسة، 
وأمساط ما عدا اخلرجة اليت جاءت عربية ِصرفة، 
اللغة  إىل  ترمجته  اجتهدُت يف  قد  النص  أن  ومع 

العربية إال أن الصورة يف جمملها لن تكتمل كما 
أريدها من خالل الرتمجة؛ ألن الرتمجة نقلت املعىن 
فقط، فتغرّيت األلفاظ عما وضعها عليه الوّشاح، 
وابلتايل فإن حروف الروّي يف القوايف أتثرت بفعل 
تغرّي الكلمات، وكذلك الوزن، ولكن الثابت بعد 
انحية،  من  للموشحة  التقرييب  املعىن  هو  الرتمجة 
واخلرجة العربية من انحية أخرى، ومن انحية اثلثة 
فإن عدد األغصان يف األقفال، وعدد األمساط يف 
األدوار جاء كما هو يف املوشح األم، والذي ورد 
تاله مخسة  بقفل، مث  استهل  اتًما؛ ألنه  موشًحا 
الغالبة  السمة  هي  وهذه  أقفال،  ومخسة  أدوار 
على املوشح العربي األندلسي، وهي كذلك من 
املظاهر اليت سار عليها املوشح العريب، ولكن مثة 
مناذج جتاوزت يف أقفاهلا اخلمسة والستة والسبعة.

الوزن 	  على  العربي  املوشح  هذا  أقفال  جاءت 
 »ha	mitpasset »َها-ِمْتبّسط  العربي 
العربية »البسيط«؛ ألنَّه أكثر األوزان  ويقابله يف 
الشعرية اليت جاءت عليها أو قريًبا منها املوشحات 
تتضح  وال  العربيُة،  ذلَك  هبا يف  وأتثرت  العربية، 
تفعيلة البحر البسيط أو اهلا-متبسط الواردة على 
فعلن  مستفعلن  فعلن***  مستفعلن  اهليئة:  هذه 
عليها  الرتمجة  صيغت  إذا  إال  الرتمجة،  حالة  يف 
اضطرارًا، بينما يتضح هذا الوزن بشكل واضح يف 
اخلرجة العربية اليت اختتم هبا املوشح، وقد جاءت 
سائر األقفال يف ذات املوشح على وزهنا وقافيتها، 
العربية  العربية، وأما تقطيع اخلرجة  ولكنها ابللغة 

عروضًيا فهكذا:
َوَخْصُمُه   قَاِض َمْن  َكاَن  َمْظُلْوًما  

َوَخْصُمُهْو/ قَاِضْي َمْنَكامنََْظ/   ُلْوَمْن  
ُمتـَْفِعُلْن    فـَْعُلْن ُمْستـَْفِعُلْن    فـَْعُلْن  
َمْن َحالُُه َهِذي؟ َهْل يـَنـَْتِصْف ابهلل  
َمْنَحْاهُلُْو / َهْاِذْي َهْليـَنـَْتِصْف/ بِْلاَلْْه  

ُمْستـَْفِعُلْن   فـَْعُلْن ُمْستـَْفِعُلْن  فـَْعالْن  
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نفسه 	  والوّشاح  ذاته،  حّد  يف  املوشح  هذا  أتثر 
مبظاهر عديدة يف املوشح العريب، منها:

استهالل املوشح ابلقفل األول، ويسمَّى »املطلع« 	 
أو »املذهب«، ليأيت تقليًدا للموشح العريب.

أن نوع هذا املوشح العربي يسمى »املوشح التام« 	 
وهو ما سار عليه السواد األعظم من املوشحات 

العربية.
شاكلة 	  على  قوافيه  يف  العربي  املوشح  هذا  سار 

من  مكّون  منها  قفل  ألنَّ كل  العريب؛  املوشح 
أربعة أغصان، وروي قافية الغصن األول: »ما«، 
والغصن الثاين »ِد« والثالث »الْه« والرابع »ِد«، 
وعلى هذه القافية والروي استمّر املوشح يف سائر 
أقفاله منذ املطلع حىت اخلرجة، ويالحظ يف اخلرجة 
أّن روي غصنيها الثاين والرابع »ِضي« و»ِذي«، 
احلال  أن  إال  العربية  يف  خمالًفا  ذلك  وإن كان 
خيتلف يف اللغات األعجمية؛ ألنَّ الضاد، والذال 
لروي  اإلسباين  التقسيم  ويف  »دااًل«،  تنطقان 
وقوايف األقفال فإهنم يضعوهنا على هذا النحو: »أ 
ب ج ب« ويعين أن عدد األغصان أربعة، وجاء 
الغصون األول »أ« بقافية، مث الغصن الثاين »ب« 
بقافية أخرى مغايرة لقافية »أ« مث الغصن الثالث 
فكان  والثاين  األول  الغصنني  عن  خمتلفة  بقافية 
بقافية  الرابع  الغصن  أتى  ذلك  بعد  رمزها »ج« 
مماثلة للغصن »ب« فُكّرَِر الرمز داللة على متاثل 
القافيتني يف الغصنني الثاين والرابع »أ ب ج ب«، 
وعلى هذا النحو سار التحليل املوسيقّي للمهتمني 
اإلسبان أبوزان املوشحات وقوافيها سواء أكانت 

عربية أم عربية.
هو 	  العربي  املوشح  هذا  من  األساس  الغرض  أنَّ 

»الغزل« فسار به على منوال املوشح العريب.
مديح 	  على  اشتمل  قد  العربي  املوشح  هذا  أنَّ 

الغزل  شخصية امسها يوسف، ومزج بني غرضي 

عند  ابرزة  مسة  وهي  واحد،  موّشح  يف  واملديح 
الوشاحني العرب.

تكّون هذا املوشح العربي األندلسي من املطلع، 	 
مث من مخسة أدواٍر ومخسة أقفاٍل، وأصبح بذلك 
جمموع أقفاله ستة أقفال، سائرًا على أصوله العربية.

بذلك 	  املوّشح ابخلرجة، وهو  الوّشاح هذا  اختتم 
يتتبع أثر املوشح العريب.

املوشح 	  هذا  يف  درجاته  أشد  العريب  التأثري  بلغ 
اليت  اخلالصة  العربية  خرجته  خالل  من  العربي 
جاءت لتختم املوشح، وبذلك يتجّلى التأثري من 

خالل:
الوشاح أ.  ضّمنه  الذي  العريب  اللغوي  املعجم 

موشََّحه، وهذا املعجم العريب يف حدِّ ذاته فاصل 
يؤكد املرحلة اليت وصل إليه املوشح العربي يف أتثره 

ابملوشح العريب.
السري على منوال املوشح العريب يف اشرتاط االختتام ب. 

خبرجة أعجمية )على غري لغة املوشح( أو عامية، 
وقد حقق هذا املوشح شرط العجمة من خالل 
اخلرجة العربية اليت وإن كانت يف نظران عربية إال 
أهنا يف نظر واضعها أعجمية؛ ألن املوشح عربي 

يف مجيع أقفاله وأدواره.
أنَّ هذه اخلرجة جاءت كذلك على ما ترد عليه ج. 

العربية؛ حبيث تقع –يف  املوشحات  اخلرجات يف 
القول، أو ما شابه ذلك، مثل:  الغالب- مقوَل 

قال، أنشد، غىن، صرخ....
يشرتك . 1 ما  من  أنه  رمبا  وهذا  ذلك،  إىل  يضاف 

ألسنتهم،  ابختالف  والوشاحون  الشعراء  فيه 
على  الداللة  يف  منه  يستفاد  قد  مؤشر  ولكنه 
التأثري، وهي تلك األفكار واملضامني واألساليب 
اليت وردت يف الغزل، وتشابه إىل حدًّ كبري ما ورد 
عامة،  العريب  الشعر  ويف  العربية،  املوشحات  يف 
ومن تلك السمات ما ورد يف هذا املوشح العربي 
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العينني، وحسن اخلدين،  من احلديث عن مجال 
وتشبيه  والظيب،  والغزال،  ابلبدر،  احملبوبة  وتشبيه 
العّشاق ابلقتلى، ومدى أتثري العيون يف العاشقني، 
لألجفان،  السيوف  استعارة  ذلك كذلك  ومن 

واحلديث عن الرغبة يف الثأر من القاتل.
وفيما يتعلق ابأللفاظ فإن هذا املوشح –كما هو . 2

ألفاظًا  تضمن  قد  املوشحات-  أغلب  يف  احلال 
يف غاية السهولة، وقرب التناول، من غري إقحام 
أللفاظ وحشية، أو موغلة يف القدم والغرابة، وعلى 
هذا املنهج سارت املوشحات العربية أسوة بنظريهتا 
العربية من انحية، وملا تفرضه روح اجلدة من انحية 
أخرى، ولكن املالحظ يف بعض املوشحات العربية 
من الذي مل يرد يف العربية استعماُل املعجم الديين 
التورايت يف بعض األحيان، على أن مثة استعمااًل 
كبريًا للمعجم الديين اإلسالمي، مبا فيه من ألفاظ 

دينية إسالمية.
ويف املقابل فإن خرجة هذا املوشح العربي اختلفت 
عن اخلرجة يف املوشح العريب –على الغالب- يف جانب 
التمهيد للخرجة؛ حيث مل ترد على لسان فتاة كما هي 
ويف  العربية،  املوشحات  من  األعظم  السواد  يف  العادة 
احلقيقة فإن هذه ليست صفة الزمة لكل موشح؛ فقد 
وردت موشحات عربية، ومل تكن على ألسنة الفتيات، 
على  للتعبري  جاءت  عربية  موشحات  وجد  أنه  كما 
ألسنتهّن، وبذلك فإن ورود اخلرجة على لسان فتاة ليس 
صفة الزمة اثبتة، وإن كان من مقومات التلذذ ابخلرجة 
سناء  ابن  صفاهتا  من  مجلة  إىل  ندب  اليت  املوشحية، 
(عباس، 1974، 236)،  الفريدة  )دار طرازه(  امللك يف 
وسار على منهجه يف ذلك كثري من املهتمني العرب، 
 Los واملستعربين Arabistas Los وعدد من املستعربني

.(Ounane, 2005, 513) .Hebraistas

ويضــاف إىل مجلــة األدلــة والرباهــني علــى تبعيــة 
املوشــح العــربي للموشــح العــريب ســريه علــى أثــره يف أنــواع 

اخلرجــات؛ فمــن املعلــوم أن اخلرجــة أنــواع:
موشحات 	  اختُتمت  فقد  الفصيحة:  اخلرجة 

وهناك خرجات  فصيحة،  خبرجات  وعربية  عربية 
عربية فصيحة يف املوشح العريب، ولكنها خالف 
األصل، ويف املقابل فإنَّ املوشح العربي قد اختتم 
أو  لغتهم،  يف  فصيحة  عربية  مبوشحات  كذلك 
يتأكد  وبذلك  العربية،  اللغة  يف  فصيحة  عربية 
العربية من  العربية يف  أحدثته  الذي  البالغ  التأثري 
الفصيحة  واخلرجات  عامة،  املوشحات  خالل 

خاصة.
املوشحات 	  من  النوعني  وكال  العامية:  اخلرجة 

العريب  املوشح  أن  إال  اخلرجة،  هذه  فيه  توافرت 
زاد  بينما  العربية،  العامية  اخلرجات  على  اقتصر 
عليه املوشح العربي أن ظهرت يف خامتته اخلرجة 

العامية العربية، والعربية.
اخلرجة الرومانثية: وهذه هلا ابب كبري، ومضمار 	 

يف  الرومانثية  اخلرجات  كثُرت  حيث  خطري؛ 
تكون  أن  إما  اليت  والعربي،  العريب  املوشحني 
عريب  موشحي  مذهب  وهذا  صرفة،  أعجمية 
انتقل إىل املوشح العربي، وإما أن تكون مزجًيا من 
العربية واألعجمية، فهذه أيًضا انتقلت إىل املوشح 
العربي، وهذا يف حد ذاته دليل يلحق أبدلة التبعية 
البنية، والعجب أن بعًضا من هذه اخلرجات  يف 
الرومانثية وردت يف املوشحات العربية، مث ضّمنها 

عدد من الوشاحني اليهود يف موشحاهتم.
رابًعا: موضوعات املوشحني العريب والعربي:

ظهرت املوشحات األندلسية أول األمر ألجل الغزل 
والغناء، مث اتسعت موضوعاهتا اليت تناولتها لتشمل غالًبا 
التقليدي،  العريب  الشعر  عليها  سار  اليت  املوضوعات 
بل إهنا يف بعض األحيان تتميز عليه بتناوهلا أكثر من 
موضوع، ومزجها بني أكثر من غرض، كما يلحظ يف 
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تداخل اخلمرايت ووصف الطبيعة والغزل.
لقد تطّور فن املوشحات األندلسية فأصبح يشمل 
موضوعات مثل: املديح، والراثء، والوصف، والتصوف، 
اجلليس،  اشتمل عدة  والنماذج على ذلك كثرية، وقد 
وديوان املوشحات، واملصادر األدبية اليت أوردت مناذج 
منها على عدد من املوشحات املبوبة على موضوعاهتا 

املتعددة.
إنَّ املوشحات العربية أيًضا تناولت موضوع الغزل، 
وهو موضوع مل يكن معهوًدا يف الشعر التقليدي العربي 
كما هو احلال يف الشعر العريب منذ اجلاهلية، وابلنظر 
جلملة املوشحات العربية األندلسية فإنه »لوحظ أن مثة 
مائيت موشحة عربية تتناول موضوعات حديثة )ابلنسبة 
ملا أَِلَفته العربية( وحوايل ثالمثائة موشحة تتناول الطقوس 
الدينية...، تضيف تلك اخلمسمائة موشحة عربية قيًما 
مجالية مبفردها، ولكنها إضافة إىل ذلك تربز العديد من 
العالقات  من  رائعة  مناذج  وتقّدم  واملقاطع،  األساليب 
املوشحات  ومع  بل  نفسه،  العربي  الشعر  مع  األدبية 

.)Yahalom, 1985, 5( .»العربية األندلسية
املوشحات  موضوعات  يف  املالحظ كذلك  ومن 
بنا  العربية املزج بني أكثر من غرض، وذلك مثلما مّر 
يف النموذج السابق املنسوب إىل موسى بن عزرا، الذي 
مزج فيه بني الغزل، واملديح، وعلى هذا سار العديد من 
املوشحات، ومن املعروف أنَّ املزج بني أكثر من غرض 
بعض  إن  حىت  أندلسي،  عريب  موشحي  مذهٌب  فين 
الدارسني واملهتمني اإلسبان أشار إىل ذلك يف حديثه 
غرضا  فيها  امتزج  اليت  العربية  املوشحات  إحدى  عن 
الغزل واملديح، وذلك عندما أكَّد أن الوّشاح أورد الغزل 
يف إحدى موشحاته لكي ميّهد به لالنتقال إىل غرض 

.)Saenz-badillos, 1990, 66( .املديح

خامتة
ختلص هذه الدراسة إىل أنَّ التأثري العريب يف األندلس 
ظاهٌر بنّي، ابتداًء من األدب اإلسباين الذي ال تزال آاثر 
بشكل  اترة  ثناايه،  يف  ابرزة  واإلسالمية  العربية  الثقافة 
جلّي، واترات بشكل دقيق وخفي، وال شك أن األدب 
السياسية  العظمة  أوج  يف  خاصة  األندلسي  العريب 
األندلس،  يف  واملسلمني  للعرب  واالقتصادية  والعلمية 
قد أثّر يف الثقافات السائدة آنذاك، وإذا كان ذا أتثري 
النصرانية  املمالك  اإلسباين يف حني كانت  األدب  يف 
فإنَّ أتثريه آكد  العرب واملسلمني،  العداء مع  أشد  يف 
قد  اليهود  أن  خصوًصا  العربي،  األدب  على  وأوضح 
عاشوا أمجل عصورهم الذهبية يف ظالل املسلمني، وبلغوا 
من املناصب واملناقب يف البالط األندلسي، وال يستطيع 
يف  املهتمني  بعض  تباين  وإن  التأثري  ذلك  إنكار  أحد 
ال  اليت  التأثري  من  ظاهرة  إزاء  ولكننا  وقوته،  مقداره 
تزال ابرزة يف األدب العربي بوجه عام، ساعد يف ذلك 

العناصر اآلتية:
التوافق . 1 نقاط  من  والعربية  العربية  اللغتني  بني  أنَّ 

اجلزيرة  شبه  يف  لغتني  بني  يكن  مل  ما  والتشارك 
التارخيي،  اللغتني  امتداد  أن  والشك  اإليبريية، 
والتقائهما البعيد أكرب األثر يف ترسيخ ظاهرة التأثر 

والتأثري.
املذهل، . 2 التطور  العربية مرت مبراحل من  اللغة  أنَّ 

وسلم-  عليه  –صلى هللا  النيب  بعثة  بعد  سيما  ال 
وبعد نزول القرآن الكرمي، وامتداد رقعة العامل العريب 
واإلسالمي، واحتكاك الثقافة العربية بفارس والروم 
إىل  إضافة  واألندلس،  وإفريقية  اهلند  إىل  ووصلها 
مرحلة الطفرة العلمية الكبرية اليت حدثت يف املشرق 
مثارها،  أزكى  حينها  يف  األندلس  قطفت  العريب، 
إىل  فعاًل  أدى  ما  وهو  عليها،  وزادت  طورهتا  مث 
انبهار اليهود، ال سيما العارفني منهم ابللغة العربية 
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والشعر العريب، وهو ما نتج عنه فيما بعد من حماولة 
العريب،  واألدب  العربيَة  اللغَة  العربية  اللغة  حماكاة 
فكان ذلك متاًحا يف األندلس أكثر من غريها من 
البيئات؛ نظرًا ألهنا كانت املناخ األكثر انفتاًحا بني 
اليهود  ولكثرة  جانب،  من  والدايانت  احلضارات 
الذين عاشوا يف ظالل الدولة اإلسالمية إىل جوار 

احلضارات األخرى يف األندلس.
منقوصة . 3 غري  ووافية  حقوقهم كاملة  اليهود  َأْخذ 

التعايش مع  بذلك  املسلمني، واستطاعوا  يف زمن 
والديين  واللغوي  والثقايف  احلضاري  املكّون  هذا 

والسياسي اجلديد الذي عاش اليهود يف ظله.
زمن . 4 اليهود  عليها  ُأكره  اليت  العزلة  ملرحلة  كان 

القوط، مث انفتاحهم أمام الشعوب زمن املسلمني، 
وما كان يتسم به احلكام والسالطني املسلمون من 
العدالة أكرُب األثر يف قبول التأثري العريب يف العربية.

كان من أكرب العوامل املساعدة على التأثري العريب . 5
يف العربي عودة الشاعر اليهودي دوانش بن لربط 
من   Labrat  ben  Dunash ָלְבָרט،  ֵבּן  הלוי  דֹוָנש 

املشرق إىل املغرب العريب، بعد أن تعلم الثقافة العربية، والشعر 
العريب، واستطاع إدخال كثري من املضامني الشعرية العربية يف 
الشعر العربي، ومن أمهها الوزُن والقافية، فساعد على فتح 
الباب مبصراعيه أمام التأثري العريب يف الشعر العربي، وكان 
من نتائجه ظهور املوشحات العربية كتقليد فين للموشحات 

العربية األندلسية.
مــن  العــريب األندلســي  للشــعر  مــا  وبعــد أن أتكــد 
أتثري كبري يف الشــعر العربي، جتدر اإلشــارة إىل أن النظم 
العــريب بشــقيه: الشــعر واملوشــحات قــد كان لــه حضــوره 
الكبــري يف الشــعر العــربي، واملوشــحات العربيــة، بغــض 
النظــر عمــن قــال أبن املوشــح العــربي أقــدم مــن املوشــح 
العــريب، ومــن مثَّ فــإنَّ التأثــري عكســي، وقــد توصلــت هــذه 
غــري صحيــح،  ذلــك  أن  إىل  أيدينــا  بــني  الــيت  الدراســة 
وأن التأثــري العــريب، والتبعيــة العربيــة للموشــحات العربيــة 

أمامهــا،  الوقــوف  جيــدر  الــيت  املســّلمات  مــن  أضحــى 
وذلــك للمســوغات اآلتيــة:

فهو . 1 املوشح؛  مصطلح  وأوهلا  األدلة  أبسط  أن 
فكلمة  النجار واألصل واألرومة؛  مصطلح عريب 
وأجزاؤه  املوشح  وعناصر  عربية،  »موشح« كلمة 
والغصن،  والقفل،  املطلع،  مثل:  عربية،  كلها 
يف  هي  وهي كما  واخلرجة،  والسمط،  والدور، 
العربية دون تغيري إال يف مالمح نطقها، ولو كان 
وملا  االسم،  هذا  له  اختري  ملا  أعجميًّا  أو  عرباًي 
مولود  هو  وإمنا  عربية،  مبسميات  أجزاؤه  مسيت 
ذلك  يكن  مل  وإن  العربية،  الثقافة  ومسته  عريب 
دلياًل قاطًعا فبه وبغريه من األدلة األخرى تتشكل 
مالمح عربية املوشح، دون النظر إىل ما سواها من 

االحتماالت القائمة على الفرضيات.
للموشح . 2 واضًحا  تقليًدا  يعد  العربي  املوشح  أنَّ 

العريب األندلسي فضاًل عن أن الشعر العربي املوزون 
واملقفى قد أتثر يف بنائه وموسيقاه ابلشعر العريب 
أو  الكاملة،  العربية  أن اخلرجات  العمودي، كما 
املعجم اللغوي العريب املاثل يف اخلرجات الرومانثية 
أسبقية  على  تؤكد كلها  العربية  املوشحات  يف 
واألجزاء،  واألقسام،  فالتسمية،  العريب؛  املوشح 
واألنواع، وشروط اخلرجة ولغتها، ومساهتا اللفظية 
املوشح  أسبقية  على  مجلتها  يف  تربهن  واملعنوية 
البارز  أتثريه  وعلى  انحية،  من  األندلسي  العريب 
والقوي يف املوشح العربي األندلسي وفًقا للنماذج 

املوشحية اليت وردت يف هذه الدراسة.
التمسك . 3 شديدو  أهنم  اليهود  عن  املعروف  من 

األديب  التأثري  أن  افرتضنا  ولو  وثقافتهم،  بلغتهم 
فيه  تشرتك  رحب  جمال  خاصة  والشعري  عامة، 
البحت من  اللغوي  التأثري  الثقافات واألمم، فإن 
اخلرجات  أو  الصرفة،  العربية  اخلرجات  خالل 
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املختلطة بني عدة لغات منها العربية دليل يضاف 
إىل األدلة املرجحة لعربية املوشح.

البالغ . 4 وأتثريه  العربية،  املوشح  أصول  يؤكد  ومما 
على العربية عامة أن املعجم اللغوي العريب الذي 
تضمنته الكثري من خرجات املوشح العربي يشتمل 
يف جممله -إضافة إىل غري ذلك- على معجم دييّن 
إسالمي واضح، معما يف أرابب هذه الداينة من 
فظهرت  العربانية؛  وطقوسهم  بتقاليدهم  متسك 
من  واملسلمون،  العرب  يستخدمها  دينية  ألفاظ 

مثل: وهللا، ابهلل، رب العاملني.. 
أنَّ حجة من يرى أسبقية املوشح العربي على العريب 
من أمثال مّياس ابيّيكروسا (Millás Vallicrosa) حجٌة 
تفتقر إىل احلجة؛ ألهنم تعللوا ابلتدوين، وحنن نعلم أن 
املوشحات العربية –كما أشارت إليه هذه الدراسة- مل 
التدوين  ألّوليَّة  فليس  مثَّ  ومن  والتدوين،  ابحلفظ  حتظ 
املصادر  ألنَّ  األسبقية؛  على  ابحلكم  القطع  يف  أْولويٌّة 
العربية األوىل أشارت إىل نشأة املوشح العريب األندلسي 
املصادر  وتلك  منه،  بنماذج  االستشهاد  وأتليفه، دون 

أقدم بكثرٍي من أول موشح عربي مدّون.
أن . 5 على  ابملوشحات  واملهتمون  الدارسون  أمجع 

األقفال تتحد يف أوزاهنا وقوافيها، كما أهنم أمجعوا 
يف  وأنه  خرجة،  يسمى  األخري  القفل  أن  على 
الوشاح من موشحته، مث  الغالب أول ما يصنعه 
يبين عليه سائر األقفال؛ إذن فإن اخلرجة العربية يف 
املوشح العربي بناء على ما سبق التنويه إليه أول 
وقافيتها  بوزهنا  يلتزم  مث  العربي،  الوشاح  يبنيه  ما 
يف سائر األقفال العربية الواردة يف موشحته، من 
املوشح  القوي يف  العريب  التأثري  ندرك حجم  هنا 
يف كوهنا  اخلرجة  على  يقتصر  مل  الذي  العربي، 
عربية، وهذا يف حد ذاته ظاهرة يف التأثري، وإمنا يف 
إلزام سائر األقفال هبذا التأثري الذي طال املوشح 

من مطلعه إىل خرجته.

الدراسة أن . 6 إليها هذه  النتائج اليت توصلت  ومن 
منذ  عديدة  مبراحل  مّر  األندلسي  العريب  املوشح 
على صورته  استقر  أن  إىل  تطّور خالهلا  نشأته، 
النهائية اليت بني أيدينا، كما أن من املعروف أن 
اليهود أهل كتابة وتدوين، وقد دّونوا موشحاهتم 
ابختالف  العربية  املوشحات  تلك  العرب،  قبل 
خرجاهتا جاءت كذلك على الصورة النهائية اليت 
أتساءل  العربية، وهنا  املوشحات  عليها  استقرت 
وموشحاهِتم  أشعاَرهم  يدونون  الذين  أولئك  عن 
وعدم تدوينهم للموشحات العربية يف أثناء مراحل 
تطّورها، ومن مثَّ فإننا ال جند أية موشحة عربية قبل 
اكتماهلا على أيدي الوشاحني العرب األندلسيني، 
وهذا يقودان إىل القول: إن املوشحات العربية يف 
صورهتا النهائية قد أتثرت ابملوشحات العربية بعد 

أن اكتملت صورهتا.
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 إسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيمي لدى القيادات األكادميية النسائية وعالقتها
 ابالغرتاب الوظيفي لدى املوظفات اإلدارايت جبامعة الباحة

د. رمحة بنت حممد الغامدي
األستاذ املشارك يف اإلدارة والتخطيط الرتبوي، كلية الرتبية- جامعة الباحة

Strategies for managing organizational conflic by academic female leaders 
and their relationship to job alienation among administrative employees at 

Al-Baha University
Dr. Rahma Mohamed Alghamdi

Associate Professor Educational Management and Planning, Education- Al -Baha University 

 الكلمات املفتاحية: إسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيمي، االغرتاب 
الوظيفي، املوظفات اإلدارايت،جامعة الباحة.

امللخص: يهدف البحث إىل حتديد درجة ممارسة القيادات األكادميية 
ابالغرتاب  وعالقتها  التنظيمي،  الصراع  إدارة  إلسرتاتيجيات  النسائية 
البحث  عينة  تكوَّنت  الباحة،  جبامعة  اإلدارايت  املوظفات  لدى  الوظيفي 
إسرتاتيجيات  استبانة  بناء  مت  الباحة.  جبامعة  إدارية  موظفة   )225( من: 
إدارة الصراع التنظيمي واستبانة االغرتاب الوظيفي، ومت التحقق من صدقهما 
النتائج  الوصفي االرتباطي. وتوصلت  املنهج  البحث على  اعتمد  وثباهتما. 
متوسطة  بدرجة  التنظيمي كانت  الصراع  إدارة  إسرتاتيجيات  أنَّ ممارسة  إىل 
التوايل  على  اإلسرتاتيجيات  ترتيب  وكان   ،)3.354( بلغ  حسايب  مبتوسط 
بدرجٍة  التعاون(  )إسرتاتيجية  يليه  مرتفعة،  بدرجٍة  التسوية(  )إسرتاتيجية 
مرتفعة، يليه )إسرتاتيجية اجملاملة( بدرجٍة متوسطة، مث )إسرتاتيجية التجنب( 
منخفضة،  بدرجٍة  السلطة(  استخدام  )إسرتاتيجية  وأخريًا  متوسطة،  بدرجة 
كما أظهرت النتائج أن مستوى االغرتاب الوظيفي كان منخفًضا ومبتوسط 
حسايب بلغ )2.346(. أما ترتيب األبعاد فكانت على التوايل بعد )الشعور 
مبستوى  الذات(  عن  )االغرتاب  بعد  يليه  متوسط،  مبستوى  ابلعجز( 
منخفض، يليه )العزلة االجتماعية( مبستوى منخفض، مث بعد )الالمعيارية( 
مبستوى منخفض، وظهرت فروق ذات داللٍة إحصائيٍة يف إسرتاتيجية التجنب 
العلمي  املؤهل  متغري  لصاحل  التنظيمي  الصراع  إدارة  إسرتاتيجيات  كإحدى 
األقل، بينما ال توجد فروق دالة يف األبعاد األخرى، أو الدرجة الكلية تعزى 
لطبيعة العمل ومتغري سنوات العمل، وظهرت فروق ذات داللة يف تقدير بعد 
االغرتاب عن الذات تعزى للمؤهل العلمي، لصاحل املؤهل العلمي األعلى، ومل 
تظهر فروق دالة تبًعا لطبيعة العمل وسنوات العمل، ووجود فروق ذات داللة 
ذوي سنوات  لصاحل  العمل  إىل سنوات  تعزى  ابلالمعيارية  الشعور  بعد  يف 
العمل من 5	10. وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة 
وإسرتاتيجية  التسوية،  وإسرتاتيجية  التعاون،  إسرتاتيجية  أبعاد  بني  إحصائية 
اجملاملة، والدرجة الكلية لالغرتاب الوظيفي، ووجود عالقة ارتباطية إجيابية بني 

إسرتاتيجية استخدام السلطة، والدرجة الكلية لالغرتاب الوظيفي.

Key words: Organizational conflict managing , strategies, 
Abstract: job alienation, administrative employees, Al-Baha Uni-
versity.

The research aims to determine the degree of practicing Strate-
gies for conflict organizational managing by academic female lead-
ers and their relationship to job alienation among administrative 
employees at Al-Baha University The sample consisted of (225) 
administrative employees at Al-Baha University. The questionnaire 
of strategies for managing organizational conflict and the job alien-
ation were built, and the validity and reliability were verified . The 
correlative descriptive approach is used. The results found that the 
use of conflict organizational management strategies was a medi-
um degree with a means (3.3548). The ranking of strategies was 
consequently: (compromising strategy) with a high degree, then 
(collaboration strategy) with a high degree, followed by (courte-
sy strategy) with a medium degree, then (avoiding strategy) with a 
medium degree, and finally (obligating(power) strategy) with a low 
degree. The results also showed that the level of job alienation was 
low with a means (2.3464). As for the order of the dimensions, they 
were respectively: (powerlessness feeling) with a medium level, 
then (self-strangement) with a low level, followed by (social iso-
lation) with a low level, and then (normlessness) with a low level.
There is a statistical significant differences in the strategy of avoid-
ing due to an academic qualification variable, while there were no 
significant differences in other dimensions or the total degree due 
to the nature of work and years of work variables. There is a signifi-
cant differences in the estimate of self-estrangement due to scientif-
ic qualification , and there is no significant differences according to 
the nature of work and years of work. There is negative correlation 
between a cooporation compromising and the total the degree with 
job alienation. There is appositive correlation between obligating 
strategy and job alienaion.
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مقدمة:
تشهد املؤسسات التعليمية اهتماًما ابملوظفني والبحث 
ملا  مشاركتهم؛  وحتقيق  لتحفيزهم  املناسبة؛  الطرق  عن 
لذلك من أثر يف تشكيل سلوكهم التنظيمي، واالرتقاء 
بعضهم  مع  املوظفني  لتفاعل  ونظرًا  أدائهم،  مبستوى 
نتيجة  صراع؛  بينهم  ينشأ  قد  العمل  بيئة  يف  البعض 
طرف  من كل  وكمحاولة  املصاحل،  يف  تعارض  لوجود 
العمل على حتقيق مصاحله حىت وإن أدت إىل اإلضرار 
ابلطرف اآلخر؛ لذا يربز دور اإلدارة الفاعلة يف التعامل 
مع الصراع وإدارته بكفاءة؛ لتحقيق نتائجه اإلجيابية أو 

السلبية. آاثره  التخفيف من 
للتأثري على  فالصراع "عمل مقصود من طرف ما، 
طرف آخر، بشكل يؤثر سلًبا على قدرة ذلك الطرف، 
ويعيق حتقيق أهدافه وخدمة مصاحله" )القريويت، 2012، 
258(. ويظهر "اخلالف بني العمال فيما بينهم، وبني 
العمال واإلدارة كنتيجة مباشرة عن االختالف يف القيم 
والثقافات وتداخل األدوار" )الدراجي،2017، 72(. 
ويتجلى الصراع التنظيمي يف العملية التفاعلية اليت تظهر 
يف عدم التوافق، أو االختالف، أو التنافر داخل الكيان 
االجتماعي، أو بني األفراد، أو اجملموعات، أو املنظمات 

 (Rahim, 2010(
من  التنظيمي  الصراع   (2010)  Rahim وتناول 
خالل ثالث وجهات نظر خمتلفة: فالنظرة الكالسيكية 
ابلكفاءة  يضر  الصراع  أنَّ  افرتضت  التنظيمي  للصراع 
التنظيمية؛ لذا جيب التقليل منه يف املنظمات، واستندت 
والتعاون،  االنسجام،  أنَّ  افرتاض  على  النظرة  هذه 
أمَّا  التنظيمية،  الفعالية  لتحقيق  الصراع ضرورة  وغياب 
نظرة علماء السلوك فتعتمد على حتليل السلوك الفردي، 
التوتر،  من  احلد  يف  والرغبة  الدافع  لديهم  األفراد  وأنَّ 
وضرورة اختاذ اخلطوات أو الرتتيبات اليت من شأهنا تقليل 
التوتر داخل األفراد. بينما ترى نظرة الصراع التفاعلي أن 
املنظمة ليس االنسجام،  التوتر أمر طبيعي وأن هدف 

ولكن تصميم نظام قادر على التعرف على املشكالت 
منه يف  مفر  أمر ال  الصراع  تواجهها وحلها؛ ألنَّ  اليت 
إدارة  إجراءات  تضمني  يتم  أن  املهم  ومن  املنظمات، 

املنظمات.  تصميم  الصراع يف 
ومن املسلم به أنَّ الصراع ضمن حدود معينة ضروري 
الذي  املدى  إىل  وظيفًيا  يكون  أن  وميكن  لإلنتاجية، 
للمشكالت،  اإلبداعية  احللول  صياغة  إىل  فيه  يؤدِّي 
أو التحقيق الفعال ألهداف النظام، وأنَّ وجود الصراع 
املنظمات  يف  تعارض  وجود  عدم  أو  طفيفة،  بصورة 
Rahim & Bono- )يؤدي إىل الركود، والقرارات السيئة 

.(ma, 1979

املستوايت  حسب  املنظمات  يف  الصراع  ويتنوع 
نفسه،  الفرد  داخل  الصراع  إىل:  اإلداري  التنظيم  يف 
داخل  اجلماعات  بني  والصراع  األفراد،  بني  والصراع 
)القريويت،2012(،  املنظمات  بني  والصراع  املنظمة، 
ويف  الرمسي،  وغري  الرمسي  التنظيم  يف  الصراع  و"حيدث 
االجتاه األفقي والعمودي، وله نتائجه السلبية، واإلجيابية 
وخمرجات  مدخالت  بني  ابلتوازن  اإلخالل  حيث  من 

.)72 )الدراجي،2017،  التنظيم" 
وللصراعات التنظيمية أسباب متنوعة ذكرها القريويت 
القرارات  اختاذ  منط  يف   )2017( والعميان   )2012(
ابملشاركة، وتعدد الوحدات اإلدارية يف التنظيم، وتفاوت 
املراكز االجتماعية للموظفني، وعدم وجود تقنني واضح 
األداء  لتقييم  املتبعة  املعايري  وتفاوت  واملهام،  لألدوار 
وحتديد املكافآت، وتعدد املستوايت اإلدارية، وحمدودية 
أو  والتعارض  اقتسامها،  يف  التشارك  وضرورة  املوارد 

التغيري يف األدوار، واالختالف يف الثقافة.
حتمي  أمر  التنظيمي  الصراع  أنَّ  يتضح  سبق  مما 
من  العديد  عنه  وينتج  جتاوزه،  ميكن  ال  ابملنظمات 
ودائمة  جديدة  طرق  فتح  يف  واملتمثلة  اإلجيابية  اآلاثر 
وتوضيح  والنمو،  واإلبداع  االبتكار  وحتفيز  لالتصال، 
بعض  تشخيص  يف  تساعد  قد  ومعلومات  حقائق 
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تعليمية  خربة  وتكوين  املنظمة،  يف  الفعلية  املشكالت 
جديدة للموظفني، وتوضيح القضااي مثار اخلالف بني 
التنظيمي، وحتسني األداء  القرار  األفراد، وحتسني اختاذ 
اآلاثر  من  عدد  للصراع  أنَّ  واجلماعي، كما  الفردي 
السلبية املتمثلة يف تقدمي املصلحة اخلاصة على حساب 
عن  واجلهد  األفكار  وحتول  للمنظمة،  الكلية  املصلحة 
التعاوين  العمل  وإعاقة  املنظمة،  يف  احلقيقية  املهمة 
اجلماعي، كما يعد مرض لصحة املنظمة؛ نتيجة لعدم 
وجود مهارات قيادية، كما قد يتسبب يف زايدة ضغوط 
بني  االتصال  وتقليل  الرضا،  وعدم  واإلرهاق  العمل 
األفراد واجلماعات مبا يشكل مناخ من الريبة والشك، 
واخنفاض األداء الوظيفي، والتأثري على االلتزام التنظيمي 
 (Rahim,) 378-381)؛   ،2017 )العميان،  والوالء 

.2001, 7

إال أنَّ اختالف أثر الصراعات يف العمل يعتمد على 
إسرتاتيجية التعامل معها وإدارهتا بطريقة مناسبة، والذي 
يتأثر بطبيعة االتصال والتفاعل بني الرؤوساء واملرؤوسني 
استخدام  إن  حيث  مًعا؛  املرؤوسني  أو  العمل  يف 
املنظمة  متاسك  إىل  يؤدي  املناسبة  اإلسرتاتيجيات 

للصراع. السلبية  اآلاثر  من  احلد  أو  والتقليل 
النزاعات  الصراع يف حتديد  إدارة  مهمة  تظهر  وهنا 
 (UnNissa, عليها  والقضاء  العمل  مكان  يف  السلبية 
ذلك  ويتضمن   Jhatial, Sindh & Sindh ,2018)

وأساليب  الصراع،  يف  املناسب  والتدخل  التشخيص 
مصادره  وحتديد  األشخاص،  بني  الصراع  مع  التعامل 

.(Rahim, 2001)

إدارة  ألساليب  منوذًجا   (2010)  Rahim وقدَّم 
الصراع بوصف عمليات الصراع والتفاوض ابإلشارة إىل 
اليت  الدرجة  )أي  ابلنفس  االهتمام  أساسيني:  بعدين 
يهدف هبا األفراد إىل إشباع اهتماماهتم اخلاصة يف إدارة 
عمليات الصراع(، واالهتمام ابآلخرين )أي الدرجة اليت 

حياول األفراد حتقيقها مع قلق الطرف اآلخر املتورط يف 
الصراع(.

تبين  عليهم  بفعالية  دورهم  القادة  يؤدِّي  وحىت   
إسرتاتيجيات مناسبة إلدارة الصراع وهي: آليات وطرق 
داخل  االختالف  مواقف  مع  للتعامل  القادة  ميارسها 
القائد  وعلى  وعيوب،  مزااي  إسرتاتيجية  ولكل  املنظمة 
الفعال اختيار اإلسرتاتيجية املالئمة إلدارة موقف الصراع 
)Rahim,2001؛  من:  ذكرها كالًّ  تتنوع كما  واليت 
املعشر،2005؛ القريويت،2012؛ العميان،2017( فيما 

يلي:
- مناقشة 	 على  وتعمل  التعاون  إسرتاتيجية 

االختالفات املوجودة بني األطراف املتصارعة لتوظيف؛ 
اجلميع  يرضي  والوصول حلل  األطراف،  الصراع لصاحل 
اإلسرتاتيجية  هذه  وتتسم  الطرفني،  حاجات  ويليب 
اإلنسانية  والعالقات  للقوة  واللجوء  والتعاون،  ابحلزم، 
ابهتمام كبري  اإلسرتاتيجية  هذه  وتتميز  بدرجة كبرية، 

التنظيم. داخل  واألداء  ابلفرد 
- التنازل؛ حيث يتصرف 	 إسرتاتيجية اجملاملة أو 

القائد وكأن الصراع سيزول مبرور الوقت، ويقلل من شأن 
املشرتكة  االتفاق  أوجه  على  ويركز  االختالف،  نقاط 
بني أطراف الصراع، ويسعى الفرد إىل اعتبار اهتمامات 
اليت  اهتماماته  حساب  على  وحيققها  اآلخر  الطرف 
يهملها، وتتميز هذه اإلسرتاتيجية ابهتمام عاٍل ابألفراد 

واهتمام متدٍن ابإلنتاج.
- إذا 	 بفعالية  وتستخدم  التسوية  إسرتاتيجية 

وجهات  تقريب  يتم  وهنا  الصراع،  طريف  قوة  تساوت 
النظر حول نقاط اخلالف، ويتم اقرتاح حلول ملشكالت 
املختلفة،  النظر  بني وجهات  املواءمة  على  بناًء  العمل 
ابألفراد  معتدل  ابهتمام  اإلسرتاتيجية  هذه  وتتميز 

املنظمة. يف  واإلنتاج 
- أحد 	 يتعمد  حيث  التجنب؛  إسرتاتيجية 

ينسحب  أو  الصراع  عن  تركيزه  يبعد  أن  يف  األطراف 
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الوقوف إىل جانب أحد  الصراع، أو جتنب  من جماهبة 
واألطراف  ابلنفس  قليل  ابهتمام  ويتميز  األطراف، 
األخرى، وتتميز هذه اإلسرتاتيجية ابهتمام قليل ابألفراد 

وابإلنتاج.
- إسرتاتيجية استخدام السلطة؛ حيث يتم كبت 	

الصراع واللجوء إىل القوة إلهناء الصراع.

الصراع  إدارة  إبسرتاتيجيات  اإلملام  عدم  ويؤدِّي 
الصراع  تفاقم  إىل  واملوظفني  العمل  على  وأتثريها 
التوتر  إشاعة  من  ذلك  على  يرتتب  وما  ابملؤسسات، 
األهداف  حتقيق  يعوق  مما  املوظفني؛  بني  والتفكك 
واجلودة  الكفاءة  مستوى  وتدين  ابملشكالت  والوقوع 
االغرتاب  على  مباشرة  بصورة  والتأثري  )هدية،2017)، 
الوظيفي للموظفني )العطار،2010)، والتأثري على الوالء 
التنظيمي )أبو سنينة والبيايت،2013(، كما تنعكس آلية 
إدارة الصراع على األداء الوظيفي، والتأثري على سلوك 
واجتاهات األفراد يف اختاذ القرارات )الوراقي،2018(، 
 (Hussein, Al-Mamary وااللتزام التنظيمي للموظفني

.& Hassan, 2017)

بعض  اجتهت  التنظيمي  الصراع  إدارة  وألمهية 
لتقدير استخدام إسرتاتيجيات إدارة الصراع  الدراسات 
كدراسة املعشر (2005) واليت هدفت إىل التعرف على 
الدوائر  التنظيمي يف  الصراع  إدارة  املتبعة يف  األساليب 
احلكومية يف األردن من وجهة نظر املوظفني. وأظهرت 
يليه  التعاون يعد األكثر استخداًما  النتائج أنَّ أسلوب 
التسوية مث التنافس فالتجنب، وأخريًا التنازل، وقد تبني 
وجود فروق يف تطبيق األساليب تعزى للمؤهل العلمي 

والوظيفة.
وأجرى درادكة (2011) دراسة هدفت ملعرفة ممارسة 
الصراع من وجهة  إدارة  الرتبويني إلسرتاتيجيات  القادة 
نظر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة الريموك، واشارت 
إدارة  إسرتاتيجيات  ممارسة  مستوى  أن  إىل  النتائج 

الصراع كان متوسطًا على مجيع اإلسرتاتيجيات، وكان 
ترتيب اإلسرتاتيجيات على التوايل: املشاركة، واإلجبار، 
واملواجهة، والتجنب، والتسوية، ومل تظهر فروق دالة يف 
ممارسة اإلسرتاتيجيات تعزى ملتغري عدد سنوات اخلربة.
إىل  هدفت   (2014) والضواين  للشايع  دراسة  ويف 
التعرف على أساليب إدارة الصراع جبامعة القصيم من 
وجهة نظر القادة وأعضاء هيئة التدريس، وقد توصلت 
هي  الصراع  إدارة  إسرتاتيجيات  ترتيب  أنَّ  إىل  النتائج 
والسلطة،  والتسوية،  والتوفيق  والتعاون،  التكامل 

واجملاملة.  واإلجبار، 
وقام هدية (2017) بدراسة استهدفت التعرف على 
طبيعة الصراع التنظيمي، وأساليب إدارته لدى القيادات 
األكادميية بكلية الرتبية جبامعة امللك خالد، وقد توصلت 
النتائج إىل أنَّ أعلى أساليب إدارة الصراع ممارسة على 
وأسلوب  الوسط،  واحلل  اجملاملة،  أسلوب  التوايل: 
التعاون، وجاء أسلويب استخدام السلطة والتجنب األقل 
ممارسة، وظهرت فروق دالة تعود ملتغري الرتبة العلمية. 

بعض  على  التنظيمي  الصراع  إدارة  أثر  ولتحديد 
إىل  هدفت  بدراسة   (2007) العصري  قام  املتغريات 
الكشف عن العالقة بني إدارة الصراع والرضا الوظيفي 
اليمن،  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  العاملني  لدى 
إلدارة  إتباًعا  األساليب  أكثر  أنَّ  النتائج  وأوضحت 
الصراع،  انكار  وأسلوب  اإلجبار،  أسلوب  الصراع هو 
وجاء أسلوب التهدئة واحلل الوسط يف مقدمة األساليب 
اليت يرضا عنها املرؤوسني، ومل يفضل العاملني أسلوب 
هو  العاملني  من  رضا  األساليب  أقل  وأن  املواجهة. 

القوة. وأسلوب  التدخل  وعدم  التجنب  أسلوب 
وقام أبو سنينة والبيايت (2014) بدراسة هدفت إىل 
الكشف عن مستوى إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري 
وعالقته  عمان،  حمافظة  يف  احلكومية  الثانوية  املدارس 
مبستوى الوالء التنظيمي للمعلمني، وأظهرت النتائج أنَّ 
مستوى إدارة مديري املدارس للصراع التنظيمي متوسط، 
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التنظيمي  ووجود عالقة دالة بني مستوى إدارة الصراع 
دالة  فروق  وجود  وعدم  للمعلمني،  التنظيمي  والوالء 
ملستوى إدارة املديرين للصراع التنظيمي تبًعا ملتغري اخلربة.
الكشف  إىل  هدفت   (2017) للعمري  دراسة  ويف 
واملديرات،  للمديرين  التنظيمي  الصراع  مستوى  عن 
يف  واملعلمات  للمعلمني  التنظيمي  ابلوالء  وعالقته 
إدارة  مستوى  أن  إىل  النتائج  وأشارت  إربد.  حمافظة 
وجاء  متوسط،  واملديرات  للمديرين  التنظيمي  الصراع 
اهليمنة يف  األول وأسلوب  الرتتيب  التعاون يف  أسلوب 
املرتبة األخرية، وقد تبني وجود عالقة ارتباطية دالة بني 
التنظيمي  التعاون، والتسوية، واجملاملة، والوالء  أسلوب 
للمعلمني واملعلمات وعالقة سلبية بني أسلويب اهليمنة، 

التنظيمي.  والوالء  واجملاملة، 
دراسة يف   (2018)  Un Nissa et al. أجري  كما 
اجلامعات احلكومية يف مقاطعة السند وهدفت إىل حتديد 
كيفية التعامل الفعلي مع الصراع ابلعمل من وجهة نظر 
أعضاء هيئة التدريس. وتبني أنَّ ممارسة أسلوب اإلدارة 
ابهليمنة يؤدي إىل شعور املوظفني ابالنسحاب النفسي 
من العمل، واتضح أن ممارسة إدارة الصراع ابملساومة له 

ارتباط ابلرضا.
وقام  Ha Choi& (2018) بدارسة أتثري ثقافة إدارة 
الفردي  للمستوى  وفًقا  الوظيفي  الرضا  على  الصراع 
يف  البنوك  صرايف  على  ابلتطبيق  العمل  يف  واإلنتاجية 
الوالايت املتحدة وكوراي. وأشارت النتائج إىل أنَّ ثقافة 
إدارة  وأن  إجيايب،  أتثري  هلا  التعاونية كان  الصراع  إدارة 
الصراع السائدة كان هلا أتثري سليب على الرضا الوظيفي. 
وارتبطت ثقافة إدارة الصراع السائدة إجيااًب ابإلنتاجية، 
ابلرضا  إجيااًب  ابلتجنب  الصراع  إدارة  ارتبطت  كما 

يف كوراي. الوظيفي 
إىل  هدفت   (2018) للوراقي  نظرية  دراسة  ويف 
الوظيفي  ابألداء  التنظيمي  الصراع  إدارة  عالقة  حتديد 
يف املؤسسات التعليمية وتوصلت إىل أن عدم استخدام 

إىل زايدة  يؤدي  الصراع  إدارة  مناسبة يف  إسرتاتيجيات 
يف  للصراع  السلبية  املساوئ  وظهور  الصراع  حدة 

املؤسسات.
وقام أبو بكر وأمحد (2020) بدراسة للتعرف على 
اهلناء  من:  وكل  الصراع  إدارة  أساليب  بني  العالقة 
هيئة  أعضاء  لدى  البحثية  الذات  وفاعلية  الوظيفي 
إىل وجود  النتائج  توصلت  وقد  املنيا،  التدريس جبامعة 
والتسوية واهلناء  والتفاوض  التعاون  أساليب  عالقة بني 
الوظيفي وفاعلية الذات الوظيفية. ووجود عالقة سلبية 
أساليب  أكثر  وأنَّ  واإلجبار.  التجنب  أسلويب  مع 
التعاون،  التوايل: أسلوب  الصراع استخداًما على  إدارة 
اإلجبار  أسلوب  والتجنب وكان  والتفاوض،  والتسوية، 

األخرية. املرتبة  يف 
درجة  اختالف  السابقة  الدراسات  من  يتبني 
من  التنظيمي  الصراع  إدارة  إسرتاتيجيات  استخدام 
متوسط إىل مرتفع، إضافة إىل وجود أثر أو عالقة بني 
لذا  والنفسية؛  التنظيمية  املتغريات  وبعض  الصراع  إدارة 
يتعني على الباحثني دراسة أثر استخدام إسرتاتيجيات 
املتعلقة  املتغريات  بعض  على  التنظيمي  الصراع  إدارة 
التعليمية  املؤسسات  فتحقيق  العمل؛  يف  ابملوظفني 
ألهدافها ال ميكن أن يعزى لعامل واحد، بل جملموعة من 
العوامل اليت قد تسود يف بنية املؤسسة وطريقة التعامل 
بني الرؤوساء واملرؤوسني فيها؛ لذا فإنَّ للقيادة دورًا يف 
جذب املرؤوسني وزايدة إنتاجيتهم، ومشاركتهم ابلعمل، 
فمشاركة املوظفني تزيد من والئهم والتأثري يف مشاعرهم 
السلبية  مشاعرهم  ترتبط  فيما  الوظيفة،  حنو  اإلجيابية 
وفقدان  والعجز  السلبية كالعزلة  السلوكيات  من  بعدد 

الوظيفي. ابالغرتاب  إليه  يشار  ما  وهذا  اهلدف، 
  Sarros, Tanewski, Winter,Santora,حيث أشار
يف  القيادة  أسلوب  أنَّ  إىل   )2002(& Densten 
الوظيفي.  له أتثري كبري على مشاعر االغرتاب  املنظمة 
واالغرتاب  العمل  يف  االنغماس  أو  االخنراط  ويعد 
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 Pati &   الوظيفي ثنائي القطب وضدان لبعضها البعض
.)Kumar, 2015).

وألكثر من ستني عاًما، كان االغرتاب موضوًعا مثريًا 
 Chiaburu, أشار  حيث  التنظيمية:  ابلعلوم  لالهتمام 
 Thundiyil & Wang(2014) إىل أنَّ الباحثني قدَّموا 

"احلجج النظرية والتجريبية للعالقة السلبية بني االغرتاب 
املواطنة،  وسلوكيات  املهام،  وأداء  املهمة،  والنتائج 
املشاكل  مع  اإلجيابية  وعالقته  العمل،  عن  والتغيب 

." الصحية 
 Nair & يف  الوارد   Kanungo (1979) ويشري 
Vohra (2009) إىل أنَّ االغرتاب هو احلالة املعرفية )أو 

االعتقاد( لالنفصال النفسي عن العمل بقدر ما يُنظر 
إىل العمل على أنه ال مٌيكن الفرد من تلبية احتياجاته 

وتوقعاته. 
وقد ينتج االغرتاب عن اخلصائص الفردية للموظف 
الذاتية  الكفاءة  واخنفاض  الذات  احرتام  كتدين 
إضافة   ،Chiaburu, Thundiyil & Wang (2014)

بكر  اوردهتا  وتنظيمية  واجتماعية  نفسية  أسباب  إىل 
يلي:  فيما   (2015)

- الصراع 	 يف  املتمثل  )ذاتية(:  نفسية  أسباب 
معرفة  الذات  معرفة  على  القدرة  وفقدان  واحلرمان، 

واالحباط. واقعية، 
- املتمثلة 	 واقتصادية:  وثقافية  اجتماعية  أسباب 

يف تدهور القيم السائدة يف اجملتمع، وتصارع القيم بني 
األجيال، واملعاانة من عدم العدالة يف املعاملة، وعدم 
السريع،  احلضاري  التطور  مع  التوافق  على  القدرة 

االجتماعية. التنشئة  واضطراب 
- عالقات 	 سوء  يف  واملتمثلة  تنظيمية:  أسباب 

العمل االجتماعية، وضعف ثقافة املنظمة، وعدم تلبية 
احتياجات العاملني )املادية- املعنوية- االجتماعية(، 
اتباع أسلوب  التنظيمية، وعدم  العدالة  وعدم حتقيق 
اإلدارة ابلتجوال، وعدم تبين سياسة التدوير الوظيفي، 

وعدم القدرة على حل الصراع التنظيمي.

