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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.
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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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ز

��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.•	
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يبلغ �س�حب �لبحث �ملعتذر عن ن�سره دون �إبد�ء �الأ�سب�ب.•	
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بســم اهلل والصــاة والســام علــي نــي اهلــدى احلبيــب املصطفــى حممــد بــن عبــد اهلل وعلــى آلــه وصحبــه 
وســلم تســليمًا

كثرًيا، وبعد،، الرقم الدويل املعياري
فيطيــب هليئــة حتريــر جملــة جامعــة تبــوك للعلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة أن تتقــّدم بإصــدار العــدد 
 )ISSN:1658-8797( ًــا  للرقــم الــدويل التسلســلي املوحــد للدوريــات ردمــد الرابــع عشــر، )العــدد الثــاين وفق
ًّــا مبــا تضمنــه مــن موضوعــات  ــا مبحتــواه، وثري املعتمــد مــن مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة(، والــذي جــاء غنًي

متنوعــة يف شــى مياديــن العلــم واملعرفــة املتخصصــة. 
ـًـا  ــة مــن مراحــل منظمــة منــذ بدايــة فكــرة النشــأة والتأســيس إىل أن غــدت واقع ــا مــرت بــه املجل إن م
ملموسًــا كان مبســامهة فاعلــة ومهــة ســامية وقــدرة عاليــة مــن الزمــاء الكــرام يف اللجــان العاملــة، الذيــن 
يقومــون مبهــام خمتلفــة وأدوار متكاملــة ســعًيا حنــو حتقيــق األهـــداف املأمولـــة، حيــث مل يدخــروا وســًعا ومل 
ــر  ــدم وتطوي ــهم يف تق ـًـا يس ـًـا نافع ــة علم ــف للمكتب ــذي يضي ــد ال ــروع املجي ــذا املش ــاز ه ــًدا يف إجن ــوا جهـ يأل

ــة. املســرية العلمي
وحنـــن يف هيئة التحرير حرصنـــا مجيعًا على أن تكون املجلة رائدة يف جماهلا، متنوعة يف موضوعاهتـــا، 

مميــزة يف طرحهــا، ومواكبــة للمســتجدات البحثيــة، وفــق أدق املعايري العلمية والتصنيفــات العاملية.
ــري وتقديــري جلميــع الباحثــن واألســاتذة املحكمــن، الذيــن  ــل شـكـ ـ ويف اخلتــام ال يســعين إال أن أسجِّ
أثــروا بطرحهــم العلمـــي املتنـــوع يف االرتقــاء مبســتوى أحبــاث املجلــة، كمــا أشــكر زمائــي يف هيئــة التحريــر 
الذيــن هلــم عظيــم الفائــدة وكبــري األثــر يف إجنــاز العــدد الثــاين للمجلـــة، وأيضـًـا مجيــع املوظفــن والعاملــن 
يف املجلــة، وكذلــك إدارة اجلامعــة ووكالــة اجلامعــة للدراســات العليــا والبحــث العلمــي علــى مــا ملســناه مــن دعــم 

مــادي ومعنــوي، وصلــى اهلل وســلم علــى ســيدنا حممــد، واحلمــد هلل رب العاملــن.

 رئيس التحرير
أ.د حممد عبداهلل عسريي
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 أثر التعلُّم القائم على المشاريع لمقرر األحياء في تنمية المهارات الحياتية لدى 
طالبات المرحلة الثانوية
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املهارات  املشاريع،  على  القائم  التعلُّم  املفتاحية:  الكلمات 
الثانوية. املرحلة  األحياء،  مقرر  احلياتية، 

امللخص: هدف البحث إىل التعرف على أثر استخدام التعلُّم 
القائم على املشاريع ملقرر األحياء يف تنمية املهارات احلياتية الالزمة 
شبه  املنهج  الباحثتان  واستخدمت  الثانوي،  الثاين  الصف  لطالبات 
التجرييب ذا اجملموعتني التجريبية والضابطة، وتكوَّنت عينة البحث من 
جمموعة ضابطة وعددهن )32(، وجمموعة جتريبية وعددهن )32(، 
واستخدم البحث اختبار قياس املهارات احلياتية اليت مت بناؤه يف ضوء 
قائمة املهارات احلياتية الالزمة لطالبات املرحلة الثانوية، واملرتبطة مبقرر 
التفكري،  مهارات  يف:  وتتمّثل  رئيسة،  مهارات  ست  وهي  األحياء 
واملهارات االجتماعية، واملهارات الصحية، واملهارات البيئية، ومهارات 
الوعي االستهالكي، ومهارات إدارة الذات، ويندرج حتت كل مهارة 
عدد من املهارات الفرعية. كما توّصلت نتائج البحث إىل وجود فروق 
التطبيق  والضابطة يف  التجريبية  اجملموعتني  بني  إحصائية  داللة  ذات 
التجريبية،  اجملموعة  لصاحل  البعدي  احلياتية  املهارات  ملقياس  البعدي 
ووجود أثر مرتفع للتعلُّم القائم على املشاريع ملقرر األحياء يف تنمية 
وأوصى  حدة،  على  احلياتية كٌل  واملهارات  احلياتية ككل  املهارات 
األحياء،  ملقرر  املشاريع  على  القائم  التعلُّم  طريقة  البحث ابستخدام 

واالهتمام بتنمية املهارات احلياتية لدى طالبات املرحلة الثانوية. 

Keywords:  Project-based Learning, Life Skills, Bi-
.ology Curriculum, Secondary School
Abstract: The research aimed at exploring the effec-
tiveness of utilizing project-based learning for in bi-

 ology curriculums to develop life skills for year two
 secondary female students. The researchers adopted
a quasi-experimental approach, consisting of an ex-

 perimental (N=32) and control (N=32) groups. The
 research used a life skills measurement test that was
 constructed in light of the life skills list required for
 secondary school female students concerning their
 biology curriculum. These six life skills are thinking,
 social, health, environmental, consumer awareness
 and self-management skills, which comprise several
sub-skills. The research findings indicate a signifi-

 cant difference between the experimental and control
 groups life skills post-test findings in favor of the
 former. Moreover, the findings showed the learning
 effect of project-based learning in the developing of
 life skills mentioned above, either separately or as
a whole. The study recommended the use of proj-

 ect-based learning in biology curriculums, as well as
emphasizing the improvement of life skills for sec-
.ondary school female students



 د. إيامن الرويثي و زكية العتيبي:  أثر التعلُّم القائم عىل املشاريع ملقرر األحياء يف تنمية املهارات ...4

املقدمة:
يشهد العامل املعاصر تطورات وتغريات كبرية يف مجيع 
اجملاالت، وقد أثَّرت هذه التغريات يف احلياة ابجملتمعات 
إعداد  يف  التعليم كبرية  مسؤولية  جعل  مما  عام،  بوجٍه 
أفراد لديهم مهارات ُتكِّنهم من مواجهة هذه التغريات، 
وتساعدهم  واملستقبل،  احلاضر  يف  التطورات  ومواكبة 
على التكيف والعيش بنجاٍح يف بيئتهم، وهو ما حيّققه 

احلياتية. املهارات  مفهوم 
تساعده  الفرد  ميتلكها  قدرات  احلياتية  واملهارات 
على التكيف يف بيئته، وتطبيق املعرفة يف معاجلة املواقف 
احلياتية اليومية ومواجهتها )التميمي ومصطفى،2011، 
الرتبية  أهداف  احلياتية  املهارات  وحُتّقق  ص205(. 
إبعداد املواطن للحياة، فهي تساعده على التكيف مع 
االجتماعية  املسؤولية  حتّمل  من  وُتكِّنه  وجمتمعه،  ذاته 
وحل املشكالت اليت تواجهه، ومقابلة التحدايت اليت 
يفرضها العصر الذي حييياه، وُتكسبه مهارات املواطنة 
اليت تساعده على االنتماء للوطن يف ظل هذه التحدايت 

.)17 )خبيت،2011، 
ويعدُّ االهتمام بتنمية املهارات احلياتية من التوجَّهات 
احلديثة يف إصالح نظم التعليم التقليدية، وهو ما اندت 
به العديد من املنظمات واملؤسسات احلكومية؛ حيث 
مت تبين "التعليم املستند إىل املهارات احلياتية" يف مجيع 
ما  مواجهة  من  الطلبة  لتمكني  العامل كوسيلة  نواحي 
يتعرضون له من مواقف، ويشري هذا التعليم إىل عملية 
الطلبة من اكتساب  التعليم والتعلُّم، ُتّكن  تفاعلية من 
األمناط  تبينِّ  تدعم  اليت  التوجهات  وتطوير  املعارف 
من  النوع  هذا  ويعدُّ  والسليمة،  الصحيحة  السلوكية 
املتحدة  األمم  منظمة  تعريف  يف  مهًما  عنصرًا  التعليم 
)اليونيسيف،  النوعّي  للتعليم  )اليونيسف(  للطفولة 

.)2015
ويـَُعدُّ تعليم املهارات احلياتية وتنميتها من األهداف 
لذلك  والعشرين؛  احلادي  القرن  يف  للتعليم  الرئيسة 

التعليم  وزارة  وضعتها  اليت  األهداف  ضمن  من  كان 
برؤية  واملرتبط   ،2020 الوطين  التحول  برانمج  ضمن 
اململكة 2030: ترسيخ القيم اإلجيابية، وبناء شخصية 
مستقلة ألبناء الوطن، وتزويد الطلبة ابملعارف واملهارات 
املستقبلية،  العمل  سوق  احتياجات  ملواءمة  الالزمة؛ 
وتنمية مهارات الشباب وحسن االستفادة منها )برانمج 

.)2016 الوطين2020،  التحول 
وألمهية تنمية املهارات احلياتية لدى الطلبة، فقد أوصت 
جمموعة من الدراسات ابالهتمام بتنميتها لدى الطلبة، 
مثل: )دراسة احلريب،2015؛ دراسة النشوان،1435ه؛ 

احلريب، 1436؛ الدريويش، 2016(. 
وتعدُّ مناهج العلوم بكل فروعها من املناهج الدراسية 
حمورها  ألنَّ  احلياتية؛  املهارات  تنمية  يف  دور  هلا  اليت 
الرئيس احلياة مبا فيها من تفاعالت وعالقات، وكذلك 
وبيئته؛  ابإلنسان  املتعلقة  القضااي  من  للعديد  تناوهلا 
التفكري  على  قادٍر  جيٍل  إعداد  على  تساعد  ومجيعها 
السليم، الذي يستخدمه يف احلياة وحل مشاكله وخدمة 
ازدهاره، واملسامهة يف  اجملتمع، وتنمية إمكاانته وحتقيق 

2012، ص367(.  )الشحات،  مشكالته  حل 
التدريس من  الدراسية وطرائق  املناهج  ويعدُّ حمتوى 
األدوات الفاعلة يف إكساب الطالب يف القرن احلادي 
والعشرين املهارات احلياتية الالزمة للتعامل مع متطلبات 
العصر )أمبو سعيدي، 2011، ص36(؛ لذلك فهناك 
ارتباط وثيق بني تنمية املهارات احلياتية وطرق التدريس، 
التعليمية  للعملية  وحمورًا  نشطًا  الطالب  جتعل  اليت 
 ،(Mangrulkar ‚Whitman & Posner ‚2001‚p6)
وهو ما أوصت به العديد من الدراسات، مثل دراسات: 
الغامدي،  2013؛  الشافعي،  2012؛  )الشحات، 

.)2014
ومن التوّجهات احلديثة يف طرق التدريس، اليت جتعل 
التعليمية ونشطًا وإجيابيًّا، طريقة  للعملية  الطالب حمورًا 
التعلم القائم على املشاريع، اليت تعين قيام الطلبة مبهام 
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التخطيط  ملهام:  ممارستهم  وتتطّلب  بيئتهم  يف  تعليمية 
)الشني،  حمددة  أهداف  لتحقيق  والتقومي؛  والتنفيذ 

ص137(.   ،2009
اليت  الطرق  أحد  املشاريع  على  القائم  التعلُّم  وميثِّل 
حتّقق كثريًا من  أهداف تعليم العلوم وتعلُّمها، اليت حتّقق 
Akinlo- )بدورها الشخصية املتكاملة والفّعالة للطالب 
glus & Tandogan‚ 2007‚ p72). وقد أوصى عدد 

من الدراسات بتوظيف هذه الطريقة يف تدريس العلوم، 
كدراسيت )الشربيين، 2009؛ اخلصاونة، 2010(.

املشاريع يف  على  القائم  التعلُّم  ُيستخدم  أن  وميكن 
مجيع املراحل الدراسية ابلتعليم العام؛ لكن ما يتمّيز به 
الطالب يف املرحلة الثانوية من قدرة أكرب على التخطيط 
والتنفيذ للمشاريع؛ قد جتعل هذه الطريقة يف التدريس 

أكثر مالءمة هلذه املرحلة.
الطلبة،  الثانوية مرحلة مهمة يف حياة  املرحلة  وتعدُّ 
الطلبة  هؤالء  يصبح  أن  فيها  التعليم  جتويد  ويضمن 
مهمًّا  وعاماًل  ودوهلم،  جمتمعاهتم  يف  فّعالني  مواطنني 
جودة،  )بو  مستقباًل  سيعيشوهنا  اليت  احلياة  جودة  يف 
2010، ص 117(. ويفتقر التعليم الثانوي يف الوطن 
العريب إىل مهارات ضرورية تسهم بصورة فّعالة ومالئمة 
احلياتية  املهارات  الطلبة عند ختّرجهم، ومنها  يف صقل 

ص190(. )العوهلي،2010، 
مشكلة البحث:

مل يعد االهتمام ابلتحصيل املعريف للطلبة يف املرحلة 
القضااي احلياتية،  للتعامل مع  الثانوية يكفي إلعدادهم 
يف  التأثري  شأهنا  من  اليت  املالئمة،  القرارات  واختاذ 
صحتهم وحياهتم احلاضرة واملستقبلية )حبري، 2004، 

ص217(.
الثانوية  املرحلة  احلياتية يف  املهارات  تنمية  وموضوع 
أمر يف غاية األمهية، وينبغي إعطاؤه األولوية القصوى؛ ملا 
يواجهه الطلبة يف هذه املرحلة من حتدايت أكثر من غريهم 
تفرضها التغريات العاملية )التميمي ومصطفى،2011، 

ص209(. وهذا ما أكَّده عدد من الدراسات، كدراسيت 
)وايف، 2010؛ اجلدييب، 2014(.

كما اهتمت وزارة التعليم بتطوير مقررات العلوم يف 
املرحلة الثانوية؛ حيث بُنيت مناهج العلوم على أحدث 
اليت   ،"Mcgraw Hill "ماجروهيل  العاملية  التجارب 
واالقتصاد  العوملة  عصر  ومتطّلبات  معايري  وفق  بُنيت 
تبدأ من  متصلة  املناهج سلسلة  اجلديد، وهذه  العاملي 
املرحلة االبتدائية وتنتهي بفروع العلوم يف املرحلة الثانوية، 
وهي: األحياء، والفيزايء، والكيمياء )العبيكان للتعليم، 

.)2015
ولكي تنجح اخلطط الرتبوية يف تطوير التعليم الثانوي 
خاصة  عناية  يُعىن  أن  فيجب  األحياء؛  منهج  وتطوير 
بكيفية التنفيذ هلذه اخلطط يف امليدان الرتبوي، وتطبيق 
طرق التدريس اليت تستند إىل النظرايت الرتبوية احلديثة 
دراسات  به  أوصت  ما  وذلك  األحياء،  تدريس  يف 
)حافظ،،2014؛ البقري، 2016(. ويتطّلب إكساب 
الطالب  جتعل  تدريس  طرق  وتنميتها  احلياتية  املهارات 
أثبتته  ما  وهو  هلا،  متلقيًّا  ال  للمعرفة  وممارًسا  نشطًا 

الشافعي،2013(. 2012؛  )الشحات،  دراسات 
لدى  احلياتية  املهارات  تنمية  أمهية  الرغم من  وعلى 
هناك  أنَّ  إىل  الدراسات  من  عدد  توصَّل  فقد  الطلبة 
مثل  احلياتية،  للمهارات  الطلبة  امتالك  يف  ضعًفا 
دراسات: )الناجي، 2012؛ الزنيدي، 2013؛ املومين 
وبين ايسني، 2014(. ومع ما يتمّيز به منهج األحياء 
من ارتباط وثيق حبياة الطالبة وبيئتها ومشكالت احلياة، 
لديها يف هذه  احلياتية  املهارات  تنمية  مما يساعد على 
املرحلة العمرية املهمة )املرحلة الثانوية(؛ لكن هناك تدنٍّ 
ما  وهو  الطالبات،  لدى  احلياتية  املهارات  مستوى  يف 
توصَّلت  وما  األحياء،  مقرر  تدريس  أثناء  يف  ُلوحظ 
إليه نتائج الدراسة االستطالعية اليت أجرهتا الباحثتان؛ 
العينة  لدى  احلياتية  املهارات  يف  ضعف  يوجد  حيث 

االستطالعية عند تطبيق مقياس للمهارات احلياتية.



 د. إيامن الرويثي و زكية العتيبي:  أثر التعلُّم القائم عىل املشاريع ملقرر األحياء يف تنمية املهارات ...6

ونظرًا ملا تتمّيز به طريقة التعلُّم القائم على املشاريع من 
جعل الطالبة حمورًا للعملية التعليمية، من خالل ممارستها 
ملهام تعليمية توّفر هلا التفاعل مع بيئتها وجمتمعها تفاعاًل 
البحث اليت تتضّمن املهارات  إجيابيًّا، فقد برزت أمهية 
احلياتية والتعلم القائم على املشاريع ملقرر األحياء، وعليه 
فقد حتدَّدت مشكلة البحث قياس أثر التعلُّم القائم على 
تنمية املهارات احلياتية لدى  املشاريع ملقرر األحياء يف 

طالبات املرحلة الثانوية ابلرايض.
أسئلة البحث:

ما املهارات احلياتية الالزمة لطالبات املرحلة الثانوية . 1
اليت ميكن تنميتها من خالل تدريس مقرر األحياء؟ 

األحياء . 2 ملقرر  املشاريع  على  القائم  التعلم  أثر  ما 
الثاين  الصف  احلياتية لدى طالبات  املهارات  تنمية  يف 

الثانوي؟
فروض البحث:

بعد االطالع على الدراسات السابقة مت صياغة 
الفرض اآليت:

 α( ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى
0.05 ≥(، بني متوسطات درجات طالبات اجملموعتني 

التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس املهارات 
احلياتية.

أهداف البحث:
استهدف البحث ما يلي:

املرحلة . 1 لطالبات  الالزمة  احلياتية  املهارات  حتديد 
الثانوية اليت ميكن تنميتها من خالل تدريس مقرر 

األحياء.
القائم على املشاريع ملقرر . 2 التعلُّم  أثر  الكشف عن 

طالبات  لدى  احلياتية  املهارات  تنمية  يف  األحياء 
الثانوي. الثاين  الصف 

أمهية البحث:
ضرورة . 1 يف  احلديثة  العاملية  االجتاهات  مع  يتوافق 

أحد  تناوهلا  ويف  احلياتية،  املهارات  بتنمية  العناية 

التعلُّم  استخدام  وهو  التدريس،  يف  احلديثة  االجتاهات 
املشاريع. على  القائم 

يتوافق مع رؤية اململكة 2030 اليت من متطلباهتا . 1
على  تساعدهم  اليت  املهارات  الطالب  إكساب 

املستقبل. ملهن  وهتيئهم  بنجاح  العيش 
ميكن أن تستفيد املعلمات من دليل املعلمة الـُمعّد . 2

يف هذا البحث؛ إذ ميكن أن يساعدهن على معرفة 
أمناط جديدة عن كيفية عرض حمتوى األحياء اليت 

تُفيدهن يف التدريس.
يساعد املختصني يف تطوير املناهج على بناء مقياس . 3

للمهارات احلياتية.
حدود البحث:

التزم البحث ابحلدود اآلتية:
تدريس 	  على  البحث  اقتصر  املوضوعية:  احلدود 

مقرر  من  واإلخراج  والتنفس  الدوران  أجهزة  وحدة 
األحياء للصف )الثاين الثانوي(؛ حيث إنَّ هذا الفصل 

احلياتية. املهارات  يف  وتنوّع  مشول  فيه 
الثانوي 	  الثاين  الصف  طالبات  املكانية:  احلدود 

واُختريت  ابلرايض،  وعشرة  املائة  الثانوية  ابملدرسة 
البحث. جتربة  لتقّبل  قصدايًّ  املدرسة 

احلدود الزمانية: العام الدراسي 2017	2018.	 
مصطلحات البحث:

 Project Based( املشاريع  على  القائم  التعلُّم 
 BIE Buck التعليمي Learning( : عرََّفه معهد ابك 

Institute for Education" أبنَّه: "طريقة التدريس اليت 

خالل  من  واملهارات،  املعارف  الطلبة  فيها  يكتسب 
العمل لفرتة زمنية ممتدة؛ للتقصي والرّد على سؤال حمّفز 

.)bie‚2016(  ٍّومعّقد أو مشكلة أو حتد
طريقة  إجرائيًّا:  املشاريع  على  القائم  التعلُّم 
التدريس اليت تكتسب طالبة الصف الثاين الثانوي من 
خالهلا املعارف واملهارات اخلاصة بفصل )أجهزة جسم 
لفرتة  التقصي  من خالل  األحياء،  مقرر  يف  اإلنسان( 
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مع  ممارستها  ويتطّلب  احملّفز،  السؤال  إجابة  عن  زمنية 
لتحقيق  والتقومي؛  والتنفيذ،  التخطيط،  ملهام:  زميالهتا 

هلا. الـُمخّطط  األهداف 
املهارات احلياتية )skills Life(: عرََّفها عبدالسالم 
ا: "جمموعة األعمال واألداءات  )2009، ص449( بـأهنَّ
على  وتساعدهم  الطلبة،  هبا  يقوم  اليت  والسلوكيات 

التفاعل بنجاح مع مواقف احلياة اليومية".
املهارات احلياتية إجرائيًّا: هي جمموعة من مهارات 
والبيئية،  والصحية  االجتماعية  واملهارات  التفكري 
الذات،  إدارة  الوعي االستهالكي، ومهارات  ومهارات 
اليت ميكن إكساهبا لطالبات الصف الثاين الثانوي، من 
خالل تدريس مقرر األحياء، وتساعدها على التكيف 
مبقياس  قياسها  وميكن  الناجح،  االجتماعي  والتفاعل 

لذلك. ُمعّد 

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
املفاهيم  احلايل  للبحث  النظري  اإلطار  يتناول 
األساسية املرتبطة ابملهارات احلياتية، والتعلُّم القائم على 
يلي  وفيما  هبا،  املرتبطة  السابقة  والدراسات  املشاريع 

اإلطار: هلذا  موجز  عرض 
:)skills Life( املهارات احلياتية

نتاج  البنائية-  للنظرية  وفًقا   - احلياتية  املهارات 
بواسطته ولكل طالب مهارات  الطالب وتُبىن  ألنشطة 
حياتية متنوعة وبنسب معينة، اكتسبها من خالل تفاعله 
مع البيئة املوجود فيها. وتنادي النظرية البنائية برفع هذه 
النسبة لكلِّ طالب، من خالل أهداف تربوية وتعليمية 
تُقّدم إليه بصورة منظمة، عن طريق األنشطة والتطبيقات 
اليومية  احلياة  يف  اآلخرين  من  يتعامل  جلعله  العملية؛ 

بنجاح )عبد املوجود وأسكاروس، 2005، 22(. 
واملهارات احلياتية كما عرَّفَتها منظمة الصحة العاملية: 
القيام  من  ُتّكنه  اليت  الفرد،  ميتلكها  اليت  "القدرات 
املتطلبات  مواجهة  على  تساعده  إجيابية  بسلوكيات 

The World Health Or- )والتحدايت اليومية بفاعلية"
 .(ganization’s (WHO)‚p8

وقدَّمت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية الدولية 
أهنا  وهي:  ضوئها،  يف  احلياتية  املهارات  تُعّرف  معايري 
تشمل الكفاءات األساسية اليت ُتسهم يف وصول الفرد 
حلياة انجحة، وتكون أدوات فّعالة للتصدي للتحدايت 
املهمة ذات الصلة بقضااي الفرد واجملتمع، وذات عالقة 
على  وبناء   .(Singh‚p3( اجملتمع  يف  األفراد  بكل 
ا:  أبهنَّ احلياتية  املهارات  الباحثتان  عّرفت  سبق؛  ما 
السلوكيات اليت يقوم هبا الطلبة؛ ملواجهة التحدايت اليت 
تواجههم يف حياهتم، وتساعدهم على التكيف والتفاعل 

جمتمعاهتم. بنجاح يف  والعيش  االجتماعي 
الطلبة؛  لدى  احلياتية  املهارات  تنمية  ألمهية  ونظرًا 
اتباع األساليب الرتبوية يف تنميتها، وهناك  فال بد من 
واالجتاه غري  املباشر  االجتاه  تنميتها، ومها:  اجتاهان يف 

املباشر.
ويعين االجتاه املباشر: تعليم املهارات احلياتية بوصفه 
مقررًا مستقاًل بذاته كغريه من املقررات الدراسية، أو عن 
الدراسات  من  عدد  تناول  وقد  برامج خمصَّصة،  طريق 
األسلوب املباشر يف تنمية املهارات احلياتية لدى الطلبة، 
احلياتية،  املهارات  لتنمية  مقرتحة  برامج  طريق  عن 
ومستقلة عن حمتوى املقررات الدراسية، والكشف عن 
إىل   )2012( املرعب  دراسة  توصَّلت  فقد  فاعليتها؛ 
يف  احلياتية  للمهارات  مقرتح  لربانمج  مرتفع  أثر  وجود 
رفع درجة الثقافة البيئية والذكاء الوجداين لدى طالبات 
الصف األول الثانوي مبنطقة حائل، كما توصَّلت دراسة 
الناجي )2012( إىل وجود فاعلية لربانمج مقرتح قائم 
لدى  احلياتية  املهارات  تنمية  يف  مكارثي  منوذج  على 

الرايض. الثانوية مبدينة  املرحلة  طالب 
ويقوم االجتاه غري املباشر على دمج املهارات احلياتية 
وقد  )الناجي، 2012، ص53(،  الدراسي  املنهج  يف 
تناول عدد من الدراسات األسلوب غري املباشر يف تنمية 
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املهارات احلياتية لدى الطلبة، عن طريق استخدام طرق 
حمدد،  دراسي  حملتوى  معينة  تقومي  أساليب  أو  تدريس 
معني  دراسي  حمتوى  تضمني  مدى  عن  الكشف  أو 
إىل  هدفت  اليت  الدراسات  ومن  احلياتية،  للمهارات 
الكشف عن مدى تضمني املهارات احلياتية يف املقررات 
2011؛  واملسعودي،  )السوداين  دراستا  الدراسية 
علم  حتليل حمتوى كتب  مت  الزنيدي، 2013(؛ حيث 
املهارات  املتوسطة ابلسودان يف ضوء  للمرحلة  األحياء 
 ،)2011( واملسعودي  السوداين  دراسة  يف  احلياتية 
وتوصلت الدراسة إىل أنَّ كتاب الصف الثالث املتوسط 
األكثر تناواًل للمهارات احلياتية. أمَّا فيما يتعلق مبجاالت 
املهارات احلياتية، فكان جمال املهارات الصحية األكثر 
اهتماًما؛ بينما كان جمال املهارات البيئية األقل اهتماًما.
 بينما يف دراسة الزنيدي )2013( مت حتليل حمتوى 
مقرر العلوم للصف األول املتوسط ابلسعودية، وتوصَّلت 
الالزمة  احلياتية  املهارات  توافر  نسبة  أنَّ  إىل  الدراسة 
لطالبات املرحلة املتوسطة يف مقرر العلوم للصف األول 
املتوسط بفصليه بلغت )68٪(، وتعدُّ نسبة متوسطة، 
وقد تفاوتت نسب توافر املهارات احلياتية يف املقرر من 
نسبة مرتفعة، مثل: مهارات النمو الشخصي، وانعدام 

بعضها اآلخر يف املقرر مثل: املهارات الصحية. 
استخدام  فاعلية  إىل  توصَّلت  اليت  الدراسات  ومن 
لدى  احلياتية  املهارات  تنمية  يف  التدريس  طرق  بعض 
الطلبة دراسة اآلغا )2012(؛ حيث توصَّلت إىل وجود 
فاعلية يف توظيف طريقة )SevenEs( يف تنمية املهارات 
احلياتية لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي يف خان 
إىل   )2012( الشحات  دراسة  توصَّلت  يونس. كما 
حول  املتمركز  التعلم  طريقة  الستخدام  فاعلية  وجود 
املشكلة يف تنمية بعض املهارات احلياتية مبقرر العلوم لدى 
طالب الصف اخلامس االبتدائي يف حمافظة بورسعيد. 
وتوصَّلت دراسة الشافعي )2013( إىل فاعلية طريقتني 
من طرق تنويع التدريس )األنشطة املتدّرجة واجملموعات 

املرنة( يف تنمية املهارات احلياتية ودافعية اإلجناز يف مقرر 
اجليزة.  مبحافظة  املتوسطة  املرحلة  طالبات  لدى  العلوم 
كما توصَّلت دراسة الرضيان )2011( إىل أثر مرتفع 
الستخدام أساليب التقومي احلقيقي مبادة العلوم يف تنمية 
املتوسط  الثاين  الصف  طالب  لدى  احلياتية  املهارات 

الرايض.  مبدينة 
يف  اختلفت  ا  أهنَّ جيد  السابقة؛  للدراسات  واملتتبع 
تصنيف املهارات احلياتية، ويرجع السبب يف اختالف 
هذه  أنَّ  إىل  احلياتية  املهارات  تصنيف  يف  الباحثني 
املهارات متنوعة ومتغرّية ابختالف اجملتمعات وخلفياهتا 
ألخر  زمنية  فرتة  من  وختتلف  تقدمها،  ودرجة  الثقافية 

ص14(.   ،2001 وآخرون،  )عمران 
وايف  دراسة  يف  احلياتية  املهارات  تصنيف  مت  وقد 
)2010( إىل: مهارات االتصال والتواصل، واملهارات 
القرار.  واختاذ  املشكالت  حل  ومهارات  األكادميية، 
وصّنفها السوداين واملسعودي )2011( إىل: املهارات 
الوقائية،  واملهارات  الصحية،  واملهارات  الغذائية، 
واملهارات البيئية. ومت تصنيفها يف دراسة اآلغا )2012( 
ومهارات  البيئية،  واملهارات  القرار،  اختاذ  مهارة  إىل: 
االتصال. ومت تصنيفها يف دراسة املرعب )2012( إىل: 
واملهارات  االنفعالية،  واملهارات  االجتماعية،  املهارات 
 )2012( الناجي  وصّنفها  البيئية.  واملهارات  العقلية، 
الفكري،  اجملال  وهي:  للمهارات،  جماالت  مثانية  إىل 
واالجتماعي، والنفسي، وإدارة الذات، واملايل، واملهين، 
دراسة  يف  تصنيفها  ومت  والتقين.  والرايضي،  والصحي 
الشخصي،  النمو  مهارات  إىل:   )2013( الزنيدي 
واملهارات  الصحية،  واملهارات  االجتماعية،  واملهارات 

الوقائية.
 كما صنفت )اليونسيف،2016( املهارات احلياتية 
األشخاص،  بني  والعالقات  التواصل  مهارات  إىل 
ومهارات صنع القرار والتفكري الناقد، ومهارات التعامل 
وإدارة الذات، كما صنَّفها مكتب الرتبية العريب )2016( 



9 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، ع2، ص ص 3-28،  جامعة تبوك )1442هـ/2021م(

إىل ستة حماور رئيسة، يتضمن كل حمور مهارات خاصة 
به، وهذه احملاور هي: عامل العمل، والصحة والسالمة، 
والثقافة املنزلية، والتقنية واإلعالم، واملهارات الشخصية 

العاملية. واالجتماعية، واملواطنة 
السابقة  التصنيفات  من  الباحثتان  استفادت  وقد 
احلياتية  ابملهارات  قائمة  وضع  يف  احلياتية  للمهارات 
الالزمة للطالبة ابملرحلة الثانوية واملرتبطة مبقرر األحياء، 
االجتماعية،  واملهارات  التفكري،  مهارات  وتتضمن 
الوعي  البيئية، ومهارات  واملهارات  الصحية،  واملهارات 
االقتصار  ومت  الذات،  إدارة  ومهارات  االستهالكي، 
وملناسبتها  األحياء  مبقرر  املهارات الرتباطها  على هذه 

للطالبات. العمرية  للمرحلة 
قياس وتقييم املهارات احلياتية لدى الطلبة:

اليت  احلياتية  املهارات  قياس  وأدوات  طرق  ختتلف 
الدراسات  بعض  ففي  السابقة،  الدراسات  يف  وردت 
دراسات:  مثل  احلياتية،  للمهارات  اختبار  اُسُتخِدم 
الناجي،  2012؛  الشحات  2013؛  )الزنيدي، 
للمهارات  مقياس  اُسُتخِدم  بعضها  ويف   ،)2012
ذايت، كدراسات:  تقدير  مقياس  عن  عبارة  احلياتية 
وبين  املومين  2013؛  الشافعي،  2010؛  )وايف، 
اُسُتخِدمت  الدراسات  بعض  ويف   .)2014 ايسني، 
بعضها  ويف   ،)2011( الرضيان  دراسة  مثل:  املقابلة، 
توافر  عن  للكشف  احملتوى؛  حتليل  بطاقة  اُسُتخِدمت 
املهارات احلياتية يف املقررات، مثل دراسيت: )السوداين 
دراسة  ويف   ،)2013 الزنيدي،  واملسعودي،2011؛ 
املهارات  لقياس  بطارية  اُسُتخِدمت   )2012 )اآلغا، 
احلياتية عبارة عن مقياس اختاذ القرار، وبطاقة مالحظة 
االتصال  مهارات  واختبار  األدائية،  البيئية  املهارات 

والتواصل.
البنائي،  التقومي  أساليب  من  الذايت  التقومي  ويعدُّ   
فالطالب يُقّيم نفسه عن طريق إجابته عن أسئلة حمددة 
مرتبطة مبواقف حياتية قد ميّر هبا يف حياته، وتتطّلب منه 

تعدُّ مقاييس  استجابة معينة جتاه هذه املواقف؛ لذلكُ 
امتالك  قياس  املستخدمة يف  الطرق  الذايت من  التقدير 
املهارات لدى الطلبة، وهو ما اُسُتخِدم يف هذا البحث.
Project Based Learn- )التعلُّم القائم على املشاريع 

:)ing

الرتبية  مع ظهور  الظهور  املشاريع يف  طريقة  بدأت 
التقدمية، وقد كان جون ديوي من أوائل من اندى بفكرة 
"التعلم ابملمارسة"، كما تعود جذور طريقة املشروع لوليم 
كلباتريك 1918م؛ حيث ضمَّن جتربته يف تطبيق طريقة 
املشروع يف التعليم يف كتابه )طريقة املشروع( )اخلليفة، 
النظرية  مبادئ  مع  املشروع  طريقة  وتتفق   .)2014
البنائية، اليت ترّكز على إجيابية املتعلم، فالتعلُّم ال يكون 
املتعّلم  يبذل  أن  أي  نشطًا:  املتعلُّم  يكن  مل  ما  بنائيًّا 
جهًدا عقليًّا للوصول إىل املعرفة بنفسه. وتتضّمن عملية 
التعّلم إعادة بناء الفرد ملعرفته، من خالل عملية تفاوض 
األوضاع  أفضل  للتعّلم  وتتهيأ  اآلخرين.  مع  اجتماعي 
عندما يواجه املتعّلم مشكلة حقيقية ذات عالقة خبربات 
ذي  التعلم  صناعة  على  هذا  ويساعد  احلياتية؛  املتعّلم 

لديهم )زيتون وزيتون،2003(. املعىن 
املنظمة  عرَّفته  كما  املشاريع  على  القائم  والتعلُّم 
فّعالة  "طريقة  هو:   )edutopia( إديوتوبيا  التعليمية 
املشاكل  ابستكشاف  فيها  الطلبة  يقوم  للتدريس، 
من  النوع  هذا  ومع  احلقيقي.  العامل  يف  والتحدايت 
أعمق  فهًما  الطلبة  والتشاركي؛ يكتسب  النشط  التعلم 
.)Edutopia‚.2016( يدرسوهنا"  اليت  للموضوعات 
طرق  من  املشاريع  على  القائم  التعلم  طريقة  وتعدُّ 
ع على  التدريس اليت تنّمي روح العمل اجلماعي، وُتشجِّ
تفريد التعليم ومراعاة الفروق الفردية بني الطلبة. وجتعل 
الطالب حمورًا للعملية التعليمية، فهو الذي خيتار املشروع 
وينّفذه حتت إشراف املعلم وهتيئ الطالب للحياة؛ حبيث 
يرتجم ما تعلمه نظرايًّ إىل واقع ملموس وتشجيعه على 
الثقة ابلنفس  الطالب  تنّمي عند  العمل واإلنتاج. كما 
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وحب العمل، وتشّجعه على اإلبداع واالبتكار وحتمُّل 
العملية )شاهني،  يساعده يف حياته  ما  املسؤولية وكل 

2011، ص116(. 
وتوّصل عدد من الدراسات إىل فاعلية طريقة التعلم 
القائم على املشاريع على التحصيل الدراسي ومتغريات 
أخرى، فقد توّصلت دراسة الشربيين )2009( إىل أنَّ 
التعلم القائم على املشاريع يساعد على تنمية مهارات 
العمل وزايدة التحصيل يف مجيع مستوايت بلوم، واالجتاه 
حنو العلوم لدى طالب الصف األول املتوسط يف حمافظة 
الدقهلية مبصر. وتوّصلت دراسة مطرية )2009( إىل 
أثر مرتفع للتعلم القائم على املشاريع يف حل املشكالت 
املتوسطة  املرحلة  طلبة  لدى  الرايضيات  يف  والكتابة 

مبدارس الظهران األهلية.
إىل   )2011( اخلصاونة  دراسة  توّصلت  كما 
يف  العلوم  ملقرر  املشاريع  على  القائم  التعلُّم  فاعلية 
املشكالت  حل  على  القدرة  وتنمية  التحصيل،  تنمية 
والتفكري اإلبداعي لدى طالب املرحلة االبتدائية العليا 
إىل   )2012( احلناكي  دراسة  توصلت  ابلرايض. كما 
أثر مرتفع للتعلم القائم على املشاريع يف تنمية التفكري 
الرايضي والتحصيل ودافعية التعلم يف الرايضيات لدى 
الرايض. وتوصلت  مبدينة  املتوسطة  املرحلة  طالبات 
دراسة النصار )2013( إىل وجود أثر مرتفع للتدريس 
والوعي  الصحي  الوعي  تنمية  يف  للمشروع  املستند 
الغذائي لدى طالبات الصف الثاين متوسط ابلرايض، 
وتوّصلت دراسة رضوان )2014( إىل أثر مرتفع للتعلم 
التحصيل  تنمية  يف  الفيزايء  ملقرر  املشاريع  على  القائم 
واكتساب املفاهيم العلمية لدى طالبات الصف التاسع 
دراسة  عمان. وتوصَّلت  مدينة  يف  احلكومية  ابملدارس 
القائم على  للتعلم  فاعلية  املاضي )2015( إىل وجود 
الدراسي  التحصيل  على  اإلجنليزية  اللغة  ملقرر  املشروع 
وتنمية مهارات التفكري فوق املعريف لدى طالبات املرحلة 
الثانوية ابلرايض، كما توصلت دراسة مهدي )2018( 

إىل وجود أثر فاعل إلسرتاتيجية مقرتحة يف التعلم الذكي، 
قائمة على التكامل بني التعلم ابملشروع وخدمات قوقل 
بعض  األقصى  جبامعة  املعلمني  الطلبة  إكساب  يف 
الثالثة:  اجملاالت  يف  والعشرين  احلادي  القرن  مهارات 
مهارات التعلم واالبتكار، ومهارات التكنولوجيا الرقمية، 

الناعمة. احلياتية  واملهارات 
 وللتعلُّم القائم على املشاريع جمموعة من اخلطوات 

أو املراحل، وهي:
1. اختيار املشروع: يقوم املعلم يف هذه املرحلة بتقدمي 
سؤال حمّفز للبحث والتقّصي لدى الطلبة؛ لذلك جيب 

أن تتوافر شروط معينة يف السؤال احملّفز، وهي:
أن يكون السؤال يف العامل احلقيقي وأال تكون إجابته - 

وأن  الطلبة  قدرات  يتحّدى  أن  جيب  بل  سهلة؛ 
لديهم. اخليال  إطالق  على  الطلبة  يساعد 

الشروط  يناسب  الذي  احملفِّز  السؤال  على  والعثور 
الثالثة السابقة ليس سهاًل؛ بل يتطّلب وقًتا طوياًل وحبثًا من 
 ِقبل املعلم، كما ميكن أن يستعني املعلم بزمالئه يف اختياره 
The teacher’s guide to project-based learn-  )

.(ing‚2012‚p38

يستطيعون  الذي  املشروع  الطلبة  خيتار  ذلك  وبعد 
من خالله اإلجابة عن السؤال احملّفز، وجيب أن تتوافر 
شروط معينة يف املشروع الذي خيتاره الطلبة، وهي أن 

يكون:
للفرتة -  مناسًبا  وميوهلم،  الطلبة  حاجات  من  انبًعا 

ص228	 ص   ،2005 )جابر،  احملددة  الزمنية 
الطلبة،  حياة  يف  مهمة  انحية  ويعاجل   .)229
ويؤدِّي إىل خربات متعددة اجلوانب، ويكون مناسًبا 
ملستواهم وإمكاانهتم، ويراعي أوضاع املدرسة والطلبة 
)مسلم، 2008، ص408(.  املتوافرة  واإلمكاانت 
ابملنهج  مباشرة  ويرتبط  تربوية  قيمة  ذا  يكون  وأن 
)عطوة وآخرون، 2010، ص66(. ويف  الدراسي 

جمموعات. إىل  الطلبة  تقسيم  يتم  املرحلة  هذه 
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2. التخطيط للمشروع: مُيّثل التخطيط خطوة حيوية 
ومهمة من خطوات املشروع؛ ألنَّه حيّدد اإلطار النظري 
عملية  يف  الطلبة  ُيشرك  أن  املعلم  وعلى  للمشروع، 
التخطيط، ويكون دوره اإلشراف على عملية التخطيط، 
الطلبة  فيها  يقع  قد  اليت  األخطاء  وتصحيح  والتوجيه 
هذه  هناية  ويف  ص66(،  وآخرون،2010،  )عطوة 
هلم  ويقّدم  للمعلم،  مكتوبة  خطة  الطلبة  يقدم  املرحلة 
مراعاة  يتم  أن  وجيب  الالزمة،  الراجعة  التغذية  املعلم 

اخلطة: وضع  عند  اآلتية  العناصر 
طرق  وحتديد  ابملشروع،  اخلاصة  األهداف  حتديد 
والبلوشي،  سعيدي  )أمبو  املعلومات  على  احلصول 
للموضوع  الرئيسة  احملاور  2015، ص166(، وإعداد 
تفصيلية  ميزانية  وإعداد  واجلزئية  الفرعية  وتقسيماهتا 
اقتصادية  امليزانية  تكون  أن  يُراعى  أن  على  دقيقة، 
الطلبة  على  األدوار  وتوزيع  بدرجة كبرية.  ُمكّلفة  وغري 
-كلٌّ على حسب ميوله وقدراته واستعداداته- وحتديد 
احملاور  من  حمور  لتنفيذ كل  الالزمة  واملواد  األدوات 
الرئيسة للمشروع، وحتديد املدة الزمنية لتنفيذ كل حمور 
الرئيسة للمشروع، وحتديد سلسلة األنشطة  من احملاور 
ابلنتائج  والتنبؤ  املشروع  حماور  من  حمور  لكل  الالزمة 
والصعوابت املتوّقعة )سليمان، 2015، ص ص125	

.)126
3. تنفيذ املشروع: يتم يف هذه املرحلة ترمجة اجلانب 
النظري املتمّثل يف بنود خطة املشروع إىل واقع حمسوس؛ 
خطة  بنود  بتنفيذ  املرحلة  هذه  يف  الطلبة  يقوم  إذ 
ويقوم  وتوجيهاته،  وإشرافه  املعلم  مراقبة  حتت  ملشروع 
روح  وتنمية  العمل،  على  وحتفيزهم  إبرشادهم  املعلم 
منهم  قيام كل  من  والتحّقق  بينهم،  والتعاون  اجلماعة 
ابلعمل املطلوب منه، وجيب أن يلتزم الطلبة ببنود خطة 
املشروع، وعدم اخلروج عنها إال إذا استدعت األحوال 
ذلك؛ مما يتطّلب إعادة النظر يف بنود اخلطة، وعندها 
يقوم املعلم مبناقشة املوضوع مع الطلبة واالتفاق معهم 

على التعديالت املناسبة )شاهني، 2011، ص116(.
4. متابعة املشروع وتقوميه: ُتستخدم أساليب التقومي 
تكوينيًّا  تقوميًا  وتتضّمن  املشروع،  تقومي  يف  األصيل 

يلي: ما  التقومي:  ويشمل  وهنائيًّا، 
التقومي الذايت: يكتب الطالب أتمالته الذاتية يف أثناء - 

اليت  املشكالت  موضًحا  املشروع،  يف  بدوره  قيامه 
واجهته وكيف تغلب عليها.

تقومي األقران: يُبدي الطلبة رأيهم يف أداء زمالئهم يف - 
اجملموعة نفسها أو اجملموعات األخرى.

تقومي املعلم: وذلك بتحديد املؤشرات املرغوبة لتقييم - 
أداء الطلبة يف ضوء األهداف، وعلى املعلم إشراك 
سعيدي  )أمبو  املؤشرات  هذه  حتديد  يف  طالبه 

ص170	172(. ص   ،2015 والبلوشي، 
 منهجية البحث وإجراءاته:

ذو  التجرييب  شبه  املنهج  اُسُتخِدم  البحث:  منهج 
والضابطة. التجريبية  اجملموعتني: 

من  البحث  جمتمع  تكوَّن  وعينته:  البحث  جمتمع 
طالبات التعليم العام يف الصف الثاين الثانوي املنتظمات 
العينة  ومشلت   ،)2017	2018( الدراسي  العام  يف 
)64( طالبة من طالبات الثانوية املائة وعشرة ابلرايض، 
مت إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية عدد كل منهما  وُقسِّ

)32( طالبة.
أدوات البحث:

استبانة لتحديد قائمة املهارات احلياتية:
احلياتية  ابملهارات  قائمة  تتضّمن  استبانة  أُعدِّت   
لإلجراءات  وفًقا  الثانوية،  املرحلة  يف  للطالبة  الالزمة 

اآلتية:
احلياتية  حتديد املهارات  االستبانة:  هدف  حتديد   . 1
الالزمة لطالبات املرحلة الثانوية واليت ميكن تنميتها 

األحياء. مقرر  تدريس  من خالل 
2. حمتوى االستبانة: تت مراجعة تصنيف املهارات احلياتية 
اليت قدَّمها كل من مكتب الرتبية العريب)2016(، 
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قدمتها  اليت  والتصنيفات   ،)2016( واليونسيف 
)وايف،2010؛  دراسة  مثل:  السابقة  الدراسات 
واملسعودي،2011؛واآلغا،2012؛  والسوداين 
واملرعب،2012؛  2012؛  والشحات، 
والناجي،2012؛ والزنيدي،2012(؛ للوصول إىل 
املرحلة  يف  للطالبة  الالزمة  احلياتية  ابملهارات  قائمة 
األحياء  مقرر  تدريس  خالل  من  تنميتها  الثانوية 

االستبانة. يف  وتضمينها 
االستبانة  اشتملت  األولية:  صورهتا  يف  االستبانة   .3
يف صورهتا األولية على ستة حماور رئيسة كل حمور 
ميثل مهارة رئيسة وهي: مهارات التفكري، واملهارات 
البيئية،  واملهارات  الصحية،  واملهارات  االجتماعية، 
إدارة  ومهارات  االستهالكي،  الوعي  ومهارات 
الذات، ويندرج حتت كل مهارة عدد من املهارات 

فرعية. مهارة   )22( وجمموعها  الفرعية 
 الصدق والثبات لالستبانة: مت عرض االستبانة - 

قائمة  ضبط  هبدف  احملكمني؛  من  جمموعة  على 
املهارات احلياتية فيها؛ من حيث مدى أمهية املهارات 
املهارات  انتماء  ومدى  الثانوية،  املرحلة  لطالبات 
صياغة  وضوح  ومدى  الرئيسة،  للمهارات  الفرعية 
املهارات، وإضافة ما يرونه الزًما، ومت التعديل على 
القائمة وفق آراء احملّكمني لتصل القائمة يف صورهتا 
النهائية إىل ست مهارات رئيسة يندرج حتتها )23( 
مهارة فرعية؛ حيث مت إضافة مهارة املواطنة الرقمية 
االجتماعية،  للمهارات  الفرعية  املهارات  ضمن 
كما ُحِسب معامل ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات 
االستبانة، واتضح أنَّ نتيجته جلميع أبعاد االستبانة 

إحصائيًّا. مقبول  وجماالهتا 
مقياس املهارات احلياتية:

لقياس  البحث؛  يف  الذايت  التقدير  سلَّم  اُسُتخِدم 
واُختري  احلياتية،  للمهارات  الطالبات  اكتساب  مدى 
من  كبري  عدد  لقياس  ملناسبته  الذايت  التقدير  سلم 

املهارات احلياتية، إضافة ملا تتمّتع به الطالبة يف املرحلة 
املقياس  ُبين  الذايت. وقد  التقومي  الثانوية من قدرة على 
مسبًقا.  أُعدِّت  اليت  احلياتية  املهارات  قائمة  على  بناًء 
وتكّون من ست مهارات حياتية أساسية، يندرج حتت 
كل مهارة أساسية جمموعة من املهارات الفرعية، ويقابل 
كل مهارة فرعية فقرة أو أكثر من الفقرات اليت ترتبط 
أبحد املواقف احلياتية والتعليمية اليت ميكن للطالبة املرور 
أحيااًن-  )دائًما-  خيارات  ثالثة  فقرة  ويقابل كل  هبا، 
أبًدا(، واُسُتخِدمت بعض العبارات السالبة للتأكُّد من 

املفحوص.  مصداقية 
صدق املقياس: 

 ُعرض املقياس يف صورته األولية على جمموعة من 
احملّكمني؛ ألخذ آرائهم فيه من حيث: وضوح مفرداته، 
ومناسبة املفردات للطالبة يف املرحلة الثانوية، وارتباطها 
ابملهارات الفرعية للمهارات احلياتية الـُمراد قياسها. ومت 
إجراء التعديالت وفًقا آلراء احملّكمني، وما اختلف فيه 
التعديالت  ومن  األغلبية.  برأي  فيه  يُؤخذ  احملّكمون 
إىل  الثالثي  التدريج  من  املقياس  حتويل  ُأجريت:  اليت 
اخلماسي، وأصبحت البدائل اليت تقابل املفردات هي: 
)دائًما- غالًبا- أحيااًن- اندرًا- أبًدا(، وُعّدلت صياغة 

الفقرات. بعض 
وذلك  الداخلي  االتساق  مت حساب صدق   كما 

اآليت: النحو  على 
طالبات  من  استطالعية  عينة  على  املقياس  طُّبق 
الصف الثاين الثانوي ابلثانوية الثالثة والستني ابلرايض، 
وعددهن )38( طالبة، وُصّحح املقياس؛ حبيث تُعطى 
بدائل االستجابة )درجة  بديٍل من  تقديرية لكل  أوزان 
االنطباق( )دائًما- غالًبا- أحيااًن- اندرًا- أبًدا(: )5	 
4	 3	 2	 1( على الرتتيب. أما يف حالة الفقرات 
السالبة، فيكون الرتتيب )1	 2	 3	 4	 5(. وقد 
اُستخِدمت النتائج يف حساب صدق االتساق الداخلي 
وثبات املقياس؛ حيث ُحِسب صدق االتساق الداخلي 
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فقرة  درجة كل  بني  بريسون  ارتباط  معامل  حبساب 
والدرجة الكلية للمهارة الفرعية اليت تنتمي إليها الفقرة، 
مهارة  درجة كل  بني  بريسون  ارتباط  معامل  وحساب 
هلا،  تنتمي  اليت  الرئيسة  للمهارة  الكلية  والدرجة  فرعية 
مهارة  درجة كل  بني  بريسون  ارتباط  معامل  وحساب 
معامل  حيث كان  للمقياس؛  الكلية  والدرجة  رئيسة 
الكلية  والدرجة  رئيسة  مهارة  درجة كل  االرتباط بني 
من  أقل  داللة  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  للمقياس 
)0.01(، مما يدل على تاسك املهارات الرئيسة ألداة 
واجلدول)1(  العينة،  على  للتطبيق  القياس وصالحيتها 
يوضح معامل ارتباط بريسون بني درجة كل مهارة رئيسة 

للمقياس. الكلية  والدرجة 
جدول )1( معامل االرتباط بريسون بني درجة كل مهارة رئيسة والدرجة 

الكلية للمقياس. 
معامل االرتباطاملهارات الرئيسةم

0.770**مهارات التفكري.1
0.771**املهارات االجتماعية.2

معامل االرتباطاملهارات الرئيسةم

0.837**املهارات الصحية. 3
0.790**املهارات البيئية.4
0.780**مهارات الوعي االستهالكي.5
0.840**مهارات إدارة الذات.6

ثبات املقياس:
ألفا  معادلة  ابستخدام  املقياس  ثبات  حساب  مت 
كرونباخ (Cronbach’s Alpha(، وكانت قيمته جلميع 
مهارات مقياس املهارات احلياتية )0.955( وهي قيمة 
أعلى من )0,60(، ومن مثَّ هي قيمة مقبولة إحصائًيا 
)أبو هاشم، 2003، 304(، وهذا يدل على صالحية 

املقياس للتطبيق على عينة البحث.
املقياس يف صورته النهائية:

 احتوى املقياس على )70( فقرة، والدرجة الكلية 
له )350( درجة، ويُبنّي اجلدول )2( مواصفات مقياس 

املهارات احلياتية يف صورته النهائية.
 

جدول )2(: مواصفات مقياس املهارات احلياتية يف صورهتا النهائية
الدرجة الكليةأرقام الفقراتعدد الفقرات املهارات الفرعية املهارات الرئيسة

115	33التفكري الناقدالتفكري

420	47التفكري اإلبداعي

830	613حل املشكلة

1425	518اختاذ القرار

1950	1028ما وراء املعرفة

2920	432التعاوناالجتماعية

3335	739 التواصل

4020	443املواطنة 

4415	346املواطنة الرقمية

1475ممارسة الرايضة بصورة مستمرةالصحية

4815	350جتّنب السلوكيات الضارة ابلصحة

5120	454الوقاية من األمراض الـُمعدية

1555االهتمام ابلغذاء املتوازن

5610	257جتنب األغذية اجلاهزة اليت حتتوي على مكّوانت ضارة
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الدرجة الكليةأرقام الفقراتعدد الفقرات املهارات الفرعية املهارات الرئيسة

1585احملافظة على نظافة البيئة احمليطةالبيئية

1595احملافظة على البيئة من امللواثت

1605االستخدام العادل للطاقة

1615االستخدام العادل للمبيدات واملنظفات الكيميائية

1625حتديد األولوايت يف اإلنفاقالوعي االستهالكي

6310	264ترشيد االستهالك وتقليل النفقات

1655إعادة االستخدام

6615	368إدارة الغضبإدارة الذات

6910	270القدرة على التعامل مع اخلسارة أو اإلساءة بطريقة إجيابية

2370350اجملموع

املواد التعليمية:
للمعلمة والطالبة؛  التعليمية  املواد  الباحثتان  أعدَّت 
املختارة ابستخدام  الوحدة  تنفيذ دروس  لتساعد على 
التعليمية  املواد  وُعِرضت  املشاريع،  على  القائم  التعلم 
على جمموعة من احملّكمني، ومت التعديل وفًقا آلرائهم. 

اإلجراءات امليدانية للدراسة:
طُّبقت التجربة على النحو اآليت:

التطبيق القبلي ألداة البحث: 
اجملموعتني  على  احلياتية  املهارات  مقياس  طُّبقت 
الضابطة والتجريبية؛ للتأكد من تكافؤ اجملموعتني، وبعد 
للعينات  )ت(  اختبار  اُسِتخدم  القياس  أداة  تصحيح 
املستقلة )Independent Samples T Test(؛ حلساب 
داللة الفروق بني متوسطي اجملموعتني يف القياس القبلي، 
وتبنّي تكافؤ اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف املهارات 

احلياتية قيد البحث، واجلدول )3( يوضح ذلك. 
جدول )3(: نتائج اختبار )ت(؛ للتعرف على الفروق بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق القبلي ملقياس املهارات احلياتية.

االحنراف املتوسط احلسايبالعدداجملموعةالدرجة الكليةاملهارة
املعياري

الفرق بني 
املتوسطني

درجة 
احلرية

مستوى قيمة ت
الداللة

مهارات 
التفكري

3280,5314,6573,65625621,1680,247الضابطة140

3284,199,937التجريبية

املهارات 
االجتماعية

0,477 0,715 3255,098,4751,3750062الضابطة90

3256,476,811التجريبية

املهارات 
الصحية 

3234,385,1850,6250620,0410,968الضابطة55

3234,446,970التجريبية

3213,192,1620,59375621,1370,260الضابطة20املهارات البيئية

3213,782,012التجريبية

مهارات الوعي 
االستهالكي

3212,193,0951,00000621,3010,198الضابطة20

3213,193,053التجريبية

مهارات إدارة 
الذات

3217,133,1080,11875620,7180,475الضابطة25

.3216,533,49259375التجريبية

املهارات 
احلياتية ككل

32219,0029,5236,40625620,9180,362الضابطة350

32225,4126,217التجريبية
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داللة  ذات  فروق  توجد  ال  أنَّه  اجلدول  من  يتضح 
بني   ،)0.05( من  أقل  داللة  مستوى  عند  إحصائية 
اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق القبلي ملقياس 
البحث،  قيد  املهارات  مجيع  عند  احلياتية  املهارات 
االجتماعية،  واملهارات  التفكري،  )مهارات  وهي: 
الوعي  البيئية، ومهارات  واملهارات  الصحية،  واملهارات 
االستهالكي، ومهارات إدارة الذات(، وبناء على هذا 
فقد حُتّقق من تكافؤ اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف 

احلياتية. املهارات 
التنفيذ الفعلي للتجربة:

مت مقابلة طالبات اجملموعة التجريبية واطالعهن على 
على  القائم  التعلُّم  طريقة  وتوضيح  البحث،  أهداف 
املشاريع للطالبات، كما اُتفق مع الطالبات على وسائل 
التواصل االجتماعي )الواتس اب Whats App، وتويرت 
غري  يف  للتواصل  Youtube)؛  واليوتيوب   ،Twitter

فيها،  الطالبات  مشاريع  ولنشر  الرمسي،  الدوام  أوقات 
نفسها من  الوحدة  الضابطة مسمَّى  اجملموعة  ودرست 
املعتادة،  وابلطريقة  التعليم،  وزارة  أقرته  الذي  الكتاب 
اليت هي عرض أهداف الدرس على الطالبات، مث حتقيق 
األهداف ابستخدام طريقة احلوار واألسئلة الصفية اليت 
املدرسي  الكتاب  استخدام  مع  والفهم،  التذّكر  تقيس 
البوربوينت،  عرض  مثل:  التعليمية،  الوسائل  وبعض 

األنشطة. قليل من  وتفعيل 
التطبيق البعدي ألداة البحث:

بعد إهناء تطبيق التجربة طُّبق مقياس املهارات احلياتية 
بعدايًّ للمجموعتني الضابطة والتجريبية، وبعد تصحيح 
املستقلة؛  للمجموعات  اختبار"ت"  اُسُتخِدم  املقياس 
درجات  متوسطي  بني  الفروق  داللة  على  للتعّرف 
القياس  يف  والضابطة  التجريبية  اجملموعتني  طالبات 
 ،(η²) إيتا  مربع  احلياتية، وحساب  للمهارات  البعدي 
لتحديد  اجملموعتني؛  بني  للفروق  التأثري  ومقدار حجم 
القائم على املشاريع يف  التعلم  التأثري الستخدام  حجم 

احلياتية. املهارات  تنمية 

عرض نتائج البحث وتفسريها: 
عرض نتائج البحث والتحقُّق من فروضه.

أسئلة  من  األول  السؤال  عن  لإلجابة  أواًل: 
البحث، الذي ينصُّ على: ما املهارات احلياتية الالزمة 
لطالبات املرحلة الثانوية اليت ميكن تنميتها من خالل 
قائمة  إىل  الباحثتان  توصَّلت  األحياء؟  مقرر  تدريس 
ابملهارات احلياتية الالزمة للطالبة يف املرحلة الثانوية، اليت 
تنميتها من خالل مقرر األحياء، واجلدول )4(  ميكن 
يبنّي املهارات احلياتية اليت اشتملت عليها قائمة املهارات 

احلياتية الالزمة للطالبة يف املرحلة الثانوية. 
املهارات  قائمة  عليها  اشتملت  اليت  احلياتية  املهارات   :)4( جدول 

الثانوية. املرحلة  يف  للطالبة  الالزمة  احلياتية 
املهارات الفرعية املهارات  الرئيسة

التفكري الناقدمهارات التفكري

التفكري اإلبداعي

حل املشكلة

اختاذ القرار

ما وراء املعرفة

التعاوناملهارات االجتماعية

 التواصل

املواطنة 

املواطنة الرقمية

ممارسة الرايضة بصورة مستمرةاملهارات الصحية

جتّنب السلوكيات الضارة ابلصحة

الوقاية من األمراض الـُمعدية

االهتمام ابلغذاء املتوازن

جتنب األغذية اجلاهزة اليت حتتوي على مكّوانت ضارة

احملافظة على نظافة البيئة احمليطةاملهارات البيئية

احملافظة على البيئة من امللواثت

االستخدام العادل للطاقة

االستخدام العادل للمبيدات واملنظفات الكيميائية

مهارات الوعي 
االستهالكي

حتديد األولوايت يف اإلنفاق

ترشيد االستهالك وتقليل النفقات

إعادة االستخدام

مهارات إدارة الذات
)إدارة املشاعر(

إدارة الغضب

القدرة على التعامل مع اخلسارة أو اإلساءة بطريقة إجيابية
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يف   )2010( وايف  دراسة  القائمة  هذه  واتفقت   
املشكالت  حل  ومهارات  التواصل،  مهارات  تضمني 
القرار، واتفقت مع دراسة السوداين واملسعودي  واختاذ 
املهارات  تضمني  يف   )2012( والشحات   )2011(
دراسة  مع  واتفقت  البيئية،  واملهارات  الصحية 
اآلغا)2012( يف تضمني مهارة اختاذ القرار، واملهارات 
البيئية، واتفقت مع دراسة املرعب)2012( يف تضمني 
مع  واتفقت  البيئية،  واملهارات  االجتماعية،  املهارات 
التفكري  مهارات  تضمني  يف   )2012( الناجي  دراسة 
واملهارات االجتماعية، ومهارات إدارة الذات، واملهارات 
يف   )2012( الزنيدي  دراسة  مع  واتفقت  الصحية، 
الصحية،  واملهارات  االجتماعية،  املهارات  تضمني 
احلايل  البحث  يف  احلياتية  املهارات  قائمة  تيزت  كما 
السابقة،  الدراسات  يف  احلياتية  املهارات  قائمة  عن 
مهارات  ضمن  املعرفة  وراء  ما  مهارات  تضمني  يف 
الرقمية  املواطنة  ومهارات  املواطنة  ومهارات  التفكري، 
الوعي  مهارات  واعتبار  االجتماعية،  املهارات  ضمن 

أساسية.  حياتية  مهارة  االستهالكي 
أسئلة  من  الثاين  السؤال  عن  لإلجابة  اثنًيا: 
البحث، الذي ينصُّ على: "ما أثر التعلُّم القائم على 
املشاريع ملقرر األحياء يف تنمية املهارات احلياتية لدى 
الفرض  صياغة  مت  الثانوي؟"؛  الثاين  الصف  طالبات 
الصفري اآليت: " ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند 
مستوى )α ≤ 0.05(، بني متوسطات درجات طالبات 
اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس 

احلياتية". املهارات 
)ت(  اختبار  ُحسب  الفرض  صحة  من  وللتحّقق 
 Independent Samples( املستقلة  للمجموعات 
املهارات  ملقياس  البعدي  التطبيق  لنتائج  T Test(؛ 

اجملموعتني  بني  الفروق  داللة  على  للّتعّرف  احلياتية؛ 
الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي ملقياس املهارات 
احلياتية، وُحسب مربع ايتا (η²)؛ لتحديد حجم التأثري 
الستخدام التعلم القائم على املشاريع يف تنمية املهارات 

ذلك. يوضح   )5( واجلدول  احلياتية. 
جدول )5(: نتائج اختبار )ت(؛ للتعّرف على الفروق بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي ملقياس املهارات احلياتية. 

الدرجة املهارة
الكلية

املتوسط العدداجملموعة
احلسايب

الفرق بني االحنراف املعياري
املتوسطني

درجة 
احلرية

مستوى قيمة ت
الداللة

مربع إيتا

مقياس 
املهارات 
احلياتية 
الكلي

32172,0923,39213,23756228.7130,0000,930الضابطة350

32304,4711,531التجريبية

عند  إحصائيًّا  دالة  )ت(  قيمة  أنَّ  اجلدول  من  يتبنّي 
من  أقل  داللة  ومستوى   ،)62( حرية  درجات 
)0,05(؛ حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
مستوى داللة أقل من )0,05( بني اجملموعتني الضابطة 
احلياتية  املهارات  ملقياس  البعدي  التطبيق  والتجريبية يف 
التجريبية؛ حيث كان مستوى  اجملموعة  لصاحل  ككل؛ 
وبناء  أقل من )0,05(؛  املهارات  الداللة جلميع هذه 
على هذا رُفض الفرض الصفري وقُبل الفرض البديل، 
فرق ذو داللة إحصائية  "يوجد  أنَّه:  ينصُّ على  الذي 

عند مستوى )α ≥ 0.05(، بني متوسطات درجات 
التطبيق  يف  والضابطة  التجريبية  اجملموعتني  طالبات 
طالبات  لصاحل  احلياتية؛  املهارات  ملقياس  البعدي 
اجملموعة التجريبية". كما ُحسب حجم التأثري لقيم )ت( 
الدالة إحصائيًّا، وذلك حبساب مربع إيتا )hη²(، وتبنّي 
أن مربع إيتا )η²( أعلى من القيمة )0,14(: أي أنَّ 
 )Cohen( حجم التأثري مرتفع حسب تصنيف كوهني
)حسن،2011، ص283(؛ ويدلُّ هذا على وجود أثٍر 
إجيايب للتعلم القائم على املشاريع ملقرر األحياء يف تنمية 
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العينة. أفراد  لدى  احلياتية  املهارات 
اجملموعتني  بني  الفروق  نتائج  استعراض  وميكن 
الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي ملقياس املهارات 
بني  للفروق  ايتا(  )مربع  التأثري  حجم  ومقدار  احلياتية 
التجريبية والضابطة لكل مهارة رئيسة على  اجملموعتني 

اآليت: النحو  على  حدة 
1	 مهارات التفكري: للكشف عن فاعلية التعلم القائم 
على املشاريع يف تنمية مهارات التفكري لدى أفراد 
العينة؛ ُحِسب اختبار )ت( للمجموعات املستقلة 
احلياتية  املهارات  ملقياس  البعدي  التطبيق  لنتائج 

)مهارات التفكري(؛ للّتعّرف على داللة الفروق بني 
البعدي  التطبيق  يف  والتجريبية  الضابطة  اجملموعتني 
ملقياس املهارات احلياتية)مهارات التفكري(، وُحِسب 
التأثري الستخدام  لتحديد حجم  ؛   (η²) ايتا  مربع 
املهارات  تنمية  يف  املشاريع  على  القائم  التعلُّم 
يوضح   )6( التفكري(، واجلدول  احلياتية)مهارات 
نتائج اختبار )ت( ومربع ايتا؛ للتعّرف على الفروق 
بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية وحجم التأثري يف 
)مهارات  احلياتية  املهارات  ملقياس  البعدي  التطبيق 

التفكري(.
البعدي ملقياس  التطبيق  التأثري يف  الضابطة والتجريبية وحجم  الفروق بني اجملموعتني  للتعّرف على  ايتا؛  نتائج اختبار )ت( ومربع  جدول )6(: 

التفكري(. )مهارات  احلياتية  املهارات 
الدرجة املهارة 

الكلية
املتوسط العدداجملموعة

احلسايب
االحنراف 
املعياري

درجة 
احلرية

مستوى قيمة ت
الداللة

مربع إيتا

مهارات 
التفكري ككل

3265,1311,4886225,0190,0000,910الضابطة140

32120,504,977التجريبية

عند  إحصائيًّا  دالة  )ت(  قيمة  أنَّ  اجلدول  من  يتبني 
من  أقل  داللة  ومستوى   ،)62( حرية  درجات 
)0,05(؛ حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
مستوى داللة أقل من )0,05( بني اجملموعتني الضابطة 
احلياتية  املهارات  ملقياس  البعدي  التطبيق  والتجريبية يف 
عند مهارات التفكري ككل؛ لصاحل اجملموعة التجريبية؛ 
أقل  املهارات  هذه  جلميع  الداللة  مستوى  حيث كان 
من )0,05(.كما يبنّي اجلدول )6( أنَّ قيم مربع إيتا 
)hη²( أعلى من القيمة )0,14(: أي إنَّ حجم التأثري 
القائم  للتعلم  إجيايب  أثر  مرتفع، ويدلُّ هذا على وجود 
احلياتية  املهارات  تنمية  األحياء يف  ملقرر  املشاريع  على 
وتُعَزى  العينة.  أفراد  لدى  التفكري  مهارات  مجيع  عند 
هذه النتيجة ملا يتمّيز به التعلُّم القائم على املشاريع من 
من  الطريقة  هذه  تتطّلبه  وما  لتفكريها،  الطالبة  إعمال 
املشروع،  يف  عملها  ذهين خالل  مبجهود  الطالبة  قيام 
هلا،  والتخطيط  املشروع،  لفكرة  اختيارها  من  بدًءا 
وتنفيذها، وتقوميها. وممارسة تقييم املعلومات، والبحث 

ا حتاول البحث عن أفكار  من املصادر املوثوقة، كما أهنَّ
القائم  التعلم  طريقة  تقوم  للمشروع، كما  مسبوقة  غري 
وتعمل  واقعية،  حقيقية  مشكلة  الطالبة يف  على وضع 
علمية  بطريقة  حلها  على  املشروع  خالل  من  الطالبة 
على  القائم  التعلم  يُنمِّي  بشأهنا. كما  القرارات  وتتخذ 
تعاونية؛  بصورة  للمشروع  التخطيط  مهارات  املشاريع 
املناسبة،  الطريقة  املشروع، وختتار  حيث حتّدد أهداف 
وتُرّتب خطواهتا، وتتنبأ ابلصعوابت واألخطاء احملتملة، 
وحُتّدد أساليب مواجهتها، كما تضبط تفكريها وتراقبه 
دّونته يف  ما  تعلمها، وتُوّجه تفكريها وفق  ذاتيًّا خالل 
منوذج خطة املشروع، وتُراقب مدى حتّقق األهداف اليت 
املتتابعة  اخلطوات  تسلسل  وتُراقب  اخلطة،  وضعتها يف 
اخلطة  تنفيذ  أثناء  يف  األخطاء  وتكتشف  للمشروع، 
تقييم  بعملية  تقوم  أهنا  تصحيحها. كما  على  وتعمل 
مستمرة، فهي تُقّيم جودة النتائج اليت حصلت عليها، 
ومدى حتّقق األهداف اليت وضعتها يف اخلطة، ومالءمة 
األساليب اليت استخدمتها لتحقيق هذه األهداف، كما 
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تُقّيم تناوهلا لألخطاء والعقبات اليت تواجهها من خالل 
مرجع  يف  املوجود  اخلطة  وفق  التفكري  لنموذج  تعبئتها 

للوحدة. الطالبة 

2	 املهارات االجتماعية: للكشف عن فاعلية التعلُّم 

املهارات االجتماعية  تنمية  املشاريع يف  القائم على 

لدى أفراد العينة؛ ُحسب اختبار )ت( للمجموعات 

املهارات  ملقياس  البعدي  التطبيق  لنتائج  املستقلة 

على  للّتعّرف  االجتماعية(؛  احلياتية )املهارات 

داللة الفروق بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف 

)املهارات  احلياتية  املهارات  ملقياس  البعدي  التطبيق 

لتحديد  ؛   (η²) ايتا  مربع  وُحسب  االجتماعية(، 

حجم التأثري الستخدام التعلم القائم على املشاريع 

االجتماعية(،  احلياتية)املهارات  املهارات  تنمية  يف 

ومربع  )ت(  اختبار  نتائج  يوضح   )7( واجلدول 

الضابطة  الفروق بني اجملموعتني  للتعّرف على  ايتا؛ 

والتجريبية وحجم التأثري يف التطبيق البعدي ملقياس 

االجتماعية(. )املهارات  احلياتية  املهارات 
 

البعدي ملقياس  التطبيق  التأثري يف  الضابطة والتجريبية وحجم  الفروق بني اجملموعتني  للتعّرف على  ايتا؛  نتائج اختبار )ت( ومربع  جدول )7(: 
االجتماعية(. )املهارات  احلياتية  املهارات 

الدرجة املهارة
الكلية

املتوسط العدداجملموعة
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الفرق بني 
املتوسطني

درجة 
احلرية

مربع إيتامستوى الداللةقيمة ت

املهارات 
االجتماعية 

3247,475,6853,321876226,2320,0000,917الضابطة90

3280,694,358التجريبية

عند  إحصائيًّا  دالة  )ت(  قيمة  أنَّ  اجلدول  من  يتضح 
درجات حرية )62(، ومستوى داللة أقل من )0,05(؛ 
إذ توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
والتجريبية  الضابطة  اجملموعتني  بني   )0,05( من  أقل 
البعدي ملقياس املهارات احلياتية عند مجيع  التطبيق  يف 
التجريبية؛ حيث  اجملموعة  لصاحل  االجتماعية  املهارات 
من  أقل  املهارات  هذه  جلميع  الداللة  مستوى  كان 
الدالة  )ت(  لقيم  التأثري  ُحسب حجم  )0,05(.كما 
إحصائيًّا، وذلك حبساب مربع إيتا )hη²(، الذي يعربِّ 
الذي ميكن  التابع،  املتغري  الكلي يف  التباين  نسبة  عن 
 )7( اجلدول  ويوضح  املستقل،  املتغري  إىل  يرجع  أن 
 :)0,14( القيمة  من  أعلى   )hη²( إيتا  مربع  قيم  أن 
أي إنَّ حجم التأثري مرتفع. ويدلُّ هذا على وجود أثٍر 
إجيايب للتعلم القائم على املشاريع ملقرر األحياء يف تنمية 
لدى  االجتماعية  املهارات  احلياتية عند مجيع  املهارات 

القائم  التعلم  أنَّ  إىل  النتيجة  هذه  وتُعَزى  العينة.  أفراد 
على املشاريع ذو طابع اجتماعي فهو يقوم على التعلم 
التعاوين؛ حيث ختتار الطالبات فكرة املشروع والتخطيط 
هلا وتنفيذها بصورة مجاعية، ويتكامل عمل الطالبات يف 
اجملموعة إلجناح املشروع. كما يتطّلب العمل يف املشروع 
ممارسة مهارات التواصل بني الطالبة وزميالهتا من انحية، 
وبينها وبني املختصني من انحية أخرى، كما أنَّ الطالبة 
تشرح األفكار اليت يتضّمنها مشروعها أبسلوهبا، وتتدّرب 
على آداب اإلصغاء وتقبُّل اآلخر واحرتامه؛ ونظرًا ألنَّ 
مصادر اجملتمع، وقضاايه، ومشاكله، وقراراته هي حمور 
حّل  مشروعها  عرب  الطالبة  حتاول  مثّ  فمن  املشاريع؛ 
السلوكيات  ممارسة  على  وتتدّرب  جمتمعها،  مشكالت 
القائم  التعلم  يتطّلب  صاحلة. كما  مواطنة  جتعلها  اليت 
على املشاريع يف هذا العصر تعامل الطالبة مع الشبكة 
مع  والتواصل  املعلومات  على  للحصول  العنكبوتية؛ 
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على  حترص  ولذلك  واملختصني؛  ومعلمتها  زميالهتا 
للتقنية. األمثل  لالستخدام  والقواعد  ابملبادئ  التقّيد 

التعلم  فاعلية  عن  للكشف  الصحية:  املهارات   	3
القائم على املشاريع يف تنمية املهارات الصحية لدى 
للمجموعات  )ت(  اختبار  ُحسب  العينة؛  أفراد 
املهارات  ملقياس  البعدي  التطبيق  لنتائج  املستقلة 
داللة  على  للّتعّرف  الصحية(؛  )املهارات  احلياتية 
يف  والتجريبية  الضابطة  اجملموعتني  بني  الفروق 

احلياتية)املهارات  املهارات  ملقياس  البعدي  التطبيق 
الصحية(، وُحسب مربع ايتا (η²) ؛ لتحديد حجم 
التأثري الستخدام التعلم القائم على املشاريع يف تنمية 
املهارات احلياتية)املهارات الصحية(، واجلدول )8( 
يوضح نتائج اختبار )ت( ومربع ايتا؛ للتعّرف على 
وحجم  والتجريبية  الضابطة  اجملموعتني  بني  الفروق 
احلياتية  املهارات  ملقياس  البعدي  التطبيق  التأثري يف 

الصحية(. )املهارات 
جدول )8(: نتائج اختبار )ت( ومربع ايتا؛ للتعّرف على الفروق بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية وحجم التأثري يف التطبيق البعدي ملقياس املهارات احلياتية 

)املهارات الصحية(.
الدرجة املهارة

الكلية
املتوسط العدداجملموعة

احلسايب
االحنراف 
املعياري

الفرق بني 
املتوسطني

درجات 
احلرية

مستوى قيمة ت
الداللة

مربع إيتا

املهارات 
الصحية

3227,035,39719,687506217,6420,0000,836الضابطة55

3246,723,165التجريبية

عند  إحصائيًّا  دالة  )ت(  قيمة  أنَّ  اجلدول  من  يتبنّي 
من  أقل  داللة  ومستوى   ،)62( حرية  درجات 
)0,05(؛ حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
مستوى داللة أقل من )0,05( بني اجملموعتني الضابطة 
احلياتية  املهارات  ملقياس  البعدي  التطبيق  والتجريبية يف 
عند املهارات الصحية؛ لصاحل اجملموعة التجريبية، وكان 
مستوى الداللة جلميع هذه املهارات أقل من )0,05(.
الدالة إحصائيًّا،  لقيم )ت(  التأثري  كما ُحِسب حجم 
نسبة  عن  يعربِّ  الذي   ،)η²( إيتا  مربع  حبساب  وذلك 
إىل  يرجع  أن  وميكن  التابع،  املتغري  يف  الكلي  التباين 
إيتا  مربع  قيم  أنَّ   )8( اجلدول  ويبنّي  املستقل،  املتغري 
)hη²( أعلى من القيمة )0,14(: أي إنَّ حجم التأثري 
القائم  للتعلم  إجيايب  أثر  مرتفع. ويدلُّ هذا على وجود 
احلياتية  املهارات  تنمية  األحياء يف  ملقرر  املشاريع  على 
هذه  وتُعَزى  العينة.  أفراد  لدى  الصحية  املهارات  عند 
من  يُعدُّ  املشاريع  على  القائم  التعلم  أنَّ  إىل  النتيجة 
البنائية  النظرية  مبادئ  على  تعتمد  اليت  التدريس  طرق 
مبشكالت  الطلبة  مواجهة  املبادئ:  هذه  ضمن  ومن 
حقيقية ذات هناايت مفتوحة وممتدة تتحدى تفكريهم 
واالستقصاء  البحث  مهارات  ممارسة  منهم  وتتطلب 

حلل هذا املشكالت، بناًء على ذلك؛ مت معاجلة وحدة 
الثانوي  الثاين  للصف  األحياء  مقرر  يف  اجلسم  أجهزة 
يبدأ  حبيث  املشاريع؛  على  القائم  التعلُّم  لطريقة  وفًقا 
الذي  حمفز  سؤال  على  الوحدة  دروس  من  درٍس  كل 
مرتبطة ابجملتمع  عبارة عن مشكلة صحية حقيقية  هو 
هذه  حلل  مبشروع  القيام  الطالبات  من  يتطلب  احمللي 
املشكلة الصحية، فالطالبة خالل املشروع تقوم ابلبحث 
يف مصادر املعلومات والتواصل مع املختصني، مث بعد 
ذلك تُوعي جمتمع املدرسة أبسباب اإلصابة ابألمراض 
وطرق الوقاية منها؛ وينعكس ذلك على إدراكها ألمهية 
الرايضة  ممارسة  مثل:  الصحية  للسلوكيات  ممارستها 
األمراض  الوقائية من  التقيد ابإلجراءات  واحلرص على 
مثل تناول الغذاء املتوازن، كما أنَّ حبث الطالبة وتقدميها 
ملشروع خيص املوضوعات الصحية جيعلها تدرك حجم 
للسلوكيات  ممارستها  عن  الناجتة  الصحية  املخاطر 
حتتوي  اليت  اجلاهزة  األغذية  ابلصحة، كتناول  الضارة 
على مكوانت ضارة ابلصحة، مما جيعلها حريصة على 
االبتعاد عن هذه األغذية والسلوكيات الضارة ابلصحة 

عام. بوجٍه 
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4	 املهارات البيئية: للكشف عن فاعلية التعلُّم القائم 
أفراد  لدى  البيئية  املهارات  تنمية  يف  املشاريع  على 
العينة؛ ُحسب اختبار )ت( للمجموعات املستقلة 
احلياتية  املهارات  ملقياس  البعدي  التطبيق  لنتائج 
بني  الفروق  داللة  على  للّتعّرف  البيئة(؛  )املهارات 
البعدي  التطبيق  يف  والتجريبية  الضابطة  اجملموعتني 
البيئية(، وُحسب  احلياتية)املهارات  املهارات  ملقياس 

التأثري الستخدام  لتحديد حجم  ؛   (η²) ايتا  مربع 
املهارات  تنمية  يف  املشاريع  على  القائم  التعلُّم 
يوضح   )9( واجلدول  البيئية(،  احلياتية)املهارات 
نتائج اختبار )ت( ومربع ايتا؛ للتعّرف على الفروق 
بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية وحجم التأثري يف 
)املهارات  احلياتية  املهارات  ملقياس  البعدي  التطبيق 

البيئية(.
جدول )9(: نتائج اختبار )ت( ومربع ايتا؛ للتعّرف على الفروق بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية وحجم التأثري يف التطبيق البعدي ملقياس املهارات احلياتية 

)املهارات البيئية(.
الدرجة املهارة

الكلية
املتوسط العدداجملموعة

احلسايب
الفرق بني االحنراف املعياري

املتوسطني
درجات 

احلرية
مستوى قيمة ت

الداللة
مربع إيتا

املهارات 
البيئية

3210,061,7777,718756219,5050,0000,860الضابطة20

3217,781,362التجريبية

عند  إحصائيًّا  دالة  )ت(  قيمة  أنَّ  اجلدول  من  يتبني 
درجات حرية )62(، ومستوى داللة أقل من )0,05(؛ 
إذ توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
أقل من )0,05( بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف 
التطبيق البعدي ملقياس املهارات احلياتية عند املهارات 
مستوى  التجريبية؛ حيث كان  اجملموعة  لصاحل  البيئية؛ 
ُحسب  )0,05(.كما  من  أقل  املهارات  هلذه  الداللة 
حجم التأثري لقيم )ت( الدالة إحصائيًّا، وذلك حبساب 
الكلي  التباين  نسبة  عن  يعرب  الذي   ،)η²( إيتا  مربع 
املستقل.  املتغري  إىل  يرجع  أن  التابع، وميكن  املتغري  يف 
أعلى من   )hη²( إيتا قيم مربع  أنَّ  ويبنّي اجلدول )9( 
ويدلُّ  مرتفع،  التأثري  حجم  أنَّ  أي   :)0,14( القيمة 
على  القائم  التعلم  لطريقة  إجيايب  أثر  وجود  على  هذا 
عند  احلياتية  املهارات  تنمية  يف  األحياء  ملقرر  املشاريع 
النتيجة  وتُعَزى هذه  العينة.  أفراد  لدى  البيئية  املهارات 
إىل أنَّ التعلُّم القائم على املشاريع لوحدة أجهزة اجلسم، 
يقوم على حل مشكلة صحية يف اجملتمع، مثل: أمراض 
تقوم  مثَّ  ومن  واإلخراجي؛  والتنفسي  الدوري  اجلهاز 
الطالبة ابلبحث عن مسببات بعض األمراض يف مصادر 
أنَّ  فتجد  الشأن،  هذا  املختصني يف  مقابلة  أو  املعرفة 

رمي  مثل:  البيئي  التلوث  األمراض  هذه  مسببات  من 
املبيدات  أو  للطاقة  اخلاطئ  واالستخدام  النفاايت، 
واملنظفات الكيميائية، فتوّضح هذه األسباب وتشرحها 
لزميالهتا من خالل املشروع الذي تقدمه، ومن مثَّ تدرك 
البيئة  للمحافظة على  اجملتمع  فرٍد يف  لكلِّ  املهم  الدور 
ومصادر الطاقة فيها، وتضمن مشروعها حلواًل إبداعية 
معها  والتعامل  البيئية  املشكالت  هذه  على  للتغلب 
وطرق للمحافظة على نظافة البيئة املدرسية لتكون بيئة 
صحية، كما تبتكر حلواًل إجرائية للمحافظة على البيئة 

بوجٍه عام من امللواثت اليت هتدد الصحة.
5- مهارات الوعي االستهالكي: للكشف عن فاعلية 
التعلم القائم على املشاريع يف تنمية مهارات الوعي 
االستهالكي لدى أفراد العينة؛ ُحسب اختبار )ت( 
للمجموعات املستقلة لنتائج التطبيق البعدي ملقياس 
االستهالكي(؛  الوعي  )مهارات  احلياتية  املهارات 
للّتعّرف على داللة الفروق بني اجملموعتني الضابطة 
والتجريبية يف التطبيق البعدي ملقياس املهارات احلياتية 
ايتا  مربع  وُحسب  االستهالكي(،  الوعي  )مهارات 
(η²) ؛ لتحديد حجم التأثري الستخدام التعلم القائم 
احلياتية)مهارات  املهارات  تنمية  يف  املشاريع  على 
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الوعي االستهالكي(، واجلدول )10( يوضح نتائج 
الفروق بني  للتعّرف على  ايتا؛  اختبار )ت( ومربع 
يف  التأثري  وحجم  والتجريبية  الضابطة  اجملموعتني 

)مهارات  احلياتية  املهارات  ملقياس  البعدي  التطبيق 
االستهالكي(. الوعي 

جدول )10(: نتائج اختبار )ت( ومربع ايتا؛ للتعّرف على الفروق بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية وحجم التأثري يف التطبيق البعدي ملقياس املهارات احلياتية 
)مهارات الوعي االستهالكي(.

الدرجة املهارة
الكلية

املتوسط العدداجملموعة
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الفرق بني 
املتوسطني

درجات 
احلرية

مستوى قيمة ت
الداللة

مربع إيتا

الوعي 
االستهالكي

329,442,4097,593756215,4760,0000,794الضابطة20

3217,031,379التجريبية

عند  إحصائيًّا  دالة  )ت(  قيمة  أنَّ  اجلدول  من  يتبنّي 
درجات حرية )62(، ومستوى داللة أقل من )0,05(؛ 
إذ توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
أقل من )0,05( بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف 
احلياتية عند مهارات  املهارات  ملقياس  البعدي  التطبيق 
التجريبية؛ حيث  اجملموعة  لصاحل  االستهالكي؛  الوعي 
من  أقل  املهارات  هذه  جلميع  الداللة  مستوى  كان 
الدالة  )ت(  لقيم  التأثري  ُحسب حجم  )0,05(.كما 
يعرب  الذي   ،)η²( إيتا  مربع  وذلك حبساب  إحصائيًّا، 
عن نسبة التباين الكلي يف املتغري التابع، وميكن رجوعه 
إىل املتغري املستقل. ويوضح اجلدول )10( أنَّ قيم مربع 
إيتا )hη²( أعلى من القيمة )0,14(: أي أنَّ حجم 
للتعلم  أثر إجيايب  التأثري مرتفع، ويدّل هذا على وجود 
املهارات  تنمية  يف  األحياء  ملقرر  املشاريع  على  القائم 
أفراد  لدى  االستهالكي  الوعي  مهارات  عند  احلياتية 
على  القائم  التعلم  أنَّ  إىل  النتيجة  هذه  وتُعَزى  العينة. 
املشاريع يتطلب من الطالبة إعداد خطة ملشروعها، ومن 
ضمن بنود اخلطة: وضع ميزانية للمشروع ووضع ميزانية 
تكاليف  الطالبة  حتصر  الطالبة  جيعل  للمشروع  حمددة 

املشروع وتركز على ترشيد االستهالك خالل عملها يف 
املشروع، كما جيعلها ذلك حتدد األولوايت يف اإلنفاق 
املواد بسعر أرخص، وتبحث عن  البحث عن  وحتاول 
يف  لديها  متوافرة  مواد  استخدام  إلعادة  مبتكرة  طرق 
البيئة دون أن تضطر لشراء مواد جديدة بسعر ابهض.
فاعلية  عن  للكشف  الذات:  إدارة  6-مهارات 
التعلُّم القائم على املشاريع يف تنمية مهارات إدارة الذات 
للمجموعات  )ت(  اختبار  ُحسب  العينة؛  أفراد  لدى 
املستقلة لنتائج التطبيق البعدي ملقياس املهارات احلياتية 
)مهارات إدارة الذات(؛ للّتعّرف على داللة الفروق بني 
اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي ملقياس 
املهارات احلياتية)مهارات إدارة الذات(، وُحسب مربع 
التعلم  الستخدام  التأثري  حجم  لتحديد  ؛   (η²) ايتا 
القائم على املشاريع يف تنمية املهارات احلياتية )مهارات 
اختبار  نتائج  يوضح   )11( واجلدول  الذات(،  إدارة 
اجملموعتني  الفروق بني  للتعّرف على  ايتا؛  )ت( ومربع 
البعدي  التطبيق  يف  التأثري  وحجم  والتجريبية  الضابطة 

ملقياس املهارات احلياتية )مهارات إدارة الذات(.

جدول )11(: نتائج اختبار )ت( ومربع ايتا؛ للتعّرف على الفروق بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية وحجم التأثري يف التطبيق البعدي ملقياس 
املهارات احلياتية )مهارات إدارة الذات(.

الدرجة املهارة
الكلية

املتوسط العدداجملموعة
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الفرق بني 
املتوسطني

درجة 
احلرية

مستوى قيمة ت
الداللة

مربع إيتا

مهارات إدارة 
الذات

3212,972,0878,781256218,3580,000,845الضابطة25

3221,751,723التجريبية
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عند  إحصائيًّا  دالة  )ت(  قيمة  أنَّ  اجلدول  من  يتبنّي 
من  أقل  داللة  ومستوى   ،)62( حرية  درجات 
عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  إذ  )0,05(؛ 
مستوى داللة أقل من )0,05( بني اجملموعتني الضابطة 
احلياتية  املهارات  ملقياس  البعدي  التطبيق  والتجريبية يف 
التجريبية،  اجملموعة  لصاحل  الذات؛  إدارة  مهارات  عند 
من  أقل  املهارات  هذه  جلميع  الداللة  مستوى  وكان 
الدالة  )ت(  لقيم  التأثري  ُحسب حجم  )0,05(.كما 
يعربِّ  الذي   ،)η²( إيتا  مربع  وذلك حبساب  إحصائيًّا، 
عن نسبة التباين الكلي يف املتغري التابع، وميكن أن يرجع 
املتغري املستقل. ويبنّي اجلدول )11( أنَّ قيم مربع  إىل 
إيتا )hη²( أعلى من القيمة )0,14(: أي إنَّ حجم 
للتعلم  أثٍر إجيايب  التأثري مرتفع، ويدّل هذا على وجود 
املهارات  تنمية  يف  األحياء  ملقرر  املشاريع  على  القائم 
العينة.  أفراد  لدى  الذات  إدارة  مهارات  عند  احلياتية 
وتُعَزى هذه النتيجة إىل أنَّ التعلم القائم على املشاريع 
وزميالهتا  الطالبة  بني  االجتماعي  التفاعل  على  يقوم 
العمل ابملشروع  أثناء  وغريهن، فهي تواجه ضغوطًا يف 
ومن  واملختصني؛  الزميالت  من  غريها  مع  والتعامل 
الغضب  مشاعر  ومواجهة  النقد  تقّبل  على  تتدّرب  مثَّ 
بطريقة إجيابية، وتتدّرب على مواجهة مشاعر اإلحباط 
عند الفشل؛ وذلك ملعرفتها ابلضرر الفسيولوجي الذي 
يعود من االنفعاالت كالغضب واخلوف والتوتر ومجيع 
العمل  املشاعر السلبية على أجهزة اجلسم،فمن خالل 
عن  املعلومات  الطالبة  اكتسبت  املشروع  يف  والبحث 
فتجد  املزمنة،  واألمراض  الصحية  املشكالت  مسببات 
أنَّ االنفعاالت كالغضب والتوتر واخلوف تؤدِّي مجيعها 
يف  ارتفاع  يسبب  الذي  االدرينالني  هرمون  إفراز  إىل 
مثَّ  ومن  الدم،  يف  السكر  نسبة  وارتفاع  الدم  ضغط 
وممارسات  طرق  عن  مشروعها  خالل  الطالبة  تبحث 
تساعد اجلسم على استعادة توازنه أثناء مواجهة املواقف 
نفسها  تدرب  أهنا  االنفعاالت، كما  لتلك  تؤدِّي  اليت 

وزميالهتا ومن حوهلا خالل املشروع على ممارسة مهارات 
على  تساعد  إجيابية  بطريقة  والذات،  املشاعر  إدارة 

الصحة.  على  احملافظة 
 واتفقت نتائج البحث مع دراسة مطرية )2009( يف 
وجود أثر مرتفع للتعلم القائم على املشاريع يف مهارات حل 
املشكالت، كما اتفقت مع دراسة اخلصاونة )2011( 
يف وجود أثٍر مرتفع للتعلُّم القائم على املشاريع يف تنمية 
القدرة على حل املشكالت والتفكري اإلبداعي؛ حيث 
كانت مهارات حل املشكالت والتفكري اإلبداعي من 
مهارات التفكري يف البحث احلايل، واتفقت مع دراسة 
النصار )2013( إىل وجود أثٍر مرتفٍع للتعلم القائم على 
املشروع يف تنمية املهارات الصحية، واتفقت مع دراسة 
القائم على  للتعلم  فاعلية  املاضي )2015( إىل وجود 
لدى  املعريف  فوق  التفكري  مهارات  تنمية  يف  املشروع 
طالبات املرحلة الثانوية ابلرايض؛ حيث كانت مهارات 
البحث  يف  التفكري  مهارات  من  املعريف  فوق  التفكري 
احلايل، واتفقت مع دراسة مهدي )2018( إىل وجود 
يف  ابملشروع  التعلم  على  قائمة  إلسرتاتيجية  فاعل  أثر 
تنمية مهارات التعلم واالبتكار)التفكري الناقد، والتفكري 
احلياتية  واملهارات  التشارك(،  التواصل،  اإلبداعي، 

االجتماعية.
 وتؤكد نتائج البحث احلايل على أثر طرق التدريس 
القائمة على النظرية البنائية يف تنمية املهارات احلياتية، 
على  القائمة  التدريس  طرق  به  تتميز  ملا  يُعزى  وذلك 
وبنائه  املتعلم  نشاط  على  أتكيدها  من  البنائية  النظرية 
ملعرفته بنفسه، من خالل مواجهته ملواقف ومشكالت 

حقيقية يف بيئته تتطلب منه البحث وإجياد احللول.
كما اتفقت نتائج البحث مع نتائج جمموعة دراسات 
البنائية يف  النظرية  يف فاعلية طريقة تدريس قائمة على 
تنمية مهارات حياتية معينة؛ فقد اتفقت نتائج البحث 
طريقة  فاعلية  يف   )2012 )األغا،  دراسة  مع  احلايل 
 Seven تدريس قائمة على النظرية البنائية )إسرتاتيجية
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s’E) يف تنمية مهارات التواصل ومهارات حل املشكلة 
واختاذ القرار، كما تتفق مع دراسة الشحات )2012( 
البنائية  النظرية  على  قائمة  تدريس  طريقة  فاعلية  يف 
تنمية  يف  املشكلة(،  حول  املتمركز  التعلم  )إسرتاتيجية 
بعض املهارات الصحية والبيئية، وتتفق أيًضا مع دراسة 
الشافعي )2013( يف فاعلية طريقة تدريس قائمة على 
املرنة(،  واجملموعات  املتدّرجة  )األنشطة  البنائية  النظرية 
وغري  اللفظي  والتواصل  القرار  اختاذ  مهارات  تنمية  يف 

اللفظي.

التوصيات:
التوصيات  صيغت  الدراسة،  نتائج  على  اعتماًدا 

اآلتية:
لطالبات . 1 الالزمة  احلياتية  املهارات  بتنمية  االهتمام 

واملهارات  التفكري،  مهارات  وهي  الثانوية،  املرحلة 
البيئية،  واملهارات  الصحية،  واملهارات  االجتماعية، 
إدارة  ومهارات  االستهالكي،  الوعي  ومهارات 

الذات.
تطبيق طريقة التعلم القائم على املشاريع يف تدريس . 2

مقرر األحياء، وتفعيلها بطريقة علمية سليمة.
على . 3 القائم  التعلُّم  طريقة  على  املعلمات  تدريب 

املشاريع، فالتطبيق اخلاطئ لطريقة التعلُّم القائم على 
عكسية. نتائج  يُعطي  قد  املشاريع؛ 

المقترحات:
انطالقًا من نتائج الدراسة، صيغت العناوين البحثية 

اآلتية:
اململكة 	  الثانوية يف  املرحلة  امتالك طالبات   درجة 

العربية السعودية للمهارات احلياتية.
يف 	  األحياء  ملقرر  املشاريع  على  القائم  التعلم  أثر 

تنمية املهارات املعملية.
البنائية يف 	  النظرية  قائم على  تدرييب  برانمج  فاعلية 

تنمية املهارات احلياتية لدى طالبات املرحلة الثانوية.
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القول املبني يف كيفية حتمل جربيل  للقرآن
أ.د. خالد بن موسى بن غرم هللا احلسين الزهراين

أستاذ التفسري وعلوم القرآن جبامعة الباحة

The statement shown on how Gabriel carried the Qur’an
Dr. Khalid musa alzahrani                   

professor of lnterpretation and Quran Sciences   
al-baha university 

الكلمات املفتاحية: جربيل عليه السالم، الوحي، تلقي القرآن.
  امللخص: اعتىن هذا البحث مبسألة من مسائل علوم القرآن، 
مسألة كيفية محل جربيل عليه السالم للقرآن، وقد زلت فيها أقدام، 
قال أرابهبا مبا خيالف عقيدة الصحابة الكرام واتبعيهم إبحسان، لـمَّا 
أصَّلوا يف مسألة كالم هللا تعاىل أصاًل فاسًدا، طردوه يف هذه املسألة 

فقالوا مبا خيالف ظاهر القرآن والسنة.
فاهتم البحث ببيان قول أهل احلق أهل السنة واجلماعة فيها؛ ألنَّ 
كتب علوم القرآن املعتمدة، وكذلك كثري من كتب التفسري قد ألفها 

من كان على عقيدة األشاعرة، وقد اشتمل على ما يلي:
املبحث األول: وفيه حقيقة القرآن الكرمي، ومت تناوله من خالل 
مطلبني، األول: اشتمل على النصوص الشرعية وأقوال السلف رمحهم 
هللا الدالة على أن هللا تعاىل يتكلم بكالم حقيقي مسموع ملن كلمه 
تبارك وتعاىل، مث يف املطلب إثبات أن القرآن الكرمي كالم هللا تعاىل، 
على  السلف  وإمجاع  الشرعية  والنصوص  به حقيقة،  تعاىل  تكلم هللا 

ذلك.
املبحث الثاين: وفيه كيفية محل جربيل عليه السالم القرآن الكرمي 
عن هللا تعاىل، وذلك يف مطلبني، األول: اشتمل على األقوال املخالفة 
للحق يف هذه املسألة بعد بيان األصل الذي بىن عليه أصحاب هذه 
األقوال أقواهلم، مث ذكر ما وقف عليه الباحث من أقوال يف ذلك، مث 

ما يرتتب على تلك األقوال من لوازم فاسدة.
والثاين: اشتمل على القول احلق يف هذه املسألة، وهو: أنَّ جربيل 
عليه السالم مسع القرآن الكرمي من هللا تعاىل مباشرة، مث نزل به على 
حممد صلى هللا عليه وسلم، وذكرت النصوص الشرعية اليت دلت عليه 
بظاهرها، مث أقوال السلف من الصحابة الكرام واتبعيهم إبحسان فيه، 
وأنَّ إمجاعهم منعقد على ذلك من غري خالف، وأن خمالفه مل يظهر 
إال بعد القرون املفضلة يف األمة، وذلك بظهور اجلهمية املبتدعة ومن 

اتبعهم.
مث ختم البحث أبهم النتائج والتوصيات.

Key words:  Revelation, Gabriel peace be upon him. Received 
the Quran, 

Abstract: Praise be to Allah, who is unique in his attributes, 
sublimity and loftiness. Prayers and peace be upon the the most 
knowledgeable of Allah, and the perfect in his faith of his Lord, 
Mohammed and his family and companions: 

One of the issues of the Quranic science is the one related to 
Gabriel’s (Peace be upon Him) transferring of Quran. A number 
of people were misled in this regard. The proponents of this issue 
contradicted the doctrine of the honorable companions and their 
followers; when they deviated from the consensus about Allah’s 
Speech. Therefore, their propounding sounds contradictory to the 
Quran and Sunnah.

The present research investigates the statements of Ahl al-Sun-
nah and al-Jama’ah, which counteracted against the large number 
of interpretation references, written by the followers of Ash’arites. 
The research consists of the following sections:

In first section, the researcher introduces the truth of the Quran; 
this was addressed in two points: First, the researcher showed the 
legitimate texts and the views of the predecessor (My Allah have 
mercy on them) who ascertains that Allah speaks real words audible 
to those to whom He spoke. Secondly, the researcher attempted to 
prove that the Holy Quran is the words of Allah, spoken by Him in 
truth; all legal texts and the predecessors hold consensus on that. 

In the second section, the researcher discusses how Gabriel 
(peace be upon him) transferred the Quran from Allah. Likewise, 
this section addresses two points. First, the researcher mentioned 
the contradictory statements that oppose the truth in this issue after 
pointing out the original statements upon which the owners of these 
statements based their statements. Then the researcher reviewed 
what perverted consequences may befall as result of such state-
ments. Secondly, the researcher demonstrated the truthful statement 
in this issue, namely: that Gabriel (peace be upon him) heard the 
Quran directly from Allah, then conveyed it to Mohammed (peace 
be upon him. The researcher supported that with the extrinsic tex-
tual exegesis, and supported by the statements of honorable com-
panions of the Prophet and their followers; and that their consensus 
was held without any dispute, and their opponents (Jahamites and 
their followers) did not appear until after the preferable centuries 
of Ummah. The research concluded with the major findings and 
recommendations. 
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بسم هللا الرمحن الرحيم
واجلمال  اجلالل  بصفات  تفرَّد  الذي  احلمدهلل 
والكمال، وتعاىل عن النقائص والعيوب واألوهام، الذي 
ال حتيط بكنه صفاته العقول، وال تصل إىل منتهى جالله 
العباد  ثناء عليه، وال تطيق  الفهوم، ال حتصى األلسن 
وفاء املستحق له من العبودية بني يديه، والصالة والسالم 
على أعرف اخللق ابهلل، وأكملهم إميااًن حبق مواله، الذي 
هدى هللا به عباده إىل أقوم سبيل، وأرشدهم إىل عبادة 
له،  جيب  وما  تعاىل  حبقه  فعرَّفهم  دليٍل،  أبوضح  رهبم 
وهناهم عن اخلوض يف كنه خالقهم، وأخربهم أبنه مزلة 

م، وبعد: األقدام، وموجب غضب العالَّ
مسألة كيفية  القرآن  بعلوم  املتعلقة  املسائل  من  فإنَّ 
محل جربيل عليه السالم للقرآن، وهي من مسائل املعتقد 
مسألة  يف  عنها  يتكلمون  القرآن  علوم  علماء  أنَّ  إال 
نزول القرآن الكرمي، وقد زلت فيها أقدام، فقالوا فيها مبا 
خيالف عقيدة الصحابة الكرام واتبعيهم إبحسان، وهي 
القرآن  تعاىل، وحقيقة  الكالم هلل  مسألة مرتبطة بصفة 
يف ذلك، فطرد كل منهم أصله يف هذه املسألة، فقال 
فيها مبا ال يعارض ذلك األصل وإن خالف ظاهر القرآن 

والسنة.
تعدُّ  واليت  القرآن،  علوم  يف  املعتمدة  الكتب  وألنَّ 
التفسري  الباب، وكذلك كثرٌي من كتب  أصواًل يف هذا 
قد ألف جلَّها من كان على عقيدة األشاعرة، فقد بنو 
مسألة محل جربيل عليه السالم للقرآن على معتقدهم 

يف كالم هللا تعاىل. 
يف  ورغبيت  القرآن،  وعلوم  التفسري  يف  ولتخصصي 
بناء مسائله على عقيدة أهل احلق أهل السنة واجلماعة، 
أحببت أنَّ أتناول هذه املسألة ابلبحث واإليضاح، راجًيا 
من هللا تعاىل التوفيق والسداد، فهو سبحانه املؤمل يف 

الرغائب واملغيث يف الشدائد.
أمهية املوضوع:  

تتبني أمهية البحث يف هذا املوضوع من خالل ما يلي:

وهو  فيه،  يبحث  ما  أبعظم  املسألة  هذه  ارتباط   -1
القرآن الكرمي؛ ولذا اكتسب البحث يف مسائله ما تيز 

أمهية. به من 
2- أنَّ هذه املسألة مل تعِط حقها من البيان على املنهج 
من  احنرف  بل  القرآن،  وعلوم  التفسري  يف كتب  احلق 
تكلَّم فيها عن جادة الصواب متأثرًا مبعتقده؛ ولذا قيل 
فيها مبا خيالف النص الصحيح والعقل الصريح، وانبىن 
على ذلك القدح يف كون القرآن مصدره من هللا تعاىل، 
مع أنَّ أصل هذه املسألة فيما يتعلق إبثبات صفة الكالم 
واجلماعة حتريرًا  السنة  أهل  علماء  قد حرَّرها  تعاىل  هلل 

وافًيا. 
3- أنَّ هذه املسألة تعدُّ من جماالت البحث للمختصني 
تعاىل  الذي امنت هللا  التخصص  ابلقرآن وعلومه، وهو 
البحث على  بعد  أقف  واملنة، ومل  فله احلمد   ، به عليَّ
من تناوهلا ابلدراسة، إال إشارات إليها يف ثنااي كتب أو 
حبوث يف علوم القرآن )انظر: مناع القطان، 1241هـ، 
)23(. وأ.د: فهد الرومي، 4241هـ، )281(. وأ.د: 
مساعد الطيار، 9241ه، )87(، أو يف كتب العقيدة 

وحبوثها اليت اعتنت إبثبات صفة الكالم هلل تعاىل.
منهج البحث وخطته:

سأعتمد يف حبثي هذا على منهج االستقراء، وذلك 
ابستقراء النصوص الشرعية الدالة على هذه املسألة، مث 
أقوال أئمة السلف يف املراد هبا، وتتبع أقوال من خالف 

احلق فيها، وبيان ما يرتتب على ذلك كله.
وسأتناول البحث فيها وفق اخلطة اآلتية:

• التمهيد.
من  وفيه  الكرمي،  القرآن  حقيقة  األول:  املبحث   •

لب: ملطا ا
- املطلب األول: إثبات صفة الكالم هلل تعاىل.

- املطلب الثاين: القرآن كالم هللا تعاىل.
• املبحث الثاين: كيفية حتمل جربيل عليه السالم للقرآن 
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عن هللا تعاىل، وفيه من املطالب:
- املطلب األول: أقوال الطوائف املخالفة للحق.

القول احلق يف مساع جربيل عليه  الثاين:  - املطلب 
مباشرة. تعاىل  القرآن من هللا  السالم 

• اخلامتة. 
املصادر واملراجع.

هذا وهللا أسأل أن يوفقنا للصواب وأن يلزمنا الرشاد 
الكرمي، وأن  والسداد، وأن جيعل عملنا خالًصا لوجهه 
ينفع به من سطره، أو قرأه وأفاد منه، أو راجعه وتعقبه 
فله  غريه،  ال  واملؤمل  وحده،  املسؤول  فهو  وصححه، 
بنعمته  الذي  وحده  وهو  مجيعه،  والشكر  احلمد كله، 

الصاحلات. تتم 
  املبحث األول: حقيقة القرآن الكرمي:

املطلب األول: إثبات صفة الكالم هلل تعاىل:
وجعل  الكرمي،  يف كتابه  املؤمنني  تعاىل  هللا  امتدح 
تعاىل،  ألمره  التسليم  صفاهتم  أخص  من  سبحانه 
والتصديق خبربه، واإلميان ابلغيب، فقال تعاىل: ﴿َذلَِك 
ِيَن  الِْكَتاُب َل َريَْب فِيهِ ُهًدى لِلُْمتَّقِنَي )2( الَّ
يُْؤِمُنوَن بِالَْغيِْب﴾]البقرة[، ومن أعظم الغيب الذي 
آمن به املتقون اإلميان ابهلل تعاىل وما أخرب به عن نفسه 
واجلمال.  اجلالل  ونعوت  الكمال  العلية من صفات 

فأخرب سبحانه أنَّ من صفاته صفة الكالم، وهي اثبتة 
الالئق جبالله وعظمته، فكما أنَّ  الوجه  تعاىل على  له 
ذاته ختالف ذوات املخلوقني فكذلك صفاته ال تشابه 
َوُهَو  ٌء  َشْ َكِمثْلِهِ  ﴿لَيَْس  تعاىل:  قال  صفاهتم، 
مماثلة  تعاىل  فنفى  اْلَِصرُي﴾]الشورى:11[،  ِميُع  السَّ

غريه له يف كلِّ شيء، وأثبت لنفسه الصفات العلى.
تثبت أنَّ  اليت  القرآن والسنة مليئة ابألدلة  ونصوص 
هللا تعاىل يتكلم بكالم حقيقي مسموع، مىت شاء وكيف 
شاء ومبا شاء؛ ولذا آمن أهل السنة واجلماعة بذلك، 
ترضيه،  اليت  املثلى  للطريقة  وتعاىل  تبارك  هللا  وهداهم 

فأثبتوا هلل تعاىل ما أثبت لنفسه، ونفوا عنه ما أحلقه به 
ضالل البشر، الذين احنرفوا عن اجلادة يف ذلك، فزعموا 
أهنم ينزهون هللا، فوقعوا يف تشبيه هللا تعاىل ابملعدومات 
والناقصات، أو شبهوه ابملربوابت واملخلوقات، فكانت 
العدل، وكانوا  الوسط  طريقتهم يف ذلك ويف غريه هي 
َجَعْلَناُكْم  تعاىل يف قوله: }وََكَذِلَك  األحق بوصف هللا 
عليه  هللا  صلى  قال  َوَسطًا{]البقرة:143[،  أُمًَّة 
1422هـ،برقم:  العدل")البخاري،  "الوسط:  وسلم: 
والسنة  القرآن  نصوص  مع  تعاملوا  م  ألهنَّ ]4487[(؛ 
حبسب ما دل عليه ظاهرها، وجعلوه األصل؛ ألنَّ القرآن 
والسنة كالمها عريب اللسان، خاطب هللا تعاىل ورسوله 
هبما أمة عربية فيها العامي سليم اللسان، والعامل دقيق 
الكنه والكيفية  الفهم، فأثبتوا معاين الصفات، وفوضوا 
للذي أخرب أنه متصف بتلك الصفات تعاىل وتقدس.

اآلايت القرآنية اليت أثبتت هلل تعاىل صفة الكالم:
صفة  إثبات  على  تدل  القرآن  يف  آايت كثريٌة  وردت 
الكالم هلل تعاىل، وقد وردت بصيغ خمتلفة، كلها تدل 
ملن  مسموع  وأنَّ كالمه  يتكلم،  تعاىل  هللا  أنَّ  على 
ووردت  بتصاريفها،  الكالم  بصيغة  فوردت  خياطبهم، 
بصيغة القول بتصاريفها، ووردت بصيغة النداء كذلك، 

يلي: ما  اآلايت  تلك  ومن 
 ُ نَْزَل اللَّ

َ
ِيَن يَْكُتُموَن َما أ قَاَل تعاىل: ﴿إِنَّ الَّ

ولَئَِك َما 
ُ
وَن بِهِ َثَمًنا قَلِيًل أ ِمَن الِْكَتاِب َويَْشَتُ

يَُكّلُِمُهُم  َوَل  انلَّاَر  إِلَّ  ُبُطونِِهْم  ِف  ُكلُوَن 
ْ
يَأ

ِلٌم﴾
َ
ُ يَوَْم الْقَِياَمةِ َوَل يَُزّكِيِهْم َولَُهْم َعَذاٌب أ اللَّ

]البقرة:174[، فأخرب هللا تعاىل عمن اختصه بعلم مما 
اآلية كتم  ما يدخل يف  أنزله على رسله فكتمه، وأول 
وسلم  عليه  هللا  صلى  حممد  نبينا  لصفة  الكتاب  أهل 
اخلطاب  سياق  عليه  يدل  يف كتبهم، كما  املذكورة 
ألهل الكتاب يف اآلايت، فاستعاض ذلك احملروم عن 
من  ونشره ابخلسيس  بثه  يف  تعاىل  من هللا  األجر  نيل 
وكتمه،  تعاىل  أنزل هللا  ما  فحرف  الفاين  الدنيا  حطام 
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دخول  له  موجب  ذلك  أنَّ  الباقي،  عن  ابلفاين  وقنع 
وله كذلك  بعذاهبا،  يصطلي  وأن  القيامة  يوم  النار 
احلرمان من تكليم هللا تعاىل له يوم القيامة، تكليم رمحة 
يكرهه  مبا  يكلمه  أن  إال  يبق  فلم  ويشتهي،  حيب  مبا 
أخرب  والتخسيئة، كما  والتبكيت  والتحقري  التوبيخ  من 
ْخرِْجَنا ِمنَْها فَإِْن 

َ
تعاىل أهنم ينادون يف النار: ﴿َربََّنا أ

ُعْدنَا فَإِنَّا َظالُِموَن﴾  فيجيبهم تبارك وتعاىل بقوله: 
﴿اْخَسُئوا فِيَها َول تَُكّلُِموِن﴾ ]املؤمنون:108[، 
وال طهارة هلم من الذنوب واآلاثم، بل هلم عذاب موجع، 
ابن جرير  )انظر:  تعاىل.  إال هللا  إيالمه  مدى  يعلم  ال 

 .)329/3( الطربي،1420هـ-2000م، 
فصرحت اآلية أبنَّ هللا تعاىل يتكلم، وتكلمه مبشيئته 
مىت شاء؛ ولذا جيء ابلفعل املضارع الذي يدل على 
يوم  رمحة  للكفار كالم  تعاىل  لتكليم هللا  املطلق  النفي 
القيامة )ال يكلمهم هللا يوم القيامة(، ففيه إثبات تكليمه 
عباده يوم القيامة، وأنَّ من عذاب العصاة حرماهنم من 
ذلك، أي كالم الرمحة منه تعاىل، أمَّا املؤمنون فيكلمهم 
تعاىل كالم رمحة مبا حيبون، كما دلَّت على ذلك مجلة 

النصوص.
تَْكلِيًما﴾ ُموَس   ُ َوقَاَل جلَّ وعز: ﴿َوَكََّم اللَّ
]النساء:164[، فأخرب تعاىل مبا اختص به موسى عليه 
موسى  مسع  وقد  واسطة؛  بال  له  تكليمه  من  السالم 
املاضي  بصيغة  وجاء  له،  تعاىل  السالم كالم هللا  عليه 
)كلَّم هللا( النقضائه وحصوله، واستخدم املصدر املؤكد 
حال،  بكل  هنا  اجملاز  انتفاء  على  للداللة  )تكليًما( 
املظفر  أبو  املسموع.)انظر:  الكالم  حقيقة  املراد  وأنَّ 

.)502/1( السمعاين،1418هـ-1997م، 
إِّنِ  لِلَْمَلئَِكةِ  َربَُّك  قَاَل  سبحانه:﴿ِإَوذْ  َوقَاَل 
َتَْعُل فِيَها َمْن 

َ
رِْض َخلِيَفًة قَالُوا أ

َ
َجاِعٌل ِف اْل

ُيْفِسُد فِيَها َويَْسفُِك ادّلَِماَء َوَنُْن نَُسّبُِح ِبَْمِدَك 
َتْعلَُموَن﴾ َل  َما  ْعلَُم 

َ
أ إِّنِ  قَاَل  لََك  ُس  َوُنَقّدِ

بينه  اليت دارت  ]البقرة:30[، فأخرب تعاىل عن احملاورة 

جلَّ وعز وبني مالئكته الكرام يف شأن خلق آدم عليه 
الكالم،  حقيقة  على  يؤكد  ما  فيها  واستعمل  السالم، 
وأنه تعاىل يتكلم مىت شاء؛ إذ تكلم معهم يف ذلك احلني 
ألنَّه  مسموعة؛  وأصوات  حبروف  وأن كالمه  قبله،  ال 
استعمل صيغة )قال( وذلك    ال يكون عند اإلطالق 
إال بكالم ذا حروف ملفوظة، وذكر جماوبة القول بينه 
أنه  دال على  املقربني، وكل ذلك  تعاىل وبني مالئكته 
احلسني  مسموع.)انظر:  حقيقي  بكالم  يتكلم  تعاىل 

 .)78/1( البغوي،1417هـ-1997م، 
ابَْن  ِعيَس  يَا   ُ اللَّ قَاَل  سبحانه:﴿ِإَوذْ  َوقَاَل 
إِلََهنْيِ   َ ّمِ

ُ
َوأ ُِذوِن  اتَّ لِلنَّاِس  قُلَْت  نَْت 

َ
أ
َ
أ َمْرَيَم 

ْن 
َ
أ ِل  يَُكوُن  َما  ُسبَْحانََك  قَاَل   ِ اللَّ ُدوِن  ِمْن 

قُوَل َما لَيَْس ِل ِبَّقٍ إِْن ُكنُْت قُلُْتُه َفَقْد َعلِْمَتُه 
َ
أ

ْعلَُم َما ِف َنْفِسَك إِنََّك 
َ
َتْعلَُم َما ِف َنْفِس َوَل أ

هللا  فأخرب  الُْغُيوِب﴾]املائدة:116[،  ُم  َعلَّ نَْت 
َ
أ

عبادة  السالم يف شأن  عليه  لعيسى  تعاىل عن حماورته 
النصارى له وألمه من دون هللا، وجاء هنا بلفظ القول 
)قال(، للداللة على إثبات صفة الكالم هلل تعاىل؛ ألنَّ 
ملفوظة كما  إال على حروف  يدل  مل  أطلق  إذا  القول 
سبق، وأنَّه تعاىل يتكلم مىت شاء مبا شاء، لوروده بصيغة 
عيسى  رفع  بعد  وانتهائه  ذلك  )قال( حلصول  املاضي 
ابن  )انظر:  الطربي رمحه هللا  السالم كما رجحه  عليه 
أو   ،)236/11( الطربي،1420هـ-2000م،  جرير 
أنَّ ذلك سيحصل يوم القيامة، واستعمال املاضي عليه 
رمحه  ابن كثري  رجحه  ذلك كما  لتأكيد حصول  جاء 
هللا يف تفسريه. )انظر: أبو الفداء بن كثري، 1420هـ-

.)232/3( 1999م، 
نَْهُكَما َعْن 

َ
لَْم أ

َ
وقال تعاىل:﴿َونَاَداُهَما َربُُّهَما أ

لَُكَما  يَْطاَن  الشَّ إِنَّ  لَُكَما  قُْل 
َ
َوأ َجَرةِ  الشَّ تِلُْكَما 

نُْفَسَنا ِإَوْن لَْم 
َ
َعُدوٌّ ُمبنٌِي 22 قَاَل َربََّنا َظلَْمَنا أ

  23 اْلَاِسِيَن  ِمَن  نَلَُكوَننَّ  َوتَرَْحَْنا  نَلَا  َتْغفِْر 
ِف  َولَُكْم  َعُدوٌّ  ِلَْعٍض  َبْعُضُكْم  اْهبُِطوا  قَاَل 
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ِحنٍي﴾]األعراف[،  إَِل  َوَمَتاٌع  ُمْسَتَقرٌّ  رِْض 
َ
اْل

السالم  عليهما  لألبوين  ندائه  عن  تعاىل  هللا  فأخرب 
آدم وحواء بعد أن اقرتفا ما هنامها عنه من األكل من 
الشجرة، واستعمل لفظ النداء )اندامها( الذي ال حيتمل 
املاضي  بصيغة  وجاء  هلما،  مسموًعا  منه  إال كالًما 
)اندامها( حلصول ذلك يف ذلك احلني ال قبله، إشارة إىل 
أنَّه يتكلم مبا شاء مىت شاء سبحانه، مث ذكر احملاورة اليت 
حصلت بينه تعاىل وتقدس وبني آدم عليه السالم بلفظ 
1420هـ- الطربي،  جرير  ابن  )انظر:  لكما(.  )أقل 

.)355/12( 2000م، 
وقال جَّل وعز: }َواَنَديـَْناُه ِمْن َجاِنِب الطُّوِر اأْلَمْيَِن 
يًّا{]مرمي:52[، فأخرب تعاىل عن ندائه ملوسى  َوقـَرَّبـَْناُه جنَِ
كليمه عليه السالم، فناداه تعاىل بكالم مسموع مسعه 
أراد  حني  الطور  يف  ذلك  وكان  السالم،  عليه  موسى 
هللا تعاىل به الكرامة، والنداء ال يكون إال بصوت من 
املنادي مسموع للمنادى )انظر: ابن تيمية، 1416هـ، 
)531/6(، وإال ال يسمَّى نداًء، واآلية دالة على إثبات 
تكلم هللا تعاىل حبرف وصوت مسموع، وأنَّ ذلك متعلق 
مبشيئة هللا تعاىل يف أي وقت شاء سبحانه، مث يف قوله 
موسى  هللا كلم  أن  على  يدل  ما  سبق  ما  مع  )جنيًّا( 
فسمع تكليمه، وأن موسى كلم هللا تعاىل كذلك.)انظر: 
أبو املظفر السمعاين، 1418هـ-1997م، )298/3(.
واآلايت اليت وردت يف أثبات صفة الكالم هلل تعاىل غري 

ما ذكر كثري.
هلل  الكالم  صفة  إثبات  على  الدالة  النبوية  األحاديث 

تعاىل:
وأما األحاديث النبوية الدالة على إثبات صفة الكالم 

هلل تعاىل فكثرية كذلك، ومنها ما يلي:
عن أيب سعيد اخلدريِّ رضي هللا عنه، قال: قال النَّيبُّ 
: اي آدم، فيقول: لبَّيك  صلى هللا عليه وسلم: "يقول اللَّ
وسعديك، فـَيـَُنادى بصوٍت إنَّ اللَّ أيمرك أن خترج من 
ذريتك بعثًا إىل النَّار...".)البخاري، 1422هـ، برقم : 

]7483[. مسلم، 1334هـ، برقم: ]452[(.
وعن أيب هريرة رضي هللا عنه، قال: قال رسول اللَّ 
صلى هللا عليه وسلم: "إنَّ اللَّ تبارك وتعاىل إذا أحبَّ 
عبًدا اندى جربيل: إنَّ اللَّ قد َأَحبَّ فالاًن فَأِحبَّه، فُيِحبُّه 
جربيل، مثَّ ينادي جربيل يف السَّماء: إنَّ اللَّ قد َأحبَّ 
فالاًن فأِحبُّوه، فيحبُّه أهل السَّماء، ويوضع له القبول يف 
برقم: ]7485[.  أهل األرض".)البخاري، 1422هـ، 

مسلم، 1334هـ، برقم: ]6798[(.
وعن أيب هريرة: أنَّ رسول اللَّ صلى هللا عليه وسلم، 
قال: "يتعاقبون فيكم مالئكٌة ابللَّيل ومالئكٌة ابلنَّهار، 
يعرج  مثَّ  الفجر،  وصالة  العصر  صالة  يف  وجيتمعون 
الذين ابتوا فيكم، فيسأهلم وهو أعلم هبم: كيف تركتم 
وأتيناهم وهم  ُيصلُّون،  تركناهم وهم  فيقولون:  عبادي؟ 
 .]7486[ برقم:  1422هـ،  )البخاري،  يصلُّون". 

.)]1376[ برقم:  1334هـ،  مسلم، 
النَّيبِّ صلى هللا  عن  عنه،  هريرة رضي هللا  أيب  وعن 
عليه وسلم، قال: "بينما أيُّوب يغتسل عراياًن خرَّ عليه 
رجل جراٍد من ذهٍب، فجعل حيثي يف ثوبه، فنادى ربُّه: 
 ، اي أيُّوب أمل أكن أغنيتك عمَّا ترى؟ قال: بلى، اي ربِّ
1422هـ،  بركتك".)البخاري،  عن  يب  غىن  ال  ولكن 

.)]7493[ برقم: 
أنَّ رسول اللَّ صلى  وعن أيب هريرة رضي هللا عنه: 
هللا عليه وسلم قال: "ينزل ربُّنا تبارك وتعاىل كلَّ ليلٍة إىل 
فيقول:  اآلخر،  اللَّيل  ثلث  يبقى  نيا، حني  الدُّ السَّماء 
من  فأعطيه،  يسألين  من  له،  فأستجيب  يدعوين  من 
برقم:  1422هـ،  له".)البخاري،  فأغفر  يستغفرين 

.)]1723[ برقم:  1334هـ،  مسلم،   .]7494[
أنَّ رسول اللَّ صلى  وعن أيب هريرة رضي هللا عنه: 
هللا عليه وسلم قال: "قال رجٌل مل يعمل خريًا قطُّ: فإذا 
البحر،  البـَرِّ، ونصفه يف  مات فحّرُِقوه واْذُروا نصفه يف 
فواللَّ لئن قدر اللَّ عليه ليعذِّبنَّه عذااًب ال يعذِّبه أحًدا من 
العاملني، فأمر اللَّ البحر فجمع ما فيه، وأمر الربَّ فجمع 
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وأنت  خشيتك  من  قال:  فعلت؟  مل  قال:  مثَّ  فيه،  ما 
أعلم، فغفر له". )البخاري، 1422هـ،برقم: ]7506[. 

مسلم، 1334هـ، برقم: ]7081[(.
اللَّ  رسول  قال  قال:  عنه،  هللا  رضي  عبداللَّ  وعن 
صلى هللا عليه وسلم: "إنَّ آخر أهل اجلنَّة دخواًل اجلنَّة، 
وآخر أهل النَّار خروًجا من النَّار رجٌل خيرج حبًوا، فيقول 
له ربُّه: ادخل اجلنَّة، فيقول: ربِّ اجلنَّة مألى، فيقول له 
ذلك ثالث مرَّاٍت، فكلُّ ذلك يعيد عليه اجلنَّة مألى، 
مراٍر".)البخاري،  عشر  نيا  الدُّ مثل  لك  إنَّ  فيقول: 
برقم:  1334هـ،  مسلم،   .]7511[ 1422هـ.برقم: 

.)]370[
وعن عديِّ بن حامٍت رضي هللا عنه، قال: قال رسول 
اللَّ صلى هللا عليه وسلم: "ما منكم أحد إالَّ سيكلِّمه 
يرى  فال  منه  أمين  فينظر  ترمجاٌن،  وبينه  بينه  ليس  ربُّه 
إالَّ ما قدَّم من عمله، وينظر أشأم منه فال يرى إالَّ ما 
تلقاء وجهه،  النَّار  إالَّ  يرى  فال  يديه  بني  وينظر  قدَّم، 
فاتَّقوا النَّار ولو بشقِّ ترٍة".)البخاري، 1422هـ، برقم: 

.)]2311[ برقم:  1334هـ،  مسلم،   .]7512[
وعن عبد اللَّ بن مسعود رضي هللا عنه، قال: جاء 
القيامة جعل  يوم  إذا كان  إنَّه  فقال:  اليهود،  حرٌب من 
اللَّ السَّموات على إصبٍع، واألرضني على إصبٍع، واملاء 
والثَّرى على إصبٍع، واخلالئق على إصبٍع، مثَّ يهزُّهنَّ، مثَّ 
النَّيبَّ صلى هللا  يقول: أان امللك أان امللك، فَلقد رأيت 
عليه وسلم يضحك حىتَّ بدت نواجذه تعجًُّبا وتصديقا 
لقوله. )البخاري، 1422هـ، برقم: ]7513[. مسلم، 

برقم: ]7147[(. 1334هـ، 
وعن صفوان بن حمرٍز، أنَّ رجاًل سأل ابن عمر رضي 
هللا عنه، كيف مسعت رسول اللَّ صلى هللا عليه وسلم 
حىتَّ  ربِّه  من  أحدكم  "يدنو  قال:  النَّجوى؟  يف  يقول 
فيقول:  وكذا؟  أعملت كذا  فيقول:  عليه،  يضع كنفه 
فيقّرِره،  نعم،  فيقول:  وكذا؟  عملت كذا  ويقول:  نعم، 
نيا، وأان أغفرها لك  مثَّ يقول: إيّنِ سرتت عليك يف الدُّ

اليوم".)البخاري، 1422هـ، برقم: ]7514[. مسلم، 
.)]7115[ برقم:  1334هـ، 

فهذه مجلة مباركة من أصح األحاديث الثابتة الدالة 
على إثبات صفة الكالم هلل تعاىل، وأنه يتكلم سبحانه 
وإال  شاء،  وكيف  شاء  ومبا  شاء  مىت  مسموع  بكالم 
فاألحاديث الدالة على ذلك سواها كثري، مما اعتىن أئمة 
السنة بذكره يف كتبهم، كاإلمام البخاري يف صحيحه، 
السنن  وأصحاب  صحيحه،  يف  مسلم  اإلمام  وكذلك 
أئمة  ألفها  اليت  الكتب  وكذلك  واملعاجم،  واملسانيد 
السلف رمحهم هللا تعاىل يف الرد على اجلهمية وغريهم، 
كالرد على اجلهمية لإلمام أمحد بن حنبل، وخلق أفعال 
العباد لإلمام البخاري، وكتاب السنة لعبدهللا بن اإلمام 
الكربى البن  الشريعة لآلجري، واإلابنة  أمحد، وكتاب 
بطة، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي 

وغريهم كثري.
املطلب الثاين: القرآن كالم هللا تعاىل:

تعاىل  هلل  أنَّ  الواضح  الصريح  ابلنص  ثبت  أن  بعد 
وأنه  وكماله،  بعظمته  الالئق  الوجه  على  الكالم  صفة 
فليعلم  تعاىل تكلم ويتكلم مبا شاء مىت شاء سبحانه، 
القرآن الكرمي، وأنَّ  أنَّ من مجلة ما تكلم هللا تعاىل به 
نصوص القرآن والسنة صرحية واضحة يف إثبات ذلك؛ 
ولذا وقع إمجاع السلف رمحهم هللا تعاىل على ذلك، ومل 
خيالف فيه إال من احنرف عن جادة الصواب بعد القرون 
الدالة على ذلك  املفضلة كما سريد، ومن مجلة األدلة 

ما يلي:
أدلة القرآن الدالة على أنَّ القرآن كالم هللا تعاىل:

تعدَّدت األدلة القرآنية الدالة على أن القرآن الكرمي كالم 
هللا تعاىل، ومن ذلك:

 ِ َها انلَّاُس إِّنِ رَُسوُل اللَّ يُّ
َ
قول هللا تعاىل:﴿قُْل يَا أ

رِْض 
َ
َماَواِت َواْل ِي َلُ ُملُْك السَّ إَِلُْكْم َجِيًعا الَّ

ِ َورَُسوِلِ  َل إَِلَ إِلَّ ُهَو ُيِْي َوُيِميُت فَآِمُنوا بِاللَّ



35 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، ع2، ص ص 29-60،  جامعة تبوك )1442هـ/2021م(

َواتَّبُِعوهُ  َوَكَِماتِهِ   ِ بِاللَّ يُْؤِمُن  ِي  الَّ  ِّ ّمِ
ُ
اْل  ِ انلَِّبّ

هللا  فأمر  َتْهَتُدوَن﴾]األعراف:158[،  لََعلَُّكْم 
تعاىل نبيه حممًدا صلى هللا عليه وسلم الذي بعث بدعوة 
عامة جلميع الناس، ال كما كان األنبياء قبله يبعثون إىل 
أقوامهم أن يعلن هذه الدعوة العامة، ويصدع أبنه مرسل 
من هللا تعاىل املالك للسموات واألرض ومن فيها، املدبر 
املصرف هلما، املستحق لأللوهية املنفرد ابلربوبية اليت من 
مقام  واإلماتة، مث زكى  والرزق  اإلجياد  أخص مظاهرها 
وكلماته  تعاىل  مؤمن ابهلل  أبنه  الكرمي  األمي  النيب  هذا 
القرآن  أزكاها وأكملها  واليت من  تعاىل،  تكلم هللا  اليت 
وجعل  وسلم،  عليه  هللا  صلى  حممًدا  به  اختص  الذي 
سبحانه سبيل اهلداية يف اتباع طريقة نبيه صلى هللا عليه 
1420هـ،  الطربي،  )انظر:  ركابه.  يف  والسري  وسلم، 
القرآن  أن  يف  صريح  نص  اآلية  فهذه   .))170/13(

الكرمي كالم هللا تعاىل.
َحٌد ِمَن الُْمْشِكنَِي اْسَتَجاَرَك 

َ
وقول تعاىل:﴿ِإَوْن أ

ِ﴾]التوبة:6[، فخاطب  َم اللَّ ِجْرهُ َحتَّ يَْسَمَع َكَ
َ
فَأ

يف  له  تبع  وأمته  وسلم،  عليه  نبيه صلى هللا  تعاىل  هللا 
املشركني،  من  األمان  طلب  من  يـَُؤمَِّن  أبن  اخلطاب، 
وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  على  أنزل  ما  على  ليطلع 
غالبهم  ألنَّ  الكرمي؛  القرآن  وهو  تعاىل،  هللا  من كالم 
ليس كالم بشر،  أيقنوا أبنه  فإذا مسعوه  جيهلون ذلك، 
تبارك وتعاىل، ولذا ورد عن  البشر  وإمنا هو كالم رب 
مجلة من الصحابة الكرام رضي هللا عنهم ومن بعدهم 
منه،  عليهم  تلي  مبا  للقرآن، وأتثرهم  االستجابة  سرعة 
أبذى  ميس  أن  غري  من  موطنه،  إىل  أُمِّن  من  يعاد  مث 
من املسلمني.)انظر: أبو املظفر السمعاين، 1418هـ، 

.)289/2(
فذكر تعاىل أبنَّ القرآن الكرمي كالمه. 