 Singh &( يف  الوارد   (1959  Seeman( ووصف 
األبعاد  مخاسي  االغرتاب  أنَّ   ( Randhawa ,2018

واالفتقار  والعجز،  والعزلة،  املعىن،  فقدان  يف  يتمثل 
للمعايري، واالغرتاب عن الذات. وأوردها ابلتفصيل كل 
من ذايب (2018)؛ ومعدن (2018)؛ وبكر (2016)؛ 

يلي: فيما   (2008) والكرداوي 
- فقدان املعىن: ويشري إىل عدم قدرة الفرد على 	

املستقبلية،  ابلنتائج  الكفاءة  عالية من  بدرجة  التنبؤ 
وداللتها  معناها،  فقدت  احلياة  أبن  والشعور 
إشباع  وعدم  اإلحباط،  شعور  يولد  مما  ومعقوليتها 
واالجتماعية. والنفسية  اجلسدية  املختلفة  احلاجات 

- العزلة االجتماعية: كالشعور ابلوحدة والبعد عن 	
اآلخرين، والشعور ابلرفض االجتماعي، واالنفصال 
بني أهداف الفرد وبني قيم اجملتمع ومعايريه. وهنا ال 
يشعر الفرد ابالنتماء للمجتمع: أي عدم قدرة الفرد 

على االخنراط يف العالقات االجتماعية.
- قدرة 	 عدم  وهو  العجز:  أو  السيطرة  فقدان 

العامل على التأثري يف املواقف االجتماعية اليت يتفاعل 
معها، وشعور الفرد بفقدان القوة، وعدم قدرته على 
وال  نطاقه،  عن  خارجة  املواقف كوهنا  يف  التحكم 
يستطيع التأثري على املواقف االجتماعية اليت يتفاعل 
معها؛ وبذلك ال يتمكن من تقرير مصريه، أو التأثري 
يف جمرى األحداث الكربى، أو صنع القرارات املهمة 

اليت تتناول مصريه.
- الالمعيارية: وتشري لعدم التزام املوظف ابملعايري 	

الشخصية أبية  أهدافه  لتحقيق  االجتماعية والسعي 
اليت تنظم السلوك  املعايري  وسيلة. ويقصد هبا اهنيار 
غري  للوسائل  حباجته  الفرد  شعور  وهي  وتوجهه، 
املشروعة إلجناز األهداف، وهنا ينشأ تفكك القيم، 

االجتماعية. واملعايري 
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- الفرد 	 الذات: ويقصد به جهل  االغرتاب عن 
لذاته متاًما، ويتضمن ذلك التوقف عن سراين احلياة 
يف الفرد من خالل الطاقات النابعة من هذا املصدر؛ 
بوصفه جوهر الوجود، وهو شعور الفرد بعدم القدرة 

على إجياد األنشطة املكافئة ذاتًيا. 
من  املنظمات  يف  ابالغرتاب  الشعور  ويتبلور 
)أمهية  الوظيفة  املتغريات، كخصائص  من  عدد  خالل 
الراجعة  التغذية  املهمة،  هوية  املهارات،  تنوع  املهمة، 
الدور،  )تضارب  الدور  وضغوطات  واالستقاللية(، 
غموض الدور وعبء الدور الزائد( والتشاؤم التنظيمي 
 Michaels et  1996) والسلوكي(  واملعريف  )العاطفي 
الشعور  يف  التنظيمية  السخرية  تتسبب  كما   ،(al.,

  (Singh & Randhawa, 2018)الوظيفي ابالغرتاب 
 ، كما يتفاوت أتثري بعض املتغريات يف ظهور االغرتاب 
الوظيفي بني األفراد كاحلاجة لإلجناز، وضغوط األدوار 
 Chiaburu, تناقض الدور(، وأبعاد )سلوكيات( القائد(

.(Thundiyil & Wang , 2014)

ويرتبط الشعور ابالغرتاب الوظيفي بعدد من اآلاثر 
والتغيب،  الرضا،  وعدم  اإلنتاجية،  السلبية: كاخنفاض 
واالنسحاب. (Michaels et al., 1996). ويؤدِّي عدم 
رضا املوظفني إىل نتائج مثل: اخنفاض االلتزام ابلعمل، 
  (Özer,واجلماعات الناس  حنو  والعدوانية  والغياب، 

. Uğurluoğlu, Saygılı & Sonğur, 2019) 

وقد ُأجريت عدة دراسات تناولت االغرتاب الوظيفي 
وعالقته ببعض املتغريات يف منظمات خمتلفة، كدراسة 
.Sarros et al (2002) واليت حبثت االرتباط بني منط 
يف  الوظيفي  واالغرتاب  والتبادلية(  )التحويلية  القيادة 
قسم إطفاء احلرائق يف الوالايت املتحدة، وقد أظهرت 
النتائج ارتباط االغرتاب الوظيفي سلبًيا ابلقيادة التحويلية 

وارتباطه إجيااًب ابلقيادة التبادلية. 
وللكشف عن أتثري االغرتاب الوظيفي على الصحة 
التنظيمية ُأجريت  Özer, et al., (2019)  دراسة على 

وقد  برتكيا.  العاملني يف مستشفى  واألطباء  املمرضات 
الفرعية لالغرتاب  األبعاد  ارتباط سليب بني  تبني وجود 
الوظيفي والصحة التنظيمية، كما تفسر األبعاد الفرعية 
على  الكلي  التباين  من   %  21.5 الوظيفي  لالغرتاب 
ذات  التنبؤ  متغريات  ترتيب  وأن  التنظيمية.  الصحة 
األمهية النسبية على مستوى الصحة التنظيمية تتمثل يف 

والالمعىن. الذايت  واالغرتاب  العجز 
بدراسة   (2018)   Singh & Randhawa  وقام
االغرتاب الوظيفي وتقدمي منوذًجا نظراًي يوضح املتغريات 
الوظيفة،  كخصائص  الوظيفي  ابالغرتاب  تنبئ  اليت 
التنظيمية إىل جانب آاثرها  الدور، والسخرية  وضغوط 
سلوك  مستوى  واخنفاض  الوظيفي،  الدوران  نوااي  مثل 

التنظيمية.  املواطنة 
 (2016) Çetinkanat & Kösterelioglu وقام 

بدراسة هدفت إىل فحص جودة احلياة العملية ملعلمي 
وقد  تركيا،  يف  الوظيفي  واالغرتاب  االبتدائية،  املدارس 
أظهرت النتائج أنَّ املعلمني يشعرون ابلغربة عن املدرسة 
ولديهم مشاعر: كالعجز، واالفتقار إىل املعىن، والعزلة، 
احلياة  جودة  أبعاد  مجيع  بني  سلبية  عالقات  وظهرت 

الوظيفي. لالغرتاب  الفرعية  واألبعاد  العملية 
بتحديد  اهتمت  واليت   (2016) بكر  دراسة  ويف 
أثر االغرتاب الوظيفي على األداء التنظيمي للموظفني 
العاملني يف هيئة الربيد مبصر، وتوصلت النتائج إىل أنَّ 
الوظيفي،  االغرتاب  من  بدرجة كبرية  يعانون  العاملني 

التنظيمي.  األداء  مستوى  يف  اخنفاض  ظهر  كما 
مؤسسات  يف  الوظيفي  االغرتاب  ألمهية  ونظرًا 
عن  للكشف  الدراسات  بعض  ُأجريت  العايل  التعليم 
مستواه، وحتديد عالقته مع بعض املتغريات، فقد أجرى  
هدفت  دراسة   Çoban, Yildirim, & Caz (2019)

إحدى  يف  األكادمييني  لدى  املهين  االغرتاب  لقياس 
اجلامعات الرتكية، وأشارت النتائج إىل وجود فروق دالة 
بني مستوايت االغرتاب املهين لدى األكادمييني تُعزى 
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تعزى  دالة  فروق  يظهر  األكادميية، ومل  العمل  لسنوات 
الوظيفي. للمسمى 

وأجرى املغريب (2015) دراسة هدفت إىل الكشف 
األكادمييات  لدى  الوظيفي  االغرتاب  مستوى  عن 
إىل  النتائج  وأشارت  األردنية،  اجلامعات  يف  العامالت 
الوظيفي لدى األكادمييات جاء  أنَّ مستوى االغرتاب 
بدرجة متوسطة وكان جمال )الالمعىن( يف املرتبة األوىل 
فروق  وجود  وعدم  األخرية،  املرتبة  يف  )العزلة(  وجمال 

اخلربة. متغري  إىل  تعزى 
وقام أبو مسرة وأبو مقدم وشعيبات (2014) بدراسة 
الوظيفي  االغرتاب  مستوى  عن  الكشف  استهدفت 
لدى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات الفلسطينية يف 
إىل مستوى  النتائج  وأشارت  واخلليل،  القدس  جامعيت 
التدريس،  الوظيفي لدى أعضاء هيئة  مرتفع لالغرتاب 
وظهرت فروق يف االغرتاب الوظيفي تُعزى ملتغري املؤهل 

العمل ابجلامعة. العلمي وسنوات 
على  للتعرف  دراسة   (2013) شبات  وأجرى 
مستوى االغرتاب الوظيفي لدى العاملني يف اجلامعات 
الشخصية،  املتغريات  ببعض  وعالقته  الفلسطينية، 
االغرتاب  من  منخفض  مستوى  إىل  النتائج  وتوصلت 
للمؤهل  تُعزى  االغرتاب  يف  فروق  تظهر  ومل  الوظيفي، 

العمل. وسنوات  العمل  وجمال  العلمي 
االغرتاب  درجة   (2009) العسال  دراسة  وحبثت 
الوظيفي،  أبدائهن  وعالقته  املعلمات  لدى  الوظيفي 
وتوصلت النتائج إىل أنَّ درجة االغرتاب الوظيفي جاءت 
التوايل:  على  اجملاالت  ترتيب  وكان  متوسطة،  بدرجة 
االجتماعي،  االنعزال  املعايري،  فقدان  املعىن،  فقدان 
فقدان السيطرة، والالمباالة، وظهرت عالقة سلبية بني 

الوظيفي. األداء  ومستوى  االغرتاب  مستوى 
ويف دراسة مشاهبة للبحث احلايل مع اختالف اجملتمع 
املستهدف قام العطار (2010) ببحث أثر إسرتاتيجيات 
إدارة الصراع التنظيمي يف االغرتاب الوظيفي من وجهة 

األردنية،  الوزارات  مراكز  يف  العاملني  املوظفني  نظر 
الصراع  إدارة  إسرتاتيجيات  أن  إىل  النتائج  وأشارت 
األبعاد  ترتيب  متوسطة وكان  بدرجة  التنظيمي جاءت 
على التوايل: )التعاون، احلل الوسط، التجنب، اجملاملة، 
جاء  الوظيفي  االغرتاب  مستوى  أنَّ  التنافس(، كما 
بدرجة متوسطة، كما أنَّ هناك أثر دال إلسرتاتيجيات 
الوظيفي،  )التجنب، واجملاملة، والتنافس( يف االغرتاب 
ملتغري  تعزى  الوظيفي  االغرتاب  دالة يف  فروق  وظهرت 
املؤهل التعليمي، ومل تظهر فروق تعزى لسنوات اخلدمة 
الصراع  إدارة  إسرتاتيجيات  يف  فروق  يوجد  ال  بينما 
التنظيمي تعزى ملتغري املؤهل التعليمي وسنوات اخلدمة. 
وجود عالقة عكسية بني استخدام إسرتاتيجية التعاون 
واحلل الوسط إلدارة الصراع ومشاعر االغرتاب الوظيفي، 
وعالقة طردية بني اجملاملة والتنافس والتجنب ومشاعر 

االغرتاب.
أنَّ  تبني  السابقة  الدراسات  استعراض  خالل  من 
هناك دراسات تناولت إدارة الصراع التنظيمي ودراسات 
اليت  الدراسات  ندرة  وتبني  الوظيفي  االغرتاب  تناولت 
تناولت العالقة بني إسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيمي 
التعليم  مؤسسات  يف  تطبق  ومل  التنظيمي،  واالغرتاب 
وهذا  األجنبية،  أو  العربية  ابلدراسات  سواء  العايل 
يستدعي احلاجة إلجراء املزيد من البحث حول عالقة 
إسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيمي ابلشعور ابالغرتاب 

اجلامعي. التعليم  مؤسسات  الوظيفي يف 
مشكلة البحث:

وظيفي  الصراع  أنَّ  على  االتفاق  من  ابلرغم 
للمنظمات وضمن حدود معينة ضروري لإلنتاجية، فإنَّ 
معظم التوصيات املتعلقة ابلصراع التنظيمي ال تزال تقع 
 )Rahim, أو حتجيمه  أو حله  منه  احلد  نطاق  ضمن 
(2001. وأن آاثره اإلجيابية والسلبية تعتمد على املعاجلة 
العمل  مكان  الصراع يف  إدارة  قبل  من  للصراع  الفعالة 
قد  التنظيمي  فالصراع   ،(Un Nissa, et al., 2018)
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ابملنظمة كالدوران  املشكالت  بعض  يف  سبًبا  يكون 
األداء. واخنفاض  والغياب  الوظيفي 

كما تؤثر إدارة الصراع على الرضا الوظيفي واإلنتاجية 
للموظفني (Choi & Ha, 2018) وأنَّ عدم القدرة على 
لظهور  التنظيمية  املسببات  من  التنظيمي  الصراع  حل 
مشاعر االغرتاب الوظيفي بني املوظفني )بكر،2016). 
وقد يسمح حتديد األسباب احملتملة لالغرتاب الوظيفي 
اإلسرتاتيجيات  وتنفيذ  صياغة  خالل  من  حدوثه  مبنع 
واملمارسات املناسبة يف الوقت املناسب، فمن الضروري 
التأكد من مشاعر االغرتاب الوظيفي بني املوظفني من 

(Michaels et al,1996). أجل صنع سياسة فعالة
ظهور  إىل  املنظمات  يف  الصراع  إمهال  يؤدِّي  وقد 
آاثر سلبية على املوظفني، والذي اتضح من نتائج بعض 
الدراسات كدراسة العطار)2010( اليت حبثت العالقة 
واالغرتاب  التنظيمي  الصراع  إدارة  إسرتاتيجيات  بني 
الوظيفي للموظفني، وحتديد أثر إدارة الصراع التنظيمي 
على األداء الوظيفي )أبو سنينة والبيايت،2013)، وعالقة 
)العسال،2009)  الوظيفي  ابألداء  الوظيفي  االغرتاب 
التنظيمي  ابلوالء  وعالقته  التنظيمي  الصراع  ومستوى 
يف  ٌتطبق  مل  الدراسات  تلك  أن  إال  )العمري،2017)، 
مؤسسات التعليم اجلامعي، إضافة إىل ندرة الدراسات 
اليت حبثت العالقة بني إدارة الصراع التنظيمي واالغرتاب 

مباشرًة. الوظيفي 
لذا؛ تتمثل مشكلة البحث يف الكشف عن درجة 
ممارسة القيادات األكادميية النسائية إلسرتاتيجيات إدارة 
لدى  الوظيفي  ابالغرتاب  وعالقتها  التنظيمي  الصراع 

الباحة. جبامعة  اإلدارايت  املوظفات 
أسئلة البحث:

	 ما درجة ممارسة القيادات األكادميية النسائية جبامعة
الباحة إلسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيمي؟ 

	 املوظفات لدى  الوظيفي  االغرتاب  مستوى  ما 
الباحة؟  جبامعة  اإلدارايت 

	 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
األكادميية  القيادات  ممارسة  يف   (α≤ 0.05(
تعزى  التنظيمي  الصراع  إدارة  إلسرتاتيجيات 
طبيعة  العلمي،  املؤهل  الكلية،  )نوع  للمتغريات 

ابجلامعة(؟ العمل  سنوات  العمل، 
	 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

)α≥ 0.05)، يف مستوى االغرتاب الوظيفي لدى 
املوظفات اإلدارايت تعزى للمتغريات )نوع الكلية، 
العمل  سنوات  العمل،  طبيعة  العلمي،  املؤهل 

ابجلامعة(؟
	 ما عالقة ممارسة القيادات األكادميية إلسرتاتيجيات

لدى  الوظيفي  ابالغرتاب  التنظيمي  الصراع  إدارة 
الباحة؟ اإلدارايت جبامعة  املوظفات 

أهداف البحث:
	 األكادميية القيادات  ممارسة  درجة  عن  الكشف 

النسائية جبامعة الباحة إلسرتاتيجيات إدارة الصراع 
لتنظيمي. ا

	 لدى الوظيفي  االغرتاب  مستوى  على  التعرف 
الباحة. جبامعة  اإلدارايت  املوظفات 

	 الكشف عن الفروق يف ممارسة القيادات األكادميية
إلسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيمي تبًعا للمتغريات 
)نوع الكلية، املؤهل العلمي، طبيعة العمل، سنوات 

العمل ابجلامعة 
	 الكشف عن الفروق يف مستوى االغرتاب الوظيفي

)نوع  للمتغريات  تبًعا  اإلدارايت  املوظفات  لدى 
سنوات  العمل،  طبيعة  العلمي،  املؤهل  الكلية، 

ابجلامعة(. العمل 
	 األكادميية القيادات  ممارسة  بني  العالقة  حتديد 

واالغرتاب  التنظيمي  الصراع  إدارة  إلسرتاتيجيات 
الباحة. جبامعة  اإلدارايت  املوظفات  لدى  الوظيفي 
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أمهية البحث: 
تكمن أمهية البحث يف أمهية الدور القيادي للقيادات 
األكادميية يف ممارسة إسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيمي 
تفاعل بني  يوجد  العمل طاملا  بيئة  الصراع يف  ومعاجلة 
يؤثر  املستمر  الصراع  العمل كون  بيئة  يف  املوظفات 
االغرتاب  مفهوم  أمهية  إىل  إضافة  العمل،  على  سلبًيا 
الوظيفي للموظفات، وتزويد املكتبة العربية مبوضوعات 
تعدُّ الدراسات فيها حمدودة، وتوفري معلومات عن أمهية 
ذلك  وأثر  املناسبة  الصراع  إدارة  إسرتاتيجيات  ممارسة 

الوظيفي. االغرتاب  على 
 ومن املؤمل أن تفيد نتائج البحث التعرف على واقع 
ممارسة القيادات األكادميية إلسرتاتيجيات إدارة الصراع 
للقيادات  املناسبة  التدريبية  الربامج  واقرتاح  التنظيمي، 
األكادميية ابجلامعة، كما قد توفر النتائج معلومات عن 
لدعم  املناسبة  الربامج  تبين  وابلتايل  الوظيفي  االغرتاب 
العمل. كما  بيئة  اإلدارايت ابلعمل وحتسني  املوظفات 
ينل  مل  العمل  يف  الوظيفي  ابالغرتاب  اإلحساس  أنَّ 
نصيبه من البحث، السيما فيما يتعلق بعينة املوظفات 
اإلدارايت ابجلامعات، ومن املؤمل أن يظهر البحث هذا 
مع  التعامل  لعالج  املناسبة  التوصيات  واقرتاح  اجلانب 

املرتفع. الوظيفي  املوظفات ذوات االغرتاب 
مصطلحات البحث:

 Strategies For إسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيمي
:Managing Organizational Conflic

هي الطرق الفعالة لدى القيادات األكادميية الحتواء 
املختلفة داخل  املواقف  التنظيمية يف  الصراعات  وإدارة 

الكلية )هدية،2017).
التنظيمي  وميكن تعريف إسرتاتيجيات إدارة الصراع 
القيادات  تستخدمها  اليت  األساليب  أبهنا  إجرائًيا: 
الصراعات، والتقليل من آاثرها  للتعامل مع  األكادميية 
قياسها  ميكن  واليت  أسباهبا،  فهم  بعد  العمل  داخل 
ابلدرجة املتحصل عليها من خالل االستبانة املستخدمة 

والتسوية  والتجنب  التعاون  إسرتاتيجيات  تشمل  واليت 
السلطة. واستخدام  واجملاملة 

:Job Alienation االغرتاب الوظيفي
عن  النفسي  لالنفصال  عميقة  معرفية  حالة  وهي 
الوفاء  على  قادر  غري  العمل  أن  إلدراك  نتيجة  العمل 
ويعمل  الضرورية  والتوقعات  الشخصية  ابالحتياجات 
خارجية  مكافآت  على  للحصول  أساسي  بشكل 

.(Michaels et al.، 1996)
ويُعرف االغرتاب الوظيفي إجرائًيا أبنه: حالة املوظف 
من الشعور ابلعزلة وعدم االنتماء واالنفصال عن اجملتمع 
وتقاس ابلدرجة اليت حتصل عليها املوظفات اإلدارايت، 
وتعرب عن درجة االغرتاب الوظيفي لديهن وفًقا لالستبانة 
املستخدمة يف البحث واليت تقيس أربعة أبعاد: الشعور 
واالغرتاب  والالمعيارية،  االجتماعية،  والعزلة  ابلعجز، 

عن الذات.
حدود البحث:

حتدد البحث ابلكشف عن درجة ممارسة القيادات 
األكادميية النسائية إلسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيمي 
وعالقتها ابالغرتاب الوظيفي لدى املوظفات اإلدارايت 
للعام  الثاين  الدراسي  الفصل  خالل  الباحة  جبامعة 

هـ.  1442-1441

منهجية وإجراءات البحث: 
منهج البحث:

لكونه  االرتباطي  الوصفي  املنهج  على  االعتماد  مت 
تساؤالته. عن  وجييب  البحث  أهداف  يناسب 

جمتمع البحث:
 تكون جمتمع البحث من مجيع املوظفات اإلدارايت 
حسب  موظفة   (344) عددهن  والبالغ  الباحة  جبامعة 

الرمسية ابجلامعة. اإلحصاءات 
عينة البحث:

ادارية  موظفة   )225( من  البحث  عينة  تكونت   
ابلطريقة  اختيارهن  مت   %65 بنسبة  أي  الباحة  جبامعة 
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أفراد  توزيع  التايل  اجلدول  ويوضح  البسيطة.  العشوائية 
للمتغريات: تبًعا  العينة 

جدول )1( توزيع أفراد عينة البحث تبًعا للمتغريات 

النسبةالعددمستوايتهاملتغريم

املؤهل1

11.1%25دبلوم فأقل

76.4%172بكالوريوس

12.4%28ماجستري

طبيعة العمل2
83.1%187إداري

16.9%38فين

3

سنوات 

العمل يف 

اجلامعة

7.6%17أقل من 5 سنوات

53.8%121من 5	10 سنوات

38.7%87أكثر من 10 سنوات

أدوات البحث:
أواًل: استبانة إسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيمي:

الصراع  إدارة  إسرتاتيجيات  استبانة  إعداد  مت 
استباانت  عدة  على  االطالع  بعد  وذلك  التنظيمي، 
املعشر  التنظيمي كدراسة  الصراع  إدارة  إلسرتاتيجيات 
(2005)، ودرادكة (2011)؛ وهدية (2017). وتكونت 

االستبانة (32) فقرة موزعة على مخسة أبعاد فرعية وهي: 
إسرتاتيجية التعاون )7( فقرات، وإسرتاتيجية التجنب )7( 
التسوية )7( فقرات، وإسرتاتيجية  فقرات، وإسرتاتيجية 
اجملاملة )5( فقرات، وإسرتاتيجية السلطة )6( فقرات. 
لدرجة  لتقييمهن  وفًقا  االستبانة  على  املوظفات  جتيب 
ممارسة القيادات األكادميية إلسرتاتيجيات إدارة الصراع 
التنظيمي على مقياس يرتاوح ما بني (1-5) واالستجابة 
اليت مقدارها واحد تدل على االستجابة املنخفضة جًدا، 

واالستجابة اليت مقدارها 5 تدل على املرتفعة جًدا. 
صدق االستبانة:

االستبانة على جمموعة من  صدق احملكمني: مت عرض 
احملكمني )10) من ذوي االختصاص هبدف التأكد من 
وانتماء كل  الفقرات  االستبانة وسالمة صياغة  مناسبة 
منها للبعد الذي وضعت فيه، ومت اإلبقاء على الفقرات 

اليت حظيت بنسبة اتفاق )%80) فأكثر ومت إجراء بعض 
التعديالت على صياغة الفقرات، ومل يتم حذف أي من 

الفقرات. 
من  االستبانة  صدق  من  التحقق  مت  البناء:  صدق   
من خارج  فرد   (30) قوامها  عينة  على  التطبيق  خالل 
عينة البحث ومت حساب معامل االرتباط بني كل فقرة 
والبعد الذي تنتمي إليه، وحساب معامل االرتباط بني 
معامالت  وتتضح  لالستبانة  الكلية  والدرجة  األبعاد 

اآليت: اجلدول  من  االرتباط 
جدول )2( معامالت االرتباط بني درجات الفقرات واألبعاد والدرجة 

الكلية الستبانة إسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيمي

معامل ارتباط الفقرة مع الفقراتاألبعاد
البعد الذي تنتمي إليه

معامل ارتباط البعد 
مع الدرجة الكلية 

إسرتاتيجية 
التعاون

1888.**815.**
2862.**
3931.**
4898.**
5893.**
6893.**
7906.**

إسرتاتيجية 
التجنب

1746.**670.**
2763.**
3743.**
4542.**
5667.**
6738.**
7558.**

إسرتاتيجية 
التسوية

1854.**876.**
2917.**
3746.**
4914.**
5910.**
6912.**
7881.**
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معامل ارتباط الفقرة مع الفقراتاألبعاد
البعد الذي تنتمي إليه

معامل ارتباط البعد 
مع الدرجة الكلية 

إسرتاتيجية 
اجملاملة

1774.**754.**
2782.**
3750.**
4418.**
5784.**

إسرتاتيجية 
استخدام 
السلطة 

1284.**373.**
2625.**
3747.**
4368.**
5776.**
6773.**

** دالة عند مستوى 0.01. 

بني  االرتباط  معامالت  أنَّ   )2( اجلدول  يوضح   
بني  ما  تراوحت  إليه  تنتمي  الذي  والبعد  الفقرات 
)284.	 931.( وهي معامالت ارتباط مرتفعة ودالة 
بني  االرتباط  معامالت  أنَّ  0.01. كما  مستوى  عند 
بني  ما  تراوحت  لألداة  الكلية  والدرجة  البعد  درجة 
0.876(	)0.373 وهي معامالت ارتباط مرتفعة ودالة 

.0.01 مستوى  عند 
ثبات االستبانة:

معادلة  استخدام  مت  االستبانة  ثبات  من  للتحقق   
اآليت: اجلدول  من  النتائج  وتتضح  ألفا،  كرونباخ 

جدول )3( حتليل كرونباخ ألفا ألبعاد االستبانة والدرجة الكلية

عدد البعدم
كرونباخ ألفاالفقرات

7.959إسرتاتيجية التعاون1
7.802إسرتاتيجية التجنب2
7.950إسرتاتيجية التسوية3
5.724إسرتاتيجية اجملاملة4
6.665إسرتاتيجية استخدام السلطة5

32.926االستبانة ككل

لألبعاد  الثبات  معامالت  أنَّ   )3( اجلدول  يوضح 
 ،(.959  -.665) بني  ما  تراوحت  لالستبانة  الفرعية 
ومجيعها معامالت ثبات جيدة، وقد وبلغ معامل الثبات 
لالستبانة ككل (926.) وهو معامل ثبات جيدة، ومما 
سبق يتضح أن االستبانة تتمتع مبعامالت صدق وثبات 

البحث.  استخدامها يف  جيدة تربر 
استبانة االغرتاب الوظيفي:

وصف االستبانة:
للموظفات  الوظيفي  االغرتاب  استبانة  إعداد  مت   
استباانت:  عدة  على  االطالع  بعد  وذلك  اإلدارايت 
والكراداوي   ،(2014( وشعيبات  مقدم  وأبو  مسرة  أبو 
)2008)،  (Nair & Vohra, 2009)وتكونت االستبانة 
وهي:  فرعية  أبعاد  أربعة  على  موزعة  فقرة   )26( من 
 (8) االجتماعية  العزلة  فقرات،   )6( ابلعجز  الشعور 
فقرات، والالمعيارية )6( فقرات، واالغرتاب عن الذات 
)6( فقرات. جتيب املوظفات على االستبانة وفًقا ملقياس 
واحد  مقدارها  اليت  واالستجابة   ،(5-1) بني  ما  يرتاوح 
اليت  املنخفضة جًدا، واالستجابة  تدل على االستجابة 

املرتفعة جًدا.  تدل على  مقدارها 5 
صدق االستبانة:

االستبانة  عرض  مت  احملكمني(:  )صدق  الظاهري  الصدق 
على جمموعة من احملكمني (10) من ذوي االختصاص 
هبدف التأكد من مناسبتها ملا أعدت من أجله، وسالمة 
صياغة الفقرات وانتماء كل منها للبعد الذي ُوِضعت 
فيه، ومت اإلبقاء على الفقرات اليت حظيت بنسبة اتفاق 
)%80) فأكثر، ومت إجراء بعض التعديالت على صياغة 

الفقرات، ومل يتم حذف أي من الفقرات. 
التحقق من صدق االستبانة من  البناء: مت   صدق 
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والبعد  فقرة،  بني كل  االرتباط  معامل  حساب  خالل 
الذي تنتمي إليه، وحساب معامل االرتباط بني األبعاد 
والدرجة الكلية لالستبانة وتتضح معامالت االرتباط من 

اآليت: اجلدول 
والدرجة  الفقرات واألبعاد  االرتباط بني درجة  معامالت  جدول )4( 

الوظيفي االغرتاب  الستبانة  الكلية 

الفقراتاألبعاد
معامل ارتباط 

الفقرة مع البعد 
الذي تنتمي إليه

معامل ارتباط 
البعد مع الدرجة 

الكلية 

الشعور ابلعجز

1798.**912.**
2743.**
3764.**
4855.**
5854.**
6704.**

العزلة االجتماعية

1827.**882.**
2739.**
3709.**
4632.**
5711.**
6708.**
7721.**
8760.**

الالمعيارية

1868.**910.**
2873.**
3842.**
4834.**
5461.**
6783.**

االغرتاب عن 
الذات

1874.**915.**
2850.**
3871.**
4853.**
5769.**
6714.**

** دالة عند مستوى 0.01. 
بني  االرتباط  معامالت  أنَّ   (4) اجلدول  يوضح 
 ،(.874  -.461) بني  ما  تراوحت  البعد  ودرجة  الفقرة 
وهي معامالت ارتباط مرتفعة ودالة عند مستوى 0.01. 
كما أنَّ معامالت االرتباط بني كل بعد والدرجة الكلية 
لالستبانة تراوحت ما بني )882.-915.)، وهي معامالت 

ارتباط مرتفعة ودالة عند مستوى 0.01.

ثبات االستبانة:
معادلة  استخدام  مت  االستبانة  ثبات  من  للتحقق   

اآليت: اجلدول  من  النتائج  وتتضح  ألفا،  كرونباخ 
جدول )5( حتليل كرونباخ ألفا ألبعاد االستبانة والدرجة الكلية

كرونباخ ألفاعدد الفقراتالبعدم

6.877الشعور ابلعجز1

8.867العزلة االجتماعية2

6.797الالمعيارية3

6.904االغرتاب عن الذات4

26.959االستبانة ككل

لألبعاد  الثبات  معامالت  أنَّ   (5) اجلدول  يوضح 
 (.904  -.797) بني  ما  تراوحت  لالستبانة  الفرعية 
ومجيعها معامالت ثبات جيدة، وقد وبلغ معامل الثبات 
ثبات جيد، ومما  معامل  وهو   (.959) لالستبانة ككل 
سبق يتضح أن االستبانة تتمتع مبعامالت صدق وثبات 

البحث.  استخدامها يف  تربر  جيدة 
احلكم على الدرجة:

إدارة  إسرتاتيجيات  استخدام  درجة  على  للحكم   
الصراع التنظيمي ومستوى االغرتاب الوظيفي مت حساب 

مستوايهتا كما يلي:
منخفض جًدا الدرجة من 1 إىل أقل من 1.80.
منخفض الدرجة من 1.80 إىل أقل من 2.60.
متوسط الدرجة من 2.60 إىل أقل من 3.40.

مرتفع الدرجة من 3.40 إىل أقل من 4.20.
مرتفع جًدا من 4.20 إىل 5.

األسلوب اإلحصائي:
مت استخدام املتوسطات واالحنرافات املعيارية واختبار 
التباين  وحتليل  املتوسطات  بني  الفروق  لداللة  )ت( 

بريسون.  االرتباط  ومعامل  األحادي 
نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها:

نتيجة السؤال األول ومناقشتها وتفسريها: والذي نصَّ على 
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جبامعة  النسائية  األكادميية  القيادات  ممارسة  درجة  "ما 
"مت  التنظيمي؟  الصراع  إدارة  إلسرتاتيجيات  الباحة 
للدرجة  املعياري  واالحنراف  احلسايب  املتوسط  حساب 
اجلدول  من  النتائج  وتتضح  الفرعية.  واألبعاد  الكلية 

اآليت:
جدول )6( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلسرتاتيجيات 

إدارة الصراع التنظيمي 

املتوسط األبعاد )اإلسرتاتيجيات(
احلسايب

االحنراف 
الدرجةاملعياري

مرتفع3.62221.0946إسرتاتيجية التعاون

متوسط.3.19047964إسرتاتيجية التجنب

مرتفع.3.65469856إسرتاتيجية التسوية

متوسط.3.26317946إسرتاتيجية اجملاملة

متوسط.2.96147227إسرتاتيجية استخدام السلطة

متوسط.3.35486452الدرجة الكلية لالستبانة

للدرجة  احلسايب  املتوسط  أنَّ   )6( اجلدول  يوضح 
التنظيمي  الصراع  إدارة  إسرتاتيجيات  ملمارسة  اإلمجالية 
أمَّا  متوسط.  الدرجة  تقابل  وهي   )3.3548( بلغت 
أعلى  التسوية( حصلت على  )إسرتاتيجية  فإنَّ  األبعاد 
متوسط حسايب وبلغ )3.6546( بدرجٍة مرتفعة، يليه 
)إسرتاتيجية التعاون( مبتوسط حسايب بلغ )3.6222( 
بدرجٍة مرتفعة، يليه )إسرتاتيجية اجملاملة( مبتوسط حسايب 
)إسرتاتيجية  يليه  متوسطة،  بدرجٍة   )3.2631( بلغ 
بدرجٍة   )3.1904( بلغ  حسايب  مبتوسط  التجنب( 
متوسطة، وحصلت )إسرتاتيجية السلطة( على متوسط 

متوسطة. بدرجٍة   )2.9614( بلغ  حسايب 
 يتبني أنَّ ممارسة القيادات األكادميية إلسرتاتيجيات 
إدارة الصراع تراوحت ما بني مرتفع ومتوسط، وقد يُعزى 
ذلك إىل االختيار اجليد للقيادات األكادميية وامتالكهن 
للمهارات اإلدارية وما يتلقني تدريب، مبا يدعم قدرهتن 
الصراعات  حلل  املختلفة  اإلسرتاتيجيات  ممارسة  على 
حصول  يعزى  وقد  املواقف.  تقدير  على  بناًء  ابلعمل 
إسرتاتيجية التعاون والتسوية إلدارة الصراع على درجات 

مرتفعة إىل أنَّ إدارة الصراع مسؤولية مجاعية يشرتك فيها 
مجيع األطراف، وهذا يدل على رغبة القيادات يف حل 
الصراعات من خالل حث مجيع األطراف على التعاون 
والتسوية ملناقشة وحل املشكالت بني املوظفات وذلك 
للتوصل إىل حل يرضي مجيع األطراف، كما أنَّ هاتني 
العمل  حيقق  ما  اإلجيابيات  من  هلما  اإلسرتاتيجيتني 

والتعاوين. اجلماعي 
 وقد يعزى حصول إسرتاتيجية السلطة على التقدير 
األقل إىل أنَّ القيادات ال تعتمد على التهديد والقوة حلل 
رابح وطرف  يظهر طرف  أال  على  واحلرص  اخلالفات 
خاسر، بل هناك اهتمام ابجلميع حلل الصراع، ووجود 
قناعة بعدم جدوى هذا األسلوب وأن ممارسته قد تؤدِّي 
بني  ابلعمل  واألحقاد  للضغائن  وانتشار  متاعب  إىل 

املوظفات. 
العطار  دراسة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق   
والبيايت  سنينة  وأبو  )2017(؛  والعمري  )2020(؛ 
)2014(؛ ودرادكة )2011(؛ أبنَّ ممارسة إسرتاتيجيات 
إدارة الصراع كان بدرجة متوسطة. أما فيما يتعلق برتتيب 
جزئًيا  السؤال  نتيجة  فتتفق  املستخدمة  اإلسرتاتيجيات 
مع دراسة العمري (2017)؛ حيث جاءت إسرتاتيجية 
التعاون يف الرتتيب األول وكان أسلوب اهليمنة يف املرتبة 
أبن   )2005( املعشر  دراسة  مع  تتفق  األخرية. كما 
إسرتاتيجية التعاون كانت األكثر استخداًما. أما دراسة 
اجملاالت كاآليت:  ترتيب  فيها  فظهر   )2020( العطار 
التنافس(.  اجملاملة،  التجنب،  الوسط،  احلل  )التعاون، 
وختتلف مع دراسة هدية (2017) إبن إسرتاتيجية اجملاملة 
والتعاون،  الوسط  احلل  مث  استخداًما  األعلى  كانت 
ودراسة العمري (2007) أبن إسرتاتيجية اإلجبار وإنكار 

استخداًما. األكثر  الصراع 
نتيجة السؤال الثاين ومناقشتها وتفسريها: الذي نصَّ على "ما 
اإلدارايت  املوظفات  لدى  الوظيفي  االغرتاب  مستوى 
جبامعة الباحة؟" مت حساب املتوسط واالحنراف املعياري 



173 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتامعية، ع1، ص ص 159-186،  جامعة تبوك )1442هـ/2021م(

من  النتائج  وتتضح  الفرعية.  واألبعاد  الكلية  للدرجة 
اجلدول اآليت: 

لالغرتاب  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات   )7( جدول 
الفرعية وأبعاده  الوظيفي 

املتوسط األبعاد
احلسايب

االحنراف 
املعياري

املستوى

متوسط.2.61119691الشعور ابلعجز.
منخفض.2.24948066العزلة االجتماعية.

منخفض.2.10888777الالمعيارية.
منخفض2.44881.0017االغرتاب عن الذات.

منخفض.2.34648189الدرجة الكلية لالستبانة. 

من اجلدول (7) أظهرت النتائج أنَّ املتوسط احلسايب 
للدرجة اإلمجالية لالغرتاب الوظيفي بلغت (2.3464)، 
بعد  فإنَّ  األبعاد  أما  املنخفض.  املستوى  تقابل  وهي 
)الشعور ابلعجز( مبتوسط حسايب (2.6111) ومستوى 
مبتوسط  الذات(  عن  )االغرتاب  بعد  يليه  متوسط، 
حسايب بلغ (2.4488) ومستوى منخفض، يليه )العزلة 
االجتماعية( مبتوسط حسايب بلغ (2.2494) ومستوى 
بلغ  مبتوسط حسايب  )الالمعيارية(  بعد  يليه  منخفض، 

منخفض. ومستوى   (2.1088)
مستوى  على  الوظيفي  االغرتاب  حصول  ويعزى   
منخفض إىل وجود شعور إجيايب عام حنو الوظيفة لدى 
معظم  حصلت  حيث  ابجلامعة؛  اإلدارايت  املوظفات 
األبعاد والدرجة الكلية على مستوى منخفض، وميكن 
تفسري ذلك بوجود بيئة إدارية داعمة وحمفزة للموظفات 
مبا أثر على اخنفاض شعور االغرتاب الوظيفي لديهن. 
وميكن تفسري حصول بعد الشعور ابلعجز على مستوى 
متوسط وهي األعلى لبقية األبعاد لوجود بعض مشاعر 
اليت  املشكالت  والصعوبة يف حل  العمل  يف  اإلحباط 
تواجه املوظفات ابلعمل وصعوبة التعبري عن الرأي، كما 
أشارت إليه عبارات االستبانة واليت ميكن أن تعزى جزئًيا 
درجة  وجود  منها  يتضح  واليت  األول،  السؤال  لنتيجة 

متوسطة الستخدام إسرتاتيجيات اجملاملة والتجنب.
شبات  دراسة  نتيجة  مع  السؤال  نتيجة  وتتفق   
االغرتاب  من  منخفض  مستوى  بوجود   (2013)
العسال  دراسة  نتيجة  مع  تتعارض  فيما  الوظيفي. 

(2009) واملغريب (2015) والعطار (2020) واليت بلغ 
بكر  ودراسة  متوسطة.  درجة  فيها  الوظيفي  االغرتاب 
 ،(2016)Çetinkanat & Kösterelioglu, (2016) و

ودراسة أبو مسرة وأبو مقدم وشعيبات (2014)؛ حيث 
االغرتاب مرتفع ويعود ذلك الختالف العينة؛ حيث مت 

التدريس.  هيئة  أعضاء  على  التطبيق 
نتيجة السؤال الثالث ومناقشتها وتفسريها: والذي نص على" 
 ≤α( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
إلسرتاتيجيات  األكادميية  القيادات  ممارسة  يف   (0.05

إدارة الصراع التنظيمي تعزى للمتغريات )املؤهل العلمي، 
طبيعة العمل، سنوات العمل ابجلامعة(؟" 

أواًل: املؤهل العلمي:
عن  للكشف  األحادي  التباين  حتليل  استخدام  مت 
التنظيمي  الفروق يف ممارسة إسرتاتيجيات إدارة الصراع 
وأبعاده الفرعية تبًعا ملتغري املؤهل، ومت حساب اإلحصاء 

الوصفي أواًل وتتضح نتائجه كما يف اجلدول اآليت:
إسرتاتيجيات  ملمارسة  املعيارية  واالحنرافات  املتوسطات   )8( جدول 

العلمي املؤهل  ملتغري  تبًعا  التنظيمي  الصراع  إدارة 

مستوايت البعد
املتوسط العدداملتغري

احلسايب
االحنراف 
املعياري

إسرتاتيجية 
التعاون

2525.52006.92291دبلوم فأقل

17225.33147.58350بكالوريوس

2825.35718.95757ماجستري

إسرتاتيجية 
التجنب

2524.88005.52509دبلوم فأقل

17222.41285.47386بكالوريوس

2819.57145.19564ماجستري

إسرتاتيجية 
التسوية

2526.68005.20993دبلوم فأقل

17225.38956.95470بكالوريوس

2825.78577.94125ماجستري

إسرتاتيجية 
اجملاملة

2517.40003.69685دبلوم فأقل

17216.08723.84471بكالوريوس

2816.75004.85817ماجستري

إسرتاتيجية 
استخدام 
السلطة

2518.48004.47325دبلوم فأقل

17217.74424.49219بكالوريوس

2817.28573.11338ماجستري
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مستوايت البعد
املتوسط العدداملتغري

احلسايب
االحنراف 
املعياري

الدرجة الكلية 
إلسرتاتيجيات 
إدارة الصراع 

التنظيمي

25112.960018.44243دبلوم فأقل

172106.965120.70678بكالوريوس

28104.750021.94374ماجستري

بني  ظاهرية  فروق  وجود   (8) اجلدول  يوضح 
التباين  حتليل  حساب  مت  ولذا  احلسابية؛  املتوسطات 

اآليت: اجلدول  من  النتائج  وتتضح 

جدول )9( حتليل التباين األحادي لتحديد الفروق يف ممارسة إسرتاتيجيات الصراع التنظيمي تبًعا ملتغري املؤهل العلمي

الداللةقيمة فمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناألبعاد

إسرتاتيجية التعاون
.777.2388.007.993بني اجملموعات

977.05131222832.95داخل اجملموعات
655.15131422الكلي

إسرتاتيجية التجنب
.118.6732188.4056.352002بني اجملموعات

981.5856222366.92داخل اجملموعات
000.2696422الكلي

إسرتاتيجية التسوية
.37.673218.837394.675بني اجملموعات

550.52601222168.74داخل اجملموعات
927.26601422الكلي

إسرتاتيجية اجملاملة
.43.654221.8271.387252بني اجملموعات

249.2943222437.51داخل اجملموعات
695.6353422الكلي

إسرتاتيجية استخدام السلطة
.19.28429.642511.601الكلي

896.2914222688.81بني اجملموعات
289.1124422داخل اجملموعات

الدرجة الكلية إلسرتاتيجيات إدارة 
الصراع التنظيمي

.1001.5552500.7771.177310الكلي
100.48449222406.524بني اجملموعات

655.58459422داخل اجملموعات

داللة  ذات  فروق  وجود   )9( اجلدول  من  يتضح   
حيث  فقط؛  التجنب  إسرتاتيجية  بعد  على  إحصائية 
إنَّ قيمة )ف( بلغت ))6.352 وهي دالة عند مستوى 
)002.(، وال توجد فروق ذات داللة على بقية األبعاد 
والدرجة الكلية، ولذا مت حساب اختبار توكي للتعرف 
وتتضح  التجنب  إسرتاتيجية  لبعد  الداللة  اجتاه  على 

اآليت: اجلدول  نتائجه من 
جدول )10( اختبار توكي إلسرتاتيجية التجنب تبًعا للمؤهل التعليمي

ماجستريبكالوريوسدبلوم فأقلمستوايت املتغري

001.**089.--دبلوم فأقل
030.*		بكالوريوس
		ماجستري

 *دالة عند مستوى 0.05. ** دالة عند مستوى 0.01.

داللة  ذات  فروق  وجود   (10) اجلدول  من  يتضح 
بني ذوات مؤهل املاجستري وذوات مؤهل الدبلوم فأقل 
أنَّ  اتضح   (8) جدول  إىل  وابلرجوع  والبكالوريوس، 
الفروق لصاحل اجملموعة األقل يف املؤهل العلمي، فكلما 
اخنفض املؤهل العلمي كلما زاد تقدير املوظفات ملمارسة 
القيادات األكادميية إلسرتاتيجية التجنب إلدارة الصراع 

التنظيمي.
ملمارسة  األقل  املؤهل  ذوات  تقدير  يعزى  وقد   
القيادات األكادميية إلسرتاتيجية التجنب إىل أنَّ ذلك 
قد يكون مقصوًدا من القيادات هلذه الفئة؛ ألهنا ختتلف 
متيل  لذا  األخرى؛  الفئات  عن  وخرباهتا  سلوكها  يف 
التجنب كنوع  القيادات األكادميية ملمارسة إسرتاتيجية 
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من تدريب املوظفات األقل أتهياًل على حل الصراعات 
ابلعمل؛ لتوجيههن للتفاعل مع األطراف املعنية وضرورة 
التعاون للوصول إىل حل وسط مناسب لكافة األطراف 
وعدم االعتماد على القيادات حلل الصراعات ابستمرار. 
وتتفق هذه النتيجة جزئًيا مع نتائج دراسات املعشر 
(2005) يف وجود فروق تعزى للمؤهل. فيما تتعارض مع 

العطار (2010)؛ حيث ال يوجد فروق تعزى للمؤهل.

اثنًيا: طبيعة العمل:
بني  الفروق  لداللة  )ت(  اختبار  استخدام  مت 
املتوسطات ملمارسة إسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيمي 
التجانس بني  التحقق من  الفرعية، وذلك بعد  وأبعاده 
اجملموعتني من خالل اختبار ليفني، وتتضح النتائج من 

اآليت: اجلدول 

جدول )11( اختبار )ت( لتحديد الفروق تبًعا ملتغري طبيعة العمل

درجات عمل فينعمل إدارياملتغري
احلرية

مستوى قيمة )ت(
الداللة العدداالحنراف املعيارياملتوسطالعدداالحنراف املعيارياملتوسط

25.1977.67123إسرتاتيجية التعاون

187

26.1317.67295

38223

.684.495

22.4975.6894321.5264.96331.979.329إسرتاتيجية التجنب

25.4706.9925426.1316.48145.538.591إسرتاتيجية التسوية

16.2944.0153116.4213.81059.179.858إسرتاتيجية اجملاملة

إسرتاتيجية استخدام 
السلطة

17.8714.5062217.2633.38266.788.432

107.3321.3782107.4716.82780.039.969الدرجة الكلية

ذات  فروق  عدم وجود   (11) اجلدول  من  يتضح   
داللة إحصائية بني املتوسطات للدرجة الكلية ملمارسة 
الفرعية  واألبعاد  التنظيمي  الصراع  إدارة  إسرتاتيجيات 
على  )ت(  قيمة  إنَّ  حيث  العمل؛  طبيعة  ملتغري  تبًعا 
الدرجة الكلية واألبعاد إلسرتاتيجية التعاون وإسرتاتيجية 
اجملاملة  وإسرتاتيجية  التسوية  وإسرتاتيجية  التجنب 
بلغت  قد  التوايل  على  السلطة  استخدام  وإسرتاتيجية 
ومجيعها   (.039 -.788 -.179 -.538 -.979 -.684(

إحصائًيا. دالة  غري 
متارس  القيادات  أنَّ  إىل  النتيجة  هذه  تعزى  وقد   

إسرتاتيجيات إدارة الصراع ابلعمل بغض النظر عن طبيعة 
عمل املوظفة فهي تعمل على إدارة املوقف)الصراع( بعد 
دراسته، والعمل على ممارسة اإلسرتاتيجية املناسبة حلله 
دراسة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه  تتعارض  منه.  احلد  أو 

املعشر (2005)؛ حيث توجد فروق تبًعا للوظيفة. 
 اثلثًا: سنوات العمل:

التباين األحادي للكشف عن   مت استخدام حتليل 
الفروق يف إسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيمي وأبعادها 
الفرعية تبًعا ملتغري سنوات العمل، ومت حساب االحصاء 

الوصفي أواًل وتتضح نتائجه كما يف اجلدول اآليت:
جدول )12( املتوسطات واالحنرافات املعيارية إلسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيمي تبًعا ملتغري سنوات العمل 

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعددمستوايت املتغريالبعد

إسرتاتيجية التعاون

1725.47068.17097أقل من 5 سنوات

12125.04138.02745من 5	10 سنوات

8725.77017.09028أكثر من 10 سنوات



د. رمحة بنت حممد الغامدي : إسرتاتيجيات إدارة الرصاع التنظيمي لدى القيادات األكاديمية النسائية ...176

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعددمستوايت املتغريالبعد

 إسرتاتيجية
التجنب

1721.64716.18406أقل من 5 سنوات

12122.05795.89675من 5	10 سنوات

8722.85064.98493أكثر من 10 سنوات

إسرتاتيجية التسوية

1726.47066.55856أقل من 5 سنوات

12124.85957.14528من 5	10 سنوات

8726.41386.56905أكثر من 10 سنوات

إسرتاتيجية اجملاملة

1716.23534.03933أقل من 5 سنوات

12116.43804.25420من 5	10 سنوات

8716.16093.57600أكثر من 10 سنوات

 إسرتاتيجية
استخدام السلطة

1719.64714.62252أقل من 5 سنوات

12117.95874.67867من 5	10 سنوات

8717.13793.64778أكثر من 10 سنوات

الدرجة الكلية

17109.470622.09105أقل من 5 سنوات

121106.355421.86125من 5	10 سنوات

87108.333318.69191أكثر من 10 سنوات

بني  ظاهرية  فروق  وجود   (12) اجلدول  من  يتضح 
التباين  حتليل  حساب  مت  لذا  احلسابية؛  املتوسطات 

اآليت: اجلدول  من  النتائج  وتتضح 

جدول )13( حتليل التباين األحادي لتحديد الفروق يف إسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيمي تبًعا ملتغري سنوات العمل.

الداللةقيمة فمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناألبعاد

إسرتاتيجية التعاون
27.125213.562.229.795بني اجملموعات

  13124.43122259.119داخل اجملموعات
   3151.5561224الكلي

إسرتاتيجية التجنب
40.465220.233.649.524بني اجملموعات

  6921.53522231.178داخل اجملموعات
   6962.000224الكلي

إسرتاتيجية التسوية
136.779268.3891.442.239بني اجملموعات

  10525.95022247.414داخل اجملموعات
   10662.729224الكلي

إسرتاتيجية اجملاملة
4.00422.002.126.882بني اجملموعات

  3532.59122215.913داخل اجملموعات
   3536.596224الكلي

إسرتاتيجية استخدام السلطة
98.962249.4812.671.071الكلي

  4113.02122218.527بني اجملموعات
   4211.982224داخل اجملموعات



177 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتامعية، ع1، ص ص 159-186،  جامعة تبوك )1442هـ/2021م(

الداللةقيمة فمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناألبعاد

الدرجة الكلية إلسرتاتيجيات إدارة 
الصراع التنظيمي

280.2682140.134.327.722الكلي
  95205.288222428.853بني اجملموعات

   95485.556224داخل اجملموعات

يتضح من اجلدول (13) عدم وجود فروق ذات داللة 
إحصائية يف ممارسة القيادات األكادميية إلسرتاتيجيات 
والدرجة  األبعاد  مجيع  على  التنظيمي  الصراع  إدارة 
الكلية، تعزى ملتغري سنوات اخلربة؛ حيث إن قيمة )ف( 

غري دالة إحصائًيا.
يصفن  املوظفات  أنَّ  إىل  النتيجة  هذه  تعزى  وقد   
الصراع  إدارة  إلسرتاتيجيات  القيادات  ممارسة  واقع 
ابلعمل وكيفية حل الصراعات بغض النظر عن سنوات 
خدمتهن، وأن ممارسة القيادات ألي إسرتاتيجية إلدارة 
الصراع ال تتأثر بسنوات خدمة املوظفات. وتتفق النتائج 
ودرادكة   (2014) والبيايت  سنينة  أبو  دراسة  نتائج  مع 
)2011)، والعطار(2010)؛ حيث مل تظهر فروق دالة 

يف ممارسة اإلسرتاتيجيات تبًعا ملتغري عدد سنوات اخلربة.
نتيجة السؤال الرابع ومناقشتها وتفسريها: والذي نص على " 
 ≤α( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
املوظفات  لدى  الوظيفي  االغرتاب  مستوى  يف   (0.05

طبيعة  العلمي،  )املؤهل  للمتغريات  تعزى  اإلدارايت 
العمل ابجلامعة(؟"  العمل، سنوات 

 أواًل املؤهل العلمي:
التباين األحادي للكشف عن   مت استخدام حتليل 
الفروق يف االغرتاب الوظيفي وأبعاده الفرعية تبًعا ملتغري 
أواًل  الوصفي  اإلحصاء  حساب  ومت  التعليمي،  املؤهل 

وتتضح نتائجه كما يف اجلدول اآليت:

جدول )14( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية يف االغرتاب الوظيفي وأبعاده الفرعية تبًعا ملتغري املؤهل العلمي

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعددمستوايت املتغريالبعد

الشعور ابلعجز
2516.04004.91155دبلوم فأقل
17215.23845.62951بكالوريوس
2817.96437.18271ماجستري

العزلة االجتماعية
2519.88006.69154دبلوم فأقل
17217.51746.03738بكالوريوس
2819.25008.27591ماجستري

الالمعيارية
2512.88004.85043دبلوم فأقل
17212.30235.20137بكالوريوس
2814.60715.74997ماجستري

االغرتاب عن الذات
2514.40005.20416دبلوم فأقل
17214.14535.84666بكالوريوس
2818.32146.59435ماجستري

الدرجة الكلية لالغرتاب الوظيفي
2563.200019.60442دبلوم فأقل
17259.203520.72937بكالوريوس
2870.142924.22688ماجستري

بني  ظاهرية  فروق  وجود   (14) اجلدول  من  يتضح 
التباين  حتليل  حساب  مت  ولذا  احلسابية؛  املتوسطات 

اآليت: اجلدول  من  النتائج  وتتضح 
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جدول )15( حتليل التباين األحادي لتحديد الفروق يف االغرتاب الوظيفي تبًعا ملتغري املؤهل

الداللةقيمة فمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناألبعاد

الشعور ابلعجز
182.849291.4242.746.066بني اجملموعات

7391.15122233.293داخل اجملموعات
7574.000224الكلي

العزلة االجتماعية
172.158286.0792.087.126بني اجملموعات

9156.83822241.247داخل اجملموعات
9328.996224الكلي

الالمعيارية
129.362264.6812.360.097بني اجملموعات

6083.59822227.404داخل اجملموعات
6212.960224الكلي

االغرتاب عن الذات
422.3672211.1836.113.003بني اجملموعات

7669.47322234.547داخل اجملموعات
8091.840224الكلي

الدرجة الكلية لالغرتاب الوظيفي
3016.67621508.3383.398.035الكلي

98551.306222443.925بني اجملموعات
101567.982224داخل اجملموعات

داللة  ذات  فروق  وجود   (15) اجلدول  من  يتضح   
حيث  فقط؛  الذات  عن  االغرتاب  بعد  على  إحصائية 
دالة عند مستوى  وهي   (6.113) بلغت  قيمة )ف(  إنَّ 
قيمة  بلغت  لالستبانة؛ حيث  الكلية  والدرجة   ،(.003)

)ف( (3.398) وهي دالة عند مستوى (035.) وال توجد 
حساب  مت  ولذا  األبعاد؛  بقية  على  داللة  ذات  فروق 
االغرتاب  لبعد  الداللة  اجتاه  على  للتعرف  توكي  اختبار 

الكلية.  والدرجة  الذات  عن 
أواًل: بعد االغرتاب عن الذات:

جدول )16( اختبار توكي االغرتاب عن الذات تبًعا للمؤهل 

ماجستريبكالوريوسدبلوم فأقلمستوايت املتغري

042.*978.		دبلوم فأقل

002. **		بكالوريوس

		ماجستري

*دالة عند مستوى 0.05. ** دالة عند مستوى 0.01.

داللة  ذات  فروق  وجود   (16) اجلدول  من  يتضح   
فأقل  الدبلوم  مؤهل  وذوي  املاجستري  مؤهل  ذوي  بني 
أن  اتضح   (14) جدول  إىل  وابلرجوع  والبكالوريوس 
الفروق لصاحل اجملموعة األعلى يف املؤهل العلمي؛ حيث 

كلما ارتفع املؤهل العلمي كلما زاد تقدير االغرتاب عن 
الوظيفي. ابالغرتاب  والشعور  الذات 

 اثنًيا: الدرجة الكلية لالغرتاب الوظيفي:
لالغرتاب  الكلية  الدرجة  على  للمؤهل  توكي  اختبار   )17( جدول 

لوظيفي ا

ماجستريبكالوريوسدبلوم فأقلمستوايت املتغري

650.456.		دبلوم فأقل
031.*		بكالوريوس
		ماجستري

*دالة عند مستوى 0.05. 

داللة  ذات  فروق  وجود   (17) اجلدول  من  يتضح   
البكالوريوس  مؤهل  وذوي  املاجستري  مؤهل  ذوي  بني 
لصاحل  الفروق  أنَّ  اتضح  (14)؛  جدول  إىل  وابلرجوع 
ارتفع  حيث كلما  العلمي؛  املؤهل  يف  األعلى  اجملموعة 

الوظيفي. االغرتاب  تقدير  زاد  العلمي كلما  املؤهل 
يف  فروق  وجود  التباين  حتليل  نتيجة  من  يتبني   
عن  االغرتاب  وبعد  الوظيفي  لالغرتاب  الكلية  الدرجة 
الذات تعزى إىل متغري املؤهل العلمي لصاحل ذوي مؤهل 
ماجستري، وال توجد فروق يف األبعاد األخرى. وقد تعزى 
هذه النتيجة إىل أنَّ ذوات املؤهالت العليا يتم تكليفهن 
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بدرجة  مع أتهيلهن  تتناسب  أهنا ال  قد جيدن  أبعمال 
املاجستري ونظرهتن إىل أن مهاراهتن أعلى من التكليف 
بعمل إداري قد تقوم به املوظفات األقل منهن أتهياًل، 
وذلك نتيجة إىل أن الوصف الوظيفي لألعمال اإلدارية 
ال خيتلف ابختالف املؤهل، بل طبيعة العمل تتفق مع 

املوظفة. متارسه  الذي  الوظيفي  املسمى 
أبو مسرة وأبو  نتيجة دراسة  النتيجة مع  وتتفق هذه 
بوجود   (2010) والعطار   ،(2014) وشعيبات  مقدم 

دراسة  مع  تتعارض  فيما  العلمي.  للمؤهل  تعزى  فروق 
للمؤهل. تعزى  فروق  وجود  بعدم   (2013) الشبات 

اثنًيا: طبيعة العمل:
بني  الفروق  لداللة  )ت(  اختبار  استخدام  مت   
املتوسطات يف االغرتاب الوظيفي وأبعاده الفرعية، وذلك 
خالل  من  اجملموعتني  بني  التجانس  من  التحقق  بعد 

اآلتية: اجلدول  من  النتائج  وتتضح  ليفني،  اختبار 

يتبني من اجلدول )18( عدم وجود فروق ذات داللة 
الوظيفي  لالغرتاب  للدرجة  املتوسطات  بني  إحصائية 
واألبعاد الفرعية له تبًعا لطبيعة العمل؛ حيث إنَّ قيمة 
)ت( على الدرجة الكلية واألبعاد الشعور ابلعجز والعزلة 
على  الذات  عن  واالغرتاب  والالمعيارية  االجتماعية 
التوايل قد بلغت )1.123	247	1.725	1.349	

هذه  تُعزى  وقد  إحصائًيا.  دالة  غري  ومجيعها   )805
النتيجة إىل طبيعية العمل؛ نظرًا ألنَّ كل موظفة متارس 

عملها بناء على مسماها الوظيفي الرمسي بناًء توصيف 
حمدد. وتتفق النتيجة مع دراسة شبات )2013(.

اثلثًا: سنوات العمل:
عن  للكشف  األحادي  التباين  حتليل  استخدام  مت 
الفروق يف االغرتاب الوظيفي وأبعاده الفرعية تبًعا ملتغري 
أواًل  الوصفي  اإلحصاء  حساب  ومت  العمل،  سنوات 

اآليت: اجلدول  نتائجه كما يف  وتتضح 

جدول )18( اختبار )ت( لتحديد الفروق يف االغرتاب الوظيفي تبًعا ملتغري طبيعة العمل

املتغري

عمل فينعمل إداري
درجات 

احلرية
قيمة )ت(

مستوى 
الداللة املتوسط

االحنراف 
املعياري

املتوسطالعدد
االحنراف 
املعياري

العدد

15.8075.82683الشعور ابلعجز

187

14.9735.78202

38223

805..422

18.2566.4581716.7106.358261.349.179العزلة االجتماعية

12.9255.1997511.3155.457971.725.086الالمعيارية

805..14.7385.9569114.4736.34477247االغرتاب عن الذات

61.72721.116857.47322.09041.123.263الدرجة الكلية

جدول )19( املتوسطات واالحنرافات املعيارية يف االغرتاب الوظيفي وأبعاده الفرعية تبًعا لسنوات العمل

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعددمستوايت املتغريالبعد

الشعور ابلعجز
1716.76474.88018أقل من 5 سنوات
12116.06615.78898من 5	10 سنوات
8714.89665.98454أكثر من 10 سنوات

العزلة االجتماعية
1718.52945.42123أقل من 5 سنوات
12118.41326.44421من 5	10 سنوات

8717.31036.65479أكثر من 10 سنوات
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االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعددمستوايت املتغريالبعد

الالمعيارية
1711.17654.01926أقل من 5 سنوات
12113.49595.35432من 5	10 سنوات
8711.77015.19772أكثر من 10 سنوات

االغرتاب عن الذات
1713.47064.86207أقل من 5 سنوات
12115.39676.24564من 5	10 سنوات
8713.95405.80679أكثر من 10 سنوات

الدرجة الكلية لالغرتاب 
الوظيفي

1759.941217.37624أقل من 5 سنوات
12163.371921.19675من 5	10 سنوات
8757.931021.91463أكثر من 10 سنوات

بني  ظاهرية  فروق  وجود   (19) اجلدول  من  يتضح 
التباين  حتليل  حساب  مت  ولذا  احلسابية؛  املتوسطات 

اآليت: اجلدول  من  النتائج  وتتضح 

جدول )20( حتليل التباين األحادي لتحديد الفروق يف االغرتاب الوظيفي تبًعا لسنوات العمل

الداللةقيمة فمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتمصدر التبايناألبعاد

الشعور ابلعجز

91.401245.7011.356.260بني اجملموعات

  7482.59922233.705داخل اجملموعات

   7574.000224الكلي

العزلة االجتماعية

66.801233.400.801.450بني اجملموعات

  9262.19522241.722داخل اجملموعات

   9328.996224الكلي

الالمعيارية

190.839295.4203.518.031بني اجملموعات

  6022.12122227.127داخل اجملموعات

   6212.960224الكلي

االغرتاب عن الذات

132.830266.4151.853.159بني اجملموعات

  7959.01022235.851داخل اجملموعات

   8091.840224الكلي

الدرجة الكلية لالغرتاب الوظيفي

1519.1902759.5951.685.188الكلي

  100048.792222450.670بني اجملموعات

   101567.982224داخل اجملموعات

ذات  فروق  وجود  عدم   (20) اجلدول  من  يتضح   
الكلية؛  والدرجة  األبعاد  مجيع  على  إحصائية  داللة 
بعد  عدا  إحصائًيا،  دالة  غري  )ف(  قيمة  إنَّ  حيث 

وهي   (3.518) )ف(  قيمة  بلغت  حيث  الالمعيارية؛ 
اختبار  مت حساب  ولذا  (0.031)؛  مستوى  عند  دالة 

الداللة.  اجتاه  على  للتعرف  توكي 
جدول )21( اختبار توكي لبعد الالمعيارية تبًعا لسنوات العمل 

أكثر من 10 سنواتمن 5-10 سنواتأقل من 5 سنواتمستوايت املتغري

200.903.		أقل من 5 سنوات

050.*		من 5	10 سنوات
		أكثر من 10 سنوات

*دالة عند مستوى 0.05. 
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داللة  ذات  فروق  وجود   (21( اجلدول  من  يتضح 
 10  	5 ومن  سنوات   5 من  أقل  العمل  سنوات  بني 
الفروق  أنَّ  اتضح   (19) إىل جدول  وابلرجوع  سنوات. 
وقد  سنوات.   10	5 من  العمل  سنوات  ذوي  لصاحل 
تعزى هذه النتيجة إىل أنَّ املوظفات ضمن الفئة 5	 10 
سنوات لديهن خربة عمل ابجلامعة غري قصرية وتسمح 
هلن بتقييم األنظمة واللوائح وتكوين اجتاه حنو القبول أو 
استغالل األنظمة لتحقيق مصاحل شخصية على عكس 

ذوات اخلربة األقل من 5 سنوات.
 Çoban, دراسة  مع  جزئًيا  النتائج  هذه  وتتفق 
مقدم  وأبو  مسرة  وأبو   ،Yildirim & Caz (2019)

وشعيبات (2014) واليت توصلت إىل وجود فروق تعزى 
لسنوات العمل. فيما تتعارض مع دراسة مغريب )2015) 
لسنوات  تعزى  فروق  وجود  عدم  يف   (2013( وشبات 

لعمل.  ا
 نتيجة السؤال اخلامس ومناقشتها وتفسريها: والذي نص على 
إلاسرتاتيجيات  األكادميية  القيادات  ممارسة  عالقة  "ما 
إدارة الصراع التنظيمي ابالغرتاب الوظيفي لدى املوظفات 
ارتباط  معامل  استخدام  مت  الباحة؟"  جبامعة  اإلدارايت 
إدارة  إسرتاتيجيات  ممارسة  بني  العالقة  لبيان  بريسون 
وتتضح  الوظيفي،  واالغرتاب  وأبعاده  التنظيمي  الصراع 

النتائج يف اجلدول اآليت:
جدول )22( معامالت ارتباط بريسون بني إسرتاتيجيات إدارة الصراع 

التنظيمي واالغرتاب الوظيفي

معامل االرتباطإسرتاتيجيات إدارة الصراع التنظيميم
-0.488**إسرتاتيجية التعاون1
-0.029إسرتاتيجية التجنب2
-0.407**إسرتاتيجية التسوية3
-0.188**إسرتاتيجية اجملاملة4
0.136*إسرتاتيجية استخدام السلطة5

-0.333**الدرجة الكلية

*دال عند مستوى 0.05. **دال عند مستوى 0.01.
ارتباطية  عالقة  وجود   (22) اجلدول  من  يتضح   

إسرتاتيجية  ممارسة  بني  إحصائية  داللة  ذات  عكسية 
التعاون وإسرتاتيجية التسوية وإسرتاتيجية اجملاملة والدرجة 
التوايل  على  االرتباط  معامالت  بلغت  حيث  الكلية؛ 
عالقة  وتوجد   ،(0.333-0.188-0.407-0.488)

إسرتاتيجية  ممارسة  بني  إحصائًيا  دالة  موجبة  ارتباطية 
استخدام السلطة واالغرتاب الوظيفي؛ حيث بلغ معامل 

 .(0.136) االرتباط 
وميكن تفسري هذه النتيجة فيما يلي:

التعاون 	  إسرتاتيجية  بني  سلبية  عالقة  وجود   -
واالغرتاب أي كلما زادت ممارسة إسرتاتيجية التعاون 
لدى  الوظيفي  االغرتاب  مشاعر  تناقصت  كلما 
املوظفات؛ وذلك ألنَّ هذه اإلسرتاتيجية تتوافق مع 
بناء  يف  األفراد  ورغبة  االجتماعية  البشرية  الطبيعة 

عالقات اجتماعية.
التجنب 	  إسرتاتيجية  بني  سلبية  عالقة  وجود 

واالغرتاب؛ حيث إنَّ هذه اإلسرتاتيجية تعمل على 
هتدئة املوقف مبا يرتك احلرية للموظفات للتعامل مع 
املشكلة وحلها مبا يزيد يف الثقة هبن إلدارة املوقف، 
طبيعة  مع  يتناسب  وذلك  الصراع  إدارة  أتجيل  أو 
اإلانث حىت تتوافر املعلومات املناسبة الختاذ القرار.

وجود عالقة سلبية بني إسرتاتيجية التسوية واالغرتاب 	 
التسوية  استخدمت إسرتاتيجية  الوظيفي، أي كلما 
كلما قلَّ اإلحساس ابالغرتاب الوظيفي، وقد يعزى 
اإلسرتاتيجية كوهنا  هلذه  اإلجيابية  اآلاثر  إىل  ذلك 
توافق الطبيعة البشرية ورغبتها يف إجياد حلول وسط 

حتقق الرضا النفسي.
وجود عالقة سلبية بني إسرتاتيجية اجملاملة واالغرتاب 	 

اجملاملة  إسرتاتيجية  استخدمت  أي كلما  الوظيفي، 
كلما قلَّ الشعور ابالغرتاب الوظيفي لدى املوظفات، 
وقد يعزى ذلك إىل أنَّ عينة البحث من اإلانث وأن 
اجلانب العاطفي يرتفع لديهن، كما تعمل إسرتاتيجية 
اجملاملة على هتدئة املشاعر لديهن وامليل إىل الوصول 
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إىل نقاط اتفاق بني املوظفات.
وجود عالقة إجيابية بني إسرتاتيجية السلطة واالغرتاب 	 

السلطة  الوظيفي، فكلما زادت ممارسة إسرتاتيجية 
كلما زاد الشعور ابالغرتاب وهذه النتيجة منطقية؛ 
حيث إنَّ ممارسة إسرتاتيجية السلطة قد يؤدِّي إىل 
تنازل أحد األطراف على حساب مصلحته ويؤدِّي 
املوظفات،  الشعور ابلغنب وضياع احلقوق بني  إىل 

ومن مثَّ الشعور ابالغرتاب الوظيفي.
النتيجة ضمنًيا مع دراسة بكر (2016)  تتفق هذه 
التنظيمي  الصراع  إدارة  بني  إجيابية  عالقة  بوجود 
مع  تتفق  كما  الوظيفي.  لالغرتاب  السلبية  واآلاثر 
العطار (2010) بوجود عالقة سلبية بني إدارة الصراع 
وإسرتاتيجية التعاون وإسرتاتيجية التسوية. وتتفق جزئًيا 
مع العمري (2017) بوجود عالقة إجيابية بني إسرتاتيجية 
الوالء  التنظيمي كون  التعاون والتسوية واجملاملة والوالء 
أبو  دراسة  مع  تتفق  ابالغرتاب. كما  الشعور  يناقض 
بكر وأمحد (2020) وجود عالقة بني أساليب التعاون 
 UnNissa والتفاوض والتسوية وفاعلية الذات. ودراسة
.et al .(2018) أبن أساليب إدارة الصراع هلا أتثري على 

الوظيفي. والدوران  الوظيفي  الرضا 
توصيات البحث:

- تتعلق 	 األكادميية  للقيادات  تدريبية  دورات  تنظيم 
التنظيمي من حيث مفهومه وأمهيته  إبدارة الصراع 

إدارته. وإسرتاتيجيات  وأنواعه 
- ضرورة أن حترص اجلامعة على هذا الشعور اإلجيايب 	

لدى املوظفات حنو الوظيفة.
- الشعور 	 ملواجهة  للموظفات  إرشادية  ورش  تنظيم 

العمل. يف  ابلعجز 
- مراعاة املوظفات ذوات املؤهالت العليا من حيث 	

حتقيق الذات يف العمل وتكليفهن أبعمال تتناسب 
مع مؤهالهتن.
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 دور سلوكيات القيادة التحويلية يف دعم وتعزيز االستغراق الوظيفي: دراسة ميدانية على 
 العاملني يف املعاهد العليا مبحافظة القاهرة الكربى يف ج م ع

د.علي بن انجح علي منصور
أستاذ مساعد – إدارة األعمال- قسم االقتصاد اإلسالمي- كلية الشريعة - ومدير وحدة التسويق مبعهد البحوث والدراسات االستشارية-  

اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة - اململكة العربية السعودية

 The Role of Transformational Leadership Behaviors in Supporting and 
Enhancing Job Involvement: A Field Study on the Employees of the higher 

institutes of Greater Cairo in The Arabic Republic of Egypt 

Dr. Ali Nageh Ali Mansour
Associate Professor, Business Administration, Department of Islamic Economics, Faculty of Sharia Institute 
of Research and Consulting Studies, Director of Marketing Unit Islamic University, Medina, Saudi Arabia

الوظيفي،  االستغراق  التحويلية،  القيادة  املفتاحية:  الكلمات 
التأثري الكاريزمي.

القيادة بني  العالقة  على  التعرف  إىل  البحث  هذا  هدَف   امللخص: 
مبحافظة العليا  املعاهد  يف  العاملني  لدى  الوظيفي  واالستغراق   التحويلية 
 القاهرة الكربى يف مجهورية مصر العربية، ولتحقيق هذا اهلدف مت تصميم
 استبانة ُوّزِعت على عينة عشوائية مكونة من )100( موظِف على مستوى
 اإلدارة الوسطى والعليا يف املعاهد العليا موضوع البحث، وقد مت اسرتداد
 )100( استبانة صاحلة لغاايت إجراء التحليل بنسبة اسرتداد )%100(،
إىل البحث  توصَّل  الفرضيات  واختبار  اإلحصائي  التحليل  إجراء   وبعد 
داللة مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  عالقة   )α ≤ 0.05( وجود 
الوظيفي، كما واالستغراق  التحويلية جمتمعة  القيادة  أبعاد سلوكيات   بني 
 أظهر البحث توفر دليل إحصائي على وجود مستوى مقبول من القيادة
 التحويلية لدى مسؤويل تلك املعاهد من وجهة نظرهم، وكذا وجود مستوى
الفعَّالة )املشاركة  اآلتية:  الوظيفي  االستغراق  أببعاد  االهتمام  من   مقبول 
 يف العمل، واألداء الذي حيقق للعاملني ذاهتم، والعمل الذي يعدُّ أساس
 احلياة(؛ يف حني مل ُتظهر النتائج وجود مستوى مقبول من االهتمام ببعد
 الدافعية اإلهلامية لدى القائد؛ لذا يوصي البحث مجيع املديرين يف املعاهد
مستوى لرفع  العاملني  مع  التحويلية  القيادة  أبعاد  تطبيق  بضرورة   العليا 

لديهم الوظيفي  .االستغراق 

Keywords: Transformational Leadership, Job Involve-
ment, Charismatic Influence.

Abstract: The objective of this Research is to identify 
the relationship between transformational leadership and 
Job Involvement for Employees of the Higher Institutes of 
Greater Cairo in The Arabic Republic of Egypt. To realize 
this objective, a questionnaire was designed and distributed 
to a random sample of (100) employees at the middle and 
higher management level in the Higher Institutes, subject 
of the study.  (100) valid questionnaires for the purposes of 
making analysis were retrieved with a recovery rate (100%), 
after conducting statistical analysis and testing hypotheses, 
the Research found that there is a statistically significant 
relationship at a significant level of (α ≤ 0.05) for the di-
mensions of the Transformational leadership included in the 
Job Involvement. The Research also showed the availability 
of Statistical evidence that there is an acceptable level of 
transformational leadership among the Institutes' Officials 
from their opinion, as well as the acceptable level of interest 
with the following dimensions of Job Involvement: (Active 
participation in the work, the performance achieved by the 
workers themselves, the work that is the basis of life); While 
the results did not show an acceptable level of interest in 
the dimension of inspirational motivation of the leader, so  
the Research advised all managers of the Higher Institutes 
of the necessity for applying the dimensions of transfor-
mational leadership with the staff to raise the level of Job 
Involvement.
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مقدمة:
Transformational Lead- )تُعدُّ القيادة التحويلية 
ership( من القضااي املهمة واملؤثرة يف حياة املنظمات 

املعاصرة منها القطاعات التعليمية على وجه اخلصوص؛ 
فتعقيدات البيئة احمليطة ابملنظمات والتغريات والتحوالت 
التكنولوجية  العوامل  مستوى  على  هلا  املصاحبة 
واالجتماعية والسياسية واالقتصادية والعاملية، استدعت 
احلاجة لوجود هذا النمط من القيادة والذي يعمل على 
تغيري طبيعة العمل وحتسينه بصورة مستمرة وفعَّالة، ليكون 
قادرًا على توجيه عمليات التكيف والتأقلم والتوافق مع 
إطار إجراء حتوالت وتغريات  البيئة، يف  معطيات هذه 
جذرية يف سياق العمل وعناصره؛ وذلك لتحقيق البقاء 

والنمو. واالستمرارية 
كما تعدُّ نظرية القيادة التحويلية من نظرايت القيادة 
احلديثة؛ حيث ظهرت ألول مرة عام 1978م على يد 
العملية  يف  املرؤوسني  أمهية  على  تركِّز  وهي   (Burns)

والقيم،  األخالق  على  قوية  بدرجة  وتؤكد  القيادية، 
ابلكثري  التحويلية  القيادة  نظرية  حتظى  عامة  وبصفة 
أبرز  ومن  الباحثني،  قبل  من  والتطوير  االهتمام  من 
اإلسهامات يف دراسة نظرية القيادة التحويلية إسهامات 

.(Bass& Avolio, 1992, p.6) العاملني 
الباحث  استطاع  املاضي،  القرن  مثانينيات  ومنذ 
Macgregor Burns لفت األنظار إىل هذا النمط من 

القيادة، وبلورة املمارسات الدالة عليها، مث توالت جهود 
الباحثني واملنظرين لتوسيع األطر العامة ومناذج القياس 
اليوم  أصبح  حبيث  القيادي؛  النمط  هبذا  العالقة  ذات 
املعاصرة؛ يسهم يف حتقيق  القيادة  أمنوذًجا يف نظرايت 
التغيري  جهود  ويساند  التنظيمية،  والغاايت  األهداف 
املناخات  إحداث  خالل  من  رائدة،  بطريقة  املنشودة 
والبيئات والرؤى التنظيمية اليت تعزز اإلبداع واالبتكار، 
القائمة  البناءة  والعالقات  التنظيمي،  والتطوير  والتعلم 
على الثقة املتبادلة والتمكني الغداري والنفسي للعاملني، 

 .(Cossin & Caballero,2013) الذاتية  والفاعلية 
وعلى ذلك تُعد القيادة التحويلية الركن األساسي يف حياة 
منظمات األعمال اليوم على اختالف أنواعها وأشكاهلا 

)الزهراين،2016(. عملها  وجماالت  وأحجامها 
القيادة  أنَّ   )110 صــ   ،2002 )العامري،  ويرى 
املرؤوسني  قيم  تشكيل  يف  ابرز  بدور  تقوم  التحويلية 
قادهتم  لقيم  احتذائهم  خالل  من  وطموحاهتم  وأهدافهم 
فالقائد  هبا،  واألخذ  تبنيها  على  والعمل  ومعتقداهتم, 
التحويلي يعمل دوًما على حث مرؤوسيه على بذل كل 
ما يف وسعهم ألداء أعماهلم بصورة متميز؛ يفوق نطاق 
الرؤية  بناء  الرمسية احملددة هلم, وذلك من خالل  األدوار 
الواضحة ملا ينبغي أن يكون عليه احلال مستقباًل، والعمل 
كنموذج حُيتذى به والتشديد على قبول أهداف اجلماعة، 
والتشجيع  للمرؤوسني  الشخصي  والدعم  واالهتمام 

هلم. اإلبداعي 
القيادات  أنَّ  إىل  الدراسات  تشري  الصدد  هذا  ويف 
التحويلية تؤثر يف املرؤوسني؛ حبيث يصبحون أكثر ثقة 
بعدالة،  يعملون  قادهتم ومنظماهتم، ويشعرون أبهنم  يف 
للعمل،  دافعيتهم  على  إجيابًيا  أتثريًا  يعطى  بدوره  وهذا 
الذين  القادة  أن  األحباث  تؤكد  أخرى  انحية  ومن 
ميارسون سلوكيات القيادة التحويلية يبذل أتباعهم جهداً 
أكثر من املتوقع منهم, فريتفع مستوى األداء, ويشعرون 
Bur-)  ابلرضا، ومن مَثَّ تتميز منظماهتم بفاعلية األداء

.(bach, 2006.p52

إجياد  على  يعمل  منظمة  أي  يف  التحويلي  والقائد 
ويعمل  األفراد,  تطور  ويشجع  وواضحة,  جديدة  رؤية 
بشكل  عملهم  جمال  يف  راجعة  بتغذية  تزويدهم  على 
دوري، ويرفع الروح املعنوية لألفراد عرب مفاهيم التعاون 
عرف  وقد  املنظمة,  أجواء  يف  املتبادلة  والثقة  والعدالة 
"عملية  أبهنا  التحويلية  القيادة   (Burns, 2004, p55)

مع  اباللتحام  أكثر  أو  شخص  يقوم  عندما  حتدث 
آخرين بطريقة متكِّن القادة والتابعني برفع بعضهم بعًضا 



189 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتامعية، ع1، ص ص 187-218،  جامعة تبوك )1442هـ/2021م(

والسلوكيات. والدوافع  األخالق  من  أعلى  ملستوايت 
فيها  يندمج  اليت  الوظيفي الدرجة  االستغراق  وميثل 
الفرد مع الوظيفة اليت ميارسها ويستشعر أمهيتها، وهلذا 
فاألمر مرتبط ابلنواحي العقلية والعاطفية معاً، إذ يتأثر 
االستغراق ابلعديد من املؤثرات منها املستوى العاطفي 
ويتضح ذلك من آاثره اإلجيابية على الفرد؛ مثال ذلك 
للذات، وعلى  العايل  والتقدير  السعادة والرضا  مشاعر 
العكس من ذلك عندما ينخفض مستوى االستغراق، 
ذلك:  مثال  الفرد؛  مشاعر  على  السليب  التأثري  فيظهر 
ويعرب  ابليأس.  واإلحساس  والكآبة،  والضيق،  القلق، 
الفرد  بني  النفسي  االرتباط  عن  الوظيفي  االستغراق 
بعد حموري يف  الوظيفة ذات  تعد هذه  ووظيفته حبيث 
)املغريب، 2004، صـــ 63(. لذاته  تقديره  حياته ويف 

كما يُعد االستغراق الوظيفي واحداً من أهم املداخل 
 Qwl العمل حياة  جودة  وحتسني  لتنمية  املستخدمة 
Through Employee Involvement وجيعل التفاعل 

بني االستغراق الوظيفي وااللتزام التنظيمي الفرد املستغرق 
يف وظيفته لديه التزام تنظيمي حنو منظمته وأكثر بقاء 
فيها، حريصاً على تنميتها وتطوير عملياهتا وخصائص 
واألنشطة  املهام  تنوع  من  عليه  تشتمل  مبا  العمل 
مهما  دوراً  املرتدة  التغذية  تلعب  واستقالليتها، كما 
 ،2004 )املغريب،  عمله  يف  الفرد  استغراق  تنمية  يف 

صـــ66(.
أنَّ  إىل  أشار  فقد   (Aynickal 2014, P.26) أمَّا 
مصممة  عمل  إسرتاتيجية  هو  الوظيفي  االستغراق 
املنظمة،  وقيم  أبهداف  يلتزم  العامل  جعل  لضمان 
اليت  اجلهود  أبن  العامل  يشعر  بنجاحها، كما  ويسهم 

املنظمة. جناح  يف  دور  هلا  يبذهلا 
إىل  يهدف  البحث  هذا  فإنَّ  تقدم  ما  على  وبناًء 
التعرف على دور القيادة التحويلية أببعادها املختلفة يف 
دعم وتعزيز االستغراق الوظيفي للعاملني ابملعاهد العليا 

ابلقاهرة الكربى يف مجهورية مصر العربية.

أواًل: مصطلحات البحث:
1 .Leader- Transformational  القيادة التحويلية:

ship

خالل  من  اآلخرين  يف  التأثري  على  القدرة  وهي" 
حيقق  مثمر  أداء  إىل  والتزام  حبماس  ليسعوا  االتصال 
أهدافًا خمططة، يف حني أنَّ القيادة التحويلية منط يعمل 
وتعميق  وتنشيطها  املرؤوسني  اهتمامات  توسيع  على 
اجلماعة  لرؤية  وقبوهلم  املرؤوسني  هؤالء  إدراك  مستوى 
أبعد  هو  ما  إىل  للنظر  مداركهم  توسيع  مع  وأهدافها، 
من اهتماماهتم الذاتية من أجل الصاحل العام للمنظمة" 

صـ73(.  ،2001  ، )اهلواري 
هتدف  الفردي  املستوى  على  التحويلية  القيادة  إنَّ 
إىل متكني التابعني من تطوير امكانياهتم، وتعزيز قدراهتم 
وتقديرهم  الذاتية  من كفاءاهتم  والتحسني  ومهاراهتم، 
لذاهتم، من خالل التأثري عليهم إجيابًيا ومساعدهتم يف 
التغلب على نقاط ضعفهم. أما على املستوى اجلماعي 
فإهنا تسهم يف تكوين القيم واملعتقدات املشرتكة، وبث 
 Wang) روح العمل املشرتك للوصول لألهداف اجلماعية

.(& Howell,2010

2 .Involvement Job :االستغراق الوظيفي
االستغراق الوظيفي هو"حالة حمفزة تتصف اباللتزام 
العاطفي وامليل اإلجيايب والتمكني الذي ميارسه الفرد يف 
التفاعالت والعالقات داخل املنظمة، والذي يؤدِّي إىل 

(Kang.2010.P.11). "نتائج سلوكية إجيابية
مع  الفرد  فيها  يندمج  اليت  "الدرجة  هو  أنَّه  كما 
الفرد  ويكون  أمهيتها،  ويستشعر  ميارسها  اليت  الوظيفة 
يتأثر  إذ  مًعا،  والعاطفية  العقلية  ابلنواحي  مرتبطًا 
االستغراق ابلعديد من املؤثرات؛ منها املستوى العاطفي، 
ويتضح ذلك من آاثره اإلجيابية على الفرد؛ مثال ذلك: 
للذات، وعلى  العايل  والتقدير  السعادة والرضا  مشاعر 
االستغراق  مستوى  ينخفض  عندما  ذلك  من  العكس 
ذلك:  مثال  الفرد؛  مشاعر  على  سلبًيا  التأثري  يصبح 
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القلق، والضيق، والكآبة، واإلحساس ابليأس" )املغريب، 
.)63 ص   ،2004

Charismatic Influence  :3. التأثري الكاريزمى
 ويُظهر هذا الُبعد، مدى قدرة القائد التحويلي على 
العالية  األخالقية  واملثل  السلوكيات  من  مناذج  إظهار 
اليت تعدُّ مناذج اقتداء للتابعني، وذلك من خالل تطوير 
د  وإيصال رؤية شخصية جديدة وواضحة للجميع، جُتسِّ
وقائمة  ومتميزة،  صحيحة  بصورة  العمل  أداء  مفاهيم 
رسالة  مع  والتوافق  واالحرتام  والثقة  اإلعجاب  على 
املنظمة وتوجهاهتا. ويف إطار هذا الُبعد، تعدُّ خصائص 
وسلوكيات التابعني انعكاًسا خلصائص القيادة وصفاهتا 
إىل غرس روح  التحويلي  القائد  لذا يسعى  وممارساهتا؛ 
الفخر واالعتزاز يف نفوس أتباعه، وحتقيق الثقة واالحرتام 

)املراد،2005(. جانبهم  من 

 Inspirational Motivation :4. الدافعية اإلهلامية
التحويلي  القائد  قدرة  مدى  عن  الُبعد  هذا  ويُعرب 
على إاثرة التحدي لدى التابعني من خالل وضع معايري 
أداء مرجعية عالية، وإكساب معىن وأمهية للمهام اليت 
يؤدوهنا، وإيصال نظرة تفاؤلية حول األهداف املستقبلية 
للمنظمة. كما يُركز هذا الُبعد على استثارة روح العمل 
تطلعات  مع  واملتناغم  جهة،  من  والتفاعلي  اجلماعي 
املنظمة ورؤاها من جهة أحرى، ذلك أن إكياب العمل 
التابعني ودافعيتهم  معىن وغاية يسهم يف زايدة طاقات 
حنوه، وخباصة إذا مت تدعيم ذلك مبهارات تواصل عالية 
من القائد؛ حبيث جتعل الرؤية مفهومة وواضحة ودقيقة، 
وذات توجه مشرتك للجميع، وتسهم يف إيصال توقعات 
القائد العالية للتابعني)الزهراين، 2016(.كما تعين أيًضا 
اآلخرين،  إىل  العالية  توقعاته  إيصال  على  القائد  قدرة 
األهداف  عن  والتعبري  اجلهود  لرتكيز  الرموز  واستخدام 
املهمة بطرق بسيطة؛ أي إجناز أشياء كثرية عن طريق 

زايدة اجلهد املبذول )املراد،2005(.

consideration Individual :5. االعتبارية الفردية
ويُظهر هذا الُبعد، سلوكيات القائد التحويلي املوجَّهة 
توثيق  خالل  من  ذاتًيا  التابعني  بتطوير  االهتمام  حنو 
العالقات والتفاعل معهم، وتدريبهم وإرشادهم ونصحهم. 
واحرتامه  الشخصية،  اهتمامه حباجاهتم  ذلك  ويتضمن 
وتقديره لوجهات نظرهم واالستماع هلا، وتبنيه أفكارهم 
اإلبداعية ودعمها. فالتعاطف وقنوات االتصال املفتوحة 
أنَّ حتقيق  الُبعد، كما  هذا  مرتكزات  أهم  متثل  والدعم 
درجات عالية من التوافق بني أهداف القائد التحويلي 
أساسية  ركيزة  تعدُّ  التابعني  تطلعات  وبني  وتوجهاته 
ابلقيادة)الزهراين،2016(.  التابعني  اقتناعات  لتدعيم 
مبرؤوسيه،  الشخصي  القائد  اهتمام  أيًضا  تعين  كما 
وإدراك الفروق الفردية بينهم، والتعامل مع كل موظف 
بطريقة معينة، والعمل على تدريبهم وإرشادهم؛ لتحقيق 

)املراد،2005(.  والنمو  التطور  مزيد من 
partici� Effective :6. املشاركة الفعالة يف العمل

work the in pation

وهي متكني العاملني يف املنظمات من صنع واختاذ 
القرارات وقتما احتاج العمل لذلك وتشجيعهم من قبل 

رؤوسائهم يف العمل.
Perfor- الذات:  لتحقيق  األساس  ميثل  األداء   .7
realiza-�self for basis the represents mance

tion

يف  أساس  العاملني  قبل  من  املنجز  األداء  اعتبار 
اليت تعرب عن ذاهتم ومن مث  الشخصية  حتقيق أهدافهم 

مستمرة. بصورة  التحسني  على  القدرة 
 Work :8. العمل ميثل االهتمام األساس يف احلياة

life in concern primary the represents

اعتبار العمل الذي يقوم به هذا العامل أساس حياته 
يشعر  جيعله  واألهداف  األعمال  هلذه  حتقيقه  وعدم 

ابلتقصري يف حق نفسه.
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اثنًيا: الدراسات السابقة:
1( القيادة التحويلية:

توضيح  إىل   )2001( اهلاليل  دراسة  هدفت    
املقصود مبصطلح القيادة التحويلية، والقيادة اإلجرائية، 
مع توضيح سلوكيات القيادة اإلجرائية والقيادة التحويلية 
الكليات  بعض  يف  األقسام  ورؤوساء  العمداء  لدى 
أمهها،  نتائج، من  إىل  الدراسة  اجلامعية، وقد توصلت 
أنَّ عمداء الكليات كانوا حتويليني يف أمناطهم القيادية، 
وأنَّ إدراكاهتم يف معظم األحيان تشري إىل أهنم يتصرفون 
بطرق تسعى إىل نقل وحتويل بيئات العمل؛ للتوفيق بني 

وأبتباعهم. هبم  اخلاصة  واألهداف  والطموحات  ثل 
ُ
امل

 (Cavazotte et al., 2013) دراسة  هدفت  كما 
إىل التعرف على أثر قادة التحول يف أداء العمل والدور 
الوسيط للفعالية الذاتية للمديرين يف أداء العاملني، كما 
ُأجريت هذه الدراسة على )107( مديرين يف الشركات 
متعددة اجلنسيات يف القطاع املايل يف الربازيل، أنَّ هناك 
أتثريًا إجيابًيا للقيادة التحويلية على كل من األداء الرمسي 

)أداء املهمة( واألداء السياقي.
يف   )2003( املنذري  دراسة  ذلك  على  وزادت 
كشف الواقع الراهن للقيادة املدرسية يف مدارس التعليم 
الفكرية  األسس  منظور  من  عمان  بسلطنة  األساسي 
لنظرية القيادة التحويلية، وذلك من وجهة نظر مساعدي 
مديري هذه املدارس واملعلمني األوائل هبا، أمَّا اهلدف 
الرئيس للدراسة فهو التوصل إىل متطلبات تطبيق القيادة 
عمان  بسلطنة  األساسي  التعليم  مدارس  يف  التحويلية 

على حنو فعَّال، وتوصلت الدراسة إىل اآليت:

تراوحت تقديرات أفراد عينة الدراسة للواقع الراهن 	 
للقيادة املدرسية على استبانة القيادة التحويلية بني 

املرتفعة واملتوسطة.
مساعدي 	  مع  الشخصية  املقابلة  نتائج  تطابقت 

مديري املدارس واملعلمني األوائل مع نتائج االستبانة 

ممارسات  حمور  عدا  فيما  الدراسة  حماور  مجيع  يف 
التغيري.

متوسطات 	  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
املؤهل  ملتغري  تعزى  الدراسة  عينة  أفراد  تقديرات 
حمور  عدا  ما  الدراسة  حماور  مجيع  على  العلمي 

الكاريزما، لصاحل مَحََلة الدبلوم.
متوسطات 	  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

عدد  ملتغري  تعزى  الدراسة  عينة  أفراد  تقديرات 
الدافعية  متغريي  على  التدريسية  اخلربة  سنوات 
اخلربة  أصحاب  لصاحل  التغيري  وممارسات  امللهمة 

الطويلة. 
إىل   (Koay et al., 2014) دراسة  هدفت   كما 
التعرف على أتثري القيادة التحويلية والسمات الشخصية 
هناك  أنَّ  الدراسة  توصَّلت هذه  التكيفي،  األداء  على 
أتثريًا للقيادة التحويلية والسمات الشخصية على األداء 
للتنبؤ ابألداء  إمكانية  املديرين، ووجود  التكيفي هلؤالء 
التكيفي من خالل هذين املتغريين، ُأجربت هذه الدراسة 
على عينة بلغ قوامها )57( مديرًا يف الشركات املاليزية. 
لقياس  أداة   )2004( العمراين  دراسة  وطوَّرت 
حبيث  الرتبوية؛  اإلدارة  يف  التحويلية  القيادة  سلوكيات 
الفقرات،  وفاعلية  والثبات  الصدق  دالالت  هلا  تتوافر 
والدافعية  املثايل،  التأثري  هي:  أبعاد  مثانية  مستخدمة 
الفردية،  واالعتبارية  الفكرية،  واالستثارة  اإلهلامية، 
واإلدارة  البدائلية،  واملكافآت  والتمكني،  والرؤية، 
القيادة  أنَّ  الدراسة  نتائج  أهم  من  وكانت  ابالستثناء؛ 
العام  البعد  من  جزًءا  متثل  الثانوية  أببعادها  التحويلية 
هي:  اثنوية،  أبعاد  مخسة  وتوجد  التحويلية.  للقيادة 
واالعتبارية  العقلية،  واالستثارة  للقائد،  املثايل  التأثري 

البدائلية. واملكافآت  والتمكني،  الفردية، 
 وسعت دراسة عيسى )2005( إىل معرفة أثر القيادة 
التحويلية أببعادها )الكاريزماتيكية، والدافعية، واإلهلام، 
والتشجيع اإلبداعي، واالهتمام ابملشاعر الفردية(، على 
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األداء يف املؤسسات العامة يف األردن، ومعرفة أثر العوامل 
الشخصية والوظيفية يف اجتاهات العاملني حنو أثر القيادة 
التحويلية على األداء يف املؤسسات العامة، ومعرفة مدى 
املؤسسات.  إدارة  التحويلية يف  القيادة  توافر خصائص 
وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج، من أمهها: وجود 
أثر إجيايب للقيادة التحويلية )الكاريزماتيكية، والدافعية، 
ابملشاعر  واالهتمام  اإلبداعي،  والتشجيع  واإلهلام، 
وكذلك  العامة؛  املؤسسات  يف  األداء  على  الفردية(، 
عدم وجود فروق يف اجتاهات العاملني حنو أثر القيادة 
التحويلية على األداء تعزى لـــ)اجلنس، والعمر، واملؤهل 
يف  فروق  وجود  وكذلك  الوظيفي(،  واملسمى  العلمي، 
اجتاهات العاملني حنو أثر القيادة التحويلية على األداء 
األردنية  العامة  املؤسسات  وأنَّ  العلمية؛  للخربة  تعزى 
تتمتع مبستوى متوسط من خصائص القيادة التحويلية.
فيما زادت دراسة أبو هداف )2011( إىل التعرف 
يف  املديرين  لدى  التحويلية  القيادة  ممارسة  درجة  على 
تطوير فعالية املعلمني التدريسية يف مدارس وكالة الغوث 
إىل  الدراسة  توصلت  وقد  غزة؛  مبحافظات  الدولية 
داللة  ذات  فروق  وجود  أمهها:  من  النتائج،  من  عدد 
إحصائية بني متوسطات درجات أفراد العينة حول دور 
إىل  تُعزى  املدرسني  فعالية  تطوير  يف  التحويلية  القيادة 
اإلانث، وكذلك  لصاحل  الفروق  اجلنس، وكانت  متغري 
متغري سنوات اخلربة؛ حيث كانت الفروق لصاحل األقل 
من )5( سنوات، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
القيادة  دور  العينة حول  أفراد  متوسطات درجات  بني 
متغري  إىل  تعزى  املدرسني  فعالية  تطوير  يف  التحويلية 

العلمي. املؤهل 
بينما هدفت دراسة الزهراين )2016( إىل التعرف 
مديري  لدى  التحويلية  القيادة  ممارسة  درجة  على 
شركات قطاع التأمني السعودي من وجهة نظر العاملني 
ممارسة  درجة  على  التعرف  وكذاك  القطاع،  هذا  يف 
قطاع  شركات  يف  العاملني  لدى  التكيفي  األداء  أبعاد 

أنَّ  إىل  الدراسة  هذه  وتوصلت  السعودي.  التأمني 
درجة ممارسة املديرين يف الشركات عينة الدراسة ألبعاد 
القيادة التحويلية كانت متوسطة من وجهة نظر العاملني 
املبحوثني، وذلك يف بُعد االعتبارية الفردية، وأدانها يف 
النتيجة  هذه  تعزى  أن  وميكن  اإلهلامية.  الدافعية  بُعد 
إىل حداثة املدخل التحويلي يف القيادة وحمدودية شيوع 
القيادية األخرى، وخباصة يف  مفاهيمه مقارنة ابألمناط 
الدراسة  هذه  اعتمدت  العربية. كما  األعمال  بيئات 
على املنهج الوصفي التحليلي، فيما مشل جمتمع الدراسة 
على مجيع شركات التأمني وإعادة التأمني يف السعودية 
عينة  الباحث  واختار  شركة،   )35( عددها  والبالغ 
قوامها )573( عاماًل من هذه الشركات. فيما تناولت 
أداة البحث معلومات عامة عن عينة الدراسة ومقياس 
للقيادة التحويلية ومقياس لألداء التكيفي بعد التحقق 

هلما. والثبات  الصدق  من 
 وأكَّدت على ذلك دراسة كنسارة )2005( واليت 
للخصائص  املديرات  تطبيق  على  التعرف  إىل  سعت 
بواقع  القيادي  والقيمية يف سلوكهن  واملهنية  الشخصية 
اإلدارة املدرسية، ورفع مستوى السلوك القيادي التحويلي 
التحدايت  ملواكبة  املستقبل  يف  املدارس  مديرات  لدى 
عن  الدراسة  أسفرت  وقد  واملعاصرة.  والفكرية  املعرفية 
يوافقن  الدراسة  أفراد  أنَّ  أمهها:  من  النتائج،  من  عدد 
الشخصية  السمات  انطباق خصائص  بوجه عام على 
واملهنية والقيمية للقيادة التحويلية على السلوك القيادي 
ملديرات املدارس الثانوية يف الواقع بدرجة فوق املتوسط، 
أما فيما يتعلق ابألمهية فقد كانت موافقة )املديرات –
خصائص  انطباق  أمهية  على  عام  بوجه  املساعدات( 
للقيادة  والعقدية  والقيمية  واملهنية  الشخصية  السمات 
التحويلية على السلوك القيادي ملديرات املدارس الثانوية 
)املعلمات(  أمَّا  عالية،  موافقة  بدرجة  املستقبل  يف 
املتوسط؛  فوق  األمهية  على  موافقتهن  درجة  فجاءت 
وأوصت الدراسة ابلتوسع يف الدورات التدريبية املقدَّمة 



193 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتامعية، ع1، ص ص 187-218،  جامعة تبوك )1442هـ/2021م(

القيادي بوجه عام،  السلوك  املدارس يف جمال  ملديرات 
بوجه خاص. التحويلية  والقيادة 

توضيح  إىل   )2006( العتييب  دراسة  هدفت  كما 
طبيعة التفكري اإلجيايب ومهاراته وأمناطه اإلدارية وأساليب 
وأبعادها  التحويلية  القيادة  طبيعة  وتوضيح  تنميتها، 
وتوضيح  الرتبوي،  اجملال  يف  العملية  وقيمتها  ووظائفها 
طبيعة اإلشراف الرتبوي وأمناطه اإلشرافية ومعوقاته وفن 
التعامل معها، والكشف عن مدى توافر مهارات أمناط 
التفكري اإلداري وخصائص أبعاد القيادة التحويلية لدى 
اإلشراف  جمال  يف  أمهيتها  ومدى  الرتبويني  املشرفني 
من  النتائج،  من  عدد  إىل  الدراسة  وتوصَّلت  الرتبوي، 
أمهها: أنَّ خصائص أبعاد القيادة التحويلية تتوافر لدى 
توافرًا  أكثرها  وأنَّ  متوسطة،  بدرجة  الرتبويني  املشرفني 
االلتزام القيمي، فاالهتمام الفردي، مث التأثري الكاريزمي، 
هذه  وأنَّ  اإلهلامي  احلفز  وأخريًا  العقلية.  فاالستثارة 
اً  جدَّ بدرجة كبرية  الرتبوي  اجملال  يف  مهمة  اخلصائص 
وأنَّ أمهها االلتزام القيمي، فاالهتمام الفردي، مث التأثري 
العقلية؛  االستثارة  وأخريًا  اإلهلامي،  فاحلفز  الكاريزمي، 
وأوصت الدراسة بتقدير املشرفني الرتبويني على مهارات 
التحويلية  القيادة  أبعاد  وفنيات  اإلداري  التفكري  أمناط 

أدائهم. نقلة نوعية حتويلية يف  إلحداث 
التحوُّالت  على  احلريب)2007(  دراسة  ووقفت 
العاملية املعاصرة وانعكاساهتا على تطوير األداء القيادي 
لقائد املدرسة، كما هدفت إىل التعرف على االجتاهات 
احلديثة يف جمال التنمية املهنية إلعداد واختيار القيادات 
الرتبوية ملدرسة املستقبل لدول اخلليج العريب، والوقوف 
للقيادات  املهنية  التنمية  برامج  وأساليب  آليات  على 
الرتبوية والوصول إىل تصور مستقبلي ميكن من خالله 
ملدرسة  الرتبوية  القيادات  إلعداد  املهنية  التنمية  تفعيل 
وتوصلت  احلديثة؛  الرتبوية  القيادة  ضوء  يف  املستقبل 
مصداقية  ضعف  أمهها:  من  نتائج،  إىل  الدراسة 
الشروط  وتطبيق  املدرسية،  للقيادات  االختيارات 

اآللية لالختيار، وإدخال عامل احملسوبية يف االختيار، 
تنطبق  ممن  املتميزة  املدرسية  القيادات  أغلبية  وعزوف 
مبدارس  القيادي  العمل  عن  الرتشيح  شروط  عليهم 
التعليم العام خصوًصا ابململكة العربية السعودية، وذلك 
لعدة أسباب، منها: قلة احلوافز املادية واملعنوية، وصعوبة 
املرحلة، وضعف األنظمة والقوانني؛ كما أوصت الدراسة 
بضرورة تطبيق أسلوب القيادة التحويلية لتطوير التنمية 
املهنية ألداء مدير املدرسة ليتعامل مع التغيري الذي يواجه 
املدرسة، ووضع خريطة لالجتاهات اجلديدة واالستجابة 

املستقبلية. التحدايت  وإدراج  احلاضرة،  للتحدايت 
التعرف  إىل  فهدفت   )2008( عيسى  دراسة  أما 
على دور القيادة التحويلية يف تطوير أداء مديري املدارس 
مديري  ممارسة  واقع  ومعرفة  غزة،  حمافظة  يف  الثانوية 
املدارس الثانوية للقيادة التحويلية يف املدارس الثانوية يف 
حمافظة غزة من وجهة نظرهم، ومعرفة السبل إىل تطوير 
أداء مديري املدارس الثانوية يف ضوء استخدام القيادة 
التحويلية، وتوصَّلت الدراسة إىل عدٍد من النتائج، من 
أداء  تطوير  يف  التحويلية  للقيادة  ممارسة  وجود  أمهها: 
مديري املدارس الثانوية يف حمافظات غزة بنسبة أقل من 
60%. وانل اجملال اخلامس )االستثارة الفكرية(، وتوقع 
مستوايت أداء عليا من العاملني يف املرتبة األوىل بوزن 
منوذج  -تقدمي  الرابع  اجملال  انل  بينما   ،48.82 نسيب 
سلوكي حيتذى به- املرتبة السادسة بوزن نسيب 42.24 
يف تقديرات أفراد العينة، كما ال توجد فروق ذات داللة 
إحصائية عند مستوى داللة 0.05 يف تقديرات املدارس 
"اجلنس  ملتغري  تعزى  التحويلية  القيادة  ممارسة  لواقع 

والتخصص. العلمي  اخلدمة واملؤهل  وسنوات 
وهدفت دراسة السميح )2009( إىل التعرف على 
اإلمام  جبامعة  العلمية  األقسام  رؤوساء  ممارسة  درجة 
التحويلية  القيادة  لنمطي  اإلسالمية  سعود  بن  حممد 
والتعاملية، وكذلك التعرف على درجة مشاركة أعضاء 
وتوصلت  القرارات،  صنع  يف  ابجلامعة  التدريس  هيئة 
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منط  ميارسون  العلمية  األقسام  رؤوساء  أن  إىل  الدراسة 
القيادة التحويلية بدرجة كبرية جًدا، بينما أكَّد األعضاء 
أن الرؤوساء ميارسون منط القيادة التعاملية بدرجة كبرية 
أهنم  ابجلامعة  التدريس  هيئة  أعضاء  أكَّد  ،كذلك 
يشاركون يف صنع القرارات بدرجة كبرية جًدا؛ وقدَّمت 
تفعيل  بينها:  من  وتوصيات،  مقرتحات  عدة  الدراسة 
مشاركة أعضاء هيئة التدريس يف صنع القرارات مبختلف 
الوسائل والطرق، كذلك تضمني برامج تدريبية خاصة 
فيها  املشاركة  تفعيل  وأساليب  القرارات،  واختاذ  بصنع 
ضمن برامج مشروع تنمية اإلبداع؛ كما أوصت الدراسة 
بتضمني برامج تدريبية خاصة ابلقيادة التحويلية، ضمن 
برامج مشروع تنمية اإلبداع، والتميز الذي ترعاه وزارة 

العايل. التعليم 
فيما زادت دراسة الرقب )2010( يف التعرف على 
)التأثري  األربعة  أببعادها  التحويلية  القيادة  بني  العالقة 
االعتبارات  الفكري،  احلفز  اإلهلامي،  احلفز  املثايل، 
الفردية( ومتكني العاملني يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع 
غزة، وقد توصلت الدراسة إىل نتائج، منها: توفر عناصر 
التمكني يف اجلامعات الفلسطينية؛ حيث توافرت بعض 
وأنَّ  متوسطة،  بدرجة  وأخرى  بدرجة كبرية،  العناصر 
سلوكيات )التأثري املثايل، احلفز اإلهلامي، احلفز الفكري، 
الفلسطينية؛  اجلامعات  يف  متوافرة  الفردية(  االعتبارات 
القيادة  بني  إجيابية  عالقة  وجود  إىل  الدراسة  وأشارت 
اإلهلامي،  احلفز  املثايل،  )التأثري  أببعادها  التحويلية 
العاملني  ومتكني  الفردية(  االعتبارات  الفكري،  احلفز 
وجود  وكذلك  غزة،  بقطاع  الفلسطينية  اجلامعات  يف 
فروق ذات داللة إحصائية حول عالقة القيادة التحويلية 
الفلسطينية تعزى ملتغري  العاملني يف اجلامعات  بتمكني 
)طبيعة العمل، اجلنس، اسم اجلامعة، سنوات اخلدمة(.