ِمْن  الُْقُدِس  ُروُح  َلُ  نَزَّ وعزَّ:﴿قُْل  جلَّ  وقوله 
ى  ِيَن آَمُنوا َوُهًدى َوبُْشَ َرّبَِك بِاْلَّقِ ِلُثَّبَِت الَّ
لِلُْمْسلِِمنَي﴾]النحل:102[، فأمر هللا نبيه صلى هللا 

عليه وسلم أبن يعلن أبنَّ القرآن الكرمي ليس كالمه وال 
كالم روح القدس جربيل عليه السالم، وإمنا مهمتهما 
والضمري  به،  نزل  أي  )نزَّله(  فقال:  الناس،  إىل  تبليغه 
يعود للقرآن، مث بني ابتداء القرآن، وأنه ابتدأ من عند من 
تكلَّم به، وهو هللا تعاىل؛ ولذا قال: )من ربك(، للداللة 
على أن القرآن كالم هللا تعاىل، ولذا قال السلف: القرآن 
كالم هللا تعاىل، منه بدأ، أي هو الذي تكلم به حقيقة.
ابن   .)44/5( 1417هـ-1997م،  البغوي،  )انظر: 

تيمية، 1416هـ، )117/12(.
وقوله سبحانه:﴿َسَيُقوُل الُْمَخلَُّفوَن إَِذا انَْطلَْقُتْم 
يُرِيُدوَن  نَتَّبِْعُكْم  َذُرونَا  ُخُذوَها 

ْ
ِلَأ َمَغانَِم  إَِل 

َكَذلُِكْم  تَتَّبُِعونَا  لَْن  قُْل   ِ اللَّ َم  َكَ لُوا  ُيَبّدِ ْن 
َ
أ

ُ ِمْن َقبُْل فََسَيُقولُوَن بَْل َتُْسُدوَنَنا بَْل  قَاَل اللَّ
فأخرب  قَلِيًل﴾]الفتح:15[،  إِلَّ  َيْفَقُهوَن  َل  َكنُوا 
هللا تعاىل عن ترد املنافقني، وأنَّ اإلميان مل يدخل قلوهبم، 
وإمنا هم طالب دنيا، فعند حاجة اإلسالم هلم يف حرب 
وقتال وحنوه خينسون وال يشاركون، بل على العكس، هم 
يف هذه احلالة جيدوهنا فرصة للنيل من اإلسالم، والفت 
يف عضد أهله، وإذا جاء وقت املغنم وعز اإلسالم وغلبته 
أقبلوا مسرعني مدعني أبهنم مؤمنني، يريدون أن يشاركوا 
املؤمنني فيما منَّ هللا به عليهم، فأمر هللا نبيه أبن مينعهم 
من ذلك، معاقبة هلم جبنس عملهم، وملا سبق من كالم 
اخللص يف  اإلميان  أهل  أنزله يف وعد  الذي  وقرآنه  هللا 
احلديبية ابلنصر واملغنم يف خيرب كما رجه الطربي )انظر: 
الطربي، 1420هـ. 2000م، )215/22(، وذلك يف 
يـَُباِيُعوَنَك  ِإْذ  اْلُمْؤِمِننَي  َعِن   ُ قوله تعاىل:﴿َلَقْد َرِضَي اللَّ
حَتَْت الشََّجَرِة فـََعِلَم َما يف قـُُلوهِبِْم فَأَنـَْزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم 
َوَأاَثبـَُهْم فـَْتًحا َقرِيًبا )18( َوَمَغاِنَ َكِثريًَة أَيُْخُذونـََها وََكاَن 
ُ َعزِيزًا َحِكيًما﴾]الفتح[.)انظر: ابن كثري، 1420هـ.  اللَّ

1999م، )337/7(.
فأخرب تعاىل أبن القرآن كالمه تعاىل.

تعاىل  القرآن كالم هللا  أنَّ  الدالة على  ومن اآلايت 
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غري ما سبق ما يلي:
َيْسَمُعوَن  ِمنـُْهْم  َفرِيٌق  }َوَقْد َكاَن  تعاىل:  هللا  قول 
يـَْعَلُموَن{ بـَْعِد َما َعَقُلوُه َوُهْم  َكاَلَم اللَِّ مُثَّ حُيَّرُِفونَُه ِمْن 

جِلِرْبِيَل  َعُدوًّا  عز وجل:﴿َمْن َكاَن  وقوله  ]البقرة:75[، 
وقوله  ﴾]البقرة:97[،  اللَِّ إبِِْذِن  قـَْلِبَك  َعَلى  نـَزََّلُه  فَِإنَُّه 
ُمَباَرٌك{]األنعام:92[،  أَنـَْزْلَناُه  ِكَتاٌب  }َوَهَذا  تعاىل: 
وَقوَله تـََعاىَل:﴿أَفـََغيـَْر اللَِّ أَبـَْتِغي َحَكًما َوُهَو الَِّذي أَنـَْزَل 
إلَْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصَّاًل َوالَِّذيَن آتـَيـَْناُهُم اْلِكَتاَب يـَْعَلُموَن 
﴾]األنعام:114[، وغريها من  أَنَُّه ُمنـَزٌَّل ِمْن َربَِّك اِبحلَْقِّ

اآلايت.
األحاديث النبوية واآلاثر السلفية يف إثبات أن القرآن 

كالم هللا تعاىل:
وردت مجلة من األحاديث النبوية واآلاثر السلفية يف 
بيان أن القرآن الكرمي كالم هللا تعاىل، وقد اعتىن األئمة 
رمحهم هللا تعاىل جبمع تلك األحاديث واآلاثر يف كتبهم 
األحاديث  تلك  ومن  اجلهمية،  على  فيها  ردوا  اليت 

واآلاثر ما يلي:
قال: كان  عنه،  هللا  رضي  عبدهللا  بن  جابر  عن 
النَّاس  على  نفسه  يعرض  وسلم  عليه  هللا  صلى  النَّيبُّ 
ابملوقف فيقول: "هل من رجٍل حيملين إىل قومه، فإنَّ 
".)أمحد بن حنبل،  قريًشا قد منعوين أن أبلِّغ كالم ريبِّ
1421هـ،برقم: ]15192[ إبسناد صحيح. أبو داود 
الرتمذي،   .]4734[ برقم:  بدون،  ط:  السجستاين، 
1395هـ-1975م، برقم: ]2925[. ابن ماجة، ط: 
1411هـ-1990م،  احلاكم،   .]201[ برقم:  بدون، 
برقم: ]4220[، وصححه ووافقه الذهيب وقال: على 

ومسلم(. البخاري  شرط 
نيار بن ُمكرم رضي هللا  الزُّبري، عن  بن  وعن عروة 
أهل  من  قوًما  قاول  عنه  هللا  رضي  بكٍر  أاب  أنَّ  عنه، 
مكَّة على أنَّ الرُّوم تغلب فارس، فغلبت الرُّوم فارس، 
فقرأها عليهم، فقالوا: كالمك هذا أم كالم صاحبك؟ 
ولكنَّه كالم  صاحيب؛  وال كالم  بكالمي  ليس  قال: 

1406هـ- أمحد،  اإلمام  بن  )عبدهللا  وجلَّ.  عزَّ  اللَّ 
برقم:  بدون،  ط:  البخاري،   .]97[ برقم:  1986م، 
]94[. البيهقي، 1413هـ-1993م، برقم: ]510[، 
بدون،  ط:  بطة،  ابن  صحيح(.  إسناد  )هذا  وقال: 
برقم:  خزمية،1414هـ-1994م،  ابن   .]41[ برقم: 

.)]329[
وعن أيب الزَّعراء، قال: قال عمر بن اخلطَّاب رضي 
فضعوه   ، اللَّ هو كالم  ا  إمنَّ القرآن  هذا  إنَّ  عنه:  هللا 

.)]22[ برقم:  بدون،  ط:  بطة،  )ابن  مواضعه. 
عمر  مسعت  قال:   ، السُّلميِّ الرَّمحن  عبد  أيب  وعن 
النَّاس  أيّها  منربه:  على  يقول  اللَّ  رمحه  اخلطَّاب،  بن 
على  عطفتموه  ما  فألعرفنَّ   ، اللَّ القرآن كالم  هذا  إنَّ 
النَّاس،  رقاب  له  خضعت  قد  اإلسالم  فإنَّ  أهوائكم، 
فدخلوه طوًعا وكرًها، وقد وضعت هلم السُّنن، ومل ُترتك 
مثااًل، إالَّ أن يكفر عبٌد عمد عنٍي، فاتَّبعوا وال تبتدعوا، 
فقد كفيتم، اعملوا مبحكمه، وآمنوا مبتشاهبه. )عبدهللا 
بن أمحد، 1406هـ-1986م، برقم: ]98[. ابن بطة، 

.)]23[ برقم:  ط:بدون، 
عن الضَّحَّاك، عن عبداللَّ بن مسعوٍد رضي هللا عنه، 
، فال ختلطوا به       ما ليس منه.  قال: القرآن كالم اللَّ

)ابن بطة، ط: بدون، برقم: ]25[(.
األرتِّ  بن  أخذ خبَّاب  قال:  نوفٍل،  بن  فروة  وعن 
بيدي، فقال: اي هناه تقرَّب إىل اللَّ مبا استطعت، فإنَّك 
من كالمه.  إليه  أحبَّ  بشيٍء  اللَّ  إىل  تتقرَّب  لست 
)البخاري، ط: بدون، برقم: ]93[. عبدهللا بن اإلمام 
الاللكائي،   .]96[ برقم:  أمحد، 1406هـ-1986م، 

.)]558[ برقم:  1423هـ، 
وعن ابن أيب مليكة قال: كان عكرمة بن أيب جهل 
ويقول: كالم ريب  على وجهه  فيضعه  املصحف  أيخذ 
1406هـ-1986م،  أمحد،  بن  )عبدهللا  ريب.  كالم 

.)]92[ برقم: 
قالت  أهنا  عنها  املؤمنني رضي هللا  أم  عائشة  وعن 
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أحقر  نفسي كان  لشأين يف  اإلفك:  لقصة  روايتها  يف 
من أن يُتكلَّم اللَّ يفَّ أبمٍر. )البخاري، 1422هـ، برقم: 

.)]7120[ برقم:  1334هـ،  مسلم،   .]4141[
وكانت أمساء بنت أيب بكٍر رضي هللا عنها، إذا مسعت 
.)عبدهللا بن أمحد بن  القرآن قالت: كالم ريبِّ ، كالم ريبِّ

حنبل،1406هـ-1986م، برقم: ]95[(.
على  القرآن  فضل   : السُّلميُّ الرَّمحن  عبد  أبو  وقال 
بن  )عبدهللا  خلقه.  على  الرَّب  الكالم كفضل  سائر 

 .)]96[ برقم:  أمحد،1406هـ-1986م، 
وعن سفيان بن عيينة قال: ال حنسن غري هذا: القرآن 
﴿فََأِجرُه َحىَت َيْسَمَع َكالَم هللا﴾ ﴿يُرِيُدوَن َأْن  كالم اللَّ
1406هـ- أمحد،  بن  ﴾.)عبدهللا  اللَِّ َكاَلَم  يـَُبدُِّلوا 

1986م، برقم: ]124[. الاللكائي، 1423هـ، برقم: 
.)]581[

زيد  بن  محَّاد  قال: مسعت  عارٍم  النُّعمان  أيب  وعن 
يقول: القرآن كالم اللَّ عزَّ وجلَّ، أنزله جربيل من عند 
أمحد، 1406هـ-1986م،  بن  )عبدهللا  العاملني.  ربِّ 
برقم: ]129[. الاللكائي، 1423هـ، برقم: ]582[(.
وقال ابن عيينة: رأيت ابن إدريس قائًما عند كتَّاٍب 
قلت: ما تفعل اي أاب حممٍَّد ههنا؟ قال: أمسع كالم ريبِّ 
من يف هذا الغالم.)البخاري، ط: بدون، برقم: ]62[(.

القرآن  أنَّ  إثبات  يف  رويت  اليت  اآلاثر  بعض  هذه 
كالم هللا تعاىل، وغريها كثري، اعتىن األئمة إبخراجه يف 
كتب الرد على املبتدعة الذين حادوا عن احلق يف هذه 
املسألة، وذكرت مجلة منها يف املطلب السابق، وكذلك 
كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغريهم 

من أئمة أهل السنة واجلماعة. 
السالم  عليه  جربيل  حتمل  كيفية  الثاين:  املبحث 

تعاىل: هللا  عن  الكرمي  للقرآن 
املطلب األول: األقوال الواردة يف هذه املسألة:

نصُّ القرآن الكرمي كما سبق على أنَّ هلل تعاىل صفة 
الكالم الالئقة جبالله وعظمته، واليت ال تشابه صفات 

ٌء َوُهَو  املخلوقني، كما قال تعاىل:﴿لَيَْس َكِمثْلِهِ َشْ
ِميُع اْلَِصرُي﴾]الشورى:11[، كذلك سبق تقرير  السَّ
القول  القرآن الكرمي كالم هللا تعاىل؛ ولذا كان هو  أنَّ 
من  الشرعية  النصوص  عليه  دلت  ما  حسب  املعترب 
القرآن والسنة، وعليه فال عربة بقول من خالف يف هذه 
املسألة وهم املعتزلة الذين زعموا أن القرآن خملوق، بناء 
على وهم تومهوه يف أن إثبات صفات هللا تعاىل يستلزم 
تشبيهه خبلقه، فقاسوا الغائب هلم وهو هللا تعاىل على 
والرد عليها  املخلوق، وبسط شبههم  الشاهد هلم وهو 
مبسوط يف كتب العقيدة، وهو خارج عن أصل مسألتنا 

فال نطول البحث به.
ابلرجوع إىل املصادر اليت ذكرت مسألة كيفية محل 
جربيل عليه السالم للقرآن الكرمي جند أبن العلماء مع 
اختالف عقائدهم تعددت أقواهلم يف هذه املسألة، وقبل 
جنمل  للحق  املخالفة  األقوال  وردِّ  فيها  أقواهلم  تفصيل 

األقوال الواردة فيها فيما يلي: 
ابلوحي  املوكل  امللك  وهو  السالم  عليه  جربيل  إنَّ 

مباشرة.  تعاىل  هللا  من  الكرمي  القرآن  مسع 
عليه  إسرافيل  من  القرآن  أخذ  السالم  عليه  إن جربيل 

السالم.
إن هللا تعاىل خلق جلربيل عليه السالم مسًعا لكالمه 
يف السماء، مث أقدره على عبارة يعرب هبا عن ذلك الكالم 

القدمي.
يف  بنظم كالمه  مقطعة  أصوااًت  خلق  تعاىل  هللا  إنَّ 
جسم خمصوص، فتلقَّفه جربيل عليه السَّالم، وخلق هللا 
تعاىل له علًما ضروراًي أبنَّه هو العبارة املؤدية ملعىن ذلك 

القدمي. الكالم 
إنَّ جربيل عليه السالم تلقف القرآن يف السماء تلقًفا 
اليقني  من  نفسه  يف  تعاىل  هللا  جعل  ما  مع  روحانًيا، 

بكون ما تلقفه كالم هللا تعاىل، وهو اإلهلام.
إنَّ جربيل عليه السالم أخذ القرآن من اللوح احملفوظ، 
فقرأه فيه، وحفظه منه، مث نزل به على النيب صلى هللا 
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عليه وسلم مؤداًي له.
إنَّ هذه املسألة من املتشابه الذي مل يبني لنا معناه، 

فنؤمن به ونكل كيفيته هلل تعاىل.
هذه مجلة األقوال اليت وقفت عليها يف هذه املسألة، 
وبتجاوز القول األول سأانقش ابقي األقوال قواًل قواًل،  
بُنيت عليه، ومن قال هبا، وما  الذي  بيان األصل  مع 
يرتتب عليها، مث انتقل إىل حترير القول األول يف املطلب 

اآليت.
أواًل: األصل الذي بُنيت عليه األقوال:

قبل مناقشة األقوال البد من التنبيه على أنَّ األصل 
الذي بُنيت عليه جلُّ هذه األقوال من الثاين إىل األخري 
تعاىل،  االختيارية هلل  الفعلية  الصفات  إثبات  من  الفرار 
يتكلم  تعاىل  هللا  أنَّ  أي  الكالم،  صفة  حقيقة  ومنها 
بكالم متجدد منه متعلق مبشيئته، زعًما أبن إثبات ذلك 
يستلزم قيام احلوادث به تعاىل، فجعلوا صفات هللا تعاىل 
الفعلية االختيارية ومنها صفة الكالم حوادث، وبناء على 
حادث  فهو   احلوادث  عن  خيلوا  ال  ما  أن  يف  أصلهم 
نفوا حقيقة صفة الكالم عن هللا تعاىل وابقي الصفات 
الفعلية االختيارية، وهذه األقوال منها ما قال به بعض 
يف  أصلهم  مع  متماشي  وهو  اخلامس،  املعتزلة كالقول 
الكالبية واألشاعرة  به  قال  ما  القرآن خملوق، ومنها  أنَّ 
كباقي األقوال كما سيتضح يف نسبة األقوال.)انظر: ابن 
1422هـ- املوصلي،   .)140/12( 1416هـ،  تيمية، 

قبلهم  من  والكالبية  واألشاعرة   .)498( 2001م، 
خملوق  القرآن  أن  يف  املعتزلة  قول  بني  يوفقوا  أن  أرادوا 
وقول أهل السنة يف أن هللا تعاىل يتكلم مىت شاء كيف 
شاء بكالم مسموع، وأنَّ القرآن كالمه، تكلَّم به حبرف 
فجاءوا  مباشرة،  منه  السالم  عليه  مسعه جربيل  وصوت 
الكالم  بقول يف ظاهره اإلثبات ويف حقيقته نفي صفة 
القدمي، مث قالت  النفسي  عن هللا تعاىل، فقالوا ابلكالم 
القدمي،  النفسي  القرآن حكاية عن كالمه  الكالبية أبنَّ 
النفسي  عن كالمه  عبارة  القرآن  أبنَّ  األشاعرة  وقالت 

األمر  حقيقة  أبن  يتبني  والفحص  التأمل  وعند  القدمي، 
ابن  )انظر:  النتيجة.  يف  املعتزلة  عن  خيتلفون  ال  أهنم 

.)121/12( تيمية،1416هـ، 
اثنًيا: نسبة األقوال إىل قائليها:

جلُّ األقوال السابقة لألشاعرة، فهم ملا قالوا إبثبات 
الكالم النفسي القدمي اصطدموا بنصوص القرآن والسنة 
اليت تثبت أن هللا تعاىل يتكلم بكالم متجدد مسموع ملن 
املالئكة  حماورة  يف  تعاىل  وتعاىل، كقوله  تبارك  خياطبهم 
َربَُّك  قَاَل  السالم:﴿ِإَوذْ  عليه  آدم  خلق  شأن  يف 
قَالُوا  َخلِيَفًة  رِْض 

َ
اْل ِف  َجاِعٌل  إِّنِ  لِلَْمَلئَِكةِ 

ادّلَِماَء  َويَْسفُِك  فِيَها  ُيْفِسُد  َمْن  فِيَها  َتَْعُل 
َ
أ

ْعلَُم 
َ
أ ُس لََك قَاَل إِّنِ  َوَنُْن نَُسّبُِح ِبَْمِدَك َوُنَقّدِ

َما َل َتْعلَُموَن﴾]البقرة:30[، وقال سبحانه يف سورة 
ا  احلجر:﴿ِإَوذْ قَاَل َربَُّك لِلَْمَلئَِكةِ إِّنِ َخالٌِق بََشً
]احلجر:28[،  َمْسُنوٍن﴾  َحٍَإ  ِمْن  َصلَْصاٍل  ِمْن 
 ُ وكقوله تعاىل يف تكليمه ملوسى عليه السالم:﴿َوَكََّم اللَّ
فيها  اليت  تَْكلِيًما﴾]النساء:164[،واآلايت  ُموَس 
نداء من هللا تعاىل لعباده، مثل قوله تعاىل يف شأن األبوين 
نَْهُكَما َعْن 

َ
لَْم أ

َ
عليهما السالم:﴿َونَاَداُهَما َربُُّهَما أ

لَُكَما  يَْطاَن  الشَّ إِنَّ  لَُكَما  قُْل 
َ
َوأ َجَرةِ  الشَّ تِلُْكَما 

نُْفَسَنا ِإَوْن لَْم 
َ
َعُدوٌّ ُمبنٌِي )22( قَاَل َربََّنا َظلَْمَنا أ

َتْغفِْر نَلَا َوتَرَْحَْنا نَلَُكوَننَّ ِمَن اْلَاِسِيَن )23( قَاَل 
رِْض 

َ
اْهبُِطوا َبْعُضُكْم ِلَْعٍض َعُدوٌّ َولَُكْم ِف اْل

َتَْيْوَن  فِيَها  قَاَل   )24( ِحنٍي  إَِل  َوَمَتاٌع  ُمْسَتَقرٌّ 
َوفِيَها َتُموتُوَن َوِمنَْها ُتْرَُجوَن﴾ ]األعراف[، وغريها 

اآلايت. من 
ويف السنة ما روى البخاري عن أيب هريرة رضي هللا 
عنه أنَّ رسول اللَّ صلى هللا عليه وسلم قال: "يتعاقبون 
فيكم مالئكة ابللَّيل ومالئكة ابلنَّهار، وجيتمعون يف صالة 
العصر وصالة الفجر، مثَّ يعرج الَّذين ابتوا فيكم، فيسأهلم 
تركناهم  فيقولون:  عبادي؟  تركتم  هبم: كيف  أعلم  وهو 
وهم يصلُّون، وأتيناهم وهم يصلُّون")البخاري.1422هـ. 
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برقم ]7486[. 1334هـ. برقم ]1376[(، وغريها من 
النصوص.

فاحتاجوا أن خَيّرِجوا هذه النصوص خترجًيا ال ينقض 
تعاىل كالم نفسي قدمي،  أن كالم هللا  إثبات  قوهلم يف 
عليه  جربيل  محل  مسألة  يف  السابقة  ابألقوال  فقالوا 
هللا  غريها كتكليم  ويف  تعاىل،  هللا  عن  للقرآن  السالم 
احلقيقي  اإلثبات  من  فرارًا  السالم،  عليه  ملوسى  تعاىل 

تعاىل.  هلل  الكالم  لصفة 
وتفصيل نسبة األقوال لقائليها ما يلي:

القول األول: إنَّ جربيل عليه السالم أخذ القرآن 
من إسرافيل عليه السالم. 

للفتاوى  احلاوي  يف  السيوطي  ذكره  القول  هذا 
)397/1(، وتبعه فيه الرملي يف فتاواه كذلك )الرملي، 
آاثرًا  السيوطي  ذكر  وقد   ،)228/4( بدون،  ط: 
يف  حجة  هبا  تقوم  ال  آاثر  وكلها  عليه،  هبا  استشهد 
مسألة غيبية كهذه املسألة؛ ألهنا آاثر موقوفة على من 
أن  عن  فضاًل  عنهم،  هللا  رضي  الكرام  الصحابة  دون 
أثر  إال  عليه وسلم،  النيب صلى هللا  إىل  مرفوعة  تكون 
واحد ذكره عن ابن عباس رضي هللا عنه، قال رضي هللا 
عنه: بينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومعه جربيل 
عليه السالم يناجيه إذ انشق أفق السماء، فأقبل جربيل 
يدنو من األرض ويتمايل، فإذا ملك قد مثل بني يدي 
النيب صلى هللا عليه وسلم فقال : "اي حممد، أيمرك ربك 
أن ختتار بني نيب عبد أو ملك نيب؟ فأشار جربيل إيلَّ 
عبد  فقلت:  أنه يل انصح،  فعرفت  تواضع.  أن  بيده: 
نيب. فعرج ذلك امللك إىل السماء، فقلت: اي جربيل، 
قد كنُت أردت أن أسألك عن هذا، فرأيت من حالك 
ما شغلين عن املسألة، فمن هذا اي جربيل؟ قال: هذا 
يديه صافًا قدميه ال  يوم خلقه بني  إسرافيل خلقه هللا 
نور  منها  ما  نورًا،  الرب سبعون  وبني  بينه  طرفه،  يرفع 
يكاد يدنو منه إال احرتق. بني يديه لوح فإذا أذن هللا 
يف شيء يف السماء أو يف األرض ارتفع ذلك فضرب 

جبهته فينظر فإن كان ذلك من عملي أمرين به، وإن 
عمل  من  وإن كان  به،  أمره  ميكائيل  عمل  من  كان 
ملك املوت أمره به. قلت : اي جربيل، على أي شيء 
أنت؟ قال : على الريح واجلنود. قلت: على أي شيء 
ميكائيل؟ قال : على النبات والقطر. قلت : على أي 
شيء ملك املوت؟ قال: على قبض األنفس، وما ظننته 
من  خوفًا  إال  مين  رأيت  الذي  وما  الساعة.  لقيام  إال 
قيام الساعة".)الطرباين، ط: بدون، برقم ]12061[. 

.)]155[ برقم  1423هـ-2003م،  البيهقي، 
بدراسة هذا األثر يتبني ما يلي:

من  ألنَّه  به حجة؛  تقوم  ال  األثر ضعيف  هذا  أنَّ 
رواية حممد بن أيب ليلى، وهو احلكم بن ظهري الفزاري، 
وأقوال األئمة على تضعيفه وترك حديثه )احلافظ املزي، 
حجر:  ابن  قال   ،)99/7( 1980م،  1400هـ- 
معني(.)ابن حجر،  ابن  واهتمه  ابلرفض،  رمي  )مرتوك 
الزوائد  جممع  اهليثمي يف  وضعفه   ،)262( 1406هـ، 

 .)583/8( 1412ه.  )اهليثمي، 
أورده  ما  قبول  وفرض  األثر،  صحة  فرض  مع  أنه 
عليه  جربيل  أنَّ  على  هبا  استدل  آاثر  من  السيوطي 
السالم أخذ القرآن عن إسرافيل عليه السالم، ال دليل 
أنَّ  عليه  دلت  ما  غاية  إذ  إليه،  ذهب  ما  على  فيها 
إسرافيل عليه السالم مبلغ جلربيل وميكائيل وملك املوت 
ما أراد هللا تعاىل منهم يف شأن تدبري األمور املناطة هبم، 
وهلذا ورد يف األثر السابق: "قلت : اي جربيل، على أي 
شيء أنت؟ قال : على الريح واجلنود"، أما شأن القرآن 
النصوص من  له، مع ما دلت عليه  تتطرق اآلاثر  فلم 
كون جربيل عليه السالم أخذه عن هللا تعاىل مباشرة، 

سيأيت. كما 
القول الثاين: إنَّ هللا تعاىل خلق جلربيل عليه السالم 
مسًعا لكالمه يف السماء، مث أقدره على عبارة يعرب هبا 

عن ذلك الكالم القدمي. 
يف  والرازي  املستصفى  يف  الغزايل  القول  هذا  ذكر 
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ومعناه  األشاعرة،  علماء  من  وكالمها  الكبري،  التفسري 
أنَّ هللا تعاىل جعل جلربيل عليه السالم مسًعا لكالمه يف 
وأصوااًت، كما  يكون مسع حروفًا  أن  غري  من  السماء، 
مثَّ  قوله:  الرازي  من كالم  عليه  ودل  الغزايل،  به  صرح 
أقدره هللا على عبارة يعرب هبا عن ذلك الكالم القدمي، 
أي: مكَّن هللا جربيل عليه السالم من عبارة منه هو تعرب 

القدمي. عن كالم هللا تعاىل 
قال الغزايل: )ويفارق كالمه كالمنا من وجٍه آخر، 
وهو أنَّ أحًدا من املخلوقني ال يقدر على أن يعرف غريه 
كالم نفسه إالَّ بلفٍظ أو رمٍز أو فعٍل، واللَّ تعاىل قادٌر 
على أن خيلق ملن يشاء من عباده علًما ضرورايًّ بكالمه 
من غري توسُّط حرٍف وصوٍت وداللٍة، وخيلق هلم السَّمع 
وداللٍة.  وحرٍف  صوٍت  توسُّط  غري  من  بكالمه  أيًضا 
ومن مسع ذلك من غري توسٍُّط فقد مسع كالم اللَّ حتقيًقا، 
وهو خاصّية موسى صلوات اللَّ تعاىل عليه وعلى نبّينا 
وسائر اأْلنبياء. وأمَّا من مسعه من غريه ملًكا كان أو نبيًّا 
كان تسميته سامًعا كالم اللَّ تعاىل كتسميتنا من مسع 
، وذلك أيًضا  شعر املتنيبِّ من غريه أبنّه مسع شعر املتنيبِّ
جائٌز، وألجله قال الّل تعاىل: }َوِإْن َأَحٌد ِمْن اْلُمْشرِِكنَي 
{]التوبة:6-**[(. اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكاَلَم اللَِّ

)أبو حامد الغزايل، 1417هـ-1997م، )18(.
القرآن  وكون  الوحي  إنزال  من  )املراد  الرازي:  وقال 
ُمنـَْزاًل، وُمنـَزَّاًل، وَمنـُْزْواًل به، أنَّ جربيل عليه السَّالم مسع 
يف السَّماء كالم اللَّ تعاىل فنزل على الرَّسول به، وهذا 
والّرسالة       القصر،  من  األمري  رسالة  نزلت  يقال:  كما 
فينزل  علو  من  الّرسالة  يسمع  املستمع  لكنَّ  تنزل  ال 
ولكنَّ  ذاته،  يفارق  ال  األمري  وقول  سفل.  يف  ويؤدِّي 
السَّامع يسمع فينزل ويؤّدي بلفظ نفسه، ويقال: فالٌن 
ينقل الكالم إذا مسع يف موضٍع وأّداه يف موضٍع آخر. 
فإنَّ قيل كيف مسع جربيل كالم اللَّ تعاىل، وكالمه ليس 
من احلروف واألصوات عندكم؟ قلنا حيتمل أن خيلق اللَّ 
تعاىل له مسًعا لكالمه مثَّ أقدره على عبارٍة يعرّب هبا عن 

ذلك الكالم القدمي، وجيوز أن يكون اللَّ خلق يف اللَّوح 
احملفوظ كتابًة هِبذا النَّظم املخصوص فقرأه جربيل عليه 
السَّالم فحفظه، وجيوز أن خيلق اللَّ أصوااًت مقطعًة هبذا 
النَّظم املخصوص يف جسٍم خمصوص فيتلقفه جربيل عليه 
املؤدِّية  العبارة  هو  أبنَّه  علًما ضرورايًّ  له  وخيلق  السَّالم 
ملعىن ذلك الكالم القدمي(. )الفخر الرازي، 1420هـ، 

.)277/2(
إنَّه مل يذكر صراحة كيفية  القول  واملالحظ يف هذا 
محل جربيل عليه السالم للقرآن عن هللا تعاىل عندهم، 
أمسعه من هللا تعاىل مباشرة؟ أم مسعه من خملوق أنطقه 

هللا بكالمه؟ أم أهلمه هللا إايه؟
مساع  بنفي  صرَّح  الغزايل  ألنَّ  فممتنع؛  األول  أما 
على  أقدره  مثَّ  فقال:  الرازي  وأمَّا  واألصوات،  احلروف 
عبارة يعرب هبا عن ذلك الكالم القدمي، أي أنه مل يسمع 
منه مباشرة، وإال كان انقاًل ملا مسع منه من كالمه، ال 
أبنَّ جربيل  األشاعرة كالرازي  بعض  وتعبري  عنه.  معربًا 
منه  يتوهم  قد  السماء  يف  القرآن  مسع  السالم  عليه 
القرآن  السالم  عليه  جربيل  مساع  يثبتون  أبهنم  البعض 
من هللا تعاىل مباشرة كما هو قول أهل السنة واجلماعة، 
وليس بصحيح؛ ألهنم يفسرونه مبا سبق يف كالم الغزايل 

والرازي. 
وأما الثاين فهو قول من مجلة األقوال، قال به املعتزلة 

وبعض األشاعرة كما سبق عن الرازي وسيأيت.  
االستماع  لفظ  معىن  بني  للفرق  فبعيد  الثالث  وأما 
الذي استخدماه وبني لفظ اإلهلام؛ وألنَّه جعل قسمًيا 

يف االحتمال كما يف كالم الرازي.
مقطعة  أصواًت  خلق  تعاىل  هللا  إنَّ  الثالث:  القول 
بنظم كالمه يف جسم خمصوص، فتلقَّفه جربيل عليه 
هو  أبنَّه  ضروراًي  علًما  له  تعاىل  هللا  وخلق  السَّالم، 

القدمي. الكالم  ذلك  ملعىن  املؤدية  العبارة 
هذا القول ذكره الرازي يف االحتماالت اليت أوردها 
يف كيفية محل جربيل عليه السالم للقرآن عن هللا تعاىل 
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كما سبق يف النقل عنه قريًبا، ومعناه: أنَّ هللا تعاىل جعل 
فجعله  السماء،  يف  خملوقاته  من  شيء  مصدر كالمه 
عليه  جربيل  ومسعه  الصوت،  ذلك  منه  انطلق  مصدرًا 
السالم منه مباشرة، مع ما جعل هللا تعاىل جلربيل عليه 

السالم من اليقني أبن ما مسع عني كالم هللا تعاىل.
هبذا  مقطّعًة  أصوااًت  اللَّ  خيلق  أن  )وجيوز  الرازي:  قال 
جربيل  فيتلقَّفه  خمصوٍص  جسٍم  يف  املخصوص  النَّظم 
العبارة  هو  أبنّه  ضرورايًّ  علًما  له  وخيلق  السَّالم  عليه 
الرازي،  )الفخر  القدمي(.  الكالم  ذلك  ملعىن  املؤّدية 

.)277 1420هـ،)2/
واملالحظ يف هذا القول التصريح بكيفية محل جربيل 
عليه السالم للقرآن عنده، خبالف القول السابق احملتمل 
وجوًها سبقت، وهو موافق لقول املعتزلة يف ختريج تكليم 
هللا تعاىل ملوسى عليه السالم، قال الزخمشري يف تفسري 
قول هللا تعاىل: }وََكلََّمُه َربُُّه{:)من غري واسطة كما يكلم 
امللك. وتكليمه: أن خيلق الكالم منطوقًا به يف بعض 
)الزخمشري،  اللوح(.  يف  خمطوطًا  خلقه  األجرام كما 

1407هـ، )151/2(.
وهذا االحتمال الذي قرره الرازي هنا أنكره هو على 
املعتزلة عند تقريره لكيفية مساع موسى لكالم هللا تعاىل، 
عليه  موسى  تعاىل كلَّم  أنَّه  على  اآلية  )دلَّت  فقال: 

السَّالم، والنَّاس خمتلفون يف كالم اللَّ تعاىل:
املؤلَّفة  احلروف  عن  عبارٌة  كالمه  قال:  من  فمنهم 

. ملنتظمة ا
ومنهم من قال: كالمه صفة حقيقة مغايرٌة للحروف 

واألصوات. 
أمَّا القائلون ابلقول األوَّل فالعقالء احملصلون اتفقوا 
يكن.  مل  أن  بعد  حاداًث كائًنا  جيب كونه  أنَّه  على 
وزعمت احلنابلة واحلشويَّة أنَّ الكالم املركَّب من احلروف 
واألصوات قدمٌي، وهذا القول أخسُّ من أن يلتفت العاقل 
إليه؛ وذلك أيّنِ قلت يوًما: إنَّه تعاىل إمَّا أن يتكلَّم هبذه 
احلروف على اجلمع أو على التَّعاقب والتَّوايل، واألوَّل: 

ا تكون  ابطٌل ألنَّ هذه الكلمات املسموعة املفهومة إمنَّ
مفهومًة إذا كانت حروفها متواليًة فأمَّا إذا كانت حروفها 

توجد دفعة واحدًة فذاك ال يكون مفيًدا البتَّة.
والثَّاين: يوجب كوهنا حادثًة؛ ألنَّ احلروف إذا كانت 
متواليًة فعند جميء الثَّاين ينقضي األوَّل، فاألوَّل حادٌث؛ 
ألنَّ كلَّ ما ثبت عدمه امتنع قدمه، والثَّاين حادٌث؛ ألنَّ 
كلَّ ما كان وجوده متأخرًا عن وجود غريه فهو حادٌث؛ 
فثبت أنَّه بتقدير أن يكون كالم اللَّ تعاىل عبارًة عن جمرَّد 

احلروف واألصوات حمدٌث.
إذا ثبت هذا فنقول للنَّاس هاهنا مذهبان: األوَّل: أنَّ 
حملَّ تلك احلروف واألصوات احلادثة هو ذات اللَّ تعاىل 
وهو قول الكرَّاميَّة. الثَّاين: أنَّ حملَّها جسٌم مبايٌن لذات 
هللا تعاىل كالشجرة وغري وهو قول املعتزلة...(.)الفخر 

الرازي، 1320هـ، )353/14(.  
القول الرابع: إنَّ جربيل عليه السالم تلقف القرآن يف 
السماء تلقًفا روحانًيا، مع ما جعل هللا تعاىل يف نفسه 
من اليقني بكون ما تلقفه كالم هللا تعاىل، وهو اإلهلام.
هذا القول عليه مجع من األشاعرة، ذكره الزركشي 
ولعله  )أهلمه(،  بدل  )أفهمه(  قال:  لكن  الربهان  يف 
تصحيف؛ ألنَّ السيوطي ذكره عن األصفهاين يف تفسريه 
بلفظ )أهلمه(، وذكره كذلك عن الطييب، والقطب الرازي 
)انظر:  البيضاوي  وذكره  الكشاف،  على  حاشيته  يف 
)انظر:  السعود  وأبو   )39/1( 1418هـ،  البيضاوي، 

أبو السعود، ط: بدون، )33/1(.
قال الزركشي: )واعلم أنَّه اتَّفق أهل السُّنَّة على أنَّ 
كالم اللَّ منزٌَّل واختلفوا يف معىن اإلنزال، فقيل: معناه 
وهو  جربيل  أفهم كالمه  اللَّ  إنَّ  وقيل:  القرآن.  إظهار 
يف السَّماء وهو عاٍل من املكان وعلَّمه قراءته مثَّ جربيل 
)الزركشي،  املكان(،  يف  يهبط  وهو  األرض  يف  أدَّاه 
السيوطي:  وقال   .)229/1( 1376هـ	1957م، 
السُّنَّة  أهل  اتّفق  تفسريه:  أوائل  يف  األصفهاين  )قال 
معىن  يف  واختلفوا  منزٌَّل،  اللَّ  أنَّ كالم  على  واجلماعة 
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من  ومنهم  القراءة.  إظهار  قال:  من  فمنهم  اإلنزال، 
السَّماء  يف  وهو  جربيل  أهلم كالمه  تعاىل  اللَّ  إنَّ  قال: 
يف  أدَّاه  جربيل  مثَّ  قراءته  وعلَّمه  املكان  من  عاٍل  وهو 
الطييبُّ:  )قَاَل  وقال:  املكان(،  يف  يهبط  وهو  األرض 
أن  وسلم  عليه  هللا  صلى  النَّيبِّ  على  القرآن  نزول  لعلَّ 
يتلقَّفه امللك من اللَّ تعاىل تلقًُّفا روحانيًّا أو حيفظه من 
اللَّوح احملفوظ فينزل به إىل الرَّسول ويلقيه عليه(. وقال 
يف النقل عن القطب الرازي: )واملراد إبنزال الكتب على 
الرُّسل أن يتلقَّفها امللك من اللَّ تلقًُّفا روحيًّا أو حيفظها 
من اللَّوح احملفوظ وينزل هبا فيلقيها عليهم( )السيوطي، 
السيوطي،  وانظر:   .)156/1( 1394هـ	1974م، 

.)397/1( 1424هـ	2004م، 
ومعناه أن جربيل عليه السالم استشعر ما جعل هللا 
تعاىل يف نفسه، وحصل له يقني أبنه كالم هللا تعاىل، مث 
عرب عما وجد يف نفسه للنيب حممد صلى هللا عليه وسلم 

ابلقرآن الكرمي بعبارته هو.
القول اخلامس: إنَّ جربيل عليه السالم أخذ القرآن 
من اللوح احملفوظ، فقرأه فيه، وحفظه منه، مث نزل به 

على النيب صلى هللا عليه وسلم مؤداًي له.
هذا االحتمال الثاين الذي قال به مجع من األشاعرة 
سبق،  الرازي كما  ذكرها  اليت  االحتماالت  أحد  وهو 
وذكره الزركشي عن السمرقندي يف تفسريه، والسيوطي 
)انظر:  تفسريه  يف  البيضاوي  وذكره  الطييب،  عن 
السعود كذلك  وأبو   ،)39/1( 1418هـ.  البيضاوي. 
وذكره   ،)33/1( بدون،  ط:  السعود،  أبو  )انظر: 
األلوسي وجًها من األوجه احملتملة، ومعناه أنَّ هللا تعاىل 
خلق القرآن يف اللوح احملفوظ، مث أمر جربيل أبن يذهب 
عليه  هللا  صلى  النيب  على  به  نزل  منه، مث  وحيفظه  إليه 

له. مؤداًي  وسلم 
اللَّوح  يف  خلق  اللَّ  يكون  أن  )وجيوز  الرازي:  قال 
احملفوظ كتابًة هبذا النَّظم املخصوص فقرأه جربيل عليه 
السَّالم فحفظه( )الفخر الرازي، 1420هـ، )27/2(، 

وقال الزركشي: )ونقل بعضهم عن السَّمرقنديِّ حكاية 
ثالثة أقواٍل يف املنزَّل على النَّيبِّ صلى هللا عليه وسلم ما 

هو؟
أحدها: أنَّه اللَّفظ واملعىن، وأنَّ جربيل حفظ القرآن 
1376هـ	 )الزركشي،  به(،  ونزل  احملفوظ  اللَّوح  من 
)وقال  السيوطي:  وقال   ،)229/1( 1957م، 
عليه  هللا  صلى  النَّيب  على  القرآن  نزول  لعلَّ  الطييب: 
وسلم أن يتلقَّفه امللك من اللَّ تعاىل تلقًُّفا روحانِيًّا أو 
ويلقيه  الرَّسول  ِإىل  به  فينزل  احملفوظ  اللَّوح  من  حيفظه 
 .)156/1( 1394هـ	1974م،  )السيوطي،  عليه( 
وقال   ،)397/1( 1424هـ	2004م،  السيوطي، 
األلوسي: )وذكر أن معىن إنزال القرآن أنَّ جربيل مسع 
كالم هللا تعاىل كيف شاء هللا تعاىل فنزل به أو أظهره 
من  نوع كان  أبي  وأداه  امللك  فحفظه  اللوح كتابة  يف 

.)123/1( 1415هـ،  )األلوسي،  األداء( 
القول السادس: أنَّ هذه املسألة من املتشابه الذي مل 

يبني لنا معناه، فنؤمن به ونكل كيفيته هلل تعاىل.
هذا القول يدل عليه كالم األلوسي يف روح املعاين 
املعىن  واضح  وهو  املنار،  تفسري  يف  رضا  رشيد  وحممد 
عليه  جربيل  محل  لنا كيفية  يبينا  مل  والسنة  القرآن  أبن 
السالم للقرآن الكرمي، فجربيل عله السالم محل القرآن 
يف السماء ابلكيفية اليت يعلمها هللا تعاىل، واليت مل تبني 
لنا، وقد ذكره األلوسي احتمااًل من اثنني ذكرمها يف هذه 

املسألة كما سبق يف النقل عنه.
قال األلوسي: )وذكر أن معىن إنزال القرآن أن جربيل 
به...  فنزل  تعاىل  هللا  شاء  تعاىل كيف  هللا  مسع كالم 
جنزم  الذي  املتشابه  من  أنه  إىل  السلف  بعض  وذهب 
)األلوسي، 1415هـ،  عن كيفيته(،  حبث  غري  من  به 
الوحي  )ملك  رضا:  رشيد  حممد  وقال   ،)123/1(
كان يتلقَّى الوحي منه عز وجل وينزل به من السَّماء 
إىل األرض فيتلقَّاه منه الّنيبُّ صلى هللا عليه وسلم، وال 
نعلم صفة تلقي امللك عن هللا تعاىل؛ ألنَّه من الغيب 
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الَّذي نؤمن به جمماًل كما بلِّغناه(، )حممد رشيد رضا، 
.)112/1( 1990م، 

اثلثًا: بعض ما يرتتب على األقوال السابقة:
أرابهبا  وتتبع كالم  السابقة،  األقوال  يف  التأمل  عند 
نلحظ أبنه انبىن على بعضها أقوال غاية يف االحنراف 
والضالل عن جادة الصواب، منها ما هو سوء أدب مع 
هللا تعاىل، ومنها ما هو طعن يف القرآن الكرمي، وإن كان 
بعضها مرتتب على تلك األقوال من غري أن يلتزم هبا 

أرابهبا لكنها الزمة هلم.
وقد انربى علماء أهل السنة واجلماعة لتفنيد تلك 
األقوال، وبيان ما يرتتب عليها من ضالالت ميكن أن 

جتمل فيما يلي:
القول أبنَّ هللا تعاىل خلق جلربيل عليه السالم مسًعا 
عن  هبا  يعرب  عبارة  على  أقدره  مث  السماء،  لكالمه يف 
خلق  تعاىل  هللا  أبنَّ  القول  أو  القدمي،  الكالم  ذلك 
أصوااًت مقطعة بنظم كالمه يف جسم خمصوص، فتلقَّفه 
علًما ضروراًي  له  تعاىل  السَّالم، وخلق هللا  عليه  جربيل 
أو  القدمي،  الكالم  ذلك  ملعىن  املؤدِّية  العبارة  هو  أبنَّه 
القول أبنَّ جربيل عليه السالم تلقف القرآن يف السماء 
من  نفسه  يف  تعاىل  هللا  جعل  ما  مع  روحانًيا،  تلقًفا 
اليقني بكون ما تلقفه كالم هللا تعاىل ترتب على هذه 
قال  من  عنها  تكلم  الضالل  يف  غاية  مسألة  األقوال 
ذلك، واختلفوا فيها، وفرعوا عليها، وهي مسألة: حقيقة 
املنزل على النيب صلى هللا عليه وسلم من القرآن، هل هو 
املعىن فقط، والنيب صلى هللا عليه وسلم عرب عن تلك 
املعاين بلفظه هو، أو أنَّ األلفاظ من تعبري جربيل عليه 
السالم واملعىن من هللا تعاىل، أو أنَّ جربيل عليه السالم 

نزل ابللفظ واملعىن من هللا تعاىل؟
السَّمرقندي  عن  بعضهم  )ونقل  الزركشي:  قال 
حكاية ثالثة أقوال يف املنزَّل على النَّيبِّ صلى اللَّ عليه 

هو؟ ما  وسلَّم 
أحدها: أنَّه اللفظ واملعىن، وأنَّ جربيل حفظ القرآن 

أحرف  أنَّ  بعضهم  وذكر  به.  ونزل  احملفوظ  اللَّوح  من 
جبل  بقدر  منها  حرف  احملفوظ كل  اللَّوح  يف  القرآن 
قاف، وأنَّ حتت كل حرف معاٍن ال حييط هبا إال اللَّ 
عزَّ وجلَّ، وهذا معىن قول الغزايل إنَّ هذه األحرف سرتة 

ملعانيه.
ا نزل جربيل على النيب صلى هللا عليه  والثاين: أنَّه إمنَّ
علم  وسلم  عليه  وأنَّه صلى هللا  ابملعاين خاصَّة،  وسلم 
ا تسكوا بقوله  تلك املعاين وعربَّ عنها بلغة العرب، وإمنَّ

ِمنُي َعَ قَلْبَِك﴾.
َ
اْل وُح  الرُّ بِهِ  تعاىل:﴿نََزَل 

ا ألقى عليه  والثَّالث: أنَّ جربيل صلى هللا عليه وسلم إمنَّ
أهل  وأنَّ  العرب،  بلغة  األلفاظ  هبذه  عربَّ  وأنَّه  املعىن، 
بعد  به كذلك  أنزل  إنَّه  مثَّ  ابلعربية،  يقرؤونه  السَّماء 
ذلك(، )الزركشي، 1376هـ- 1957م، )229/1(. 
السيوطي، 1394هـ- 1974م، )157/1(. وانظر: 

ومما يرتتب على هذه األقوال من اللوازم الفاسدة ما 
يلي:

هو  وإمنا  تعاىل،  هللا  ليس كالم  الكرمي  القرآن  أنَّ 
كالم جربيل عليه السالم أو كالم حممد صلى هللا عليه 
وكلها  الكالم،  ذلك  منه  صدر  من  أو كالم  وسلم، 
الكرمي  القرآن  أبن  يثبت  الذي  القرآن؛  لصريح  خمالفة 
كالم هللا تعاىل ال كالم أحد سواه، وأنَّ مهمة جربيل 
عليه السالم أو حممد صلى هللا عليه وسلم البالغ فقط، 
َوقَْد  لَُكْم  يُْؤِمُنوا  ْن 

َ
أ َفَتْطَمُعوَن 

َ
﴿أ تعاىل:  قال 

ِ ُثمَّ ُيَّرِفُونَُه  َم اللَّ َكَن فَرِيٌق ِمنُْهْم يَْسَمُعوَن َكَ
َيْعلَُموَن﴾]البقرة:75[،  َوُهْم  َعَقلُوهُ  َما  َبْعِد  ِمْن 
اْسَتَجاَرَك  الُْمْشِكنَِي  ِمَن  َحٌد 

َ
أ تعاىل:﴿ِإَوْن  وقال 

َمَنُه 
ْ
َمأ بْلِْغُه 

َ
أ ُثمَّ   ِ اللَّ َم  َكَ يَْسَمَع  َحتَّ  ِجْرهُ 

َ
فَأ

وقال  َيْعلَُموَن﴾]التوبة:6[.  َل  قَوٌْم  ُهْم  نَّ
َ
بِأ َذلَِك 

السالم أبمانته يف  امتداح جربيل عليه  تعاىل يف سياق 
عليهم  للرسل  تعاىل  هللا  من كالم  إليه  أسند  ما  تبليغ 
الصالة والسالم:﴿ِإَونَُّه َلَْنِيُل َرّبِ الَْعالَِمنَي )192( 
يف  تعاىل  وقال  ِمنُي﴾]الشعراء[، 

َ
اْل وُح  الرُّ بِهِ  نََزَل 



أ.د. خالد بن موسى بن غرم هللا احلسين الزهراين: القول املبني يف كيفية حتمل جربيل  للقرآن44

أن  له  ما كان  وأنه  وسلم،  عليه  هللا  صلى  حممد  حق 
َرّبِ  ِمْن  يقل:﴿َتْنِيٌل  مل  ما  تعاىل  هللا  إىل  ينسب 
قَاوِيِل 

َ
َل َعلَيَْنا َبْعَض اْل الَْعالَِمنَي )43( َولَْو َتَقوَّ

َخْذنَا ِمنُْه بِاْلَِمنِي )45( ُثمَّ لََقَطْعَنا ِمنُْه 
َ
)44( َل

الَْوتنَِي﴾]احلاقة[. 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: )الَّذي كانوا عليه ]أي 
أنَّ  قبل[  من  به  تعاىل؛ كما صرح  هللا  رمحهم  السلف 
القرآن كالم اللَّ تكلَّم اللَّ به حبروفه ومعانيه ليس شيٌء 
منه كالًما لغريه ال جلربيل وال حملمَّد وال لغريمها؛ بل قد 
أَنَّه سبحانه أضافه  البشر مع  كفَّر اللَّ من جعله قول 
اترًة إىل رسوٍل من البشر واترًة إىل رسوٍل من املالئكة، 
فقال تعاىل:﴿إنَُّه لََقْوُل رَُسوٍل َكرِيٍم )40( َوَما ُهَو 
بَِقْوِل  َوَل   )41( تُْؤِمُنوَن  َما  قَلِيًل  َشاِعٍر  بَِقْوِل 
َرّبِ  ِمْن  َتْنِيٌل   )42( ُروَن  تََذكَّ َما  قَلِيًل  َكهٍِن 
الَْعالَِمنَي﴾]احلاقة[، فَالرَُّسوُل ُهَنا حُمَمٌَّد صلى هللا عليه 
تـََعاىَل:﴿إنَُّه لََقْوُل رَُسوٍل َكرِيٍم )19(  َوقَاَل  وسلم، 
ٍة ِعنَْد ذِي الَْعرِْش َمِكنٍي )20( ُمَطاٍع َثمَّ  ذِي قُوَّ
ِمنٍي )21( َوَما َصاِحُبُكْم بَِمْجُنوٍن )22( َولََقْد 

َ
أ

هنا  فالرَّسول  )23(﴾]التكوير[،  الُْمبنِِي  فُِق 
ُ
بِاْل َرآهُ 

رسوٍل؛  ابسم  منهما  إىل كلٍّ  سبحانه  وأضافه  جربيل. 
أِلنَّ ذلك يدلُّ على أنَّه مبلٌِّغ له عن غريه وأنَّه رسوٌل فيه 
مل حيدث هو شيًئا منه. إذ لو كان قد أحدث منه شيًئا 
مل يكن رسواًل فيما أحدثه بل كان منشًئا له من تلقاء 
نفسه وهو سبحانه يضيفه إىل رسوٍل من املالئكة اترًة 
ومن البشر اترًة، فلو كانت اإلضافة لكونه أنشأ حروفه 
إنشاء  يناقض  له  أحدمها  إنشاء  فإنَّ  اخلربان  لتناقض 
اآلخر له. وقد كفَّر اللَّ تعاىل من قال: إنَّه قول البشر 
فمن قال إنَّ القرآن أو شيًئا منه قول بشر أو َملٍك فقد 
كذب ومن قال إنَّه قول رسوٍل من البشر ومن املالئكة 
بلَّغه عن مرسله ليس قواًل أنشأه فقد صدق ومل يقل أحد 
من السَّلف: إنَّ جربيل أحدث ألفاظه وال حممًَّدا صلَّى 
اللَّ عليه وسلَّم وال إنَّ اللَّ تعاىل خلقها يف اهلواء أو غريه 

من املخلوقات وال إنَّ جربيل أخذها من اللَّوح احملفوظ 
)ابن  املتأخرين(  بعض  أقوال  من  األقوال هي  بل هذه 

تيمية، 1416هـ، )307/12(.
أنَّ القول أبنَّ جربيل تلقفه تلقًفا روحانًيا، وأنَّه عربِّ 
عنه ابلكالم العريبِّ يستلزم أن يكون جربيل أهلمه إهلاًما، 
تعاىل:  قال  املؤمنني، كما  آلحاد  يكون  اإلهلام  وهذا 
َوِبَرُسويل﴾،  يب  آِمُنوا  َأْن  احْلََوارِيِّنَي  إىَل  أَْوَحْيُت  ﴿َوِإْذ 
َوقَاَل:﴿َوأَْوَحيـَْنا إىَل أُمِّ ُموَسى َأْن أَْرِضِعيِه﴾، وقد أوحى 
هللا تعاىل إىل سائر النَّبيِّني، فيلزم أن يكون هذا الوحي 
أخذ  من  أعلى  واملؤمنني  األنبياء  آلحاد  يكون  الَّذي 
ألنَّ  جربيل؛  عن  القرآن  وسلم  عليه  هللا  صلى  حممٍَّد 
جربيل الَّذي علَّمه حملمَّد هو مبنزلة الواحد من هؤالء؛ مث 
هو صلى هللا عليه وسلم أخذ عمن أهلمه هللا، فيكون 
ابن  تعاىل منه وهو ابطل.)انظر:  أقرب إىل هللا  أولئك 

1416هـ،)128/12(. تيمية، 
أنَّ القول أبنَّ جربيل عليه السالم أخذه عن اللوح 
أن  منه  يلزم  مباشرة  تعاىل  اللَّ  من  يسمعه  مل  احملفوظ 
صلى  حممد  نبينا  من  درجة  أعلى  إسرائيل  بنو  تكون 
ألنَّ  السالم؛  عليه  موسى  عن  فضاًل  وسلم،  عليه  هللا 
إسرائيل  وبنو  بيده،  ملوسى  التَّوراة  سبحانه كتب  هللا 
أخذوا كالمه تعاىل من الكتاب الَّذي كتبه ملوسى عليه 
السالم، فيكون بنو إسرائيل قد قرأوا األلواح الَّيت كتبها 
عليه  فأخذوه عن حممٍَّد صلى هللا  املسلمون  وأمَّا   ، اللَّ
وسلم، وحممٌَّد صلى هللا عليه وسلم أخذه عن جربيل، 
وجربيل عليه السالم عن اللَّوح، وعليه فبنو إسرائيل مبنزلة 
جربيل، فتكون منزلة بين إسرائيل أرفع من منزلة حممَّد 
تيمية،  ابن  ابطل.)انظر:  وهو  وسلم،  عليه  هللا  صلى 

.)224/15( 1416هـ، 
املخلوقات  بعض  يف  خلق  القرآن  أبن  القول  أنَّ 
القائمة بنفسها يلزم منه أنه من ذلك املخلوق بدأ مل ينزل 
، وهو مناقض ملا أخرب هللا تعاىل به من أنَّه بدأ منه  من اللَّ
تعاىل، ونزَّل من عنده، قال تعاىل:﴿تـَْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن 
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تـَْنزِيُل  اْلَعزِيِز احلَِْكيِم﴾]الزمر:1[، وقال:﴿حم )1(  اللَِّ 
اْلِكَتاِب ِمَن اللَِّ اْلَعزِيِز اْلَعِليِم﴾]غافر[، وقال:﴿ُقْل نـَزََّلُه 
فأخرب  ﴾]النحل:102[،  اِبحلَْقِّ َربَِّك  ِمْن  اْلُقُدِس  ُروُح 
سبحانه أنَّه منزٌَّل منه، ومل خيرب عن شيٍء أنَّه منزٌَّل منه 
إالَّ كالمه؛ وهلذا فسَّر اإلمام أمحد قوله: "منه بدأ" أي 
هو املتكلِّم به. وأيًضا فلو كان خملوقًا يف غريه مل يكن 
كالمه؛ بل كان يكون كالًما لذلك املخلوق فيه.)انظر: 

ابن تيمية، 1416هـ، )296/12(.
أنَّ القول أبن هذه املسألة من املتشابه، وأنَّ النصوص 
الشرعية مل تبني كيفية محل جربيل عليه السالم للقرآن 
قول خمالف ملا ورد عن السلف من الصحابة والتابعني 
ومن سار على هنجيهم، وجتاوز للنصوص اليت أشارت 
لذلك، وخباصة أنه قول مل يعرف إال يف األزمان املتأخرة، 

وهو قول من أتثر مبدرسة األشاعرة أو املعتزلة. 
أنَّ هذه األقوال وما بنيت عليه من إثبات أنَّ كالم 
هللا تعاىل نفسي قدمي يرتتب عليه تسمية ما يف النفس 
كالًما إبطالق، وهو قول ظاهر الفساد؛ ألنَّ ما يكون 
يف النفس ال يسمَّى كالًما إبطالق حىت يتكلم به صاحبه 
ويتلفظ به، وال يسمَّى كالًما إال إذا قيد ابلنفسي، فيقال 
أضمر فالٌن كالًما يف نفسه، وإال لزم أن يكون األخرس 
متكلًما؛ ألنَّه يزور يف نفسه كالًما. )انظر: ابن أيب العز، 

1426هـ- 2005م، )183(. 
املعىن  هو  الكالم  أبنَّ  قال:  من  قول  )ويردُّ  وقال: 
القائم ابلنَّفس، قوله صلَّى اللَّ َعليه وسلم: "إنَّ صالتنا 
هذه ال يصلح فيها شيء من كالم النَّاس". وقال: "إنَّ 
اللَّ حيدث من أمره ما يشاء، وإمنا أحدث أن ال تكلَّموا 
تكلَّم  إذا  املصلِّي  أنَّ  العلماء على  واتَّفق  الصَّالة"،  يف 
يف الصَّالة عامًدا لغري مصلحتها بطلت صالته، واتفقوا 
ا  كلهم على أنَّ ما يقوم ابلقلب، ال يبطل الصَّالة، َوإمنَّ
يبطلها التَّكلُّم بذلك، فعلم اتفاق املسلمني على أنَّ هذا 

ليس بكالم.
ا هو ابللسان، فلفظ القول والكالم  فبنيَّ أنَّ الكالم إمنَّ

وما تصرَّف منهما، ِمن فعل ماض ومضارع وأمر واسم 
ا يعرف يف القرآن والسُّنَّة وسائر كالم العرب  فاعل؛ إمنَّ
إذا كان لفظًا ومعىن، ومل يكن يف مسمَّى الكالم نزاع 
ا حصل النِّزاع  بني الصَّحابة والتَّابعني هلم إبحساٍن، وإمنَّ
بني املتأخرين من علماء أهل البدع، مثَّ انتشر(، )ابن أيب 
العز، 1426هـ-2005م، )175(. وانظر: ابن تيمية، 

1416هـ، )132/7((.
السالم  عليه  احلق: مساع جربيل  القول  الثاين:  املطلب 

مباشرة: تعاىل  القرآن من هللا 
اليت  األقوال  مجيع  عرض  السابق  املطلب  يف  سبق 
وقفت عليها يف هذه املسألة، وفصلت القول يف األقوال 
القول  احلديث عن  بسط  وأجَّلت  احلق،  اليت خالفت 
احلق فيها بعد ذكره إىل هذا املطلب؛ ليكون القول احلق 
عنه من خالل  احلديث  فيها واضًحا جلًيا، وسأتناول 

اآلتية: املسائل 
أدلة القرآن والسنة.

إمجاع السلف الصاحلني وأقواهلم يف هذه املسألة.
بعض اللوازم اليت جتعل هذا القول هو األصل املتبادر 

إىل الذهن.
عليه  جربيل  مساع  على  والسنة  القرآن  أدلة  أواًل: 

مباشرة: تعاىل  هللا  من  القرآن  السالم 
أدلة القرآن:

عليه  جربيل  بسماع  صرَّح  نصٌّ  القرآن  يف  يرد  مل 
يستطع  مل  وإال  مباشرة،  تعاىل  هللا  من  القرآن  السالم 
كثري من أهل األهواء تغييب هذه املسألة وصرف القول 
فيها هبذه السهولة إال بنوع من التأويل املكشوف، كما 
فعلت املعتزلة ابآلايت اليت نصَّت على تكليم هللا تعاىل 
دلت  ما  إلبطال  فيها  وتعسفت  السالم،  عليه  ملوسى 
وردت  لكن  تعاىل؛  هلل  الكالم  صفة  إثبات  من  عليه 
نصوص واضحة الداللة على مساع جربيل عليه السالم 
القرآن من هللا تعاىل مباشرة؛ ولذا مل خيتلف سلف األمة 
رمحهم هللا تعاىل يف هذه املسألة؛ ألنَّه األصل، ومل يظهر 
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املسائل  من  غريها  ويف  املسألة  هذه  مثل  يف  اخلوض 
البدع  أهل  ظهر  ملا  إال  تعاىل  الباري  بصفات  املتعلقة 
واألهواء، فاحتاج علماء أهل السنة للتنصيص على مثل 
أو  قلب  له  ملن كان  واضحة  فهي  وإال  املسائل،  هذه 
ألقى السمع وهو شهيد، وسلم من الشبهات املضلة.

ومن تلك النصوص ما يلي:
قال تعاىل:﴿أَفـََغيـَْر اللَِّ أَبـَْتِغي َحَكًما َوُهَو الَِّذي أَنـَْزَل 
ِإلَْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصَّاًل َوالَِّذيَن آتـَيـَْناُهُم اْلِكَتاَب يـَْعَلُموَن 
اْلُمْمرَتِيَن﴾ ِمَن  َتُكوَننَّ  َفاَل  اِبحلَْقِّ  َربَِّك  ِمْن  ُمنـَزٌَّل  أَنَُّه 
عليه  هللا  صلى  نبيه  تعاىل  هللا  فأمر  ]األنعام:114[، 
وسلم أبن خياطب صناديد قريش أبن يف القرآن الذي 
وأنَّ  وبينهم،  بينه  الفصل  احلكم  عليه  تعاىل  هللا  أنزله 
به  جاء  ما  أبن  يشهدون  الكتاب  أهل  من  املنصفني 
حممد صلى هللا عليه وسلم منزل من عند هللا تعاىل، حق 
ال مرية فيه، صدق ال خلل فيه؛ ألنَّه كالمه تعاىل، ومن 
أصدق من هللا قياًل ومن أحسن من هللا تعاىل حديثًا، 
ليس بكالم حممد صلى هللا عليه وسلم وال بكالم غريه 
1420هـ-  الطربي،  جرير  ابن  املخلوقني.)انظر:  من 

.)60/12( 2000م، 
من  ال  تعاىل  منه  مصدره  القرآن  أبنَّ  تعاىل  فأخرب 
هو كما  ألنه كالمه  ربك{؛  }من  قال:  ولذا  غريه؛ 
صرح به يف آية التوبة ويف غريها، قال تعاىل:﴿َوِإْن َأَحٌد 
﴾ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك فََأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكاَلَم اللَِّ
تعاىل  هللا  رمحهم  السلف  بىن  هذا  وعلى  ]التوبة:6[، 
عقيدهتم يف القرآن أبنه من هللا بدأ؛ أي هو املتكلم به 

حقيقة.   تعاىل 
ِ َمْغلُولٌَة  وقال سبحانه:﴿َوقَالَِت اْلَُهوُد يَُد اللَّ
يِْديِهْم َولُعُِنوا بَِما قَالُوا بَْل يََداهُ َمبُْسوَطَتاِن 

َ
ُغلَّْت أ

نْزَِل 
ُ
ُينْفُِق َكيَْف يََشاُء َولََيِيَدنَّ َكثرًِيا ِمنُْهْم َما أ

يف  َوُكْفًرا﴾]املائدة:64[،  ُطْغَيانًا  َرّبَِك  ِمْن  إَِلَْك 
هذه اآلية تسجيل من هللا تعاىل على اليهود بسوء أدهبم 
معه سبحانه، ونسبة النقص إليه تعاىل، مع يقينهم أبن 

ما نسبوه إليه من النقص خيالف الواقع يف سعة عطائه، 
سبًبا  ذلك كان  وأنَّ  غريهم،  وعلى  عليهم  مننه  ووافر 
لطردهم وإبعادهم عن رمحة هللا جل وعز، وأن ما أطلع 
هللا عليه نبيه األمي حممد صلى هللا عليه وسلم -الذي مل 
يقرأ كتااًب، ومل خيط خطًا- يف القرآن من سوء صنيعهم 
وصنيع أسالفهم وما حصل منهم وهلم، مما ال يعلمه إال 
الكرمي  القرآن  أن  على  دليل  أكرب  وأحبارهم  علماؤهم 
مصدره من هللا تعاىل عامل اخلفيات؛ فهو منزَّل من عنده؛ 
من  وأن  ربك﴾،  ﴿من  قال:  ولذا  تعاىل؛  ألنه كالمه 
جاء به رسول حق من هللا تعاىل، ولكن مع ذلك كفرت 
اليهود هبما، وزدادت طغيااًن وعناًدا. )انظر: ابن جرير 

الطربي، 1420هـ-2000م، )450/10(.
ْبِيَل فَإِنَُّه  ا ِلِ وقال جلَّ وعز:﴿قُْل َمْن َكَن َعُدوًّ
قًا لَِما َبنْيَ يََديْهِ  ِ ُمَصّدِ َلُ َعَ قَلْبَِك بِإِذِْن اللَّ نَزَّ
ا  َعُدوًّ َكَن  َمْن   )97( لِلُْمْؤِمننَِي  ى  َوبُْشَ َوُهًدى 
 َ ِ َوَمَلئَِكتِهِ َورُُسلِهِ وَِجْبِيَل َوِميَكَل فَإِنَّ اللَّ لِلَّ
آيَاٍت  إَِلَْك  نَْزنْلَا 

َ
أ َولََقْد   )98( لِلَْكفِرِيَن  َعُدوٌّ 

الَْفاِسُقوَن﴾]البقرة[،  إِلَّ  بَِها  يَْكُفُر  َوَما  بَّيَِناٍت 
فأمر هللا تعاىل نبيه حممًدا صلى هللا عليه وسلم أبن يقول 
ينزل  إمنا  السالم  عليه  أبنَّ جربيل  زعموا  الذي  لليهود 
ابلعذاب، وأهنم لذلك يعادونه، أبنه امللك املوكل بنزول 
تعاىل  هللا  ينزله  الذي  الوحي  وهو  والرمحة،  احلياة  ُأسِّ 
على أنبيائه ورسله، فيحيي به تعاىل من شاء من عباده، 
تكلم  الذي  تعاىل  عندهللا  من  ابلقرآن  نزل  الذي  وأنه 
به، فنزل به أبمره على قلب حممد صلى هللا عليه وسلم 
تلقاء نفسه، بل طاعة  ينزل من  تثبيًتا وأتييًدا، فهو مل 
لربه تعاىل، فكانت مهمة الرسول امللكي فقط بالغ ما 
أمر بتبليغه للرسول األنسي، فليس هلما من القرآن إال 
جمرد البالغ، وإال فهو كالم هللا تعاىل وتقدس. )انظر: 
الطربي، 1420هـ- 2000م، )387/2(. ابن كثري، 

.)342/1( 1420هـ-1999م، 
 ُ َواللَّ آيٍَة  َمَكَن  آيًَة  نْلَا  بَدَّ تعاىل:﴿ِإَوَذا  وقال 
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ْكَثُُهْم 
َ
نَْت ُمْفَتٍ بَْل أ

َ
َما أ ُِل قَالُوا إِنَّ ْعلَُم بَِما ُيَنّ

َ
أ

ِمْن  الُْقُدِس  ُروُح  َلُ  نَزَّ قُْل   )101( َيْعلَُموَن  َل 
ى  ِيَن آَمُنوا َوُهًدى َوبُْشَ َرّبَِك بِاْلَّقِ ِلُثَّبَِت الَّ
يف  احلكيم  أبنه  تعاىل  فأخرب  لِلُْمْسلِِمنَي﴾]النحل[، 
أمره وشرعه، العامل مبا هو أصلح لعباده، وأن ما ينسخه 
تعاىل من أحكام صادر من كمال علمه، وأن وصف 
نبيه صلى هللا عليه وسلم  الكفار االفرتاء على هللا إىل 
إمنا سببه جهلهم، وإال فكل ذلك الذي أتى به حممد 
صلى هللا عليه وسلم من القرآن إمنا مسعه من جربيل عليه 
السالم امللك املوكل ابلوحي، وجربيل عليه السالم إمنا 
مسعه من هللا تعاىل؛ ألنَّ القرآن كالمه تعاىل كما سبق، 
واآلية إشارة إىل أن جربيل عليه السالم تلقفه من هللا 
َربَِّك﴾،  ِمْن  اْلُقُدِس  ُروُح  تعاىل:﴿نـَزََّلُه  قوله  مباشرة يف 
الغاية،  البتداء  هي  اليت  )من(  بـ  مصدره  عن  فأخرب 
وأخرب عن طريقة تلقيه له بقوله: )نـَزَّله ِمْن َرِبَك(، وروح 
القدس هو جربيل عليه السالم؛ ألنَّه امللك املوكل إبنزال 
الوحي على الرسل عليهم السالم، فالقرآن كالمه، وليس 
البالغ، مثَّ ختمت  امللكي واإلنسي إال جمرد  للرسولني 
اآلية ببعض حكم النسخ من تثبيت املؤمنني وهدايتهم. 
 .)297/17( الطربي، 1420هـ- 2000م،  )انظر: 
السمعاين، 1418هـ- 1997م، )201/3(. البغوي، 

 .)43/5( 1997م،  1417هـ- 
اْلَعاَلِمنَي )192(  َربِّ  لَتـَْنزِيُل  وقال سبحانه:﴿َوِإنَُّه 
ِمَن  لَِتُكوَن  قـَْلِبَك  َعَلى   )193( اأْلَِمنُي  الرُّوُح  ِبِه  نـََزَل 
اْلُمْنِذرِيَن )194( بِِلَساٍن َعَريبٍّ ُمِبنٍي﴾]الشعراء[، فأخرب 
سبحانه يف اآلية األوىل عن القرآن أبنه تنزيله هو تعاىل، 
فاإلشارة يف قوله )ِإنَُّه( إىل القرآن، والنزول ال يكون إال 
وتقدس،  تعاىل  علوه  إثبات  ففيه  سفل،  إىل  علو  من 
وأسند  )لَتـَْنزِيُل(،  قوله  يف  وابلالم  )ِإنَّ(  بـ  ذلك  وأكَّد 
القرآن  الَعاَلِمنَي(؛ ألنَّ  )لَتـَْنزِيُل َربِّ  بقوله:  إليه  اإلنزال 
كالمه ونزل أبمره، مث أخرب يف اآلية الثانية عمن َأْسَند 
إليه تعاىل مهمة اإلنزال على رسوله صلى هللا عليه وسلم 

بقوله:  املهمة  تلك  إىل  وأشار  األمني،  ابلروح  فسماه 
)نـََزَل ِبِه( بعد أن قرر يف األوىل أبنَّ القرآن مصدره منه؛ 
ألمانته  ابألمانة  امللكي  الرسول  ووصف  ألنَّه كالمه، 
مث  )اأَلِمنُي(،  قوله:  يف  تعاىل  ربه  به  أمره  ما  تبليغ  يف 
انتقل إىل الرسول األنسي حممد صلى هللا عليه وسلم، 
له  اتلًيا  ابلقرآن  نزل  السالم  عليه  جربيل  أبنَّ  فأخرب 
عليه حىت وعاه قلبه، وذكر مهمته اليت اُنيطت به وهي 
تعاىل  وأخرب  الـُمْنِذرِيَن(،  ِمَن  )لَِتُكوَن  بقوله:  النذارة 
العريب.  ابلقرآن  وسلم  عليه  نذارة حممد صلى هللا  أبن 
 .)395/19( 2000م،  1420هـ.  الطربي،  )انظر: 
البغوي، 1417هـ- 1997م، )128/6(. ابن كثري، 

 .)162/6( 1999م،  1420هـ- 
فدَّلت اآلايت على حنو مما دلت عليه اآلايت األول، 
من أن القرآن الكرمي كالم هللا تعاىل، وأنه تكلم به حقيقة 
ألنه منه بدأ، وأنَّ جربيل عليه السالم محله من هللا تعاىل 

إىل نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم لينذر الناس به.
اجْلََواِر  أُْقِسُم اِبخْلُنَِّس )15(  وقال جلَّ وعز: ﴿َفاَل 
ِإَذا  َوالصُّْبِح   )17( َعْسَعَس  ِإَذا  َواللَّْيِل   )16( اْلُكنَِّس 
قـُوٍَّة  ِذي   )19( َرُسوٍل َكِرمٍي  َلَقْوُل  ِإنَُّه   )18( تـَنـَفََّس 
ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكنٍي )20( ُمطَاٍع مَثَّ أَِمنٍي )21( َوَما 
َصاِحُبُكْم مبَْجُنوٍن﴾ ]التكوير[. اشتملت اآلايت على 
جربيل  واألنسي،  امللكي  لرسوليه  تعاىل  هللا  من  تزكية 
تعاىل  ذلك  وابتدأ  والسالم،  الصالة  عليهما  وحممد 
بدى  ما  العظام، كل  آايته  من  إبقسامه جبملة  أتكيًدا 
مث استرت وخنس، وآبية الليل يف إقبال ظلمته وإدابرها، 
النهار  وببزوغ  عظيمة،  للعباد  مصاحل  من  احتواه  وما 
جربيل  به  نزل  ما  أنَّ  والربكة،  والرزق  ابخلري  وإقباله 
عليه السالم من القرآن والذكر احلكيم كالم ربه تعاىل 
)ِإنَُّه  فقال:  ابلرسالة  وصفه  ولذا  رسوله؛  إىل  ورسالته 
َلُقْوُل َرُسْوٍل(، فهو رسول مبلغ رسالة من أرسله، وهو 
هللا تعاىل، مث زكاه أبن وصفه ابألمانة يف تبليغ الرسالة 
مما  برأه  أبن  األنسي  رسوله  زكَّى  مث  )أَِمنٍي(،  فقال: 
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وصفه به املشركون؛ ألنَّ ما جاء به كالم رب العاملني 
 .)251/24( 1420هـ-2000م،  الطربي،  )انظر: 
البغوي، 1417هـ- 1997م، )349/8(. ابن كثري، 

.)336/8( 1420هـ-1999م، 
 وكأن اآلايت تتنزل يف الرد على من زعم أبنَّ القرآن 

عبارات جربيل أو حممد عليهما الصالة والسالم.
من خالل أتمل ما سبق من آايت، وما دلت عليه 
من معان، ميكن أن يستدل هبا على مسألة مساع جربيل 
النحو  على  مباشرة  تعاىل  من هللا  القرآن  السالم  عليه 

اآليت:
القرآن  أنَّ  يف  الداللة  واضحة  السابقة  اآلايت  أنَّ 
إال  منه  البتدائه  معىن  وال  بدأ،  تعاىل  هللا  من  الكرمي 
مثل  يف  القرآن  يف  به  صرح  تعاىل كما  به  تكلم  أنه 
اْسَتَجاَرَك  الُْمْشِكنَِي  ِمَن  َحٌد 

َ
أ تعاىل:﴿ِإَوْن  قوله 

إنَّ  مث  ﴾]التوبة:6[.  اللَّ َم  َكَ يَْسَمَع  َحتَّ  ِجْرهُ 
َ
فَأ

اآلايت السابقة دالة على أنَّ جربيل عليه السالم تنزل به 
من عند من تكلم به؛ ألنَّه بدأ بتنزيله منه تعاىل، فدل 
على أنه أخذه منه مباشرة، فسمعه منه، كما قال تعاىل: 
املتبادر  إذ هو األصل  َربَِّك{؛  ِمْن  اْلُقُدِس  ُروُح  }نـَزََّلُه 
إىل الذهن إذا قيل: إنَّ القرآن أخذه جربيل عليه السالم 
من هللا تعاىل الذي تكلم به، علم يقيًنا أبنه مسعه منه ملا 

تكلم به تعاىل.
َلُ ُروُح الُْقُدِس  أنَّ )من( يف قوله تعاىل:﴿قُْل نَزَّ
تعاىل:  قوله  فدل  الغاية،  ﴾ البتداء  ّقِ بِاْلَ َرّبَِك  ِمْن 
)من ربك( على أن القرآن بدأ من هللا تعاىل، أي تكلم 
به وصدر منه، ودل قوله تعاىل: )نزله روح القدس من 
ربك( على بداية التنزل، إذ بدأت من أخذ جربيل عليه 
تلك  منتهى  به، وكان  تكلم  القرآن مساًعا ممن  السالم 
الغاية دااًل عليه يف آية سورة البقرة يف قوله تعاىل:﴿فَإِنَُّه 
تيمية،  ابن  ِ﴾.)انظر:  اللَّ بِإِذِْن  قَلْبَِك  َعَ  َلُ  نَزَّ

.)123/12( 1416هـ، 
أدلة السنة على مساع جربيل عليه السالم القرآن من 

هللا تعاىل مباشرة:
وردت أحاديث نبوية عدة تدل على خماطبة هللا تعاىل 
جلربيل عليه السالم عموًما أو غريه من املالئكة، ومنها 
القرآن من هللا تعاىل  السالم  ما يدل على مساعه عليه 

مباشرة، ومن تلك األدلة:
قال: قال رسول هللا  عن أيب هريرة رضي هللا عنه، 
صلى هللا عليه وسلم: "إنَّ اللَّ إذا أحبَّ عبًدا دعا جربيل 
فقال: إيّنِ أحبُّ فالاًن فأحبَّه، قال: فيحبُّه جربيل، مثَّ 
فأحبُّوه،  فالاًن  اللَّ حيبُّ  إنَّ  فيقول:  السَّماء  ينادي يف 
يف  القبول  له  يوضع  مثَّ  قال:  السَّماء،  أهل  فيحبُّه 
األرض. وإذا أبغض عبًدا دعا جربيل فيقول: إيّنِ أبغض 
فالاًن فأبغضه، قال: فيبغضه جربيل، مثَّ ينادي يف أهل 
السَّماء: إنَّ اللَّ يبغض فالاًن فأبغضوه، قال: فيبغضونه، 
مثَّ توضع له البغضاء يف األرض". )مسلم، 1334هـ، 
برقم: ]6798[ واللفظ له. البخاري، 1422هـ، برقم: 

.)]7485[
أحبُّ  إين  فقال:  جربيل  )دعا  احلديث:  يف  فقوله 
فالاًن( دليل على خماطبة هللا تعاىل جلربيل عليه السالم 
تعاىل  منه  إال بكالم مسموع  يكون  بذلك، وذلك ال 

السالم. عليه  جلربيل 
عن أيب هريرة رضي هللا عنه، قال: إنَّ نيب اللَّ صلى 
هللا عليه وسلم قال: "إذا قضى اللَّ األمر يف السَّماء، 
ضربت املالئكة أبجنحتها خضعااًن لقوله، كأنَّه سلسلة 
على صفواٍن، فإذا فزع عن قلوهبم قالوا: ماذا قال ربكم؟ 
الكبري".)البخاري،  العليُّ  وهو  احلقَّ  قال:  للَّذي  قالوا 

.)]4800[ 1422هـ،برقم: 
فبني النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا احلديث شأن 
إذا تكلم هللا تعاىل ابلوحي،  السماء من املالئكة  أهل 
تعظيًما لرهبم تبارك وتعاىل؛ ولذا ذكر هذا احلديث عامة 
أهل السنة عند تفسريهم آلية سورة سبأ، وهي قول هللا 
ذَِن َلُ 

َ
َفاَعُة ِعنَْدهُ إِلَّ لَِمْن أ تعاىل: ﴿َوَل َتنَْفُع الشَّ

َحتَّ إَِذا فُّزَِع َعْن قُلُوبِِهْم قَالُوا َماَذا قَاَل َربُُّكْم 
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قَالُوا اْلَقَّ َوُهَو الَْعِلُّ الَْكبرُِي﴾]23[، قال ابن كثري: 
)هذا أيًضا مقام رفيع يف العظمة، وهو أنَّه تعاىل إذا تكلم 
اهليبة  من  أرعدوا  السموات كالمه،  أهل  مسع  ابلوحي، 
ابن مسعود ومسروق،  قاله  الغشي.  مثل  يلحقهم  حىتَّ 
وغريمها(. )ابن كثري، 1420هـ-1999م، )514/6(، 
ومراده برواية ابن مسعود ما جاء يف رواية البخاري، قال: 
ابلوحي  اللَّ  تكلَّم  إذا  مسعود:  ابن  عن  مسروق،  )قال 
قلوهبم وسكن  فُزع عن  فإذا  شيًئا،  السَّموات  أهل  مسع 
قَاُلوا  َربُُّكْم  قَاَل  واندوا:﴿َماَذا  احلقُّ  أنَّه  عرفوا  الصَّوت، 
واألثر  السابق.  الباب  1422ه،  )البخاري،  احَلقَّ﴾، 
وقع مرفوًعا عند ابن مردويه، كما نقل عنه غري واحد من 
أهل العلم، ومل أقف على إسناد ابن مردويه، لكن يف رواية 
البخاري للموقوف يف الصحيح ما يدل على رفعه؛ ألنَّه 
مما ال جمال للرأي فيه فيكون له حكم املرفوع(، وهذا القول 
من ابن مسعود رضي هللا عنه وقع مرفوًعا إىل النيب صلى 
السيوطي،  )انظر:  مردويه  ابن  رواية  يف  وسلم  عليه  هللا 
1424هـ-2004م، )397/1(، وقد جاء التصريح يف 
السؤال جربيل  عند  للمالئكة  اجمليب  أبنَّ  التالية  الرواية 

 الذي مسع وحي هللا تعاىل منه مباشرة.
وعن النَـّوَّاس بن مسعان الكاليبِّ رضي هللا عنه، قال: 
أن  أراد هللا  "إذا  وسلم:  عليه  قال رسول هللا صلى هللا 
يوحي أبمر تكلَّم ابلوحي، فإذا تكلَّم أخذت السَّماوات 
منه رجفة من خوف هللا عزَّ وجلَّ، فإذا مسع ذلك أهل 
السَّماوات، صعقوا وخرُّوا سجًَّدا، فيكون أوَّل من يرفع 
رأسه جربيل عليه السَّالم، فيكلِّمه هللا من وحيه مبا أراد، 
قال  بسماء  مرَّ  املالئكة، كلَّما  على  جربيل  به  فينتهي 
قال  جربيل:  فيقول  جربيل؟  اي  ربنا  قال  ماذا  أهلها: 
ما  مثل  فيقولون كّلهم  قال:  الكبري،  العلي  وهو  احلق، 
هللا  أمره  حيث  جربيل؛  هبم  ينتهي  حىتَّ  جربيل،  قال 
من السَّماء واألرض" )ابن أيب عاصم، 1400هـ، برقم 
]527[.حممد بن نصر املروزي،1406هـ، برقم ]216[. 
الطربي، 1420هـ-2000م، )397/20(. ابن خزمية، 

1414هـ- 1494م، )348/1(، وأصله يف البخاري، 
1422هـ،برقم: ]4800[. وقد روي هذا األثر من طرق 
متعددة أبلفاظ متفاوتة، منها املرفوع ومنها املوقوف، ومما 
يدل على قبول علماء أهل السنة له استشهادهم به يف 
معرض الرد على اجلهمية وغريهم يف إثبات صفة الكالم 
هلل تعاىل، فممن أورده اآلجري، 1420هـ- 1999م، 
 .]501[ برقم:  بدون،  ط:  بطة،  ابن   .]668[ برقم: 
الاللكائي، 1423هـ، برقم: ]548[. عبدهللا بن أمحد 
أبو   .]537[ برقم:  1986م،  1406هـ-  حنبل،  بن 
 .]308[ برقم:  الدارمي، 1416هـ- 1995م،  سعيد 
أبو الشيخ األصبهاين، 1406هـ، )500/2(. البخاري، 
ط: بدون )99(. ويف خترجيه كالم طويل، انظره يف أنيس 
الساري يف ختريج وحتقيق األحاديث اليت ذكرها احلافظ 
ابن حجر يف فتح الباري، أليب حذيفة نبيل بن منصور 

.)305/1( البصارة، 1426هـ- 2005م، 
تعاىل  هللا  تكليم  على  الداللة  يف  صريح  األثر  فهذا 
السنة  أهل  توارد  وقد  ابلوحي،  السالم  عليه  جلربيل 
واجلماعة على إيراده واالستشهاد به، مما يدل على ثبوته 
بعض  فيها  مسألة خالف  وقع يف  أنه  عندهم، وخباصة 
أهل األهواء، واحلال يف مثل هذا على احلرص على عدم 
املسألة،  تقرير  يف  للطعن  سبياًل  يكون  مبا  االستشهاد 
عنهم كما  هللا  رضي  الكرام  الصحابة  عن  آاثر  ويؤيده 

سريد.
السلف رمحهم هللا وإمجاعهم على مساع  أقوال  اثنًيا: 

القرآن من هللا تعاىل: جربيل عليه السالم 
سبقت اإلشارة إىل أنَّ هذه املسألة من املسائل اليت 
مل يكن فيها خالف بني السلف الكرام رمحهم هللا تعاىل، 
من لدن الصحابة ومن بعدهم من التابعني، وأنَّ اخلوض 
فيها مل يبدأ إال مع بداية ظهور اجلهمية، مث تتابع من جاء 
بعدهم من الكالبية واألشاعرة على هذه البدع احملدثة، 
عليهم،  للرد  السنة  علماء  فانربى  وأضافوا؛  فيها  وزادوا 
وبيان ابطلهم، وسأذكر بعض ما روي عنهم يف ذلك من 
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خالل ما يلي:
عليه  جربيل  مساع  إثبات  يف  السلف  أقوال  بعض 

مباشرة. تعاىل  هللا  من  القرآن  السالم 
نقل إمجاع الصحابة والتابعني على هذه املسألة.

السالم  عليه  جربيل  مساع  يف  السلف  أقوال  بعض 
مباشرة: تعاىل  هللا  من  القرآن 

وردت مجلة من املروايت عن السلف رمحهم هللا تعاىل 
يف تقرير هذه املسألة، مع أهنا األصل املتبادر إىل الذهن 
بعد إثبات أن هللا تعاىل يتكلم بكالم مسموع مىت شاء، 
عليه  جربيل  وأنَّ  وعز،  جلَّ  الكرمي كالمه  القرآن  وأنَّ 
السالم أخذه من هللا، كما نطقت بذلك نصوص القرآن 

كما سبق، ومن تلك اآلاثر ما يلي:
عن ابن عباس رضي هللا عنه قال: ملا أوحى اجلبَّار 
إىل حممَّد صلى هللا عليه وسلم دعا الرَّسول من املالئكة 
السَّالم صوت  ليبعثه ابلوحي فسمعت املالئكة عليهم 
اجلبَّار يتكلَّم ابلوحي، فلمَّا كشف عن قلوهبم سئلوا عمَّا 
قال هللا، فقالوا: احلق، وعلموا أنَّ هللا تعاىل ال يقول إال 
الَوحي  وصوت  عنه:  هللا  رضي  عباس  ابن  قال  حًقا. 
كصوت احلديد على الصَّفا، فلمَّا مسُعوا خروا سجًدا، 
احْلق  قَاُلوا  ربُكم  قَاَل  َماَذا  }قَاُلوا  رؤوسهم  رفعوا  فلمَّا 
َوُهَو اْلعلي اْلَكِبري{.)السيوطي، ط: بدون، )697/6(، 
ونسبه البن أيب حامت وابن مردويه، ومل أجده يف املطبوع 
مردويه  ابن  رواية  ذكر  وقد  حامت،  أيب  ابن  تفسري  من 
اجلهمية  على  املرسلة  الصواعق  يف  القيم  ابن  إبسنادها 
ابن  به  يروي  معروف  إسناد  )وهذا  قال:  مث  واملعطلة، 
التفسري  وغريهم  محيد  بن  وعبد  حامت  أيب  وابن  جرير 
وغريه عن ابن عباس، وهو إسناد متداول بني أهل العلم 
2001م،  1422هـ-  املوصلي،  انظر:  ثقات(،  وهم 
)633(. قلت: هذا األثر يف رواته من اهتم، إال أنه قد 
صح يف طرق أخرى مرفوعة وموقوفة ما يؤيد ما دل عليه 

كما سبق(. 
هذا األثر يف معىن ما سبق من آاثر مرفوعة وموقوفة 

يسمعون  واملالئكة  السالم  عليه  جربيل  أنَّ  على  تدلُّ 
الوحي، لكن الذي يظهر من أتمل ما ورد أنَّ املالئكة 
اليت  الصوت ابلصفة  السالم يشرتكون يف مساع  عليهم 
يف  ويشرتكون كذلك  الصفا،  على  وردت كالسلسلة 
السجود خضعااًن ألمر هللا تعاىل وتعظيًما له، ولعل ذلك 
ولتحصل  تعاىل،  هللا  لعظمة كالم  املوصوف  الصوت 
تعاىل وكالمه وحتمله، كحال  لسماع وحي هللا  التهيئة 
حتمل النيب صلى هللا عليه وسلم الوحي عن جربيل عليه 
البخاري،  )انظر:  اجلرس  أيتيه كصلصلة  وأنه  السالم، 
برقم:  1334هـ،  مسلم،   .]2[ برقم:  1422هـ، 
ابلوحي  تعاىل  هللا  من  التكليم  حيصل  مث   ،)]2333[
جلربيل عليه السالم، وحيتمل أن ينفرد هو بسماعه أو 
قد يشرتك غريه من املالئكة الكرام املقربني معه يف ذلك؛ 
ولذا وقع يف الرواايت سؤال مالئكة السماوات له عليه 

السالم عما أوحى هللا تعاىل به إليه حني مير عليهم.
عن احلارث بن سويد قال: قال عليٌّ رضي هللا عنه: 
 ، يذهب النَّاس حىتَّ ال يبقى أحد يقول ال إله إال اللَّ
فإذا فعلوا ذلك ضرَب يَعُسوُب الدين ذنبه فيجتمعون 
إليه من أطراف األرض كما جيمع قرع اخلريف. مثَّ قال 
يقولون:  أمريهم ومناخ ركاهبم،  اسم  عليٌّ: إين ألعرف 
ولكنه كالم  خملوق،  وال  خبالق  وليس  خملوق.  القرآن 
، منه بدأ وإليه يعود. )الاللكائي، 1423هـ، برقم:  اللَّ
1419هـ-  األصبهاين،  القاسم  أبو  وانظر:   .]373[

.)364/1( 1999م، 
فقوله رضي هللا عنه: )منه بدأ( أي: القرآن، أي: أنَّ 
هللا تعاىل هو املتكلم به حقيقة، وملا كان كذلك ونص 
القرآن على أنَّ جربيل عليه السالم أخذه منه تعاىل كما 
} قال سبحانه: )}ُقْل نـَزََّلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن َربَِّك اِبحلَْقِّ

سبق  تعاىل، كما  منه  مسعه  أنه  علم  ]النحل:102[، 
تقريره غري مرة.

عن عكرمة قال: كان ابن عباس رضي هللا عنه يف 
جنازة، فلمَّا وضع امليت يف حلده قام رجل فقال: اللَّهمَّ 
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ربَّ القرآن اغفر له. فوثب إليه ابن عباس فقال: َمْه، 
يعود.  وإليه  خرج  منه  مبربوب،  ليس  اللَّ  القرآن كالم 

.)]306[ برقم:  1423هـ،  )الاللكائي، 
حدث سفيان بن عيينة قال: مسعت عمرو بن دينار 
)هو عمرو بن دينار املكي أبو حممد األثرم اجلمحي، 
إمام علم من أئمة السنة واحلديث، جممع على توثيقه، 
وقد لقي مجًعا من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم 
وروى عنهم، تويف رمحه هللا سنة 5 أو 126هـ. انظر: 
ابن حجر، 1326هـ، )28/8( يقول: أدركُت مشاخينا 
، منه  والنَّاس منذ سبعني سنة يقولون: القرآن كالم اللَّ
بدأ وإليه يعود. )الاللكائي، 1423هـ، برقم: ]381[، 

وقد أخرجه البخاري، ط: بدون، )29(.
قال اخلالل: أخربين عبيد اللَّ بن حنبل قال: حدثين 
أيب حنبل قال: مسعت أاب عبد اللَّ ]أي: اإلمام أمحد 
يف كتابه:﴿َوِإْن  وجلَّ  عزَّ  اللَّ  قال  يقول:  حنبل[  بن 
َيْسَمَع َكاَلَم  فََأِجْرُه َحىتَّ  اْسَتَجاَرَك  اْلُمْشرِِكنَي  ِمَن  َأَحٌد 
الّنيب  ومسعه   ، اللَّ من  مسعه  فجربيل  ﴾]التوبة:6[،  اللَِّ
فالقرآن  النيب،  من  النيب  أصحاب  ومسعه  جربيل،  من 
كالم اللَّ غري خملوق، وال نشك وال نراتب فيه، وأمساء 
، وصفاته  اللَّ علم  والقرآن من  القرآن وصفاته،  اللَّ يف 
والقرآن  فهو كافر،  خملوق،  القرآن  أنَّ  زعم  فمن  منه، 
كالم اللَّ غري خملوق، منه بدأ وإليه يعود، فقد كنا هناب 
الكالم يف هذا، حىت أحدث هؤالء ما أحدثوا، وقالوا ما 
قالوا، ودعوا النَّاس ِإىل ما دعوهم إليه، فبان لنا أمرهم، 
اخلالل،1410هـ-  بكر  العظيم.)أبو  ابللَّ  الكفر  وهو 
1989م،برقم: ]1858[، وإسناده صحيح. ابن بطة، 

برقم: ]223[(. بدون،  ط: 
)أبو  دُكنٍي  بن  الفضل  نُعيم  أاب  قال حنبل: مسعت 
عمرو، إمام ثقة، أكثر البخاري الرواية عنه يف الصحيح، 
تويف رمحه هللا سنة 218 هـ. انظر: ابن حجر. 1326هـ. 
)270/8(، يقول: أدركت الناس ما يتكلمون يف هذا، 
وال عرفنا هذا إال من بعد سنني، القرآن كالم اللَّ منزَّل 

، ال يؤول إىل خالق وال خملوق، منه بدأ وإليه  من عند اللَّ
يعود، هذا الذي مل نزل عليه وال نعرف غريه. )ابن بطة، 

ط: بدون، برقم : ]228[(.
هللا  رمحهم  السلف  عن  املروية  اآلاثر  بعض  فهذه 
تعاىل يف إثبات أن القرآن الكرمي بدأ من هللا تعاىل، أي 
أنَّ هللا تعاىل تكلَّم به حقيقة كما سبق، وهي دالة على 
مساع جربيل عليه السالم القرآن من هللا تعاىل مباشرة؛ 
ألنَّه األصل كما سبق تقريره، ووقع التنصيص عليه يف 

النقل عن اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا تعاىل.
اثنًيا: نقل إمجاع الصحابة والتابعني على مساع جربيل 

عليه السالم القرآن من هللا تعاىل مباشرة:
إمجاع  على  الدالة  السلف  أقوال  بعض  نقل  سبق 
التابعني على هذه املسألة، وأنَّ  الصحابة الكرام وأئمة 
القول خبالفها من البدع احملدثة بعد زماهنم، وممن نقل 

إمجاعهم:
التابعني  أئمة  من  وهو  دينار،  بن  عمرو  اإلمام 
املتقدمني؛ إذ تويف رمحه هللا سنة 6 أو 125هـ، ولقي 
مجًعا من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم وروى عنهم، 
كابن عباس وأيب هريرة وابن عمر وغريهم، قال رمحه هللا: 
)أدركت مشاخينا والناس منذ سبعني سنة بقولون: القرآن 
كالم هللا، منه بدأ وإليه يعود( )الاللكائي، 1423هـ، 
بدون،  ط:  البخاري،  أخرجه  وقد   ،]381[ برقم: 
)29(، ومع تقدم وفاته رمحه هللا يف 125 هـ وحتديده 
سنة مخس  أي:  سنة،  بسبعني  أدركهم  من  مدى  أول 
ومخسني من اهلجرة تقريًبا، وهو زمان كان فيه عدد كبري 
أحياء،  يزالون  عنهم ال  الكرام رضي هللا  الصحابة  من 
وهذا يعطي اليقني أبنَّ هذا القول قوهلم رضي هللا عنهم 
التابعني، وهم  وقول من عاصرهم ومن قبلهم من أئمة 
وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  زكاها  اليت  املفضلة  القرون 
الذين  مث  يلوهنم  الذين  مث  قرين  الناس  "خري  قوله:  يف 
يلوهنم".)البخاري، 1422هـ، برقم: ]2509[. مسلم. 

.)]2533[ برقم:  1334هـ، 
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إمام أهل السنة واجلماعة، أمحد بن حنبل الشيباين 
رمحه هللا، وقد صرح رمحه هللا تعاىل بتحمل جربيل القرآن 
القرآن كالم هللا تعاىل، وهو  مساًعا من هللا تعاىل، وأنَّ 
من األئمة الذين امتحنهم املعتزلة يف مسألة أن القرآن 
كالم هللا تعاىل، وُعذِّب يف ذلك عذااًب شديًدا ليقول 
خبالفه، فثبته هللا ونصر به احلق، فقد قال رمحه هللا بعد 
قبله،  بلغه عمن  ما  على حسب  املسألة  هذه  قرر  أن 
الكالم يف  وبني احلق فيها كما سبق: )فقد كنَّا هناب 
هذا، حىتَّ أحدث هؤالء ما أحدثوا، وقالوا            ما 
بكر  )أبو  إليه(  دعوهم  ما  إىل  النَّاس  ودعوا  قالوا، 
اخلالل،1410هـ- 1989م،برقم: ]1858[، وإسناده 
أي:   ،)]223[ برقم:  بدون،  بطة، ط:  ابن  صحيح. 
القرآن ليس كالم هللا تعاىل، فبني رمحه هللا أنَّ  إىل أنَّ 
يتعرض  ومل  املسائل،  هذه  يف  خيوضوا  يكونوا  مل  الناس 
معتقد  وألنَّه  لوضوحها،  عليها  للتنصيص  قبله  العلماء 
البدع صرفهم  أراد أهل  تربوا عليه، إال ملا  الذي  الناس 
عن هذه العقيدة إىل الباطل الذي أحدثوه؛ ولذا قال: 

إليه(. الناس إىل ما دعوهم  )ودعوا 
اإلمام أبو نعيم الفضل بن دكني رمحه هللا، وهو ممن 
الرواية عنه يف صحيحه، قال: )أدركت  البخاري  أكثر 
النَّاس ما يتكلَّمون يف هذا، وال عرفنا هذا إالَّ من بعد 
سنني(، )ابن بطة، ط: بدون، برقم : ]228[(، فبني 
رمحه هللا أنَّ الناس كانوا يف أول زمن إدراكه ال خيتلفون 
يف كون القرآن بدأ من هللا تعاىل وإليه يعود؛ ألنه كالمه 
سبحانه، مث أحدث الناس من بعد ذلك ما أحدثوا من 
بدع خمالفة للحق يف ذلك؛ ولذا قال: )وال عرفنا هذا( 
حالني،  فذكر  سنني(،  بعد  من  )إال  احملدثة  البدع  أي 
األول: مل يكن الناس خيتلفون يف كون القرآن كالم هللا 
منه بدأ وإليه يعود، والثاين: حني ظهرت بدعة اجلهمية 
يف القول خبلق القرآن وما تبعها عند أرابهبا مث انتشرت، 
فقد  وانتشارها،  البدع  لظهور  املناسب  التقسيم  وهو 
املتوىف  دينار رمحه هللا  بن  هناية عهد عمرو  من  بدأت 

سنة 125 هـ، وبداية عهد الفضل الذي ولد يف 130 
فنبَّه  تنتشر،  مث  أرابهبا  عند  البدعة  تنشأ  ما  وأول  هـ، 
عليها أواًل العلماء من مثل عمرو بن دينار رمحه هللا، مث 
أخذت يف االنتشار حىت بلغت غايته حني ابتلى اخلليفة 
العباسي املأمون العلماء على القول هبا يف سنة 212هـ 
)انظر: ابن كثري. 1424هـ- 2003م، )107/14(، 
وهو احلال الثاين الذي أشار إليه الفضل بن دكني املتوىف 

سنة 218 هـ بقوله: )إال من بعد سنني(. 
فبني رمحه هللا أنَّ القرون املفضلة مل يكونوا خيتلفون يف 
أنَّ القرآن كالم هللا تعاىل منه بدأ؛ ألنَّه تكلَّم به حقيقة، 
وملا كان ذلك وعلم أنَّ جربيل عليه السالم نزل به من 
عنده تُيقن أبنه حتمله منه مساًعا كما نص عليه اإلمام 

أمحد رمحه هللا.
البخاري:  على  قال يف شرحه  اهليثمي،  ابن حجر 
)املنقول عن السَّلف اتفاقهم على أنَّ القرآن كالم اللَّ 
، وبلغه جربيل إىل حممد  غري خملوق، تلقاه جربيل عن اللَّ
عليه الصالة والسالم، وبلغه صلى هللا عليه وسلم إىل 
)وانظر:   ،)463/13( بدون،  أمته(.)ابن حجر، ط: 
 .)115( 2002م،  1423هـ-  السجزي.  نصر  أبو 
وأبو طاهر أمحد الكرجي الباقالين البغدادي، 1427هـ، 

.)247(
اثلثًا: بعض اللوازم اليت جتعل هذا القول هو األصل 

املتبادر إىل الذهن:
واجلماعة  السنة  أهل  علماء  ما سطره  إىل  ابلرجوع 
رمحهم هللا تعاىل من تقريرات حول هذه املسألة وردود 
سواء  العقيدة،  )يف كتب  فيها  احلق  خالف  من  على 
املأثور، أو املعقول، وقد سبقت اإلشارة إىل مجلة منها 
يف التوثيق(، ميكن أن خنلص إىل مجلة من اللوازم اليت 
تكشف لنا صحة القول أبنَّ جربيل عليه السالم حتمل 
القرآن من هللا تعاىل مساًعا، وبيان هذه اللوازم ما يلي:
صفة  إثبات  قررا  النبوية  والسنة  الكرمي  القرآن  أنَّ 
الكالم هلل تعاىل، وقد ورد ذلك بصيغ صرحية يف إثبات 
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خاطبه  ملن  مسموع  وصوت  حبرف  يتكلم  تعاىل  أنه 
تبارك وتعاىل، كتكليمه ملوسى عليه السالم، واستعمال 
ألفاظ النداء واملناداة ملوسى ولغريه، وأنَّ إثبات ذلك ال 
يستلزم التشبيه بني اخلالق سبحانه واملخلوق كما زعمته 
الفرق املخالفة؛ ألنَّه على الوجه الالئق جبالله وعظمته، 
للفرق بني اخلالق سبحانه واملخلوق، وهو سبحانه الذي 
تبارك وتعاىل  لنفسه، فمن سوء األدب معه  قرر ذلك 
نفيه وتعطيله، كما أنَّ من سوء األدب كذلك تشبيهه 

وتكييفه.
القرآن  أنَّ  النبوية  والسنة  الكرمي  القرآن  قرر  كذلك 
الكرمي كالم هللا تعاىل، تكلم به حقيقة، وقد سبق بسط 

النصوص الدالة على كل ذلك.
ملا تقرر كل ذلك، وعلم يقيًنا أن ما تومهه من خالف 
احلق يف مسألة إثبات صفة الكالم له سبحانه من شبهة 
احلدوث، وأن ما ال خيلو من احلوادث فهو حادث، وبناء 
عليه نفوا أنَّ هللا تعاىل يتكلم بكالم حقيقي مسموع، 
أو أن يكون القرآن كالمه تبارك وتعاىل، وبنوا عليه كل 
السالم  عليه  جربيل  بذلك كتحمل  الالحقة  املسائل 
القرآن عن هللا تعاىل مساًعا أابطيل ال حق فيها، وأوهام 
ال حقيقة هلا، علمنا أبنَّ القول أبنَّ جربيل عليه السالم 
أخذ القرآن الكرمي عن هللا تعاىل مباشرة ال غضاضة فيه، 

بل هو األصل يف ذلك.
املسألة  هذه  يف  احلق  خالف  من  يستعمله  ما  أنَّ 
وتقريرات  مقدمات  من  واألشاعرة  والكالبية  كاملعتزلة 
عقلية أدت هبم إىل االحنراف عن احلق فيها، ال حيسنه 
إال أقل القليل من سواد األمة األعظم يف مسائل عقدية 
فهمها  يف  ويشرتك  والسنة،  القرآن  نصوص  هبا  وردت 
عمومهم؛ مما يدل على بطالهنا وضالل من قال هبا.

فاجتمع ملن ضل يف هذه املسائل إمعاهنم ومبالغتهم يف 
العقليات، وجهلهم ابآلاثر وإعراضهم عن السمعيات.

)انظر: ابن تيمية، 1416هـ، )309/12(.
 ُ اللَّ تعاىل:﴿وََكلََّم  أنَّ عربيًّا عاميًّا مسع قول هللا  ولو 

تعاىل:  هللا  قول  أو  َتْكِليًما{]النساء:164[،  ُموَسى 
يًّا﴾ جنَِ َوقـَرَّبـَْناُه  اأْلَمْيَِن  الطُّوِر  َجاِنِب  ِمْن  }َواَنَديـَْناُه 

]مرمي:52[، مل يتبادر إىل فهمه من ذلك إال ما يفهم 
من لغته؛ إذ القرآن عريب اللسان، فيفهم أنَّه تعاىل تكلَّم 
بكالٍم مسموٍع ملوسى عليه السالم. مث لو قيل له إنَّ هللا 
تعاىل مل يتكلم ومل يناِد هو، بل خلق الصوت يف الشجرة 
فكانت هي املنادية، أو إنَّ املراد أنَّ هللا تعاىل وتقدس 
تكلم بذلك يف نفسه قدميًا     ال يف حينه لعد ذلك 
خروًجا على أصل اللغة، خمالًفا للمتبادر إىل الذهن من 

معناها.
ومثله كذلك مساع جربيل عليه السالم القرآن من هللا 
تعاىل مباشرة، كما قال تعاىل:﴿ُقْل نـَزََّلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمْن 
﴾]النحل:102[؛ إذ لو قيل له كيف أخذ  َربَِّك اِبحلَْقِّ
جربيل عليه السالم القرآن عن هللا تعاىل لقال مسعه منه.
الشرعية جتن  النصوص  ظاهر  خيالف  مبا  القول  أنَّ 
على النصوص، وجتاوز لفهم سلف األمة من الصحابة 
أرابب  يؤصله  ما  وزعم أبنَّ  واتبعيهم إبحسان،  الكرام 
تلك األقوال الباطلة خفي على األمة يف قروهنا املفضلة، 
عصٍر  يف كل  األعظم  سوادها  يعتقده  ما  وخالف 
تلك  تقرير  إال  يبق  فلم  البطالن،  ظاهر  وهو  ومصٍر، 
الصاحل رمحهم هللا  السلف  املسائل وغريها على طريقة 
احلنبلي،  املرداوي  )انظر:  عنها.  اخلروج  وعدم  تعاىل، 

.)1343/3( 2000م،  1421هـ- 

اخلامتة:
بعد التطواف يف ثنااي هذا البحث الشائق، أمحد هللا 
تعاىل آخرًا كما محدته أواًل على منَّ به وتفضل من كرمي 
عطائه وعظيم نواله، لنختمه أبهم النتائج اليت توصلت 

إليها، واليت ميكن أن جتمل فيما يلي:
ونعوت  الكمال  بصفات  متصٌف  تعاىل  هللا  أنَّ 
وأهنا  الكالم،  صفة  أمهها  من  واليت  واجلمال،  اجلالل 
الالئق  الوجه  على  والسنة  القرآن  بنصِّ  تعاىل  له  اثبتة 
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مسموع،  بكالم  سبحانه  يتكلم  فهو  وكماله،  بعظمته 
شاء. شاء كيف  مبا  شاء  مىت 

أنَّ القرآن الكرمي من مجلة كالم هللا تعاىل، تكلَّم به 
حقيقة، ومسعه منه جربيل عليه السالم، مث نزل به على 
حممد صلى هللا عليه وسلم فتاله عليه، وأنَّ ذلك جممع 

عليه بني سلف األمة.
أنَّ القول خبالف ما سبق يف صفة الكالم هلل تعاىل 
املخالفة  الطوائف  بعد ظهور  أمة اإلسالم  إمنا نشأ يف 
خمالف  حمدث  قول  فهو  وغريهم،  اجلهمية  من  للحق 

الصريح. والعقل  الصحيح  للنص 
أنَّ األقوال املخالفة للحق الذي سبق بيانه يف حتمل 
جربيل للقرآن الكرمي عن هللا تعاىل مبين على أصول تلك 
الطوائف الفاسدة يف التعامل مع صفة الكالم هلل تعاىل 

إثبااًت ونفًيا.
أنَّ من أثبت أن هللا تعاىل يتكلم حبروف وأصوات 
مسموعة، ابلكيفية اليت يعلمها سبحانه،    ال غضاضة 
منه  القرآن  السالم  عليه  إثبات مساع جربيل  من  عنده 
ظواهر  من  الذهن  إىل  املتبادر  هو  بل  مباشرة،  تعاىل 

القرآنية. النصوص 
 أمَّا التوصيات فأمهها ما يلي:

القرآن أصالة، مث  التفسري وعلوم  املتخصص يف  أنَّ 
غريه ممن مل يتخصص يف علم العقيدة تبًعا، عليه أن يتنبه 
إىل أنَّ عامة كتب علوم القرآن اليت تعدُّ أصاًل يف هذا 
الباب، وكذلك غالب كتب التفسري ألفها علماء على 
عقيدة األشاعرة -عفا هللا عنهم ورمحهم-؛ ولذا بنوا ما 
يتعلق منها مبسائل املعتقد كآايت الصفات وما يلتحق 
يتنبه  أن  فينبغي  العقدية،  هبا من مسائل على أصوهلم 
لذلك، وحُيرص على أن تؤصل تلك املسائل على احلق 
الوارد عن الصحابة رضي هللا عنهم وأئمة التابعني أهل 

السنة واجلماعة. 
أنَّ علم العقيدة أصل العلوم وأسها؛ لتعلقه ابهلل تعاىل، 
فالواجب على من ختصص يف علوم الشريعة أن يكون 

لديه منها ما حيفظ به معتقده، ويسلم به من الشبهات 
املضلة.

وختاًما أسأل هللا العليم احلليم أن يفيض علينا من 
رمحته، وأن يرزقنا حبه وحب نبيه، وأن جيعل ما منَّ به 
تعاىل وتفضل ذخراً لنا يوم نلقاه، وأن يغفر لنا ما فيه 
من خطأ وتقصري، وأن ينفع به اإلسالم واملسلمني، 

واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
 املصادر واملراجع:

عبدهللا  بن  احلسني  بن  حممد  بكر  أبو  اآلجري، 
البغدادي )املتوىف: 360هـ(، الشريعة، حتقيق: 
الدكتور عبدهللا بن عمر بن سليمان الدميجي، 
السعودية،   / الرايض   - الوطن  دار  الناشر: 

الطبعة: الثانية، 1420 هـ - 1999 م.
األلوسي، شهاب الدين حممود بن عبدهللا احلسيين، 
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع، 
دار  الناشر:  عطية،  عبدالباري  علي  حتقيق: 
األوىل،  الطبعة:  بريوت،   – العلمية  الكتب 

هـ.  1415
البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا اجلعفي)املتوىف: 
املختصر  الصحيح  املسند  اجلامع  256هـ(، 
من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه 
البخاري(،حتقيق: حممد زهري  وأايمه )صحيح 
النجاة  طوق  دار  الناشر:  الناصر،  انصر  بن 
)مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم حممد فؤاد 

عبد الباقي(، الطبعة: األوىل، 1422هـ.
عمرية،  عبدالرمحن  د.  حتقيق:  العباد،  أفعال  خلق 
الرايض.  – السعودية  املعارف  دار  الناشر: 
ابن أيب حامت، أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن 
إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي )املتوىف: 
327هـ(، تفسري القرآن العظيم، حتقيق: أسعد 
مصطفى  نزار  مكتبة  الناشر:  الطيب.  حممد 
الطبعة:  السعودية.  العربية  اململكة   - الباز 
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الثالثة - 1419 هـ.
ابن أيب عاصم، أمحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد 

الشيباين )املتوىف: 287هـ(، السنة.
املكتب  الناشر،  األلباين،  الدين  انصر  حممد  حتقيق، 
1400هـ. األوىل،  الطبعة،  بريوت،   – اإلسالمي 
ابن أيب العز، صدر الدين حممد بن عالء الدين علّي 
بن حممد، شرح العقيدة الطحاوية، حتقيق: مجاعة 
من العلماء، ختريج: انصر الدين األلباين، الناشر: 
دار السالم للطباعة، والنشر التوزيع والرتمجة )عن 
الطبعة  الطبعة:  اإلسالمي(،  املكتب  مطبوعة 

املصرية األوىل، 1426هـ - 2005م.
حممد  بن  حممد  بن  هللا  عبيد  عبدهللا  أبو  بطة،  ابن 
اإلابنة  )املتوىف: 387هـ(:  الُعْكرَبي  بن محدان 
الكربى، حتقيق: رضا معطي، وعثمان األثيويب، 
ويوسف الوابل، والوليد بن سيف النصر، ومحد 
والتوزيع،  للنشر  الراية  دار  الناشر:  التوجيري، 

الرايض.
بن  حبان  بن  أمحد  بن  حبان  بن  حممد  بلبان،  ابن 
معاذ بن َمْعبَد التميمي)املتوىف: 354هـ(، ترتيب 
األرنؤوط،  شعيب  حتقيق:  حبان،  ابن  صحيح 
الطبعة:  بريوت،   – الرسالة  مؤسسة  الناشر: 

.1993  –  1414 الثانية، 
ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبداحلليم 
 :)728 )املتوىف:  عبدهللا  بن  عبدالسالم  بن 
بن  حممد  الدكتور  وحتقيق:  دراسة  التسعينية، 
إبراهيم العجالن. الناشر: مكتبة املعارف للنشر 
السعودية.  العربية  اململكة   - الرايض  والتوزيع، 

م. هـ - 1999  األوىل، 1420  الطبعة: 
الدكتور  حتقيق:  والنقل،  العقل  تعارض  درء   ----
حممد  اإلمام  جامعة  الناشر:  سامل،  رشاد  حممد 
بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية. 

هـ - 1991م. الثانية، 1411  الطبعة: 

       الفتاوى الكربى، الناشر: دار الكتب العلمية، 
1987م.  - 1408هـ  األوىل،  الطبعة: 

الفتاوى، حتقيق: عبدالرمحن بن حممد  ---- جمموع 
لطباعة  فهد  امللك  جممع  الناشر:  قاسم.  بن 
املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية 

1416هـ/1995م. النشر:  عام  السعودية، 
بن  بن حممد  علي  بن  أمحد  الفضل  أبو  ابن حجر، 
التهذيب،  تقريب  852هـ(:  )املتوىف:  أمحد 
 – الرشيد  دار  الناشر:  عوامة.  حممد  حتقيق: 

1406ه. األوىل،  الطبعة:  سوراي، 
الرافعي  أحاديث  ختريج  يف  احلبري  التلخيص   ----
الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  الناشر:  الكبري، 

1989م. 1419هـ.  األوىل  الطبعة 
دائرة  مطبعة  الناشر:  التهذيب،  هتذيب   ----
املعارف النظامية، اهلند. الطبعة: الطبعة األوىل، 

. 1326هـ
الناشر:  البخاري،  شرح صحيح  الباري  فتح   ----
دار املعرفة - بريوت، 1379، رقم كتبه وأبوابه 
إبخراجه  قام  عبدالباقي،  فؤاد  حممد  وأحاديثه: 
الدين  حمب  طبعه:  على  وأشرف  وصححه 
اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن 

ابز. بن  عبدهللا 
املسند،  حممد،   بن  أمحد  عبدهللا  أبو  حنبل،  ابن 
مرشد،  عادل   - األرنؤوط  شعيب  حتقيق: 
عبداحملسن  بن  عبدهللا  د.  إشراف:  وآخرون، 
الرتكي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 

م.  2001  - هـ   1421
)املتوىف:  إسحاق  بن  حممد  بكر  أبو  خزمية،  ابن 
311هـ(، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب 
عز وجل، احملقق: عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان، 
الرايض.   – السعودية   - الرشد  مكتبة  الناشر: 

1994م.  - 1414هـ  اخلامسة،  الطبعة: 
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ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس 
الصواعق  خمتصر  751هـ(،  )املتوىف:  الدين 
حممد  اختصره:  واملعطلة،  اجلهمية  على  املرسلة 
بن حممد بن عبد الكرمي بن رضوان البعلي مشس 
الدين، ابن املوصلي )املتوىف: 774هـ(، حتقيق: 
القاهرة –  احلديث،  دار  الناشر:  إبراهيم،  سيد 
األوىل، 1422هـ - 2001م. الطبعة:  مصرـ 

)املتوىف:  عمر،  بن  إمساعيل  الفداء  أبو  ابن كثري، 
:) 774هـ

---- البداية والنهاية، حتقيق: عبدهللا بن عبد احملسن 
الرتكي. الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
واإلعالن. الطبعة: األوىل، 1418 هـ - 1997 

م. سنة النشر: 1424هـ / 2003م.
بن  سامي  حتقيق:  العظيم،  القرآن  تفسري   ----
حممد سالمة. الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع، 

م.  1999  - 1420هـ  الثانية  الطبعة: 
القزويين  يزيد  بن  حممد  عبدهللا  أبو  ماجة،  ابن 
فؤاد       حممد  حتقيق:  السنن،  273هـ(،  )املتوىف: 
العربية  الكتب  إحياء  دار  الناشر:  عبدالباقي، 

احلليب. البايب  عيسى  -فيصل 
أبو حذيفة البصارة، نبيل بن منصور بن يعقوب، أنِيُس 
السَّاري يف ختريج َوحتقيق األحاديث اليت ذكرها 
الَباري،  فَتح  يف  العسقالين  َحجر  ابن  احلَافظ 
البصارة.  يَعقوب  بن  َمنصور  بن  نبيل  حتقيق: 
ن،  الرايَّ مؤسََّسة  السَّماحة،  مؤسََّسة  الناشر: 
1426هـ              األوىل،  الطبعة:  لبنان،   – بريوت 

م.  2005	
إسحاق  بن  األشعث  بن  سليمان  داود،  أبو 
ِجْستاين، )املتوىف: 275هـ(، السن، حتقيق:  السِّ
املكتبة  الناشر:  احلميد،  عبد  الدين  حممد حميي 

بريوت.  – صيدا  العصرية، 
مصطفى  بن  حممد  بن  حممد  العمادي  السعود،  أبو 

إىل  السليم  العقل  إرشاد  982هـ(،  )املتوىف: 
مزااي الكتاب الكرمي، الناشر: دار إحياء الرتاث 

بريوت.  – العريب 
حممد  بن  عبدهللا  حممد  أبو  األصبهاين،  الشيخ  أبو 
بن جعفر بن حيان )املتوىف: 369هـ(، العظمة، 
حتقيق: رضاء هللا بن حممد إدريس املباركفوري، 
الناشر: دار العاصمة – الرايض، الطبعة: األوىل، 

1408هـ.
بِن  احَلَسِن  بُن  َأمْحَُد  طَاِهٍر  أَبُو  الباقالين،  طاهر  أبو 
"االعتقاد  )املتوىف: 489هـ(،  احَلَسِن  بِن  َأمْحََد 
القادري"، كتبه ومجع الناس عليه: اخلليفة القادر 
ابهلل )املتوىف: 22هـ(. دراسة وحتقيق: عبدالعزيز 
الناشر: جملة جامعة  بن حممد آل عبداللطيف. 
أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداهبا،  ج 

18، ع 39، ذو احلجة 1427 هـ.
أبو القاسم األصبهاين، إمساعيل بن حممد بن الفضل 
بن علي القرشي الطليحي )املتوىف: 535هـ(، 
احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة، 
حتقيق: حممد بن ربيع بن هادي عمري املدخلي. 
الناشر: دار الراية - السعودية / الرايض. الطبعة: 

الثانية، 1419هـ - 1999م.
حامت  بن  سعيد  بن  عبيدهللا  السجزي،  نصر  أبو 
أهل  إىل  السجزي  رسالة  444هـ(،  )املتوىف: 
والصوت،  احلرف  أنكر  من  على  الرد  يف  زبيد 
عمادة  الناشر:  ابعبدهللا.  ابكرمي  حممد  حتقيق، 
املدينة  اإلسالمية،  ابجلامعة  العلمي  البحث 
املنورة، اململكة العربية السعودية. الطبعة: الثانية، 

1423هـ/2002م.
)املتوىف:  مسعود  بن  احلسني  حممد  أبو  البغوي، 
510هـ(، معامل التنزيل يف تفسري القرآن، حققه 
وخرج أحاديثه حممد عبدهللا النمر - عثمان مجعة 
دار  الناشر:  احلرش.  ضمريية - سليمان مسلم 



 1417 الرابعة،  الطبعة:  والتوزيع.  للنشر  طيبة 
هـ - 1997 م.

بن  عبدهللا  سعيد  أبو  الدين  انصر  البيضاوي، 
وأسرار  التنزيل  أنوار  685هـ(،  عمر)املتوىف: 
املرعشلي،  عبدالرمحن  حممد  حتقيق:  التأويل، 
بريوت،  العريب-  الرتاث  إحياء  دار  الناشر: 

هـ.  1418  - األوىل  الطبعة: 
موسى  بن  علي  بن  احلسني  بن  أمحد  البيهقي، 
األمساء  458هـ(،  )املتوىف:  اخُلْسَرْوِجردي 
عليه:  وعلَّق  أحاديثه  وخرَّج  حققه  والصفات، 
فضيلة  له:  قدَّم  احلاشدي.  حممد  بن  عبدهللا 
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. الناشر: مكتبة 
السعودية.  العربية  اململكة   - جدة  السوادي، 

1993م.  - هـ   1413 األوىل،  الطبعة: 
نصوصه وخرج  وراجع  اإلميان، حققه  شعب   ----
حامد.  عبداحلميد  عبدالعلي  الدكتور  أحاديثه: 
خمتار  أحاديثه:  وختريج  حتقيقه  على  أشرف 
ببومباي  السلفية  الدار  صاحب  الندوي،  أمحد 
والتوزيع  للنشر  الرشد  مكتبة  الناشر:  اهلند.   –
ببومباي  السلفية  الدار  مع  ابلتعاون  ابلرايض 
م.  2003  - هـ   1423 األوىل،  الطبعة:  ابهلند. 

بن  موسى  بن  َسْورة  بن  عيسى  بن  حممد  الرتمذي، 
حتقيق  السنن،  279هـ(،   )املتوىف:  الضحاك 
وتعليق: أمحد حممد شاكر )جـ 1، 2(. وحممد 
وإبراهيم عطوة عوض  )جـ 3(،  عبدالباقي  فؤاد 
املدرس يف األزهر الشريف )جـ 4، 5(. الناشر: 
 – احلليب  البايب  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة 
- 1975 م. الثانية، 1395 هـ  الطبعة:  مصر. 

اخلالل، أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد 
)املتوىف: 311هـ(، السنة، حتقيق:      د. عطية 
الزهراين. الناشر: دار الراية – الرايض، الطبعة: 

األوىل، 1410هـ - 1989م.
بن  خالد  بن  سعيد  بن  عثمان  سعيد  أبو  الدارمي، 

اجلهمية،  على  الرد  280هـ(،  )املتوىف:  سعيد 
حتقيق: بدر بن عبد هللا البدر. الناشر: دار ابن 
األثري – الكويت. الطبعة: الثانية، 1416هـ - 

1995م.
الطوسي  الغزايل  حممد  بن  حممد  حامد  أبو  الرازي، 
)املتوىف: 505 هـ(، املستصفي يف علم األصول، 
الناشر:  األشقر،  سليمان  بن  حممد  حتقيق: 
مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، الطبعة: األوىل، 

م. هـ/1997   1417
بن  احلسن  بن  عمر  بن  حممد  عبدهللا  أبو  الرازي، 
الغيب  مفاتيح  606هـ(،  )املتوىف:  احلسني 
الرتاث  إحياء  دار  الناشر:  الكبري(،  )التفسري 
هـ.  1420  - الثالثة  الطبعة:  بريوت،   – العريب 
األنصاري  محزة  بن  أمحد  الدين  شهاب  الرملي، 
)املتوىف: 957هـ(، الفتاوى، مجعها: ابنه، مشس 
الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب 
الناشر:  1004هـ(،  )املتوىف:  الرملي  الدين 

اإلسالمية. املكتبة 
الزركشي، أبو عبدهللا بدر الدين حممد بن عبدهللا بن 
هبادر )املتوىف: 794هـ(، الربهان يف علوم القرآن، 
حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: األوىل، 

1376 هـ - 1957 م.
أمحد  بن  عمرو  بن  حممود  القاسم  أبو  الزخمشري، 
)املتوىف: 538هـ(، الكشاف عن حقائق غوامض 
الناشر: دار الكتاب العريب – بريوت،  التنزيل، 

الطبعة: الثالثة - 1407 هـ.
السمعاين، أبو املظفر، منصور بن حممد بن عبداجلبار 
تفسري  489هـ(،   )املتوىف:  املروزي  أمحد  ابن 
بن  وغنيم  إبراهيم  بن  ايسر  حتقيق:  القرآن، 
عباس بن غنيم، الناشر: دار الوطن، الرايض – 
1997م. 1418هـ-  األوىل،  الطبعة:  السعودية، 
الدين  جالل  بكر  أيب  بن  عبدالرمحن  السيوطي، 
القرآن،  علوم  يف  اإلتقان  911هـ(،  )املتوىف: 
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حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: اهليئة 
1394هـ/  الطبعة:  للكتاب.  العامة  املصرية 

م.  1974
----  احلاوي للفتاوي، الناشر: دار الفكر للطباعة 
هـ  النشر: 1424  عام  بريوت-لبنان،  والنشر، 

	 2004 م.
الدر املنثور يف التفسري ابملأثور، الناشر: دار الفكر – 

بريوت.
الطرباين، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري )املتوىف: 
بن  محدي  حتقيق:  الكبري،  املعجم  360هـ(، 
عبداجمليد السلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية 

الثانية. الطبعة:  القاهرة،   –
الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب 
اآلملي )املتوىف: 310هـ(، جامع البيان يف أتويل 
الناشر:  شاكِر،  حممد  أمحد  حتقيق:  القرآن، 
مؤسسة الرسالة، الطبعة: األوىل، 1420 هـ - 

م.  2000
عبدهللا بن حنبل )املتوىف: 290هـ(، السنة، حتقيق: د. 
حممد بن سعيد بن سامل القحطاين، الناشر: دار 
 1406 األوىل،  الطبعة:  الدمام،   – القيم  ابن 

هـ - 1986م.
الاللكائي، أبو القاسم هبة هللا بن احلسن بن منصور 
الطربي الرازي )املتوىف: 418هـ(، شرح أصول 
بن  أمحد  حتقيق:  واجلماعة،  السنة  أهل  اعتقاد 
سعد بن محدان الغامدي، الناشر: دار طيبة – 
/ 2003م. الثامنة، 1423هـ  الطبعة:  السعودية، 

)املتوىف:  األصبحي  عامر  بن  أنس  بن  مالك  مالك، 
مصطفى  حممد  حتقيق:  املوطأ،  179هـ(، 
األعظمي، الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل 
هنيان لألعمال اخلريية واإلنسانية - أبو ظيب – 
اإلمارات، الطبعة: األوىل، 1425 هـ - 2004 

م.

حممد رشيد بن علي رضا )املتوىف: 1354هـ(، تفسري 
اهليئة  الناشر:  املنار(،  )تفسري  احلكيم  القرآن 
م.  1990 النشر:  سنة  للكتاب،  العامة  املصرية 
أبو احلسن علي بن سليمان  الدين  املرداوي، عالء 
يف  التحرير  شرح  التحبري  885هـ(،  )املتوىف: 
أصول الفقه، حتقيق: د. عبد الرمحن اجلربين، د. 
عوض القرين، د. أمحد السراح. الناشر: مكتبة 
األوىل،  الطبعة:  الرايض.   / السعودية   - الرشد 

2000م.  - 1421هـ 
املزي، يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج 
أمساء  يف  الكمال  هتذيب  742هـ(،  )املتوىف: 
الرجال، حتقيق: د. بشار عواد معروف، الناشر: 
األوىل،  الطبعة:  بريوت،   – الرسالة  مؤسسة 

.1980  –  1400
النيسابوري، مسلم بن احلجاج املتوىف: 261 هـ، املسند 
إىل  العدل  عن  العدل  بنقل  املختصر  الصحيح 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، احملقق: جمموعة 
بريوت،   – اجليل  دار  الناشر:  احملققني،  من 
يف  املطبوعة  الرتكية  الطبعة  من  مصورة  الطبعة: 

هـ. سنة 1334  استانبول 
علي  بن  شعيب  بن  أمحد  عبدالرمحن  أبو  النسائي، 
)السنن  السنن  من  اجملتىب  303هـ(،  )املتوىف: 
الصغرى(، حتقيق: عبدالفتاح أبو غدة، الناشر: 
مكتب املطبوعات اإلسالمية – حلب، الطبعة: 

الثانية، 1406 – 1986.
----  السنن الكربى، حققه وخرج أحاديثه: حسن 
عبداملنعم شليب. أشرف عليه: شعيب األرانؤوط. 
قدم له: عبدهللا بن عبد احملسن الرتكي. الناشر: 
األوىل،  الطبعة:  بريوت،   – الرسالة  مؤسسة 

1421 هـ - 2001 م.
النووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي )املتوىف: 676هـ(، 
املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، الناشر: 
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الطبعة:  بريوت،   – العريب  الرتاث  إحياء  دار 
.1392 الثانية، 

بكر  أيب  بن  علي  الدين  نور  احلسن  أبو  اهليثمي، 
)املتوىف: 807هـ(، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، 

مكتبة  الناشر:  القدسي،  الدين  حسام  حتقيق: 
1414هـ،  النشر:  عام  القاهرة،  القدسي، 

م.  1994
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Developing Crisis Management at King Khalid University in Light of the 
Experiences of Some International Universities "A Suggested Perception"

Dr. Mohammed bin Ahmed Al Musallat
Associate Professor of Educational Administration, College of Education 

- King Khalid University

جامعة  األزمات،  إدارة  تطوير،  مقرتح،  تصور  املفتاحية:  الكلمات 
امللك خالد، اجلامعات العاملية.

إدارة  لتطوير  مقرتح  تصور  تقدمي  إىل  الدراسة  هدفت  امللخص: 
األزمات جبامعة امللك خالد يف ضوء خربات بعض اجلامعات العاملية، 
واستخدمت املنهج الوصفي التحليلي واالستبانة املطبقة على القيادات 
األكادميية جبامعة امللك خالد؛ إذ بلغت )3,9(، وتوصلت الدراسة 
امللك خالد إلدارة  نتائج منها: أنَّ مستوى جاهزية جامعة  إىل عدة 
تراوحت  متوسطة؛ حيث  بدرجة  الثالث، جاء  األزمات يف مراحلها 
)3,62(؛  عام  حسايب  مبتوسط   ،)3,45	3,84( بني  ما  تنازلًيا 
حيث جاءت مرحلة احتواء األضرار يف املرتبة األوىل، مبتوسط حسايب 
بلغ )3,84(، وجاءت مرحلة استعادة النشاط والتعلم يف املرتبة الثانية، 
مبتوسط حسايب بلغ )3,56(، بينما جاءت مرحلة الوقاية واالستعداد 
يف املرتبة األخرية، مبتوسط حسايب بلغ )3,45(. وجاءت أمهية توافر 
متطلبات تطوير مراحل إدارة األزمات جبامعة امللك خالد بدرجة كبرية؛ 
حيث تراوحت تنازلًيا ما بني )4,30	4,10(، وقد جاءت املتطلبات 
مبتوسط حسايب  األوىل،  املرتبة  يف  واالستعداد  الوقاية  مبرحلة  املتعلقة 
بلغ )4,30(، بينما جاءت املتطلبات املتعلقة مبرحلة استعادة النشاط 
املتطلبات  بلغ )4,17(، وجاءت  مبتوسط حسايب  الثانية،  املرتبة  يف 
بلغ  الثالثة، مبتوسط حسايب  املرتبة  املتعلقة مبرحلة احتواء األضرار يف 
األزمات يف  إدارة  لتطوير  مقرتًحا  تصورًا  الدراسة  وقدَّمت   ،)4,10(

جامعة امللك خالد يف ضوء خربات بعض اجلامعات العاملية.

Key words: a suggested perception, development, crisis man-
agement, King Khalid University, International universities.

Abstract: The study aimed to present a suggested perception 
for developing crisis management at King Khalid University in 
light of the experiences of some international universities. It used 
the descriptive and analytical method, and the questionnaire ap-
plied to academic leaders at King Khalid University reached )309). 
The study reached several conclusions, including that the level of 
readiness of King Khalid University for crisis management in its 
three stages, came with an "average degree", ranging descending-
ly between )3.45-3.84) with a mean of )3.62), where the stage of 
containment of damage came first, with a mean of )3.84), and the 
stage of recovery of activity and learning came in second place, 
with an average of )3.56), while the prevention and preparation 
stage came last, with a mean of )3.45). The importance of the avail-
ability of requirements for the development of crisis management 
stages at King Khalid University came to a large extent, as it ranged 
in descending order between (4.10-4.30), where the requirements 
related to the prevention and preparedness stage came first, with 
a mean of (4.30), The second place, with a mean of (4.17), and 
the requirements related to the phase of containment of damages 
came in third place, with a mean of )4.10). Then the study presented 
a suggested perception for developing crisis management at King 
Khalid University in light of the experiences of some international 
universities.
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املقدمة 
أصحبت األزمات أبنواعها املختلفة جزًءا من نسيج 
املؤسسات واملنظمات املعاصرة؛ نتيجة التحوالت احلادة 
والتحدايت الكبرية، اليت أحدثتها ثورة املعلومات والتطور 
التكنولوجية، مما فرض حاجة البحث عن أساليب إدارية 

فعَّالة ملواجهة أوضاع األزمات. 
هبا  التنبؤ  يقتضي  األزمات،  مع  الفعَّال  والتعامل   
واختاذ  وأبعادها  طبيعتها  على  والتعرف  واستشعارها، 
مجيع البدائل املتاحة ملنع حدوثها، واإلعداد ملواجهتها 
عند حدوثها لتقليل حدة آاثرها، وإجياد مناخ تنظيمي 
املستوايت  بني كافة  واملشاركة  والتعاون  ابلتفاهم  يتسم 

 .(2006 الوظيفية (هيكل،  واملراكز  اإلدارية 
مستمرة  إدارية  عملية  األزمات  إدارة  أنَّ  يعني  وهذا   

الرصد  خالل  من  المحتملة،  باألزمات  التنبؤ  على  تعتمد 

المستمر للمتغيرات البيئية الداخلية والخارجية، ومن ثمَّ تعبئة 

الموارد واإلمكانات الالزمة لمنع حدوثها، أو التعامل معها 

األضرار  أقل  يحقق  بما  والفاعلية،  الكفاءة  من  كبير  بقدر 

وجهٍد  وقٍت  بأقل  الطبيعية  األوضاع  إلى  العودة  ويضمن 

.(2008 (العجمي،  حدوثها  تكرار  لمنع  األسباب  ودراسة 

وبناًء على ذلك فإنَّه ميكن تصنيف إدارة األزمات 
إىل مرحلتني: وقائية وعالجية على اختالف دورة حياة 
األزمة أو تطوراهتا؛ وذلك من خالل التعامل الفعال مع 
أتيت  عليها  وبناًء  األزمة،  تُنذر حبدوث  اليت  اإلشارات 
مرحلة االستعداد والوقاية، ويف حالة عدم التمكن من 
منع حدوث األزمة، أتيت مرحلة احتواء األضرار وختفيف 
استعادة  مرحليت  من  عليها  يرتتب  وما  السلبية،  اآلاثر 

النشاط والتعلم )حسان وداغستناين، 2019(.
استثنائية؛  ومواقف  أوضاع  األزمات  أنَّ  شك  وال 
الوصف  تتجاوز  استثنائية  إجراءات  اختاذ  تتطلب  لذا 
األحوال  يف  به  املعمول  اإلدارية  للمهام  الوظيفي 
الطبيعية، إضافة إىل أنَّ معيار اختيار فريق إدارهتا يعتمد 
لذا  األزمات؛  إدارة  جمال  يف  والتأهيل  الكفاءة  على 

ابتت احلاجة ملحة إىل تطوير برامج تعليمية وتدريبية؛ 
لضمان فعالية املمارسات والسياسات، اليت تليب رعاية 
األزمات  مع  التعامل  من  وتكنهم  العاملني،  وتوقعات 

.)Ingrassi & et al  2014( مبهنية 
يقتصر على مواجهة  احلديثة ال  اجلامعات  إنَّ دور 
التنبؤ  إىل  ذلك  يتجاوز  بل  حدوثها،  عند  األزمات 
املستقبلية، واختاذ اإلجراءات ورسم اخلطط،  ابألزمات 
ملنع حدوثها، أو االستعداد ملواجهتها؛ وهذا ما أكدته 
هذه  تضمنتها  اليت  العاملية  اجلامعات  خربات  بعض 
فعالة  آليات  حتديد  أمهية  إىل  أشارت  عندما  الدراسة، 
ابملخاطر  والتنبؤ  املبكر،  اإلنذار  إشارات  الكتشاف 
أو  األزمات،  حدوث  ملنع  اخلطط  وإعداد  احملتملة، 
االستعداد للتعامل معها عند حدوثها، وتشكيل كيان 
املباين  وجتهيز  األزمات،  إدارة  يف  متخصص  إداري 
ملساعدهتا  ابجملتمع  اجلامعات  وربط  السالمة،  بوسائل 
إدارة  العاملني يف جمال  األزمات، وتدريب  يف حاالت 

األزمات.
للسياق  انعكاًسا  إال  ليس  اجلامعي  والتعليم 
التعليم  يعاين  لذا  للمجتمع؛  واالقتصادي  االجتماعي 
ابلغة  وهتديدات  من حتدايت  العريب  العامل  اجلامعي يف 
اخلطورة؛ نتيجة املستجدات اليت أوجدت نظاًما عاملًيا، 
مما  املتسارع،  التكنولوجي  والتقدم  العلم  على  يعتمد 
من  اجلامعات  ميكن  شامل  وحتديث  تطوير  يتطلب 
مشكالهتا،  وجتاوز  والعاملية  احمللية  التحدايت  مواجهة 
اليت قد تتطور إىل أزمات مستقبلية) مدكور ، 2000(. 
واجهت  السعودية،  العربية  اململكة  يف  واجلامعات 
أزمات متنوعة؛ حيث أشارت دراسة الربيعة )2012( 
إىل أنَّ جامعات امللك عبدالعزيز، وامللك سعود، وامللك 
إىل  1410هـ  عام  من  الفرتة  خالل  واجهت  فهد، 
البشرية،  املوارد  جمال  يف  أزمة   )34( حوايل  1430هـ 
وجماالت الطاقة والتقنية واألمن والسالمة، واجملال املايل 
واإلداري، وأزمات الطالب واملباين، ومل تكن اإلجراءات 
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الوقائية فاعلة ابلدرجة املطلوبة، وكذلك كفاءة التعامل 
مع تلك األزمات، كما أظهرت جوانب قصور يف توافر 
التنظيمية والبشرية. يف حني كشفت  املقومات  عناصر 
ضعف  عن  خالد  امللك  جلامعة  البيئي  التحليل  نتائج 
والسالمة  األمن  نظم  يف  وقصور  االستيعابية،  القدرة 

.)2018 اإلسرتاتيجية،  )اخلطة 
وال شك أنَّ املتغريات املتسارعة يف خمتلف اجملاالت 
تفرز أزمات متنوعة ومتتابعة؛ لذا على اجلامعات أخذ 
احملتملة،  األزمات  البحث عن  املبادرة من خالل  زمام 
ووضع إسرتاتيجيات إدارية دقيقة وواضحة تبدأ ابخلطط 
أحداث  مع  للتعامل  جاهزيتها  مستوى  ورفع  الوقائية، 
وتطورات األزمة يف حالة عدم التمكن من منع وقوعها 

أو حتويل مسارها. 
مشكلة الدراسة:

األزمات  تناولت  اليت  الدراسات  من  العديد  أكَّدت 
اجلامعات على جوانب قصور  التعليم وبعض  يف وزارة 
يف إدارة األزمات؛ حيث أشارت دراسة زرعة وكعكي 
املسبقة  التهيئة  يف  قصور  هناك  أنَّ  إىل   )2015  (
التقليدية  األساليب  اتباع  إىل  إضافة  األزمات،  إلدارة 
نورة، يف  األمرية  جامعة  األزمات يف  أضرار  احتواء  يف 
إىل  دراسة حسان وداغستاين )2017(  أشارت  حني 
األزمات  إدارة  يف  متخصص  إداري  وجود كيان  عدم 
بوزارة التعليم، بينما كشفت دراسة طيفور )2018( أن 
مصادر  مع  للتعامل  املستخدمة  اإلسرتاتيجيات  فاعلية 
جمملها كانت  يف  حائل  جامعة  يف كليات  األزمات 
متوسطة، يف حني أظهرت دراسة رخا)2019( أنَّ واقع 
إدارة األزمات يف األقسام األكادميية جبامعة تبوك دون 

املطلوب.  املستوى 
أمَّا جامعة امللك خالد فقد تضمن دليل إدارة املخاطر 
السالمة  وسائل  ضعف  من  تعاين  اجلامعية  البيئة  أنَّ 
واإلسعافات األولية داخل املختربات، وضعف الصيانة 

وضوح  وعدم  اإلنذار،  ألنظمة  الدورية  واالختبارات 
اإلجراءات عند حدوث احلريق، وضعف التدريب على 
يف  اإلخالء  وعلى  السالمة،  أدوات  استخدام  كيفية 

امللك خالد، 2020(.  )جامعة  الطوارئ  حالة 
الدراسة  هذه  جاءت  سبق،  ما  على  وأتسيًسا 
للوقوف على مستوى جاهزية جامعة امللك خالد إلدارة 
األزمات، وتقدمي تصور مقرتح لتطوير إدارة األزمات يف 
اجلامعة يف ضوء خربات بعض اجلامعات العاملية يف جمال 

األزمات.  إدارة 
 أسئلة الدراسة: 

إلدارة . 1 خالد  امللك  جامعة  جاهزية  مستوى  ما 
العاملية  اجلامعات  بعض  خربات  ضوء  يف  األزمات 

من وجهة نظر أفراد الدراسة؟ 
ما أهم متطلبات إدارة األزمات جبامعة امللك خالد . 2

يف ضوء خربات بعض اجلامعات العاملية من وجهة 
نظر أفراد الدراسة؟

ما التصور املقرتح لتطوير إدارة األزمات جبامعة امللك . 3
خالد يف ضوء خربات بعض اجلامعات العاملية؟

أمهية الدراسة: 
من املؤمل أن توفر هذه الدراسة ونتائجها معلومات 
أن  إىل  ابإلضافة  األزمات،  إدارة  يف  للباحثني  جديدة 
جامعات  يف  لدراسات  منطلًقا  الدراسة  هذه  تكون 
أخرى. كما أنَّه من املؤمل أن تدَّ هذه الدراسة ُصّناع 
ومتخذي القرارات يف اجلامعة مبواطن اخللل يف مستوى 
إدارة  جهود  ودعم  األزمات،  إلدارة  اجلامعة  جاهزية 
املخاطر يف اجلامعة من خالل تقدمي تصور مقرتح إلدارة 

العاملية. اجلامعات  بعض خربات  األزمات يف ضوء 
أهداف الدراسة: 

إدارة  لتطوير  مقرتح  تصور  تقدمي  الدراسة  هدفت 
بعض  خربات  ضوء  يف  خالد  امللك  جبامعة  األزمات 
مستوى  إىل  التعرف  خالل  من  العاملية،  اجلامعات 



د. حممد بن أمحد آل مسلط: تطوير إدارة األزمات جبامعة امللك خالد يف ضوء خربات بعض اجلامعات العاملية...64

جاهزية جامعة امللك خالد إلدارة األزمات، وحتديد أهم 
خالد.  امللك  جبامعة  األزمات  إدارة  متطلبات 

حدود الدراسة: 
احلدود املوضوعية: اقتصرت الدراسة على مستوى . 1

مراحل  امللك يف  األزمات يف جامعة  إدارة  جاهزية 
واستعادة  األضرار،  واحتواء  واالستعداد،  الوقاية 
جبامعة  األزمات  إدارة  ومتطلبات  والتعلم،  النشاط 
امللك خالد يف ضوء خربات جامعة هارفارد وفرجينيا 

وواشنطن ويل، واجلامعات األملانية يف جمملها. 
القيادات . 2 على  الدراسة  اقتصرت  البشرية:  احلدود 

عمداء  من  خالد.  امللك  جبامعة  واإلدارية  األكادميية 
ووكالء الكليات والعمادات املساندة، ورؤساء األقسام 
العلمية ومشريف الوحدات جبامعة امللك خالد والكليات 

التابعة هلا يف احملافظات. 
الفصل . 3 خالل  الدراسة  إجراء  مت  الزمنية:  احلدود 

الثاين من العام اجلامعي 2021/2020م.
مصطلحات الدراسة: 

 إدارة األزمات: 
ا عملية حتديد وتنبؤ  عرَّفها حكمي )2013( "أبهنَّ
ابملخاطر احملتملة مث إعداد اخلطط ملواجهة هذه املخاطر 
جملاهبتها وتقليل خسائرها أبقصى درجة ممكنة مث تقييم 

احللول املوضوعة" )ص.32(.
الوسائل  الدراسة مجيع  إجرائًيا يف هذه  هبا  ويقصد 
واإلجراءات واألنشطة اليت اختذهتا جامعة امللك خالد 
للتنبؤ ابألزمات احملتملة، ومنع وقوعها أو احلدِّ من آاثرها 
عند وقوعها، ورصد فرص التحسني والتطوير املطلوبة يف 

اإلجراءات والسياسات املعمول هبا يف اجلامعة. 
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

غري  حالة  إىل  تؤدِّي  حتول  نقطة  األزمة  تشكل 
مستقرة يف املؤسسات؛ مما يتطلب إزاءها اختاذ إجراءات 
آاثرها  احتواء  أو  وقوعها  ملنع  مألوفة؛  وغري  عاجلة 

ظهرت  لذا  الطبيعية؛  حالتها  إىل  ابملؤسسات  والعودة 
إدارة األزمات كأحد االجتاهات احلديثة يف علم اإلدارة 

العامة.
أهنا  على  األزمات  إدارة  جمال  يف  الباحثون  واتفق 
التنبؤ  على  األوىل  ابلدرجة  يعتمد  إداري  أسلوب 
ابألحداث املستقبلية، وحتليلها، والتحضري هلا، والتكيف 
 )Wilson.1992( ويلسون  عرَّفها  كما  فهي  معها. 
ابألزمات  للتنبؤ  املؤسسات؛  هبا  تقوم  منتظمة  عملية 
الرئيسة اليت قد تواجهها، وما يرتتب على ذلك من اختاذ 
التدابري الوقائية ملنع حدوثها، أو احلدِّ من آاثرها. وأكَّد 
ا" القدرة على  على ذلك هيكل )2006( يف تعريفه أبهنَّ
التنبؤ ابألحداث املستقبلية وحماولة التعرف على حجم 
وطبيعة األزمات احملتملة وكافة البدائل املتاحة ملنع وقوع 
األزمات أو التقليل من حدة آاثرها واإلعداد ملواجهتها 
أمحد )2002( يف  عند حدوثها" )ص.23(. وجتاوز 
من  احلد  أو  وقوعها  منع  حدود  األزمة  إلدارة  تعريفه 
والتطوير  للتغيري  فرصة  إىل  حتويلها  أمكانية  إىل  آاثرها 
البحث  على  يقوم  هادف  "نشاط  أبهنا  عرَّفها  عندما 
واحلصول على املعلومات الالزمة اليت تكن اإلدارة من 
املناخ  وهتيئة  املتوقعة  األزمة  واجتاهات  أبماكن  التنبؤ 
املناسب للتعامل معها عن طريق اختاذ التدابري للتحكم 
يف األزمة املتوقعة والقضاء عليها أو تغيري مسارها لصاحل 

)ص.32(.  املنظمة" 
وأضاف جاد هللا )2007( يف تعريفه اإلجراء املناسب 
إرادية  "عملية  ا  أهنَّ إىل  أشار  عندما  األزمة  مرحلة  بعد 
التنبؤ  هبدف  والتدريب  التخطيط  على  تقوم  مقصودة 
ابألزمات والتعرف على أسباهبا الداخلية واخلارجية وحتديد 
األطراف الفاعلة واملؤثرة فيها واستخدام كل اإلمكانيات 
مواجهتها  أو  األزمات،  من  للوقاية  املتاحة  والوسائل 
بنجاح مبا حيقق االستقرار ويتجنب التهديدات واملخاطر 
مع استخالص الدروس واكتساب خربات جديدة حتسن 

التعامل مع األزمات" )ص .30(. من أساليب 
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أكَّدت  األزمة،  إدارة  تعاريف  أنَّ  سبق  مما  ويتضح 
أبن التعامل الفعال لألزمة تبدأ ابلتنبؤ، وذلك من خالل 
قبل  املستقبل  ذلك  مع  والتعامل  املستقبل  استشراف 

حدوثه. 
كما  مراحل  خبمس  األزمات  إدارة  عملية  وترُّ 
 Mitroff&( وبريسون  مرتوف  أمنوذج  إليها  أشار 
النماذج  أشهر  من  يُعدُّ  والذي   .)Pearson,1993

وأكثرها شيوًعا لدى الباحثني يف جمال إدارة األزمات، 
فهو يتميز ابلشمول والتكامل، إضافة إىل كونه أداة فعالة 
لقياس مدى جاهزية املؤسسات للتعامل مع األزمات؛ 
والذي يتكون من مخس مراحل، هي على النحو اآليت: 

مرحلة اكشاف إشارات اإلنذار املبكر، وتركز على . 1
رصد وحتليل مؤشرات األزمة، والتنبؤ هبا. 

 مرحلة االستعداد والوقاية، وتركز على اختاذ جمموعة . 2
من اإلجراءات الوقائية ملنع حدوث األزمة، وكذلك 
اإلجراءات العالجية للتعامل مع األزمة عند حدوثها. 

مرحلة احتواء األضرار واحلد من آاثره، وتركز على . 3
منع انتشار وتزايد األضرار الناجتة عن األزمة، وذلك 

مبحاولة منع التطورات السلبية لألزمة. 
الوضع . 4 إعادة  على  وتركز  النشاط،  استعادة  مرحلة 

الطبيعي قبل حدوث األزمة من خالل برامج وخطط 
قصرية األجل ومتوسطة وبعيدة األجل.

األحداث . 5 دراسة وحتليل  وتركز على  التعلم  مرحلة   
واستخالص اخلربات املستفادة. 

 وميكن تصنيف اخلمس مراحل السابقة من حيث 
اهلدف إىل مرحلة وقائية، تشمل مجيع اإلجراءات املتخذة 
يف مرحليت اكتشاف إشارات اإلنذار املبكر واالستعداد 
اإلجراءات  مجيع  وتشمل  عالجية،  ومرحلة  والوقاية، 
املتخذة أثناء احتواء األضرار، ومرحلة استعادة النشاط 

والتعلم. 
العاملية يف  اجلامعات  بعض  إىل خربات  وابلرجوع   
عملت  هارفارد  جامعة  أنَّ  تبني  األزمات،  إدارة  جمال 

نتائج  على  تقوم  األزمات،  إلدارة  خطة  إعداد  على 
إدارة  مكتب  هبا  يقوم  اليت  والفحص،  املراجعة  عملية 
للتأمني،  برانمج  إجياد  إىل  إضافة  واملراجعة،  األزمات 
كعنصر احتياطي مهم لالستعداد لألزمات قبل وقوعها، 
ومعاجلة االضرار واخلسائر املرتتبة على حدوث األزمة، 
كما عملت على تشكيل فريق إلدارة األزمة؛ مكون من 
اجملموعة املالية، اليت تقوم بتقييم الوضع املايل املخصص 
إلدارة األزمة، وتقييم التكاليف املادية املرتتبة على حدوث 
األزمة، وجمموعة إدارة األزمة اليت تقوم ابلتنبؤ ابملخاطر 
احملتملة، وتوزيع املسؤوليات واملعلومات التنظيمية إلدارة 
األزمة، والتنسيق بني الوحدات واألقسام يف اجلامعة عند 
للتعامل  حدوث األزمة، وعمل اإلسرتاتيجيات الالزمة 
ومتابعة  للعاملني،  التدريب  عملية  وتسهيل  األزمة  مع 
عملية تطوير األقسام بعد االنتهاء من مواجهة األزمة، 
وتطبيق سياسات التحديث والتطوير الستعادة النشاط 
وجمموعة مراجعة نظام املعلومات، واليت تقوم بتحديث 
إىل  للوصول  التطبيقات  ومراجعة  املعلومات،  أنظمة 
اليت  التأمني،  وجمموعة  ممكنة،  معلوماتية  تقنية  أفضل 
تتوىل إدارة عملية التأمني من حيث وضع خطط وبرامج 
التأمني الذاتية من داخل اجلامعة) أمحد، 2008 (. 

إنشاء وحدة  على  فرجينيا  عملت جامعة  يف حني 
متنوع  األزمات  إلدارة  فريق  وتشكيل  األزمات،  إلدارة 
اخلربات والتخصصات، وإعداد سجل ألنواع األزمات 
احملتملة، كما مت حتديد جمموعة من اإلجراءات للتعامل 
مع األزمات، تتمثل يف إعداد اخلطط والربامج الالزمة، 
األزمات،  إدارة  جمال  يف  والعاملني  القيادات  وتطوير 
إبدارة  العالقة  ذات  اجلهات  مع  التواصل  وتسهيل 
الوعي  ونشر  والطالب،  العاملني  وتدريب  األزمات، 
فعَّالة الكتشاف  آليات  احملتملة، وحتديد  األزمات  عن 

 .)Jia & Holly,2010( املبكر  اإلنذار  إشارات 
بينما عملت جامعة واشنطن على إعداد خطة إلدارة 
لتوجيه  املنظم  واهليكل  اإلجراءات  تضمنت  األزمات، 
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اجلامعي،  احلرم  يف  احملتملة  لألزمات  اجلامعة  استجابة 
اخلارجية  واجلهات  والعاملني  واملرافق  املوارد  وتنسيق 
فريق  ومسؤوليات  أدوار  وحتديد  احلاجة،  عند  األخرى 
لدى  األزمة  إدارة  وتتكون  املتبعة،  واإلجراءات  األزمة 
جامعة واشنطن من مرحلة التحضري، اليت تشتمل على 
االستجابة  الوقاية واالستعداد، ومرحلة  إجراءات  كافة 
الفورية، واليت تشتمل على أنشطة تنفيذ كافة اإلجراءات 
تشتمل  اليت  التعايف،  ومرحلة  األزمة،  أضرار  لتخفيف 
على إعداد خطط قصرية ومتوسطة األجل؛ الستعادة 
نشاط اجلامعة، إضافة إىل عملية مراجعة شاملة لألزمة، 
ومناقشة اخلطط املستقبلية، للتعامل مع األزمات املماثلة 
يف املستقبل، واإلجراءات املتخذة لتأمني احلرم اجلامعي، 
احلرم  ومرافق  احليوية،  التحتية  البىن  استعادة  وكذلك 
اجلامعي، اليت تكن اجلامعة من ممارسة الوظائف احليوية 
 University of Washington and Lee,( .يف اجلامعة

 2019(
جمموعة  جمملها  يف  األملانية  اجلامعات  اختذت  وقد 
داخل  األزمات  إدارة  لتطوير  والتدابري  اإلجراءات  من 
احلرم اجلامعي؛ حيث عملت على إعداد اخلطط الالزمة 
حال  بفعالية  معها  التعامل  أو  األزمات  حدوث  ملنع 
جامعة،  األزمة يف كل  إلدارة  فرق  حدوثها، وشكَّلت 
جتتمع بشكل متكرر للتعلم من األزمات اليت حدثت، 
تكرارها، كما  لعدم  الضوابط  ووضع  أسباهبا،  ودراسة 
إدارة األزمات جلميع  التدريب املستمر يف جمال  وفرت 
للتعاون  حمددة  سياسات  وضعت  بينما  العاملني، 
لضمان  ابألزمات  العالقة  ذات  اجلهات  مع  والتنسيق 
محاية املنشآت احليوية، وإجراء البحوث العلمية يف جمال 

.)Bahadi & Ali,2008( األزمات  إدارة 
يتضح من خالل استعراض خربات بعض اجلامعات 
تتعلق  ا ركزت على اختاذ إجراءات أساسية  العاملية؛ أهنَّ
إعداد  أبرزها:  من  كان  واالستعداد،  الوقاية  مبرحلة 
إداري  إنشاء كيان  خطط وقائية وعالجية، إضافة إىل 

وأتهيل  اجلامعة،  داخل  األزمات  إدارة  يف  متخصص 
أتيت  اإلجراءات  وهذه  التدريب  خالل  من  العاملني 

هلا. االستعداد  أو  األزمات  من  للوقاية 
إداري  نظام  إجياد  األزمات  إدارة  تطوير  ويتطلب 
متخصص ميكن اجلامعة من حتليل ودراسة املشكالت 
يساعد  املبكر،  لإلنذار  فعال  نظام  ووجود  ومعاجلتها، 
فريق  هلا، ووجود  االستعداد  أو  األزمة  وقوع  منع  على 
مؤهل يف جمال إدارة األزمات، وأن تكون إدارة األزمة 
عنصرًا أساسًيا يف اخلطة اإلسرتاتيجية للمؤسسة، إضافة 
نظام  واعتماد  تدريبية،  برامج  عقد  على  الرتكيز  إىل 
يف  واختبارها  األزمات،  إدارة  خلطط  الدورية  املراجعة 
 .)Ludwing,2005( .أوضاٍع مشاهبة لألزمات الفعلية
وأضاف جاد هللا )2007( ضرورة جتهيز غرفة عمليات، 
برانمج  األزمات، ووجود  أثناء  اتصال مجاهريي  وتوفري 
خمطط له بشكل جيد والتحضري الداخلي للتعامل مع 
الشائعات، بينما صنفت الياسري )2014( متطلبات 
إدارة األزمات حسب مراحلها؛ حيث حددت  تطوير 
متطلبات مرحلة ما قبل األزمة يف إنشاء وحدة إلدارة 
األزمات، وتدريب العاملني، ومشاركة القطاع اخلاص، 
وإعداد  املؤسسات،  مع  والتعاون  ابألزمات،  والتوعية 
السيناريوهات واإلسرتاتيجيات، بينما حدَّدت متطلبات 
مرحلة أثناء األزمة يف تنفيذ اخلطط، وإجراء التعديالت 
مستمرة  تقارير  ورفع  وتطوراهتا،  األزمة  طبيعة  حسب 
وتعيني  مصغرة،  ميدانية  عمليات  فرق  خالل  من 
على  واحملافظة  واخلربة،  الكفاءة  لديه  رمسيٍّ  متحدٍث 
يف  األزمة،  احتواء  عمليات  خالل  املستفيدين  مصاحل 
حني حددت متطلبات مرحلة ما بعد األزمة يف البناء 
ووضع  واإلسرتاتيجيات،  اخلطط  وتقييم  واإلصالح 
الضوابط الالزمة لعدم تكرار األزمة، وإجراء الدراسات 

األزمة. املرتاكمة خالل  املعلومات  على  بناًء 
يف  األزمات  إدارة  تطوير  متطلبات  تصنيف  وميكن 
واالستعداد،  الوقاية  مرحلة  متطلبات  إىل  اجلامعات 
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وتشمل وجود نظام إنذار مبكر، وإعداد خطط وقائية 
وتشكيل  األزمات،  إدارة  وحدة  وإنشاء  وعالجية، 
إدارة  جمال  يف  العاملني  وأتهيل  األزمات،  إدارة  فريق 
األزمات، ومتطلبات تتعلق مبرحلة احتواء أضرار األزمة، 
اخلطط  وتعديل  اإلدارية،  اإلجراءات  تبسيط  وتشمل 
والسيناريوهات مبا يتناسب مع تطورات األزمة، وتبادل 
ذات  واخلاصة  العامة  املؤسسات  مع  واملصاحل  اخلربات 
استعادة  مبرحلة  تتعلق  ومتطلبات  ابألزمات،  العالقة 
وفق  والبناء  اإلصالح  إعادة  وتشمل  والتعلم،  النشاط 
اإلجراءات  ووضع  األجل،  ومتوسطة  قصرية  خطط 
الالزمة ملنع تكرار حدوث األزمة، وتقومي اإلسرتاتيجيات 

األزمة.  إدارة  يف  املستخدمة  واخلطط 
وقد تناولت العديد من الدراسات إدارة األزمات يف 
داللة واضحة على أتصيل هذا االجتاه اإلداري احلديث 
اجلامعات  تكني  ألمهيته يف  املعرفية؛  لقاعدته  وتوسيًعا 
حيث  املفاجئة؛  والتطورات  التغريات  مع  التعامل  من 
 .(Ingrassia & et al, 2014( أجرى اجنراسيا وآخرون
دراسة لتقييم نوعية املبادرات التعليمية والتدريبية إلدارة 
األزمات يف مستوى الدراسات العليا، املطبقة يف دول 
مبادرات  معظم  أنَّ  إىل  توصلت  إذ  األوريب؛  االحتاد 
التدريب تناولت يف مناهجها إدارة األزمات؛ ولكنها مل 
تتناول مجيع العناصر الرئيسة يف إدارة األزمات، ضمن 
هناك  أن  إىل  أشارت  الكفاءة، كما  على  قائم  معيار 
حاجة لتطوير برانمج تعليمي وتدرييب قائم على الكفاءة؛ 
لضمان املمارسة والسياسات اليت تليب الرعاية والتوقعات 
مبهنية.  األزمات  مع  التعامل  من  وتكنهم  للعاملني، 
 Guinness &( ومارتشاند  جينس  دراسة  من  وتبني 
Marchand ,2014( حول واقع عملية اتصال اجلامعات 

يف اململكة املتحدة بطالهبا خالل حدوث األزمات، أنَّ 
اجلامعات ال هتتم بدرجة كبرية ابلتواصل مع طالهبا أثناء 
األزمات. وكشفت دراسة زرعة وكعكي )2015( أنَّ 
إدارة األزمات يف جامعة األمرية نورة، تفتقد إىل وجود 

للتعامل  خطة إسرتاتيجية، ووجود جهة تنظيمية دائمة 
مع األزمات، وضعف اإلجراءات الوقائية، كما كشفت 
أنَّ التعامل مع األزمات يتم من خالل أساليب تقليدية. 
كما تبني من دراسة عبدالقادر )2016( اليت تناولت 
واقع متطلبات إدارة األزمات يف اإلدارة العامة ملوظفي 
جامعة االستقالل، أنه ال يوجد إمكانية تشكيل فريق 
عمل إلدارة األزمات، وأن إدارة اجلامعة ال تقوم بتوفري 
مبراجعة  تقوم  وال  األزمات،  إلدارة  املالية  اإلمكاانت 
خططها إدارة وال تدريب املوظفني عليها، كما أنَّ إدارة 
اجلامعة تضع خططًا إلدارة األزمات بدرجة متوسطة.

 يف حني أظهرت دراسة عبابنة وعاشور)2018( أنَّ 
تقديرات أفراد الدراسة لواقع إدارة األزمات يف اجلامعات 
احلكومية بشمال األردن، كانت بدرجة متوسطة، كما 
والعاملني  األزمات  فريق  بتدريب  االهتمام  أن  أظهرت 
مؤسسات  مع  والتواصل  حمتملة،  سيناريوهات  على 
يف  والطلبة  العاملني  حاجات  ومراعاة  احمللي،  اجملتمع 
متوسطة.  بدرجة  اجلامعات  تارسها  القرارات كانت 
العريفات والطراونة )2019( أنَّ  بينما أظهرت دراسة 
الكويتية من  إدارة األزمات اإلدارية يف اجلامعات  واقع 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، يعاين من وجود قصور 
يف التنبؤ ابألزمات قبل حدوثها، وأساليب التعامل مع 
األزمات عند حدوثها، وعدم وجود إسرتاتيجية واضحة 
ا  ومعلنة إلدارة األزمات ويف حال وجود إسرتاتيجية فإهنَّ

عبارة عن إجراءات عشوائية.
إدارة  واقع  أنَّ   )2018( حسني  دراسة  وأكَّدت 
اجتاهات  حسب  وبنها  القاهرة  جامعيت  يف  األزمات 
أفراد الدراسة، كان بدرجة منخفضة يف أبعادها؛ حيث 
األزمة  قبل  واالستعداد  التخطيط  واقع  أنَّ  إىل  أشارت 
بدرجة  األزمة كان  بعد  وما  لألزمة،  الفعلية  واملواجهة 
االستعداد  توافر  ضعف  إىل  أشارت  منخفضة، كما 
التدريبية  الدورات  وتقدمي  الكافية،  الوقاية  وأساليب 
اخلاصة ابألزمات، ودراسة النتائج املستخلصة. وكشفت 
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القيادات  دور  واقع  أنَّ  اخلويطر)2019(  دراسة 
األكادميية جبامعة األمري سطام بن عبد العزيز يف إدارة 
األزمات كانت بدرجة متوسطة، وأنَّ احتياجاهتم املعرفية 
والتقنية كانت  املوارد  من  احتياجاهتم  وكذلك  واملهارية 

عالية.  بدرجة 
واقع  أنَّ   )2019( الزعيب  دراسة  بينما كشفت 
ممارسة إدارة األزمات ابجلامعات األردنية، كانت بدرجة 
متوسطة، وأنَّ اجلامعة حتلل بيئتها اخلارجية للتعرف على 
املشكالت  على  للسيطرة  الداخلية  وبيئتها  املتغريات 
بدرجة متوسطة. كما كشفت نتائج دراسة عبد الرمحن 
البلقاء  جامعة  يف  األزمات  إدارة  واقع  أن   )2019(
إعداد  وجاء  متوسطة،  بدرجة  ابألردن، كان  التطبيقية 
املسارات  تطورات  مع  تتناسب  بديلة  سيناريوهات 
املختلفة لألزمة بدرجة ممارسة مرتفعة، بينما جاء تقييم 
اخلطط وتطويرها للتعامل مع األزمات املستقبلية بدرجة 
أنَّ   )2019( رخا  دراسة  وكشفت  متوسطة.  ممارسة 
واقع إدارة األزمات يف األقسام األكادميية جبامعة تبوك، 
كان بدرجة متوسطة، وجاءت مرحلة استعادة النشاط 
بدرجة متوسطة، يف حني جاءت مرحلة التعلم يف املرحلة 
تقييم  على  يعمل  القسم  وأنَّ  ضعيفة،  بدرجة  األخرية 
يعمل  بينما  متوسطة،  بدرجة  وحتسينها  األزمة  خطط 
دوري  بشكل  األزمات  مواجهة  خطط  مراجعة  على 

ضعيفة. بدرجة 
التعقيب على الدراسات السابقة: 

ا  أهنَّ السابقة،  الدراسات  مطالعة  خالل  من  تبني 
تناولت يف جمملها مراحل إدارة األزمات؛ حيث ركزت 
على التخطيط إلدارة األزمات وتقييم اخلطط وتطويرها، 
وتدريب العاملني يف جمال إدارة األزمات والتواصل مع 
جوانب  عن  وكشفت  مصاحلهم،  ومراعاة  املستفيدين 
قصور يف املمارسات اليت تتخذ يف اجلامعات، وخصوًصا 
اإلجراءات  وتقييم  الوقائية،  ابإلجراءات  يتعلق  فيما 

األزمات،  أحداث  تطورات  مع  للتعامل  اختذت  اليت 
اإلجراءات  مراجعة  يف  التقييم  نتائج  من  واالستفادة 
واألساليب املتخذة وتطويرها وحتسينها. وقد استفادت 
وتصميم  بناء  يف  السابقة  الدراسات  من  الدراسة  هذه 
عمق  على  والتأكيد  النظري  األدب  وإثراء  االستبانة، 
ا  أبهنَّ الدراسة  هذه  تتميز  حني  يف  الدراسة،  مشكلة 
تناولت إدارة األزمات يف ضوء خربات بعض اجلامعات 
األزمات  إدارة  لتطوير  مقرتح  بتصور  واخلروج  العاملية، 

خالد.  امللك  جبامعة 
منهجية الدراسة وإجراءاهتا: 

أواًل: منهج الدراسة:
الذي  املسحي  الوصفي  املنهج  الدراسة  اعتمدت 
البياانت وحتليلها  يتناسب مع طبيعتها من حيث مجع 
اليت  والتعميمات  ابالستنتاجات  واخلروج  وتفسريها، 

الظاهرة.  فهم  على  تساعد 
اثنًيا: جمتمع الدراسة وعينتها: 

تكوَّن جمتمع الدراسة من مجيع القيادات األكادميية 
قائًدا   )364( عددهم  والبالغ  خالد،  امللك  جبامعة 
يف  اجلامعة  وكليات  أهبا  يف  اجلامعة  مجيع كليات  يف 
احملافظات، وقد مت توزيع أداة الدراسة على مجيع أفراد 
القادة،  من   )309( استجاب  حيث  الدراسة؛  جمتمع 

 .)%84,89( بلغت  وبنسبة 
اثلثًا: أداة الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة، مت تصميم استبانة تستجيب 
ملتغرياهتا؛ استناًدا إىل األدب النظري والدراسات السابقة 
ذات الصلة مبوضوع الدراسة؛ حيث تكوَّنت أداة الدراسة 
يف  األزمات  إدارة  جاهزية  مستوى  األول  حمورين:  من 
جامعة امللك خالد ويتكون من )31( فقرة موزَّعة على 
ثالثة جماالت، تثل مرحلة الوقاية واالستعداد، ومرحلة 
أمَّا  والتعلم،  النشاط  استعادة  األضرار، ومرحلة  احتواء 
الثاين فتضمن متطلبات إدارة األزمات، ويتكون  احملور 
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من )14( فقرة موزعة على الثالث املراحل اليت تبنتها 
الدراسة. 

• الصدق الظاهري األداة: 	
عرضها  مت  لألداة،  الظاهري  الصدق  من  للتحقق 
على جمموعة من ذوي االختصاص واخلربة يف كلٍّ من: 
وجامعة  سعود،  امللك  وجامعة  خالد،  امللك  جامعة 
الرمحن  عبد  اإلمام  وجامعة  القصيم،  وجامعة  جازان، 
الريموك ابألردن؛ حيث بلغ عددهم  الفيصل، وجامعة 
)8( حمكمني، وقد مت إجراء التعديالت من حذف أو 

احملكمون. اقرتحه  ما  إضافة يف ضوء 
• الصدق البنائي لألداة: 	

عينة  على  طُبقت  البنائي،  الصدق  من  للتحقق 
استطالعية من خارج عينة الدراسة تكوَّنت من )20( 
عضًوا من خارج عينة الدراسة؛ حيث مت حساب معامل 
االرتباط بني درجة كل عبارة ودرجة البعد الذي تنتمي 
عبارة،  بني كل  االرتباطية  القيم  مجيع  أنَّ  وتبني  إليه، 
للمحور ذات  الكلية  إليه والدرجة  تنتمي  الذي  والبعد 
داللة إحصائية عند مستوى )0,01(، وأنَّ معامالت 
تراوحت  إليه  تنتمي  الذي  اجملال  مع  العبارات  ارتباط 
إىل  تشري  النتيجة  وهذه   ،)0,95	0,73( بني  ما 

امليداين. للتطبيق  مناسبة  صدق  معامالت 
• ثبات أداة الدراسة:	

للتأكد من ثبات أداة الدراسة، فقد مت التحقق بطريقة 

بتطبيق   )test-retest( االختبار  وإعادة  االختبار 
أسبوعني على جمموعة من  بعد  تطبيقه  األداة، وإعادة 

خارج عينة الدراسة مكّونة من )20( عضًوا، ومن مثَّ مت 
حساب معامل ارتباط بريسون بني تقديراهتم يف املرتني، 
ألفا  معادلة  الثبات ابستخدام  كما مت حساب معامل 
حملور   )0,96( الثبات  معامل  بلغ  حيث  كرونباخ؛ 
مستوى اجلاهزية إلدارة األزمات، يف حني بلغ )0,91( 
امللك خالد،  األزمات يف جامعة  إدارة  حملور متطلبات 
الثبات  تتمتع بدرجة عالية من  مما يشري إىل أنَّ األداة 
امليداين. التطبيق  عليها يف  االعتماد  واالتساق، ميكن 

رابًعا: معيار احلكم:
من )1( إىل أقل من )2,33( درجة املوافقة ضعيفة، 
من )2.33( إىل أقل من )3,67( درجة املوافقة متوسطة، 
من )3.67( فأكثر، تشري إىل أنَّ درجة املوافقة كبرية، 

وبذلك تكون درجة الكفاية )القطع( )3,67(.
خامًسا: املعاجلة اإلحصائية:

لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل بياانهتا، مت استخدام 
احلسابية  واملتوسطات  املئوية،  والنسب  التكرارات 
ألفا  ومعادلة  بريسون،  ومعامل  املعيارية،  واالحنرافات 

كرونباخ.
السؤال االول: ما مستوى جاهزية جامعة امللك خالد 

إلدارة األزمات من وجهة نظر القيادات األكادميية؟
املتوسطات  مت حساب  السؤال  هذا  عن  لإلجابة   
إلدارة  اجلاهزية  ملستوى  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية 
األزمات يف جامعة امللك خالد من وجهة نظر أعضاء 

ذلك. يوضح  أدانه  واجلدول  التدريس،  هيئة 

جدول )1( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملستوى جاهزية جامعة امللك خالد إلدارة األزمات مرتبة تنازلًيا حسب املتوسطات احلسابية

درجة املوافقة االحنراف املعيارياملتوسط احلسايباجملالالرتبةالرقم

كبرية3,840,90 احتواء األضرار.21

متوسطة3,560,95استعادة النشاط والتعلم.32

متوسطة3,450,93الوقاية واالستعداد.13

متوسطة3,620,86 املتوسط العام ملستوى اجلاهزية 
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أنَّ   )1( اجلدول  يف  الواردة  البياانت  من  يتضح 
املتوسطات احلسابية ملستوى جاهزية جامعة امللك خالد 
إلدارة األزمات يف مراحلها الثالث تراوحت تنازلًيا ما بني 
)3,84	3,45(، ومبتوسط حسايب عام بلغ)3,62(، 
مما يعين أنَّ مستوى جاهزية جامعة امللك خالد إلدارة 
مرحلة  جاءت  وقد  متوسطة.  بدرجة  األزمات، كانت 
احتواء األضرار يف املرتبة األوىل، ومبتوسط حسايب بلغ 
)3,84( واحنراف معياري بلغ )0,90(، مما يعين أنَّ 
هذه  يف  اجلاهزية  مستوى  على  الدراسة  أفراد  موافقة 
استعادة  مرحلة  وجاءت  بدرجة كبرية،  املرحلة كانت 
حسايب  ومبتوسط  الثانية،  املرتبة  يف  والتعلم  النشاط 
أنَّ  يعين  مما  معياري)0,95(،  واحنراف   )3,56( بلغ 
اجلامعة يف  مستوى جاهزية  على  الدراسة  أفراد  موافقة 
هذه املرحلة كانت بدرجة متوسطة، بينما جاءت مرحلة 
الوقاية واالستعداد يف املرتبة األخرية، ومبتوسط حسايب 
بلغ )3,45( واحنراف معياري )0,93(. مما يعين أنَّ 
اجلامعة يف  مستوى جاهزية  على  الدراسة  أفراد  موافقة 

متوسطة.  بدرجة  املرحلة كانت  هذه 
وقد تعزى هذه النتيجة إىل أنَّ التعامل مع األزمات 
إنَّ هناك جوانب  الفعل؛ حيث  إدارة رد  يتم أبسلوب 
قصور يف التخطيط لألزمات، وتقييم إجراءات التعامل 
النتيجة متفقة  حال االنتهاء من األزمة. وجاءت هذه 
الزعيب  ودراسة   ،)2018( وعاشور  عبابنة  دراسة  مع 
ودراسة   )2019( عبدالرمحن  ودراسة   ،)2019(
رخا)2019(؛ حيث أكَّدت مجيعها على أنَّ واقع إدارة 
األزمات دون املستوى املطلوب، واختلفت هذه النتيجة 
اليت أشارت إىل أنَّ واقع  مع دراسة حسني )2018( 
بدرجة  وبنها كانت  القاهرة  األزمات يف جامعيت  إدارة 

. منخفضة
واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات  حساب  مت  وقد 
فقرات كل  على  الدراسة  عينة  أفراد  لتقديرات  املعيارية 

اآليت: النحو  على  على حدة؛ حيث كانت  جمال 
اجملال األول: مستوى جاهزية جامعة امللك خالد يف 

مرحلة الوقاية واالستعداد:
جدول )2( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للفقرات املتعلقة مبرحلة الوقاية واالستعداد

املتوسط الفقراتالرتبةالرقم
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

كبرية4,040,99يوجد لدى اجلامعة أنظمة إلكرتونية متطورة تكنها من أداء أعماهلا اإلدارية واألكادميية.91

كبرية3,851,11يوجد يف اجلامعة فريق دعم فين فعال ملعاجلة املشكالت الفنية والتقنية.122

كبرية3,800,94حترص اجلامعة على معاجلة النقاط املتوقع أن تكون بؤرًا لألزمات.23

متوسطة3,530,98ختصص اجلامعة ميزانية سنوية تصرف على أنشطة إدارة األزمات.34

متوسطة3,381,12يوجد يف اجلامعة فريق إلدارة األزمات يضم خربات )أكادميية، فنية، إدارية( من خمتلف املستوايت اإلدارية.85

متوسطة3,281,11جُتري اجلامعة جتارب ألزمات افرتاضية تستهدف رفع جاهزية منسوبيها والطالب يف التعامل مع األزمات.106

متوسطة3,241,05ترصد اجلامعة األزمات احملتملة من خالل حتليل املتغريات احمليطة هبا.17

متوسطة3.221,09توجد يف اجلامعة خطط وبرامج الحتواء األزمات مبا يتناسب مع طبيعتها وتداعياهتا.58

متوسطة3,201,12تضع اجلامعة سيناريوهات خمتلفة ملواجهة مجيع املسارات اليت تتخذها األزمة.69

متوسطة3,181,07تعقد اجلامعة برامج تدريبية وورش عمل للتعامل مع األزمات احملتملة.710

تتلك اجلامعة نظام معلومات قادر على تزويد صناع القرار ابملعلومات الالزمة ملواجهة األزمات جبميع 1111
مراحلها.

متوسطة3.131,04

متوسطة3,111,01توجد يف اجلامعة خطط وبرامج وقائية ملنع حدوث األزمات احملتملة.412

متوسطة3,450,93املتوسط احلسايب العام
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أنَّ   )2( اجلدول  يف  الواردة  البياانت  من  يتضح   
الوقاية  مرحلة  جمال  لفقرات  احلسابية  املتوسطات 
واالستعداد يف جامعة امللك خالد، وعددها اثنتا عشرة 
فقرة، تراوحت تنازلًيا ما بني )4,04	3,11(، ومبتوسط 
حسايب عام بلغ )3,45(، مما يعين أنَّ مستوى جاهزية 
اجلامعة يف هذه املرحلة كانت بدرجة متوسطة؛ حيث 
حني  يف  موافقة كبرية،  بدرجة  فقرات  ثالث  جاءت 
جاءت تسع فقرات بدرجة موافقة متوسطة، وقد جاءت 
الفقرة )9( ونصها "يوجد لدى اجلامعة أنظمة إلكرتونية 
متطورة تكنها من أداء أعماهلا اإلدارية واألكادميية" يف 
واحنراف   )4,04( بلغ  حسايب  مبتوسط  األوىل،  املرتبة 
أفراد  بلغ )0,99(، مما يعين أنَّ درجة موافقة  معياري 
الدراسة كانت كبرية ، وقد تُعزى هذه النتيجة إىل جهود 
وجاءت  الرقمية،  اإلدارة  حنو  التوجه  يف  اجلامعة  إدارة 

وبرامج  خطط  اجلامعة  يف  "توجد  ونصها   )4( الفقرة 
وقائية ملنع حدوث األزمات احملتملة" يف املرتبة األخرية، 
بلغ  معياري  واحنراف   )3,11( بلغ  حسايب  مبتوسط 
)1,01(، مما يعين أنَّ درجة موافقة أفراد الدراسة كانت 
متوسطة، وقد تُعزى هذه النتيجة إىل ضعف االهتمام 
ابلتنبؤ ابألزمات وإجراء الدراسات املستقبلية، واختلفت 
وكعكي)2015(  زرعة  دراسة  نتيجة  مع  النتيجة  هذه 
إىل  أشارات  اليت   )2019( والطراونة  العريفات  ودراسة 
عدم وجود خطة إسرتاتيجية إلدارة األزمات؛ لكن هذا 
ملنع  التخطيط  أنه ال يوجد جوانب قصور يف  يعين  ال 

وقوع األزمات يف جامعة امللك خالد. 
اجملال الثاين: مستوى جاهزية جامعة امللك خالد يف 

مرحلة احتواء األضرار:

جدول )3( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للفقرات املتعلقة مبرحلة احتواء األضرار

املتوسط الفقراتالرتبةالرقم
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجة 
املوافقة

كبرية4,060,97تراعي اجلامعة يف قراراهتا للتعامل مع األزمات مصاحل املستفيدين من خدماهتا.151

كبرية4,031,03تتخذ اجلامعة التدابري الالزمة لتلبية احتياجات العاملني والطالب النفسية خالل مواجهة األزمة.242

تعمل اجلامعة على سرعة معاجلة املشكالت الفنية والتقنية اليت تواجه العاملني والطالب خالل استخداماهتم 163
للربامج اإللكرتونية املختلفة.

كبرية4,021,06

كبرية3,991,02تصدر اجلامعة التعليمات بشكل مستمر على موقع اجلامعة مبا يتناسب مع تطورات وتداعيات األزمة.184

تعقد القيادات األكادميية اجتماعات عاجلة ملناقشة تداعيات األزمة يف ضوء التقارير امليدانية لفريق إدارة 235
األزمات.

كبرية3,941,05

حترص اجلامعة على التواصل مع اإلعالم بفاعلية أتناء األزمات للحد من انتشار الشائعات املصاحبة 176
لألزمة.

كبرية3,890,95

كبرية3,881,11تتخذ اجلامعة قراراهتا للتعامل مع األزمات يف حدود اإلمكاانت املادية والبشرية املتاحة.147

كبرية3,861,11تتخذ اجلامعة اإلجراءات والتدابري الالزمة الستمرار ممارسات األعمال والنشاطات االعتيادية خالل األزمة.228

كبرية3,841,14تفعل اجلامعة دور املركز اإلعالمي كمصدر رمسي للتصرحيات املتعلقة ابألزمة وتداعياهتا.199

كبرية3,801,12هتتم اجلامعة بتحديث البياانت املتعلقة بتطورات ابألزمة بشكل مستمر. 2010

متوسطة3,261,13تتابع القيادات األكادميية عمليات تنفيذ اخلطط والربامج للوقوف على مستوى األداء.2111

متوسطة3,211,10تستجيب اجلامعة سريًعا يف تعاملها مع األزمات للحدِّ من أتثري عنصر املفاجأة.1312

كبرية0,90 3,84 املتوسط احلسايب العام
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أنَّ   )3( اجلدول  يف  الواردة  البياانت  من  يتضح 
املتوسطات احلسابية لفقرات جمال مرحلة احتواء األضرار 
يف جامعة امللك خالد، وعددها اثنتا عشرة فقرة تراوحت 
تنازلًيا ما بني )4,06	3,21(، مبتوسط حسايب عام 
)3.84(، مما يعين أنَّ مستوى جاهزية اجلامعة يف هذه 
املرحلة كانت بدرجة كبرية؛ حيث جاءت عشر فقرات 
موافقة  بدرجة  فقراتن  وجاءت  موافقة كبرية،  بدرجة 
تراعي   " ونصها   )15( الفقرة  جاءت  وقد  متوسطة، 
اجلامعة يف قراراهتا للتعامل مع األزمات مصاحل املستفيدين 
بلغ  حسايب  مبتوسط  األوىل،  املرتبة  يف  خدماهتا"  من 
)4,06( واحنراف معياري بلغ )0,97(، مما يعين أنَّ 
موافقة أفراد الدراسة على مستوى اجلاهزية كانت بدرجة 
كبرية، وقد تُعزى هذه النتيجة إىل حرص إدارة اجلامعة 
على مسعتها واحملافظة على املستفيدين سواء من الطالب 
حالة  يف  يرتتب  وما  والعاملني،  والباحثني  واملتدربني 
الكفاءات  تسرب  من  املستفيدين  مصاحل  مراعاة  عدم 
البشرية كأهم موارد اجلامعة. واختلفت هذه النتيجة مع 
أنَّ  إىل  أشارت  اليت   )2018( وعاشور  عبابنة  دراسة 

إدارة اجلامعة تراعي حاجات العاملني والطلبة يف قراراهتا 
 (Guinness & Marchand بدرجة متوسطة. ودراسة
2014,اليت أشارت إىل أنَّ اجلامعات يف اململكة املتحدة 

ال هتتم ابلتواصل مع طالهبا خالل األزمات.
اجلامعة  تستجيب  ونصها"   )13( الفقرة  وجاءت 
عنصر  أتثري  من  للحدِّ  األزمات  مع  تعاملها  سريًعا يف 
بلغ  حسايب  مبتوسط  األخرية،  املرتبة  "يف  املفاجأة 
)3,21( واحنراف معياري بلغ )1,10(، مما يعين أنَّ 
موافقة أفراد الدراسة على مستوى اجلاهزية كانت بدرجة 
متوسطة، وقد تُعزى هذه النتيجة إىل أنَّ هناك قصور يف 
املتغريات احمليطة، واتفقت  البيئة اخلارجية ورصد  حتليل 
اليت   )2015( وكعكي  زرعة  دراسة  مع  النتيجة  هذه 
اإلجراءات  اجلامعة  اختاذ  يف  قصور  وجود  إىل  أشارت 
أنَّ  إىل  أشارت  اليت  الزعيب)2019(  ودراسة  الوقائية، 
اجلامعات األردنية حتلل البيئة اخلارجية بدرجة متوسطة. 
اجملال الثالث: مستوى جاهزية جامعة امللك خالد يف 

مرحلة استعادة النشاط والتعلم: 

جدول )4( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للفقرات املتعلقة مبرحلة استعادة النشاط والتعلم

املتوسط الفقراتالرتبةالرقم
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجة املوافقة

كبرية4,050,96تتخذ اجلامعة كافة اإلجراءات والتدابري الستعادة نشاطها بشكل تدرجيي.261

كبرية3,980,95تقوم اجلامعة بتصحيح األخطاء اليت حدثت أثناء مواجهة األزمات.312

كبرية3,941,10ترصد اجلامعة احتياجات الوحدات اإلدارية واألكادميية املتضررة من األزمة الستئناف أنشطتها.253

متوسطة3,381,13حتول اجلامعة األخطاء اليت وقعت خالل التعامل مع أحداث األزمة إىل فرص للتعلم والتدريب.284

متوسطة3,361,07حتلل اجلامعة أحداث األزمة بعمق الستخالص العرب والدروس املستفادة.275

تقيم اجلامعة كفاءة وفاعلية اخلطط والربامج الوقائية والعالجية املتخذة ملنع تكرار األزمة أو احلدِّ 296
من أضرارها عند حدوثها.

متوسطة2,951,04

حترص اجلامعة على تطوير اخلطط والربامج الوقائية والعالجية وفق املستجدات الداخلية 307
واخلارجية.

متوسطة2,911,02

متوسطة3,450,93املتوسط احلسايب العام

أنَّ   )4( اجلدول  يف  الواردة  البياانت  من  يتضح 
استعادة  مرحلة  جمال  لفقرات  احلسابية  املتوسطات 
امللك خالد، وعددها سبع  والتعلم يف جامعة  النشاط 

مبتوسط   ،)2,91	4,05( ما  تنازلًيا  تراوحت  فقرات 
جاهزية  مستوى  أنَّ  يعين  مما   ،)3.45( عام  حسايب 
اجلامعة يف هذه املرحلة كانت بدرجة متوسطة؛ حيث 
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حني  يف  موافقة كبرية،  بدرجة  فقرات  ثالث  جاءت 
جاءت  وقد  متوسطة،  بدرجة  فقرات  أربع  جاءت 
تتخذ اجلامعة كافة اإلجراءات  الفقرة )26( ونصها " 
املرتبة  يف  تدرجيي"  بشكل  نشاطها  الستعادة  والتدابري 
األوىل، مبتوسط حسايب بلغ )4,05( واحنراف معياري 
بلغ )0,96(، مما يعين أنَّ موافقة أفراد الدراسة، كانت 
هذه  تُعزى  وقد  اجلاهزية،  مستوى  على  بدرجة كبرية 
طالهبا  مصاحل  على  اجلامعة  إدارة  حرص  إىل  النتيجة 
كأولوية يف هتيئة البيئة التعليمية املناسبة هلم، مث االهتمام 
وفق  األخرى،  اجملاالت  يف  اجلامعة  أنشطة  ابستعادة 
النتيجة مع دراسة  املتاحة. واختلفت هذه  اإلمكاانت 
التخطيط  واقع  أنَّ  إىل  أشارت  اليت   )2018( حسني 
ملرحلة ما بعد األزمة يف اجلامعات املصرية كانت بدرجة 

 . منخفضة
ونصها"  األخرية  املرتبة  يف   )30( الفقرة  وجاءت 
الوقائية  والربامج  اخلطط  تطوير  على  اجلامعة  حترص 
والعالجية وفق املستجدات الداخلية واخلارجية" مبتوسط 
حسايب بلغ )2,91( واحنراف معياري بلغ )1,02(، 

مما يعين أنَّ موافقة أفراد الدراسة، كانت بدرجة متوسطة 
إىل  النتيجة  هذه  تعزى  وقد  اجلاهزية.  مستوى  على 
التعامل  واعتبار  األزمات،  إلدارة  التخطيط  ضعف 
التعامل معها حال  مع األزمات حاالت طارئة، ميكن 
وقوعها؛ وهذا يؤكِّد على أنَّ اجلامعة تتعامل مع األزمات 
وفق أساليب تقليدية. وجاءت هذه النتيجة متفقة مع 
تقييم  اليت أشارت إىل أنَّ  دراسة عبدالرمحن )2019( 
اخلطط وتطويرها للتعامل مع األزمات املستقبلية، كانت 
بدرجة متوسطة يف جامعة البلقاء التطبيقية، واختلفت 
مع دراسة عبدالقادر )2016( اليت أشارت إىل ضعف 

األزمات.  إدارة  الدورية خلطط  املراجعة 
السؤال الثاين: ما أهم متطلبات إدارة األزمات جبامعة 

امللك خالد من وجهة نظر أفراد الدراسة؟
 لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات 
إدارة  تطوير  ملتطلبات  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية 
أفراد  نظر  وجهة  من  خالد  امللك  جبامعة  األزمات 

ذلك. يوضح  أدانه  واجلدول  الدراسة، 

جدول )5( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملتطلبات إدارة األزمات جبامعة امللك خالد مرتبة تنازلًيا حسب املتوسطات احلسابية

درجة املوافقةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايباجملالالرتبةالرقم

كبرية4,301,02 متطلبات مرحلة الوقاية واالستعداد. 11

كبرية4,170,98 متطلبات مرحلة استعادة النشاط والتعلم.32

كبرية4,101,03متطلبات مرحلة احتواء األضرار. 23

كبرية4,190,99املتوسط احلسايب العام

أنَّ   )5( اجلدول  يف  الواردة  البياانت  من  يتضح 
األزمات  إدارة  مراحل  ملتطلبات  احلسابية  املتوسطات 
بني)4,30	 ما  تنازلًيا  تراوحت  خالد،  امللك  جبامعة 

أنَّ  يعين  مما  عام)4.19(،  حسايب  مبتوسط   ،)4,10
موافقة أفراد الدراسة على أمهية توافر املتطلبات املقرتحة 
جاءت  حيث  بدرجة كبرية؛  الدراسة، كانت  أداة  يف 
املرتبة  يف  واالستعداد  الوقاية  مبرحلة  املتعلقة  املتطلبات 
األوىل، مبتوسط حسايب بلغ )4,30( واحنراف معياري 

بلغ)1,02(، مما يعين أنَّ موافقة أفراد الدراسة على أمهية 
املتطلبات  جاءت  بينما  بدرجة كبرية،  توافرها كانت 
املتعلقة مبرحلة استعادة النشاط والتعلم يف املرتبة الثانية، 
بلغ  معياري  )4,17( واحنراف  بلغ  حسايب  مبتوسط 
)0,98(، مما يعين أنَّ موافقة أفراد الدراسة على أمهية 
توافرها كانت بدرجة كبرية، وجاءت املتطلبات املتعلقة 
مبرحلة احتواء األضرار يف املرتبة الثالثة، مبتوسط حسايب 
بلغ )4,10( واحنراف معياري بلغ )1,03(، مما يعين 
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أنَّ موافقة أفراد الدراسة على أمهية توافرها كانت بدرجة 
القيادات  إدراك  إىل  النتيجة  هذه  تُعزى  وقد  كبرية. 
األكادميية أمهية تطوير إدارة األزمات يف جامعة امللك 
اجنراسيا  دراسة  مع  متفقة  النتيجة  هذه  وأتيت  خالد. 
وآخرين )Ingrassia & et al, 2014) اليت أشارت إىل 
أنَّ هناك حاجة إىل برانمج تدرييب وتعليمي قائم على 

تكن  اليت  والسياسات  املمارسات  لضمان  الكفاءة؛ 
األزمات.  مع  التعامل  من  العاملني 

واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات  مت حساب  وقد   

فقرات كل  على  الدراسة  عينة  أفراد  لتقديرات  املعيارية 
اآليت: النحو  جمال على حدة، حيث كانت على 

أواًل: متطلبات مرحلة الوقاية واالستعداد:
جدول )6( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملتطلبات مرحلة الوقاية واالستعداد

الفقراتالرتبةالرقم 
املتوسط 

احلسايب

االحنراف 

املعياري

درجة 

املوافقة

كبرية1,03 4,90وجود نظام إنذار مبكر وفعَّال للتنبؤ ابألزمات احملتملة.31 

كبرية4.601,1إنشاء وحدة إلدارة األزمات ترتبط مباشرة برئيس اجلامعة.52

كبرية4.221.4تشكيل فريق مؤهل إلدارة األزمات مكون من مجيع املستوايت اإلدارية والفنية.13

كبرية4,131.7إعداد خطط وقائية وعالجية للتعامل مع األزمة وفق أنواعها وتداعياهتا.24

كبرية4,001.5نشر الوعي إبدارة األزمات لدى منسويب اجلامعة وطالهبا من خالل )الدورات التدريبية، وورش العمل(.65

كبرية3,951,04حتليل البيئة الداخلية واخلارجية للجامعة بصورة مستمرة.26

كبرية4,301.2املتوسط احلسايب العام

أنَّ   )6( اجلدول  يف  الواردة  البياانت  من  يتضح 
الوقاية  مرحلة  متطلبات  لفقرات  احلسابية  املتوسطات 
واالستعداد، وعددها ست فقرات تراوحت تنازلًيا ما بني 
)4,90	3,95(، مبتوسط حسايب عام )4,30(، مما 
يعين أنَّ موافقة أفراد الدراسة على أمهية توافر متطلبات 
هذه املرحلة كانت بدرجة كبرية، وقد جاءت الفقرة ) 3( 
ونصها "وجود نظام إنذار مبكر وفعَّال للتنبؤ ابألزمات 
احملتملة" يف املرتبة األوىل، مبتوسط حسايب بلغ )4,90( 
واحنراف معياري بلغ )1,3(، مما يعين أنَّ درجة موافقة 
بدرجة كبرية،  توافرها كانت  أمهية  على  الدراسة  أفراد 
بينما جاءت الفقرة )2( ونصها " حتليل لبيئة الداخلية 

األخرية،  املرتبة  للجامعة بصورة مستمرة" يف  واخلارجية 
بلغ  معياري  واحنراف   )3,95( بلغ  حسايب  مبتوسط 
)1,04(، مما يعين أنَّ موافقة أفراد الدراسة على أمهية 
توافرها، كانت بدرجة كبرية. وقد تُعزى هذه النتيجة إىل 
إدراك القيادات األكادميية أمهية استشعار بوادر األزمات 
والتعامل معها قبل حدوثها. واختلفت هذه النتيجة مع 
العريفات والطراونة )2019(، اليت أشارت إىل  دراسة 
وجود قصور يف التنبؤ ابألزمات يف اجلامعات الكويتية، 
اجلامعة  أنَّ  إىل  أشارت  اليت   )2019( الزعيب  ودراسة 

حتلل بيئتها اخلارجية والداخلية بدرجة متوسطة.
اثنًيا: متطلبات مرحلة احتواء األضرار:

جدول )7( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملتطلبات مرحلة احتواء األضرار

درجة املوافقةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالفقراتالرتبةالرقم

كبرية4,601,04تبسيط اإلجراءات اإلدارية للتعامل مع األزمات.111

كبرية4,191,1تعيني متحداًث رمسًيا ميتلك اخلربات واملهارات الالزمة يف جمال إدارة األزمات.82
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درجة املوافقةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالفقراتالرتبةالرقم

كبرية3,971,7إعداد تقارير مستمرة عن أحداث مواجهة األزمات. من خالل فرق العمل امليدانية.93

كبرية3,911,05التعاون مع املؤسسات واألجهزة احلكومية واألهلية ذات العالقة ابألزمات.74

كبرية3,881,3التواصل الفعال مع املستفيدين من خدمات اجلامعة أثناء األزمات.105

كبرية4,101,4املتوسط احلسايب العام

أنِّ   )7( اجلدول  يف  الواردة  البياانت  من  يتضح   
احتواء  مرحلة  متطلبات  لفقرات  احلسابية  املتوسطات 
األضرار، وعددها مخس فقرات تراوحت تنازلًيا ما بني 
)4,60	 3,88(، مبتوسط حسايب عام )4.10(، مما 
يعين أنَّ موافقة أفراد الدراسة على أمهية توافر متطلبات 
هذه املرحلة، كانت بدرجة كبرية؛ حيث جاءت الفقرة 
)11( ونصها " تبسيط اإلجراءات اإلدارية للتعامل مع 
األزمات" يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ )4,60( 
واحنراف معياري بلغ )1,04(، مما يعين أنَّ درجة موافقة 
بدرجة كبرية،  توافرها كانت  أمهية  على  الدراسة  أفراد 
الفعال  "التواصل  ونصها   )10( الفقرة  جاءت  بينما 
األزمات"  أثناء  اجلامعة  خدمات  من  املستفيدين  مع 
 ،)3,88( بلغ  حسايب  مبتوسط  األخرية،  املرتبة  يف 
واحنراف معياري بلغ )1,3(، مما يعين أنَّ موافقة أفراد 

وقد  بدرجة كبرية.  توافرها كانت  أمهية  على  الدراسة 
تُعزى هذه النتيجة إىل إدراك القيادات األكادميية أمهية 
سرعة االستجابة مع تطورات األزمة بعيًدا عن اهليكلة 
املعتادة يف األوضاع الطبيعية، وحرصهم على احلدِّ من 
الشائعات حول األزمة من خالل التواصل مع الطالب 
والعاملني واجملتمع ومشاركة املستفيدين حول استشعار 
بوادر األزمات والتعامل معها قبل حدوثها. واختلفت 
أشارت  اليت  الزعيب )2019(  دراسة  مع  النتيجة  هذه 
الروتينية  الرمسية  القنوات  جتاوز  تشجع  اجلامعة  أنَّ  إىل 
يف عملية االتصال ملواجهة األزمة بدرجة متوسطة، كما 
 Guinness & Marchand اختلفت مع نتيجة دراسة
2014, اليت أشارت إىل أنَّ اجلامعات يف اململكة املتحدة 

ال هتتم بدرجة كبرية ابلتواصل مع طالهبا أثناء األزمات.

جدول )8( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملتطلبات مرحلة استعادة النشاط والتعلم

درجة املوافقةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالفقراتالرتبةالرقم

كبرية4,250,94إعداد خطط قصرية ومتوسطة األجل إلعادة البناء واإلصالح.121

كبرية4,160,99تقييم اخلطط واإلسرتاتيجيات املستخدمة يف مواجهة األزمات.142

كبرية4,111,02وضع الضوابط واإلجراءات الالزمة ملنع تكرار حدوث األزمة.133

كبرية4,170,98املتوسط احلسايب العام

أنَّ   )8( اجلدول  يف  الواردة  البياانت  من  يتضح 
املتوسطات احلسابية لفقرات متطلبات مرحلة استعادة 
النشاط والتعلم، وعددها ثالث فقرات تراوحت تنازلًيا ما 
بني )425	4,11( مبتوسط حسايب بلغ )4,17(، مما 
يعين أنَّ موافقة أفراد الدراسة على أمهية توافر متطلبات 
هذه املرحلة كانت بدرجة كبرية، وقد جاءت الفقرة ) 
املدى  ومتوسطة  قصرية  خطط  إعداد   " ونصها   )12
مبتوسط  األوىل،  املرتبة  يف   " واإلصالح  البناء  إلعادة 

حسايب بلغ )4,25( واحنراف معياري بلغ )0,94(، 
مما يعين أنَّ درجة موافقة أفراد الدراسة على أمهية توافرها 
كانت بدرجة كبرية، بينما جاءت الفقرة )13( ونصها 
" وضع الضوابط واإلجراءات الالزمة ملنع تكرار حدوث 
األزمة " يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب بلغ )4,11( 
واحنراف معياري بلغ )1,02(، مما يعين أنَّ موافقة أفراد 
الدراسة على أمهية توافرها كانت بدرجة كبرية. وقد تُعزى 
هذه النتيجة إىل إدراك القيادات األكادميية أمهية وضع 
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أولوايت الستعادة اجلامعة وضعها الطبيعي، إضافة إىل 
ضرورة حتليل األزمة والتعرف على أسباهبا ملنع تكرارها 
دراسة  مع  النتيجة  هذه  واختلفت  نشاطها.  واستعادة 
اجلامعة  إدارة  أنَّ  إىل  أشارت  اليت  عبدالقادر)2016( 

تضع خططًا إدارية إلدارة األزمات بدرجة متوسطة. 
إدارة  لتطوير  املقرتح  التصور  ما  الثالث:  السؤال 
بعض  امللك خالد يف ضوء خربات  األزمات جبامعة 

العاملية؟ اجلامعات 
دراسات  من  مشله  وما  النظري  األدب  إىل  استناًدا 
سابقة، وخربات بعض اجلامعات العاملية ونتائج الدراسة 
امليدانية عن جاهزية جامعة امللك خالد إلدارة األزمات 
وأهم متطلبات تطويرها، أييت هذا التصور املقرتح هبدف 
تطوير إدارة األزمات يف جامعة امللك خالد ابالستفادة 
ويل،  وواشنطن  وفرجينيا،  هارفارد،  جامعة  من خربات 
وجممل خربات اجلامعات األملانية. ويتكون التصور من 
والتفاصيل  العناصر،  ذات  الرئيسة  األبعاد  من  جمموعة 
الداخلية للتصور املقرتح إلدارة األزمات يف جبامعة امللك 
واليت  العاملية،  اجلامعات  بعض  خالد يف ضوء خربات 

ميكن استعراضها ابلتفصيل على النحو اآليت: 
أواًل: منطلقات التصور املقرتح:

يعتمد بناء التصور املقرتح إلدارة األزمات جبامعة امللك 
خالد على عدد من املنطلقات، وهي: 

حنو 	  التوجه  إىل  هتدف  اليت   2030 اململكة  رؤية 
احلكومية،  واإلجراءات  اهلياكل  ومراجعة  املرونة، 
املهام واملسؤوليات والصالحيات، وتطويرها  وتوزيع 
مبا يضمن تسريع عملية اختاذ القرار واحلد من اهلدر 
اإلداري واملايل، واالستمرار يف مراقبة التنفيذ ومتابعة 
ودعمها  العاملية،  املمارسات  أفضل  وفق  األداء 
ميكِّن  مما  والتنظيمية،  واملادية  البشرية  ابإلمكاانت 
عام  حبلول  األقل  على  سعودية  جامعات  مخس 
جامعة   )200( أفضل  ضمن  تكون  أن  2030م 

دولية. 

اليت 	  )آفاق(،  اجلامعي  للتعليم  املستقبلية  اخلطة 
هتدف إىل معاجلة قضااي التعليم اجلامعي يف اململكة 
خالل  من  واخلارجية،  الداخلية  بكفاءته  واالرتقاء 
مصادر  وتنويع  اجلامعي  التعليم  دعم  يف  االستمرار 
التمويل، وتطوير وحتديث البىن التحتية وتوفري البنية 

العلمي. والبحث  التعليمية  للعملية  احملفزة 
اخلطة اإلسرتاتيجية جلامعة امللك خالد، واليت هتدف 	 

حتسني  خالل  من  جاذبة  أكادميية  بيئة  توفري  إىل 
جودة مصادر التعليم والتعلم، وتطوير البنية التقنية، 
والتوسع يف التعليم عن بُعد، وتوفري نظم وخدمات 
أمن وسالمة متطورة، كما هتدف إىل تطوير األداء 
ووحداهتا  هيكلتها،  تطوير  خالل  من  املؤسسي 
وأتتتها.  وحوكمتها  وإجراءاهتا،  وعملياهتا  ونظمها، 

نتائج الدراسة امليدانية اليت توصلت إىل أن مستوى 	 
متوسطة،  بدرجة  خالد كان  امللك  جامعة  جاهزية 
توصلت  املأمول، كما  املستوى  دون  النتيجة  وهذه 
النتائج إىل أمهية توافر بعض املتطلبات الالزمة إلدارة 

األزمات جبامعة امللك خالد. 
اثنًيا: مربرات التصور املقرتح: 

مما 	  وتنوعها،  وتعددها،  األزمات،  حدوث  تزايد 
يتطلب التنبؤ ابألزمات احملتملة، والتعامل معها قبل 

آاثرها.  ختفيف  أو  ملنعها  حدوثها، 
احلاجة املتزايدة لوجود درجة من الالمركزية تتناسب 	 

قدٍر  إىل  حتتاج  حيث  األزمات؛  إدارة  طبيعة  مع 
كبري من تفويض السلطات من أجل تكني القادة 
يف  االبتكار  من  ابجلامعة  واإلداريني  األكادمييني 

اجلامعة. تواجه  قد  اليت  األزمات  إدارة  أساليب 
السعي ألن يكون التصور املقرتح مبثابة دليل لتطبيق 	 

اجلهات  مجيع  إليه  تستند  األزمات،  إدارة  أسلوب 
واخلدمية  والبحثية  التعليمية  العملية  عن  املسؤولة 

خالد.  امللك  جبامعة 
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اثلثًا: أهداف التصور املقرتح:
األزمات جبامعة  إطار عام إلدارة  وضع  العام:  اهلدف 
العاملية. امللك خالد يف ضوء بعض خربات اجلامعات 

األهداف الفرعية: 
تطوير األداء التنظيمي يف جامعة امللك خالد وفق 	 

والرباجمي.  املؤسسي  واالعتماد  اجلودة  متطلبات 
نتائج 	  ضوء  يف  املتوقعة  األزمات  ودراسة  حصر   

التحليل البيئي، وإعداد اخلطط والربامج واإلجراءات 
إلدارهتا.  والعالجية  الوقائية 

وخفض 	  واألكادميية،  التعليمية  العملية  رفع كفاءة 
أحداث  مع  التعامل  أثناء  التعليمي  الفاقد  نسبة 

األزمات.
نشر املعرفة والوعي إبدارة األزمات بني املستفيدين 	 

من خدمات اجلامعة داخل احلرم اجلامعي.
من 	  املتبعة  واإلجراءات  اخلطط  تقييم  عملية  تطوير 

األزمة  هناية  بعد  األزمات  مع  للتعامل  اجلامعة  قبل 
منها. واالستفادة 

رفع مستوى جاهزية أعضاء هيئة التدريس واملوظفني 	 
والطالب، للتعامل مع األزمات من خالل التأهيل 

والتدريب. 
رابًعا: مكوانت التصور وآلياته: 

التصور املقرتح إلدارة األزمات يف جامعة   يتضمن 
من  جمموعة  على  ركزت  مكوانت،  عدة  خالد  امللك 
النظري،  لتنفيذها؛ استناًدا إىل األدب  الالزمة  اآلليات 
بعض  ودراسات سابقة وخربات  مفاهيم  من  وما مشله 
اجلامعات العاملية، ونتائج الدراسة امليدانية وأتسيًسا على 
بناًء  مكوانت  ثالثة  من  املقرتح  التصور  يتكون  ذلك، 
على مراحل إدارة األزمات اليت تبنتها الدراسة امليدانية 
احتواء  ومرحلة  واالستعداد،  الوقاية  مرحلة  واملتمثلة يف 
األضرار، ومرحلة استعادة النشاط والتعلم ، وميكن تناول 
مكوانت التصور وآلياته بشيء من التفصيل على النحو 

اآليت: 

املرحلة األوىل: الوقاية واالستعداد: وتركز على اختاذ 
األزمة،  حدوث  ملنع  الوقائية  اإلجراءات  من  جمموعة 
عند  األزمة  مع  للتعامل  العالجية  اإلجراءات  وكذلك 

 : اآلتية  اآلليات  من خالل  حدوثها، 
أعمال 	  ألداء  متطورة  إلكرتونية  أنظمة  استحداث 

واألكادميية. اإلدارية  اجلامعة 
تشكيل فريق دعم فين فعال ملعاجلة املشكالت الفنية 	 

والتقنية.
حتديد نقاط الضعف املتوقع أن تكون بؤرًا لألزمات 	 

ومعاجلتها.
أنشطة 	  على  تصرف  معلنة  سنوية  ميزانية  ختصيص 

األزمات. إدارة 
تشكيل فريق إلدارة األزمات يضم خربات )أكادميية، 	 

فنية، إدارية( من خمتلف املستوايت اإلدارية.
إجراء جتارب ألزمات افرتاضية متنوعة، تستهدف رفع 	 

جاهزية أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والطالب يف 
التعامل مع األزمات.

املتغريات 	  حتليل  خالل  من  احملتملة  األزمات  رصد 
ابجلامعة. احمليطة 

مبا 	  األزمات،  الحتواء  وبرامج  وقائية  خطط  إعداد 
وتداعياهتا. طبيعتها  مع  يتناسب 

املسارات 	  مجيع  ملواجهة  خمتلفة  سيناريوهات  وضع 
األزمة. تتخذها  اليت 

تقدمي برامج تدريبية وورش عمل للتعامل مع األزمات 	 
احملتملة.

توفري نظام معلومات قادر على تزويد صناع القرار 	 
مراحلها. األزمات جبميع  ملواجهة  الالزمة  ابملعلومات 
املرحلة الثانية: مرحلة احتواء أضرار األزمة واحلّد من 
الناجتة  األضرار  وتزايد  انتشار  منع  على  وتركز  آاثرها: 
عن األزمة، وذلك مبحاولة منع التطورات السلبية لألزمة 

من خالل اآلليات اآلتية:
• مبا 	 األزمات  للتعامل مع  قراراهتا  اجلامعة  اختاذ 
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خدماهتا. من  املستفيدين  مصاحل  حيقق 
• وجتنب 	 الصحيحة  املعلومات  من  التحقق 

انتشار الشائعات عن األزمة داخل اجلامعة وخارجها.
• اختاذ التدابري الالزمة لتلبية احتياجات العاملني 	

والطالب النفسية خالل مواجهة األزمة.
• الفنية 	 املشكالت  معاجلة  سرعة  على  العمل 

والتقنية اليت تواجه العاملني والطالب خالل استخداماهتم 
املختلفة. اإللكرتونية  للربامج 

• موقع 	 على  مستمر  بشكل  التعليمات  إصدار 
األزمة. وتداعيات  تطورات  مع  يتناسب  مبا  اجلامعة 

• عقد القيادات األكادميية واإلدارية اجتماعات 	
عاجلة ملناقشة تداعيات األزمة يف ضوء التقارير امليدانية 

لفريق إدارة األزمات.
• اإلعالم 	 مع  التواصل  على  اجلامعة  حرص 

الشائعات  انتشار  من  للحدِّ  األزمات  أثناء  بفاعلية 
لألزمة. املصاحبة 

• للتعامل مع األزمات يف 	 قراراهتا  اجلامعة  اختاذ 
املتاحة. والبشرية  املادية  اإلمكاانت  حدود 

• الستمرار 	 الالزمة  والتدابري  اإلجراءات  اختاذ 
ممارسات األعمال والنشاطات االعتيادية خالل األزمة.

• رمسي 	 كمصدٍر  اإلعالمي،  املركز  دور  تفعيل 
وتداعياهتا. ابألزمة  املتعلقة  للتصرحيات 

• بشكل 	 األزمة  بتطورات  املتعلقة  البياانت  حتديث 
مستمر. 
• متابعة القيادات األكادميية عمليات تنفيذ اخلطط 	

والربامج للوقوف على مستوى األداء.
• االستجابة السريعة يف تعامل اجلامعة مع األزمات 	

للحدِّ من أتثري عنصر املفاجأة.
 والتعلم: 	 النشاط  استعادة  الثالثة:  املرحلة 

وتركز على إعادة الوضع الطبيعي قبل حدوث األزمة، 
األجل،  ومتوسطة  قصرية  وخطط  برامج  خالل  من 

ودراسة وحتليل األحداث واستخالص اخلربات املستفادة 
اآلتية: اآلليات  خالل  من 

• والتدابري الستعادة 	 اإلجراءات  اجلامعة كافة  اختاذ 
تدرجيي. بشكل  نشاطها 

• مواجهة 	 أثناء  حدثت  اليت  األخطاء  تصحيح 
ابجلامعة. األزمات 

• اإلدارية 	 الوحدات  احتياجات  اجلامعة  رصد 
أنشطتها. الستئناف  األزمة  من  املتضررة  واألكادميية 

• مع 	 التعامل  خالل  وقعت  اليت  األخطاء  حتويل 
والتدريب. للتعلم  فرص  إىل  األزمة  أحداث 

• العرب 	 الستخالص  بعمق  األزمة  أحداث  حتليل 
املستفادة. والدروس 

• الوقائية، 	 والربامج  اخلطط  وفاعلية  كفاءة  تقيم 
والعالجية املتخذة ملنع تكرار األزمة أو احلّد من أضرارها 

حدوثها. عند 
• الوقائية 	 والربامج  اخلطط  تطوير  على  احلرص 

واخلارجية. الداخلية  املستجدات  وفق  والعالجية 
خامًسا: متطلبات تنفيذ التصور املقرتح: 

اليت  العاملية  اجلامعات  بعض  خربات  إىل  استناًدا   
تبنتها الدراسة، ونتائج الدراسة امليدانية مت إعداد قائمة 
مبتطلبات تنفيذ التصور بناء على مراحل إدارة األزمات، 
اليت اعتمدهتا الدراسة امليدانية، وهي على النحو اآليت:

متطلبات مرحلة الوقاية واالستعداد، وهي: 
• ابألزمات 	 للتنبؤ  وفعَّال  مبكر  إنذار  نظام  وجود 

احملتملة.
• إنشاء وحدة إلدارة األزمات ترتبط مباشرة برئيس 	

اجلامعة.
• من 	 مكون  األزمات  إلدارة  مؤهل  فريق  تشكيل 

والفنية. اإلدارية  املستوايت  مجيع 
• األزمة 	 مع  للتعامل  وقائية وعالجية  إعداد خطط 

وتداعياهتا. أنواعها  وفق 
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• نشر الوعي إبدارة األزمات لدى منسويب اجلامعة 	
وطالهبا من خالل )الدورات التدريبية، وورش العمل(.

• بصورة 	 للجامعة  واخلارجية  الداخلية  البيئة  حتليل 
مستمرة.
• إجياد برانمج أتمني متكامل على املنشآت احليوية 	

للجامعة واألدوات والتجهيزات املوجودة.
• أتهيل وتدريب القيادات األكادميية وأعضاء هيئة 	

التدريس واملوظفني والطالب على إدارة األزمات. 
• مع 	 والتنسيق  للتعاون  حمددة  سياسات  وضع 

ابألزمات. العالقة  ذات  احمللي  اجملتمع  مؤسسات 
• جتهيز غرفة عمليات إلدارة األزمات. 	

 األزمات، 	 أضرار  احتواء  مرحلة  متطلبات 
وهي: 
• على 	 للتغلب  واملادية  البشرية  املوارد  مجيع  تعبئة 

األزمة.
• تبسيط اإلجراءات اإلدارية للتعامل مع األزمات.	
• حتديد أدوار ومسؤوليات فريق األزمة واإلجراءات 	

املطلوبة.
• واملهارات 	 اخلربات  ميتلك  رمسي  متحدٍث  تعيني 

األزمات. إدارة  جمال  يف  الالزمة 
• وتطورات 	 أحداث  عن  مستمرة  تقارير  إعداد 

امليدانية. العمل  فرق  خالل  من  األزمة، 
•  تفعيل التعاون مع املؤسسات واألجهزة احلكومية 	

واألهلية ذات العالقة ابألزمات.
• خدمات 	 من  املستفيدين  مع  الفعال  التواصل 

األزمات. أثناء  اجلامعة 
• ملواجهة 	 املعدة  واخلطط  السيناريوهات  تطبيق 

األزمات وتعديلها وفق ما يقتضيه حال املوقف األزموي. 
متطلبات مرحلة استعادة النشاط والتعلم، وهي: 

• وضع خطط قصرية ومتوسطة األجل إلعادة البناء 	
واإلصالح.

• يف 	 املستخدمة  واإلسرتاتيجيات  اخلطط  تقييم 
األزمات. مواجهة 

• تكرار 	 ملنع  الالزمة  واإلجراءات  الضوابط  وضع 
األزمة. حدوث 

• الستعادة 	 والتطوير  التحديث  سياسات  وضع 
تدرجيي. بشكل  النشاط 

•  الرتكيز على استعادة البىن التحتية احليوية واملرافق 	
احليوية اليت تكن اجلامعة من أداء وظائفها احليوية. 

سادًسا: معوقات تنفيذ التصور املقرتح: 
 بعد االطالع على اخلطة اإلسرتاتيجية جلامعة امللك 
خالد )2018(، ودليل إدارة املخاطر)2020( تبني أنَّ 
هناك جمموعة من املعوقات اليت قد حتدُّ من فعالية تنفيذ 

التصور، ولعل من أبرزها:
• لتوجهات 	 مالئمة  غري  تنظيمية  هياكل  وجود 

اإلسرتاتيجية. اجلامعة 
• اإلدارية 	 والسياسات  األنظمة  حوكمة  ضعف 

. معة ابجلا
• مجود بعض األنظمة والتعليمات.	
• االعتماد على األساليب اإلدارية املركزية.	
• جمال 	 يف  والتدريب  التأهيل  سياسات  يف  قصور 

األزمات. إدارة 
• اجملتمع 	 اجلامعة ومؤسسات  بني  التنسيق   ضعف 

احمللي.
• ضعف االلتزام بأنظمـة ولـوائح السالمة.	
• انتشار ثقافة التعامل مع األزمات عند حدوثها. 	
• وضعف 	 للجامعة  الذاتية  املوارد  عوائد  اخنفاض   

املايل. التمويل 
• ضعف املخصصات املعتمدة إلدارة األزمات.	
• يتعلق ابملباين 	 فيما  للجامعة  التحتية  البنية  ضعف 

واملنشآت.
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سابًعا: سبل وإجراءات التغلب على معوقات التصور 
املقرتح: 

حنو 	  والتوجه  التنظيمي،  اهليكل  تضخم  من  احلد 
الالمركزي. اإلداري  التنظيم 

على 	  قادرة  جيعلها  مبا  واللوائح  األنظمة  حتديث 
األزمات.  مع  التعامل  فيها  مبا  املستجدات  استيعاب 

إدارة 	  التأهيل والتدريب يف جمال  برامج  التوسع يف 
األزمات. 

تفعيل الشراكة اجملتمعية مع مؤسسات اجملتمع فيما 	 
خيص التعامل مع األزمات.

خمالفة 	  إزاء  واضحة  وتشريعات  سياسات  وضع 
داخل  والسالمة  األمن  وتعليمات  أبنظمة  االلتزام 

اجلامعة. ومرافق  منشآت 
تخـصيص ميزانيـة ثابتة للعمل على تلبية متطلبات 	 

إدارة األزمات.
دعم الدراسات املستقبلية يف جمال األزمات.	 
تعتمد 	  علمية  منهجية  وفق  األزمات  مع  التعامل 

لألزمات.  اإلسرتاتيجي  التخطيط  على 
اثمًنا: اجلهات املسؤولة عن تنفيذ التصور املقرتح: 

 اإلدارة العليا للجامعة، وعمادات الكليات والعمادات 
التابعة  الكليات  العلمية، وعمادات  واألقسام  املساندة 
للجامعة يف احملافظات، ووحدة إدارة األزمات ابجلامعة 

)املقرتحة(، وفريق إدارة األزمات )مقرتح(. 

املراجع:
أواًل: املراجع العربية:

أمحد، إبراهيم أمحد، )2002(، إدارة األزمات التعليمية 
يف املدارس األسباب والعالج، دار الفكر العريب: 

القاهرة.
يف  األزمة  إدارة   ،)2008( عبداملنعم،  مىن  أمحد، 

األمريكية  املتحدة  ابلوالايت  اجلامعي  التعليم 
وإمكانية اإلفادة منها يف مصر، )رسالة ماجستري 

غري منشورة(، جامعة الزقازيق، مصر. 
يف  األزمات  "واقع   :)2019( عبدالرمحن،  إميان، 
جامعة  حالة  األردنية:  العايل  التعليم  مؤسسات 
للعلوم  لألحباث  النجاح  جملة  التطبيقية"،  البلقاء 
اإلنسانية، جامعة النجاح الوطنية، انبلس فلسطني 

.1097	1122 ،)7( 33،
دار  األزمات،  إدارة   :)2007( حممود،  هللا،  جاد 

أسامة للنشر والتوزيع: عمان األردن. 
اإلسرتاتيجية،  اخلطة   :)2018( خالد  امللك  جامعة 

أهبا: وكالة التطوير األكادميي واجلودة. 
جامعة امللك خالد، )2020(: دليل إدارة املخاطر، 

أهبا: وكالة التطوير األكادميي واجلودة. 
حسان، احلسني وداغستاين، عبدالرمحن، )2019(: 
اململكة  يف  والكوارث  األزمات  إدارة  واقع  تقييم 

العربية السعودية، الرايض: معهد اإلدارة العامة.
إدارة  "واقع   :)2018( حسن،  جيهان  حسني، 
جامعيت  بني  مقارنة  دراسة  ابجلامعات:  األزمات 
القاهرة وبنها"، جملة آفاق جديدة يف تعليم الكبار، 
جامعة عني مشس، القاهرة، )23(، 261	299.
حكمي، فيصل حيىي، )2013(: إدارة األزمات الواقع 

واملأمول، الرايض: الباحث.
دور  "تطوير   :)2019( عبدهللا،  ذكرى  اخلويطر، 
بن  سطام  األمري  جبامعة  األكادميية  القيادات 
عبدالعزيز يف إدارة األزمات"، اجمللة العربية للرتبية 
النوعية، املؤسسة العربية للرتبية والعلوم واآلداب، 

.226	199 ،)10( 3
إدارة   :)2012( عبدالرمحن،  إبراهيم  الربيعة، 
مقرتح،  تصور  السعودية:  اجلامعات  يف  األزمات 
)رسالة دكتوراه غري منشورة(، جامعة امللك سعود، 

الرايض. 
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إدارة  "واقع   :)2019( عبدالوهاب،  حممد  رخا، 
يف  تبوك  جبامعة  األكادميية  األقسام  يف  األزمات 
الرتبية،  كلية  جملة  السعودية"،  العربية  اململكة 
جامعة األزهر، القاهرة، )184(، 607	556.

زرعة، سوسن حممد وكعكي سها حممد، )2015(: 
بنت  نورة  األمرية  جبامعة  األزمات  إدارة  "آليات 
جملة  السعودية"،  العربية  اململكة  يف  الرمحن  عبد 

العلوم الرتبوية،1 )1(.
الزعيب، عطاف شفيق، )2019(: "واقع ممارسة إدارة 
األزمات ابجلامعات األردنية احلكومية من وجهة 
نظر أعضاء هيئة التدريس"، اجمللة الرتبوية، جامعة 
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األزهر،  جامعة  الرتبية،  جملة كلية  األكادميية"، 

 .381	353 ،)178(37
عبابنة، حممد سعيد وعاشور حممد علي )2018(: 
األردنية  اجلامعات  يف  األزمات  إدارة  "واقع 
احلكومية يف مشال األردن"، جملة اجلامعة اإلسالمية 
اجلامعة  والنفسية،  الرتبوية  والبحوث  للدراسات 

اإلسالمية، غزة فلسطني.
عبدالقادر، حسني، )2016(: "واقع متطلبات إدارة 
ملوظفي  حالة  دراسة  العامة:  اإلدارة  يف  األزمات 
جامعة االستقالل"، جملة العلوم اإلنسانية، جامعة 

أم البواقي اجلزائر، 206)5(، 209	238. 
إسرتاتيجيات   :)2008( حسنني،  حممد  العجمي، 
دار  عمان:  والصف،  للمدرسة  الذاتية  اإلدارة 

املسرية للنشر والتوزيع والطباعة. 
 :)2019( أخليف،  والطراونة،  أمثال  العريفات، 
"واقع إدارة األزمات اإلدارية يف اجلامعات الكويتية 
اجمللة  التدريس"،  هيئة  أعضاء  نظر  وجهة  من 

الرتبوية األردنية، 4 )3(، 163	184. 
هيكل، حممد أمحد، )2006(: مهارات إدارة األزمات 
والكوارث واملواقف الصعبة. القاهرة: اهليئة املصرية 

العامة. 
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Suggested educational applications to promote the vocational education among 

students of the technical colleges in the governorate of Zulfi
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الكلمات املفتاحية: تطبيقات تربوية، تعزيز، التعليم املهين.
امللخص: هدفت الدراسة إىل الكشف عن واقع التعليم املهين لدى 
طلبة الكليات التقنية مبحافظة الزلفي، وبيان الفروق بني درجات عينة 
الدراسة من الذكور واإلانث، ومن مثَّ تقدمي تطبيقات تربوية مقرتحة 
مت  الوصفي، كما  املنهج  الدراسة  واستخدمت  املهين،  التعليم  لتعزيز 
إعداد استبانة طُبقت على عينة عشوائية بلغت )80( طالًبا، و)120( 
طالبة، بينما بلغ عدد اخلرباء احملكمني للتطبيقات املقرتحة )25( خبريًا، 
وذلك خالل الفصل الدراسي الثاين من العام )1439	1440هـ(. 

 وكان من أبرز النتائج: أن قيمة كا2 احملسوبة الستجاابت طلبة 
الكليات التقنية تراوحت بني متوسطة إىل ضعيفة وضعيفة جًدا، مع 
وجود فروق دالة إحصائًيا بني متوسطي رتب درجات الطلبة حول واقع 
التعليم املهين وفًقا ملتغري اجلنس )طالب – طالبات(، كما أنَّ نسبة 
موافق  بنسبة  جاءت  املقرتحة  الرتبوية  التطبيقات  على  اخلرباء  موافقة 
أساليب  والتشريعات،  السياسات   “ جوانبها كافة  يف  بدرجة كبرية 
وإسرتاتيجيات التدريس والتدريب، التوجيه واإلرشاد املهين، واملشاركة 

اجملتمعية، والوسائل والبيئة التدريبية، واألنشطة”.
 ويف ضوء النتائج السابقة مت وضع بعض التوصيات منها: أمهية 
املهين،  والتعليم  التدريب  جمال  يف  العاملية  التجارب  من  االستفادة 
من  النوع  هذا  أبمهية  اجملتمع  توعية  يف  اإلعالم  وسائل  دور  وتفعيل 

التعليم ودوره يف حتقيق التنمية الشاملة. 
يف  التغريات  لرصد  مسحية  دراسة  إجراء  الدراسة  واقرتحت   
فرص العمل، وربط املناهج الدراسية مبتطلبات التنمية، ودراسة حول 
الصعوابت اليت تواجه طلبة الكليات التقنية يف االلتحاق بسوق العمل 

وسبل عالجها. 

Keywords: Educational applications, promotion, vocational 
education.

Abstract: The study aimed to reveal the reality of the voca-
tional education among students of the technical colleges in the 
governorate of zulfi, and to clarify the differences among the scores 
of the study sample of males and females, and then to provide sug-
gested educational applications to promote the vocational education 
among students of the technical colleges. The descriptive method 
was used, and a questionnaire was developed. It was applied to a 
random sample of )80) male students, )120) female students, while 
the number of jury who judged the suggested applications was )25) 
experts during the second semester of year )1439-1440).

The most important results were as follows: The calculated 
value of chi square for the responses of students of the technical 
colleges ranged from medium to weak and very weak, and that 
there are statistically significant differences between the mean 
ranks of the technical colleges students’ scores on the reality of 
vocational education according to sex variable (male and female 
students). Moreover, the approval rate of specialized experts on the 
suggested educational applications came with a very grate rate of 
approved in all its aspects: policies and legislation, methods and 
strategies of teaching and training, vocational guidance and coun-
seling, community participation, means and training environment 
and activities.

In light of the previous results, some recommendations were 
made, including the importance of benefiting from the international 
experiences in the field of 

 The study suggested: conducting a survey to monitor changes 
in job opportunities, linking the curriculum with the needs of the 
development requirements, and a study on the difficulties facing 
the students of technical colleges in joining the labor market and 
ways to address them.
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مقدمة:
االجتماعية  احلياة  املهين دورًا حموراًي يف  التعليم  يؤدِّي   
إعداد  يف  الرئيسة  األدوات  أحد  بوصفه  واالقتصادية؛ 
توليه  لذا  املستدامة؛  التنمية  وحتقيق  البشرية  الكوادر 
السريعة  التغريات  لتواكب  كربى  أمهية  اجملتمعات 

العصرية.  والتحوالت 
مسار  أنَّ  ص230(   :2018( األغا  أكَّد  حيث   
التعليم املهين يعدُّ أحد الركائز األساسية يف بناء اجملتمع 
حتقيق  أجل  من  والتقدم  التطور  ملواكبة  ملحة  وضرورة 
السياسات  أدرك واضعو  تنمية شاملة ومستدامة، وقد 
الدور احلاسم الذي يؤدِّيه التعليم املهين يف التنمية الوطنية 
 Christina,2012;) من:  دراسة كلٍّ  أكَّدته  ما  وهذا 
 Ohiwerei and Nwosu,2013; Kehinde and

.(Adewuyi,2015

 كما أكَّدت العديد من املؤترات العاملية على ضرورة 
إصالح منظومة التعليم والتدريب لتأهيل القوى البشرية 
وإعدادها، وتكينها من اكتساب املهارات والكفاءات 
املطلوبة لتلبية احتياجات املنشآت اإلنتاجية حملًيا ودولًيا 

)الزامل، 2011: ص 926(. 
 لذا يعدُّ التعليم املهين هدفًا يف أي خطط للتنمية، 
الفقر،  من  واحلد  واالقتصاد،  العمل  عامل  لتغيري  وأداًة 
وحتسني نوعية احلياة واملعيشة، من خالل ما يقدمه للفرد 

من املعارف واملهارات اليت تؤهله للحياة العملية. 
 ومما يعزز أمهية التعليم املهين اخلطط التنموية للتعليم 
املرحلة  أن هذه  الدول، ابعتبار  الكثري من  الثانوي يف 
هي اليت يتم فيها هتيئة املتعلم للتعليم العايل أو الدخول 
يف سوق العمل )التقرير العاملي لرصد التعليم للجميع، 

2015: ص 119(.
املهين ركيزة مهمة يف  التعليم  أصبح  السياق   ويف هذا 
إليه  أشارت  ما  وهذا  العاملة،  الوطنية  القوى  إعداد 
وعفونة   ،)2015( وحممد  جولق  من:  كلٍّ  دراسة 
وجيتاوي )2017(، وعساف )2018( واليت طالبت 

السياسات  أولوايت  قائمة  يف  املهين  التعليم  بوضع 
واإلسرتاتيجيات التعليمية، ودعوة قطاع اإلنتاج والعمل 

مناهجه.  وتصميم  تطويره  يف  للمشاركة 
مشكلة الدراسة:

 أصبح االهتمام ابلتعليم املهين اليوم مطلًبا أساسًيا ومسة 
االقتصاد  وازدهار  العلمي  التقدم  بعد  خاصًة  حضارية 
 )72 ص   :2016( الطويسي  أكَّد  حيث  العاملي؛ 
ارتباطه املباشر ابلتطور االقتصادي والتكنولوجي، وكونه 
مصدرًا رئيًسا للقوى العاملة واملدربة اليت تشكل القاعدة 
أن  ميكن  بدوره  والذي  التقنية،  العمالة  هلرم  الواسعة 
يسهم يف تغيري السياسات اليت تتبعها الدول العربية لكي 

تتمكن من مواجهة متغريات العصر املتسارعة.
 ومع االعرتاف العاملي أبمهية التعليم املهين واملهارات اليت 
يوفرها، فال زال يواجه العديد من التحدايت بدًءا من 
حتقيق إمكاانته واحلفاظ على أمهيته، وانتهاًء بتصحيح 

النظرة اجملتمعية جتاهه. 
أنَّ  يؤكد حليب )2012: ص ص 408	409(  إذ   
هذا النوع من التعليم ظل مهمًشا لفرتة طويلة وموقوفًا 
على الفئة اليت مل حيالفها احلظ لاللتحاق ابلتعليم العام، 
والفئات ذات املستوى األقل اجتماعًيا وماداًي، أي أن 
الذي  األمر  التعليم،  من  النوع  هلذا  دونية  نظرة  هناك 
يستدعي تعاضد اجلهود الدولية واحلكومات لكي أيخذ 

هذا النوع من التعليم موقعه احلقيقي يف عامل متغري.
نوعيته  املهين وحتسني   وستظل مهمة االرتقاء ابلتعليم 
التحدي األكرب لتكوين رأس املال البشري الراقي النوعية، 
وهو بوابة العبور إىل التقدم ومواجهة التطورات العلمية 
والتكنولوجية اليت يشهدها العامل )العزاوي، 2005: ص 

 .)144
 وقد أكَّدت معظم الدراسات على أنَّ التعليم املهين 
الزال دون املستوى املأمول يف كثري من البالد العربية، إذ 
أشارت إىل ارتفاع معدالت البطالة بني أوساط الشباب، 
وعجز النمو االقتصادي يف خلق فرص العمل، وضعف 
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التعليمية واملؤسسات اإلنتاجية  العالقة بني املؤسسات 
املهين  للتعليم  املخصصة  االعتمادات  وقلة  واخلدمية، 
2017: ص  عياصرة،  9؛  2017: ص  )الشمسي، 

.)2
 ومن أهم املشكالت اليت تواجه اإلصالح الرتبوي يف 
البالد العربية ضعف قدرة أسواق العمل على االستفادة 
من خمرجات النظم التعليمية؛ وذلك ألنَّ النسبة العظمى 
هي من أصحاب التخصصات اإلنسانية؛ لذا فاحلاجة 
احتياجات  يليب  مبا  املهين  التعليم  حنو  للتوجه  ضرورية 
 World التنمية )البنك الدويل سوق العمل ومتطلبات 

 .(Bank,2008

 وانطالقًا من أمهية التعليم املهين ودوره يف استثمار رأس 
املال البشري، وحاجة اجملتمعات اليوم ملواكبة سوق العمل 
والتغريات التكنولوجية، ونظرًا لندرة األحباث والدراسات 
احمللية – على حدِّ علم الباحثة- واليت ُأجريت يف جمال 
التعليم املهين والفين كان البد من تسليط الضوء على 
واقع هذا النوع من التعليم وأهم املشكالت اليت تواجهه، 
الرتبوية اليت من شأهنا  التطبيقات  ومن مثَّ تقدمي بعض 
تثلت  هنا  ومن  مشكالته؛  وحل  الواقع  هذا  إصالح 
مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس اآليت: ما التطبيقات 
الرتبوية املقرتحة لتعزيز التعليم املهين لدى طلبة الكليات 
التقنية مبحافظة الزلفي؟ وتفرع من السؤال الرئيس السابق 

أسئلة الدراسة اآلتية:
التقنية  الكليات  املهين لدى طلبة  التعليم  واقع  ما   -1

الزلفي؟  مبحافظة 
2- هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 
درجات عينة الدراسة - طلبة الكليات التقنية- حول 

واقع التعليم املهين تعزى ملتغري اجلنس؟
3- ما التطبيقات الرتبوية املقرتحة لتعزيز التعليم املهين 

لدى طلبة الكليات التقنية؟
تعزيز  يف  املقرتحة  الرتبوية  التطبيقات  تسهم  هل   -4

التقنية؟ الكليات  طلبة  لدى  املهين  التعليم 

أهداف الدراسة:
1- الكشف عن واقع التعليم املهين لدى طلبة الكليات 

التقنية مبحافظة الزلفي.
طلبة  من  الدراسة  عينة  بني درجات  الفروق  بيان   -2
تُعزى  واليت  املهين  التعليم  واقع  حول  التقنية  الكليات 

اجلنس. ملتغري 
3- تقدمي تطبيقات تربوية مقرتحة لتعزيز التعليم املهين 

لدى طلبة الكليات التقنية.
يف  املقرتحة  التطبيقات  هذه  إسهام  مدى  معرفة   -4

التقنية. الكليات  طلبة  لدى  املهين  التعليم  تعزيز 
أمهية الدراسة:

أ-األمهية النظرية وتتمثل يف اآليت: 
نوعيته 	  وتطوير  املهين  التعليم  قاعدة  توسيع  أمهية 

االقتصادية  والتحوالت  التطورات  يواكب  مبا 
واالجتماعية وحيقق التنمية املستدامة.

احتياجات السوق املتنامية يف التخصصات املهنية 	 
يف ظل ضعف قدرة اخلدمات التعليمية على الوفاء 

ابحتياجات سوق العمل.
ب-األمهية التطبيقية وتفيد كاًل من:

الكشف 	  خالل  من  القرار:  وأصحاب  املخططني 
يعانيه من مشكالت،  املهين وما  التعليم  عن واقع 
املقرتحة  الرتبوية  التطبيقات  بعض  وضع  مث  ومن 

إلعادة ختطيط وتطوير هذا النوع من التعليم.
من 	  التدريس:  وطرق  املناهج  جمال  يف  الباحثني 

خالل تقدمي بعض التوصيات واملقرتحات اليت قد 
لتطوير  مستقبلية  ودراسات  لبحوث  جمااًل  تفتح 

التعليم املهين وتعزيز مكانته.
وأتمني 	  البطالة  نسبة  ختفيض  خالل  من  الطلبة: 

احلصول على فرص عمل مناسبة ملتطلبات العصر. 
الدراسية 	  املناهج  ربط  خالل  من  احمللي:  اجملتمع 

واألحباث العلمية بواقع احلياة واحتياجات اجملتمع.
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حدود الدراسة:
احلدود املوضوعية: حتدَّدت يف الكشف عن واقع   	1  
التعليم املهين واملشكالت اليت تواجهه، ومن مثَّ تقدمي 

تطبيقات تربوية مقرتحة إلصالح هذا الواقع. 
عينة  على  الدراسة  تطبيق  مت  البشرية:  احلدود   -2  
قوامها  التقنية  الكليات  طلبة  من  بسيطة  عشوائية 

وطالبة. طالب   )200(
احلدود الزمانية: مت تطبيق أداة الدراسة يف الفصل   -3  
الدراسي الثاين من العام اجلامعي 1439/ 1440ه.

احلدود املكانية: الكليات التقنية مبحافظة الزلفي.   -4  
مصطلحات الدراسة:

:Educational application تطبيقات تربوية
ا “ جمموعة   عرفتها البكري )2015: ص14( أبهنَّ
من األساليب التطبيقية واإلجرائية اليت تقوم هبا عناصر 
التطبيقات  هذه  لتصبح  والتعليمية  الرتبوية  العملية 
ممارسات وسلوكيات يف واقع املواقف الرتبوية والتعليمية”.
اليت  واإلجراءات  األساليب  أبهنا:  إجرائًيا  وتُعرَّف   
ويف  والتدريبية،  التعليمية  العملية  يف  تراعى  أن  ينبغي 
طلبة  لدى  املهين  التعليم  تعزيز  هبدف  اجملتمع ككل 

التقنية. الكليات 
:Vocational education التعليم املهين

 عرَّفته منظمة اليونسكو UNESCO على أنَّه مصطلح 
شامل يشري إىل العمليات التعليمية اليت تنطوي على 
دراسة التقنيات والعلوم يف جمال التكنولوجيا، والعلوم 
التطبيقية، والزراعة، والدراسات التجارية والصناعية، 
والفنون البصرية، واكتساب املهارات العملية واملعرفية 

اليت هتدف إىل اكتشاف وتطوير الفرد للعمل يف 
Ek- )خمتلف قطاعات احلياة االقتصادية واالجتماعية 

.)penyong, 2011

الذي  التعليم  من  النوع  ذلك  أبنَّه:  إجرائًيا  ويُعرَّف 
املهارات  األفراد  إلكساب  تعليمية  مؤسسات  به  تقوم 

الفنية يف خمتلف قطاعات احلياة، واليت تؤهلهم ليكونوا 
واالخنراط يف  واإلنتاج  التشغيل  على  قادرة  عاملة  قوى 

العمل. سوق 
أدبيات الدراسة: 

ماهية التعليم املهين:
 يُعرفه الطويسي )2013: ص 1498( أبنَّه “نوع 
من التعليم يقدم معارف نظرية وتدريبات عملية موجَّهة 
برامج دراسية يف كافة جماالت  العمل، ويشمل  لسوق 
الزراعة والصناعة والفندقة واالقتصاد املنزيل، ويقدم من 

خالل مؤسسات الدولة”.
 كما تُعرفه أمحد )2013: ص 353( أبنَّه “ذلك 
التعليم الذي يعدُّ األفراد المتهان ختصص معني ويشمل: 

زراعي، صناعي، جتاري”.
 أمَّا الشمسي )2017: ص14( فيعرفه أبنَّه” ذلك 
النوع من التعليم والتدريب النظامي الذي يتضمن إعداًدا 
مؤسسات  به  تقوم  والذي  سلوكًيا،  وتوجيًها  تربواًي، 
تعليمية نظامية مبستوى املرحلة الثانوية، ومبستوى التعليم 
الواقع بني الثانوية واجلامعة؛ هبدف إعداد عمال ماهرين 
الصناعية  التخصصات  خمتلف  يف  وتقنيني  مهنيني 
واإلدارية  والصحية  واإللكرتونية  والبيطرية  والزراعية 
واإلنتاج،  التنفيذ  على  القدرة  وهلم  وحنوها،  والتجارية 
وما يتطلب هذا التعليم من تدريب مصاحب للمعارف 

النظرية”. 
 ومن هنا يتضح أنَّ التعليم املهين يركز على املهارات 
توفري  إىل  ويهدف  املعارف،  على  أتكيده  من  أكثر 
املوارد البشرية القادرة على العمل واإلنتاج يف القطاعات 

الزراعية أو الصناعية أو التجارية أو اخلدمية. 
مسميات التعليم املهين:

املنظمات  أنَّ  إىل  أشار حليب )2012: ص 406(   
املهين  للتعليم  مسميات  عدة  اعتمدت  العربية  الرتبوية 

كاآليت: 
والبحرين  األردن  من:  يف كلٍّ  املهين  التعليم   -1
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ولبنان. والكويت  وفلسطني  والعراق 
الفين يف كلٍّ من: السعودية واإلمارات  التعليم   -2

واليمن.  ومصر  وقطر  والصومال  وجيبويت 
3- التعليم التقين يف كلٍّ من: تونس واجلزائر واملغرب.

أمهية التعليم املهين: 
 ذكر سيسي )2016: ص 240( أنَّ التعليم املهين 
الدعائم  ويوفر  العملية،  للحياة  الفرد  إعداد  إىل  يسعى 
الالزمة ملزاولة مهنة منتجة ومرضية، ويسعى لتحقيق ما 

يلي:
1- اكتساب معارف واسعة ومهارات عامة تؤهل ملزاولة 

عدد من األعمال يف جمال معني.
2- االخنراط يف صفوف القوى العاملة والتأهيل لسوق 

العمل.
اليت  واملواقف  واملهارات  املعارف  أساس من  توفري   -3
تتيح للفرد مواصلة تعليمه يف أي مرحلة من مراحل 

العملية. حياته 
4- توازن مالئم بني املواد الدراسية والعامة، ومواد أخرى 

مثل: تكنولوجيا املعلومات، واالتصاالت، والبيئة.
5- تنمية الوعي ابلقيم واألخالقيات اخلاصة ابملهنة بغية 

إعداد الدارسني إعداًدا يؤهلهم للمواطنة املسؤولة.
احلياة، وذلك من خالل  للتعلم مدى  الفرد  هتيئة   -6
روح  على  القائمة  ومهاراته  العقلية،  قدراته  تنمية 

الذاتية. املبادرة 
فالتعليم املهين جزء ال يتجزأ من التعليم العام، وسبيل 
عامل  يف  الفاعلة  للمشاركة  مهنية  بقطاعات  لاللتحاق 
واإلعداد  احلياة،  مدى  التعلم  أوجه  من  ووجه  العمل، 
للمواطنة املسؤولة، وأداة لتعزيز التنمية املستدامة، وطريقة 
من طرق التخفيف من وطأة الفقر )توصيات اليونسكو 

ومنظمة العمل اليدوية، 2001: ص 7(.
مشكالت التعليم املهين يف البالد العربية:

إىل   )411 )2013: ص ص110	  أشار حليب 
بعض املشكالت اليت يعاين منها التعليم املهين يف البالد 

العربية وهي كاآليت:
1- تعدد جهات اإلشراف على التعليم املهين.

2- عدم توفر نظام دقيق وواضح ملعلومات سوق العمل 
يغطي الطلب على القوى العاملة.

مل  من  خيار  ميثل  إذ  املهين  للتعليم  السلبية  النظرة   -3
األكادميي. ابلتعليم  االلتحاق  فرصة  حتالفه 

4- عزوف الطلبة وعدم رغبتهم يف االلتحاق ابلتعليم 
املهين.

5- افتقار نظام الرتبية والتعليم ملراكز التوجيه واإلرشاد 
التعليم  أبمهية  أمورهم  وأولياء  الطلبة  لتوعية  املهين 

املهين.
6- ضعف التفاعل مع مؤسسات القطاعات االجتماعية 

واالقتصادية. 
وأضاف الشمسي )2017: ص31( التحدايت اآلتية:

املهين  التعليم  مؤسسات  بني  التعاون  ضعف   -7
األخرى. العمل  ومؤسسات 

مسارات  بني  والعمودي  األفقي  االنتقال  صعوبة   -8
العايل. والتعليم  املهين  التعليم 

9- ضعف التمويل ونقص املوارد املالية.
التعليم الفين الحتياجات  10- عدم مالئمة خمرجات 

التنمية. العمل وخطط  سوق 
 التوجهات العاملية احلديثة يف التعليم املهين: 

أبرز   )241 ص   :2016 )سيسي،  استعرض   
التوجهات العاملية يف التعليم والتدريب املهين يف بعض 

يلي:  الدول كما 
1- التعليم املهين يف أملانيا: 

 يوجد هبا ثالثة أنواع من املدارس يف املرحلة الثانوية 
Haupt- الرئيسة  املدرسة  العام،  التعليم  منظومة  )يف 
االلتحاق  على  وتعمل  ومدهتا مخس سنوات   (schule

 (Realschule( املتخصصة  املدارس  العمل،  بسوق 
القدرات  تنمية  على  وتعمل  سنوات  ست  ومدهتا 
تطبيقات  تقدم  الدراسة، كما  تتطلبها  اليت  واملهارات 
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شخصية،  وصفات  ختصصية،  معرفة  إىل  حتتاج  ملهن 
Gym- )ومهارات اجتماعية معينة، ومدارس اجليمنيزيوم 
nasium) ومدهتا تسع سنوات وتقدم تعليًما عاًما يؤهل 

اجلامعات. أو  ابلكليات  لاللتحاق 
2- املدرسة الثانوية الشاملة يف السويد: 

للتعليم  املختلفة  األمناط  املدرسة  هذه  يف  توحدت 
التعليم  أنَّ  من  انطالقًا  املهين(  التقين،  )العام،  الثانوي 
األكادميي جيب أن ميهن وأن التعليم التقين واملهين جيب 
أن يعمم، فاملدرسة الثانوية املتكاملة تبدو كنموذج فريد 
التعليم  العامل؛ لذا تنهض هذه املدرسة على مفهوم  يف 
املستمر مدى احلياة وتقدمي الدراسة املنتظمة اليت تؤهل 
الطلبة للتعامل بكفاءة مع املستجدات التقنية، ومواكبة 
السوق  يف  املطلوبة  الكفاءة  حيقق  مبا  العمل  سوق 

البطالة.  من  والتقليل  والعاملي  احمللي  التنافسي 
3-التعليم الثانوي التقين واملهين يف الوالايت املتحدة 

األمريكية:
عقد  منذ  األمريكية  املتحدة  الوالايت  ركزت   
الثمانينات على معاجلة االنفصام الطويل ما بني التعليم 
الثانوي والتعليم املهين من خالل إصالح منظومة التعليم، 
وتطوير املناهج الدراسية مبا حيقق التوازن املنهجي بينهما 
يف  إجيازها  ميكن  متنوعة  أساليب  ذلك  يف  واعتمدت 

اآليت: 
إدخال مواد دراسية مشرتكة يف املناهج لكال التعليمني 	-أ

العام واملهين كالرايضيات، والعلوم، واالجتماعات، 
واحلاسوب، ومبادئ التكنولوجيا واالتصاالت. 

ب- جعل املقررات الدراسية األكادميية أكثر مهنية من 
خالل مشول حمتوايت مهنية يف املقررات املعتمدة، أو 

إضافة مقررات جديدة كالعلوم التطبيقية. 
ج- اعتماد مشاريع متقدمة بداًل من املقررات االختيارية 
وإلزام طلبة التعليم الثانوي العام واملهين إبجناز مشروع 

تتكامل فيه املعارف واملهارات.

د- اعتماد مسارات وبرامج يتكامل فيها التعليم الثانوي 
أثبتت  اليت  املهمة  الربامج  بني  ومن  واملهين  العام 

اجملال: فاعليتها يف هذا 
برامج اإلعداد املهين: وهي من أهم إجنازات محالت 	 

إصالح التعليم، وهتدف إىل تكامل التعليم الثانوي 
الثانوي  بعد  ما  التعليم  مع  واملهين وجتسريمها  العام 

وتعزيز ربطهما بسوق العمل.
برامج اجلذب للمهنة وأكادمييات املهن: ومها مبثابة 	 

إلعداد  موجهة  مناهج  ذات  برامج  أو  مدارس 
املدرسني  التعاون بني  الطالب لصناعة معينة ويتم 

األكادمييني واملهنيني يف عملية التكامل.
4- التعليم والتدريب التقين واملهين يف الياابن:

 هتتم املناهج الياابنية إبعطاء الطالب خلفية واسعة 
يدور  ما  فهم  على  تساعده  اليت  اإلنسانية  العلوم  يف 
وسلبية  إجيابية  أدوار  ومن  مشكالت،  من  اجملتمع  يف 
احللول  ووضع  التفكري،  ومهارات  التكنولوجي  للتقدم 
ظروف  مع  يتناسب  مبا  وتطويرها  التقنية  للمشكالت 

مها: املهين  التعليم  من  نوعان  ويوجد  احمللية،  البيئة 
خالل 	  من  الرمسي  التعليم  بنظام  والتدريب  التعليم 

مدارس وكليات التعليم والتدريب املهين.
من 	  الرمسي  التعليم  نظام  خارج  والتدريب  التعليم 

ومراكز  املهنية،  والتلمذة  التوظيف،  برامج  خالل 
التدريب التقين واملهين. 

مميزات التعليم املهين يف الدول املتقدمة:
)2009: ص ص  العربية  العمل  منظمة   كشفت 
7	 8( عن أبرز مميزات التعليم املهين يف الدول املتقدمة 

وكانت كاآليت:
ابحتياجات سوق  املهين  التعليم  مؤسسات  ارتباط   -1

العمل.
2- مرونة التعليم والتدريب املهين اليت تتيح املشاركة 
يناسب  الذي  الوقت  حسب  التدريبية  الربامج  يف 
املتدرب وقدرته على االستجابة ملتغريات الطلب على 

الفنية. املهارات 
مبؤسسات  املهين  التعليم  مؤسسات  ارتباط   -3

اخلاص. القطاع 
التعليم  وتويل  دعم  يف  احلكومات  مشاركة   -4
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السنوية. املوازنة  من   ٪50 إىل  تصل  هببات  املهين 
العمل  قطاعات  داخل  التدريب  برامج  تنفيذ   -4

ابملهن. املعنية 
املقدمة  اخلدمات  نظري  مالية  أجور  تقدمي   -5

اخلدمة. من  املستفيدة  اجلهات  تصرفها 
6- تقدمي الشراكات والتسهيالت الالزمة لتنفيذ 

الربامج التعليمية يف مواقع إنتاجها.
7- إنتاج سلعي وخدمي منافس لنظريه يف حقل 

العمل.
على  متخصصني  عليه  يقوم  متميز  إشراف   -8

واإلتقان. املهارة  من  عالية  درجة 
الدراسات السابقة:

دراسة األغا )2018(:
من  أتثري جمموعة  درجة  على  التعرف  إىل  هدفت   
التعليم  مبسار  االلتحاق  حنو  الطلبة  اجتاه  يف  املتغريات 
االجتاه،  ذلك  لتعزيز  مقرتحات  وتقدمي  والتقين،  املهين 
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي ومقياس االجتاه حنو 
االلتحاق مبسار التعليم الثانوي املهين والتقين، وتكونت 
أن  النتائج  وأظهرت  وطالبة،  طالًبا  من)450(  العينة 
مستوى اجتاه الطلبة حنو االلتحاق ابلتعليم املهين والتقين 
مل يصل إىل املستوى املأمول، مع وجود أتثري على ذلك 
األسرة(،  ودخل  األب،  ومهنة  )النوع،  ملتغريات  يعود 
وأوصت الدراسة بزايدة الوعي حول أمهية التعليم املهين 
والتقين، وتشجيع الطلبة على االلتحاق هبذا املسار. 

دراسة عساف )2018(:
 هدفت إىل التعرف على درجة تقدير طلبة كليات 
التعليمية يف  البيئة  ملستوى جودة  واملهين  التقين  التعليم 
ضوء مبادئ سيجما، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي 
على  طبقت  االستبانة كأداة  واستخدمت  التحليلي، 
من   )8( وعدد  وطالبة،  طالًبا   )171( قوامها  عينة 
أعضاء هيئة التدريس العاملني يف جمال اجلودة، وأظهرت 
البيئة  جودة  ملستوى  الكلية  تقدير  درجة  أن  النتائج 

بتشكيل جلنة  الدراسة  وأوصت  التعليمية كانت كبرية، 
وطنية عليا للتعليم املهين والتقين هتدف إىل التنسيق بني 
من  االستفادة  لضمان  العالقة  ذات  املؤسسات  مجيع 

البشرية. املوارد 
دراسة القريناوي والشرمان وجوارنة )2018(:

 هدفت إىل حتديد دور مديري املدارس التكنولوجية 
يف تعزيز التعليم املهين من وجهة نظر املعلمني، واتبعت 
االستبانة كأداة  واستخدمت  الوصفي،  املنهج  الدراسة 
معلًما ومعلمة،  العينة من )327(  للدراسة، وتكونت 
إحصائية يف  داللة  ذات  فروق  النتائج وجود  وأظهرت 
دور مديري املدارس التكنولوجية يف تعزيز التعليم املهين 
الدراسة  وأوصت  العلمي،  واملؤهل  اجلنس  ملتغريي  تبًعا 
حول  تدريبية  بدورات  املدارس  مديري  إحلاق  أبمهية 

املهين. التعليم  تطوير 
 Ogundele and Oyelade,)  دراسة أوجونديل وأويالد

:(2018

املهين  للتعليم  املقارن  التحليل  تناول  إىل  هدفت   
العليا يف نيجرياي  الثانوية  املدارس  والتقين على مستوى 
وغاان، ومت استخدام طريقة البحث املتكامل يف الدراسة 
مت  واملقارنة، كما  والعلمية  التارخيية  الطرق  تشمل  اليت 
استخدام استبانة وجدول مقابلة كأداتني للدراسة طبقتا 
اجمللس  يف  املشاركني  من   )151( قوامها  عينة  على 
أن  إىل  وتوصلت  والفين،  املهين  والتدريب  التعليمي 
هناك حاجة لتحسني التعليم املهين والتقين يف نيجرياي، 
وأوصت الدراسة صانعي السياسات بضرورة التأكد من 
حتقيقها  يتم  والتقين  املهين  التعليم  وأهداف  فلسفة  أنَّ 
والتكنولوجية  املهنية  التنمية  أجل  من  واقعية  بصورة 

االقتصادية. والتنمية  االجتماعية  احلياة  وتنمية 
  :(Joo,218)دراسة جو

الفردية  للمؤسسات  توصيات  تقدمي  إىل  هدفت   
لتحسني كفاءاهتا  إسرتاتيجيات  تطوير  إىل  تسعى  اليت 
السياسات  تزويد صانعي  واخلارجية، وكذلك  الداخلية 
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سياسات  تطوير  يف  للمساعدة  التجريبية  ابألدلة 
استجابة  تزيد  واملهين  الفين  والتدريب  للتعليم  جديدة 
املدارس ملطالب الصناعة و تقليل الفجوة يف املهارات، 
واعتمدت منهج دراسة احلالة، واستخدمت املقابالت 
جلمع البياانت، وبلغت العينة )600( طالباً، و)113( 
النتائج  وأظهرت  مدارس،  مديري  من  و)10(  معلًما، 
أبن هناك جمموعة من العوامل تؤثر بصورة مباشرة أو غري 
مباشرة على معدل توظيف اخلرجيني من خالل التعزيز 
وقابلية التوظيف على أساس سياقات وأوقات خمتلفة، 
والصناعة  املدرسة  بني  العالقة  بزايدة  الدراسة  وأوصت 

املوارد. لزايدة  بديلة  كوسيلة 
دراسة عفونة وجيتاوي )2017(:

 هدفت إىل حتليل واقع التعليم والتدريب التقين من 
منظور اجتماعي يف مؤسسات التعليم يف الضفة الغربية 
وقطاع غزة، واتبعت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، 
واستخدمت أدايت املقابلة واالستبانة مت تطبيقهما على 
وطالبة،  طالًبا   )433( قوامها  طبقية  عشوائية  عينة 
املهنية،  املؤسسات  وعمداء  مديري  من  وعدد)15( 
التقين كان  والتدريب  التعليم  واقع  أن  النتائج  وأظهرت 
بني املتوسط والكبري فقد تراوحت بني )65.7٪( جملال 
فرص  توفري  جملال  و)٪78.2(  التحتية  والبنية  األجهزة 
املطروحة لإلانث  والربامج  التخصصات  عمل، وكانت 
مناسبة، وأوصت الدراسة بضرورة تطوير املناهج والربامج 

االجتماعي.  للنوع  مناسبة  لتكون  التدريبية 
:)Hammad and Airou, 2016( دراسة محاد وإيرو

رؤساء  تواجه  اليت  املعوقات  معرفة  إىل  هدفت   
اإلدارات وأعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احلكومية 
املهين والتقين، واتبعت  التعليم  برامج  تنفيذ  األردنية يف 
الدراسة املنهج الوصفي، وكانت األداة عبارة عن استبانة، 
العينة )70( رئيس قسم وأعضاء هيئة تدريس  ومشلت 
فروق  وجود  إىل  وتوصلت  إاناًث(،  و32  ذكورًا،   38(
األقسام  نظر رؤساء  ذات داللة إحصائية يف وجهات 

وأعضاء هيئة التدريس حول املعوقات اليت تواجههم يف 
املهين والتقين بسبب متغري اجلنس  التعليم  برامج  تنفيذ 
بضرورة  الدراسة  وأوصت  األكادميية،  واملكانة  واخلربة 
التعليم  حنو  والبيئة  اجملتمع  اجتاهات  تنمية  على  العمل 

إجيابية جتاهه. مواقف  الطلبة  وإعطاء  املهين 
التعقيب على الدراسات السابقة:

اليت  السابقة  والدراسات  البحوث  نتائج  مبراجعة   
يلي:  ما  يتضح  املهين  التعليم  موضوع  تناولت 

تزايد االهتمام مبوضوع التعليم املهين لدوره 	 
واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  يف  احملوري 

للمجتمعات.
املهين 	  التعليم  واقع  عن  الكشف  ضرورة 

تواجهه. اليت  واملشكالت 
حاجة هذا النوع من التعليم إىل اإلصالح 	 

العمل. احتياجات سوق  لتلبية  والتطوير 
يف  السابقة  الدراسات  من  الباحثة  استفادت  وقد   
تلك  منهجية  على  االطالع  النظري، ويف  اإلطار  بناء 

منها. واإلفادة  الدراسات 
 واتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف 
أمهية موضوع التعليم املهين، وضرورة تطويره والعمل على 
إصالحه، كما اتفقت مع معظمها يف منهجها؛ حيث 
استخدمت املنهج الوصفي كما يف دراسة كلٍّ من: األغا 
والشرمان  والقريناوي   ،)2018( وعساف   ،)2018(
وجوارنة )2018(، وعفونة وجيتاوي )2017(، ومحاد 
وإيرو)Hammad and Airou, 2016(، واختلفت عن 
 Ogundele and Oyelade,( دراسة أوجونديل وأويالد
2018( اليت استخدمت املنهج التارخيي واملنهج املقارن، 

ودراسة جو (Joo ,218( ليت استخدمت دراسة احلالة. 
يف  السابقة  الدراسات  عن  احلالية  الدراسة  وتيزت 
كوهنا قدمت تطبيقات تربوية مقرتحة من شأهنا أن تعزز 
مل  ما  وهذا  التقنية،  الكليات  طلبة  لدى  املهين  التعليم 
تتطرق إليه أي دراسة عربية أو أجنبية سابقة يف حدود 
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الباحثة. قراءات 
إجراءات الدراسة:

اتبعت الباحثة اإلجراءات العلمية اآلتية:
1- منهج الدراسة:

من  الوصفي  املنهج  احلالية  الدراسة  استخدمت   
مبحافظة  التقنية  الكليات  طلبة  آراء  استطالع  خالل 

املهين.  التعليم  واقع  حول  الزلفي 
2- جمتمع وعينة الدراسة: 

 تكون اجملتمع األصلي للدراسة من )198( طالًبا، 
و)260( طالبة خالل الفصل الدراسي الثاين من العام 
)1439	1440هـ(، ومت اختيار عينة عشوائية بسيطة 
منه بلغت )80( طالًبا، )120( طالبة، بينما بلغ عدد 

اخلرباء احملكمني للتطبيقات املقرتحة )25( خبريًا.

3- أداة الدراسة: 
وأهدافها،  الدراسة،  طبيعة  حبسب  األداة  تتحدد   
الكشف  إىل  هتدف  الدراسة  هذه  أنَّ  ومبا  وعينتها، 
استبانة  بناء  ذلك  تطلب  فقد  املهين  التعليم  واقع  عن 
الستطالع آراء الطلبة حول هذا الواقع، وبناًء على ما 

املقرتحة. التطبيقات  تقدمي  مت  النتائج  عنه  أسفرت 
حساب معامل الصدق ألداة الدراسة.

أواًل: حساب معامل الصدق:
1- صدق احملكمني: 

األولية  بصورهتا  االستبانة  بعرض  الباحثة  قامت   
على جمموعة من اخلرباء وعددهم )25( خبريًا، وذلك 
للتعرف على آرائهم حول احملاور واملفردات اخلاصة هبا، 
ومدى قدرهتا على الكشف عن واقع التعليم املهين، وهو 

ما يتضح يف اجلداول )1 	 5(.
والتطوير ن = 25 التحسني  املهين  1- حمور  التعليم  اخلاصة ابستبانة واقع  املفردات  السادة اخلرباء حول  موافقة  اآلراء ونسبة  جدول )1( 

عدد املفردةم

املوافقني

النسبة املئوية ٪

100٪25ضمان صدق البياانت لتوفري خربات تعلم نوعية. 1

100٪25توفري بدائل مناسبة لضمان التنافس مع املؤسسات األخرى.2

96٪24االهتمام ابألنشطة الداعمة لعمليات التحسني والتطوير.3

100٪25حتديد نقاط القوة والضعف يف الربامج وتقدمي التغذية الراجعة. 4

100٪25حتديث املناهج واملقررات الدراسية مبا يواكب متطلبات العصر.5

100٪25تفعيل صناديق املقرتحات والشكاوى املقدمة من الطلبة.6

100٪25اإلفادة من التجارب واخلربات العاملية. 7

100٪25تشجيع أفكار الطلبة الرايدية واستثمارها.8

92٪23متابعة الطلبة بعد التخرج واالستفادة من إمكاانهتم.9

 يتضح من جدول )1( أنَّ آراء اخلرباء ونسبة موافقتهم 
على املفردات اخلاصة ابحملور األول )التحسني والتطوير( 
والذي يشتمل على عدد )9( مفردات تراوحت ما بني 

املوافقة  نسبة  الباحثة  ارتضت  وقد   ،)٪100  –92(
على املفردات مبا ال يقل عن )٪80 (.

جدول )2( اآلراء ونسبة موافقة السادة اخلرباء حول املفردات اخلاصة ابستبانة واقع التعليم املهين   2- حمور جودة األنظمة والعالقات. ن = 25
املفردة م النسبة املئوية %عدد املوافقني 

92٪23مراجعة اللوائح املنظمة للعمل وتطويرها.10

100٪25توفر التوجيهات واملنشورات الداعمة للتعليم املهين.11



د. عائشة علي حممد البكري : تطبيقات تربوية مقرتحة لتعزيز التعليم املهين لدى طلبة الكليات التقنية مبحافظة الزلفي92

96٪24انسجام اللوائح والسياسات مع أوضاع الطلبة وأحواهلم.12

100٪25التوازن يف القبول بني التخصصات املتاحة.13

100٪25حتديد الربامج وفق احتياجات اجملتمع وسوق العمل.14

100٪25التنوع يف التخصصات املرغوبة لدى الطلبة. 15

100٪25مشاركة الطلبة يف تنفيذ األنشطة والفعاليات املتنوعة.16

100٪25توفري جو من الثقة بني الطلبة والعاملني يف املؤسسة.17

92٪23االهتمام ابلتغطية اإلعالمية لألنشطة واإلجنازات.18

جدول)3( اآلراء ونسبة موافقة السادة اخلرباء حول املفردات اخلاصة ابستبانة واقع التعليم املهين 3/ حمور املوارد البشرية. ن = 25
النسبة املئوية ٪عدد املوافقنياملفردةم

92٪23توفر قناعات كافية حول جدوى التعليم املهين.19

100٪25امتالك اجتاهات إجيابية حنو العمل املهين.20

88٪22تقدير األداء املتميز للطلبة.21

100٪25تشجيع الطلبة على تطوير األداء.22

100٪25حتديد االحتياجات احلالية واملستقبلية للطلبة.23

100٪25استقطاب الكفاءات املؤهلة القادرة على التدريب.24

100٪25الرتكيز على التدريب أكثر من التدريس.25

92٪23استخدام التكنولوجيا يف تنفيذ التدريب.26

96٪24تشجيع اإلبداع وإدارة املواهب.27

100٪25تقدمي الدعم للطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة.28

96٪24مشاركة الطلبة يف املؤترات وامللتقيات العلمية املتخصصة.29

يتضح من جدول )3( أنَّ آراء اخلرباء ونسبة موافقتهم 
البشرية(  )املوارد  الثالث  ابحملور  اخلاصة  املفردات  على 

والذي يشتمل على عدد )11( مفردة تراوحت ما بني 
.)٪100  –88(

جدول )4( اآلراء ونسبة موافقة السادة اخلرباء حول املفردات اخلاصة ابستبانة واقع التعليم املهين 4/ حمور جودة البيئة التدريبية. ن = 25
النسبة املئوية %عدد املوافقنياملفردةم

100٪25تيز إجراءات التدريب ابلسرعة واملرونة.30

100٪25استخدام التكنولوجيا والوسائط املتعددة يف التدريس والتدريب.31

100٪25تقدمي أنشطة طالبية متنوعة.32

100٪25توفري قاعات تدريبية عالية اجلودة.33

100٪25توفري مرافق كافية ) مكتبات، حدائق، مالعب، خمتربات...(.34

100٪25توفر معايري السالمة واألمان داخل القاعات التدريبية.35

100٪25تقدمي خدمات إلكرتونية لتسهيل عمليات التدريب.36

92٪23دعم إسرتاتيجيات التدريس والتدريب احلديثة.37

92٪23استثمار طاقات الطلبة داخل األندية الشبابية.38

100٪25دمج الطلبة يف جلان وفرق عمل إنتاجية.39

 يتبني من جدول )2( أنَّ آراء اخلرباء ونسبة موافقتهم 
األنظمة  )جودة  الثاين  ابحملور  اخلاصة  املفردات  على 

مفردات   )9( عدد  على  يشتمل  والذي  والعالقات(، 
.)٪100  –92( بني  ما  تراوحت 
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 يتضح من جدول )4( أن آراء اخلرباء ونسبة موافقتهم 
البيئة  )جودة  الرابع  ابحملور  اخلاصة  املفردات  على 

مفردات   )10( عدد  على  يشتمل  والذي  التدريبية( 
.)٪100  –92( بني  ما  تراوحت 

جدول )5( اآلراء ونسبة موافقة السادة اخلرباء حول املفردات اخلاصة ابستبانة واقع التعليم املهين  5/ حمور املتابعة والتقييم. ن = 25
النسبة املئوية ٪عدد املوافقنياملفردةم

100٪25استخدام أساليب تقومي متنوعة. 40

100٪25حتري العدالة يف تقييم أداء الطلبة.41

92٪23االستفادة من نتائج التقومي يف تعديل الربامج وطرق التدريب.42

100٪25تزويد الطلبة ابلتغذية الراجعة حول مستوى األداء.43

92٪23مشاركة الطلبة يف تقومي عضو هيئة التدريس.44

100٪25متابعة اقرتاحات الطلبة حول مسارات الربامج وآليات تنفيذها.45

100٪25االهتمام جبودة العمليات واملرافق واخلدمات.46

100٪25تنفيذ األنشطة العملية داخل املعامل واملختربات.47

92٪23متابعة سجالت التجارب التقنية والعملية.48

100٪25تشجيع الطلبة على االلتحاق ابملسابقات التنافسية على مستوى املؤسسات التعليمية.49

 يتضح من جدول )5( أنَّ آراء اخلرباء ونسبة موافقتهم 
على املفردات اخلاصة ابحملور اخلامس )املتابعة والتقييم( 
ما  تراوحت  مفردات   )10( على عدد  يشتمل  والذي 

بني )92– ٪100(.
مما سبق وىف ضوء نتائج اجلداول )1 – 5( يتبني 
املكونة  املفردات  على  موافقتهم  ونسبة  اخلرباء  آراء  أن 
الستبانة واقع التعليم املهين لدى طلبة الكليات التقنية 
إبمجايل  حماور   )5( عدد  على  تشتمل  واليت  ابلزلفي، 
وقد   )٪100 – 88( بني  ما  تراوحت  مفردة   )49(
ارتضت الباحثة نسبة املوافقة على املفردات مبا ال يقل 

.) عن )٪80 

2- حساب االتساق الداخلي:
 مت حساب االتساق الداخلي الستبانة )واقع التعليم 
املهين لدى طلبة الكليات التقنية ابلزلفي(، بعد أن مت 
احلصول على استجاابت أفراد العينة االستطالعية البالغ 
عددها )40( طالًبا وطالبة من جمتمع الدراسة وخبالف 
العينة األساسية؛ حيث مت إجياد العالقة االرتباطية بني 
تنتمي  الذي  للمحور  الكلية  درجة كل مفردة والدرجة 
إليه املفردة، مث مت إجياد العالقة االرتباطية بني درجة كل 
حمور والدرجة الكلية لالستبانة كما يتضح يف اجلدولني 

.)7( ،)6(
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جدول )6( حساب معامل االرتباط بني درجة كل مفردة ودرجة احملور الذي تنتمي إليه املفردة الستبانة واقع التعليم املهين ن = 40

وير
لتط

 وا
سني

تح
/ ال

ول 
 األ

حملور
ا

معامل االرتباطم

ت
القا

والع
مة 

ألنظ
ة ا

جود
 / 

اين
 الث

حملور
ا

معامل االرتباطم

رية
بش

د ال
وار

 امل
ث /

لثال
ور ا

احمل

معامل م

االرتباط

بية
دري

 الت
يئة

 الب
ودة

 ج
ع /

لراب
ور ا

احمل

معامل م

االرتباط
ييم

التق
ة و

تابع
 امل

س /
خلام

ور ا
احمل

معامل م

االرتباط

1*0.36510**0.82019**0.62430**0.52240**0.510

2*0.37011**0.81420**0.64031**0.61241**0.599

3**0.42312**0.71021**0.65232**0.80042*0.340

4**0.58013**0.81522**0.64033**0.58143*0.398

5**0.48514**0.67623**0.62434**0.60244**0.467

6**0.48515**0.74824**0.62935**0.59145*0.364

7**0.40716**0.58025**0.52536**0.52546**0.523

8**0.58117**0.88926**0.53037**0.64147**0.721

9*0.39618**0.83227**0.81238*0.38348**0.510

28**0.78239*0.33449*0.338

29**0.418

** دال عند مستوى معنوية )0.01(. * دال عند مستوى معنوية )0.05(. 

يتضح من جدول )6( أنه توجد عالقة ارتباطية دالة 
إحصائًيا بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للمحور 

الذي تنتمي إليه املفردة الستبانة واقع التعليم املهين. 
جدول )7( حساب معامل االرتباط بني درجة كل حمور والدرجة الكلية 

الستبانة واقع التعليم املهين  ن = 40
مستوى الداللةمعامل االرتباطاحملورم

0.5320.01**التحسني والتطوير.1

0.6270.01**جودة األنظمة والعالقات.2

0.3230.05*املوارد البشرية.3

0.3520.05*جودة البيئة التدريبية.4

0.4480.01**املتابعة والتقييم.5

 ** دال عند مستوى معنوية )0.01(.
يتضح من جدول )7( أنه توجد عالقة ارتباطية دالة 
إحصائًيا بني درجة كل حمور من احملاور اخلمسة والدرجة 

الكلية الستبانة واقع التعليم املهين.
اثنًيا: حساب معامل الثبات لالستبانة:

الباحثة  قامت  االستبانة  صدق  من  التأكد  بعد   
عينة  من  عليها  احلصول  مت  اليت  البياانت  ابستخدام 
الدراسة االستطالعية والبالغ عددها )40( طالًبا وطالبة 

وذلك  األساسية،  العينة  وخبالف  الدراسة  جمتمع  من 
حلساب معامالت الثبات لالستبانة وذلك بطريقة حتليل 

التباين )ألفا كرونباخ( كما يتضح يف اجلدول )8(.
جدول )8( حساب معامل الثبات الستبانة واقع التعليم املهين بطريقة 

)ألفا كرونباخ(  ن = 40
ألفا كرونباخاحملورم

0.649التحسني والتطوير.1

0.670جودة األنظمة والعالقات.2

0.655املوارد البشرية.3

0.667جودة البيئة التدريبية.4

0.698املتابعة والتقييم.5

 * قيمة ألفا كرونباخ الكلية = 0.728.
الثبات حملاور  معامالت  أنَّ  يتضـح من جدول )8( 
مقبولة يف مجيع حماورها؛ حيث  قيًما  االستبانة حققت 
تراوحت ما بني )0.649 – 0.698( ومبقارنة مجيع قيم 
ألفا كرونباخ احملسوبة جند أهنا أقل من قيمة ألفا كرونباخ 
الكلية، مما يدل على تتع االستبانة بدرجة عالية من الثبات.