2( االستغراق الوظيفي:
أثر  أمهية  إبراز  إىل  زانتى)1997(  دراسة  هدفت 
خصائص بيئة العمل مبتغرياهتا املختلفة على االستغراق 

الوظيفى، وحتليل أثر أخالقيات العمل السائدة على درجة 
االستغراق الوظيفي وذلك يف اعتبار أنَّ أخالقيات العمل 
هلا أثر واضح يف كفاءة وحسن سري العمل، وتوصلت 
االستغراق  بني  قوية  عالقات  وجود  إىل  الدراسة  هذه 
الوظيفي ومتغريات بيئة العمل املختلفة وقد تباينت هذه 
العالقات يف اجتاهاهتا، فبينما كانت معامالت االرتباط 
العمل  بيئة  متغريات  وبعض  االستغراق  بني  إجيابية 
مثل: نوعية اإلشراف، ومسعة الشركة، وظروف العمل، 
واملرتب، والزمالء، واملستقبل الوظيفي؛ جاءت عالقات 
سلبية بني االستغراق الوظيفي ومتغريات خصائص بيئة 
الدور،  وعبء  الدور،  غموض  مثل:  األخرى  العمل 
وعدم املشاركة، ووجود عالقة ارتباطية معنوية إجيابية بني 
االستغراق الوظيفي وأخالقيات العمل املتمثلة يف اإلميان 
أبمهية وقيمة العمل اجلاد. وتفسري املتغريات املرتبطة ببيئة 
التباين يف  العمل بدرجة كبرية من  العمل، وأخالقيات 
ببيئة  املتصلة  املتغريات  وسامهت  الوظيفي،  االستغراق 
العمل بدرجة أكرب يف تفسري درجة االستغراق الوظيفي، 
أكثر  وكانت  العمل،  أخالقيات  مبتغري  مقارنة  هذا 
الوظيفي على  العمل أتثريًا يف االستغراق  بيئة  متغريات 

الرتتيب:

نوعية اإلشراف.. 1
أوضاع العمل املادية. . 2
غموض الدور.. 3
املرتب.. 4
عدم املشاركة يف اختاذ القرارات.. 5

 Richardson and Vandenberg دراسة  عند  أمَّا 
بني  العالقة  على  التعرف  إىل  هدفت  فقد   )2005(
االستغراق الوظيفي والقيادة التحويلية، وكذلك العالقة 
املواطنة  وسلوكيات  الوظيفي  االستغراق  من:  بني كلٍّ 
 Voluntary التنظيمية والغياب وترك العمل االختياري
ارتباطًا  هناك  أنَّ  إىل  الدراسة  وتوصلت   ،Turnover
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سلوكيات  من:  وكلٍّ  الوظيفي  االستغراق  بني  معنوايًّ 
املواطنة التنظيمية OCB، والغياب Absenteeism. وأن 
االستغراق الوظيفي يتوسط العالقة بني القيادة والغياب؛ 
املواطنة  وسلوكيات  القيادة  بني  العالقة  يتوسط  كما 
التنظيمية، وذلك بصورة جزئية، ومل يكن هناك ارتباط 
معنوي بني القيادة وترك العمل، وكذلك مل يكن هناك 
العمل،  وترك  الوظيفي  االستغراق  بني  معنوي  ارتباط 
وهذه النتيجة ترجع لتفسري واحد وهو أنَّ قرار املوظف 
لرتك العمل يعتمد على العديد من العوامل ترتبط فقط 
العمل  ومناخ  ابلقيادة  االفرتاضات-  أقصى  على   -
)االستغراق الوظيفي(، وحتديد درجة التباين واالختالف 
فيما بني اَراء فئات اإلداريني، واألطباء، والفنيني حول 
تلك العوامل، والتعرف على مستوى االستغراق الوظيفي 
درجة  وحتديد  املتخصصة،  الطبية  ابملراكز  للعاملني 
التباين واالختالف فيما بني فئات اإلداريني، واألطباء، 
والفنيني حول استغراقهم يف العمل، وتوصلت الدراسة 
العمل يف  حياة  عوامل جودة  من  عامل  أتثري كل  إىل 
حدة االستغراق الوظيفي؛ حيث أظهرت نتائج التحليل 
وجود فروق معنوية جلميع مناذج االحندار املقدرة: أوضاع 
بيئة العمل املعنوية، وخصائص الوظيفة، ومجاعة العمل 
على أسلوب الرئيس يف اإلشراف وأن أهم عوامل جودة 
احلياة أتثريًا يف االستغراق الوظيفي، كما أظهرها االحندار 
وخصائص  واملكافآت،  األجور  يف:  تتمثل  املتدرج، 
الوظيفة، وأوضاع بيئة العمل املعنوية، وأسلوب الرئيس 

اإلشراف. يف 
 )2018( وران  العنزي  دراسة  ذلك  على  وزادت 
أصوات  مبنظومة  االهتمام  مدى  على  التعرف  يف 
يف  آلياهتا  حيث  من  معها  التعامل  وطبيعة  العاملني 
املصارف اخلاصة العراقية، والتعرف على مدى االهتمام 
اخلاصة  املصارف  يف  للعاملني  الوظيفي  ابالستغراق 
واالخنراط  االستغراق  تعزز  مناسبة  آلية  وتقدمي  العراقية 
الدراسة إىل أنَّ منظومة  العمل، وتوصَّلت  للعاملني يف 

بصورة  يرتبطان  الوظيفي  واالستغراق  العاملني  أصوات 
مبدى  العاملني  إشعار  أنَّ  إىل  إشارة  وهذه  إجيابية، 
وقيمة  ومقرتحاهتم  آرائهم  إىل  واالستماع  هبم  االهتمام 
أدوارهم ومهامهم كلما انعكس ذلك على حتسني أداء 
املصرف بشكل أفضل، كما طُبقت هذه الدراسة على 

العراقية. اخلاصة  املصارف  يف  العاملني  بعض 
إىل  هدفت  فقد   )2012( قاسم  دراسة  عن  أما 
فحص واختبار العالقة بني أبعاد االلتزام التنظيمي من 
حيث: االلتزام العاطفي، وااللتزام االستمراري، وااللتزام 
املعياري، واالستغراق يف العمل للعاملني املدنيني بوزارة 
الداخلية، والتعرف على مدى أتثري أبعاد جودة احلياه 
يف  االستغراق  على  التنظيمي  االلتزام  وأبعاد  الوظيفية 
العمل للعاملني بوزارة الداخلية؛ وتوصلت الدراسة إىل 
الوظيفية  احلياة  ألبعاد جودة  العينة  مفردات  إدراك  أنَّ 
العمل؛ حيث  يؤثر معنواًي على مستوى االستغراق يف 
جاءت قيمتا معامل االرتباط هلما معنويًة عند مستوى 
نتائج  مصداقية  على  يؤكد  الذي  األمر   0.01 معنوية 
حتليل االحندار اخلطي البسيط السابقة، ويدعم من رفض 
فرض العدم وقبول الفرض البديل للدراسة، والقائل أنه 
)أوضاع  حيث  من  الوظيفية  احلياة  جودة  أبعاد  "تؤثر 
بيئة العمل – خصائص الوصفية – األجور واحلوافز – 
النمط القيادي للمديرين – املشاركة يف اختاذ القرارات( 
معنواًي على االستغراق يف العمل للعاملني املدنيني بوزارة 
بني جودة  العالقة  أنَّ  إىل  الدراسة  وأشارت  الداخلية، 
احلياة الوظيفية واالستغراق يف العمل هي عالقة طردية 
وأنه يف حال زايدة أو تقوية جودة احلياة الوظيفية مبقدار 
وحدة واحدة، فإنه يؤدِّي إىل زايدة االستغراق يف العمل 
يف املتوسط مبقدار )0.751( وحدة تقريًبا؛ كما أشارت 
االحندار  منوذج  أنَّ  إىل  أيًضا  االحندار  معامل  معنوية 
الوظيفية،  احلياة  جودة  بني  العالقات  ميثل  السابق 
العالقات  وأنَّ  مالئًما،  متثياًل  العمل  يف  واالستغراق 

بينهما هي عالقة معنوية.
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 كما هدفت دراسة Chiu and Tasi  )2006( إىل 
اختبار العالقة بني االحرتاق النفسي وسلوكيات املواطنة 
الوظيفي  االستغراق  أتثري  اختبار  وكذلك  التنظيمية؛ 
كمتغري وسيط على تلك العالقة؛ كما مت تناول االحرتاق 
الوظيفي من خالل ثالثة أبعاد هي: اإلرهاق العاطفي، 
وحتول الشخصية، واخنفاض مستوى اإلجناز الشخصي، 
بني  عكسية  عالقة  هناك  أنَّ  إىل  الدراسة  وتوصلت 
الشخصي  العاطفي واخنفاض مستوى اإلجناز  اإلرهاق 
هناك  يوجد  وال   ،OBC التنظيمية  املواطنة  وسلوكيات 
أتثري معنوي لتحول الشخصية على سلوكيات املواطنة، 
وأنَّ االستغراق الوظيفي يتوسط العالقات بني اإلرهاق 
العاطفي واخنفاض مستوى اإلجناز الشخصي وسلوكيات 
املواطنة التنظيمية، وأنَّ حساسية العدالة تتوسط العالقة 

بني العدالة التنظيمية واالحرتاق النفسي.
إىل   (Rees. Et al., 2013) بينما هدفت دراسة    
إجياد العالقة بني صوت العاملني واستغراق العاملني يف 
املنظمات اخلدمية يف اململكة املتحدة، كما استخدمت 
حتليل  يف  والوصفية  الكمية  الطريقة  من  الدراسة كل 
االستباانت  البياانت خالل عام 2009. كما وزعت 
)املنظمة  املتحدة  اململكة  يف  خدمية  منظمتني  على 
وإعادة  النفاايت  إدارة  وشركة  الدولية  االستشارية 
التدوير(، وتوصلت هذه الدراسة إىل وجود عالقة إجيابية 
والصوت  واالستغراق،  الصوت  بني  األبعاد:  بني مجيع 
واإلدارة العليا، وثقة العاملني ابإلدارة العليا واالستغراق، 
التنفيذي ابلعاملني،  املدير  وسلوكيات الصوت وعالقة 
وعالقة املدير التنفيذي ابلعاملني واالستغراق الوظيفي.
Mokaya & Kipy-) دراسة سعت   وأخريًا 
العاملني  استغراق  حمددات  حتديد  إىل   (egon.,2014

يف كينيا كدراسة  التعاوين  املصرف  املصريف  القطاع  يف 
الكمي  الدراسة على األسلوب  حالة. واعتمدت هذه 
والوصفي يف حتليل النتائج لعدد 214 مفردة من موظفي 
إىل  الدراسة  هذه  توصلت  يف كينيا،  التعاوين  املصرف 

العالقة اإلجيابية بني مجيع احملددات واالستغراق الوظيفي 
الدراسة. موضوع  املصرف  يف  للعاملني 

الفجوة البحثية:
 ويتضح من استعراض الدراسات العربية واألجنبية 
ذات العالقة واليت سبقت اإلشارة إليها املالحظات 

والفجوات اآلتية:
القيادة  موضوع  تناولت  اليت  الدراسات  معظم 
إجراؤها يف  الوظيفي ابلبحث مت  التحويلية واالستغراق 
Lead-  2003 ؛   Hautala  2006 األجنبية  )البيئات 
wood( ، وهذه ال تعكس ابلضرورة جتربة ممارسة القيادة 

التحويلية يف مصر، إذ إن هناك اختالفات ثقافية ودينية 
واجتماعية. وسياسية  وعرقية 

مفهوم . 1 حول  السابقة  الدراسات  يف  اتساق  عدم 
استغراق  فثمة  قياسه،  وكيفية  الوظيفي  االستغراق 
معريف واستغراق عاطفي واستغراق مادي. وكذلك 
الذات  حتقيق  أساس  والعمل  العمل  يف  املشاركة 
ضرورية  فاحلاجة  ولذلك،  احلياة.  أساس  واألداء 
للتعرف إىل دور القيادة التحويلية أببعادها املختلفة 

الوظيفي. االستغراق  يف 
2 . Rich et) –حديثًا-  الدراسات  بعض  حاولت 

الوظيفي  االستغراق  أبعاد  إىل  التطرق   (al.,2010

إىل  واضحة  إشارة  وهذه  القطاع.  نوع  حسب 
رمبا  املختلفة،  أببعاده  الوظيفي  االستغراق  أنَّ 
منها  أكثر  الصناعية،  ابلقطاعات  خاصة  تكون 

التعليم. كقطاع  اخلدمية  ابلقطاعات 
معظم الدراسات أكَّدت وجود عالقة إجيابية بني . 3

القيادة التحويلية واالستغراق الوظيفي؛ لكن أايًّ من 
أبعاد القيادة التحويلية تؤدِّي دورًا مهًما يف أي بعد 
التحقق منها  الوظيفي مل يتم  أبعاد االستغراق  من 

من خالل الدراسات امليدانية.
وبناًء على املالحظات السابقة، وعلى -حدِّ علم . 4

الباحث- ال توجد دراسة واحدة تناولت ابلبحث 
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دور القيادة التحويلية يف االستغراق الوظيفي بوجه 
عام، فضاًل عن قطاع التعليم كاجلامعات واملعاهد 
يف مجهورية مصر العربية. لذلك جاء هذ البحث 
لسدِّ تلك الفجوة يف األدبيات العربية. وبناًء على 
يف  الواردة  والفجوات  واملالحظات  االقرتاحات 

السابقة. الدراسات 
فيما يتميز هذا البحث عن الدراسات السابقة يف . 5

التعليمي  القطاع  مهم جًدا وهو  قطاع  يتناول  أنه 
الذي تسعى أي دول إىل تنميته واالهتمام به لرفع 
تصنيفها يف البحث العلمي، وهذا ال يّتأتى إال من 
واليت  التعليمية  املؤسسات  تلك  القيادات  خالل 
العاملني  من  مبرؤوسيهم  عالقتهم  خالل  من  تنبع 
بدوره  ينعكس  الذي  التعليمية،  املؤسسات  هبذه 
الذي  واجملتمع  الطالب  من  اخلدمة  متلقي  على 

ختدمه. 
اليت 	  السابقة  الدراسات  مع  واالتفاق  االختالف  أوجه   

التحويلية: القيادة  تناولت 
1- من حيث األهداف:

اختلفت الدراسات السابقة يف أهدافها تبًعا ألهداف 
تناولت  السابقة  الدراسات  معظم  أنَّ  فنجد  الباحثني، 
القيادة التحويلية كمتغري واحد، ومل هتدف إىل الكشف 
عن عالقتها ابملتغري ااَلخر، ومن خالل ذلك جند أنَّ 
هذه الدراسات ختتلف عن الدراسة احلالية. كما تنوعت 
الطبقة املستخدمة يف الدراسات السابقة؛ حيث كانت 
عينات معظم الدراسات على التعليم العام، أمَّا الدراسات 
اليت تناولت التعليم العايل واليت تتفق مع الدراسة احلالية 
ودراسة  )الغامدي،2000(،  دراسة  فكانت كالتايل: 
)اهلاليل ،2001(، ودراسة )السميح،2009(، ودراسة 

)الرقب،2010(.
2- من حيث األبعاد:

أمَّا من حيث احملاور واألبعاد للقيادة التحويلية اليت 
الدراسات  يف  املستخدمة  األداة  بناء  أساسها  على  مت 

السابقة، فنجد أنَّ معظم الدراسات تتفق مع أربعة أبعاد 
لقياس سلوكيات القيادة التحويلية، وهى: )التأثري املثايل 
االعتبارية   – العقلية  االستثارة   – اإلهلامية  الدافعية   –
 )Leithwood  2003( دراسة  تتبىنَّ  بينما  الفردية(، 
العقلية  أبعاد هي:)الدافعية اإلهلامية – االستثارة  ثالثة 
 ،2006( دراسة  تبنت  بينما  الفردية(،  االعتبارية   –
مخسة  وجود  يف   )Posner(نظر وجهة   )Hautala

 – التحدي   – وهى:)الرؤية  التحويلية،  للقيادة  أبعاد 
 )Pounder( ويشري .)التمكني – النمذجة – املكافأة
أبعاد، وهي: )الدافعية اإلهلامية – االستقامة  إىل ستة 
الفردية –  االعتبارية  االنطباع –  إدارة  االبتكار –   –
االستثارة العقلية(. وتوصل )العمراين، 2004م( إىل أنَّ 
سلوكيات القيادة التحويلية تتمثل يف: )الدافعية اإلهلامية 
– االستثارة العقلية – االعتبارية الفردية – التمكني – 

البديلة(. املكافآت 
احملاور  على  أداهتا  بناء  مت  فقد  احلايل  البحث  أمَّا 
اإلهلامية–  الدافعية   – الكاريزمي  اآلتية:)التأثري  الثالثة 
Avo-  1990,( لنموذ  وفًقا  الفردية( وذلك  جاالعتبارية 

 .)lio&Bass

اليت 	  السابقة  الدراسات  مع  واالتفاق  االختالف  أوجه 
الوظيفي: االستغراق  تناولت 

1- من حيث األهداف:
تبًعا  أهدافها  يف  السابقة  الدراسات  اختلفت 
ألهداف الباحثني، فنجد أنَّ معظم الدراسات السابقة 
هتدف  ومل  واحد،  الوظيفي كمتغري  االستغراق  تناولت 
القيادة  وهو  ااَلخر  ابملتغري  عالقتها  عن  الكشف  إىل 
الدراسات  هذه  أنَّ  جند  ذلك  خالل  ومن  التحويلية، 
الطبقة  تنوعت  كما  احلالية.  الدراسة  عن  ختتلف 
املستخدمة يف الدراسات السابقة؛ حيث كانت عينات 
معظم الدراسات على القطاع الصناعي، أمَّا الدراسات 
دراسة  هي  عام  بوجه  اخلدمات  قطاع  تناولت  اليت 
 Rees.( ودراسة ، )Mokaya & Kipyegon, 2014(
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Et al., 2013( ، ودراسة قاسم )2012(، ولكن مل جيد 

الباحث أي دراسة تناولت قطاع التعليم بوجه خاص.
2- من حيث األبعاد:

الوظيفي  لالستغراق  واألبعاد  احملاور  حيث  من  أما 
اليت مت على أساسها بناء األداة املستخدمة يف الدراسات 
السابقة، فنجد أنَّ بعض الدراسات ثالثة أبعاد لقياس 
االستغراق الوظيفي، وهى: )املشاركة الفعالة يف العمل، 
ميثل  والعمل  الذات،  لتحقيق  األساس  ميثل  واألداء 
 Richardson( تتبىنَّ دراسة بينما  األساس يف احلياة(. 
هي:)األجور  أبعاد  أربعة   )and Vandenberg, 2005

العمل  بيئة  وأوضاع  الوظيفة،  وخصائص  واملكافآت، 
تبنت  بينما  اإلشراف(.  يف  الرئيس  وأسلوب  املعنوية، 
دراسة )زانيت،1997( مخسة أبعاد لالستغراق الوظيفي، 
وهي: )نوعية اإلشراف، وأوضاع العمل املادية، وغموض 
الدور، واملرتب، وعدم املشاركة يف اختاذ القرارات(. أمَّا 
الثالثة  احملاور  على  أداهتا  بناء  مت  فقد  احلايل  البحث 
اآلتية: )املشاركة الفعالة يف العمل، واألداء ميثل األساس 
لتحقيق الذات، والعمل ميثل األساس يف احلياة(، وذلك 

.(Chiu and Tasi, 2006) وفًقا لنموذج
اثلثًا: مشكلة البحث:

التحدايت  بسبب  للتغيري  املستمرة  للحاجة  نظرًا 
املختلفة اليت تواجه اجلامعات والكليات واألقسام، فإنَّ 
هناك حاجة كبرية إىل قيادات فاعلة على مستوى العميد 
نظرًا  األمهية؛  من  قدر كبري  على  فهم  القسم،  ورئيس 
للدور الكبري الذي يقومون به، وحىت تستمر الكليات 
اليت  اجلامعة  غاية  لتحقيق  األكادميية  واألقسام مبهامها 
أكادميية  قيادات  توفري  من  فالبد  أجلها،  من  أنشئت 
قادرة على حتقيق هذه الغاية، ومبا أنَّ ما مييز قادة القرن 
احلادي والعشرين هو أهنم حيبون التغيري، فقد استخدم 
الفكر العاملي املعاصر مصطلًحا خاًصا يشري إىل أولئك 
Transforma-  القادة، وهو مصطلح )القائد التحويلي
الدراسات  من  أكَّدت كثري  فقد   ،)Leader  tional

على  التحويلية  القيادة  موضوع  تناولت  اليت  العلمية 
العاملني،  واجتاهات  سلوك  يف  الكبري  ودورها  أمهيتها 
العمل،  بيئة  لديهم من مشاعر حنو/ جتاه  تعكسه  وما 
القيادة  أنَّ  )البلوشي، 2009(  دراسة  نتائج  فأظهرت 
التحويلية هتتم بتحقيق أهداف كلٍّ من املنظمة والعاملني 
فيها، وبناء رسالة ورؤية مستقبلية للمنظمة ولألهداف 
االلتزام  بناء  إىل  إىل حتقيقها، وهي هتدف  تسعى  اليت 
إجناز هذه  املرؤوسني من  التنظيمية، ومتكن  ابألهداف 
األهداف من خالل توفري بيئة مناسبة إلقامة عالقات 
تفاعلية، وهتيئة مناخ من الثقة يدعم املشاركة يف صياغة 

املنظمة. وأهداف  رؤية 
العاملني  وأسلوهبا يف سلوك  القيادة  يؤثر منط  كما 
ابملنظمات، كما أنَّ له يف الوقت نفسه انعكاسات على 
الذي  العمل وانغماسهم،  الفردي واجلماعي يف  أدائهم 
يؤثر يف قدرة املنظمات اليت يعملون فيها على االستجابة 
احمليطة هبا. ويف ضوء حمدودية  البيئية  للتغريات  الفاعلة 
القيادة  دور  تناولت  اليت  السابقة  الدراسات  وندرة 
التحويلية يف االستغراق الوظيفي للعاملني، نالحظ وجود 
فجوة معرفية وحبثية يف هذا السياق، تستدعي البحث 
واالستقصاء (Wu & Denghua,2010). وعلى ذلك 
بدور  معرفتنا  عدم  يف  احلالية  البحث  مشكلة  تتمثل 
القيادة التحويلية يف أبعاد االستغراق الوظيفي للعاملني 
يف املعاهد العليا مبحافظة القاهرة الكربى جبمهورية مصر 

العربية.
 Haven) أما خبصوص االستغراق الوظيفي فقد أكَّد
تتمثل  سلوكية  خمرجات  أنه  على   (et al, 2007, P.5

واحلماس  العايل  وااللتزام  والتفاعل  االحتواء  مبستوى 
يقوم  اليت  الوظيفة  جتاه  ميلكه  الذي  اإلجيايب  والتأثري 
 )2006(  Tasi Chiu and له  توصل  ما  وهذا  هبا. 
النفسي  العالقة بني االحرتاق  اختبار  يف دراسته حول 
أتثري  اختبار  وكذلك  التنظيمية،  املواطنة  وسلوكيات 
العالقة،  تلك  الوظيفي كمتغري وسيط على  االستغراق 
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بني  العالقات  يتوسط  الوظيفي  االستغراق  أنَّ  إىل 
الشخصي  العاطفي واخنفاض مستوى اإلجناز  اإلرهاق 
فهو  لذا  عالية؛  بدرجة  التنظيمية  املواطنة  وسلوكيات 
متطلب رئيس وأساسي للوقوف على درجة رضا ووالء 
املوظف ملنظمته، ولن يتأتى ذلك إال من خالل قيادة 

لوظيفته. وحًبا  استغراقًا  أكثر  املوظف  جتعل  فعالة 
الباحث بدراسة استطالعية من خالل  ولذلك قام 
والعاملني  املسؤولني  الشخصية مع عدد من  املقابالت 
هذه  مكَّنته  وقد  البحث-  العليا -موضوع  املعاهد  يف 
له  واتضح  املشكلة،  طبيعة  على  الوقوف  من  الدراسة 

اآليت:

القيادة . 1 حول  املسؤولني  من  الكثري  آراء  تباين 
التحويلية، وعدم التفريق بينها وبني األنواع اآلخرى 

من األمناط القيادية.
تباين آراء العاملني يف تلك املعاهد حول االستغراق . 2

الوظيفي، فمنهم من يرى أن لديهم استغراقًا وظيفيًّا 
يعملون  الذين  واملسؤولني  العمل  حب  عن  انجًتا 
أي  لديهم  ليس  أنه  على  أكَّد  وبعضهم  معهم، 
استغراق يف وظائفهم بسبب تعنت رؤوسائهم معهم.
ويف ضوء ما تقدم من عرض للدراسات ذات الصلة 
اليت  الشخصية  املقابالت  ونتائج  البحث،  مبوضوع 
العليا  الباحث مع املسؤولني والعاملني ابملعاهد  أجراها 
على  البحث  مشكلة  صياغة  ميكن  البحث  موضوع 

اآليت: النحو 
"وجود فجوة بني املرؤوسني واملديرين يف املؤسسات 
التعليمية –موضوع البحث- مما جيعل املرؤوسني غري 
حمبني للعمل وغري منغمسني يف وظائفهم؛ ورمبا يكون 
ذلك انتج من النمط القيادي املُتبع مع املرؤوسني من 

ِقبل املديرين"
البد  البحث،  يكتنف  الذي  الغموض  وإلزالة   

اآليت: الرئيس  السؤال  على  اإلجابة  من  للباحث 

وتعزيز  دعم  فعال يف  دور  التحويلية  للقيادة  "هل   
العليا  ابملعاهد  العاملني  لدى  الوظيفي  االستغراق 

العربية؟" مصر  جبمهورية  الكربى  القاهرة  مبحافظة 
وعليه ميكن صياغة مشكلة البحث يف اإلجابة 

عن األسئلة الفرعية اآلتية:
مسؤويل 	- لدى  التحويلية  القيادة  ممارسة  درجة  ما   

وجهة  من  الكربى  القاهرة  مبحافظة  العليا  املعاهد 
فيها؟ العاملني  نظر 

 ما درجة ممارسة االستغراق الوظيفي لدى العاملني 	-
يف املعاهد العليا مبحافظة القاهرة الكربى؟

وتعزيز 	- دعم  يف  فعال  دور  الكاريزمى  لللتأثري  هل   
الوظيفي؟ االستغراق 

 إىل أي مدى ميكن للدافعية اإلهلامية أن تدعم وتزز 	-
من االستغراق الوظيفي لدى العاملني؟ 

االستغراق 	- تعزيز  الفردية هلا دور يف  االعتبارية   هل 
العاملني؟  لدى  الوظيفي 

 هل ختتلف القيادة التحويلية ابختالف املعهد؟	-
 هل خيتلف االستغراق الوظيفي ابختالف املعهد؟	-

رابًعا: أهداف البحث: 
على  التعرف  يف"  للدراسة  الرئيس  اهلدف  يكمن 
دور القيادة التحويلية يف دعم وتعزيز االستغراق الوظيفي 
يف  الكربى  القاهرة  مبحافظة  العليا  ابملعاهد  للعاملني 

العربية". مصر  مجهوية 
 يهدف البحث احلايل إىل حتقيق األهداف اآلتية: 

لدى . 3 التحويلية  القيادة  ممارسة  درجة  إىل  التعرف 
مسؤويل املعاهد العليا مبحافظة القاهرة الكربى من 

وجهة نظر العاملني فيها.
الوظيفي . 4 االستغراق  ممارسة  درجة  على  التعرف   

القاهرة  مبحافظة  العليا  املعاهد  يف  العاملني  لدى 
الكربى.
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الكاريزمى . 5 التأثري  بني  العالقة  طبيعة  كشف 
واالستغراق الوظيفي.

فحص الدور الذي ميكن أن تؤدِّيه الدافعية اإلهلامية . 6
يف االستغراق الوظيفي. 

وتعزيز . 7 دعم  يف  الفردية  االعتبارية  دور  فحص 
االستغراق الوظيفي. 

التعرف على الفروق املعنوية ابلقيادة التحويلية يف . 8
كل معهد.

بكل . 9 الوظيفي  االستغراق  يف  االختالفات  دراسة 
معهد.

خامًسا: التعريفات اإلجرائية:
 1. القيادة التحويلية:

من  حالة  يف  يتمثل  للقيادة،  عصري  منط  "وهي 
التفاعل والتوافق بني القائد والتابعني ابالستناد إىل التأثري 
الكاريزمي، والدافعية، اإلهلامية، واالعتبارية الفردية، يف 
ضوء مبادئ التحول اجلذري يف ثقافة املنظمة وممارساهتا 
وذلك  البيئية؛  للتغريات  املصاحبة  التحدايت  ملواجهة 
ابلتأثري يف سلوكيات التابعني لتحقيق املخرجات الفردية 
 ,Bass  &  Avolio) اإلجيابية  والتنظيمية  واجلماعية 
حيصل  اليت  ابلدرجة  عنها:  يعرب  وإجرائًيا   .  (2004

عليها املستجيب من خالل استجابته على فقرات كل 
يف  املستخدم  التحويلية  القيادة  مقياس  أبعاد  من  بُعد 

احلايل. البحث 
2. االستغراق الوظيفي :

الوظيفة  مع  الفرد  فيها  يندمج  اليت  الدرجة  "ميثل 
اليت ميارسها ويستشعر أمهيتها، وترتبط ابلنواحي العقلية 
والعاطفية مًعا؛ إذ يتأثر االستغراق ابلعديد من املؤثرات، 
مثل املستوى العاطفي ويتضح ذلك من آاثره اإلجيابية 
على الفرد، ومن ذلك مشاعر السعادة والرضا والتقدير 
العايل للذات، وعلى العكس من ذلك فعندما ينخفض 
مشاعر  على  السليب  التأثري  يتضح  االستغراق  مستوى 

الفرد ومن مظاهر ذلك القلق والضيق والكآبة واإلحساس 
ابليأس. )املغريب،2004، صــ 63(. ويف إطار البحث 
احلايل ميكن تعريفه إجرائًيا على أنه: الدرجة اليت حيصل 
عليها املستجيب من خالل استجابته على أبعاد مقياس 

االستغراق الوظيفي املستخدم يف البحث احلايل.

 سادًسا: فروض البحث:
الىت  املشكلة  البحث ىف ضوء  فروض  يتم صياغة   

يلي: احلايل، كما  ابلبحث  تتعلق 

الفرض األول :
بني  إحصائية  داللة  ذات  جوهرية  عالقة  توجد   "

الوظيفي". واالستغراق  التحويلية  القيادة 
الفرعية  الفروض  الرئيس  الفرض  هذا  من  وينبثق 

اآلتية:

بني . 1 إحصائية  داللة  ذات  جوهرية  عالقة  توجد 
التأثري الكاريزمي واالستغراق الوظيفي.

بني . 2 إحصائية  داللة  ذات  جوهرية  عالقة  توجد 
الدافعية اإلهلامية واالستغراق الوظيفي. 

بني . 3 إحصائية  داللة  ذات  جوهرية  عالقة  توجد 
االعتبارية الفردية واالستغراق الوظيفي. 

- الفرض الثاين:
للقائد  التحويلية  القيادة  يف  معنوية  فروق  "توجد 

املعهد". ابختالف  ختتلف 
- الفرض الثالث: 

الوظيفي  االستغراق  يف  معنوية  فروق  "توجد 
املعهد". ابختالف  ختتلف  للموظفني 

البحث  أمنوذج  يوضح  اآليت  والشكل 
ملقرتح: ا



201 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتامعية، ع1، ص ص 187-218،  جامعة تبوك )1442هـ/2021م(

 سابًعا: منهجية البحث:
التحليلي،  الوصفي  املنهج  احلايل  البحث  اعتمد 
التحويلية  )القيادة  البحث  متغريي  لدراسة  وذلك 
واالستغراق الوظيفي للعاملني(، فبمحاولة للتعبري عنهما 
بينهما  فيما  والتأثريات  العالقات  وفهم  وكيفًيا،  كمًيا 
حيتكمون  اليت  والتأثري  السبب  مؤشرات  إىل  والوصول 

إليها.
جمتمع البحث: 

واملسؤولني  العاملني  مجيع  البحث  جمتمع  يشمل 
ابملعاهد العليا مبحافظة القاهرة الكربى والبالغ عددهم 
حبسب   )25( معاهد  بعدد  ومسؤول  عامل   )500(
إحصائية وزراة التعليم العايل والبحث العلمي يف مجهوية 
مصر العربية، ومن مث قام الباحث ابختيار معهدين؛ حيث 
أبدوا استعداهم للنعاون مع الباحث وذلك لعمله فيهما 
إنَّ  إذ  حيتاجها؛  اليت  البياانت  على  احلصول  وإمكانية 
املعاهد األخرى صعب احلصول على بياانت منها. وقد 
سحب الباحث عينة بلغ قوامها )100( عامٍل ومسؤوٍل 
معهد  متثيل كل  نسبة  حساب  مت  مث   .)%20 )بنسبة 
العاملني واملسؤولني فيه منسواًب جملموع  يف ضوء أعداد 
حتديد  مت  املختارْين.  املعهدْين  يف  واملسؤولني  العاملني 

عدد االستباانت اليت سيتم متثيلها من عينة البحث. ويف 
ضوء عمل الباحث يف املعهدين وما يربطه من عالقات 
على  االستباانت  بتوزيع  الباحث  قام  مسؤوليهم،  مع 
العاملني واملسؤولني عينة البحث مبساعدة بعض الزمالء 
املسرتجعة  االستباانت  عدد  وبلغ  املعاهد.  هذه  يف 
مفردة   )60( منها  استبانة   )100( للتحليل  والصاحلة 
ابلقاهرة،  واإلدارية  التعاونية  للدراسات  العايل  للمعهد 
بطموه- اإلدارية  للعلوم  العايل  للمعهد  مفردة  و)40( 
اجليزة، بنسبة اسرتجاع بلغت )100%(.ويبني اجلدول 
)2( توزيع أفراد عينة البحث حسب النوع والعمر ومدة 

العمل يف املعهد ومستوى التعليم.
نوع العينة: 

نظرًا لوجود إطار واضح للعاملني واملسؤولني ابملعاهد 
املنتظمة؛  العينة  على  الباحث  اعتمد  البحث  موضوع 
حيث إهنا النوع املناسب من العينات يف مثل هذا النوع 
من الدراسات مع األخذ يف احلسبان وجود قائمة أبمساء 

. (Aaker & et. al,2001)العاملني واملسؤولني
سحب العينة:

العاملني  من  البياانت  جبمع  الباحث  قام   
البحث. موضوع  املعاهد  داخل  واملسؤولني 

 املتغري املستقل: القيادة التحويلية       املتغري التابع : االستغراق الوظيفي

شكل رقم )1( أمنوذج البحث املقرتح
املصدر: من إعداد الباحث بناًء على الدراسات السابقة. 
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بناء أداة القياس:
قام الباحث إبعداد استبانة تضمنت معلومات عامة 
ومستوى  والدخل،  والسن،  البحث كالنوع،  عينة  عن 
االستبانة:  مشلت  ابملعهد. كما  العمل  ومدة  التعليم، 
 & Bass) أعده  الذي  التحويلية  القيادة  أبعاد  مقياس 
الذي  الوظيفي  االنغماس  ومقياس   ،(2004  ,Avolio

عن  اإلجابة  وتتم   ،)2006  ,and  Chiu  Tasi( أعده 
فقرات هذين املقياسني، إضافة للخصائص الدميوجرافية، 
من خالل أسلوب ليكرت اخلماسي؛ حيث ميثل الرقم 
)5( لإلجابة "موافق بشدة"، والرقم )1( لإلجابة "غري 
موافق بشدة"، ولقد قام الباحث برتمجة هذين املقياسني 
ابستخدام  الرتمجة  صحة  من  والتحقق  العربية،  للغة 
الرتمجة العكسية من قبل اثنني من املختصني ابلرتمجة يف 
جامعة عني مشس، مث مت عرضهما على أربعة حمكمني 
من أعضاء هيئة التدريس يف حقل إدارة األعمال وإدارة 
املوارد البشرية يف جامعة عني مشس، للتحقق من الصدق 
الظاهري هلما، ومت اعتماد نسبة )80%( بوصفها نسبة 
قبول لفقرات املقياسني، وبناًء على مالحظات احملكمني 

مت تعديل نص الفقرات وتصحيح صياغتها.
وللتحقق من ثبات املقياسني، قام الباحث ابستخدام 
طريقة ثبات االستقرار عن طريق إعادة االختبار؛ حيث 
قوامها  بلغ  استطالعية  عينة  على  املقياسني  توزيع  مت 
الفعلية،  البحث  عينة  غري  من  ومسؤواًل  عاماًل   )30(
وبفارق زمين مقداره أسبوعني بني التطبيق األول والثاين، 
القيادة  ملقياس   )0.86( اإلعادة  ثبات  معامل  وبلغ 
التحويلية، و)0.85( ملقياس االستغراق الوظيفي. كما 
الداخلي  االتساق  بطريقة  الثبات  معامل  حساب  مت 
ابستخدام معادلة كرونباخ ألفا بعد توزيع املقياسني على 
عينة البحث الكلية، وأظهرت النتائج أنَّ قيم معامالت 
مقبولة ألغراض  البحث  متغريات  املقياس وجلميع  هذا 

البحث احلايل.)انظر اجلدول رقم 1(. 

وللتحقق من البنية العاملية ملقياسي البحث، أجرى 
الباحث التحليل العاملي الستجاابت عينة البحث كاملة 
على كل مقياس، مع حتديد عدد العوامل بثالثة أبعاد 
عبارات  من  عبارة  التحويلية من خالل )27(  للقيادة 
قائمة االستبانة، يف حني مت حتديد عدد العوامل بثالثة 
خالل  من  الوظيفي(  )االستغراق  التابع  للمتغري  أبعاد 
)10( عبارات من عبارات قائمة االستبانة، إىل جانب 
من  يتم  واليت  الدميوجرافية،  للخصائص  عبارات   )4(
خالهلا وصف عملية البحث من حيث النوع، والسن، 

ودرجة التعليم احلاصل عليها، ومدة العمل ابملعهد.
مقياس احلكم على أفراد عينة البحث:

العاملني  من  ممثلة  عينة  على  املقياس  طبق  وقد 
واملسؤولني يف املعاهد العليا يف حمافظة القاهرة الكربى.

أسلوب اإلجابة:
طلب من املبحوثني حتديد استجابتهم أمام كل عبارة 
من عبارات املقياس واالستجاابت هي: )أوافق بشدة، 
أوافق، حمايد، غري موافق ، غري موافق بشدة(، من خالل 

مقياس ليكرت.
التقدير:

أعطيت االستجاابت اخلمسة درجات كاآليت:
- أوافق بشدة )5 درجات(.

- أوافق )4 درجات(.

- حمايد )3 درجات(.
- غري موافق )درجتان(.

- غري موافق بشدة )درجة(.
وقد مجعت درجات االستجاابت اخلمسة كل على 
الزايدة  وتشري  اإلحصائي،  للتحليل  وخضعت  حدة 
للمسؤولني  التحويلية  القيادة  قوة  إىل  الدرجات  يف 
يف  النقص  ويشري  للعاملني،  الوظيفي  واالستغراق 
للمسؤولني  التحويلية  القيادة  ضعف  إىل  الدرجات 

للعاملني. الوظيفي  واالستغراق 
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املعايري:
)املدمج(  املوزون  احلسايب  املتوسط  استخدام  مت 
العينة على  استجاابت  اخنفاض  أو  ارتفاع  ملعرفة مدى 
كل عبارة من عبارات البحث، ومت استخدام االحنراف 
املعياري للنعرف على مدى احنراف استجاابت مفردات 

البحث لكل عبارة ولكل حمور. عينة 
أساليب حتليل بياانت البحث: 

مت إجراء التحليل بعد إمتام إجراءات مجع االستبانة، 
وابستخدام برانمج احلزمة املتقدمة للتحليل اإلحصائي 

Spss، مت استخدام األدوات التحليلية اآلتية:

الداخلي 	  واالتساق  املقاييس  ثبات  اختبارات 
للعبارات املستخدمة يف مقاييس البحث. 

هبدف 	  االستكشايف  العاملي  التحليل  استخدام 
التأكد من صدق املتغريات وعباراهتا. 

على 	  البحث ابالعتماد  ملتغريات  الوصفي  التحليل 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومعامالت 

االختالف.
معامالت االرتباط بني متغريات البحث.	 
معنوية 	  اختبار  أجل  من  البسيط  االحندار  حتليل 

العالقة بني متغري مستقل واحد ومتغري اتبع واحد.
حتليل االحندار املتعدد من أجل اختبار معنوية العالقة 	 

بني عدة متغريات مستقلة ومتغري اتبع واحد.
اثمًنا: أمهية البحث: 

1. األمهية العلمية للبحث:
يستمد البحث احلايل أمهيته من الناحية العلمية من 
الذي  الباحث-  علم  حدود  –يف  األول  البحث  أنه 
التحويلية يف دعم وتعزيز االستغراق  القيادة  تناول دور 
الوظيفي للعاملني يف اجلامعات واملعاهد يف البيئة العربية، 
ومنها مصر. وعلى ذلك فإنه من املتوقع أن يشكل هذا 
البحث إضافة إىل املكتبة العربية من الناحية العلمية يف 
جمال العالقات السببية بني القيادة التحويلية واالستغراق 

البحث  تنل حظًا موفورًا من  مل  اليت  للعاملني  الوظيفي 
املعاصر، وتقنني مقياسي  العريب  واالستقصاء يف عاملنا 
بعد  للعاملني،  الوظيفي  واالستغراق  التحويلية  القيادة 
البيئة املصرية،  ثباهتما وصدقهما عاملًيا يف  التأكد من 
الستخدامهما  الباحثني  أمام  اجملال  سيتيح  ما  وهو 

الحًقا.
2. األمهية العملية للبحث:

القطاع  أمهية  من  أمهيته  احلايل  البحث  يستمد 
املبحوث، إذ يُعد قطاع التعليم العايل والبحث العلمي 
من القطاعات املهمة جًدا واليت توليها الدولة اهتماًما 
السنوات  واملعاهد خالل  اجلامعات  زادت  فقد  كبريًا، 
القطاع يشهد حتدايت كبرية يف  أن هذا  املاضية، كما 
حتسني جودة املخرجات وتوطيد العالقة بني املسؤولني 
التعليمات من وزارة  وموظفيهم؛ وكذلك صدور بعض 
وذلك  العليا  واملعاهد  اجلامعات  هبا  تلزم  اليت  التعليم 
لتحقيق املزيد من التطور يف األداء. وقد ألزم هذا األمر 
املعاهد العليا بصياغة رؤية جديدة ملستقبلها ومستقبل 
موظفيها وطالهبا. ومن مث فإنه من املأمول للبحث احلايل 
من الناحية التطبيقية أن تسهم يف توجيه أنظار املسؤولني 
ودورها  التحويلية  القيادة  أمهية  على  املعاهد  تلك  يف 
احملتمل يف دعم وتعزيز االستغراق الوظيفي للعاملني هبا، 
وهو ما يسهم يف حتسني قدراهتم يف اكتساب مهارات 
جديدة، وزايدة استغراق العاملني يف وظائفهم ملواجهة 
ذات  املعاصرة  البيئية  للتغريات  املصاحبة  التحدايت 
ينعكس  ما  وهو  القطاع،  هذا  يف  الديناميكية  الطبيعة 

العاملني وكفاءهتم. أداء  فاعلية  على 
اتسًعا: حدود البحث:

احلدود املكانية: اقتصر البحث على معهدين من 
معاهد القاهرة الكربى، مها:

املعهد العايل للعلوم اإلدارية بطموه- اجليزة.. 1
املعهد العايل للدراسات التعاونية واإلدارية ابلقاهرة.. 2
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احلدود الزمنية: اليت تتمثل يف املدة من شهر أبريل 
2018 حىت شهر أبريل 2019، اليت جرت فيه الدراسة 

امليدانية على املعاهد العليا موضوع البحث.
العاملني  على  البحث  اقتصر  البشرية:  احلدود 
)املعهد  ومها  البحث  موضوع  املعهدين  يف  واملسؤولني 
العايل  واملعهد  اجليزة،  بطموه-  اإلدارية  للعلوم  العايل 
يتناول  ومل  ابلقاهرة(،  واإلدارية  التعاونية  للدراسات 
ابلبحث والتحليل مجيع املعاهد العليا يف حمافظة القاهرة 
الكربى وبقية احملافظات، وهو ما حيد من إمكانية تعميم 

عام.  بوجه  العليا يف مصر  املعاهد  على  نتائجها 
البحث  تركيز  يف  تتمثل  اليت  املوضوعية:  احلدود 
أبعادها  خالل  من  التحويلية  القيادة  دور  معرفة  على 
اإلهلامية،  والدافعية  الفردية،  تتمثل يف:)االعتبارية  واليت 
والتأثري الكاريزمي(، يف دعم وتعزيز االستغراق الوظيفي 
يف  الفعالة  يف(املشاركة  تتمثل  واليت  أبعاده  خالل  من 
والعمل  الذات،  لتحقيق  األساس  ميثل  واألداء  العمل، 

احلياة(. يف  األساس  االهتمام  ميثل 
 عاشًرا: الدراسة امليدانية:

الباحث ابستخراج اإلحصاء الوصفي ملتغريات  قام 
البحث املستقلة والتابعة سابقة الذكر؛ ويشمل اإلحصاء 
الوصفي كاًل من:)الوسط احلسايب، واالحنراف املعياري، 
األقل  القيم  أساس  والرتتيب على  االختالف،  ومعامل 

تشتًتا، أو األكثر جتانًسا(. 
البحثية؛  للمتغريات  الوصفي  اإلحصاء  يلي  وفيما   
بتلك  اخلاصة  اجلداول  بياانت  من  يتضح  حيث 
درجات  أعلى  على  حازت  اليت  العبارات  املتغريات. 
املوافقة، وأقل درجات املوافقة، أو عدم املوافقة، وذلك 
يتضح  مث  البحث،  عينة  مفردات  الستجاابت  وفًقا 
مفردات  العام الستجاابت  االجتاه  متغري  لكل  ابلنسبة 
املعياري،  الوسط احلسايب، واالحنراف  به  مبيًنا  البحث 
األمهية  حسب  العبارات  وترتيب  االختالف،  ومعامل 

االختالف.  ملعامل  وفًقا  النسبية، 

قياس الثبات واالعتمادية ملتغريات )مقاييس( البحث:
الباحث إبجراء مسح مكتيب وذلك ابالطالع  قام 
على كتب ومراجع ودورايت ونشرات ودراسات سابقة 
من  جمموعة كبرية  إىل  وانتهى  البحث،  مبوضوع  تتعلق 
املعلومات يف ذلك اجملال، وتفتقر املكتبة العربية إىل مثل 
هذه الدراسات املتداخلة/املركَّبة، -فعلى حدِّ علمه- ال 
توجد دراسة متداخلة املتغريات ابللغة العربية، يف حني 

توجد دراسات أجنبية تناولت موضوع البحث.
األجنبية  الدراسات  الباحث على هذه  اعتمد  وقد 
 (Bass & Avolio, 2004 ؛Tasi Chiu and, 2006(
يف إعداد مقاييس البحث، مث قام بعرض قائمة االستبانة 
أربعة حمكمني  على  املبدئي  إعدادها  من  االنتهاء  بعد 
من األساتذة األكادمييني املتخصصني يف إدارة األعمال 
وإدارة املوارد البشرية جبامعة عني مشس، وذلك هبدف 
االستبانة  قائمة  مبالءمة  املتعلقة  آرائهم  على  التعرف 
ألهداف البحث ومدى مالئمتها للبيئة العربية، وكذلك 
صياغة  وضوح  بدرجة  املتعلقة  آرائهم  على  التعرف 

بنودها. 
البحث  أدوات  وضع  يف  اعتمد  الباحث  وألنَّ 
إليها، وبسبب  السابق اإلشارة  البحوث األجنبية  على 
اختالف البيئة الثقافية واالقتصادية واالجتماعية ما بني 
استخدمت  اليت  األجنبية  واجملتمعات  املصري  اجملتمع 
فيها هذه املقاييس، فقد قام الباحث إبجراء اختبارات 
حتقق  حبيث  لضبطها  وذلك  عليها؛  والثبات  الصدق 
اهلدف من البحث، وقد مت توزيع املقياسني على عينة 
بلغ قوامها )30( عاماًل ومسؤواًل من غري  استطالعية 
للتعرف  الفعلية مت توزيع االستبانة عليهم  البحث  عينة 

النهائي. توزيعها  البدء يف  قبل  آرائهم  على 

للمقياس  الداخلي  واالتساق  الثبات  اختبار   )1(
املستخدم يف البحث:

 :(Cronbach alpha) ألفا كرونباخ  الثبات بطريقة 
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قام الباحث حبساب معامل ألفا لكل مقياس مستخدم 
يف البحث، وذلك هبدف اختبار ثبات هذه املقاييس، 
حترر  مدى  إىل  االعتمادية  أو  الثبات  عملية  وتشري 
العشوائي  القياس  خطأ  من  لالختبار  اخلاضع  املقياس 
Random error ، والذي ميكن التحقق منه من خالل 

املقياس  نفس  اختبار  إعادة  طريقة  أمهها:  طرق،  عدة 
مرة أخرى Test-retest reliability بعد فرتة من الزمن، 
ولكن لنفس املستقصى منهم ويف األوضاع نفسها اليت 
النتائج نفسها  سادت االختبار األول، واحلصول على 
املستخدم مرتني،  املقياس  قيم  االرتباط بني  من خالل 
وترتاوح قيمة معامل ألفا بني )0( و)1(، وكلما اقرتبت 
من الواحد دلَّت على وجود ثبات عاٍل، وكلما اقرتبت 
هللا  )رزق  ثبات  وجود  عدم  على  دلت  الصفر  من 

،2002،صــ220(. 
وقبل القيام إبجراء التحليل أتكَّد الباحث من جودة 
املقياس املستخدم، وأنَّ بنود كل حمور ال ميكن حذفها أو 
االستغناء عن أيٍّ منها، ويقصد ابختبار ثبات املقياس 
Reliability: درجة االتساق بني مقاييس الشيء املراد 

قياسه، وُتظهر اجلداول اآلتية معامالت الثبات لبنود كل 
حموٍر من حماور املقياس.