األساليب اإلحصائية املستخدمة:
1. )٪ 1- التكرارات)ك( والنسب املئوية
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2- حتليل التباين ) ألفا كرونباخ(.
3- معامل االرتباط البسيط “ بريسون”. 

4- معامل)كا2(.
)U( حلساب داللة  مان – ويتىن”  اختبار “   -5

الرتب. بني  الفروق 
6- اختبار “ ويلككسون “ )W( حلساب داللة 

الرتب. بني  الفروق 
7- اختبار قيمة)Z( حلساب داللة الفروق بني الرتب.

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها: 
إجابة السؤال األول: 

ما واقع التعليم املهين لدى طلبة الكليات التقنية مبحافظة 
الزلفي؟ 

االستبانة  تطبيق  مت  السؤال  هذا  على  لإلجابة   
على عينة من طلبة كليات التقنية مبحافظة الزلفي، ومت 
أفراد  الستجاابت  املئوية  والنسب  التكرارات  حساب 
عينة الدراسة، وكانت النتائج كما يظهرها اجلدول رقم 

.)18( رقم  اجلدول  وحىت   )9(
جدول )9( التكرارات والنسبة املئوية وترتيب االستجاابت اخلاصة ابستبانة واقع التعليم املهين  1/ حمور التحسني والتطوير. ن = 80

رقم

املفردة

النسبة النقاطضعيفة جًدا ضعيفة متوسطة كبرية كبرية جًدا 

املئوية

كا2الرتتيب

%ك%ك%ك%ك%ك

70.90**268٪77.5104٪1562٪7.512٪06٪صفر0٪صفر1

76.90**54.82٪3.8219٪253٪6520٪6.352٪05٪صفر2

42.70**38.55٪20154٪67.516٪12.554٪010٪صفر0٪صفر3

42٪2.53٪3.863٪78.89٪11.33٪2.8232٪581**174.50

81.10**377٪17.5148٪8014٪2.564٪02٪صفر0٪صفر5

87.70**5 م38.5٪12.5154٪82.510٪566٪04٪صفر0٪صفر6

105.70**39.54٪7.5158٪87.56٪570٪04٪صفر0٪صفر7

115.68**40.53٪9033.8162٪6.372٪05٪صفر0٪صفر8

93.03**23.89٪83.895٪13.867٪2.511٪02٪صفر0٪صفر9

** دال عند مستوى )0.01(.
 يتضح من جدول )9( أنَّ قيمة كا2 احملسوبة الستجاابت 
طلبة كليات التقنية حول واقع التعليم املهين احملور األول 
دالة إحصائًيا عند  والتطوير( كانت مجيعها  )التحسني 
مستوى معنوية )0.01(، وكانت درجة استجاابهتم يف 
املفردات )2، 4( يف اجتاه )متوسطة(، وىف املفردات )3، 
5، 6، 7، 8( كانت االستجاابت يف اجتاه )ضعيفة(، 
يف   )9  ،1( للمفردتني  استجاابهتم  درجة  بينما كانت 

اجتاه )ضعيفة جًدا(.
 وقد حققت املفردات )4، 2، 8( )حتديد نقاط القوة 
والضعف يف الربامج وتقدمي التغذية الراجعة، توفري بدائل 

مناسبة لضمان التنافس مع املؤسسات األخرى، تشجيع 
معدالت  أعلى  واستثمارها(،  الرايدية  الطلبة  أفكار 
 ،٪58( التوايل  على  مئوية كانت  بنسب  لالستجابة 
املفردات)9،  حققت  بينما   ،)٪40.5  ،٪54.8
من  واالستفادة  التخرج  بعد  الطلبة  )متابعة   ،)5  ،1
تعلم  لتوفري خربات  البياانت  إمكاانهتم، ضمان صدق 
يواكب  مبا  الدراسية  واملقررات  املناهج  حتديث  نوعية، 
بنسب  االستجابة  معدالت  أقل  العصر(،  متطلبات 
مئوية كانت على التوايل )23.8 ٪ ، ٪26، ٪37(. 
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جدول )10( التكرارات والنسبة املئوية وترتيب االستجاابت اخلاصة ابستبانة واقع التعليم املهين  2/ حمور جودة األنظمة والعالقات. ن = 80
رقم

املفردة

النسبة النقاطضعيفة جدا ضعيفة متوسطة كبرية كبرية جًدا 

املئوية

كا2الرتتيب

%ك%ك%ك%ك%ك

70.90**543٪7.5216٪156٪77.512٪062٪صفر0٪صفر10

91.98**55.82٪5223٪11.34٪83.89٪067٪صفر0٪صفر11

118.90**57.31٪3.8229٪12.53٪77.510٪6.362٪05٪صفر12

132٪2.55٪6.33٪3.863٪78.878.8172٪436**173.50

1411.32٪2.58٪1067٪83.82٪2.5173٪43.35**205.13

135.40**427٪6.3168٪81.35٪8.865٪3.87٪03٪صفر15

1611.34٪59٪11.363٪78.83٪3.8177٪44.34**174.75

180.30**41.39٪3.8165٪903٪2.572٪3.82٪03٪صفر17

236.50**7 م1811.33٪3.82٪2.571٪88.83٪3.8168٪42

** دال عند مستوى )0.01(.
احملسوبة  قيمة كا2  أنَّ   )10( جدول  من  يتضح   
التعليم  واقع  حول  التقنية  طلبة كليات  الستجاابت 
والعالقات( كانت  األنظمة  )جودة  الثاين  احملور  املهين 
 ،)0.01( معنوية  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  مجيعها 
وكانت درجة استجاابهتم يف املفردات )10، 11، 12( 
يف اجتاه )متوسطة(، بينما كانت درجة استجاابهتم يف 

)ضعيفة(. اجتاه  يف   )18  	  13( املفردات 
)انسجام   )10  ،11  ،12( املفردات  حققت  وقد   
توفر  وظروفهم،  الطلبة  أوضاع  مع  والسياسات  اللوائح 

التوجيهات واملنشورات الداعمة للتعليم املهين، مراجعة 
معدالت  أعلى  وتطويرها(  للعمل  املنظمة  اللوائح 
لالستجابة بنسب مئوية كانت على التوايل )٪57.3، 
55.8٪، 54٪(، يف حني حققت املفردات)17، 15، 
يف  والعاملني  الطلبة  بني  الثقة  من  جو  )توفري   ،)18
املؤسسة، التنوع يف التخصصات املرغوبة لدى الطلبة، 
واإلجنازات(  لألنشطة  اإلعالمية  ابلتغطية  االهتمام 
على  مئوية كانت  بنسب  االستجابة  معدالت  أقل 

 .)٪42  ،  ٪ التوايل)41.3 
جدول )11( التكرارات والنسبة املئوية وترتيب االستجاابت اخلاصة ابستبانة واقع التعليم املهين 3/ حمور املوارد البشرية. ن = 80

رقم
املفردة

النسبة النقاطضعيفة جًدا ضعيفة متوسطة كبرية كبرية جًدا 
املئوية

كا2الرتتيب
%ك%ك%ك%ك%ك

83.13**41.35٪6.3165٪81.35٪12.565٪010٪صفر0٪صفر19
105.63**408٪6.3160٪87.55٪6.370٪05٪صفر0٪صفر20
82.68**60.32٪0241٪صفر8.8٪81.37٪1065٪08٪صفر21
110.73**40.87٪3.8163٪88.83٪7.571٪06٪صفر0٪صفر22
101.73**38.311٪11.3153٪86.39٪2.569٪02٪صفر0٪صفر23
63.70**621٪0248٪صفر7.5٪756٪17.560٪014٪صفر24
61.25**5 م41.3٪0165٪صفر93.8٪6.375٪05٪صفر0٪صفر25
160.20**583٪3.8232٪6.33٪86.35٪3.869٪03٪صفر26
105.93**3910٪8.8156٪87.57٪3.870٪03٪صفر0٪صفر27
126.10**39.59٪5158٪92.54٪2.574٪02٪صفر0٪صفر28
101.73**41.84٪2.5167٪86.32٪11.369٪09٪صفر0٪صفر29

** دال عند مستوى )0.01(.
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احملسوبة  قيمة كا2  أنَّ   )11( جدول  من  يتضح   
التعليم  واقع  حول  التقنية  الكليات  طلبة  الستجاابت 
املهين احملور الثالث )املوارد البشرية( كانت مجيعها دالة 
معنوية )0.01(، وكانت درجة  إحصائًيا عند مستوى 
اجتاه  يف   )26  ،24  ،21( املفردات  يف  استجاابهتم 
)متوسطة(، بينما كانت درجة استجاابهتم يف املفردات 
)19، 20، 22، 23، 25، 27، 28، 29( يف اجتاه 

)ضعيفة(.
 وقد حقَّقت املفردات )24، 21، 26(، )استقطاب 

األداء  تقدير  التدريب،  على  القادرة  املؤهلة  الكفاءات 
املتميز للطلبة، استخدام التكنولوجيا يف تنفيذ التدريب(، 
على  مئوية كانت  بنسٍب  لالستجابة  معدالت  أعلى 
حققت  بينما   ،)٪58  ،٪60.3  ،٪62( التوايل 
املفردات )23، 27، 28(، )حتديد االحتياجات احلالية 
املواهب،  وإدارة  اإلبداع  تشجيع  للطلبة،  واملستقبلية 
اخلاصة(،  االحتياجات  ذوي  من  للطلبة  الدعم  تقدمي 
أقل معدالت االستجابة بنسب مئوية كانت على التوايل 

 .)٪39.5  ،٪39 ،٪  38.3(
جدول )12( التكرارات والنسبة املئوية وترتيب االستجاابت اخلاصة ابستبانة واقع التعليم املهين  4 / حمور جودة البيئة التدريبية. ن = 80

رقم

املفردة

النسبة النقاطضعيفة جًدا ضعيفة متوسطة كبرية كبرية جًدا 

املئوية

كا2الرتتيب

٪ك٪ك٪ك٪ك٪ك

100.83**39.87٪7.5159٪86.36٪6.369٪05٪صفر0٪صفر30

166.80**592٪2.5236٪52٪87.54٪570٪04٪صفر31

187.50**2 م59٪1.3236٪51٪91.34٪2.573٪02٪صفر32

96.18**39.58٪8.8158٪857٪6.368٪05٪صفر0٪صفر33

82.83**59.31٪0237٪صفر11.3٪81.39٪7.565٪06٪صفر34

84.93**57.34٪0229٪صفر16.3٪81.313٪2.565٪02٪صفر35

144.10**56.55٪2.5226٪13.82٪82.511٪1.366٪01٪صفر36

106.30**38.59٪10154٪87.58٪2.570٪02٪صفر0٪صفر37

78.70**416٪7.5164٪806٪12.564٪010٪صفر0٪صفر38

83.58**38.310٪13.8153٪81.311٪565٪04٪صفر0٪صفر39

** دال عند مستوى )0.01(.
احملسوبة  قيمة كا2  أنَّ   )12( جدول  من  يتضح   
التعليم  واقع  حول  التقنية  الكليات  طلبة  الستجاابت 
املهين احملور الرابع )جودة البيئة التدريبية( كانت مجيعها 
وكانت   ،)0.01( معنوية  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة 
 ،34  ،32  ،31( املفردات  يف  استجاابهتم  درجة 
درجة  بينما كانت  )متوسطة(،  اجتاه  يف   )36  ،35
استجاابهتم يف املفردات )30، 33، 37، 38، 39( 

اجتاه)ضعيفة(. يف 
 وقد حققت املفردات )34، 31، 32(، )توفري مرافق 

خمتربات...”،  مالعب،  حدائق،  “مكتبات،  كافية 
التدريس  يف  املتعددة  والوسائط  التكنولوجيا  استخدام 
والتدريب، تقدمي أنشطة طالبية متنوعة(، أعلى معدالت 
لالستجابة بنسب مئوية كانت على التوايل )٪59.3، 
59٪(، بينما حققت املفردات )39، 37، 33( )دمج 
الطلبة يف جلان وفرق عمل إنتاجية، دعم إسرتاتيجيات 
التدريس والتدريب احلديثة، توفري قاعات تدريبية عالية 
مئوية كانت  بسب  االستجابة  معدالت  أقل  اجلودة( 

على التوايل )38.3 ٪، ٪38.5، ٪39.5(. 
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جدول )13( التكرارات والنسبة املئوية وترتيب االستجاابت اخلاصة ابستبانة واقع التعليم املهين  5/ حمور املتابعة والتقييم. ن = 80
رقم

املفردة
النسبة النقاطضعيفة جًدا ضعيفة متوسطة كبرية كبرية جًدا 

املئوية
كا2الرتتيب

%ك%ك%ك%ك%ك

137.10**586٪1.3232٪12.51٪81.310٪565٪04٪صفر40

81.10**577٪0228٪صفر11.7٪8014٪2.564٪02٪صفر41

111.48**58.35٪0233٪صفر10٪88.88٪1.371٪01٪صفر42

78.40**602٪0240٪صفر10٪808٪1064٪08٪صفر43

87.33**594٪0236٪صفر11.3٪82.59٪6.366٪05٪صفر44

96.40**4110٪5164٪854٪1068٪08٪صفر0٪صفر45

96.10**2 م60٪0240٪صفر7.5٪856٪7.568٪06٪صفر46

101.28**56.58٪3.8226٪103٪86.38٪069٪صفر0٪صفر47

144.10**43.59٪1.3174٪82.51٪13.866٪2.511٪02٪صفر48

84.18**62.31٪0249٪صفر3.8٪81.33٪1565٪012٪صفر49
** دال عند مستوى )0.01(.

احملسوبة  قيمة كا2  أنَّ   )13( جدول  من  يتضح   
التعليم  واقع  حول  التقنية  الكليات  طلبة  الستجاابت 
املهين احملور اخلامس )املتابعة والتقييم( كانت مجيعها دالة 
معنوية )0.01(، وكانت درجة  إحصائًيا عند مستوى 
استجاابهتم يف مجيع املفردات ابستثناء املفردتني )45، 
48( يف اجتاه )متوسطة(، وكانت درجة استجاابهتم يف 

اجتاه)ضعيفة(. يف   )48  ،45( املفردتني 
)تشجيع   ،)46  ،43 املفردات)49،  حققت  وقد   
الطلبة على االلتحاق ابملسابقات التنافسية على مستوى 

الراجعة  ابلتغذية  الطلبة  تزويد  التعليمية،  املؤسسات 
حول مستوى األداء، االهتمام جبودة العمليات واملرافق 
مئوية  بنسب  لالستجابة  معدالت  أعلى  واخلدمات( 
حققت  بينما   ،)٪60  ،٪62.3( التوايل  على  كانت 
الطلبة  اقرتاحات  )متابعة   ،)47  ،48 املفردات)45، 
حول مسارات الربامج وآليات تنفيذها، متابعة سجالت 
التجارب التقنية والعملية، تنفيذ األنشطة العملية داخل 
بنسب  االستجابة  معدالت  أقل  واملختربات(  املعامل 
مئوية كانت على التوايل)41 ٪، ٪43.5، ٪56.5(. 

جدول )14(التكرارات والنسبة املئوية وترتيب االستجابات الخاصة باستبانة واقع التعليم املهني 1/ محور التحسني والتطوير. ن = 120 

رقم
املفردة

النسبة النقاطضعيفة جًدا ضعيفة متوسطة كبرية كبرية جًدا 
املئوية

كا2الرتتيب

%ك%ك%ك%ك%ك

64.53**37.38٪13.3224٪86.716٪0104٪صفر0٪صفر0٪صفر1

126.20**39.74٪10238٪81.712٪8.398٪010٪صفر0٪صفر2

81.80**37.77٪20226٪71.724٪8.386٪010٪صفر0٪صفر3

164.60**61.71٪0370٪صفر1.7٪88.32٪10106٪012٪صفر4

38.53**44.32٪0266٪صفر78.3٪21.794٪026٪صفر0٪صفر5

118.40**38.76٪13.3232٪8016٪6.796٪08٪صفر0٪صفر6

101.60**39.35٪13.3236٪76.716٪1092٪012٪صفر0٪صفر7

184.80**433٪5258٪78.36٪13.394٪3.416٪04٪صفر8

138.20**23.79٪83.3142٪15100٪1.718٪02٪صفر0٪صفر9
** دال عند مستوى )0.01(.
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احملسوبة  قيمة كا2  أنَّ   )14( جدول  من  يتضح   
التعليم  واقع  التقنية حول  الستجاابت طالبات كليات 
والتطوير( كانت مجيعها  )التحسني  األول  احملور  املهين 
وكانت   ،)0.01( معنوية  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة 
درجة استجاابهتن يف املفردة )4( يف اجتاه )متوسطة(، 
فكانت   )8  ،7  ،6  ،5  ،3  ،2  ،1( املفردات  وىف 
درجة  كانت  بينما  اجتاه)ضعيفة(،  يف  االستجاابت 

جًدا(. )ضعيفة  اجتاه  يف   )9( للمفردة  استجاابهتن 
نقاط  )حتديد   ،)8  ،5 املفردات)4،  حققت  وقد   
الراجعة،  التغذية  وتقدمي  الربامج  يف  والضعف  القوة 

حتديث املناهج واملقررات الدراسية مبا يواكب متطلبات 
واستثمارها(،  الرايدية  الطلبة  أفكار  تشجيع  العصر، 
على  مئوية كانت  بنسب  لالستجابة  معدالت  أعلى 
حققت  بينما   ،)٪43  ،٪44.3 التوايل)٪61.7، 
التخرج  بعد  الطلبة  )متابعة   ،)3  ،1 املفردات)9، 
البياانت  صدق  ضمان  إمكاانهتم،  من  واالستفادة 
لتوفري خربات تعلم نوعية، االهتمام ابألنشطة الداعمة 
أقل معدالت االستجابة  التحسني والتطوير(  لعمليات 
 ،٪37.3 التوايل)٪23.7،  على  مئوية كانت  بنسب 

.)٪37.7
جدول )15( التكرارات والنسبة املئوية وترتيب االستجاابت اخلاصة ابستبانة واقع التعليم املهين  2/ حمور جودة األنظمة والعالقات. ن = 120

رقم
املفردة

كا2الرتتيبالنسبة املئويةالنقاطضعيفة جًدا ضعيفة متوسطة كبرية كبرية جًدا 

٪ك٪ك٪ك٪ك٪ك

64.53**62.71٪0376٪صفر0٪صفر86.7٪13.3104٪016٪صفر10

173.40**602٪0360٪صفر5٪906٪5108٪06٪صفر11

64.53**57.33٪0344٪صفر13.3٪86.716٪0104٪صفر0٪صفر12

19.20**349٪30204٪7036٪084٪صفر0٪صفر0٪صفر13

182.67**42.74٪6.7256٪78.38٪1094٪512٪06٪صفر14

144.60**398٪10234٪8512٪5102٪06٪صفر0٪صفر15

172.53**425٪8.3252٪76.710٪11.792٪3.314٪04٪صفر16

182.67**41.36٪10248٪78.312٪6.794٪58٪06٪صفر17

153.80**39.37٪8.3236٪86.710٪5104٪06٪صفر0٪صفر18

** دال عند مستوى )0.01(.

احملسوبة  كا2  قيمة  أنَّ   )15( جدول  من  يتبني   
التعليم  واقع  التقنية حول  الستجاابت طالبات كليات 
والعالقات( كانت  األنظمة  )جودة  الثاين  احملور  املهين 
 ،)0.01( معنوية  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  مجيعها 
وكانت درجة استجاابهتن يف املفردات )10، 11، 12( 
استجاابهتن  درجة  بينما كانت  )متوسطة(،  اجتاه  يف 

)ضعيفة(.  اجتاه  يف   )18  	  13( للمفردات 
)مراجعة   ،)12  ،11  ،10( املفردات  حقَّقت  وقد   
التوجيهات  توفر  وتطويرها،  للعمل  املنظمة  اللوائح 

اللوائح  انسجام  املهين،  للتعليم  الداعمة  واملنشورات 
أعلى  وظروفهم(،  الطلبة  أوضاع  مع  والسياسات 
التوايل  على  مئوية كانت  بنسب  لالستجابة  معدالت 
املفردات  حققت  بينما   ،)٪57.3  ،٪60  ،٪62.7(
)13، 15، 18( )التوازن يف القبول بني التخصصات 
الطلبة،  لدى  املرغوبة  التخصصات  يف  التنوع  املتاحة، 
االهتمام ابلتغطية اإلعالمية لألنشطة واإلجنازات( أقل 
التوايل  على  مئوية كانت  بنسب  االستجابة  معدالت 

.)٪39.3  ،٪39  ،٪  34(
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جدول )16( التكرارات والنسبة املئوية وترتيب االستجاابت اخلاصة ابستبانة واقع التعليم املهين  3/ حمور املوارد البشرية. ن = 120
رقم

املفردة

النسبة النقاطضعيفة جًدا ضعيفة متوسطة كبرية كبرية جًدا 

املئوية

كا2الرتتيب

٪ك٪ك٪ك٪ك٪ك

138.20**37.310٪15224٪83.318٪1.7100٪02٪صفر0٪صفر19

34.13**44.75٪0268٪صفر76.7٪23.392٪028٪صفر0٪صفر20

128.60**57.73٪0346٪صفر15٪81.718٪3.398٪04٪صفر21

183.73**40.38٪11.7242٪78.314٪6.794٪3.38٪04٪صفر22

206.93**40.77٪8.3244٪81.710٪8.398٪1.710٪02٪صفر23

90.13**58.72٪0352٪صفر6.7٪93.38٪0112٪صفر0٪صفر24

154.40**38.79٪10232٪86.712٪3.3104٪04٪صفر0٪صفر25

43.20**641٪0384٪صفر0٪صفر80٪2096٪024٪صفر26

16.13**33.711٪31.7202٪68.338٪082٪صفر0٪صفر0٪صفر27

70.20**436٪8.3258٪68.310٪23.382٪028٪صفر0٪صفر28

296٪58٪6.710٪8.392٪76.74٪3.3280٪46.74**241.67

** دال عند مستوى )0.01(.
احملسوبة  قيمة كا2  أنَّ   )16( جدول  من  يتضح   
التعليم  واقع  التقنية حول  الستجاابت طالبات كليات 
مجيعها  البشرية( كانت  )املوارد  الثالث  احملور  املهين 
وكانت   ،)0.01( معنوية  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة 
يف   )26  ،24  ،21( املفردات  يف  استجاابهتن  درجة 
اجتاه )متوسطة(، بينما كانت درجة استجاابهتن لباقي 

)ضعيفة(.  اجتاه  يف  املفردات 
املفردات )26، 24، 21(، )استخدام   وقد حققت 
الكفاءات  استقطاب  التدريب،  تنفيذ  يف  التكنولوجيا 

املتميز  األداء  تقدير  التدريب،  على  القادرة  املؤهلة 
مئوية  بنسب  لالستجابة  معدالت  أعلى  للطلبة(، 
كانت على التوايل )64٪، 58.7٪، 57.7٪(، بينما 
اإلبداع  )تشجيع   )25 ،19 ،27( املفردات  حققت 
وإدارة املواهب، توفر قناعات كافية حول جدوى التعليم 
التدريس(، أقل  التدريب أكثر من  املهين، الرتكيز على 
التوايل  على  مئوية كانت  بنسب  االستجابة  معدالت 

 .)٪38.7  ،٪37.3  ،٪  33.7(

جدول )17( التكرارات والنسبة املئوية وترتيب االستجاابت اخلاصة ابستبانة واقع التعليم املهين  4/ حمور جودة البيئة التدريبية. ن = 120
رقم

املفردة

النسبة النقاطضعيفة جًدا ضعيفة متوسطة كبرية كبرية جًدا 

املئوية

كا2الرتتيب

٪ك٪ك٪ك٪ك٪ك

117.60**408٪10240٪8012٪1096٪012٪صفر0٪صفر30

64.53**57.32٪0344٪صفر13.3٪86.716٪0104٪صفر0٪صفر31

135.20**44.76٪0268٪صفر83.3٪10100٪6.712٪08٪صفر32

87.20**38.79٪16.7232٪73.320٪1088٪012٪صفر0٪صفر33

217.87**42.77٪5256٪83.36٪5100٪6.76٪08٪صفر34

173.60**59.31٪0356٪صفر6.7٪908٪3.3108٪04٪صفر35

144.20**55.73٪6.7334٪8.38٪8510٪0102٪صفر0٪صفر36
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163.47**46.34٪1.7278٪752٪13.390٪1016٪012٪صفر37

70.53**37.710٪11.7226٪88.314٪0106٪صفر0٪صفر0٪صفر38

230.67**45.75٪0274٪صفر394٪3.38٪6.76٪5102٪85

** دال عند مستوى )0.01(.

احملسوبة  قيمة كا2  أنَّ   )17( جدول  من  يتضح   
التعليم  واقع  التقنية حول  الستجاابت طالبات كليات 
املهين احملور الرابع )جودة البيئة التدريبية( كانت مجيعها 
وكانت   ،)0.01( معنوية  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة 
يف   )36  ،35  ،31( املفردات  يف  استجاابهتن  درجة 
لباقي  استجاابهتن  درجة  بينما كانت  اجتاه)متوسطة(، 

اجتاه)ضعيفة(.  يف  املفردات 
 وقد حققت املفردات )35، 31، 36(، )توفر معايري 
استخدام  التدريبية،  القاعات  داخل  واألمان  السالمة 

والتدريب،  التدريس  املتعددة يف  والوسائط  التكنولوجيا 
التدريب(،  لتسهيل عمليات  إلكرتونية  تقدمي خدمات 
على  مئوية كانت  بنسب  لالستجابة  معدالت  أعلى 
حققت  بينما   ،)٪55.7  ،٪57.3  ،٪59.3( التوايل 
الطلبة  طاقات  )استثمار   ،)30 ،33 ،38( املفردات 
عالية  تدريبية  قاعات  توفري  الشبابية،  األندية  داخل 
أقل  التدريب ابلسرعة واملرونة(،  اجلودة، تيز إجراءات 
التوايل  على  مئوية كانت  بنسب  االستجابة  معدالت 

.)٪40  ،٪38.7  ،٪  37.7(
جدول )18( التكرارات والنسبة املئوية وترتيب االستجاابت اخلاصة ابستبانة واقع التعليم املهين  5/ حمور املتابعة والتقييم. ن = 120 ** دال 

عند مستوى )0.01(.
رقم

املفردة

النسبة النقاطضعيفة جًدا ضعيفة متوسطة كبرية كبرية جًدا 

املئوية

كا2الرتتيب

%ك%ك%ك%ك%ك

231.47**566٪8.3336٪510٪856٪1.7102٪02٪صفر40

244.00**574٪5342٪6.76٪86.78٪1.7104٪02٪صفر41

102.20**66.31٪0398٪صفر0٪صفر4210٪8.318٪1592٪76.7

184.20**593٪0354٪صفر6.7٪91.78٪1.7110٪02٪صفر43

101.40**602٪0360٪صفر11.7٪76.714٪11.792٪014٪صفر44

144.20**40.39٪6.7242٪858٪8.3102٪010٪صفر0٪صفر45

58.80**4 م57٪0342٪صفر15٪8518٪0102٪صفر0٪صفر46

74.60**47.37٪0284٪صفر68.3٪26.782٪532٪06٪صفر47

126.20**39.710٪10238٪81.712٪8.398٪010٪صفر0٪صفر48

146.60**43.38٪0260٪صفر85٪13.3102٪1.716٪02٪صفر49

احملسوبة  قيمة كا2  أنَّ   )18( جدول  من  يتضح   
التعليم  واقع  التقنية حول  الستجاابت طالبات كليات 
مجيعها  والتقييم( كانت  )املتابعة  اخلامس  احملور  املهين 
وكانت   ،)0.01( معنوية  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة 
درجة استجاابهتن يف املفردات )40، 41، 42، 43، 
درجة  بينما كانت  )متوسطة(،  اجتاه  يف   )46  ،44

اجتاه)ضعيفة(.  يف  املفردات  لباقي  استجاابهتن 
 وقد حققت املفردات)42، 44، 43(، )االستفادة من 
نتائج التقومي يف تعديل الربامج وطرق التدريب، مشاركة 
الطلبة  تزويد  التدريس،  هيئة  عضو  تقومي  يف  الطلبة 
ابلتغذية الراجعة حول مستوى األداء(، أعلى معدالت 
التوايل)٪66.3،  على  مئوية كانت  بنسب  لالستجابة 
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 ،45  ،48( املفردات  حققت  بينما   ،)٪59  ،٪60
49(، )متابعة سجالت التجارب التقنية والعملية، متابعة 
اقرتاحات الطلبة حول مسارات الربامج وآليات تنفيذها، 
تشجيع الطلبة على االلتحاق ابملسابقات التنافسية على 
مستوى املؤسسات التعليمية(، أقل معدالت االستجابة 
 ،٪40.3  ،٪ التوايل)39.7  على  مئوية كانت  بنسب 

.)٪43.3
 وهكذا يتضح من اجلدول )9( وحىت )18( أنَّ واقع 
التعليم املهين يف الكليات التقنية جاء بوجٍه عام ما بني 
املتوسط والضعيف، وهذا ما أثبتته دراسة كلٍّ من: األغا 
 (2018,Oyelade and وأوجونديل وأويالد ،)2018(
 Hammad and Airou,(وإيرو ومحاد   ،Ogundele)

2016( اليت كشفت عن أن واقع التعليم املهين واجتاهات 

أفراد اجملتمع حنوه مل تصل إىل املستوى املأمول.

من  اهتماًما كبريًا  األخرية  اآلونة  يف  نلمس  وهلذا   
قبل حكومتنا الرشيدة للنهوض هبذا النوع من التدريب، 
اجملتمع  نظرة  تغيري  على  والعمل  دعمه،  على  واحلرص 
حنوه، واملطالبة بزايدة أعداد املقبولني ابلكليات واملعاهد، 
التعزيز هلذا  التقنية واملهنية كنوع من  وإىل تنوع الربامج 

النوع من التعليم. 
إجابة السؤال الثاين:

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 
التقنية-حول  الكليات  طلبة   – الدراسة  عينة  درجات 

واقع التعليم املهين تعزى ملتغري اجلنس؟
 z , w,( لإلجابة على هذا السؤال مت حساب قيم
u (وداللتها للفروق بني متوسطي رتب درجات طلبة 
الكليات التقنية، وكانت النتائج كما يظهرها جدول رقم 

.)19(
جدول )19( قيم )z , w, u ( وداللتها للفروق بني متوسطي رتب درجات طلبة الكليات التقنية حول واقع التعليم املهين وفقاً ملتغري اجلنس

متوسطاملتوسطنالنوعاملتغريات
الرتب

جمموع
الرتب

UWZمستوى
الداللة

2.4530.05*8017.82588.667093.003853.007093.00طلبةالتحسني والتطوير.

12018.617108.3913007.00طالبات

جودة األنظمة 
والعالقات.

غري دال8021.13895.557644.004404.007644.001.022طلبة

12020.917103.8012456.00طالبات

غري دال8025.10097.397791.004551.007791.000.637طلبةاملوارد البشرية.

12025.267102.5812309.00طالبات

جودة البيئة 
التدريبية.

4.5050.01**8024.400122.749819.003021.0010281.00طلبة

12023.40085.6810281.00طالبات

7.3860.01**8027.775136.6610933.001907.009167.00طلبةاملتابعة والتقييم.

12026.18376.399167.00طالبات

3.8940.01**80116.238119.939594.503245.5010505.50طلبةالدرجة الكلية.

120114.38387.5510505.50طالبات

يتحقق يف شكل )1(  يتضح من جدول )19( وما   
أنه توجد فروق دالة إحصائيًّا عند بني متوسطي رتب 
درجات طلبة الكليات التقنية حول واقع التعليم املهين 
وفًقا ملتغري اجلنس )طالب – طالبات(؛ حيث كانت 
الفروق يف حمور )التحسني املستمر( لصاحل الطالبات، 
املتابعة  التدريبية،  البيئة  )جودة  احملاور  يف  وكانت 

بينما  الطالب،  لصاحل  الكلية  الدرجة  وىف  والتقييم( 
تشري نتائج اجلدول إىل عدم وجود فروق دالة إحصائية 
بني متوسطي رتب درجات طالب وطالبات الكليات 
التقنية يف كلٍّ من احملورين: )جودة األنظمة والعالقات، 

البشرية(.  املوارد 
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 وتُعزي الباحثة ذلك إىل أنَّ النظرة إىل هذا النوع من 
التعليم ال تزال أقل من غريها يف التخصصات األخرى، 
واحلرف  ابألعمال  اهتمام كبري  عدم  هناك  يزال  وال 
املهنية، على الرغم من أمهيتها يف حتقيق التنمية الشاملة 

للمجتمعات.
 األمر الذي يتطلب تعزيز توجه الطالب والطالبات 
حنو هذا النوع من التعليم، والعمل على صقل توجهاهتم 
املهنية املستقبلية ابستحداث وحدات مهنية متخصصة 

تليب احتياجات سوق العمل وتواكب روح العصر.

شكل )1( الفروق بني متوسطي درجات طلبة الكليات التقنية حول 
واقع التعليم املهين  وفًقا ملتغري اجلنس )طالب – طالبات(.

املقرتحة  الرتبوية  التطبيقات  ما  الثالث:  السؤال  إجابة 
التقنية؟ الكليات  طلبة  لدى  املهين  التعليم  لتعزيز 

بتقدمي  الباحثة  قامت  السؤال  هذا  عن  ولإلجابة   
تطبيقات تربوية مقرتحة لتعزيز التعليم املهين مت حتكيمها 
من قبل جمموعة من املتخصصني وفًقا للجوانب اآلتية: 

أواًل: يف جانب السياسات والتشريعات:
1	 تطوير التشريعات اخلاصة بسياسات االلتحاق 

والقبول بربامج التعليم املهين.
2	 مد قنوات جتسري ابلتعليم العايل خلرجيي التعليم 

املهين.
التعليم  برامج  خلرجيي  تشجيعية  حوافز  تقدمي   	3

املهين.
4	 تعزيز املشاريع الذاتية خلرجيي التعليم املهين.

3	 تعزيز األمن الوظيفي للعاملني يف قطاع التعليم 
املهين.

املقدمة  للشركات  وإعفاءات  تسهيالت  تقدمي   	4

للدعم أو اإلشراف أو التدريب املهين.
التدريس  وإسرتاتيجيات  أساليب  جانب  يف  اثنًيا: 

والتدريب:
يف . 1 والعاملية  الدولية  التجارب  من  اإلفادة   -1

واملقررات. املناهج  تطوير 
للتطور . 1 التعليمية  واملواد  املقررات  مواكبة   -2

. ملستمر ا
التدريس . 1 أساليب وإسرتاتيجيات  التنوع يف   -3

التعليم املهين. مبا يعزز االجتاهات اإلجيابية حنو 
4- استيعاب املتغريات واملستجدات املعاصرة يف . 1

املناهج واألساليب وطرق التدريس. 
اثلثًا: يف جانب التوجيه واإلرشاد املهين:

1- نشر الوعي حول التخصصات اليت حيتاجها . 1
سوق العمل.

والتوجيهية . 1 اإلرشادية  احلمالت  تدشني   -2
املهين. التعليم  لتعزيز 

3- تشجيع املدارس على تنظيم رحالت وزايرات . 1
ميدانية ملراكز التعليم املهين.

4- حتسني فرص التوظيف خلرجيي التعليم املهين.. 1
تعزيز دور املتخصصني يف جمال التعليم املهين.. 1

رابًعا: يف جانب املشاركة اجملتمعية:
الرايدية ابلشراكة مع . 1 املبادرات  اإلفادة من   -1

الوطنية. األهداف  فيما خيدم  الدولية  اجلهات 
والشركات . 1 املؤسسات  بني  التعاون  تعزيز   -2

املهين. التعليم  وقطاع 
واملراكز . 1 املدارس  بني  التعاون  جسور  مد   -3

األعمال. ورجال  املهنية 
خامًسا: يف جانب الوسائل والبيئة التدريبية:

املناسبة، . 1 والتجهيزات  الكافية،  املساحات  توفري 
املختلفة.  املهنية  ملمارسة األنشطة 

2- حتسني بيئة العمل املهنية من حيث ساعات . 1
العمل، والتأمني الصحي.
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3- تطوير نوعية ومستوى التجهيزات املستخدمة . 1
يف التدريب املهين.

4- مواكبة التطور العلمي والتقين يف جمال تعلم . 1
املهن.

سادًسا: يف جانب األنشطة:
تنظيم زايرات طالبية لبعض املؤسسات اخلدمية.. 1
التوعية . 2 محالت  وتدشني  املهنية  املعارض  إقامة 

املهين. والتوجيه 
تفعيل املعسكرات واملخيمات الكشفية واملراكز . 3

األعمال  الستثمار  الربامج  وتوجيه  الصيفية 

للطلبة. املهنية 
فيها . 4 يشارك  وطنية  محالت  أو  جلان  تشكيل 

املهين. التعليم  لتعزيز  الطلبة 
وخدمات . 5 املهين  للتدريب  وطين  موقع  تطوير 

املهين. واإلرشاد  التوجيه 
السؤال الرابع: هل تسهم التطبيقات الرتبوية املقرتحة يف 

تعزيز التعليم املهين لدى طلبة الكليات التقنية؟
الباحثة حبساب  قامت  السؤال  ولإلجابة على هذا 
املقرتحة كما  الرتبوية  التطبيقات  على  االتفاق  نسب 

اآليت: اجلدول  يوضحها 

جدول رقم )20( التكرارات والنسبة املئوية ومعامل االتفاق بني املتخصصني على التطبيقات الرتبوية املقرتحة لتعزيز التعليم املهين

العددالبيانم

)ن(

التكرارات والنسبة املئوية 

كا2

مستوى 

الداللة ضعيفةمتوسطةكبرية

%ك%ك%ك

11.0800.004**16٪308٪5415٪5027السياسات والتشريعات.1

أساليب وإسرتاتيجيات التدريس 2

والتدريب.

5030٪6012٪248٪16**16.4800.000

12.0400.002**18٪269٪5613٪5028التوجيه واإلرشاد املهين.3

21.1600.000**18٪189٪649٪5032املشاركة اجملتمعية.4

16.4800.000**16٪248٪6012٪5030الوسائل والبيئة التدريبية.5

12.0400.002**18٪269٪5613٪5028األنشطة.6

 ** دال عند مستوى )0.01(.

من  الدراسة  عينة  اتفاق   )20( جدول  من  يتضح   
جاءت  حيث  املقرتحة؛  التطبيقات  على  املتخصصني 
السياسات  جانب”  من  بكل  يتعلق  فيما  استجاابهتم 
التدريس  وإسرتاتيجيات  أساليب  والتشريعات، 
والتدريب، التوجيه واإلرشاد املهين، واملشاركة اجملتمعية، 
بدرجة كبرية   ،“ واألنشطة  التدريبية،  والبيئة  والوسائل 

.)٪64  -٪54  ( بني  ما  ترتاوح  وبنسب 
 كما تشري نتائج اجلدول إىل أن قيمة )كا2( دالة 
البنود  إحصائًيا عند مستوى معنوية )0.01( يف مجيع 

وكانت مجيعها يف اجتاه )موافق بدرجة كبرية(، مما يدل 
يتعلق  فيما  املتخصصني  بني  اتفاق  هناك  أن  على 
ابلتطبيقات الرتبوية املقرتحة وهو ما جييب على التساؤل 

الدراسة. هلذه  الرابع 
ملخص نتائج الدراسة وتوصياهتا ومقرتحاهتا:

أواًل: نتائـج الدراسة.
 أنَّ قيمة كا2 احملسوبة الستجاابت طلبة الكليات . 1

تراوحت بني متوسطة إىل ضعيفة وضعيفة  التقنية 
املهين  التعليم  واقع  ضعف  على  يدل  مما  جًدا، 
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وحاجته إىل التطوير والتجديد مبا يواكب متغريات 
التنمية.  احتياجات  ويليب  العصر 

أنه توجد فروق دالة إحصائًيا بني متوسطي رتب . 2
التعليم  واقع  حول  التقنية  الكليات  طلبة  درجات 
املهين وفًقا ملتغري اجلنس )طلبة – طالبات(؛ حيث 
كانت الفروق يف حمور )التحسني املستمر( لصاحل 
الطالبات، وكانت يف احملاور )جودة البيئة التدريبية، 
املتابعة والتقييم( وىف الدرجة الكلية لصاحل الطلبة، 
فروق  وجود  عدم  إىل  اجلدول  نتائج  تشري  بينما 
طلبة  درجات  رتب  متوسطي  بني  إحصائية  دالة 
احملورين  من  يف كل  التقنية  الكليات  وطالبات 

البشرية(. املوارد  والعالقات،  األنظمة  )جودة 
أنَّ نسبة موافقة اخلرباء املتخصصني على التطبيقات . 3

الرتبوية املقرتحة لتعزيز التعليم املهين جاءت بنسبة 
موافق بدرجة كبرية يف كافة جوانبها” السياسات 
التدريس  وإسرتاتيجيات  أساليب  والتشريعات، 
واملشاركة  املهين،  واإلرشاد  التوجيه  والتدريب، 
واألنشطة”. التدريبية،  والبيئة  والوسائل  اجملتمعية، 

اثنًيا: التوصيات:
التوصيات  صياغة  ميكن  السابقة  النتائج  ضوء  يف 

اآلتية:
زايدة االهتمام ابلتعليم املهين والفين ملواكبة سوق . 1

الوطنية.  الرؤية  العمل وحتقيق أهداف 
وزايدة . 2 للطالبات،  املهنية  التخصصات  يف  التنوع 

لعمل  النمطية  الصورة  لتغيري  هبا  االلتحاق  فرص 
اجملتمع. يف  املرأة 

املهنية، . 3 الوحدات  لتجهيز  الالزم  التمويل  توفري 
ملواكبة  والتقنية  الفنية  واملعدات  األجهزة  وتطوير 

التكنولوجية. التطورات 
التدريب . 4 العاملية يف جمال  التجارب  االستفادة من 

املهين. التعليم  خمرجات  لتحسني 
تفعيل دور وسائل اإلعالم يف توعية اجملتمع أبمهية . 5

التنمية  حتقيق  يف  ودوره  التعليم  من  النوع  هذا 
الشاملة.

إعادة النظر يف التخصصات الراكدة اليت تطرحها . 6
الكليات التقنية واستحداث ختصصات تقنية بناًء 

على احتياجات سوق العمل. 
فتح قنوات اللتحاق طلبة التعليم املهين ابجلامعات . 7

امتداًدا للتخصصات املهنية اليت يدرسها الطلبة.
والقطاع . 8 العمل  مؤسسات  بني  الشراكة  تفعيل 

املهين.  التعليم  ومؤسسات  اخلاص 

اثلثًا: املقرتحات:
1- إجراء دراسة مسحية لرصد التغريات يف فرص 
اجملتمع  ابحتياجات  الدراسية  املناهج  وربط  العمل 

التنمية.  ومتطلبات 
2- إجراء دراسة لتطوير خدمات التوجيه واإلرشاد 

املهين لطلبة املرحلة الثانوية.
3- إجراء دراسة حول الصعوابت اليت تواجه طلبة 
وسبل  العمل  بسوق  االلتحاق  يف  التقنية  الكليات 

 . عالجها
املصادر واملراجع:

أواًل: املراجع العربية:
أمحد، نورا شهاب )2013(: “واقع التعليم املهين يف 
التدريسية”،  اهليئة  نظر  وجهة  من  دايىل  حمافظة 

جملة الفتح، العدد )53(، نيسان.
األغا، هاين عبد القادر عثمان )2018(: “أثر بعض 
املتغريات يف اجتاه طلبة الصف العاشر األساسي 
حنو االلتحاق مبسار التعليم الثانوي املهين والتقين 
بفلسطني وسبل تعزيزه”، جملة كلية الرتبية للبنات 

للعلوم اإلنسانية، العدد )22(، السنة )12(.
يف  البيئية  الرتبية   :)2015( علي  عائشة  البكري، 
املرحلة  املعاصرة يف  النبوية وتطبيقاهتا  السنة  ضوء 
)رسالة دكتوراه(، كلية  الثانوية” تصور مقرتح”، 

الرتبية، جامعة أم القرى. 
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 :)2015( للجميع  التعليم  لرصد  العاملي  التقرير 
اإلجنازات   :2015 للجميع2000	  التعليم 
والتحدايت، فرنسا، منظمة األمم املتحدة للرتبية 

والعلم والثقافة )اليونسكو(.
توصيات اليونسكو ومنظمة العمل اليدوية )2001(: 
للقرن  واملهين  التقين  اجملال  يف  والتدريب  التعليم 
املتحدة  األمم  منظمة  فرنسا،  والعشرين،  احلادي 

للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(.
جولق، مجعة حممد، وحممد، بكري الطيب )2015(: 
ليبيا،  يف  التقين  التعليم  لتطوير  إسرتاتيجية  رؤية 

)رسالة دكتوراه(، جامعة أم درمان، السودان.
حليب، شادي )2012(: “واقع التعليم املهين والتقين 
يف  حالة  دراسة  العريب:  الوطن  يف  ومشكالته 
القدس  جامعة  جملة  السورية”،  العربية  اجلمهورية 
املفتوحة لألحباث والدراسات، العدد )28( )2(، 

تشرين األول، ص ص 397	 434.
طلبة  “اجتاهات   :)2011( عبدهللا  حممد  الزامل، 
املرحلة الثانوية حنو التدريب التقين واملهين يف ضوء 
التغريات االقتصادية واالجتماعية مبدينة الرايض”، 
جملة جامعة امللك سعود للعلوم الرتبوية والدراسات 

اإلسالمية، ص ص 925	982.
سيسي، أحاندو )2016(: “إصالح التعليم الثانوي 
والتدريب  للتعليم  اليونسكو  إسرتاتيجية  ضوء  يف 
العابدين-  زين  السلطان  جامعة  واملهين،  التقين 
ماليزاي”، جملة العلوم النفسية والرتبوية، اجمللد )2(، 

العدد )3(، ص ص 231	 250.
والتعليم  “التدريب   :)2017( حممد  سامل  الشمسي، 
سوسيولوجية  دراسة  اليمن:  يف  واملهين  التقين 
اإلنسانية  للعلوم  األندلس  جملة  حتليلية”، 
واالجتماعية، جامعة األندلس للعلوم والتقنية، اجمللد 

)15(، العدد )13(، يناير، ص ص 7	 38.
الطويسي، أمحد عيسى )2013(: “احللول املقرتحة 
لتحسني النظرة اجملتمعية حنو التعليم املهين والتقين 

من وجهة نظر اخلرباء يف األردن”، جملة دراسات 
العلوم الرتبوية، اجمللد )40(، العدد )2(، ص ص 

.1510 	1493
الطويسي، أمحد عيسى )2016(: “التعليم والتدريب 
الرتبية  وزارة  التنمية،  ومتطلبات  والتقين  املهين 
والتعليم: إدارة التخطيط والبحث الرتبوي”، جملة 
رسالة املعلم، اجمللد )53(، العدد )1(، حزيران، 

ص ص 71	 74.
متطلبات   :)2005( الوهاب  عبد  حممد  العزاوي، 
املؤتر  العربية،  البالد  يف  التقين  التعليم  إصالح 
شرم  التعليم،  مستقبل  استشراف  األول:  العريب 
21أبريل   	17 العربية،  مصر  مجهورية  الشيخ، 

)نيسان(. 
مستوى   “  :)2018( اجمليد  عبد  حممود  عساف، 
غزة  مبحافظة  واملهين  التقين  التعليم  البيئة  جودة 
تح  وسبل  سيجما  مبادئ  ضوء  يف  الفلسطينية 
التعليم  جودة  لضمان  العربية  اجمللة  سينه”، 
ص  ص   ،)38( العدد   ،)11( اجمللد  اجلامعي، 

.59 	29
“حتليل   :)2017( هبة  جيتاوي،  سائدة؛  عفونة، 
واقع التعليم والتدريب املهين والتقين فلسطني من 
الرتبوية  الدولية  اجمللة  االجتماعي”،  النوع  منظور 
املتخصصة، اجمللد )6(، العدد )1(، كانون الثاين، 

ص ص 29	 42.
التعليم  “ختطيط   :)2017( مطلق  اثئر  عياصرة، 
الفرتة  خالل  السعودية  العربية  اململكة  يف  التقين 
للعلوم  األردنية  اجمللة  1441ه”،   	1436
العدد   ،)4( اجمللد  األردنية،  اجلامعة  االقتصادية، 

)1(، ص ص 1	9. 
القريناوي، حسني؛ والشرمان، منرية؛ وجوارنة، طارق 
)2018(: “دور مديري املدارس التكنولوجية يف 
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التفويض وعالقتها ابملساءلة اإلدارية يف اجلامعات األهلية مبدينة الرايض يف ضوء رؤية 
اململكة العربية السعودية 2030

أ. شذى بنت سلطان احلريب د. عبدهللا بن عبدالعزيز الغليقة

ماجستري يف اإلدارة والتخطيط الرتبوي األستاذ املساعد بقسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي كلية الرتبية جبامعة اإلمام 
حممد بن سعود اإلسالمية

The Correlation between Delegation Management and Administrative Ac-
countability at Private Universities Located in Riyadh in Light of Kingdom of 

Saudi Arabia Vision 2030

Dr. Abdullah Abdulaziz Al-Ghulayqah Shatha Sultan Al-Harbi
Assistant Professor of Educational Planning and 
Management in the College of Education, Imam 

Muhammed Bin Saud Islamic University.

Master of Educational Planning and Manage-
ment.

الكلمات املفتاحية: التفويض، املساءلة، اجلامعات األهلية.
إدارة  بني  العالقة  عن  الكشف  إىل  الدراسة  هدفت  امللخص: 
يف  الرايض  مبدينة  األهلية  اجلامعات  يف  اإلدارية  واملساءلة  التفويض 
ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030، ولتحقيق هدف الدراسة 
مت استخدام املنهج الوصفي أبسلوبه االرتباطي، واُسُتخِدمت االستبانة 
أداة هلا، وتكّون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس ومن 
يف حكمهم يف اجلامعات األهلية والبالغ عددهم )1395( عضو هيئة 
تدريس، وبلغت عينة الدراسة )302( عضو هيئة تدريس مت اختيارهم 
الُكلي، وقد توصلت  الدراسة  البسيطة من جمتمع  العشوائية  ابلطريقة 
الدراسة إىل عدد من النتائج، لعل أبرزها: وجود عالقة ارتباطية طردية 
قوية بني إدارة التفويض واملساءلة اإلدارية يف اجلامعات األهلية مبدينة 
الرايض، كما أنَّ مستوى ممارسة إدارة التفويض جاءت بدرجة عالية، 
املساءلة  ومبتوسط حسايب )3.81 من 5(، واتضح أنَّ درجة تطبيق 
تبني  عالية، ومبتوسط حسايب )3.71 من 5(، كما  اإلدارية جاءت 
عينة  أفراد  استجاابت  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم 
املساءلة  تطبيق  ودرجة  التفويض  إدارة  مستوى  حمورّي  الدراسة حول 
اإلدارية يف اجلامعات األهلية مبدينة الرايض، تُعزى ملتغري سنوات اخلربة 

يف اجلامعات األهلية. 

Keywords: Delegation, Accountability, Private universities.
Abstract: This study aimed at revealing the correlation be-

tween delegation management and administrative accountability 
employed by private universities in Riyadh in light of the Kingdom 
of Saudi Arabia Vision 2030. To this end, a descriptive correlational 
design was used in which a questionnaire was administered as a 
data collection tool. The population of the study consisted of all the 
faculty members and the likes affiliated to the private universities 
)N=1395). The sample of the study )N=302) were faculty members 
who have been selected randomly from the whole population. The 
study conducted reached a number of results, the most significant 
being: there is a strong positive correlation relationship between 
delegation management and administrative accountability in pri-
vate universities in Riyadh. The level of delegated management 
practice comes with a high degree and a general mathematical av-
erage of 3.81 out of 5. It became clear that the degree of application 
of administrative accountability comes with general mathematical 
average of 3.71 out of 5. Furthermore, the results showed that there 
were no major differences statistically of the responses of the study 
sample between delegation management level and the degree of ap-
plication of administrative accountability in private universities in 
Riyadh. This is due to the variable years of experience in private 
universities.
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أواًل: اإلطار العام للدراسة: 
مقدمة الدراسة:

تطمح اململكة العربية السعودية أبن تكون أمنوذًجا 
لتحقيق  وتطمح  اجملاالت كافة، كما  يف  متميزًا  عاملًيا 
التنمية املستدامة من خالل إطالقها لرؤية اململكة العربية 
السعودية 2030 واليت ترتكز على ثالثة حماور: اجملتمع 

احليوي، واالقتصاد املزدهر، والوطن الطموح.
 وقد انطلقت حماور رؤية اململكة 2030 من مواطن 
القوة يف الدولة، واليت هتدف يف حمورها األول إىل أتسيس 
جمتمع حيوي وفق املبادئ اإلسالمية الوسطية، وركزت 
من  للدولة  االقتصادي  اجلانب  على  الثاين  حمورها  يف 
سوق  ابحتياجات  مرتبطة  تعليمية  منظومة  بناء  خالل 
العمل؛ لتحقيق الفرص املهنية املناسبة لكافة املواطنني. 
الثالث  حمورها  يف   2030 اململكة  رؤية  حرصت  كما 
الوصول  بغية  واملساءلة  والشفافية  الكفاءة  تعزيز  على 
إىل وطن طموح )اململكة العربية السعودية، 2016م، 

ص13(.
حمورها  خالل  من   2030 اململكة  رؤية  وتسعى 
وحوكمة  للشفافية  الدولة  قطاعات  انتهاج  إىل  الثالث 
العمليات عن طريق االهتمام ابملؤشرات لقياس األداء، 
وتفعيل معايري عالية للمساءلة واحملاسبة )اململكة العربية 
السعودية، 2016م، ص60(. من أجل حتقيق العدالة 
واليت بدورها حتقق تكافؤ الفرص ألبناء الوطن كافة. 

املساءلة  مبفهوم  اإلداري  اإلصالح  عملية  وترتبط   
وحتقيق  احملسوبية  من  التخلص  خالل  من  وذلك 
االستقامة يف العمل وفًقا للجدارة وتكافؤ الفرص؛ حيث 
تسعى املساءلة إىل حتقيق هدفها واملتمثل يف اإلصالح، 
القطاعات  لكافة  األداء  يف  الكفاءة  وحتقيق  والتقومي، 

ص39(. 2010م،  )السبيعي، 
العربية  اململكة  يف  العايل  التعليم  مؤسسات  وتُعدُّ 
السعودية إحدى القطاعات املهمة والرئيسة اليت تسعى 
تسهم  واليت  جودة،  أبعلى  الرتبوية  املخرجات  لتحقيق 

خالل  من  ذلك  حتقيق  التنمية، وميكن  عجلة  دفع  يف 
للوصول  والرتبوية،  اإلدارية  مدخالهتا، وعملياهتا  جتويد 

النوعية. الكفاءة  إىل 
داخل  اإلدارية  العمليات  يف  الكبري  للتوسع  ونظرًا 
واملسؤوليات  املهام  وتعدد  العايل،  التعليم  مؤسسات 
حاجتها  تزداد  فإهنا  فيها،  القيادات  عاتق  على  امللقاة 
إىل إسناد بعض مهامها إىل من هم يف املستوى اإلداري 

ص1(.  2016م،  )الغامدي،  األدىن 
ويعدُّ تفويض الصالحيات من أهم العمليات اإلدارية 
اليت ُتكسب اجلامعة ميزة االستمرارية يف أداء األعمال؛ 
نظرًا لكرب حجمها، فيمكن من خالل إدارة التفويض 
وجود  على  تتوقف  أن  دون  اإلدارية  األعمال  إجناز 
2013م،  )رضوان،  انشغاهلا  أو  غياهبا  أو  القيادات 

ص55(.
مشكـلة الدراسة:

هتتم  اليت  الدول  من  السعودية  العربية  اململكة  تعدُّ 
مبواكبة املستجدات العاملية، فهي تسري خُبًطى متسارعة 
حنو إحداث التغيري والتطور الكبري من خالل اإلصالح 
يف القطاعات بوجه عام، واإلصالح الرتبوي والتعليمي 

خاص. بوجه 
إنَّ املتأمل يف رؤية اململكة 2030 يدرك الدور املهم 
الذي تقوم به مؤسسات التعليم العايل يف حتقيق الرؤية 
جتويد  خالل  من  وذلك  أواًل  الداخلي  املستوى  على 
خالل  من  اخلارجي كذلك  املستوى  وعلى  األعمال، 

2018م، ص370(. )الشمري،  الرتبوية  خمرجاهتا 
من  اجلامعات  حوكمة  بتفعيل  مطالبة  فهي  ولذلك 
تتضمن  واليت  احلوكمة  مبادئ  وتعزيز  تطبيق  خالل 
املساءلة اإلدارية، األمر الذي يرتتب عليه ضمان كفاءة 

ص3(.  2016م،  )النوشان،  اإلدارية  األعمال 
متطلبات  أهم  تعدُّ أحد  اإلدارية  املساءلة  أنَّ   كما 
رؤية  حتقيق  يف  بدورها  تسهم  واليت  اجلامعات  حوكمة 

ص86(.  2017م،  )الفوزان،   2030 اململكة 
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 وقد أوضحت بعض الدراسات أثر تفعيل املساءلة 
اإلدارية يف مؤسسات التعليم العايل، منها ما جاءت به 
األثر  أوضحت  حيث  )2014م(؛  ربيع  دراسة  نتائج 
اجلهاز  أعمال  تطوير  يف  املساءلة  ممارسة  حتدثه  الذي 
اإلداري، والتقليل من درجة املمارسات السلبية يف جامعة 
الطائف، كما وأكَّدت نتائج دراسة احمليميد )2017م( 
على وجود عالقة طردية بني املساءلة اإلدارية وحتسني 

األداء. 
وأن  البد  اإلدارية  للمساءلة  فّعال  نظام  إجياد  إنَّ   
من  تستمد  واليت  األداء،  تقومي  معايري  على  يستند 
فيسأل  الوظيفي،  ابملسمَّى  اخلاص  الوظيفي  الوصف 
وحياسب املرؤوس حبسب صالحياته، ومهامه وواجباته 

هبا.  املكلف 
اآلخر  الوجه  هي  املساءلة  أبن  القول  ميكن   كما 
للمرؤوس  القائد  مساءلة  خالل  من  وذلك  للمسؤولية 
إليه،  املوكلة  واملسؤوليات  للمهام  أدائه  مستوى  عن 
املرؤوس  التزام  بعد  وذلك  املرجوة  النتائج  حتقق  ومدى 
أبداء تلك الواجبات، وتفوض له الصالحيات الكافية 

ص161(.  2015م،  )القاضي،  بذلك  للقيام 
حمددة  مبهام  املرؤوس  تكليف  عند  فإنَّه  وعليه   
تنظيمية  ضوابط  إجياد  يتم  وأن  البد  القائد  قبل  من 
عن  املرؤوس  مساءلة  تتضمن  واليت  التفويض،  لعملية 
القول  ميكن  وبذلك  املفوضة،  للمهام  أدائه  نتائج 
بنظام  مباشرًا  ارتباطًا  يرتبط  الصالحيات  تفويض  أبن 
املساءلة  تشكيل  خالل  من  وذلك  اإلدارية،  املساءلة 
وقد  الصالحيات،  تفويض  عناصر  من  عنصرًا  اإلدارية 
أّكد القدومي وآخرون )2015م( أبنَّه البد أن يسأل 
املرؤوس عن كيفية استخدامه للصالحيات املفوضة إليه 

)ص115(.  حمددة  مبهام  تكليفه  عند 
بتحسني  اململكة  يف  التعليم  وزارة  اهتمت  وقد 
تفويض  وممارسة  تفعيل  خالل  من  األعمال  جودة 
بتفويض  قرارًا  التعليم  وزير  أصدر  فقد  الصالحيات، 

الصالحيات للمسؤولني املرتبطني به يف الوزارة؛ بغرض 
األمر  اجلودة  من  عاٍل  مبستوى  اخلدمات  مجيع  تقدمي 
الذي يرتتب عليه حتقيق األهداف املرجوة بتمّيز )وزارة 

2019م(. التعليم، 
أمهية  على  الدراسات  من  العديد  أّكدت  وقد   
دراسة  نتائج  أوضحته  ما  منها  الصالحيات،  تفويض 
تفويض  أنَّ  إىل  أشارت  اليت  )2014م(  العنقري 
املهارات  تنمية  يف  عالية  بدرجة  ُيسهم  الصالحيات 
رفع  يف  اإلجيايب  أثره  النتائج  وأوضحت  اإلدارية، كما 
ابلنفس  الثقة  وتعزيز  املتخذة،  القرارات  فعالية  مستوى 
الشعور  عليه  يرتتب  الذي  األمر  واإلبداع،  والدافعية 
ابلرضا واالنتماء لبيئة العمل، فضاًل عن مدى مسامهته 
اجلامعة. كما  يف  القيادات  من  اثٍن  صف  إعداد  يف 
خلصت نتائج دراسة الغامدي )2016م( أنَّ تفويض 
وأوضحت  للجامعة،  املزااي  من  العديد  حُيقق  السلطة 
النتائج وجود عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية 
بني درجة تفويض السلطة واختاذ القرارات. كما جاءت 
نتائج دراسة اهللّيل )2017م(؛ لُتشري إىل وجود عالقة 
تفويض  ممارسة  واقع  بني  إحصائًيا  دالة  موجبة  طردية 

اإلداري. واإلبداع  الصالحيات 
دعم  يف  مهم  دوٍر  من  األهلية  للجامعات  وملا   
منظومة التعليم العايل ابململكة العربية السعودية، وحتقيق 
االستدامة والشراكة اجملتمعية، ولقلة الدراسات السابقة 
املعطيات  على  وبناء  فيها،  ابلبحث  اختصت  اليت 
الصالحيات  تفويض  إدارة  أمهية  توضح  اليت  السابقة 
التعليم  مؤسسات  يف  اإلدارية  املساءلة  نظام  وتفعيل 
العايل، جاءت هذه الدراسة للتعرف على إدارة التفويض 
وعالقتها ابملساءلة اإلدارية يف اجلامعات األهلية مبدينة 
الرايض يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 2030.

أسئلة الدراسة: 
اجلامعات . 1 يف  التفويض  إدارة  ممارسة  مستوى  ما 

األهلية مبدينة الرايض من وجهة نظر أعضاء هيئة 
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التدريس ومن يف حكمهم؟
اجلامعات . 2 يف  اإلدارية  املساءلة  تطبيق  درجة  ما 

عينة  أفراد  نظر  وجهة  من  الرايض  مبدينة  األهلية 
الدراسة؟ 

اإلدارية . 3 واملساءلة  التفويض  إدارة  بني  ما العالقة 
يف اجلامعات األهلية مبدينة الرايض يف ضوء رؤية 

اململكة العربية السعودية 2030؟ 
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . 4

الداللة )0.05( فأقل بني آراء أفراد عينة الدراسة 
حول مستوى إدارة التفويض ودرجة تطبيق املساءلة 
اإلدارية يف اجلامعات األهلية مبدينة الرايض، تُعزى 

ملتغري )سنوات اخلربة يف اجلامعات األهلية(؟
أهداف الدراسة:

يف . 	 التفويض  إدارة  ممارسة  على مستوى  التعرُّف 
اجلامعات األهلية مبدينة الرايض من وجهة نظر أعضاء 

ومن يف حكمهم. التدريس  هيئة 
يف . 	 اإلدارية  املساءلة  تطبيق  درجة  على  التعرُّف 

أفراد  نظر  وجهة  من  الرايض  مبدينة  األهلية  اجلامعات 
الدراسة. عينة 

ابملساءلة . 	 وعالقتها  التفويض  إدارة  على  التعرُّف 
ضوء  يف  الرايض  مبدينة  األهلية  اجلامعات  يف  اإلدارية 

 .2030 السعودية  العربية  اململكة  رؤية 
أمهية الدراسة:

األمهية العلمية )النظرية(:
 يؤمل أن ُتسهم الدراسة فيما يلي:

نشر ثقافة إدارة التفويض والتعرف على أمهيتها. . 5
رفع مستوى الوعي أبمهية املساءلة اإلدارية بكوهنا . 6

أحد أهم وسائل ضبط العمل اإلداري يف مؤسسات 
التعليم العايل.

موضوع . 7 جمال  يف  والعربية  احمللية  املكتبات  إثراء 
الدراسة.

جمال . 8 يف  والباحثات  للباحثني  حبثية  آفاق  فتح 
موضوع الدراسة.

األمهية العملية )التطبيقية(: 
 يؤمل أن ُتسهم الدراسة فيما يلي:

يف . 1 األكادميية  القيادات  ممارسة  مستوى  حتسني 
اجلامعات إلدارة التفويض. 

تزويد ُصناَّع القرار بدرجة تطبيق املساءلة اإلدارية . 2
يف اجلامعات، للعمل على تفعيلها ابلشكل الذي 

يضمن جناحها. 
لالهتمام . 3 القرار  وأصحاب  املسؤولني  نظر  لفت 

للوصف  وفًقا  األداء  لتقومي  دقيقة  معايري  إبعداد 
الوظيفي مبا يكفل جناح نظام املساءلة اإلدارية. 

حدود الدراسة:
املوضوعية  حدودها  يف  الدراسة  هذه  اقتصرت   
ابلتعرف على إدارة التفويض وعالقتها ابملساءلة اإلدارية 
يف اجلامعات األهلية مبدينة الرايض يف ضوء رؤية اململكة 
عن  الكشف  خالل  من   ،2030 السعودية  العربية 
التفويض، ودرجة تطبيق املساءلة  مستوى ممارسة إدارة 

اإلدارية.
هذه  طُبقت  فقد  والزمانية  املكانية  احلدود  أمَّا   
الدراسة يف مجيع اجلامعات األهلية مبدينة الرايض، وقد 
الثاين  الدراسي  الفصل  امليدانية خالل  الدراسة  طبقت 

1441هـ.   - 1440هـ  اجلامعي  العام  من 
مصطلحات الدراسة:

 إدارة: هي عملية استثمار املوارد املادية والبشرية عن 
طريق تنظيم اجلهود اجلماعية؛ لتحقيق األهداف املرجوة 

بكفاءة وفاعلية عالية )العجمي، 2013م، ص32(. 
ويتبىن الباحثان هذا التعريف إجرائًيا: 

 التفويض: ختويل القائد بعض صالحياته إىل من 
هذا  يكون  وبذلك  األدىن،  اإلداري  املستوى  يف  هم 
الصالحيات  إليه  فوض  من  أمام  مسؤواًل  الشخص 



113 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، ع2، ص ص 109-130،  جامعة تبوك )1442هـ/2021م(

وخاشقجي  )النمر  األداء  ومستوى  احملققة  النتائج  عن 
ص174	175(. ص  2017م،  ومحزاوي،  وحممود 

يف  األكادميية  القيادات  إسناد  إجرائًيا:  وتُعّرف   
إىل  ومهامها  صالحياهتا  من  بعًضا  األهلية  اجلامعات 
أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم، ومنحهم احلرية 
القرارات  وصنع  لألداء،  املناسب  األسلوب  اختيار  يف 
املتعلقة ابملهام املفوضة مع بقاء املسؤولية على القيادات 

األكادميية.
 املساءلة اإلدارية: هي عملية هتتم بكافة جوانب 
النظام من مدخالت، وعمليات، وخمرجات، وذلك من 
خالل متابعة أداء املرؤوس للمهام املكلف هبا بكفاءة 
وفاعلية عالية؛ وذلك هبدف حتسني جودة العمل عن 
طريق تقومي األداء املبين على معايري حمددة سابًقا ومعلنة 

)حسن، 2015م، ص13(.
 وتُعّرف إجرائيًّا: أبهنا عملية هتدف إىل متابعة أداء 
عضو  لكل  واإلجناز  األداء،  مستوى  وتقومي  األعمال، 
الصالحيات  حدود  حبسب  التدريس  هيئة  أعضاء  من 
اليت ميتلكها، واملهام املكلف هبا وفًقا للوصف الوظيفي 
بتقدمي  هلم  السماح  مع  الوظيفي،  ابملسمَّى  اخلاص 
التوضيحات الالزمة إزاء مستوى األداء والنتائج احملققة، 
البياانت  على  ومعتمدة  حمددة  إجراءات  اختاذ  مث  ومن 

األداء. بتقومي  املتعلقة  التقارير  يف  املوثقة  واملعلومات 
رؤية  2030: هي  السعودية  العربية  اململكة  رؤية   
احلاضر للمستقبل اليت أطلقتها اململكة العربية السعودية 
أن  الدولة  خالهلا  من  تطمح  واليت  2016م،  عام  يف 
الفرص  وتكافؤ  ابلتعليم،  العامل  دول  مقدمة  يف  تكون 
من  عاٍل  مبستوى  اخلدمات  وتقدمي كافة  للمواطنني، 
اجلودة، وذلك ابالعتماد على الشفافية واحملاسبية الفورية 
)اململكة العربية السعودية، 2016م، ص ص 6	7(.

اثنًيا: اإلطار املفاهيمي: 
املبحث األول: إدارة التفويض:

مفهوم إدارة التفويض:
إدارية  عملية  أبهنا:  التفويض  إدارة  تعريف  ميكن   
مقننة يتم من خالهلا إسناد بعض الصالحيات للمرؤوس 
ابلقدر املناسب والكايف إلجناز املهام املفوضة، مع حتديد 

مدة مناسبة إلجنازها )احلريب، 2015م، ص10(. 
 كما أنَّ التفويض هو: منح القائد بعض الصالحيات 
مبجال  املتعلقة  القرارات  بعض  اختاذ  هبدف  ملرؤوسيه، 
2018م،  سعدة،  )أبو  العمل  جماالت  من  أكثر  أو 

ص121(.
 وانعكاًسا ملا سبق ميكن القول أبنَّ مصطلح إدارة 
التفويض يعين تبين اإلدارة يف اجلامعة لعملية التفويض 
منح  خالل  من  وذلك  املهام،  إلجناز  رئيسة  كعملية 
مهامها  من  بعًضا  اجلامعة  يف  األكادميية  القيادات 
األدىن،  اإلداري  املستوى  يف  للمرؤوسني  وصالحياهتا 
لألداء،  املناسب  األسلوب  ابختيار  هلم  والسماح 
ابملهام  املتعلقة  القرارات  واختاذ  صنع  حق  ومنحهم 
املفوضة، وذلك من خالل حتديد األهداف املرجوة مع 
توضيح حدود الصالحيات املفوضة، إضافة إىل املتابعة 
القيادات  حتّمل  مع  األداء،  وتقومي  واملساءلة  املستمرة 

للمسؤولية.  األكادميية 
أمهية التفويض: 

لتفويض  العايل  التعليم  مؤسسات  حاجة  تزداد   
والواجبات  املسؤوليات  حجم  لكرب  نظرًا  الصالحيات؛ 
امللقاة على عاتق القيادات، فيمكن من خالل التفويض 
ألعماهلا  القيادات  وإجناز  اإلداري،  العمل  رفع كفاءة 
التيال ميكن تفويضها. كما ويعمل التفويض على إشباع 
بدوره  الفرد  وشعور  الذات،  حتقيق  يف  املرؤوسني  رغبة 
يف حتقيق العمل واإلجناز، وبذلك تنعكس أمهيته على 
املؤسسة والقيادات واملرؤوسني كافة )احلريب، 2015م، 

ص20(. 
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 كما وحيقق التفويض الدميوقراطية يف أداء األعمال 
واختاذ  صنع  يف  املرؤوسني  إشراك  خالل  من  وذلك 

ص270(. 2004م،  )املغريب،  القرارات 
املرجوة  األهداف  حتقيق  يف  التفويض  ويسهم   
مبستوى عاٍل من الكفاءة؛ نظرًا لتفرغ القيادات لألعمال 
والوظائف العليا يف املؤسسة، ومن مثَّ فإنَّ الرتكيز على 

اجلودة. من  عاٍل  مستوى  حيقق  ونوعية  حمددة  مهام 
 فضاًل عن ذلك فهو يسهم يف أداء األعمال وإجنازها 
بسرعة عالية، وذلك لكونه يوفر الوقت الالزم للحصول 
يف  املرؤوسني  ولكون  الُعليا،  اإلدارة  من  املوافقة  على 
األمر  األعمال،  إىل  األقرب  يعدون  التنفيذية  اإلدارة 
احللول  وإجياد  فعالة  قرارات  اختاذ  عليه  يرتتب  الذي 
ملشكالت العمل )القرايف، 2012م، ص9(، )إدريس، 

2018م، ص13(. )الدوه،  2013م، ص161(، 
الثروة  مبثابة  للتفويض  الداعمة  القيادات  وتعدُّ   
للمؤسسة؛ نظرًا ِلَما يوّفره التفويض من رفع لكفاءات 
وتقليل  عاٍل،  أداء  ذات  عمل  فرق  وبناء  املرؤوسني، 
الضغوط والصراعات، مما ينتج عنه االرتقاء مبستوى وقوة 

ص257(. 2018م،  )عالقي،  املؤسسة 
 كما ويعدُّ التفويض عنصرًا مهًما يف تنمية قدرات 
املفوضة  املهام  ملمارسة  هلم  الفرصة  وإاتحة  املرؤوسني، 
)اهلليل،  املسؤولية  وحتمل  واملرونة،  احلرية  من  بقدر 

ص29(.  2017م، 
املرؤوسني  شعور  مستوى  من  يرفع  فهو  وبذلك   
ابلثقة، والتقدير، واالحرتام، وإشباع حاجاهتم النفسية، 
وإكساهبم قوة تدفعهم لالهتمام جبودة األعمال؛ كما أنَّ 
إجناز املهام املفوضة بكفاءة وجودة عالية يوفر هلم فرًصا 
للحصول على احلوافز املعنوية واملادية )عامر، 2010م، 

ص214(.
عناصر التفويض:

أساسية  عناصر  أربعة  على  التفويض  عملية  تقوم   
يلي:  فيما  إيضاحها  مُيكن 

القيادات، واليت . 1 الواجبات: وتتضمن مهام وأعمال 
املستوى  يف  للمرؤوسني  منها  بعٍض  تفويض  يتم 

ص271(. 2004م،  )املغريب،  األدىن  اإلداري 
إصدار  يف  احلق  وهي  )السلطات(:  الصالحيات   .2
األوامر، والتوجيهات، واختاذ القرارات، واإلجراءات 
2019م،  )اهلابيل،  ص169(  2014م،  )حرمي، 

ص111(.
املرؤوسني  قبل  من  أخالقي  التزام  وهي  املسؤولية:   .3
بل  تفوض،  وهيال  إليهم،  املفوضة  املهام  أبداء 
2004م،  )عباس،  القيادات  على  املسؤولية  تظل 
2017م،  خطاب،  وآل  )عبدهللا  ص148(، 

ص140(. 
4. املساءلة: وهي مساءلة املرؤوسني عن استخدامهم 
إجنازهم  وعن  إليهم،  املفوضة  للصالحيات 
للمسؤوليات، واملهام )القدومي وآخرون، 2015م، 

ص115(.
مستوايت التفويض:

 يوضح عامر )2010م، ص207( ثالثة مستوايت 
للتفويض مُيكن إيضاحها فيما يلي: 

عمله،  ما جيب  للمرؤوس  يوضح  األول:  املستوى   .1
وحتديد كيفية األداء، مع إاتحة قدر بسيط من احلرية 
ومراقبة  املهام،  وإجناز  ألداء  املناسب  األسلوب  يف 

مستوى جودة األداء. 
2. املستوى الثاين: يوضح للمرؤوس ما جيب عمله مع 
ابألسلوب  املتعلقة  القرارات  اختاذ  يف  احلُرية  إاتحة 
جودة  مستوى  ومراقبة  ومعدله،  لألداء،  املناسب 

األداء.
3. املستوى الثالث: يوضح للمرؤوس األهداف املرجوة 
إاتحة  مع  حتقيقها،  عليه  واليت  املهام  تفويض  من 
احلُرية يف صنع القرارات، ومعدل األداء والكيفية اليت 

يتم هبا، ومراقبة مستوى جودة األداء. 
 ويف هذا الصدد ميكن اإلشارة إىل ضرورة اتباع التدرج 
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للمستوايت  وفًقا  الصالحيات  تفويض  ممارسة  يف 
لفاعليته  التفويض  حتقيق  لضمان  أعاله؛  املوضحة 

املأمول. ابملستوى  وجناحه 
املبحث الثاين: املساءلة اإلدارية: 

مفهوم املساءلة اإلدارية:
املرؤوسني  تقدمي  أبهنا:  اإلدارية  املساءلة  تُعرف   
حول كيفية  الالزمة  والتفسريات  التوضيحات  لإلدارة 
األخذ  مع  هلم،  املمنوحة  للصالحيات  استخدامهم 
وقبوهلم  هلم،  املوجهة  واالنتقادات  امللحوظات،  جبميع 
النتائج  حتقيق  فشل  أو  جناح  عند  املسؤولية  من  جلزء 

ص279(.  2014م،  )الوليد،  املرجوة 
 كما أنَّ املساءلة اإلدارية الرتبوية هي: وسيلة هتدف 
إىل متابعة أداء املوظفني يف املؤسسات التعليمية وذلك 
للتفسري  املوظفني  تقدمي  مع  صالحياهتم،  حلدود  وفقاً 
هذا  وتوضيح مربرات ملستوى  أدائهم،  املتعلق مبستوى 
األداء، ومن مث اختاذ اإلجراءات املناسبة بشأنه من قبل 

)الغيهب، 2017م، ص17(.  القيادات 
 وانعكاًسا ملا سبق ميكن القول إنَّ املساءلة اإلدارية 
طلب  مع  اجلامعة،  منسويب  أداء  وتقومي  متابعة  تعين 
إيضاح وتفسري ملستوى األداء احملقق، واختاذ اإلجراءات 

بشأهنا. املناسبة 
أمهية املساءلة اإلدارية: 

 تتمثل أمهية املساءلة اإلدارية بكوهنا أحد أهم آليات 
من  واليت  املؤسسات،  تواجهها  اليت  املشكالت  عالج 
)الطراونة  وأشكاله  بكافة صوره  اإلداري  الفساد  أمهها 

والعضايلة، 2010م، ص68(. 
بضبط  هتتم  اليت  اآلليات  أحد  املساءلة  تعدُّ   كما 
يضمن  الذي  ابلشكل  مسارها  وتوجيه  األعمال، 
النظام  حتسني  على  املساءلة  وتعمل  كما  جودهتا. 
الفعالية وذلك من خالل الكشف  للمؤسسة، وحتقيق 
املخرجات  لتحسني  ومعاجلتها؛  القصور  مواطن  عن 

)احلارثي،   )50	49 ص  ص  2011م،  )العمري، 
ص41(.  2013م، 

 فضاًل عن ذلك فإنَّ املساءلة تسهم يف إمداد ُصناَّع 
الدورية  التقارير  خالل  من  الدقيقة  ابملعلومات  القرار 
اليت ُتصَدر من املسؤولني، واليت ميكن من خالهلا اختاذ 
يف  املساءلة  وتساعد  بشأهنا، كما  املناسبة  القرارات 
التطوير املهين للمرؤوسني مع توفري قواعد عادلة ومعايري 
2016م،  والطعاين،  )بطاح  األداء  لتقومي  واضحة 

ص216(.
 وبذلك تُعدُّ املساءلة سبًبا يف اعتماد معايري لتقومي 
األداء، كما وتعدُّ وسيلة لضبط سلوك املرؤوسني وذلك 
من خالل حتملهم للمسؤوليات املتناسبة مع صالحياهتم 

)الشياب وأبو محور، 2011م، ص282(. 
 كما وتسهم املساءلة يف حتقيق املزااي على املستوى 
الفردي واملؤسسي؛ نتيجة ملا تقوم به من إيضاح ملستوى 
أداء املرؤوسني، ومن مثَّ حماسبة املقصر ومكافأة اجملد، 
األمر الذي يرتتب عليه بذل املرؤوسني ملزيٍد من اجلهود 

هبدف جتويد األعمال )العبيلي، 2019م، ص22(.
بعدالة  املساءلة  فإنَّه عند تطبيق إجراءات   وبذلك 
العمل  أداء  دون تييز فإهنا تسهم يف حتقيق اجلودة يف 
داخل  التنظيمية  العدالة  بذلك حتقيق  اإلداري، وميكن 
اجلامعة واليت بدورها تعمل على إجياد بيئة حمفزة ومرنة 
التفويض  ثقافة  انتشار  من خالل  األداء  مستوى  لرفع 

مثاًل.
عناصر املساءلة اإلدارية: 

 يوضح بطاح والطعاين )2016م، ص ص 216	
217(، عناصر املساءلة واليت ميكن إيضاحها فيما يلي: 
1. املعايري: وهتتم ابجملاالت اليت البد الرتكيز عليها، كما 

وتستند عليها عملية تقومي األداء.
2. التقومي: ويهتم جبمع البياانت واملعلومات اليت ميكن 
على  تستند  واليت  التقومي  عملية  إجراء  خالهلا  من 

التقييم. 
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هذه  ولتحقق  احملققة:  النتائج  عن  تقارير  إصدار   .3
املسؤولني  إىل  تصل  وأن  البد  فاعليتها  التقارير 
فعالية  عليه  يرتتب  الذي  األمر  القرار،  ومتخذي 

املتخذة.  القرارات 
4. احلوافز والعقوابت: ويتم تقدميها بعد املساءلة لكل 

مرؤوٍس حبسب مستوى األداء. 
 ومما سبق ميكن القول أبنَّ املساءلة اإلدارية ترتكز 
على أربعة عناصر أتيت يف مقدمتها املعايري واليت البد أن 
يتم توضيحها ملنسويب اجلامعة؛ ليتم احلكم على األداء 
مبوضوعية، وميكن اإلشارة هنا إىل أنَّ تلك املعايري البُّد 
وأن تستمد من الوصف الوظيفي للمهام املسؤول عنها 
ويعدُّ  له، كما  الوظيفي  املسمَّى  حبسب  مرؤوس  كل 
نظام  عليها  يقوم  اليت  األساسية  العناصر  من  التقومي 
على  رئيسة  بصورة  التقومي  عملية  لقيام  نظرًا  املساءلة؛ 
تلك املعلومات والبياانت اليت يعمل على توفريها، وبعد 
إتام عملية تقومي األداء ميكن بذلك إصدار التقارير واليت 
هتتم مبعرفة مستوى األداء وجودة النتائج احملققة، وبذلك 
ميكن التوصل إىل مواطن القوة والقصور ومعاجلتها واختاذ 
القضاء  أو  والتقليل  اإلجياب  لتعزيز  بشأهنا؛  القرارات 

على السلب منها.
مبادئ املساءلة اإلدارية: 

مبادئ  أربعة  على  اإلدارية  املساءلة  عملية  تقوم   
رئيسة ميكن إيضاحها فيما يلي: )الشياب وأبو محور، 

 .)289	288 ص  ص  2011م، 
1. وضوح اللوائح واألنظمة وعواقب املخالفات: البُدَّ 
مع  واألنظمة كافة،  اللوائح  املؤسسة  توّضح  وأن 
إيضاح للوائح اجلزاء املتعلقة مبخالفة النظام وإاتحة 

عليها.  االطالع 
2. املباشرة يف تطبيق اجلزاء: البُدَّ وأن تتخذ إجراءات 

اجلزاء مباشرة عند وقوع اخلطأ. 
القواعد  تطبق  وأن  البُّد  اجلزاء:  تطبيق  يف  العدالة   .3

تييز.  دون  املرؤوسني  مجيع  على  والقوانني 

نظرًا  وذلك  اجلزاء:  إيقاع  عند  والتجانس  املساواة   .4
أبنَّ اجلزاء ال يرتبط ابلفرد املخالف وإمنا يرتبط اجلزاء 

املخالفة. بنوع 
السعودية  العربية  اململكة  ورؤية  اإلدارية  املساءلة 

 :2030
 بدأ اهتمام اململكة العربية السعودية بقياس وتقومي 
“قياس”  اختبارات  إقرار  منذ  التعليم  جمال  يف  األداء 
العايل  ابلتعليم  لاللتحاق  والطالبات كشرٍط  للطالب 
الوطنية  اهليئة  إنشاء  مثَّ  ومن  األهلي،  أو  احلكومي 
للتقومي واالعتماد األكادميي، وتطور بعد ذلك االهتمام 
ابلقياس والتقومي يف قطاع التعليم العام والعايل حىت هذا 
اليوم، وذلك من خالل اهليئة اخلاصة ابلقياس والتقومي 

والتدريب”. التعليم  تقومي  “هيئة  وهي:  اململكة  يف 
 وتعدُّ “هيئة تقومي التعليم والتدريب” اهليئة املختصة 
يف  املؤهالت  واعتماد  والتقومي،  ابلقياس،  اململكة  يف 
اهلدف  لتحقيق  وذلك  واألهلي؛  احلكومي  القطاعني 
األعمال.  للتعليم وجتويد  الكفاءة  رفع  هلا وهو  الرئيس 
واجلدير ابلذكر أنَّ من أبرز اختصاصات اهليئة بناء نظم 
للتقومي واالعتماد األكادميي واملؤسسي ملؤسسات التعليم 
االعتماد،  على  احلصول  وشروط  معايري  وبناء  العايل، 
التعليم  تقومي  )هيئة  األداء  لقياس  أدوات  بناء  وكذلك 

2020م(.  والتدريب، 
 كما أنَّ املتفحص للمحور الثالث يف رؤية اململكة 
2030 يدرك أهنا ركزت على احلوكمة من خالل إطالقها 
لربامج متعددة أبرزها: برانمج “قياس األداء”، وذلك 
األجهزة  أداء  لقياس  الوطين  املركز  أتسيس  خالل  من 
احلكومية “أداء” إلعداد مؤشرات قياس األداء بغرض 
تعزيز الشفافية واملساءلة، وبرانمج “تعزيز حوكمة العمل 
االختصاصات  حتديد  إىل  يهدف  الذي  احلكومي” 
لتمكني املساءلة )اململكة العربية السعودية، 2016م، 

ص77	79(.
 وميكن بذلك القول أبنَّ حتقيق املساءلة كمبدأ من 
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مبادئ احلوكمة قد يسهم يف حتقيق احلوكمة واليت تعدُّ 
من   2030 رؤية  لتحقيق  اململكة  توجه  مع  متوافقة 
خصوًصا  والتعليمية،  املختلفة  القطاعات  عمل  خالل 
وشفافية  بعدالة  األداء  وتقومي  قياس  مؤشرات  وفق 

املستدامة.  التنمية  إىل  للوصول 
لرؤية  حتليله  يف  )2018م(  الشمري  يوضح   كما 
2030 أبنَّ الرؤية تقوم على اعتماد الشفافية واحملاسبية 
ومبادئه  احلوكمة  نظام  تتبىن  فهي  وبذلك  واملساءلة، 
كجزٍء رئيس يف الرؤية، ويضيف كذلك أبنَّ تبين املراكز 
يف  يسهم  للحوكمة  األداء  وتقومي  بقياس  املخصَّصة 
استجابة مؤسسات التعليم العايل لتحقيق أهداف املركز، 
داخل  األعمال  جودة  على  إجيااًب  تؤثر  فهي  مثَّ  ومن 
املؤسسات كما تؤثر على كفاءة خمرجاهتا )ص391(. 
العايل  التعليم  مؤسسات  تعدُّ  ذلك  عن  فضاًل   
رؤية  التزامات  املسامهة يف حتقيق  القطاعات  أهم  أحد 
وثيقة  مما ورد ذكره يف  انطالقًا  اململكة2030، وذلك 
ورفع  بتحسني  اهتمت  حيث  2030؛  اململكة  رؤية 
كفاءة التعليم العايل؛ لدفع عجلة االقتصاد للدولة عن 
إىل  السعي  ومنها  الرؤية،  حدَّدهتا  أهداف  عدة  طريق 
سدِّ الفجوة بني التعليم العايل ومتطلبات سوق العمل، 
إىل سعيها أبن تصبح مخس جامعات سعودية  إضافة 
حبلول  دولية  جامعة   )200( أفضل  من  تقدير  كأقل 
2016م،  السعودية،  العربية  )اململكة  2030م  عام 

ص40(. 
 وملا للجامعات األهلية من دور وأتثري يف منظومة 
ونظرًا  بوجٍه خاص؛  العايل  والتعليم  عام،  بوجٍه  التعليم 
وتنوع  العايل  التعليم  مؤسسات  مساحة  التساع 
معايري  تفعيل  يف  الدولة  توجه  مع  واتساقًا  نشاطاهتا، 
املساءلة، وتقديرًا لدورها يف حتقيق رؤية 2030 ظهرت 

احلالية. الدراسة  إلجراء  احلاجة 
الدراسات السابقة: 

هدفت دراسة خليفة )2017م( إىل التعرف على أثر 

املساءلة اإلدارية على األداء الوظيفي يف ثالث جامعات 
ليبية حكومية، وجاءت أبرز النتائج: موافقة أفراد عينة 
الدراسة على ممارسة املساءلة اإلدارية بدرجة متوسطة، 
وجاءت املوافقة بدرجة متوسطة على أنَّ آليات املساءلة 

اإلدارية واضحة يف اجلامعة. 
التعرُّف  إىل  الزبن )2017م( فهدفت  أما دراسة   
الرتبوية  القادة األكادمييني للحوكمة  على درجة ممارسة 
النتائج:  أبرز  وجاءت  السلطة،  بتفويض  وعالقتها 
موافقة أفراد عينة الدراسة على ممارسة القادة األكادمييني 
لتفويض السلطة بدرجة متوسطة، وأشارت النتائج إىل 
أعضاء  مشاركة  يف  يسهم  التفويض  أنَّ  على  املوافقة 
بدرجة  ابجلامعة  املتعلقة  القرارات  بُصنع  التدريس  هيئة 
ذات  النتائج وجود عالقة طردية  متوسطة، وأوضحت 
الرتبوية  احلوكمة  ممارسة  درجة  بني  إحصائية  داللة 

السلطة. وتفويض 
 كما سعت دراسة الغيهب )2017م( إىل التعرف 
يف  اإلدارايت  للموظفات  اإلدارية  املساءلة  واقع  على 
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، والكشف عن 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني استجاابت عينة 
متغري  إىل  تُعزى  اإلدارية،  املساءلة  واقع  حول  الدراسة 
أفراد  النتائج: موافقة  أبرز  )سنوات اخلدمة(، وجاءت 
للموظفات  اإلدارية  املساءلة  واقع  على  الدراسة  عينة 
اإلدارايت يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
موافقة  الدراسة  أوضحت  وقد  منخفضة،  بدرجة  جاء 
وقوع  بعد  مباشرة  تتم  املساءلة  أنَّ  على  عينتها  أفراد 
اخلطأ بدرجة متوسطة، كما أشارت النتائج أبنَّ املساءلة 
اإلدارية تستند على آليات واضحة داخل اجلامعة وذلك 
بدرجة منخفضة، وأشارت النتائج إىل وجود فروق ذات 
إىل  تُعزى  اإلدارية  املساءلة  واقع  حول  إحصائية  داللة 
متغري )سنوات اخلدمة( لصاحل من خدمتهن )أقل من 

سنوات(.  5
 كما هدفت دراسة احمليميد )2017م( إىل التعرف 
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ملوظفات  األداء  وحتسني  اإلدارية  املساءلة  درجة  على 
سعود  بن  حممد  اإلمام  جبامعة  الطالبات  دراسة  مركز 
عينة  أفراد  موافقة  النتائج:  أبرز  وجاءت  اإلسالمية، 
مبركز  للموظفات  اإلدارية  املساءلة  درجة  على  الدراسة 
دراسة الطالبات جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
جاءت متوسطة، وجاءت املوافقة بدرجة متوسطة على 
بعد  املوظفات  مساءلة  على  حترص  العليا  اإلدارة  أنَّ 
عالقة  وجود  النتائج  وأوضحت  مباشرة،  اخلطأ  ثبوت 
طردية ذات داللة إحصائية بني درجة املساءلة اإلدارية 

األداء. وحتسُّن 
التعرُّف على  اهللّيل )2017م( إىل  دراسة  وسعت 
لتفويض  حائل  جبامعة  اإلدارية  القيادات  ممارسة  واقع 
تفويض  بني  العالقة  عن  والكشف  الصالحيات، 
الصالحيات واإلبداع اإلداري، وجاءت أبرز النتائج: 
القيادات  ممارسة  واقع  على  الدراسة  عينة  أفراد  موافقة 
اإلدارية جبامعة حائل لتفويض الصالحيات جاء بدرجة 
إاتحة  على  املوافقة  إىل  النتائج  أشارت  عالية، كما 
اختاذ  يف  للمرؤوسني  واملرونة  احلُرية  من  قدر  القيادات 
عالية، كما  بدرجة  املناسبة ابستقاللية وذلك  القرارات 
داللة  ذات  موجبة  طردية  ارتباطية  عالقة  وجود  تبني 
إحصائية بني واقع ممارسة تفويض الصالحيات واإلبداع 

اإلداري.
 أما دراسة احلريب )2019م( فهدفت إىل التعرف 
على العالقة بني تفويض الصالحيات ووضوح اهلياكل 
التنظيمية يف ُكلية الرتبية جبامعة اإلمام حممد بن سعود 
عينة  أفراد  موافقة  النتائج:  أبرز  وجاءت  اإلسالمية، 
يف كلية  الصالحيات  تفويض  مستوى  على  الدراسة 
الرتبية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بدرجة 
عالية، كما جاءت املوافقة بدرجة عالية على أنَّ امتالك 
منسويّب الُكلية للخربات والكفاءات املهنية العالية يرفع 
النتائج  وأوضحت  الصالحيات،  تفويض  مستوى  من 
املوافقة بدرجة متوسطة على إاتحة القيادات األكادميية 

احلرية للمفوض إليه يف ُصنع القرارات، كما تبنّي وجود 
عالقة طردية متوسطة ذات داللة إحصائية بني تفويض 
الرتبية  التنظيمية يف ُكلية  اهلياكل  الصالحيات ووضوح 

جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
Okon-(  دراسة أوكنجو وأونني وأوكاكا   وهدفت
على  التعرُّف  إىل   )go & Onen & Okaka 2019

األقسام  رؤساء  قبل  من  املقدمة  والتقارير  الشكاوى 
فيما يتعلق بتدهور جودة التدريس، والبحث، واملشاركة 
قد  واليت  أوغندا،  يف  احلكومية  اجلامعات  يف  اجملتمعية 
تنبع من األساليب املستخدمة يف صنع القرار من قبل 
أبرز  وجاءت  األقسام،  ورؤساء  األكادمييني  العمداء 
 )٪63.7( بنسبة  الدراسة  عينة  أفراد  موافقة  النتائج: 

التفويض. ميارسون  ال  العمداء  أنَّ  على 
اثلثًا: منهجية الدراسة وإجراءاهتا:

منهج الدراسة:	 
 انطالقًا من طبيعة الدراسة، ويف ضوء هدفها الرئيس 
املتمثل يف التعرف على إدارة التفويض وعالقتها ابملساءلة 
اإلدارية يف اجلامعات األهلية مبدينة الرايض يف ضوء رؤية 
املنهج  استخدام  مت  السعودية 2030،  العربية  اململكة 

الوصفي أبسلوبه االرتباطي.
جمتمع الدراسة:- 

 تكّون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس 
ومن يف حكمهم يف اجلامعات األهلية مبدينة الرايض، 
وذلك  تدريس  هيئة  عضو  عددهم )1395(  والبالغ 
وفًقا إلحصائية أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم 

)إحصائية وزارة التعليم، 2018م(.
عينة الدراسة:- 

العشوائية  ابلطريقة  الدراسة  عينة  أفراد  اختيار  مت   
البسيطة من جمتمع الدراسة الُكلي، وبناًء على جدول 
(Krejcie,R and Morgan) لتحديد حجم العينة، بلغ 

تدريس.  هيئة  )302( عضو  الدراسة  عينة  أفراد  عدد 
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اجلامعات  يف  اخلربة  )سنوات  متغري  حتديد  مت  كما 
تفصيل  ومُيكن  الدراسة،  عينة  أفراد  لوصف  األهلية( 

يلي: فيما  ذلك 
جدول )1( خصائص أفراد عينة الدراسة

سنوات اخلدمة يف اجلامعة األهلية

سنوات اخلدمة يف اجلامعة 

األهلية

النسبة املئويةالتكرار

36%5109 سنوات فأقل

42.1%127من 6 إىل 10 سنوات

21.9٪66أكثر من 10 سنوات

100٪302اجملموع

من   )%42.1( أنَّ   )1( السابق  اجلدول  من  ويتبني   
 10 إىل   6 )من  خربهتم  الدراسة  عينة  أفراد  إمجايل 
أفراد  إمجايل  من   )%36( أنَّ  سنوات(، يف حني وجد 
عينة الدراسة خربهتم )5 سنوات فأقل(، بينما تبني أنَّ 
نسبة )21,9%( من إمجايل أفراد عينة الدراسة خربهتم 

سنوات(.  10 من  )أكثر 
أداة الدراسة:- 

االستبانة  استخدام  مت  الدراسة  أهداف  لتحقيق   
الدراسة  أفراد عينة  املعلومات والبياانت من  أداًة جلمع 
وأهدافها،  الدراسة،  طبيعة  ملناسبتها  وذلك  احلالية؛ 
ومنهجها، واإلجابة عن تساؤالهتا، إضافة إىل إمكانية 
مجيع البياانت من شطري الرجال والنساء، وقد تكّونت 

أجزاء: ثالثة  من  النهائية  االستبانة يف صورهتا 
 اجلزء األول: ويتضمن تهيًدا ابلتعريف مبصطلحات 
الدراسة، والتعهد بَضمان سريّة املعلومات واحلفاظ على 
خصوصية البياانت املقدمة من ِقبل أفراد عينة الدراسة.

اجلزء الثاين: وتضمن متغري الدراسة الوحيد واملتمثل 
يف: )سنوات اخلدمة يف اجلامعة األهلية(. 

على  موزعة  عبارة   )24( وتضمن  الثالث:  اجلزء 
ومها: أساسيني  حمورين 

يف  التفويض  إدارة  ممارسة  مستوى  األول:  احملور 
اجلامعات األهلية مبدينة الرايض، وتضمن )12( عبارة.

يف  اإلدارية  املساءلة  تطبيق  درجة  الثاين:  احملور 
اجلامعات األهلية مبدينة الرايض، وتضمن )12( عبارة.

صدق أداة الدراسة:	•
مدى  على  للتعرف  األداة  صدق  من  التأكد  مت   
مناسبتها لقياس ما أُِعّدت لقياسه، وقد مت التحقق من 
صدق االستبانة من خالل الصدق الظاهري، وصدق 

اآليت: النحو  على  وذلك  الداخلي  االتساق 
االستبانة  ُعرضت  الظاهري  الصدق  من  للتحقق   
املتخصصني  احملّكمني  من  عدد  على  األولية  بصورهتا 
يف جمال موضوع الدراسة؛ لتقومي االستبانة واحلكم على 
الدراسة ويف  أهداف  لتحقيق  جودهتا ومدى مالءمتها 

املناسبة. التعديالت  إجراء  احملّكمني مت  آراء  ضوء 
 وللتعرف على صدق االتساق الداخلي مت استخدام 
معامل االرتباط بريسون للتعرُّف على مدى ارتباط كل 
للمحور  الُكلية  ابلدرجة  االستبانة  عبارات  من  عبارة 

الذي تنتمي إليه، ومُيكن إيضاح ذلك فيما يلي:
جدول )2( معامالت االرتباط لعبارات حماور االستبانة مع الدرجة 

الُكلية للمحور الذي تنتمي إليه

احملور األول: مستوى ممارسة إدارة التفويض يف اجلامعات األهلية 
مبدينة الرايض.

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

1**0.6815**0.8229**0.789

2**0.7036**0.76510**0.755

3**0.7587**0.80411**0.777

4**0.8298**0.82912**0.776

احملور الثاين: درجة تطبيق املساءلة اإلدارية يف اجلامعات األهلية مبدينة 
الرايض.

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

1**0.7255**0.8809**0.856

2**0.7716**0.88210**0.859

3**0.8337**0.86611**0.823

4**0.8898**0.87012**0.835

** دالة عند مستوى الداللة 0.01 فأقل.
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معامـل  قـيم  أنَّ   )2( السابق  اجلدول  من  يتضح   
الذي  للمحور  الكليـة  الدرجـة  مـع  عبـارة  ارتبـاط كـل 
تنتمي إليه موجبـة ودالـة إحـصائًيا عند مستوى الداللة 
تتمتع  الدراسة  أنَّ حماور  إىل  يشري  مما  فأقل،   )0.01(
بدرجة عالية جًدا من الصدق، وعليه فإنَّ هذه النتيجة 
تبني صدق عبارات حماور االستبانة وصالحيتها للتطبيق 

امليداين.
ثبات أداة الدراسة:	•

Chron- ) مت استخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ 
bach Alpha( للتأكد من ثبات أداة الدراسة، وُيكن 

حماور  من  حموٍر  لكلِّ  الثبات  معامالت  قيم  إيضاح 
يلي: فيما  االستبانة 

 جدول )3( معامل ألفاكرونباخ لقياس ثبات االستبانة

عدد حماور االستبانةم
العبارات

معامل 
الثبات

مستوى ممارسة إدارة التفويض يف 1
120.939اجلامعات األهلية مبدينة الرايض.

درجة تطبيق املساءلة اإلدارية يف اجلامعات 2
120.962األهلية مبدينة الرايض.

الثبات 
240.968العام

 يتبني من اجلدول السابق )3( أنَّ معامل الثبات حملاور 
الدراسة عاٍل؛ حيث يرتاوح ما بني )0.962-0.939(، 
وبلغت قيمة معامل الثبات العام )0.968(، وهي قيمة 
ثبات عالية تؤكد صالحية أداة الدراسة للتطبيق امليداين.

أساليب املعاجلة اإلحصائية:
 لتحديد فئات مقياس ليكرت اخلماسي املستخدم 
يف حماور الدراسة، مت حساب املدى وذلك من خالل 
األدىن  احلّد   –  )5( األعلى  احلّد   = املدى  معادلة: 
من خالل  الفئة  طول  مت حساب  )4(، كما   =  )1(
معادلة: طول الفئة = املدى )4( ÷ عدد الفئات )5( 

.)0,80(  =

إىل  التوّصل  مت  السابقة،  املعادالت  خالل  ومن   
يلي: فيما  إيضاحها  وُيكن  املقياس،  فئات  حدود 

 جدول )4( تقسيم فئات املقياس وفقاً ملقياس ليكرت اخلماسي
حدود الفئةدرجة املوافقةالفئة

إىلمن

4,215عالية جًدااخلامسة

الرابعة
عالية

3,414,20

2,613,40متوسطةالثالثة

1,812,60منخفضةالثانية

11,80منخفضة جًدااألوىل

مت  اليت  البياانت  وحتليل  الدراسة،  أغراض  وخلدمة   
مجعها من خالل األداة يف اجلانب امليداين، اسُتخدمت 
أفراد  اجتاهات  ملعرفة  اإلحصائية؛  األساليب  من  عدد 
وهي:  املطروحة،  التساؤالت  حول  الدراسة  جمتمع 
التكرارات والنسب املئوية، املتوسط احلسايب، االحنراف 
املعياري، معامل االرتباط بريسون، معامل ألفا كرونباخ، 
 Smirnov-Kolmogorov( الطبيعي  التوزيع  اختبار 
Wal--Kruskall( اختبار كروسكال واليس ،)testst

.)lis

رابعاً: نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها: 
إدارة  ممارسة  مستوى  ما  األول:  السؤال  إجابة 
من  الرايض  مبدينة  األهلية  اجلامعات  يف  التفويض 
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ومن يف حكمهم؟
يف  التفويض  إدارة  ممارسة  مستوى  على  للتعرُّف   
اجلامعات األهلية مبدينة الرايض من وجهة نظر أعضاء 
هيئة التدريس ومن يف حكمهم مت حساب التكرارات، 
وجاءت  املعيارية،  واالحنرافات  احلسابية،  واملتوسطات 

اآليت:   النحو  على  النتائج 
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جدول )5( استجاابت أفراد عينة الدراسة على العبارات املتعلقة مبحور مستوى ممارسة إدارة التفويض يف اجلامعات األهلية مبدينة الرايض 

العبارةم

درجة املوافقة

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
درجة الرتتيباملعياري

املوافقة
عالية جدًاعاليةمتوسطةمنخفضةمنخفضة جدًا

%ك%ك%ك%ك%ك

تتناسب الصالحيات املفوضة 2
مع خربات ومهارات املفوض 

إليه.

عالية20.7626421.214949.38126.84.000.791

تُفوض القيادات األكادميية 1
بعض الصالحيات ملن ينوب 

عنهم يف حال غياهبم.

عالية10.3113.66019.915049.78026.53.980.802

حُتدد القيادات األكادميية 3
األهداف املرجوة من عملية 

تفويض الصالحيات.

عالية20.7936621.9148497725.53.960.813

ُيسهم تفويض الصالحيات 10
يف سرعة إجناز العمليات 

اإلدارية.

عالية20.782.68728.812842.47725.53.890.844

تُوثَّق مجيع الصالحيات 5
املفوضة خبطاابت رمسية 
ومعلنة ملنسويّب اجلامعة.

عالية62938327.513243.77223.83.840.895

َتنح القيادات األكادميية 4
منسويّب اجلامعة الصالحيات 

الكافية للمهام املفوضة.

عالية51.7134.37825.814648.36019.93.800.866

تـَُتابع القيادات األكادميية 7
أداء منسويّب اجلامعة للمهام 

املفوضة.

عالية31206.68628.5133446019.93.750.887

تُقّوم القيادات األكادميية 12
أداء منسويّب اجلامعة للمهام 

املفوضة بعد إجنازها.

عالية41.31869130.112641.76320.93.750.908

تتوافر قنوات اتصال فّعالة 6
بني القيادات األكادميية 

واملفوض إليه.

عالية82.6237.67725.512240.47223.83.750.999

ُيساءل منسوبو اجلامعة عن 11
نتائج املهام املفوضة.

عالية31165.310835.812140.15417.93.690.8610

َتنح القيادات األكادميية 8
احلرية للمفوض إليه يف 

اختيار األسلوب املناسب 
لتنفيذ املهام املفوضة.

عالية62165.310635.112641.74815.93.640.8811

َتنح القيادات األكادميية 9
احلرية للمفوض إليه يف صنع 

القرارات.

عالية72.318610835.812340.74615.23.610.9012

عالية3.810.67املتوسط احلسايب العام
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 يتضح من اجلدول السابق )5( موافقة أفراد عينة 
الدراسة على مستوى ممارسة إدارة التفويض يف 

اجلامعات األهلية مبدينة الرايض بدرجة عالية؛ حيث 
بلغ متوسط املوافقة العام )3.81 من 5(، كما بلغ 
االحنراف املعياري العام )0.67( والذي ُيشري إىل 

جتانس استجاابت أفراد عينة الدراسة حول عبارات 
هذا احملور. وتفسر هذه النتيجة بوجود مستوى عاٍل 

من اإلدراك والوعي لدى القيادات األكاديية يف 
اجلامعات األهلية مبدينة الرايض، إال أنَّ ممارسة إدارة 
التفويض مل تصل للمستوى األعلى يف ُسلَّم الرتتيب، 

وتشري هذه النتيجة إىل ضرورة رفع مستوى تفعيل 
ممارسة إدارة التفويض؛ لالستفادة منها يف حتقيق 

أهدافها اليت وجدت ألجلها.
 وتدعم هذه النتيجة ما توصلت إليه بعض الدراسات 
كدراسة اهللّيل )2017م( اليت بّينت أبن واقع ممارسة 
الصالحيات  لتفويض  حائل  جبامعة  اإلدارية  القيادات 
جاء بدرجة عالية، واحلريب )2019م( اليت أشارت إىل 
أنَّ مستوى تفويض الصالحيات يف كلية الرتبية جبامعة 

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية جاء بدرجة عالية.
بعض  إليه  توصلت  ما  النتيجة  هذه  ختالف  بينما   
إىل  أشارت  اليت  )2017م(  الزبن  الدراسات كدراسة 
السلطة جاءت  لتفويض  األكادييني  القادة  أنَّ ممارسة 
Okon- وأوكاكا  وأونني  وأوكنجو  متوسطة،  )بدرجة 
go & Onestn & Okaka( )2019م( اليت أوضحت 

موافقة أفراد عينتها على عدم ممارسة العمداء للتفويض 
.)%63،7( بنسبة 

كما يتضح وجود تقارب يف درجة موافقة أفراد   
الدراسة حول عبارات هذا احملور؛ حيث جاءت  عينة 
املوافقة على مجيع الفقرات بدرجة عالية؛ حيث تراوحت 
املتوسطات احلسابية من )3.61 إىل 4.0( من )5(.

وُيكن إيضاح أعلى وأقل عبارة يف هذا احملور حبسب 
املتوسط  وحبسب  عليها،  الدراسة  عينة  أفراد  موافقة 

منها كاآليت: لكلٍّ  احلسايب 
جاءت العبارة رقم )2( وهي: “تتناسب الصالحيات 
ابملرتبة  إليه”  املفوض  ومهارات  خربات  مع  املفوضة 
األوىل، ومبتوسط حسايب بلغ )4.00 من 5(، مما يشري 
إىل املوافقة بدرجة عالية، كما ُيشري االحنراف املعياري 
البالغ )0.79( إىل جتانس استجاابت أفراد عينة الدراسة. 
وتشري هذه النتيجة إىل مراعاة القيادات األكادميية   
ملناسبة املهام املفوضة مع قدرات وخربات املفوض إليه؛ 
وذلك لضمان جناح تلك املهام؛ حيث إنَّ منح بعض 
الصالحيات ألفراد ال ميلكون خربات كافية، وقدرات 
يف  خلل  حبدوث  يتسبب  قد  املفوضة  للمهام  مناسبة 
آليات العمل، مما قد يؤثر على جودة أداء املهام املفوضة، 
ومُيكن أن تُعزى هذه النتيجة إىل امتالك منسويب اجلامعة 
الدراسة  جمال  لكون  مناسبة  وخربات  جيدة،  ملهارات 
يتضمن أعضاء هيئة  العايل، والذي  التعليم  احلالية هو 
تدريس على قدٍر عاٍل من القدرات والكفاءات العلمية 
األمر الذي يرتتب عليه منحهم املزيد من الصالحيات 

اليت تتناسب مع خرباهتم ومهاراهتم.
 وتدعم هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسة احلريب 	 

الُكلية  منسويب  امتالك  أبن  أوضحت  اليت  )2019م( 
مستوى  من  يرفع  العالية  املهنية  والكفاءات  للخربات 

عالية. بدرجة  وذلك  الصالحيات  تفويض 
القيادات  “َتنح  وهي:   )9( رقم  العبارة  جاءت 
القرارات”  صنع  يف  إليه  للمفوض  احلرية  األكادميية 
ابملرتبة الثانية عشرة، ومبتوسط حسايب بلغ )3.61 من 
5(، مما يشري إىل املوافقة بدرجة عالية، كما ُيشري االحنراف 
املعياري البالغ )0.90( إىل جتانس استجاابت أفراد عينة 

الدراسة.
وتشري هذه النتيجة إىل وجود اهتماٍم عاٍل من ِقبل 
احلرية  مبنح  األهلية  اجلامعات  يف  األكادميية  القيادات 
يف صنع القرارات للمفوض إليه، مما يدل على وصول 
القيادات إىل مستوى عاٍل من ممارسة التفويض والذي 
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يتمثل يف منح كامل الصالحيات للمفوض إليه يف صنع 
التعليم  جمال  لكون  النتيجة  هذه  تعزى  وقد  القرارات، 
العايل يتضمن كفاءات علمية ومهنية على مستوى عاٍل، 
مما يسهم يف توفر مستوى من الثقة يتيح للقيادات منح 
املفوض إليه فرصة إلجياد حلول مبتكرة للمشكالت اليت 
يتعرض هلا، مع التشجيع على تطوير أسلوب أداء املهام 
املفوضة وحتسني األداء، إال أهنا مل تصل إىل درجة عالية 
القيادات من  يُعزى ذلك إىل ختوف بعض  جًدا، وقد 

املساءلة من قبل املستوايت اإلدارية الُعليا. 
اهللّيل  دراسة  إليه  توصلت  ما  النتيجة  هذه  وتدعم 
القيادات  منح  على  ابملوافقة  أشارت  اليت  )2017م( 
مرونة مناسبة للموظفات يف اختاذ القرارات بدرجة عالية 

واليت تُعدُّ جزًءا من عملية صنع القرارات. 
بعض  إليه  توصلت  ما  النتيجة  هذه  ختالف  بينما 

أوضحت  اليت  )2019م(  احلريب  الدراسات كدراسة 
يف  إليه  للمفوض  احلرية  تنح  األكادميية  القيادات  أبنَّ 
ُصنع القرارات بدرجة متوسطة، والزبن )2017م( اليت 
بدرجة متوسطة حول  أفراد عينتها  أشارت إىل موافقة 
مسامهة التفويض يف مشاركة أعضاء هيئة التدريس بُصنع 

ابجلامعة. املتعلقة  القرارات 
إجابة السؤال الثاين: ما درجة تطبيق املساءلة اإلدارية 
نظر  وجهة  من  الرايض  مبدينة  األهلية  اجلامعات  يف 

أفراد عينة الدراسة؟ 
يف  اإلدارية  املساءلة  تطبيق  درجة  على  للتعرُّف   
اجلامعات األهلية مبدينة الرايض من وجهة نظر أعضاء 
هيئة التدريس ومن يف حكمهم مت حساب التكرارات، 
وجاءت  املعيارية،  واالحنرافات  احلسابية،  واملتوسطات 

اآليت:  النحو  على  النتائج 
جدول )6( استجاابت أفراد عينة الدراسة على العبارات املتعلقة مبحور درجة تطبيق املساءلة اإلدارية يف اجلامعات األهلية مبدينة الرايض

العبارةم

درجة املوافقة

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
درجة الرتتيباملعياري

املوافقة
عالية جدًاعاليةمتوسطةمنخفضةمنخفضة جدًا

%ك%ك%ك%ك%ك

تقوم املساءلة اإلدارية يف 1
اجلامعة بناًء على إجراءات 

حمددة.

عالية3182.68327.515350.75518.23.820.791

تقوم املساءلة اإلدارية يف 2
اجلامعة بناء على إجراءات 

معلنة.

عالية51.7113.69431.113444.45819.23.760.862

ُيساءل منسوبو اجلامعة وفًقا 4
للمهام الوظيفية املستمدة من 

الوصف الوظيفي.

عالية10.3196.39230.513143.45919.53.750.853

توفر إدارة اجلامعة كافة اللوائح 7
واألنظمة ملنسوبيها.

عالية20.7206.69631.812541.45919.53.730.874

يوجد وصف وظيفي واضح 3
لكل مسمى وظيفي.

عالية10.3206.610534.811337.46320.93.720.885

يتم إصدار تقارير دورية عن 12
مستوى أداء منسويب اجلامعة.

عالية62175.69631.812140.16220.53.720.926

ُيساءل منسوبو اجلامعة وفًقا 5
ملعايري معلنة.

عالية20.718610133.412742.15417.93.710.857

تتم إجراءات املساءلة اإلدارية 6
ملنسويب اجلامعة بعدالة.

عالية51.7175.69832.5130435217.23.690.888
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تقوم املساءلة اإلدارية ملنسويّب 9
اجلامعة بناء على معلومات 

موثقة.

عالية20.7227.310835.810936.16120.23.680.909

توجد الئحة جزاء واضحة 8
ومعلنة ملخالفة اللوائح واألنظمة 

ابجلامعة.

عالية31206.610434.412340.75217.23.670.8710

ُيساءل منسوبو اجلامعة بناء 10
على النتائج احملققة.

عالية51.7247.910334.111839.15217.23.620.9211

ُيساءل منسوبو اجلامعة مباشرة 11
بعد وقوع اخلطأ.

عالية31258.310936.111538.15016.63.610.8912

عالية3.710.74املتوسط احلسايب العام

عينة  أفراد  موافقة   )6( السابق  اجلدول  من  يتضح 
يف  اإلدارية  املساءلة  تطبيق  درجة  أنَّ  على  الدراسة 
عالية؛ حيث  الرايض جاءت  اجلامعات األهلية مبدينة 
بلغ  5(، كما  من   3.71( العام  املوافقة  متوسط  بلغ 
االحنراف املعياري العام )0.74( والذي ُيشري إىل جتانس 
استجاابت أفراد عينة الدراسة حول عبارات هذا احملور. 
وتفسر هذه النتيجة ابهتمام القيادات األكاديية بتطبيق 
العمل  ضبط  يف  دور  من  متلكه  ملا  اإلدارية  املساءلة 
اإلداري، وإدراكهم أبمهيتها يف جتويد األعمال، وابلرغم 
ا مل تصل  من تطبيق املساءلة اإلدارية بدرجة عالية فإنَّ
ألعلى مستوايهتا، مما قد يشري إىل ضرورة أخذ القيادات 
النتيجة جبدية والسعي لتطبيق املساءلة  األكاديية هذه 
بصورة أفضل للوصول إىل املستوى األعلى من اجلودة، 

اجلامعي. النظام  وحوكمة 

بعض  إليه  توصلت  ما  النتيجة  هذه  وختالف 
أشارت  اليت  )2017م(  احمليميد  الدراسات كدراسة 
للموظفات مبركز دراسة  املساءلة اإلدارية  إىل أن درجة 
اإلسالمية  سعود  بن  حممد  اإلمام  جبامعة  الطالبات 
أوضحت  اليت  والغيهب )2017م(  متوسطة،  جاءت 
يف  اإلدارايت  للموظفات  اإلدارية  املساءلة  واقع  أبن 
بدرجة  جاء  اإلسالمية  سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة 
ممارسة  أبنَّ  بينت  اليت  )2017م(  وخليفة  منخفضة، 

متوسطة. بدرجة  جاءت  اإلدارية  املساءلة 

احملور 	  هذا  يف  عبارة  وأقل  أعلى  إيضاح  ومُيكن 
وحبسب  عليها،  الدراسة  عينة  أفراد  موافقة  حبسب 

يلي: منها كما  لكٍل  احلسايب  املتوسط 
املساءلة  “تقوم  وهي:   )1( رقم  العبارة  جاءت 
اإلدارية يف اجلامعة بناء على إجراءات حمددة” ابملرتبة 
األوىل، ومبتوسط حسايب بلغ )3.82 من 5( مما يشري 
إىل املوافقة بدرجة عالية، كما ُيشري االحنراف املعياري 
البالغ )0.79( إىل جتانس استجاابت أفراد عينة الدراسة 

العبارة. حول هذه 
 وتفسر هذه النتيجة حبرص اجلامعة على توفري كافة 
نظام  مبمارسة  القيام  عند  املتبعة  والقواعد  اإلجراءات 
املساءلة اإلدارية ملنسوبيها، واليت تقوم بناء عليها وال خترج 
عن إطارها حتت أي ظرف، وقد تُعزى هذه النتيجة إىل 
اهتمام إدارات التعليم والتعليم العايل يف اآلونة األخرية 
إبجياد نظام مساءلة وحماسبية وشفافية عالية للوصول إىل 
احلوكمة، واليت تسعى رؤية اململكة 2030 إىل تطبيقها 

يف القطاعات كافة منها قطاع التعليم العايل. 
بعض 	  إليه  توصلت  ما  النتيجة  هذه  وختالف 

الدراسات كدراسة الغيهب )2017م( اليت أشارت إىل 
للمساءلة اإلدارية داخل اجلامعة  آليات واضحة  وجود 
أوضحت  اليت  )2017م(  وخليفة  منخفضة،  بدرجة 
أبن اجلامعة توفر آليات املساءلة اإلدارية بصورة واضحة 

متوسطة.  بدرجة 
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“ُيساءل  وهي:   )11( رقم  العبارة  جاءت  كما 
منسوبو اجلامعة مباشرة بعد وقوع اخلطأ” ابملرتبة الثانية 
عشر، ومبتوسط حسايب بلغ )3.61 من 5(، مما يشري 
إىل املوافقة بدرجة عالية، كما ُيشري االحنراف املعياري 
البالغ )0.89( إىل جتانس استجاابت أفراد عينة الدراسة 

حيال هذه العبارة.
األكادميية  القيادات  ابهتمام  النتيجة  هذه  وتفسر 
ابتباع مبادئ املساءلة اإلدارية واليت تتضمن املباشرة يف 
السعي للتأكد من تنفيذ املهام حسب ما خطط واتفق 
اجلزاء،  تطبيق  قبل  النقص  على  التعرف  ألجل  عليه؛ 
وقد يُعزى ذلك إىل إدراك القيادات األكادميية بضرورة 
عدم  يكفل  مما  املساءلة  إجراءات  تطبيق  يف  املسارعة 

تفاقمها. ومينع  األخطاء  تكرار 
بعض  إليه  توصلت  ما  النتيجة  هذه  وختالف    
والغيهب  )2017م(  احمليميد  كدراسيّت  الدراسات 
على  حترص  اإلدارة  أبن  أوضحتا  اللتني  )2017م( 
املساءلة بعد ثبوت اخلطأ مباشرة وذلك بدرجة متوسطة.

إدارة  بني  العالقة  ما  الثالث:  السؤال  إجابة 
األهلية  اجلامعات  يف  اإلدارية  واملساءلة  التفويض 
مبدينة الرايض يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية 

2030؟
 للتعرُّف على العالقة بني إدارة التفويض واملساءلة 
اإلدارية يف اجلامعات األهلية مبدينة الرايض يف ضوء رؤية 
معامل  حساب  مت   ،2030 السعودية  العربية  اململكة 

االرتباط بريسون، وجاءت النتائج على النحو اآليت:
 جدول )7( إدارة التفويض وعالقتها ابملساءلة اإلدارية يف اجلامعات 

األهلية مبدينة الرايض يف ضوء رؤية اململكة العربية السعودية
إدارة 

التفويض
املساءلة اإلدارية

قيمة معامل ارتباط 
بريسون

مستوى 
الداللة

القرار االحصائي

توجد عالقة طردية ذات 0.7670.01**
داللة إحصائية

)**(دالة عند مستوى الداللة )0.01( فأقل.

 

عالقة  وجود  السابق )7(  اجلدول  من  يتضح 
اإلدارية  واملساءلة  التفويض  إدارة  بني  طردية  ارتباطية 
يف اجلامعات األهلية مبدينة الرايض؛ حيث بلغت قيمة 
معامل االرتباط بريسون )0.767( واليت ترتاوح ما بني 
),7 – أقل من 1(، مما يشري إىل أنَّ العالقة الطردية 
جاءت بدرجة قوية، ويتضح من ذلك أبنه كلما تبّنت 
فإنَّه  فعَّال،  إداري  التفويض كأسلوٍب  اجلامعة  إدارة 
اإلدارية  املساءلة  نظام  تطبيق  درجة  ارتفاع  إىل  يؤدِّي 
يف اجلامعات األهلية مبدينة الرايض، والعكس صحيح.
 وتفسر هذه النتيجة أبنا عالقة طردية قوية منطقية؛ 
من  التفويض  إدارة  ممارسة  مستوى  ارتفع  ألنَّه كلما 
درجة  ارتفعت  ابجلامعة،  األكاديية  القيادات  جانب 
تطبيق املساءلة اإلدارية؛ لضمان عدم إساءة استخدام 
تؤدِّي  قد  مناسبة  غري  قرارات  إصدار  أو  الصالحيات 
إىل حدوث إشكالية يف أداء املهام واألعمال، وهو من 
األهداف اليت تسعى هلا رؤية اململكة 2030 من خالل 
البديلة  القيادات  التفويض اليت تعمل على جتهيز  إدارة 
لتكون مهيأة لتويل زمام األمور يف املستقبل مع مراعاة 
املساءلة  وإجراء  املفوضة  املهام  لكل  والفحص  التثبت 
اليت تكفل حرص القيادات واألتباع على الدقة يف إمتام 

العمل حسب ما خطط له.
الرابع: هل هناك فروق ذات داللة  السؤال   إجابة 
إحصائية عند مستوى الداللة )0.05( فأقل بني آراء 
ودرجة  التفويض  إدارة  مستوى  الدراسة حول  أفراد 
تطبيق املساءلة اإلدارية يف اجلامعات األهلية مبدينة 
اجلامعات  يف  اخلربة  )سنوات  ملتغري  تعزى  الرايض 

األهلية(؟ 
 للتأكد من مدى اعتدالية توزيع البياانت مت إجراء 
Kolmogorov-Smirn- الطبيعي  التوزيع  )اختبار 
ov testst( ملعرفة ما إذا كانت البياانت اخلاصة مبحاور 

الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي أم ال، وجاءت النتائج على 
النحو اآليت: 
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Kolmogorov-Smirn-( اختبار التوزيع الطبيعي )8 )جدول 
 )ov Testst

شابريوكوجملروف-مسنروف

درجة اإلحصائية
احلرية

مستوى 
درجة اإلحصائيةالداللة

احلرية
مستوى 
الداللة

مستوى ممارسة إدارة 
التفويض يف اجلامعات 
األهلية مبدينة الرايض

0.103020.010.963020.01

درجة تطبيق املساءلة 
اإلدارية يف اجلامعات 
األهلية مبدينة الرايض

0.903020.010.963020.01

مستوى  قيم  أنَّ   )8( السابق  اجلدول  من  يتبني 

املعنوية أقل من )0,05(، وهذا يدل على أنَّ البياانت 
ال تتبع التوزيع الطبيعي، وبناء على هذه النتائج يتضح 
أنَّ االختبارات املناسبة إلجراء اختبار الفروق اإلحصائية 
هي االختبارات الالمعلمية وفق شرط التوزيع الطبيعي.

 ولإلجابة على هذا السؤال مت اختبار كروسكال 	 
النتائج  إيضاح  وميكن   ،)Kruskall	Wallis( واليس 

يلي:  فيما 
اجلامعة  يف  اخلربة  )سنوات  متغري  ابختالف  الفروق 

األهلية(:
جدول )9( اختبار كروسكال واليس )Wallis-Kruskall( للفروق بني متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة على مستوى كل حمور تبعاً ملتغري سنوات اخلربة يف 

األهلية. اجلامعة 

مستوى الداللة*قيمة مربع كايمتوسط الرتبالعددسنوات اخلربة يف اجلامعة األهليةاحملور
الداللة 

اإلحصائية
مستوى ممارسة إدارة التفويض 

يف اجلامعات األهلية مبدينة 

الرايض.

5109161.83 سنوات فأقل

3.490.18
غري دالة 

إحصائًيا
127140.94من 6 إىل 10 سنوات

66154.77أكثر من 10 سنوات

درجة تطبيق املساءلة اإلدارية 

يف اجلامعات األهلية مبدينة 

الرايض.

5109160.16 سنوات فأقل

1.840.40
غري دالة 

إحصائًيا
127148.39من 6 إىل 10 سنوات

66143.18أكثر من 10 سنوات

فروق  وجود  عدم   )9( السابق  اجلدول  من  يتضح 
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.05( بني 
حول  الدراسة  أفراد  الستجاابت  احلسابية  املتوسطات 
تطبيق  ودرجة  التفويض،  إدارة  ممارسة  مستوى  حمورّي 
الرايض  مبدينة  األهلية  اجلامعات  يف  اإلدارية  املساءلة 
تُعزى ملتغري )سنوات اخلربة يف اجلامعة األهلية(؛ حيث 
 )0.40  ،0.18( بلغ  احملاور  هلذه  الداللة  مستوى  إنَّ 
وهو أكرب من )0.05(.وتفسر هذه النتيجة أبنَّ إدراك 
ووعي أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس ومن 
يف حكمهم ملستوى ممارسة إدارة التفويض يف اجلامعات 
اجلامعات  يف  اإلدارية  املساءلة  تطبيق  ودرجة  األهلية، 
من  للتأكد  إىل سنوات خربة كبرية  يتطلب  ال  األهلية 

عملية. بصورة  حتققها 
وختالف هذه النتيجة ما توصلت إليه دراسة الغيهب 
داللة  ذات  فروق  وجود  أوضحت  اليت  )2017م( 
متغري  إىل  تعزى  اإلدارية  املساءلة  واقع  حول  إحصائية 
 5 من  )أقل  خدمتهن  من  لصاحل  اخلدمة(  )سنوات 

سنوات(. 
خامًسا: توصيات الدراسة:

بناء على نتائج الدراسة واليت بينت العالقة االرتباطية 	 
الطردية والقوية بني إدارة التفويض واملساءلة اإلدارية 

يف اجلامعات األهلية مبدينة الرايض يوصى بـ:
العمل على تعزيز مناسبة الصالحيات املفوضة ملهارات 	 

والقدرات  اخلربات  وتعزيز  إليه،  املفوض  وقدرات 
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على  التعرف  خالل  من  وذلك  اجلامعة،  ملنسويّب 
مهارات كل فرد وتفويضه للصالحيات املتناسبة مع 

قدراته. 
العمل على منح منسويب اجلامعة صالحيات كاملة 	 

وذلك  املفوضة،  ابملهام  املتعلقة  القرارات  يف صنع 
من خالل البدء بتفويض صنع القرار للمهام األقل 
األكثر  ابملهام  وصواًل  اجلامعة  على  وأتثريًا  أمهية 

أمهية.
االهتمام ابستدامة توفر اإلجراءات واآلليات املتعلقة 	 

إيضاحها  خالل  من  اإلدارية،  املساءلة  بنظام 
االطالع  وإاتحة  اجلامعة،  ملنسويّب  ودقة  بشفافية 
والتحديث  للجامعة،  اإللكرتوين  املوقع  يف  عليها 
حديثة. وإجراءات  آليات  وجود  حال  يف  املستمر 

تعزيز مبدأ املباشرة يف تطبيق اجلزاء، وذلك من خالل 	 
منسويب  منح  مع  اخلطأ،  وقوع  عند  فورًا  املساءلة 
اجلامعة فرصة كافية ملناقشة اجلزاء الذي قرر عليهم. 

مقرتحات للدراسات املستقبلية: 
اجلامعات  يف  احلالية  للدراسة  مماثلة  دراسة  إجراء   -

احلكومية. 
- إجراء دراسة تتناول دور تفعيل التفويض يف حتسني 

واألهلية. احلكومية  األكادميي ابجلامعات  األداء 
- إجراء دراسة تتناول أثر الشفافية اإلدارية على إجراءات 

وآليات املساءلة اإلدارية ابجلامعات األهلية.
املساءلة  تطبيق  درجة  تتناول  مقارنة  دراسة  إجراء   -
مبدينة  واألهلية  احلكومية  اجلامعات  يف  اإلدارية 

الرايض. 
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 فاعلية برانمج إرشادي قائم على الفاعلية الذاتية لتنمية مشاركة الشباب السعودي  
يف حتقيق رؤية اململكة 2030

د. عبد العزيز حجي العنزي 
األستاذ املشارك بقسم الرتبية وعلم النفس- جامعة تبوك 

The effectiveness of a mentorship program based on self-efficacy to develop 
the participation of Saudi youth in achieving the Kingdom’s vision 2030

Dr. Abdul Aziz Hajji Al-Anzi
Associate Professor, Department of Education and Psychology, Tabouk University

رؤية  الشباب،  مشاركة  إرشادي،  برانمج  املفتاحية:  الكلمات 
اململكة 2030.