أنَّ  إال  املقياس،  ثبات  حلساب  طرق  عدة  وتوجد 
حلساب  )ألفا كرونـباخ(  أسلوب  على  اعتمد  البحث 
معامل  ويعرب   SPSS برانمـج  املقياس من خالل  ثبات 
 Internal للمقياس  الداخلي  االتساق  درجة  عن  ألفا 
وأنَّ  بني )صفر،1(  ما  قيمـته  وترتاوح   ،Consistency

قيمة معامل ألفا تعدُّ مقبولة إذا كانت أكرب من %70 
،2002،صــ220(  هللا  )رزق 

لالستبانة  املستخدمة  املقاييس  اعتمادية   / ثبات  اختبار   -
للموظفني واملسؤولني ابملعاهد:

استخدم  االعتمادية   / الثبات  معامل  وحلساب 
الباحث أسلوب ألفا كرونباخ؛ حيث مت حساب معامل 
الثبات جلميع بنود االستبانة املوجه للموظفني واملسؤولني 

ابملعاهد. 
جدول رقم )1( قيمة ألفا كرونباخ ومعامل الصدق ألبعاد البحث

عدد بنود املقياساألبعاد
قيمة

ألفا - كرونباخ
معامل

الصدق الذايت

4736.0897.0التأثري الكاريزمي.

8417.0448.0الدافعية اإلهلامية.

51787.0788.0االعتبارية الفردية.

01966.0718.0االستغراق الوظيفي.

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.
مت إجراء اختبار الثبات ملقاييس البحث ابستخدام 
معامل ألفا – كرونباخ، وقد بلغت قيمة معامل االتساق 
بلغت  الكاريزمي، كما  التأثري  لبعد   0.637 الداخلي 
 0.787 وبلغت  اإلهلامية،  الدافعية  لبعد   0.714
 0.669 أيًضا  بلغت  كما  الفردية،  االعتبارية  لبعد 
لبعد االستغراق الوظيفي، وهي تدل على ثبات األداة 
واالعتماد على نتائجها؛ ألهنا يف احلدود املقبولة، وتشري 
نتائج اجلدول السابق إىل أنَّ كل معامالت ألفا كرونباخ 
األدىن  احلد  وهو   0.6 من  أكرب  املستخدمة  للمقاييس 
املقبول، ومن مثَّ ميكن القول أبن املقاييس الواردة بقائمة 

ملساراهتا. الداخلي  ابلثبات  تتمتع  االستبانة، 

2- الصدق:

إىل  األداة  تؤدي  أن  الصدق  اختبار  من  اهلدف 
الكشف عن الظاهـرة أو السمة الىت جيري البحث من 
من  أربعة  على  االستبانة  قائمة  ُعرضت  وقد  أجلها، 
احملكمني من أساتذة اإلدارة والتسويق من جامعة عني 
مشس، وذلك ملعرفة رأيهم وحكمهم على درجة مشولية 
يرونه  ما  واقرتاح  لغواًي  العبارات  صحة  ومدى  األداة، 
املناسب  غري  أو حذف  تعديل  مع  أفكار  من  مناسًبا 
منها، ومتت االستفادة مما طرحوه من أفكار حول بعض 
اجلوانب الفنية ألداة القياس، ووضعت األداة ىف صيغتها 
النهائية على ضوء تعديالت احملكمني واقرتاحاهتم، ومن 

النهائية. األداة بصورهتا  مثَّ طبقت 
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وحبساب معامل الصدق الذايت ملقاييس البحث تبني 
الكاريزمي،كما  التأثري  لبعد  قيمته تساوي 0.798  أنَّ 
بلغت 0.844 لبعد الدافعية اإلهلامية، وبلغت 0.887 
لبعد   0.817 بلغت  كما  الفردية،  االعتبارية  لبعد 
ومقبولة  مرتفعة  القيم  هذه  وتعد  الوظيفي؛  االستغراق 

البحث.  ألغراض 

- خصائص عينة البحث:
أظهر حتليل اخلصائص الدميوجرافية أنَّ عينة البحث 
تتسم مبجموعة من اخلصائص وذلك كما هو موضح يف 

اجلدول رقم )2(:
جدول رقم )2(اخلصائص الدميوجرافية لعينة البحث للمعاهد اخلمسة

%عددالتقسيماخلاصية

440.55ذكرالنوع

630.54أنثى

العمر

910.42أقل من 03 سنة

930.05من 03 - أقل من 04 سنة

110.31من 04 – أقل من05 سنة              

05110.31 سنة فأكثر

مستوى 
التعليم

90.11   اثنوية عامة أو ما يعادهلا              

750.27بكالوريوس أو ليسانس

410.71أعلى من بكالوريوس أو ليسانس      

مدة 
العمل 
يف 
املعهد

015.21أقل من سنة

840.06من سنة إىل أقل من ثالث سنوات

225.72من ثالث سنوات فأكثر

080,001				اإلمجايل

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.
عينة  أنَّ  إىل   )1( رقم  السابق  اجلدول  يشري 
توزعت على  بلغت 80 مفردة  العليا  البحث ابملعاهد 
اآليت:  يف  متثلت  وقد  معهد  بكل  واملسؤولني  العاملني 
الذكـور55.0%، واإلانث بنسبـة 45.0%، وحسب العمر 
أقل من 30سن بنسبة 24.0%، ومن 30 - أقل من 

40 سنة بنسبة 50.0 %، ومن 40 – أقل من50 سنة 
بنسبة%13.0،  فأكثر  سنة  ومن 50   ،%13.0 بنسبة 
وحسب مستوى التعليم اثنوية عامة أو ما يعادهلا بنسبة 
 ،%72.0 بنسبة  ليسانس  أو  وبكالوريوس   ،%11.0
 ،%17.0 بنسبة  ليسانس  أو  بكالوريوس  من  وأعلى 
بنسبة  سنة  من  أقل  املعهد  يف  العمل  مدة  وحسب 
12.50%، ومن سنة إىل أقل من ثالث سنوات بنسبة 
 ،%27.5 بنسبة  فأكثر  سنوات  ثالث  ومن   ،%60.0
وهذا يدل على أنَّ العينة املسحوبة ممثلة جلميع الفئات 
العمرية، وكذلك بني الذكور واإلانث، وإن كان الذكور 

التعليمي. املستوى  وكذلك  اإلانث،  من  أكثر 

املستقل  املتغري  عبارات  حنو  العاملني  اجتاهات  توصيف 
واملتغري التابع:

يبني اجلدول رقم )3( اجتاهات العاملني حنو )التأثري 
الكاريزمي(.

جدول رقم )3( اجتاهات العاملني حنو )التأثري الكاريزمي(
االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعبارة

95.3647.0حيوز احرتام اآلخرين وثقتهم وإعجاهبم به.

06.3657.0ميتلك رؤية واضحة للمستقبل.

47.3577.0يلتزم ابلقيم املثلى يف سلوكه.

47.3686.0يتمتع بثقة ذاته العالية.

.76.347املتوسط الكلي

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.

ويتبني من اجلدول السابق موافقة معظم أفراد العينة 
يف  ذلك  ويبدو  الكاريزمي،  التأثري  فقرات  مجيع  على 
الوسط احلسايب )أكرب من 3(. وهذا يعين  قيم  ارتفاع 
معاهدهم  يف  املسؤولني  أن  ترى  العينة  مفردات  أنَّ 
التأثري  على  القدرة  لديهم  أي  الكاريزمي  التأثري  لديهم 

اآلخرين. يف 
أنه جيب على  يتضح  السابق  العرض   ومن خالل 

اآليت: مراعاة  البحث  موضوع  العليا  املعاهد 
جلذب  فعالة  الكاريزمي كوسيلة  ابلتأثري  االهتمام   
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واحتواء العاملني، وضرورة االهتمام ابلتأثري الكاريزمي؛ 
حيث إنه يشري أن القائد حيظى بدرجة عالية من االحرتام 
والثقة من قبل اتبعيه، ويهتم بصفة أساسية بتطوير رؤية 

جديدة تعد منوذًجا للمثل والسلوكيات املشرتكة.
 يبني اجلدول التايل رقم )4( اجتاهات العاملني حنو 

)الدافعية اإلهلامية(
جدول رقم )4( اجتاهات العاملني حنو )الدافعية اإلهلامية(

املتوسط احلسايبالعبارة
االحنراف 
املعياري

96.3809.0يعرتف ابألخطاء عند اكتشافها.

85.3199.0يعدُّ األخطاء جتارب علمية مفيدة.

قادر على التعامل مع املواقف الغامضة 
واملعقدة.

35.3729.0

يواجه الشدائد بشجاعة للحفاظ على 
مستوى أفضل.

63.3139.0

قادر على حتويل الرؤى إىل مبدأ 
ملموس.

64.3267.0

34.3599.0تنسجم أقواله مع أفعاله.

يشجع على حل املشكالت بطرق 
مبتكرة.

64.3760.1

يفوض العاملني معه يف حتقيق األهداف 
املرجوة.

92.3430.1

84.359املتوسط الكلي

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.
 ويتبني من اجلدول السابق موافقة معظم أفراد العينة 
يف  ذلك  ويبدو  اإلهلامية،  الدافعية  فقرات  مجيع  على 
ارتفاع قيم الوسط احلسايب )أكرب من 3( وهذا يعين أن 
لديهم  معاهدهم  يف  املسؤولني  أن  ترى  العينة  مفردات 

اإلهلامية. الدافعية 
اجلدول  خالل  من  السابق،  العرض  خالل  ومن   
رقم )4( خلصائص عينة البحث، يتضح أنه جيب على 

اآليت: مراعاة  البحث  موضوع  العليا  املعاهد 
تنشيط  عملية  تصف  واإلهلام  الدفع  عملية  "أن   
التخيالت الذهنية اليت تزيد تركيز املرؤوسني على الرؤية، 
ابملسؤوليات  االلتزام  على  تشجع  التخيالت  هذه  وأنَّ 

التحويلي  القائد  فإنَّ مستوى  لذا  املشرتكة؛  واألهداف 
يف الدفع واإلهلام يكون أكثر قوة إذا كانت رؤية املنظمة 

وببساطة. بوضوح  املستقبلية ومهامها حمددة 

حنو  العاملني  اجتاهات   )5( رقم  اجلدول  يبني 
)االعتبارية الفردية(

جدول رقم )5( اجتاهات العاملني حنو )االعتبارية الفردية(

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعبارة

61.3701.1يعمل على دعم روح الفريق الواحد.

يغرس احلماس وااللتزام والثقة لدى 
املرؤوسني.

53.3378.0

92.3039.0يراعي الفروق الفردية بني املرؤوسني.

05.3149.0يقدر جمهودات اآلخرين ويعرتف هبا.

يشجع على التعبري عن األفكار حىت لو 
تعارضت مع أفكاره. 

73.3198.0

15.3829.0يستمع جيًدا ملن يتحدث إليه.

05.3248.0يركز على التعليم الذايت املستمر.

حيرص على حتقيق احتياجات العاملني 
ورغباهتم.

63.3518.0

يؤمن أبمهية مشاركة العاملني يف عملية 
التغيري.

51.3410.1

يسمح بقدر كبري من املخاطرة احملسوبة 
يف اختاذ القرارات.

52.3398.0

92.3068.0يزيد من التفاؤل ابملستقبل.

يستثري اإلجيابيات يف مرؤوسيه بدرجة 
كبرية.

13.3638.0

74.3118.0يثق يف قدرات مرؤوسيه بدرجة كبرية.

74.3038.0يدرك مدى احلاجة للتغيري حنو األفضل.

14.3200.1حيس مبشاعر العاملني معه.

63.309املتوسط الكلي

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.
 ويتبني من اجلدول السابق موافقة معظم أفراد العينة 
يف  ذلك  ويبدو  الفردية،  االعتبارية  فقرات  مجيع  على 
الوسط احلسايب )أكرب من 3(. وهذا يعين  قيم  ارتفاع 
أنَّ مفردات العينة ترى أن املسؤولني يف معاهدهم لديهم 

الفردية. االعتبارية 
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 ومن خالل العرض السابق، وأيًضا من خالل 
اجلدول رقم )5( خلصائص عينة البحث جيب على 

البحث مراعاة اآليت: العليا موضوع  املعاهد 
أبخطائه،  يعرتف  أن  البد  التحويلي  القائد  "أن   
مرؤوسيه،  بني  الفردية  الفروق  يراعي  أن  جيب  كما 
وجيب أيًضا أن يستمع جيًدا ملن يتحدث إليه؛ فالقائد 
التحويلي يعطي العاملني يف املنظمة اهتماًما شخصًيا، 
الشخصية  الحتياجاهتم  طبًقا  عليهم  االنتباه  ويركز 
لإلجناز والنمو؛ والقائد التحويلي أيخذ الوقت للتعرف 
مساعدهتم  ليستطيع  شخصي  بشكل  العاملني  على 
على  للرتكيز  إضافة  ومداركهم،  طاقاهتم  تطوير  على 

احتياجاهتم". 
يبني اجلدول رقم )6( اجتاهات العاملني حنو االستغراق 

الوظيفي:
جدول رقم )6( اجتاهات العاملني حنو االستغراق الوظيفي

العبارة
املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

50.3090.1حيقق عملي يف وظيفيت احلالية أكرب إشباع يل يف حيايت.

يعد اهتمامي بوظيفيت واستغراقي يف أداء مهامها من 
أهم األشياء اليت أعطيها األولوية.

42.3859.0

تعدُّ وظيفيت جزًءا قلياًل يف حيايت مقارنة أبشياء أخرى 
كثرية.

93.3918.0

معظم األشياء املهمة اليت حتدث يل تندمج يف وظيفيت 
احلالية بشكل أو اَبخر.

42.3038.0

13.3498.0يشغلين التفكري يف وظيفيت حىت بعد انتهاء وقت العمل.

44.3428.0معظم اهتمامايت مركزه حول وظيفيت.

أمتلك روابط قوية جًدا بوظيفيت، وأرى أنه من الصعب 
جًدا كسرها.

46.3799.0

معظم األهداف الشخصية يف حيايت مرتبطة وموجَّهة 
حنو وظيفيت. 

03.3848.0

إنين شديد التمسك ابلدقة يف أداء عملي إىل درجة 
كبرية.

86.3808.0

35.3459.0أحب أن تستوعب وظيفيت معظم وقيت.

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.

ويتبني من اجلدول السابق موافقة معظم أفراد العينة 

ذلك يف  ويبدو  الوظيفي  االستغراق  فقرات  على مجيع 
الوسط احلسايب )أكرب من 3(. وهذا يعين  قيم  ارتفاع 
وظائفهم  يف  عاٍل  استغراق  لديهم  العينة  مفردات  أنَّ 
يف  الفعالة  )املشاركة  اآلتية:  األبعاد  خالل  من  وذلك 
والعمل  الذات،  لتحقيق  األساس  ميثل  واألداء  العمل، 

احلياة(. يف  األساس  االهتمام  ميثل 
ومن خالل العرض السابق، من خالل اجلدول 
املعاهد  البحث جيب على  رقم )6( خلصائص عينة 

البحث مراعاة اآليت: العليا موضوع 
عام  وبوجه  أعماهلم،  مراعاة  العاملني  على  جيب   
يشكل االستغراق يف العمل أحد القضااي الرئيسة الالزمة 
األفراد داخل منظمات األعمال يف جمال  لفهم سلوك 
إدارة املوارد البشرية والسلوك التنظيمي؛ حيث يعرب عن 
الدرجة اليت يندمج فيها الفرد مع وظيفته اليت ميارسها 
وعاطفًيا  عقلًيا  هبا  يرتبط  فإنه  ولذا  أمهيتها،  ويستشعر 
املؤثرات منها:  يتأثر ابلعديد من  يف آن واحد؛ حيث 
املستوي العاطفي الذي يتضح من خالل آاثره اإلجيابية 
الوظيفي،  والرضا  السعادة،  مشاعر  ومنها:  الفرد  على 
وتقدير الذات، وعلى العكس من ذلك فعندما ينخفض 
مشاعر  على  السلبية  اآلاثر  تظهر  االستغراق  مستوي 
الضيق، ومشاعر  القلق، ومشاعر  مثل: مشاعر  الفرد، 

ابليأس. اإلحساس  ومشاعر  الكآبة، 
احلادي عشر: حتقيق أهداف البحث واختبار فروضها:

البحث  أهداف  بتحقيق  الباحث  يقوم  يلي  فيما   
فروضها: صحة  واختبار 

املرؤوسني  بني  فجوة  وجود  يف  املشكلة  تكمن 
التعليمية –موضوع البحث -  واملديرين يف املؤسسات 
مما جيعل املرؤوسني غري حمبني للعمل وغري منغمسني يف 
القيادي  النمط  من  انتج  ذلك  يكون  ورمبا  وظائفهم؛ 

املديرين. ِقبل  من  املرؤوسني  مع  املتبع 
البحث  تساؤالت  على  اإلجابة  للباحث  وميكن 

الفروض: اختبارات  خالل  من  األهداف  وحتقيق 
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داللة  ذات  عالقة  توجد  األول:  الرئيس  الفرض 
الوظيفي. واالستغراق  التحويلية  القيادة  بني  إحصائية 
داللة  ذات  عالقة  توجد  األول:  الفرعي  الفرض 
الوظيفي. واالستغراق  الكاريزمي  التأثري  بني  إحصائية 

 والختبار هذه الفرض وحتقيق اهلدف املرتبط به مت 
Regres- Simple  استخدام أسلوب االحندار البسيط

sion ويوضح اجلدول رقم )7( نتائج التحليل.

جدول رقم )7( نتائج التحليل للفرض الفرعي األول ابستخدام أسلوب االحندار البسيط 

القيادة التحويلية
معامل االحندار

B

اختبار ت
tseT-T

اختبار ف
tseT-F معامل االرتباط

R
معامل التحديد

2R
املعنويةالقيمةاملعنويةالقيمة

223796.3.000966.31.000683.0.941.التأثري الكاريزمي

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.
ومن اجلدول السابق يتضح ما يلي: 

معامل  قيمة  بلغت  للنموذج:  التفسريية  القوة 
التحديد )R2( 0.149، أي إنَّ املتغري املستقل )التأثري 
التابع  املتغري  التباين يف  الكاريزمي( يفسر 14.9% من 

الوظيفي(. )االستغراق 
معنوية منوذج االحندار: بلغت قيمة معامل االرتباط 
ارتباط  عالقة  وجود  إىل  تشري  وهي   ،.386  )R(
الوظيفي  واالستغراق  الكاريزمي  التأثري  بني  متوسطة 
أببعاده املختلفة )املشاركة الفعالة يف العمل، واألداء ميثل 
األساس لتحقيق الذات، والعمل ميثل اإلهتمام األساس 

احلياة(. يف 
وتشري نتيجة اختبار )ف( إىل أنَّ منوذج االحندار 
مستوى  إنَّ  حيث  إحصائية؛  داللة  وذا  معنواًي  يعدُّ 

.0.05 من  أقل  املعنوية 
معامل  قيمة  بلغت  املستقل:  املتغري  معنوية 
االحندار للمتغري املستقل )التأثري الكاريزمي( 0.322، 
وهي تشري إىل وجود عالقة طردية بني هذا املتغري واملتغري 
)املشاركة  املختلفة  الوظيفي( أببعاده  التابع )االستغراق 
الفعالة يف العمل، واألداء ميثل األساس لتحقيق الذات، 
والعمل ميثل اإلهتمام األساس يف احلياة(، وتشري نتيجة 
اختبار )ت( إىل أن هذه العالقة معنوية، وأن أتثري هذا 

املتغري يعدُّ معنواًي وذا داللة إحصائية؛ حيث إنَّ مستوى 
املعنوية أقل من 0.05.

قبل  من  الكاريزمي  التأثري  ممارسة  درجة  تعدُّ  لذا 
املرؤوسني يف املعاهد العليا موضوع البحث كبرية وفعَّالة 

املعاهد. العاملني يف تلك  من وجهة نظر 
الذي  األول  الفرض  قبول  يتم  ذلك  على  وبناًء 
ينص على أنه "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني 
التأثري الكاريزمي واالستغراق الوظيفي"، ومن مثَّ ختتلف 

التالية: الدراسات  مع  احلالية  الدراسة 
إىل  توصلت  فقد   )2003( العمري،  دراسة  أمَّا 
نتائج من أمهها: وجود انقسام يف اإلجاابت حول مدى 
املديرين يف  قبل  التحويلي من  القيادي  السلوك  ممارسة 
خصائص  االنقسام  هذا  ويشمل  العامة،  املؤسسات 
الكاريزمي، والتشجيع  التحويلية األربعة )التأثري  القيادة 
وهذا  الفردي(،  واالهتمام  واإلهلام،  واحلث  اإلبداعي، 
يعين أنَّ مستوى السلوك القيادي التحويلي لدى املديرين 

يف هذه املؤسسات ال يرقى إىل املستوى املأمول.
عدد  إىل  فتوصلت   )2005( عيسى،  دراسة  أما 
التحويلية  للقيادة  إجيايب  أثر  أمهها: وجود  النتائج،  من 
)الكاريزماتيكية، والدافعية واإلهلام، والتشجيع اإلبداعي، 
واالهتمام ابملشاعر الفردية(، على األداء يف املؤسسات 
العامة، وعدم وجود فروق يف اجتاهات العاملني حنو أثر 
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القيادة التحويلية على األداء تعزى إىل )اجلنس، والعمر، 
واملؤهل العلمي، واملسمَّى الوظيفي(.

ومن خالل العرض السابق يكون الباحث قد 
وحتقيق  صحته  وعدم  الفرض  صحة  ابختبار  قام 

به. اخلاص  والتساؤل  اهلدف 

الفرض الفرعي الثاين: توجد عالقة ذات داللة 
إحصائية بني الدافعية اإلهلامية واالستغراق الوظيفي.
 والختبار هذا الفرض وحتقيق اهلدف املرتبط به مت 
Regres- Simple  استخدام أسلوب االحندار البسيط

sion ويوضح اجلدول رقم )8( نتائج التحليل:
جدول رقم )8( نتائج التحليل للفرض األول ابستخدام أسلوب االحندار البسيط

القيادة التحويلية
معامل االحندار

B

اختبار ت
T-Test

اختبار ف
F-Test معامل االرتباط

R

معامل 
التحديد
R2 املعنويةالقيمةاملعنويةالقيمة

1961.850.0863.423.068.205.042.الدافعية اإلهلامية

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.
ومن اجلدول السابق يتبني ما يلي:

معامل  قيمة  بلغت  للنموذج:  التفسريية  القوة 
التحديد )R2(0.042، أي إنَّ املتغري املستقل)الدافعية 
التابع  املتغري  يف  التباين  من   %42.0 يفسر  اإلهلامية( 
)االستغراق الوظيفي(، أببعاده املختلفة )املشاركة الفعالة 
يف العمل، واألداء ميثل األساس لتحقيق الذات، والعمل 

ميثل االهتمام األساس يف احلياة(.
معنوية منوذج االحندار: بلغت قيمة معامل االرتباط 
)R( 196.، وهي تشري إىل وجود عالقة ارتباط ضعيفة 

بني املتغري املستقل واملتغري التابع.
االحندار  منوذج  أنَّ  إىل  )ف(  اختبار  نتيجة  وتشري 
إنَّ  حيث  إحصائية؛  داللة  ذا  وليس  معنوي  غري  يعدُّ 

.0.05 من  أكرب  املعنوية  مستوى 
معنوية املتغري املستقل: بلغت قيمة معامل االحندار 
اإلهلامية( 0.196 وهي  )الدافعية  املستقل  املتغري  لبعد 
املتغري واملتغري  تشري إىل وجود عالقة عكسية بني هذا 
)املشاركة  املختلفة  الوظيفي( أببعاده  التابع )االستغراق 
الفعالة يف العمل، واألداء ميثل األساس لتحقيق الذات، 
والعمل ميثل االهتمام األساس يف احلياة(، وتشري نتيجة 
وأنَّ  معنوية،  غري  العالقة  هذه  أنَّ  إىل  )ت(  اختبار 
مستوى  إنَّ  حيث  معنوي؛  غري  يعدُّ  املتغري  هذا  أتثري 

املعنوية أقل من 0.05؛ لذا تعدُّ درجة ممارسة الدافعية 
موضوع  العليا  املعاهد  يف  املرؤوسني  قبل  من  اإلهلامية 
البحث منخفضة وغري فعالة من وجهة نظر العاملني يف 
تلك املعاهد، وذلك مبتوسط حسايب منخفض ومعامل 

مرتفع. اختالف 
وبناًء عليه فإنه يتم رفض الفرض الثاين الذي ينصُّ 
على أنه "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني الدافعية 
الدراسة  تتفق  مثَّ  ومن  الوظيفي"  واالستغراق  اإلهلامية 

احلالية مع:
دراسة الكرميني، وآخرون، )2009(، واليت توصلت 
الفردية  واالعتبارات  التغيري  أبعاد  أمهها:  من  نتائج  إىل 
والتأثري املثايل، والدافعية قد حصلت على درجة ممارسة 
مرتفعة مبتوسط حسايب )4.26(، وقد تعود األسباب إىل 
طبيعة القيم السائدة يف اجملتمع، والتنمية املهنية املستدامة 
املتمثلة يف تنوع الربامج الرتبوية اليت يتم تدريب اإلداريني 
عليها. أمَّا بعد االستثارة الفكرية، والتحفيز الذهين فقد 
جاءت ممارسة مديري املدارس بدرجة متوسطة مبتوسط 
اهتمامات  أنَّ  إىل  ذلك  يعود  وقد   ،)3.17( حسايب 
املألوفة  التقليدية  الصيغ  على  تركز  زالت  ما  اإلداريني 
بضرورة موضوع  الدراسة  أوصت  وقد  القرار.  يف صنع 
االعتناء مبوضوع القيادة التحويلية العناية الكافية ودمج 

هذا املوضوع املهم ضمن برامج تدريب إدارية.
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 ومن خالل العرض السابق يكون الباحث قد قام 
اهلدف  وحتقيق  صحته  وعدم  الفرض  صحة  ابختبار 

به. اخلاص  والتساؤل 
الفرض الفرعي الثالث: ال توجد عالقة ذات داللة 

إحصائية بني االعتبارية الفردية واالستغراق الوظيفي.
به مت  املرتبط  اهلدف  الفرض وحتقيق  هذا  والختبار 
Regres- Simple  استخدام أسلوب االحندار البسيط

sion ويوضح اجلدول رقم )9( نتائج التحليل:

جدول رقم )9( نتائج التحليل للفرض األول ابستخدام أسلوب االحندار البسيط

القيادة التحويلية
معامل االحندار

B

اختبار ت
T-Test

اختبار ف
F-Test معامل االرتباط

R
معامل التحديد

R2
املعنويةالقيمةاملعنويةالقيمة

4984.986.00024.863.000.492.242.االعتبارية الفردية

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.
ومن اجلدول السابق يتبني ما يلي:

معامل  قيمة  بلغت  للنموذج:  التفسريية  -القوة 
املستقل  املتغري  إنَّ  أي   ،0.242  )R2( التحديد 
)االعتبارية الفردية( يفسر 24.2% من التباين يف املتغري 
التابع )االستغراق الوظيفي(، أببعاده املختلفة )املشاركة 
الفعالة يف العمل، واألداء ميثل األساس لتحقيق الذات، 

احلياة(. األساس يف  اإلهتمام  ميثل  والعمل 
معامل  قيمة  بلغت  االحندار:  منوذج  -معنوية 
عالقة  وجود  إىل  تشري  وهي   ،.492  )R( االرتباط 
التابع. واملتغري  املستقل  املتغري  بني  متوسطة  ارتباط 

وتشري نتيجة اختبار )ف( إىل أنَّ منوذج االحندار 
مستوى  إنَّ  حيث  إحصائيٍة؛  داللٍة  وذا  معنواًي  يعدُّ 

.0.05 من  أقل  املعنوية 
معامل  قيمة  بلغت  املستقل:  املتغري  -معنوية 
االحندار للمتغري املستقل )االعتبارية الفردية( 0.498، 
وهي تشري إىل وجود عالقة عكسية بني هذا املتغري واملتغري 
)املشاركة  املختلفة  الوظيفي( أببعاده  التابع )االستغراق 
الفعالة يف العمل، واألداء ميثل األساس لتحقيق الذات، 
والعمل ميثل اإلهتمام األساس يف احلياة(، وتشري نتيجة 
اختبار )ت( إىل أنَّ هذه العالقة معنوية، وأنَّ أتثري هذا 
املتغري يعدُّ معنواًي ذا داللة إحصائية؛ حيث إنَّ مستوى 

املعنوية أقل من 0.05.
قبل  من  الفردية  االعتبارية  ممارسة  درجة  تعدُّ  لذا 
املرؤوسني يف املعاهد العليا موضوع البحث كبرية وفعالة 

من وجهة نظر العاملني يف تلك املعاهد.
الذي  الثالث  الفرض  قبول  يتم  عليه  وبناًء 
ينص على أنه "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني 
االعتبارية الفردية واالستغراق الوظيفي، ومن مثَّ ختتلف 

مع: احلالية  الدراسة 
دراسة الرقب، )2010( واليت توصلت إىل جمموعة 
اجلامعات  يف  التمكني  عناصر  توفر  منها:  النتائج  من 
الفلسطينية؛ حيث توافرت بعض العناصر بدرجة كبرية 
وأخرى بدرجة متوسطة، وأنَّ سلوكيات )التأثري املثايل، 
واحلفز اإلهلامي، واحلفز الفكري، واالعتبارات الفردية(، 
متوافرة يف اجلامعات الفلسطينية. وأشارت الدراسة إىل 
التحويلية أببعادها  القيادة  إجيابية بني  أنه توجد عالقة 
الفكري،  واحلفز  اإلهلامي،  واحلفز  املثايل،  )التأثري 
اجلامعات  يف  العاملني  ومتكني  الفردية(،  واالعتبارات 
داللة  ذات  فروق  ووجود  غزة؛  بقطاع  الفلسطينية 
إحصائية حول عالقة القيادة التحويلية بتمكني العاملني 
العمل،  )طبيعة  ملتغري  تعزى  الفلسطينية  اجلامعات  يف 

اخلدمة(. وسنوات  اجلامعة،  واسم  واجلنس، 
قد  الباحث  يكون  السابق  العرض  خالل  ومن   
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قام ابختبار صحة الفرض وعدم صحته وحتقيق اهلدف 
به. اخلاص  والتساؤل 

اختبار الفرض الرئيس الثاين: 
الفرض الرئيس الثاين: توجد فروق معنوية يف القيادة 

التحويلية للقائد ختتلف ابختالف املعهد.
أسلوب  على  االعتماد  مت  الفرض  هذا  الختبار 
اختبار )ت( T-Test لعينتني مستقلتني كما يلي من 

رقم )10(: اجلدول  خالل 
القيادة  التعاونية واإلدارية من حيث  للدراسات  العايل  للعلوم اإلدارية واملعهد  العايل  املعهد  للمقارنة بني  نتائج اختبار )ت(  جدول رقم )10( 

التحويلية

املتغري
املعهد العايل للعلوم اإلداريةاملعهد العايل للدراسات التعاونية واإلدارية

اختبار ت
T-Test

املعنويةالقيمةاالحنراف املعياريالوسط احلسايباالحنراف املعياريالوسط احلسايب

3.63280.47693.31800.28763.6890.000القيادة التحويلية

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.
ابستخدام  التحليل  نتائج  السابق  اجلدول  يبني 
الرابع،  الفرعي  الفرض  الختبار  ت  اختبار  أسلوب 

يلي: ما  يتضح  اجلدول  ومن 
يوجد فرق معنوي بني )املعهد العايل للعلوم اإلدارية 
واملعهد العايل للدراسات التعاونية واإلدارية(، من حيث 
القيادة التحويلية، فقد أشارت نتيجة اختبار )ت( إىل 
أن الفرق بني اجملموعتني يعدُّ معنوايًّ ذا داللة إحصائية 

)مستوى املعنوية أقل من 0.05(.
الرئيس  الفرض  قبول  يتم  فإنه  سبق  ما  على  بناًء 
معنوية  فروق  "توجد  أنه  على  ينصُّ  الذي  الثاين 
مثَّ  ومن  املعهد"،  ابختالف  ختتلف  التحويلية  ابلقيادة 
اتفقت الدراسة احلالية مع: دراسة العمري، )2004( 
انقسام يف  نتائج، من أمهها: وجود  واليت توصلت إىل 
اإلجاابت حول مدى ممارسة السلوك القيادي التحويلي 
هذا  ويشمل  العامة،  املؤسسات  يف  املديرين  ِقَبل  من 
)التأثري  األربعة  التحويلية  القيادة  خصائص  االنقسام 

واإلهلام،  واحلث  اإلبداعي،  والتشجيع  الكاريزمي، 
السلوك  مستوى  أنَّ  يعين  وهذا  الفردي(،  واالهتمام 
القيادي التحويلي لدى املديرين يف هذه املؤسسات ال 
يرقى إىل املستوى املأمول. وأنَّ هناك عالقة ارتباط قوية 
القيادة  بني خصائص  إحصائية  داللة  وذات  وإجيابية، 
عام. بوجه  الشاملة  اجلودة  إدارة  مع  إمجااًل  التحويلية 

قد  الباحث  يكون  السابق  العرض  خالل  ومن   
قام ابختبار صحة الفرض وعدم صحته وحتقيق اهلدف 

به. اخلاص  والتساؤل 
اختالفات  توجد  الثالث:  الرئيس  الفرض  اختبار 
ابختالف  للموظفني  الوظيفي  االستغراق  يف  جوهرية 

املعهد.
أسلوب  على  االعتماد  مت  الفرض  هذا  الختبار 
من  يلي  مستقلتني كما  لعينتني   Test-T ت  اختبار 

:)11( رقم  اجلدول  خالل 

التعاونية واإلدارية من حيث سلوك  للدراسات  العايل  للعلوم اإلدارية واملعهد  العايل  املعهد  للمقارنة بني  نتائج اختبار )ت(  جدول رقم )11( 
الوظيفي االستغراق 

 املتغري
اختبار ت T-Testاملعهد العايل للعلوم اإلداريةاملعهد العايل للدراسات التعاونية واإلدارية

الوسط احلسايباالحنراف املعياريالوسط احلسايب
االحنراف 

املعياري
املعنويةالقيمة

3.41670.54843.36800.39180.5570.579االستغراق الوظيفي

املصدر: نتائج التحليل اإلحصائي.
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ابستخدام  التحليل  نتائج  السابق  اجلدول  يبني 
الرئيس  الفرعي  الفرض  الختبار  اختبار ت  أسلوب 

يلي: ما  يتضح  اجلدول  ومن  الثالث، 
للعلوم  العايل  )املعهد  بني  معنوي  فرق  يوجد    ال 
واإلدارية(؛  التعاونية  للدراسات  العايل  واملعهد  اإلدارية 
يف  الفعالة  )املشاركة  الوظيفي  االستغراق  حيث  من 
والعمل  الذات،  لتحقيق  األساس  ميثل  واألداء  العمل، 
نتيجة  احلياة(، فقد أشارت  اإلهتمام األساس يف  ميثل 
اختبار ت إىل أن الفرق بني اجملموعتني يعدُّ غري معنوي 
من  أكرب  املعنوية  )مستوى  إحصائية  داللة  ذا  وليس 

.)0.05
لذا تعدُّ درجة ممارسة العاملني يف املعاهد موضوع 
البحث ألبعاد االستغراق الوظيفي كبرية ورمبا تكون انبعة 
بدرجة كبرية من التعامل اإلجيايب والفعال من رؤوسائهم 

يف تلك املعاهد.
 بناًء على ما سبق فإنه يتم رفض الفرض الرئيس 
يف  معنوية  فروق  "توجد  أنه  على  ينص  الذي  الثالث 
االستغراق الوظيفي ختتلف ابختالف املعهد"، ومن مثَّ 

دراسة:  مع  احلالية  الدراسة  تتفق 
(Richardson &Vandenberg, 2005, p.561) 

واليت توصلت إىل أن هناك ارتباطًا معنوايًّ بني االستغراق 
 .OCB التنظيمية املواطنة  الوظيفي وكلٍّ من سلوكيات 
والغياب Absenteeism، ويتوسط االستغراق الوظيفي 
االستغراق  يتوسط  والغياب، كما  القيادة  بني  العالقة 
املواطنة  وسلوكيات  القيادة  بني  العالقة  الوظيفي 
التنظيمية، وذلك بصورة جزئية؛ ومل يكن هناك ارتباط 
معنوي بني القيادة وترك العمل، وكذلك مل يكن هناك 
العمل،  وترك  الوظيفي  االستغراق  بني  معنوي  ارتباط 
وهذه النتيجة ترجع لتفسري واحد وهو أنَّ قرار املوظف 
لرتك العمل يعتمد على العديد من العوامل ترتبط فقط 
العمل  ومناخ  ابلقيادة  االفرتاضيات-  أقصي  -على 

الوظيفي(. )االستغراق 

ومن جهة أخرى ختتلف الدراسة احلالية مع دراسة 
املغريب، )2004( واليت توصلت إىل أنَّ هناك أتثري لكل 
عامل من عوامل جودة حياة العمل يف حدة االستغراق 
معنويًة جلميع  التحليل  نتائج  أظهرت  الوظيفي؛ حيث 
املعنوية،  العمل  بيئة  وأوضاع  املقدرة،  االحندار  مناذج 
وخصائص الوظيفة، ومجاعة العمل على أسلوب الرئيس 
يف  أتثريًا  احلياة  جودة  عوامل  أهم  وأنَّ  اإلشراف.  يف 
املتدرج-  االحندار  أظهرها  -كما  الوظيفي  االستغراق 
الوظيفة،  وخصائص  واملكافآت،  األجور  يف:  تتمثل 
يف  الرئيس  وأسلوب  املعنوية،  العمل  بيئة  وأوضاع 

اإلشراف.
ومن خالل العرض السابق يكون الباحث قد قام 
اهلدف  وحتقيق  صحته  وعدم  الفرض  صحة  ابختبار 

به. اخلاص  والتساؤل 
الثاين عشر: نتائج البحث:

1. نتائج اختبار فروض البحث وأمنوذج البحث 
املقرتح:

مت قبول الفرض الفرعي األول من الفرض الرئيس، 	 
والذي ينصُّ على أنه "توجد عالقة داللة إحصائية 
بني التأثري الكاريزمي واالستغراق الوظيفي، بوجود 
الوظيفي؛  الكاريزمي واالستغراق  التأثري  بني  عالقة 

حيث إنَّ مستوى املعنوية أقل من 0.05.
مت رفض الفرض الثاين من الفرض الرئيس األول الذي 	 

ينصُّ على أنه "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني 
الدافعية اإلهلامية واالستغراق الوظيفي"، لعدم وجود 
الوظيفي؛  اإلهلامية واالستغراق  الدافعية  عالقة بني 

حيث إنَّ مستوى املعنوية أكرب من 0.05.
الرئيس 	  الفرض  من  الثالث  الفرض  قبول  مت 

ذات  عالقة  "توجد  أنه  على  ينصُّ  والذي  األول 
واالستغراق  الفردية  االعتبارية  بني  إحصائية  داللة 
الفردية  االعتبارية  بني  عالقة  لوجود  الوظيفي"، 
واالستغراق الوظيفي؛ حيث إنَّ مستوى املعنوية أقل 

من 0.05.
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على 	  ينصُّ  والذي  الثاين  الرئيس  الفرض  قبول  مت 
التحويلية ختتلف  معنوية ابلقيادة  فروق  "توجد  أنه 
ابختالف املعهد"، لوجود فروق جوهرية يف القيادة 
التحويلية لكل معهد على حدة؛ حيث إنَّ مستوى 

املعنوية أقل من 0.05.
مت رفض الفرض الرئيس الثالث الذي ينص على أنه 	 

"توجد فروق معنوية يف االستغراق الوظيفي ختتلف 
ابختالف املعهد"، وذلك لعدم وجود فروق جوهرية 
يف االستغراق الوظيفي للعاملني يف كل معهد على 

حدة، حيث إنَّ مستوى املعنوية أكرب من 0.05.
2. نتائج عامة:

القيادة 	  لنمط  القادة  الستخدام  فعال  دور  يوجد 
التحويلية يف االستغراق الوظيفي للعاملني.

تعدُّ الدافعية اإلهلامية من أكثر أبعاد القيادة التحويلية 	 
أتثريًا يف االستغراق الوظيفي للعاملني، بينما الدافعية 
اإلهلامية أقل أتثريًا يف االستغراق الوظيفي للعاملني.

قبل 	  من  التحويلية  القيادة  ممارسة  درجة  تعدُّ 
البحث كبرية  موضوع  العليا  املعاهد  يف  املرؤوسني 
وفعالة من وجهة نظر العاملني يف تلك املعاهد، إذا 
بلغ املتوسط احلسايب العام )73%(، يف حني جاء 
بُعد التأثري الكاريزمي بدرجة عالية من املمارسة ويف 
معامل  وأقل  حسايب  متوسط  أبعلى  األوىل  املرتبة 
اختالف، كما جاء كل من بُعد الدافعية اإلهلامية 
وأبعلى  منخفضة  ممارسة  وبدرجة  الثالثة  املرتبة  يف 

معامل اختالف. 
االستغراق 	  ألبعاد  العاملني  ممارسة  درجة  تعدُّ 

الوظيفي يف املعاهد العليا كبرية وانبعة من التعامل 
املعاهد.  تلك  يف  رؤوسائهم  من  والفعال  اإلجيايب 
يف  العمل  يف  الفعالة  ابملشاركة  اخلاص  البعد  جاء 
املرتبة األول أبعلى متوسط حسايب، يف حني جاء 
يف املرتبة اليت تليه بُعد األداء أساس حتقيق الذات، 

ويف املرتبة األخرية العمل أساس احلياة أبقل متوسط 
حسايب وأكرب معامل اختالف.

هناك اختالف حقيقي يف آراء العاملني ابملعهد العايل 	 
التعاونية  للدراسات  العايل  واملعهد  اإلدارية  للعلوم 
واإلدارية من خالل القيادة التحويلية للرؤوساء، أمَّا 
يف االستغراق الوظيفي فال توجد اختالفات يف آراء 

العاملني يف كل معهد على حدة.
:Conclusion االستنتاجات

بناًء على ما سبق يتضح ما يلي: )1( وجود عالقة 
عكسية بني القيادة التحويلية واالستغراق الوظيفي واليت 
تؤثر  املختلفة  التحويلية أببعادها  القيادة  أن  تؤكد على 
بعض  رفض   )2( للعاملني.  الوظيفي  االستغراق  على 
ووجود  جزئية  بصورة  العاملني  بعينة  اخلاصة  الفروض 
عالقة جوهرية بني القيادة التحويلية واالستغراق الوظيفي 
اإلهلامية  الدافعية  أنَّ   )3( الفرعية.  املتغريات  بعض  يف 
كبعد من أبعاد القيادة التحويلية تعدُّ أقل األبعاد أتثريًا 
الوظيفي. )4( هناك اختالفات حقيقية  يف االستغراق 
واستغراق  التحويلية  القيادة  خالل  من  املعهدين  يف 

وظائفهم.  العاملني يف 
الثالث عشر: توصيات البحث:

ميكن  نتائج  من  البحث  إليه  توصل  ما  ضوء  يف 
وهي: اآلتية،  التوصيات  تقدمي 

االهتمام  من  مزيًدا  املصرية  املعاهد  إيالء  ضرورة 
التحويلية، والسيما يف  القيادة  الدالة على  ابملمارسات 
جمال "التأثري الكاريزمي واالعتبارية الفردية"، وذلك لنشر 
وكذلك  هبا،  التابعني  القتداء  العالية  األخالقية  املثل 
تطوير التابعني ذاتًيا من خالل توثيق العالقات والتفاعل 
معهم، وتدريبهم وإرشادهم ونصحهم. وضرورة إيصال 
نظرة تفاؤلية حول األهداف املستقبلية للمعاهد موضوع 

البحث، وإقامة الربامج التدريبية املساندة لذلك.
على  العمل  البحث  موضوع  املعاهد  على  جيب 
حتسني قدرة العاملني لديها يف التعامل مع ضغوط العمل 
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واحلاالت  التأكد  عدم  حاالت  مع  والتعامل  وإدارهتا، 
غري املتوقعة يف العمل إذا ما أرادت مواجهة التحدايت 
احلالية واملستقبلية بشكل فعال وكفء، وذلك من خالل 
االستفادة من جهود القيادة التحويلية يف هذا السياق.
على املؤسسات التعليمية بوجه عام، واملعاهد بوجه 
التحويلي  فللقائد  التحويلي،  ابلقائد  االهتمام  خاص 
الكاريزمي  به كالتأثري  اخلاصة  السمات  من  جمموعة 
واالعتبارات الفردية واليت يكون هلا أكرب األثر يف دعم 

للعاملني.  الوظيفي  االستغراق 
والفضيلة  األخالق  من  عالية  مستوايت  إظهار 
التأثري  ممارسة  إنَّ  حيث  املعاهد؛  يف  القادة  ِقَبل  من 
الكاريزمي للقادة يعدُّ عاماًل مؤثرًا يف اجتاهات العاملني 
حنو االستغراق الوظيفي، كما تبني من نتائج البحث؛ 
فالقادة مطالبون جبعل املرؤوسني يشعرون ابلعمل معهم 

واحد. فريق  وكأهنم 
على املعاهد موضوع البحث االستفادة من مدخل 
القيادة التحويلية يف حتسني وتنمية كافة أبعاد وجماالت 
املتعلق  والسيما  فيها،  للعاملني  الوظيفي  االستغراق 
بتحسني قدرهتم على التكيف يف العمل ومع رؤوسائهم 

التنظيمية. الثقافة  ومع 
الرتكيز على القيادة التحويلية اليت جتعل العاملني يشعرون 

أبهنم حيبون العمل ويؤدونه بشكل صحيح.
حىت  مهاراهتم؛  وتنمية  ابلعاملني  االهتمام  على  العمل 
وظائفهم. يف  أفضل  استغراق  للموظفني  املعهد  حيقق 

الرابع عشر: دراسات مستقبلية مقرتحة:
احلايل،  البحث  عنها  أسفر  الىت  النتائج   ىف ضوء 
ما  املستقبلية  البحوث  تتضمن  أنَّ  الباحث  يقرتح 
التحويلية وإدمان  القيادة  العالقة بني  يلي: )1( حتليل 
التحويلية  القيادة  بني  العالقة  حتليل   )2( العمل، 
تعليمية كاجلامعات  قطاعات  يف  الوظيفي  واالستغراق 
وقطاعات أخرى )صناعية مثاًل(. )3( الرضا الوظيفي 
التحويلية  القيادة  بني  العالقة  وسيطًا يف  متغريًا  بوصفه 

التنظيمي  الوالء  توسيط   )4( الوظيفي.  واالستغراق 
الوظيفي.  التحويلية واالستغراق  القيادة  العالقة بني  يف 
)5( إجراء دراسات مشاهبة أتخذ بعني االعتبار دراسة 
على  التحويلية  القيادة  أبعاد  من  بعد  بني كل  العالقة 
أبعاد االستغراق الوظيفي للعاملني، وميكن إدخال بعض 
املتغريات الوسيطة )كالرضا الوظيفي، واملناخ التنظيمي، 
وسلوكيات املواطنة التنظيمية، والوالء التنظيمي، وااللتزام 
بني  العالقة  طبيعة  يف  تؤثر  أن  ميكن  اليت  التنظيمي( 

الوظيفي. االستغراق  أبعاد  التحويلية  القيادة 
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الكلمات املفتاحية: النقد، الثقايف، مفاتيح، التفاعل، القراءة.
الشعري  النص  معارج  يستجلي  أن  البحث  حاول  امللخص: 
الذي   ،Cultural Criticism الثقايف النقد  العريب، وفق طروحات 
الفكر  النصوَص إىل ما وراء لغاهتا، انفذًة إىل  النقديُة  جتاوزت نظرتُه 
البحث  تناول  ذلك  وعلى  إنتاجها.  يف  سبًبا  اللذين كاان  والتفكري 
نصوًصا شعرية، من أزمنة خمتلفة، وبنّي الفوارق بني أنساقها الثقافية، 
النصوص،  مقاربة  يف  أداًة   Hermeneutics التأويل  على  معتمًدا 

وحتليل أبعادها، ضمن العناوين اآلتية:
أواًل: مهاد نظري: حتّدث عن النقد الثقايف، وبنّي أمهيته يف تناول 

النصوص الشعرية.
فيه  تناول   :Pattern Interaction النسقي  التفاعل  اثنًيا: 
وبنّي   ،Intertextuality والتناص   ،Dialogue احلوار  الباحث: 
لكنهما  إجيااًب؛  أو  سلًبا  متفاعلتني:  ثقافتني  يتضّمن  منهما  أن كاًل 

تّتحدان؛ لتنقال فكرًا، ميّثل الشاعر، أو اجملتمع، أو العصر.
مناذج  خالل  من  العصور:  وثقافات  للنصوص  عابر  نقد  اثلثًا: 
شعرية، وّضح هذا اجلزء اختالفاٍت، تبدو يف تفكري اإلنسان العريب، 
وابلذات: األندلسي واجلاهلي، وفّرق بني طبيعة كل منهم يف التعامل 

مع املرأة.
رابًعا: تغيري مسارات الفهم: حّلل فيه الباحث مناذج شعرية غّض 
الدارسون طرفهم عن مجالياهتا الثقافية، وبنّي أهنا جزء مشرق من ثقافة 

اإلنسان العريب.
خامًسا: النص جامع لثقافات متعددة: تناول هذا اجلزء مثااًل من 
شعر أيب نواس، وّضح الباحث، من خالله، قدرة النقد الثقايف على 
دالالت  من  ختبئه  ما  واكتشاف  الشعرية،  النصوص  ابطن  يف  الغور 
ثقافية. ال سيما وأن هذا املثال استجمع عدة أفكار تقوم عليها القراءة 

الثقافية Cultural Reading للنصوص.

Keywords: Cultural, Criticism, Insights, Interaction, 
Reading

Abstract: The paper attempted to shed light on the as-
pects of the Arabic poetic text, according to the proposals 
of Cultural Criticism whose critical view exceeded the texts 
beyond their languages, as a window to the thought and 
thinking that were the reason for its composition. Accord-
ingly, the paper dealt with poetic texts from different eras, 
and showed the differences between their cultural patterns, 
relying on Hermeneutics as a tool in approaching texts and 
analyzing their dimensions, within the following titles:

First, Theoretical Background: It dealt with cultural 
criticism, and explained its importance in handling poetic 
texts.

Second, Pattern Interaction: Through pattern interac-
tion, the researcher dealt with dialogue and intertextuality, 
showing how each of them includes two interacting cultures 
which, being negative or positive, unite together in order to 
convey a trend of thought that represents the poet, society, 
or age.

Third, A Momentary Critique of Texts and Cultures of 
the Ages: Through poetic models, this part clarifies the dif-
ferences that appear in the thinking of the Arab man, es-
pecially: Andalusian and Jahili, and presented a distinction 
between the nature of each of them in dealing with women.

Fouthly, Changing Understanding Passages:
In this part, the researcher analyzed poetic models 

whose cultural aesthetics were ignored by scholars, show-
ing that they represent a bright dimension of the Arab man’s 
culture.