يف  الشباب  لتأهيل  السعودية  العربية  اململكة  حترص  امللخص: 
رؤية  الذي حيقق  األمر  احلقيقية؛  التنمية  قاطرة  لقيادة  اجملاالت كافة 
وتطبيق  بناء   إىل   البحث  هدف  لذلك  ابلتنمية،   2030 اململكة 
الشباب  مشاركة  لتنمية  الذاتية  الفاعلية  على  قائم  إرشادي  برانمج 
شبه  املنهج  على  البحث  واعتمد   ،2030 اململكة  رؤية  حتقيق  يف 
التجرييب، ومت تصميم مقياس مشاركة الشباب يف حتقيق رؤية اململكة 
2030، وتكوَّنت عينة الدراسة من )30( شااًب جامعيًّا، مت تقسيمهم 
التحقق من تكافؤهم، وخضعت  إىل جمموعتني جتريبية وضابطة  مع 
للقياس  اجملموعتان  وخضعت  اإلرشادي  للربانمج  التجريبية  اجملموعة 
البعدي واجملموعة التجريبية للقياسات التتبعية، وأظهرت النتائج وجود 
فروق بني متوسط رتب اجملموعة التجريبية والضابطة ابلقياس البعدي 
اجملموعة  ابجتاه   2030 اململكة  رؤية  بتحقيق  الشباب  مشاركة  يف 
التجريبية، كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط 
رتب درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف مشاركة الشباب بتحقيق رؤية 
)بعد  والتتبعي  البعدي  ابلقياس  الربانمج  انتهاء  بعد  اململكة 2030 
شهور(،   8 6شهور،    شهور،  بشهرين،4  البعدى  التطبيق  انتهاء 
مناقشة  وتت  آاثره،  واستمرار  الربانمج  فاعلية  النتائج  من  وتتضح 

النتائج واخلروج بتوصيات.

Key Words: Informative Program ,Youth Participation , Saudi 
Vision 2030.

Abstract: The Kingdom of Saudi Arabia is keen to train young 
people in all fields to lead the real development engine. This achieves 
the Kingdom’s 2030 vision for development, so the research aimed 
to build and implement an indicative program based on self-effica-
cy to develop youth participation in achieving the Kingdom’s vision 
2030, and the research was based on the quasi-experimental ap-
proach, and a measure of youth participation in achieving the King-
dom’s 2030 vision was designed, and the study sample was formed. 
Of (30) university youths; They were divided into two experimental 
and control groups with verification of their equivalence, and the 
experimental group was subjected to the heuristic program, the two 
groups were subjected to post-measurement and the experimental 
group to follow-up measurements, and the results showed that there 
are differences between the average ranks of the experimental and 
control group by post-measurement in the participation of young 
people in achieving the Kingdom’s vision 2030 towards the experi-
mental group, as well as the lack of There are statistically significant 
differences between the average grades of the experimental group 
members in the participation of young people in achieving the 
Kingdom’s vision 2030 after the end of the program by post-mea-
surement and tracer )after the end of the post application in two 
months, 4 months, 6 months, 8 months), and the results are evident 
from the effectiveness of the program and the continuation of its 
effects. Discuss the results and come up with recommendations 
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مقدمة البحث:
 " "رؤية 2030  السعودية  العربية  اململكة  أطلقت 
واليت احتوت على عدة خطط، من بينها برامج اقتصادية 
بعد  ما  ملرحلة  السعودية  جتهيز  إىل  هتدف  واجتماعية 
النفط، وشدَّد مسو األمري/ حممد بن سلمان – حفظه 
لتحقيق  احلقيقية  القوة  هم  الشباب  اعتبار  على  هللا- 
الرؤية، ومضيًفا "شبابنا واٍع وقوي ومثقف ومبدع لديه 
ممن  الشباب  ويشكِّل  )الصاحل، 2016(،  عالية"  قيم 
تقل أعمارهم عن )30( عاًما النسبة األكرب من سكان 
اململكة العربية السعودية؛ ما جيعل منهم قاعدة التغيري 
والتحول االقتصادي واجملتمعي وقاطرة تقود كل اخلطط 
االستثنائية  الشباب  قدرات  تشكل  كما  التنموية، 
إلجناح  الناعمة  القوة  اإلجيايب  للتغري  الدائم  وطموحهم 
لربامج  احلاضنة  والبيئة  التقدمية،  اإلسرتاتيجية  الرؤى 
اإلصالحات النوعية، ومنها اإلصالحات االقتصادية، 
اململكة  برؤية  املؤطرة  واجملتمعية  اهليكلية  السياسية، 
أكثر  الشباب  يكون  أن  مفاجًئا  وليس   ،2030
املتفائلني أبهداف رؤية 2030 واملنخرطني يف براجمها 
الفاعلة )البوعينني، 2018(، لذلك االهتمام ابلشباب 
وتلبية احتياجاهتم وبناء قدراهتم جيعلهم جيل واعد على 
أعلى مستوى من التدريب والتأهيل والقيادة يقودان بقوة 
لتحقيق هدف رؤية اململكة العربية السعودية 2030 يف 
وجود جمتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزدهر، وقد 
ضرورة  على   )2018 )مطاوع،  دراسة  نتائج  أكَّدت 
واجملتمع  لألسرة  وأهدافها  الرؤية  توضيح  على  العمل 

بكافة شرائحه من أجل مشاركة فاعلة هبا.
ويربز دور علم النفس يف هذا السياق، بوصفه العلم 
نشاط  يشمل  حبيث  اإلنسان؛  سلوك  يدرس  الذي 
تصبح  حىت  هلا،  تعدياًل  بيئته  مع  تفاعله  يف  اإلنسان 
أكثر مالئمة له أو تكيًفا ذاتًيا معها، وحىت حيقق لنفسه 
أكرب توافق معها، وتزداد أمهية علم النفس ابزدايد تعقد 
ومستجدات  موضوعات  وظهور  وتشابكها،  احلياة 

على الساحة مل تكن موجودة من قبل، وكان لزاًما على 
علم النفس أن يتطور فمن طوَّر الوصف والتحليل إىل 
أو  اإلرشادي  املستوى  سواء  مستوايته  بكل  التدخل 
أشكال  وتتعدد  النمائي،  املستوى  أو  الوقائي  املستوى 

اجلماعي الفردي إىل اإلرشاد  التدخل من اإلرشاد 
 )موسوعة علم النفس والرتبية، 2001( ، وهناك 
واملتنوعة  احلديثة  اإلرشادية  اإلسرتاتيجيات  من  العديد 
على  وإمكاانهتم  قدراهتم  لتنمية  األفراد؛  تساعد  اليت 
الصعوابت واألزمات األخالقية  حل مشاكلهم وجتاوز 
واملهنية اليت تواجههم، ومن ضمن هذه اإلسرتاتيجيات 
الفاعلية الذاتية اليت تستهدف إىل تنمية القدرة، والثقة 
يف النفس وحتمل املسؤولية الشخصية والوفاء هبا، إضافة 
املختلفة  احلياتية  التعامل مع اآلخرين واملواقف  لكيفية 
واختاذ القرارات الصحيحة؛ حبيث جتعلهم قادرين على 
أن يكونوا قدوة حسنة حيتذى هبم يف اجملتمع )العبيدي 

.)2009 وسهيل، 

ثقة  هي  الذات  فاعلية  أنَّ  )العدل،2001(  ويرى 
أو  اجلديدة،  املواقف  خالل  قدراته  يف  الكامنة  الفرد 
هي  أو  املألوفة،  وغري  الكثرية  املطالب  ذات  املواقف 
على  الرتكيز  مع  الشخصية،  قواه  يف  الفرد  اعتقادات 
األسباب  أو  املصادر  دون  السلوك  تفسري  الكفاءة يف 
ميتلكه  مبا  الذات  فاعلية  ترتبط  وال  للتفاؤل.  األخرى 
مهما كانت  فعله،  يستطيع  مبا  بقناعاته  وإمنا  الفرد 
ا  وإمنَّ قدراته  عن  الفرد  يسأل  فال  له،  متوافرة  املصادر 
يسأل عن قوة ثقته بقدراته على إجناز املهام املطلوبة؛ 
للقدرة اليت تشكَّلت  الفرد  الذاتية هي إدراك  فالفاعلية 
وتطوَّرت من خالل التجربة الشخصية ومالحظة سلوك 
اآلخرين )أمحد والعسال، 2015(، كما تسهم الفاعلية 
وكذلك  األفراد،  لدى  املبادأة  سلوك  حتديد  يف  الذاتية 
حتدد مستوى دافعيتهم وكمية اجلهد املبذول )آل مراد، 
2008(، كما تساهم الفاعلية الذاتية يف ضبط السلوك 
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 ،)2009 هللا،  )جاب  املستقبلي  السلوك  وحتديد 
(Cormier & Nurius , 2003( وإمكانية النجاح فيه

 )Glynda, 1989( جليندا  دراسة  توصلت   كما 
إىل أنَّ األشخاص ذوي الفاعلية املرتفعة للذات ميلكون 
قدرة مرتفعة على التعامل مع خمتلف املواقف، ويضيف 
لفعاليتهم  األفراد  إدراك  أنَّ   (Bandura,1989( ابندورا 
اليت يضعوهنا ألنفسهم،  نوع اخلطط  يـؤثر على  الذاتية 
فمن لديهم فاعلية مرتفعة يضعون خططًا انجحة، ومن 
لديهم فاعلية منخفضة يضعون ألنفسهم خططًا فاشلة، 

ويكون أداؤهم ضـعيًفا وإخفـاقهم متكـررًا.
النظرية املعرفية  الذاتية على  الفاعلية  ويعتمد مفهوم 
أنَّ  فيها  وافرتض  ابندورا،  عنها  تكلَّم  اليت  االجتماعية 
الفرد يتعلم من خالل وسائطه االجتماعية، ومالحظاته 
للنماذج اليت حتيط به فيطور معرفته بذاته وأدائه وقدراته، 
وطور ابندورا فاعلية الذات، بوصفه متغري معريف اجتماعي 
يدل على معتقدات الفرد حول قدراته للقيام مبستوايت 
حمددة من األداء واليت ستؤثر الحًقا يف جمرايت حياته، 
هذا  لتوضيح  التالية  االفرتاضات  إىل  االستناد  مت  وقد 
املفهوم وهي: أنَّ الفاعلية الذاتية متغري معريف شخصي، 
أوضاع  ويف  بوعي  الذاتية  الفاعلية  املتعلم  ويطور 
العمر  يف  ابلتقدم  الذاتية  الفاعلية  وتتطور  اجتماعية، 
تعليمية  ووسائط  واجتماعية  بيئية  أوضاع  بفعل  وتنمو 
 ،(Bandura, 1997;Bandura, 2006;Choi,2005)

القرار  واختاذ  األنشطة  لتحقيق  أساسًيا  عاماًل  وتثل 
 Blanco et al.,2011 ;Alvarez et) املهارات  وتنمية 
al., 2014) كما أنَّ فاعلية الذات املدركة هلا أتثر غري 

على طموحات  تؤثر  ا  إهنَّ السلوك؛ حيث  على  مباشر 
الناس، ومستوى التزامهم أبهدافهم والعواطف اليت ميرون 
هبا عند مواجهة املواقف الصعبة، وتصورهم عن العوامل 
Pas- )املساعدة والعقبات اليت حتول دون حتقيق أهدافهم 

.)torelli et al., 2001

ومما سبق يتضح أمهية وإمكانية حتسني فاعلية الذات 

لتنمية مشاركة الشباب يف خطط اجملتمع، وخصوًصا رؤية 
اململكة 2030، ويتم ذلك من خالل برانمج إرشادي 
يستند على نظرية التعلم االجتماعي )التعلم ابملالحظة 
)أو تعلم من النماذج أو النمذجة أو القدوة للعامل ألربت 
ابندورا 1977والذي يؤكد أبنَّ التعلم ابملالحظة سيشمل 
على أربع عمليات رئيسة هي: االنتباه واحلفظ وإعادة 
السلوك والدافعية، كما يرى أبنَّ األفراد يطورون  توليد 
تقودهم  سوف  اليت  السلوك  أنواع  حول  فرضياهتم 
للوصول ألهدافهم )حممود، العبيدي وسهيل، 2009(.
إىل  احلايل  البحث  هدف  سبق  ما  على  وبناًء   
الفاعلية  قائم على  فاعلية برانمج إرشادي  التحقق من 
اململكة  رؤية  الشباب يف حتقيق  مشاركة  لتنمية  الذاتية 
2030، كون الشباب هم احملور األول يف حتقيق الرؤية 

الرؤية. حتقيق  يف  عليهم  األمر  والة  واعتماد 
مشكلة البحث:

تفاعلية  عملية  تعدُّ  أساسها  يف  التنمية  عملية  إنَّ 
بني املوارد املادية الطبيعية واملوارد البشرية؛ لذا من املهم 
التخطيط لكلٍّ من هذين املوردين وتوجيه عملية التفاعل 
بينهما وفق ما خيدم التنمية يف اجملتمع، ويعدُّ الشباب 
هم قاطرة التنمية يف رؤية اململكة 2030، لذلك جاء 
البحث يف إطار توجه املؤسسات واجلامعات يف توعية 
رؤية  حتقيق  مع  ينسجم  مبا  الشباب  وأتهيل  وإعداد 
اململكة 2030، وكذلك برانمج التحول الوطين الذي 
يعمل على تفعيل قدرات وإمكاانت الشباب وأتهيلهم 
اجملالني  وتقدمي فرص وظيفية هلم يف  اجملاالت  يف كافة 
يف  احلقيقية  التنمية  قاطرة  ليقودا  واخلاص؛  احلكومي 

اجملتمع.
من  البحث  مشكلة  تلمس  من  الباحث  وانطلق 
وطنه  رؤية  لتحقيق  يسعى  كمواطن  انتمائه  خالل 
واستغالل كل اإلمكاانت والطاقات املمكنة اليت تعني 
واإلرشاد  التوجيه  يف  ختصصه  إىل  إضافة  ذلك،  على 

ابلشباب. اليومي  واحتكاكه 
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أسئلة البحث:
السؤال الرئيس: ما فعالية الربانمج اإلرشادي القائم 
على الفاعلية الذاتية يف تنمية مشاركة الشباب بتحقيق 
رؤية اململكة 2030 ؟ ويتفرع من هذا السؤال الرئيس 

األسئلة الفرعية اآلتية: 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي 
القبلي  للقياس  التجريبية  اجملموعة  أفراد  درجات  رتب 
رؤية  حتقيق  يف  الشباب  مشاركة  مقياس  يف  والبعدي 

الربانمج(؟ تطبيق  )بعد   2030 اململكة 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي 
البعدي  للقياس  التجريبية  اجملموعة  أفراد  درجات  رتب 
والتتبعي )شهران- 4شهور- 6شهور- 8شهور(، يف 
مقياس مشاركة الشباب يف حتقيق رؤية اململكة 2030 

؟
أهداف البحث: يهدف البحث إىل اآليت:

	 بناء مقياس مشاركة الشباب يف حتقيق رؤية اململكة 
.2030

- بناء برانمج إرشادي قائم على الفاعلية الذاتية لتحسني 
مشاركة الشباب يف حتقيق رؤية اململكة 2030.

- معرفة أثر الربانمج اإلرشادي يف تنمية مشاركة الشباب 
لتحقيق رؤية اململكة 2030.

- معرفة األثر بعيد املدى للربانمج اإلرشادي يف تنمية 
مشاركة الشباب لتحقيق رؤية اململكة 2030.

أمهية البحث: 
لنهضتها،  الرئيس  املصدر  أمة  أية  الشباب يف  يعدُّ 
وتقدمها ومعقد آماهلا، والـدرع الواقي للدفاع عن كياهنا 
اليت  الصادقة  املرآة  الشباب  يعدُّ  آماهلا، كما  وحتقيق 
تعكس واقـع تلـك األمة )الشيباين،1973( ، ويشكل 
طلبة اجلامعة الشرحية املثقفة من الشباب، وتقع علـيهم 

)العكايشي، 2000(. والتغيري  البناء  مسؤولية 
السعودية  رؤية  تناولتها  فئة  أهم  أنَّ  شك  وبال   
2030 هي فئة الشباب والطاقة الكامنة لديهم، فهم 

طاقاهتم  وتطوير  الستثمارهم  ونسعى  منلك  ما  أعز 
للوطن. واملستقبل  احلاضر  تثل  اليت  الرؤية  لتحقيق 

 وتوجَّه البحث منصًبا على الشباب لتنمية مشاركتهم 
برانمج  خالل  من   ،2030 اململكة  رؤية  حتقيق  يف 
إرشادي مستند على الفاعلية الذاتية تلك الفاعلية اليت 
تفسر األحباث من خالهلا كيف وملاذا يؤدي األفراد أداًء 
خمتلًفا يف مهام خمتلفة ضمن جمموعة من البيئات املعقدة 

.(Miltiadou &Savenye, 2003)

األمهية النظرية:
الباحث - هو أول 	  البحث – يف حدود علم  يعدُّ 

الربانمج  متغريات  تناول  يف  وسعودي  عريب  حبث 
اململكة  رؤية   – الشباب  مشاركة   – اإلرشادي 

.2030
 	 - السيكومرتية  ابخلصائص  يتمتع   - مقياس  توفري 

.2030 اململكة  رؤية  حتقيق  يف  الشباب  مشاركة 
االهتمام بفئة مهمة يقع على عاتقها جزء كبري من 	 

حتقيق اخلطط االقتصادية الوطنية وتنفيذها أال وهم 
الشباب.

يف 	  الشباب  مشاركة  لتحسني  إرشادي  برانمج  بناء 
.2030 اململكة  رؤية  حتقيق 

األمهية التطبيقية: من املتوقع أن: 
يؤدِّي الربانمج اإلرشادي إىل تنمية مشاركة الشباب 	 

يف حتقيق رؤية اململكة 2030.
تستفيد وحدات التوجيه واإلرشاد من نتائج الربانمج 	 

وخباصة اليت تتعامل مع الشباب.
تتحقق مكاسب تنموية من جراء تنمية مشاركة الشباب 

يف حتقيق رؤية اململكة 2030.
مصطلحات البحث: 
رؤية اململكة 2030:

تكون  أبن   "2030 السعودية  تتلخص"رؤية 
السعودية هي العمق العريب واإلسالمي، وقوة استثمارية 



135 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، ع2، ص ص 131-152،  جامعة تبوك )1442هـ/2021م(

رائدة، وحمور ربط القارات الثالث، وتعتمد الرؤية على 
3 حماور هي: احملور األول: جمتمع حيوي: قيمه راسخة 
بسياحة  االهتمام  ويتضمن  متني،  وبنيانه  عامرة  وبيئته 
إنفاق  وبرفع  واملعتمرين،  وابحلجاج  واملتاحف،  اآلاثر 
األسر على الثقافة والرتفيه، وممارسة الرايضة، وبتحديث 
املدن، وتكني اجملتمع، واالهتمام الصحي. احملور الثاين: 
وذو  فاعل  واستثماره  مثمرة،  فرُصُه  مزدهر:  اقتصاد 
تنافسية جاذبة، وموقعه مستغل، ويتم ذلك من خالل 
رفع حجم االقتصاد، ورايدة األعمال، واالرتقاء مبسامهة 
مشاركة  نسبة  ورفع  البطالة،  نسبة  وختفيض  القطاع، 
غري  احلكومية  اإليرادات  وزايدة  العمل،  بسوق  املرأة 
النفطية، ورفع قيمة أصول صندوق االستثمارات العامة، 
وحتقيق التنافسية عاملية، ورفع االستثمار األجنيب، نسبة 
طموح  وطن  الثالث:  احملور  النفطية.  غري  الصادرات 
من  ذلك  ويتحقق  مسؤول،  ومواطنه  فاعلة  وحكومته 
والصدارة  املواطن،  مع  إلكرتوين  التفاعل  زايدة  خالل 
مدخرات  نسبة  ورفع  اإللكرتونية،  للحكومة  العاملية 
األسر ومسامهة القطاع غري الرحبي، وتدريب أكثر من 
500 ألف موظف حكومي عن بعد وأتهيلهم لتطبيق 
مبادئ إدارة املوارد البشرية يف أجهزتنا احلكومية حبلول 
 ،2030 السعودية  العربية  اململكة  2020)رؤية  عام 

.)2016
:Efficacy-Self الفاعلية الذاتية

الفرد  "قناعة  ا  أبهنَّ وداود،2000(  )محدي  عرَّفها 
مبدى وجود القدرة لديه على أداء سلوكيات معينة"، كما 
ا "اعتقاد الشخص بقابليته  عرَّفها )سعيد، 2005( أبهنَّ
إىل  تؤدِّي  واليت  معينة  سلوكيات  أداء  على  مقدرته   /
نتائج متوقعة والناجتة عن مبادرة الفرد ومثابرته، واجلهد 
الذات  "فعالية  النتائج  تلك  إىل  للوصول  يبذله  الذي 
الصادرة عن  Efficacy –Self: هي جمموعة األحكام 

الفرد، واليت تعرب عن معتقداته حول قدرته على القيام 

بسلوكيات معينة، ومرونته يف التعامل مع املواقف الصعبة 
واملعقدة، وحتدى الصـعاب، ومدى مثابرته إلجناز املهام 

.)Bandura , 1977( املكلف هبا
أبنَّه  )زهران،2002(  يُعرفه  اإلرشادي:  الربانمج 
"عملية بناءه هتدف إىل مساعدة الفرد كي يفهم ذاته 
مشكالته،  وحيدد  خرباته،  ويتعرف  شخصيته  ويدرس 
معرفته  ضوء  يف  مشكالته،  وحيل  إمكاانته،  وينمي 
ورغبته وتعليمه وتدريبه، لكي يصل إىل حتديد وحتقيق 
الصحة النفسية والتوافق شخصًيا وتربواًي ومهنًيا وزواجًيا 
هذا  يف  إجرائًيا  اإلرشادي  الربانمج  ويُعرف  وأسراًي". 
النمائية  البحث أبنَّه جمموعة من اإلجراءات اإلرشادية 
املرتابطة واملنظمة والقائمة على حتسني مستوى الفاعلية 
التجريبية يف األبعاد اآلتية:  أفراد اجملموعة  الذاتية لدى 
)االجتماعية، األكادميية، االنفعالية، املعرفية، العاطفية(، 
وابستخدام إسرتاتيجيات مثل: املناقشة واحلوار والعصف 
املنزلية  والواجبات  اإلجيايب  والتعزيز  والنمذجة  الذهين 
هبدف تنمية مشاركتهم يف حتقيق رؤية اململكة 2030.

حدود البحث:
املتغريات  على  البحث  اقتصر  املوضوعي:  احلد   -
اآلتية: )برانمج إرشادي، مشاركة الشباب، رؤية اململكة 

.)2030
- احلد الزماين: مت التطبيق يف العام الدراسي 1439	

1441 هـ.
احلد البشري: الشباب اجلامعي.

احلد املكاين: جامعة تبوك – مبدينة تبوك.
 أدبيات البحث:

نظرية فاعلية الذات:

فاعلية الذات هي متغري شخصي رئيس لنظرية ألربت 
Social Cognitive Theo-  ابندورا املعرفية االجتماعية
ry )SCT) )Bandura, 1986؛ حيث قام ابندورا بدمج 

مفهوم فاعلية الذات بنظريته يف التعلم االجتماعي، واليت 
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مت اإلعالن عنها يف الستينيات، بينما اعتمد ابندورا على 
 Perceived املدرك  الضبط  مثل  ومفاهيم  افرتاضات 
Control، مث قام بتوسيع هذه االفرتاضات النظرية، وقد 

ذكر ابندورا الفاعلية الذاتية صراحة بكتابه الصادر عام 
1963 ووضع األساس طويل األمد لفهم ودعم التقليد 

والسلوك االجتماعي وضبط النفس، ويف السبعينيات نشر 
ابندورا صراحًة عن نظريته حول فاعلية الذات ونظريته 
النظريتني  املعرفية االجتماعية، يف حني يبدو أنَّ هاتني 
غالًبا ما يتم استخدامهما ابلتبادل فتتدمج نظرية ابندورا 
أساسي يف  مفهوم  الذات هي  فاعلية  أنَّ  بينهما مبعىن 
املعرفية االجتماعية، ويف ورقته األساسية  نظرية ابندورا 
املنشورة يف عام 1977 وصف ابندورا العمليات النفسية 

.)Lippke, 2017(اليت ختلق وتقوي فاعلية الذات
وتوقع فاعلية الذات هو اعتقاد الفرد أبنَّه قادر على 
أن  املتوقع  من  إذا كان  ما  وتصوره  معني،  أداء سلوك 
ال كتوقعات  أم  حمددة  نتائج  إىل  السلوك  هذا  يؤدي 
نتيجة االستجابة، أي أن يكون الفرد مقتنًعا أبن السلوك 

النتيجة املرجوة. يؤدي إىل 

املبكرة  منشوراته  يف  أساسية  بصورة  ابندورا  وركز 
املنشورات  ويف  النتائج،  وتوقعات  الذات  فاعلية  على 
مثل:  للسلوك  أخرى  حمددات  وضع  مت  احلديثة، 
الذات  فاعلية  وكانت  والعوائق،  يسِّرات 

ُ
وامل األهداف 

تؤثر  أهنا عامل حموري؛ ألهنا  تُفهم على  تزال-  - وال 
أيًضا احملددات  السلوك بصورة مباشرة وتتوسطها  على 
األخرى، و تعدُّ فاعلية الذات هي احملدد الوحيد الذي 
مت تصميمه، بوصفه يؤثر على مجيع املتغريات األخرى، 
وافرتض ابندورا أيًضا أنَّ فاعلية الذات تؤثر على اختيار 
إىل  إضافة  السلوك،  وبدء  األهداف  وحتديد  األنشطة 
جهود املواجهة بعد بدء السلوك، وتتحكم الفعالية يف 
مقدار اجلهد الذي يبذله الفرد ومدى استمراره يف بذل 
املزيد من اجلهد للتعامل مع العقبات والتجارب السلبية، 

إضافة إىل ذلك يغذي األداء أيًضا توقع فاعلية الذات؛ 
فاعلية  ترتبط  متبادل، كما  أتثري  هلا  يكون  مثَّ  ومن 
الذات ابألهداف فكلما زادت فاعلية الذات كلما زاد 
الفعالية  الناس بتحديد هدف، كما تؤثر  قيام  احتمال 
الذاتية أيًضا على توقعات النتائج. فاألفراد ذوو فاعلية 
أهنا  النتائج على  لرؤية  أكثر عرضة  املرتفعة هم  الذات 
أكثر مرغوبية، أما األفراد ذوو فاعلية الذات املنخفضة 
فهم يؤمنون ابألحرى أبن جهودهم ال حتقق أي نتائج 
إجيابية، وتعمل فاعلية الذات أيًضا على حتسني إدراك 
وإدارة العقبات والعوائق فاألفراد الذين يتمتعون مبزيد من 
الفعالية الذاتية يبذلون جهًدا أكرب ويظهرون أكثر ثبااًت، 
.)Bandura, 1977( حىت عند ظهور عوائق غري متوقعة
وتتأثر فاعلية الذات ابلعديد من العوامل منها: احلجم 
والعموم والقوة، فعلى سبيل املثال احلجم يتعلق بصعوبة 
املهمة فتبدو بعض املهام أسهل من املهام األخرى، وقد 
الذات.  فاعلية  مستوى  يف  لذلك  وفًقا  األفراد  خيتلف 
فقط  قادرون  أبهنم  األفراد  بعض  يشعر  أخرى،  بعبارة 
على التعامل مع مهام أبسط، بينما حيتاج البعض اآلخر 

إىل مزيد من التحدايت. 

منها  تنبع  مصادر  أربعة  ابندورا  نظرية  ووصفت 
التعلم  نظرية  حتليل  حسب  الذات  فاعلية  توقعات 
 Performance األدائية  اإلجنازات  وهي:  االجتماعي 
 Vicarious البديلة  واخلربة   ،Accomplishments

Verbal Persua- اللفظي  واإلقناع   ،Experience

Emo- الفسيولوجية  احلالة  االنفعالية/  واإلاثرة   ،sion

مباشرة  بصورة  التأثري  مجيًعا  ميكنهم   tional Arousal

على فاعلية الذات، ومن مثَّ يكون هلا أتثري وسيط على 
للتدخالت  جيدة  أهدافًا  تثل  فهي  مثَّ  ومن  السلوك، 
لتكوين أو تغيري توقعات فاعلية الذات، ومن مثَّ تكني 
وتوضيح  لتحقيق هدف حمدد،  أداء سلوك  من  الناس 

اآليت: يف  األربعة  املصادر 
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أيًضا جتارب  ما تسمَّى  غالًبا  األدائية  اإلجنازات   -
اإلتقان. فتم التأكد من أنَّ التجارب اخلاصة هلا أكرب 
أتثري على معتقدات فاعلية الذات؛ ومن مثَّ على السلوك 

املستقبلي. 
مجيع  وتشمل  الثاين  املصدر  وهي  البديلة:  اخلربة 
التعلم  ويعتمد  نفسه  الفرد  الحظها  اليت  اخلربات 
النموذجي على التجارب غري املباشرة من خالل مراقبة 
به،  والتنبؤ  الفرد  لسلوك  النتائج  واستخالص  اآلخرين 
أكثر  املالحظ(  اآلخر  )الشخص  النموذج  كلما كان 
على  املالحظات  أتثري  احتمال  زاد  الفرد،  مع  تشاهبًا 

الفرد. 
- اإلقناع اللفظي العامل الثالث هو األضعف ابملقارنة 
املالحظات  أتيت  أن  وميكن  األولني  املصدرين  مع 
والتعليمات اللفظية من أشخاص آخرين أو نصوص 

أو تعليمات ذاتية.
	 احلالة الفسيولوجية أو اإلاثرة االنفعالية وهو املصدر 
اإلاثرة  جتارب  تؤثر  أن  وميكن  قوة  واألقل  األخري 
العاطفية أو الفسيولوجية على توقعات فاعلية الذات 
إذا كانت تُعزى إىل قدرة الفرد على أداء سلوك من 
على  القدرة  و)عدم(  الكفاءة  )يف(  اقرتاح  خالل 

.(Reeve,2014) التحكم 
Cog-  ووفًقا لنظرية فاعلية الذات فإنَّ املعاجلة املعرفية

nitive Processing تتحكم بتوقعات فاعلية الذات يف 

اإلدراكية  العمليات  على  التأثري  خالل  من  الفرد  أداء 
والعاطفية والتحفيزية واختاذ القرارات.

طريقة  إىل  وتشري  والعاطفية:  املعرفية  التأثريات   -
أم  ومتفائلة  منتجة  إذا كانت  ما  أي  الناس،  تفكري 
التفكري  وميكنهم  ذلك  إزاء  يشعرون  وكيف  تشاؤمية 

للذات. منهكة  أو  ذاتية  بطريقة 

األفراد  حتفيز  وهي كيفية  التحفيزية:  التأثريات   -
داخل أنفسهم وما إذا كانوا يثابرون يف مواجهة العقبات 

وميكن أن تؤثر الفاعلية الذاتية أيًضا على جودة الرفاه 
وتعرضه  للفرد   Emotional Well-Being العاطفية 

واالكتئاب. للتوتر 
خبيارات  القرار  اختاذ  عمليات  تتعلق  القرار:  اختاذ 
احلياة  مسارات  اجتاه  أيًضا  حتدد  واليت  الفرد،  حياة 
بصورة  معها  التعامل  يتم  اليت  واملؤثرات  املستقبلية، 
نشطة أو غري مباشرة أو مقنع أو جسداًي، وتعتمد هذه 
 Bandura,) التأثريات أيًضا على كيفية معاجلتها معرفًيا

.(2009

ذوي  األفراد  أنَّ   )Bandura,1994( ابندورا  ويرى 
فاعلية الذات املرتفعة يتبنون أهدافًا طموحة وحيتفظون 
حثيثة  جهوًدا  ويبذلون  حتقيقها،  حنو  قوية  ابلتزامات 
ويستعيدون  واملعوقات،  احملن  مواجهة  عند  ومستمرة 
اإلخفاق  بعد  الذاتية  ابلفاعلية  إحساسهم  بسرعة 
الفشل  مواجهة  وعند  االنتكاسات،  أو  والفشل 
يرجعون فشلهم إىل اجلهود غري الكافية أو إىل القصور 
يف املهارات واملعرفة اليت ما زلوا قادرين على تطويرها. 
وعلى النقيض األشخاص ذوي فاعلية الذات املنخفضة 
املهام  من  يتهربون  أو  قدراهتم  يف  يشككون  الذين  أو 
الشاقة واليت يعدُّوهنا هتديدات شخصية؛ لذلك يرتاخون 
املهام  مواجهة  عند  بسرعة  ويتخلون  اجلهود،  بذل  يف 
الصعبة، ولديهم طموحات منخفضة والتزامات رخوة حنو 
م يعزون قصورهم  أهدافهم، وعند مواجهة الشدائد فإهنَّ
يف مواجهتاها إىل أوجه القصور الشخصية، واألشخاص 
يف هذه احلالة يستعيدون ببطء فعالية الذات اليت تعقب 
الفشل واالنتكاسات، ويركزون على العواقب اليت سوف 
يواجهوهنا والنتائج السلبية احملتملة بداًل من تركيزهم على 

فيها. النجاح  كيفية 
ومت إجراء الكثري من األحباث استناًدا اىل إطار عمل 
فاعلية  مقاييس  واستنباط  منهجياته  واستخدام  ابندورا 

.(Pajares, 1996 ; Zimmerman, 2000) الذات
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مشاركة الشباب ورؤية اململكة 2030.
يتطلب  التنمية2030  يف  اململكة  رؤية  لتحقيق 
مستوى عاٍل من الوعي واملشاركة لدى أفراد اجملتمع ال 
سيما الشباب، ومن الطبيعي أن تكون هناك حتدايت 
أن  إىل  حيتاج  واجملتمع  الرؤية،  حتقيق  تواجه  وعقبات 
وأهدافها  وتوجهاهتا  ابلرؤية  اتمة  معرفة  على  يكون 
وخططها؛ ليتمكن من جتاوز تلك العقبات والتحدايت. 
 ً الصحيحة  البداية  هو  ابلرؤية  ومعرفة  وعي  وجود  إنَّ 
جوانب  لكافة  شاملة  الرؤية  وأنَّ  خصوًصا  لتحقيقها، 
واجتماعي  وسياسي  اقتصادي  اجملتمع،  يف  احلياة 
ذكي  )سليمان،  دراسة  وتناولت   ،)2018 )مطاوع، 
ورزق، 2018(، تقومي آليات تكني الشباب السعودي 
وتقوميها،  الضعف  وتعزيزها وأوجه  القوة  أوجه  بتحديد 
ووضع تصور لعالجها وتوصَّلت الدراسة إىل أنَّ اجلهود 
املبذولة من اململكة متعددة، وأسفرت عن العديد من 
منظومة  عناصر  بني  التنسيق  أنَّ  إال  اإلجيابية  النتائج 
تكني الشباب يسهم يف مزيد من اإلجيابيات لرتقى إىل 

.2030 اململكة  رؤية  حتقيق 
ويتمتع الشباب السعودي ابجتاهات إجيابية )اخلرشة، 
يف   2030 اململكة  رؤية  بواقعية  يتعلق  فيما   )2019
أتثريها  ومدى  اجملتمع  شرائح  جلميع  ومشوهلا  أهدافها، 
النسب  حيث كانت  املهين؛  مستقبلهم  على  املباشر 
يتعلق  فيما  بدرجة كبرية  قناعتهم  تنخفض  مرتفعة كما 
مبدى وضوح أهداف الرؤية هلم، وهنا أتيت ضرورة العمل 
بكافة  واجملتمع  لألسرة  وأهدافها  الرؤية  توضيح  على 

 .)2018 )مطاوع،  شرائحه 
إىل  )البشري، 2019(  دراسة  نتائج  أكَّدت  كما 
وجود اجتاهات إجيابية لدى الشباب من اجلنسني حنو 
العمل التطوعي لسبيني رئيسيني ومها: اهتمام الشباب 
يف هذه املرحلة العمرية ابجلوانب االجتماعية يف احلياة، 

والسبب اآلخر هو عامل التدين.

البحوث والدراسات السابقة.
لتحسني  إرشادية  برامج  تناولت  ودراسات  حبوث 

الذاتية. الفاعلية 
هدفت دراسة )الشريفني، 2015( إىل التحقق من 
فاعلية برانمج يستند إىل منوذج تطوير املهارة لتحسني 
مستوى الفاعلية الذاتية املهنية لدى املرشدين املتدربني، 
واعتمدت الدراسة على املنهج التجرييب، وتكوَّنت عينة 
الدراسة من )62( طالًبا جامعًيا وطالبة جامعية من طلبة 
النفسي جبامعة الريموك، مت تقسيمهم عشوائًيا  اإلرشاد 
تعرضت  وضابطة؛  جتريبية  متكافئتني  جمموعتني  على 
بعدي  قياس  إجراء  مت  للربانمج،  التجريبية  اجملموعة 
النتائج  وأظهرت  والضابطة،  التجريبية  للمجموعتني 
وجود فروق بني متوسطات األداء على مقياس الفاعلية 
الذاتية املهنية ككل يف اجتاه أفراد اجملموعة التجريبية، مما 
يشري إىل جناح الربانمج وحتسن الفاعلية الذاتية. وتناولت 
برانمج  فاعلية   )Hana &Soon-Hee, 2015( دراسة 
قائم على فاعلية الذات يف حتسني فاعلية وضبط الذات، 
واعتمدت الدراسة على املنهج التجرييب وتكوَّنت العينة 
على  توزيعهم  مت  الصرع،  مرضى  من  طفاًل   )21( من 
تكافؤهم،  من  التحقق  بعد  وضابطة  جتريبية  جمموعتني 
التجريبية للربانمج قائم على فاعلية  وخضعت اجملموعة 
التجريبية  الذات، ومت إجراء قياس بعدي للمجموعتني 
تطوير  يف  الربانمج  فاعلية  النتائج  وأظهرت  والضابطة، 
فاعلية الذات وضبط الذات لدى اجملموعة التجريبية.

 وتصدَّت دراسة )أبو زيد، 2017( للتعرف على 
فاعلية برانمج إرشادي لتنمية فاعلية الذات يف حتسني 
التعلم،  صعوابت  ذوي  التالميذ  لدى  النفسية  املرونة 
واعتمدت الدراسة على املنهج التجرييب وتكونت العينة 
ذوي  الذكور  من  املتوسطة  ابملرحلة  تلميًذا   )15( من 
التعلم، ومت توزيعهم إىل جمموعتني متكافئتني  صعوابت 
الذاتية  الكفاءة  مقياس  عليهم  طبق  وضابطة،  جتريبية 
اجملموعة  على  الربانمج  فقط  وطبق  النفسية،  واملرونة 
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علي  القائم  الربانمج  فاعلية  النتائج  وأظهرت  التجريبية 
ذوي  لدى  النفسية  املرونة  حتسني  يف  الذات  فاعلية 
صعوابت التعلم، واستمرت فاعلية الربانمج حيت شهرين 
دراسة  وتناولت  التتبعي.  ابلقياس  الربانمج  تطبيق  من 
معريف-  إرشادي  برانمج  فاعلية   )2017 )عطية، 
سلوكي؛ لتحسني مهارات فاعلية الذات لدى التالميذ 
اخلامس  الصفني  من  التعلم  صعوابت  ذوي  املتفوقني 
املنهج  على  الدراسة  واعتمدت  االبتدائي،  والسادس 
مت  طالًبا   )40( من  الدراسة  عينة  وتكوَّنت  التجرييب 
وعشوائية،  ضابطة  جمموعتني  على  عشوائًيا  توزيعهم 
من  تكون  الذي  للربانمج  التجريبية  اجملموعة  تعرضت 
ومت  دقيقة،   )90( اجللسة  مدة  إرشادية  جلسة   )11(
إجراء قياس بعدي، وأظهرت النتائج فاعلية الربانمج يف 
تنمية مهارات تنظيم الذات يف اجتاه اجملموعة التجريبية 

الربانمج.  بسبب 
 )2018 العاطي،  وعبد  )انجي  دراسة  وهدفت   
لتنمية  إرشادي  برانمج  وتقييم  وتنفيذ  إعداد  إىل 
االقتصادية،  األزمات  إلدارة  للغارمات  الذاتية  الفاعلية 
من  عينة  على  التجرييب  املنهج  الدراسة  واستخدمت 
الذاتية  الفاعلية  استبانة  عليهن  طبق  غارمة   )15(
اإلرشادي،  والربانمج  االقتصادية  األزمات  وإدارة 
إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  النتائج  وأظهرت 
التجريبية يف مستوى  اجملموعة  متوسطات درجات  بني 
وبعد  قبل  االقتصادية  األزمات  وإدارة  الذاتية  الفاعلية 
البعدي،  التطبيق  اجتاه  يف  اإلرشادي  الربانمج  تطبيق 
مما يشري إىل فاعلية الربانمج. وتوجَّهت دراسة )شناعة 
وصواحلة، 2018( للكشف عن أثر برانجمني تدريبيني 
يستندان للفاعلية الذاتية والدافعية الداخلية يف التسويف 
الدراسة  واعتمدت  اجلامعة،  لطلبة  واإلجناز  األكادميي 
طالًبا   )91( من  العينة  وتكّونت  التجرييب  املنهج  على 
 2( متكافئة  ثالث جمموعات  على  توزيعهم  مت  وطالبة 
جتريبيتان، 1 ضابطة(، خضعت جمموعة جتريبية لربانمج 

الفاعلية الذاتية واجملموعة األخرى يف الدافعية الداخلية، 
وأظهرت النتائج فروقًا بني اجملموعة التجريبية والضابطة 
يف التسويف األكادميي ودافعية اإلجناز ابلقياس البعدي 
للمجموعتني التجريبيتني اليت خضعتا للربانمج، مما يدل 

الربانمج.  فاعلية  على 
عن  الكشف   )2019 )اجملايل،  دراسة  وتناولت 
فنيات  على  قائم  انتقائي،  إرشادي  برانمج  فاعلية 
الذاتية  الفاعلية  أبعاد  حتسني  يف  اإلرشادية  النظرايت 
لدى الطالبات املتفوقات ابملرحلة املتوسطة، واعتمدت 
العينة من  التجرييب وتكوَّنت  املنهج شبه  الدراسة على 
مقياس  عليهن  طبق  املتوسطة  ابملرحلة  طالبة   )30(
جمموعتني  إىل  عشوائًيا  تقسيمهم  ومت  الذاتية  الفاعلية 
جتريبية وضابطة بعد التحقق من تكافؤمها، مث مت تطبيق 
وخضعت  التجريبية  اجملموعة  على  اإلرشادي  الربانمج 
وأظهرت  وبعدية،  قبلية  لقياسات  التجريبية  اجملموعة 
يف  التجريبية  اجملموعة  رتب  متوسط  يف  فروقًا  النتائج 
الربانمج يف  إىل كفاءة  مما يشري  البعدي،  القياس  اجتاه 
فروق  عدم وجود  الذات، كذلك  فاعلية  أبعاد  حتسني 
بني القياس البعدي والتتبعي، مما يؤكد استمرارية فاعلية 
 Abu Warda,( دراسة  وهدفت  اإلرشادي.  الربانمج 
2020( للتحقق من فعالية برانمج تدرييب على املهارات 

الذات  وفاعلية  احلياة  عن  الرضا  لتحسني  احلياتية 
املنهج  الدراسة  واعتمدت  اجملمعة،  جامعة  لطالبات 
التجرييب، وتكونت العينة من)60( طالبة مت تقسيمهم 
وخضعت  وضابطة،  جتريبية  متكافئتني  جمموعتني  إىل 
اجملموعة التجريبية إىل الربانمج الذي تكون من )12( 
الربانمج  انتهاء  وبعد  ساعتان،  منها  مدة كل  جلسة 
خضعت اجملموعتني التجريبية والضابطة لقياس بعدي، 
وأظهرت النتائج أنَّ هناك فعالية كبرية للربانمج ظهر يف 
للطالبات.  للذات  والفاعلية  احلياة  عن  الرضا  حتسن 

عن  للكشف   )2020 )عمر،  دراسة  وتوجَّهت   
فاعلية برانمج إرشادي عقالين انفعايل سلوكي يف تطوير 
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فاعلية الذات؛ خلفض مستوى االحرتاق الوظيفي املهين 
لدى )20( معلًما من معلمي تالميذ اضطراب التوحد 
تقسيمهم  السعودية، مت  العربية  مبنطقة جازان ابململكة 
وخضعت  وضابطة،  جتريبية  متكافئتني  جمموعتني  إىل 
 )21( تضمن  الذي  الربانمج  إىل  التجريبية  اجملموعة 
جلسة إرشادية مت تقدميها خالل 3 أسابيع، وبعد انتهاء 
الربانمج خضعت اجملموعتان التجريبية والضابطة لقياس 
بعدي، وتوصلت نتائج الدراسة إىل أنَّ الربانمج فعَّال يف 
حتسني فاعلية الذات وخفض مستوى االحرتاق الوظيفي 

لدى اجملموعة التجريبية.
- تعقيب على البحوث والدراسات السابقة.

النتائج: أظهرت نتائج الدراسات اآلتية: )الشريفني، 
)عطية،   ،)Hana &Soon-Hee,2015(  ،)2015
)شناعة   ،)2018 العاطي،  وعبد  )انجي   ،)2017
 Abu(  ،)2019 )اجملايل،   ،)2018 وصواحلة، 
الربامج  فاعلية  Warda, 2020(،)عمر،2020( 

وأبعادها، كما  الذاتية  الفاعلية  حتسني  يف  اإلرشادية 
اإلرشادية  الربامج  فاعلية  اآلتية  الدراسات  أظهرت 
النفسية  املرونة  الذات يف حتسني  فاعلية  املستندة على 
)أبو زيد، 2017(. وإدارة األزمات االقتصادية )انجي 
والتسويف  الداخلية  الدافعية   ،)2018 وعبدالعاطي، 
عن  والرضا   ،)2018 وصواحلة،  )شناعة  األكادميي 
الوظيفي  االحرتاق   ،  )Abu Warda, 2020( احلياة 

.)2020 )عمر، 
املنهج  على  اآلتية  الدراسات  اعتمدت  املنهج:   -
Hana &Soon-) ،)2015 ،التجرييب دراسة )الشريفني

Hee,2015(، )أبو زيد، 2017(،،)عطية، 2017(، 

وصواحلة،  )شناعة   ،)2018 وعبدالعاطي،  )انجي 
)عمر،2020(،   ،)Abu Warda, 2020(  ،)2018
شبه  املنهج  على   )2019 )اجملايل،  دراسة  واعتمدت 

التجرييب.
- العينة: استخدمت الدراسات اآلتية: )الشريفني، 

 Abu Warda,( ،)2018 ،2015(، )شناعة وصواحلة
2020( الشباب اجلامعي، واستخدمت دراسة )اجملايل، 

 Hana( ودراسة  املتوسطة،  ابملرحلة  طالبات   )2019
ودراسة  الصرع،  مرضى  أطفال   )&Soon-Hee,2015

)أبو زيد، 2017(، )عطية، 2017( ذوي صعوابت 
 )2018 العاطي،  وعبد  )انجي  ودراسة  التعلم، 
أطفال  معلمي  )عمر، 2020(  ودراسة    الغارمات، 

التوحد.
السابقة  الدراسات  من  احلالية  الدراسة  استفادت   -
هبا  املستخدمة  والربامج  األدوات  على  االطالع  يف 

واإلجراءات. 
- ال توجد دراسة سابقة تناولت برانمج إرشادي مستند 
إىل الفاعلية الذاتية لتحسني مشاركة الشباب السعودي 

لتحقيق رؤية اململكة 2030.
فروض البحث:

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب 
درجات أفراد اجملموعة التجريبية للقياس القبلي والبعدي 
اململكة  رؤية  حتقيق  يف  الشباب  مشاركة  مقياس  يف 

الربانمج(. تطبيق  )بعد   2030
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي رتب 
درجات أفراد اجملموعة التجريبية للقياس البعدي والتتبعي 
)شهران- 4 شهور - 6 شهور- 8 شهور(، يف مقياس 

مشاركة الشباب يف حتقيق رؤية اململكة 2030.
 منهج البحث وإجراءاته:

 منهج البحث: 
للتحقق  التجرييب  شبه  املنهج  البحث  استخدم   
من صحة الفروض؛ وذلك من خالل التحقق من أثر 
الربانمج اإلرشادي )متغري مستقل( على حتسني مشاركة 
الشباب يف حتقيق رؤية اململكة 2030 )متغري اتبع(.
التصميم شبه  استخدام  البحثي: سيتم  التصميم   -
التجرييب مبجموعتني جتريبية وضابطة، وإبجراء القياسات 
يف  موضح  هو  تتبعي(، كما  بعدي،  )قبلي،  املتكررة 



141 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، ع2، ص ص 131-152،  جامعة تبوك )1442هـ/2021م(

اآليت:  اجلدول 
جدول )1( جدول التصميم البحثي

  
نوع

اجملموعة

نوع القياس

القياس 
القبلي

القياس الربانمج
البعدي

القياس 
التتبعي )1(

القياس 
التتبعي )2(

القياس 
التتبعي 

)3(

القياس 
التتبعي 

)4(
اجملموعة 
التجريبية

#######

اجملموعة 
الضابطة

##

قبلي  قياس  إجراء  السابق  اجلدول  عرض  من  يتضح 
واقتصار  والضابطة،  التجريبية  للمجموعتني  وبعدي 
القياس التتبعي فقط على اجملموعة التجريبية اليت تعرَّضت 

للربانمج.
عينة البحث:

العينة االستطالعية:
تكوَّنت من )30( شااًب جامعًيا ذكر منتظم ابلدراسة 
يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 1439	

للتحقق  عشوائًيا  اختيارهم  مت  تبوك،  جبامعة  1440هـ 
من اخلصائص السيكومرتية ملقياس مشاركة الشباب يف 
حتقيق رؤية اململكة 2030، كما مت اختيار)3( شباب 
لتجريب الربانمج اإلرشادي عليهم مع مالحظة أنَّ أفراد 

العينة االستطالعية مل يدخلوا يف العينة األساسية.
 العينة األساسية:

رؤية  حتقيق  يف  الشباب  مشاركة  مقياس  تطبيق  مت 
اجلامعي  الشباب  من  عدٍد كبري  على  اململكة 2030 
وبطريقة عشوائية بلغ عددهم )335( شااًب جامعًيا، ومت 
استخراج الشباب الذين تنخفض درجاهتم على مقياس 
مشاركة الشباب يف حتقيق رؤية اململكة 2030، ووافقوا 
على االنضمام للربانمج اإلرشادي، وبلغ عددهم )30( 
شااًب؛ مت تقسيمهم إىل جمموعتني جتريبية وضابطة، ويبلغ 
تكافؤ  من  التحقق  مث  شااًب،   )15( جمموعة  عدد كل 
اجملموعتني يف املتغريات اآلتية؛ املشاركة بتحقيق الرؤية:

التجريبية  اجملموعتني  رتب  متوسطي  بني  الفروق  داللة   )2( جدول 
اململكة  رؤية  بتحقيق  الشباب  ملشاركة  القبلي  القياس  يف  والضابطة 

ويتىن  مان-  اختبار  ابستخدام   2030
حجم اجملموعة

العينة

متوسط 

الرتب

جمموع 

الرتب

)U( مستوى قيمة

الداللة

1514,73220,951240.653التجريبية

1516,27244,05الضابطة

فروق  السابق عدم وجود  اجلدول)2(  نتائج  يتبني من 
والضابطة  التجريبية  اجملموعتني  بني  الرتب  متوسط  يف 
يف مشاركة الشباب بتحقيق رؤية اململكة 2030 قبل 
الربانمج؛ حيث إنَّ قيمة )124U=( ، وهي قيمة غري 
مت  )0.05(. كما  الداللة  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة 
للمجموعتني  العمري  ابملستوى  التجانس  من  التحقق 
النتائج. اآلتيني  التجريبية والضابطة، ويوضح اجلدولني 
للمجموعتني  للعمر  املعياري  واالحنراف  احلسايب  الوسط   )3( جدول 

والضابطة التجريبية 
االحنراف املعياريالوسط احلسايباجملموعة

21,291,45التجريبية

21,231,60الضابطة

21,261,50الكل

املتوسط  تقارب  السابق   )3( اجلدول  نتائج  من  يتبني 
التجريبية  للمجموعتني  املعياري  واالحنراف  احلسايب 
والضابطة، وقد بلغ الوسط احلساب واالحنراف املعياري 
لعينة البحث )21.26± 1.50(، وللتحقق من الفروق 
يف  النتائج  وتتضح  وتين،  مان  اختبار  إجراء  مت  بينهم 

اآليت.  اجلدول 
جدول )4( داللة الفروق بني متوسطي رتب أعمار اجملموعتني التجريبية 

والضابطة ابستخدام اختبار مان- ويتىن 

حجم اجملموعة
العينة

متوسط 
الرتب

جمموع 
الرتب

قيمة 
)U(

مستوى 
الداللة

1515,73235,951090.902التجريبية

1515,27229,05الضابطة

وجود  عدم  السابق   )4( اجلدول  نتائج  من  يتبني 
التجريبية  اجملموعتني  أعمار  رتب  متوسط  يف  فروق 
قيمة  وهي   ،)=109U( قيمة  إنَّ  حيث  والضابطة؛ 
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.)0.05( الداللة  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  غري 
 أدوات البحث: 

مقياس مشاركة الشباب يف رؤية اململكة 2030.
األدبيات  على  االطالع  بعد  املقياس  إعداد  مت 
املتعلقة ابلفاعلية الذاتية وأبعادها ورؤية اململكة 2030 
ومشاركات الشباب اجملتمعية، ومت االستفادة أيًضا من 
األولية  الصورة  إعداد  السابقة يف  والدراسات  البحوث 
للمقياس واليت تكوَّنت من )50( بنًدا موزَّعة على ثالثة 

النحو اآليت: أبعاد وهي على 
اليت  ابلبنود  ويتعلق   ،2030 اململكة  برؤية  الوعي   -
 2030 رؤية  حنو  الشاب  ومعارف  وعي  تقيس 

بنًدا.  )15( ويقيسه 
- الفاعلية الذاتية بتحقيق رؤية اململكة 2030: ويتعلق 
ابلبنود اليت تقيس فاعلية وجهود الشاب يف حتقيق 

رؤية اململكة 2030 ويقيسه )20( بنًدا.
 :2030 اململكة  رؤية  حتقيق  يف  اجملتمعية  املشاركة   -
الشاب  مشاركة  فاعلية  تقيس  اليت  ابلبنود  ويتعلق 
يف اجلهود اجملتمعية يف حتقيق رؤية اململكة 2030 

بنًدا.  )15( ويقيسه 
تدرج  وفق  ابملقياس  بند  على كل  اإلجابة  وتتدرج 

اندرًا   – أحيااًن   – غالًبا   – )دائًما  اخلماسي  ليكرت 
 )1  – 5( بني  ما  املقياس  درجة  وترتاوح  مطلًقا(،   -
وتعرب  السلبية،  للعبارات  و)1	5(  اإلجيابية  للعبارات 
الدرجة املرتفعة على املقياس إىل ارتفاع مشاركة الشباب 
يف حتقيق رؤية اململكة 2030، والدرجة املنخفضة إىل 
ضعف مشاركة الشباب يف حتقيق رؤية اململكة 2030.
السيكومرتية  اخلصائص  من  التحقق  إجراءات 

. س للمقيا
مت عرض املقياس على )6( حمكمني من ختصصات 
)علم النفس، القياس، التقومي(، وقاموا إببداء مالحظاهتم 
حول املقياس وبنوده واليت تحورت حول حذف بعض 
الفقرات، بلغ عددها )15( بنًدا لعدم مالئمتها وتكرار 
بعضها وتعديل صياغة بعض الفقرات، وقد قام الباحث 
إبجراء التعديالت اليت اتفق عليها )5( حمكمني بنسبة 
املقياس على  تطبيق  )83.3٪( من احملكمني، كما مت 
العاملي  التحليل  )ن=30( وحساب  استطالعية  عينة 
االكتشايف Analysis Factor Exploratory  وبتدوير 
احملاور Promax.  واجلدول اآليت يوضح تشبعات تلك 

احملاور. 

جدول )5( التحليل العاملي ودرجة تشبع الفقرات حملاور مقياس مشاركة الشباب يف رؤية اململكة 2030 
 احملور البند  التشبع  اجلذر الكامن  احملور البند  التشبع  اجلذر الكامن 

4.24 
 

املشاركة اجملتمعية   25 0,97
يف حتقيق رؤية  

 2030اململكة 

4.16 
 

الوعي   1 0,74
برؤية  

اململكة  
2030 

0,94 26 0,75 2 
0,93 27 0,74 3 
0,92 28 0,79 4 
0,97 29 0,81 5 
0,94 30 0,64 6 
0,93 31 0,79 7 
0,92 32 0,52 8 

 0,77 9 
0,75 10 
0,51 11 
0,62 12 

الفاعلية   13 0,83 4,37
الذاتية  

بتحقيق رؤية  
 اململكة 
2030 

0,82 14 
0,76 15 
0,93 16 
0,73 17 
0,81 18 
0,70 19 
0,62 20 
0,58 21 
0,63 22 
0,75 23 
0,51 24 

 

 احملور البند  التشبع  اجلذر الكامن  احملور البند  التشبع  اجلذر الكامن 
4.24 
 

املشاركة اجملتمعية   25 0,97
يف حتقيق رؤية  

 2030اململكة 

4.16 
 

الوعي   1 0,74
برؤية  

اململكة  
2030 

0,94 26 0,75 2 
0,93 27 0,74 3 
0,92 28 0,79 4 
0,97 29 0,81 5 
0,94 30 0,64 6 
0,93 31 0,79 7 
0,92 32 0,52 8 

 0,77 9 
0,75 10 
0,51 11 
0,62 12 

الفاعلية   13 0,83 4,37
الذاتية  

بتحقيق رؤية  
 اململكة 
2030 

0,82 14 
0,76 15 
0,93 16 
0,73 17 
0,81 18 
0,70 19 
0,62 20 
0,58 21 
0,63 22 
0,75 23 
0,51 24 
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 احملور البند  التشبع  اجلذر الكامن  احملور البند  التشبع  اجلذر الكامن 

4.24 
 

املشاركة اجملتمعية   25 0,97
يف حتقيق رؤية  

 2030اململكة 

4.16 
 

الوعي   1 0,74
برؤية  

اململكة  
2030 

0,94 26 0,75 2 
0,93 27 0,74 3 
0,92 28 0,79 4 
0,97 29 0,81 5 
0,94 30 0,64 6 
0,93 31 0,79 7 
0,92 32 0,52 8 

 0,77 9 
0,75 10 
0,51 11 
0,62 12 

الفاعلية   13 0,83 4,37
الذاتية  

بتحقيق رؤية  
 اململكة 
2030 

0,82 14 
0,76 15 
0,93 16 
0,73 17 
0,81 18 
0,70 19 
0,62 20 
0,58 21 
0,63 22 
0,75 23 
0,51 24 

 

 احملور البند  التشبع  اجلذر الكامن  احملور البند  التشبع  اجلذر الكامن 
4.24 
 

املشاركة اجملتمعية   25 0,97
يف حتقيق رؤية  

 2030اململكة 

4.16 
 

الوعي   1 0,74
برؤية  

اململكة  
2030 

0,94 26 0,75 2 
0,93 27 0,74 3 
0,92 28 0,79 4 
0,97 29 0,81 5 
0,94 30 0,64 6 
0,93 31 0,79 7 
0,92 32 0,52 8 

 0,77 9 
0,75 10 
0,51 11 
0,62 12 

الفاعلية   13 0,83 4,37
الذاتية  

بتحقيق رؤية  
 اململكة 
2030 

0,82 14 
0,76 15 
0,93 16 
0,73 17 
0,81 18 
0,70 19 
0,62 20 
0,58 21 
0,63 22 
0,75 23 
0,51 24 

 

التحليل  السابق  اجلدول)5(  نتائج  من  يتضح   
  Exploratory factor analysis االكتشايف العاملي 
أنَّ قيم التشبع كلها أكرب من 3.0، وقيم اجلذور الكامنة 
وأنَّ   ،)1( من  األربعة Eigenvalues أكرب  للمحاور 
نسبة التباين املفسر للمحاور جمتمعة تفسر 78.58 ٪ 
املقياس بدالالت  النتائج تؤكِّد تتع  التباين، وهذه  من 

احلايل. البحث  قابل لالستخدام يف  صدق جتعله 
 وبذلك بلغ عدد بنود املقياس ككل )32( بنًدا تراوح 
 )160 –32( بني  ما  الكلية  املقياس  تصحيح  درجة 
درجة، وتعرب الدرجة املرتفعة عن ارتفاع مشاركة الشباب 

والدرجة املنخفضة عن اخنفاض مشاركة الشباب.
 وللتأكد من ثبات املقياس مت توزيعه بصورته النهائية 
على عينة ثبات بلغ قوامها)35( شااًب من كلية الرتبية 
واآلداب جبامعة تبوك، مث أُعيد توزيعها عليهم بعد مضي 
التطبيق،  مريت  بني  االرتباط  معامل  أسبوعني، وكشف 
بلغ )0.64( ككل، وللبعد األول)0.55(، وللبعد الثاين 

)0.61(، وللبعد الثالث )0.72(.
 الربانمج اإلرشادي:

 هو برانمج إرشادي منائي قائم على الفاعلية الذاتية 
موجَّه إىل الشباب .- 

هدف الربانمج: 
حتسني مستوى الفاعلية الذاتية لدى أفراد اجملموعة 
اململكة  رؤية  حتقيق  يف  مشاركتهم  لتنمية  التجريبية 

األهداف  الرئيس  اهلدف  هذا  من  ويتفرع   ،2030
اآلتية: الفرعية 

 حتسني أبعاد فاعلية الذات )االجتماعية – األكادميية  	
– االنفعالية – املعرفية – العاطفية(.

التوعية أبمهية مشاركة الشباب يف حتقيق رؤية اململكة  	
.2030

التوعية ابالعتقادات ودورها يف سلوك املشاركة. 	
بتحقيق  	 وتوظيفها  الذايت  التخطيط  مهارة  إكساب 

.2030 اململكة  رؤية  املشاركة 
بتحقيق  	 وتوظيفها  الذايت  التقييم  مهارة  إكساب 

.2030 اململكة  برؤية  املشاركة 
إكساب مهارة التقييم الضبط الذايت بتحقيق املشاركة  	

برؤية اململكة 2030.
إكساب مهارة التقييم التطوير الذايت بتحقيق املشاركة  	

برؤية اململكة 2030.
منخفضو 	  الشباب  الربانمج:  يف  املستهدفة  الفئات 

.2030 اململكة  رؤية  حتقيق  يف  املشاركة 
حماور الربانمج: تعامل الربانمج مع املهارات اآلتية: 	 
فاعلية الذات وأبعادها )االجتماعية – األكادميية –  	

االنفعالية – املعرفية – العاطفية(.
مشاركة الشباب رؤية اململكة 2030. 	
االعتقادات ودورها يف سلوك املشاركة. 	
املشاركة  	 بتحقيق  وتوظيفها  الذايت  التخطيط  مهارة 
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.2030 اململكة  رؤية 
مهارة التقييم الذايت وتوظيفها بتحقيق املشاركة رؤية  	

اململكة 2030.
مهارة الضبط الذايت وتوظيفها بتحقيق املشاركة رؤية  	

اململكة 2030.
مهارة التطوير الذايت وتوظيفها بتحقيق املشاركة رؤية  	

اململكة 2030.

مدة الربانمج: مت تطبيق الربانمج على مدار )10( 
شهور. 

الوسائل التعليمية املستخدمة يف الربانمج:
احملاضرات والندوات.	 

النشرات واملطبوعات.	 
عرض مقاطع وفيديوهات	 

جلسات ومدة الربانمج : 
مت تطبيق الربانمج مجاعًيا بواقع )13( جلسة على 
مدار )10 شهور(، مقسَّمة إىل: )8( جلسات إرشادية 
و)4(  أسبوع،  واحدة كل  جلسة  بواقع  شهران  مدهتا 
جلسات متابعة )بعد شهرين، 4شهور، 6 شهور، 8 
وموضوع كل  طبيعة  اآليت  اجلدول  ويوضح  شهور(.، 

جلسة.

 جدول )6( جلسات الربانمج التفصيلية
مدة اجللسةالفنيات املستخدمةاألهدافالنوع/املوضوعاجللسة

تهيدية/التعارف 
والتهيئة.

التعارف وبناء الثقة والتعريف ابلربانمج وخطة سري جلساته ومعرفة 
120	 150املناقشة، العصف الذهين. احلقوق والواجبات ابلربانمج.

دقيقة

تدخل/ إكساب 
معلومات )فاعلية 

الذات-املشاركة –رؤية 
اململكة 2030(.

إكساب معلومات صحيحية عن: 
- فاعلية الذات.

- أبعاد فاعلية الذات )االجتماعية – األكادميية – االنفعالية – املعرفية 
– العاطفية(.

- مصادر فاعلية الذات.
- اآلاثر اإلجيابية لتحسني الفاعلية الذاتية.

- رؤية اململكة 2030 أهدافها، طرق حتقيقها.
- اآلاثر اإلجيابية ملشاركة الشباب يف حتقيق الرؤية.

املناقشة، العصف الذهين، الواجب 
املنزيل

150 	120
دقيقة

تدخل / االعتقادات 
ودورها يف سلوك 

املشاركة.

- العالقة بني التفكري واالنفعال والسلوك.
- التمييز بني األفكار العقالنية وغري العقالنية.

-معرفة االعتقادات النفسية السلبية عن ذواهتم واستبداهلا ابعتقادات 
إجيابية.

- إكساب املسرتشدين اجتاهات إجيابية حنو املشاركة اجملتمعية

120	 150املناقشة واحلوار، الواجب املنزيل.

تدخل/ التخطيط الذايت 
واملشاركة برؤية اململكة 

.2030

- تعريف التخطيط الذايت.
-أمهية التخطيط الذايت.

- عناصر عملية التخطيط الذايت.
- عرض مناذج للتخطيط الذايت.

- التخطيط الذايت وتوظيفها ابملشاركة يف حتقيق رؤية اململكة 2030.

املناقشة،واحلوار،النمذجة، التعزيز 
دقيقةاإلجيايب، الواجب املنزيل.

تدخل/ التقييم الذايت 
واملشاركة برؤية اململكة 

.2030

- تعريف التقييم الذايت.
- أمهية وأهداف ومراحل التقييم الذايت.

- إسرتاتيجيات التقييم الذايت.
- عرض والتدريب على مناذج للتقييم الذايت.

- التقييم الذايت وتوظيفها ابملشاركة يف حتقيق رؤية اململكة 2030.

املناقشة واحلوار، النمذجة، التعزيز 
120	 150اإلجيايب، الواجب املنزيل.
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الفنيات املستخدمة ابلربانمج:
املناقشة واحلوار: وفيها يتم تبادل الرأي والتحاور عن 
موضوع احملاضرة، وتوضيح النقاط الغامضة، والرد على 
األسئلة هبدف إكساب معلومات صحيحة وتصحيح 
األفكار غري الصحيحة وغري العقالنية، وتشجيع املشاركة 
والتفاعل اإلجيايب يف املناقشة بني أفراد اجملموعة واملرشد، 
وبني أفراد اجملموعة بعضهم البعض )بوجمدان،2015(.
ويستخدم   :Brainstorming الذهني  العصف 
هبدف توليد أفكار جديدة حول موضوع ما أو حلول 
مبتكرة للمشكالت أو للتخطيط لشيء ما، دون وضع 
الرأي  وتقدير  املشاركة  أبمهية  والوعي  للمشاركني  قيود 

.)2009 )عبيد،  اآلخر 
 :Modeling النمذجة

ومن خالهلا تتم إاتحة منوذج سلوكي مباشر سواء أكان 
شخصي )املرشد( أو ضمين "ختيلي" للمسرتشد، هبدف 
النموذج  حول  خطوات  معرفة  أو  معلومات  توصيل 
سلك  يف  تغيري  إحداث  أجل  من  املعروض  السلوكي 

 .)1997 )الشناوي،  املسرتشد 
 :Positive Reinforcement التعزيز اإلجيايب

يؤدِّي  مما  سلوك حسن،  بعد  مثري حمبب  تقدمي  ويعين 
إىل زايدة احتمال حدوث السلوك يف املواقف املشاهبة 
مستقباًل )بيتش، 1992(، وقد استخدم املرشد الثناء 

ابلربانمج. واملكافأة  واملدح 
 :Homework Technique الواجب املنزيل

تظهر أمهية الواجب املنزيل يف أنَّه حيسن وعي املسرتشد 
يتم  وفيه  الربانمج،  انتهاء  بعد  حىت  الربانمج  جبلسات 
تثبيت ما مت تعلمه أثناء اجللسات وإكساب املسرتشد 

املهارات واخلربة )فطيمة، 2016(. العديد من 
تقييم الربانمج:

بتطبيق  	 الربانمج  تطبيق  قبل  وذلك  األويل:  التقييم 
اململكة  رؤية  حتقيق  يف  الشباب  مشاركة  مقياس 

.2030
تطبيق  	 انتهاء  بعد  وذلك  النهائي/البعدي:  التقييم 

مقياس  بتطبيق  و  التجريبية  اجملموعة  على  الربانمج 

مدة اجللسةالفنيات املستخدمةاألهدافالنوع/املوضوعاجللسة

تدخل/ الضبط الذايت 
واملشاركة برؤية اململكة 

.2030

- تعريف الضبط الذايت.
- أمهية وأهداف الضبط الذايت.

- اساليب الضبط الذايت.
- التدريب على مهارة الضبط الذايت.

- الضبط الذايت وتوظيفها ابملشاركة يف حتقيق رؤية اململكة 2030.

املناقشة واحلوار، النمذجة، التعزيز 
دقيقةاإلجيايب، الواجب املنزيل.

تدخل/ تطوير الذات 
واملشاركة برؤية اململكة 

.2030

- تعربف تطوير الذايت.
- أمهية وأهداف تطوير الذايت.

- اساليب التطوير الذايت.
- التدريب على مهارة تطوير الذايت.

- التطوير الذايت وتوظيفها ابملشاركة يف حتقيق رؤية اململكة 2030.

املناقشة واحلوار، النمذجة، التعزيز 
120	 150اإلجيايب،الواجب املنزيل.

إهناء الربانمج وتطبيق مقياس مشاركة الشباب يف حتقيق رؤية اململكة قياس بعدي.
30	45 دقيقةمقياس السلوك الصحي.2030.

قياس تتبعي)1( بعد 
30	45 دقيقةمقياس السلوك الصحي.تطبيق مقياس مشاركة الشباب يف رؤية اململكة يف حتقيق 2030.شهرين.

قياس تتبعي)2( بعد 
30	45 دقيقةمقياس السلوك الصحي.تطبيق مقياس مشاركة الشباب يف رؤية اململكة يف حتقيق 4.2030شهور.

قياس تتبعي)3( بعد6 
30	45 دقيقةمقياس السلوك الصحي.تطبيق مقياس مشاركة الشباب يف رؤية اململكة يف حتقيق2030.شهور.

قياس تتبعي )4( بعد 
30	45 دقيقةمقياس السلوك الصحي,تطبيق مقياس مشاركة الشباب يف رؤية اململكة يف حتقيق8.2030 شهور.
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.  2030 اململكة  رؤية  حتقيق  يف  الشباب  مشاركة 
التقييم  	 بعد فرتات زمنية من  التتبعي: وذلك  التقييم 

البعدي )شهران، 4 شهور، 6 شهور، 8 شهور(، 
رؤية  حتقيق  يف  الشباب  مشاركة  مقياس  وبتطبيق 

.2030 اململكة 
 )4( خالل  من  للتحكيم  الربانمج  خضوع  مت 
حمكمني يف ختصص اإلرشاد النفسي والصحة النفسية 
واألخذ ابلتوصيات واملالحظات، كما مت جتربة الربانمج 
بصورة مكثفة بواقع جلستني أسبوعًيا على )3( شباب 
يف  الشباب  مشاركة  مقياس  على  الدرجة  منخفضي 
حتقيق رؤية اململكة 2030، للتأكد من مناسبة الربانمج 
للعينة وعدم وجود صعوابت أثناء تطبيقه، وقد اطمئن 

املستهدفة. للفئة  الربانمج  مناسبة  إىل  الباحث 
 إجراءات تطبيق البحث:

متغريات •  تناولت  اليت  األدبيات  على  االطالع  مت   
لبحث. ا

يف •  الشباب  مشاركة  مقياس  إعداد  يف  البدء  مت 
حتقيق رؤية اململكة 2030، وخضوعه للتحقق من 

استطالعية. عينة  على  السيكومرتية  اخلصائص 
مت إعداد الربانمج اإلرشادي وحتكيمه وجتريبه.• 
مت تطبيق املقياس الختيار عينة البحث األساسية.• 
مت تطبيق الربانمج اإلرشادي على اجملموعة التجريبية.• 
التجريبية •  للمجموعتني  البعدي  القياس  إجراء  مت 

للمجموعة  التتبعي  القياس  وإجراء  والضابطة 
. لتجريبية ا

األساليب •  استخدام  مت  اإلحصائية:  املعاجلات   	
اآلتية: اإلحصائية 

املتوسطات واالحنرافات املعيارية.• 
معامل ارتباط بريسون.• 

Exploratory Fac- االكتشا العاملي  يفالتحليل 
.Promax احملاور tor Analysis  وبتدوير 

للمجموعتني •  الالابرمرتي  يو  وتين   – مان  اختبار 

املستقلتني لداللة الفروق بني متوسط رتب الدرجات.
املرتبطة •  للمجموعات  الالابرمرتي  فريدمان  اختبار 

الدرجات. رتب  متوسط  بني  الفروق  لداللة 
نتائج البحث ومناقشتها:

الفرض األول:
متوسط  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال   -
يف  والضابطة  التجريبية  اجملموعة  أفراد  درجات 
 2030 اململكة  رؤية  حتقيق  يف  الشباب  مشاركة 
مت  الفرض  هذا  من  وللتحقق  الربانمج،  تطبيق  بعد 
استخدام اختبار مان-ويتين يو، وتتضح النتائج يف 

اآليت. اجلدول 
للمشاركة  التجريبية والضابطة يف  الفروق بني اجملموعتني  جدول )7( 
اختبار  الربانمج ابستخدام  تطبيق  بعد  اململكة 2030  بتحقيق رؤية 

ويتىن  مان- 

حجم اجملموعة
العينة

متوسط 
الرتب

جمموع 
مستوى قيمة )U(الرتب

الداللة

152335400.000التجريبية

168120الضابطة

يتبني من نتائج اجلدول )7( السابق وجود فروق يف 
يف  والضابطة  التجريبية  اجملموعتني  بني  الرتب  متوسط 
بعد  اململكة 2030  رؤية  حتقيق  يف  الشباب  مشاركة 
إنَّ  التجريبية؛ حيث  اجملموعة  اجتاه  الربانمج يف  تطبيق 
قيمة )U= 0(، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى 
الفرض  نرفض  أن  إىل  يؤدِّى  مما   ،)0.05( الداللة 
الصفري ونقبل الفرض البديل، مما يؤكد فعالية الربانمج 
رؤية  حتقيق  الشباب يف  مشاركة  اإلرشادي يف حتسني 

التجريبية. اجملموعة  أفراد  لدى  اململكة 2030 
وتتفق النتيجة السابقة مع نتائج دراسة )الشريفني، 
 ،(Hana &Soon-Hee,2015) ودراسة   ،)2015
ودراسة )عطية، 2017(، ودراسة )انجي وعبدالعاطي، 
2018(، ودراسة )شناعة وصواحلة، 2018(، ودراسة 
 ،(Abu Warda, 2020) ودراسة   ،)2019 )اجملايل، 
ودراسة )عمر،2020( يف فاعلية الربامج اإلرشادية يف 
نتائج  مع  تتفق  وأبعادها، كما  الذاتية  الفاعلية  حتسني 
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الذاتية  الفاعلية  على  براجمها  اعتمدت  اليت  الدراسات 
لتحسني متغريات أخرى كدراسة )أبو زيد، 2017(، 
ودراسة )انجي وعبدالعاطي، 2018(، ودراسة )شناعة 
 ،)Abu Warda, 2020( ودراسة ،)وصواحلة، 2018

ودراسة )عمر، 2020(.
ويفسر التحسن الذى طرأ على مشاركة الشباب يف 
حتقيق رؤية اململكة 2030 لدى أفراد اجملموعة التجريبية 
وأتيت  فعَّال،  إرشادي  للربانمج  خضوعهم  نتيجة  أبنَّه 
فعاليته نتيجة اعتماده على أسس علمية دقيقة وخطوات 
الربانمج على نظرية  اعتمد  القياس؛ حيث  منهجية يف 

ابندورا يف الفاعلية الذاتية.
فاعلية  أبعاد  إىل حتسني  اإلرشادي  الربانمج  وعمد 
الذات )االجتماعية – األكادميية – االنفعالية – املعرفية 
– العاطفية(، والتوعية أبمهية مشاركة الشباب يف حتقيق 
سلوك  يف  ودورها  واالعتقادات   2030 اململكة  رؤية 
املهارات  إكساب  إىل  الربانمج  عمد  املشاركة، كذلك 
اآلتية والتدريب عليها )التخطيط الذايت، التقييم الذايت، 
بتحسني  وتوظيفها  الذايت(،  التطوير  الذايت،  الضبط 

املشاركة يف حتقيق رؤية اململكة 2030.
أثناء جلسات  فاعلة  فنيات  من  استخدامه  مت  وما 
الربانمج ساهم يف حتقيق اهلدف العام واألهداف الفرعية 
للربانمج، ومن هذه الفنيات الفاعلة املعرفية اليت خضع 
هلا أفراد اجملموعة التجريبية )املناقشة واحلوار، والعصف 
الذهين، والنمذجة، والتعزيز اإلجيايب،والواجب املنزيل(، 
ومت  التجريبية  الدراسات  من  يف كثرٍي  تناوهلا  مت  واليت 

التحقق من كفاءهتا.
كل ما سبق تعرضت له اجملموعة التجريبية، مما أدَّى 
اململكة  الشباب يف حتقيق رؤية  إىل حتسن يف مشاركة 
2030 لديها، وهو ما أوجد فروقًا بينها وبني اجملموعة 

الضابطة اليت مل تتعرض للربانمج اإلرشادي.
 الفرض الثاين:

-ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط 

درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف مشاركة الشباب يف 
حتقيق رؤية اململكة 2030 بعد انتهاء الربانمج ابلقياس 
البعدي والتتبعي )شهران،4شهور،6 شهور، 8 شهور(، 
وللتحقق من هذا الفرض مت استخدام اختبار فريدمان 

الالابرامرتي، ويوضح اجلدول اآليت النتائج.
جدول )8( الفروق يف مشاركة الشباب بتحقيق رؤية اململكة 2030 
والتتبعي  البعدي  ابلقياس  الربانمج  انتهاء  بعد  التجريبية  للمجموعة 
)شهران، 4شهور، 6 شهور، 8 شهور(، ابستخدام اختبار فريدمان 

 .Friedman Test
متوسط القياساملقياس

الرتب
مستوى مربع كا

الداللة

املشاركة 
بتحقيق 

رؤية اململكة 
2030

)البعدي( بعد الربانمج 
مباشرة

3,709.3130.054

2,73)التتبعي( بعد شهرين

2,77)التتبعي( بعد 4 شهور

2,30)التتبعي( بعد 6 شهور

3,50)التتبعي( بعد 8 شهور

يتبني من نتائج اجلدول )8( السابق أنَّ مستوى داللة 
مربع كا بلغت )9.313(، وهو أكرب من )0.05( لذلك  
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مشاركة الشباب 
يف حتقيق رؤية اململكة 2030 للمجموعة التجريبية بني 
القياس البعدي والتتبعي )شهران، 4شهور، 6شهور،8 
شهور(، ونقبل الفرض الصفري، مما يؤكد استمرار نتائج 
الربانمج اإلرشادي يف حتسني مشاركة الشباب يف حتقيق 

رؤية اململكة 2030 واحلفاظ على هذا التحسني.
وتتفق النتيجة السابقة مع نتائج دراسة كلٍّ من: )أبو 
زيد، 2017(، ودراسة )اجملايل، 2019( يف استمرارية 
أفراد  لدى  التتبعي  ابلقياس  اإلرشادي  الربانمج  فاعلية 

اجملموعة التجريبية. 
يف  الشباب  مشاركة  يف  التحسن  استمرار  ويفسر 
حتقيق رؤية اململكة 2030 لدى أفراد اجملموعة التجريبية 
بعد مرور فرتات من الزمن، يعود إىل كفاءة الربانمج وما 
أحدثه من تغريات معرفية وسلوكية لدى أفراد اجملموعة 
ذلك  وعزَّز  مشاركتهم،  حتسن  إىل  أدَّت  التجريبية 
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احلصول على العديد من املكتسبات والفوائد اجملتمعية 
وإحساسهم أبمهيتهم وإدراك قيمة مشاركتهم، وما نتج 
واجملتمع  الرؤية  على  انعكست  إجيابية  نتائج  من  عنها 

أبسره 
التوصيات:

- تعميم تطبيق الربانمج على الشباب مبراكز اإلرشاد.
تدعم  إرشادية  برامج  استخدام  إىل  الباحثني  توجه   -
مشاركة فئات اجملتمع يف حتقيق رؤية اململكة 2030.
العمل  لتدعيم  ودورات  وندوات  عمل  ورش  عقد   -
واجلامعات  املدين  اجملتمع  مؤسسات  بني  التعاوين 
الشباب  لتحفيز  اإلعالم؛  اخلاص ووسائل  والقطاع 

.2030 اململكة  رؤية  حتقيق  يف  املشاركة  على 
 املراجع:

أواًل: املراجع العربية:

"الكفاءة   ،)2015( هبة  والعسال،  إبراهيم  أمحد، 
اإلسرتاتيجي  ابلتخطيط  وعالقتها  املدركة  الذاتية 
الشخصي والقدرة على اختاذ القرار لدى طالبات 
جبامعة  النوعية  الرتبية  حبوث  جملة  اجلامعة"، 

املنصورة،)27(:23 – 54.
الشباب  "اجتاهات   ،)2019( سامي  البشري، 
رؤية  ضوء  يف  التطوعي  العمل  حنو  السعودي 
اخلدمة  جملة   ،"2030 السعودية  العربية  اململكة 

االجتماعية، 1)61(:15	 38.
البشري،  السلوك  تعديل   ،)1992( بيتش،هارولد 

ترمجة فيصل حممد الزراد، الرايض: دار املريخ.
 2030 رؤية   ،)2018( سعد  بن  فضل  البوعينني، 
https://alpha- :ةبلغ الشباب، متاح على موقع

beta.argaam.com/article/detail/104737

 بوجمدان، اندية )2015(، بناء برانمج إرشادي معريف 
النفسي لدى األستاذة  الضغط  سلوكي لتخفيف 
منشورة(،  غري  دكتوراه  )رسالة  املتزوجة،  اجلامعية 

جامعة حممد خيضر – بسكرة اجلزائر.
املستقبلية  "التوجهات   ،)2009( منال  هللا،  جاب 
والتوقعات  الذاتية  ابلكفاية  للتنبؤ  كدالة 
اجلامعة  طالب  من  عينة  لدى  املدركة  الوالدية 
للدراسات  املصرية  اجمللة  والعاديني"،  املتفوقني 

النفسية،19)64(:307	357.
اجلامعي  الشباب  "اجتاهات   ،)2019( طه  اخلرشة، 
بدافعيتهم  وعالقتها   2030 اململكة  رؤية  حنو 
الرتبوية  للدراسات  الدولية  اجمللة  لإلجناز"، 

والنفسية، 6)3(:387 	 398.
إرشادي  برانمج  "فاعلية   ،)2017( أمحد  زيد،  أبو 
النفسية  املرونة  حتسني  يف  الذاتية  الكفاءة  لتنمية 
لدى التالميذ ذوي صعوابت التعلم"، جملة الرتبية 

اخلاصة، )18(:228	298.
الصاحل، هدى )2016(، حممد بن سلمان:الشباب 
القوة احلقيقية لتحقيق الرؤية، متاح على موقع:.
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-to-

/day/2016

إشراف  برانمج  "فاعلية   ،)2015( أمحد  الشريفني، 
رفع  يف  املهارة  تطوير  منوذج  إىل  يستند  إرشادي 
املرشدين  لدى  املهنية  الذاتية  الكفاءة  مستوى 
الرتبوية  الدراسات  جملة  األردن"،  يف  املتدربني 

والنفسية، 9)1(:1	23.
والرتبوية  التقنية  األسس   ،)1973( عمر  الشيباين، 

لرعاية الشباب، بريوت: دار الثقافة.
العدل، عادل )2001(، "حتليل املسار للعالقة بني 
مكوانت القدرة على حل املشكالت االجتماعية 
وكل من فعالية الذات واالجتاه حنو املخـاطرة"، جملـة 
كليـة الرتبية جامعة عني مشس، 1 )25(:121– 

.178
املستقبل  قلق   ،  )2000( أمحد  بشرى  العكايشي، 
اجلامعة،  طلبـة  لدى  املتغريات  ببعض  وعالقته 
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)رسالة ماجستري غري منشورة( كلية الرتبية، اجلامعة 
املستنصرية.

"عالقة   ،)2000( نسيمة  داود،  و  نزيه  محدي، 
الفاعلية الذاتية املدركة ابالكتئاب والتوتر لدى طلبة 
كلية العلوم الرتبوية يف اجلامعة األردنية"، دراسات 

العلوم الرتبوية، 7، ص ص 19	 44.
 ،)2016(  2030 السعودية  العربية  اململكة  رؤية 

/http://vision2030.gov.sa :متاح على موقع
العلمي يف  البحث  مناهج  سليمان، سناء )2009(، 
القاهرة:  األساسية،  ومهاراته  النفس  وعلم  الرتبية 

عامل الكتب.
 ،)2018( مىن  ورزق،  أمل  ذكي،  سليمان، كرمية، 
"آليات تكني الشباب السعودي لصناعة مستقبل 
اململكة  رؤية  وحتقيق  السعودية  العربية  اململكة 
بعنوان"  اآلداب  لكلية  السنوي  املؤتر   ،"  2030
عني  جبامعة  املنعقد  املستقبل"  وصناعة  الشباب 

مشس – كلية اآلداب، فرباير:221 – 239.
تنمية  يف  الذات  توكيد  أثر   ،)2005( أسوا  سعيد، 
يف  االجتماعي  القلق  ذوي  للطلبة  الذات  فاعلية 
منشورة(،  غري  ماجستري  )رسالة  اجلامعية،  املرحلة 

كلية الرتبية ابجلامعة املستنصرية.
شناعة، هشام وصواحلة، حممد )2018(، "أثر برانجمني 
والدافعية  الذاتية  الفاعلية  إىل  يستندان  تدريبيني 
الداخلية يف التسويف األكادميي ودافعية اإلجناز"، 
والدراسات  املفتوحة لألحباث  القدس  جملة جامعة 

الرتبوية والنفسية،9)26(:223 – 243.
الشناوي، حممد )1997(، التخلف العقلي، القاهرة: 

دار غريب للطباعة والنشر.
والتعلم،  التعليم  إسرتاتيجيات   ،)2009( وليد  عبيد، 

القاهرة: دار املسرية.
عطية، خالد )2017(، "فاعلية برانمج معريف سلوكي 
التالميذ  لدى  الذات  تنظيم  مهارات  حتسني  يف 

االبتدائية  ابملرحلة  التعلم  ذوي صعوابت  املتفوقني 
مبنطقة احلدود الشمالية ابململكة العربية السعودية"، 

جملة اإلرشاد النفسي،)50(:407 – 434.
إرشادي  برانمج  "فاعلية   ،)2000( حممد  عمر، 
الذات  فاعلية  تطوير  يف  سلوكي  انفعايل  عقالين 
لدى  املهين   / الوظيفي  االحرتاق  مستوى  خلفض 
معلمي التالميذ ذوي اضطراب التوحد"، جملة كلية 

الرتبية،1)38(:661 – 710.
فطيمة، طوابل )2016(، عالية برانمج إرشادي سلوكي 
معريف يف خفض أعراض الضغط النفسي لدى عينة 
من املراهقني املتمدرسني ابلثانوية، )رسالة دكتوراه 
غري منشورة(، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية – 

جامعة حممد ملني دابغني سطيف، اجلزائر.
عبدالكرمي  مظهر  العبيدي،  كاظم،  جممود  حممود، 
برانمج  "أثر   ،)2009( أمحد  حسن  وسهيل، 
إرشادي على وفق أسلوب الفاعلية الذاتية يف تنمية 
موظفي  لدى  الشخصية  واملسؤولية  املهنية  األمانة 

كلية الرتبية"، جملة داييل،)41(: 1 – 21.
الشباب  ووعي  "مفهوم   ،)2018( امنار  مطاوع، 
السعودي برؤية اململكة العربية السعودية 2030: 
امللك  جامعة  طالب  على  ميدانية  دراسة 
عبدالعزيز"، جملة جامعة امللك عبدالعزيز: اآلداب 

والعلوم اإلنسانية،26)3(: 173	191.
موسوعة علم النفس والرتبية )2001(، اجلزء األول: 
العاملي  إديتو كريس  بريوت:  النفس،  علم  ماهية 

للنشر.
انجي، مروة وعبدالعاطي، فاطمة )2018(، "فاعلية 
الذاتية  الكفاءة  تنمية  على  قائم  إرشادي  برانمج 
للغارمات إلدارة األزمات االقتصادية"، جملة حبوث 
	141:)11( النوعية،  الرتبية  جماالت  يف  عربية 

.194
إرشادي  برانمج  فاعلية   ،)2019( مصلح  اجملايل، 



د. عبد العزيز حجي العنزي: فاعلية برانمج إرشادي قائم على الفاعلية الذاتية لتنمية مشاركة الشباب السعودي ...150

الذاتية  الكفاءة  أبعاد  انتقائي يف حتسني مستوى 
عمان،  سلطنة  يف  دراسًيا  املتفوقني  الطلبة  لدى 

جامعة املدينة العاملية،)30(:387 – 421.
مقياس  وتطبيق  "بناء   ،)2008( نرباس  مراد،  آل 
جامعة  جملة  الرايضيني"،  لدى  الذاتية  الكفاءة 
 –  246:)11(15 اإلنسانية،  للعلوم  تكريت 

.284
اثنًيا: املراجع األجنبية:

Abu Warda, M. )2020(. The effectiveness 
of life Skills Program in Enhancing 
Students’ life- Satisfaction and self-
efficacy among Female Students in Al 
Majmaah University, JRCIET,6)1): 29-
53.

Álvarez, P.; Santiviago, C.; López, D.; Dare, 
R. & Rubio, V. )2014(. Competencias 
de adaptabilidad y expectativas del 
alumnado en proceso de transición 
a la Educación Superior: un estudio 
transnacional en España, Uruguay e 
Italia. IV Conferencia Latinoamericana 
sobre el Abandono en la Educación 
Superior, Universidad de Antioquia, 
Antioquia (Colombia)

 Bandura, A. )1977(. Social Learning 
Theory., New York: Englewood Cliffs, 
Prentice – Hall. 

Bandura, A.)1983(. Self- Efficacy 
Determinants of Anticipated fear and 
Calamities., Journal of Personality and 
Social Psychology ,45 )2): 4649-.

Bandura, A. )1986(. Social Foundations of 
Thought and action, A Social Cognitive 
Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice 
Hall.

Bandura, A. )1994(. Self-efficacy , In S.V 
Ramachaudran (Ed) Encyclopedia of 
human behavior, 4(pp7181-),New York: 
Academic Press.

Bandura, A.)1997(. Self-efficacy: The 

Exercise of Control, W.H. Freeman Co.
Bandura, A.)2006(. The primacy of self-

regulation in health promotion, Applied 
Psychology:an International Review, 
54:245254-.

Bandura, A. )2009(. Cultivate self-efficacy 
for personal and organizational 
effectiveness. In Handbook of principles 
of organization behavior (Vol. 2, pp. 
179–200), Chichester: John Wiley & 
Sons, Inc.

Blanco,H.;Martínez,M.;Zueck,M.& 
Gastélum,G. )2011(. Análisis 
psicométrico de la escala de 
autoeficacia en conductas académicas 
en universitarios de primer ingreso. 
Actualidades Investigativas en 
Educación, 77(3): 127-.

Choi,N.)2005(. Self-efficacy and self-
concepts as predictors of college students 
academic performance, Psychology in 
the Schools, 42)2):197205-.

Cormier, S. & Nurius, P. )2003(. Intervening 
and change strategies for helpers:  
Fundamental skills and cognitive 
behavioral intervention,)5thed), 
Thomson Brooks Cole. 

Gynda, S, R. )1989(. The Effect of self-
Efficacy on the Affective cognitive and 
behavioral processes of coping with pain 
D.A.I , 50,)3) , Florida State University.

Hana, Y. &Soon-Hee,K.)2015(. 
Development and evaluation of the 
empowering a self-efficacy )EASE) 
program for children with epilepsy , 
Journal of Korean Academy of Nursing 
, 45)1):5463-. 

Lippke, S. )2017(. Self-Efficacy Theory, 
Encyclopedia of Personality and 
Individual Differences, Springer 
International Pub.

Miltiadou, M. & Savenye, W. )2003(. 
Applying social cognitive constructs of 
motivation to enhance student success in 



151 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، ع2، ص ص 131-152،  جامعة تبوك )1442هـ/2021م(

online distance education, Educational 
Technology Review, 11)1): 78 – 95.

Pajares, F.)1996(. Self-efficacy beliefs 
in academic settings, Review of 
Educational Research, 66)4): 543 – 578.

Pastorelli, C. ; Caprara, G.; Barbaranelli, 
C. ; Rola, J.; Rozsa, S. & Bandura, 
A. )2001(. The structure of children’s 
perceived self-efficacy: A cross-national 

study, European Journal of Psychological 
Assessment, 17(2): 8797-.

Reeve, J.)2014(. Understanding motivation 
and emotion, NY: John Wiley & Sons, 
Inc.

Zimmerman, B.)2000(. Self-efficacy:An 
essential motive to learn ,Contemporary 
Educational Psychology,25: 8291-.



د. عبد العزيز حجي العنزي: فاعلية برانمج إرشادي قائم على الفاعلية الذاتية لتنمية مشاركة الشباب السعودي ...152

مقياس مشاركة الشباب يف حتقيق رؤية اململكة 2030
إعداد: الباحث  د. عبد العزيز حجي العنزي 

األستاذ املشارك بقسم الرتبية وعلم النفس- جامعة تبوك
مطلًقااندرًاأحيااًنغالًبادائًماالفقرةالبعدم

الوعي 

برؤية 

اململكة 

2030

أعي أهداف رؤية اململكة 2030.

أحرص على زايدة معرفيت برؤية اململكة 2030.

أحتقق من املعلومات املتعلقة برؤية اململكة 2030. 

أاتبع الربامج اليت هتتم برؤية اململكة 2030.

أحرص على متابعة تقارير مكتب رؤية اململكة 2030.

أدرك التحدايت اليت تواجه حتقيق رؤية اململكة 2030.

أحضر الندوات املتعلقة برؤية اململكة 2030.

أهتم ابالطالع على خطط رؤية اململكة 2030.

لدي محاس حنو حتقيق رؤية اململكة 2030.

أاتبع القرارات املتعلقة برؤية اململكة 2030.

أانقش زمالئي يف موضوعات رؤية اململكة 2030

أستقي معلومايت عن الرؤية من مصادرها الرمسية.

الفاعلية 

الذاتية 

بتحقيق 

رؤية 

اململكة 

2030

أساهم بتثقيف زمالئي حول رؤية اململكة 2030.

أجنز أعمايل وفق توجهات رؤية اململكة 2030.

أقتنع أبمهية املشاركة يف حتقيق رؤية اململكة 2030.

أقنع الشباب ابملشاركة يف حتقيق رؤية اململكة 2030.

أختذ القرارات املناسبة لتحقيق رؤية اململكة 2030.

ليس لدى ما أضيفه لتحقيق رؤية اململكة 2030.

أتغلب على معوقات املشاركة يف حتقيق رؤية اململكة 2030.

استطيع املشاركة يف حتقيق رؤية اململكة 2030.

أحقق جناحات من خالل املشاركة يف رؤية اململكة 2030.

أشارك أبفكار جديدة تدعم رؤية اململكة 2030.

أشعر أبنَّ رؤية اململكة 2030 بدأت يف جىن جناحاهتا.

أعمل جاهًدا على حتسني مهارايت لتحقيق رؤية اململكة 2030.

املشاركة 

اجملتمعية 

يف 

حتقيق 

رؤية 

اململكة 

2030

أتعاون مع زمالئي الشباب لدعم رؤية اململكة 2030.

أشجع أسريت للمشاركة يف حتقيق رؤية اململكة 2030.

أشجع جمتمعي للمشاركة يف حتقيق رؤية اململكة 2030.

يقدر جمتمعي دور الشباب يف حتقيق رؤية اململكة 2030.

يستجيب جمتمعي ألفكار الشباب حنو رؤية اململكة 2030.

يثق جمتمعي يف الشباب لتحقيق رؤية اململكة 2030.

يتعاون جمتمعي بكل فئاته لتحقيق رؤية اململكة 2030.

يشجع اجملتمع اخنراط الشباب برؤية اململكة 2030.
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الكلمات املفتاحية: تقومي إلكرتوين، مقررات إلكرتونية، معايري كواليت 
ماترز.

امللخص: هدف البحث إىل تقومي جودة املقررات اإللكرتونية املصمَّمة 
بعمادة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بُعد، جبامعة أم القرى يف ضوء 
معايري اجلودة )Quality Matters(، واتبعت الدراسة املنهج التتابعي 
للوصول  املختلط؛ وذلك  املنهج  أساليب  يعدُّ أحد  التفسريي والذي 
لفهم أعمق حول النتائج اليت توصلت إليها الدراسة من خالل بطاقة 
بناؤها ابلعمادة، وخلصت  التقييم. وقد مت مراجعة عشرة مقررات مت 
النتائج إىل عدم حتقيقها للمعايري، وبناًء عليها مت تصميم أداة مقابلة شبه 
البحث  التعليميني ابلعمادة؛ وذلك هبدف  للمصممني  مقننة موجَّهة 
متطلبات  حتقيق  يف  تواجههم  قد  اليت  الصعوابت  عن  واالستقصاء 
لديهم  التعليميني  املصممني  أنَّ  املقابلة  أظهرت  وقد   ،QM معايري 
بعض الصعوابت اإلدارية والفنية، إضافًة إىل صعوابت يواجهوهنا مع 
أعضاء هيئة التدريس، واليت قد تعيقهم عن حتقيق املعايري يف املقررات 
اإللكرتونية املنتجة. وقد خلصت الدراسة إىل بعض التوصيات أمهها: 
ضرورة إعادة تطوير املقررات املصممة بعمادة التعلم اإللكرتوين والتعليم 
عن بعد مبا يتوافق مع معايري منظمة QM جلودة املقررات اإللكرتونية.

Keywords: online evaluation- online courses- QM standards.
Abstract: The study aims to evaluate the quality of online cours-
es developed by the Deanship of E-Learning and Distance Ed-
ucation at Umm Alqura University in light of the standards of 
Quality Matters (QM). The methodology utilized an explanatory 
sequential design, a type of mixed method, to deeply understand 
the findings obtained by the quantitative tool. Ten courses were 
evaluated, and the results indicated that all courses did not meet 
the QM standards. Therefore, a semi-structured interview tool 
was developed to ask instructional designers at the Deanship 
about the difficulties they may confront when developing online 
courses. The study concluded that administrative, technical, and 
faculty-related issues were the most commonly reported obsta-
cles that may have prevented the courses from meeting the QM 
standards. Following these findings, the study sets forth some 
recommendations such as redeveloping the online courses in a 
manner that meets the QM standards.

)Quality Matters( تقومي جودة املقررات اإللكرتونية يف جامعة أم القرى يف ضوء معايري اجلودة
د. علي بن سويعد القرين

األستاذ املساعد يف مناهج وتقنيات التعليم، قسم املناهج وطرق التدريس- كلية الرتبية- جامعة أم القرى

Evaluating the Quality of Online Courses at Umm Alqura University in 
Light of the Standards of Quality Matters

Dr. Ali Suwayid Alqarni
Assistant Professor for Educational Technology , Curriculum and Instruction Department, Umm Alqura Uni-

versity
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مقدمة:
إنَّ الثورة املعلوماتية وتزايد تقنيات االتصال والشبكات 
إليه من سرعة وسهولة  أدَّت  وما  العامل،  يشهدها  اليت 
املهتمني  جعلت  املستخدمني؛  بني  املعلومات  تبادل 
تلك  عن  ختتلف  أساليب جديدة  يبحثون يف  ابلتعليم 
املختلفة.  والعلوم  املعارف  نقل  يف  عليها  اعتادوا  اليت 
ومن هذا املبدأ ظهر ما ُيسمَّى ببيئات التعلم االفرتاضي، 
خدمات  من  يقدمه  وما  اإلنرتنت  على  تعتمد  واليت 
وتقنيات تسهم يف تعزيز التفاعل بني املعلم والطالب، 
مث  امليالدية،  التسعينات  يف  ظهورها  بداية  وقد كانت 
 Perry & Pilati,( تزايد االهتمام هبا يف مطلع األلفية
2011(، حىت ظهرت برامج تُقدِّم بصورة كاملة أو جزئية 

هبا  امللتحقني  أعداد  وتزايد  البيئات،  هذه  خالل  من 
خالل السنوات املاضية بدرجة كبرية، وذلك ملا تتميز به 
من مرونة تتوافق مع أوضاعهم واحتياجاهتم املهنية، فقد 
تزايد األعداد  الطالب األمريكيني إىل  تقرير عن  أشار 
اليت التحقت هبذا النوع من التعليم من 5.6٪ يف خريف 
 Seaman, J;( 2016 2015 إىل 31.6٪ يف خريف

.)Allen; & Seaman J

الربامج املقدمة  التزايد والتنوع امللحوظ يف  ونتيجة هلذا 
يف بيئات التعلم االفرتاضية فإنَّ من الطبيعي تفاوهتا يف 
معلوم  هو  وكما  له.  أعدت  ملا  حتقيقها  ومدى  اجلودة 
عليها  تقوم  اليت  اللبنات  تعدُّ  اإللكرتونية  املقررات  أنَّ 
وأنشطة  حمتوى  من  حتويه  مبا  وذلك  الربامج،  هذه 
املعارف  املستفيدين  إكساب  يف  تسهم  وتدريبات 
معايري  إلجياد  احلاجة  ظهرت  لذا  الالزمة؛  واملهارات 
هذه  منتجو  فيها  يراعي  املقررات  هذه  إلنتاج  ضابطة 
واملهارات  املعارف  ابلربانمج  امللتحقني  حتقيق  املقررات 
اليت قد حيصلون عليها يف النظام التقليدي. من انحية 
استمرار  يف  تسهم  اإللكرتونية  املقررات  جودة  أخرى، 
إقبال املستفيدين على الربامج املتنوعة املقدمة عن طريق 

اإلنرتنت، فكما أشار Seaman وآخرون )2016( أنَّه 
رغم وجود جهات تعليمية متعددة تقدم برامج التعليم 
عن بعد يف الوالايت املتحدة فإنَّ 85.6٪ من الطالب 
املقدمة  الربامج  أفضل 5٪ من  امللتحقني يسجلون يف 
العناية  أمهية  تربز  هنا  ومن  التعليمية،  املؤسسات  من 

بتجويد املقررات اإللكرتونية.
املهتمة  التعليمية  واملؤسسات  املنظمات  ونتيجة حلرص 
ابلبيئات االفرتاضية على حتقيق اجلودة يف التعليم، فقد 
سعت إىل إنتاج معايري تضبط تصميم وإنتاج املقررات 
اإللكرتونية، وتعدَّدت املعايري اليت طُبقت على املقررات 
أولوايهتا،  وتباين  اجلهات  وتنوع  بتعدد  اإللكرتونية 
حملية  معايري  بعمل  التعليمية  املؤسسات  بعض  فقامت 
ملقرراهتا اإللكرتونية، من ذلك جامعة مارا التكنولوجية 
 (University Teknologi MARA UiTM( مباليزاي 
اليت وضعت معايري؛ إلنتاج املقررات اإللكرتونية، وهذه 
الرئيسة  الصفحة  رئيسة:  قسمني  حتت  تندرج  املعايري 
وصفحة احملتوى، وكذلك اتبعت جامعة والية كاليفورنيا 
California State University يف أول األمر؛ حيث 

وضعت معايري تتكون من تسعة أجزاء حتوي 54 هدفًا 
الحًقا  مث  اإللكرتوين،  للمقرر  اجلودة  جمملها  يف  حتقق 
 Quality( انضمت للجامعات اليت تبنَّت معايري منظمة
 Aziz, 2018;( يف أغلب فروع اجلامعة (Matters QM

 Lowenthal & Hodges, 2015; QM website, Apr

املقررات  إلنتاج  معايري؛  تبىن  اآلخر  والبعض   ،)2019

Uni-  اإللكرتونية من جهات موثوقة كجامعة كاليفورنيا
الوطنية  املعايري  تبنت  اليت   versity of California

الدولية  للمنظمة  التابعة  اإللكرتونية  املقررات  جلودة 
 ،)iNACOL( للتعلم عرب اإلنرتنت ملراحل التعليم العام
 )UoPX( University of Phonex وجامعة فونكس
املعروفة بتنوع براجمها املقدمة من خالل اإلنرتنت، فقد 
اإللكرتونية  املقررات  جلودة   QM منظمة  معايري  تبنت 
.)Heller, 2018; Website of UoPX, Apr 2019(
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معايري  حدَّدت  اليت  اجلهات  تعدد  من  الرغم  وعلى 
جودة املقررات اإللكرتونية، تبقى منظمة QM اجلهة 
األكثر تيزًا وشهرة يف منح اجلودة للمقررات اإللكرتونية 
ابلوالايت املتحدة )Lowenthal & Hodges, 2015(؛ 
 Zimmerman وزميرمان Shattuck حيث أشار شاتوك
وأدير Adair (2014) أنَّ هناك أكثر من 800 جهة 
تعليمية مشرتكة. واآلن تزايدت أعداد اجلهات التعليمية 
اليت تبنت هذه املعايري ليس فقط على مستوى الوالايت 
مثل:  العامل  حول  أخرى  جهات  مشلت  بل  املتحدة، 
جمموع  ليصبح  واملكسيك؛  الياابن،  كندا،  اسرتاليا، 
اجلهات املشرتكة يف املنظمة أكثر من 1100 جهة أو 

 .)QM website، 2019( منظمة تعليمية
وحرًصا من اجلهات التعليمية يف اململكة العربية السعودية 
عالية،  اإللكرتونية جبودة  املقررات  وإنتاج  تصميم  على 
خمرجات  تضاهي  تعلُّم  خمرجات  حتقيق  فرصة  ولزايدة 
النظام التقليدي، فقد سعت إىل تبين معايري QM يف بناء 
مقرراهتا اإللكرتونية، من هذه اجلامعات: اجلوف، اإلمام 
عبدالرمحن الفيصل، امللك خالد، جنران، امللك سعود بن 
QM web- )عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة أم القرى 
site، 2019(. كما سعت جهات أخرى الختبار جودة 

مقرراهتم من خالل تطبيق معايري املنظمة عليها، ومعرفة 
مدى حتقيقها للجودة اليت حدَّدهتا املنظمة؛ حيث قام 
القرين )2019( بتقييم جودة املقررات املقدَّمة عرب نظام 
التعليم اإللكرتوين جبامعة اجملمعة، وخلصت نتائجه إىل 
املنظمة؛ ولذلك  املقررات ملتطلبات  عدم حتقيق أغلب 
فقد أوصى بضرورة بناء وتطوير املقررات اإللكرتونية يف 

ضوء هذه املعايري.
األخرية  السنوات  يف  القرى  أم  جامعة  اهتمت  وقد 
مقررات  وإبنتاج  عام،  بوجٍه  اإللكرتوين  التعليم  بنظام 
إلكرتونية ذات جودة عالية خاصة، لذلك فقد أنشأت 
عمادة خمتصة ابلتعلم اإللكرتوين والتعليم عن بعد عام 

1432هـ؛ حبيث هتتم إبدارة عمليات التعليم اإللكرتوين، 
ومساعدة وتدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام 
)موقع  عالية  جبودة  إلكرتونية  مقررات  وإنتاج  النظام، 
أم  جبامعة  بعد  عن  والتعليم  اإللكرتوين  التعلم  عمادة 
ابستحداث  قامت  ومؤخرًا   .)2019 أبريل  القرى، 
جائزة التميز أبم القرى للتعلم اإللكرتوين بفروٍع ثالثة، 
إحداها التميز يف تطوير املقررات اإللكرتونية، ووضعت 

معايري حملية للحكم على جودهتا.
مشكلة البحث:

اململكة 2030  رؤية  توجه  مع  اجلامعة  اهتمام  يتوافق 
يف تعزيز فرص التعليم البديل -غري التقليدي-؛ وذلك 
التعامل  يف  ابملرونة  تتسم  جاذبة  تعليمية  بيئات  إلجياد 
مع الطالب وأعضاء هيئة التدريس، مما جعل املسؤولني 
منها  اإللكرتوين،  التعليم  لتعزيز  هتدف  مشاريع  يتبنون 
مبادرة حتويل معظم املقررات التقليدية ملقررات إلكرتونية 
تفاعلية، واليت بدأت عام 2018 من خالل بناء فرق 
عمل تتكون من: مصمِّمي ومنتجي املقررات اإللكرتونية 
وخرباء احملتوى التعليمي. وال شك أنَّ هذا املشروع حيتاج 
إىل متابعة وتقومي مستمر طيلة فرتات تنفيذه حىت حيقق 
املأمول منه؛ لذا فإنَّ هذا البحث يقدم تقييًما موضوعًيا 
ملدى حتقيق املقررات اليت مت تنفيذها حىت اآلن ملعايري 
منظمة QM اليت أثبتت فاعليتها يف تعزيز مستوى جودة 
الشهري،  )عمر،  اإلنرتنت  عرب  تُقدَّم  اليت  املقررات، 

عبداجمليد، وفرج هللا، 2018(.
إضافة ملا سبق، هناك عدة دراسات اهتمت بتقومي جودة 
املقررات اإللكرتونية يف جهات خمتلفة، وخلصت هذه 
الدراسات إىل عدم حتقق أغلب معايري اجلودة يف هذه 
والقحطاين وشريف   )2014( املقررات كدراسة حممد 
والسيد )2015(، وجليلة )2016(، وأوصت ابلتوسع 
جتويد  هبدف  املتاحة،  اإللكرتونية  املقررات  تقييم  يف 
العملية التعليمية؛ لذا فإنَّ هذه الدراسة أتيت متوافقة ملا 

أوصت به الدراسات السابقة.
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أسئلة البحث:
وميكن صياغة أسئلة البحث على النحو اآليت:

املقررات  	 جلودة   MQ معايري  حتقق  مدى  ما   
اإللكرتونية يف مقررات جامعة أم القرى؟ 

 ما املعيار الذي حقق أعلى درجة من اجلودة وفًقا  	
ملعايري MQ جلودة املقررات اإللكرتونية؟ 

 ما الصعوابت اليت واجهت املختصني يف تصميم  	
اإللكرتونية  املقررات  جودة  ملعايري  وفًقا  املقررات 

MQ؟

أهداف البحث:
ويهدف البحث إىل ما يلي:

جلودة  	  MQ معايري  حتقق  مدى  على  التعرف   
املقررات اإللكرتونية يف مقررات جامعة أم القرى.

ملعايري  	 للجودة وفًقا  املعيار األكثر حتقيًقا   معرفة 
منظمة MQ جلودة املقررات اإللكرتونية.

 التعرف على الصعوابت اليت واجهت املختصني  	
املقررات  جودة  ملعايري  وفًقا  املقررات  تصميم  يف 

.MQ اإللكرتونية
أمهية البحث:

إبنتاج  اجلامعة  اهتمام  يف  وأصالته  البحث  أمهية  تنبع 
مقررات إلكرتونية مصمَّمة جبودة عالية؛ لتحقق خمرجات 
التعلم املرغوبة للمتعلمني، ومع تزايد هذا اإلنتاج يف الفرتة 
األخرية، ولتبين مسؤويل اجلامعة مبادرة؛ لتحويل بعض 
املقررات التقليدية إىل إلكرتونية، أصبح من الضرورة إجياد 
إجراءات تقوميية مبنية على معايري عاملية؛ لقياس مدى 
حتقيق املقررات اليت مت تطويرها حىت اآلن للجودة. وال 
شك أبنَّ معايري QM تعدُّ أداة موثوقة ميكن االعتماد 

عليها يف تقييم جودة املقررات اإللكرتونية.
قد تسهم هذه الدراسة يف تقدمي تغذية راجعة للقائمني 
أم  جبامعة  اإللكرتونية  املقررات  وإنتاج  تصميم  على 
القرى، وذلك من خالل تقييم موضوعي مبعايري معتربة 

عاملًيا؛ لتحديد مواطن القصور يف هذه املقررات والعمل 
على تطويرها وحتسينها، وحتديد مواطن القوة وتعزيزها، 
إنتاج  املايل على  اهلدر  تقليل  وهذا ابلتأكيد يسهم يف 
تعزيز  مثَّ  ومن  اجلودة،  منخفضة  اإللكرتونية  املقررات 
فرص االستفادة من املقررات اإللكرتونية عالية اجلودة.
إضافة ملا سبق، فإنَّ املالحظ يف اجلامعات واملؤسسات 
برامج  بتطوير  توجهها  عام،  بوجٍه  السعودية  التعليمية 
تعليمية حتوي مقررات تعتمد على التقنيات احلديثة يف 
التواصل بني عناصر العملية التعليمية، إال أنَّ كثريًا من 
الدراسات ركزت على تقييم جودة املقررات اإللكرتونية 
حسن  الباحث،كدراسة  إعداد  من  معايري  ابستخدام 
)2014(، حممد )2014(، القحطاين وشريف وإبراهيم 
والصبيح   ،)2018( انفع   ،)2016( جليلة   ،)2015(
تقييم جودة  اليت ركزت على  الدراسات  أمَّا   ،)2018(
هذه املقررات وفًقا ملعايري QM فتكاد تكون معدومة، 
فبحسب اطالع الباحث مل جيد إال دراسة قام هبا القرين 
جبامعة  اإللكرتونية  املقررات  جودة  درست   )2018(
اجملمعة وفًقا هلذه املعايري؛ لذا من املؤكد أنَّ الرتكيز على 
وتطوير  إنتاج  يف  يسهم  التقوميية  الدراسات  هذه  مثل 
مقررات إلكرتونية ذات جودة عالية وتقلل من الفجوة 
بني التعليم التقليدي واملعتمد على اإلنرتنت، وتسهم يف 
تزويد الباحثني املهتمني هبذا اجملال بنتائج ومعارف قد 

تفيدهم يف أحباثهم.
حدود البحث:

اقتصر البحث على احلدود اآلتية:
احلدود املوضوعية: اقتصرت هذه الدراسة على  	

عمادة  اليت صمَّمتها  اإللكرتونية  املقررات  تقييم جودة 
القرى  أم  جبامعة  بُعد  عن  والتعليم  اإللكرتوين  التعلم 

ومسحت للباحث ابلوصول إليها.
احلدود املكانية: اقتصرت الدراسة على جامعة  	

أم القرى مبكة املكرمة.
يف  	 الدراسة  هذه  تطبيق  مت  الزمانية:  احلدود 
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الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي 1440/1439 
هجري.

مصطلحات البحث:
معايري اجلودة يف املقررات اإللكرتونية: تعرفها القحطاين 
ا "عبارات واضحة وحمددة  وآخرون )2015، 94( أبهنَّ
عمليات  عليه  تكون  أن  ينبغي  ملا  مواصفات  تتضمن 
تصميم وإنتاج املقررات اإللكرتونية مبا حيقق نواتج التعلم 

بكفاءة وفاعلية".
وحمددة  واضحة  عبارات  ا  أبهنَّ إجرائًيا  تعريفها  وميكن 
عمليات  عليه  تكون  أن  ينبغي  ملا  مواصفات  تتضمن 
القرى؛  أم  جبامعة  اإللكرتونية  املقررات  وإنتاج  تصميم 

وفاعلية. بكفاءة  التعلُّم  نواتج  لتحقيق 
أبو شاويش )2013، 41(  يُعّرِفه  املقرر اإللكرتوين: 
أبنَّه " مقرر تعليمي يصمم وينتج وينشر إلكرتونًيا، مث 
يدار من خالل إحدى نظم أو منصات غدارة املقررات 
املتعددة  الوسائط  على  املقرر  وحيتوي  اإللكرتونية، 
املقرر  يتضمن  واملناسبة، كما  اهلادفة  الفائقة  التفاعلية 
أدوات املالحظة والوصول؛ لتسهيل التواصل بني املعلم 
واملتعلم وبني املتعلم واملتعلم، وحيتوي على أسئلة وقاعدة 

الراجعة".  والتغذية  التقومي  بياانت من أجل 
وميكن تعريفه إجرائًيا أبنَّه مقرر تعليمي إلكرتوين جبامعة 
التعلم اإللكرتوين  القرى مصمم ابلتعاون مع عمادة  أم 
والتعليم عن بعد، يـَُقّدم للطالب عن طريق موقع التعلم 

اإللكرتوين التابع للعمادة.
اإللكرتونية:  املقررات  جلودة   QM منظمة  معايري 
منظمة  ا  )2015( أبهنَّ  Hodgesو Lowenthal يُعّرِفها 
املقررات اإللكرتونية يف  عاملية تركز على حتسني جودة 
والتعليم  العايل،  العام،  التعليم  املختلفة:  التعليم  مراحل 
إعدادها  مت  فرعية  معايري  خالل  من  وذلك  املهين، 

املختصني. من  ومراجعتها 

اإلطار النظري للبحث:
املقررات اإللكرتونية:

جتاهل  ميكن  ال  اإللكرتوين  التعليم  عن  احلديث  عند 
لذا  فيه؛  أساس  حجر  تعدُّ  اليت  اإللكرتونية  املقررات 
فإنَّ املهتمني هبذا النوع من التعليم سعوا حملاولة تبسيط 
املصطلح من خالل عبارات موجزة دالة عليه، فذكرت 
يف  احلاسب  على  يعتمد  مقرر  أنه   )2008( اجلرف 
املتخصصني يف  فيما أكَّد آخرون من  عرض حمتوايته، 
املعلومات  عصر  مع  ليتناسب  م؛  ُصمِّ أنه  على  اجملال 
وتبادل  االتصاالت  تقنيات  وتطور  بتعدد  يتميز  الذي 
املعلومات، ومن مثَّ فإنَّ هذه املقررات تتميز عن غريها 
خالل  من  وزمان  وقت  أي  يف  هلا  الوصول  إبمكانية 
السجيين   ،2013 )إطميزي،  احلاسب  شبكات 
وفرج  الشهري،  عبداجمليد،  عمر،  2017؛  وخليل، 
اإللكرتونية  املقررات  أبنَّ  القول  وميكن  هللا، 2018(. 
التعليم  انتشار  إىل  أدَّت  اليت  األسباب  أهم  من  تعدُّ 
اإللكرتوين أبنواعه املختلفة؛ وذلك مبا حتويه من وسائط 
متعددة تفاعلية تسمح بتفاعل الطالب مع املقرر وجتعله 
يف حالة نشطة دائمة، إضافة إىل توفري تقنية اإلنرتنت 
للتفاعل بني الطالب  وما توفره من خدمات متعددة؛ 

معلميهم. مع  أو  البعض  بعضهم  مع 
للمقررات  رئيسة  نوعني  األدبيات  ذكرت  وقد 
اإللكرتونية: النوع األول مقررات إلكرتونية غري معتمدة 
على اإلنرتنت، وهذه املقررات حتوي وسائط متعددة يتم 
وتُعرض  مناسب،  وتزامن  بتناسق  وتصميمها  إعدادها 
وخليل،  )السجيين  مدجمة  أقراص  خالل  من  للطالب 
اإللكرتونية  املقررات  فهي  اآلخر:  النوع  أمَّا   .)2017
املعتمدة على اإلنرتنت، وقد ُصنِّفت إىل ثالثة أشكال: 
أوهلا: املقررات اإللكرتونية املساندة، وُتستخدم ابلتزامن 
الصف  حجرة  يف  تعطى  اليت  التقليدية  املقررات  مع 
للحصول  الطالب؛  هلا  يلجأ  قد  واليت  الدراسي، 
استيعاهبم  من  وتطور  حتسن  مهارات  أو  معارف  على 
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اإللكرتونية  املقررات  من  الثاين  الشكل  أما  للموضوع، 
فيسمَّى املقررات اإللكرتونية املدجمة )املختلطة( وفيه يتم 
الدراسي تكاملًيا؛ حبيث يُعرض جزء منه  املقرر  عرض 
يف حجرة الصف وجزء آخر عن طريق شبكة اإلنرتنت، 
مث آخر هذه األمناط تسمَّى املقررات اإللكرتونية املباشرة 
بيئة  يف  بصورة كاملة  املقرر  عرض  خالله  من  ويتم 
)زين  اإلنرتنت  وخدمات  تقنيات  طريق  وعن  افرتاضية 
وعبدالغفار،  انفع  الصبيح، 2018؛  الدين، 2011؛ 

.)2018
خصائص املقررات اإللكرتونية: 

تزخر األدبيات والدراسات اليت اهتمت بتصميم وإنتاج 
والسمات  اخلصائص  من  ابلعديد  اإللكرتونية  املقررات 
اليت تيزها عن غريها؛ حيث أشار زين الدين )2011( 
املرونة؛ حيث تكن  منها:  اخلصائص  إىل جمموعة من 
هذه اخلاصية الطالب من الوصول للمحتوى يف الوقت 
واملكان املناسب له، وهي بذلك تساهم يف التغلب على 
مجود اجلدول الدراسي اليومي الذي قد ُيشعر الطالب 
ابمللل، كذلك يتيح املقرر اإللكرتوين فرص التكافؤ بني 
الوصول  يف  نفسها  الفرصة  له  طالب  فكل  الطالب؛ 
للمعلومة وإبداء الرأي حوهلا، مما يساهم يف التغلب على 
بعض املشاكل النفسية كاخلجل أو اخلوف، اليت يعاين 
منها بعض الطالب يف حجرة الصف الدراسي، وأشار 
السجيين وخليل )2017( إىل دور املقرر اإللكرتوين يف 
زايدة الفاعلية والتواصل بني الطالب مع بعضهم البعض 
املناقشة  منتدايت  وجود  إنَّ  حيث  ومعلميهم؛  وبينهم 
تكن املعلم من طرح أسئلة حول موضوع الدرس، وترك 
فرصة إضافة التعليقات عليها من الطالب، إضافة إىل 
اإللكرتوين  والربيد  واحملادثة  الفيديو  مؤترات  خدمات 
اليت تساهم يف تعزيز التواصل بينهم، كما يسهم املقرر 
اإللكرتوين يف مراعاة الفروق الفردية بني الطالب؛ حبيث 
يسري كل طالب يف املقرر حبسب قدراته وإمكاانته، ومن 
مثَّ تقضي على امللل الذي قد ُيصيب الطالب املتفوق 

جراء إعادة املعلومة أكثر من مرة، ويف الوقت ذاته تراعي 
الطالب ذوي صعوابت التعلم أو بطيئي الفهم، وذلك 
بعرض املعلومات يف أسلوب سهل ومبسط، كما ذكرت 
يف  الطالب  تقومي  أساليب  تنوع  أن   )2017( خليل 
املعلم على تشكيل صورة  تساعد  اإللكرتونية  املقررات 
واضحة ودقيقة عن املتعلم، وتعينه على تشخيص نقاط 
الضعف لدى املتعلم والعمل على حتسني وتطوير معارفه 

ومهاراته.
مكوانت املقررات اإللكرتونية:

يعرض املقرر اإللكرتوين من خالل منصات أنظمة إدارة 
System (LMS)؛   Management Learning التعلم 
مراعاة  اإللكرتونية  املقررات  مصممي  على  ينبغي  لذا 
وذلك  املنصات؛  هذه  توفرها  اليت  وامليزات  اخلصائص 
 )2011(  Sosulski و   Vai ذكر  منها.  لالستفادة 
املنصات  هذه  يف  املوجودة  القياسية  اخلصائص  بعض 
 ،Calendar التقومي   ،Syllabus املقرر  خطة  مثل: 
إمييل   ،Announcements  Teacher املعلم  إعالانت 
 Discussion منتدى املناقشة ،Email Course املقرر
التسليم  جملدات  حتميل   ،Content احملتوى   ،Forum

سجل   ،Upload  Assignment  /Boxes  Drop

/Quizzes االختبارات   ،Book  Grade الدرجات 
الفصل  مثل:  التزامنية  األدوات  إىل  ابإلضافة   ،Tests

 .Chats واحملاداثت ،Classroom Virtual االفرتاضي
الصفحة  من  يتكون  اإللكرتوين  املقرر  فإنَّ  عام  وبوجه 
الرئيسة للمقرر، حتوي موضوعات املقرر اليت ميكن من 
خالهلا التنقل بني احملتوايت، حمتوى املقرر وحيوي املادة 
اإللكرتونية  املراجع  لطالبه،  املعلم  مجعها  اليت  العلمية 
الرجوع  هلم  يسهل  حىت  لطالبه  املعلم  يضعها  واليت 
اإللكرتونية  االختبارات  ابملقرر،  عالقة  ذات  ملعلومات 
ملعرفة مدى إملام الطالب ابملعارف اليت حيتويها املقرر، 
منتدى  يف  املعلم  يضعها  للمناقشات  موضوعات 
املوضوعات  عن  الطالب  آراء  ليستطلع  املناقشات؛ 
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واليت  املباشرة،  الفيديو  وحوارات  اللقاءات  املطروحة، 
للمعلم اباللتقاء ابلطالب عرب شبكة اإلنرتنت  تسمح 

.)2017 وخليل،  السجيين  2014؛  )الدسوقي، 
اجلودة يف املقررات اإللكرتونية:

املقررات اإللكرتونية  بتصميم وإنتاج  املتخصصون  يهتم 
إبعداد معايري تسهم يف جتويدها وحتقيقها األهداف اليت 
ُصمِّمت هلا؛ لذا سعى الكثري منهم ومبجهودات فردية 
إلعداد قائمة ابملعايري اليت ميكن أن تكون مؤشرًا جلودة 
وحسن  عدوي  قام  حيث  استيفائها؛  حال  يف  املقرر 
املقررات  جودة  مبعايري  قائمة  إبعداد   )2014( والسيد 
املتخصصني؛  الفنية مث عرضها على  للرتبية  اإللكرتونية 
النهائية  صورهتا  يف  املعايري  وتكونت  آرائهم،  ألخذ 
فرعًيا.  معيارًا   166 منها  يتفرع  أساسًيا  معيارًا   17 من 
إلعداد  دراسة   )2015( وآخرون  القحطاين  وأجرت 
معايري للجودة يف إنتاج املقررات اإللكرتونية، وخلصت 
جمملها  يف  تغطي  فرعًيا  معيارًا   35 وجود  إىل  الدراسة 
سبعة معايري أساسية هي: املرجعية، الدقة، املوضوعية، 
االتساق، إمكانية الوصول، احلداثة، واملالءمة. كما نفذ 
املقررات  لتقومي  معايري  إلعداد  دراسة   )2016( جليلة 
وقد  السعودية،  ابجلامعات  االلتحاق  واسعة  املفتوحة 
اإللكرتونية  املقررات  جلودة  رئيسة  معايري  مثانية  حدد 
وهي: أهداف املقرر، حمتوى املقرر، إسرتاتيجيات التعليم 
التقومي  النمذجة،  احلداثة،  املتعددة،  الوسائط  والتعلُّم، 
وأساليبه، والتغذية الراجعة الستجاابت الطالب، مث قام 
إبعداد معايري فرعية وعرضها على أعضاء هيئة التدريس 
النظر عن درجة حتققها يف  والطالب؛ ألخذ وجهات 
إىل  وتوصل  خالد،  امللك  جبامعة  املطروحة  املقررات 
انفع  أجرات  السياق  ذات  متحقق. ويف  أغلبها غري  أن 
قائمة من  )2018( دراسة هدفت إلعداد  وعبدالغفار 
متطلبات  ضوء  يف  اإللكرتونية  املقررات  لتقييم  املعايري 
اجلودة جبامعة جنران، وتوصلت الباحثتان إىل 70 معيارًا 
فرعًيا تثل يف جمملها تسعة معايري رئيسة ينبغي مراعاهتا 

املقرر،  بياانت  وهي:  اإللكرتونية  املقررات  إنتاج  عند 
إسرتاتيجيات  احملتوى،  تصميم  احملتوى،  بني  الرتابط 
الفين،  التصميم  الراجعة،  التغذية  التقييم،  التدريس، 
هبا  قامت  دراسة  ويف  والتوجيه.  واملساعدة  التفاعل، 
الصبيح )2018( لتقومي املقررات اإللكرتونية عرب نظام 
حددت  للبنات،  الرايض  مبدارس  "تدريس"  التعلم 
الباحثة تسعة معايري رئيسة يتفرع منها 35 معيارًا فرعًيا 
خالهلا،  من  املقررات  هذه  جودة  على  احلكم  ميكن 
الرئيسة هي: حتليل حاجات وخصائص  املعايري  وهذه 
املقرر،  حمتوى  أهدافه،  املقرر،  مفردات  املتعلمني، 
إسرتاتيجيات التعليم وأنشطة التعلم، التفاعل واملشاركة، 
تصميم الواجهة، تقومي أداء املتعلم، وتقومي فاعلية املقرر.
وميكن القول أبنَّ هذه الدراسات وغريها من الدراسات 
اإللكرتونية  املقررات  معايري جلودة  اهتمت إبعداد  اليت 
ميكن  فال  املقرتحة،  الرئيسة  املعايري  أغلب  يف  تتقاطع 
جلودة  رئيس  املقرر كمعيار  وحمتوى  أهداف  جتاهل 
املقرر، وكذلك احلال يف إسرتاتيجيات التدريس والتقومي؛ 
ولكن بعض الدراسات احتوت معايري إضافية عن غريها 
آبلية  اهتمت  اليت   )2014( وآخرين  عدوي  كدراسة 
ونظم اإلحبار يف املقرر وأفردت هلا معيارًا رئيًسا، ودراسة 
الصبيح )2018( اليت أشارت إىل أمهية حتليل حاجات 
جلودة  أساسًيا  معيارًا  وعدَّهتا  املتعلمني  وخصائص 
القحطاين  دراسة  ختتلف  فيما  اإللكرتونية.  املقررات 
تركيزها  يف  األخرى  الدراسات  عن   )2015( وآخرين 
على حمتوى املقرر، وإغفال بعض العناصر األخرى اليت 
تسهم يف تعزيز جودة املقرر كأساليب التدريس والتقومي 

معلميهم. ومع  أنفسهم  الطالب  بني  والتفاعل 
على  اإللكرتونية  املقررات  جبودة  االهتمام  يقتصر  ومل 
التعليمية  واجلهات  املنظمات  سعت  بل  األفراد، 
احلكم  خالهلا  من  ميكن  معايري  إجياد  إىل  واحلكومية 
على جودة املقرر. من أهم هذه املعايري معايري النموذج 
Con- Sharable للمشاركة القابل  للمحتوى   املرجعي 
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SCORM( Model Reference Object tent( الذي 

املوزع  التعلم  مبادرة  طريق  عن   1997 عام  إعداده  مت 
 )ADL( Learning Distributed Advanced املتقدم
اليت ُدعمت من وزارة الدفاع األمريكية ومكتب البيت 
املبادرة إلجياد معايري  والتقنية، وهدفت  للعلوم  األبيض 
مشرتكة للتعلم اإللكرتوين، وقد استمر العمل على ذلك 
 Shackelford,(  2000 عام  معايري  أول  ظهرت  حىت 
اإلصدارات  من  العديد  ظهرت  ذلك  بعد   .)2002

 )2016( أمحد  هالة  ذكرت  املعايري،  على  والتطوير 
وصف  معلومات  وهي   SCORM معايري  مكوانت 
Pack-  Content احملتوى  حزم   ،Metadata  البياانت

تصميم   ،Sequencing التتابع  التشغيل،  بيئة   ،aging

التعليم، حقوق املؤلفني والناشرين Rights، االستمرارية 
Durability، الوصول Accessibility، قابلية التكيف 

 .Reusability االستخدام  وإعادة   ،Adaptability

معايري جلودة  اهتمت إبعداد  اليت  املنظمات  من  أيًضا 
الدولية  املنظمة  املتحدة  اإللكرتونية ابلوالايت  املقررات 
حيث  iNACOL؛  العام  للتعليم  اإلنرتنت  عرب  للتعلم 
املقررات  الوطنية جلودة  املعايري  تسمى  معايري  أصدرت 
اإللكرتونية، وقد اشتمل إصدارها الثاين على 52 معيارًا 
فرعًيا تغطي يف جمملها مخسة معايري أساسية هي: احملتوى 
 ،Design Instructional التصميم التعليمي ،Content

Tech- التقنية   Student Assessment الطال  بتقييم 
 Course Evaluation andتقومي ودعم املقرر ،nology

اجلهات  ومن   .)iNACOL، 2019 )موقع   Support

اإللكرتونية  املقررات  معايري جلودة  اهتمت إبعداد  اليت 
جامعة والية كاليفورنيا يف مدينة Chico؛ حيث قامت 
إبعداد معايري تتكون من ستة جماالت تشمل يف جمملها 
اجملاالت  وهذه  اإللكرتونية،  ابملقررات  يتعلق  ما  كل 
املقرر عرب  وتنظيم  تصميم  املتعلم،  ودعم  هي: مصادر 
للمقرر،  التعليمي  والتصميم  العرض  طريقة  اإلنرتنت، 

تقييم وتقومي تعلم الطالب، التدريس اإلبداعي ابستخدام 
التقنية، واستخدام أعضاء هيئة التدريس للتغذية الراجعة 
 CSU at( من الطالب حول املقرر والتقنية املستخدمة

.)Chico، 2019

معايري منظمة QM جلودة املقررات اإللكرتونية:
Mary- من  2003 كمبادرة  عام   QM منظمة  بدأت 

من كليات  عدًدا  تضم  منظمة  وهي   Online  land

اجملتمع ومعاهد أخرى للتعليم العايل، وقد أدرك املهتمون 
ابلرتبية احلاجة لوجود آلية منظمة لقياس جودة املقررات 
املعتمدة جزئًيا أو كلًيا على اإلنرتنت؛ لذا قاموا بعمل 
أحباث هتدف لتحديد معايري يتم يف ضوئها تقييم املقرر 
)QM website, 2019(. قام قسم دعم التعليم لتحسني 
تعليم ما بعد الثانوي ابلوالايت املتحدة )FIPSE( بدعم 
أنشطة املنظمة حىت عام 2006، وبدأت املنظمة بتوفري 
خدمة تعتمد على االشرتاك برسوم؛ حبيث توفر مصادر 
يف  اجلودة  نظام  بناء  على  املشرتكني  تساعد  وأدوات 
 Adair & Shattuck, 2015;( اإلنرتنت  عرب  التعليم 
 ،2014 عام  ويف   .)Loafman & Altman, 2014

أصبحت QM منظمة مستقلة وغري رحبية وتزايد عدد 
املشرتكني من اجلهات واملؤسسات التعليمية بدرجة كبرية 

.)Miner, 2014; Shattuck, 2015(
املقررات  جلودة  معايري  إبعداد  املنظمة  اهتمت  وقد 
املختلفة  التعليمية  املؤسسات  يف  املقدمة  اإللكرتونية 
مراجعة  على  وعملت  العايل،  التعليم  ذلك  يف  مبا 
توفري  من  للتأكد  دورية؛  بصورة  املعايري  هذه  وتطوير 
اإلنرتنت  عرب  املقدمة  املقررات  يف  املمارسات  أفضل 
معايري  من  واألخرية  احلالية  النسخة  إىل  وصلت  حىت 
جودة املقررات اإللكرتونية يف مؤسسات التعليم العايل 
عامة  معايري  مثانية  حتوي  واليت  السادسة،  -النسخة 
 ،)2019 ,website QM( يندرج حتتها 42 معيارًا فرعًيا

.1 جدول  انظر 
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جدول 1: معايري منظمة QM جلودة املقررات اإللكرتونية
املعايري الفرعيةاملعيار العام

نظرة عامة 

على املقرر

1.1 وجود تعليمات للمقرر توضح طريقة البدء يف املقرر وكيفية الوصول 

ملكوانته.

1.2 تعريف املتعلمني هبدف املقرر ومكوانته. 

1.3 وضوح قواعد استخدام أدوات التواصل اإللكرتوين للمناقشات، الربيد 

اإللكرتوين، وأشكال التفاعل األخرى. 

يلتزم هبا  أن  ينبغي  اليت  التعليمية وللمقرر  للمؤسسة  السياسات  1.4 توضيح 

احلالية.  للسياسات  إلكرتوين  رابط  إاتحة  أو  املقرر،  داخل  املتعلم 

التقنية، ومعلومات توضح كيفية  املتطلبات  1.5 توضيح احلد األدىن من 

عليها. احلصول 

1.6 توضيح املهارات احلاسوبية ومهارات املعلومات الرقمية املتوقعة من املتعلم.