Fifth, The Text Includes Multiple Cultures:
This part presented an example from Abu Nawas’s po-

etry, through which the researcher explained the ability of 
cultural criticism to penetrate into the depths of poetic texts, 
and discover the cultural connotations it hides, especially 
when we see that the given example contains several ideas 
on which the cultural reading of texts is based.
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مهاد نظري:
 Criticism  Cultural الثقايف  النقد  انطلق مشروع 
يف مثانينات القرن املاضي، عندما انتهت مرحلة البنيوية 
بعد  ما  إىل  النقدية  احلركة  وجتاوزهتا   ،Structuralism

"يتجاوز  النقد  بدأ  وقد   ،Postmodernism احلداثة 
أنتجته؛  عقلية  من  ورائه  ما  إىل  األديب، وميضي  النص 
)اصطيف،  حتكمه".  اليت  التفكري  آليات  على  ليقع 
2017م، ص 17( كما بدأ ينظر إىل النصوص على 
ارتباط  ذات  شيفرات  على  تنطوي  ثقافية،  "واقعة  أهنا 
وثيق ابلثقافة؛ ولكْن ليست الثقافَة مبعناها املعهود: ما 
حيّصله اإلنسان من معارف، بل الثقافة اليت مُتّثل رؤية 
فيها  يدور  وما  والزمان"  واملكان  احلياة  جتاه  اإلنسان 

 .)2 2020م،  )املرازيق،  مجيًعا. 
Cultural مركزًا   Pattern الثقايف  النسق  وهنا أخذ 
مهًما؛ وفرض نفسه على فكر القارئ لكونه قيًما تتوارى 
يف ابطن النصوص، ويف مضمرات اخلطاب وممارسات 
اإلنسان، وال بد لكشفها من عناء وتفكري شديدين. 
إىل  يصل  ال  للنصوص،  الثقافية  قراءته  أثناء  فالناقد، 
األنساق Patterns إال من خالل مرحلتني. يعرف، يف 
اليت تسهم يف تشكل  الظاهرة،  األبعاد  األوىل،  املرحلة 
الثقافة، مث ينفذ، يف املرحلة األخرى، إىل طبيعة تشكل 
نقًدا، أو رفًضا، أو  الثقافة: نسًقا، أو موقًفا، أو  هذه 
طبيعَة تفكري، ترتد إىل خلفيات دينية أو اجتماعية أو 
معرفية. و"تقود التوجهات الفردية واجلماعية لألمة دون 

رقيب". )النجار، 2011م، ص 226(. 
وتكون األنساق الثقافية Cultural Patterns ذات 
والقارئ؛  املبدع  من  هلا كٌل  خيضع  داللية،  مراوغات 
ألنَّ معرفة املبدع لذاته جتعله قادرًا على أن يعي، متاًما، 
القيم اليت تتخلل نصه، وأن يفهم ما تضمره من أنساق 
على  وقدرهتا  أمهيتها،  وحيدد  أبعادها،  ويعرف  ثقافية، 
التأثري، لكنه، يف اللحظة نفسها، ال يستطيع اخلالص 
ذهنه،  يف  ترتسخ  بل  أتثريها،  من  اإلفالت  أو  منها، 

تفكريه. على  وتسيطر 

أما القارئ؛ فإنه يبحث عن هذه األنساق، وحياول 
يف  مسعاه  حيصر  مبا  دالالهتا،  وأتويل  أبعادها،  فهم 
جيعلها  ما  وهذا  وتكريسها،  الثقافة،  هذه  استخراج 
 - قيمها  وحتديد  معرفتها،  ألنَّ  عليه؛  نفسها  تفرض 
سواء اجلمالية أو القبحية - يصبح مهَّه األول واألخري، 
ويوّلد لديه إحساًسا بقيمتها، وأمهيتها، وابلتايل مركزيتها 

له. ابلنسبة 
والعامل األهم الذي يُعوَّل عليه يف كل ذلك هو اللغة 
الشعرية القادرة "على إخفاء املعىن وراء إشارة مضللة"، 
املبدع،  طاقات  ختتزل   )4 ص  2000م،  مان،  )دي 
وتستنزف إمكاانت القارئ، وتتضمن الوظائف النسقية 
والتضاد،  التوتر،  ومسافة  البالغة،  على:  تقوم  اليت 
األدوات  تضمر  فاللغة  وغريها،  واملفارقات  واالحنراف، 
الثقافية، املعرّبة عن رؤية اإلنسان، وطريقة تفكريه. وال 
ميكن الكشف عنها إال ابلتأويل الصحيح والعميق؛ ال 

سيما وأهنا ال أتيت عفوية على ذهن القارئ. 
على هذا األساس؛ فإنَّ األبعاد املعرفية والثقافية يف 
النصوص تتطلب قارًئ حصيًفا، يتحلى ابلصري والتأين، 
والقدرة على الفهم والتحليل، والربط بني عناصر النص، 
واستحضار القرائن واحلجج والرباهني، اليت جتعل قراءته 
دقيقة ومقنعة، وإال سيكون قارًئ عابثًا، غري قادر على 
تقدمي أتويالت نصية خمتلفة، واكتشاف أنساق ثقافية 

جديدة.
الثقافية نفسها  ومن غري املقنع أن تفرض األنساق 
شكاًل مجالًيا خالًيا من العيوب يف ثقافة اإلنسان العريب، 
أو أن تكون داللة قبحية مربّأة من اجلماليات اإلنسانية، 
بل إن النظرة املوضوعية تقول: إن ثقافة اإلنسان العريب - 
حبسب النصوص الشعرية - ذات أبعاد قبحية، ومجالية، 
اللغوية،  وممكناته  النص،  طبيعة  على  حتديدها  يعتمد 

وقدرة القارئ على فهم، وتوضيح داللته الثقافية.
يؤدِّي  الثقايف  النقد  أن  على  واضح  مؤشر  وهذا 
"مهمة متداخلة مرتابطة متجاوزة متعددة" )آيزر برجر، 
د.ت، 2003م، ص 30( يف فهم النصوص الشعرية؛ 
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وصًفا  يصفها  وال  سطحية،  نظرة  هلا  ينظر  ال  لكونه 
عابرًا، إمنا يربط بني أجزائها؛ ليفكك حمموالهتا الداللية، 
ويفسر "احلضور االجتماعي يف عاملها األديب"، )محودة، 
لصاحل  إمكاانهتا  ويستغّل كل   )256 ص  2003م، 

الثقايف. عن مضمرها  الكشف 
إنَّه ذو منطلقات جديدة تكشف عن فهم اإلنسان 
للحياة، يف تعامله مع اآلخر، وأساليبه، وطبيعة تعامله 
قادر  النقدي،  التوّجه  هبذا  والناقد،  فيها.  األشياء  مع 
على خمالفة السائد يف فهم النصوص، وتفسري شيفراهتا 
الثقافية، ومبكنته أن يقّدم حتليالت نصية متنوعة لثقافات 
طاقات  يفّجر  مبا  الواحد،  النص  يف  تتفق  أو  ختتلف 

النصوص، وينظم عالقاهتا القائمة على اللغة.
بناء على هذا الطرح سيقرأ الباحث مناذج من الشعر 
العريب، ويقدم فيها قراءات وحتليالت تعدُّ – من وجهة 
نظره – جديدة يف فهم النصوص، والربهنة على معانيها 
ومضامينها الثقافية، مث النفاذ إىل العقلية اليت أنتجتها، 
لغتها،  ونظم  بناءها،  هندس  الذي  اإلنساين  والفكر 
تصرفات  حتكم  اليت  والقبحية  اجلمالية  القيم  وحتديد 
آنذاك.  العريب  اجملتمع  من  شرحية  متثل  واليت  مبدعيها، 

وقد رأى الباحث أن تكون حتت العناوين اآلتية:  
Interaction Pattern :التفاعل النسقي

النصوص  داخل  خيلق  أن  الثقايف  النقد  يستطيع   
متعددة  ثقافات  على  يشتمل  نسقًيا،  تفاعاًل  الشعرية 
Cul-  Contradictory  and  Multiple  ومتناقضة
ومهمة  دالليني،  حمورين  يف  يسري  النص  جتعل   ،tures

الناقد الثقايف Critic Cultural أْن يوّحد بينهما، ويزيل 
تناقضهما. وأبسط تعريف ملصطلح "التفاعل النسقي"، 
أنه تفاعل ثقافتني، أو جتاوب صوتني يف النص الشعري، 
يبدو فيهما الطرف الثاين متناقًضا ومتصادًما مع الطرف 
األول أو الثقافة األوىل. وأكثر ما يظهر هذا التفاعل يف 

أمرين، مها: 

 	Intertextuality :التناص

وفق الفهم املعتاد للتناص فإنَّ "كل نص هو امتصاص 
لنص آخر أو حتويل عنه"، )مسفيل، 1996م، د.ت، 
ص 236( أو "الوجود اللغوي نسبًيا أو كاماًل أو انقًصا 
ص393(  1998م،  )جماهد،  آخر"،  نص  يف  لنص 
األدبية،  النقدية  الدراسات  يف  عليه  خالف  ال  وهذا 
لكنه يف النقد الثقايف – وحبسب وجهة نظري – خيتلف 
التفاعل  التناص وفق  النظرة؛ فال يكون  متاًما عن هذه 
النسقي نًصا وقد تشرّبه نص جديد، إمنا ابلضرورة أن 
يكون ثقافة غزت ثقافة جديدة، وقد تتفاعالن، اتفاقًا 

أو اختالفًا ضمن النص.
سأختذ من املتنيب وابن زيدون مثااًل لتوضيح ذلك، 
ضمن منوذج شعري يبدي نظرة املتنيب جتاه الزمن، وطبيعة 
تعامله معه، واستصغاره له، مقابل منوذج يظهر القيمة 
ابن زيدون، وطبيعة  الزمن يف حياة  اليت يتخذها  العليا 

تصرفاته، وقد استحضر فيه بيًتا للمتنيب.
يقول املتنيب )املتنيب، 1900م، ص 403(: 

مَب التعلُّل ال أهٌل وال وطٌن
وال ندمٌي وال كأٌس وال سكُن

أريد من زمين ذا أن يبّلغين   
ما ليس يبـُْلغه يف نفِسه الزمُن

ال تلَق دهَرك إال غرَي مكرتٍث  
ما دام يصحُب فيه روَحك البدُن

ص  1957م،  زيدون،  )ابن  زيدون  ابن  ويقول 
 :)163

إْن كان عادكم عيٌد فرّب فىت 
        ابلشوِق قد عاده من ِذْكركم َحزنُ 

وأفردْته الليايل من أحّبته    
فبات يُنشدها مما جىن الزمُن:

مب التعّلُل ال أهٌل وال وطٌن
     وال ندمٌي وال كأٌس وال سكُن
أن  الثقايف  النقد  على  فإّن  نظري،  وجهة  حبسب 
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يذوب  الذي  النص  حدود  عند  التناص  يف  يقف  ال 
ذلك  على  وبناء  منه؛  جزًءا  ويصبح  جديد،  نص  يف 
أبنه حادثتان  النموذجني  التناص يف  النظرة هلذا  ترتبط 
الزمن.  مع  التعامل  يف  ومتناقضتان  خمتلفتان،  رؤيويتان 
وهذا ال حيتاج لكبري عناء يف واقع النظرة بني املتنيب وابن 
زيدون، فكالمها ذو تفكري خمتلف، وكالمها شاعر من 
زمان ومكان خمتلفني، يفرضان اختالفًا بوجهات النظر 
بينهما. لكّن املزية هنا أن البيت الواحد، أصبح حممواًل 

خمتلفتني.  بوجهني  ثقافًيا 
واملوضع  القصيدتني،  موضوع  اختالف  يشّكل 
االختالف  أول مسارات  فيهما،  البيت  فيه  الذي ورد 
والتناقض، فلدى املتنيب جاء َمطَلًعا لقصيدة مدٍح، بينما 
احلب  آالم  عن  تتحدث  قصيدًة  زيدون  ابن  به  ختم 
وشكواه. وهذا يعين، ابلدرجة األوىل، اختالفًا يف الغاية 
شاعرية  إىل  يشري  وقد  منهما،  ورؤية كل  واألسباب 
عالية حاول ابن زيدون من خالهلا خلخلة رؤية البيت، 

جديدة. رؤية  إىل  واستدراجه 
إنَّ وجود البيت يف بداية القصيدة من قبل املتين قد 
البيت  له، ال سيما ويف  ابلنسبة  املوضوع  يرتبط أبمهية 
إملاح إىل إزماعه على الرحيل، والبحث عن أماكن أخرى 
من  نستشفه  ما  وهذا   مراده،  وحيقق  ذاته،  فيها  جيد 
عبارة: مب التعلل، اليت تعين أن ال شيء يغري ابلبقاء، أو 
يساعد عليه: ال أهل، وال وطن، وال صديق، وال راحة 
اغرتاب  حالة  يعد  القريب  بفهمه  وهذا  سكن.  ابل: 
يعين  األبعد  التأويل  لكّن  مراتًحا،  جتعله  وال  تعرتيه، 
طموحه، ومهته العالية حنو املعايل، واألمنيات، وال غرابة 

وقد ُعرف عنه ذلك.
فيه  تبدو  إذ  أكثر،  ذلك  يعّمق  الثاين  البيت  ولعل 
"األان" طاحمة، وعازمة "أريد"، على أن تبلغ شأًوا عالًيا 
أن  أو  حيققها،  أن  ذاته  الزمن  يقدر  ال  يبّلغين"،  "أن 
يتحّدث هبا مع ذاته "ما ليس يبلغه يف نفسه الزمن". 
أوهلما:  ابجتاهني،  الزمن  حنو  املتنيب  رؤية  تتشّكل  وهنا 

أنه جعله وسيلة ختدمه وحتقق أمانيه وتعلي من شأنه، 
أنه  واثنيهما  ذلك،  لتحقيق كل  يركبها  مطية  بوصفه 
أن  بيد  متعالية،  قوية  "األان"  إلبداء  خدمًة  استحضره 
أشار  أنه  بدليل  املتنيب،  أمام طموحات  الزمن ضعيف 
إليه إشارة استصغار "زمين ذا"، وأبدى عدم اكرتاثه به 
تلق دهرك  عبارة: "ال  تُبنّي  ذاته، كما  الدهر  ولو كان 
إال غري مكرتث"، وكما يظهر يف أقوال أخرى يف ديوانه 

 :)310 1900م، ص  )املتنيب، 
وما الّدهُر إاّل ِمن ُرواة َقصائدي    

فإْن قلُت شعراً أصبح الدهُر ُمنِشداً  
أما ابن زيدون؛ فإنه ال ميلك هذه النظرة إىل الزمن، 
مسعاه،  من خالهلا  أداة حيقق  يعده  أن  بوسعه  وليس 
يقلل من شاعريته،  املتنيب، وذلك ال  فعل  وأمانيه كما 
بل يزيدها قوة، وإبداًعا؛ ال سيما وأنه سيقدمه بصورة 
أخرى، ويبديه برؤية خمتلفة، رغم أنه استخدم تعبري املتنيب 
ذاته. ويعّد جميء البيت خامتة للقصيدة أّول مؤشر على 
ذلك؛ حبيث حتّول من داللة البحث عن حتقيق الذات 
ورغبتها يف معايل األمور، إىل تعبري عن نتيجة حتمية، 
قد تكمن يف ذاٍت مهزومة.. فـََعل هبا الزمن أفعااًل شىت. 
يتخذ الزمن موقف املعادي البن زيدون، بعكس ما 
كان خادًما طائًعا ألمر املتنيب، وتصبح عبارة: مب التعلل، 
حديث اليائس، والعاجز، واملغلوب على أمره، واإلنسان 
الذي ليس له أحبة وال صحبة وال راحة ابل، وقد حرّكته 

الليايل، و"أفردته من أحبته".
ومما يوضح الضغط النفسي اهلائل الذي يوقعه الزمن 
أصبح  أنه  احليلة،  قليل  بسببه  وصار  الشاعر،  على 
ألعوبة بني الزمن الذي جعله يصرخ ويَِئّن، وأوصله إىل 
والوطن،  األهل،  بقيمة  معها  يشعر  ال  قاسية،  نتيجة 
والصحب.. إخل. وبني الليايل، اليت سعت ضده، وأفردته 
عمن حيب، ورغم أهنا واحدة من بنات الزمن القاسي، 
إال أنه يشكو هلا اجرتاء الزمن عليه، ويطلب منها النجدة 

كما تتضمنه عبارة: فبات ينشدها مما جىن الزمن.
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وميثل استحضار بشار بن برد أبيااًت من شعر جرير 
نسقية  تفاعالت  وفق  التناص  لقراءة  خصًبا  منوذًجا 
حتدث بني ثقافتني خمتلفتني، ذلك أن مادية بشار، ال 
والعفيفة،  املسؤولة  جرير  وتوجهات  تتناسب  أن  ميكن 
إمنا قد توسع الفارق يف نوازع كل منهما، خصوًصا جتاه 

املثالني اآلتيني. املرأة، كما سيتضح يف حتليل 
يقول جرير )جرير، د.ت، ص 163(: 

أبُّدل الليُل ال تسري كواكُبه    
أْم طاَل حىّت حسْبُت النجَم حرياان

اي ُربَّ عاِئَذٍة اِبلَغوِر َلو َشِهَدت    
َعزَّْت َعَليها ِبَديِر الُلجِّ َشكواان

ِإنَّ الُعيوَن الَّيت يف َطرِفها َحَوٌر      
قـََتلَننا مُثَّ مَل حُيِينَي قَتالان

َيصَرعَن ذا الُلبَّ َحىّت ال ِحراَك ِبِه  
َوُهنَّ َأضَعُف َخلِق الَلِ أَرْكاان

وقال بشار )بن برد، 1966م، ص 194(:
وذاِت دلٍّ كأّن البدر صورهُتا    

ابتْت تُغيّن عميَد القلب َسكراان 
إّن العيوَن اليت يف طْرفها َحوٌر     

قتْلَننا مثّ مل حُيينْي قَتالان
فقلُت: أحسنِت اي ُسْؤيل واي أَملي   

فأمْسعيين جزاِك هللاُ إحساان
إنَّ الوقفة املتأنية على هذين املثالني تعطينا انطباًعا 
عن سياق كل منهما، فرغم أنَّ بشارًا استحضر بيًتا قاله 
جرير فإنَّ كال استعماليهما يعرّب عن شيئني متناقضني، 
وعن تفكريين خمتلفني، ففي اللحظة اليت استخدم جرير 

البيت:
إنَّ العيوَن اليت يف طْرفها َحوٌر   

قتْلَننا مثّ مل حُيينْي قَتالان 
يف عالقة عشق صادقة، وأتى به يف إطار مشهد يتأمل 
فيه "شكواان"، ومتخيل شعري يدل على مدى عفته، 
جند بشارًا قد نقله إىل مشهد صاخب، يعرّب عن فتنته 
احلسية ابلنساء، وخمالطته هلّن، وكأنه جيلس فيما يشبه 

حفظن  اللوايت  املغنيات  من  فيه  واملرأة  غنائًيا،  صالواًن 
ِشعره وتغنـنّْي به. 

لقد أبدى جرير من احلب ما يكفي ألن تُعّد مشاعره 
صادقة، بيد أنه يثري استفهاًما "أبُّدل الليُل" يتساءل من 
خالله عما إذا كان هناك لقاء جيمعه مبحبوبته اليت طال 
تسري كواكبه"،  "ال  فالليل  هيهات  ولكن  انتظارها، 
والزمان طال، حىت ظّن أن النجوم اتئهة، ال تدري أين 
املرأة، هي األخرى،  إذا عرفنا أن  تتجه. ويتأكد ذلك 
ممّنعة ويف مكان حمصن، وهذا مصدر عفتها، الذي يؤكد 
عفة الشاعر وطهره، فهي حتتمي وتتخفى "عاِئَذٍة"، وال 
تنظر إليه "لو شهدْت"، بل إهنا بعيدة عنه؛ لكونه "بدير 
اللج" وهي "ابلغور". وهذا ما جيعل حديثه يف معرض 
أنَّ  سيما  ال  ابملتعة،  يوحي  ال  الذي  الربيء،  الوصف 
جريرًا مل ير عيوهنا، وأن املرأة مل تظهر له أصاًل، كما أنه 
يف وصفه مل ميعن النظر، ومل يطل املتعة، ومل خيرتق احلرمة، 
متنحه  اليت  اجلميلة  واألمنيات  املتخيل  إطار  إنه يف  بل 
العقل،  صاحب  تصرع  مجاهلا،  يف  قاتلة  لعيون  خيااًل 
وترميه بال حركة، وكأنه يتبتل يف حمراب اجلمال، وليس 
متهافًتا يبحث عن تسلية أو وقت من املتعة كما سيظهر 

يف منوذج بشار.
إنَّ املالحظة األهم هي قدرة بشار على نْقل البيت:

إّن العيوَن اليت يف طْرفها َحوٌر   
قتْلَننا مثّ مل حُيينْي قَتالان

إىل ثقافة جديدة، وجْعله أييت يف معرض داللة وثقافة 
خمتلفة عما جاء لدى جرير، مع أن الكلمات واحدة. 
ولعل أول مؤشر على ذلك أن احلرْية اليت وردت هناك 
"عميد  فيها  فَقَد  "سكراان"،  سكر  حالة  هنا  صارت 
القلب" صحَوه وعقله، وأنه ألصق ابملرأة صفات حسية، 
عندما قال أبهنا صاحبة غنج وتلوٍّ "ذات دّل"، وعندما 
اإلمعان  وتستدعي  النظر،  على  تبعث  هيئتها  أشهر 

"صورهتا"، مث جعلها مغنية، تردد البيت:

إّن العيوَن اليت يف طْرفها َحوٌر   
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قتْلَننا مثّ مل حُيينْي قَتالان
اجلارية،  ترددها  أغنية  إىل  البيت  بشار  أحال  لقد 
بعد أن كان آمااًل وحالة اندماج خيايل من قبل جرير، 
وهذا ما جعل املعنوي العفيف يتداخل يف احلسي الذي 
يصوره بشار، وهو ذاته الذي يبني الفارق بني تفكري كل 
فيها جرير  اليت يرى  اللحظة  منهما جتاه اجلمال، ففي 
بنفسه عن حسيته، وغرائزه،  املرأة مجااًل عفيًفا، وأنى 
وأن  سيما  ال  واملتعة،  اللذة  لتحقيق  وسيلة  بشار  رآه 
كلمات جرير أصبحت على لسان بشار صواًت تتلوى 
تغنيه وبشار  أهنا  بيد  ُغنجها،  به  اجلارية، وتبدي  عليه 
يسمعه. ولعل احلالة اجلسدية لبشار مما تستدعي ذلك، 
العيون  نظرة  يرى  أن  بوسعه  وليس  جنيًنا  عمي  فقد 
القاتلة، فأحال البيت موسيقى وصواًت ترجف له مسامعه 

"فأمسعيين".
اآلن، وبعد تناول أمثلة استعمل فيها الشعراء أبيااًت 
لشعراء آخرين، ورددوها من جديد على ألسنتهم، فإنَّ 
معها  منهم  تعامل كل  أّن  وّضح  األمثلة  هذه  حتليل 
ها  بنصِّ منقولة  األبيات  اآلخر، وإن كانت  خمتلف عن 
الفارق كبريًا  وجدان  زيدون  وابن  املتنيب  فلدى  احلريف؛ 
الزمن، إذ رأينا أن  بني كال الشاعرين يف تعاملهما مع 
صالبة الشاعر املتنيب، وأانه املتضخمة تداخلت مع ليونة 
الشاعر احلزين، وأانه الضعيفة البائسة؛ مما فرض تضاراًب 
استطاعت  اليت  ابن زيدون،  إال شاعرية  يزله  مل  ثقافًيا، 
استيعاب اجلديد، ومتكنت من حتويل إمكاانته اهلائلة، 
وحالة  جديد،  نص  لصاحل  الطاحمة،  طاقاته  وترويض 

نفسية جديدة وخمتلفة كلًيا.
بشار  استطاع  إذ  وبشار،  جرير  حاليت  وكذلك يف 
ِحسي  موقف  إىل  جرير  لدى  العفيفة  النظرة  يغرّي  أن 
مكانه  وبىن  اخليايل،  التأملي  املشهد  فيه  صادر  َعييِن، 
وذاَت  ُمَغّنيًة،  فيه  املرأة  ابتت  صاخًبا،  غنائًيا  مشهًدا 
حركة وغنج يلفتان االنتباه، كما هي حركة املرأة لدى 
األعشى، تستدعي النظر، وتستجلب السمع )األعشى، 

 :)55 ص  1950م، 
 كأّن مشيَتها من بيت جارهتا    

َمرُّ السحابة ال ريٌث وال عجُل
تسمُع للَحْلي وْسواساً إذا انصرفْت  

كما استعاَن بريٍح ِعشرٌِق َزِجُل
 Dialogue :احلوار

النقد  وحبسب  يتحاوران،  صواتن  احلوار  عرب  يربز 
الثقايف، ابلضرورة أن يتبىّن كل منهما ثقافة معينة، أو أن 
يعرّب عن رؤية خاصة. وهذان الصواتن قد يتناقضان، أو 
يتفقان، لكنهما – بكل األحوال - يتفاعالن؛ لينقال 

وجهة نظر ما. 
وخصبة  مهمة  مناذج  جند  الغزل  يف  احلوار  وضمن 
إىل  احملبوبة  يظهر صوت  إذ  النسقي؛  التفاعل  لتحليل 
بنظم  حمكومان  ومها  العاشق،  الشاعر  صوت  جانب 
اجتماعية قاسية، قد ال تسمح ابلبوح، وال تتيح احلرية 
إلقامة  والتحايل  املراوغة  من  بد  ال  فكان  احلوار،  يف 
حوار نسقي يبدو فيه كل منهما متكافًئا مع اآلخر، أو 
رافًضا لفكره. "وفق صيغ وأمناط جديدة، مثل: احلديث 
الفردي الصامت بتـأثري أسـلوب يُعـرف ابلسـرد الـذايت، 
وهـو حـديث تنـاجي بـه الشخصـية نفسـها دون تـدخل 

اآلخـر". )مهفري، د. ت، ص 42(. 
كانت املرأة يف هذا احلوار - حبسب الغذامي - 
اجتماعي،  أو  أو عقلي  لغوي  "غائبة وليس هلا وجود 
الغائب  حال  يف  تكون  حيث  عنها  اخلطاب  وينوب 
ورآها   )69 ص  2003م،  )الغذامي،  املوصوف". 
يوسف عليمات "كائًنا فعلًيا نسقًيا ال تستطيع أن تعرّب 
عن حبها أو أن تشارك رأيها؛ ألنَّ الثقافة السائدة حتّد 
من قيمة البوح الشعوري األنثوي، فهي نسق خاضع لقيم 
)عليمات، 2007م، ص 115(. وأعرافها".  الثقافة 

أو خائفة  حيًنا،  غائبة  الغزل  املرأة يف  وحًقا كانت 
حيًنا آخر، وقد انب عنها الشاعر يف احلوار، وهذا ما 

بثينة )بثينة، د.ت، ص 95(:  يؤكده قول مجيل 
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أال إهنا ليسْت جتوُد لذي اهلوى،   
بل البخُل منها شيمٌة، واخلالئُق

وماذا عسى الواشون أْن يتحّدثوا   
سوى أن يقولوا: إنين لك عاشُق

نعْم صدق الواشون أنِت كرميٌة   
علّي وإْن مل تصُف منِك اخلالئُق

العّباس بن األحنف )بن األحنف، 1954م،  أو قول 
ص32(: 

َأاي ُمعِرًضا َعيّن َومَل َأجرَتِم َذنبا    
ِسوى أَنَّين أُبدي َوُأخفي َلُه احلُّبا

أَُيسِخُطُكم َأيّن َهَويُت ِوصاَلُكم ؟  ف
َال َتغَضيب اي ُمنَييت فـََلِك الُعتىب
إذ نالحظ يف هذين املثالني أن مركزية احلوار تدور 
حول األنثى، ونلمس أمهيتها يف إاثرته، وتشكيل أبعاده، 
لكن صوهتا ال يعلو، وال تستطيع أن تنبو بكلمة، وقد 
انب عنها الشاعر بكل شيء، حىت يف التفكري؛ ففي 
بييت مجيل تغييب وحتييد واستبعاد ألي تدخل من بثينة، 
بل كانت صواًت غائًبا ال حضور له، فأخذ ميرر حيلته، 
ورغبته يف اخنراطها ضمن رأيه؛ ال سيما وأهنا خبيلة، ال 
جتود عليه بشيء خيالف اجملتمع "البخل منها شيمة"، 
فراح من خالل عبارة: سوى أن يقولوا: إنين لك عاشق، 
يبّسط املشكلة أمامها، وحياول استدراجها حنو التمرد. 
يربهن على ذلك أنه يف البيت الثالث أعلن اإلجابة 
ومصّرًحا  خبلها،  انفًيا  الواشون"،  صدق  "نعم  بقوله: 
أبهنا سخية عليه/جريئة "كرمية علّي"، يف إشارة نسقية 
مبطنة، جتعل كرمها انزالقًا حنو ما يريده أو حيبه، وبدايًة 

لتمردها على قيم اجملتمع الذي حترص وختاف منه. 
املثال  يف  األحنف  بن  العّباس  لدى  األمر  وكذلك 
"أاي  إعراضها  ويشكو  احملبوبة  ينادي  فهو  الثاين، 
ويسأهلا  َذنًبا"،  َأجرَتِم  "َومَل  يذنب  مل  أنه  رغم  معرًضا"، 
إن كان يغضبها رغبته بوصاهلا "أَُيسِخُطُكم َأيّن َهَويُت 
أن  دون  العتىب"،  "فلك  ابلعتىب  هلا  ويقر  ِوصاَلُكم؟"، 

وأصغرها،  التفاصيل،  أبسط  يف  "زين"  احملبوبة  تتدخل 
على  يسيطر  وكأنه  وألجلها،  عنها،  احلديث  أنَّ  مع 
تفكريها، أو أهنا خائفة من املؤسسة االجتماعية آنذاك. 
مع هذا الغياب أو التغييب للصوت األنثوي، وعدم 
القدرة على البوح، إال أن املثالني التاليني من شعر مجيل 
بثينة يظهران غري ذلك، ومها مما يتوافقان مع فكرة أن 
مجياًل كان خمتلًفا عن شعراء الغزل العذري؛ لكونه كان 
الكالم معهّن  ويتداول  فتيات احلي،  أمام  بنفسه  يزهو 
آنذاك، ولعل ذلك انعكس على مستوى خطابه؛ ألّن 

ما يفّكر به اإلنسان يكتبه ويتغىن به.
يقول مجيل )بثينة، د.ت، ص19(: 

بثينُة قالْت: اي مجيُل، أربْتين     
فقلُت: ِكالان اي بثنَي، مريُب

وأْريبُنا من ال يؤّدي أمانًة    
وال حيفُظ األسراَر حني يغيُب
بدت  بثينة  فإن  البيتني؛  هذين  منطوق  على  بناء 
قادرًة على التعبري عن ذاهتا حبسب عبارة: بثينة قالت، 
فهي ليست صواًت غائًبا، أو نسًقا مغيـًّبا بفعل السلطة 
وأعراف  قيم  على  متمرد  صوت  إهنا  بل  االجتماعية. 
اجملتمع، وال يعنيها كثريًا أن خترتق التابوت االجتماعي 
مع  اندماج  حلظة  تعيش  أهنا  سيما  وال  مجيل،  ألجل 
يؤكدان  وخوف  ريبة  يف  تضعها  وحبيب،  معشوق 

اجملتمع.  منطق  خمالفتها 
وهذا حديث نسقي يظهر بثينة وقد انزلقت إىل حيث 
يفكر ويريد الشاعر، وحيقق طموح مجيل يف إثبات ذاته 
شخصية مميزة تستأهل أن تغامر بثينة بشرفها، وقيمها 
األعمق  التأويل  إن  أقول:  أغايل حني  ال  وقد  ألجله. 
يقودان إىل أن تفكري مجيل جعله خيرج عن إطار العفة يف 
تعامله مع حمبوبته، ويتمّرد على أعراف العذريني واجملتمع 

آنذاك.
 ولكون املثال التايل أكثر جرأة من هذا املثال؛ فإنه 
املتمرد،  األنثوي  الصوت  فكرة  لتعميق  سبًبا  سيكون 
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وفكرة خروج مجيل عن عفته، إذ ورد فيما ينسب جلميل 
أنه قال )ابن خلكان، 1978م، ص 370(: 

قالت: وعيش أخي ونعمة والدي   
ألنبهنَّ القوَم إْن مل خترِج

فخرجُت ِخيفة قوهلا فتبّسمت    
فعلمُت أّن ميينها مل حُترِج

فلثمُت فاها آخًذا بقروهنا       
ُشرب الّنزيف بربد ما احلْشرج
على  األمثلة كثرية  فإنَّ  العذري؛  الغزل  غري  أما يف 
التفاعل النسقي، الذي ثبتت جدواه يف فهم النصوص 
وحتليل مضمراهتا، فعلى سبيل املثال جند املثال التايل من 
شعر بشار بن برد يشتمل على جتاوب نسقي مثري، يعرّب 
عن اتفاق يف طبيعة التفكري وامليول، والتوجهات املادية، 
بني صوتني يبدوان صراًحا وبواًحا، إذ يقول )بن برد، 

1966م، ص 215(: 
هل تعلمني وراء احلب منزلة   

تدين إليك فإّن احلّب أقصاين
فأجابته قينة كان يهواها )بن برد، 1966م، ص 216(: 
أقول: نعم، وراء احلب منزلٌة   حبُّ الدراهم يدين كل 

إنسان
من زاد يف النقد زدان يف حمبته   

ال نبتغي الدهر إال كّل ُرجحان
الطاغي  املادي  التفكري  املثال  هذا  يف  خيفى  ال 
يفكر  يعد  مل  بشارًا  ألنَّ  الشعرية؛  النسقية  هذه  على 
وراء  ما  تطلب  غريزته  إن  بل  واملشاعر،  ابألحاسيس، 
حتقيق  من  مينعه  عائًقا  أصبحت  املشاعر  وإن  ذلك، 
هدفه الالأخالقي، ومراده احملظور واحملرم. كما أن املرأة 
مل تستحي من البوح مبا تفكر به من حب املال الذي 
املشاعر،  انتفت  وقد  نفسها،  وتعطي  تتنازل  جعلها 
بينهما  العالقة  أصبحت  إمنا  متني،  ودٍّ  عامل  تعد  ومل 
آنية، وتزداد متانة بقدر ما ميلكه الرجل من ثروة، وما 
يبذله من مال، وحبسب "حّب الدراهم الذي يدين كل 

إنسان"، ومبقدار دفع املال تتوّطد هذه العالقة "من زاد 
أيًضا، يكون  النقد زدان يف حمّبته"، وحبسب ذلك،  يف 
على  متّردها  ومقدار  شرفها،  عن  املرأة  تنازالت  حجم 
طموحها،  أن  عن  فضاًل  واألعراف.  واألخالق  القيم 
ومستقبلها ارتبطا ابلفكر املادي، وزايدة املال، كما يف 

إال كّل رجحان".  الدهر  نبتغي  "ال  عبارة 
لقد ساد التفكري املادي وسيطر على نوازع اإلنسان، 
وأصبحت املادة هي األقوى يف حتريك وحتديد العالقات 
يدنو  فبهما  الثروة،  ومقدار  املال،  سيما  ال  اإلنسانية، 
واملرأة  الرجل  من  وينال كل  الغرائز،  وتتحقق  البعيد، 

مبتغاه من اآلخر.
نقد عاِبٌر للنصوص وثقافات العصور:

والنقد  األديب  النقد  بني  فارٍق  عن  نتحدث  هنا 
الثقايف، واختالف يف توجه كل منهما سواء يف التعامل 
مع النصوص، أو يف إقامة مقارانت بينها. فالنقد الثقايف، 
"نشاط فكري يتجسد إنشاًء لغواًي ينتسب إىل الثقافة 
بدورها طبيعته ووظيفته وحدوده"،  حُتدد  اليت   culture

)اصطيف، 2017م، ص 15( وهو ال يعتين إال إبنتاج 
الثقافة، ومقاربة كافة أبعادها يف النقد والنص، وابلتايل 
جُيرّي كل إمكاانت اللغة لصاحل الثقايف املسترت، ويسّخر 
كل أدواهتا؛ ليجعلها تنطق ثقافة، وتبدي وجهة نظر، 
أو تساند يف ذلك. يف حني أن النقد األديب يعتين بكل 
أبعاده،  وأتويل  وصفه  على  ويعمل  النص،  مؤشرات 

وليس ابلضرورة أن يربط ذلك ابلثقافة. 
وإذا كان النقد األديب يقف عند معرفة نوع االستفهام، 
أو داللة التعجب، أو طبيعة التكرار، أو قيمة االحنراف 
ووصف  دالالهتا،  إنتاج  على  ويعمل  إخل،  األسلويب.. 
مجالياهتا، فإنَّ النقد الثقايف، ميكنه أن ينطلق من حيث 
انتهى النقد األديب، وينفذ إىل ابطن كل ذلك، ومعرفة 
مسبباهتا الثقافية، ومن مث تصبح أدواٍت مساندًة يف فهم 

األبعاد الثقافية، اخلاصة ابلنص والشاعر والعصر.
ولو اختذان من بييت اجلواهري )اجلواهري، 2001م، 
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ص 1116 – 1117(: 
اي سّيدي، َأْسِعْف َفِمي لِيـَُقــوال   

يف عيِد مولِدَك اجلميِل مجيال
َأْسِعْف َفِمي يُْطِلْعَك ُحـرّاً انِطَفـا   

َعَساًل، وليَس ُمَداِهَناً َمْعُسوال 
مثااًل على  عبارة: "اي سيدي، أسعف فمي"  من 
ذلك، لوجدان أن النداء ابلنسبة للنقد األديب نداء حمبة، 
وأن لسان الشاعر يفيض مدًحا، وحنااًن إىل املمدوح. 
وهذا معىن مشروع، لكننا جندها يف النقد الثقايف عبارة 
منطوية على نسق خمتلف، إذ يصبح النداء فيها صيحة 
الذي يف نفسه حاجة إىل اآلخر، بيد أن عبارة: أسعف 
امنحين عطاايك  ملخصها:  نسقية  فمي، حتمل شيفرة 
لكي أبوح بوصفك؛ ويتأكد ذلك عندما يعلل ويفسر 
الشاعر جميء هذه العبارة بقوله: ليقول يف عيد مولدك 
العبارة  التايل،  البيت  اجلميل مجياًل، وعندما يكرر، يف 
يطلْعك  جوابه:  شرطًا  وجيعلها  فمي،  أسعف  نفسها: 
حرًا انطًفا، وهذا جممله أن املدح على قدر العطااي، وهو 
املتنيب، وتعامله مع كافور، حني قال  قريب من تفكري 

)املتنيب، 1900م، ص 400(: 
أاب املْسك، هل يف الكأس فضٌل أانله   

فإين أُغيّن منذ حنٍي وتشرُب
وعطًفا على أن النقد الثقايف عابر للنصوص وثقافات 
العصور، فإن ذلك جيعلنا نتحدث عن فارق آخر بني 
النقد األديب والنقد الثقايف، يكمن يف توجهات كليهما، 
يف حال املقارنة بني النصوص، أو إجياد روابط بني قيمها 
الشعرية - على سبيل  املعارضات  َفّن  ففي  اإلبداعية، 
املثال - يفرض النقد األديب أن تتوجه النصوص حبسب 
فيها  أييت  بعينها،  نصوص  إىل  والتاريخ  املناسبة  منطق 
اجلمال  يف  تبلغها  األوىل  إبزاء  صور  أو  "مبعاٍن  الشاعر 
أو  التعليل،  حسن  أو  ابلعمق،  عليها  تسمو  أو  الفين، 
)الشايب، 1954م، ص 70( وغاية  التمثيل"،  مجال 
)البجاري،  واإلبداع".  والتفّوق  "التجديد  له  تنتهي  ما 

2008م، ص 48(. 
يف حني أنَّ النقد الثقايف جتاوز هذه احلدود، وبدأ، 
بوجهة نظري، يتوجه ابلنصوص ذاهتا إىل نصوص أخرى 
خمتلفة متاًما يف الزمان واملعىن واملناسبة. ففي قصيدة ابن 

دراج )القسطلي، 1961م، ص 297 – 304(: 
دعي عَزمات املستضام تسرُي    

فتُنجد يف ُعرض الَفال وتغوُر
يتوجه النقد األديب إىل رائية أيب نواس )أبو نواس، 

1998م، ص 298	301(: 
أجارَة بيتينا أبوِك َغيور    

وَميسوُر ما يُرجى لديك عسرُي
املعارضة يفرضان ذلك؛ من  التاريخ ومناسبة  ألّن 
حيث إنَّ قصيدة ابن دراج معارضة لقصيدة أيب نواس. 
ثقايف  لكين كناقد  2009م، ص 1	24(  )خريوش، 
أذهب هبا إىل الشعر اجلاهلي، مثاًل، وإىل غري قصيدة 

جاهلية، مثل )ابن الورد، 1998م، ص 67(: 
   أقّلي علّي اللوَم ايبنَة منذر     

وانمي، وإْن مل تشتهي النوَم فاسهري
  َذرْيين ونفسي، أمَّ حسان، إّنين   

هبا قبَل أْن ال أملَك البيَع ُمشرتي
  أحاديُث تبقى والفىت غرُي خالٍد   

إذا هو أمسى هامًة فوق ُصريَِّ
والسؤال املهم: ملاذا هذا التوجه.. ؟ 

ألنه توّجه يقودان إىل إيضاح الفارق بني ثقافة الرجل 
لرأيها،  احرتامه  املرأة، وطبيعة  مع  تعامله  األندلسي يف 
الرجل  وقمع  تعّنت  مقابل  إحساسها،  على  واحملافظة 

اجلاهلي هلا، وعدم اكرتاثه مبا تبديه من آراء. 
يثبت ذلك أّن الفعل الطليب "دعي مبعىن امسحي"، 
يربهن على أن الشاعر األندلسي يستأذن منها أن يرحل، 
عازًما على تغيري منط احلياة إىل حياة مجيلة، تكتمل فيها 
من  يكون  ثقافية  وأدوات  بقناعات  متسلًحا  السعادة، 
خالهلا مقنًعا، كما يف قوله )القسطلي، 1961م، ص 
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لعّل مبا أشجاِك من لوعة النوى    

يُعز ذليٌل أو يُفك أسرُي
أمْل تعلمي أّن الّثواء هو التوى    

وأّن بيوَت العاجزين قبوُر
فالشاعر يرى أّن هذا الرحيل فيه من اخلري وبشائر 
األمل ما قد "يُعز ذليل، أو يُفك أسري". كما أن مروءته 
أتىب عليه أن يبقى بيتوتًيا عاجزًا كاألموات "الثواء هو 
التوى"؛ أو أن يكون بيته قربًا "بيوت العاجزين قبور"، 
احلياة،  العمل والسعي واجلد يف  قيمة  إعالء من  وهذا 
آجًنا"،  املفاوز  "ماء  الفقر  على  االنتصار  أبن  وإميان 
منري"،  املكرمات  "ماء  حيث  إىل  احلياة  بؤس  وجتاوز 
يتحقق ابلرحيل، بيد أنه أحلّ وكرر الفعل الطليب "دعي" 
)القسطلي،  فقال  يرحل  كي  أخرى؛  مرة  مستأذاًن 

 :)297 ص  1961م، 
دعيين أرْد ماَء املفاوز آجًنا   

إىل حيُث ماُء املكرماِت منرُي 
أّما يف نص عروة بن الورد فإن نربة الرجل عالية يف 
وقد  يظهر،  وال  صوهتا  يضيع  اليت  زوجته،  مع  تعامله 
ال  سالبة،  بصورة  فأبرزها  عنها؛  نيابة  الشاعر  حتدث 
تؤمن بعمل اخلري والتضحية ألجل اآلخر، مقابل الرتكيز 
على نفسه قواًي وقادرًا على حتقيق الفعل العظيم الذي 

ذكره.  ويبقي  خيلده، 
أبيات  يبدو يف  تنطق شيًئا، كما  املرأة ال  أن  ورغم 
تقلل من  أن  فإنَّه ال يكتفي بذلك، بل يطلب  عروة، 
ويعطيها  "وانمي"،  تنام  أن  وأيمرها  "أقلي"،  كالمها 
ا، تبقى به مطرقة مفكرة ساهرة "فاسهري". 

ً
خيارًا مؤمل

وهذا يكشف عن قمع اإلنسان اجلاهلي للمرأة، بيد أن 
اسكيت،  معناه:  اسهري"  انمي،  "أقلي،  األفعال  توايل 
أو انمي، أو عيشي ساهرة مؤرقة، وكأنه يقول: اضريب 
رأسك ابحليط، وكلها خيارات    ال تنبئ بتعامل إنساين 
مع املرأة، يوحي بقيمتها، وأمهيتها وسط اجملتمع آنذاك. 

السيما وأن عبارة: اي ابنة منذر، عبارة قارة يف اجملتمع 
العريب، فالذي خياطب زوجته بذلك يعريها، وينقص من 
شأهنا، فضاًل عن أن الفعل "ذريين ونفسي" إحياء نسقي 
بدرجة االنفصال بينهما، من وجهة نظر الرجل، إذ يعين 
بنفسي  حر  وأان  أبفعايل،  تتدخلي  وال  وشأين،  اتركيين 
أتصرف فيها كيف أشاء، كما توحي عبارة: فإنين هبا 

قبل أن ال أملك البيع مشرتي.
تغيري مسارات الفهم:

البيئات  الذات يف خمتلف  الثقايف مع  النقد  يتعامل 
القدرة  مينحه  وهذا  والتارخيية،  واالجتماعية  السياسية 
على تغيري فهم النصوص الشعرية، وتقدمي أتويل جديد 
العريب،  التفكري  طبيعة  عن  حسًنا  انطباًعا  يعطي  هلا، 
أو الطبيعة اإلجيابية للعقلية العربية؛ لذلك وحتت عنوان 
ميكنين  العريب"  األدب  يف  املظلومة  الثقافية  "األنساق 
حتليل بعض النماذج اليت سار العرب يف فهمها ابجتاه 

خمتلف عما سأبديه يف حتليلي اآلين. 
وال أّدعي بذلك خطأهم، أو قصور فهمهم، لكّن 
النماذج،  هلذه  الثقافية  اجلماليات  عن  طرفهم  غّض 
العريب  اإلنسان  قبحية، ومست  ثقافية  أنساق  عنه  نتج 
احلاسد،  أو  الفضويل،  ابملتطفل  أو  القبلية  ابلعصبية 
اإلنسانية  أنساقها  وغّيبوا  ظلموا  قد  بذلك،  وكأهنم، 
بد  ال  الذي  الثقايف،  الناقد  دور  أييت  وهنا  واإلجيابية. 
أن أيخذ على عاتقه البحث عن فهم جديد، مناسب 
الثقايف يف حميطه املالئم، ومعناه  النسق  ومقنع، ووضع 

نصية. قرائن  وفق  السليم 
وألمتكن من توضيح ذلك أكثر، سأقّدم أمثلة على 
ذلك من عصرين خمتلفني، يقول دريد بن الصمة، وهو 
شاعر جاهلي )بن الصمة، 2009م، ص 61 – 62(: 

وملا رأيُت اخليَل قـُُباًل كأهّنا     
جراٌد يباري وجهَة الريح ُمغتدي

أمرهُتم أمري مبُنَعرَِج اللوى     
فلم يستبينوا الرشَد إاّل ُضحى الغِد
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فلّما عَصْوين كنُت منهم وقْد أرى   
ِغوايَتهم وأنين غرُي ُمهتدي

وما أان إاّل مْن غزيَة إْن َغوت    
َغويُت وإْن ترُشد غزيُة أرِشِد

مما قّر يف ذائقة كثري من النقاد العرب أن هذا النموذج 
الشعري "منوذج للعصبية القبيلة يف العصر اجلاهلي، بل 
أو  له،  اهلرم يف ذلك، وما دونه أييت أتكيًدا  ميثل قمة 
مضيًّا يف عباءته الداللية". )يوسف وطعام، 2019م، 
أن  ميكنه  الثقايف  النقد  لكن   )169  –  162 ص 
جيعل منه منوذًجا لعامل مليء ابلفضيلة، واحرتام اآلخر، 
وقبول رأيه، وبناء اجملتمع املتفاهم، الذي ينزل عند رغبة 
وما  االجتماعية،  واملؤسسة  اجملموع،  وحيرتم  اآلخرين، 
تتخذه من قرارات آنذاك. وهو، يف اللحظة ذاهتا، منوذج 
فائقة  ومعرفًة  انفذًة،  بصريًة  متلك  اليت  اخلبرية  للذات 
ابملؤسسة وقدراهتا، وابلتايل توجه النصح واإلرشاد هلا.
وال شك أّن الفهم له ضمن قبحيات ثقافية قد وجد 
الشاعر ال  أن  بيد  الدارسني،  من  لدى كثري  مسوغاته 
يرى نفسه إال ضمن قبيلته "غزية" اليت إن فاقت لرشدها 
فاق هو لرشده، وإن غابت عن رشدها غاب هو عن 
على سوءاهتا،  للقبيلة  مغال  انتماء  وهذا  أيًضا،  رشده 
وسوء قراراهتا، وغطرستها، وقلة رشدها، وهو ذاته الذي 
يقودان إىل تصور سالب ملوقف الشاعر والقبيلة واجملتمع 
القبيلة ميثل فكر اجملتمع، وأن  مًعا، ال سيما وأن فكر 
من  الكلمة  ما يف  بكل  لوائهما  انضوى حتت  الشاعر 

معىن.
إال أنين ميكن أن أقّدم قراءة خمتلفة عن ذلك الفهم، 
وهي اليت ستمكنين من إبداء ثقافات خمتلفة، قد جتعلنا 
من  أنطلق  ولعلي  والتصور.  الفهم  هذا  النظر يف  نعيد 
طبيعة الذات الشاعرة اليت تعد عنصرًا خمتلًفا عن ابقي 
وبعيد  خبري،  شخص  عن  تعرّب  أهنا  بيد  القبيلة،  أفراد 
النظر والنظرة "وملا رأيت"، وهو قادر على حتديد حجم 
العدو الغازي "اخليل قباًل كأهنا جراد يباري وجهة الليل 

يرى  حكيًما،  يكون  ألْن  يؤّهله  ما  وهذا  مغتدي". 
مل  الذين  قبيلته،  أبناء  ويفهمه  يراه  ما  خالف  ويفهم 
الغد"،  ضحى  إال  الرشد  "يستبينوا  ومل  خطأهم  يعرفوا 
يناسب غطرستهم  أبدى هلم رأاًي ال يرضيهم، وال  وقد 
"أمرهتم أمري"، بل رفضوه "عصوين"، وملا كان ذلك أىب 
إال أن يكون منهم "كنت منهم"، رغم أنه يعرف جادة 
أرى  "وقد  عليه  وساروا  رأوه،  مبا  يقتنع  ومل  الصواب، 

مهتدي". غري  وأنين  غوايتهم، 
واآلن أال يقف بنا ذلك عند حدود املشورة والتحاور 
ومناقشة اآلراء، وهو عرف من أعراف الدميقراطية حالًيا، 
بيد أن داللة "أمرهتم أمري" تكون مبعىن أبديت هلم رأيي، 
وتكون عبارة "فلما عصوين" مبعىن رفضوا هذا الرأي، ومل 
يتبنَّوه، وقد رأوا غريه. وبال شك أنَّ الرأي الذين ساروا 
عليه قد طُرح من آخرين ضمن القبيلة ذاهتا. وهذا يُثبت 
أن  ظين  ويف  اآلخر.  ابلرأي  واألخذ  الرأي  طرح  فكرة 
ذلك جيعل داللة األبيات تتجه حنو فهم جديد ال ميت 
للعصبية بصلة، لكّنه يعّمق فكرة احلرية يف طرح اآلراء 
واالستماع هلا والتوسع يف مناقشتها، وهذا ما ينم عن 

عقلية خمتلفة عما هو سائد عن اإلنسان اجلاهلي. 
وإذا وصلنا إىل البيت: 

وما أان إال من غزيَة إن غوت    
غويُت وإن ترشد غزيُة أرشِد 
جند أن الفهم قسا عليه حني جعله عصبية قبلية، 
غزية"  "أبناء  اسم:  أطلق  حىت  عليها،  شاهًدا  واعتربه 
بوحي من مضمونه، الذي أصبح حالة عربية مستحكمة.
التعصب،  بدافع  قصراًي  انضواًء  يراه كثريون  ما  إّن 
اجملموع،  لرأي  الفرد  استجابًة من  أراه  القبلية،  وطغيان 
اإلنسان  منطق  وهو  اجلماعة،  رأي  عند  منه  ونزواًل 
املتحضر الذي يطرح الرأي، ويقبل غريه،     ال سيما 
إذا كان ضمن رأي القبيلة واجلماعة، وليس لدي شك 
القبلية حالياً، ولو فّتشنا  أبن ذلك حيصل يف املؤسسة 

آنًيا. نعيش ذلك يف حياتنا  أو  نواجه  أننا  لوجدان 
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ومن األمثلة اليت تنفي العصبية القبيلة، وتنقل العقلية 
اجلاهلية املتحضرة يف التعامل مع رغبات الفرد، واختياره 
2003م،  )املرزوقي،  أُنيف  بن  قُريط  قول  وانتمائه، 

ص20–26(: 
لو كنُت من مازٍن مل تستبْح ِإبِلي   

بنو اللَِّقْيطة من ُذهل بن شيباان
إذاً لقام بنصري َمعشٌر ُخُشٌن     

عند احلفيظة إْن ذو ُلْوثٍَة النــا
قوٌم إذا الشرُّ أبدى انِجَذْيه هلم     

طاروا إليه َزرافات وُوْحدانــا
ال يسألوَن أخاهم حني ينُدهُبم     

يف الّنائباِت على ما قاَل بُرهانـا
لكّن قومي وإْن كانوا ذوي عدٍد    

ليسوا من الشرِّ يف شيء وإْن هاان
ينفي هذا املثال من الشعر اجلاهلي العصبية القبلية 
أكثر، إذا خيرج فيه قريط عن طوع القبيلة، بل ويصرخ 
رأيه،  أو  بقضيته  يقتنعوا  مل  عندما  أبنائها،  هاجًيا كل 
وقد تركوه يسعى وحيًدا حلل قضاايه، وهذا توضيح أويل 
ملنطق وثقافة املؤسسة القبلية آنذاك، أبهنا ال تنتصر لكل 
عادلة،  تراها  ال  فردية،  قضااي  وراء  تنجّر  وال  أفرادها، 
وال ذات حق. ويف اللحظة نفسها، ميثل هذا النموذج 
واختيار  رأيه  عن  تعبري  يف  الفرد  حرية  مدى  الشعري 
انتمائه، عندما متىن قريط لو كان من قبيلة أخرى "لو 
ألبناء  ابألخ  نفسه  وصف  وعندما  مازن"،  من  كنت 
القبيلة اجلديدة "أخاهم"، مث أخذ يطلق عليهم صفات 
ال يراها متوافرة يف قومه، فهم: معشر خشن، وإذا الشر 
أبدى هلم انجذيه طاروا إليه، وال يطلبون برهااًن على أي 
جندة قد تطلب منهم، مقابل أن قومه ذوو عدد، لكنهم 