1.7 توضيح املتطلبات املسبقة يف املقرر اليت يلزم للمتعلم امتالكها و/أو 

املطلوبة. الكفاايت 

1.8 توجد نبذة تعريفية عن احملاضر متاحة عرب اإلنرتنت ومعدة بصورة مهنية.

1.9 يُطلب من املتعلمني التعريف عن أنفسهم لزمالئهم يف الفصل. 

أهداف التعلم 

)الكفاايت(

املقرر/الربانمج، تصف خمرجات  للمقرر، أو كفاايت  التعلم  2.1 أهداف 

قياسها. ميكن 

التعليمي أو الكفاايت تصف املخرجات  2.2 أهداف التعلم للوحدة/الكائن 

اليت ميكن قياسها ومتالئمة مع أهداف أو كفاايت املقرر.

نظر  التعلم، وتكون مكتوبة من وجهة  أو كفاايت  أهداف  2.3 توضيح 

املقرر.  املتعلم، وتوضع يف مكان واضح يف 

2.4 توضيح العالقة بني الكفاايت أو األهداف التعليمية واألنشطة التعليمية.

2.5 الكفاايت أو األهداف التعليمية مناسبة ملستوى املقرر. 

األهداف القياس والتقييم أو  للكفاايت  )األداء(  اإلجناز  مستوى  تقيس  التقييمات   3.1

احملددة. التعليمية 

3.2 توضيح سياسة توزيع الدرجات يف بداية املقرر. 

ارتباطها  وكيفية  املتعلمني  أعمال  تقييم  يف  املتبعة  املعايري  توضيح   3.3

الدرجات.  توزيع  بسياسة 

3.4 التقييمات املستخدمة تراعي التسلسل والتنوع واملالئمة ملستوى املقرر. 

3.5 املقرر يُزود املتعلمني بفرص متعددة لتتبع تقدمهم التعليمي مع تغذية راجعة مناسبة. 

4.2 توضيح العالقة بني استخدام املواد التعليمية يف املقرر وإكمال األنشطة 4.1 املواد التعليمية تسهم يف حتقيق الكفاايت أو األهداف التعليمية املعلنة.املواد التعليمية

التعليمية.

4.3 املقرر يؤكد على النزاهة األكادميية من خالل عرض األذوانت واملراجع 

الستخدام املواد التعليمية. 

4.4 املواد التعليمية تثل النظرية واملمارسة احلديثة يف املقرر. 

4.5 استخدام مواد تعليمية متنوعة يف املقرر. 

األنشطة التعليمية 

وتفاعل املتعلمني

5.1 األنشطة التعليمية تشجع على حتقيق الكفاايت أو األهداف التعليمية 

املعلنة. 

5.2 األنشطة التعليمية تعطي الفرصة للتفاعل الذي يدعم التعلم النشط.

5.3 توضيح اخلطة اليت سيتبعها احملاضر للتفاعل مع املتعلمني أثناء تقدمي 

املقرر.

5.4 توضيح متطلبات تفاعل املتعلمني. 

التقنيات املستخدمة 

يف املقرر

6.2 أدوات املقرر تشجع على تشويق املتعلمني والتعلم النشط.6.1 األدوات املستخدمة يف املقرر تدعم الكفاايت أو األهداف التعليمية.

6.4 املقرر يُزود املتعلمني مبعلومات تساعد على محاية بياانهتم وخصوصيتهم. 6.3 ُتستخدم تقنيات خمتلفة يف املقرر.
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املعايري الفرعيةاملعيار العام

وكيفية دعم املتعلم املتاح  الفين  ابلدعم  واضح  وصف  تعطي  املقرر  إرشادات   7.1

عليه. احلصول 

7.2 إرشادات املقرر توضح خدمات وسياسات الوصول للمؤسسة التعليمية.

7.3 إرشادات املقرر تبني املصادر وخدمات الدعم األكادميي للمؤسسة 

التعليمية اليت تساعد املتعلمني على النجاح يف املقرر. 

7.4 إرشادات املقرر تبني املصادر واخلدمات الطالبية للمؤسسة التعليمية اليت 

تساعدهم على النجاح. 

الوصول 

واالستخدام

8.2 تصميم املقرر يساعد على القراءة.8.1 سهولة التنقل بني مكوانت املقرر. 

8.3 يوفر املقرر صورًا ونصوًصا ميكن الوصول إليها عرب ملفات ومستندات 

وصفحات الويب وصفحات نظام إدارة التعلم (LMS) لتلبية احتياجات 

املتعلمني املختلفة. 

8.4 املقرر يوفر طرق بديلة؛ للوصول حملتوايت الوسائط املتعددة يف أشكال 

املتنوعة.  املتعلمني  احتياجات  تلبية  تساهم يف 

8.6 توضيح بياانت الوصول لبائعي مجيع التقنيات املستخدمة يف املقرر.8.5 الوسائط املتعددة للمقرر تساعد على سهولة االستخدام.

ولتحقيق معايري املنظمة مت توزيع 100 نقطة على املعايري 
الفرعية؛ حبيث حيصل املعيار احملدد كمعيار أساسي على 
املعايري  بنقطتني وبقية  املهم جًدا  يليه  نقاط، مث  ثالث 
 85 هنائي  جمموع  على  احلصول  ويلزم  واحدة،  بنقطة 
شهادة  على  للحصول  نقطة؛   100 أصل  من  فأعلى 
املنظمة جبودة املقرر اإللكرتوين مع التأكيد على حتقيق 
 QM website,(  2 جدول  األساسية،  املعايري  مجيع 
عليه  التأكيد  ينبغي  ما   .)2019; Al Zumor, 2015

فيحصل  بصورة كاملة  متحققة  تكون  النقاط  هذه  أنَّ 
أو  متحققة  غري  أو  الفرعي كاملة،  املعيار  درجة  على 
متحققة جزئًيا فتكون درجة املعيار الفرعي صفر، فمثاًل 
رصد نقطة واحدة من أصل نقطتني للمعيار الفرعي غري 
 Varonis,( مقبولة حبسب اإلجراءات املتبعة يف املنظمة

 .)2014

جدول 2: تصنيف املعايري الفرعية والنقاط املستحقة 
هلا

النقاط املستحقة العددتصنيف املعيار
لكل معيار

جمموع النقاط

369 نقاط23معيار أساسي

24نقطتان12معيار مهم جًدا

7نقطة واحدة7معيار مهم

42100اجملموع النهائي

وقد يستفاد من هذه املعايري بصورة فردية وغري رمسية؛ 

لتقييم جودة املقرر اإللكرتوين عن طريق األفراد، ولكن 
اجلهة  يلزم  املنظمة  من  معتمدة  شهادة  على  احلصول 
املقدمة للمقرر اتباع الطرق واإلجراءات الرمسية املعتمدة 
لدى املنظمة، واليت تشرتط وجود ثالثة مقّيمني معتمدين 
لدى املنظمة يف تقييم مقرر إلكرتوين يقدم يف مؤسسات 
التعليم العايل )Woods, 2014(. ويتم اعتماد املقّيمني 
معتمدة  مقررات  تدريس  يف  خربهتم  إثبات  طريق  عن 
تدريبية  إضافة إىل حصوهلم على دورة  اإلنرتنت،  على 
ملدة أسبوعني وتسمَّى APPQMR Course يتعلم فيها 
املتدرب كيفية تطبيق معايري جودة املقررات من خالل 
دراسة املفاهيم األساسية، والتعرف على اآللية السليمة 
للمراجعة وكتابة التوصيات من خالل تدريبات عملية، 
كما يشرتط أن يكون رئيس املقيمني حاصاًل على دورة 
وحتصل   ،Master Reviewer ُتسمَّى  إضافية  تدريبية 
اجلهة املطورة للمقرر اإللكرتوين على شهادة اجلودة من 
املنظمة عند اتفاق اثنني من املقيمني على األقل حبصول 
املقرر على نقاط تساوي أو أعلى من 85٪، ويف حال 
عدم جناح املقرر يف حتقيق املعايري يتم تزويد اجلهة املطورة 
بتوصيات املقيمني؛ لتحسني جودة املقرر وبعد املراجعة 
ميكن للجهة إعادة إرسال طلب احلصول على شهادة 

.)2014 ,Varonis( جودة املقرر من املنظمة
املقررات  وحتسني  جتويد  أنَّ  عليه  التأكيد  جيدر  ومما 
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اإللكرتونية من خالل إخضاعها ملعايري مقننة يسهم يف 
رفع كفاءة البيئة التعليمية، فقد أجرت الزهراين وتوفيق 
التعرف على مدى  وأمحد )2014( دراسة هدفت إىل 
مقرر  يف  الباحة  جبامعة  الرتبية  طالبات كلية  حتصيل 
جودة  ملعايري  وفًقا  بناؤه  مت  الذي  التعليمي  التصميم 
وجود  إىل  النتائج  خلصت  وقد  اإللكرتونية،  املقررات 
فروق دالة إحصائًيا لصاحل االختبار البعدي للمجموعة 
 Xuو  Jaggars أشار  السياق،  ذات  ويف  التجريبية. 
)2016( يف دراسة قاما فيها بتطوير معايري لتقييم جودة 
املقررات اإللكرتونية يف كلييت جمتمع أبن جودة التفاعل 
بني الطالب أنفسهم، وكذلك مع معلمهم أثرت إجيااًب 

الدراسي. حتصيلهم  على 
وقد سعى الباحثون، من انحية أخرى، إىل معرفة أثر 
 QM بناء مقررات إلكرتونية تراعى يف تصميمها معايري
للجودة. من تلك دراسة Woods )2014( اليت هدفت 
إىل حماولة حتسني مقرر إدارة األعمال اإللكرتوين، وقد 
قام الباحث يف جتربته إبخضاع املقرر ملعايري QM وذلك 
من  وإسهامات طالبه  وتطويره مبشاركة  هبدف حتسينه 
ملحوظات حول املقرر، ويف هناية التجربة أظهر الباحث 
رًضا كبريًا عن املقرر بعد حتسينه وفًقا للمعايري، وأوصى 
املقررات  يستخدمون  الذين  التدريس  هيئة  أعضاء 
 Kreie املعايري عليها. كما أشارت بتطبيق  اإللكرتونية 
)2016( يف دراسة استهدفت إعادة بناء مقرر إلكرتوين 
يف ضوء الثمانية معايري األساسية للمنظمة إىل أن جودة 
املقرر ارتفعت يف كل معيار، وأنَّ احملاضر سيعيد استخدامه 
 Brown يف الفصول الالحقة. ويف ذات السياق، أجرى
وToussaint وLewis )2018( دراسة امتدت لثالث 
سنوات، هدفت إىل مقارنة أربعة مناذج خمتلفة لبناء مقرر 
إلكرتوين من وجهة نظر الطالب، وهذه النماذج هي: 
مقرر مت فيه تدريب احملاضر على تصميم مقرر إلكرتوين، 
مقرر مت بناؤه من املصمم التعليمي، مقرر مت بناؤه من 
املصمم التعليمي واحملاضر، وحصل على شهادة جودة 

املقرر من QM، ومقرر صممه احملاضر بدون تدريب. 
وقد أظهرت النتائج أمهية أن يكون املصمم التعليمي ذو 
دراية مبعايري QM وآلية تطبيقها يف املقرر؛ ملا يف ذلك 

من أثر على جذب الطالب للمقرر اإللكرتوين. 
لتصميم  اإلجيايب  األثر  الدراسات  حبثت  كذلك 
التعلم والتحصيل  بيئة  QM على  ملعايري  املقررات وفًقا 
 )2015( Zumor Al األكادميي للطالب، ومنها دراسة
مقرر  على  املعايري  تطبيق  أثر  معرفة  إىل  هدفت  اليت 
وخلصت  هبا،  الناطقني  لغري  اإلجنليزية  للغة  إلكرتوين 
النتائج إىل أنَّ تطبيق املعايري ساهم يف تعزيز وتقوية بيئة 
التعلم؛ وذلك ملا نتج عنها من تفاعل إجيايب للمحاضر 
لعمر وعبداجمليد والشهري وفرج  والطالب. ويف دراسة 
هللا )2018( اليت طُبِّقت على طالب كلية الرتبية جبامعة 
امللك خالد، أشارت النتائج إىل زايدة التحصيل املعريف 
واملهارات واألخالقيات البيئية من خالل مقرر إلكرتوين 
ُصّمم يف ضوء معايري QM. ويف ذات السياق، أجرى 
الشريعة  طالب  على  طُبِّقت  دراسة   )2018( داود 
جبامعة القصيم وخلصت إىل األثر اإلجيايب ملراعاة تطبيق 
الطالب. كما  لدى  واالجتاه  التحصيل  على  املعايري 
قد   QM معايري  اإللكرتوين يف ضوء  املقرر  تصميم  أنَّ 
يسهم يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى الطالب 
حبسب ما توصلت إليه دراسة العمروسي )2016( اليت 

ُأجريت على عينة من طالبات جامعة امللك خالد. 
صعوابت حتقيق معايري اجلودة يف املقررات اإللكرتونية:
اإللكرتونية  املقررات  تصميم  عمل  فريق  يواجه  قد 
جبودة  املقرر  إعداد  يف  تعيقهم  اليت  الصعوابت  بعض 
إحدى  طبيعتها،  املعيقات حبسب  هذه  وتتنوع  عالية، 
التعليمي  للخبري  املعيقات عدم وجود وقت كايف  هذه 
أفضل  واكتساب  التعليمي  املصمم  مع  للجلوس 
على  معتمد  مقرر  يف  مشوهلا  ميكن  اليت  املمارسات 
واليت   ،)2009  ,Carey  &  ,Carey  ,Dick( اإلنرتنت 
تعدُّ إحدى أكرب املعيقات اليت قد تؤثر يف تصميم مقرر 
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إلكرتوين مبعايري جودة عالية، وذلك أنَّ املصمم التعليمي 
يف  الكافية  املعرفة  ميلك  ال  فإنَّه  التميز  من  بلغ  مهما 
التخصص، ومن مثَّ ال ميكنه تصميم مقرر يراعي املعارف 
واملهارات اليت ينبغي أن يكتسبها الطالب بعد االنتهاء 

دراسته. من 
أيًضا من الصعوابت اليت قد تؤثر على جودة املقرر 
املتعلمني  تساعد  تعلم  ألنشطة  مشوله  عدم  اإللكرتوين 
الطالب  إتقان  مستوى  معرفة  على  واملعلم، كذلك 
 )2017(  Sanga ذكر  املقرر.  حيويها  اليت  للمعارف 
هيئة  أعضاء  بناها  اليت  املقررات  بعض  أن  دراسته  يف 
الفريق  قام  لذا  للتعلم؛  نشاط  أي  حتوي  ال  التدريس 
مبعاجلة هذه املشكلة من خالل إضافة منتدايت مناقشة 
أو أي نشاط تعليمي يناسب الوحدة، وبذلك ميكن رفع 

املقرر. جودة  مستوى 
قابلة  تعليمية  أهداف  بناء  أنَّ  جند  سبق،  ملا  إضافة 
للقياس تعدُّ إحدى املعضالت اليت تواجه خرباء املقررات 
إحدى  أنَّ   )2017(  Sanga أشار  حيث  التعليمية؛ 
مقدرة  عدم  هي  دراسته  عنها  اليت كشفت  القضااي 
أعضاء هيئة التدريس على حتديد األفعال املناسبة واليت 
جتعل األهداف قابلة للقياس، وأضاف أبنَّ فريق العمل 
من  قائمة  وضع  خالل  من  املعضلة  هذه  حل  حاول 
وضع  على  األعضاء  لتساعد  للقياس؛  القابلة  األفعال 

صحيحة. تعليمية  أهداف 
إلكرتوين  مقرر  تصميم  تؤثر يف  قد  اليت  املعيقات  ومن 
اخلرباء  بعض  لدى  السلبية  االجتاهات  اجلودة  عايل 
املقرر.  على  اجلودة  معايري  تطبيق  أمهية  التعليميني حنو 
دراسة  يف   )2013(  Budden.M و   Budden.C ذكر 
معايري  جودة  لتحقيق  برانمج  تنفيذ  ملتابعة  هبا؛  قاما 
اجلامعية؛ حيث  البيئات  QM يف  اإللكرتونية  املقررات 
إنَّ التحدي الكبري الذي يواجه الربانمج يكمن يف وجود 
أعضاء هيئة تدريس ال يؤمنون هبذه املعايري، ومن مثَّ تقل 
لديهم الدافعية للتعاون مع فريق العمل يف تصميم مقرر 

املقرر  يف  اجلودة  معايري  حتقيق  جيعل  مما  اجلودة،  عايل 
العمل. فريق  مهمة شاقة على 

إجراءات البحث:
التفسريي  التتابعي  املختلط  املنهج  الباحث  استخدم 
)Method Mixed Sequential Explanatory( وهو 
ويتم   ،)Method Mixed( املختلط  املنهج  أنواع  أحد 
عامة  صورة  على  للحصول  الكمية  البياانت  مجع  فيه 
حول موضوع البحث، مث يتم بعد ذلك البحث بصورة 
تفصيلية يف أسباب املشكلة ابستخدام إحدى األدوات 
 .)Creswell,2014( النوعية  البحوث  يف  املستخدمة 

جمتمع وعينة البحث:
ميثل جمتمع الدراسة مجيع املقررات اإللكرتونية املصمَّمة 
يف عمادة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بُعد جبامعة أم 
القرى، إضافة جلميع املصممني الذين يعملون يف العمادة 
عمادة  وحبسب  املقررات،  هذه  تصميم  يف  ويشرتكون 
التعلم اإللكرتوين فإنَّ عدد املقررات اليت مت تصميمها حىت 
 ،Surgery3 إعداد هذا البحث بلغ عشرة مقررات، هي
 Ethics  ،Management  Behavioral الطائرة،  كرة 
Professionalism and، املقال وفن املناظرة، البالغة، 

املواريث، أصول الفقه، اللغة اإلجنليزية، والسرية النبوية. 
كما اشتملت عينة الدراسة بعض العاملني من مصممي 
املقررات التعليمية بعمادة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن 
تعطي  مقابالت  إلجراء  وذلك  القرى؛  أم  جبامعة  بُعد 
فهم أوسع وأعمق للنتائج اليت توصلت هلا الدراسة، وقد 
الذين عملوا  التعليميني  املصممني  ثالثة من  اختيار  مت 
 Creswell له كرسويل  أشار  ما  بناء على  العمادة  يف 
)2014( يكفي أخذ عينة من ثالثة إىل عشرة لوصف 

ظاهرة معينة.
أدات البحث وصدقها وثباهتا:

قام الباحث بتبين النموذج السادس واألخري من منظمة 
QM جلودة املقررات اإللكرتونية ابلتعليم العايل، والذي 

حيتوي على اثنني وأربعني معيارًا فرعًيا ميثلون مثانية جماالت 
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رئيسة، و100 نقطة موزعة على املعايري حبسب أمهيتها 
)Al Zumor, 2015(، وذلك هبدف معرفة مدى حتقق 
هذه املعايري يف املقررات اإللكرتونية املصممة من عمادة 
التعلم اإللكرتوين والتعليم عن بُعد جبامعة أم القرى حىت 

هناية الفصل الدراسي الثاين 1439.
وحيث إنَّ األداة بُنيت ابللغة اإلجنليزية فقد مت ترمجتها 
إىل اللغة العربية من خالل مرتجم متخصص ومعتمد، 
من  العريب  للنموذج  العكسية  الرتمجة  تت  ذلك  بعد 
خالل مرتجم آخر متخصص ومعتمد إلعادهتا إىل اللغة 
صدق  على  للمحافظة  الرتمجة  دقة  وملعرفة  اإلجنليزية. 
حمتوى املقياس فقد مت مقارنة النسخة اإلجنليزية األصلية 
للمقياس الصادرة من منظمة QM مع نسخة املقياس 
الثانية الصادرة من الرتمجة العكسية للمقياس من خالل 
العبارات  وكانت  املناهج،  وتقييم  اللغة  يف  متخصصني 
متفقة إىل حدٍّ كبري، وتتمتع األداة بصدٍق عاٍل؛ حيث 
إهنا تعدُّ أداة معيارية وسبق تطبيقها على آالف املقررات 
اإللكرتونية يف العديد من املؤسسات واجلهات التعليمية 
املشرتكة يف املنظمة. كما قام كال املقيمني بتقييم مقررين 
تقييمهما  بني  االرتباط  معامالت  وكانت  إلكرتونيني، 
مرتفعة؛ حيث بلغت نسبة االتفاق بني املقيمني يف مقرر 

تكنولوجيا ووسائل التعلم للمعاقني مسعيا )95.2(، فيما 
بلغت يف مقرر استخدام احلاسب يف جمال االضطراابت 
)92.8(، مما يدل على أنَّ بطاقة التقييم تتميز بثبات عال 
وصاحلة إلعطاء حكم على جودة املقررات اإللكرتونية.
مقننة  شبه  مقابلة  أداة  بتصميم  الباحث  قام  كما 
من  جمموعة  حتوي   )Interview  structured-Semi(
تقومي  لنتائج  وتفسري  توضيح  تعطي  قد  اليت  األسئلة 
املقررات اإللكرتونية يف ضوء معايري QM. وحيث أشار 
طرق  إحدى  أنَّ  إىل   )2014(  Creswell كرسويل 
 Peer التحقق من صدق األداة يف البحث النوعي هو
Debriefing، وفيها يتم عرض األداة على زميل آخر يف 

التخصص؛ ملراجعة األسئلة وإعطاء املالحظات حوهلا؛ 
يف  زميلني  على  املقابلة  أداة  بعرض  الباحث  قام  لذا 
التخصص، ومت تعديل بعض األسئلة بناء على آرائهما. 

نتائج البحث:
جلودة   QM معايري  حتقق  مدى  ما  األول:  السؤال 
القرى؟ أم  جامعة  مقررات  يف  اإللكرتونية  املقررات 
هذا  على  لإلجابة  الوصفية  األساليب  استخدمت 

جدول3. يف  كما  النتيجة  وكانت  السؤال، 

جدول 3: يوضح مدى حتقق معايري منظمة QM جلودة املقررات اإللكرتونية يف مقررات اإللكرتونية جبامعة أم القرى

كرة Surgery3املقرر اإللكرتوين
الطائرة

 Behavioral
Management

 Ethics and
Professionalism املقال وفن

املناظرة 
أصول املواريثالبالغة

الفقه
اللغة 

اإلجنليزية
السرية 
النبوية

النقاط احملققة من 
أصل 100

67463941253625222821

يتبني من اجلدول السابق أنَّ املقررات اإللكرتونية كافة 
املصّممة إبشراف عمادة التعلم اإللكرتوين والتعليم عن 
بُعد جبامعة أم القرى، حصلت على جمموع أقل من 85 
نقطة، ومن مثَّ فهي غري حمققة ملعايري منظمة QM جلودة 
انضمام  حلداثة  ذلك  يرجع  وقد  اإللكرتونية.  املقررات 
الكافية  الفرصة  تتوافر  مل  مثَّ  ومن  للمنظمة،  اجلامعة 
ملسؤويل العمادة؛ ملراجعة وتطوير املقررات اإللكرتونية مبا 
يتفق مع معايري املنظمة، أو قد تكون هناك صعوابت 

والذين  التعليمي،  احملتوى  خرباء  مع  أخرى كالتواصل 
املقررات  تصميم  عمل  فريق  يف  زاوية  حجر  يُعدَّون 
اإللكرتونية. وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة 
القرين )2018( اليت أشارت إىل عدم حتقق معايري منظمة 
QM على املقررات اإللكرتونية جبامعة اجملمعة، وكذلك 

وآخرون،  القحطاين  2016؛  )جليلة،  دراسات  مع 
.)2014 حممد،   ،2015
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أعلى  حقق  الذي  املعيار  ما  الثاين:  السؤال 
درجة من اجلودة وفًقا ملعايري QM جلودة املقررات 

اإللكرتونية؟ 

األساليب  استخدمت  السؤال  هذا  على  ولإلجابة 
النتائج كما يف جدول4. وكانت  الوصفية  اإلحصائية 

جدول 4: يوضح بشكل تفصيلي درجة حتقق معايري اجلودة يف املقررات اإللكرتونية جبامعة أم القرى
املعيار

األول
"نظرة عامة"

الثاين
"أهداف 
التعلم"

الثالث
"القياس 
والتقييم"

الرابع
"املواد 
التعليمية"

اخلامس
"األنشطة 
التعليمية 
وتفاعل 
املتعلمني"

السادس
"التقنيات 
املستخدمة 
يف املقرر"

السابع
"دعم املتعلم"

الثامن
"الوصول 

واالستخدام"

٪15٪10٪8٪11٪12٪13٪15٪16جمموع النقاط والنسبة املئوية

املقررات 
اإللكرتونية

Surgery31610015100538.5758.3654.5562.53301066.7

637.5960001083.3008100001390كرة الطائرة
 Behavioral

Management
318.7640861.5758.3008100001066.7

 Ethics and
Professionalism

425960323.1758.300562.53301066.7

318.7320001083.300225001066.7املقال وفن املناظرة 

318.7960001083.300112.5001390البالغة

318.732000758.300562.5001066.7املواريث

318.732000758.300225001066.7أصول الفقه

318.796000758.300225001066.7اللغة اإلجنليزية

318.732000433.300225001280السرية النبوية

متوسط النسبة املئوية
املتحققة لكل معيار

٪29.3٪46٪12.3٪63.3٪5.45٪50٪6٪72.7

يبني اجلدول أعاله متوسط النسبة املئوية املتحققة لكل 
معيار، وكما يظهر جند أنَّ معايري الوصول واالستخدام، 
املواد التعليمية، والتقنيات املستخدمة يف املقرر حصلت 
املقررات  يف  اجلودة  لتحقيق  الدرجات  أعلى  على 
 ،72.7 نسب  حقَّقت  حيث  ابجلامعة؛  اإللكرتونية 
أن هذه  إىل  يرجع  قد  التوايل. وهذا  على   50  ،63.3

املعايري غري مرتبطة ارتباطًا مباشرًا خبرباء املقرر التعليمي؛ 
لذا قد يكون هناك مساحة من احلرية ملصممي املقررات 
اخلبري  إىل  مستمرة  بصورة  الرجوع  دون  تنفيذها  يف 

لتعليمي. ا
التعليمية  األنشطة  معياري  أنَّ  جند  أخرى  انحية  ومن 

وتفاعل املتعلمني ودعم املتعلم مل حتض بذات االهتمام 
يف  جلًيا  يتضح  وذلك  املقررات،  إنتاج  عملية  أثناء 
حصوهلما على أقل نسبة حتقق بني املعايري عند 5.45 
و6 على التوايل؛ وقد يعود ذلك إىل اهتمام فريق عمل 
إنتاج املقررات اإللكرتونية ابجلوانب العلمية والتقنية أكثر 
من اإلجراءات التنظيمية واإلرشادية للمقرر؛ حيث إنَّ 
هذين املعيارين يشمالن معايري فرعية هتتم أغلبها هبذه 
وآخرين  القحطاين  دراسة  مع  يتفق  وهذا  اجلوانب. 
)2015( اليت أظهرت عدم حتقيق املقررات اإللكرتونية 
جبامعة جنران جملموعة من املعايري الفرعية هتتم ابجلوانب 
 )2017(  Sanga التنظيمية واإلرشادية، ودراسة سانقا 
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أن  ينبغي  اليت  اليت أظهرت قصور كبري يف اإلرشادات 
اإللكرتونية.  املقررات  حتويها 

السؤال الثاين: ما الصعوابت اليت واجهت املختصني 
املقررات  جودة  ملعايري  وفًقا  املقررات  تصميم  يف 

QM؟ اإللكرتونية 
لإلجابة على هذا السؤال قام الباحث بعمل مقابلة شبه 
مقننة مع ثالثة من املصّممني التعليميني بعمادة التعلم 
يف  رغبة  وذلك  ابجلامعة؛  بُعد  عن  والتعليم  اإللكرتوين 
الباعثة لعدم حتقيق معايري QM يف  الوصول لألسباب 
مجيع املقررات. وبعد املقابلة معهم توصل الباحث إىل 
اإلدارية  يتعلق ابجلوانب  ما  أوهلا  رئيسة:  أسباب  ثالثة 
تعليمي؛  مشروع  أي  جناح  يف  إغفاهلا  ميكن  ال  واليت 
حيث أشار املصمم رقم )2( إىل أنَّ عدم حتقيق معايري 
املعايري، وذكر  تبين هذه  التأخر يف  يعود إىل  QM قد 

أبنَّ "املصممني التعليميني قبل انضمام اجلامعة ملنظمة 
املقررات  لتجويد  داخلًيا  بناؤها  مت  معايري  تبنوا   QM

اإللكرتونية". وهذا السبب قد يكون كافًيا لعدم حتقيق 
املعايري؛ حيث إنَّ اختالف املعايري املتبعة يف بناء املقررات 
جوانب  على  للرتكيز  يؤدِّي  قد  ابلعمادة،  اإللكرتونية 
معينة ويهمل جوانب أخرى؛ ولكن حبسب النتائج اليت 
توصل إليها الباحث، يالحظ عدم حتقيق بعض املعايري 
الفرعية اليت ال ميكن إغفاهلا يف أي مقرر إلكرتوين بغض 
النظر عن املعايري املتبعة يف بنائه كأهداف املقرر مثاًل.
إىل  إضافة  اإلدارية  ابجلوانب  املتعلقة  الصعوابت  ومن 
عالقة  هلا  ليس  واليت  التعليمي  للمصمم  املهام  بعض 
واتفق   )1( رقم  املصمم  ذكره  ما  وهذا  بعمله،  مباشرة 
دورات  تقدميهم  حيث  من  )3(؛  رقم  املصمم  معه 
عن  والتعليم  اإللكرتوين  التعليم  عمادة  تنظمها  تدريبية 
بُعد ألعضاء هيئة التدريس، وهي دورات تدريبية دورية 
هتدف إىل تعريف األعضاء ابلنظام اإللكرتوين املستخدم 
يف اجلامعة واخلدمات اليت يوفرها هلم؛ وحيث إنَّ أغلب 
هذه الدورات تقام أثناء فرتة الدوام الرمسي للمصممني؛ 

فقد تكون تشكل عبًئا إضافًيا عليهم، ومن مثَّ قد تؤخر 
إجناز ما ميكن إجنازه من األعمال اليت يفرتض إجنازها يف 
وقت حمدد، السيما يف ظل وجود نقص يف املختصني 
)3(؛  رقم  املصمم  هلا  أشار  واليت  التعليمي  ابلتصميم 
حيث ذكر "وجود مصممني اثنني فقط"، وهذا يعين أن 
أثرها غري  املصممني سيكون  أعباء أخرى على  إضافة 

عليهم. إجيايب 
إضافة ملا سبق من صعوابت إدارية، قد تكون احلوافز 
 QM معايري  حتقيق  تعيق  اليت  األسباب  أحد  املادية 
إضافية  مكافآت  وجود  آخر،  مبعىن  املقررات.  جلودة 
الفريق على مواصلة  التصميم يشجع  توزع لفريق عمل 
العمل على املشروع حىت يف خارج أوقات الدوام، وذلك 
هبدف إتامه ابلصورة املطلوبة ويف الوقت احملدد، يؤيد 
"احلوافز  قال  حيث  )2(؛  رقم  املصمم  ذكره  ما  ذلك 
التدريس قليلة وال تشجعهم على  املادية ألعضاء هيئة 
االستمرار مع فريق العمل"، وأكَّد ذلك املصمم رقم )3( 
الذي أشار إىل عدم وجود حوافز مالية إضافية للمصمم 

التعليمي. 
املقابلة  يف  إليه  أشري  الذي  الثاين  الرئيس  السبب  أمَّا 
فمتعلق ابلصعوابت الفنية، فقد أشار املصمم رقم )3( 
غري  الصوت كانت  وإنتاج  تسجيل  "استديوهات  أنَّ 
موجودة حىت وقت قريب"؛ ولذلك فإنَّ بعض املقررات 
مما  النقص؛  هبذا  أتثرت  تكون  قد  ابلعمادة  املصممة 
ينتج عنه التأثري على جودهتا وإخراجها ابجلودة املأمولة 
وفًقا ملعايري QM؛ ولكن حالًيا وحسب ما ذكر املصمم 
رقم )1( "أنَّ العمادة وفَّرت مجيع املعامل والتجهيزات 
التعليمية"؛ لذا قد تكون هذه  املقررات  الالزمة إلنتاج 

.QM الصعوابت األقل أتثريًا يف عدم حتقيق معايري
وبرغم أمهية اجلوانب اإلدارية والفنية وأثرها يف عدم حتقيق 
معايري اجلودة، إال أنَّ الصعوابت التنظيمية لفريق العمل 
فشل  إىل  ابلضرورة  يؤدِّي  واختالهلا  أتثريًا،  أكثر  تعد 
املشروع كلًيا. فبحسب ما ذكره املصممون، ميكن القول 
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أبنَّ أعضاء هيئة التدريس والذين يُعّدون خرباء املقررات 
أمور:  لعدة  وذلك  واجهتهم،  عقبة  أكرب  هم  التعليمية 
أوهلا صعوبة التواصل معهم؛ حيث ذكر املصمم رقم )1( 
الكايف  الوقت  لديهم  ليس  التدريس  هيئة  "أعضاء  أنَّ 
 )2( رقم  املصمم  وأكَّد  الفريق"،  مع  الفعال  للتواصل 
التدريس  هيئة  "أعضاء  أنَّ  األول؛ حيث ذكر  قاله  ما 
لديهم أعمال إدارية ُكلفوا هبا أو جلان متعددة، مما جيعل 
الوصول إليهم أمرًا صعًبا"، ومن املؤكد أنَّ عدم تواصل 
خرباء املقررات يعين أتخر يف إهناء الكثري من مكوانت 
املقرر التعليمي، ومن مثَّ سيكون هناك العديد من املعايري 
غري متحققة، وأتيت هذه النتيجة متوافقة مع ما توصلت 

إليه دراسة Dick وآخرون )2009(. 
من انحية أخرى، أوضح املصمم التعليمي رقم )2( أنَّ 
"هناك مقاومة من أعضاء هيئة التدريس للتغيري واالنتقال 
إىل املقرر التعليمي الرقمي"، ومن املعلوم أنَّ االجتاهات 
السلبية حنو التحول الرقمي يف التعليم تؤثر على مدى 
استخدامهم له ومدى قناعتهم أبمهية وجدوى التقنية يف 
التعليم، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 
C.Budden و M.Budeen )2013( اليت أشارت إىل 

وجود بعض أعضاء هيئة التدريس الذين ال يرون أبمهية 
مراعاة معايري اجلودة يف تصميم املقررات اإللكرتونية.

 2 1و  رقمي  املصممني  أشار  فقد  سبق،  ملا  إضافة 
يف  ابلغة  صعوبة  يواجهون  التدريس  هيئة  أعضاء  أبنَّ 
ملقرراهتم،  للقياس  قابلة  سليمة  إجرائية  أهداف  كتابة 
أهم  من  للقياس  قابلة  أهداف  وضع  أنَّ  املعلوم  ومن 
املعايري الفرعية اليت جيب حتقيقها؛ لذا عدم حتقيقها يعين 
ابلضرورة فشل املقرر اإللكرتوين يف حتقيق معايري اجلودة، 
 Sanga سانقا  دراسة  إليه  توصَّلت  ما  مع  يتفق  وهذا 
)2017( واليت حبثت أهم القضااي التدريسية والتصميمية 
لتطوير مقرر إلكرتوين ذو جودة عالية، وخلصت إىل أنَّ 
اليت  القضااي  أهم  للقياس من  القابلة  صياغة األهداف 

التدريس. هيئة  أعضاء  يواجهها 

التوصيات واملقرتحات:
وبناء على ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج، فإنَّ 

الباحث يوصي مبا يلي:
ضرورة إعادة تطوير املقررات املصممة بعمادة التعلم - 	

معايري  مع  يتوافق  مبا  بُعد  عن  والتعليم  اإللكرتوين 
وذلك  اإللكرتونية،  املقررات  جلودة   QM منظمة 
الفجوة  ولتقليل  جودهتا  مستوى  من  الرفع  هبدف 
وضمان  واالفرتاضية  التقليدية  التعليمية  البيئة  بني 

حتقيق األهداف التعليمية املرغوبة يف املقرر.
التنسيق مع الكليات املراد تطوير مقرراهتا اإللكرتونية - 	

مبا يضمن ختفيف بعض األعباء التدريسية واإلدارية 
عن أعضاء هيئة التدريس املشاركني يف فريق العمل، 
حىت جيد الوقت الكايف للتواصل مع الفريق واملشاركة 

الفاعلية يف إنتاج املقررات.
اجلامعة - 	 إدارة  من  ومعنوية  مالية  حوافز  وضع 

فرق  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  من  للمشاركني 
تصميم املقررات اإللكرتونية.

كما يقرتح الباحث -بناًء على هذه النتائج- ما يلي:
مجيع - 	 يف  املعايري  حتقق  مدى  ملعرفة  شاملة  دراسة 

التعلم  بعمادات  املطورة  اإللكرتونية  املقررات 
اإللكرتوين والتعليم عن بُعد ابجلامعات السعودية.

إلكرتونيني - 	 مقررين  بناء  تبحث  دراسة شبه جتريبية 
املقررات  QM جلودة  ملعايري منظمة  أحدمها حمقًقا 
الطالب  حتصيل  على  أثره  وقياس  اإللكرتونية 

األكادميي. 
املراجع:

أواًل: املراجع العربية:
وأدواته،  اإللكرتوين  التعليم  نظم   :)2013( مجيل  إطميزي، 

الدمام: مكتبة املتنيب.
املفتوحة  املقررات  "تقومي   :)2016( حممود  جليلة، 
ضوء  يف  السعودية  ابجلامعات  االلتحاق  واسعة 
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أداة تقــومي املقــررات اإللكرتونيــة وفًقــا ملعايــري Matters Quality )اإلصــدار الســادس(

النقاطاملعايري الفرعيةاملعيار العام
نظرة عامة1.1

على املقرر
Course

Overview

3وجود تعليمات للمقرر توضح طريقة البدء يف املقرر وكيفية الوصول ملكوانته.
3تعريف املتعلمني هبدف املقرر ومكوانته. 1.2
وضوح قواعد استخدام أدوات التواصل اإللكرتوين للمناقشات، الربيد إلكرتوين، 1.3

وأشكال التفاعل األخرى. 
2

املتعلم 1.4 يلتزم هبا  أن  ينبغي  اليت  التعليمية وللمقرر  للمؤسسة  السياسات  توضيح 
احلالية.  للسياسات  إلكرتوين  إاتحة رابط  أو  املقرر،  داخل 

2

2توضيح احلد األدىن من املتطلبات التقنية ومعلومات توضح كيفية احلصول عليها.1.5
1توضيح املهارات احلاسوبية ومهارات املعلومات الرقمية املتوقعة من املتعلم.1.6
توضيح املتطلبات املسبقة يف املقرر اليت يلزم للمتعلم امتالكها و/أو الكفاايت 1.7

املطلوبة.
1

1توجد نبذة تعريفية عن احملاضر متاحة عرب اإلنرتنت ومعدة بصورة مهنية.1.8
1يُطلب من املتعلمني التعريف عن أنفسهم لزمالئهم يف الفصل. 1.9
أهداف التعلم2.1

)الكفاايت(
Learning

Objectives

3أهداف التعلم للمقرر أو كفاايت املقرر/الربانمج تصف خمرجات ميكن قياسها.
أهداف التعلم للوحدة/الكائن التعليمي أو الكفاايت تصف املخرجات اليت ميكن 2.2

قياسها ومتالئمة مع أهداف أو كفاايت املقرر.
3

توضيح أهداف أو كفاايت التعلم وتكون مكتوبة من وجهة نظر املتعلم وتوضع 2.3
يف مكان واضح يف املقرر. 

3

3توضيح العالقة بني الكفاايت أو األهداف التعليمية واألنشطة التعليمية.2.4
3الكفاايت أو األهداف التعليمية مناسبة ملستوى املقرر. 2.5
القياس 3.1

والتقييم
Assessment

التعليمية  األهداف  أو  للكفاايت  )األداء(  اإلجناز  مستوى  تقيس  التقييمات 
احملددة.

3

3توضيح سياسة توزيع الدرجات يف بداية املقرر. 3.2
املتعلمني وكيفية ارتباطها بسياسة توزيع 3.3 املتبعة يف تقييم أعمال  املعايري  توضيح 

الدرجات. 
3

2التقييمات املستخدمة تراعي التسلسل والتنوع واملالئمة ملستوى املقرر. 3.4
راجعة 3.5 تغذية  مع  التعليمي  تقدمهم  لتتبع  متعددة  بفرص  املتعلمني  يُزوِّد  املقرر 

مناسبة. 
2
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املواد التعليمية4.1
Instructional

Materials

3املواد التعليمية تسهم يف حتقيق الكفاايت أو األهداف التعليمية املعلنة.
3توضيح العالقة بني استخدام املواد التعليمية يف املقرر وإكمال األنشطة التعليمية.4.2
املقرر يؤكد على النزاهة األكادميية من خالل عرض األذوانت واملراجع الستخدام 4.3

املواد التعليمية. 
2

2املواد التعليمية تثل النظرية واملمارسة احلديثة يف املقرر. 4.4
2استخدام مواد تعليمية متنوعة يف املقرر. 4.5
األنشطة 5.1

التعليمية 
وتفاعل 
املتعلمني

 Educational
 Activities

 and Learners’
Interactions

3األنشطة التعليمية تشجع على حتقيق الكفاايت أو األهداف التعليمية املعلنة. 
3األنشطة التعليمية تُعطي الفرصة للتفاعل الذي يدعم التعلم النشط.5.2
3توضيح اخلطة اليت سيتبعها احملاضر للتفاعل مع املتعلمني أثناء تقدمي املقرر.5.3
2توضيح متطلبات تفاعل املتعلمني. 5.4

التقنيات 6.1
املستخدمة يف 

املقرر
 Course

Technology

3األدوات املستخدمة يف املقرر تدعم الكفاايت أو األهداف التعليمية.
3أدوات املقرر تشجع على تشويق املتعلمني والتعلم النشط.6.2
1ُتستخدم تقنيات خمتلفة يف املقرر.6.3
1املقرر يُزوِّد املتعلمني مبعلومات تساعد على محاية بياانهتم وخصوصيتهم. 6.4
دعم املتعلم7.1

 Supporting
Learners

3إرشادات املقرر تُعطي وصًفا واضًحا ابلدعم الفين املتاح وكيفية احلصول عليه.
3إرشادات املقرر توضح خدمات وسياسات الوصول للمؤسسة التعليمية.7.2
إرشادات املقرر تبني املصادر وخدمات الدعم األكادميي للمؤسسة التعليمية اليت 7.3

تساعد املتعلمني على النجاح يف املقرر. 
3

اليت 7.4 التعليمية  للمؤسسة  الطالبية  واخلدمات  املصادر  تبني  املقرر  إرشادات 
النجاح.  على  تساعدهم 

1
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الوصول 8.1
واالستخدام

 Accessibility
and Handling

3سهولة التنقل بني مكوانت املقرر. 
3تصميم املقرر يساعد على القراءة.8.2
يوفر املقرر صوراً ونصوًصا ميكن الوصول إليها عرب ملفات ومستندات وصفحات 8.3

املتعلمني  احتياجات  لتلبية   (LMS) التعلم  إدارة  نظام  وصفحات  الويب، 
املختلفة. 

3

املقرر يوفر طرق بديلة للوصول حملتوايت الوسائط املتعددة يف أشكال تساهم يف 8.4
تلبية احتياجات املتعلمني املتنوعة. 

2

2الوسائط املتعددة للمقرر تساعد على سهولة االستخدام.8.5
2توضيح بياانت الوصول لبائعي مجيع التقنيات املستخدمة يف املقرر.8.6

100اجملموع
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  منوذج مقرتح لتطوير دور القيادات األكادميية يف تدويل البحث العلمي: دراسة ميدانية
جبامعة امللك خالد
د. ندى مقبل احلريب

أستاذ اإلدارة واإلشراف الرتبوي املساعد يف كلية الرتبية - جامعة امللك خالد
A suggested model for developing the role of academic leaders in internation-

alizing scientific research: A field study at King Khalid University
 Dr. Nada Moqbel Al-Harbi

Assistant Professor of Administration and Educational Supervision, College of Education- King Khalid University

الكلمات املفتاحية: التدويل، البحث العلمي، اجلامعات
مقرتح  لنموذج  التوصل  إىل  احلالية  الدراسة  سعت  امللخص: 
جبامعة  العلمي  البحث  تدويل  يف  األكادميية  القيادات  دور  لتطوير 
امللك خالد، من خالل: التعرف على واقع دور القيادات األكادميية 
جبامعة امللك خالد يف تدويل )اإلنتاج العلمي، النشر العلمي، وتوظيف 
اإلنتاج العلمي(، من وجهة نظر أفراد العينة، كما هدفت الدراسة إىل 
العينة  أفراد  استجاابت  بني  اإلحصائية  الداللة  ذات  الفروق  حتديد 
الدراسة  واستخدمت  اخلدمة(،  سنوات  الكلية،  )اجلنس،  ملتغري  وفًقا 
املنهج الوصفي املسحي، وتشكَّلت العينة من أعضاء هيئة التدريس، 
بلغ عددهم )963( عضًوا، وتوصَّلت الدراسة إىل موافقة أفراد العينة 
أفراد  وموافقة  العلمي(،  اإلنتاج  )تدويل  بعد  حول  منخفضة  بدرجة 
وتدويل  العلمي،  النشر  )تدويل  بعدي  على  متوسطة  بدرجة  العينة 
توظيف اإلنتاج العلمي(، كما توصَّلت الدراسة إىل عدم وجود فروق 
ذات داللة إحصائية بني استجاابت أفراد العينة وفًقا ملتغري )اجلنس، 
الكلية، سنوات اخلدمة(، وأوصت الدراسة أن تتبىن اجلامعات السعودية 
النموذج املقرتح، كما أوصت التعاون مع املؤسسات الدولية يف تسويق 
البحوث العلمية وتشجيع تبادل األساتذة والطالب والباحثني مع دول 

العامل املختلفة.

Keywords: Internationalization - Scientific Research – Univer-
sities
Abstract:  The present study sought to find model for leaders 
to play a bigger role in the internationalization of scientific re-
search at King Khalid University by: 1. Identify the reality of 
the role of academic leaders at King Khalid University in the 
internationalization )scientific production, scientific publishing 
and the employment of scientific production) at King Khalid 
University from the point of view of the sample members. 2. 
Determining statistical significance among the responses of the 
sample  members according to the variable (sex - college - years 
of service); the study used descriptive  method, and formed the 
sample of faculty members )369) member, The study concluded 
that the sample members agreed to a small extent on the inter-
nationalization of scientific production, and the approval of the 
sample members to a medium  degree on the internationaliza-
tion of scientific publishing and the internationalization of  the 
employment of scientific production. The study also found that 
there were no statistically significant differences between the 
sample according to the variable. The study recommended that  
universities adopt the proposed model of internationalization of 
scientific research, cooperate  with international institutions in 
marketing scientific research.
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مقدمة:
مراتب  إىل  الوصول  اجملتمع،  متطلبات  أهم  من 
عاليـة يف ابتكار التقنيات املتقدمة والتقدم التكنولوجي، 
واملسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، واستثمار 
اإلمكاانت البشرية وتنميتها، ولكي يتم ذلك البد من 
تفعيل رسالة اجلامعات من قبل القيادات األكادميية يف 
التنمية،  بقضااي  وربطه  العلمي  البحث  حركة  تنشيط 
وفتح قنوات التعاون والتنسيق واالتصال بني اجلامعات 
وقطاعـات التنمية املختلفة. وما يشهده العامل من تطور 
معريف وتقدم تقين وصناعي ما هو إال انتج عن تطبيق 

املعرفة اليت يتم احلصول عليها من االبتكار واإلبداع.
ركائز  من  أساسية  ركيزة  يُعدُّ  العلمي  البحث  إنَّ 
أضحى  بل  احلياة،  ميادين  يف كافة  اإلنسانية  املعرفة 
خالل  فمن  العامل،  يف  واحلضارة  الرقي  مقاييس  أحد 
اجملهول  اكتشاف  اإلنسان  يستطيع  العلمي  البحث 
واالزدهار  التنمية  حيقق  مبا  اجملتمع،  لصاحل  وتسخريه 
العلمي ميكن  البحث  يف جماالت احلياة كافة. وبفضل 
لتحقيق  الفّعالة  األداة  بوصفها  واملعرفة  التقنية  امتالك 
االستثمار األمثل للموارد املتاحة من أجل حتقيق التنمية 
لتغذية  األساس  املفتاح  العلمي  البحث  والتقدم، وميثل 
أتسيس  شأهنا  من  اليت  الصحيحة  ابألفكار  االقتصاد 
البنية االقتصادية السليمة على املدى الطويل )اخلليفة، 

.)13 ص.   ،2015
 وقد اتسمت األلفية الثالثة بتناغم غري مسبوق يف 
دور العلم واملعرفة، وطفرة كبرية يف استخدام تكنولوجيا 
البحوث  تبادل  خالل  من  واالتصاالت،  املعلومات 
العلمية عرب التقنيات احلديثة، ومشاركة املعرفة يف جوانب 
عدة، مما ألزم اجلامعات والدول أن تضفي على إنتاجها 
التدويل  ابسم  يُعرف  ما  وهو  الدويل،  البعد  البحثي 
يف  املسبوقة  غري  التطورات  أمهها؛  كثرية  العتبارات 
تكنولوجيا املعلومات، وارتباط التطوير العلمي ابالبتكار 
والتحديث، والتأثري املتزايد لظاهرة العوملة، ووجود نظام 

املؤسسات  من خالل  جوانبه  تتكامل  للحوكمة  عاملي 
تعتمد على  النظم االقتصادية إىل نظم  الدولية، وحتول 

)معتز،2006،ص.224(. املعرفة 
لقد تبنت منظمة اليونسكو إسرتاتيجية تدويل التعليم 
العايل والبحث العلمي؛ حيث أقرَّ املؤتر الدويل للتعليم 
العايل والذي ُعِقد مبنظمة اليونسكو عام )1992( مبدأ 
والبحثية،  التعليمية  ابلعملية  لالرتقاء  التدويل كوسيلة 
من خالل إضفاء بُعٍد دويل متعدد الثقافات على كافة 
جوانبها وأنشطتها، كما حّثت اجلامعات واملراكز البحثية 
على إعادة هيكلة أنشطتها ملواكبة التوجه حنو التدويل 

)معتز وحمسن، 2009، ص.21(.
ذاته؛ ولكنه وسيلة  يعدُّ هدفًا حبدِّ  التدويل ال  إنَّ   
مع  العلمي  والبحث  اجلامعي  التعليم  تكيف  أجل  من 
متطلبات العوملة، وميكن القول إنَّ التدويل أصبح أداة 
اجملتمع  متطلبات  وتلبية  األكادميي  التطوير  يف  مهمة 
معايري  ومواءمة  وحتسني  والعاملي،  واإلقليمي  الوطين 

اجلودة.
مشكلة الدراسة:

ظهر اهتمام وتوجه كبري حنو تطوير البحث العلمي 
يف مؤسسات التعليم العايل ابململكة العربية السعودية، 
التعليم جبهود  قيام وزارة  التطوير  ومن أهم مظاهر هذا 
البحث  خدمة  يف  اجلامعات  دور  تعزيز  مثل  عديدة 
العلمي، من خالل تطوير مراكز البحث العلمي فيها، 
للروبوت،  الوطين  واألوملبياد  املمّيز،  التخطيط  ومدونة 
تطوير  ومركز  نشر،  وبرانمج  العلمية،  واألوملبيادات 
يظهر  2016(. كما  التعليم،  )وزارة  البحثية  األعمال 
اهتمام اجلامعات ابلبحث العلمي يف تبين جامعة امللك 
واليت   ،)2030( اإلسرتاتيجية  ذلك يف خطتها  سعود 
متميز  تعليم  بتقدمي  والتميز  للرايدة  خالهلا  من  تسعى 
 ،)2016 سعود،  امللك  )جامعة  إبداعية  وأحباث 
تدويل  أمهية  إىل   )2011( العامري  دراسة  وتوصَّلت 
البحث العلمي يف تطوير اجلامعات والوصول هبا للرايدة 
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العاملية، وتوصَّلت الدراسة ذاهتا إىل وجود حاجة لتدويل 
البحث العلمي ابجلامعات السعودية واليت من مظاهره: 
يف  التدريس  هيئة  ألعضاء  العلمية  األحباث  نشر   )1
جمالت علمية عاملية، 2( االشرتاك يف )قواعد، مصادر، 
احتادات  يف  االشرتاك  العاملية،  املعلومات  شبكات( 
البحوث  إجراء   )3 حبثًيا،  الرائدة  العاملية  اجلامعات 

العاملية. املنافسة  حتقق  اليت  العلمية 
العلمي  ابلبحث  خالد  امللك  جامعة  واهتمت 
وتطويره ووّفرت يف ضوء هذا االهتمام املعامل البحثية، 
واستحدثت عدد من الربامج البحثية من أمهها: برانمج 
ابحث املستقبل، واهتمت ابلنشر العلمي، واستقطاب 
الباحثني املتميزين، وابتعاث املعيدين واحملاضرين خارجًيا، 
االهتمام  إىل  ُيشري  مما  الدوليني؛  الطالب  وجذب 
خطة  ويف   .)2018 خالد،  امللك  )جامعة  ابلتدويل 
اجلامعة اإلسرتاتيجية تسعى جامعة امللك خالد؛ لتحقيق 
خالد ضمن  امللك  )جامعة  رؤيتها  نصَّت  فقد  العاملية 
أفضل 200 جامعة عاملًيا حبلول عام 2030(، ونصَّت 
رسالتها )نوفر بيئة أكادميية جاذبة للتعليم والتعلم والبحث 
ملواردان(،  األمثل  ابلتوظيف  اجملتمعي  واإلسهام  العلمي 
وترمجت ذلك لعدد من األهداف اإلسرتاتيجية تثل ما 
خيص البحث العلمي يف هدفني إسرتاتيجيني مها: )دعم 
العليا(،  العلمي وتطويره(، و)تطوير الدراسات  البحث 
وحددت عدد من املبادرات وُوضعت هلا عدة مؤشرات 
لتحقيق ذلك، ويف دراسة واقع البحث العلمي يف ضوء 
اخلاصة  البياانت  مجع  مت  خالد  امللك  جبامعة  التدويل 
ببعض مؤشرات املبادرات، فيما خيصُّ ذلك من خالل 
البحث يف تقارير اخلطة اإلسرتاتيجية وما مت حتقيقه يف 
الفرتة )2019/6/1	2019/12/1(، واتضح توسط 

بعض املؤشرات مثل:
حمكمة 	  دولية  جمالت  يف  املنشورة  البحوث  نسبة 

ومصنفة يف قواعد املعلومات إىل إمجايل عدد البحوث 
.)٪66( سنواًي  اجلامعة  يف  املنشورة 

نسبة البحوث املدرجة يف قواعد البياانت البحثية 	 
إىل إمجايل اإلنتاج البحثي للجامعة سنواًي )٪65.93(.

نسبة البحوث املنشورة يف قواعد بياانت (ISI) إىل 	 
إمجايل عدد البحوث املنشورة يف اجلامعة سنواًي )٪35(.

اجلامعة 	  تقدمها  اليت  الربامج  املستفيدين من  عدد 
.)102800( اجملتمع  قضااي  حلل 

كما اتضح اخنفاض بعض املؤشرات مثل:
نسبة الطالب الدوليني يف برامج الدراسات العليا 	 

ابجلامعة  العليا  الدراسات  طالب  عدد  إمجايل  إىل 
.)٪4.11(

استقطاهبم 	  مت  الذين  التدريس  هيئة  أعضاء  نسبة 
من أفضل )500( جامعة حسب تصنيف (QS) سنواًي 

.)٪2(
نسبة طالب الدراسات العليا املبتعثني من جامعات 	 

عدد  إمجايل  إىل  خالد  امللك  جبامعة  ويدرسون  أخرى 
طالب الدراسات العليا ابجلامعة )٪5(.

عدد الكتب املؤلفة/ املرتمجة سنواًي )41(.	 
عدد البحوث والدراسات العلمية اليت مت تسويقها 	 

جلهات خارجية سنواًي )14(.
البحث  بتطوير  اجلامعة  اهتمام  سبق  مما  ونالحظ 
احمللي  املستوى  على  العلمي  التعاون  وحتقيق  العلمي، 
طموح  إىل  ترَق  مل  واألعداد  النسب  أنَّ  إال  والعاملي 
اجلامعة وحتقيق ما هو مأمول، اتضح ذلك أبنَّ بعض 
منها  وبعض  متوسطة،  درجة  على  حصلت  املؤشرات 
دور  تطوير  يتطلب  مما  منخفضة،  درجة  على  حصل 
وتكمن  مأمول.  هو  ما  األكادميية يف حتقيق  القيادات 
أمهية القيادة األكادميية يف االستفادة القصوى من املوارد 
أن  دون  تذهب  تركها  وعدم  اجلهود  وتنظيم  املتاحة، 
ُيستفاد منها، والتنسيق بني املسؤوليات وربطها ابلعمل، 
خضري،  )أبو  األهداف  حتقيق  عن  املسؤولية  وحتّمل 
من  لعل  الدراسات  من  عدد  وتوصلت   ،)2012
يف  حاجة  وجود  إىل   )2017( بدوي  دراسة  أحدثها 
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تطوير دور القيادات األكادميية يف حتقيق جودة البحوث 
استجاابت  حيث كانت  خالد؛  امللك  جبامعة  العلمية 
أفراد العينة عن دور القيادات األكادميية يف حتقيق بعد 

متوسطة. بدرجة  العلمية  البحوث  جودة 
التساؤالت  يف  الدراسة  مشكلة  تتضح  سبق  ومما 

اآلتية:
امللك - 	 جبامعة  األكادميية  القيادات  دور  واقع  ما 

أفراد  نظر  وجهة  من  العلمي  اإلنتاج  تدويل  يف  خالد 
لعينة؟ ا
أ امللك 	- جبامعة  األكادميية  القيادات  دور  واقع  ما   

خالد يف تدويل النشر العلمي من وجهة نظر أفراد العينة؟
امللك - 	 جبامعة  األكادميية  القيادات  دور  واقع  ما 

خالد يف تدويل توظيف اإلنتاج العلمي من وجهة نظر 
العينة؟ أفراد 

بني - 	 إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
– )اجلنس-الكلية  ملتغري  وفًقا  العينة  أفراد  استجاابت 

اخلدمة(؟ سنوات 
أ  ما النموذج املقرتح لتطوير دور القيادات األكادميية 	-

يف تدويل البحث العلمي جبامعة امللك خالد؟
أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف اآلتية:
التعرف على واقع دور القيادات األكادميية جبامعة - 	

نظر  العلمي من وجهة  اإلنتاج  تدويل  امللك خالد يف 
العينة. أفراد 

التعرف على واقع دور القيادات األكادميية جبامعة - 	
امللك خالد يف تدويل النشر العلمي من وجهة نظر أفراد 

العينة.
التعرف على واقع دور القيادات األكادميية جبامعة - 	

امللك خالد يف تدويل توظيف اإلنتاج العلمي من وجهة 
نظر أفراد العينة.

بني - 	 اإلحصائية  الداللة  ذات  الفروق  حتديد 
الكلية،  )اجلنس،  ملتغري  وفًقا  العينة  أفراد  استجاابت 

اخلدمة(. سنوات 
تقدمي منوذج مقرتح لتطوير دور القيادات األكادميية - 	

يف تدويل البحث العلمي جبامعة امللك خالد.
أمهية الدراسة:

وهو 	  موضوعها،  حيوية  من  الدراسة  أمهية  تنبثق 
البحث  يُعد  حيث  اجلامعات؛  يف  العلمي  البحث 
اجلامعات يف  اليت تيز  الوظائف األساسية  العلمي من 
العلمي  البحث  الوقت احلاضر. كما أنَّ تدويل وظيفة 
يف اجلامعات له دور كبري يف رفع قدرهتا التنافسية احمللية 

والعاملية.
العربية 	  اململكة  سياسة  مع  الدراسة  هذه  تتزامن 

السعودية يف حتقيق رؤية )2030( يف االهتمام ابلتعليم 
بوصفه  خاصة،  بصفة  العايل  والتعليم  عامة،  بصفة 
انحية،  من  العمل  لسوق  األفراد  إعداد  عن  املسؤول 
واإلنتاج العلمي البحثي من انحية أخرى، والسعي أبن 
تكون على األقل مخس جامعات ابململكة ضمن أفضل 

عاملية. جامعة   )200(
القيادات 	  استفادة  يف  العملية  األمهية  تتمثل 

األكادميية يف اجلامعات واجلهات ذات العالقة من نتائج 
الواقع. أرض  على  وتطبيقها  الدراسة  وتوصيات 

مصطلحات الدراسة:
القيادة األكادميية: أعضاء هيئة التدريس املتميزين 
املعينني مبناصب مديري اجلامعات، ووكالئها، وعمداء 
الكليات والعمادات واملعاهد ووكالئهم، ورؤساء األقسام 
التعليمية )الشريفي،2012( وتُعرَّف إجرائًيا أبهنا أعضاء 
خالد  امللك  جبامعة  واملكلفني  املعينني  التدريس  هيئة 
والعمادات  الكليات  وعمداء  اجلامعة،  وكالء  مبناصب 

املساندة، ووكالئهم، ورؤساء األقسام األكادميية.
من  يتكون  نظام  ابجلامعات:  العلمي  البحث 
العلمية، ونشرها، وتسويقها، وتوظيفها  البحوث  إنتاج 
ويُعرف  ص.17(.  )اخلليفة،2015م،  واستثمارها 
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إجرائًيا أبنَّه: اجلهد العلمي املبذول جبامعة امللك خالد 
لتعميم  ونشره  البحثي،  العلمي  اإلنتاج  يتضمن  والذي 

اجملتمع. تطوير  يف  واستثماره  وتوظيفه  منه،  الفائدة 
اليت  األحباث  مبجمل  العلمية:  اإلنتاجية  تُعرَّف 
جيرهبا األكادمييون يف اجلامعات والسياقات ذات الصلة 
 Murray, P. & John, H.,( معينة  زمنية  فرتة  خالل 
إجرائًيا أبنه:  العلمي  اإلنتاج  ، ويُعرف   (2006,p.454

أجل  من  األكادمييون  جيريها  اليت  األحباث  جمموعة 
العلمي.  والتقدم  التطوير  يف  اإلسهام 

الباحث  لنشاط  تثمني  العلمي:  النشر  ويُعرَّف 
وهو املخرجات الرمسية للباحث اليت يستطيع بواسطتها 
اليت  اجلديدة  اكتشافاته  املختص على  اجلمهور  اطالع 
مل  إذا  صاحبها  على  فقط  مقتصرة  أمهيتها  ُتصبح  قد 
يتم نشرها )عبادة،2005، ص. 23(. ويُعرف إجرائًيا 
أبنه: العملية اليت ميكن من خالهلا إعالم اجملتمع احمللي 
والعاملي بنتائج األحباث العلمية من خالل وسائل النشر 

العلمية.
أبنه:  العلمي  اإلنتاج  وتوظيف  استثمار  ويُعرَّف 
والدراسات  البحوث  نتائج  من  القصوى  الفائدة  جين 
ويُعرَّف   .)302 )حممود،2005،ص.  وعملًيا  علمًيا 
إجرائًيا: جين الفائدة القصوى اليت ميكن احلصول عليها 
خيدم  مبا  ابجلامعة  البحثي  العلمي  اإلنتاج  عملية  من 

اجملتمع.
بعد  أو  بعد دويل  إضفاء  العلمي:  البحث  تدويل 
والتطوير كافة  البحوث  أنشطة  على  الثقافات  متعدد 
قدرات  وتعزيز  البحثية  الربامج  بكافة  االرتقاء  هبدف 
العلم والتكنولوجيا )معتز،2006، ص.224(. وميكن 
إضفاء  أبنَّه:  إجرائًيا  العلمي  البحث  تدويل  تعريف 
البعد الدويل على وظيفة البحث العلمي ابجلامعة واليت 
االرتقاء  هبدف  والتوظيف؛  والنشر،  اإلنتاج،  تتضمن 
بكافة الربامج البحثية وتعزيز قدرات العلم والتكنولوجيا.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أواًل: البحث العلمي كوظيفة جامعية:

 إنَّ العمل املعريف والبحثي هو الشكل األرقى للعمل 
اإلنساين يف املستقبل، فإذا كانت إنتاجية العمل املادي 
وما يرتبط به هي املعيار األكثر أمهية يف الفرتة املاضية 
من الزمن فإنَّ إنتاجية العمل املعريف والبحثي هي األكثر 

أمهية يف الفرتة القادمة.
العلمي  البحث  تيز  السعودية  العربية  اململكة  ويف 
وفهرسته،  اإلسالمي  العريب  الرتاث  جبمع  ابالهتمام 
ابجلامعات  العلمي  البحث  أولوايت  رأس  على  وهذا 
نقل  خالل  من  التنموي  ابالجتاه  تيز  السعودية، كما 
وتوطني التقنية، واالهتمام بربط البحث العلمي ابخلطط 
التنموية للبالد، إضافة إلعداد ابحثني من أبناء الوطن 

ص.16(. )احلريب،2017، 
 ويف جامعة امللك خالد تسعى اجلامعة إىل حتقيق 
دور رايدي يف البحث العلمي للمسامهة يف تطوير اجملتمع 
البحث  ثقافة  نشر  خالل  من  اإلبداع،  ثقافة  ونشر 
البحوث  ومراكز  الكليات  أقسام  يف  األصيل  العلمي 
واللوائح  واألنظمة  السياسات  ومراجعة  ابجلامعة، 
املوهوبني  حتفيز  إىل  إضافة  واالبتكار،  للتميز  الداعمة 
اجلامعة  يف  البحثية  القدرات  وتعزيز  املتميزين،  ورعاية 
التحتية  البنية  وتطوير  واستبقاؤها،  وحتفيزها  ودعمها 
اجملاالت  على  الرتكيز  مع  وحتديثها،  العلمي  للبحث 
علمًيا.  تيزًا  فيها  اجلامعة  حتقق  أن  ميكن  اليت  البحثية 
وبناء شراكات إسرتاتيجية ختدم جماالت الدراسات العليا 
والبحث العلمي ابجلامعة، وتعزيز االستفادة واإلفادة من 
هذه الشراكات. واستقطاب الكفاءات البحثية املتميزة 
االختصاصات  كافة  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  من 
ابجلامعة،  البحثية  اإلمكاانت  وتعزيز  ابجلامعة،  للعمل 
والباحثني  األساتذة  خربات  من  االستفادة  خالل  من 

 .)2019 خالد،  امللك  )جامعة  املتميزين 
وحتقيق  للتميز  خالد  امللك  جامعة  سعي  ونالحظ 



د. ندى مقبل احلريب : منوذج مقرتح لتطوير دور القيادات األكادميية يف تدويل البحث العلمي...180

اجملتمع،  خبدمة  وربطه  العلمي،  البحث  يف  الرايدة 
لتفعيل  والسعي  ثقافته،  ونشر  ابإلبداع  واالهتمام 
شراكات إسرتاتيجية واالستفادة منها يف تطوير البحث 
حبثية  واستقطاب كفاءات  العليا،  والدراسات  العلمي 
املتوافرة. البحثية  اإلمكاانت  تدعم  أن  ميكن  متميزة 

)اإلنتاج  العلمي  البحث  منظومة  نوضح  وسوف   
العلمي(  اإلنتاج  توظيف  العلمي،  النشر  العلمي، 
ابجلامعات بوجٍه عام وجبامعة امللك خالد، بوجٍه خاص 

يلي: كما 
اإلنتاج العلمي البحثي:- 	

االجتماعي  ابلسياق  البحثية  اإلنتاجية  تتأثر 
والتنظيمي الذي تتواجد فيهما، وتؤثر احلوافز املؤسسية 
والعوامل البيئية أتثريًا مباشرًا وغري مباشر على اإلنتاجية 
 Carole J & others, 2005,) واستدامتها  البحثية 

.(P.237

واقع  تناولت  اليت  الدراسات  العديد من   وكشفت 
من  العديد  عن  السعودية  ابجلامعات  العلمي  البحث 
املعوقات اليت قد تعوق إنتاج أحباث علمية متميزة ومن 
أهم هذه املعوقات يوضح ذلك )قطب واخللوي، 2011، 
ص.287(: غياب اإلسرتاتيجية لبناء القدرات العلمية 
الدراسات  ختصصات  مواكبة  وضعف  والتكنولوجية، 
العليا للتطورات العاملية احلديثة، وتزايد األعباء التدريسية 
البحوث  مردود  وقلة  التدريس  هيئة  ألعضاء  واإلدارية 

مالًيا. املدعمة 
 وكشفت بعض الدراسات إىل وجود حاجة لتطوير 
الدور القيادي يف البحث العلمي جبامعة امللك خالد، 
فقد أشارت نتائج دراسة البدوي )2017( إىل أنَّ دور 
القيادات األكادميية يف حتقيق بُعد جودة البحوث العلمية 
بكليات جامعة امللك خالد جاء بدرجة متوسطة، واليت 
تضمنت إصدار لوائح تنظيمية إلعداد البحوث العلمية 
العاملية،  اجملالت  البحوث يف  إعداد  معايري  على ضوء 
حبوث  لتسويق  اجملتمع  مؤسسات  مع  شراكات  عقد 

إسرتاتيجية  وإعداد  ابجلامعة،  التدريس  هيئة  أعضاء 
للبحوث العلمية ابجلامعة يف أهداف اجملتمع املستقبلية 

العاملية. والتغريات 
تؤثر  اليت  العوامل   )2015( املعطي  عبد  ويوضح 
على اإلنتاج العلمي كوجود إسرتاتيجية للبحث العلمي 
واليت تتطلب تكامل اجلهود بني هيئات البحث العلمي 
واجلامعات ومراكز اإلنتاج واخلدمات حىت تتوحد اجلهود 
ومشكالته،  اجملتمع  وقضااي  العلمي  البحث  خلدمة 
التعليم اجلامعي ملتطلبات اجملتمع ومن مظاهر  ومواكبة 
ذلك قوة تالحم مؤسسات التعليم العايل مع مشكالت 
حيث  التدريس؛  هيئة  ألعضاء  الوقت  وتوفر  اجملتمع، 
إنَّ إشغال أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات ابألعباء 
األخرى مثل: األعمال اإلدارية اليت تستنزف كثري من 
جهد ووقت األستاذ اجلامعي تعدُّ معوق حبدِّ ذاته، كما 
أنَّ العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يركز على 
جانب التدريس فقط، ويغفل جانب البحث، وختصيص 
وتوفري النفقات املالية إلجراء البحث العلمي، وهذا يُعدُّ 
أمرًا ضروراًي حىت يتمكن الباحثون يف اجلامعة من القيام 
الشراكة  تفعيل  ذلك  وحيتاج  العلمية،  أحباثهم  إبجراء 
اجلامعة  يساعد  مما  اإلنتاج،  وقطاعات  اجلامعات  بني 
اخلليفة )2015،  املالية، ويذكر  يف حتقيق االستقاللية 
ص.18( أمهية اجلامعة االستثمارية )املنتجة(، بوصفها 
أحد مقومات البحث العلمي واليت وصفها أبهنا اجلامعة 
اليت تسعى إىل تنويع مصادر التمويل الذايت فيها، من 
خالل جتسري الفجوة بني نتائج البحوث العلمية وحتويلها 

ملنتجات وسلع ميكن تسويقها واستثمارها.
 وميكن القول إنَّ ربط التمويل احلكومي للجامعات 
التنافس  يثري  تيزه  ودرجة  للجامعة  العلمي  ابإلنتاج 
األحباث  تيز  على  ويساعد  اجلامعات  بني  العلمي 
تويل  يف  اخلاص  القطاع  تشجيع  إىل  إضافة  العلمية، 
مشاركة  تضمن  خاصة  آليات  ووضع  العلمي  البحث 
التمويل البحثي وتفعيل العالقة بني  القطاع اخلاص يف 
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اجلامعات والقطاع اخلاص ومؤسسات اإلنتاج، وتشجيع 
 Bennett(اجلامعات على تنويع مصادر التمويل البحثي

.)& Kane,2011

ويُعدُّ اإلنتاج العلمي ركيزة أساسية من ركائز املعرفة 
اإلنسانية يف ميادين احلياة كافة، بل لقد أضحى أحد 
مقاييس الرقي واحلضارة يف العامل، فمن خالل البحث 
وتسخريه  اجملهول  اكتشاف  اإلنسان  يستطيع  العلمي 

اجملتمع. لصاحل 
أ  النشر العلمي:	-

املتقدمة ليس عملية  البلدان  العلمي يف  النشر   إنَّ 
من  مسة  فهو  املعاصر،  اجملتمع  مكوانت  عن  منفصلة 
مسات هذا اجملتمع وسبب ألشكال التقدم احلاصل يف 
خمتلف جوانب احلياة بداخله، لقد أصبح العلم والنشر 
العلمي جزًءا من اجملتمع املعاصر يف قدرته على تكوين 
اجتماعية واقتصادية وحضارية جديدة، ولقد  عالقات 
عامة يف  بصفة  املتقدمة  البلدان  العلمي يف  النشر  تيز 
والفكرية،  اإليديولوجية  الصراعات  توظيفه كسالٍح يف 
الدويل، كما  الصراع  يف  مقرراته كأدوات  واستخدام 
ارتبط حباجات ومتطلبات اجملتمع يف تطوره ومستجداته؛ 
لتحقيق أهدافه اليت هي يف احلقيقة أهداف هلذا اإلنسان 
ص.  )عبادة،2005،  واالجتماعية  الفردية  حركته  يف 

.)72
ويف تشخيص واقع النشر العلمي فـإنَّ عدد األحباث 
اليت ينشرها عضو هيئة التدريس الواحد سنواًي ابلدول 
وصل  )0.20	0.5(، يف حني  يقع يف حدود  العربية 
الوقت املخصص لعضو هيئة التدريس للبحث العلمي 
الدول  بينما يف  املتقدمة إىل نسبة )٪23(،  الدول  يف 
العربية ال يتجاوز )5٪( )اخلليفة، 2015، ص. 24(، 
ومن املشكالت اليت تواجه الباحث يف نشر أحباثه يف 
طول  عامة  بصفة  العريب  الوطن  يف  العلمية  اجملالت 
البحوث، وضعف موضوعية بعض  لتقييم  الزمنية  املدة 
الواحدة لعدة ميادين،  العلمية  احملكمني، وتغطية اجمللة 

إلخراج  اجلامعات  بني  موحدة  معايري  وجود  وعدم 
األعمال العلمية فكل جامعة تنفرد بوضع معايري ختتلف 
عن غريها من اجلامعات )حفيظي،2015،ص.163(، 
وتضيف بدوي )2017( إىل وجود حاجة لربط ترقيات 
يف  ابلنشر  خالد  امللك  جبامعة  التدريس  هيئة  أعضاء 
أوعية عاملية، وختصيص ميزانية لنشر أحباث أعضاء هيئة 

التدريس.
توظيف البحث العلمي: - 	

 يظهر االهتمام بتوظيف البحث العلمي يف اململكة 
حكومة  قيام  منها  عدة  جوانب  يف  السعودية  العربية 
خادم احلرمني الشريفني إبنشاء املدن واملراكز اليت ميكن 
من خالهلا تفعيل األحباث العلمية ابإلسهام يف احلركة 
العايل،  التعليم  )وزارة  أمهها  من  ولعل  للوطن،  التنموية 
أساسية  بنية  أتسيس  ص.82	87(:  ص   ،1432
يزيد على  املختلفة، وتضم ما  العلمية  البحوث  إلجراء 
للتميز  مركزًا   )14( تضم  حبثي، كما  مركز   )101(
وإنسانية، كذلك  علمية  متعددة  جماالت  يف  البحثي 
البحث  )أودية(  حاضنات  اجلامعات  بعض  يف  قامت 
توفري  يف  العلمية  األودية  هذه  أمهية  وتكمن  العلمي، 
البيئة االقتصادية والتقنية املناسبة اليت ُتسهم يف مساعدة 
والتطوير  الفكري،  واإلبداع  االبتكار،  على  الباحثني 

املعرفة. اقتصاد  حنو  التحول  يواكب  مبا  الصناعي، 
 وبصفة خاصة يوجد يف جامعة امللك خالد معهد 
مت  خالله  من  والذي  االستشارية  واخلدمات  البحوث 
اجلامعة،  بكليات  االستشارية  اخلربة  مكاتب  تدشني 
كما يوجد ابجلامعة كرسي امللك خالد للبحث العلمي، 
ومركز البحوث والدراسات االجتماعية، ومركز البحوث 
اللغوية، ومت حالًيا إنشاء وكالة ابجلامعة خاصة لألعمال 
دور  تفعيل  خالهلا  من  يسعى  واليت  املعريف  واالقتصاد 
اإلنتاج  من  واالستفادة  التنمية،  يف  العلمي  البحث 

ابجلامعة. العلمي 
العلمي  البحث  من  املنتظر  الدور  مهام  إحدى  إنَّ 
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التكنولوجيا  حتويل  يف  البحث  إسهام  مدى  يف  تتمثل 
البسيطة إىل تكنولوجيا متقدمة، وزايدة الطاقة اإلنتاجية 
اإلنتاج  وجتويد  مصنعة  مواد  إىل  األولية  املواد  وحتويل 
البحث  إسهام  وكذلك  وغريها،  املنتج  تكلفة  وتقليل 
االجتماعية  السياسة  ورسم  الربامج  إعداد  يف  العلمي 
لألفراد  الواقعية  احلياة  ودراسة  فاعليتها،  لتحقيق 

واجملتمعات.
اثنًيا: تدويل البحث العلمي:

البحث  تدويل  إسرتاتيجية  اليونسكو  منظمة  تبنت 
العلمي منذ عام )1998(، حينما أقرت يف هناية حقبة 
ابلعملية  لالرتقاء  كوسيلة  التدويل  مبدأ  التسعينات 
متعدد  بعد دويل  إضفاء  والبحثية، من خالل  التعليمة 
حثت  وجوانبها، كما  أنشطتها  مجيع  على  الثقافات 
أنشطتها  إعادة هيكلة  البحثية على  اجلامعات واملراكز 
التدويل، ولقد أقرته املنظمة الدولية  التوجه حنو  ملواكبة 
بوصفه أحد معايري تقييم أداء مؤسسات التعليم العايل 

ص.26(. وحمسن،2009،  )معتز  العلمي  والبحث 
صبغة  إضفاء  أبنَّه  العلمي  البحث  تدويل  يُعرَّف 
دولية ومتعددة الثقافات على اجلهود البحثية من خالل 
املشاركة يف املؤترات الدولية واملواقع االفرتاضية وأنشطة 
البحوث، مبا يسهل إجراءات تنظيم املعامالت العلمية 

)صديق،2018،ص.119(. املعرفة  وتبادل 
أمهية تدويل البحث العلمي:- 	

 للتدويل أمهية كبرية فعن طريقه ميكن حتقيق هدف 
الدويل  االعتماد  فعاليات  يف  املشاركة  مثل:  اجلامعات 
وتعلم  االقتصاد،  وتنشيط  الدراسية،  الوحدات  ونقل 
واملشكالت  القضااي  من  جملموعة  جديدة  مداخل 
العلمية  التنافسية  القدرة  وزايدة  واإلدارية،  األكادميية 
والتعاون  التضامن  وتعزيز  واالقتصادية،  والتكنولوجية 

.(Tankosic,2009,p.3) التعليم  وتعزيز  الدوليني، 
من  عالية  درجة  على  العلمي  البحث  تدويل  إنَّ   
لتحسني  وسيلة  بوصفه  التغيري،  سريع  عامل  يف  األمهية 

وشامل  ومتسع  التنافسية،  لتحقيق  ومدخاًل  اجلودة، 
على  العلمي  البحث  جمال  يف  التفاعالت  جلميع 
 Oksana Chigisheva,). والدولية  الوطنية  املستوايت 

(2015

مبادئ تدويل البحث العلمي:- 	
وتدويل  العايل  التعليم  تدويل  مفهوم  ضوء  على 
البحث العلمي ميكن حتديد جمموعة من املبادئ يستند 
إليها أو ينطلق منها تدويل البحث العلمي، وذلك فيما 
)اليونسكو،  )اليونسكو،1998،ص ص.2	4(،  يلي 

ص.4(:  ،2009
البحث 	  على  الدويل  الطابع  التدويل  يضفي  أن 

ميلكون  من  جلميع  به  العام  االنتفاع  إلاتحة  العلمي، 
على  األفراد  من  املناسب  واإلعداد  واجلدارة  القدرات 

العامل. مستوى 
أن يضطلع التعاون الدويل بدور أخالقي توجيهي؛ 	 

أبن يطور من خالل أنشطته ثقافة السالم، وإقامة روابط 
التضامن العاملي.

 أن يستحدث الطابع العاملي أسلوب للمساءلة يف 	 
إطار من الشفافية.

وصياغة 	  اجلودة،  على  العاملي  الطابع  يؤكد  أن   
معايري للجودة واملالئمة تتجاوز املعايري اخلاصة بسياقات 

معينة.
بني 	  التضامن  على  الدويل  التعاون  يقوم  أن   

اإلنسانية  القيم  وتعزيز  املتبادل،  واالحرتام  الشعوب، 
الثقافات. بني  واحلوار 

دولية 	  جامعية  شراكات  إقامة  التدويل  يعزز  أن 
ألغراض البحث وتبادل الطالب، لتوطيد أواصر التعاون 
القدرات  بناء  الشراكات  هذه  تعزز  أن  على  الدويل، 
إلجياد  تنوع  أكثر  مصادر  وحتقيق  الوطنية،  املعرفية 
املتميزين، وإنتاج معارف رفيعة املستوى على  الباحثني 

والعاملي. اإلقليمي  املستويني 
لالنتفاع، 	  متكافئة  فرص  توفري  التدويل  يكفل  أن 
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واحرتام التنوع الثقايف والسيادة الوطنية، لتحقيق استفادة 
اجلميع من الطابع الدويل.

ومراكز 	  اجلامعات  بني  أكادميية  حتالفات  تكوين 
البارزين  ابلعلماء  االحتكاك  يتيح  مما  العلمي،  البحث 
والباحثني املميزين واخلرباء الدوليني، وزرع ثقافة اإلنتاجية 
ورسم  واالبتكار،  اإلبداع  ثقافة  ونشر  اإلنسان،  لدى 
صورة مشرفة لإلنسان الطموح الذي يسعى إىل الرايدة 

ونصار، 2016، ص.221(. )هالل  العاملية 
إنَّ مبادئ تدويل البحث العلمي تراعي احلفاظ على 
اهلوية الوطنية والقيم االجتماعية، ودعم القدرات املعرفية 
الوطنية، وتعزز التعاون املتبادل واالنتفاع مبا حيقق التطوير 
واجلودة، ودعم الشفافية واملساءلة، كل ذلك من أجل 

تسخري املعرفة خلدمة اجملتمع احمللي واجملتمع العاملي.
متطلبات تدويل البحث العلمي:- 	

 من متطلبات تدويل البحث العلمي تعزيز التعاون 
الدويل يف جمال البحث العلمي عن طريق عقد اتفاقيات 
آليات  ومن  العلمي،  البحث  جمال  يف  تعاونية  دولية 
حتقيق هذا التعاون اإلشراف العلمي املشرتك على حبوث 
املاجستري والدكتوراه بني اجلامعات ويف كافة التخصصات 
العلمية عن طريق ابتعاث طلبة دراسات عليا الستكمال 
أجنبية وإبشراف علمي  جزء من حبوثهم يف جامعات 
أو  الدولية  املؤترات  يف  سواء  العلمي  والنشر  مشرتك، 
مبسامهة  حبثية  مشاريع  وإجناز  العلمية،  الدورايت  يف 
ذلك  أمثلة  ومن  خمتلفة،  إىل جامعات  ينتمون  ابحثني 
السريع  النقل  مشروع   :(CMCU) األوربية  الربامج 
للطاقة (STIC)، والزايرات العلمية املتبادلة ملراكز حبوث 
اجلامعات، وهذه الزايرات تتاح لطلبة املاجستري وأعضاء 
هيئة التدريس ابجلامعات، ومراكز البحوث، وخري مثال 
European research ad-) يبعلى ذلك الربانمج األور

visory board) )صديق،2018،ص.126(، وتطوير 

الربامج األكادميية واستحداث برامج حتقق تنافسية حىت 
 Absael) ميكن استقطاب الطالب والباحثني الدوليني

.(2012  ,Antelo

على  الرتكيز  يتطلب  العلمي  البحث  تدويل  إنَّ   
ميكن  دولية حىت  وجامعات  مراكز  مع  اتفاقيات  عقد 
وتوظيفها،  األحباث  إجناز  يف  خرباهتم  من  االستفادة 
واالهتمام ابلنشر العلمي مبجالت ذات أتثري مرتفع، مما 

البحثية. والصورة  السمعة  تطوير  على  يساعد 
بعض اخلربات الدولية يف تدويل البحث العلمي:- 	

أ يوصف 	- العلمي:  البحث  تدويل  يف  فنلندا  خربة 
ولقد  أوراي،  يف  األفضل  أبنَّه  الفنلندي  التعليم  نظام 
السياسات  يف  الزاوية  حجر  التعليم  تدويل  أصبح 
التعليمية منذ بداية الثمانينات يف فنلندا، واتبعت بعض 
اإلسرتاتيجيات يف تدويل البحث العلمي بصفة خاصة 
دويل،  نطاق  على  العلمي  ابلنشر  اجلامعات  كاهتمام 
وتشجيع سياسة األحباث املشرتكة سواء مع ابحثني يف 
اليت تنشر من  الداخل أو اخلارج، وتُعدُّ عدد األحباث 
قبل أي: جامعة من جامعاهتا وسيلة لتقوميها، وحتديد 
االعتمادات املالية املقدمة هلا. كما أنشأت املركز الدويل 
للحراك الذي يعمل حتت رعاية وزارة الرتبية والثقافة لدعم 
التدويل، والتنقل عرب كل املستوايت التعليمية مبا فيها تنقل 
الباحثني يف التعليم العايل )احلسيين، 4102(، واعتمد 
مبادئ  والتكنولوجيا  العلم  لسياسات  احلكومي  اجمللس 
توجيهية إسرتاتيجية إلضفاء الطابع الدويل على أنشطة 
املتعلق  االتفاق  ودخل  فنلندا،  يف  والتكنولوجيا  العلم 
النفاذ  األوريب حيز  اجلنويب  املرصد  إىل  فنلندا  ابنضمام 
يف يوليو )4002م(، وساعد ذلك الباحثني الفنلنديني 
وتتاح  النوعية،  رفيعة  واألدوات  املعدات  استخدام  يف 
أمامهم فرص أفضل للعمل واملشاركة يف أنشطة تعاون 
دولية رفيعة املستوى )األمم املتحدة اجمللس االقتصادي 

واالجتماعي، 6002، ص ص 921-821(.
تبنت 	-أ العلمي:  البحث  تدويل  يف  اسرتاليا  خربة 

تسويق  آليات  املاضي  القرن  من  التسعينات  مطلع  يف 
اخنفاض  إىل  ذلك  ويرجع  دولًيا،  التعليمية  اخلدمات 
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إىل  أدَّى  مما  للجامعات،  املوجَّه  احلكومي  التمويل 
إحداث نوع من املنافسة يف السوق الدولية واتبعت عدة 
إسرتاتيجيات يف التدويل كحراك أعضاء هيئة التدريس، 
اجلامعات  وحترص  الطاليب  للتبادل  الدولية  والربامج 
الدوليني  للباحثني  خدمات  تقدمي  على  االسرتالية 
ومكاتب  الدوليني،  الباحثني  خدمات  مكتب  منها: 
إضافة  اجلامعة،  يف  الدولية  والوحدات  االستشارات 
االسرتالية  للجامعات  سواء  الدويل  ابلتسويق  لالهتمام 
تستعني  وقد  اخلارج،  يف  لفروعها  أو  اسرتاليا  داخل 
 (28.P,2008,AUQA). اخلارج  يف  للتسويق  بشركات 
ويشري تقرير قسم شؤون الشباب للتدريب والتوظيف يف 
اسرتاليا إىل أنَّ من العوامل اليت ساعدت على التوسع يف 
التدويل وجذب الطالب الدوليني للدراسة يف اجلامعات 
التعليمية  والتكلفة  املتميز،  اجلغرايف  املوقع  االسرتالية 

.)2014 )سويف،  آمنة  بيئة  وتوافر  املنخفضة، 
أ اهتمت 	- العلمي:  البحث  تدويل  يف  ماليزاي  خربة 

ماليزاي ابلبحث العلمي والتطوير من خالل حجم اإلنفاق 
احمللي  الناتج  إمجايل  من  والتطوير  البحث  على  املرتفع 
حققت بناء عليه تقدمًّا تقنًيا عالًيا، ومن اإلسرتاتيجيات 
اليت اتبعتها اجلامعات املاليزية يف تطوير البحث العلمي 
االستقطاب والتعاقد مع ابحثني أجانب ذوي مستوايت 
مرتفعة، من خالل الشبكات الدولية ملؤسسات التعليم 
العايل (MOHE,2011) ، واالرتقاء جبهود بناء القدرات 
هبا  تتمتع  واليت  والتطوير  العلمي  للبحث  املؤسسية 
مؤسسات التعليم العايل واملعاهد واملراكز البحثية املختلفة 
يف ماليزاي، من خالل مبادرات مشرتكة مع املؤسسات 
جامعات  عدة  وحتول  عاملًيا،  املتطورة  األخرى  الدولية 
حكومية ماليزية يف عام )2006( إىل جامعات حبثية من 
أمهها: )جامعة املاليو، وجامعة ماليزاي للعلوم، وجامعة 
ماليزاي  وجامعة  ماليزاي،  بوترا  وجامعة  الوطنية،  ماليزاي 
البحث  تدويل  يف  سامهت  اليت  اجلهود  ومن  التقنية(، 
العلمي من خالل استقطاهبا لنسبة )50٪( من طالب 

الدراسات العليا، وساهم هذا التحول يف زايدة اجلهود 
اليت تستهدف تدويل هذه اجلامعات، وظهرت ضرورة 
استخدام إسرتاتيجيات التدويل حىت تتمكن من االرتقاء 
بتصنيفها الدويل، وخصوًصا نشر البحوث والدراسات 
 Kassim, 2013,)العلمية يف الدورايت البحثية احملكمة

. (p.60

ونالحظ يف اخلربات السابقة كيف مت تدويل التعليم 
يف  ذلك  واستثمار  العلمي،  البحث  فيها  مبا  العايل 
التطوير، فلو نظران خلربة التعليم العايل يف فنلندا لوجدان 
حتت  يعمل  الذي  للحراك  الدويل  املركز  إنشاء  مت  أنَّه 
مت  وكيف  التدويل،  لدعم  والثقافة  الرتبية  وزارة  رعاية 
اعتماد ذلك يف التوجه اإلسرتاتيجي؟، واالهتمام ابلنشر 
اسرتاليا كيف مت جذب  املشرتكة. ويف خربة  واألحباث 
الطالب الدوليني واالهتمام ابلتسويق الدويل، ويف خربة 
وتسخري  البحثية  للجامعات  التوجه  مت  ماليزاي كيف 
العلماء  واستقطاب  العلمي،  البحث  تدويل  يف  ذلك 
والباحثني، واالستفادة من الشراكات الدولية يف خدمة 

العلمي. البحث 
وميكن االستفادة من اخلربات السابقة يف تفعيل احلراك 
الطاليب إبنشاء مركز خاص بذلك، إضافة إىل االستعانة 
مكاتب خاصة  وتكوين  اخلارج،  تسويق يف  بشراكات 
زايدة  ميكن  حىت  ابجلامعة  الدوليني  الباحثني  خلدمات 
جودة اخلدمات املقدمة هلم. ومبقارنة اإلسرتاتيجيات اليت 
أُتبعت يف اخلربات السابقة بواقع تدويل البحث العلمي 
ما ذُكر موجود  أغلب  أنَّ  امللك خالد جند  يف جامعة 
يف التوجهات اإلسرتاتيجية للجامعة وتسعى إىل حتقيقه 
سواء كان النشر العلمي أو استقطاب الباحثني أو تبادل 
للجامعة  التوجه  إىل  تسعى  اجلامعة  أنَّ  الطالب، كما 
املؤشرات  حسب  على  ذلك  حتقيق  أنَّ  إال  البحثية 
اخلاصة كان يف أغلبها حبدود املتوسط ويف بعضها أخذ 
درجة منخفضة، مما يتطلب دور من القيادات األكادميية 

لتحقيق ما هو مأمول.
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الدراسات السابقة:
دراسة جانج (Jang,2009) واليت هدفت إىل حتليل 
التعليم  مؤسسات  وجودة  التدويل  بني  العالقة  طبيعة 
العايل، واعتمدت منهجية الدراسة على منهج الدراسات 
االرتباطية وُأجريت الدراسة على )77( جامعة أمريكية، 
وتوصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطيه بني التدويل 
أنَّه يضيف  العايل، ابعتبار  التعليم  واالرتقاء مبؤسسات 
قيمة عرب دعم البعد الدويل لوظائفها يف التعليم والبحث 
العلمي وخدمة اجملتمع، من خالل توجيه أحباث اجلامعة 
مع  مجعاء،  اإلنسانية  تواجه  اليت  املشكالت  ملواجهة 
وأعضاء  ابحثني،  استقطاب  أمهية  االعتبار  يف  األخذ 
األجانب  الطالب  والتحاق  أجانب،  تدريس  هيئة 

العلمي ابلتنافسية. البحث  ابجلامعة، وتتع أنشطة 
دراسة العامري )2011( واليت سعت إىل وضع تصور 
مقرتح ملتطلبات تدويل التعليم العايل كمدخل لتحقيق 
الرايدة العاملية يف اجلامعات السعودية، وتضمنت دراسة 
البحث  تدويل  متطلبات  التدويل،  ملتطلبات  الباحث 
التحليلي،  الوصفي  املنهج  الباحث  واستخدم  العلمي، 
وتكونت عينة الدراسة من القادة األكادمييني ابجلامعات 
كأداة  االستبانة  الدراسة  واستخدمت  السعودية، 
للبحث، وتوصَّلت الدراسة إىل وجود حاجة لالهتمام 
بـنشر األحباث العلمية ألعضاء هيئة التدريس يف جمالت 
العاملية  علمية عاملية، واالشرتاك يف احتادات اجلامعات 
الرائدة حبثًيا، وإجراء البحوث العلمية اليت حتقق املنافسة 
العاملية، واملشاركة يف )املؤترات/ الندوات/ ورش العمل( 

الدولية .
 (Bennett&Kane,2011) وكني  بينيت  دراسة 
يف  التعليم  تدويل  واقع  على  التعرف  إىل  هدفت  واليت 
كليات إدارة األعمال ابجلامعات يف اململكة املتحدة، 
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، ومت تطبيق الدراسة 
األعمال يف مجيع جامعات  إدارة  مديري كليات  على 
اململكة املتحدة، وتوصلت الدراسة إىل أنَّ التدويل هبذه 

الكليات يعتمد على األوضاع املالية للجامعات وعمرها 
اإلدارية  القيادات  اقتناع  ومدى  الكلية،  وحجم  الزمين 

التدويل. أبمهية  واملسؤولني 
 (Absael Antelo,2012) انتيلو  ابسايل  دراسة 
هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع اجلهود املستخدمة 
 University of the Incarnate word جامعة  يف 
لتدويل البحث العلمي، سواء من حيث التبادل الطاليب 
والباحثني،  التدريس  هيئة  وأعضاء  الدراسية  واملناهج 
واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي وتوصلت إىل أمهية 
وظيفة البحث العلمي وأنَّ اجلامعة حتتاج إىل بذل مزيد 

لتدويله. من اجلهود 
Oksana Chigishe-)  دراسة أوكساان تشيجيشيفا
التعرف على اجلهود  الدراسة إىل  va , 2015) هدفت 

املختلفة اليت تستخدمها مؤسسات إعداد املعلمني يف 
الدراسة  واستخدمت  الرتبوي،  البحث  لتدويل  روسيا 
إليها  أشارت  اليت  النتائج  أهم  ومن  الوصفي،  املنهج 
ابلبحث  املهتمة  الدولية  املؤسسات  عدد  زايدة  ضرورة 

املنح يف هذا اجملال. الرتبوي وتقدمي مزيد من 
إىل  الدراسة  هدفت   )2017( البدوي  دراسة 
لتحقيق  األكادميية  القيادات  دور  واقع  على  التعرف 
رؤية  وضع  وحماولة  خالد  امللك  جبامعة  التنافسية  امليزة 
املنهج  على  الدراسة  واعتمدت  الدور،  هلذا  مقرتحة 
الوصفي املسحي، واستخدمت االستبانة كأداة للبحث 
وتكونت عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس جبامعة 
امللك خالد، وأسفرت الدراسة عن عدد من النتائج من 
أمهها: موافقة أفراد عينة الدراسة بدرجة )متوسطة( حول 
دور القيادات األكادميية يف تطبيق بعد جودة البحوث 

خالد. امللك  جامعة  بكليات  العلمية 
دراسة صديق )2018( هدفت الدراسة إىل وضع 
رؤية مقرتحة لتدويل البحث العلمي ابجلامعات املصرية 
واستخدمت  املتقدمة،  الدول  بعض  خربات  ضوء  يف 
الدراسة لتحقيق ذلك املنهج املقارن، وتوصلت الدراسة 
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إىل عدة نتائج منها: وجود فجوة بني اجلامعات املصرية 
واجلامعات العاملية وغياهبا عن التصنيفات العاملية، على 
الرغم من عراقة العديد من اجلامعات املصرية، ومت وضع 
خربات  ضوء  يف  العلمي  البحث  لتدويل  مقرتح  تصور 
دول املقارنة، وأوصت الدراسة االهتمام بتدويل البحث 
العلمي من خالل عقد املؤترات الدولية واملشاركة هبا.

التعليق على الدراسات السابقة:
 من خالل عرض الدراسات السابقة جند أن:

العلمي ابجلامعات ودوره يف 	  البحث  أمهية وظيفة 
التدويل  إسرتاتيجية   .(Absael Antelo,2012) التطوير 
العايل،  التعليم  مؤسسات  جودة  حتسني  يف  ُتسهم 
وتطوير براجمها الدراسية، ورفع كفاءة طالهبا، وأساتذهتا، 
 (Jang,2009) العاملي  اجملتمع  يف  للعمل  وابحثيها 

)صديق،2018(.
يساعد التدويل اجلامعات احمللية يف االستفادة من 	 

التجارب العاملية والوصول ملراتب متقدمة يف التصنيفات 
العاملية، وحتقيق الرايدة )العامري،2011(.

على  كبريًا  اعتماًدا  تعتمد  التدويل  سرعة  إنَّ 
الزمين،  وعمرها  وحجمها  للجامعة  املتاحة  اإلمكاانت 
Ben-)  ومدى اقتناع القيادات األكادميية أبمهية التدويل

.(nett&Kane,2011

وجود حاجة لتدويل البحث العلمي يف مؤسسات 	 
 (2015 ,Chigisheva Oksana) إعداد املعلمني بروسيا
ابجلامعات  العلمي  البحث  لتدويل  حاجة  ووجود 
السعودية )العامري،2011(، ووجود حاجة لتطوير دور 
القيادات األكادميية جبامعة امللك خالد يف تطبيق جودة 

)بدوي،2017(. العلمي  البحث 
احلالية  الدراسة  السابقة  الدراسات  أفادت  وقد 
والعوامل  املربرات  على  والتعرف  منهجها،  حتديد  يف 
أغلب  وتتشابه  العلمي،  البحث  تدويل  تستدعي  اليت 
الدراسة احلالية يف دراسة قضية  السابقة مع  الدراسات 
عن  احلالية  الدارسة  وختتلف  اجلامعي،  التعليم  تدويل 

العلمي  البحث  تدويل  دراسة  يف  السابقة  الدراسات 
العربية– على  الدراسات  بصورة منفردة وهو ما أغفلته 
 ،)2018( صديق  دراسة  ابستثناء  الباحثة-  علم  حدِّ 
البحث  لتدويل  مقرتحة  رؤية  بناء  إىل  سعت  اليت 
بعض  خربات  ضوء  يف  املصرية  اجلامعات  يف  العلمي 
الدول مستخدمة املنهج املقارن، وختتلف هذه الدراسة 
مت  استخدامه،  مت  الذي  املنهج  يف  احلالية  الدراسة  عن 
املسحي  الوصفي  املنهج  على  الدراسة  هذه  اعتماد 
لدراسة واقع دور القيادات األكادميية يف تدويل البحث 
العلمي، إضافة إىل أنَّ الدراسة احلالية تسعى إىل التوصل 
لنموذج مقرتح لتطوير دور القيادات األكادميية يف تدويل 
البحث العلمي بناء على نتائج الدراسة املسحية، كما 
يف   )2018( صديق  دراسة  عن  الدراسة  هذه  ختتلف 
احلدود املكانية، فهذه الدراسة تثلت حدودها املكانية 
يف  السعودية،  العربية  ابململكة  خالد  امللك  جامعة  يف 
املكانية  حني دراسة صديق )2018( تثلت حدودها 
تفنيد  أيًضا يف  ابجلامعات يف مصر، كما ختتلف عنها 
الدراسة احلالية  العلمي؛ حيث اعتمدت  البحث  متغري 
على تفنيد املتغري إىل )اإلنتاج العلمي- النشر العلمي- 
صديق  دراسة  أن  حني  يف  العلمي(،  اإلنتاج  توظيف 

عام. بوجٍه  املتغري  درست   )2018(
اإلجراءات املنهجية للدراسة:

أواًل: منهج الدراسة:
الوصفي  املنهج  على  منهجيته  يف  البحث  اعتمد 
هذا  ميّكن  حيث  البحث؛  طبيعة  ملالئمته  )املسحي(؛ 

من: الباحث  املنهج 
الوصف: ويتضمن مجع البياانت واملعلومات اخلاصة ( 1

ابلبحث العلمي وتدويله ومكوانته والعوامل املؤثرة عليه.
البحث ( 2 تدويل  واقع  حتليل  خالل  من  التحليل: 

من  الالزمة  البياانت  امللك خالد جبمع  جبامعة  العلمي 
جتارب  حتليل  إىل  إضافة  اإلسرتاتيجية،  اخلطة  تقارير 
وخربات دولية، وكيف مت تدويل البحث العلمي واملربرات 
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اليت تستدعي تطوير دور القيادات األكادميية يف تدويل 
العلمي. البحث 

التعرف على واقع دور القيادات األكادميية جبامعة ( 3
خالل  من  العلمي  البحث  تدويل  يف  خالد  امللك 
التدريس  البحث من أعضاء هيئة  استطالع آراء عينة 

ابجلامعة.
 رسم مالمح األمنوذج املقرتح لتطوير دور القيادات 4( 

األكادميية يف تدويل البحث العلمي جبامعة امللك خالد.
اثنًيا: جمتمع وعينة الدراسة:

التدريس  هيئة  أعضاء  من  الدراسة  جمتمع  تكوَّن 
)وزارة   )3583( عددهم  البالغ  خالد  امللك  جبامعة 
حتديد  مت  عشوائية  عينة  أخذ  ومت  التعليم،2017(، 
حجمها يف ضوء حجم اجملتمع، بدرجة الثقة )٪95(، 
أسفرت  وقد   .)٪5( حبدود  به  املسموح  اخلطأ  ونسبة 
النتائج على أن حجم العينة من أعضاء هيئة التدريس 
ابجملتمع حمل البحث جيب أال يقل عن )369( مفردة، 
 krejcie &Morgan) التالية  للمعادلة  وفًقا  وذلك 

:(,1970,pp.607-610

اجلامعي  العام  يف  امليدانية  الدراسة  إجراء  ومت 
. 1441هـ / 1440هـ

اخلدمة- )سنوات  متغري  حسب  الدراسة  عينة  توزيع   )1( اجلدول 
لتخصص-اجلنس( ا

النسبةالعدد تقسيمهامتغريات البحث
أقل من )5( سنوات اخلدمة

سنوات.

50٪13.55

 من )5( 

سنوات إىل أقل 

من )10(.

150٪40.65

من )10( 

سنوات فأكثر.

169٪45.80

النسبةالعدد تقسيمهامتغريات البحث
نوع 

التخصص)الكلية(

69.38٪256نظري.
30.62٪113تطبيقي.

66.12٪244ذكر.اجلنس
33.88٪125أنثى.

اثلثًا: أداة الدراسة:
ذات  السابقة  والدراسات  األدبيات  مراجعة  بعد 
العالقة مبوضوع الدراسة مت إعداد استبانة خاصة، وقد 

يلي: حماور كما  ثالثة  من  تكونت 
احملور األول: واقع دور القيادات األكادميية جبامعة 
العبارات  العلمي: عدد  اإلنتاج  تدويل  امللك خالد يف 

.)10(
احملور الثاين: واقع دور القيادات األكادميية جبامعة 
العبارات  عدد  العلمي:  النشر  تدويل  يف  خالد  امللك 

.)6(
احملور الثالث: واقع دور القيادات األكادميية جبامعة 
عدد  العلمي:  اإلنتاج  توظيف  تدويل  يف  خالد  امللك 

.)6( العبارات 
صدق األداة:	-أ

على  األداة  الباحث  عرض  الظاهري:  الصدق   •
العلمية  ابلبحوث  واملهتمني  املختصني  من  جمموعة 
وعددهم )10( أعضاء، وقد اتفقوا على مناسبة األداة 
لقياس ما ُوضعت له بعد إجراء بعض التعديالت عليها.
التأكد  بعد  )البنائي(:  الداخلي  االتساق  •صدق 
من الصدق الظاهري ألداة الدراسة، احتسب الباحث 
الداخلي، وذلك ابستخدام معامالت  صدق االتساق 
حماور  بنود  بني  العالقة  لقياس  )بريسون(  ارتباط 

اآليت: اجلدول  ذلك  يوضح  األداة، كما 
عبارات  بني  العالقة  لقياس  )بريسون(  ارتباط  معامالت   )2( جدول 

ن=29( االستطالعية  العينة   ( األداة 
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احملور الثالثاحملور الثايناحملور األول

معامل العبارة
االرتباط

معامل العبارة 
االرتباط

معامل العبارة 
االرتباط

10.78310.67810.645

20.81520.65420.681

30.72030.64330.731

40.69240.76940.724

50.78750.72050.703

60.75960.76060.723

70.796

80.684

90.742

100.819

دال عند 0.05.
 جدول )3( معامالت ارتباط )بريسون( لقياس العالقة بني حماور األداة

حماور االستبانة
 عدد

عبارات

معامل االرتباط 

بريسون
100.781احملور األول

60.651احملور الثاين

60.883احملور الثالث

دال عند 0.05.
يتضح من اجلدول )2( ارتباط مجيع عبارات احملور 
الكلية  الدرجة  مع  لالستبانة  والثالث  والثاين،  األول، 
للمحور ابرتباطات موجبة ودالة إحصائًيا عند مستوى 
)0.05(، مما يعين أنَّ مجيع عبارات احملور تتمتع بدرجة 
ارتباط كل  معامل  قيم  أن  يتضح  مرتفعة. كما  صدق 
عبارة من العبارات مع حمورها موجبة ودالة إحصائًيا، مما 
ُيشري إىل أنَّ مجيع العبارات تتمتع بدرجة صدق مرتفعة، 
ويؤكد ذلك قوة االرتباط الداخلي بني مجيع العبارات. 
الثالثة  احملاور  ارتباط   )3( اجلدول  من  ويتضح 
لالستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة ابرتباطات موجبة 
أنَّ  يعين  مما   ،)0,05  ( مستوى  عند  إحصائيا  ودالة 
مجيع حماور االستبانة تتمتع بدرجة صدق مرتفعة ويؤكد 

االستبانة. حماور  مجيع  بني  الداخلي  االرتباط  قوة 

 ثبات األداة:	-أ
الباحث  استخدم  الدراسة  أداة  ثبات  من  للتأكد 
معامل ثبات )ألفا كرونباخ Alpha coronbach) وقد 

اآليت:  اجلدول  من  يتضح  النتيجة كما  جاءت 
جدول )4( معامل الثبات )ألفا كرونباخ(

عدد احملاور
العبارات

معامل الثبات 
)ألفاكرونباخ(

واقع دور القيادات األكادميية يف تدويل اإلنتاج 
العلمي. 

100.919

واقع دور القيادات األكادميية يف تدويل النشر 
العلمي. 

60.741

واقع دور القيادات األكادميية يف تدويل توظيف 
اإلنتاج العلمي. 

60.764

0.798اجملموع

حملور  الثبات  معامل  ارتفاع  اجلدول  من  يتضح 
األكادميية  القيادات  دور  بواقع  اخلاص  األول  الدراسة 
حيث  خالد؛  امللك  جبامعة  العلمي  اإلنتاج  تدويل  يف 
دور  بواقع  اخلاص  الثاين  احملور  أما   ،)0.919( بلغ 
فبلغ  العلمي  النشر  تدويل  يف  األكادميية  القيادات 
)0.741(، وابلنسبة للمحور الثالث اخلاص بواقع دور 
العلمي  اإلنتاج  القيادات األكادميية يف تدويل توظيف 
بلغ )0.764(، وهذا يدل على ثبات أداة الدراسة؛ مما 
يزيد الثقة يف النتائج اليت ميكن الوصول إليها عند تطبيق 

األداة.
رابًعا: أساليب املعاجلة اإلحصائية:

إجراء  يف   (spss) برانمج  على  الباحثة  اعتمدت   
اآلتية: األساليب  مستخدمة  اإلحصائي  التحليل 

1. معامل ارتباط )بريسون( حلساب صدق االتساق 
الداخلي ألداة الدراسة.

ثبات  معامل  حلساب  )ألفاكرونباخ(  معامل   .2
الدراسة. ألداة  املختلفة  احملاور 

إجاابت  اجتاهات  ملعرفة  احلسابية  املتوسطات   .3
أفراد العينة عن عبارات االستبانة حسب درجة املوافقة.
جتانس  مدى  لتحديد  املعياري  االحنراف   .4
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موافقتهم،  متوسطات  حول  العينة  أفراد  استجاابت 
املبحوثني. إجابة  تشتت  درجة  ومعرفة 

 (one-way ANOVA)واختبار )ت(،  اختبار   .5
حتليل التباين األحادي لتوضيح داللة الفروق يف إجاابت 

عينة الدراسة على احملاور.
خامًسا: عرض النتائج وتفسريها:

لتسهيل تفسري النتائج مت استخدام األسلوب اآليت 
لتحديد مستوى اإلجابة عن بنود األداة؛ حيث أُعطي 
وزن للبدائل: )عالية جدًّا= 5، عالية= 4، متوسطة= 
ُصنفت  مث   ،)1 جدًّا=  منخفضة   ،2 منخفضة=   ،3

تلك اإلجاابت إىل مخسة مستوايت متساوية املدى من 
الفئة = )أكرب قيمة- أقل  خالل املعادلة اآلتية: طول 
قيمة( ÷ عدد بدائل األداة = )5	 1 (/5 = 0.80 
لنحصل  24(؛  وصادق،1991،ص.  حطب  )أبو 
التصنيف اآليت: عالية جًدا )5	4.21(، وعالية  على 
)4.20	3.41(، ومتوسطة )3.40.2.61(، ومنخفضة 

.)1	1.80( جًدا  ومنخفضة   ،)1.81	2.60(
إجابة السؤال األول: ما واقع دور القيادات األكادميية 
جبامعة امللك خالد يف تدويل اإلنتاج العلمي من وجهة 

نظر أفراد العينة؟
 جدول )5( يوضح استجاابت أفراد العينة حول السؤال األول

الرتبةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعباراتم

2.971.271تطبيق نظم اجلامعة البحثية.10

2.851.232تشجيع االبتكار املفتوح بني الباحثني ابجلامعة وجامعات دولية.3

2.771.243االهتمام ابالشرتاك يف )قواعد-مصادر-شبكات( املعلومات العاملية.9

2.681.254 استضافة علماء دوليني كزائرين ابجلامعة لفرتة معينة.4

2.671.225تشجيع املشاركة بـ)املؤترات –وورش العمل-والندوات( الدولية.6

2.641.196االهتمام بتدويل الربامج األكادميية يف الدراسات العليا.2

2.621.257دعم االشرتاك يف احتادات اجلامعات العاملية الرائدة حبثًيا.8

2.591.278تشجيع تبادل الباحثني مع جامعات دولية.1

دعم ترمجة أحدث ما توصل إليه الباحثون العامليون يف اجملاالت املعرفية من خالل مركز 7
متخصص ابجلامعة.

2.541.299

تشجيع طالب الدراسات العليا ابملشاركة يف مشروعات حبثية يف إطار التعاون اإلسرتاتيجي مع 5
اجلامعات الدولية.

2.481.2910

املتوسط احلسايب العام 
للمحور.

2.42

األول  احملور  بنود  توفر  أنَّ  السابق  اجلدول  من  يتضح 
امللك خالد يف  القيادات األكادميية جبامعة  )واقع دور 
تدويل اإلنتاج العلمي(، لدى عينة الدراسة تراوحت بني 
)2.48	2.97(، واليت تعكس وجود بنود احملور بدرجة 

منخفضة إىل درجة متوسطة.
لواقع  العام  املتوسط احلسايب  أنَّ  النتائج إىل  وُتشري 
العلمي  اإلنتاج  تدويل  يف  األكادميية  القيادات  دور 
 )2.42( بدرجة  جاء  خالد  امللك  جامعة  بكليات 

من )5(، مما يشري إىل اخنفاضه، ولعل ذلك أدَّى إىل 
اخنفاض نسبة الطالب الدوليني ابلدراسات العليا؛ حيث 
أشارت دراسة واقع تدويل البحث العلمي ابجلامعة إىل 
حصوله على نسبة )4.11٪( إىل إمجايل عدد طالب 
الدراسات العليا ابجلامعة، كذلك عدد الكتب املؤلفة/ 
املدرجة  البحوث  ونسبة   ،)41( بلغت  سنواًي  املرتمجة 
البحثي  اإلنتاج  إمجايل  إىل  البحثية  البياانت  قواعد  يف 
للجامعة سنواًي حصل على )65.93٪(، ونسبة طالب 
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الدراسات العليا املبتعثون من جامعات أخرى ويدرسون 
جبامعة امللك خالد إىل إمجايل عدد طالب الدراسات 
أعضاء  ونسبة   ،)٪5( على  حصل  ابجلامعة  العليا 
الذين مت استقطاهبم من أفضل )500(  التدريس  هيئة 
وُتشري  )2٪(؛  سنواًي   QS تصنيف  حسب  جامعة 
املستوايت  من  أقل  إىل  مجيعها  يف  اإلحصائيات  هذه 
دراسة  مع  النتائج  هذه  وتتفق  اجلامعة،  لدى  املأمولة 
القيادات  دور  أنَّ  إىل  توصلت  اليت   )2017( بدوي 
األكادميية يف حتقيق بعد جودة البحوث العلمية بكليات 
تضمنت  واليت  تطوير،  إىل  حتتاج  خالد  امللك  جامعة 
إعداد إسرتاتيجية للبحوث العلمية ابجلامعة يف أهداف 

تتعارض  كما  العاملية،  والتغريات  املستقبلية  اجملتمع 
(jang, 2009) ودراسة  النتيجة مع دراسة جانج  هذه 
أبسايل انتيلو(Absael Antelo, 2012) ودراسة بينيت 
وكني(Bennett & Kane, 2011) ، واليت توصلت إىل 
أمهية استقطاب ابحثني، وأعضاء هيئة تدريس أجانب، 
أنشطة  وتتع  ابجلامعة،  األجانب  الطالب  والتحاق 

التدويل. إسرتاتيجية  يف  ابلتنافسية  العلمي  البحث 
إجابة السؤال الثاين: ما واقع دور القيادات األكادميية 
جبامعة امللك خالد يف تدويل النشر العلمي من وجهة 

نظر أفراد العينة؟

جدول )6( يوضح استجاابت أفراد العينة حول السؤال الثاين
املتوسط العباراتم

احلسايب
االحنراف 
املعياري

الرتبة

2.961.481تشجيع الباحثني يف اجلامعة على النشر يف جمالت علمية حمكمة دولًيا. 5

2.811.222االهتمام بعاملية وتنوع ختصصات وبلدان أعضاء هيئة التحرير ابجمللة.1

2.681.983استقطاب ابحثني مميزين من خارج اجلامعة على املستوى احمللي والعاملي للنشر يف جمالت اجلامعة.3

2.661.204االهتمام بتنوع جنسيات الباحثني الناشرين يف جمالت اجلامعة.2

2.651.205دعم النشر املشرتك يف جمالت اجلامعة بني الباحثني يف أكثر من دولة.6

التحديث املستمر لقواعد حتكيم األحباث ابجملالت العلمية على ضوء معايري إعداد البحوث يف اجملالت 4
العاملية.

2.511.276

املتوسط احلسايب 
العام للمحور. 

2.72

الثاين  احملور  بنود  توفر  أنَّ  السابق  اجلدول  من  يتضح 
امللك خالد يف  القيادات األكادميية جبامعة  )واقع دور 
تدويل النشر العلمي(، لدى عينة الدراسة تراوحت بني 
)2.51	2.96( واليت تعكس وجود بنود احملور بدرجة 

متوسطة.  إىل درجة  منخفضة 
لواقع  العام  املتوسط احلسايب  أنَّ  النتائج إىل  وُتشري 
العلمي  النشر  تدويل  يف  األكادميية  القيادات  دور 
بكليات جامعة امللك خالد جاء بدرجة )2.72( من 
مع  النتيجة  هذه  وتتفق  توسطه،  إىل  يشري  مما   ،)5(
اليت مت مجعها يف دراسة املشكلة واليت تثلت  البياانت 

دولية  جمالت  يف  املنشورة  البحوث  نسبة  توسط  يف 
عدد  إمجايل  إىل  املعلومات  قواعد  يف  ومصنفة  حمكمة 
البحوث املنشورة يف اجلامعة سنواًي؛ حيث حصلت على 
نسبة )66٪(, أمَّا ما خيصُّ اجملالت العلمية يف توسط 
هيئة  أعضاء  وبلدان  بعاملية وتنوع ختصصات  االهتمام 
خارج  من  مميزين  ابحثني  واستقطاب  ابجمللة،  التحرير 
اجلامعة على املستوى احمللي والعاملي للنشر يف جمالت 
الناشرين  الباحثني  جنسيات  بتنوع  واالهتمام  اجلامعة، 
وحصول  املشرتك،  النشر  ودعم  اجلامعة،  جمالت  يف 
ابجملالت  األحباث  حتكيم  لقواعد  املستمر  التحديث 
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اجملالت  يف  البحوث  إعداد  معايري  ضوء  يف  العلمية 
يؤثر  أقل درجة واخنفاضه، لعل ذلك كله  العاملية على 
على تصنيف اجملالت العلمية دولًيا. وُيالحظ بوجه عام 
ارتفاع هذا احملور عن احملور السابق وقد يعود السبب إىل 
امللك خالد  فيها جامعة  مبا  السعودية  اجلامعات  توجه 
حنو احلضور على املستوى العاملي يف جمال النشر العلمي 
العاملي، ويتفق ذلك مع نتائج عدد من الدراسات منها 
دراسة بدوي )2017( ودراسة العامري )2011( اليت 
توصلت إىل أمهية النشر على املستوى العاملي يف تطوير 

للعاملية. والوصول  العلمي  النشر 
القيادات  دور  واقع  ما  الثالث:  السؤال  إجابة 
توظيف  تدويل  يف  خالد  امللك  جبامعة  األكادميية 

اإلنتاج العلمي من وجهة نظر أفراد العينة؟
جدول )7( يوضح استجاابت أفراد العينة حول السؤال الثالث

املتوسط العباراتم
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الرتبة

تشجيع املشاركة يف وضع حلول حبثية 6
للقضااي اليت هتم اجملتمع العاملي.

2.711.961

تسويق البحث العلمي على املستوى 2
العاملي .

2.701.132

تشجيع املشاركة يف وضع حلول حبثية 5
للقضااي اليت هتم االقتصاد العاملي.

2.691.123

االهتمام ابلتعاون مع جامعات الدول 3
املتقدمة يف نقل وتوطني التكنولوجيا.

2.631.164

االهتمام بعقد شراكة حبثية وطنية وأجنبية، 1
يتم من خالهلا دعم املؤسسات اإلنتاجية 

احمللية.

2.471.195

توفري املنح واخلدمات البحثية واالستشارات 4
الدولية.

2.451.176

2.61املتوسط احلسايب العام للمحور. 

يتضح من اجلدول السابق أنَّ توفر بنود احملور الثالث 
امللك خالد يف  القيادات األكادميية جبامعة  )واقع دور 
الدراسة  عينة  لدى  العلمي(،  اإلنتاج  توظيف  تدويل 
تراوحت بني )2.45	2.71( واليت تعكس وجود بنود 

احملور بدرجة منخفضة إىل درجة متوسطة.
لواقع  العام  املتوسط احلسايب  أنَّ  النتائج إىل  وُتشري 
اإلنتاج  توظيف  تدويل  يف  األكادميية  القيادات  دور 
من   )2.61( بدرجة  جاء  خالد  امللك  جبامعة  العلمي 
األسباب  من  ذلك  ولعل  توسطه،  إىل  ُيشري  مما   ،)5(
لتوسط عدد املستفيدين من الربامج اليت تقدمها اجلامعة 
حلل قضااي اجملتمع؛ حيث كان عددهم )102800(، 
تسويقها  مت  اليت  العلمية  والدراسات  البحوث  وعدد 
جلهات خارجية سنواًي، واليت كان عددها )14( وهو 
اإلحصائية  وهذه  املشكلة  دراسة  يف  تشخيصه  مت  ما 
أنَّ  ونالحظ  اجلامعة.  طموح  مستوى  من  أقل  كانت 
هذا احملور حقق ارتفاًعا عن احملور األول )دور القيادات 
األكادميية يف تدويل اإلنتاج العلمي(، وقد يعود السبب 
يف ذلك إىل توجه اجلامعات السعودية مبا فيها جامعة 

والعاملي. احمللي  اجملتمع  امللك خالد إىل خدمة 
الدراسات  من  عدد  نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
جانج   ودراسة  )2011م(  العامري  دراسة  منها: 
(Jange, 2009( اليت توصلت ألمهية املشاركة يف حل 

التدويل. عملية  يف  العاملية  املشكالت 
إجابة السؤال الرابع: هل توجد فروق ذات داللة 
ملتغري  وفًقا  العينة  أفراد  استجاابت  بني  إحصائية 

اخلدمة؟ –سنوات  )اجلنس-الكلية 
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جدول )8( اختبار )ت( لداللة الفروق يف إجاابت عينة الدراسة عن حماور الدراسة ابختالف اجلنس

التعليقمستوى الداللةقيمة تاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعدداجلنسالبعد

واقع دور القيادات األكادميية يف 

تدويل اإلنتاج العلمي.

غري دالة2442.551.050.430603ذكر

1252.651.12أنثى
واقع دور القيادات األكادميية يف 

تدويل النشر العلمي.

غري دالة2442.991.100.330.712ذكر

1252.651.03أنثى
واقع دور القيادات األكادميية يف 

تدويل توظيف اإلنتاج العلمي.

غري دالة2442.711.180.400.9.6ذكر

1252.501.20أنثى
مستوى الداللة )0.05(.

يتضح من اجلدول السابق أنَّ قيمة )ت( غري دالة، 
مما ُيشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  بني 
استجاابت أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس 
واقع  حول  وأنثى(  )ذكر،  اجلنس  ملتغري  طبًقا  ابجلامعة 
العلمي  البحث  تدويل  يف  األكادميية  القيادات  دور 
جبامعة امللك خالد مبحاوره املختلفة )حمور تدويل اإلنتاج 

العلمي، حمور تدويل النشر العلمي، حمور تدويل توظيف 
اإلنتاج العلمي(، وقد يرجع ذلك إىل قناعة أفراد عينة 
الدراسة من أعضاء هيئة التدريس من الذكور واإلانث 
أبمهية العمل على تطبيق حماور تدويل البحث العلمي 

السالفة الذكر ابجلداول السابقة.

جدول )9( اختبار )ت( لداللة الفروق يف إجاابت عينة الدراسة عن حماور الدراسة ابختالف الكلية

التعليقمستوى الداللةقيمة تاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعددالكليةالبعد

واقع دور القيادات األكادميية يف 

تدويل اإلنتاج العلمي.

غري دالة2562.581.220.320702نظري

1132.341.30تطبيقي
واقع دور القيادات األكادميية يف 

تدويل النشر العلمي.

غري دالة2562.821.200.400.621نظري

1132.601.16تطبيقي
واقع دور القيادات األكادميية يف 

تدويل توظيف اإلنتاج العلمي.

غري دالة2562.701.090.450.821نظري

1132.491.23تطبيقي
مستوى الداللة )0.05(.

يتضح من اجلدول السابق أنَّ قيمة )ت( غري دالة، 
مما ُيشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  بني 
استجاابت أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس 
ابجلامعة طبًقا ملتغري الكلية )نظرية، تطبيقية( حول واقع 
العلمي  البحث  تدويل  يف  األكادميية  القيادات  دور 
جبامعة امللك خالد مبحاوره املختلفة )حمور تدويل اإلنتاج 

العلمي، حمور تدويل النشر العلمي، حمور تدويل توظيف 
اإلنتاج العلمي(، وقد يرجع ذلك إىل قناعة أفراد عينة 
الدراسة من أعضاء هيئة التدريس من الكليات النظرية 
والتطبيقية أبمهية العمل على تطبيق حماور تدويل البحث 

العلمي السالفة الذكر ابجلداول السابقة.
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جدول )10( حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف إجاابت عينة الدراسة عن حماور الدراسة ابختالف سنوات اخلدمة

درجات جمموع املربعاتمصدر التبايناحملاور
احلرية

متوسط 
مستوى فاملربعات

الداللة

بني اجملموعات داخل واقع دور القيادات األكادميية يف تدويل اإلنتاج العلمي.
اجملموعات اجملموع

39.35
15470.147
15509.501

2
366
368

19.677
42.268

0.4660.628

بني اجملموعات داخل واقع دور القيادات األكادميية يف تدويل النشر العلمي.
اجملموعات اجملموع

40.500
15469.110
15509.52

2
366
368

20.248
42.267

0.4800.621

بني اجملموعاتواقع دور القيادات األكادميية يف تدويل توظيف اإلنتاج العلمي.
داخل اجملموعات

اجملموع

91.916
10.661.059
10752.976

2
366
368

45.958
29.129

1.5780.208

مستوى الداللة )0.05(.
ذات  فروق  السابق عدم وجود  اجلدول  يتضح من 
الدراسة من  داللة إحصائية بني استجاابت أفراد عينة 
سنوات  ملتغري  طبًقا  ابجلامعة  التدريس  هيئة  أعضاء 
اخلدمة )أقل من مخس سنوات، من مخس سنوات إىل 
أقل من عشر سنوات، من عشر سنوات فأكثر(، حول 
واقع دور القيادات األكادميية يف تدويل البحث العلمي 
تدويل  )حمور  املختلفة  مبحاورها  خالد  امللك  جبامعة 
اإلنتاج العلمي، حمور تدويل النشر العلمي، حمور تدويل 
توظيف اإلنتاج العلمي(، وقد يرجع ذلك إىل قناعة أفراد 
التدريس على اختالف  عينة الدراسة من أعضاء هيئة 
خرباهتم أبمهية العمل على تطبيق حماور تدويل البحث 

السابقة. الذكر ابجلداول  السالفة  العلمي 
لتطوير  املقرتح  النموذج  ما  اخلامس:  السؤال  إجابة 
العلمي  البحث  تدويل  يف  األكادميية  القيادات  دور 

خالد؟ امللك  جبامعة 
يتضمن النموذج املقرتح املنطلقات اليت انطلق منها، 
)القيادة  اآلتية:  العناصر  يضم  والذي  النموذج  وهيكل 
األكادميية، اخلطة اإلسرتاتيجية، تدويل البحث العلمي، 
اإلنتاج العلمي، النشر العلمي، توظيف اإلنتاج العلمي، 
زايدة القدرة التنافسية للجامعة(، كما تضمن النموذج، 
وطرق  تواجهه  قد  اليت  والصعوابت  حتقيقه،  متطلبات 

التغلب عليها:

توجد العديد من املنطلقات اليت انطلق منها النموذج 
من أمهها:

األمهية  مكان  املعرفة  احتالل  املعريف:  التطور 
أو  اإلنسان  هبا  يتمتع  اليت  احلقيقية  للسلطة  كمصدر 
املنظمة أو الدولة، واكتشاف أمهية املعرفة يف بناء وتنمية 
املؤسسات  أو  اجلماعات  أو  لألفراد  احملورية  القدرات 

ص.118(.  ،1999 )السلمي، 
التكنولوجية ستؤدي  الثورة  الثورة التكنولوجية: إنَّ 
للثورة  الرئيسة  فالسمة  املعرفة  إىل مزيد من أمهية عامل 
املعلومات  على  اعتمادها  هي  املعاصرة  التكنولوجية 
كأحد أهم املوارد االقتصادية، وأهنا تركز على التكنولوجيا 
اجلديدة واملستحدثة، من خالل االستثمار املكثف يف 

واالبتكار. والتطوير  البحوث 
عوملة البحث العلمي: ظهرت آاثر عديدة للعوملة 
على التعليم اجلامعي بصفة عامة والبحث العلمي بصفة 

خاصة، واليت أدَّت لتدويل البحث العلمي وخدماته.
أمهية فكرة وثقافة التنافسية للجامعة: إنَّ تدويل 
التنافسية  مستوى  زايدة  يف  يفيد  العلمي  البحث 
وأبدائها  هبا  األخرى  اجلامعات  ويُعرِّف  للجامعات، 
لتصنيف  الدولية  التقارير  ضوء  يف  وخصوًصا  البحثي، 
جامعة  يعطي كل  مما  العامل،  مستوى  على  اجلامعات 
يدفع كل  ومما  التصنيفات،  بني  موقعها  عن  مؤشرات 
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املتطلبات  وتوفري  لتأمني  احلثيث  السعي  إىل  جامعة 
للجامعات  التصنيفية  املعايري  هذه  مع  للتوافق  الالزمة 

العاملية  اجلامعات  بني  وترتيبها  موقعها  يُعزز  مبا  العاملية 
ص.149(. )احلوت،2015، 

شكل )1( يوضح منوذج لدور القيادات األكادميية يف تدويل البحث العلمي )من إعداد الباحثة(.

شكل رقم )2( يوضح اجتاه التدويل.

القيادة األكادميية: أعضاء هيئة التدريس املعينني - 	
الكليات  وعمداء  اجلامعة،  وكالء  مبناصب  واملكلفني 
األقسام  ورؤساء  ووكالئهم  املساندة  والعمادات 

األكادميية.

اخلطة اإلسرتاتيجية: ويُقصد هبا اخلطة اإلسرتاتيجية - 	
للجامعة، واخلطط اإلسرتاتيجية على مستوى الوكاالت 
العلمي  البحث  وعمادة  وكالة  فيها  مبا  والعمادات 
اإلسرتاتيجية على مستوى  العليا، واخلطط  والدراسات 
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البحث  تدويل  تضمني  ويتطلب  واألقسام،  الكليات 
اإلسرتاتيجية. اخلطط  ضمن  العلمي 

الدويل - 	 البعد  إضفاء  العلمي:  البحث  تدويل 
اإلنتاج  تتضمن  واليت  العلمي  البحث  أنشطة  على 
العلمي؛  اإلنتاج  وتوظيف  العلمي،  والنشر  العلمي، 
هبدف االستفادة من اخلربات الدولية يف عملية التطوير 
تدويل  أنَّ  السابق  الشكل  من  ونالحظ  والتحسني، 
واإلقليمي  احمللي  املستوى  تضمن  العلمي  البحث 
داخلي  اجتاه  اجتاهني:  متخذ  التدويل  وأييت  والعاملي، 

واجتاه خارجي، االجتاه الداخلي يتضمن       ما تستفيد 
منه اجلامعة يف تطوير أنشطتها البحثية مثل: استقطاب 
ابحثني متميزين، واستضافة علماء، واالشرتاك يف قواعد 
اخلارجي  االجتاه  يف  التدويل  أما  العاملية؛  املعلومات 
علمي  حضور  لتحقيق  اجلامعة  هبا  تقوم  ما  فيتضمن 
العاملية،  اجلامعات  احتادات  يف  االشرتاك  مثل:  عاملي 
عاملية،  علمية  مبجالت  النشر  يف  الباحثني  وتشجيع 

العاملية. للمشكالت  حلول  وضع  يف  واملسامهة 

جدول )11( يوضح دور القيادات األكادميية يف تدويل البحث العلمي.

اآللياتاملتطلبات تدويل البحث العلمي

- االجتاه حنو تطبيقات نظم اجلامعة البحثية.تدويل اإلنتاج العلمي.
- تشجيع االبتكار املفتوح بني الباحثني ابجلامعة وجامعات دولية.

- االهتمام ابالشرتاك يف )قواعد، مصادر، شبكات( املعلومات العاملية.
- استضافة علماء دوليني كزائرين ابجلامعة لفرتة معينة.

- تشجيع املشاركة ابملؤترات –وورش العمل-والندوات الدولية.
- االهتمام بتدويل الربامج األكادميية يف الدراسات العليا.

- دعم االشرتاك يف احتادات اجلامعات العاملية الرائدة حبثًيا.
- تشجيع تبادل الباحثني مع جامعات دولية.

- دعم ترمجة أحدث ما توصل إليه الباحثون العامليون يف اجملاالت املعرفية من 
خالل مركز متخصص ابجلامعة.

- تشجيع طالب الدراسات العليا يف املشاركة مبشروعات حبثية يف إطار التعاون 
اإلسرتاتيجي مع اجلامعات الدولية.

-تقوم وكالة البحث العلمي والدراسات العليا بعد موافقة جملس 
اجلامعة بتشكيل جلنة دائمة لدراسة نظم اجلامعات البحثية 

وإسرتاتيجيات تطبيقاهتا، وحتديد جدوى املشاركة البحثية مع 
اجلامعات العاملية.

-تقوم القيادات يف الدراسات العليا بوضع برامج خاصة مبشاركة 
الطالب يف مشروعات حبثية دولية، وأتسيس انفذة إلكرتونية على 
املوقع الرمسي ميكِّن الطالب من تبادل اخلربات مع طالب دوليني.

-تقوم القيادات يف إدارة املؤترات بتحديد أكثر املوضوعات 
العلمية أمهية على املستوى العاملي حىت ميكن اختياره كمؤتر 

أو ورش عمل أو ندوة، كما تقوم مبتابعة املؤترات وورش العمل 
والندوات العاملية واإلعالن عنها حىت يتمكن ابحثني اجلامعة من 

املشاركة.
-تقوم القيادات يف إدارة املكتبات بتشكيل جلنة خاصة للرتمجة 

تضم أعضاء هيئة تدريس متمكنني من اللغات األجنبية.

-تشجيع الباحثني يف اجلامعة على النشر يف جمالت علمية حمكمة دولًيا. النشر العلمي.
-االهتمام بعاملية وتنوع ختصصات وبلدان أعضاء هيئة التحرير ابجمللة.

-استقطاب ابحثني مميزين من خارج اجلامعة على املستوى احمللي والعاملي للنشر 
يف جمالت اجلامعة.

-االهتمام بتنوع جنسيات الباحثني الناشرين يف جمالت اجلامعة.
-دعم النشر املشرتك يف جمالت اجلامعة بني الباحثني يف أكثر من دولة.

-التحديث املستمر لقواعد حتكيم األحباث ابجملالت العلمية على ضوء معايري 
إعداد البحوث يف اجملالت العاملية.

-تقوم القيادات يف الكليات بتكليف اهليئة االستشارية ابجملالت 
العلمية بتعريف الباحثني ابجلامعة )دورات-ورش عمل-لقاءات( 
عن اجملالت الدولية احملكمة ذات التأثري العايل وآليات الكشف 

عنها.
-تقوم القيادات ابلكليات بتشكيل جلنة خاصة ضمن اجملالت 
العلمية مهمتها وضع إسرتاتيجية الستقطاب ابحثني مميزين من 

خارج اجلامعة للنشر ابجمللة ودعم النشر املشرتك.
-ُتكلف قيادات الكليات هيئات التحرير بدراسة قواعد التحكيم 

وحتديثها ابستمرار يف ضوء معايري اجملالت العلمية العاملية.

-تشجيع املشاركة يف وضع حلول حبثية للقضااي اليت هتم اجملتمع العاملي.توظيف اإلنتاج العلمي.
-تسويق البحث العلمي على املستوى العاملي.

-تشجيع املشاركة يف وضع حلول حبثية للقضااي اليت هتم االقتصاد العاملي.
-االهتمام ابلتعاون مع جامعات الدول املتقدمة يف نقل وتوطني التكنولوجيا.
-االهتمام بعقد شراكة حبثية وطنية وأجنبية، يتم من خالهلا دعم املؤسسات 

اإلنتاجية احمللية.
-توفري املنح واخلدمات البحثية واالستشارات الدولية.

-تقوم القيادات ابلكليات بتشكيل جلنة ضمن األقسام خاصة 
ابلبحث العلمي ُتسهم يف حتديد املشكالت احمللية والعاملية وكيفية 

املسامهة يف حلها.
-تقوم القيادات بوكالة األعمال واالقتصاد املعريف بتشكيل جلنة 

خاصة لعقد شراكات وتسويق اإلنتاج العلمي للجامعة حملًيا 
وعاملًيا.

4- زايدة القدرة التنافسية.
وتنمية  ابجملتمع  املعرفة  نشر  احمللي:  املستوى  على 

الوطين  اجملتمع  خدمة  يف  والتوسع  ومعارفه،  ثقافته 
وتطويره، والتوسع يف خدمة االقتصاد الوطين وتطويره، 
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جانب  من  اجلامعة  بني  الفعلية  الشراكات  وحتقيق 
واالقتصادية. االجتماعية  واملؤسسات 

على املستوى العاملي: تعزيز القدرة التنافسية للبحث 
العلمي ابجلامعة وحتقيق التقدم يف التصنيفات العاملية، 
والكفاءات  اخلربات  تبادل  يف  الدويل  التعاون  وحتقيق 
البحثية، والتوسع يف النشر العلمي على املستوى العاملي.

متطلبات حتقيق النموذج املقرتح:
املتطلبات النظامية: يتطلب تدويل البحث العلمي 
عملية  يف  األطراف  مجيع  حقوق  يضمن  نظام  وجود 
االقتصادية  املؤسسات  بني  العالقة  وتنظيم  التدويل، 

النشاط. هذا  يف  العاملني  والباحثني  املختلفة 
العلمي  البحث  تدويل  حيتاج  املادية:  اإلمكاانت 
ابلعلوم  خاصة  علمية  ومعامل  متكاملة،  حبثية  معامل 
الطبيعية، حىت ميكن توفري البيئة البحثية املناسبة وإجراء 

أفضل وجه. على  العلمي  ابلبحث  والقيام  التجارب 
التأهيل  عالية  البشرية  املوارد  تعدُّ  البشرية:  املوارد 
األنشطة  تدويل  مقومات  أهم  من  واخلربة  والكفاءة 
من خالهلا  ميكن  واليت  واالبتكارية،  والتطويرية  البحثية 
الدولية  املشاركات  وجذب  األكادميية  السمعة  حتسني 

.)35 ص.  وطوالبية،2018،  )حروش 
النموذج  تطبيق  تواجه  قد  اليت  املتوقعة  الصعوابت 

عليها: التغلب  وسبل  املقرتح 
الدينية  اهلوية  وتذويب  طمس  من  أ-التخوف 
األخرى،  الثقافات  مع  التفاعل  عند  والوطنية  والثقافية 
وميكن التغلب على ذلك من خالل اختاذ تدابري واعية 
القيم  وتعزيز  والثقافية،  الدينية  اهلوية  على  للمحافظة 

الوطنية.
العقول  وهجرة  البشري،  املال  رأس  ب-استنزاف 
من خالل  ذلك  على  التغلب  املتقدمة، وميكن  للدول 
تقدمي احلوافز املادية واملعنوية اليت جتتذب العقول البشرية 
البيئة املناسبة هلا لإلبداع واالبتكار. الوطنية، مع هتيئة 
العلمية مع  املنافسة  القدرة على  ج-االعتقاد بعدم 

اجلامعات الدولية، وميكن التغلب على ذلك بتعزيز الثقة 
اإلعالم  مع  والتواصل  األكادميي  الوسط  يف  التنظيمية 
حتققها  اليت  العلمية  اإلجنازات  لنشر  والعاملي  احمللي 

اجلامعة.
التوصيات:

دور 	  لتطوير  املقرتح  النموذج  اجلامعات  تتبىن  أن 
العلمي. البحث  تدويل  يف  األكادميية  القيادات 

التعاون مع املؤسسات الدولية يف تسويق البحوث 	 
العلمية.
مع 	  والباحثني  والطالب  األساتذة  تبادل  تشجيع 

بذلك. مركز خاص  إبنشاء  املختلفة  العامل  دول 
لقواعد 	  املستمر  ابلتحديث  العلمي  النشر  تطوير 

حتكيم األحباث ابجملالت العلمية على ضوء معايري إعداد 
البحوث يف اجملالت العاملية.
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للجامعة، إدارة اجلامعة،  أهبا.
جامعة امللك خالد )2019(، إدارة املشاريع البحثية، 
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َعاِء ِلَصاِحِب الطََّعاِم ِإَذا َطِعَم ِعْنَدُه:  مَجًْعا َوِدرَاَسة اأَلَحاِديُث الَواِرِدُة يف الدُّ
د. صاحل بن عبدهللا آل انصر عسريي

األستاذ املساعد يف قسم السنَّة ومصادرها - كلية احلديث الشريف - 
اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة 

Mentioned Hadiths in Guests’ Supplication for the Host when They have 
been invited by him. Collection and Study

Dr. Saleh Abdullaha AL-nasr Asere 
Assistant Professor in Sunnah and its Sources Department at College of Holy Hadith- Islamic University in Medina

 .الكلمات املفتاحية: أحاديث، دعاء، صاحب، الطعام
 امللخص: اشتمل هذا البحث على مجع األحاديث الواردة عن النيبِّ

يف الدعاء لصاحب الطعام إذا َطِعَم عنده من دواوين السنة، وقد قمت 
بتخرجيها ودراستها حديثًيا، واحلكم على ما كان خارج صحيح مسلم 
يف  حديثان  أحاديث،  سبعة  الدراسة  أحاديث  عدد  بلغ  وقد  منها، 
صحيح مسلم، والبقية خارج الصحيح، وكان منهجي يف البحث: منهج 
استقرائي، مث حتليلي ونقدي، وقد خرجت بنتيجة بعد دراسة أحاديث 
عنده، وحديث  َطِعَم  إذا  الطعام  لصاحب  الدعاء  يشرع  وأنَّه  الباب، 
أنس بن مالك  نصٌّ يف حمل النِّزاع، وما كان من أحاديث الدراسة غري 
أْن يطعم عنده،  الطعام بعد  الدعاء لصاحب  الداللة على  صريح يف 
أصحاب  وتراجم  مشروع،  أنَّه  الطعام  لصاحب  الدعاء  يف  فاألصل 
املصنفات ألحاديث الباب تدلُّ على مشروعية الدعاء لصاحب الطعام 
إذا َطِعَم عنده، وهو ما استنبطه بعض شرَّاح األحاديث من أحاديث 
الدراسة، كما أنَّه اختيار بعض أئمة املذاهب واحملققني، مثَّ إنَّ الدعاء 
لصاحب الطعام هو من ابب املكافئة، فـَُيْدعى له بعد أْن َيْطَعَم عنده. 

keywords: Hadiths, supplicate, host.
Abstract: The research aims to collect Hadiths that nar-

rated by the Prophet )PBUH) on supplicating for host as it 
is reported in the books of Sunnah. The Hadiths under study 
have been investigated and judged in accordance with Had-
ith science, so the incorrect ones have been excluded. The 
number of investigated Hadiths is Seven; two of them were 
narrated in Sahih Al-Bukhari and Muslim, but the rest were 
in other books. The inductive approach has been applied in 
conducting this research in addition to analytic and critical 
one. The researcher has come up to the result that supplicat-
ing for the host is preferred after finish eating and the Hadith 
that narrated by Anis Ben Malik, (RA) is in dispute among 
scholars. Although some hadiths of the study do not overtly 
prove supplicating for the host after finish eating, this con-
tradicts the origin which is the priority of praying the host 
based on what have been written in this regard in addition to 
the correct Hadiths mentioned in this research that endorse 
supplicating for the host. And this is what has been inferred 
by the Hadith interpreters that supplicating for the host it is 
preferable. Furthermore, the Imams of Sunnah Schools as 
well as Hadiths investigators see that supplicating for the 
host after finish eating is a kind of rewarding the host. 
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املقدمة:
احلمدهلل رب العاملني، والصالة والسالم على الرسول 
األمني، وعلى آله وصحبه أمجعني، وعلى من سار على 
هديهم إىل يوم الدين، وعلينا وعلى عباد هللا الصاحلني، 

وبعد:
فنعم هللا علينا كثرية، وآالؤه جسيمة، فالناس جيوعون 
ونشبع، ويزرعون وأنكل، ويصنعون ونركب، وينسجون 
الطعام  ذكر  والنحل كان  األنعام  سوريت  ويف  ونلبس، 
أكثر ما ذُكر، وقد أمر النيبُّ  ابالجتماع على الطعام، 
ْبن  َوْحِشيِّ  عن  ماجه،  وابن  داود،  أيب  سنن  فيف 
ِإانَّ  اللَِّ  َرُسوَل  اَي  قَاُلوا:    النَّيبِّ  َأْصَحاَب  َأنَّ  َحْرٍب 
أَنُْكُل َوال َنْشَبُع، قَاَل: "فـََلَعلَُّكْم تـَْفرَتُِقوَن؟" قَاُلوا: نـََعْم، 
قَاَل: "فَاْجَتِمُعوا َعَلى َطَعاِمُكْم، َواذُْكُروا اْسَم اللَِّ َعَلْيِه؛ 
يـَُباَرْك َلُكْم ِفيِه"، )أبو داود، 1430هـ، 346/3، برقم: 
برقم:   ،418/4 1430هـ،  ماجه،  و)ابن   ،)3764
3286(، وحسنه احلافظ ابن حجر كما يف الفتوحات 

)ابن عالن، 214/5(. الرابنية 
والشرب  األكل  هو  الطعام  من  الغرض  وليس 
فحسب؛ بل الغرض هو االجتماع يف املأدبة؛ ليحصل 
بركة  وحتصيل  والتحابب،  والتقارب  واأللفة،  األُنس 

الطعام.
ابلضيف،  خاص  هو  ما  منها  آداب  هلا  والضيافة 
ومنها ما هو خاص ابملضيف، ومن مجلة اآلداب اليت 
ينبغي أن يراعيها الضيف: الدعاء للمضيف، وقد ورد 
َطِعَم  إذا  الطعام  لَربِّ  الدعاء  فيها  أحاديث  السنة  يف 
عنده، وقد رأيت من بعض األشياخ وطالب العلم من 
يُفيت أبنَّ ما ورد يف الباب ليس صرحًيا يف دعاء الضيف 
ا  وإمنَّ اخلصوص،  على  دليل  يثبت  ال  وأنَّه  للمضيف، 
الضيف ملضيفه دعاًء مطلًقا، فأحببت يف حبثي  يدعو 
الباب،  أحاديث  من  عليه  وقفت  ما  أتناول  أن  هذا 
أمهية  أتيت  هنا  ومن  النَّظر،  من  حمل  هذا  لقوهلم  وهل 
الكتابة يف املوضوع، وقد كان جمموع ما وقفت عليه بعد 

البحث والتقصي ستة أحاديث، وقد اجتهدت يف إجراء 
الصناعة احلديثية يف دراسة ما كان منها خارج الصحيح، 
وأمسيته: األحاديث الواردة يف الدعاء لصاحب الطعام 

إذا َطِعَم عنده مجًعا ودراسة.

إشكالية البحث: 
لصاحب  خاص  دعاء    النيبِّ  عن  ورد  هل  س1: 

؟. عنده  َطِعَم  إذا  الطعام 
س2: وهل الوارد يف حالة ثبوته صريح الداللة يف الدعاء 

لصاحب الطعام بعد أن يطعم، أم أنَّه قبل أن يطعم؟.
إليها  يتطرق  الباب  يف  الواردة  األحاديث  وهل  س3: 
لصاحب  الدعاء  مشروعية  على  تدلُّ  فال  االحتمال، 

عنده.  َيْطَعم  أن  بعد  الطعام 

هدف البحث: 
الدعاء  يف    النيبِّ  عن  الواردة  األحاديث  مجع   _1
السنة  دواوين  من  عنده،  َطِعَم  إذا  الطعام  لصاحب 
وخترجيها، ودراستها حديثًيا، واحلكم على ما كان خارج 

منها. مسلم  صحيح 
2_ بيان فقه تلك األحاديث. 

. ِّ3_ اإلسهام يف نشر سنة النيب
اليوم  عمل  يف  األئمة  صنَّف  السابقة:  الدراسات   
والليلة، ويف الدعوات واألذكار؛ لكن من غري بيان لفقه 
الصناعة  إجراء  أو  لغريبها،  شرح  أو  األحاديث،  تلك 
ألنَّ  الصحيح؛  خارج  هي  اليت  ألحاديثها  احلديثية 
الغرض من أتليفهم يف العادة هو مجع ما ثبت يف الباب.

فمن تلك املصنفات يف عمل اليوم والليلة:
1_ عمل اليوم والليلة، لإلمام أمحد بن شعيب النسائي، 

)ت 303هـ(.
حممد  بن  أمحد  2_ عمل اليوم والليلة، لإلمام  
364هـ(. )ت  السين،  ابن  بـ  املعروف  الدِّينـََوري، 

ومن املصنفات يف األذكار:
شرف  بن  حيىي  الدين  حمي  لإلمام  األذكار،   _1
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)ت676هـ(. النووي، 
بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  لإلمام  الطيب،  الكلم   _2

)ت728هـ(. تيمية، 
3_ الوابل الصيب من الكلم الطيب، لإلمام حممد بن 

أيب بكر ابن قيم اجلوزية، )ت751هـ(.
4_ حتفة الذاكرين بعدة احلصن احلصني، لإلمام حممد 

بن علي الشوكاين، )ت1250هـ(.
حدود البحث: يتعلق البحث جبمع ما ورد يف الباب 

-بقدر اإلمكان- مما ورد يف دواوين السنة.

منهج البحث: 
ِة مناهج:  اتَّبعُت يف أحاديث الدراسة ِعدَّ

مجع  خالل  من  وذلك  االستقرائي:  املنهج   _1
الباب. يف  الواردة  األحاديث 

هذه  فقه  يف  ابلنظر  وذلك  التحليلي:  املنهج   _2
وأئمة  األحاديث،  ُشرَّاح  أقوال  وتتبع  األحاديث، 
خارج  هو  فيما  احلديثية  الصناعة  وإجراء  املذاهب، 

بنتيجة.  واخلروج  الصحيح، 

خطة البحث:
قسَّمت البحث إىل مقدمة، وسبعة مباحث، وخاتة، 

وثبت للمصادر واملراجع.
أمهية  االفتتاحية  بعد  فيها  فذكرت  املقدمة:  فأمَّا   
وإشكالية  فيه،  للكتابة  الباعث  والسبب  املوضوع، 
وحدوده،  السابقة،  والدراسات  وأهدافه،  البحث، 

وخطته.  البحث،  ومنهج 
 وقد جعلت أحاديث هذه الدراسة يف ستة مباحث 

على الرتتيب اآليت:
املبحث األول: الدعاء لصاحب الطعام بقوله: 

اللهمَّ أطعم من أطعمين، وأسق من أسقاين.
بقوله:  الطعام  لصاحب  الدعاء  الثاين:  املبحث 
اللهمَّ ابرك هلم يف ما رزقتهم، واغفر هلم، وارمحهم.

املبحث الثالث: الدعاء لصاحب الطعام بقوله: 
أكل طعامكم األبرار، وصلَّت عليكم املالئكة، 

وأفطر عندكم الصَّائمون.
بقوله:  الطعام  لصاحب  الدعاء  الرابع:  املبحث 

بشبابه. أمتعه  اللهم 
املبحث اخلامس: الدعاء لصاحب الطعام بقوله: 

غفر هللا لك.
املبحث السادس: فقه أحاديث الدراسة.

وأمَّا اخلامتة: فذكرت فيها أهم النتائج اليت توصلت 
إليها. 

 وأمَّا عن املنهج الذي اتبعته يف إعداد هذا البحث، 
فهو على النحو اآليت:

1_ مجع أحاديث الباب من مصادر السنة النبوية، مث 
احملدثني  قواعد  حسب  عليها  واحلكم  بتخرجيها،  أقوم 

الرتجيح. وقرائن 
2_ أمجع طرق احلديث مراعًيا جانب املتابعات التامة 

فالقاصرة. 
فإين  التهذيب،  تقريب  الراوي من رجال  إْن كان   _3
أقتصر يف بيان حاله على حكم احلافظ ابن حجٍر عليه 
- السيما إذا كان من الرواة الذين اتفق على تعديلهم 
أو جترحيهم- وإْن ظهر يل خالف قول احلافظ يف الرواة 
املختلف فيهم، فإين أنقل من أقوال أئمة اجلرح والتعديل 
ما يُبنيِّ حاله، وإذا مل يكن من رجال التقريب فإين أذكر 

من أقوال األئمة ما يُبنيِّ حاله جرًحا وتعدياًل.
4_ أنقل - ما أقف عليه - من أقوال أهل العلم ابلعلل 

عند االختيار أو ترجيح وجه على آخر أو بيان حكم.
5_ أُبني ما حيتاج إىل بيان من كتب: غريب احلديث، 

أو كتب اللغة، أو كتب الشروح احلديثية.
6_ ذيَّلُت مادة هذا البحث بفهرس للمصادر واملراجع.
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املبحث األول: الدعاء لصاحب الطعام بقوله: 
اللهمَّ أطعم من أطعمين، وأسق من أسقاين:

َشيـَْبَة،  َأيب  ْبُن  َبْكِر  أَبُو  ثـََنا  َحدَّ مسلم:  اإلمام  قال 
ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن اْلُمِغريَِة، َعْن  ثـََنا َشَبابَُة ْبُن َسوَّاٍر، َحدَّ َحدَّ
بِن  اْلِمْقَداِد  َعِن  لَيـَْلى،  َأيب  ْبِن  َعْبِدالرَّمْحَِن  َعْن  اَثِبٍت، 
َعْمرو ، قَاَل: أَقـْبـَْلُت َأاَن َوَصاِحَباِن يل، َوَقْد َذَهَبْت 
َأمْسَاُعَنا َوأَْبَصاُراَن ِمَن اجْلَْهِد، َفَجَعْلَنا نـَْعِرُض أَنـُْفَسَنا َعَلى 
َأْصَحاِب َرُسوِل هللِا ، فـََلْيَس َأَحٌد ِمنـُْهْم يـَْقبـَلَُنا، فَأَتـَيـَْنا 
النَّيبَّ ، فَاْنطََلَق بَِنا ِإىَل َأْهِلِه، فَِإَذا َثالثَُة َأْعُنٍز، فـََقاَل 
النَّيبُّ : »اْحَتِلُبوا َهَذا اللََّبَ بـَيـْنـََنا«، قَاَل: َفُكنَّا حَنَْتِلُب 
فـََيْشَرُب ُكلُّ ِإْنَساٍن ِمنَّا َنِصيَبُه، َونـَْرَفُع لِلنَّيبِّ  َنِصيَبُه، 
قَاَل: فـََيِجيُء ِمَن اللَّْيِل فـَُيَسلُِّم َتْسِليًما ال يُوِقُظ اَنِئًما، 
مُثَّ  فـَُيَصلِّي،  اْلَمْسِجَد  أَيْيت  مُثَّ  قَاَل:  اْليـَْقظَاَن،  َوُيْسِمُع 
َوَقْد  لَيـَْلٍة  َذاَت  الشَّْيطَاُن  فََأاَتين  فـََيْشَرُب،  َشرَابَُه  أَيْيت 
فـَيـُْتِحُفونَُه،  األَْنَصاَر  أَيْيت  حُمَمٌَّد  فـََقاَل:  َنِصييب،  َشرِْبُت 
َوُيِصيُب ِعْنَدُهْم، َما ِبِه َحاَجٌة ِإىَل َهِذِه اجْلُْرَعِة، فَأَتـَيـْتـَُها 
لَْيَس  أَنَُّه  َوَعِلْمُت  َبْطيِن،  َوَغَلْت يف  َأْن  فـََلمَّا  َفَشرِبـْتـَُها، 
َما  َوحْيََك،  فـََقاَل:  الشَّْيطَاُن،  َميِن  َندَّ قَاَل:  َسِبيٌل،  ِإلَيـَْها 
ُدُه، فـََيْدُعو  َصنـَْعَت َأَشرِْبَت َشرَاَب حُمَمٍَّد، فـََيِجيُء َفال جيَِ
مَشَْلٌة  َوَعَليَّ  َوآِخَرُتَك،  ُدنـَْياَك  فـََتْذَهُب  فـَتـَْهِلُك،  َعَلْيَك 
َوَضْعتـَُها  َوِإَذا  رَْأِسي،  َخرََج  َقَدَميَّ  َعَلى  َوَضْعتـَُها  ِإَذا 
النَـّْوُم، َوأَمَّا  يُئيِن  َقَدَماَي، َوَجَعَل ال جيَِ َعَلى رَْأِسي َخرََج 
َصاِحَباَي فـََناَما َوملَْ َيْصنـََعا َما َصنـَْعُت، قَاَل: َفَجاَء النَّيبُّ 
، َفَسلََّم َكَما َكاَن ُيَسلُِّم، مُثَّ أََتى اْلَمْسِجَد َفَصلَّى، مُثَّ 
ْد ِفيِه َشيـًْئا، فـََرَفَع رَْأَسُه  أََتى َشرَابَُه َفَكَشَف َعْنُه، فـََلْم جيَِ
فـََقاَل:  فََأْهِلُك،  َعَليَّ  َيْدُعو  اآلَن  فـَُقْلُت:  السََّماِء،  ِإىَل 
قَاَل:  َأْسَقاين"،  َمْن  َوَأْسِق  َأْطَعَميِن،  َمْن  َأْطِعْم  "اللُهمَّ 
الشَّْفَرَة  َوَأَخْذُت   ، َعَليَّ َفَشَدْدتـَُها  الشَّْمَلِة  ِإىَل  فـََعَمْدُت 
 ، فَاْنطََلْقُت ِإىَل اأَلْعُنِز أَيُـَّها َأمْسَُن، فََأْذحَبَُها ِلَرُسوِل هللِا
ِإىَل  فـََعَمْدُت  ُحفٌَّل ُكلُُّهنَّ،  ُهنَّ  َوِإَذا  َحاِفَلٌة،  ِهَي  فَِإَذا 
ِفيِه،  حَيَْتِلُبوا  َأْن  َيْطَمُعوَن  َما َكانُوا    حُمَمٍَّد  آلِل  ِإاَنٍء 
َرُسوِل  ِإىَل  َفِجْئُت  َرْغَوٌة،  َعَلْتُه  َحىتَّ  ِفيِه  َفَحَلْبُت  قَاَل: 

قـُْلُت:  قَاَل:  اللَّيـَْلَة"،  َشرَاَبُكُم  "َأَشرِبـُْتْم  فـََقاَل:   ، هللِا 
اَي  فـَُقْلُت:  اَنَوَليِن،  مُثَّ  َفَشِرَب،  اْشَرْب،  هللِا،  َرُسوَل  اَي 
َرُسوَل هللِا، اْشَرْب، َفَشِرَب، مُثَّ اَنَوَليِن، فـََلمَّا َعَرْفُت َأنَّ 
النَّيبَّ  َقْد َرِوَي َوَأَصْبُت َدْعَوَتُه، َضِحْكُت َحىتَّ أُْلِقيُت 
ِإىَل اأَلْرِض، قَاَل: فـََقاَل النَّيبُّ : "ِإْحَدى َسْوآِتَك اَي 
ِمْقَداُد"، فـَُقْلُت: اَي َرُسوَل هللِا، َكاَن ِمْن أَْمرِي َكَذا وََكَذا 
ِمَن  َرمْحٌَة  ِإال  َهِذِه  "َما   : النَّيبُّ  فـََقاَل  َوفـََعْلُت َكَذا، 
هللِا، أََفال ُكْنَت آَذنـَْتيِن فـَُنوِقَظ َصاِحبـَيـَْنا فـَُيِصيَباِن ِمنـَْها"، 
، َما أاَُبيل ِإَذا َأَصبـْتـََها  قَاَل: فـَُقْلُت: َوالَِّذي بـََعَثَك اِبحلَْقِّ

النَّاِس. َأَصابـََها ِمَن  َوَأَصبـْتـَُها َمَعَك َمْن 

ختريج احلديث: 
أخرجه يف صحيحه )مسلم، 1374هـ، 1625/3، 

برقم: 2055(.
1430هـ،  )الرتمذي،  الكبري  اجلامع  يف  وأخرجه 
27/5، برقم: 2916(، من طريق عبدهللا بن املبارك.
بن  سليمان  عن  املبارك(،  وابن  )َشَبابَة،  كالمها 

خمتصرًا. جاء  املبارك  ابن  ولفظ  املغرية، 
1429هـ،  حنبل،  )ابن  املسند  يف  وأخرجه 
228/39، برقم: 23808(، من طريق محاد بن سلمة.
عن  البُناين،  اثبت  عن  ومحاد(،  )سليمان،  كالمها 

مبثله.  به   ، املقداد  ليلى، عن  أيب  بن  عبدالرمحن 
شرح غريب احلديث:

"يُْطِعُمَنا".  أي:  يـَْقبـَلَُنا":  ِمنـُْهْم  َأَحٌد  "فـََلْيَس  قوله: 
)القرطيب، 1417هـ، 332/5(، كما يف املفهم. وقال 
يف املنهاج شرح مسلم بن احلجاج: "وهذا حممول على 
أن الذين َعَرضوا أنفسهم عليهم كانوا ُمِقلِّني ليس عندهم 

شيء يُواُسون به". )النووي، 1392هـ، 13/14(.
وقوله: "َثالثَُة َأْعُنٍز": قال يف املصباح املنري: "والعنز: 
األنثى من الظباء، واألوعال، وهي املاعز". )اجلوهري، 

.)432/2
وقوله: "فـَيـُْتِحُفونَُه": يقال أحتفته به: إذا خصصته، 
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وأطرفته، ويف هذا جواز ختصيص صاحب الطعام بعض 
احلاضرين بفاخر من الطعام والشراب، إذا مل يتأذ الباقون 
لعلمه، أو صالحه، أو شرفه، أو  إليثارهم املخصص؛ 

غري ذلك. )النووي، 177/13(، كما يف املنهاج.
فالضم:  والفتح،  ابلضم،  تروى  "اجْلُْرَعِة":  وقوله: 
الواحدة  املرة  والفتح:  اليسري،  الشُّرب  من  االسم 
1427هـ،  األثري،  )ابن  ابحلديث  أشبه  والضم  منه. 
256/1(، كما يف النهاية يف غريب احلديث. وقال يف 
املصباح املنري: "واجلُرعة من املاء؛ كاللقمة من الطعام، 

.)97/1 )الفيومي،  واحدة"  مرة  جُيرع  ما  وهو 
وقوله: "َوَغَلْت يف َبْطيِن": أي دخلت فيه، فكل من 
)القرطيب، 332/5(،  فيه.  واغل  فهو  دخل يف شيء 

كما يف املفهم.
وقوله: " الشَّْفَرَة": هي املُْديَُة، وهي السكني العريض، 
واجلمع شفار. )ابن األثري، 877/1(، كما يف النهاية 
)الفيومي،  املنري  املصباح  وانظر:  احلديث،  غريب  يف 

 .)317/1
حمفَّلة؛  مُسيت  اللب،  أي كثرية  "َحاِفَلٌة":  وقوله: 
األثري،  )ابن  مجُِع.  أي:  َضْرعها،  يف  ُحفِّل  اللب  ألنَّ 
399/1(، النهاية يف غريب احلديث، وانظر: القاموس 

.)985 ص:  )الفريوزآابدي،  احمليط 
هو  الراء،  بتثليث  املنهاج:  قال يف  "َرْغَوٌة":  وقوله: 
)النووي،  الصب واحللب.  اللب عند  يعلو  الذي  الزبد 
15/14(، وانظر: املصباح املنري )الفيومي، 232/1(.
بقوله:  الطعام  لصاحب  الدعاء  الثاين:  املبحث 
وارمحهم:  هلم،  واغفر  رزقتهم،  فيما  هلم  ابرك  اللهمَّ 
َثيِن حُمَمَُّد ْبُن اْلُمثـىنَّ اْلَعَنزِيُّ،  قال اإلمام مسلم: َحدَّ
ثـََنا ُشْعَبُة، َعْن يَزِيَد ْبِن مُخَرْيٍ،  ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ َحدَّ
َعْن َعْبِدهللِا ْبِن ُبْسٍر ، قَاَل: نـََزَل َرُسوُل هللِا  َعَلى 
َأيب، قَاَل: فـََقرَّبـَْنا ِإلَْيِه َطَعاًما َوَوْطَبًة، فََأَكَل ِمنـَْها، مُثَّ ُأيتَ 
َوجَيَْمُع  ِإْصبـََعْيِه،  بـنَْيَ  النَـَّوى  َويـُْلِقي  أَيُْكُلُه  َفَكاَن  بَِتْمٍر 
السَّبَّابََة َواْلُوْسَطى- قَاَل ُشْعَبُة: ُهَو َظينِّ َوُهَو ِفيِه ِإْن َشاَء 

هللاُ ِإْلَقاُء النَـَّوى بـنَْيَ اإِلْصبـََعنْيِ - مُثَّ ُأيتَ ِبَشرَاٍب َفَشرِبَُه، 
مُثَّ اَنَوَلُه الَِّذي َعْن مَيِيِنِه، قَاَل: فـََقاَل َأيب: َوَأَخَذ بِِلَجاِم 
َدابَِّتِه، ادُْع هللَا لََنا، فـََقاَل: "اللُهمَّ اَبرِْك هَلُْم ِفيَما َرَزقـْتـَُهْم، 

َواْغِفْر هَلُْم، َواْرمَحُْهْم".

ختريج احلديث:
أخرجه )مسلم، 1615/3، رقم: 146/2042(.

أيًضا )مسلم، 1615/3، برقم 2042(،  وأخرجه 
من طريق حممد بن أيب عدي، وحيىي بن محاد.

رقم:   ،560/5 1430هـ،  داود،  )أبو  وأخرجه 
عمر. بن  حفص  عن  السنن،  يف كتاب   ،)3729

أربعتهم )غندر، وابن أيب عدي، وحيىي، وحفص(، 
عن شعبة بن احلجاج، عن يزيد بن مخري. وقال حفص 
يف روايته: "َفَجَعَل يـُْلِقي النَـَّوى َعَلى َظْهِر ُأْصُبِعِه السَّبَّابَِة 

َواْلُوْسَطى".
برقم   ،220/29 حنبل،  )ابن  املسند  يف  وأخرجه 

يوسف. بن  هشام  طريق  من   ،)17673
ُبْسر  بن  عبدهللا  عن  وهشام(،  )ابن مخري،  كالمها 

خمتصٌر. هشام  ولفظ  به،   
شرح غريب احلديث: 

التمر  بني  جيمع  احليس،  الوطبة:  "َوَوْطَبًة":  قوله: 
.)862/2 األثري،  )ابن  والسمن.  واألقط 

السَّبَّابََة  َوجَيَْمُع  ِإْصبـََعْيِه،  بـنَْيَ  النَـَّوى  "َويـُْلِقي  وقوله: 
َواْلُوْسَطى": قال )ابن رسالن، 1437هـ، 266/15(، 
كما يف شرح سنن أيب داود: "وفيه بيان األدب يف أكل 
التمر والرطب وحنومها، أن ال جيمع النوى يف كفه، بل 
يضعه من فيه على ظهر أصبعيه السبابة والوسطى، أو 
على ظهر كفه، مث يلقيه خارج الوعاء الذي فيه التمر، 

وال جيمعه معه". 
قوله: "قَاَل ُشْعَبُة: ُهَو َظينِّ َوُهَو ِفيِه ِإْن َشاَء هللاُ ِإْلَقاُء 
النَـَّوى بـنَْيَ اإِلْصبـََعنْيِ": قال )النووي، 226/13(، كما 
يف املنهاج: "معناه أنَّ شعبة قال: الذي أظنه أنَّ إلقاء 
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النوى مذكور يف احلديث، فأشار إىل تردٍد فيه وشك، 
ويف الطريق الثاين جزم إبثباته ومل يشك، فهو اثبت هبذه 
الرواية، وأمَّا رواية الشك فال تضر، سواء تقدمت على 
هذه أو أتخرت؛ ألنَّه تيقن يف وقت، وشك يف وقت، 

فاليقني اثبت، وال مينعه النسيان يف وقت آخر".
 املبحث الثالث: الدعاء لصاحب الطعام بقوله: 
املالئكة،  عليكم  وصلَّت  األبرار،  طعامكم  أكل 

الصَّائمون:  عندكم  وأفطر 
، َعْن  قَاَل َعْبُدالرَّزَّاِق: َأْخبـََراَن َمْعَمٌر، َعْن اَثِبٍت اْلبـَُناينِّ
أََنٍس، أَْو َغرْيِِه، َأنَّ َرُسوَل هللِا  اْسَتْأَذَن َعَلى َسْعِد ْبِن 
ُعَباَدَة، فـََقاَل: "السَّالُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة هللِا"، فـََقاَل َسْعٌد: 
َوَعَلْيَك السَّالُم َوَرمْحَُة هللِا، َوملَْ ُيْسِمِع النَّيبَّ  َحىتَّ َسلََّم 
  َُّثالاًث، َوَردَّ َعَلْيِه َسْعٌد َثالاًث، َوملَْ ُيْسِمْعُه فـََرَجَع النَّيب
َواتَـّبـََعُه َسْعٌد، فـََقاَل: اَي َرُسوَل هللِا، أبَِيب أَْنَت َوأُمِّي، َما 
َسلَّْمَت َتْسِليَمًة ِإال ِهَي أِبُُذين، َوَلَقْد َرَدْدُت َعَلْيَك َوملَْ 
ْعَك، َأْحبـَْبُت َأْن َأْسَتْكِثَر ِمْن َسالِمَك، َوِمَن اْلبـَرََكِة،  ُأمسِْ
 ، هللِا  َنيبُّ  فََأَكَل  َزبِيًبا،  َلُه  فـََقرََّب  اْلبـَْيَت  أَْدَخَلُه  مُثَّ 
فـََلمَّا فـَرََغ قَاَل: "َأَكَل َطَعاَمُكُم األَبـْرَاُر، َوَصلَّْت َعَلْيُكُم 

اْلَمالِئَكُة، َوأَْفَطَر ِعْندَُكُم الصَّاِئُموَن".
ورد احلديث عن أنس  من أربعة طُُرق:

1_ طريق اثبت البُناين.
2_ وطريق حيىي بن أيب كثري.

3_ وطريق حيىي بن سعيد األنصاري.
4_ وطريق قتادة بن ِدعامة.

الطريق األول: طريق اثبت الُبناين: 
1403هـ،  )عبدالرزاق،  املصنف  يف  أخرجه 

.)19425 برقم:   ،381/10
برقم:  حنبل، 397/19،  )ابن  املسند  يف  وأخرجه 
برقم:   ،661/5 داود،  )أبو  السنن  ويف   ،)12405
الكبري  السنن  ويف  خالٌد،  بن  خملُد  عن   ،)3854
من   ،)8136 برقم:   ،609/4 1429هـ،  )البيهقي، 

الرمادي. منصور  بن  أمحد  طريق 

 ثالثتهم )أمحد بن حنبل، وخملد، والرمادي(، عن 
عبدالرزَّاق به، ولفظ خملد خمتصر، وقال يف روايته: عن 

أنٍس من غري شك.
 وأخرجه يف املسند )البزار، 1430هـ، 292/13، 

برقم: 6872(، من طريق جعفر بن سليمان.
 كالمها )معمر، وجعفر(، عن اثبت البُناين، ولفظ 

جعفر جاء مطواًل، ويف أوله قصة.
 هذا الطريق يرويه اثبت، واختلف عنه يف إسناده 

وجهني:  على 
الوجه األول: اثبت الُبناين، عن أنس ، أو غريه - 

. ِّابلشك - عن النيب
 ورواه عنه على هذا الوجه: معمر بن راشد األزدي، 
واختلف على من دون معمر، وهو عبد الرزاق الصنعاين:
إسحاق  الوجه:  هذا  على  عبدالرزاق  عن  فرواه   -
الصنعاين،  الدَّبَري،  يعقوب  أبو  عباد،  بن  إبراهيم  بن 
قال )ابن عدي )189/2(، كما يف الكامل: "استصغره 
َعبدالرَّزَّاق، أحضره أبوه عنده، َوهو صغري جًدا، فكان 
وحضر  غريه،  قرأ  أي  عبدالرَّزَّاق؛  على  قرأان  يقول: 
)الذهيب  وقال  منكر".  حبديث  عنه  وحدث  صغريًا 
مسع  الرزاق،  عبد  "راوية  السري:  يف  416/13(، كما 
تصانيفه منه يف سنة عشر ومئتني ابعتناء أبيه به، وكان 
ومئتني،  عشرة  إحدى  سنة  تويف  الرزاق  وعبد  حداثً"، 
زرعة  )أبو  قال  ضعيًفا،  عبدالرزاق  من  مساعه  فيكون 
الدمشقي يف )457/1(، كما يف اترخيه: "أخربين أمحد 
بن حنبل قال: أتينا عبد الرزاق قبل املئتني وهو صحيح 
البصر، ومن مسع منه بعدما ذهب بصره، فهو ضعيف 
السماع"، فذهاب بصره بعد املئتني، والدَّبَري ولد سنة 
إمنا كان  عبد الرزاق  من  ومساعه  ومئة،  وتسعني  مخس 

الذهيب آنًفا. سنة عشر ومئتني على ما ذكره 
بن  أمحد  من:  الوجه كل  هذا  على  الدَّبَري  واتبع 
قال  عبدهللا،  أبو  املروزي،  الشيباين،  حنبل  بن  حممد 
احلافظ يف تقريب التهذيب: أحد األئمة، ثقة، حافظ، 
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فقيه، حجة. )ابن حجر، 1430هـ، ص: 121، رقم: 
96(، وأمحد بن منصور بن سيَّار البغدادي، الرَّمادي، 
أبو بكر، قال احلافظ يف التقريب: ثقة حافظ، َطَعن فيه 
أبو داود ملذهبه يف الوقف يف القرآن. )ابن حجر، ص: 

123، رقم: 113(.
- وخالفهما: خملُد بن خالد، فرواه عن عبدالرزاق، 
عن معمر، عن اثبت، عن أنس  من غري شك فيه.
حممد  أبو  الشَّعريي،  يزيد  بن  خالد  بن  وخملُد 
)ابن حجر، ص:  ثقة.  التقريب:  يف  قال  العسقالين، 

.)6531 رقم:   ،552
وكما هو ظاهر، فاحملفوظ واألشبه ابلصواب عن عبد 

ِة قرائن: الرزاق هو الرواية ابلشك؛ ِلِعدَّ
بن  أمحد  فاإلمام  الشيخ:  حبديث  املعرفة  األوىل: 

الصنعاين. الرزاق  عبد  أصحاب  أثبت  من  حنبل 
راوية  حنبل  بن  فأمحد  االختصاص:  والثانية: 
عبدالرزاق، وقد أكثر عنه جًدا، مما يدلُّ على أنَّ له مزيد 
فهو  خالد،  بن  خملد  خبالف  الرزاق؛  بعبد  اختصاص 
قليل الرواية يف جانب ما رواه أصحاب عبد الرزاق عنه.
ابلشك  رووه  فالذين  واإلتقان:  احلفظ  والثالثة: 

وأثبت. أحفظ 
والرابعة: كثرة العدد: فالذين رووا احلديث ابلشك 

أكثر عدًدا، والعدد الكثري أوىل ابحلفظ من الواحد.
واخلامسة: أنَّ روايُة الشك تبني حقيقة احلال يف أنَّ 
مل  من  الضابط، خبالف  هو  الشك  ذكر  الذي  الراوي 

يذكر الشك، فإنَّه رمبا حذفها اختصارًا. 
الوجه الثاين: اثبت الُبناين، عن أنس ، عن النيبِّ 

.
سليمان  بن  جعفر  الوجه:  هذا  على  عنه  ورواه 
البخاري كما يف  قال  البصري.  سليمان  أبو  الضَُّبعي، 
)ابن  حديثه".  بعض  يف  "خُيالُف  التهذيب:  هتذيب 
حجر، 1429هـ، 307/1(، وروايته عن اثبت البُناين 
خاصة متكلٌم فيها، فقد حدََّث عن اثبت مبناكري. قال 

)ابن املديين، 1426هـ، ص: 355، رقم: 114(، كما 
مراسيل،  وكتب  اثبت،  عن  أكثر  احلديث:"  علل  يف 
يف  األزدّي كما  وقال  مناكري".  أحاديث  فيها  وكان 
إكمال هتذيب الكمال: "عاّمة حديثه عن اثبت وغريه 
)مغلطاي، 1422هـ، 219/3(. ومنكر".  نظر  فيها 
والذي يظهر أنَّ احملفوظ واألشبه ابلصواب عن اثبت 
اجلادة،  سلك  سليمان  بن  فجعفر  األول؛  هو  البُناين 
معروفة  ، وهي سلسلة  أنس  فرواه عن اثبت، عن 
مشهورة تسبق إليها األلسنة. قال اإلمام أمحد كما يف 
يقولون:  غلط  حديث  إذا كان  املدينة  "أهل  الكامل: 
البصرة يقولون: اثبت،  ابن املنكدر، عن جابر، وأهل 
1439هـ،  عدي،  )ابن  عليهما".  حييلون  أنس،  عن 

.)318 برقم:   ،582/2
الرتمذي على قول  ابن رجب يف شرح علل  وعلَّق 
اإلمام أمحد فقال: "ومراد أمحد هبذا كثرة من يروي عن 
ابن املنكدر من ضعفاء أهل املدينة، وكثرة من يروي عن 
اثبت من ضعفاء أهل البصرة، وسيئ احلفظ، واجملهولني 
الضرب،  هذا  من  الرواية عن اثبت  فإنَّه كثرت  منهم، 
فوقعت املنكرات يف حديثه، وإمنا أتى من جهة من روى 

عنه من هؤالء". )ابن رجب، 1421هـ، 502/2(.
وعليه فطريق اثبت البُناين من وجهه احملفوظ ضعيف؛ 

لعلتني:
األوىل: تفرد معمر به، وهو ثقة يف غري حديثه عن 
اثبت، فقد تكلم يف روايته عن اثبت بعض النقاد، وممن 
تكلم فيه: )ابن املديين، ص: 355، رقم: 114(، كما 
يف علل احلديث و)العقيلي، 1437هـ، 433/3، رقم: 
869(، يف كتاب الضعفاء، و )ابن رجب، 657/2(، 
يف شرح علل الرتمذي، واحلافظ )ابن حجر، 1429هـ، 

204/5(، يف نتائج األفكار.
مثَّ أين الثقات األثبات من أصحاب اثبت البُناين عن 
هذا احلديث، والذين أتقنوا حديثه وضبطوه، ومل يعزب 
هذا  عن  هم  أين  الغالب شيء،  يف  حديثه  من  عنهم 
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واملعتنون حبديثه؛  املقدمون  وهم  على كثرهتم؟  احلديث 
كحمَّاد بن سلمة، وسليمان بن املغرية، ومحاد بن زيد، 
به  حلدَّث  اثبًتا  فلو كان  وغريهم،  احلجاج  بن  وشعبة 
أصحاب اثبت. انظر: شرح علل الرتمذي )ابن رجب، 

.)499/2
أن  الحتمال  وغريه؛  أنس  بني  الرتدد  والثانية: 
يكون هذا الغري غري صحايب. قال احلافظ )ابن حجر، 
204/5(، يف نتائج األفكار: "ويف هذا السند مع ذلك 
اإلمام  عند  وغريه  أنس  بني  الرتدد  وهي:  أخرى،  علة 

غري صحايب".  الغري  يكون  أْن  الحتمال  أمحد؛ 
وقد ساق العقيلي يف الضعفاء - فيما نقله احلافظ 
من  أُنكر  فيما  أحاديث  ِعدَّة  األفكار-  نتائج  عنه يف 
رواية معمر عن اثبت، منها هذا احلديث، وقال: كلُّ 
مبحفوظة،  وليست  عليها،  يتابع  ال  األحاديث  هذه 
)ابن حجر، 204/5(، وهذا النص ساقٌط من كتاب 

املطبوعة. ُنسخه  أَر ذلك يف  فلم  للعقيلي؛  الضعفاء 
وقد صحح هذا الطريق يف األذكار )النووي، ص: 
احلافظ  قال  نظر.  حمل  هو  له  وتصحيحه   ،)191
الشيخ  وصف  "يف  األفكار:  نتائج  يف  للنووي  متعقًبا 
به  احتّج  وإن  معمرًا  ألنَّ  نظٌر؛  ابلصحة  اإِلسناد  هذا 
الشيخان، فروايته عن اثبت خبصوصه مقدوح فيها...، 
له  ألنَّ  أوىل؛  لكان  ابلصحة  املنت  الشيخ  وصف  ولو 
 ،)204/5 حجر،  )ابن  ببعض".  بعضها  يقوي  طرقًا 
امللقن، 1430هـ،  )ابن  املنري:  البدر  كما صححه يف 
440/19(، وصححه أيًضا يف املغين عن محل األسفار 

.)445 ص:  1426هـ،  )العراقي، 
تعقٌب  للنووي،  حجر  ابن  احلافظ  تعقب  ويف 
بتسميتهما  التصريح  عدم  على  احلامل  ولعلَّ  لشيخيه، 

هلما.  وإجالاًل  أتداًب 
الطريق الثاين: طريق حيىي بن أيب كثري:

أخرجه يف املصنف )ابن أيب شيبة، 330/6، رقم: 
رقم:   ،215/19 حنبل،  )ابن  املسند  ويف   ،)9838

.)12177
كالمها )ابن أيب شيبة، وأمحد بن حنبل(، عن وكيع 
أيب  بن  حيىي  عن  ْستـَُواِئّي،  الدَّ هشام  عن  اجلراح،  بن 
كثري، عن أنس بن مالك قال: كان النيب  إذا أفطر 
َوَأَكَل  الصَّاِئُموَن،  ِعْندَُكُم  "أَْفَطَر  قال:  بيت  أهل  عند 
الِئَكُة"، وقـََرَن اإلمام 

َ
َطَعاَمُكُم األَبـْرَاُر، َوتـَنـَزََّلْت َعَلْيُكُم امل

ْستـَُواِئّي: إسحاق األزرق.  أمحد يف روايته ابلدَّ
1431هـ،  )الطرباين،  األوسط  املعجم  يف  وأخرجه 
99/1، رقم: 301(، من طريق زهري بن عباد الرؤاسي، 
هشام  عن  الثوري،  سفيان  عن  اجلراح،  بن  وكيع  عن 
الدستوائي، عن حيىي بن أيب كثري، عن أنس بن مالك، 
به بلفظه؛ غري أنَّ زهريًا زاد يف روايته: الثوري بني وكيع 

ْستـََواِئي. الدَّ وهشام 
برقم:  حنبل، 367/20،  )ابن  املسند  يف  وأخرجه 
13086(، ويف مسند )الدارمي، 1421هـ، 111/2، 
برقم: 1813(، ويف السنن الكبري )البيهقي، 608/4، 
ويف  هارون،  يزيد بن  طريق  من   ،)8135 بقرم: 
برقم:   ،311/6 1421هـ،  )النسائي،  الكربى  السنن 
6874(، من طريق معاذ بن هشام، وأخرجه أيًضا يف 
املصدر السابق )النسائي، 119/9، برقم: 10056(، 
يعلى،  )أيب  مسند  ويف  احلارث،  بن  خالد  طريق  من 
1410هـ، 292/7، برقم: 4320(، من طريق يونس 
بن ُبكري، ويف الدعاء )الطرباين، 1413هـ، ص: 287، 
)البيهقي، 609/4،  الكبري  السنن  برقم: 922(، ويف 

إبراهيم.  برقم: 8135(، من طريق مسلم بن 
وخالد،  ومعاذ،  ويزيد،  وإسحاق،  )وكيع،  سبعتهم 
ْستـََواِئي، عن حيىي بن  ويونس، ومسلم(، عن هشام الدَّ
أيب كثري، عن أنس بن مالك، عن النيبِّ ، مبثل لفظ 
وكيع؛ غري أنَّ خالد بن احلارث قال يف روايته: "َوَصلَّْت 
الِئَكُة".

َ
َعَلْيُكُم اْلَماَلِئَكُة"، بداًل من: "َوتـَنـَزََّلْت َعَلْيُكُم امل

وأخرجه يف السنن الكربى )النسائي، برقم: 6875(، 
من طريق عبدهللا بن املبارك، عن حيىي بن أيب كثري قال: 
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. ُِّحدثت عن أنس بن مالك، عن النيب
1393هـ،  حبان،  )ابن  الثقات  يف  وأخرجه 
269/8(، من طريق عيسى بن يونس، عن األوزاعي، 
، عن  مالك  بن  أنس  أيب كثري، عن  بن  عن حيىي 

. النَّيّب 
رقم:   ،288 ص:  )الطرباين،  الدعاء  يف  وأخرجه 
926(، من طريق الوليد بن مسلم عن األوزاعي، عن 
حيىي بن أيب كثري، عن القاسم بن حممد، عن عائشة، 

. النَّيّب  عن 
برقم:   ،292/7 يعلى،  )أبو  املسند  يف  وأخرجه 
4322(، ويف فوائد )تام، 1412هـ، 355/2، رقم: 
902(، من طريق عبدهللا بن وهب، عن اخلليل بن مرَّة، 

. عن حيىي بن أيب كثري، عن أنس
الغرائب واألفراد  الدارقطين كما يف أطراف  وأخرجه 
)ابن طاهر، 1438هـ، 365/2، رقم: 5696(، من 
طريق طلحة بن زيد، عن اخلليل بن مرَّة، عن حيىي بن 

. أيب كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة
طريق حيىي بن أيب كثري هذا اختلف عنه يف وصله 

وجهني: على  وإرساله 
الوجه األول: حيىي بن أيب كثري، عن أنس بن مالك 

. ِّعن النيب ،
ْستـََواِئي، واخلليل  ورواه عنه على هذا الوجه: هشام الدَّ

بن ُمرَّة، وعبد الرمحن بن عمرو األوزاعي.
البصري،  أبو بكر  َسنـرَْب،  وهشام بن أيب عبد هللا: 
ْستـََواِئي، قال احلافظ يف التقريب: "ثقة ثبت". )ابن  الدَّ
ُمرَّة  بن  واخلليل   ،)7299 رقم:   ،603 ص:  حجر، 
املصدر  يف  ابن حجر  احلافظ  قال  البصري،  الضَُّبعي، 
وإن كان  وهو  "ضعيف"،   :)1757 )رقم:  السابق 
ضعيًفا؛ لكن روايته عن حيىي بن أيب كثري صححها أمحد 
بن صاحل املصري كما يف إكمال هتذيب الكمال، فقال: 
"ورأيت أحاديثه عن: قتادة، وابن أيب كثري صحاًحا". 
ومل   ،)1415 رقم:   ،225/4 1422هـ،  )مغلطاي، 

أقف على متابع ألمحد بن صاحل املصري يف قوله هذا، 
وعبدالرمحن بن عمرو بن أيب عمرو األوزاعي، أبو عمرو 
ص:  حجر،  )ابن  جليل.  ثقة  احلافظ:  قال  الفقيه، 

فيه: 380، رقم: 3967(، واختلف على ثالثتهم 
ْستـََواِئي: وقد اختلف عليه وعلى من  أواًل: هشام الدَّ

دونه:
عنه،  اجلراح  بن  وكيع  رواه  فقد  دونه،  من  فأمَّا 

فيه: عليه  واختلف 
- فرواه ابن أيب شيبة، واإلمام أمحد، عنه، عن هشام 
ْستـََواِئي، عن حيىي بن أيب كثري، عن أنس ، عن  الدَّ

. ِّالنيب
- وخالفهما: زهري بن عباد الرؤاسي، فرواه عنه، عن 
ْستـََواِئي، عن حيىي بن أيب  سفيان الثوري، عن هشام الدَّ
كثري، عن أنس ، عن النيبِّ ، )فزاد يف إسناده: 

الثوري(.
ابن  وثقه:  الرؤاسي،  مليح  بن  عباد  بن  وزهري 
)ابن حجر،  التهذيب  هتذيب  يف  املوصلي كما  عمار 
والتعديل  اجلرح  يف  الرازي كما  حامت  وأبو   ،)637/1
)ابن أيب حامت، 591/3(، وابن عبدالرب كما يف هتذيب 
التهذيب، )ابن حجر، 638/1(، وأمَّا ابن حبان فقد 
ذكره يف الثقات، وقال: "خيطئ وخيالف". )ابن حبان، 

.)256/8 1393هـ، 
ِة  وكما هو ظاهر، فاحملفوظ عن وكيع هو األول؛ ِلِعدَّ

قرائن:
األوىل: املعرفة حبديث الشيخ: فاإلمام أمحد، وابن 

أيب شيبة من أثبت الناس يف وكيع بن اجلراح.
والثانية: االختصاص واملالزمة: فاإلمام أمحد، وابن 
أيب شيبة أكثر أصحاب وكيع رواية عنه، وهذا يدلَّ على 
أنَّ هلما من االختصاص به، واملالزمة له ما ليس لغريمها.

أيب  وابن  أمحد،  فاإلمام  واإلتقان:  احلفظ  والثالثة: 
شيبة من احلفظ واإلتقان ما ليس للمخالف هلما، فكيف 

واملخالف قد نعته بعض النقاد أبنَّه خيطئ وخيالف.
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والرابعة: كثرة العدد: فرواة األول أكثر عدًدا، والعدد 
الكثري أوىل ابحلفظ من الواحد.

واخلامسة: أنَّ زهري بن عباد وإن كان ثقة غري أنَّه 
تفرد به، وخالف من هو أوثق منه. قال الطرباين عقب 
إخراجه: "مل يرو هذا احلديث عن وكيع، عن سفيان، 
إال زهري بن عباد، ورواه الناس عن وكيع، عن هشام، ومل 

يذكروا سفيان".
ويف طريق زهري هذا علة اثنية وهي: أمحد بن حممد 
بن احلجاج بن رشدين، املصري، قال ابن عدي: "وابن 
رشدين هذا صاحُب حديث كثري، حيدِّث عن احلفاظ 
ممن  وهو  رواه،  مما  أشياء  عليه  أُنكرت  مصر،  حبديث 
1439هـ،  عدي،  )ابن  ضعفه".  مع  حديثه  يكتب 

رقم: 42(.  ،454/1
ابن  على  احلمل  أنَّ  أعلم-  وهللا   - يظهر  والذي 
اجلمهور  إذ  زهري؛  على  ال  املخالفة  هذه  يف  رشدين 
على توثيق زهري، خالفًا للدارقطين َفَجهََّلُه كما يف ميزان 
االعتدل. )الذهيب، 1430هـ، 77/2، رقم: 2785(، 
وقد عرفه غريه، ومن عرف حجة على من مل يعرف.

ْستـََواِئي، فاختلف عليه فيه: وأمَّا هشام الدَّ
املبارك عنه، عن حيىي بن أيب  - فرواه عبد هللا بن 
كثري، قال: ُحدثت عن أنس بن مالك ، عن النيبِّ 

.
عنه-  احملفوظ  يف   - اجلراح  بن  وكيع  وخالفه:   -
وإسحاق األزرق، ويزيد بن هارون، ومعاذ بن هشام، 
وخالد بن احلارث، ويونس بن ُبكري، ومسلم بن إبراهيم 
الفراهيدي، فرووه عنه، عن حيىي بن أيب كثري، عن أنس 

. ِّعن النيب ، بن مالك
واألشبه  احملفوظ  أنَّ  أعلم-  -وهللا  يظهر  والذي 
ِة قرائن: ْستـََواِئي هو األول، ِلِعدَّ ابلصواب عن هشام الدَّ
األوىل: أنَّه جاء يف رواية ابن املبارك ما يكشف أنَّ 
بن  أنس  بن أيب كثري مل يسمع هذا احلديث من  حيىي 

. مالك 

والثانية: ترجيح األئمة: وممن وقفت عليه: الدارقطين، 
 ،150/12 )الدارقطين،  األول.  علله  يف  صحح  فقد 
َعِقَب  الواسطة -  البيهقي على  رقم: 2555(، ونصَّ 
إخراج احلديث- فقال: "إمنا مسعه عن رجل من أهل 
زبيب،  ابن  ويقال:  زنيب.  بن  له: عمرو  يقال  البصرة 

أنس". عن 
وعمرو بن زنيب البصري، جمهول احلال، فقد روى 
غري  توثيقه  على  أحد  ينّص  ومل  اثنني،  من  أكثر  عنه 
حبان،  )ابن  قاعدته.  على  ثقاته  يف  ذكره  حبان،  ابن 

 .)174/5
اثنًيا: اخلليل بن ُمرَّة: واختلف عليه فيه:

أيب  بن  عنه، عن حيىي  بن وهب،  عبدهللا  فرواه   -
. النيبِّ  عن   ، أنس  عن  كثري، 

حممد  أبو  القرشي،  مسلم  بن  وهب  بن  وعبدهللا 
املصري الفقيه، قال احلافظ: "ثقة حافظ عابد". )ابن 

.)3694 رقم:   ،362 ص:  حجر، 
- وخالفه: طلحة بن زيد، فرواه عنه، عن حيىي بن 

. أيب كثري عن أيب سلمة، عن أيب هريرة
وطلحة بن زيد القرشي، أبو مسكني أو أبو حممد 
وأبو  وعلي،  أمحد،  قال  "مرتوك،  احلافظ:  قال  الرقي. 
رقم:   ،317 ص:  حجر،  )ابن  يضع".  داود: كان 

.)3020
هو  ُمرَّة  بن  اخلليل  عن  فاحملفوظ  ظاهر  هو،  وكما 

قرائن: ِة  ِلِعدَّ األول؛ 
من  وهب  بن  فعبدهللا  واإلتقان:  احلفظ  األوىل: 
له  واملخالف  فكيف  مبكان،  واإلتقان  والتثبت  احلفظ 

احلديث. يضع  ممن 
اإلمام  عليه:  وقفت  وممن  األئمة:  ترجيح  والثانية: 
حكى  أْن  بعد  األول  علله  يف  رجَّح  فإنَّه  الدارقطين 
اخلالف، فقال: "وهو احملفوظ". )الدارقطين، 1405هـ، 

.)1395 رقم:   ،37/8
والثالثة: سلوك اجلادة: فطلحة بن زيد سلك اجلادة، 
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فرواه عن اخلليل، عن ابن أيب كثري، عن أيب سلمة، عن 
أيب هريرة ، وهي سلسلة معروفة مشهورة تسبق إليها 

األلسنة.
واختلف  األوزاعي:  عمرو  بن  عبدالرمحن  اثلثًا: 

فيه: عليه 
أيب  بن  عنه، عن حيىي  يونس،  بن  عيسى  فرواه   -

. النَّيّب  عن   ، مالك  بن  أنس  عن  كثري، 
 وعيسى بن يونس بن أيب إسحاق السَِّبيعي، أخو 
إسرائيل، كويف، قال احلافظ يف التقريب: "ثقة مأمون". 

)ابن حجر، ص: 471، رقم: 5341(.
عنه، عن حيىي  فرواه  بن مسلم،  الوليد  - وخالفه: 
عائشة، عن  بن حممد، عن  القاسم  أيب كثري، عن  بن 

. النَّيبِّ 
الدمشقي،  العباس  أبو  القرشي،  مسلم  بن  والوليد 
التدليس  لكنه كثري  "ثقة؛  التقريب:  يف  احلافظ  قال 
 .)7456 رقم:   ،614 حجر، ص:  )ابن  والتَّْسوية". 
والذي يظهر - وهللا أعلم- أنَّ احملفوظ عن األوزاعي 
ا ابألوزاعي، 

ً
هو الثاين؛ إذ إنَّ الوليد بن مسلم كان عامل

ومكثرًا عنه. قال مروان بن حممد الطاطري كما يف اجلرح 
والتعديل - وهو بلدي الوليد-: "كان الوليد بن مسلم 
 .)17/9 حامت،  أيب  )ابن  األوزاعي".  حبديث  ا 

ً
عامل

وقال أيًضا كما يف اتريخ أيب زرعة: "إذا كتبت حديث 
فاتك".  تبايل من  فما  الوليد بن مسلم،  األوزاعي عن 

)أبو زرعة، 1417هـ، ص: 348(.
واحلمل يف طريق عيسى بن يونس على من دونه، 

ومها:
ابن عدي يف  قال  التميمي.  بن حبر  يوسف  أواًل: 
الكامل: "ليس ابلقوي، رفع أحاديث، وأتى عن الثقات 
 .)2084 رقم:   ،465/10 عدي،  )ابن  ابملناكري". 
وقال الدارقطين كما يف اتريخ دمشق: "ليس ابلقوي". 
ميزان  يف  الذهيب كما  وقال   .)448/16 )الدارقطين، 
رقم:   ،187/5 )الذهيب،  مناكري".  االعتدال: "له 

.)9314

بن  احلسن  وهو:  حبر  بن  يوسف  دوَّن  من  واثنًيا: 
إسحاق اخلوالين، وهو جمهول العني، فقد تفرد ابلرواية 

عنه ابن حبان، ومل أقف على من نصَّ على توثيقه. 
الوجه الثاين: حيىي بن أيب كثري، قال: ُحدثت عن 

. ِّعن النيب ، أنس بن مالك
ْستـََواِئي - يف  ورواه عنه على هذا الوجه: هشام الدَّ
االختالف  عند حكاية  آنًفا  تقدم  عنه- كما  احملفوظ 

عليه. 
الوجه الثالث: حيىي بن أيب كثري، عن القاسم بن 

. ِّحممد، عن عائشة، عن النَّيب
ورواه عنه على هذا الوجه: األوزاعي - يف احملفوظ 

عنه- كما تقدَّم آنًفا عند حكاية االختالف عليه.
واألشبه  احملفوظ  أنَّ   - أعلم  يظهر - وهللا  والذي 
ابلصواب عن حيىي بن أيب كثري هو الثاين، ِلِعدَّة قرائن:
ْستـََواِئي  الدَّ فهشام  الشيخ:  حبديث  املعرفة  األوىل: 
خالف  من  وكلُّ  أيب كثري،  بن  حيىي  أصحاب  أثبت 
قوُل  ُم  يـَُقدَّ فإنَّه  أيب كثري،  بن  هشاًما يف حديث حيىي 
هشام عليه، وحُيْكُم ابخلطأ على خُماِلِفِه كائًنا من كان. 
 ،323 1408هـ، ص:  اجلنيد،  )ابن  سؤاالت  انظر: 
ص:  1414هـ،  داود،  )أيب  وسؤاالت   ،)205 رقم: 
334، رقم: 489(، لإلمام أمحد، و )ابن أيب حامت، 

والتعديل. اجلرح  يف  60/9(، كما 
والثانية: ترجيح األئمة: وممن وقفت عليه: أبو زرعة 
الرازي، كما يف مراسيل: )ابن أيب حامت، 1418، ص: 
243، رقم: 907(، واحلافظ يف نتائج األفكار: )ابن 

حجر، 207/5(. 
والثالثة: أنَّ الوجهني اآلخرين ال خيلوان من علة أو 

أكثر:
فالوجه األول: منكر؛ إذ هو معلول بعلتني:

األوىل: خمالفة اخلليل بن ُمرَّة ملن هو أثبت أصحاب 
ْستـََواِئي، واخلليل مع  حيىي بن أيب كثري، وهو هشام الدَّ
فروايته خاصة عن حيىي بن أيب كثري، عن أيب  ضعفه، 
سلمة، عن أيب هريرة ، مقدوح فيها. قال ابن حبان 
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كما يف إكمال هتذيب الكمال: "وروى عن حيىي بن أيب 
كثري، عن أيب سلمة، عن أيب هريرة نسخة طويلة؛ كأهنا 

مقلوبة". )مغلطاي، 225/4، رقم: 1415(.
الواقع فيه، فإنَّ حيىي بن أيب كثري مل  والثانية: اإلرسال 
يسمع من أنس بن مالك ، وقد نفى مساعه عدد 
التحصيل  جامع  يف  النقاد؛ كالبخاري كما  من كبار 
وأيب  رقم: 876(،  )العالئي، 1440هـ، ص: 700، 
زرعة كما يف مراسيل )ابن أيب حامت، ص: 243، رقم: 
)رقم:  السابق،  املصدر  يف  حامت كما  وأيب   ،)906
)النسائي،  الكربى  السنن  يف  والنسائي كما   ،)905
اجلرح  يف  حامت  أيب  وابن   ،)6874 رقم:   ،311/6
حبان  وابن   ،)141/9 حامت،  أيب  )ابن  والتعديل، 
وابن   )592/7 1393هـ،  حبان،  )ابن  الثقات.  يف 
عساكر كما يف معجم الشيوخ )ابن عساكر، 1421، 
773/2(، واحلاكم يف معرفة علوم احلديث. )احلاكم، 
1397، ص: 117(، والذهيب يف الكاشف. )الذهيب، 
1430هـ، 498/4، رقم: 6235(، واحلافظ يف نتائج 

.)206/5 حجر،  )ابن  األفكار 
والوجه الثالث: شاذ؛ إذ هو معلول بعلتني:

حيىي  أصحاب  أثبت  هو  ملن  األوزاعي  خمالفة  األوىل: 
وإْن  واألوزاعي  ْستـََواِئي،  الدَّ هشام  وهو  أيب كثري،  بن 
أيب  بن  ما خيطئ على حيىي  لكنه كثريًا  ثبًتا؛  ثقة  كان 
كثري؛ ألنَّ كتابه عن حيىي بن أيب كثري قد ضاع منه أو 
احرتق، فكان حيدِّث عنه من حفظه فيهُم ويضطرب. 
قال اإلمام أمحد كما يف العلل ومعرفة الرجال: "مل يكن 
وخيطئ كثريًا  ويضطرب  يهُم  بل  جيًدا؛  حديثه  حيفظ 
رقم: 268(.  فيه".)املروذي، 1427هـ، ص: 155، 
بن  عباس  "مسعت  والتاريخ:  املعرفة  يف  الفسوي  وقال 
الوليد بن مزيد يذكر عن شيوخهم قالوا: قال األوزاعي: 
أربعة  بن أيب كثري- وكتبت عنه  فجالسته - أي حيىي 
عشر كتااًب، أو ثالثة عشر، فاحرتق كله". )الفسوي، 

.)408/2 1401هـ، 

والثانية: أنَّ الوليد بن مسلم الدمشقي مع ثقته غري 
أنَّه كثري التدليس والتسوية، ومل يصرح ابلسماع يف مجيع 

طبقات اإلسناد. 
 وطريق حيىي بن أيب كثري من وجهه احملفوظ منكٌر، 
ألجل عمرو بن زنيب، إذ هو جمهول احلال كما تقدم، 
وقد تفرد به عن أنس بن مالك ، ومثله ال حيتمل 
تفرده عن أنس ، فأين الثقات األثبات من أصحاب 
واملعتنون  املقدمون  وهم  احلديث؟  هذا  عن    أنس 
حبديثه؛ كمحمد بن شهاب الزهري، وقتادة بن دعامة 
السدوسي، واثبت البُناين، ومحيد الطويل، وعبد العزيز 
أنس  أصحاب  به  حلدَّث  اثبًتا  فلو كان  صهيب،  بن 

.
الطريق الثالث: طريق حيىي بن سعيد األنصاري: 

رقم:   ،192/6 )الطرباين،  األوسط  يف  أخرجه 
الواسطي، عن احلسن  6162(، عن حممد بن حنيفة 
بن جبلة، عن مهران بن إسحاق، عن حيىي بن سعيد 
بنحوه؛ غري أن حيىي بن  به   ، أنس  ألنصاري، عن 
اْلَمالِئَكُة". َعَلْيُكُم  "َوتـَنـَزََّلْت  حديثه:  يف  قال  سعيد، 

وإسناده ضعيف جًدا؛ لثالث علل فيه:
بن  حنيفة  بن  حممد  الطرباين  شيخ  ضعف  األوىل: 
سؤاالت  يف  الدارقطين كما  قال  به.  الواسطي  ماهان 
احلاكم النيسابوري للدارقطين: "ليس ابلقوي". )احلاكم، 

.)219 رقم:   ،152 ص:  1404هـ، 
والثانية: جهالة حال احلسن بن جبلة الشريازي، فقد 

روى عنه راواين؛ لكن مل أجد فيه تصرحًيا بتوثيق.
تفرد  فقد  إسحاق،  بن  مهران  عني  جهالة  والثالثة: 

جبلة. بن  احلسن  عنه  ابلرواية 
احلديث  هذا  يرو  "مل  إخراجه-:  الطرباين -عقب  قال 
به  تفرد  إسحاق،  بن  مهران  إال  سعيد،  بن  حيىي  عن 

جبلة". بن  احلسن 
الطريق الرابع: طريق قتادة بن ِدعامة: 

 ،288 1413هـ، ص:  )الطرباين،  الدعاء  يف  أخرجه 
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رقم: 925(، من طريق إبراهيم بن املستمر العروقي، ويف 
1431هـ، ص433،  السين،  )ابن  والليلة  اليوم  عمل 

رقم: 4820(، من طريق سليمان بن يوسف.
بيان  بن  شعيب  عن  وسليمان(،  )إبراهيم،  كالمها 
ِدعامة،  بن  قتادة  عن  القطان،  عمران  عن  الصفار، 
َعَلْيُكُم  "َوتـَنـَزََّلْت  إبراهيم:  ولفظ  به،   ، أنس  عن 
هللا  رسول  روايته: كان  يف  سليمان  وزاد  اْلَمالِئَكُة"، 
ِعْندَُكُم  "أَْفَطَر  فقال:  هلم،  دعا  قوم  عند  أفطر  إذا   

الصَّاِئُموَن،...".
وإسناده ضعيف، لعلتني فيه:

يف  ضعفه  البصري،  الصفَّار  بَيان  بن  شعيب  األوىل: 
وقال   .)7267 رقم:   ،473/13 )البزار،  املسند 
العقيلي: "حيدث عن الثقات ابملناكري، وكاد أن يغلب 
على حديثه الوهم". )الضعفاء، 169/3، رقم: 708(، 
وقال اجلوزجاين كما يف ديوان الضعفاء واملرتوكني: "يروي 
املناكري". )الذهيب، 1438، 531/1، رقم: 2069(. 
قول  على  مقتصرًا  السابق،  املصدر  يف  الذهيب  وذكره 
اجلوزجاين. وقال احلافظ: "صدوق خيطى". )ابن حجر، 

ص: 301، رقم: 2795(.
والثانية: فيه عمران بن َداَور القطان، وهو ممن اختلف 
قول النقاد فيه، وخلص احلافظ إىل أنَّه:"صدوق يهم،". 
سبقه  وقد   ،)5154 رقم:   ،459 ص:  حجر،  )ابن 
إىل هذا احلكم البخاري كما يف هتذيب التهذيب. )ابن 
حجر، 1329هـ، 319/3(، ووصفه الدارقطين كما يف 
سؤاالت احلاكم للدارقطين أبنَّه: "كثري املخالفة والوهم". 
وقد   ،)445 رقم:   ،261 ص:  1404هـ،  )احلاكم، 
فأين  قتادة،  مثل  عن  تفرده  حيتمل  ال  ومثله  به،  تفرد 
وهم  على كثرهتم؟  احلديث  هذا  عن  قتادة  أصحاب 
املقدمون واملعتنون حبديثه؛ كسعيد بن أيب عروبة، وهشام 
ْستـََواِئي، وشعبة بن احلجاج، ومهام بن حيىي الَعْوذي،  الدَّ

فلو كان اثبًتا حلدَّث به هؤالء.
وأمَّا احلافظ ابن حجر فحسن إسناد طريق قتادة، فقال 

احلسن".  نوع  من  إسناده  "ورجال  األفكار:  نتائج  يف 
)ابن حجر، 205/5(.

يتقوى    مالك  بن  أنس  حديث  أنَّ  يظهر  والذي 
وقد  لغريه،  احلسن  درجة  إىل  ويرتقي  طرقه،  مبجموع 
تقدم تصحيح احلديث عن بعض النقاد؛ كالنووي، وابن 

حجر. وابن  والعراقي،  امللقن، 
حديث  من  شاهد    مالك  بن  أنس  وحلديث 

: اخلطاب  بن  وعمر  الزبري،  بن  عبدهللا 
قَاَل:  الزُّبـرَْيِ،  ْبِن  َعْبِداللَِّ  فـََعْن  األول:  الشاهد  فأمَّا 
أَْفَطَر َرُسوُل اللَِّ  ِعْنَد َسْعِد ْبِن ُمَعاٍذ، فـََقاَل: "أَْفَطَر 
َوَصلَّْت  األَبـْرَاُر،  َطَعاَمُكُم  َوَأَكَل  الصَّاِئُموَن،  ِعْندَُكُم 

الِئَكُة".
َ
امل َعَلْيُكُم 

 ختريج احلديث: 
 ،633/2 1430هـ،  ماجه،  )ابن  السنن  يف  أخرجه 
ابن حبان كما يف  رقم: 1747(، ومن طريقه أخرجه 
رقم:   ،107/12  ،1408 حبان،  )ابن  اإلحسان. 

عمار. بن  هشام  عن   ،)5296
 ،103/13 1415هـ،  )الطرباين،  الكبري  يف  وأخرجه 
رقم: 247(، من طريق سليمان بن عبدالرمحن الدمشقي.
حيىي  بن  سعيد  عن  وسليمان(،  )هشام،  كالمها 

. للَّْخِميِّ ا
وأخرجه يف املسند )البزار، 174/6، رقم: 2117(، 

من طريق عبدالوهاب بن عبداجمليد الثقفي.
كالمها )سعيد، وعبدالوهاب(، عن حممد بن عمرو 
بن علقمة، عن مصعب بن اثبت، عنعبدهللا بن الزبري... 

اخل.
 ،)584 رقم:   ،310/4 )الدارقطين،  العلل  يف  وعلقه 
عن داود بن الزِّْبرِقان، عن حممد بن عمرو، عن مصعب 

. بن سعد، عن سعد بن معاذ
 ،)584 رقم:   ،310/4 )الدارقطين،  العلل  يف  وعلقه 
عن  عمرو،  بن  حممد  عن  املهلب،  بن  عباد  بن  عباد 
مصعب بن اثبت: أنَّ رسول هللا  أفطر...، مرساًل.
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هذا احلديث مداره على حممد بن عمرو، واختلف 
عليه يف إسناده على ثالثة أوجه:

بن  مصعب  عن  عمرو،  بن  حممد  األول:  الوجه 
. ِّالنيب عن   ، الزبري بن  عبدهللا  عن  اثبت، 

 ، اللَّْخِميُّ حيىي  بن  سعيد  الوجه:  هذا  على  عنه  رواه 
الثقفي. اجمليد  عبد  بن  وعبد الوهاب 

لقبه  الكويف،  حيىي  أبو   ، اللَّْخِميُّ حيىي  بن  وسعيد 
عبداجمليد  بن  وعبدالوهاب  وسط،  صدوق  سعدان، 
تغري  "ثقة  احلافظ:  قال  البصري،  حممد  أبو  الثقفي، 
 ،400 ص:  حجر،  )ابن  سنني".  بثالث  موته  قبل 
رقم: 4261(؛ لكن مل َيُضر تغريه، فقد قال أبو داود: 
اآلجري، 1418هـ،  عبيد  )أبو  عنه".  الناس  "ُحِجَب 
125/2، رقم: 1323(، وقال ميزان االعتدال: "لكنَّه 
زمن  ما حدَّث حبديث يف  فإنه  حديَثه،  تغريُه  َضرَّ  ما 
". )الذهيب، 1430هـ، 592/2، رقم: 5054(.  التغريُّ
الوجه الثاين: عن حممد بن عمرو، عن مصعب بن 

. سعد، عن سعد بن معاذ
وقد  الزِّْبرِقان،  بن  داود  الوجه:  هذا  على  عنه  رواه 
الدارقطين عنه معلًقا، ومل أقف على من أسنده. ذكره 

البصري، قال احلافظ:  الرَّقَاشي،  الزِّْبرِقان  وداود بن 
"مرتوك وكذبه األزدي". )ابن حجر، ص: 234، رقم: 

1785(، وقد اضطرب فيه:
- فمرة يرويه على هذا الوجه.

- ومرة يرويه: عن حممد بن عمرو، عن مصعب بن 
. اثبت، عن عبدهللا بن الزبري، عن سعد بن معاذ

قال الدارقطين يف العلل: "وكالمها وهم". )الدارقطين، 
310/4، برقم: 584(.

الثالث: حممد بن عمرو، عن مصعب بن  الوجه 
. ِّالنيب اثبت، عن 

رواه عنه على هذا الوجه: عبَّاد بن عبَّاد بن حبيب، 
وقد ذكره الدارقطين عنه معلًقا، ومل أقف على من أسنده.

ُصْفرة  أيب  ابن  املهلَّب،  بن  بن حبيب  عبَّاد  بن  وعبَّاد 

رمبا  ثقة  احلافظ:"  قال  البصري،  معاوية  أبو  األزدي، 
 .)3132 رقم:   ،326 ص:  حجر،  )ابن  وهم". 

واألشبه  احملفوظ  أنَّ  أعلم-  وهللا  يظهر-  والذي 
ابلصواب عن حممد بن عمرو هو األول؛ إذ هو رواية 
األوثق، واألكثر عدًدا، والعدد الكثري أوىل ابحلفظ من 
الثالث  الوجه  العلل  الدارقطين يف  الواحد، وقد صوب 
املرسل على الوجه الثاين. )الدارقطين، 310/4، برقم: 
584(، ومل يذكر الوجه األول عند حكاية اخلالف على 

حممد بن عمرو.
وحديث عبدهللا بن الزبري من وجهه احملفوظ معلول 

بعلتني:
األوىل: اإلرسال الواقع فيه، فإنَّ مصعب بن اثبت بن 
مسنده  يف  قاله  جده،  من  يسمع  مل  الزبري  بن  عبدهللا 
)املزي،  وقاله:   ،)2216 رقم:   ،174/6 )البزار، 
هتذيب  رقم: 6573(، كما يف  1431هـ، 118/7، 

الكمال.
والثانية: مصعب بن اثبت غالب النقاد على تضعيفه، 
1421هـ،  سعد،  )ابن  الطبقات  يف  ضعفه  فقد 
564/7(، وابن معني يف التاريخ )الدارمي، 1436هـ، 
يف  حنبل كما  بن  وأمحد   ،)774 رقم:   ،208 ص: 
 ،488/2 1427هـ،  )عبدهللا،  رواية  العلل  كتاب 
رقم: 3218(، وأيب زرعة كما يف سؤاالت )الربذعي، 
جمتىب  ويف   ،)457 رقم:   ،257 ص:  1430هـ، 
)النسائي، 1409، 90/8، رقم: 4978(، والدارقطين 
كما يف هتذيب التهذيب )ابن حجر، 83/4(، وذكره 
يف ضعفائه )العقيلي، 25/6، رقم: 1781(، وقال ابن 
حبان يف اجملروحني: "منكر احلديث، ممن ينفرد ابملناكري 
عن املشاهري، فلما كثر ذلك منه استحق جمانبة حديثه". 

.)1068 رقم:   ،426/2 1439هـ،  حبان،  )ابن 
َع ُعَمُر َأنَّ  وأمَّا الشاهد الثاين: فـََعِن اْبِن َعبَّاٍس، مسَِ
  َخرََج يـَْوًما ِعْنَد الظَِّهريَِة، فـََوَجَد َأاَب َبْكٍر  ََِّرُسوَل الل
يف اْلَمْسِجِد َجاِلًسا فـََقاَل َرُسوُل اللَِّ : "َما َأْخَرَجَك 
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يف َهِذِه السَّاَعِة؟" قَاَل: اَي َرُسوَل اللَِّ  َما َأْخَرَجَك؟ 
َأْخَرَجَك"، مُثَّ ِإنَّ ُعَمَر  َجاَء  الَِّذي  قَاَل: "َأْخَرَجيِن 
فـََقاَل َرُسوُل اللَِّ : "اَي اْبَن اخلَْطَّاِب َما َأْخَرَجَك َهِذِه 
السَّاَعَة؟" قَاَل: َأْخَرَجيِن اَي َرُسوَل اللَِّ الَِّذي َأْخَرَجُكَما، 
فـََقَعَد َمَعُهَما َفَجَعَل َرُسوُل اللَِّ  حُيَدِّثـُُهَما فـََقاَل هَلَُما 
َرُسوُل اللَِّ : "َهْل ِبُكَما ِمْن قـُوٍَّة فـَتـَْنطَِلَقاِن ِإىَل َهَذا 
اَي  نـََعْم  فـَُقْلَنا:  َوَشرَاٍب؟"  َطَعاٍم  ِمْن  فـَُتِصيَباِن  النَّْخِل، 
، فَاْنطََلْقَنا َحىتَّ أَتـَيـَْنا َمْنزَِل َماِلِك ْبِن التَـّيَِّهاِن  َرُسوَل اللَِّ
أَْيِديَنا  بـنَْيَ    ََِّم َرُسوُل الل فـَتـََقدَّ  ، اهْلَيـَْثِم األَْنَصارِيِّ َأيب 
َأْن  تُرِيُد  َتْسَمُع السَّالَم  اهْلَيـَْثِم  َوأُمُّ َأيب  َعَلْيِهْم،  فَاْسَتْأَذَن 
يَزِيَدُهْم َرُسوُل اللَِّ  ِمَن السَّالِم فـََلمَّا أَرَاَد َرُسوُل اللَِّ 
 َأْن يـَْنَصِرَف، َخَرَجْت أُمُّ َأيب اهْلَيـَْثِم َتْسَعى فـََقاَلْت: اَي 
ْعُت َتْسِليَمَك َوَلِكْن أََرْدُت َأْن َتزِيَداَن  : َقْد مسَِ َرُسوَل اللَِّ
ِمْن َسالِمَك، فـََقاَل هَلَا َرُسوُل اللَِّ : "أَْيَن أَبُو اهْلَيـَْثِم؟" 
قَاَلْت: َقرِيٌب اَي َرُسوَل اللَِّ َذَهَب َيْستـَْعِذُب لََنا ِمَن اْلَماِء، 
هَلُْم ِبَساطًا حَتَْت َشَجَرٍة  فـََبَسَطْت  اْدُخُلوا السَّاَعَة أَيْيت، 
ِقْربـََتاِن ِمْن َماٍء،  َوَعَلْيِه  اهْلَيـَْثِم َمَع مِحَارِِه،  أَبُو  َحىتَّ َجاَء 
اهْلَيـَْثِم  أَبُو  َوَصِعَد  َوقـَرََّب حتَِيَـّتـَُهْم،  اهْلَيـَْثِم،  أَبُو  هِبِْم  فـََفرَِح 
َعَلى خَنَْلٍة َفَصَرَم َأْعَذاقًا، فـََقاَل َرُسوُل اللَِّ : "َحْسُبَك 
اَي َأاَب اهْلَيـَْثِم"، فـََقاَل: اَي َرُسوَل اللَِّ أَتُْكُلوَن ِمْن ُبْسرِِه َوِمْن 
ُرطَِبِه، َوتـََلذُّوا ِبِه، مُثَّ َأاَتُهْم مبَاٍء َفَشرِبُوا َعَلْيِه، فـََقاَل َرُسوُل 
اللَِّ : "َهَذا ِمَن النَِّعيِم الَِّذي ُتْسأَُلوَن َعْنُه"، مُثَّ قَاَم أَبُو 
َك  اهْلَيـَْثِم ِإىَل َشاٍة لَِيْذحَبََها، فـََقاَل َلُه َرُسوُل اللَِّ : "ِإايَّ
َواللَُّبوَن"، مُثَّ قَاَم أَبُو اهْلَيـَْثِم فـََعَجَن هَلُْم، َوَوَضَع َرُسوُل اللَِّ 
، َوأَبُو َبْكٍر، َوُعَمُر ُرُءوَسُهْم فـََناُموا، فَاْستـَيـَْقظُوا َوَقْد 
َوَشِبُعوا،  فََأَكُلوا  أَْيِديِهْم،  بـنَْيَ  فـََوَضَعُه  َطَعاُمُهْم،  أَْدَرَك 
فََأَصابُوا  اأَلْعَذاِق  بَِبِقيَِّة  اهْلَيـَْثِم  أَبُو  َوَأاَتُهْم  اللََّ،  ُدوا  َومحَِ
ِمْنُه، َوَسلََّم َرُسوُل اللَِّ ، َوَدَعا هَلُْم خِبَرْيٍ، مُثَّ قَاَل أَليب 
اهْلَيـَْثِم: "ِإَذا بـََلَغَك أَنَُّه َقْد َأاَتاَن َرِقيٌق فَْأتَِنا" قَاَل أَبُو اهْلَيـَْثِم: 
فـََلمَّا بـََلَغيِن أَنَُّه َقْد أََتى َرُسوَل اللَِّ  َرِقيٌق أَتـَْيُت اْلَمِديَنَة، 
فََأْعطَاين َرُسوُل اللَِّ  رَْأًسا، َفَكاتـَبـُْتُه َعَلى أَْربَِعنَي أَْلَف 
َعْبُد  قَاَل  ِمْنُه،  بـَرََكٍة  َأْعَظَم  رَْأًسا َكاَن  رَأَْيُت  َفَما  ِدْرَهٍم، 

َثيِن  َفَحدَّ اْلَمكِّيَّ  ِإمْسَاِعيَل  ِبِه  ْثُت  َفَحدَّ ِعيَسى:  ْبُن  اللَِّ 
بَِنْحوِِه، َوزَاَد ِفيِه: فـََقاَلْت َلُه أُمُّ َأيب اهْلَيـَْثِم: َلْو َدَعْوَت لََنا 
فـََقاَل: "أَْفَطَر ِعْندَُكُم الصَّاِئُموَن، َوَأَكَل َطَعاَمُكُم األَبـْرَاُر، 

َوَصلَّْت َعَلْيُكُم اْلَماَلِئَكُة".
 ختريج احلديث: 

)البزار، 315/1، رقم: 205(،  املسند  أخرجه يف 
عن حممد بن عبد األعلى.

وأخرجه يف املسند )أبو يعلى، 1410هـ، 214/1، 
رقم: 250(، ومن طريقه )الطرباين، 253/19، رقم: 
حيىي  بن  زكراي  عن  الكبري،  املعجم  يف  568(، كما 

الرايشي.
رقم:   ،16/6 )احلاكم،  املستدرك  يف  وأخرجه 

بشر. بن  هالل  طريق  من   ،)5342
بن  عبدهللا  عن  وهالل(،  زكراي،  )حممد،  ثالثتهم 
ابن  عن  عكرمة،  عن  عبيد،  بن  يونس  عن  عيسى، 
حديث  يف  وليس  األعلى،  عبد  البن  واللفظ  عباس، 

الصَّاِئُموَن...". ِعْندَُكُم  "أَْفَطَر  زكراي: 
وأصل القصة يف صحيح )مسلم، 1609/3، رقم: 

. 2038(، من حديث أيب هريرة
بن  عبدهللا  ألجل  منكر؛  فإسنادها  الزايدة  وأمَّا 
احلديث  منكر  أبنَّه:  القول  أطلق  وقد  اخلزَّاز،  عيسى 
رقم: 433(،  ُزرعة، ص: 244،  )أيب  واحد؛ كـ  غري 
كما يف سؤاالت الربذعي، والساجي فيما نقله عنه يف 
و)ابن   ،)111/8 )مغلطاي،  الكمال  هتذيب  إكمال 
الوهم  بيان  يف   ،)1181 رقم:   ،431/3 القطان، 
واإليهام، وضعفه يف الكاشف )الذهيب، 171/3، رقم: 
2901(، و)ابن حجر، ص: 351، رقم: 3524(، 

التقريب. يف  كما 
ومع ضعف عبدهللا بن عيسى، فإنَّه ُمَتَكلٌَّم يف روايته 
خاصة عن يونس بن عبيد. قال )العقيلي، 423/3، 
رقم: 3040(، كما يف الضعفاء: "عن يونس بن عبيد 
ال يتابع على أكثر حديثه"، وقد ساق له هذا احلديث 
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يف مناكريه. وقال )ابن عدي، 68/7، رقم: 10693(، 
كما يف الكامل: "يروي عن يونس بن عبيد، وداود بن 
مضطرب  وهو  الثقات...  عليه  يوافقه  ال  مبا  هند  أيب 
عليه  وخُيتلف  كلها،  إفرادات  وأحاديثه  احلديث، 
الختالفه يف رواايته...، وليس هو ممن حيتج حبديثه"، 
أين  مثَّ  مناكريه،  مجلة  يف  احلديث  هذا  له  ساق  وقد 
الثقات األثبات من أصحاب يونس بن عبيد عن هذا 
واملعتنون حبديثه؛  املقدمون  وهم  على كثرهتم؟  احلديث 
كسفيان الثوري، وإمساعيل بن ُعليَّة، وهشيم بن بشري، 
ويزيد بن زريع، وشعبة بن احلجاج، وعبد هللا بن وهب 
املصري، ومحاد بن سلمة، وغريهم، وهم يقاربون املئتني 

راواًي.
املبحث الرابع: الدعاء لصاحب الطعام بقوله: اللهمَّ 

أْمِتْعُه ِبَشَباِبِه: 
ثـََنا ُمَعلَّى ْبُن َمْنُصوٍر َعْن حَيْىَي  قال ابن أيب شيبة: َحدَّ
ْبِن مَحَْزَة َعْن َأيب ِإْسَحاَق ْبِن َأيب فـَْرَوَة َعْن يُوُسَف ْبِن 
ُسَلْيَماَن َعْن َجدِِّه، َعْن َعْمرِو ْبِن احلَِْمِق أَنَُّه َسَقى النَّيبَّ 
َعَلْيِه  أََتْت  فـََلَقْد  ِبَشَباِبِه"،  أَْمِتْعُه  فـََقاَل: "اللَُّهمَّ  لَبـًَنا   

مَثَانُوَن َسَنًة ال يـََرى َشْعَرًة بـَْيَضاَء.
أخرجه يف املصنف )ابن أيب شيبة، 487/16، رقم: 

.)32418
ص:  السين،  )ابن  والليلة  اليوم  عمل  يف  وأخرجه 
426، رقم: 475(، من طريق أيب مسهر عبد األعلى 

الدمشقي. مسهر  بن 
كالمها )ُمعلَّى، وعبد األعلى(، عن حيىي بن محزة، 
بن  يوسف  فروة، عن  أيب  بن  بن عبدهللا  عن إسحاق 
سليمان، عن جدته ميمونه، عن عمرو بن احَلِمق، به.

وإسناده ضعيف جًدا؛ لثالث علل فيه:
األموي  فروة  أيب  بن  عبدهللا  بن  إسحاق  األوىل: 
 ،100/2 )الذهيب،  الكاشف  انظر:  احلديث.  مرتوك 
رقم: 308(، وتقريب التهذيب )ابن حجر، ص:141، 

 .)368 رقم: 

تفرد  فقد  سليمان،  يوسف  عني  جهالة  والثانية: 
ابلرواية عنه ابن أيب فروة، ومل أقف على تصريح بتعديله.
والثالثة: جهالة حال جدته ميمونة، فقد روى عنها 

راواين، ومل أقف على تصريح بتعديلها.
املبحث اخلامس: الدعاء لصاحب الطعام بقوله: 

غفر هللا لك: 
ثـََنا  َحدَّ َجْعَفٍر،  ْبُن  حُمَمَُّد  ثـََنا  َحدَّ أمحد:  اإلمام  قال 
ْبَن  َعْبَدهللِا  ْعُت  مسَِ قَاَل:  اأْلَْحَوِل،  َعاِصٍم  َعْن  ُشْعَبُة، 
ِمْن  َمَعُه  فََأَكْلُت   ، أَتـَْيُت َرُسوَل هللِا قَاَل:  َسْرِجَس، 
فـَُقْلُت:  هللِا،  َرُسوَل  اَي  َلَك  هللاُ  َغَفَر  فـَُقْلُت:  َطَعاِمِه، 
َأْستـَْغَفَر َلَك؟ قَاَل ُشْعَبُة: أَْو قَاَل َلُه َرُجٌل، قَاَل: نـََعْم، 
َوَلُكْم، َوقـََرأَ: ﴿َواْستـَْغِفْر ِلَذنِْبَك َولِْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت﴾، 
 - األَْيَسِر  أَْو َكِتِفِه  اأَلمْيَِن،  نـُْغِض َكِتِفِه  ِإىَل  َنَظْرُت  مُثَّ 
- فَِإَذا ُهَو َكَهيـَْئِة اجْلُْمِع َعَلْيِه الثَّآلِيُل. ُشْعَبُة الَِّذي َيُشكُّ

 ختريج احلديث: 
رقم:   ،375/34 حنبل،  )ابن  املسند  يف  أخرجه 

.)20778
رقم:   ،118/9 )النسائي،  الكربى  يف  وأخرجه 
ببندار، عن  املعروف  بشار  بن  10054(، عن حممد 
غندر، عن شعبة بن احلجاج، وزاد فيه بعد قوله: َغَفَر 
هللاُ َلَك اَي َرُسوَل هللِا. قَاَل: »َوَلَك«، ومل يذكر يف روايته 

اخلامت. قصة  وهو  احلديث:  من  األخري  احلرف 
رقم:   ،1823/4 )مسلم،  الصحيح  يف  وأخرجه 
بن  وعلي  زيد،  بن  محاد  طريق  من   ،)112/2346

زايد. بن  الواحد  وعبد  مسهر، 
أربعتهم )شعبة، ومحاد، وابن مسهر، وعبدالواحد(، 
عن عاصم األحول، عن عبدهللا بن سرجس، ووقع يف 
ُخبـْزًا  َمَعُه  "َوَأَكْلُت  الطعام:  نوع  معه  طريق محاد ومن 
َوحلًَْما، أَْو قَاَل: ثَرِيًدا"، ومل يقع يف روايتهم ما يقول إذا 
أكل عنده قوم كما يف رواية شعبة، وإسناده صحيح.

 شرح غريب احلديث: 
أعلى  فتحها،  أو  النون  بضم  "نـُْغِض َكِتِفِه":  قوله: 
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الكتف، وقيل: العظم الرَّقيق الذي على طرفه، كما يف 
النهاية يف غريب احلديث )ابن األثري، 769/2، رقم: 

نغض.  مادة:   ،)2/3859
مُجْع  مثل  اخلامت  أنَّ  يريد  اجْلُْمِع":  "َكَهيـَْئِة  وقوله: 
الكف، وهو: أن جيمع األصابع ويُضمَّها. )ابن األثري، 

مجع.  مادة:   ،)7/696 رقم:   ،289/1
ثـُْؤُلول، وهو هذه احلبة اليت  وقوله: "الثَّآلِيُل": مجع 
األثري،  )ابن  دوهنا.  فما  اجللد؛ كاحلمصة  يف  تظهر 

أثل. مادة:   ،)6/495 رقم:   ،203/1
املبحث السادس: فقه أحاديث الدراسة.

اشتملت أحاديث الدراسة على مخسة أدعية:
1_ اللُهمَّ َأْطِعْم َمْن َأْطَعَميِن، َوَأْسِق َمْن َأْسَقاين.

هَلُْم،  َواْغِفْر  َرَزقـْتـَُهْم،  َما  يف  هَلُْم  اَبرِْك  اللُهمَّ   _2
ْرمَحُْهْم. َوا

3_ أْفَطَر عندَُكُم الصَّائموَن، وَأَكَل َطعاَمُكم األبـْرَاُر، 
الِئكة.

َ
وَصلَّْت َعَليُكم امل

4_ اللَُّهمَّ أَْمِتْعُه ِبَشَباِبِه.
5_ َغَفَر هللاُ َلَك، ورمبا يكون هذا الدعاء هبذا اللفظ 

داخاًل يف الثاين.
اآلخراِن،  وأمَّا  مسلم،  صحيح  ففي  األوالن  فأمَّا 

الصحيح. فخارج 
فأمَّا ما ثبت يف صحيح مسلم: فهل داللتهما ظاهرة 
يف الدعاء لَربِّ الطعام إذا َطِعَم عنده، أم أنَّ احلديثني 
يتطرق إليهما االحتمال، فال يدالن على الدعاء لَربِّ 

الطعام إذا َطِعَم عنده ؟.
النبالء،  واملشايخ  الفضالء،  اإلخوة  بعض  اجتهد 
فإنَّداللته  الباب،  أنَّ ما صحَّ من أحاديث  فذهبوا إىل 
ا  غري ظاهرة يف الدعاء لَربِّ الطعام إذا َطِعَم عنده، وأهنَّ

االحتمال: إليها  يتطرق  مما 
: فالدعاء الوارد يف حديث املقداد بن عمرو 

ا هو ملن أراد االستطعام ال من َطِعَم، ففيه  قالوا: إمنَّ
تعريٌض لطلبه؛ يدلُّ على ذلك أنَّ النيبَّ  ملَّا التمَس 

شرابه، وكشف عنه، فلم جيد فيه شيًئا، عندها رفع رأسه 
وقتها  يكن  ومل  الدعوات،  بتلك  دعا  مث  السماء،  إىل 
الدعوات  تلك    املقداد  فلما مسع  َطِعم طعاًما،  قد 
رغب   - النيبِّ  شراب  شرب  الذي  أنَّه  وخاصة   -
أن ُيصيب تلك الدعوة، عندها أخذ الشفرة، وأراد أن 
يذبح َعنـْزًا، فلمَّا رأى اأَلعنز كلهن ُحفَّل، َحَلَب للنيبِّ 
 منها َفَشِرَب، ومل يرد يف احلديث أنَّه بعد أْن َشِرَب 

. للمقداد  دعا 
: وأمَّا الدعاء الوارد يف حديث عبد هللا بن ُبْسر 

الدعاء لصاحب  أيًضا غري ظاهرة يف  قالوا: داللته 
الطعام بعد أن يطعم عنده، فالنيبُّ  مل َيدُْع له ابتداًء، 
ا كان دعاؤه  بطلب من عبدهللا بن ُبْسر ، بعد  وإمنَّ

أن رأى النيبَّ  أخذ جِلام دابته منصرفًا.
: وأمَّا الدعاء الوارد يف حديث أنس بن مالك 

قالوا: إنَّه حديث ضعيف.
وعلى القول بصحته، فإنَّه من قبيل اإلخبار ال من 
قبيل الدعاء، وهذا ما ذهب إليه شيخ اإلسالم كما يف 
تيمية، 1418هـ،  الفتاوى )ابن  املستدرك على جمموع 

.)214/4
وإذا كان األمر كذلك، فليس يف األحاديث ما يدلَّ 
َيْطَعَم  أْن  بعد  الطعام  لصاحب  الدعاء  مشروعية  على 
ا يدعو دعاء مطلًقا لصاحب  عنده هبذه األدعية، وإمنَّ

الطعام.
لَربِّ  الدعاء  مشروعية  أعلم-  -وهللا  يظهر  والذي 
الطعام بعد أن يطعم عنده، وهو ما ذهب إليه: املالكية 
1419هـ،  )عياض،  القاضي  املعلم.  إكمال  يف  كما 

.)525/6
والشافعية كما يف البيان يف مذهب اإلمام الشافعي. 
)العمراين، 1421هـ، 492/9(، واجملموع شرح املهذب 

)النووي، 404/16(.
 ،)291/7 قدامة،  )ابن  املغين.  يف  واحلنابلة كما 
لقول  أقف  ومل   ،)174/5 )البهويت،  القناع  وكشاف 
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عدمها. أو  ابملشروعية  القول  على  يدلُّ  لألحناف 
واختار هذا القول: )النووي، 226/13(، كما يف 
التوضيح  يف  97/26(، كما  امللقن،  )ابن  و  املنهاج 
 ،)267/15 رسالن،  و)ابن  الصحيح،  اجلامع  لشرح 
كما يف شرح سنن أيب داود، و)ابن القيم، 368/2(، 

كما يف زاد املعاد.
عدم  يرى  من  به  استدلَّ  عما  جياب  أْن  وميكن 

يلي: مبا  املشروعية 
 أمَّا حديث املقداد بن عمرو : وأنَّ داللته غري 
صرحية يف الدعاء لصاحب الطعام بعد أْن َيْطَعَم عنده، 
من  عنه  فاجلواب  االستطعام،  أراد  مبن  هو خاص  بل 

وجهني: 
أحدمها: أنَّ األصَل يف الدعاء لصاحب الطعام بعد 

أْن َيْطَعَم عنده أنَّه مشروع، يدلُّ على ذلك:
1_ حديُث أََنِس ْبِن َماِلٍك : َأنَّ َرُسوَل اللَِّ  زَاَر 
َأْهَل بـَْيٍت ِمَن األَْنَصاِر، َفَطِعَم ِعْنَدُهْم َطَعاًما، فـََلمَّا أَرَاَد 
َأْن خَيْرَُج، أََمَر مبََكاٍن ِمَن البـَْيِت فـَُنِضَح َلُه َعَلى ِبَساٍط، 
)البخاري،1410هـ،  أخرجه  هَلُْم.  َوَدَعا  َعَلْيِه،  َفَصلَّى 

2257/5، برقم: 5730(.
وقوله: "ودعا هَلُم": قال ابن بطال: "وفيه أنَّ الزائر إذا 
أكرمه املزور أنَّه ينبغي له أن يدعو له وألهل بيته، ويبارك 
يف طعامهم، ويف رزقهم"، كما يف شرح صحيح البخاري 
)ابن بطال، 1423هـ، 275/9(، وقال به كذلك )ابن 
لشرح  التوضيح  يف   ،)440/28 1429هـ،  امللقن، 
عمدة  يف   ،)146/22 و)العيين،  الصحيح،  اجلامع 

القاري.
2_ حديُث جابر بن عبدهللا يف سنن )أيب داود، 
أبو  َصنَع  قال:   ،)3853 رقم:   ،660/5 1430هـ، 
اهليثم بُن التَـّيِّهان للنيبِّ طعاًما، فدعا النيبَّ  وأصحابَه، 
قالوا: اي رسوَل هللا،  أخاُكم".  "أثِيُبوا  قال:  فـََرُغوا  فلما 
وما إاثبـَُته؟ قال: "إنَّ الرجُل إذا ُدِخل بَيُته فُأِكَل َطعاُمُه، 
وُشِرَب َشرابُه َفَدَعْوا له، فذلك إاثبُته"، وسكت عنه أبو 

داود. قال ابن حجر: "وهو سند ضعيف؛ ألنَّ يف أيب 
خالد مقااًل، مع اجلهل حبال شيخه"، كما يف الفتوحات 

الرابنية. )ابن عالن248/5(.
واثنيهما: أنَّ األصل يف العام أن يبقى على عمومه، 

والتخصيص حيتاج إىل دليل.
وقد أخذ )النووي، 14/14(، من حديث املقداد 
 عموم مشروعية الدعاء، سواء ملن أراد االستطعام، 
أو بعد أْن َيْطَعَم عنده، ومل خيصه حباٍل دون حال، فقال: 
"فيه الدعاء للمحسن واخلادم، وملن سيفعل خريًا"، كما 

يف املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج.
  وأنَّ دعاءه : وأمَّا حديث عبدهللا بن ُبْسر 
النيبُّ  له  َيدُْع  ومل   ، ُبْسر  ابن  من  بطلب  كان 

ابتداًء.
فاجلواب عنه من وجهني:

األول: أنَّه قد ثبت دعاء النيبِّ  لصاحب الطعام 
الطعام  صاحب  يسأله  مل  وإن  األكل،  من  فراغه  بعد 
الدعاء، بل دعا له ابتداًء ومن غري طلب منه، كما ثبت 

. يف حديث أنس  ذلك يف دعائه
من  احلال  تناسب  دعوة  دعا    النيبَّ  أنَّ  والثاين: 
ابب املكافأة؛ مما يدلَّ على مشروعية الدعاء لصاحب 
الطعام بعد أْن َيْطَعَم عنده، فإنَّه فقال: "اللُهمَّ اَبرِْك هَلُْم 
يف َما َرَزقـْتـَُهْم... "، قال )ابن رسالن، 267/15، رقم: 
3729(، كما يف شرح سنن أيب داود: "وسواء طلبه منه 
- كما يف احلديث- أو مل يطلبه، فإنَّه من ابب املكافأة 
ابلدعاء". وقال )النووي، 226/13(: "وفيه استحباب 
طلب الدعاء من الفاضل، ودعاء الضيف بتوسعة الرزق 

واملغفرة والرمحة"، كما يف املنهاج.
 وأمَّا حديث أنس بن مالك ، فاجلواب عنه من 

ِعدَّة أوجه:
األول: أنَّ حديث أنس بن مالك  حسن مبجموع 
طرقه، وقد صححه غري واحد من النُّقاد؛ كالنووي، وابن 
امللقن، والعراقي، واحلافظ ابن حجر، فال وجه لتضعيف 
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من ضعفه.
على  يدلُّ  ما  السين  ابن  رواية  وقع يف  أنَّه  والثاين: 
أنَّه أراد الدعاء لصاحب الطعام، فَعْن أََنٍس  قَاَل: 
َكاَن َرُسوُل اللَِّ  ِإَذا أَْفَطَر ِعْنَد قـَْوٍم َدَعا هَلُْم، فـََقاَل: 
ابن  احلافظ  أنَّ  وتقدم  الصَّاِئُموَن..."،  ِعْندَُكُم  "أَْفَطَر 

حسنه.  حجر 
والثالث: أنَّ صيغته وإن كانت خربيًة غري أنَّه إنشائي 
املعىن، فهو خرب مبعىن الدعاء؛ أي أسأل هللا أْن يُثيبكم 

ثواَب من أفطر عنده الصائمون. 
 حديث عبدهللا بن سرجس  قد ُيستدلُّ به على 
أنَّه كان من املقرر عند الصحابة  الدعاء لصاحب 
  الطعام بعد أْن يطعم عنده، ولذا دعا ابن سرجس
للنيبِّ  حني أكل من طعام النيبِّ ، وقد أقرَُّهالنيبُّ 

 على دعائه؛ بل وأجابه النيبُّ  مبثل ما دعا له.
جاء  ِبَشَباِبِه"، كما  أَْمِتْعُه  "اللَُّهمَّ  بـ:  الدعاء  وأمَّا   
احلمق فال يصح، لشدة ضعف  بن  يف حديث عمرو 

احلديث.
لصاحب  الدعاء  مبشروعية  القول  ترجيح  يؤيد  ومما 
مصنفاهتم  يف  األئمة  تراجم  عنده  َطِعَم  إذا  الطعام 

الباب: ألحاديث 
: فحديث عبد هللا بن ُبْسر 

 ،1615/3 )النووي،  مسلم  صحيح  يف  له  ترجم 
الضيف  فقال: )استحباب دعاء  رقم:146/2042(، 
رقم:  )الدارمي، 1286/2،  له  وترجم  الطعام(،  ألهل 
إذا  الطعام  لصاحب  الدعاء  فقال: )ابب   ،)2065
أطعم(، وترجم له )الرتمذي، 173/6، رقم: 3893( 
فقال: )ابٌب يف دعاِء الضَّيف(، وترجم له يف الكربى 
)النسائي، 117/9، رقم: 10050(، فقال: )ما يقول 
إذا أكل عنده قوم(، وترجم له )ابن حبان، 109/12، 
رقم: 5297(، فقال: )ذكر ما يدعو الضيف ملن أكل 

طعامهم(. من 
: وحديث أنس بن مالك 

 ،)1813 رقم:   ،1111/2 )الدارمي،  له  ترجم 
فقال: )ابب دعاء الصائم ملن يفطر عنده(، وترجم له 
يف السنن )أبو داود، 661/5، رقم: 3854(، فقال: 
)ابب ما جاء يف الدعاء لَربِّ الطعام إذا ُأكل عنده(، 
وترجم له يف السنن الكربى )النسائي، 311/6، رقم: 
10055(، فقال: )الدعاء ملن أفطر عنده(، وترجم له 
رقم:   ،433 السين، ص:  )ابن  والليلة  اليوم  عمل  يف 
قوم(،  عند  أفطر  إذا  يقول  ما  فقال: )ابب   ،)482
رقم:   ،608/4 )البيهقي،  الكربى  السنن  له  وترجم 
أفطر  ملن  الصائم  به  يدعو  ما  فقال: )ابب   ،)8135

عنده(.
 : وحديث عبدهللا بن سرجس 

ترجم له يف الكربى )النسائي، 117/9، 10054(، 
فقال: )ما يقول إذا أكل عنده قوم(.

وكذلك تراجم الذين صنفوا يف عمل اليوم والليلة: 
)النسائي، 1421هـ، ص:  اليوم والليلة  ففي عمل 
أكل  إذا  يقول  )ما  فقال:  اباًب  بوََّب   ،)276 _274
عنده قوم(، مث ساق حتته حديث عبدهللا بن ُبْسر، مثَّ 
أعقبه بباب: )ما يقول إذا أفطر عند أهل بيت(، وساق 
عمل  له يف  وبوب   ، مالك  بن  أنس  حتته حديث 
فقال:  اباًب   ،)427 ص:  السين،  )ابن  والليلة  واليوم 

)ابب ما يقول إذا أكل عند قوم(.
وكذلك تراجم الذين صنفوا يف األذكار:

اباًب  بوََّب   ،)237 ص:  )النووي،  أذكار  ففي 
إذا  الطَّعام  ألهل  والضيَف  املدعّو  دعاِء  فقال: )ابُب 
تيمية،  )ابن  الطيب  الَكِلِم  يف  وعقد  أكله(،  من  فـَرََغ 
فصاًل   ،)193_192 رقم:   ،152 ص:  1977م، 
فقال: )يف الضيف وحنوه(، وساق حتته حديث عبدهللا 
بن ُبْسر، وأنس بن مالك، وعقد يف الوابل الصيب )ابن 
ِذْكِر  )يف  فقال:  فصاًل  القيم، 1999م، ص: 237( 

بقوم(. نزل  إذا  الضيِف 
وغري  املسندة،  الكتب  أصحاب  من  العدد  فهذا 
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إليه  املسندة، وما اختاره ُشرَّاح األحاديث، وما ذهب 
الدعاء  مشروعية  على  يدلُّ  واحملققني،  األئمة  بعض 
الكثرةما  من  وهم  عنده،  طعم  إذا  الطعام  لصاحب 
يف  يتفاوتون  والناُس  وخمالفتهم،  ختطئتهم  معه  يصعُب 
اجتهاده،  له  وكٌل  واألحكام،  الفوائد  واستنباط  انتزاع 
فاملصيب ُيِصيُب أجرين يف اجتهاده، واملخطئ ُيِصيُب 

الرشاد. سبيل  إىل  اهلادي  وهللا  واحًدا،  أجرًا 
اخلامتة:

أمحد ريب وهو للحمد أهل على ما أنعم به علىَّ من 
إتام هذا البحث، فله احلمد أواًل وآخرًا، وظاهرًا وابطًنا 
على نعمه اليت ال حُتصى، وفضله الذي ال ُيستقصى، 
وأسأله أْن يرزقين فيه التوفيق والسداد، وأن جيعله خالًصا 
النعيم،  الكرمي، ومقراًب ابلفوز إىل جناته جنات  لوجهه 
وقارئه،  به كاتبه،  ينفع  وأن  القبول،  له  ُيكتب  وأْن 
وانشره، وهذه بعض النتائج اليت ظهرت يل من خالل 

األحاديث: دراسة هذه 
1_ بلغت أحاديث الدراسة سبعة أحاديث - فيما 
وقفت عليه- وهي متفاوتة يف درجاهتا، فمنها: ما هو 
مسلم-  صحيح  وهو   - الصحيح  درجات  أعلى  يف 

ومنها ما هو خارجه.
2_ حديث أنس بن مالك نصٌّ يف حمل النِّزاع، وما 
كان من أحاديث الدراسة غري صريح يف الداللة على 
الدعاء لصاحب الطعام بعد أْن يطعم عنده، فاألصَل 

يف الدعاء لصاحب الطعام أنَّه مشروع.
3_ تراجم أصحاب املصنفات تدلُّ على مشروعية 

الدعاء لصاحب الطعام إذا َطِعَم عنده.
أحاديث  من  األحاديث  شرَّاح  بعض  استنبط   _4
َطِعَم  إذا  الطعام  لصاحب  الدعاء  مشروعية  الدراسة 
عنده، وهو ما ذهب إليه بعض أئمة املذاهب واحملققني.
5_ الدعاء لصاحب الطعام هو من ابب املكافئة، 

فـَُيْدعى له بعد أْن َيْطَعَم عنده. 
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.

ثبت املصادر واملراجع
غريب  يف  النهاية  )1427هـ(،  املبارك،  األثري،  ابن 
املعرفة. دار  بريوت،  ط2،  واألثر،  احلديث 

املراسيل،  )1418هـ(،  عبدالرمحن،  حامت،  أيب  ابن 
الرسالة. مؤسسة  بريوت،  ط2، 

ابن أيب حامت، عبدالرمحن، )1427هـ(، كتاب العلل، 
ط1، الرايض، مطابع احلميضي.

ابن أيب حامت، عبدالرمحن، )1271هـ(، اجلرح والتعديل، 
ط1، بريوت، مصورة دار الكتب العلمية.

 ابن أيب خيثمة، أبو بكر، )1427هـ(، التاريخ الكبري، 
ط1، القاهرة، الفاروق احلديثة.

املصنف، ط1،  )1427هـ(،  أيب شيبة، عبدهللا،  ابن 
قرطبة. دار  بريوت، 

الرازي،  لتمام  الفوائد،  )1412هـ(،  متام،  البجلي، 
الرشد. مكتبة  الرايض،  ط1، 

ط1،  الكبري،  التاريخ  )1440هـ(،  حممد،  البخاري، 
املتميز. الناشر  الرايض، 

أليب  الربذعي  )1430هـ(، سؤاالت  الربذعي، سعيد، 
والكذابني  الضعفاء  كتاب  الرازي، وهو  زرعة 
الفاروق  مكتبة  القاهرة،  ط1،  واملرتوكني، 

احلديثة. 
البزار، أمحد، )1430هـ(، مسند البزار - املنشور ابسم 
مكتبة  املنورة،  املدينة  ط1،  الزخار-،  البحر 

واحلكم. العلوم 
تقريب  يف  اإلحسان  )1414هـ(،  حممد،  الُبسيت، 
مؤسسة  بريوت،  ط2،  حبان،  ابن  صحيح 

الرسالة. 
ابن بطال، علي، )1423هـ(، شرح صحيح البخاري، 

ط2، الرايض، مكتبة الرشد.
هتذيب  إكمال  )1422هـ  (،  مغلطاي،  البكجري، 
القاهرة،  ط1،  الرجال،  أمساء  يف  الكمال 
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والنشر. للطباعة  احلديثة  الفاروق 
البهويت، منصور، )1421هـ(، كشاف القناع على منت 
العدل ابململكة  وزارة  الرايض،  اإلقناع، ط1، 

العربية السعودية.
ط1،  الكبري،  السنن  )1429هـ(،  أمحد،  البيهقي، 

احلديث. دار  القاهرة، 
	سنن  الكبري  اجلامع  )1430هـ(،  حممد،  الرتمذي، 

الرسالة.  دار  دمشق،  ط1،  الرتمذي-، 
الكبري،  الرتمذي  علل  )1428هـ(،  حممد،  الرتمذي، 

العثمانية. الدار  عمَّان،  ط1، 
احلاكم، حممد، )1404هـ(، سؤاالت احلاكم النيسابوري 

للدارقطين، ط1، الرايض، مكتبة املعارف.
احلديث،  علوم  معرفة  )1397هـ(،  حممد،  احلاكم، 

العلمية. الكتب  دار  بريوت،  ط2، 
احلاكم، حممد، )1435هـ(، املستدرك على الصحيحني، 

ط1، القاهرة، دار التأصيل. 
الثقات، ط1، اهلند،  ابن حبان، حممد، )1393هـ(، 

دائرة املعارف العثمانية حبيدر آابد الدكن.
من  اجملروحني  )1439هـ(، كتاب  ابن حبان، حممد، 
بريوت،  ط1،  واملرتوكني،  والضعفاء  احملدثني 

اللؤلؤة. دار 
ابن حجر، أمحد، )1415هـ(، إحتاف املهرة ابلفوائد 
املبتكرة من أطراف العشرة، ط1، املدينة املنورة، 
الشريف  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع 
ابلتعاون مع مركز خدمة السنة والسرية النبوية.
ابن حجر، أمحد، )1419هـ(، املطالب العالية بزوائد 
املسانيد الثمانية، ط1، الرايض، دار العاصمة.

ابن حجر، أمحد، )1422هـ(، تعريف أهل التقديس 
الرايض،  ط3،  ابلتدليس،  املوصوفني  مبراتب 

احلميضي. مطابع 
ابن حجر، أمحد، )1430هـ(، تقريب التهذيب، ط2، 

بريوت، دار اليسر، ودار قرطبة.

التهذيب،  هتذيب  )1329هـ(،  أمحد،  حجر،  ابن 
الرسالة. مؤسسة  بريوت،  ط1، 

بشرح  الباري  فتح  )1427هـ(،  أمحد،  حجر،  ابن 
طيبة.  دار  الرايض:  ط1،  البخاري،  صحيح 
ط1،  امليزان،  لسان  )1432هـ(،  أمحد،  حجر،  ابن 

اإلسالمية. البشائر  دار  بريوت، 
ابن حجر، أمحد، )1429هـ(، نتائج األفكار، ط2، 

دمشق-بريوت: دار ابن كثري.
ومعرفة  العلل  كتاب  )1427هـ(،  أمحد،  حنبل،  ابن 
دار  الرايض،  عبدهللا-، ط2،  الرجال 	رواية 

القبس.
ابن حنبل، أمحد، )1421هـ(، مسند أمحد بن حنبل، 

ط1، بريوت، مؤسسة الرسالة.
ابن حنبل، أمحد، )1427هـ(، العلل ومعرفة الرجال، 
دار  القاهرة،  ط1،  وغريه-،  ْرَوذي 

َ
امل -رواية 

أمحد. اإلمام 
اجلنيد،  ابن  سؤاالت  )1408هـ(،  إبراهيم،  اخلتلي، 
أليب زكراي حيىي بن معني، ط1، املدينة املنورة، 

الدار.  مكتبة 
ط1،  بغداد،  اتريخ  )1422هـ(،  أمحد،  اخلطيب، 

اإلسالمي. الغرب  دار  بريوت، 
واملرتوكون،  الضعفاء  )1434هـ(،  علي،  الدارقطين، 

احلديثة. الفاروق  القاهرة،  ط1، 
يف  الواردة  العلل  )1405هـ(،  علي،  الدارقطين، 
طيبة. دار  الرايض،  ط1،  النبوية،  األحاديث 
الدارمي  مسند  هـ(،   1412( عبدهللا،  الدارمي، 
الرايض،  الدارمي-، ط1،  سنن  بـ  -املعروف 

والتوزيع. للنشر  املغين  دار 
أبو داود، سليمان، )1430هـ(، كتاب السنن، ط1، 

دمشق، الرسالة العاملية. 
الذهيب، حممد، )1430هـ(، الكاشف يف معرفة من له 
املدينة،  الستة، ط2، جدة،  الكتب  رواية يف 
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دار املنهاج ودار اليسر.
َوَوفيات  اإلسالم  اتريخ  )2003م(،  حممد،  الذهيب، 
الغرب  دار  املشاهري واألعالم، ط1، بريوت، 

اإلسالمي.
الذهيب، حممد، )1438هـ(، ديوان الضعفاء واملرتوكني، 

ط1، بريوت، دار البشائر اإلسالمية.
نقد  يف  االعتدال  ميزان  )1430هـ(،  حممد،  الذهيب، 

العاملية. الرسالة  دمشق،  ط1،  الرجال، 
علل  شرح  )1421هـ(،  عبدالرمحن،  رجب،  ابن 

العطاء. دار  الرايض،  ط1،  الرتمذي، 
ابن رسالن، أمحد، )1437هـ(، شرح سنن أيب داود، 
العلمي  للبحث  الفالح  دار  مصر،  ط1، 

الرتاث. وحتقيق 
أبو زرعة، عبدالرمحن، اتريخ أيب زرعة الدمشقي، ط1، 

دمشق، جممع اللغة العربية بدمشق.
السجستاين، سليمان، )1414هـ(، سؤاالت أيب داود 
لإلمام أمحد، ط1، املدينة املنورة، مكتبة العلوم 

واحلكم.
السجستاين، سليمان، )1418هـ(، سؤاالت أيب عبيد 
مكة  ط1،  السجستاين،  داود  أاب  اآلجري 
املكرمة- بريوت، مكتبة االستقامة - ومؤسسة 

الراين.
ًابن سعد، حممد، )1421هـ(، الطبقات الكبري، ط1، 

القاهرة: مكتبة اخلاجني.
ابن السين، أمحد، )2010م(، عمل اليوم والليلة، ط1، 
للثقافة اإلسالمية  القبلة  جدة - بريوت، دار 

ومؤسسة علوم القرآن.
الرزاق، )1403هـ(، املصنف، ط2،  الصنعاين، عبد 

اإلسالمي.  املكتب  بريوت، 
ابن طاهر، حممد، )1428هـ(، أطراف الغرائب واألفراد 
من حديث رسول هللا ، ط1، الرايض، دار 

التدمرية.

الطرباين، سليمان، )1413هـ(، الدعاء، ط1، بريوت، 
دار الكتب العلمية.

األوسط،  املعجم  )1415هـ(،  سليمان،  الطرباين، 
احلرمني. دار  القاهرة،  ط1، 

الطرباين، سليمان، )1415هـ(، املعجم الكبري، ط1، 
القاهرة، مكتبة ابن تيمية. 

الكامل يف ضعفاء  )1439هـ(،  عبدهللا،  عدي،  ابن 
الرشد. مكتبة  الرايض،  ط3،  الرجال، 

محل  عن  املغين  )1426هـ(،  عبدالرحيم،  العراقي، 
األسفار يف األسفار يف ختريج ما يف اإلحياء 

حزم. ابن  دار  بريوت،  ط1،  األخبار،  من 
ابن عساكر، علي، )1415هـ(، اتريخ دمشق، ط1، 

بريوت، دار الفكر للطباعة والنشر. 
ابن عساكر، علي، )1421هـ(، معجم الشيوخ، ط1، 

دمشق، دار البشائر.
الضعفاء، ط2،  )1437هـ(، كتاب  العقيلي، حممد، 

الرشد. الرايض، دار 
العالئي، صالح الدين، )1440هـ(، جامع التحصيل 
دار  الرايض،  ط1،  املراسيل،  أحكام  يف 

األفهام.
الفسوي، يعقوب، )1401هـ(، املعرفة والتاريخ، ط2، 

بريت، مؤسسة الرسالة.
احمليط،  القاموس  )1426هـ(،  حممد،  الفريوزآابدي، 
ط8، بريوت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 

والتوزيع.
الفيومي، أمحد، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، 

بريوت، املكتبة العلمية.
من  أشكل  ملا  املفهم  )1417هـ(،  أمحد،  القرطيب، 
 – دمشق  ط1،  مسلم،  كتاب  تلخيص 

ابن كثري. دار  بريوت، 
القشريي، مسلم، )1374هـ(، صحيح مسلم، ط1، 

املكتبة اإلسالمية. إستانبول: 
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ابن القيم، حممد، )1415هـ(، زاد املعاد يف هدي خري 
العباد، ط27، بريوت، مؤسسة الرسالة.

ابن ماجه، حممد، )1430هـ(، سنن ابن ماجه، ط1، 
دمشق: دار الرسالة.

ابن املديين، علي، )1426هـ(، علل احلديث ومعرفة 
الرجال، ط1، الدمام، دار ابن اجلوزي.

املزي، يوسف، )1431هـ(، هتذيب الكمال يف أمساء 
الرجال، ط2، بريوت، مؤسسة الرسالة.

ختريج  يف  املنري  البدر  )1430هـ(،  عمر،  امللقن،  ابن 
دار  الرايض،  ط1،  الكبري،  الشرح  أحاديث 

العاصمة.
ابن امللقن، عمر، )1429هـ(، التوضيح لشرح اجلامع 

الصحيح، ط1، دمشق، دار النوادر.
الدارمي عن  عثمان بن سعيد  اتريخ  ابن معني، حيىي، 
دار  بن معني،  ط1، دمشق،  أيب زكراي حيىي 

للرتاث. املأمون 
ط1،  الكربى،  السنن  )1421هـ(،  أمحد،  النسائي، 

الرسالة. مؤسسة  بريوت، 

النسائي، أمحد، )1406هـ(، اجملتىب من السنن -السنن 
املطبوعات  مكتب  حلب،  ط2،  الصغرى-، 

اإلسالمية. 
النسائي، أمحد، )1421هـ(، عمل اليوم والليلة، ط1، 

دمشق، دار الكلم الطيب.
بريوت،  املهذب،  اجملموع شرح  الدين،  النووي، حميي 

الفكر. دار 
ط1،  األذكار،  )1414هـ(،  الدين،  حمي  النووي، 

والنشر. للطباعة  الفكر  دار  بريوت، 
النووي، حميي الدين، )1392هـ(، املنهاج شرح صحيح 
إحياء  دار  بريوت،  احلجاج، ط2،  بن  مسلم 

الرتاث العريب. 
بفوائد  املعلم  إكمال  )1419هـ(،  عياض،  اليحصيب، 

الوفاء. مسلم، ط1، مصر، دار 
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املشكالت اليت تواجه الشباب اجلامعي املشاركني يف األعمال التطوعية ابململكة العربية السعودية

 د. أمحد بن انصر عبدهللا آل مقبل
األستاذ املساعد بقسم االجتماع واخلدمة االجتماعية- كلية العلوم االجتماعية- جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

The Obstacles facing university students during volunteer work in Saudi Arabia 
Dr. Ahmed Nasser Almogbel

Assistant Professor, Department of Sociology and Social Work, Faculty of Social Sciences, Imam Muham-
mad Bin Saud Islamic University

 الكلمات املفتاحية: املشكالت، املشاركة، العمل التطوعي.
اإلدارية  املشكالت  حتديد  إىل  الدراسة  هدفت  امللخص: 
الثقافية والتعليمية اليت  واالجتماعية واالقتصادية، وكذلك املشكالت 
تواجه الشباب اجلامعي املشاركني يف األعمال التطوعية ابململكة العربية 
السعودية، وهذه الدراسة من الدراسات الوصفية واليت اعتمدت على 
منهج املسح االجتماعي ابلعينة، وذلك لعينة من الطالب الذكور يف 
التطوعية؛ حيث يبلغ  العلوم االجتماعية املشاركني يف األعمال  كلية 
جمتمع الدراسة )3930( طالًبا، واشتملت عينة الدراسة على )290( 
طالًبا جامعًيا، وقد اعتمدت الدراسة على أداة االستبانة. وقد أكَّدت 
الشباب  تواجه  وتنظيمية  إدارية  مشكالت  هناك  أنَّ  الدراسة  نتائج 
املشاركني يف األعمال التطوعية، من أبرزها عدم وجود برامج تدريبية 
الشباب من  تواجه  اجتماعية  تصقل مهاراهتم، وأن هناك مشكالت 
االجتماعية،  قدراهتم  للمتطوعني إلظهار  الفرصة  إاتحة  عدم  أبرزها، 
من  الشباب  التطوعية حيرم  االجتماعية  املعرفة ابملؤسسات  عدم  وأنَّ 
اقتصادية  مشكالت  هناك  التطوعية. كذلك  األعمال  يف  املشاركة 
كان من أبرزها أن الشباب يفضل العمل احلكومي ذو العائد املادي 
على املشاركة يف األعمال التطوعية. أمَّا املشكالت الثقافية والتعليمية 
كان أبرزها أنَّ اجلامعة ال تعطي امتيازات للشباب املشارك يف العمل 
وفًقا  التطوعي  العمل  لتنظيم  آلية  وضع  املبحوثون  ويقرتح  التطوعي. 
لتعليمات الوزارة املختصة، وإقامة دورات تدريبية للشباب املقبلني على 
الشباب  لتعليم  برامج  بوضع  الدراسة  أوصت  وقد  التطوعي.  العمل 
التطوعية،  للمشاركات  االجتماعية  مهاراهتم  وتنمية  التطوعي  العمل 
وتسليط الضوء إعالمًيا على مناذج من مشاركات الشباب يف جماالت 

العمل التطوعي.

 Keywords: Problems,Participation, Volunteerism.
Abstract: This study aims to identify the administra-

tive, social and economic problems, as well as the cultural 
& educational problems faced by university students par-
ticipating in voluntarily work, in Saudi Arabia. This study 
is a descriptive study, using the social survey method, for 
male students in all departments of the Faculty of Social 
Sciences, which are participating in volunteer work. The 
study community is 3,930 students and the sample of this 
study is 290.

The study tool was the questionnaire. The study has 
found that there are administrative & organizational prob-
lems facing students participating in volunteer work, such 
as there are no training programmers that hone their skills, 
and that some volunteer staff lack volunteering experience.

 The social problems facing students participating are 
the lack of opportunity for volunteers to demonstrate their 
social abilities. The ignorance of students in voluntary so-
cial institutions prohibits them from participating in volun-
teer work. 

The economic problems are that students prefer fi-
nancially returning government work to participating in 
voluntary work. Educational problems that the university 
does not give advantages to students participating in vol-
unteering. Students are proposing to establish a mechanism 
to organize volunteer work, and to conduct training courses 
for students coming to volunteer. This study recommended 
the development of programs to teach students to volunteer 
and develop their social skills for volunteer participation, 
and to shed light in the media of students participating in 
volunteer work.
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مقدمة الدراسة: 
يُعدُّ العمل التطوعي أحد وأهم ركائز العملية التنموية 
يف الدول املتقدمة والنامية كافة علي حدٍّ سواء؛ حيث 
إنَّه جمال خصب الستثمار أفضل للطاقات البشرية اليت 
تقوم علي سواعدها جهود التنمية جبانب أنه يعدُّ اباًب 
مهًما من أبواب العمل اجملتمعي، بل واملشاركة اجملتمعية 
للوطن، وإنه يعد  ينتج عنها منو للحس واالنتماء  اليت 
تقوم  اليت  واجلهود  التنموية  الفجوات  سدِّ  يف  أمهية  ذا 
هبا احلكومات يف كافة الدول، وخصوًصا يف ظل زايدة 
سكانية هائلة وضعف املوارد اليت من خالهلا ميكن تلبية 
هم  اجلامعي  الشباب  سيما  والشبابال  االحتياجات، 
الطاقة احليوية واجلهد الذي ال ينضب أبًدا، وهم وقود 
العمليات التنموية والسواعد القوية اليت يقوم عليها بناء 
األوطان، وهذا ما سعت إليه اململكة العربية السعودية 
من خالل رؤية اململكة 2030 وهو تطوير ودعم العمل 
التطوعي، إضافة إىل استغالل طاقات الشباب اجلامعي 
يف هذا العمل مبا يعود علي الوطن ابلنفع العام، وهذا ما 

سوف نستعرضه عرب الصفحات اآلتية.
مشكلة الدراسة:

عملية  مرتكزات  أهم  من  التطوعي  العمل  يعدُّ 
خالل  من  واليت  واالقتصادية،  االجتماعية  التنمية 
االجتماعية  األنشطة  يف  املسامهة  تتم  التطوعي  العمل 
واالقتصادية واجملتمعية، وغالًبا ما تكون علي شكل تكافل 
تنمية  يف  التطوعي  العمل  يساهم  وكذلك  اجتماعي، 
واألزمات  الطوارئ  أوقات  واملساعدة يف  احمللي  اجملتمع 
والكوارث، والعمل التطوعي يعدُّ أفضل استثمار وتفعيل 
أعمارهم  اختالف  على  اجملتمع كافة  أفراد  لطاقات 
تعزيز  يف  التطوعي  العمل  يساهم  حيث  وخلفياهتم؛ 
االقتصادي  ورفع للمستوى  والروابط االجتماعية  القيم 
واالجتماعي وحتسني األحوال املعيشية للفئات احملرومة 

)رحال،2006م(.
وأساس  وعصب  عمود  هم  اجلامعي  والشباب 

النشاط والعمل التطوعي يف كل اجملتمعات، وخصوًصا 
السكان،  من  عريًضا  قطاًعا  الفئة  تلك  تشكل  عندما 
إذا  خصوًصا  للتطوع  حقيقًيا  عنصرًا  ميثلوا  أن  وميكن 
ولعملهم  هلم،  الالزمة  والثقافات  تزويدهم ابملهارات  مت 
ابلعمل التطوعي كوهنم العنصر املهم واألساسي يف بناء 
على  يقع  وكذلك  التنمية،  أهداف  وحتقيق  املستقبل 
وهنا  املستقبل  وحتدايت  صعوابت  مواجهة  عاتقهم 
نفسه،  الوقت  يف  وغاية  وسيلة  التطوعي  العمل  يعد 
ملردوده  خاصة  واجلامعية  عامة  التعليمية  املؤسسة  غاية 
أمام  وسيلة  وهو  الشباب،  على  واإلجيايب  االجتماعي 
اجملتمعات لتحقيق التقدم والرقي واالزدهار االقتصادي 
لتنمية  اإلسرتاتيجي  اخليار  يعدُّ  وهو  الرفاهية  وحتقيق 
وخربات  مهارات  وإكساهبم  اجلامعي  الشباب  قدرات 

2019م(. )حممد،  عملية 
الشباب  نسبة  فإنَّ  السعودية  العربية  اململكة  ويف 
الذين تقع أعمارهم بني 34:15 سنة تصل إىل ٪37 
العربية  اململكة  رؤية  وجاءت  السكان،  إمجايل  من 
السعودية لتمكني الشباب؛ ليكونوا قادرين علي حتمل 
مسؤولياهتم ومواجهة التحدايت واإلسهام يف بناء وطنهم 
وحتقيق أهداف التنمية املستدامة، وقد ركزت الرؤية علي 
داعًما  األمهية وعدَّته  وأولته  التطوعي  ابلعمل  االهتمام 
يف  اخنرطوا  الذين  نسبة  وكانت  احمللية،  التنمية  لعملية 
األعمال التطوعية ابلسعودية 14,3٪ فقط خالل العام 
مليون  لتستهدف  اململكة  رؤية  وجاءت  )2018م(، 

2019م(. 2030)الشعيب،  بنهاية  متطوع 
وقد أكَّدت دراسة الكبيسي )2014م( أنَّ الشباب 
والتحدايت  املشكالت  من  العديد  يواجهون  اجلامعي 
اليت تواجههم للعمل يف جمال العمل التطوعي، من أهم 
لرعاية  اثبتة  برامج  وجود  عدم  هي:  املشكالت  تلك 
املتطوعني وتنظيمهم، عدم فهم طبيعة العمل التطوعي 
الروتينية  التعقيدات  وكثرة  له،  امللحة  اجملتمع  وحاجة 
توفر  عدم  وكذلك  الفشل،  من  واخلوف  والبريوقراطية، 
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العمل  للممارسة  اجلامعي  للشباب  الكايف  الوقت 
التطوعي.

اخنراط  أنَّ  يرى  الباحث  فإنَّ  سبق  ما  على  وبناًء 
الشباب يف األعمال التطوعية يعدُّ من األمور املهمة جًدا 
ألي جمتمع وللشباب أنفسهم، والعمل التطوعي ابلنسبة 
وتوظيف  وحيويتهم  طاقاهتم  الستغالل  مهم  للشباب 
قدراهتم وشغل أوقات فراغهم فيما ينفعهم. كذلك فإنَّ 
يُنمِّي لديهم قيم املسؤولية االجتماعية  التطوعي  العمل 
وتنمية روح الوالء واالنتماء وحب الوطن، إال أنَّ هناك 
بعض املشكالت اليت يواجهها الشباب أثناء تطوعهم يف 
شىت األماكن، مما يؤثر على فعالية العمل التطوعي، ومما 
سبق تتحدد مشكلة الدراسة يف أنَّ الشباب يف اجملتمع 
واملشكالت  الصعوابت  من  العديد  يواجه  السعودي 
حتددت  ولذا  التطوعية؛  األعمال  يف  مشاركتهم  أثناء 
مشكلة الدراسة يف اإلجابة على التساؤل الرئيس اآليت: 
ما املشكالت اليت تواجه الشباب اجلامعي املشاركني يف 

األعمال التطوعية ألفراد العينة؟ 
أهداف الدراسة 

هتدف الدراسة احلالية لتحقيق هدف رئيس وهو: حتديد 
املشكالت اليت تواجه الشباب اجلامعي للمشاركني يف 
األعمال التطوعية ألفراد العينة، وتنبثق من هذا اهلدف 

أهداف فرعية مؤداها:
تواجه . 	 اليت  والتنظيمية  اإلدارية  املشكالت  حتديد 

العينة. التطوعية ألفراد  األعمال  املشاركني يف  الشباب 
الشباب 	.أ تواجه  اليت  االجتماعية  املشكالت   حتديد 

العينة. ألفراد  التطوعية  اإلعمال  يف  املشاركني 
الشباب . 	 تواجه  اليت  االقتصادية  املشكالت  حتديد 

العينة. ألفراد  التطوعية  األعمال  يف  املشاركني 
تواجه 	.أ اليت  والتعليمية  الثقافية  املشكالت  حتديد   

العينة. التطوعية ألفراد  األعمال  املشاركني يف  الشباب 
حتديد املقرتحات اليت ميكن أن تساعد يف التعامل مع . 	