ال يقدرون على الشر وإن كان قليل احلجم واألثر. 
ومن زاوية أخرى قد ينقل ذلك مدى تفّهم القبيلة 
لرغبة الفرد، واحرتام رأيه، حىت لو ارتبط ذلك ابلتخّلي 
عيًبا حىت يف  يعّد  قد  أن ذلك  ذاهتا، رغم  القبيلة  عن 

احلايل. زمننا 
وقد يثري هذا التحليل الثقايف سؤااًل ثقافًيا آخر لدى 
الدارسني، حول طبيعة ثقافة قبيلة "مازن"، فهي أقدمت 
على ما رفضته قبيلة قريط، فنصرته دون أن تتدبّر أمره أو 
أن تفكر فيه، وهذا مثلبة عليها، لكونه انتصارًا أعمى، 
وأان  املسؤول.  غري  تصرفها  عن  سالًبا  انطباًعا  يقدم 

شخصًيا أرى غري ذلك.
اإلنسان  حالة  على  مثاًل  راحا  اللذين  البيتني  إن 
العريب وهو يزمع حنو الشّر مهما يكن نوعه، ومها )آل 

:)18  –  17 2019م، ص  قاسم، 
قوٌم إذا الشرُّ أبدى انِجَذْيه هلم     

طاروا إليه َزرافات وُوْحدانــا
ال يسألوَن أخاهم حني ينُدهُبم     

يف الّنائباِت على ما قاَل بُرهانـا
استيعاب  درجة  على  دلياًل  إال  يل  ابلنسبة  ليسا 
من  إميااًن  يكوانن  ال  وملَ  قريط،  ملشكلة  "مازن"  قبيلة 
هذه القبيلة بقضيته، ورفضها ألي ظلم وقع عليه، ورأت 
يف نصرته نصرًة للمظلوم، وإغاثة للملهوف الذي جار 
عليه اآلخر، واستباح إبله ومحاه. وهذه عادات وأخالق 
اإلنسان العريب اخلالدة اليت يعتز هبا، ويفتخر بتقلدها، 
وإن مبالغة الشاعر يف وصفها، ليس إال إعجااًب بقدراهتا، 
إىل  يندفعون  قد  الذين  أبنائها،  توافق  بدرجة  وانفعااًل 
الشر مبعناه: نصرة احلق، زرافات ووحداان، وال يفتشون 
عن سبب ألخيهم؛ كي ينصروه، ويدافعوا عن حقوقه.
القبيلتني  فهم  بني  الفارق  عن  احلديث  ميكن  وهنا 
قد  نصرة،  من  طلبه  مبا  قبيلته  تقتنع  مل  إذ  ملشكلته، 
هتلكها، يف حني رأْت قبيلة مازن عكس ذلك، فكان 
موقف  تبين  إىل  أدى  النظر كبريًا  وجهات  يف  التباين 

نصرته.  أو  خذالنه  يف  خمتلف 
وقد يعتقد املطّلعون على متّرد الصعاليك يف العصر 
والقبيلة  هنا  القبيلة  موقف  بني  الفارق  أنَّ  اجلاهلي 
فارق  وال  واحد  الصعاليك  الشعراء  مع  تعاملها  يف 
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بينهما، مع أنِّ الفارق واضح، فالقبيلة لفظت الشعراء 
ثقافة  بنسبهم، فكانت  الصعاليك، ورفضت االعرتاف 
القبيلة  أبناء  بينهم وبني  التفرقة  والعْرق سبًبا يف  اللون، 
األسياد وأصحاب الثروة والنسب العايل، مما فرض على 
الشعراء الصعاليك التمرد والبحث عن نسب خُيّلد أفعاهلم 
ويثبتها يف وجه املؤسسة اليت مل تراِع آنذاك بطوالهتم، وال 
حىت مشاعرهم، أّما الشاعر هنا فهو منسوب للقبيلة، 
وهو أحد أبنائها، وعرقه خمالط ألعراقها، وألواهنا، إاّل أنَّ 
قضيته مل تقنع اجملموع، فراح وحيًدا حياول االنتساب إىل 

ويطلب جندهتم.  اآلخرين، 
الثقافية  األنساق  على  مثااًل  آخذ  أن  يل  ويطيب 
املظلومة من العصر العباسي، كما هو سْلم اخلاسر حني 

)اخلاسر، 2001م، ص 104(:  قال 
َمْن راقَب الناَس مات مهّا    وفاز ابلّلذة اجَلسوُر

حتليل  من  سأقدم  فيما  الفارق  نستطلع  أن  قبل 
رْبطه  أن  إىل  اإلشارة  من  بد  -ال  البيت  -هلذا  ثقايف 
مجالية  نسقية  داللة  من  حرمه  قبحية،  ثقافية  أبنساق 
راقية، والدليل على ذلك أن كثريين مييلون بداللة "من 
راقب الناس مات مهًّا" إىل داللة احلسد، أي: أن من 
يفكْر مبا ميلك اآلخرون من مال، وممتلكات، وحيسْدهم 
عليها، ميْت مهموًما مغموًما. وهذا غري مقنع، بيد أنَّ 
الشطر الثاين "وفاز ابللذة اجلسور"    ال ميكن أن تتوافق 
داللة اللذة فيه مع داللة اهلّم يف الشطر األول، إذ كيف 
ينال اللذة "راحة البال" وهو جسور يف َتعقُّب ما عند 
التفكري مبا لديهم، وحيسدهم عليه!  اآلخرين، ودائب 
إنَّ الفهم احلقيقي املتكامل ال بد أن يقوم على ربط 
من خالله  ميكن  ما  وهو  ببعضها،  البيت  أجزاء  مجيع 
نفي الداللة السالبة السابقة لصاحل ثقايف مجايل، يعلي 
أبّن  نعَي  أن  على  العريب،  اإلنسان  تفكري  طبيعة  من 
إنسان  اجلسور:  وأنَّ  البال،  راحة  تعين:  اللذة  كلمة 
غضبهم،  يرُقب  وال  اآلخرون،  يعنيه  ال  شجاع  مقدام 
البال؛  الذي حيقق راحة  أو رضاهم. وابلفعل هذا هو 

ألنَّ من يعنت كثريًا برأي الناس، وغضبهم، ويهكل همَّ 
رضاهم، ويرقب ردة فعلهم جتاه ما يفعل أو يقول، ال 
ميكنه أن يكون مراتًحا، أو خايَل البال، بل هو املهموم 

البال.  ومغموم 
اإلنسان  ثقافة  وتظهر  احلسد،  ثقافة  تنتفي  وهنا 
الذي ال يلقي اباًل لكثري من األمور وال يبايل مبتعلقات 
أو  رضاهم،  يراقب  ال  الذي  اجلسور،  وهو  اآلخرين، 
غضبهم، أو موقفهم، فال ميوت مهًّا وتفكريًا، بل يفوز 

فيها. البال  راحة  وحيقق  لذهتا،  وينال  احلياة،  بطعم 
ولعل املثال التايل من شعر بّشار بن برد يدلل على 
هذا التوجه، ويوّضحه أكثر )بن برد، د. ط، ص 236(: 

من راقَب الناس مل يظفْر حباجته   
وفاز ابلطّيبات الفاتُك اللِهُج

 وقد هناِك أانٌس ال َصَفا هلُم   
عيٌش وال عِدموا خْصماً وال فـََلجوا

قالوا: حراٌم تالقينا، فقلُت هلم:    
ما يف التالقي وال يف غريه َحرُج
فالبيت الثاين شبيه مبا قاله سلم اخلاسر، وهو يثبت 
أنَّ بشارًا ال يعنيه ما يقول اآلخرون، بيد أنه يريد التالقي، 
ويطلبه دون أي حرج؛ وحياول إقناع الفتاة به. ويرى أنَّ 
الذي ينال وطره ويفوز ابلطيبات، هو الفاتك: املِْقَدام، 
ال  والذي  1998م(  منظور،  )ابن  الُشَجاع،  اجِلّرِيء، 
أيبه برأي الناس، وال يراقب رضاهم، أو قوهلم يف تصرفه، 

أو عيبهم ملا سيقدم عليه من لقاء. 
النص جامٌع لثقافات متعددة:

 خالل هذا اجلزء من البحث أؤكد على قدرة النقد 
الثقايف على حماورة النصوص، وتفجري إمكاانهتا الثقافية 
العميقة، بوسائل متعددة، وأساليب خمتلفة، ومن زوااي 
ال حصر هلا، ودليل ذلك أنين سأعرج على قصيدة أيب 
نواس اليت ذكرت مطلعها سابًقا، وقد اخرتت منها أبيااًت 

أربعة، هي )أبو نواس، 1998م، ص 298(: 
تقوُل اليت من بيتها خّف مرَكيب:   
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عزيٌز علينا أن نراَك تسرُي
أَما دون مصٍر للغىن ُمتطّلب    

بلى إن أسباب الغىن لكثرُي
فقلُت هلا، واستعجلتها بوادٌر    

جرت فجرى يف جريهّن عبرُي:
َذريين أكثـّْر حاسديك برحلة     

إىل بلد فيه اخلصيُب أمرُي
ينظر النقد الثقايف إىل النصوص عرب اجتاهات عدة، 
ترتبط كلها بثقافة اإلنسان وطبيعة تفكريه، وموقفه من 
ميكنين  النقد  هذا  طروحات  على  وابالعتماد  اآلخر. 
متعددة  ثقافية  أنساقًا  تضم  األبيات  هذه  إنَّ  القول: 
احملاور، تؤكد أفكارًا ثالاًث طرحتها آنًفا يف البحث، وهي:

والعصور؛  للنصوص  عابر  الثقايف  النقد  أنَّ  أواًل: 
ففضاًل عن التباين الذي أثبتُّه بني اجلاهلي واألندلسي 
يف تعاملهما مع املرأة؛ فإنَّ هذه األبيات فيها ما يبنّي 
تعامل اإلنسان العباسي مع املرأة أيًضا، وابلتايل ميكن 
الفارق بني عقليته وبني عقلية اجلاهلي وعقلية  إيضاح 
األندلسي، فهي من زاوية تنقل حتّضر النُّواسي يف تعامله 
الرحيل، من  له  تتيح  أن  منها  مع زوجته عندما طلب 
تفكري  مع  يتفق  وهذا  ذريين،  الطليب:  الفعل  خالل 
اإلنسان األندلسي، ويفارق النموذج اجلاهلي، وخيالف 

قمعيته.
فكر  على  يسيطر  الذي  املادي  التفكري  اثنًيا: 
ابملال  الّنواسي  اهتمام  تبنّي  األبيات  فهذه  الشاعر؛ 
وتركيزه على مجع الثروة، وكأنه ال يرى غريمها شيًئا مهًما 
للحياة، بل مها، ابلنسبة له، سببان مباشران إلاثرة حسد 
اآلخرين. وهذا يعين أنَّ الّنواسي بتعامله الطيب مع املرأة 
حاول أن ميرر اجلمايل الثقايف، مبطًّنا إايه مبا يكّرس فكرة 

املادية اليت حتدثُت عنها يف منوذج بشار بن برد.
فعلى الرغم من التحضر الذي أبداه يف تعامله مع 
املرأة، فإنَّ األبيات تعمق نظرته السالبة إىل املادة، حني 
أشارت زوجته إىل إمكانية احلصول على املال أبماكن 

الغىن لكثري"، إال  ووسائل أقل خطرًا "بلى إن أسباب 
أنه أصر، وبكل صراحة، على املغامرة برحلة جيمع فيها 
مااًل كثريًا، يلفت به انتباه الناس، ويثري حسدهم، كما 

تكشف عبارة: ذريين أكثر حاسديك برحلة. 
فضاًل عن أنه بّطن بعض العبارات مدلواًل تكسبًيا، 
فعبارة "بلى إّن أسباب الغىن لكثرُي"، وإن وردت على 
لسان زوجته، إذا ما فهمها املمدوح؛ فإهنا ستجد صدى 
إجيابًيا يف نفسه، يشحنه ليزيد عطاايه وِمَنحه للشاعر؛ 
ألهنا قصدية إبالغية، تفيد أبن الشاعر ال يريد العطااي 
وال يقبلها إال منه وإن كان ابستطاعته احلصول عليها يف 
أماكن كثرية، بدليل أنه عازم على الرحيل "إىل بلد فيه 

اخلصيب أمري"، ولن يغرّي وجهته.
أنه  سبق،  فيما  بّينت  الذي، كما  احلوار  اثلثًا: 
قادر على أن حُيدث تفاعاًل نسقًيا ممتًعا وعميًقا. وقد 
أظهر لدى أيب نواس نسقني ثقافيني خمتلفني يف التفكري 
والطباع، ميثل صوت املرأة فيهما قيًما إنسانية غاية يف 
ال  مادية  قيم  عن  فيهما  الرجل  ويعرّب صوت  اجلمال، 

األنثى.  هبا  تقبل 
إنَّ الفارق كبري بني رؤية املرأة، وطبيعة تفكري الرجل، 
بل  مطلًقا،  والثروة  ابملادة  تفكر  املرأة  أن  يبدو  ال  إذ 
لذلك  هلا؛  ابلنسبة  واستقرار  أمان  عنصَر  به  تتمسك 
تبدي ثقافات متعددة، وثراًء معرفًيا، وهي تقنعه بعدم 

من خالل:  الرحيل، 

عبارة: "عزيز علينا أن نراك تسري"، وهي إشارة 	 
وعدم  حياهتا،  يف  وأمهيته  له،  معّزهتا  إىل  واضحة 

رحيله. عن  رضاها 
للغىن 	  مصر  دون  "أما  املنفي:  االستفهام 

متطلب"، الذي حاولت من خالله أن تقنعه أنه إذا 
كان وال بد من البحث عن الثراء واملال فليكن يف 
مكان أقرب، وأقل خطرًا؛ حرًصا عليه، وخوفًا من 
املخاطرة بذاته يف أماكن بعيدة. وقد أكَّدت ذلك 
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من خالل إجابتها "بلى إن أسباب الغىن لكثري"، 
األماكن. هذه  لوجود  انتباهه  تلفت  وهي 

"بوادر 	  عليه:  حزانً  جرت  اليت  دموعها  شدة 
جرت"، وهي ما يقطع الشك ابليقني، أبهنا حزينة 
عليه، وغري راضية عن خماطرته بذاته، وسفره بعيًدا 

عنها.

وال  بدموعها،  آبه  غرَي  الشاعر  يبدو  ذلك  مقابل 
املال، وزايدته برحيٍل  متأثر حبزهنا، وال يفكر إال جبمع 

ذلك: ودليل  املرأة،  أمل  ويعّمق  ثروته،  يزيد 

أنه مل يفكر أبي شيء حياول من خالله أن يقنع 	 
وزايدة  ومجعها،  املادة،  على  ركز  أنه  سوى  املرأة، 

. حجمها
أية 	  منه  تبدو  وال  لزوجته،  منتمًيا  يبدو  ال  أنه 

ابنفصاله  أوحى  ما  بقدر  بذلك،  توحي  مشاعر 
اليت  "تقول  قوله:  بدليل  هبا،  اكرتاثه  وعدم  عنها، 
أبي  توحي  ال  قولة  فهي  مركيب"،  بيتها خف  من 
رابط إنساين، أو أسري يربط بينهما، بقدر ما تعمق 
انقسامهما، كما يف كلمات: "اليت، وبيتها"، فضاًل 
أنه عد نفسه محاًل ثقياًل عليها عندما قال: خّف 

مركيب.
أنه ركز على مفردات ذات معجم مادي، كما 	 

الغىن. حاسديك،  أكّثر،  يف: 

اخلامتة:
بعد اخلوض يف النصوص الشعرية العربية ابالعتماد 
على النقد الثقايف، يتضح أهنا نصوص ذات احتماالت 
أهنا  واألهم  متناهية،  إهنا دالالت ال  بل  داللية كثرية، 
خمتلفة  أدبية  عصور  ضمن  العربية  ابلعقلية  ارتبطت 

ومتعددة.
جديًدا  فهًما  أبدت  أهنا  ثقافًيا  قراءهتا  شأن  ومن 
وخمتلًفا عن قراءات سابقة، تصب يف مصلحة اجلمايل 
الثقايف العريب، على األغلب، وإن ارتبطت أحيااًن بتفكري 

مادي لدى عدد من الشعراء، حىت ليمكن القول: إن 
النتاج الثقايف العريب ال ميكن أن يكون مجالًيا خالًصا، 
لكنه  قبحًيا ابملطلق،  تفكريًا  يعّد  أن  املنطق  وليس من 
خيضع لطبيعة التفكري واملزاج الذي أنتجه، وعمل على 
عميقة،  لغة  وفق  الشعرية،  النصوص  يف  وإبرازه  تنميته 

حيتاج استبطاهنا إىل أتويالت، ودقة، وعناية وصرب.
النصوص  يف  االستنتاج  حماور  تعدد  أن  إىل  إضافة 
قاطًعا  دلياًل  ميثل  البحث،  اليت كانت ضمن  الشعرية، 
الثقايف  النقد  على اإلمكاانت اهلائلة اليت يعتمد عليها 
يف ممارسة حتليالته على النصوص الشعرية، وقد أبدى 
هذا النقد مرونة فائقة وهو يستنتج دالالت النصوص، 
لغتها،  ويفكك  مضمراهتا،  ويكشف  أبعادها،  ويؤول 
وهو بال شك خمتلف متاًما عن النقد األديب يف معاجلته 

إليها. والنظر  للنصوص، 
وإنَّ الفكرة األهم اليت حاول البحث إثباهتا هي قدرة 
ابلتفكري  النصوص  يف  الدالالت  ربط  على  النقد  هذا 
بصور  فهمه  على  الناس  اعتاد  الذي  الراقي،  اإلنساين 
قبحية، تقدح يف طبيعة تفكري اإلنسان العريب، حىت إن 
بعض هذه الدالالت قد استبعدت متاًما قَيَمها اجلمالية، 
أو أهنا استبعدت ربطها ابإلجيايب اجلميل. ولعلي آخذ 
بيت املتنيب؛ ألؤكد من خالله هذه الفكرة أكثر )املتنيب، 

1900م، ص 382(:
حسُن احلضارة جملوٌب بتطريٍة   

ويف البداوة حْسٌن غرُي جملوِب
فالنظرة السطحية هلذا البيت قد ترى: أنَّ املتنيب مييل 
إىل احلضارة على حساب البداوة، من حيث إن مجال 
احلضرايت ميكن اكتشافه بسهولة "جملوب"، مقابل أنَّ 
البدوايت غري مكتشف، وال ميكن رؤيته، وكأنه  مجال 

منعدم "غري جملوب".
"تطرية"  داللة  إن  تقول:  األعمق  النظرة  أّن  إال 
مسحة  إضافة  أي  والزايدة،  اإلطراء  هي:  البيت  يف 
اليوم  يعرف  ما  وهو  النساء،  وجوه  على  اجلمال  من 
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إىل  منتمًيا  احلضرايت  مجال  جيعل  ما  وهذا  ابملاكياج، 
الزّيف والتزييف، وابداًي للعيان، وكأهنّن يبديَن زينتهّن، 
بينما مجال البدوايت مجال حقيقي ال ميكن كشفه "غري 
مجاهلّن  ألنَّ  وتكراره؛  النظر،  إمعان  بعد  إال  جملوب"، 
ابد  وغري  سطحًيا،  خارجًيا  تزويًقا  وليس  حقيقي، 
للناظر، وهذا ما ميكن ربطه بدرجة العفة عندهّن؛ فهي 

بكثري.  أعلى 
وهنا تربز داللة خمتلفة ُيستبعد فيها ميل شاعر العربية 
"املتنيب" إىل احلضارة على حساب البداوة، بل تتأّكد، 
اجلمال  إىل  عميقة  ونظرته  للبداوة،  حمبته  خالهلا،  من 
املطلق؛ فال يغرّه ظاهر الشكل، وال ينجّر وراء ما يبدو 
احلقيقة،  إىل  اتمٌّ  ميله  إن  بل  والتزيينات،  الرسوم  من 
وبواطن األمور، وليس يستميله إال اجلمال الصادق، ال 
يفخر هبا ابألعاريب،  البيت ضمن قصيدة  وأن  سيما 

)املتنيب، 1900م، ص 381(:  مطلعها 
َمن اجلآذُر يف زّي األعاريِب   

محَر احلَلى واملطااي واجلالبيِب
 ومن النتائج اليت وقف عليها الباحث خالل حبثه، 
األفقية يف  النظرة  يتجاوز  أن  استطاع  الثقايف  النقد  أن 
العريب، فهو ال يقف عند  اتريخ املعارضات يف الشعر 
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الكلمـات املفتاحيـة: إسـرتاتيجيات، التمويـل الـذايت، جامعـة رايديـة، رؤيـة اململكـة العربيـة 
السـعودية 2030، جامعـة الباحـة.

امللخص:
الـذايت  الغـرض مـن الدراسـة احلاليـة هـو وضـع إسـرتاتيجيات مقرتحـة لتنويـع مصـادر التمويـل 
جلامعـة الباحـة يف ضـوء الرؤيـة الوطنيـة 2030 كخطـوة لبنـاء جامعـة رايديـة. وقـد اعتمـدت هـذه 
الدراسـة املنهـج الوصفـي التحليلـي أبسـلوب دلفـاي لتحديـد أهـم اإلسـرتاتيجيات مـن خـالل 
مشـاركة 20 خبـريًا ينتمـون إىل جمـاالت متعـددة مثـل: قيـادة التعليـم العـايل، ورايدة األعمـال، 
واإلدارة الرتبويـة والتخطيـط. خلصـت نتائـج الدراسـة إىل سـت إسـرتاتيجيات لتنويـع مصـادر 
الوطنيـة 2030،  الرؤيـة  لبنـاء جامعـة رايديـة وتفعيـل  الباحـة كخطـوة  الـذايت جلامعـة  التمويـل 
امليـزة  مـن  املعرفـة، واالسـتفادة  اقتصـاد  القائـم علـى  التمويـل  اإلسـرتاتيجيات يف  هـذه  ومتثلـت 
التنافسـية للمنطقـة، واالسـتثمار يف التعليـم والتدريـب املدفـوع، واسـتثمار املنشـآت واملمتلـكات 
اجلامعيـة، واالسـتفادة مـن فـرص التمويـل اخلارجـي، إضافـة إىل االسـتثمارات احلـرة، وقـد بنيـت 
كل إسـرتاتيجية علـى جمموعـة مـن البدائـل التمويليـة املقرتحـة الـيت تتناسـب مـع أوضـاع جامعـة 
الباحـة مـن وجهـة نظـر خـرباء الدراسـة مبجموعـة 26 بديـاًل. وبوجـه عـام فقـد توافقـت تقديـرات 
اخلرباء فيما يتعلق هبذه البدائل؛ حيث حصل 24 منها على درجة أمهية عالية كمصادر متويل 

مناسـبة جلامعـة الباحـة، يف حـني حصـل بديـالن علـى درجـة معتدلـة مـن األمهيـة.

Keywords: Strategies; Self-financing; Entrepreneurial Universi-
ty; Saudi Vision 2030; Albaha University. 
Abstract: Purpose: The purpose of the current study is to devel-
op proposed strategies for diversifying self-financing sources at 
Albaha University in light of the Saudi Vision 2030 as a step to-
wards building an entrepreneurial university. Methodology: This 
study used the descriptive analytical approach. Specifically, Del-
phi technique was used to identify the most significant strategies 
from 20 participating experts who belong to several fields such 
as higher education leadership, entrepreneurship, and education-
al administration and planning. Findings: The results conclude 
with six strategies for diversifying self-financing sources at Al-
baha University as a step to build an entrepreneurial university 
and to activate the national vision of the kingdom of Saudi Ara-
bia 2030. These strategies are financing based on the knowledge 
economy, benefit from the competitive advantage of the region, 
investment in paid education and training, investment of univer-
sity facilities and properties, take advantage of external financing 
opportunities and free investment. Moreover, each strategy was 
built on a range of proposed financing alternatives that suit the 
conditions of Albaha University from the study experts’ perspec-
tive, including 26 alternatives. In general, the experts’ estima-
tions corresponded regarding these alternatives where 24 alter-
natives were determined by a high degree of importance as 
sources for funding for Albaha University while two choices 
have attained a moderate degree of importance.
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Introduction: 
Building an entrepreneurial university re-

quires a considerable focus on diversifying 
funding sources, which reduces whole de-
pendence on government funding and then 
leads to self-reliance and university autono-
my (Khundadze & Janelidze, 2016). Univer-
sities are entrepreneurial when they have the 
courage to diversify sources of self-financing 
and not entirely rely on government funding, 
as well as if they bring external funding from 
in-kind services such as sharing space and fa-
cilities (OECD, 2012). Therefore, the diver-
sification of self-financing sources in higher 
education institutions has become more sig-
nificant than before, in light of the fierce com-
petition between the universities and the un-
expected challenges, which will increase the 
university’s autonomy and thus becoming an 
entrepreneurial university.

In many countries, the government has di-
minished the expenditure on education. Also, 
numerous higher education institutions have 
been forced to explore alternative sources to 
maintain the function of universities as cen-
ters of excellence. As a result, the concept 
of “entrepreneurial university” has been ap-
peared, which provides funding from sever-

al private sources as well as through its own 
revenue-generating activities (Audretsch, 
2014). Changes are required to facilitate this 
process and allowed universities to set up bi-
ology and other technology-based incubators 
as a revenue generating centers (Guerrero et 
al., 2014).

Public universities in Saudi Arabia de-
pend considerably on the government’s sup-
port (Ministry of Education, 2018), yet this 
traditionally deep and ongoing support is 
changing, which as it does, is transforming 
the funding culture of higher education, both 
in the Kingdom of Saudi Arabia and around 
the world. Regardless of any simple self-fi-
nancing resources available to some of these 
universities, the nature and tasks of self-fi-
nancing in combination with the potential 
vagaries of inconsistent government funding 
together create major challenges, particularly 
when they face volatile economic conditions 
(Alharbi, 2015). Consequently, the diversi-
fication and development of self-financing 
sources for universities is a fundamental re-
quirement today that ensures a university’s 
stability and continuity as well as the creativ-
ity in achieving its vision (Cantwell, 2015), 
particularly in the direction Saudi univer-
sities are headed towards the independence 
and privatization of higher education. Albaha 
University is not immune to this milieu all 
universities may encounter, as obviously its 
future depends in great part on government 
funding, which therein also requires search-
ing for alternative sources of funding to en-
sure the University’s survival, continuity, and 
distinction in providing the desired higher ed-
ucational services.

Indeed, there are many traditional oppor-
tunities available to the university by exam-
ining local and international practices and 
successes, which can be used as a guide. 
However, the opportunities for non-tradition-
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al self-financing that arise from innovative 
initiatives and pioneering research that could 
benefit the university from the region’s poten-
tial, if adopted, will make the difference and 
achieve ambitions (Lorber, 2017). The Na-
tional Vision of Saudi Arabia 2030 has clearly 
focused on entrepreneurship in various fields, 
particularly higher education and raising the 
efficiency of funding and diversification in 
sources of self-financing. Therefore, Saudi 
public universities should follow innovative 
strategies to vary the sources of self-income 
to achieve the University’s vision and mission 
and then being entrepreneurial universities. 

Purpose of the Study: 
This study aims to develop proposed strat-

egies for diversifying self-financing sources 
at Albaha University in light of the Saudi Vi-
sion 2030 as a step towards building an entre-
preneurial university. 

Research Problem: 
One of the most critical challenges facing 

institutions of higher education in all coun-
tries of the world, if not the most serious, is 
the issue of funding, which varies according 
to the level and progress of the university 
(Badr, 1999). Jacob and Gokbel (2018) sup-
port the idea that the quality of higher educa-
tion in all fields is difficult to achieve or reach 
if funding opportunities decrease or become 
scarce. Entrepreneurial universities have long 
sought alternative financing methods and re-
sources alongside government support to en-
sure that they maintain their reputation and 
reach the highest levels of science, both in 
their student outputs and in their research and 
scientific invention. For this reason, John-
stone (2006) stresses the need to diversify 
sources of funding for university education 
as well as to build up specific strategies to 
achieve this. For universities, this formida-
ble task is inevitable, especially in the current 

global economic conditions.
At the local level in the Kingdom of Saudi 

Arabia, King Saud University is a pioneer in 
this field (Alharbi, 2015), as it has been alert-
ed to the need to seek other sources of fund-
ing besides the generous government support. 
King Saud University heeded alerts in the ed-
ucational arena to seek other sources of fund-
ing prior to changes in the manner of gov-
ernment support it has traditionally received. 
King Saud University decided to utilize some 
of its government funding in the past for proj-
ects that included endowments and scientif-
ic chairs. Strategies that were more forward 
thinking toward the longer term without the 
past level of government support, and these 
were just a couple reasons King Saud Univer-
sity is a pioneer in this field. 

On the other hand, most of the public Saudi 
universities, particularly the emerging univer-
sities located in the small cities, still mainly 
rely on the government’s funding. This finan-
cial situation puts them at risk in the likely 
reduction of government subsidies, especial-
ly in the current economic conditions, and the 
resulting burdens that may cause a decline in 
the quality of education and weakness of ser-
vices provided to all beneficiaries. Given the 
Saudi National Vision 2030’s emphasis on 
diversifying sources of funding, raising its ef-
ficiency for all sectors and not relying on one 
source of funding, all universities must acti-
vate this vision and work towards building 
ambitious strategies to achieve sustainable 
quality and services without primary reliance 
on government funding.

Albaha University is an emerging univer-
sity which is located in a city that is not one 
of the major cities in Saudi Arabia, where it 
suffers from the distribution of its efforts to 
a number of different governorates through 
a group of its faculties. Albaha University 
is not more fortunate than other emerging 
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universities in terms of diversification of its 
self-financing opportunities. Therefore, Alba-
ha University should support the sources of 
alternative financing, establish projects and 
pilot entities through individual initiatives 
that aim to strengthen or fortify its financial 
resources, contribute to the development 
of its scientific and research activities, and 
strengthen the relationship with the external 
community. At this point Albaha University 
will transfer itself from traditional university 
into entrepreneurial. Consequently, this study 
is intended to uncover various and innova-
tive funding sources for Albaha University 
to ensure its long term standing and build a 
proposed scenario for specific diversification 
sources of self-funding in light of the Nation-
al Vision of Saudi Arabia 2030.

Research Questions: 
The main question of the current study is:
What are the suggested strategies for di-

versifying self-financing sources at Albaha 
University in light of Saudi Vision 2030 to-
wards building an entrepreneurial university?

Significance of the Study:
This study will reveal the current educa-

tion funding situation at Albaha University. 
The results of this study will contribute to 
identifying the most essential strengths and 
opportunities at Albaha University to support 
the efficiency of funding and diversify the 
sources of self-income in light of the national 
vision of Saudi Arabia 2030 to build entre-
preneurial university. Moreover, the current 
study highlights the significance of the role 
that can be played by self-financing to secure 
a stable source of income at Albaha Univer-
sity. Self-financing will contribute to the Uni-
versity’s stability and excellence in all fields 
as well as coming up with proposed strategies 
for funding education. 

Study Terminology

Diversification of Self-financing 
Sources:

Diversification of Self-financing Sourc-
es can be defined according to this study as 
a set of strategies pursued by the universi-
ty to obtain diverse funding resources that 
would contribute to self-sufficiency in the 
implementation of its plans and programs and 
building the entrepreneurial university.

Entrepreneurial University:
The entrepreneurial university can be de-

fined according to this study as the university 
that is looking for non-conventional funding 
sources either inside or outside the surround-
ing environment and does not entirely rely 
on government funding, which increases its 
ability to survive and compete in a volatile 
economic environment.

Literature Review: 
The issue of determining diversified sourc-

es of funding remains one of the critical is-
sues in higher education regardless of where 
an educational institution is located globally 
– developing or developed countries, the need 
today is universal. In the light of local as well 
as global economic imperatives, higher edu-
cation institutions in The Kingdom of Saudi 
Arabia must seriously seek non-traditional 
sources of funding to cope with these dra-
matic changes and becoming entrepreneurial 
institutions. The institutions of higher edu-
cation in the developed countries have been 
long alerted to the urgent necessity for adopt-
ing non-traditional sources of funding besides 
support by the government, recognizing the 
need of diversifying sources of self-income 
and not only relying on one source. Thus, 
higher education institutions in developed 
countries will be able to face competition, 
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keep pace with funding changes and meet the 
growing demands of society. By viewing the 
experience of higher education institutions in 
developed countries with regards to the di-
versification of the self-income sources, clear 
given their general past decreases in govern-
ment support that they have already made 
tremendous progress in their preparations and 
in taking steps toward less dependence on 
government funding. Therefore, institutions 
of higher education in developing countries 
can benefit from these experiences and ap-
ply them in line with the nature, policies, and 
culture of institutions in developed countries. 
In this section three, unique international ex-
periences of funding higher education institu-
tions will be discussed.

International Experiences of Higher 
Education Funding 

The sources of funding vary from country 
to country and from university to university 
according to the components of each country 
and its individual educational institutions. In 
addition to practices and experiences to seek 
and establish diverse funding in undevel-
oped countries, some successful and distinct 
experiences reached by entrepreneurial uni-
versities in developed countries also can be 
utilized and applied by all universities seek-
ing new financing and future support and can 
be managed in accordance with the vision of 
the university and its objectives. Some of the 
most prominent experiences at the level of 
developed countries are the experiences of 
the universities in the United States and the 
United Kingdom, as well as Australia.

United States Experience of Higher 
Education Funding 

 Institutions of higher learning in the US 
usually seek to improve upon their facilities 
and ability to provide exceptional services, 

knowing that most improvements require ad-
ditional financing. For that reason, it is vital 
they find alternative ways to fund such op-
erations rather than rely on increased tuition 
fees, which has been the traditional means 
of remaining operational. This alternative 
funding also enables universities to remain 
competitive by hiring the best talent, which, 
in return, attracts prospective students, fills 
the quota, and increases the school’s overall 
revenue. On the whole, American institutions 
of higher learning utilize various venues to 
finance their operations, which include stu-
dent costs, government based financial aid, 
in-house funding, and private donations.

The traditional practice of charging tuition 
includes numerous additional student costs. 
The act of providing housing facilities to stu-
dents rewards institutions with extra income 
while simultaneously assisting the students’ 
ease of life. According to Ike, Baldwin, and 
Lathouras (2016), on-campus accommoda-
tion has a positive correlation to the com-
pletion of university degrees, and therefore, 
universities should strive to increase the num-
ber and availability of their housing units. 
Besides paying for housing, students are 
charged mandatory fees as another source of 
funding in US universities. Kelchen (2016) 
observes that the average undergraduate stu-
dent in American public universities spends 
at least one thousand dollars annually in 
mandatory fees, which assists these institu-
tions in offering necessary student services. 
However, these costs also raise concerns as 
they increase students’ already high financial 
burden. Thus, despite student fees being nec-
essary, institutions of higher learning must 
consider additional alternative financing. 

To student tuition and fees are added state 
performance funding and federal student 
aid allocations. Performance funding is de-
termined by factors such as the numbers of 
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degrees awarded, courses completed, and 
minority graduates, as well as transfer rates. 
State financing, however, presents a chal-
lenge. As Coupet (2017) warns, the organiza-
tions that depend on such public revenue risk 
submitting themselves to organizational con-
trol by the states that fund them in exchange 
for the finances. Another source of income for 
American universities is federal student aid. 
Burt and Baber (2018) observe that student 
aid gained significant influence on higher ed-
ucation policies during the 1970s. Thus, al-
though government assistance is an important 
source of funding higher education, its side 
effects require universities to consider addi-
tional alternative financing. 

American institutions look not only out-
ward to students and the government for fund-
ing, but funding also occurs in-house, such as 
publishing houses and professors sharing ex-
pertise. Setting up publishing houses is one of 
the ways for universities to make extra mon-
ey. Allen (2017) notes that academics have 
increased their resistance to multimedia me-
dia corporations that offer publishing services 
and instead turned to alternative systems such 
as university-based publishers. They increas-
ingly set up in-house publishing houses due 
to their resistance to media corporations, lob-
by for grants to support studies, and take ad-
vantage of research funding. This has a side 
benefit of additional profit. Universities also 
benefit financially by offering their expertise 
in different fields. For example, during World 
War I, the scientific and intellectual capabil-
ity of the United States depended on the ex-
pertise sourced from the institutions of higher 
learning (Horne & Pietsch, 2016). Universi-
ties benefit from in-house publishing and can 
encourage their faculty to offer their expertise 
in various sectors.

 In addition to fees, government aid and 
in-house publishing, donations are a major 

form of fundraising. The first type of dona-
tions includes grants and research funding. 
For instance, Tobin, Radhakrishna, Cha-
trchyan, and Allred (2017) observe that the 
land-grant has been instrumental in univer-
sities’ basic and applied studies on climate 
change. Research funding is another area in 
which higher learning institutions look. La-
nahan, Graddy-Reed, and Feldman (2016) 
acknowledge that government and non-gov-
ernment organizations are usually generous 
in their offerings. Therefore, universities uti-
lizing a combination of these approaches im-
prove their financial health. 

 The second type of donation includes pri-
vate donations and endowments. For instance, 
Columbia University in New York sought 
private donations to support its climate-sci-
ence projects (Tollefson, 2016). Meyer and 
Zhou (2017) similarly highlight endowments 
as alternative funding sources for American 
universities, especially in the Ivy League 
schools, whose endowments are coveted by 
a large number of scholars. To improve their 
financial health, universities are likely to ben-
efit by seeking donations and implementing 
endowment programs. 

 Thus, alternative sources of funding, such 
as financial aid, in-house funding, private do-
nations, and student costs, enable universities 
to improve their service delivery. In addition, 
institutions of higher learning require such fi-
nances to continue quality education through 
hiring the best talents in their faculty and 
supporting research initiatives. Therefore, 
universities utilize these alternative means of 
funding to avoid placing excessive burdens 
on students, whose debts are already exorbi-
tant. 
	- British Experience of Higher Education 

Funding 

Despite the income universities in the 
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United Kingdom receive, they lack the 
necessary finances to be sustainable because 
government funding for higher education 
and research is limited. It is predicted that 
teaching funds from direct government 
grants will decrease by £120 million by the 
2019- 2020 school year. Consequently, to be 
sustainable in the long term, UK universities 
currently need to research and establish 
alternative resources for funding higher 
education to replace infrastructure and invest 
in innovation that will satisfy the future 
demands of students, employers, and society 
(Universities UK, 2016). 

 University funding in the UK has received 
a great deal of attention in recent years. Much 
of the debate has centered on undergraduate 
fees and government research grants. Higher 
education institutions that obtain public 
funding have increased revenue from a 
verity of sources. For instance, in 2014- 
2015 approximately 164 higher education 
institutions along with 2.3 million higher 
education students attained public funding 
at UK universities (Universities UK, 2016). 
In the United Kingdom, financing education 
has a significant impact on the socio-
economic environment that in turn affects 
the relationship between public financial 
resources and socio-economic indicators 
(Câmpeanu, Dumitrescu, Costică, & Boitan, 
2017). 

 Indeed, the revenue received for teaching, 
research and innovative activities at UK 
universities are obtained from a verity of 
collection sources. One source of income 
is research grants and contracts, with most 
universities receiving funding to undertake 
specific research projects. As less than one-
fifth of the revenue for teaching comes in 
the form of direct government grants, two-
thirds of the income for research is provided 
in such a manner. The biggest funders of this 
type of research at universities in the UK 
are the research councils, of which there are 
seven: Arts & Humanities Research Council 
(AHRC); Biotechnology & Biological 

Sciences Research Council (BBSRC); 
Engineering & Physical Sciences Research 
Council (EPSRC); Economic & Social 
Research Council (ESRC); Medical Research 
Council (MRC); Natural Environment 
Research Council (NERC); and Science & 
Technology Facilities Council (STFC) the 
University of Sheffield (2018). 

 Overall, around a quarter of the income 
is acquired directly from government sources 
(Universities UK, 2016). According to 
the University of Sheffield (2018), higher 
education in the UK depends on the following 
sources: Funding Councils Grants; which 
has many organizations that give grants for 
teaching and research to Universities in the 
UK, Higher Education Funding Council for 
England (HEFCE); Scottish Funding Council 
(SFC); Higher Education Funding Council 
for Wales (HEFCW); and Department 
for Employment and Learning Northern 
Ireland (DELNI). Additional funding for 
research include charities, government 
departments, industry and commerce and 
the European Commission. Endowments 
and investments are such sources of income. 
Many organizations have devoted offices to 
encourage donations and legacies. Despite not 
being as significant a source of income as in 
other countries, endowments and investments 
are yet a significant source of funding for UK 
Universities. 

 As an example of these different sources, 
one need only analyze the University of 
Oxford, whose funding comes from five 
primary sources. The main source of external 
funding for research is £564.9 m, which 
accounts for 40% of total income, derived 
from bodies such as research councils, 
charities, trusts, foundations, and industry. 
Oxford University has the maximum external 
research income of any university in the 
UK, with 14% coming from government 
grants through the Higher Education Funding 
Council for England and the National 
College for Teaching and Leadership. 
Additional sources involve annual transfers 
from the Oxford Press as well as the revenue 
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from commercialization of research, and 
philanthropic support (23%). Trailing this is 
the academic fees, from both undergraduates 
and postgraduates (22%). Finally, investment 
revenue represents 1% (The University of 
Oxford, 2018). 

 Moreover, a unique aspect of fundraising 
is known as ‘knowledge exchange,’ whereby 
UK higher education institutions share their 
expertise and cooperate with businesses 
as well as the community. Innovation and 
economic growth can be driven by knowledge 
exchange not only locally but also nationally. 
This activity is also funded with a small 
amount from the local governments through 
the UK. The income received is reinvested 
to support future activities wherever possible 
(Universities UK, 2016). 
	- Australia Experience of Higher Educa-

tion Funding. 
Even though Australian higher education 

institutions are facing a financial crisis 
because of a reduction in the funds from 
the government (Ngunyen, Rambaldi, & 
Tang, 2017), these universities have gained 
global recognition for their strategies to 
find additional funding resources besides 
tending to maintain international standards 
(Carrington, O’Donnell, & Prasada, 2018). As 
a result, however, Australian universities are 
falling short of their goals to meet their needs 
effectively and maintain their competitiveness, 
especially as their communities expect from 
them a good education and quality of service 
(Jacob & Gokbel, 2018). 

In addition to the challenges facing the 
Australian higher education institutions 
in maintaining their status and reputation 
along with providing the best education 
services, the lack of funding provided by the 
government presses on them an enormous 
burden. Australian institutions must consider 
methods and alternative financings such as 
tuition fees, commercial activities, community 
participation, and research initiatives.

Tuition fees paid by international students 
are considered a strategy for alternative 

methods of funding since Australian 
universities already have embraced many 
global learners (Lim & Shah, 2017). Gale and 
Parker (2016) mentioned that the institutions 
of higher education in Australia also offered 
education to low social economic status 
students in particular, but they tend to raise 
the percentage of enrollment to assist these 
universities in terms of supporting their 
budget. 

Commercial activities are remarkable 
alternative sources of self-financing for 
Australian universities. For instance, 
providing food service for students with high 
quality at the university has been shown to 
enhance student well-being and retention. This 
guarantees the revenue from the school fees 
(Maynard, Meyer, Perlman, & Kirkpatrick, 
2018). However, this approach requires a 
considerable amount of money for starting up. 
According to Nguyen, Rambaldi, and Tang 
(2017), Australian universities could benefit 
from the cooperation with local business 
organizations without making significant 
capital investments. Such commercial 
enterprises will support self-financing for 
these universities. 

Another essential source of funding 
comes from community participation, which 
has been a source of increased profits for 
Australian higher education institutions. 
Australian universities have enabled the 
community to participate in various events for 
a fee to do so. This trend is a requirement for 
access to the classification of an educational 
institution as a global one. Accordingly, more 
activities can be oriented towards increased 
revenue. In this way, community participation 
can assist a university to recognize and 
manage obstacles that may affect its student 
enrollment (Dagang & Carmencita, 2017). 
Lins, Servaes, and Tamayo (2017) emphasize 
the significance of community participation 
even during a financial crisis because it is 
bearing a desirable result in the future. In 
general, this alternative resource underlines 
the need for universities to cooperate with 
their communities, which provide income 
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directly or indirectly in the long term.
Finally, cooperation between Australian 

universities and research centers can be a valuable 
source of income for educational organizations. 
Lorber (2017) affirms that universities play 
a crucial role in leading innovation-based 
development. Higher education institutions 
must take advantage of these opportunities to 
increase income through conducting studies, 
advisory services and cooperating with 
industry in the field of research. Researchers 
de Wit-de Vries, Dolfsma, van der Windt, and 
Gerkema (2018) state that such partnerships 
provide an opportunity for additional funding 
as well as acquiring knowledge. In addition 
to income, research projects provide a means 
for universities to improve education and 
innovation, thus facilitating sustainable finance.

In general, there are various unconventional 
ways to fund higher education, which 
universities must explore. Indeed, alternative 
sources increase funds, yet they also provide 
additional benefits to learning organizations. 
Universities must be aware of the importance 
of their role in maintaining quality services and 
making the most of the resources available to 
them. Although higher education institutions 
have the option of generating funds to preserve 
their own operating budgets, government 
supervision, in addition to any funding it 
provides, remains critical to ensuring that the 
required quality is maintained.

National Vision 2030 and Financing Public 
Universities in The Kingdom of Saudi 
Arabia

Despite the novelty of higher education only 
as old as the 1950’s in the Kingdom of Saudi 
Arabia compared to developed countries, 
university education has achieved huge leaps 
in a short period of time through unlimited 
interest and support by the KSA government. 
The number of Saudi universities has increased 
to more than 37 universities designated either 
public or private with high capacity and 
distributed geographically between Kingdom 
areas (Ministry of Education, 2018). With this 

steady expansion in the institutions of higher 
education, all these established and emerging 
public universities have mainly depended on 
the budget allocated to them by the government 
since their various inceptions during the past 
70 years. The budget allocated to the education 
sector in general was estimated at SR 193 
billion from the government budget (Ministry 
of Finance, 2018). In general, expenditure on 
education in Saudi Arabia cuts about 25% of 
the government budget (AlMalikii, 2013), 
a figure that ranks the Kingdom of Saudi 
Arabia eighth in the world in terms of funding 
education (Knowledge Magazine, 2016). 

The funding sources of higher education 
in public Saudi universities can be classified 
into two types. First of all is the government 
funding source where universities rely on 
government allocations, which are recognized 
as a traditional source. Second, the non-
governmental funding source, is funding 
available to the university in return for the 
partnerships and services provided such as 
the provided donations from individuals 
(AlMalikii, 2013). There are several reasons 
universities need to consider this second source 
and to find more non-traditional and non-
government funding the most vital of which 
is to relieve the pressure on the government 
and to ensure the competitive continuity of the 
educational institution.

First of all, taking into account the changes 
in the national and global economies, 
government funding is potentially not as 
dependable as in the past and furthers the 
worldwide trend to transfer more funding 
sources to the private sector, a shift which 
accommodates the government’s anticipated 
reduced role from its own financial 
management perspective. The pressure to 
seek non-traditional funding is all the more 
important because, secondly, The National 
Vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030 
emphasizes the need to diversify the sources 
of self-income through the privatization of 
the education sector.

Privatization means the transformation 
of management and operation from the 
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government system to the private system. The 
National Vision 2030 adopted privatization 
as a key pillar in its realization since the 
private sector contains great potential to 
play an enormous role in providing the best 
educational services. Therefore, opening the 
door to private sector companies will ensure 
the provision of services with a high level of 
efficiency and quality, as well as facilitate 
access to services and availability as required. 
This will reduce the financial burden on the 
government budget and contribute to the 
provision of services at a higher quality as 
desired by the citizens. This is in addition to 
job creation, along with the development of a 
more privatized economy in general.

This growing new trend towards the 
independence of universities and privatization 
by the Saudi Higher Education will reduce the 
role of government in terms of funding and 
transfer more to the private sector. In addition, 
the autonomy of public universities in Saudi 
Arabia with regard to global trends speaks 
to the fact that higher education systems 
everywhere have become more complicated 
due to the growth and modern developments, 
which necessitates the transformation from 
the central system to the decentralized system 
through the independence of universities 
(Erçetin and Fındık, 2016).  In  order  to 
survive  and  continue  providing  top-tier 
educational  services  ,it  is  mandatory  for 
public universities ,especially emerging ones, 
to seriously define new funding strategies and 
actively  search  for  non-traditional  funding 
strategies  and  alternatives  that  comply  with 
the national vision of the Kingdom of.2030  
The  system  of  the  Saudi  Higher  Education 
Council  indicated  that  universities  are 
advised  and  entitled  to  seek  non-traditional 
sources of funding through donations ,grants, 
wills  and  endowments  ,in  addition  to  the 
proceeds  of  their  property  and  the  resulting 
revenues  it  may  produce  .Therefore  ,public 
Saudi  universities  must  find  alternative  and 
non-traditional funding sources in addition to 
government  support.

Among  the  most  prominent  experiences 

of Saudi public universities in providing non-
traditional funding  sources is  the  experience 
of  King  Saud  University  where  various 
funding  alternatives  sources  have  addressed 
university  funding  needs  ,as  mentioned  by 
)Alharbi  .(2015  ,First  ,tuition  fees  were 
collected  from  students  for  the  offered 
educational services in various types .Second, 
the university utilized loans from local banks, 
where  the  university  obtains  interest-free 
loans  from  them  to  finance  their  projects 
along  with  loans  that  are  granted  to  finance 
undergraduate  students  ’study  .This  has 
enabled  repayment  as  loans  are  refunded  in 
easy installments .Third ,adopting the concept 
of  a»  productive  «university  is  also a newly 
adopted  practice  at  King  Saud  .This  means 
the  university  provides  its  financial  capacity 
to  meet  some  of  its  expenses  through  the 
utilization of its material and human resources. 
Fourth ,taking advantage of the community’s 
ability  to  contribute  to  the  well-being  and 
excellent service to the community is done by 
contribution  ,whether  in-kind  or  material  to 
support  the  scientific  research science  at  the 
university .Fifth ,and the last new experience 
King  Saud is  using  to  pave  the  privatization 
trend for other universities is moving towards 
open  university  education  .This  entails 
moving  towards  the  privatization  of  higher 
education  by  expanding  the  participation  of 
the  private  sector  in  the  provision  of  public 
services  .This  funding  practice  reduces  the 
burden on the government and the university 
benefits from it in sponsoring the university’s 
academic  and  social  activities.

King Saud University is not only advanced 
in utilizing both types of funding sources but 
since it is known as one of the established and 
leading  universities  in  Saudi  Arabia  and  its 
strategic location is in the heart of the capital 
city  Riyadh  ,these  aspects  also  enhance  its 
ability to find alternative sources of funding. 
While  Albaha  University  is  an  emerging 
university  like  other  emerging  universities, 
and its age is not comparable to the established 
universities  nor  is  its  location  in  one  of  the 
major cities ,it is ,nonetheless ,able to refine its 
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strategies and model them after the successes 
of other types of universities .Regardless how 
Albaha University finds its niche practices in 
its own city ,given its strengths as an emerging 
university  ,it  is  imperative  it  and  other 
emerging  universities  seriously  consider  the 
diversification of sources of funding and the 
search for non-traditional sources of funding 
for  survival  and  competition  in  providing 
the  best  educational  services  ,improving 
performance  and improving  outputs  ,as well 
as enhancing  the  role in  serving  society  and 
achieving  its  aspirations  and  needs.

Without  a doubt ,diversifying the sources 
of  self-income  will  benefit  the  university 
in  terms  of  improving  the  financial  status, 
enhancing  its  viability  and competition  with 
other  universities  ,as  well  as  improving  the 
services  provided  to  students  ,members 
and  community  service  in  general  and  then 
becoming  an  entrepreneurial  university. 
This  is  accordance with  the  National  Vision 
of  Saudi  Arabia  ,2030  which  focuses  on 
entrepreneurship  and  competitiveness, 
especially  in  the  field  of  higher  education, 
because  it  plays a  significant  and prominent 
role in the advancement and progress of any 
country.

Entrepreneurial University
Several concepts have emerged for the 

entrepreneurial university, some of which 
focused on the fact that the university is 
entrepreneurial when it focuses on diversifying 
its sources of funding and not relying on 
government funding (OECD, 2012), while 
Kirby (2002), describes the entrepreneurial 
university as the university that has the 
capacity to be an adaptive and risk-taker in 
changing circumstances. Etzkowitz (1983), 
emphasizes that entrepreneurial university is 
taking into account diversifying its funding 
sources through patents, research under 
contracts along with making partnerships with 
private enterprises. Diversifying the sources 
of self-financing will lead the university to 
be independent and stand alone, and this is 
what the entrepreneurial university seeks into 

(Clark, 1998a). To build an entrepreneurial 
university there are several strategies, Clark 
(1998a) mentioned five pathways as follows:

1. Establishing a core steering committee.
2. Extending development periphery.
3. Diversifying funding base.
4. Stimulating academic heartland. 
5. Spreading entrepreneurial culture.

Entrepreneurial university comes as 
a reaction to changes in the environment 
and participation in economic and social 
development as well as diversification of 
sources of self-financing (Arnaut, 2010). 
Due to the tremendous demands for qualified 
graduates and the decreases in government 
assistance, building an entrepreneurial 
university is becoming more urgent than 
ever (Clark, 1998b). Accordingly, it is 
obviously noted that most of the definitions 
and concepts related to the entrepreneurial 
universities mostly focus on the significance 
of diversifying self-income sources and not 
rely on conventional sources of funding, 
which will considerably contribute to 
the transformation of universities into 
entrepreneurial universities. Therefore, this 
study seeks to discover alternative sources of 
self-financing as an initial step to transforming 
into an entrepreneurial university. 

Previous Studies 
There are many previous studies that 

have discussed the issue of financing higher 
education. These studies have investigated 
non-traditional sources of funding higher 
education institutions, which can be utilized 
to survive, be competitive, and provide the 
best services with high quality. The efforts 
of scientists and researchers continue to find 
unconventional funding sources. A series 
of previous studies on this subject can be 
presented as follow.

The significance of diversified funding for 
transforming universities into entrepreneurial 
universities was the focus of a study by 
Khundadze and Janelidze (2016). The study 
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investigated the international experience of 
transforming universities into entrepreneurial 
institutions and the current situation of 
private and public universities in Georgian. 
The findings of the study indicated that 
universities are not entrepreneurial along 
with some challenges facing universities in 
such transition. 

Bound, Brage, Khanna and Turner (2016) 
found that large government subsidies for 
higher education in the United States allowed 
domestic students at US public colleges and 
universities to pay far less tuition fees than 
their international counterparts from abroad. 
However, with a significant decline of 10% 
by state funding, the US government’s 
support for higher education between 
1996 and 2012 also dropped; however, the 
enrollment of foreigners increased by 12% in 
public research universities and about 17% 
in public universities with high population 
density, especially from higher economy 
countries such as China and India, making up 
for the apparent loss in funding during these 
years. This emphasizes the need to increase 
and rely on self-income for maintaining the 
outstanding level of the university and its 
scientific status locally and globally.

Another study done by (Alharbi, 2015) 
aimed to identify the funding sources of 
public universities in Saudi Arabia and 
discussed the most fundamental international 
experiences of funding universities. The 
research proposed alternatives to finance 
education in Saudi public universities and 
King Saud University in particular. The 
study used a descriptive analytical approach 
of higher education financing in a literature 
review as well as international experiences 
in this field, determining that the funding 
sources for public universities in Saudi Arabia 
are generally alike as they heavily depend on 
their annual allocations from the government 
budget and the fees of consulting contracts 
with public and private institutions, in addition 
to the fees of studying and training programs. 
Furthermore, this study suggested several 
alternative findings for Saudi universities, 

such as business incubators, partnership 
with private institutions to train graduates, 
expansion of research chairs and charitable 
endowments, as well as rationalizing spending 
and optimizing the University’s resources.

A study carried out by Cantwell (2015) 
reported there has been a growing international 
interest in diversifying sources of self-income 
for higher education in recent years. This 
study pointed out that international students 
are considered one of the most essential 
means of generating revenues. One of the 
most significant results of the study is that 
there is an impact on the rate of admission 
of international students to the revenues of 
universities and colleges. The results of the 
study also showed that some institutions of 
higher education are not able to generate 
additional income from international students 
and therefore this study recommended higher 
education institutions to raise the level of 
international students’ admission to increase 
the self-income of American universities and 
colleges.

The purpose of another study was 
to identify the challenges facing higher 
education institutions in Hong Kong (Lo, 
Yung, and Feng, 2015). One of the key 
findings of the study was that in order 
to promote Hong Kong’s position as an 
international city, its competitiveness must 
be improved through the development of the 
labor force, an achievement which could be 
made by focusing more on higher education 
institutions that rely on self-financing sources. 
The study also reviewed the huge progress in 
the higher education sector in Hong Kong in 
the field of self-financing, reviewing some 
diversified sources of self-financing during 
the past ten years, such as tuition fee which 
account HK$60,000 per year. Additionally, 
the challenges faced by self-financing in 
higher education institutions were analyzed 
such as high operating cost and lack of 
financing by the society.

One study (Johnstone, 2006) confirmed 
that higher education at the beginning of 
the 21st Century has become increasingly 
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important. In both industrialized and 
developed countries of the Organization for 
Economic Cooperation and Development 
(OECD), so-called transition countries that 
move from central to market economy to 
middle- and low-income countries, higher 
education is viewed as a key pillar of societies 
and an engine of economic growth. Higher 
education was also identified as an instrument 
for promoting individual economic movement 
and social justice. Despite this universally 
recognized importance, higher education 
was found in this study to be subject to fiscal 
austerity through a decline in support for 
higher education. 

Cost-sharing in higher education was the 
focus of another study by Johnstone (2004), 
which examined diverting part of the burden 
of higher education costs from governments 
or taxpayers to parents and students as this is 
a global and contemporary trend. The cost-
sharing strategy aims to increase tuition fees, 
boarding fees and on-campus food as this is a 
pillar of funding in the US. One of the main 
findings of the research was to emphasize the 
need to share the costs of higher education 
rather than entirely rely on governments for 
funding.

Another study conducted (Al-Khashab 
and Al-Anad, 2001) was designed to diagnose 
the current situation of higher education in 
developing countries, the financial problems 
they face, and to identify appropriate 
alternatives to diversify sources of funding. 
The findings of the study showed that the 
problem of financing higher education is one 
of the most essential problems facing higher 
education in developing countries. Many 
universities in developing countries have 
resorted to adopting self-financing methods 
so they could address the decline in resources 
allocated to them by governments. The study 
also indicated that there are many methods 
of self-financing, such as self-explanatory 
and technical education. Thus, the study 
recommended the crucial need to diversify 
sources of self-financing through the adoption 
of the productive university, especially in 

developing countries.
Khalil and Al-Bashir (2000) examined 

the financing of higher education in the 
Arab countries compared with the advanced 
industrial countries, in addition to the 
volume of expenditure on scientific research 
in the Arab countries in comparison with 
the large industrialized countries. One of 
the most significant results of the study 
was that the volume of expenditure on 
education and scientific research in Japan, 
the United States and West Germany is 
much higher than the Arab countries. Of 
the number of recommendations submitted, 
the most important were the rationalization 
of expenditure on education, the renewal 
of university education jobs by making 
universities centers for the production and 
provision of advisory services, and the 
benefits from eligible organizations to finance 
education.

Sayegh’s (2000) study identified the 
current situation of higher education in 
Saudi Arabia and the potential alternatives 
for financing it. The study found that the 
universities in Saudi Arabia heavily rely on 
the funding provided by the government, 
and rely in part on donations, wills and 
endowments. The study also discovered a 
number of possible alternatives to diversify 
sources of higher education funding, such 
as encouraging donations and establishing 
research and consulting institutes to be a well-
known management interface for government 
and private institutions to promote the 
scientific services of the university and to 
invest productive activities in some colleges 
according to the concept of productive 
university.

Comment on Previous Studies
By reviewing the literature of previous 

studies, it is obvious that there are similarities 
and differences between the current study and 
previous studies. One aspect of the similarities 
is that the current study focuses on finding 
alternative and non-traditional sources of 
funding in higher education institutions 
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instead of only depending on the provided 
support from the government. Additionally, 
many previous studies have discussed the 
most developed countries’ experiences, 
especially in the field of source diversification 
of self-income for higher education. In terms 
of differences of this present study from 
previous studies is its focus on the search 
for non-traditional sources of funding in the 
light of the National Vision of the Kingdom 
of Arabia 2030, and particularly at Albaha 
University. The current study also adopted the 
Delphi method of planning for the future by 
taking the opinions of experts and specialists 
both from within and outside the Kingdom of 
Saudi Arabia in the following countries: The 
United States, Britain and Australia; this reach 
was to seek a wide range of non-traditional 
financing alternatives that could be utilized if 
the support provided by the government was 
decreased. 

Methodology 
This study used the descriptive analytical 

approach. Precisely, Delphi technique was 
used to identify the most significant strategies 
from 20 participating experts.

Study Sample 
The study sample consisted of 20 experts 

who  belong  to  several  fields  such  as  higher 
education  leadership  ,entrepreneurship  ,and 
educational  administration  and  planning 
who reside in the Kingdom of Saudi Arabia, 
United  Sates  of  America  ,United  Kingdom, 
and Australia .The participants were selected 
purposely  and  those  who  met  the  necessary 
guarantees for the successful implementation 
of  the  Delphi  method  .For  instance, 
participants  are  specialists  and  recognized 
as  experts  in  their  field  as  well  as  having  a 
valuable  knowledge  of  the  subject  that  is 
being  reviewed)  Skulmoski  et  al.(2007  ,. 

Characteristics of Study Sample 
The  current  study  examined  the 

characteristics  of  its  sample  by  identifying 
some  demographic  variables  such  as: 

university  type  ,occupation  ,academic 
rank  ,and  experience  in  higher  education  as 
illustrated  in  Table.1   
Table1 Characteristics of Study Sample 

Variable Category/ Characteristics No. %

University 
Type

Saudi University 11 55%

American University 3 15%

British University 3 15%

Australian University 3 15%

Occupation

Dean 2 10%

Vice Dean 3 15%

Department Chair 6 30%

Vice Department Chair 5 25%

Other 4 20%

Academic 
Rank

Full Professor 3 15%

Associate Professor 4 20%

Assistant Professor 13 65%

Experience 
in Higher 
Education

Less than 5 years 2 10%

From 5 years to 10 years 11 55%

More than 10 years 7 35%

Study Instrument 
The current study used a survey sent 

to a sample of university experts as the most 
appropriate tool according to the objectives 
of the study and the Delphi method to collect 
the predictions of experts on non-traditional 
sources and suitable funding strategies that 
can be used by Albaha University. The design 
of the survey has passed through a series 
of stages. Firstly, an analytical study on the 
alternative sources of funding that universities 
can benefit from has been made by reviewing 
the theoretical literature of previous studies. 
Secondly, an open-ended questionnaire in 
the first round was designed, consisting of 
an open question about the most important 
non-traditional financing alternatives that can 
be used by Albaha University. Thirdly, the 
responses were applied from the first round for 
a sample of 10 experts and benefited the study 
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survey’s design. Fourthly, in designing the 
study survey where it comprised demographic 
information and 42 alternative sources of 
funding that Albaha University can apply with 
brief explanation of the positional recourses 
for Albaha city, there was also an open-ended 
question for local and international experts to 
add any non-traditional funding sources not 
mentioned in the survey. Fifthly, the validity 
and reliability of the study instrument was 
verified by conducting the appropriate tests. 
Therefore, based on the experts’ suggestions, 
the Triple Likert Scale of the degree of 
expectation has been applied in study rounds 
as shown in Table 2 instead of the Five Likert 
Scale which was utilized in the pilot study. 
The reasoning for the instrument adaptation 
was because the instrument was addressed 
to a group of experts in their field and their 
responses would be more accurate with the 
Triple Likert Scale. 

Table 2 Degrees and Limits of the Triple Likert Scale

Degrees
Categories 
Boundaries The Degree of 

Importance 
From To

3 2.33 3 High
2 1.66 2.32 Moderate
1 1 1.65 Low

Finally, rebuilding the study survey for 
implementation in the third-round was based 
on the results of the second round where 
the low expectations were deleted, thus 
reapplying the survey to reach consistency 
and agreement in the expert’s responses. 

Validity and Reliability: 

To measure the validity and reliability of 
the instrument and examine its clearness, a 
pilot study was conducted for a sample of 
30 experts. The experts of the pilot study 
were isolated from the actual study’s sample. 
Regarding the validity of the instrument, 
the survey was presented to a number of 
arbitrators who have the expertise and 
competence to benefit the study from their 
observations and views on the proposed 
alternatives for funding education at Albaha 
University in order to activate the Vision of the 
Kingdom 2030. In the light of their proposals, 
the survey was designed in the final version, 
where this step concentrated as a validation 
of the content. Furthermore, trustworthiness 
of internal consistency has been verified 
by calculating the Pearson Correlation 
Coefficient of a pilot study. Table 3 represents 
the Pearson Correlation Coefficients for each 
funding alternative with the total degree of 
the instrument. All correlation coefficients 
are statistically significant indicating the 
trustworthiness of internal consistency 
for the instrument. As for the reliability, 
Cronbach’s Alpha and Split-Half Coefficient 
were calculated. The results indicated that the 
instrument has a large Cronbach’s Alpha of 
0.957 as well as a large Split-Half Coefficient 
of 0.872.

Table3 Pearson Correlation Coefficients for each funding alternative with the total degree of the instrument 
Items’ 

Number r Items’ 
Number r Items’ 

Number r Items’ 
Number r Items’ 

Number r

1 .596** 10 .661** 19 .584** 28 .706** 37 .506**

2 .535** 11 .555** 20 .698** 29 .650** 38 .707**

3 .474** 12 .754** 21 .632** 30 .590** 39 .389*

4 .559** 13 .646** 22 .692** 31 .665** 40 .596**

5 .557** 14 .462* 23 .697** 32 .685** 41 .407*

6 .525** 15 .741** 24 .695** 33 .502** 42 .423*
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Data Collection Procedure 

The first round was carried out on a sample 
of 10 experts in the fields of higher education, 
leadership ,entrepreneurship ,and educational 
administrative  and  planning  .The  survey 
was  distributed  and then  retrieved  after  four 
weeks  .Then  the  pilot  study  was  conducted 
and the experts who participated in this pilot 
study  were  not  a  part  of  the  actual  study’s 
sample .Also ,the collected data was isolated 
from the actual study data .The second round 
was  then  started  based  on  the  results  of  the 
first  round  ,where  the  survey  was  retrieved 
from  the  20  experts  four  weeks  later  .The 
results  were  then  analyzed  using  statistical 
programs  .Two  weeks  later  ,the  third  round 
was  implemented  with  the  same  20  experts 
being provided with the results of the second 
round and then the survey was retrieved three 
weeks  after  the  distribution .The application 
results  were  also  analyzed  for  this  round. 
More rounds were stopped because responses 
reached the required degree of stability .With 
consideration  of  these  results  of  the  study 
and  previous  studies  ,a  future  perspective 
was  developed  on  alternative  strategies  for 
funding  education  at  Albaha  University.

 Data Analysis and Results
The following are the results of 

the study, which express the views of 
experts in the fields of higher education 
leadership, entrepreneurship, and educational 
administrative and planning on funding 
alternatives that can be used by Albaha 
University to improve self-financing in line 
with the Saudi Vision 2030. These views 

were agreed upon by experts through three 
scientific rounds according to the Delphi 
method. The results of the study rounds were 
as follows.

Results of the First Round 
In the first round, the Delphi method was 

applied to a sample of ten experts, through 
an open-ended questionnaire on what are the 
most essential non-traditional alternatives to 
funding education at Albaha University and 
be in line with the National Vision of Saudi 
Arabia 2030, with a focus on the development 
components of the Albaha region where 
the experts were provided with a summary 
explaining the developmental components in 
the region. Through reviewing the theoretical 
literature along with the results presented 
by the experts in this round, 42 proposed 
alternative resources to financial assistance 
of education were found that can be used by 
Albaha University. All these proposals and 
expectations were included when forming the 
study instrument in its preliminary form.

Results of the Second Round
The results of the first round 

were presented as the proposed financing 
alternatives in the second round; then 
the high, moderate, and low expectations 
were demonstrated. Averages and standard 
deviations of expert responses were calculated 
for the proposed alternatives of self-financing 
for Albaha University, which numbered 42 
alternatives. The financing alternatives have 
obtained an average in between (3.00 - 1.15) 
and the overall average of these alternatives 
was (2.95) by a standard deviation of (0.16). 

7 .491** 16 .609** 25 .602** 34 .756**

8 .537** 17 .592** 26 .844** 35 .759**

9 .754** 18 .476** 27 .733** 36 .551**

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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According to the result of the second 
round, 24 alternative resources to finance 
education at Albaha University reached 
a degree of high importance. The values 
of the averages of these alternatives were 
higher than the upper limit of the moderate 
responses category, which was set at 2.32, 
while ten alternative choices have reached 
the degree of moderate level in between 2.30 
-1.85. Also, eight alternative resources have 
reached the degree of low level in between 
1.45- 1.15. The following is a summary 
of the experts’ expectations in the second 

round about the proposed alternatives of self-
financing for Albaha University in light of the 
National Vision 2030.

First: High Expectations of Alternative 
Funding

Table 4 illustrated the experts’ expectations 
that received high degree of importance 
regarding the alternative funding recourses 
for education at Albaha University, where 24 
alternative funding recourses have reached 
high level of importance out of 42 alternatives.   

Table 4 High Expectations in the second round of the alternative funding recourses for education at Albaha 
University in light of the KSA National Vision 2030

N Alternative Funding M SD Importance 
Degree

Alternative 
Ranking

2 Initiate specialized centers of scientific research. 3.00 .00 High 1

3 Establish technological incubators. 2.95 .22 High 2

1 Find benefit from the external funding sources to expand the establishment 
of scientific chairs at the university which service the developmental of the 
region.

2.90 .31 High 3

17 Establish endowments and investment assets for the university in the main 
cities outside the area of Albaha. 2.90 .45 High 4

19 Expand the paid graduate programs in accordance with the requirements of 
the labor market and the needs of the community. 2.85 .37 High 5

8 Benefit from the competitive advantage of Albaha region in establishing 
tourism investments. 2.85 .49 High 6

N Alternative Funding Cont. M SD Importance 
Degree

Alternative 
Ranking

7 Take advantage of opportunities from businessmen’s support to establish 
facilities at the university as well as attaching their names to these entities. 2.80 .41 High 7

4 Establish business incubators. 2.80 .52 High 8

6 Utilize external funding opportunities such as grants, donations, loans, etc. 2.75 .44 High 9

11 Use from the competitive advantage of Albaha region in establishing 
industrial investments. 2.75 .55 High 10

5 Expanding the university’s charitable endowments inside Albaha region. 2.75 .64 High 11

28 Commercially investing the University’s locations. 2.75 .55 High 12

32 Make use of the university faculties to create specialized commercial 
investments that service the community (e.g., private labs, engineering 
offices, strategic planning offices, etc.).

2.70 .47 High 13

33 Provide paid scientific services such as: (statistical analysis, translation, 
language review, printing, maintenance of computers ...). 2.70 .57 High 14

15 Provide student loans with benefits to the university. 2.70 .66 High 15

21 Offer (paid) educational and professional programs by contracting with hiring 
organizations. 2.70 .57 High 16

36 Apply the experiences and skills of faculty members to provide and benefit 
from paid consultancies in various disciplines. 2.65 .49 High 17
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N Alternative Funding M SD Importance 
Degree

Alternative 
Ranking

35 Provide paid intensive courses in standard tests such as (teacher 
competencies, leadership competencies, general capacities for graduates, 
TOEFL, IELTS, GRE ....).

2.65 .59 High 18

39 Establish a women’s center for driving instruction. 2.65 .67 High 19

38 Privatized students’ housing. 2.60 .50 High 20

29 Take advantage of leasing university’s facilities (e.g., gymnasiums, 
laboratories, theaters, etc ....). 2.60 .60 High 21

26 Organize conferences and seminars to benefit from their financial income in 
funding the university. 2.60 .68 High 22

27 Hold various exhibitions (e.g., book fair, modern technology exhibitions, 
agriculture exhibitions, industry exhibitions, etc...). 2.55 .51 High 23

20 Increase the provision, the (paid) off-campus educational programs. 2.50 .61 High 24

In general, the responses of the experts in 
the second round represented high averages 
where the averages ranged from 3- 2.50 out 
of 3. High averages indicated that there is 
near agreement among the experts on the 
high importance of these funding alternatives 
to Albaha University. Item two in the survey 
has obtained the highest expectation in terms 
of significance with an average of 3 out of 
3, which is the alternative funding source 
of “Initiate specialized centers of scientific 
research”. This contrasts with Item 20 
which has the lowest expectation in terms of 
significance with an average of 2.50 out of 3 
and stated the alternative funding source as 
“ Increase the provision, the paid off-campus 
educational programs”. However, the rest of 

alternative recourses were distributed on a 
range of 3- 2.50 within the high expectations 
category. This indicates that the majority of 
alternative funding sources which included 
in the second round have reached high 
importance in diversifying the sources of 
self-funding of Albaha University in line with 
the National Vision 2030. 

Second: Moderate Expectations of 
Alternative Funding

Table 5 demonstrated the experts’ 
expectations that received a moderate degree 
of importance regarding the alternative 
funding recourses for education at Albaha 
University, where ten alternative funding 
recourses have reached moderate level of 
importance out of 42 alternatives.   

Table 5 Moderate Expectations in the second round of the alternative funding recourses for education at 
Albaha University in light of the KSA National Vision 2030

N Alternative Funding M SD Importance 
Degree

Alternative 
Ranking

9 Utilize the competitive advantage of Albaha region in establishing 
agricultural investments. 2.30 .47 Moderate 1

34
Provide paid programs for developing specialized skills of public education 
students such as (English language, computer, secretarial, hardware 
maintenance, programming, ...).

2.25 .44 Moderate 2

41 Invest in public education through establishing Arab and international 
schools. 2.20 .41 Moderate 3

42 Establish kindergartens according to the best international systems in early 
childhood education. 2.15 .35 Moderate 4

31 Invest the University’s logo on souvenir products to have their income in 
favor to the University. 2.10 .31 Moderate 5
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22 Provide paid training courses which meet the needs of the labor market. 2.05 .22 Moderate 6

14 Open the admission for international students. 2.00 .32 Moderate 7

40 Establish paid fitness centers. 2.00 .46 Moderate 8

37 Contract with different organizations to provide services by university 
students according to their specialization. 2.00 .56 Moderate 9

10 Benefit from the competitive advantage of Albaha region in establishing 
animal investments. 1.85 .49 Moderate 10

The averages of these alternative funding 
recourses ranged between 2.30 -1.85, where 
the alternative nine which is “Utilize the 
competitive advantage of Albaha region 
in establishing agricultural investments” 
obtained the highest mean 2.30 and standard 
deviation .47, whereas the alternative ten 
which is “Benefit from the competitive 
advantage of Albaha region in establishing 
animal investments” had the lowest average 
1.85 and a standard deviation of .49. 

Third: Low Expectations of Alternative 
Funding (Excluded)

According to the second round eight 
alternative funding recourses have reached 
the low average ranged between 1.45 -1.15 as 
illustrated in Table 6. However, this round did 
not result in the addition of any alternative 
in the open-ended question. All expectations 
of the high and moderate importance were 
included in the instrument of the third round, 
with 34 proposed alternative recourses for 
diversifying sources of self-funding at Albaha 
University. 

Table 6 Low Expectations in the second round of the alternative funding recourses for education at Albaha 
University in light of the KSA National Vision 2030

N Alternative Funding M SD Importance 
Degree

Alternative 
Ranking

25 Benefit from the students’ field training units in operating the university’s units 
and facilities. 1.45 .61 Low 1

12 Impose tuition fees for students. 1.40 .50 Low 2

30 Rent the parking for students, staff, and faculty members. 1.40 .50 Low 3

16 Establish a charity scholarship program for students 1.35 .49 Low 4

24 Build a part-time student employment system. 1.30 .47 Low 5

18 Establish funds to invest in purchasing shares, bonds, as well as purchasing and 
selling real estate. 1.25 .50 Low 6

23 Build a seasonal employment system. 1.25 .37 Low 7

13 Impose the admission and registration fees at the university. 1.15 .37 Low 8

Results of the Third Round
In this round, the study instrument was 

designed based on the results of the second 
round according to the Delphi method. 
Additionally, the results of the second round 
were also provided to the experts in this third 
round as a feedback of the expectations. 
Averages and standard deviations of experts’ 
responses were calculated for the proposed 
alternative funds in diversification self-

financing for education at Albaha University, 
which numbered 34 alternatives. According 
to the result, the financing alternatives have 
obtained averages in between (3- 1.45) and 
the overall average of these alternatives 
was (2.44) by a standard deviation of (.12). 
Moreover, 24 alternative recourses to finance 
education at Albaha University have reached 
a degree of high importance. The values 
of the averages for these alternatives were 
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higher than the upper limit of the moderate 
responses category, which was set at 2.32, 
while two funding alternatives have reached 
the same degree of moderate level (2.30). 
Additionally, eight alternative recourses have 
reached the degree of low level in between 
1.65 -1.45. 

The following is a summary of the 
experts’ expectations in the third round about 
the proposed alternatives recourses that can 
be used in diversification self-financing for 
education at Albaha University in light of the 

National Vision 2030. 
First: High Expectations of Alternative 

Funding

Table 7 illustrated the experts’ expectations 
that received high degree of importance 
regarding the alternative funding recourses 
for education at Albaha University, where 24 
alternative funding recourses have reached 
high level of importance out of 34 alternatives.   

Table  7  High Expectations  in  the  third  round of  the  alternative  funding recourses  for  education at  Albaha 
University  in  light  of  the KSA  National  Vision2030 

N Alternative Funding M SD Importance 
Degree

Alternative 
Ranking

2 Initiate specialized centers of scientific research. 3.00 .00 High 1

3 Establish technological incubators. 3.00 .00 High 2

1 Find benefit from the external funding sources to expand the establishment of 
scientific chairs at the university which service the developmental of the region. 2.90 .31 High 3

17 Establish endowments and investment assets for the university in the main cities 
outside the area of Albaha. 2.90 .45 High 4

19 Expand the paid graduate programs in accordance with the requirements of the 
labor market and the needs of the community. 2.85 .37 High 5

8 Benefit from the competitive advantage of Albaha region in establishing tourism 
investments. 2.85 .49 High 6

7 Take advantage of opportunities from businessmen’s support to establish 
facilities at the university as well as attaching their names to these entities. 2.85 .37 High 7

4 Establish business incubators. 2.85 .37 High 8

6 Utilize external funding opportunities such as grants, donations, loans, etc. 2.75 .44 High 9

11 Use from the competitive advantage of Albaha region in establishing industrial 
investments. 2.75 .55 High 10

5 Expand the university’s charitable endowments inside Albaha region. 2.75 .64 High 11

28 Commercially investing the University’s locations. 2.75 .55 High 12

32
Make use of the university faculties to create specialized commercial 
investments that service the community (e.g., private labs, engineering offices, 
strategic planning offices, etc.).

2.70 .47 High 13

33 Provide paid scientific services such as: (statistical analysis, translation, 
language review, printing, maintenance of computers ...). 2.70 .57 High 14

15 Provide student loans with benefits to the university. 2.75 .44 High 15

21 Offer paid educational and professional programs by contracting with hiring 
organizations. 2.70 .57 High 16

36 Apply the experiences and skills of faculty members to provide and benefit from 
paid consultancies in various disciplines. 2.65 .49 High 17

35
Provide paid intensive courses in standard tests such as (teacher competencies, 
leadership competencies, general capacities for graduates, TOEFL, IELTS, GRE 
....).

2.70 .47 High 18

39 Establish a women’s center for driving instruction. 2.65 .67 High 19
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38 Privatized students’ housing. 2.60 .50 High 20

29 Take advantage from leasing university’s facilities (e.g., gymnasiums, 
laboratories, theaters, etc ....). 2.60 .60 High 21

26 Organize conferences and seminars to benefit from their financial income in 
funding the university. 2.60 .68 High 22

27 Hold various exhibitions (e.g., book fair, modern technology exhibitions, 
agriculture exhibitions, industry exhibitions, etc...). 2.60 .50 High 23

20 Increase the provision, the paid off-campus educational programs. 2.60 .50 High 24

Generally ,the responses of the experts in 
this  third  round  represented  high  averages, 
where the averages ranged from 2.60 -3 out of 
 3indicating that there is almost an agreement 
among the experts on the high importance of 
these  specific  alternative  funding  resources 
for  diversification  self-financing  at  Albaha 
University .Items two and three in the survey 
have obtained the highest expectation in terms 
of  significance  with  an  average  of  3  out  of 
 ,3respectively these are” Initiate specialized 
centers of scientific research “and” Establish 
technological  incubators  ,“while  Items,38   
 ,27 ,26 ,29and 20 have the lowest expectation 
in  terms  of  significance  with  an  average  of 
 2.60out of .3 However ,the remaining means 
for the alternative recourses were distributed 
between  2.65  -  2.90  and are within  the  high 

expectations  category  .This  indicates  that 
the  majority  of  alternative  funding  sources 
that were included in the third round reached 
high  importance  in  diversifying  the  sources 
of  self-funding  of  Albaha  University  in  line 
with  the  National  Vision.2030   

Second :Moderate Expectations of 
Alternative Funding

Table  8  showed  the  experts  ’expectations 
that received moderate degree of importance 
regarding  the  alternative  funding  recourses 
for  education  at  Albaha  University  ,where 
two  alternative  funding  recourses  have 
reached moderate level of importance out of 
 34alternatives.   

Table 8 Moderate Expectations in the third round of the alternative funding recourses for education at Albaha 
University in light of the KSA National Vision2030 

N Alternative Funding M SD Importance 
Degree

Alternative 
Ranking

9 Utilize from the competitive advantage of Albaha region in establishing 
agricultural investments. 2.30 .47 Moderate 1

34 Provide paid programs for developing specialized skills of public 
education students such as (English language, computer, secretarial, 
hardware maintenance, programming, …).

2.30 .47 Moderate 2

According to Table ,9 the alternative Items 
 9and ,34 respectively” Utilize the competitive 
advantage  of  Albaha  region  in  establishing 
agricultural investments “and ” Provide paid 
programs for developing specialized skills of 
public  education  students  such  as)  English 
language  ,computer  ,secretarial  ,hardware 
maintenance  ,programming  ,“(…  ,have 
obtained the similar means 2.30 and standard 
deviation.47.   

Third :Low Expectations of Alternative 
Funding (Excluded)

According  to  the  third  round  eight 
alternative  funding  recourses  have  reached 
the lowest average ranged between1.45- 1.65  
as shown in Table .8 Moreover ,this round did 
not result in the addition of any alternative in 
the  open-ended  questions. 
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Table 9 Low Expectations in the second round of the alternative funding recourses for education at Albaha 
University in light of the KSA National Vision2030 

N Alternative Funding M SD Importance 
Degree

Alternative 
Ranking

41 Invest in public education through establishing Arab 
and international schools. 1.65 .81 Low 1

42 Establish kindergartens according to the best 
international systems in early childhood education. 1.60 .82 Low 2

31 Invest the University’s logo on souvenir products to 
have their income in favor to the University. 1.60 .82 Low 3

22 Provide paid training courses which meet the needs 
of the labor market. 1.55 .76 Low 4

14 Open the admission for international students. 1.55 .76 Low 5
40 Establish paid fitness centers. 1.50 .76 Low 6

37
Contract with different organizations to provide 
services by university students according to their 
specialization.

1.50 .76 Low 7

10 Benefit from the competitive advantage of Albaha 
region in establishing animal investments. 1.45 .76 Low 8

Differences  Between  the  Second  and 
Third Rounds to Ascertain the Stability of 
Experts  ’Responses  Between  Them

T  -Test  was  utilized  to  ascertain 
the  stability  of  experts  ’responses  between 
the  second  and  third  rounds  regarding  the 
alternative  funding  recourses  for  education 
at Albaha University .As shown in Table,10  
 18items  have  obtained  similar  means  and 

standard  deviations  .T  -Test  presented  that 
the experts ’responses of the study regarding 
the  importance  of  these  alternatives  in  the 
funding  education  at  Albaha  University  in 
the  second  and  third  rounds  were  identical. 
Therefore ,there is no need for another round 
as  this  indicates  that  the  degree  of  required 
stability  has  been  reached  according  to  the 
Delphi  method.

Table 10 Items showed no statistical significant differences α 0,05 =among their means in the 
two rounds 

N Alternative Funding M SD

1
Find benefit from the external funding sources to expand 
the establishment of scientific chairs at the university which 
service the developmental of the region.

2.9a .31

2 Initiate specialized centers of scientific research. 3.0a .00

5 Expand the university’s charitable endowments. 2.8a .64

6 Utilize external funding opportunities such as grants, 
donations, loans, etc. 2.8a .44

8 Benefit from the competitive advantage of Albaha region in 
establishing tourism investments. 2.9a .49

9 Utilize from the competitive advantage of Albaha region in 
establishing agricultural investments. 2.3a .47

11 Benefit from the competitive advantage of Albaha region in 
establishing industrial investments. 2.8a .55

N Alternative Funding 
Cont. M SD Importance 

Degree Alternative Ranking
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N Alternative Funding M SD

17 Establish endowments and investment assets for the university 
in the main cities outside the area of Albaha. 2.9a .45

19
Expand the paid graduate programs in accordance with 
the requirements of the labor market and the needs of the 
community.

2.9a .37

21 Offer paid educational and professional programs by 
contracting with hiring organizations. 2.7a .57

26 Organize conferences and seminars to benefit from their 
financial income in funding the university. 2.6a .68

28 Commercially investing the University’s locations. 2.8a .55

29 Take advantage from leasing university’s facilities (e.g., 
gymnasiums, laboratories, theaters, etc ....). 2.6a .60

32

Make use of the university faculties to create specialized 
commercial investments that service the community (e.g., 
private labs, engineering offices, strategic planning offices, 
etc.).

2.7a .47

33
Provide paid scientific services such as: (statistical analysis, 
translation, language review, printing, maintenance of 
computers ...)

2.7a .57

36
Apply the experiences and skills of faculty members to 
provide and benefit from paid consultancies in various 
disciplines.

2.7a .49

38 Privatized students’ housing. 2.6a .50

39 Establish a women’s center for driving instruction. 2.7a .67

However ,for the remaining 16 alternatives 
as indicates in Table ,11 the results of T -Test 
for differences between the two paired groups 
have  shown  that  there  are  no  statistically 
significant  differences  ,where  α  0,05  =for 
nine  alternatives 

.Consequently  ,this  indicates  that  there  is 
agreement among the experts ’point of view 
on  the  importance  of  these  alternatives  and, 
therefore  ,no more  rounds were  needed. 

Table 11 T-Test Results of The Differences Between the Experts ’Perspectives in the Second and Third 
Rounds of Education Funding Alternatives

N
Second Round Third Round

T Sig.
M SD Importance Degree M SD Importance Degree

10 1.85 .49 Moderate 1.45 .76 Low 2.37 .03

14 2.00 .32 Moderate 1.55 .76 Low 2.44 .03

22 2.05 .22 Moderate 1.55 .76 Low 2.70 .01

31 2.10 .31 Moderate 1.60 .82 Low 2.36 .03

40 2.00 .46 Moderate 1.50 .76 Low 2.94 .01

41 2.20 .41 Moderate 1.65 .81 Low 4.82 .00

42 2.15 .37 Moderate 1.60 .82 Low 2.77 .01

On  the  other  hand  ,the  results  of  T  -Test 
have  shown  that  there  are  statistically 
significant differences where α 0,05 =among 
experts  ’responses  regarding  the  importance 
for seven alternatives between the second and 
third rounds .By reviewing these alternatives, 

we  found  that  they  obtained  moderated 
importance  in  the  second  round  ,while  they 
received  low  importance  in  the  third  round. 
These  differences  might  be  due  to  the  fact 
that  after  viewing  the  results  of  the  second 
round  ,the  experts  had  a  clear  vision  of  the 
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alternatives  and  their  responses  had  been 
reviewed  and  revised  based  on  provided 
findings. 

In  conclusion  ,the  responses  of  study 
experts  were  stable  during  the  second  and 
third  rounds ,where  they  agreed on the  high 
importance  of  24  funding  alternatives  for 
education  at  Albaha  University  .In  addition, 
experts  agreed  on  moderate  importance 
for  two  funding  alternatives  which  are 
”Utilize  from  the  competitive  advantage  of 
Albaha  region  in  establishing  agricultural 
investments  “and”  Provide  paid  programs 
for  developing  specialized  skills  of  public 
education students such as) English language, 
computer ,secretarial ,hardware maintenance, 
programming “(… ,and they were retained as 
they obtained average of 2.30 that are close to 
the  high  averages. 

Discussion 
Since universities are experiencing financial 

shortages globally because of spiraling costs 
of  resources  ,they  have  resorted  to  various 
alternative  funding  to  bolster  their  capital, 
and  additionally  to  promote  entrepreneurial 
activities  in  various  fields  .Therefore  ,the 
findings  of  this  study  concluded  with  six 
strategies  as  a  step  towards  entrepreneurial 
university and to activate the National Vision 
of  the  Kingdom  of  Saudi  Arabia  2030  in 
the  field  of  diversification  of  self-financing 
sources  at  Albaha  University  whereas  each 
strategy  includes  several  alternative  funding 
resources .The first strategy is financing based 
on  knowledge  economy  as  this  strategy  can 
be  applied  by  establishing  incubators  in  the 
field  of  technology  and  business  ,initiating 
specialized  centers  of  scientific  research  as 
well as applying the experiences and skills of 
faculty members to provide and benefit from 
paid  consultancies  in  various  disciplines. 
This knowledge economy comes from Clauß 
and  Kesting’s  (2017)  assertion  that  higher 

education  institutions  share  their  expertise 
and  cooperate  with  businesses  and  society 
through  what  is  known  as”  knowledge 
exchange  “.Knowledge  exchange  leads  to 
innovation  and  the  growth  of  the  economy, 
both  at  local  and international  levels)  Malik 

 &Wickramasinghe  .(2015  ,Furthermore, 
universities  obtain  funding  from  knowledge 
exchange and reinvest the capital to facilitate 
future  activities.

Other studies affirm the result we found .For 
example  ,M’Chirgui  et  al  (2018)  .suggested 
that  technology  incubators  play  an  essential 
part  in  the  commercializing  of  advanced 
technology  in  higher  education  institutions 
as  this  not  only  benefits  the  university 
financially ,but also benefits the company and 
society overall .They indicated that numerous 
innovative  science  and  technology-based 
companies  have  commercialized  laboratory 
research  in  collaboration  with  university 
researchers and this type of venture has been 
particularly  successful  in  France  ,which  has 
adopted  a  formal  technology  incubation 
program  for  universities  .Likewise  ,Good 
et  al  (2017)  .stated  that  many  universities 
have  founded  offices  in  order  to  facilitate 
technology  transfers  as  well  as  establish 
incubators  .They  also  mentioned  that  these 
offices  are  considered  as  a  bridge  between 
the  external  market  and  the  university 
administration  and  also  play  a  fundamental 
role in protecting property rights on behalf of 
the  university  .Accordingly  ,Albahari  et  al. 
 (2017)assert that universities should be highly 
engaged with such incubators or science and 
technology parks within their campus to raise 
the  level  of  innovation  outputs  from  these 
facilities. 

The  second  strategy  is  utilizing  the 
competitive  advantage  of  the  region  such 
as  tourism  ,agricultural  ,and  industrial 
investments  .As  a  matter  of  fact  ,tourism, 
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agricultural  ,and  industrial  initiatives  have 
emerged  as  attractive  revenue  generating 
activities  for  several  universities  .These 
results  agree  with  the  study  by  Airey  et  al. 
 (2015)who found that in recent years ,teaching 
tourism  courses  has  been  in  decline  ,mainly 
in Western nations ,yet the existence of which 
would generate an opportunity for universities 
to offer such courses for creating new sources 
of revenue .The authors recommended since 
the  tourism  sector  itself  is  growing  rapidly 
and several countries are now recognizing the 
tourism sector as a principal source of foreign 
currency  earnings  ,there  is  a  large  demand-
supply  gap  in  tourism  courses  .Besides, 
there  is  a  need  for  constant  innovation  in 
this  sector  ,which  can  be  fulfilled  by  higher 
education  institutions  that  seek  to  develop 
tourism-based initiatives) Alegre & Berbegal-
Mirabent .(2016 ,Similarly ,Freitas ,Marques, 
 &Silva (2013) assert that universities possess 
a  fundamental  role  to  play  in  supporting 
indigenous firms so that the latter can obtain 
access to modern technologies and industrial 
processes  by  paying  the  suitable  fees. 
Additionally ,Muscio ,Quaglione & ,Vallanti 
 (2013)suggested that fees and other income 
from such industry collaboration can assist to 
effectively  complement  government  funding 
for  several  universities  ,creating  greater 
incentives  for  such  knowledge  transfer. 
Also ,Berbegal-Mirabent ,Garcia & ,Ribeiro-
Soriano  (2015)  indicated  that  universities 
frequently enter into agreement with industry 
partners through the setting up of technology 
transfer  offices  .While  universities  regularly 
possess  appropriate  research  infrastructure 
and capable  staff  who  can innovate  in  terms 
of  technological  breakthroughs  ,businesses 
own  the  ability  to  commercialize  these 
technologies  and deliver  them  to  the  market 
in  a  profitable  manner  .The  collaboration, 
therefore  ,benefits  both  and  universities  are 

able to generate a steady stream of revenues 
through  such  partnerships.

The  third  strategy  is  the  investment 
in  paid  education  and  training  by  using  a 
set  of  alternative  financing  .For  example, 
providing  paid  scientific  services  such  as 
statistical  analysis  ,translation  ,language 
review  ,printing  ,maintenance  of  computers, 
etc  .contributes  to  university  income  and 
utilizes  human  capital  at  the  university  by 
availing the public and university community 
to  the  talents  that  both  students  and  faculty 
could  supply  .Another  aspect  of  alternative 
financing  would  entail  the  offer  of  paid 
educational  and  professional  programs 
by  contracting  with  hiring  organizations. 
Additionally  ,aother  alternative  financing 
could  provide  paid  intensive  courses  in 
standard  tests  such as teacher  competencies, 
leadership  competencies  ,general  capacities 
for  graduates  ,TOEFL  ,IELTS  ,GRE  ,etc. 
a  way  to  utilized  campus  facilities  during 
low-usage  times  .Ultimately  ,enhancing 
the  provision  of  alternative  programs  ,off-
campus  education  programs  and  any  paid 
programs  that  develop  specialized  skills  of 
public  education  students  such  as  English 
language  ,computer  ,secretarial  ,hardware 
maintenance  ,programming  ,and  expanded 
educational  programs  in  accordance  with 
the requirements of the labor market and the 
needs  of  the  community  would  fit  with  the 
research  results  for  this  strategy. 

This  result  agrees  with  the  research 
findings  of  Deming  et  al  (2015)  .where 
universities  can  use  the  strategy  of  the 
investment  in  paid  education  and training  to 
reduce  their  costs  considerably  since  online 
education  does  not  require  classroom  or 
other  infrastructure  ,while  the  courses  can 
be  accessible  simultaneously  to  potential 
students  across  the  world  .Thus  ,many 
universities have created collaborative efforts 
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of  a  commercial  nature  with  private  entities 
in  order  to  diversify  the  revenue  recourses. 
For  instance  ,online  courses  ,or  e-learning, 
or  off-campus  educational  programs  have 
witnessed  a  significant  increase  in  demand 
due  to  their  convenience  for  students  and 
because  the  latter  can  access  world-class 
teaching  materials  and  faculty)  Frazer  et  al. 
.(2017 

Furthermore  ,universities  have  numerous 
other  avenues  for  funding  ,one  of  which  is 
performing  data  analysis  for  small  to  large 
organizations .Recently ,data mining and big 
data analysis are tremendously in demand ,yet 
these require highly experienced and trained 
personnel  who  are  not  always  available  for 
many  companies  .Jin  et  al  (2015)  .reported 
that  cloud  computing  ,internet  of  things, 
and  big  data  analysis  are  some  of  the 
analytical tasks  that  universities  are handing 
for  companies  because  the  former  already 
possess trained  faculty  who  can perform  the 
analysis  and  generate  actionable  insights. 
Companies gain by paying a lower cost than 
they would through outright talent acquisition, 
while  universities  gain  by  identifying  a new 
revenue stream) Wang ,Kung & ,Byrd.(2018 , 
Additional  earning  revenue  for  universities 
is  conducting  paid  courses  for  standardized 
tests  .Since  these  tests  are  taken  by  many 
students  ,preparatory  courses  for  such  tests 
are  remarkably  in  demand  and  faculty  from 
institutes of higher education will be able to 
meet  the  demand)  Schoepp.(2018  ,

The  fourth  strategy  is  the  investment  of 
facilities  and  university  properties  .This 
strategy  can  be  applied  over  many  methods 
such  as  commercially  investing  in  the 
University’s  locations  and  the  privatization 
of  students  ’housing  .In  addition  ,leasing 
the  university’s  facilities  ,e.g  ,.gymnasiums, 
laboratories ,theaters ,etc .along with utilizing 
the  university  faculties  to  create  specialized 

commercial  investments  that  service  the 
community  ,e.g  ,.private  labs  ,engineering 
offices  ,strategic  planning  offices  ,etc  .are 
other  revenue  recourses  .Nowadays  several 
higher education institutions raise their capital 
primarily  within  commercial  investments, 
such  as  student  housing  ,convention  halls, 
and  laboratory  facilities  .This  result  also 
aligned with the findings made by Bondinuba, 
Nimako ,and Karley (2013) who state that the 
rising rate of enrollment in higher education 
requires  a  unique  focus  on  student  housing 
since it offers a lucrative opportunity for higher 
education  institutions  to  produce  revenue. 
The  researchers  emphasize  that  in  the  face 
of  the  increasing  numbers  of  international 
students in higher education ,student housing 
has  become  an  important  issue  and  has 
encouraged  the  involvement  of  private  and 
public-sector  players  in  the  market  .Higher 
institutions have long recognized the fact that 
accommodations of high quality improve their 
global  value  ,and  therefore  they  encourage 
the local community in their efforts to change 
the  environments  into  multiple  appealing 
forms  of  student  housing  with  top  criteria. 
Likewise ,Boussia and Papadimitriou(2016)  
confirm the essential of investment in student 
housing as various applicants seek more than 
academic  achievements  when  they  enroll  in 
foreign universities – they wish to lead a life 
that  offers  them  independence  from  parental 
control as well as a wide range of experiences. 
Even  if  students  are  not  international  ,the 
investment  benefits  are  similar  for  those 
nationals  who  seek  residential  university 
attendance  .Consequently  ,student  housing 
has  changed  from  the  basic  model  of  on-
campus dormitories to various types of rentals 
that include unfurnished rooms or apartments 
offered  by  private  investors  and  rentals 
arranged  by  real  estate  agencies  .However, 
the  provision  of  on-campus  accommodation 
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remains a vital strategic strength for the plans 
of expansion of higher education institutions.

Berry  and  Manoli’s  (2018)  findings 
corresponded with the current study regarding 
the  need  to  search  for  additional revenue 
for higher institutions as they continually 
pursue opportunities to raise their revenue, 
including approaches that accomplish needs 
within local industries. Therefore, they rent 
out their lecture halls and auditoriums to 
close businesses along with other facilities 
like private laboratories and hospitals to 
raise their funds. Furthermore, Guimón 
(2013) suggests higher institutions obtain 
funding from associations with willing 
organizations to market the latter’s products 
and services. 

The fifth strategy is benefiting from 
external financing opportunities such 
as opportunities from the support of 
businessmen to establish facilities at the 
university and attaching their names to 
these entities. Besides this specific source 
is finding external funding sources to 
expand the establishment of scientific 
chairs at the university and utilizing 
a range of other opportunities such as 
grants, donations, loans, etc., all of which 
service the developmental development of 
the region. Moreover, given the growing 
demand for higher-skilled applicants 
by most universities, it is an incentive 
opportunity for business people to support 
higher education institutions with regard 
to endowing tuition, acquisition of special 
facilities, and supporting programs within 
the establishments to produce the required 
human capital for industries (Dias & Amaral, 
2014). These findings also correlate with 
Blackmore, Gribble, and Rahimi’s (2017) 
findings as they affirm that employers often 
proactively guard against low graduation 
rates by partnering with institutions that 

support their businesses. As a result, 
higher institutions find an advantage from 
establishments that may offer tuition 
subsidies, fund career counseling programs, 
enable the acquisition of qualified tutors, 
and assist in the procurement of learning 
resources. 

Even though the Ministry of Education 
is responsible for learning, it is still the 
principal source of finance for higher 
education institutions (Carnoy, Froumin, 
Loyalka, & Tilak, 2014). Higher 
education institutions obtain income from 
diverse third-party volunteers as well as 
international donors. They also attain 
funding from external sources that include 
donations, grants, student loans, creative 
revenue collection through the adoption 
of specialized programs, and individual or 
institutional financial support that assist 
infrastructural development.

The sixth strategy is the free 
investment which can be applied though 
several methods such as establishing a 
women’s center for driving instruction 
or endowments and investment assets for 
the university in the main cities outside 
the area of Albaha. Along with these, the 
university could organize conferences and 
seminars to benefit from their financial 
income and hold various exhibitions, e.g., 
book fairs, modern technology exhibitions, 
agriculture exhibitions, industry 
exhibitions, etc. Moreover, expanding the 
university’s charitable endowments and 
providing student loans promises benefits 
to the university. This strategy is confirmed 
by Baum, Hill, & Schwartz, 2018; 
Sherlock, Gravelle, Crandall-Hollick, and 
Hughes, 2018 who suggested that higher 
education institutions increase financial 
assistance through endowment programs, 
conferences, seminars, and exhibitions 
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as the endowment attributes to gathering 
of assets invested by universities with the 
intention of substantially supporting their 
education aspirations. Higher education 
institutions which launch endowments 
and invest in other cities greatly facilitate 
alternative funds of generating revenue. 
These initiatives demonstrate why the 
institutions with the most substantial grants 
are more likely to provide need-blind 
admission, which means that they accept 
learners regardless of the latter’s economic 
circumstances and offer financial assistance 
to promote their education (Monks, 2018; 
Dahill-Brown, Witte, & Wolfe, 2016). 
The endowment supports the provision of 
a higher level of quality at a lower price 
than would otherwise be possible. Brown, 
Dimmock, Kang, and Weisbenner (2014) 
assure the significance of endowments 
especially for public universities that 
have experienced considerable cuts 
from government support, since without 
them, such reductions would force higher 
education institutions to reduce their 
programs; yet if they sustain programs 

through endowment funding, universities 
can then raise the cost of learning or request 
alternative program funding. As a result, 
charitable endowments are an extraordinary 
source of income for higher education 
institutions.

Eventually, higher education institutions 
promote the provision of available student 
loans that generate cognitive benefits in 
return. Cho, Xu, and Kiss (2015) state that 
student loans are essential in creating income 
for entities’ plans along with facilitating 
learners’ knowledge acquisition. Higher 
rates of enrollment in higher institutions 
will increase their profits, leading to the 
development of infrastructure, attracting 
experienced faculties, and providing 
students with good laboratories and 
research opportunities.

Conclusion 
This study aimed to explore proposed 

strategies for diversifying self-financing 
sources at Albaha University in light of 
the Saudi Vision 2030 as a step towards 
building an entrepreneurial university. 
According to the Delphi method and 

through the three scientific rounds, the current study has reached six strategies to activate 
the National Vision of the Kingdom of Saudi Arabia 2030 in the field of diversification self-
financing sources at Albaha University based on the perspectives of experts’ from diverse 
fields of higher education leadership, entrepreneurship, and educational administrative 
and planning who reside in Kingdom of Saudi Arabia, United States of America, United 
Kingdom, and Australia. As illustrated in Table 12, each strategy has several alternative 
funding recourses. 
Table 12 Suggested Strategies for Diversifying Self-financing Sources at Albaha University to Activate 
Saudi Vision 2030 towards Building an Entrepreneurial University. 

First Strategy

Financing based on knowledge economy

Fourth Strategy

Investment of facilities and university properties

	- Establish technological incubators
	- Establish business incubators.
	- Initiate specialized centers of scientific research.
	- Apply the experiences and skills of faculty members to 

provide and benefit from paid consultancies in various 
disciplines.

	- Commercially invest in the University’s locations.
	- Privatized students’ housing.
	- Take advantage of leasing the university’s facilities (e.g., 

gymnasiums, laboratories, theaters, etc ....).
	- Make use of the university faculties to create specialized 

commercial investments that service the community (e.g., 
private labs, engineering offices, strategic planning offices, etc.)
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 Recommendations:  
According to the study findings, 

this study recommended the following:
1. Albaha University should take advantage 

of the knowledge of economics and 
adopt the concept of the entrepreneurial 
university to reduce relying entirely 
on government funding and to provide 
non-traditional funding sources such as 
establishing technological and business 
incubators as well as specialized centers 
of scientific research.

2. Put the competitive advantage of the 
region such as tourism, agricultural, 
and industrial investments within the 
priorities of Albaha University in order 
to offer alternative funding sources for 
education.

3. Expand sources of funding through 
investing in paid education and training by 
providing scientific services, educational 
and off-campus educational programs. 

4. Promote and develop the university’s 
funding sources by adapting the concept 
of privatization and commercially 

investing in its facilities and properties.
5. Activate the businessmen’s role and 

external financing opportunities in 
diversifying sources such as grants, 
donations, loans, and establishing 
scientific chairs at the university. 

6. Focus on free investment through 
establishing endowments and investment 
assets for the university in the main cities 
outside the area of Albaha.
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Second Strategy

Benefit from the competitive advantage of the region

Fifth Strategy
Take advantage of external financing opportunities

	- Benefit from the competitive advantage of Albaha region in 
establishing tourism investments.

	- Utilize the competitive advantage of Albaha region in 
establishing agricultural investments.

	- Use the competitive advantage of Albaha region in 
establishing industrial investments.

	- Take advantage of opportunities from businessmen’s support 
to establish facilities at the university as well as attaching their 
names to these entities.

	- Find benefit from the external funding sources to expand the 
establishment of scientific chairs at the university which service 
the developmental of the region.

	- Utilize external funding opportunities such as grants, donations, 
loans, etc.

Third Strategy
Investment in paid education and training

Sixth Strategy
                 Free investment

	- Provide paid scientific services such as: (statistical analysis, 
translation, language review, printing, maintenance of 
computers ...).

	- Offer (paid) educational and professional programs by 
contracting with hiring organizations.

	- Provide paid intensive courses in standard tests such as 
(teacher competencies, leadership competencies, general 
capacities for graduates, TOEFL, IELTS, GRE ....).

	- Increase the provision of the (paid) off-campus educational 
programs.

	- Provide paid programs for developing specialized skills 
of public education students such as (English language, 
computer, secretarial, hardware maintenance, programming, 
...).

	- Expand the paid graduate programs in accordance with 
the requirements of the labor market and the needs of the 
community.

	- Establish a women’s center for driving instruction.
	- Establish endowments and investment assets for the university in 

the main cities outside the area of Albaha.
	- Organize conferences and seminars to benefit from their 

financial income in funding the university.
	- Hold various exhibitions (e.g., book fair, modern technology 

exhibitions, agriculture exhibitions, industry exhibitions, etc...).
	- Expand the university’s charitable endowments.
	- Provide student loans with benefits to the university.
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