التعامل مع املشكالت اليت تواجه الشباب املشاركني يف 

العمل التطوعي.
تساؤالت الدراسة: 

ما املشكالت اإلدارية والتنظيمية اليت تواجه الشباب 	.أ
املشاركني يف األعمال التطوعية ألفراد العينة؟

الشباب 	.أ تواجه  اليت  االجتماعية  املشكالت  ما 
العينة؟ ألفراد  التطوعية  األعمال  يف  املشاركني 

الشباب 	.أ تواجه  اليت  االقتصادية  املشكالت  ما   
العينة؟  ألفراد  التطوعية  األعمال  يف  املشاركني 

 ما املشكالت الثقافية والتعليمية اليت تواجه الشباب 	.أ
املشاركني يف األعمال التطوعية ألفراد العينة؟

 ما املقرتحات اليت ميكن أن تساعد يف التعامل مع 	.أ
العمل  يف  املشاركني  الشباب  تواجه  اليت  املشكالت 

التطوعي؟
أمهية الدراسة 

أ. األمهية النظرية:
قد تساهم هذه الدراسة يف زايدة الرصيد املعريف يف 	.أ

هذا اجملال ابلرغم من وجود دراسات تناولت موضوعات 
يف  حبثت  اليت  الدراسات  أنَّ  إال  التطوعي،  العمل 
املشكالت واملعوقات اليت وقفت أمام الشباب اجلامعي 

قليلة نسبًيا. التطوعي تعدُّ  العمل  أداء  أثناء 
أمهية دور العمل التطوعي يف اجملتمع يف التكامل مع 	.أ

املؤسسات احلكومة واخلاصة.
قد تكون هذه الدراسة نواة لدراسات أخرى مشاهبة 	.أ

أو  السن  أو كبار  اجلامعيات  الطالبات  على  مطبقة 
املتقاعدين.

خالل 	.أ من   0302 اململكة  رؤية  تفعيل  حماولة 
احلالية كجهد  الدراسة  وأتيت  والبحوث،  الدراسات 
اجملتمع  تنمية  يف  واستغالهلا  الرؤية  تلك  تفعيل  حملاولة 
ابستغالل رأس املال البشري هلم والفاعل وهم الشباب.

ب. األمهية العملية:
تفيد 	.أ وحتليلية  إحصائية  نتائج  إىل  التوصل  حماولة 

الكشف  يف  السعودية  العربية  ابململكة  القرار  صانعي 



 د. أمحد بن انصر عبدهللا آل مقبل: املشكالت اليت تواجه الشباب اجلامعي املشاركني يف األعمال التطوعية ...228

عن املشكالت اليت تواجه الشباب يف العمل التطوعي 
املشكالت. تلك  حلل  وبرامج  خطط  ووضع 

فئات 	.أ من  مهمة جًدا  فئة  تناولت  الدراسة  أنَّ هذه 
فئة  أهم  يعدون  الذين  اجلامعات  شباب  وهم  اجملتمع 
وطاقاهتم  املتعددة  وقدراهتم  حليويتهم  نظرًا  ابجملتمع، 

العمرية. الرتكيبة  يف  الكربى  النسبة  أهنم  السيما 
قد تسهم الدراسة احلالية يف اخلروج ببعض املقرتحات . 	

تفعيل  أجل  من  إليها  التوصل  ميكن  اليت  والتوصيات 
التطوعي يف اجملتمع السعودي. العمل 

حدود الدراسة:
تتمثل حدود الدراسة يف اآليت:

احلدود املكانية: وتتمثل يف مجيع أقسام كلية العلوم 	.أ
اإلسالمية،  بن سعود  اإلمام حممد  جبامعة  االجتماعية 
علم  وقسم  االجتماعية،  واخلدمة  االجتماع  قسم  وهي 
النفس، وقسم التاريخ واحلضارة، وقسم نظم املعلومات 

اجلغرافية.
احلدود الزمانية: مت تطبيق الدراسة يف الفصل الدراسي . 	

الثاين من العام 1441	 1442هـ.
الذكور  الطالب  يف  وتتمثل  البشرية:  احلدود 
املستوى  إىل  األول  املستوى  من  الدراسة  املنتظمني يف 
الثامن يف مرحلة البكالوريوس يف مجيع أقسام كلية العلوم 
اإلسالمية  سعود  بن  حممد  اإلمام  جبامعة  االجتماعية 
املشاركني يف األعمال التطوعية، ممن وصلتهم االستبانة 

طالًبا.  )290( وعددهم  بتعبئتها  وقاموا 
مفاهيم الدراسة: 

تقوم الدراسة احلالية على مفاهيم أساسية هي:
1. مفهوم العمل التطوعي:

يُعرَّف العمل التطوعي أبنَّه تلك اجلهود اليت تقوم هبا 
وينفذها أفراد ومجاعات دون انتظار مقابل مادي لتقدمي 
احلكومية  املؤسسات  إطار  خارج  إنسانية  خدمات 

 .  )Barker, 2008(
من  تُبذل  اليت  اإلنسانية  اجلهود  أبنه:  يُعرَّف  كما 

أعضاء اجملتمع سواًء بصورة فردية أو مجاعية ويقوم بصفة 
أساسية على الرغبة والدافع الذايت سواًء كان هذا الدافع 
حتقيق  إىل  املتطوع  يهدف  وال  شعوراًي  ال  أو  شعوراًي 
مقابل مادي ابكتساب شعور االنتماء للمجتمع وحتمل 
املسؤولية اليت تسهم يف تلبية احتياجات اجتماعية ملحة 
منها  يعاين  اليت  املهمة  القضااي  من  قضية  خدمة  أو 

)خاطر، 2010م(. اجملتمع 
الدراسة  هذه  يف  إجرائًيا  التطوعي  العمل  ويُعرَّف   
أبنه: كل اجلهود واألعمال التطوعية اليت ينفذها الشباب 
تنمية  يف  للمسامهة  السعودية  العربية  ابململكة  اجلامعي 

اجملتمع دون انتظار مقابل مادي.
2. مفهوم املشاركة: 

مبعين  )أشرك(  الفعل  من  مشتقة  لغة  هي  املشاركة 
)أدخل( ويقال أشركه يف األمر أي أدخله فيه ويشاركه 
Partici-) )أي كان شريكه، وتقابل يف اللغة اإلجنليزية 
pation اليت تعين اشرتاك أو قاسم، واملشاركة هي عملية 

جمتمعاهتم،  تنمية  يف  األفراد  خالهلا  من  يسهم  أنشطة 
اإلنسان  وجود  عن  التعبري  أشكال  من  شكل  وهي 
وشعوره أبنه ميثل قيمة يف جمتمعه ويدين ابلوالء واالنتماء 

2013م(. )جوان،  لوطنه 
أعمال  األفراد إبرادهتم يف  إسهام  تعين عملية  وهي 
هتم اجلماعة وتزيد من فرصها يف وضع واستغالل املوارد 
املعيشية  ظروفهم  تنمية  إىل  تؤدي  أن  شاهنا  من  اليت 

2015م(. للتنمية،  تكامل  )مؤسسة 
اجلهود  جمموعة  أبهنا:  إجرائًيا  ابملشاركة  ويقصد 
التنمية  عملية  يف  اجلامعي  الشباب  قبل  من  املبذولة 
التطوعي  العمل  يف  املشاركة  خالل  من  االجتماعية 

السعودي. اجملتمع  تنمية  هبدف 
3. مفهوم املشكالت:

يواجه  موقف  أهنا:  إىل  املشكالت  مفهوم  ُيشري 
الشخص وتعجز قدرته على مواجهته بفاعلية، مما يعوق 
أدائه لبعض وظائفه االجتماعية، واملشكلة االجتماعية 
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قد تكون فردية أو مجاعية أو جمتمعية، وهي مفارقات 
حبيث  الواقعية؛  واألوضاع  املرغوبة  املستوايت  بني 
مرغوبة  بطريقة  األمور  لسري  وتعطياًل  اضطرااًب  تثل 

)الدخيل،2012م(.
واملشكلة االجتماعية أيًضا تعين موقف يؤثر يف عدد 
من األفراد؛ حبيث يعتقدون أو يعتقد اآلخرون أبنَّ هذا 
املوقف هو مصدر الصعوابت، وهكذا تصبح املشكلة 
االجتماعية موقًفا موضوعًيا من انحية، وتفسريًا ذاتًيا من 

انحية أخرى )حممود، 2009م(. 
العقبات  جمموعة  أبهنا:  إجرائًيا  املشكلة  وتُعرَّف 
السعودي  اجلامعي  الشباب  تواجه  اليت  والصعوابت 
أثناء ممارسة العمل التطوعي ابململكة العربية السعودية، 
وتعيق مشاركته يف العملية التطوعية، وتلك املشكلة قد 
ثقافية  اقتصادية،  اجتماعية،  وتنظيمية،  )إدارية  تكون 

وتعليمية(.
أدبيات الدراسة:

أواًل: اإلطار النظري:
دور الشباب اجلامعي يف العمل التطوعي:

وهم  اجملتمعات  عماد كل  هم  اجلامعي  الشباب 
التنمية،  ودافعي خطط  التقدم  وحاملي  املستقبل  قادة 
اجملتمع  تنمية  عمليات  من  يتجزأ  ال  جزء  والشباب 
أبنَّ  )2018م(  اهلزاين  دراسة  أشارت  وقد  واستقراره. 
أكثر  وهم  جمتمع،  أي  يف  مميزة  فئة  اجلامعات  طالب 
التغري  مهًما من مصادر  الفئات حرية وعماًل ومصدرًا 
االجتماعي، وتتسم هذه الفئة ابلعطاء واإلنتاج واإلبداع 
بتلك  للقيام  مؤهلني  األصل  يف  وهم  اجملاالت  يف كل 

2019م(. )هاشم،  املسؤوليات 
ولتطوع الشباب أمهية خاصة يف البلدان اليت يسود 
السريع  االجتماعي  التغري  يؤدِّي  حيث  الشباب؛  فيها 
ويتطوع  والبطالة،  التقليدية  اهليكلية  البنية  فقدان  إىل 
الشباب بوقتهم ومهاراهتم لعدة أسباب مثل: األمل يف 
عامل أفضل، والرغبة يف اكتساب مهارات الزمة للعمل 

يف املستقبل، وإشغال الوقت واملسامهة يف تنمية اجملتمع 
 State of the World’s Volunteerism Report,(

.)2015

ويف عام 2003 ُوجدت دراسة ُأجريت يف بريطانيا 
أنَّ حوايل )42000( من طالب اجلامعة متطوعون يف 
أنشطة تطوعية أو من قبل احتاد الطالب يف اجلامعات. 
ويف استبانة ُنشرت بني طالب أربع جامعات بريطانية 
شارك فيه 3282 طالًبا، تبني أنَّ 15 ٪ من الطالب 
التطوعي،  العمل  األربع شاركوا يف  اجلامعات  يف مجيع 
و7٪ من الطالب قاموا بعمل تطوعي منظم من خالل 
جامعتهم، وأنَّ 11٪ من الطالب شاركوا بعمل تطوعي 

 .)Holdsworth,2010( خارج أروقة جامعاهتم
رؤية  وفق  فيه  الشباب  ومشاركة  التطوعي  والعمل 
2030 للمملكة العربية السعودية، يف صميم أولوايهتا؛ 
التنمية، واليت  لعجلة  الدافعة  القوة  الشباب  يعدُّ  حيث 
تسعها لتحقيق مليون متطوع. ويف اهلدف اإلسرتاتيجي 
العمل  بتشجيع  وهو خاص   )6,1,2( رقم  الرؤية  من 
التطوعي؛ حيث جاء فيه تشجيع مشاركة املواطنني يف 
النظامية  البنية  جاهزية  من  والتأكد  التطوعية  األنشطة 
إلجياد فرص تطوع أكثر وأفضل لزايدة عدد املتطوعني 
وإثراء جتارهبم وخلق أتثري على حياهتم وبيئاهتم وإكساهبم 
مهارات عملية تزيد من قدراهتم على إجياد فرص عمل 
القيمة االقتصادية للتطوع يف  مالئمة. وتشجيع ارتفاع 
اململكة للفرد من 0,6 رايل عام 2015 إىل 15 رايل 
عام 2020، وزايدة عدد املتطوعني من 22,924 ألف 
متطوع عام 2015، إىل 300000 ألف متطوع خالل 
عام 2020 )برانمج التحول الوطين ورؤية 2030(. 

أمهية العمل التطوعي يف تنمية وتقدم اجملتمع:
على  يعمل  يف كونه  التطوعي  العمل  أمهية  تكمن 
إليه  تقدم  املتطوع، وكذلك من  لدى  تنمية اإلحساس 
للمجتمع ويعمل على  للوطن والوالء  اخلدمة ابالنتماء 
تقوية الروابط االجتماعية والعالقات بني فئات اجملتمع 
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.)242 2018م،  والشجريي،  )صباح  املختلفة 
أهم  من  والتطوعي  التنموي  االجتماعي  فالعمل 
مبكانة  النهوض  يف  للمشاركة  املستخدمة  الوسائل 
مرتكزات  أهم  من  وهو  احلايل.  العصر  يف  اجملتمعات 
التنمية االجتماعية واالقتصادية، بل يعدُّ أهم مرتكزات 

)عمر،1440هـ(. الشامل  مبفهومها  التنمية 
بصورة  تعتمد  اجملتمع  تنمية  أنَّ  فيه  شك  ال  ومما 
تقوم على  أن  اليت جيب  املواطنني  رئيسة على مشاركة 
املشاركني  قبل  من  التطوعي  واالستعداد  الرغبة  أساس 
املشاركة  فمنها  متعددة،  صورًا  املشاركة  هذه  وأتخذ 
والتطوع ابملال أو الرأي أو اخلربة أو بذل اجلهد، كما أنَّ 
املشاركة التطوعية أصحبت جمااًل كبريًا ميكن أن يشارك 
فيه طوائف كثرية من اجملتمع واملسامهة فيه وفق قدراهتم. 
ويشكل مفهوم العمل التطوعي مبحثًا مهًما أساسًيا يف 
علم االجتماع، ولقد جاء يف قاموس علم االجتماع أنَّ 
العمل التطوعي هو من الطرق النظامية اليت تستعمل يف 
تقدمي العون واملساعدة ملن حيتاج إليها والذين ال ميكنهم 
أبنفسهم  احلياتية  وأزماهتم  مشكالهتم  على  التغلب 

2013م(.  )اخلدام، 
وأيخذ العمل التطوعي أمهيته للعديد من األسباب 

منها على سبيل املثال ال احلصر: 
أحد 	.أ وهو  للفرد  القيمي  النسق  يف  يؤثر  التطوع 

املؤشرات اليت تدل على مستوى نضج الشعور ابملواطنة 
للوطن.  واالنتماء 

التطوع يقوم بتعبئة الطاقات البشرية واملادية وحيوهلا 
إىل طاقات قوية وعمل تنموي مثمر )عمر،1440هـ(. 

األجر من هللا 	.أ احتساب  على  للتعود  فتح ابب  فيه 
تعاىل. 

هو فرصة كبرية ومهمة لتبادل اخلربات الكثرية واملفيدة 	.أ
من خالل التعامل مع اآلخرين. 

يساعد العمل التطوعي املتطوع على اكتساب احرتام 
وتقدير من قبل أفراد اجملتمع )خرويب، 2016(.

ومن أهم آاثره على اجملتمع:
تنموية 	.أ الكثري من األموال لصرفها يف مشاريع  توفري 

اجملتمع.   ختدم 
املتطوعني مبا يعكس جودة . 	 املنافسة بني  تنمية روح 

اخلدمات املقدمة من قبل املتطوعني )املالكي، 2010(.
ويسعى املتطوعون من خالل تطوعهم إلشباع عدة 
دوافع ذاتية ومنها شعور الفرد أبنه جيب أن يكون أكثر 
إجيابية يف اجملتمع، ورغبة املتطوعني يف تعلم مهارات ذاتية 
تعني املتطوعني، وخصوًصا الشباب لتعلم مهارات معينة 
ومهمة تساعدهم يف احلياة املستقبلية مثل: مهارات حل 
 Hamzah,( اآلخرين  مع  التواصل  ومهارات  املشكلة، 

.)et al, 2016

الفكرية،  الدوافع  هي  التطوع  دوافع  من  كذلك 
وترتبط بقناعة الفرد أبفكار ومفاهيم معينة مثل ضرورة 
املشاركة الفعالة يف تغري الواقع االجتماعي لألفضل وأداء 

)عمر،1440هـ(. للمجتمع  إصالح  رسالة 
اثنًيا: النظرايت املوجَّهة للدراسة:

تنطلق الدراسة احلالية من نظريتني، مها:
1. نظرية األعمدة املتوازية:

تقوم علي فكرة مؤداها  املتوازية  األعمدة  نظرية  إنَّ 
بتنفيذ  الشعوب  أمام  تتعهد  احلكومات  من  أنَّ كثريًا 
مع  تستطيع  ال  قد  للرعاية  ضخمة  وبرامج  خطط 
هذه  وتنادي  بتحقيقها،  تفي  أن  املتواضعة  إمكاانهتا 
ما  تؤدِّي  أن  التطوعية  اهليئات  النظرية أبنه جيب علي 
ميكنها أتديته للحاالت اليت ترعاها وأن مسؤولياهتا هي 
رعاية احلاالت اليت تتقدم هلا الرعاية كمثال ما تقوم به 
اهليئات احلكومية، وتفيد النظرية أيًضا أبنه ال ميكن ألي 
جمتمع القيام بتحقيق الرفاهية اجملتمعية بغري وجود شراكة 
وتعاون وتضامن بني األجهزة احلكومية من جانب وبني 
اهليئات األهلية من جانب آخر فكالمها متمم لآلخر، 
شريطة أنه ينبغي أال تتكرر اخلدمات اليت تقدم للناس 
مع  تتعارض  وال  واألهلية  احلكومية  اجلهتني  من كلتا 
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2014م(. )أقطم،  البعض  بعضهما 
جيب  الدولة  أنَّ  أساس  على  تقوم  النظرية  فهذه 
الرعاية  جمال  يف  هبا  تعمل  اليت  القطاعات  حتدد  أن 
االجتماعية، وعلى القطاع األهلي أن يقوم بسد الفراغ 
يف اخلدمات اليت تؤديها الدولة، كما تؤكد هذه النظرية 
ينبغي أن  الدولة متمثلة يف أجهزهتا احلكومية  على أن 
تعمل جنًبا إىل جنب مع اجلمعيات اخلريية والتطوعية 
النظرية تناسب الدول  األهلية يف مجيع امليادين، وهذه 
حمدودة املوارد واإلمكاانت، كما تؤكد هذه النظرية على 
أنَّ اهليئات األهلية مىت اختذت مسؤولية خدمة العميل، 
فعليها أن توفر له كل احتياجاته وتعاجل كل مشكالته 
املتعاونة يف  اهليئات األهلية األخرى  مبجهودها وجهود 
جمال املؤسسات االجتماعية )الرشود، 2007هـ، 33(.
هذا وترتبط هذه النظرية يف موضوع الدراسة الراهنة؛ 
من حيث إنَّه ال ميكن قيام جمتمع من اجملتمعات بغري 
وجود تعاون ومساندة بني األجهزة احلكومية واهليئات 
تثل  احلكومة  فجهود  لآلخر،  متمم  فكالمها  األهلية 
أعمدة وكذلك اهليئات األهلية؛ حبيث ال يوجد تضارب 
وتكرار يف اخلدمات املقدمة من مجيع اجلهتني مبعىن أن 
اجلهات احلكومية تعمل جنًبا إىل جنب مع اجلمعيات 
فالربامج  امليادين،  مجيع  يف  األهلية  والتطوعية  اخلريية 
جنب  إىل  جنًبا  تعمل  اخلريية  اجلمعيات  تقدمها  اليت 
مع الربامج اليت تقدمها اجلهات احلكومية منًعا للتكرار 
حيتاج  بينهما،  وهذا  التداخل  حيدث  الذي  والتعارض 
بعيًدا  لتأخذ شكاًل  التطوعي  العمل  تنظيم  إىل ضرورة 
عن التضارب مع املنظمات احلكومية يف أدائها؛ حبيث 
تكون هذه اجلهود مكملة ملا تقدمه الدولة من اخلدمات 

ولغريهم. للطالب  املقدمة 
2. نظرية الدور:

اجملتمع  تعريف  من  االجتماعي  الدور  نظرية  تنطلق 
الدور  النظرية  وتعرف  واملرأة  الرجل  من  ألدوار كل 
االجتماعي أبنه جمموعة السلوكيات املتوقعة وما يرتبط 

هبا من قيم، ومن رواد تلك النظرية )اليزابيث جينوي( 
واليت اعتربت أنَّ الدور يتضمن بعدين األول: يري أبنَّ 
األفراد  عن  خارجية  بصورة  اجملتمع  يف  موجود  الدور 
الذين ميارسون  األفراد  تتجاوز  األدوار  فإنَّ  وبوجٍه عام 
والثاين  األدوار.  من  جمموعة  ميارس  فرد  فكل  األدوار 
يرى أنَّ اجملتمع يصنف األدوار املناسبة لطبيعة وحسب 
النظرية  تلك  رواد  أحد  ميد(  )جورج  ركز  وقد  اجلنس 
االجتماعي؛  والدور  االجتماعية  املكانة  مفهومي  على 
االجتماعية  ابملكانة  ممارسته  يرتبط  الدور  إنَّ  حيث 
االجتماعية  األدوار  2009م(.  وتتزج  )حوسو،  للفرد 
لديه  الذات  مفهوم  تكوين  يف  لتساهم  للفرد  املتعددة 
)زهران، 2000م(، ومما سبق يتضح أنَّ دور الشباب يف 
العمل التطوعي مهم للغاية وهذا ما تؤكده رؤية 2030 

الشباب. من  متطوع  مليون  إىل  للوصول 
ويرى الباحث مناسبة هذه النظرايت ملوضوع الدراسة 

احلالية لعدة أسباب:
وبرامج 	.أ وسياسات  خطط  تضع  قد  احلكومات  أنَّ 

الكثري منها  تنفيذ  كبرية وطموحة؛ ولكن قد ال ميكن 
مع  وخاصة  الضغوط  وكثرة  اإلمكاانت  ضعف  نتيجة 

اهلائلة. السكانية  الزايدات 
إن تقاسم املسؤوليات مع القطاعات األهلية التطوعية 	.أ

يشعرهم ابملسؤولية الوطنية جتاه البالد.
أنَّ الشباب مبا يتمتع به من حيوية وقوة فال بد له 	.أ

فيما  القدرات  من دور يف اجملتمع لالستفادة من تلك 
الدور  نظرية  ملفاهيم  ووفًقا  ابلنفع،  اجملتمع  على  يعود 
فإنَّ العمل االجتماعي مناسب للجنسني من الشباب 
الشباب  ومستوايت  إمكاانت  لكل  مناسب  وأيًضا 

االجتماعية.
اثلثًا: الدراسات السابقة:

أكَّدت الفايز )2012م( يف دراستها حول معوقات 
العمل التطوعي لدى الطالبة اجلامعية أن من املعوقات 
عدم النظر جبدية من قبل األسرة إىل العمل التطوعي، 
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وكذلك  عليه،  التشجيع  من  التدريس  مناهج  وخلو 
العمل  يف  للمشاركة  للطالبة  وقت كاف  توفر  صعوبة 
التطوعي. وأظهرت النتائج أيًضا أن من املعوقات عدم 
تزويد الطالبة بدورات تدريبية حسب اجملال املؤسسي، 
يف  املتطوعة  من  املطلوب  الدور  وضوح  عدم  وكذلك 

التطوعية. املؤسسات 
كما توصلت دراسة )جنم )2013م( للمشكالت 
اليت تعيق الشباب يف العمل التطوعي، ومنها الضغوط 
بدل  البحث عن عمل  الشباب  تدفع  اليت  االقتصادية 
وغياب  العائلية،  املسؤوليات  كثرة  التطوعي،  العمل 
روح التطوع لدي أفراد األسرة كل ذلك يدفع الشباب 

التطوعي. العمل  عن  للعزوف 
ويف السياق نفسه توصلت دراسة عزازي )2014م( 
التحدايت  العديد من  يواجه  اجلامعي  الشباب  أنَّ  إىل 
التطوعي  العمل  يف  للمشاركة  تعيقه  اليت  واملشكالت 
ومنها: عدم توفر موصالت كافية داخل اململكة العربية 
وكذلك  بسهولة،  اجملتمع  يف  الطالب  لتنقل  السعودية 
ضيق  املتطوع،  على  التطوعي  العمل  مردود  ضعف 
الوقت، وعدم وجود دعم مادي للعمل التطوعي، وقلة 
الوعي أبمهية العمل التطوعي، وعدم التشجيع من قبل 
اجلامعات حنو العمل التطوعي جتاه الشباب والفتيات.
وجود  على  )2015م(  احلازمي  دراسة  وأكَّدت 
السعودي  الشباب  تواجه  اليت  املشكالت  من  العديد 
للعمل يف جمال العمل التطوعي أمهها: ضعف مسامهة 
التطوعي،  للعمل  الطالب  إعداد  اجلامعية يف  املقررات 
التطوعي  العمل  على  اجلامعي  الطالب  تدريب  عدم 
املادية  احلوافز  والكوارث، ضعف  األزمات  يف حاالت 
العمل  يف  امليدانية  املشاركة  يف  املتميزين  للطالب 
التطوعي، تعارض مواعيد الدراسة مع مواعيد مشروعات 

التطوعي. العمل 
التعرف  إىل  2015م(   ( إبراهيم  دراسة  وهدفت 
على معوقات مشاركة طالب التعليم اجلامعي يف العمل 

معوقات  هناك  أنَّ  إىل  وتوصلت  ابجملتمع  التطوعي 
مرتبطة ابلطالب املتطوع نفسه، مثل: قلة الوقت الالزم 
للمشاركة يف األعمال التطوعية، وقلة املعرفة ابملؤسسات 
الطالب  إمكاانت  وقلة  اجملتمع،  يف  املوجودة  التطوعية 
األعمال  يف  واملسامهة  للتنقل  الالزمة  االقتصادية 
التطوعية  للمؤسسات  ترجع  اليت  واملعوقات  التطوعية، 
منها قلة املعلومات املتاحة عن أنشطة وأهداف وبرامج 
مناذج  وجود  ابجملتمع,  املتاحة  التطوعية  املؤسسات 
سلبية من املؤسسات التطوعية اليت هلا أهداف أخرى، 
ابألعمال  املتطوعني  إبرهاق  التطوعية  املؤسسات  قيام 
املتعددة والكثرية، وهناك معوقات تعود للمجتمع منها 
قلة التشريعات والقوانني املنظمة للعمل التطوعي، وتدين 
العمل  ومبادئ  مفاهيم  غرس  يف  العايل  التعليم  دور 

التطوعي.
على  أنه  )2015م(  درويش  دراسة  أكَّدت  كما 
الرغم من الفوائد العديدة اليت حيصل عليها الشباب من 
العديد  يواجهون  إهنم  إال  التطوعي  العمل  يف  املشاركة 
األعمال  يف  املشاركة  عن  تعيقهم  اليت  املشكالت  من 
وضع  يف  املشاركة  عدم  األعمال  تلك  ومن  التطوعية، 
الشباب  امتالك  وعدم  والقرارات  السياسات  وصياغة 
عليه وعدم  تدريبهم  التطوعي، وعدم  والعمل  املهارات 
اجملتمع،  يف  التطوعي  العمل  دور  أبمهية  الكايف  الوعي 
العمل  دور  إبراز  يف  اإلعالم  وسائل  دور  وضعف 

اجملتمع. يف  التطوعي 
العال  وعبد  الدين  مجال  دراسة  وأوضحت 
من  العديد  يواجهون  اجلامعي  الشباب  أنَّ  )2016م( 
املشكالت يف العمل التطوعي منها عدم اإلعالن عن 
برامج العمل التطوعي يف وسائل اإلعالم، وعدم معرفة 
عدم  التطوعي،  العمل  ومنظمات  جبمعيات  الشباب 
وجود برامج تدريبية للشباب يف جماالت العمل التطوعي 
ضعف الوعي بعوائد العمل التطوعي، عدم توفر الوقت 
املناسب والكايف ملمارسة العمل التطوعي ضعف احلوافز 
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املعنوية للعمل التطوعي وجود بعض الصور السلبية من 
التطوعي. اجلامعي  الشباب  جتاه  اجملتمع 

الشباب  أنَّ  نزيهة )2016م(  دراسة  أظهرت  كما 
اجلامعي يواجه العديد من املشكالت والتحدايت اليت 
تعيق مشاركتهم يف العمل التطوعي منها: ضعف الدخل 
من  األسرية  االنشغاالت  وكثرة  لألفراد،  االقتصادي 
حيث األمهية واليت قد تعيق مشاركة األفراد من املشاركة 
يف العمل التطوعي، والسعي الشاق وراء العمل والرزق 
املشاركة  يف  الشباب  تعيق  اليت  الكبرية  التحدايت  من 
يف العمل التطوعي، وعدم رضا الشباب ابلواقع وعدم 
الشباب  لدي  الديين  الوازع  ضعف  تغيريه،  يف  الرغبة 

التطوعي. العمل  املشاركة يف  جيعلهم يرتاجعون عن 
أنَّ  إىل   )khemani, 2017( دراسة  وتوصلت   
الشباب اجلامعي يواجه العديد من التحدايت يف العمل 
التطوعي األمر الذي حيد من قدرهتم على املشاركة فيه، 
ومن تلك املشكالت عدم رضا املتطوع نفسه عن ثقافة 
نفسه.  التطوع  عملية  جودة  عن  الرضا  وعدم  التطوع 
عدم  فإنَّ  الشباب  من  هم  املتطوعني  أنَّ  الرغم  وعلى 
تقدمي برامج التطوع يف املناهج اجلامعية يقلل من املعارف 
واملعلومات حول تلك العملية لدى الشباب اجلامعي.
الشباب  أنَّ  )2018م(  اهلالالت  دراسة  وتؤكد   
اجلامعي يواجه العديد من املشكالت للمشاركة يف العمل 
املناسب على  للتدريب  املتطوع  افتقار  التطوعي وهي: 
املتطوعني ابألعمال  التطوعي، وجهل  للعمل  املهارات 
التطوعي،  للعمل  اإلداري  العمل  تنظم  اليت  اإلدارية 
وجهل املتطوعني أبماكن ممارسة العمل التطوعي وهناك 
مشكالت مرتبطة ابجملتمع نفسه منها عدم مؤازرة اجملتمع 
للمتطوع، وغياب ثقافة التطوع لدى اجملتمع وقصور دور 

وسائل اإلعالم ابلتوعية أبمهية العمل التطوعي.
كما استهدفت دراسة العنزي والرشيدي )2019م( 
بني  الشراكة  تعزيز  من  االستفادة  جوانب  أبرز  أنَّ 
تثلت  التطوعية  األعمال  السعودية يف جمال  اجلامعات 

القطاع  مع  لشراكات  اجلامعات  بناء  ضرورة  يف: 
حتمل  على  الطالب  مهارات  تطوير  هبدف  التطوعي 
التشبيك  إسرتاتيجية  وتفعيل  االجتماعية،  املسؤولية 
اإلداري بني اجلامعات يف جمال األعمال التطوعية، مع 
ضرورة استمرار العالقة التبادلية القائمة على املنفعة بني 

السعودية. اجلامعات 
وتؤكد دراسة عمر )2019م( أنَّ الشباب اجلامعي 
يواجهون العديد من املشكالت يف العمل التطوعي من 
لألنشطة  ابلربامج  التعريف  قلة  هي  املشكالت  تلك 
التطوعية اليت تنظمها املؤسسات واجلمعيات التطوعية، 
ضعف الوسائل اإلعالمية وعدم تسليطها الضوء على 
واملعنوية  املادية  احلوافز  ضعف  التطوعي،  العمل  أمهية 
عدم  اجلامعي،  الشباب  قبل  من  التطوعية  للمشاركة 
التطوعي،  العمل  ومنظمات  جبمعيات  الشباب  معرفة 
ومنهم من يرى أنَّ العمل التطوعي ال يُرضي طموحاهتم 

الذاتية. وال يالءم قدراهتم 
 وتعليًقا علي الدراسات السابقة فإنَّ الباحث يود أن 
يشري إىل أن َّكل تلك الدراسات أبرزت أهم املشكالت 
واملعوقات اليت حتد من ممارسة الشباب اجلامعي لدورهم 
بني  اتفاق  هناك  جبدارة، كذلك  التطوعي  العمل  يف 
كل تلك الدراسات على أن العمل التطوعي ال يلقى 
دعًما قواًي من قبل وسائل اإلعالم وعدم إدراج مقررات 
األمر  التطوعي،  العمل  أمهية  اجلامعة حول  دراسية يف 
الذي يستوجب ضرورة وضع مقررات العمل التطوعي 
ومن خالل  اجلامعية،  الدراسة  مقررات  ومهارته ضمن 
العرض السابق للدراسات والبحوث اليت تناولت العمل 
موضوع  تتناول  مل  أهنا  إال  الشباب  ومشاركة  التطوعي 
الدراسة  الراهنة بصورة مباشرة؛ حيث اهتمت  الدراسة 
احلالية ابلرتكيز على املشكالت اليت تواجه الشباب أثناء 

مشاركتهم يف العمل التطوعي.
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منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
 أواًل: نوع الدراسة:

الوصفية  الدراسات  إىل  الدراسة  هذه  تنتمي 
املشكالت  وحتليل  تستهدف وصف  واليت  والتحليلية، 
اليت تواجه الشباب املشارك يف العمل التطوعي. وحني 
يريد الباحث أن يدرس ظاهرة ما؛ لذا فأول خطوة يقوم 
هبا هي وصف الظاهرة اليت يريد دراستها، ومجع أوصاف 
ومعلومات دقيقة عنها. ويعتمد األسلوب الوصفي على 
عنه  ويعرب  دقيًقا،  وصًفا  بوصفه  ويهتم  الواقع،  دراسة 
املنهج  استخدام  مت  بينما  تعبريًا كّميًّا،  أو  تعبريًا كيفيًّا 
التحليلي يف الكشف عن الفروق اليت تعزى للمتغريات 

الدميغرافية.
اثنًيا: منهج الدراسة:

االجتماعي  املسح  منهج  على  الدراسة  اعتمدت 
العشوائية  العينة  بطريقة  لعينة عشوائية،  وذلك  ابلعينة، 
البسيطة، للطالب الذكور املشاركني يف العمل التطوعي 

ابلرايض. االجتماعية  العلوم  يف كلية 
اثلثًا: جمتمع الدراسة: 

الذكور  الطالب  من كافة  الدراسة  جمتمع  تكون 
املنتظمني يف الدراسة يف مجيع أقسام الكلية، وهي قسم 
االجتماع واخلدمة االجتماعية وقسم علم النفس وقسم 
يف  اجلغرافية،  املعلومات  نظم  وقسم  واحلضارة  التاريخ 
مجيع املستوايت ملرحلة البكالوريوس يف الفصل الدراسي 
العلوم  يف كلية  /1442هـ  1441هـ  العام  من  الثاين 
التطوعي  العمل  يف  مشاركات  هلم  الذين  االجتماعية، 
سواء داخل أو خارج اجلامعة؛ حيث يبلغ عدد جمتمع 

طالًبا.  )3930( الدراسة 
 رابًعا: عينة الدراسة:

البسيطة؛  العشوائية  العينة  على  الدراسة  اعتمدت   
حيث بلغت عينة الدراسة )290( من الشباب اجلامعي 
وخارج  داخل  التطوعية  األعمال  يف  شاركوا  والذين 
اإلمام  جامعة  يف  االجتماعية  العلوم  من كلية  اجلامعة 

اإلسالمية. سعود  بن  حممد 
خامًسا: أداة الدراسة: 

من  البياانت  لغرض مجع  احلالية  الدراسة  اعتمدت 
استمارة  وهي  فقط،  واحدة  أداه  على  البحث  جمتمع 
استبانة إلكرتونية للطالب املشاركني يف العمل التطوعي 
مشل عدة حماور مرفقة يف املالحق، تضمنت هذه االستبانة 
أسئلة متعلقة مبوضوع وأهداف وتساؤالت البحث واليت 
على  االستبانة  عرض  مت  وقد  بعناية.  الباحث  صاغها 
عدد من احملكمني املختصني يف قسم االجتماع واخلدمة 
االجتماعية يف جامعة اإلمام وعددهم )7( قاموا إببداء 
آرائهم وملحوظاهتم عن حماور االستبانة ومناسبة مجيع 
الفقرات لكل حمور، ومدى وضوح الفقرات وصياغتها 

اللغوية.
سادًسا: صدق أداة الدراسة:

قد قام الباحث ابلتأكد من صدق أدوات الدراسة 
من خالل:

أ – الصدق الظاهري ألداة الدراسة:
االنتهاء  بعد  الدراسة  أداة  بعرض  الباحث  قام   
منها على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف اجملال؛ 
للتأكد من صحة عباراهتا وبناءها، وقد تنوع أفراد حتكيم 
أعضاء  من  العلمية  ودرجاهتم  االستبانة يف ختصصاهتم 
هيئة التدريس، وذلك للتأكد من مدى مالئمة العبارات 
مالحظات  على  االطالع  وبعد  ابملوضوع،  واتصاهلا 
ومقرتحات األساتذة احملكمني واألخذ هبا، قام الباحث 
يف  األداة  بناء  مت  حىت  واإلضافة  واحلذف  ابلتعديل 

النهائية. صورهتا 
ب – صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة:

قام  الدراسة  ألداة  الظاهري  الصدق  من  التأكد  بعد 
وبعد  استطالعية،  عينة  على  ميدانًيا  بتطبيقها  الباحث 
احلزم  برانمج  ابستخدام  الباحث  قام  االستباانت  جتميع 
قام  مثَّ  ومن  )SPSS(؛  االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية 
Pearson Correla- "ابستخدام معامل االرتباط بريسون
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من  فقرة  درجة كل  بني  االرتباط  معامل  حلساب   "tion

فقرات االستبانة ابلدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه 
أدانه: اجلدول  يوضحها  النتائج كما  جاءت  الفقرة، 

جدول رقم )1( يوضح صدق االتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة
املقرتحات ملواجهة املشكالتالثقافية والتعليميةاالقتصاديةاالجتماعيةاإلدارية والتنظيمية

معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة

1*323.1**565.1**503.1*380.1**611.

2**654.2**455.2**623.2**517.2**599.

3**629.3*385.3**570.3**464.3**688.

4**707.4**494.4**649.4**443.4**596.

5**544.5*368.5**736.5**519.5**787.

6**741.6*369.6**623.6**645.6**556.

7*392.7**408.7**783.7**620.7**750.

8**622.8**572.8**739.8**432.8**786.

9**711.9**585.9**548.9**540.9**418.

10**704.10**534.10**476.10**797.10**670.

11*374.11**604.11**505.11**571.11**654.

12**595.12**670.12**565.12**580.12**616.

13**697.

14**434.

حماور  فقرات  ارتباط  معامل  قيم  أنَّ   )1( اجلدول  يبني 
أداة الدراسة ابلدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، 
دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )0.05( جلميع فقرات 

احملاور.
ج- ثبات أداة الدراسة:

الباحث  استخدم  الدراسة  أداة  ثبات  مدى  لقياس 
 )(Cronbach’s Alpha )α( ألفا كرونباخ(  )معادلة 
للتأكد من ثبات أداة الدراسة، كما هو مبني ابجلدول 

اآليت: 
جدول رقم )2( يوضح معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أبعاد حماور الدراسة

ثبات احملورعدد العباراتاحملاور

120.83املشكالت اإلدارية والتنظيمية.

120.72املشكالت االجتماعية.

120.85املشكالت االقتصادية.

120.78املشكالت الثقافية والتعليمية.

140.88املقرتحات ملواجهة املشكالت.

620.94الثبات العام

حملاور  الثبات  معامل  أنَّ   )2( اجلدول  من  يتبني 
أداة الدراسة تراوح بني )0.72 و0.88(، يف حني بلغ 
معامل الثبات العام )0.94(، وهذا يدل على أنَّ أداة 
الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ميكن االعتماد 

للدراسة. امليداين  التطبيق  يف  عليها 
سابًعا: أساليب املعاجلة اإلحصائية:

اليت  البياانت  وحتليل  الدراسة  أهداف  لتحقيق 
األساليب  من  العديد  استخدام  مت  فقد  مجعها،  مت 
للعلوم  اإلحصائية  احلزم  ابستخدام  املناسبة  اإلحصائية 

.)SPSS( االجتماعية 
احلاسب  إىل  البياانت  وإدخال  ترميز  مت  أن  وبعد 
اآليل، ولتحديد طول خالاي للمقياس الثالثي )احلدود 
مث   ،)2=1  	3( املدى  حساب  مت  والعليا(  الدنيا 
تقسيمه على عدد خالاي املقياس للحصول على طول 
اخللية الصحيح أي )3/2= 0.66( بعد ذلك مت إضافة 
هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس )أو بداية املقياس 
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األعلى  احلّد  لتحديد  وذلك  الصحيح(،  الواحد  وهي 
اخلالاي كما أييت: أصبح طول  اخللية، وهكذا  هلذه 

من 1 إىل 1.66 ميثل )االستجابة غري موافق( حنو - 
كل عبارة.

من 1.67 وحىت 2.33 ميثل )االستجابة موافق إىل - 
حدٍّ ما( حنو كل عبارة.

من 2.34 وحىت 3.00 ميثل )االستجابة موافق( - 
حنو كل عبارة.

وبعد ذلك مت حساب اإلحصائية اآلتية:
االتساق . 	 صدق  لقياس  بريسون  ارتباط  معامل 

لداخلي. ا
لقياس . 	  Alpha Cranbach ونباخ كر  ألفا  معامل 

الثبات.
أ ملعرفة 	. احلسايًب  واملتوسط  املئوية  والنسبة  التكرارات   

وحماورها. الدراسة  أداة  بنود  على  األفراد  استجاابت 
األقل . 	 لصاحل  العبارات  لرتتيب  املعياري  االحنراف 

احلسابية. املتوسطات  تساوي  عند  تشتًتا 
حتليل التباين األحادي.. 	

اثمًنا: تفسري نتائج الدراسة:
أ اخلصائص العامة عينة الدراسة:	.

العمر متغري  حسب  الدراسة  جمتمع  توزيع  يوضح   )3( رقم  جدول 

النسبةالتكرارالعمر

205519.0 سنة فأقل.

21975.5من 21 إىل 25 سنة.

165.5من 26 سنة فما فوق.

290100.0اجملموع 

ترتاوح  العينة  أفراد  غالبية  أنَّ   )3( اجلدول  من  يتبني 
أعمارهم ما بني 21 إىل 25 سنة، وذلك بنسبة بلغت 
)75.5٪(، بينما بلغت نسبة الذين أعمارهم من 20 
سنة فأقل )19.0٪(، أمَّا الذين أعمارهم من 26 سنة 
فما فوق فقد بلغت نسبتهم )5.5٪(. ومما سبق يتضح 
أنَّ أغلب عينة الدراسة من الفئة العمرية أقل من 25 

سنة.

احلالة  متغري  حسب  الدراسة  جمتمع  توزيع  يوضح   )4( رقم  جدول 
للطالب االجتماعية 

النسبةالتكراراحلالة االجتماعية

28497.9أعزب

41.4متزوج

.27مطلق

290100.0اجملموع 

يتبني من اجلدول )4( أنَّ غالبية أفراد العينة من العزاب 
نسبة  بلغت  بينما   ،)٪97.9( بلغت  بنسبة  وذلك 
نسبتهم  بلغت  فقد  املطلقني  أمَّا   ،)٪1.7( املتزوجني 
عزاب  الطالب  غالبية  أنَّ  يتضح  سبق  ومما   .)٪0.7(

البكالوريوس. مرحلة  يف  للطالب  متوقع  شيء  وهذا 
القسم متغري  حسب  الدراسة  جمتمع  توزيع  يوضح   )5( رقم  جدول 

النسبةالتكرارالقسم 

24383.8 االجتماع واخلدمة االجتماعية.

186.2 اجلغرافيا ونظم املعلومات.

144.8علم النفس.

155.2التاريخ واحلضارة.

290100.0اجملموع. 

يتبني من اجلدول )5( أنَّ غالبية أفراد العينة من منسويب 
بنسبة  وذلك  االجتماعية،  واخلدمة  االجتماع  قسم 
بلغت )83.8٪( ويرجع ذلك ألنَّ عدد طالب قسم 
االجتماع واخلدمة االجتماعية هم األكثر على مستوى 
مجيع األقسام ابلكلية. كذلك قد يرجع إىل أنَّ التطوع 
االجتماعية،  واخلدمة  االجتماع  لتخصصي  أقرب  يعدُّ 
مهنة  هي  االجتماعية  اخلدمة  ختصص  وأنَّ  السيما 
العمل اخلريي والتطوعي. ويعدُّ  تقوم يف األساس على 
التطوع ضمن ختصصي االجتماع واخلدمة االجتماعية؛ 
التطوع  عن  املقررات  بعض  الطالب  يدرس  حيث 
خالل دراستهم وميارسون التدريب على بعض األعمال 
التطوعية يف خمتلف املؤسسات اخلريية واالجتماعية؛ لذا 
جاء العدد األكرب من ذات القسم. يف حني بلغت نسبة 
منسويب قسم اجلغرافيا ونظم املعلومات )6.2٪(، وبلغت 
أمَّا   ،)٪5.2( واحلضارة  التاريخ  قسم  منسويب  نسبة 
منسوبو قسم علم النفس فقد بلغت نسبتهم )٪4.8(.
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جدول رقم )6( يوضح توزيع جمتمع الدراسة حسب متغري املستوى 
الدراسي

النسبةالتكراراملستوى الدراسي

237.9املستوى األول.

124.1املستوى الثاين.

3612.4املستوى الثالث.

248.3املستوى الرابع.

3512.1املستوى اخلامس.

4615.9املستوى السادس.

3010.3املستوى السابع.

8429.0املستوى الثامن.

290100.0اجملموع. 

يتبني من اجلدول )6( أنَّ ما يقارب ثلث أفراد العينة من 
طالب املستوى الثامن، وذلك بنسبة بلغت )٪29.0(، 
بينما بلغت نسبة طالب املستوى السادس )٪15.9(، 
وبلغت نسبة طالب املستوى الثالث )12.4٪(، وبلغت 
نسبة طالب املستوى اخلامس )12.1٪(، وبلغت نسبة 
طالب املستوى السابع )10.3٪(، وبلغت نسبة طالب 
املستوى الرابع )8.3٪(، وبلغت نسبة طالب املستوى 
األول )9.7٪(، أمَّا طالب املستوى الثاين فقد بلغت 
املستوايت  تنوع  يتضح  سبق  ومما   ،)٪4.1( نسبتهم 

الدراسية للطالب عينة الدراسة.
مكان  متغري  حسب  الدراسة  جمتمع  توزيع  يوضح   )7( رقم  جدول 

اإلقامة للمتطوع
النسبةالتكرارمكان اإلقامة 

27996.2مدينة الرايض.

113.8خارج مدينة الرايض.

290100.0اجملموع. 

مكان  العينة  أفراد  غالبية  أنَّ   )7( اجلدول  من  يتبني 
إقامتهم مدينة الرايض، وذلك بنسبة بلغت )٪96.2( 
مدينة  خارج  إقامتهم  مكان  الذين  نسبة  بلغت  بينما 
املشارك  الشباب  الرايض )3.8٪(، ويوضح ذلك أبنَّ 
يف العمل التطوعي من الشباب املقيم يف مدينة الرايض؛ 
للمشاركة  الطالب  حيث يؤدِّي االستقرار اىل تشجيع 

التطوعي. العمل  يف 

جدول رقم )8( يوضح توزيع جمتمع الدراسة حسب متغري مستوى 
تعليم األب

النسبةالتكرارمستوى تعليم األب

113.8أمي

196.6يقرأ ويكتب

269.0ابتدائي

258.6متوسط

9432.4اثنوي

8730.0جامعي

134.5ماجستري

155.2دكتوراه

290100.0اجملموع 

أفراد  ثلث  من  يقارب  ما  أنَّ   )8( اجلدول  من  يتبني 
العينة مستوى تعليم آابئهم اثنوي، وذلك بنسبة بلغت 
)32.4٪(، بينما بلغت نسبة الذين مستوى تعليم آابئهم 
جامعي )30.0٪(، وبلغت نسبة الذين مستوى تعليم 
مستوى  الذين  نسبة  وبلغت   ،)٪9.0( ابتدائي  آابئهم 
الذين  نسبة  وبلغت   ،)٪8.6( متوسط  آابئهم  تعليم 
مستوى تعليم آابئهم القراءة والكتابة )6.6٪(، وبلغت 
 ،)٪5.2( دكتوراه  آابئهم  تعليم  مستوى  الذين  نسبة 
ماجستري  آابئهم  تعليم  مستوى  الذين  نسبة  وبلغت 
نسبتهم  بلغت  فقد  أميني  آابئهم  الذين  أما   ،)٪4.5(
)3.8٪(، ومما سبق يتضح تنوع املستوى التعليمي لدى 

التطوعية. األعمال  املشاركني يف  الشباب  آابء 
جدول رقم )9( يوضح توزيع جمتمع الدراسة حسب متغري مستوى تعليم األم

النسبةالتكرارمستوى تعليم األم

3512.1أمية

227.6تقرأ وتكتب

3512.1ابتدائي

3913.4متوسط

8027.6اثنوي

6522.4جامعي

82.8ماجستري

62.1دكتوراه

290100.0اجملموع 
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أفراد  ربع  من  يقارب  ما  أنَّ   )9( اجلدول  من  يتبني 
العينة مستوى تعليم أمهاهتم اثنوي: وذلك بنسبة بلغت 
تعليم  مستوى  الذين  نسبة  بلغت  بينما   ،)٪27.6(
أمهاهتم جامعي )22.4٪(، وبلغت نسبة الذين مستوى 
تعليم أمهاهتم متوسط )13.4٪(، وبلغت نسبة مستوى 
الذين  ابتدائي )12.1٪(، وبلغت نسبة  أمهاهتم  تعليم 
أمهاهتم أميات )12.1٪(، وبلغت نسبة الذين القراءة 
والكتابة )7.6٪(، وبلغت نسبة مستوى تعليم أمهاهتم 
أمهاهتم  تعليم  مستوى  الذين  أمَّا   ،)٪2.8( ماجستري 
دكتوراه فقد بلغت نسبتهم )2.1٪(، ويتضح مما سبق 
التنوع لدى عينة الدراسة يف مستوى تعليم األمهات.

الدراسة  جمتمع  توزيع  يوضح   )10( رقم  جدول 
األب عمل  متغري  حسب 

النسبةالتكرارعمل األب

9733.4موظف حكومي.

175.9موظف قطاع خاص.

3411.7رجل أعمال.

14249.0متقاعد.

290100.0اجملموع. 

نصف  من  يقارب  ما  أنَّ   )10( اجلدول  من  يتبني 
بلغت  بنسبة  وذلك  متقاعدين،  آابءهم  العينة  أفراد 
موظفني  آابءهم  الذين  نسبة  بلغت  بينما   ،)٪49.0(
املستوى  طالب  نسبة  وبلغت   ،)٪33.4( حكوميني 
رجال  آابءهم  الذين  نسبة  وبلغت   ،)٪12.4( الثالث 
أعمال )11.7٪(، أما الذين آابؤهم موظفني يف القطاع 
 )11( رقم  )5.9٪(..جدول  نسبتهم  بلغت  فقد  اخلاص 

األم عمل  متغري  حسب  الدراسة  جمتمع  توزيع  يوضح 
النسبةالتكرارعمل األم

5318.3موظفة حكومية.

134.5موظفة قطاع خاص.

51.7سيدة أعمال.

21975.5ربة منزل.

290100.0اجملموع 

يتبني من اجلدول )11( أنَّ غالبية أفراد العينة أمهاهتم 

تليها   ،)٪75.5( بلغت  بنسبة  وذلك  منازل،  رابت 
 .)٪18.3( موظفات حكوميات  أمهاهتم  الذين  نسبة 
وبلغت نسبة الذين أمهاهتم موظفات يف القطاع اخلاص 
)4.5٪(، أمَّا الذين أمهاهتم سيدات أعمال فقد بلغت 
نسبتهم )1.7٪(. ومما سبق يتضح أنَّ أمهات الشباب 
اجلامعي رابت منازل، مما ينعكس على استقرار األسرة 

ومساعدة األبناء على املشاركة يف العمل التطوعي.
جدول رقم )12( يوضح توزيع جمتمع الدراسة حسب متغري عدد أفراد األسرة

النسبةالتكرارعدد أفراد األسرة

62.1ثالثة أفراد فأقل.

8127.9من 4 إىل 6 أفراد.

11740.3من 7 إىل 9 أفراد.

108629.7 أفراد فما فوق.

290100.0اجملموع. 

يتبني من اجلدول )12( أنَّ أكثر أفراد العينة من الذين 
يرتاوح عدد أفراد أسرهم ما بني 7 إىل 9 أفراد، وذلك 
بنسبة بلغت )40.3٪(، بينما بلغت نسبة الذين عدد 
وبلغت   ،)٪29.7( فأكثر  أفراد  من 10  أسرهم  أفراد 
نسبة الذين يرتاوح عدد أفراد أسرهم ما بني 4 إىل 6 
أفراد  أفراد أسرهم 3  الذين عدد  أمَّا  أفراد )٪27.9(، 
فأقل فقد بلغت نسبتهم )2.1٪(، ويتضح من ذلك أنَّ 
تنوع عدد أفراد أسر الشباب اجلامعي املشارك يف العمل 

التطوعي.
 جدول رقم )13( يوضح توزيع جمتمع الدراسة حسب متغري الدخل 

الشهري لألسرة

النسبةالتكرارالدخل الشهري لألسرة

279.3أقل من 5 آالف.

57024.1 آالف إىل أقل من 10 آالف.

105820.0 آالف إىل أقل من 15 ألف.

154916.9 ألف إىل أقل من 20 ألف.

208629.7 ألف فأكثر.

290100.0اجملموع. 

يتبني من اجلدول )13( الذي يشري إىل الدخل الشهري 
الشباب  أسر  دخل  من   ،)٪29.7( نسبة  أنَّ  لألسرة 
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عينة الدراسة تقع يف الفئة 20 ألف رايل فأكثر، تليها 
وبنسبة )24.1٪( تقع يف الفئة من 5 إىل أقل من 10 
الشباب  أسر  تليها وبنسبة )20.0٪( من  ألف رايل، 
الفئة من 10 إىل أقل من 15 ألف رايل، مث  تقع يف 
تليها بقية النسب. ومما سبق يتضح تنوع مستوى دخل 

األسرة لدى الشباب عينة الدراسة.
ب- النتائج املتعلقة ابإلجابة على تساؤالت الدراسة:
السؤال األول: ما املشكالت اإلدارية والتنظيمية 
اليت تواجه الشباب املشاركني يف األعمال التطوعية 

ألفراد العينة؟
جدول رقم )14( يوضح املشكالت اإلدارية والتنظيمية اليت تواجه الشباب املشاركني يف األعمال التطوعية ألفراد العينة

موافقالعبارة
موافق إىل 

حدٍّ ما
غري موافق

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

ترتيب 
العبارة

93141562.130.7110كتشرتط املؤسسات اليت تقبل املتطوعني إجراءات إدارية معقدة.

٪32.148.619.3

108130522.190.728كضعف ثقة مؤسسات العمل التطوعي يف املتطوعني.

٪37.244.817.9

110121592.180.749كمؤسسات العمل التطوعي ال تطور أساليبها يف العمل.

٪37.941.720.3

تعقد نظام التطوع يف املؤسسات االجتماعية ال يشجعين على 
االستمرار فيها.

105117682.130.7612ك

٪36.240.323.4

112123552.20.737كيستلزم العمل التطوعي تفرغ يؤثر على االنتظام يف الدراسة.

٪38.642.419.0

150102382.390.711كعدم وجود برامج تدريبية تصقل مهارات الشباب املتطوع.

٪51.735.213.1

104140462.20.696كمؤسسات التطوع ال تسند للمتطوعني أي أعمال إدارية.

٪35.948.315.9

97133602.130.7311كبعض موظفي املؤسسات ينظرون إىل املتطوعني نظرة دونية.

٪33.445.920.7

اهليكل اإلداري والتنظيمي يف املؤسسة اليت تقبل املتطوع غري 
واضح.

118125472.240.714ك

٪40.743.116.2

القرار  يف مؤسسات التطوع يرتبط بشخصية مدير املؤسسة 
فقط.

109133482.210.715ك

٪37.645.916.6

بعض موظفي مؤسسات التطوع يفتقدون لثقافة العمل 
التطوعي.

126122422.290.712ك

٪43.442.114.5

بعض موظفي املؤسسات يضعون العقبات اإلدارية والتنظيمية 
أمام املتطوعني.

119134372.280.683ك

٪41.046.212.8

 2.21املتوسط احلسايب

أفراد  أنَّ  اجلدول )14(  املوضحة يف  النتائج  يتبني من 
تصقل  تدريبية  برامج  وجود  عدم  على  يوافقون  العينة 
احلسايب  املتوسط  حيث  املتطوع؛  الشباب  مهارات 

من  الثالثة  الفئة  يف  يقع  متوسط  وهو   )2.39( للفقرة 
فئات املقياس الثالثي )من 2.34 إىل 3.00( وهي الفئة 

املوافقة. خيار  إىل  تشري  اليت 
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بينما يوافقون إىل حدٍّ ما على الفقرات اليت تقيس 
الشباب  تواجه  اليت  والتنظيمية  اإلدارية  املشكالت 
 )12 إىل   2( من  التطوعية  األعمال  يف  املشاركني 
حسب ترتيبها يف اجلدول أعاله )ترتيب العبارة(؛ حيث 
 )2.29 إىل   2.13( بني  ما  احلسايب  متوسطها  تراوح 
املقياس  فئات  من  الثانية  الفئة  يف  يقع  متوسط  وهو 
تشري  اليت  الفئة  إىل 2.33( وهي  )من 1.67  الثالثي 
إىل خيار موافق إىل حدٍّ ما، وفيما يلي عرض للفقرات 
املتوسط  إىل  األكرب  املتوسط  من  احلسايب  ومتوسطها 
األقل )بعض موظفي مؤسسات التطوع يفتقدون لثقافة 
املؤسسات  موظفي  بعض   ،"2.29" اجلماعي  العمل 
املتطوعني  أمام  والتنظيمية  اإلدارية  العقبات  يضعون 
اليت  املؤسسة  والتنظيمي يف  اإلداري  اهليكل   ،"2.28"
تقبل املتطوع غري واضح "2.24"، القرار  يف مؤسسات 
التطوع يرتبط بشخصية مدير املؤسسة فقط "2.21"، 
أعمال  أي  للمتطوعني  تسند  ال  التطوع  مؤسسات 
إدارية "2.20"، يستلزم العمل التطوعي تفرغ يؤثر على 
مؤسسات  ثقة  "2.20"، ضعف  الدراسة  يف  االنتظام 
مؤسسات   ،"2.19" املتطوعني  يف  التطوعي  العمل 
العمل التطوعي ال تطور أساليبها يف العمل "2.18"، 
تشرتط املؤسسات اليت تقبل املتطوعني إجراءات إدارية 

معقدة "2.13"، بعض موظفي املؤسسات ينظرون إىل 
املتطوعني نظرة دونية "2.13"، تعقد نظام التطوع يف 
املؤسسات االجتماعية ال يشجعين على االستمرار فيها 

.)"2.13"
وابلنظر إىل املتوسط العام حملور املشكالت اإلدارية 
األعمال  يف  املشاركني  الشباب  تواجه  اليت  والتنظيمية 
التطوعية، يتضح لنا أنَّ أفراد الدراسة يوافقون إىل حدٍّ 
ما على فقرات احملور بصورة عامة؛ حيث بلغ املتوسط 
احلسايب العام جلميع الفقرات )2.21( وهو متوسط يقع 
الثالثي )من 1.67  املقياس  فئات  الثانية من  الفئة  يف 
إىل 2.33(، وهي الفئة اليت تشري إىل خيار املوافقة إىل 

حدٍّ ما.
إليه دراسة  نتائج هذا احملور مع ما توصلت  وتتفق 
ومشكالت  معوقات  من  أبنَّه   )khemani, 2017(
اإلدارية  اجلوانب  إىل  ترجع  واليت  التطوعية  املشاركة 
عن  الرضا  وعدم  النفس  عن  الرضا  عدم  والتنظيمية، 
اإلدارية يف  املشكالت  التطوعي، ووجود  العمل  جودة 

التطوعي. العمل  يف  املشاركة  طريق 
السؤال الثاين: ما املشكالت االجتماعية اليت تواجه 
الشباب املشاركني يف األعمال التطوعية ألفراد العينة؟

جدول رقم )15( يوضح املشكالت االجتماعية اليت تواجه الشباب املشاركني يف األعمال التطوعية ألفراد العينة
موافق إىل موافقالعبارة

حدٍّ ما
املتوسط غري موافق

احلسايب
االحنراف 
املعياري

ترتيب العبارة

72821361.780.8212كتنظر أسريت للعمل التطوعي أبنه مضيعة للوقت.

٪24.828.346.9

107126572.170.737كحترص أسريت على مشاركيت يف العمل الذي له عائد مادي.

٪36.943.419.7

أحرص على مشاركة األسرة يف املناسبات االجتماعية أفضل 
من العمل التطوعي.

113131462.230.76ك

٪39.045.215.9

91148512.140.698كليس لدي الوقت الكايف للمشاركة يف العمل التطوعي.

٪31.451.017.6
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موافق إىل موافقالعبارة
حدٍّ ما

املتوسط غري موافق
احلسايب

االحنراف 
املعياري

ترتيب العبارة

86109951.970.7910كتنقصين املهارات االجتماعية للمشاركة يف العمل التطوعي.

٪29.737.632.8

93114832.030.789كيعيقين بُعد سكين عن املشاركة يف العمل التطوعي.

٪32.139.328.6

771011121.880.811كاعتماد أسريت علي يف شراء كل شيء مينعين من التطوع.

٪26.634.838.6

148106362.390.72كعدم معرفيت ابملؤسسات التطوعية حترمين من املشاركة.

٪51.036.612.4

128116462.280.725كعدم الوعي االجتماعي أبهداف مؤسسات التطوع.

٪44.140.015.9

عدم وجود برامج تدريبية تصقل املهارات االجتماعية لدى 
املتطوع.

143115322.380.683ك

٪49.339.711.0

153114232.450.641كعدم إاتحة الفرصة للمتطوعني إلظهار قدراهتم االجتماعية.

٪52.839.37.9

142105432.340.724كعدم التكرمي االجتماعي للمتطوعني.

٪49.036.214.8

2.17 املتوسط احلسايب

يتبني من النتائج املوضحة يف اجلدول )15( أنَّ أفراد العينة 
يوافقون على الفقرات اليت تقيس املشكالت االجتماعية 
اليت تواجه الشباب املشاركني يف األعمال التطوعية من )1 
إىل 4(؛ حيث تراوح متوسطها احلسايب ما بني )2.34 
إىل 2.45(، وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات 
الفئة  وهي   ،)3.00 إىل   2.34 )من  الثالثي  املقياس 
اليت تشري إىل خيار املوافقة، وفيما يلي عرض للفقرات 
املتوسط  إىل  األكرب  املتوسط  من  احلسايب  ومتوسطها 
األقل )عدم إاتحة الفرصة للمتطوعني إلظهار قدراهتم 
االجتماعية "2.45"، عدم معرفيت ابملؤسسات التطوعية 
حترمين من املشاركة "2.39"، عدم وجود برامج تدريبية 
 ،"2.38" املتطوع  لدى  االجتماعية  املهارات  تصقل 

عدم التكرمي االجتماعي للمتطوعني "2.34"(.
بينما يوافقون إىل حدٍّ ما على الفقرات اليت تقيس 
املشكالت االجتماعية اليت تواجه الشباب املشاركني يف 

األعمال التطوعية من )5 إىل 12( حسب ترتيبها يف 
العبارة(؛ حيث تراوح متوسطها  اجلدول أعاله )ترتيب 
احلسايب ما بني )1.78 إىل 2.28( وهو متوسط يقع 
الثالثي )من 1.67  املقياس  فئات  الثانية من  الفئة  يف 
إىل 2.33(، وهي الفئة اليت تشري إىل خيار موافق إىل 
حدٍّ ما، وفيما يلي عرض للفقرات ومتوسطها احلسايب 
الوعي  )عدم  األقل  املتوسط  إىل  األكرب  املتوسط  من 
االجتماعي أبهداف مؤسسات التطوع "2.28"،أحرص 
على مشاركة األسرة يف املناسبات االجتماعية أفضل من 
العمل التطوعي "2.23"، حترص أسريت على مشاركيت 
لدي  ليس   ،"2.17" مادي  عائد  له  الذي  العمل  يف 
التطوعي "2.14"،  العمل  الكايف للمشاركة يف  الوقت 
التطوعي  العمل  يف  املشاركة  عن  سكين  بُعد  يعيقين 
يف  للمشاركة  االجتماعية  املهارات  تنقضي   ،"2.03"
علي يف شراء  أسريت  "1.97"،اعتماد  التطوعي  العمل 
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أسريت  تنظر   ،"1.88" التطوع  من  مينعين  شيء  كل 
للوقت "1.78"(. أبنه مضيعة  التطوعي  للعمل 

املشكالت  حملور  العام  املتوسط  إىل  وابلنظر 
األعمال  املشاركني يف  الشباب  تواجه  اليت  االجتماعية 
إىل حدٍّ  يوافقون  الدراسة  أفراد  أنَّ  لنا  يتضح  التطوعية 
ما على فقرات احملور بصورة عامة؛ حيث بلغ املتوسط 
احلسايب العام جلميع الفقرات )2.17( وهو متوسط يقع 
الثالثي )من 1.67  املقياس  فئات  الثانية من  الفئة  يف 
إىل 2.33( وهي الفئة اليت تشري إىل خيار املوافقة إىل 

ما. حدٍّ 
إليه دراسة  نتائج هذا احملور مع ما توصلت  وتتفق 

املعوقات  من  أنَّ  أوضحت  واليت  2015م(  )إبراهيم، 
العمل  يف  املشاركني  الشباب  تواجه  اليت  واملشكالت 
الشباب،  لدى  الكايف  الوقت  وجود  عدم  التطوعي 
وعدم تشجيع األسرة واجملتمع ملشاركة الشباب يف العمل 
)الفايز،2012م(  دراسة  مع  تتفق  وكذلك  التطوعي. 
مساندة  عدم  أوضحت  اليت  )جنم،2013م(  ودراسة 
األسرة وغياب روح التطوع عنها وعدم النظر جبدية من 

التطوعي. العمل  إىل  األسرة  قبل 
اليت  االقتصادية  املشكالت  ما  الثالث:  السؤال 
تواجه الشباب املشاركني يف األعمال التطوعية ألفراد 

العينة؟
جدول رقم )16( يوضح املشكالت االقتصادية اليت تواجه الشباب املشاركني يف األعمال التطوعية ألفراد العينة

موافقالعبارة
موافق إىل 

حدٍّ ما
غري موافق

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

ترتيب العبارة

12891712.20.8110كقلة الدخل تنعين من املشاركة يف التطوع.

٪44.131.424.5

121107622.20.779كاحتياجايت االقتصادية تنعين من املشاركة يف العمل التطوعي.

٪41.736.921.4

العمل التطوعي ال يساعدين يف احلصول على فرص عمل 
حقيقية.

101102872.050.8112ك

٪34.835.230.0

13696582.270.777كالبحث عن مصدر رزق يل يعيقـين عن التطوع.

٪46.933.120.0

149103382.380.712كمينعين وقت الدراسة من املشاركة يف العمل التطوعي.

٪51.435.513.1

11897752.150.811كعدم وجود استفادة مالية من العمل التطوعي.

٪40.733.425.9

عدم إعطاء مكافآت أو حوافز للمشاركني يف العمل التطوعي 
من قبل املؤسسات.

14884582.310.786ك

٪51.029.020.0

نقص املوارد املالية للمؤسسات اليت تشجع على التطوع تعوق 
املتطوعني.

139116352.360.694ك

٪47.940.012.1

نقص قدرات املؤسسات على حتديث العمل واالستفادة من 
املتطوعني.

141119302.380.673ك

٪48.641.010.3

نقص التمويل احلكومي للمؤسسات جتعلها غري قادرة على 
تقدمي التسهيالت للمتطوعني.

115123522.220.738ك

٪39.742.417.9
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موافقالعبارة
موافق إىل 

حدٍّ ما
غري موافق

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

ترتيب العبارة

نقص امليزانيات للمؤسسات ساهم يف عدم تطوير العمل لدى 
املتطوعني.

130122382.320.695ك

٪44.842.113.1

169102192.520.621كأفضل العمل احلكومي ذو العائد املادي عن العمل التطوعي.

٪58.335.26.6

 2.28املتوسط احلسايب

أفراد  أنَّ  اجلدول )16(  املوضحة يف  النتائج  يتبني من 
املشكالت  تقيس  اليت  الفقرات  على  يوافقون  العينة 
األعمال  يف  املشاركني  الشباب  تواجه  اليت  االقتصادية 
متوسطها  تراوح  حيث  4(؛  إىل   1( من  التطوعية 
احلسايب ما بني )2.36 إىل 2.52( وهو متوسط يقع 
يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي )من 2.34 إىل 
3.00(، وهي الفئة اليت تشري إىل خيار املوافقة، وفيما 
املتوسط  من  احلسايب  ومتوسطها  للفقرات  عرض  يلي 
األكرب إىل املتوسط األقل )أفضل العمل احلكومي ذو 
العائد املادي عن العمل التطوعي "2.52"، مينعين وقت 
الدراسة من املشاركة يف العمل التطوعي "2.38"، نقص 
قدرات املؤسسات على حتديث العمل واالستفادة من 
املتطوعني "2.38"، نقص املوارد املالية للمؤسسات اليت 

املتطوعني "2.36"(. تعوق  التطوع  تشجع على 
بينما يوافقون إىل حدٍّ ما على الفقرات اليت تقيس 
املشكالت االقتصادية اليت تواجه الشباب املشاركني يف 
األعمال التطوعية من )5 إىل 12( حسب ترتيبها يف 
العبارة(؛ حيث تراوح متوسطها  اجلدول أعاله )ترتيب 
احلسايب ما بني )2.05 إىل 2.32( وهو متوسط يقع 
الثالثي )من 1.67  املقياس  فئات  الثانية من  الفئة  يف 
اليت تشري إىل خيار موافق إىل  الفئة  إىل 2.33( وهي 
حدٍّ ما. وفيما يلي عرض للفقرات ومتوسطها احلسايب 
من املتوسط األكرب إىل املتوسط األقل )نقص امليزانيات 
للمؤسسات ساهم يف عدم تطوير العمل لدى املتطوعني 
"2.32"، عدم إعطاء مكافآت أو حوافز للمشاركني يف 

العمل التطوعي من قبل املؤسسات "2.31"، البحث 
عن مصدر رزق يل يعيقـين عن التطوع "2.27"، نقص 
على  قادرة  غري  جتعلها  للمؤسسات  احلكومي  التمويل 
احتياجايت   ،"2.22" للمتطوعني  التسهيالت  تقدمي 
التطوعي  العمل  يف  املشاركة  من  تنعين  االقتصادية 
التطوع  يف  املشاركة  من  تنعين  الدخل  قلة   ،"2.20"
"2.20"، عدم وجود استفادة مالية من العمل التطوعي 
"2.15"، العمل التطوعي ال يساعدين يف احلصول على 

فرص عمل حقيقية "2.05"(.
املشكالت  حملور  العام  املتوسط  إىل  وابلنظر 
األعمال  يف  املشاركني  الشباب  تواجه  اليت  االقتصادية 
إىل حدٍّ  يوافقون  الدراسة  أفراد  أن  لنا  يتضح  التطوعية 
ما على فقرات احملور بصورة عامة؛ حيث بلغ املتوسط 
احلسايب العام جلميع الفقرات )2.28( وهو متوسط يقع 
يف الفئة الثانية من فئات املقياس الثالثي )من 1.67 إىل 
2.33( وهي الفئة اليت تشري إىل خيار املوافقة إىل حدٍّ 
ما. وتتفق نتائج هذا احملور مع ما توصلت إليه دراسة 
)جنم،2013( واليت توضح أنَّ الضغوط االقتصادية تؤثر 
على مشاركة الشباب يف العمل التطوعي، وكذلك تتفق 
اليت  التحدايت  من  أبنَّ  )عزازي،2014م(  دراسة  مع 
ضعف  التطوعي  العمل  يف  للمشاركة  الشباب  تواجه 
املردود املادي وعدم وجود دعم مادي للعمل التطوعي.
السؤال الرابع: ما املشكالت الثقافية والتعليمية 
اليت تواجه الشباب املشاركني يف األعمال التطوعية 

العينة؟ ألفراد 
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جدول رقم )17( يوضح املشكالت الثقافية والتعليمية اليت تواجه الشباب املشاركني يف األعمال التطوعية ألفراد العينة
موافق إىل موافقالعبارة

حدِّ ما
ترتيب العبارةاالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبغري موافق

132123352.330.683كتتعارض حماضرايت يف اجلامعة مع األعمال التطوعية.

٪45.542.412.1

59931381.730.7812كلدي فكرة أبنَّ األعمال التطوعية غري مفيدة لكل شباب.

٪20.332.147.6

70791411.760.8211كأجد السخرية من أفراد اجملتمع عند قيامي ابألعمال التطوعية.

٪24.127.248.6

94115812.040.789كتدفعين أسريت إىل البحث عن عمل مبقابل وليس للتطوع.

٪32.439.727.9

املشاركون من الشباب يف العمل التطوعي ال جيدون املساعدة 
يف دراستهم اجلامعية.

121119502.240.736ك

٪41.741.017.2

أواجه فهًما خاطًئا من احمليطني يب عن العمل التطوعي 
ملساعدة اآلخرين.

97109842.040.7910ك

٪33.437.629.0

اجلامعة ال تضع امتيازات للشباب املشاركني يف العمل 
التطوعي.

153100372.40.71ك

٪52.834.512.8

138117352.360.692كال يوجد دور حمدد لعمل الشباب يف مؤسسات التطوع.

٪47.640.312.1

خُيفي املوظفني يف مؤسسات التطوع بعض املعلومات عن 
الشباب كأسرار للعمل.

136114402.330.714ك

٪46.939.313.8

125110552.240.757كيُنظر للمتطوعني أبن مشاركاهتم تضييع وقت فقط.

٪43.137.919.0

تسيطر القبلية والواسطة يف قبول الشباب للعمل التطوعي يف 
بعض املؤسسات.

93119782.050.778ك

٪32.141.026.9

133121362.330.695كال تنظم لنا دورات تثقيفية قبل االشرتاك يف العمل التطوعي.

٪45.941.712.4

 2.15املتوسط احلسايب

أفراد  أنَّ  اجلدول )17(  املوضحة يف  النتائج  يتبني من 
املشكالت  تقيس  اليت  الفقرات  على  يوافقون  العينة 
يف  املشاركني  الشباب  تواجه  اليت  والتعليمية  الثقافية 
األعمال التطوعية من )1 إىل 2(؛ حيث تراوح متوسطها 
احلسابيما بني )2.36 إىل 2.40( وهو متوسط يقع يف 
الثالثة من فئات املقياس الثالثي )من 2.34 إىل  الفئة 
3.00(، وهي الفئة اليت تشري إىل خيار املوافقة. وفيما 
املتوسط  من  احلسايب  ومتوسطها  للفقرات  عرض  يلي 

امتيازات  تضع  ال  )اجلامعة  األقل  املتوسط  إىل  األكرب 
ال   ،"2.40" التطوعي  العمل  يف  املشاركني  للشباب 
التطوع  مؤسسات  الشباب يف  لعمل  دور حمدد  يوجد 

.)"2.36"
بينما يوافقون إىل حدٍّ ما على الفقرات اليت تقيس 
املشكالت الثقافية والتعليمية اليت تواجه الشباب املشاركني 
يف األعمال التطوعية من )3 إىل 12( حسب ترتيبها يف 
العبارة(؛ حيث تراوح متوسطها  اجلدول أعاله )ترتيب 



245 جملة جامعة تبوك للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، ع2، ص ص 225-250،جامعة تبوك )1442هـ/2021م(

احلسايب ما بني )1.73 إىل 2.33( وهو متوسط يقع 
يف الفئة الثانية من فئات املقياس الثالثي )من 1.67 إىل 
2.33( وهي الفئة اليت تشري إىل خيار موافق إىل حدٍّ 
ما. وفيما يلي عرض للفقرات ومتوسطها احلسايب من 
املتوسط األكرب إىل املتوسط األقل )تتعارض حماضرايت يف 
اجلامعة مع األعمال التطوعية "2.33"، خُيفي املوظفني 
الشباب  عن  املعلومات  بعض  التطوع  مؤسسات  يف 
تثقيفية  دورات  لنا  تنظم  ال   ،"2.33" للعمل  كأسرار 
املشاركون  التطوعي "2.33"،  العمل  قبل االشرتاك يف 
املساعدة  جيدون  ال  التطوعي  العمل  يف  الشباب  من 
أبن  للمتطوعني  يُنظر   ،"2.24" اجلامعية  دراستهم  يف 
مشاركاهتم تضييع وقت فقط "2.24"، تسيطر القبلية 
بعض  يف  التطوعي  للعمل  الشباب  قبول  يف  والواسطة 
عن  البحث  إىل  أسريت  تدفعين   ،"2.05" املؤسسات 
عمل مبقابل وليس للتطوع "2.04"، أواجه فهًما خاطًئا 
التطوعي ملساعدة اآلخرين  العمل  من احمليطني يب عن 
قيامي  عند  اجملتمع  أفراد  من  السخرية  أجد   ،"2.04"
ابألعمال التطوعية "1.76"، لدي فكرة أبنَّ األعمال 

التطوعية غري مفيدة لكل شباب "1.73"(.
وابلنظر إىل املتوسط العام حملور املشكالت الثقافية 
األعمال  يف  املشاركني  الشباب  تواجه  اليت  والتعليمية 
إىل حدٍّ  يوافقون  الدراسة  أفراد  أنَّ  لنا  يتضح  التطوعية 
ما على فقرات احملور بصورة عامة؛ حيث بلغ املتوسط 
احلسايب العام جلميع الفقرات )2.15( وهو متوسط يقع 
الثالثي )من 1.67  املقياس  فئات  الثانية من  الفئة  يف 
إىل 2.33( وهي الفئة اليت تشري إىل خيار املوافقة إىل 

حدٍّ ما.
إليه دراسة  نتائج هذا احملور مع ما توصلت  وتتفق 
مشاركة  مشكالت  من  أنَّ  2014م(  )الكبيسي، 
لرعاية  برامج  وجود  عدم  التطوعي  العمل  يف  الشباب 
الدين  )مجال  دراسة  وكذلك  وتنظيمهم،  املتطوعني 
برامج تدريسية وعدم  وعبدهللا، 2016م( بعدم وجود 

التطوعي. ابلعمل  معرفة كافية 
أن  ميكن  اليت  املقرتحات  ما  اخلامس:  السؤال 
تساعد يف التعامل مع املشكالت اليت تواجه الشباب 

التطوعي؟ العمل  يف  املشاركني 
جدول رقم )18( يبيناملقرتحات اليت ميكن أن تساعد يف التعامل مع املشكالت اليت تواجه الشباب املشاركني يف العمل التطوعي

موافقالعبارة
موافق إىل 

حدٍّ ما
غري موافق

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

ترتيب العبارة

20271172.640.592كإقامة دورات تدريبية للشباب املقبلني على العمل التطوعي.

٪69.724.55.9

وضع آلية لتنظيم العمل التطوعي وفًقا لتعليمات الوزارة 
املختصة.

2087392.690.531ك

٪71.725.23.1

19274242.580.648كتكرمي املتطوعني من مؤسسات التطوع.

٪66.225.58.3

دعوة رجال األعمال حلضور تكرمي الشباب املشارك يف العمل 
التطوعي.

16987342.470.711ك

٪58.330.011.7

16593322.460.6912كتقدمي مكافأة شهرية للشباب املشارك يف العمل التطوعي.

٪56.932.111.0

إعطاء أولوية يف الدراسات العليا للشباب املشارك يف العمل 
التطوعي.

153101362.40.714ك

٪52.834.812.4
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موافقالعبارة
موافق إىل 

حدٍّ ما
غري موافق

املتوسط 
احلسايب

االحنراف 
املعياري

ترتيب العبارة

إضافة نقاط تيز الشباب املشارك يف العمل التطوعي يف 
اجلامعة.

18489172.580.67ك

٪63.430.75.9

وضع أولوايت للتوظيف احلكومي للشباب املشارك يف العمل 
التطوعي.

16592332.460.6912ك

٪56.931.711.4

تنظيم جلسات إرشادية للشباب لتوعيتهم بقيمة العمل 
التطوعي.

18886162.590.593ك

٪64.829.75.5

تسليط الضوء إعالمًيا على جهود الشباب يف العمل التطوعي 
وأمهيته يف اجملتمع.

19082182.590.614ك

٪65.528.36.2

19277212.590.625كتوضيح أمهية العمل التطوعي يف اإلسالم لدى أفراد اجملتمع.

٪66.226.67.2

تعليم الشباب اإلجراءات اإلدارية املبسطة ملشاركة الشباب يف 
العمل التطوعي.

19076242.570.6410ك

٪65.526.28.3

19572232.590.636كإنشاء قاعدة بياانت للشباب املشارك يف العمل التطوعي

٪67.224.87.9

إلزام مؤسسات التطوع بتحديد أايم وساعات التطوع من قبل 
الوزارة

18682222.570.639ك

٪64.128.37.6

2.56 املتوسط احلسايب

يتبني من النتائج املوضحة يف اجلدول رقم )18( أنَّ أفراد 
العينة يوافقون على مجيع الفقرات اليت تقيس املقرتحات 
اليت  التعامل مع املشكالت،  اليت ميكن أن تساعد يف 
حيث  التطوعي؛  العمل  يف  املشاركني  الشباب  تواجه 
تراوح متوسطها احلسايب ما بني )2.40 إىل 2.69( وهو 
الثالثي  الثالثة من فئات املقياس  الفئة  متوسط يقع يف 
)من 2.34 إىل 3.00( وهي الفئة اليت تشري إىل خيار 

املوافقة.
وابلنظر إىل املتوسط العام حملور ملقرتحات اليت ميكن 
أن تساعد يف التعامل مع املشكالت اليت تواجه الشباب 
املشاركني يف العمل التطوعي يتضح لنا أنَّ أفراد الدراسة 
بلغ  حيث  عامة؛  بصورة  احملور  فقرات  على  يوافقون 
وهو   )2.56( الفقرات  جلميع  العام  احلسايب  املتوسط 
الثالثي  الثالثة من فئات املقياس  الفئة  متوسط يقع يف 
)من 2.34 إىل 3.00( وهي الفئة اليت تشري إىل خيار 

املوافقة.

إىل  العينة  أفراد  من  املقدمة  املقرتحات  أهم  وترتكز 
ضرورة إقامة دورات تدريبية للشباب املقبلني على العمل 
التطوعي ووضع آلية لتنظيم العمل التطوعي وفًقا لتعليمات 
الوزارة املختصة، وكذلك تنظيم جلسات إرشادية للشباب 
لتوعيتهم بقيمة العمل التطوعي، وتسليط الضوء إعالمًيا 
يف  وأمهيته  التطوعي  العمل  يف  الشباب  جهود  على 
اجملتمع. وتتفق مع دراسة )الكبيسي،2014هـ( ودراسة 
)إبراهيم،2015(، وكذلك دراسة )درويش، 2015هـ( 
ودراسة  العال،2016هـ(،  وعبد  الدين  )مجال  ودراسة 

)اهلالالت،2018م( ودراسة )عمر، 1440هـ(. 
ج. النتائج العامة للدراسة:

اإلدارية . 	 املشكالت  من  أنَّ  الدراسة  نتائج  أثبتت 
ابلعمل  املشاركة  يف  الشباب  تواجه  اليت  والتنظيمية 
التطوعي عدم وجود برامج تدريبية تصقل مهارات 

بذلك.  ٪51,7 نسبة  أشارت  حيث  الشباب؛ 
أوضحت النسبة 43,4٪ من الشباب اجلامعي أنَّ . 	
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من املشكالت اإلدارية والتنظيمية اليت تواجههم يف 
العمل التطوعي أنَّ بعض موظفي مؤسسات التطوع 
يفتقدون لثقافة العمل التطوعي. كما أشارت نسبة 
41٪ منهم إىل أنَّ بعض موظفي املؤسسات يضعون 

العقبات اإلدارية أمام املتطوعني.
قدراهتم . 	 إلظهار  للمتطوعني  الفرصة  إاتحة  عدم 

االجتماعية  املشكالت  أهم  االجتماعية كانت من 
التطوعي؛  العمل  يف  املشاركني  الشباب  تواجه  اليت 
حيث بلغت نسبتهم 52,8٪. جاء يف املرتبة الثانية 
أدى  االجتماعية  ابملؤسسات  الشباب  معرفة  عدم 
التطوعية  األعمال  يف  املشاركة  من  حرماهنم  إىل 
برامج  وجود  عدم  51٪. كذلك  نسبتهم  بلغت 
املشكالت  من  االجتماعية كانت  مهاراهتم  تصقل 
االجتماعية اليت تواجه الشباب يف العمل التطوعي؛ 

.٪49,3 نسبتهم  بلغت  حيث 
من أهم املشكالت االقتصادية اليت تواجه الشباب . 	

العمل  يفضلون  أهنم  التطوعي  العمل  يف  املشاركني 
التطوعي؛  العمل  املادي على  العائد  احلكومي ذي 
املشكالت  ومن   ،٪58.3 نسبتهم  بلغت  حيث 
وقت  أن  اجلامعي  الشباب  عند  أيًضا  االقتصادية 
الدراسة مينعهم من املشاركة يف العمل التطوعي بنسبة 
املوارد  قلة  أهنم يشتكون من  بلغت 51,4٪. كما 

التطوع. مؤسسات  لدى  املالية 
من املشكالت التعليمية والثقافية اليت تواجه الشباب . 	

تضع  ال  اجلامعة  أنَّ  التطوعي  العمل  يف  املشاركني 
هلم امتيازات؛ حيث بلغت نسبتهم 52,8٪، كما 
أنَّ 47,6٪ منهم يعتقدون بعدم وجود دور حمدد 
 ٪45,5 ويشتكي  التطوع.  مؤسسات  داخل  هلم 
األعمال  مع  اجلامعية  حماضراهتم  تعارض  من  منهم 

التطوعية.
وضع . 	 ضرورة  إىل  العينة  أفراد  من   ٪71,7 يقرتح 

الوزارة  لتعليمات  وفًقا  التطوعي  العمل  لتنظيم  آلية 

إقامة  يقرتحون  منهم   ٪69,7 أن  املختصة، كما 
التطوعي.  العمل  يف  للراغبني  تدريبة  دورات 

التوصيات:
توصيات خاصة ابجلامعات السعودية: 

وضع برامج لتعليم الشباب العمل التطوعي وتنمية . 	
يف  التطوعية  للمشاركات  االجتماعية  املهارات 

املختلفة. اجملاالت 
التطوعي . 	 العمل  يف  املشارك  الشباب  تشجيع 

ووضع  العليا  الدراسات  استكمال  على  ابجلامعة 
غريهم. عن  املتطوعني  تيز  للقبول  درجات 

-ماجستري( . 	 )دبلوم  عليا  دراسات  برامج  إنشاء 
التطوعي. العمل  تفعيل  حول 
توصيات خاصة بوزارة اإلعالم:

تسليط الضوء على مناذج من مشاركات الشباب يف . 	
جماالت العمل التطوعي.

اإلعالمية . 	 املؤسسات  يف  تدريبية  برامج  تبين 
التطوعية. للمشروعات 

أبمهية . 	 اإلعالم  أجهزة  خالل  من  األسرة  توعية 
للشباب. التطوعية  مشاركة 

التعليم . 	 مراحل  يف  التعليم  بوزارة  خاصة  توصيات 
العام: 

إرشاد الطالب إىل ضرورة مساعدة اآلخرين كأحد . 	
اهتمامات الدين اإلسالمي احلنيف.

األعمال . 	 يف  املشاركني  املدارس  الطالب  تكرمي 
. لتطوعية ا

تكرمي األسر اليت تدفع أببنائها للعمل التطوعي.. 	
حبوث مقرتحة:

إجراء دراسات عن استحداث مناذج عصرية للعمل . 	
التطوعي يف ظل األوضاع االجتماعية املعاصرة.

العمل . 	 تفعيل  يف  املرأة  دور  حول  دراسات  إجراء 
لتطوعي. ا
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 صورة املرأة يف النصِّ املسرحي )عباس احلايك أمنوذًجا(
د. نوره حممد املري

األستاذ املساعد يف األدب والنقد احلديث، قسم اللغة العربية -كلية الرتبية واآلداب - جامعة تبوك 

Women's image in theatrical script )model: Abas AL hayk(

Dr. Nora Muhammad Al-Marri
Assistant professor of literature and modern criticism the department, of Arabic language, 

College of Educ tion, and Arts Tabuk University

الكلمات املفتاحية: شخصية، سعودية، اجتماعي، بناء.
للقضااي  الدرامي  التطور  تتبع  على  البحث  يقوم  امللخص: 
النص  بناء  يف  حمورية  نسائية  شخصية  استخدام  مع  االجتماعية، 
املسرحي عند أحد أبرز الكتاب املسرحيني املعاصرين يف السعودية ويف 

دول اخلليج العريب )عباس احلايك(.
من  غريها  مع  املتواضعة  الدراسة  هذه  تسهم  أن  الباحثة  وأتمل 
البينية يف خماض منهٍج عريب قادر على احتواء خصوصية  الدراسات 
البيئة العربية؛ لذلك اعتمدت الدراسة يف التحليل على املنهجني الفين 

واالجتماعي.
البناء  أبنَّ  الثالث  املسرحيات  حتليل  من  الباحثة  واستنتجت 
الفين للشخصية النسائية احملورية استطاعت اختزال األزمنة الثالثة يف 
استشراف الواقع، فالبطالت الثالث مجيعهن نساء صغريات شاابت 
يسعى الكاتب من خالهلن إىل أتريخ التحوالت اليت ترُّ هبا هذه الفئة 
الطبيعي  الزمين  للخط  استناًدا  سيمثلن  ألهنن  ؛  النساء  من  العمرية 
املستشرف مرحلة التحول يف تكني املرأة السعودية وفق رؤية 2030، 
الصورة  من  واللغوي  املوضوعي  التحول  لذلك  تبًعا  بوضوح  فتجلى 
املختزلة يف املرأة املهمشة واملضطهدة إىل صور أكثر عمًقا وتنوًعا، وهي 

املرأة الواعية واملرأة الرمز.

Key words: Character, Saudi, Social, build.
 The research is based on tracking the dramatic devel-

opment of social issues by using a central female character 
in building the playwright. At one of the most prominent 
contemporary play writers in Saudi Arabia and the Arabian 
gulf countries (Abas AL hayk).

The researcher hopes that this humble study will con-
tribute with other inter-studies in the throes of an Arabian 
approach capable of containing the privacy of Arab environ-
ment, so the study is based in analyzing technical and social 
approaches. The researcher concluded from analyzing the 
three plays , that artistic construction for the leading female 
character manage to reduce the three times in reality fore-
sight, the three heroines are all young women , the writer 
is seeking through them to show the transformation histo-
ry this group age of women went through. Because they 
represent based on the natural timeline that witnesses the 
Saudi women’s empowerment according to the 2030 vision. 
Which was clearly demonstrated in the language and objec-
tive transformation from the shorthand image of oppressed 
women to deep and versatile image which is the conscious 
and icon women.
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 املقدمة:
يف  اخلليجية  املرأة  بصورة  املعنونة  الدراسة  هذه 
مسرحيات عباس احلايك تقوم بتتبع دور املرأة وصورها 
وجود  مع  املطروحة،  القضااي  معاجلة  وطريقة  املتعددة 
اخلليجية  املسرحية  النصوص  يف  رئيسة  شخصية  املرأة 
املعاصرة، من خالل اختيار أحد أبرز الكتاب املعاصرين 
يف السعودية ويف دول اخلليج العريب الكاتب املسرحي 
عباس احلايك، ومما امتاز به الكاتب أنَّ معظم مسرحياته 
من  ابلرغم  الدرامي،  احلدث  صناعة  يف  املرأة  وظفت 
املرأة  ظهور  فيه  يعدُّ  مازال  بيئة  يف  يعيش  الكاتب  أنَّ 
فإنَّه  مألوف  غري  اجلماهريي  املسرح  على  السعودية 
استطاع كسر اتبوت اخلطاب املسرحي الذي ال يتجاوز 
حدود ما ميكن عرضه على خشبة املسرح، وتكن من 
الرئيس  العمود  املرأة  فيه  تثل  مسرحية  نصوص  كتابة 
الشخصية احملورية،  فنًيا  ، وهو ما يطلق عليه  النصِّ يف 
وأمهها: املسرحيات الثالث" زهرة احلكااي" ، و" صبية 
كان امسها حنني" ، و" فطيم" ، وهي املسرحيات اليت 
إىل  للوصول  والعرض  ابلتحليل  االختيار  عليها  وقع 
داللة توظيف املرأة يف النص املسرحي مجالًيا واجتماعًيا، 
وكيف استطاعت حتريك األحداث الدرامية إلبراز أهم 
القضااي االجتماعية والنفسية والسياسية، وهل استطاع 
املرأة رمسًا لغوايًّ مقنًعا  الرئيسة  الكاتب رسم الشخصية 
عن طريق احلوار الداخلي النفسي واحلوار اخلارجي مع 
اآلخر ؟ أم أنَّ الكاتب أخفق يف خطابه اللغوي ومل يوفق 
يف تصوير الشخصية النسائية تصويرًا فنًيا وواقعًيا يسهم 

يف حتقيق رسالة املسرح اجلمالية واالجتماعية؟ 
جمموعة  تثري  أن  الدراسة  هذه  استطاعت  وإذا 
دافًعا  ستصبح  فهي  بعضها  على  وجتيب  األسئلة  من 
واالجتماعي،  الفلسفي  والفكر  النقد  يف  للباحثني 
للوصول إىل تساؤالت أكرب والوقوف أمام حتدٍّ جديد 
يربز الفكر العريب اجلديد الذي قد يبدأ يف مرحلة الحقة 
وتصدير  اإلنسانية،  الفنون  يف  النقدي  التفكري  إلعادة 
أدواته الفنية وخصوصيته الثقافية إىل العامل؛ لذا فإنَّ من 

مركز  من  الباحثني  تساؤالت  تتد  أن  البحث  أهداف 
العرب إىل  املسرحيني  الكتاب  املرأة عند  دائرة توظيف 

األطروحات اآلتية وهي:
رسم  طريقة  يف  االجتماعية  التحوالت  أثرت  هل 
النص  داخل  وتشكيل حضورها  النسائية  الشخصيات 
تلك  وهل كانت  التأثري؟  هذا  وكيف كان  املسرحي، 
التحوالت سبًبا يف تشكل أنواع جديدة من الشخصيات 

النسائية اخلليجية والسعودية حتديًدا؟
زايدة  يف  النص  داخل  املرأة  وجود  أسهم  هل 
الكاتب  استطاع  وكيف  الشخصيات؟  بني  الصراعات 
بناء  من  الغاية  إىل  وجذبه  املتلقي  تشويق  يف  توظيفها 

األحداث الدرامية؟
هل أسهم وجود الشخصية النسائية يف تعزيز اهلوية 
ميكن  سطحية  شخصية  كانت  أم  والعربية  الوطنية 

االستغناء عنها؟
العريب  اإلنسان  فكر  واقع  على  احلكم  ميكن  هل 
واالنطالق  املعاصرة  املسرحيات  من  حتديًدا  واخلليجي 
منها إىل فكر عريب جديد ُيشكِّل أدواتنا الفنية اخلاصة 
بنا ؟، وإىل أي حدٍّ استطاع الكاتب السعودي عباس 
صناعة  العرب يف  الكتاب  بقية  مع  يسهم  أن  احلايك 

خصوصية الدراما العربية واخلليجية؟ 
ونطاقه  التخصصية  طبيعته  حسب  البحث  إنَّ 
تلك  عن  اإلجابة  يستطيع  لن  احملدود  املوضوعي 
آفاقًا  سيفتح  اعتقادي  يف  لكنه  مجيعها؛  التساؤالت 
متكاملة  منظومة  لصناعة  املسرح  يف  للباحثني  أخرى 
إىل  خالهلا  من  الباحثة  تطمح  اليت  النقدية  اآلراء  من 
التحوالت  أثر  عن  املوضوعية  إىل  أقرب  تصور  تكوين 
االجتماعية على املرأة العربية واخلليجية حتديًدا، وكيف 
ميكن االنطالق منها إىل مساحات أرحب من التفكري 
النقدي والفين للنهوض من االعتماد على الرتاث املاضي 

أو اجلديد املنقول.
من  غريها  مع  تسهم  املتواضعة  الدراسة  هذه  ولعل 
الدراسات يف املسرح يف خماض منهٍج عريب جديد قادر 
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على احتواء خصوصية البيئة العربية واخلليجية، وإحدى 
املرأة  شخصية  اهلوية  هذه  تصنع  اليت  العناصر  أهم 
رمزًا  أصبحت كذلك  إهنا  بل  واألرض،  اخلصوبة  رمز 

للمنعطفات اليت تصنع التحوالت االجتماعية والفنية.
وخاتة  ومبحثني  تهيًدا  الدراسة  مشلت  وقد   
نبذة  البحث  قدَّم  التمهيد:  اآليت:  وفق  وتوصيات، 
سرية  عن  نبذة  مث  واملسرح،  اخلليجية  املرأة  عن  موجزة 

الكاتب وملخًصا ملسرحياته الثالث حمور الدراسة. 
املبحث األول: جاء بعنوان "بنية الشخصية النسائية 
اليت  املرأة  صور  عن  ويتحدث  والصورة("،  )األبعاد 
جتلَّت يف نصوص الكاتب بني ثالثة صور وهي:" املرأة 

املضطهدة – املرأة الواعية – املرأة الرمز" .
املبحث الثاين: املرأة والتشكيل البنائي للزمان واللغة: 
ويهتم بدراسة أتثري التقنيات السردية يف تشكيل صورة 
املرأة وخصوًصا الزمن النفسي واحلوار اخلارجي والداخلي 

ودالالته يف إبراز خصوصية املرأة السعودية.
عامة  على كتب  مراجعها  يف  الباحثة  واعتمدت 
صلتها  أخرى  وكتب  املسرحي  ابلفن  مباشرة  صلة  هلا 
غري مباشرة يف موضوع البحث، ويرجع السبب إىل أنَّ 
الذين مل يسبق أن تفرد أعماله  املعاصرين  الكاتب من 
يف  إليه  خمتصرة  إشارات  ووجدت  والتحليل،  ابلدراسة 
	1990( العريب  العامل  يف  املسرحي  اخلطاب  كتاب" 
ص  )2007م(:  وطفاء،  محادي،  )انظر:   :)2006
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أمَّا املنهج الذي اعتمدت عليه يف التحليل والدراسة 
والفين،  االجتماعي  املنهجني  بني  يزاوج  منهج  فهو 
استناًدا إىل الدراسات البينية اجلديدة اليت بدأت تناشد 

إبلغاء الفوارق بني العلوم والفنون اإلنسانية.
التمهيد:

جيدر بنا قبل الولوج إىل احلديث عن فن املسرحي 
الفرق بني كلمة املسرح وكلمة  نبذة موجزة عن  إعطاء 
املسرحية، فالكثري خيلطون بينهما" إال أنَّ هناك تايزًا بني 

الكلمتني من حيث الداللة، فاملسرحية تشري إىل الرواية 
أو القصة أو النّص األديب؛ ولكن مبجرد تنفيذ هل يف 
مسرحًيا،  عرضا  تصبح  املسرح"  هلا"  املخصص  املكان 
أمَّا املسرح فهو املكان الذي تثل فيه املسرحية أو أي 
عرض فين آخر سواء كان عرًضا موسيقًيا أم راقًصا" ، 
)عبد احلي، حميي، )2017م(: "املسرح السوداين ودوره 
للكتاب،  العامة  املصرية  اهليئة  القاهرة،   ، اجملتمع"  يف 
ص 26(. ويعتمد فن املسرح واملسرحية وحل إشكاالته 
على تسليط االهتمام على اجلمهور؛ ألنَّه حسب رأي 
سعد هللا ونوس هو حجر الزاوية "وخاصة مجهوران الذي 
تتفشى فيه األمية، مما جيعل من املسرح أداة تثقيفية هامة 
جًدا، واحلاجة ماسة إليها أكثر من بلدان أخرى تستطيع 
 . ومتنوعة"  متعددة  بطرق  الثقافية  حاجاهتا  تروي  أن 
)منيف، عبد الرمحن -دراج، فيصل )2000م(: "سعد 
هللا ونوس اإلنسان املثقف املبدع" ، ط1، دمشق دار 

كنعان، ص68(.
وقد  والوجدان،  الواقع  صياغة  إبعادة  املسرح  يقوم 
أدَّى دورًا كبريًا على مرِّ التاريخ يف إبراز اهلوية والشخصية 
الوطنية والتعبري عن تطلعات ومشكالت اإلنسان ؛ لذا 
فاملسرح يؤدِّي دورًا خطريًا يف توجيه الرأي العام، وعلى 
وجه أخص املسرحية االجتماعية إحدى األشكال املميزة 
يف املسرح احلديث، وأبرز القضااي اليت تشكل املسرحية 
خالهلا  من  يقاس  اليت  املرأة  قضية  هي  االجتماعية 
اخلليجية  الدول  مما جعل  وتقدمها،  األمم  تطور  مدى 
تلتفت إىل  النفط واالزدهار االقتصادي  بعد استخراج 
املسرح والفنون ملواكبة احلضارة الثقافية النهضة السياسية 
اخلليج  يف  املسرح  بتاريخ  نبدأ  وعندما  واالقتصادية، 
له  الذي كانت  الكوييت  املسرح  من  البداية  نقطة  فإنَّ 
الرايدة يف دول اخلليج؛ لكن مع التطور الذي حلق املرأة 
أنَّ  إال  االجتماعية  احلياة  يف  مبكرة  فرتة  يف  الكويتية 
دورها كان اثنواًي وسطحًيا يف نسج بطالت املسرحيات 
الكويتية، وإذا كان املسرح الكوييت الذي عده الناقدون 
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وجسدها  املرأة  صورة  اختار  اخلليجي  للمسرح  رائًدا 
أن  مستغراًب  فليس  هامشية  موضوعات  خالل  من 
تكون صورة املرأة اخلليجية أيًضا مهمشة يف بقية دول 
الوطن  دول  أغلب  منها  يعاين  مشكلة  وهي  اخلليج، 
العريب فظهرت كدمية وسط قطع أاثث ومشوهة بكل 
املقاييس دلوعة ال شغل هلا إال استنزاف ثروات الرجل 
)الدمام،  الرجل.  من  ومهانة  ومضطهدة  مستضعفة  أو 

حسني السنونة- )2018	07	31(.
األعمال  يف  للمشاركة  الفرصة  ينتظرن  "فناانت 
املسرحية السعودية" . Alyaum. اطلع عليه بتاريخ 23 

يوليو 2019 )موقع الكرتوين(.

بدأ املسرح يف البحرين يف املدرسة واألندية، مث نشط 
وتطوَّر يف األربعينات واخلمسينات، ويف الستينات بدأ 
أعمال  ارتبطت  الثمانينات  ويف  األهلية،  الفرق  مسرح 
املسرح أبمساء ورموز جديدة برعت يف كتابة فن النص 
وبرعت يف فن اإلخراج. )محادي، وطفاء، )2007م( 

ص 260، 261(.
املسرح  يف  املرأة  مشاركات  بداية  اتريخ  ويعود 
امليالدية؛  السبعينات  األّول من  النصف  السعودي إىل 
حيث كانت تقدم عروض يف مدارس البنات واجلامعات 

واجلمعيات النسائية.
رمسي  نسائي  مسرح  أّول  أتسس  عام 2017  ويف 
ال يتبع جهة تعليمية أو مؤسسة اجتماعية، حتت مظلة 
مجعية الثقافة والفنون جبدة. وقد بدأ تكوينه قبل ذلك 
بـ 3 سنوات، وضمَّ يف بداايته 75 فتاة، ويقدم عروَضه 
الثقافية  الفعاليات  يف  ويشارك  اجلمعية  مسرح  على 
البشري  األخرى."املخرجة"  واملهرجاانت  واالحتفاالت 
 . ابململكة"  نسائي  مسرح  أول  إنشاء  جتربة  "تروي 
صحيفة سبق اإللكرتونية. اطلع عليه بتاريخ 23 يوليو 
2001م. وشهد عام 2018 مشاركة مسرحّية للمرأة، 
عن  املرأة  غياب  على  عاًما   50 بعد  ابألوىل  ُوصفت 

العروض اجلماهريية يف السعودية. وذلك ضمن مسرحية 
أعلنت عنها اهليئة العامة للرتفيه ابلسعودية، على مسرح 
اإلمرباطور(.  )حياة  بعنوان  الرايض  مبدينة  العلوم  دار 
)"بعد 50 عاًما... املرأة تعود العتالء خشبة املسرح يف 
السعودية" . الشرق األوسط. مؤرشف من األصل يف 
23 يوليو 2019. )موقع إلكرتوين( اطلع عليه بتاريخ 

23 يوليو 2019م(.
ضمن  املمثالت  شاركت  نفسه  العام  ويف   
مشروع"مسرح السعودية"، أحد مشاريع جملس مبادرات 
إمارة منطقة مكة املكرمة. وهو عبارة عن إعادة أتسيس 
ملسرح الشباب السعودي عرب االستفادة من جتربة )مسرح 
مصر(. ويقدم مسرح السعودية مسرحياته للعموم على 
)طاشكندي-  جدة.  يف  الثقايف  األديب  النادي  مسرح 

)2018(. "اطلع عليه بتاريخ 23 يوليو 2019(.
وقد تطوَّر ظهور املرأة يف الواقع االجتماعي والسياسي 
وُملفت،  سريع  بشكل  السعودية  العربية  اململكة  يف 
وإصالًحا  تقدًما  األكثر  م(  ُصنِّفت يف )2020  حىت 
دولة   )190( بني  ابملرأة  املرتبطة  واللوائح  األنظمة  يف 
لتكون األوىل خليجًيا والثانية عربًيا )انظر موقع البنك 
الدويل للتنمية(: ومع ذلك فإنَّ توظيف املرأة السعودية 
يف النصوص املسرحية كان ضعيًفا وهامشًيا ال يتناسب 
مع التطور الذي وصلت إليه يف الواقع االجتماعي، وهو 
للبحث  الناقد املسرحي  ما يرفع من حجم مسؤوليات 
عن األسباب وتوجيه الكتاب إىل قضااي املرأة اخلليجية 
والصورة اليت تتناسب مع واقعها االجتماعي والسياسي 
يف  إليه  وصلت  الذي  الكبري  والتقدم  واالقتصادي، 
املسرحيات  يف  ينعكس  أن  يفرتض  قصرية  زمنية  فرتة 

االجتماعية حتديًدا.
ولعل اختيار الباحثة ملسرحيات عباس احلايك حتديًدا 
قد يكون موفًقا ابعتبار أنَّ الكاتب جيمع بني الكتابة 
أن  حيرص  الكاتب كان  فإنَّ  اثنية  جهة  ومن  والنقد، 
يكتب عن املرأة السعودية وهو يضع يف اعتباره أبنَّ هذه 
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أخرى؛  امرأة خليجية  أي  تكون  أن  تصلح  الشخصية 
لينقذ النصَّ من االنغالق يف دائرة النصوص املسرحية، 
ويصبح قادرًا على الظهور على خشبة املسارح اخلليجية 
وهو ميثل أي امرأة خليجية أخرى كما حدث يف نصه 
"فطيم"  املسرحي )زهرة احلكااي(: وكذلك يف مسرحية 
اليت ميكن تعميم صورهتا على الفتيات اخلليجيات أيًضا 
وليس الفتاة السعودية فقط، بل كان الكاتب يقفز أيًضا 
للقضااي؛  معاجلته  العريب يف  اخلليج  دول  خارج حدود 
لينسج صورة املرأة اليت تعكس مهوم املرأة يف مجيع نواحي 
امسها  "صبية كان  فعل يف مسرحية  العريب كما  الوطن 
حنني "اليت يتبادر إىل الذهن قد تكون ُقدِّمت من بلد 
للمتلقي ديل  لينقل  الكاتب عن امسه؛  عريب مل يفصح 
مثل  متشاهبة  قضااي ومهوم  العربيات يف  النساء  اشرتاك 
الكبري  العمر  فارق  ومشكلة  القاصرات،  زواج  مشكلة 

بني الزوجني عند زواج الفتاة من رجل يكربها بعقود.
عباس احلايك واملسرحية:

كاتب مسرحي وكاتب )سيناريو( ويكتب أيًضا يف 
القصة واملقالة والنقد املسرحي.

شرق  )القطيف(  القديح  يف  م   1973 عام  ُولد 
اململكة العربية السعودية.

يف  والفنون  الثقافة  مجعية  يف  املسرح  بيت  ُأسس 
الدمام، وُكِتب العديد من النصوص املسرحية اليت جتاوز 

عددها مخس عشرة مسرحية.
وكانت  احلايك  كتبها  اليت  املسرحية  النصوص 

للشخصية النسائية دوٌر يف البناء الدرامي:
)زهرة احلكااي(: نصٌّ مسرحي كتب عام، وُعرضت 
العجمي،  إسراء  وأخرجتها  عمان  سلطنة  يف  املسرحية 
وأخرجها أيًضا لفرقة مزون يوسف البلوشي، وُقدِّمت يف 

قطر إخراج على الشرشين.
)صبية كان امسها حنني(: نصٌّ مسرحي كتب عام 
وُعرضت املسرحية يف املغرب من إخراج أنوار حساين، 
 ،2016 فرباير  فانتازاي  لفرقة  أوحلواس  كرمية  وتثيل 

وقدَّمتها فرقة )هنا دمشق( نصه )صبية كان امسها حنني( 
حتت اسم )قصة بنت امسها حنني(: إخراج وتثيل الان 
الصاوي  ساقية  مهرجان  يف  املسرحية  وشاركت  عماد 
النوارس  وقدمتها مجعية  أبريل 2016،  للمونودراما يف 
للتنمية واإلبداع نصه )صبية كان امسها حنني( للمشاركة 
يف ملتقى القصر األول للمونودراما، تثيل بثينة امسناو 
السلطاين أغسطس 2016، وأخرجها  وإشراف حممد 
أغسطس 2016، وقدمتها  اجلزائري سفيان عطية يف 
فرقة إلفة املسرحية السودانية، إخراج حممد حسن طيارة، 

وتثيل رماح القاضي يف فرباير 2017.
)فطيم( نصٌّ مسرحي ُكتب يف أبريل 2003 م ومل 

يتم عرضه حىت اآلن.
)ذاكرة األوراق الصفراء( نصٌّ مسرحي كتب عام ومل 

يتم عرضه حىت اآلن.
هجرة النوارس الربية: أخرجها أبو احلسن محيد لكلية 
الفنون اجلميلة جبامعة البصرة 2009م، وُقدِّمت ابللغة 

السراينية يف مشال العراق، إخراج نشأت مبارك.
 أّم اخلري: قدَّمتها فرقة مزون العمانية حتت اسم )مدق 
البلوشي، وحصدت جائزة  احلناء(: من إخراج يوسف 
مهرجان  يف  عرض  ألفضل  القامسي  سلطان  الشيخ 

املسرح اخلليجي ابلسارقة 2019م.
كونتينر: أخرجها أنوار حساين حملرتف فانتازاي   
البيضاء  ابلدار  والتسيري  للتجارة  العليا  للمدرسة  التابع 
سبتمرب 2017م، وُقدِّمت أبكثر من رؤية يف عدد من 

الدول يف املغرب واإلمارات وغريها.
 حارسة املاء: قدَّمها اندي شباب الزالق ضمن مهرجان 
جائزة خالد بن محد لإلبداعات الشبابية ابلبحرين أكتوبر 
2018م،  للمسرح  الدويل  أوال  ومهرجان  2017م، 
وقدمت يف سلطنة عمان ومصر واألردن أيًضا، وُقدِّمت 

ابللغة الفرنسية بسوراي.
ُقدِّمت على  اليت  النصوص االجتماعية  وغريها من 
اخلشبة مثل: النص النسائي )مكتب التطبيق(: والنص 
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النسائي )4 نساء وامرأة(. )انظر مدونة الكاتب عباس 
.)com.abbashayek//:https ".احلايك

ملخص املسرحيات الثالث:
يظهر من خالل التعريف السابق ألهم املسرحيات 
املرأة ظهرت يف أكثر  اليت كتبها احلايك أبنَّ شخصية 
االقتصار عليها دوان  فلماذا مت  من ثالث مسرحيات، 

عن غريها؟ 
حيسب للكاتب أنَّه مل يهمل توظيف شخصية املرأة 
داخل نصوصه وهو من القلة الذي غامروا يف تثيل املرأة 
داخل النص، مع يقينهم بصعوبة نقل النص بوجود امرأة 
إىل املسرح السعودي اجلماهريي، إذ مل يبدأ ظهور املرأة 
على املسرح السعودي إال مؤخرًا ويف نطاق حمدود جًدا 

عام 2017م.
ومع ذلك استطاعت نصوصه املسرحية اليت تسيدت 
بناءها امرأة أن حُتقق انتشارًا واسًعا يف مسارح دول اخلليج 

ويف الوطن العريب انهيك عن اجلوائز اليت حصدهتا.
وميكن القول: إنَّ املسرحيات الثالث اليت وقع عليها 
حنني(:  امسها  و)صبية كان  احلكااي(:  )زهرة  االختيار 
و)فطيم( ليست مثل بقية املسرحيات اليت وظفت فيها 
الشخصية النسائية؛ ألهنا جعلت املرأة بطلة األحداث 
من  وجودها  دون  واحلواري  السردي  البناء  يعتدل  وال 
املسرحية موسومة  وأنَّ  هنايته، السيما  إىل  النص  بداية 

ومعرفة ابسم البطلة األنثى )زهرة وحنني وفطيم(.
أمَّا بقية املسرحيات فلم ترد فيها الشخصية النسائية 
فعلى  دورها،  وإبراز  األخرى  الشخصيات  خلدمة  إال 
سبيل املثال: شخصية أمل يف ذاكرة األوراق الصفراء مل 
توظف داخل النص إال لتأكيد معاانة البطل مع املرض 
النفسي ومعاانته، مع إعاقته لنكتشف يف هناية العقدة 
الدرامية أبنَّ املرأة اليت كانت حتاوره مل تكن سوى من 

نسج خيال البطل.
وينطبق األمر نفسه على ابقي املسرحيات حىت وإن 
عنوهنا الكاتب بوصف أنثوي يوحي أبّن بطلة األحداث 

امرأة مثل: مسرحية )أم اخلري(: ومسرحية )ساقية املاء(: 
ومسرحية )هجرة النوارس الربية(.

مسرحية زهرة احلكااي:
مثانية  تتجاوز  ال  شابة  فتاة  عن  املسرحية  تتحدث 
عشرة عاًما، ُأصيبت ابلصلع منذ كانت طفلة فمنعها 
والداها من اخلروج من املنزل، وأخفوها عن سكان القرية 
إثر مرضها، وتبدأ معاانة زهرة يف  ابختالق خرب موهتا 
بداية احلدث من توظيف الكاتب للمثل الشعيب بنت 
فوالدة  خملع،  النجار  ابب  الدارج  واملثل  قرعة  املاشطة 
زهرة )كوافرية( تعمل بتزيني شعر النساء وابنتها فقدت 
عندما  الدرامي  احلدث  ويتصاعد  طفولتها  منذ  شعرها 
لينقل هلا أخبار  تنتظر أخيها؛  النص زهرة وهي  يصور 
ذروته  احلدث  وصل  حىت  مرة  يف كل  اخلارجي  العامل 
عندما نقل هلا خرب االستعداد لزواج صديقتها ليلى من 
فارس أحالمها فتثور زهرة على واقعها، وتقرر أن خترج 
من عزلتها لتنصدم مبؤثرات املاضي وحماولة اضطهادها 

ابسم العيب وأهنا خلقت أنثى.
مسرحية فطيم:

تدور أحداث املسرحية حول فتاة امسها فطيم تبلغ من 
العمر مخسة عشر عاًما، وهي كما وصفها املؤلف فتاة 
مجيلة وذكية سخرها الكاتب للدفاع عن مجال الطبيعة 
والوقوف أمام جشع جتار العقار وحماوالهتم ردم البحر 
ذروهتا  تصل  احلبكة حىت  وتتطور  املاجنروف،  وأشجار 
عندما وقف التاجر أمام الصيادين ومنعهم حتصيل رزقهم 
من الصيد بسبب رفض فطيم الزواج من ابنه دينار مث 
احتجاًجا على  البحر  فطيم  احلبكة عندما تدخل  حتل 
واحلبكة  املاجنروف،  أشجار  إحدى  على  وتوت  ردمه 
املوضوعات  أو  املوتيفات  جمموعة  العقدة،  هبا"  يُقصد 
الدالة )الوامسة( اليت تيز ختطيطات الشخصية وصراعاهتا 

ومقاوماهتا )برنس، جريالد، )2003م(: ص 118(.
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مسرحية صبية كان امسها حنني:
تدور أحداث املسرحية حول فتاة امسها حنني تبلغ 
من العمر اثنني وعشرين ربيًعا، وهي عبارة عن مونودراما 
املسرحية،  يف  معها  أخرى  شخصيات  وجود  لعدم 
فتعتمد الدراما من بداية املسرحية إىل هنايتها على احلوار 
الداخلي )املونولوج( لبطلة املسرحية )حنني(: وتتلخص 
جتلَّت  اليت  القاصرات  زواج  مشكلة  املسرحية يف  قصة 
زوج  بوفاة  احلبكة  فتبدأ  نفسها،  مع  حنني  حوار  عرب 
البطلة الذي يكربها بسنوات فتحنُّ حنني ألايم طفولتها 
الذي  زواجها  عقد  بداية  إىل  بذاكرهتا  فتعود  وألعاهبا 
زوجها  انتزاع  حلظة  عند  فتقف  سنوات،  عشر  استمر 
تتجاوز  مل  وهي  الزوجية،  بيت  إىل  هبا  ليطري  لطفولتها 
اثنا عشر عاًما وتستمر األحداث يف اسرتجاع املاضي 
املمتد خالل عشر سنوات ما بني األدوية وتثيل الوقار 
وأتنيب الضمري يف عشقها البن زوجها الذي مياثلها يف 
العمر؛ لتقرر أبن حياهتا الزوجية كانت ابئسة وأن حزهنا 
على وفاة زوجها جيب أن ينقلب إىل فرح؛ ألنَّه بداية 
حريتها وحياهتا احلقيقية؛ ومبا أنَّ املسرحية أحادية البطل 
فإنَّ من الصعب تلخيص أحداثها الهتمام هذا النوع" 
ابلصراع الروحي للبطل، وليس ابحلركة اخلارجية الواقعية 

له" )وادي 1996" ص 117(.
)األبعاد  النسائية  الشخصية  بنية  األول:  املبحث 

والصورة(:
جتسدت صورة املرأة اجتماعًيا من خالل النصوص 

الثالثة املختارة يف ثالثة صور وهي:
 )املرأة املضطهدة(: 

املرأة  صورة  تثل  مجيعها  وفطيم  وحنني  زهرة 
املضطهدة واالختالف هو يف تعامل الشخصية النسائية 
املرأة  تتجلى صورة  مع االضطهاد، ففي مسرحية زهرة 
أسرهتا  ممارسة  أمام  تاًما  عاجزة  تقف  اليت  املضطهدة 
تثور على واقعها إال  أن  واجملتمع جتاهها، وال تستطيع 
مدى  عن  ابلكشف  تكتفي  عندما  املسرحية  هناية  يف 

إن  فهي  مكاهنا،  يف  منكفئة  وتصرخ  ابلظلم  شعورها 
استطاعت أن تواجه أهل القرية وتقف رافضة للعادات 
والتقاليد اليت تتهنها فهي عاجزة أن تقف يف مواجهة 
عائلتها، ورفض ممارساهتم فقوة األسرة عند الفتاة أكرب 
عندما  وتضعف  تستسلم  لذلك  اجملتمع،  سطوة  من 

يكون االضطهاد انبع منهم.
أمَّا شخصية فطيم فهي شخصية أكثر ثقة بنفسها 
االضطهاد كان  ألنَّ  االضطهاد؛  مواجهة  على  وأقدر 
هبا  والدها  ثقة  من  قوهتا  فاستمدت  أسرهتا  خارج  من 
واعتماد أخيها الصغري عليها يف شؤونه، ومع صغر سنها 
والصيادين(:  )والدها  الرجال  من  أقوى  أهنا كانت  إال 
واستطاعت الوقوف يف مواجهتهم يف أكثر من ردة فعل 
قامت هبا األوىل عندما عرب هلا دينار ابن أكرب التجار 
منها،  الزواج  ورغبته يف  هبا  إعجابه  عن  )أبو شهاب( 
فرفضت الرضوخ لطلبه وعربت عن استيائها من مطاردته 
هلا تعبريًا يدل على قوة شخصيتها وتتواىل ردات فعل فطيم 
نطاق  خارج  من  عليها  االضطهاد  ممارسة  جتاه  القوية 
)فطيم(؛  والد  إىل  )دينار(  والد  يتوجه  عندما  عائلتها 
ليطلب منه تزوجيها البنه جربًا فتتوىل البطلة الدفاع عن 
نفسها يف حضرة والدها وترفض طلبه، وعندما يتعجب 
التاجر من قوة فاطمة يف الرد عليه وهو أمر غري معتاد 
من فتاة يف إبداء رأيها يف من يتقدم هلا يرد والد البطلة 
أبن ابنته تربت على ذلك، مث يتصاعد احلدث الدرامي؛ 
مواجهة  يف  فطيم  تقفه  الذي  الثالث  املوقف  ليصبح 
األحداث  بداية  فمن  نوعه  من  األكرب  هو  االضطهاد 
االضطهاد  ميارس  مل  الصراع  حلظة  إىل  الوصول  حىت 
اخلاصة  حياهتا  تتجسد يف  مستوايت صغرى  على  إال 
الصمود  استطاعت  تريده  ال  لشخص  تزوجيها  وحماولة 
أمامه؛ لكن االضطهاد احلقيقي الذي مل تتحمله فطيم 
اليت  واألرض  جمتمعها  على  االضطهاد  ميارس  أن  هو 
يعيشون عليها، فالبطلة تعشق البحر مصدر رزق والدها 
والصيادين ومصدر مجال ورزق لألجيال اليت ستأيت من 
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بعدها لذلك، مل تتحمل فطيم انتقام التاجر أبو شهاب 
منها عندما قرر ردم البحر فماتت إىل إحدى أشجار 
املاجنروف؛ لتكون رمزًا ملن يشهد دمار البيئة لالحتجاج 
على البنيان وعلى كل اتجر طماع ال يهمه األرض أو 

الوطن قدر ما يهمه أن يُرضي جشعه.
وابالنتقال إىل شخصية حنني فإنَّ مظاهر االضطهاد 
تتشابه إىل حدٍّ ما مع شخصية زهرة، فشخصية حنني 
ميارس عليها االضطهاد الداخلي أي من داخل األسرة، 
النوع من االضطهاد إىل قضية مهمة  إذ يكشف هذا 
وصدر  مؤخرًا  السعودي  اجملتمع  يف  حوهلا  جدٌل  دار 
حبقه ضوابط ونظام مينع زواج القاصرات، فحنني جتتمع 
ا تزوجت وهي مازالت طفلة مل تتجاوز اثنا  معاانهتا يف أهنَّ
عشر عاًما، ويعلو صوت احلديث مع النفس لتكثيف 
من  أهنا هي وحدها  إىل  تصل  الشخصية حىت  معاانة 
تؤدِّي أدوار الدراما املسرحية عرب تقنية )املنولوج( احلوار 
مع الداخل وهو ما يطلق عليه )املنودراما(:" ونظرًا ملا 
يتمتع به الراوي الداخلي من شكل محيمي ومصداقية 
لدى املتلقي العادي الذي يفضل مساع احلكاية مسرودة 
راٍو  بصوت  يسمعها  أن  على  أطرافها  أحد  بصوت 
)ايقوت  خارجها"  من  احلكاية  حيكي  حمايد  خارجي 

)2018م( ص225(.
على  تنطوي  الشخصية ابالضطهاد جيعلها  فشعور 
نفسها فتختار احلوار الداخلي؛ لتعرب عن أقصى حاالت 
أسرهتا  اضطهاد  بسبب  به  الذي شعرت  النفسي  األمل 
هلا أواًل عندما زوجوها طفلة أو ابعوها لرجٍل كبرٍي يف 
السن من أجل احلصول على املال فاضطهدوا أمجل أايم 
معاانة أخرى  الزوجية وتعيش  بيت  إىل  لتنتقل  عمرها؛ 
مع زوجها الذي ميلي عليها حياة أخرى ال تتناسب مع 
عمرها، فتقضي عشر سنوات بني رائحة أدوية زوجها 
وعجزه عن القيام بواجبه حنو احتياجاهتا البيولوجية، ومل 
النوع  هذا  على  التغلب  من  احملورية  الشخصية  تتمكن 
من االضطهاد إال بعد وفاة الزوج، وكان ابإلمكان أن 

تتخلص البطلة من االضطهاد يف وقت أسرع دون أن 
الزوج  تنتظر وفاته لو قررت الطالق أو االنفصال عن 
بداًل من أن تكون أسرية لالضطهاد عشر سنوات؛ لكن 
الكاتب اختار املوت ليصبح وسيلة حنني يف االنتصار 
عليه ؛ ليعمق معاانة زواج القاصرات وصعوبة أن تقرر 
املرأة العربية والسعودية حتديًدا الطالق السيما أنَّ املرأة 
املطلقة ميارس عليها أيًضا أنواًعا خمتلفة من االضطهاد 
خصوًصا إذا كان لديها أطفااًل أو مل تكن تعتمد على 

نفسها يف مصدر دخلها.
)املرأة الواعية(: وتتمثل صورة املرأة الواعية يف شخصية 
)فطيم(؛ إذ جتاوز دورها املعتاد يف املسرحيات اخلليجية 
من امرأة مهمشة سطحية التفكري إىل امرأة واعية تدافع 
اليت  العادات والتقاليد  عن حقوقها وتقف يف مواجهة 
وإمتاعه،  الرجل  خلدمة  مسخرة  وجتعلها  دورها  هتمش 
ففطيم رغم صغر سنها وقفت يف وجه الرجل الذي ميثل 
السلطة واملال، وكان يعتقد أن قادر على امتالكها مثل 
أي قطعة أاثث، بل إنَّ فطيم كان دورها أكرب حىت من 
رجال القرية عندما دافعت عن بيئتها ومكاهنا وأنكرت 

بوعيها ما حيدث ألشجار املاجنروف من دمار.
)املرأة الرمز(:

مستويني  على  الرمز  املرأة  الثالث  املسرحيات  تثل 
أوهلما هو الرمز السطحي املعتاد يف بداايت املسرحيات 
رمز  فهي  نفسه  الوقت  ويف  مضطهدة،  امرأة  اخلليجية 
للخصوبة وأحالمها تدور يف فلك الرجل وهو املالحظ 
املسرحية  تيزت  وإن  والثانية،  األوىل  املسرحيتني  يف 
قضية  وضعت  عندما  للمستقبل  استشرافها  يف  الثانية 
ومت  الرئيسة  الشخصية  ملشكلة  حمورًا  القاصرات  زواج 
حسم هذه القضية العام املاضي عندما وضعت اململكة 
العربية السعودية ضوابط للزواج من القاصرات، وحيسب 
الضوء  ألقت  أهنا  حنني"  امسها  صبية كان  ملسرحية" 
على مشكلة زواج القاصرات واستشرفت مساوئ هذا 
الزواج قبل أن تصبح قضية رأي عام وحيدد هلا ضوابط، 
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واملسرحية األوىل" زهرة" مل ختل من الرمز أيًضا ؛ لكنه 
رمز" ال يفرض نفسه على الواقع وإمنا ينبع منه" )النحاس 
)2017م(: ص 111(: وترمز مسرحية" زهرة" إىل ما 
حييط ابلبطلة من عادات قاسية تتسم ابخلوف و" مغلفة 
ابلرغبة يف احلفاظ على املرأة كجزء من ملكيات الرجل 

اخلاصة" )فرحيات )1995م(:" ص 64(.
ال  وأوسع  أعمق  الرمز  أصبح  فطيم  مسرحية  ويف 
يدل على قضااي املرأة فحسب، بل هي قضية حتوالت 
شواطئ  واجهتها  خطرية  بيئية  ومنعطفات  اجتماعية 
القضاء على أشجار  العمراين بعد  اخلليج مع االمتداد 
املاجنروف، ومثل هذه القضااي اليت يلتفت إليها الكتاب 
مبكر  وقت  يف  احللول  استشراف  يف  تسهم  أن  ميكن 

بفضل احلاسة السادسة اليت يتمتع هبا األديب.
املبحث الثاين: املرأة والتشكيل البنائي للزمان واللغة:
عناصر  عدة  من  درامية  أي شخصية  بناء  يتشكل 
واللغة،  والزمن  واملكان  الراوي  تتضافر يف رمسها وهي: 
إضافة إىل احلدث الذي أفرد له املبحث األول، العتقاد 
الباحثة أبن املسرحيات االجتماعية ال ينفصل احلدث 
فيها عن تثيل الواقع االجتماعي فكان الرتكيز يف هذا 
العناصر  هذه  وأوىل  الفنية  العناصر  بقية  على  املبحث 
البحث،  حمور  املدورة  النامية  النسائية  الشخصية 
لداللته  النامية  الشخصية  الرئيسة  الشخصية  ومُسيت 
والوصول  اخلالص  أجل  من  الصراع  التصاعد يف  على 
ص  )2002م(:  )العوين  النهاية  يف  التنوير  حلظة  إىل 

.)1403 ،1402
هو  الكاتب  كان  احلكااي"  "زهرة  مسرحية  ففي 
علم  عليه يف  يُطلق  ما  وهو  األحداث  رواية  يتوىل  من 
السردايت" الراوي من اخللف" وكان إبمكانه أن يُعطي 
مشاعرها  ووصف  األحداث  رواية  مهمة  زهرة  البطلة 
إال أنَّ الكاتب فضَّل استخدام الراوي من اخللف حىت 
الرئيسة،  للشخصية  اخلارجي  البعد  يتمكن من وصف 
ويف ظين أنَّ ما يعين املتلقي هو الوصف الداخلي للبعد 

إال  يتحقق  ال  وهذا  زهرة،  الرئيسة  للشخصية  النفسي 
هي  البطلة  تصبح  أن  أي  املشارك  الراوي  ابستخدام 
راوية األحداث، لكن الكاتب استطاع بذكائه السردي 
)املونولوج(؛  للشخصية  الداخلي  ابحلوار  يستعني  أن 
البطلة  مشاعر  فهم  يف  القصور  جوانب  بعض  لتغطية 
الكاتب  فيتالعب  اضطهاد  من  عليها  ميارس  ما  جتاه 
أيًضا ابلزمن الطبيعي وليس الزمن النفسي فقط، الذي 
يتأسس وفق اخلربة اإلنسانية للشخصيات وفق مواقفها 

اليت تعلن عنها )كاصد )2002م(: ص291(.
وتقوم املسرحية لغواًي على مثل خليجي شعيب ارتبط 
ابملرأة يف قول الراوية" مسعت من أمي مثال كانت تقوله 
للتهكم" بنت العجافة قرعة" وهو مثل خليجي نكتشف 
أن مجيع األحداث القادمة مبنية على إثبات حقيقة هذا 
املثل، والتوظيف لألمثال الشعبية اخلليجية يضفي هوية 
مل  زمنية  فرتة  اخلليجية يف  املرأة  ملعاانة  خاصة ومشرتكة 
يفصح عنها الكاتب؛ لكنها توحي أبهنا قبل اخنراط املرأة 
اخلليجية يف التعليم والعمل وقد تكون يف فرتة السبعينات 
امليالدية أو قبلها، واملثل يشبه قولنا )ابب النجار خملع( 
وفيه تعميق لشعور البطلة ابلضعف واالضطهاد فوالدهتا 
مع أهنا شخصية اثنوية يف النص إال أهنا مارست كذلك 
التسلط على فتاة من جنسها فابنتها ممنوعة من اخلروج؛ 
ا ُأصيبت مبرض يف صغرها أفقدها شعر رأسها، واألم  ألهنَّ
تعمل ماشطة وتزين شعور الفتيات ويف الوقت نفسه ال 
املورواثت  هذه  ابنتها،  شعر  تزيني  على  املقدرة  تلك 
الشعبية جتعل الشخصية تتخذ املتغريات يف العامل اعتماًدا 
على الثقافة وبيئتها وكأهنا قيما خمتلفة يف البنية الفوقية 

ألساطري الثقافة )مارتني )1998م(: ص 130(.
"يبدأ هذا الوعي يتشكل يف ذهنيتها منذ طفولتها، 
األنثوية  الثوابت  تعليم  على  املدربة  األم  خالل  ومن 
)املناصرة  التحديد"  وجه  على  البنتها  التقليدية 

)2008م(: ص 336(.
 ويستخدم )الراوي من اخللف( تقنية )الفالش ابك( 
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العودة إىل الوراء، عندما تقطع الراوية األحداث يف كل 
الداخل  مع  احلوار  خالل  من  صغرية  طفلة  لتعود  مرة 
)املنولوج(: ففي بداية املسرحية اليت حيرص الكاتب على 
املسرح شبه  قوله"  الراوية يف  املكان من خالل  وصف 
فارغ يتوسطه قفص حديدي معلق، بداخله زهرة مغطاة 

الرأس، تعطي اجلمهور ظهرها" .
العرض  مستوى  على  املسرحية  هذه  جنحت  وقد 
دول  وتكنت  النص،  مستوى  على  جناحها  من  أكثر 
خليجية أخرى مثل عمان من عرض شخصية زهرة على 

مسارحها وكأهنا شخصية عمانية ابمتياز.
عبارة  فهي  حنني(  امسها  )صبية كان  مسرحية  أمَّا 
وهو  الداخل  من  احلوار  على  وتقوم  مونودراما"  عن" 
املشارك حىت  الراوي  فيها هو  الراوي  نعدُّ  ما ميكن أن 
وإن بدأت املسرحية ابلراوي من اخللف العتبارات فنية 
خاصة ابملسرح، وحتوَّل النص إىل العرض املرتبط مبكان 

حمدود وهو خشبة املسرح.
وهذه املسرحية ال يوجد فيها حوار مع اآلخر وإمنا 
لنفسها،  خماطبتها  يف  حنني  ترويها  األحداث  مجيع 
تزوجها  السن  يف  رجٍل كبرٍي  مع  حياهتا  اسرتجاع  ويف 
وهي قاصر؛ لتصبح مثل أي قطعة أاثث يف منزله قام 
ابمتالكها ومع أنَّ هذا هو الدارج يف وصف املرأة العربية 
يثري  أن  استطاع  أنه  للكاتب  يشفع  أنَّه  إال  واخلليجية 

قضية زواج القاصرات وما يرتتب عليها.
أن  واآلخر  احلني  بني  اخللف  من  الراوي  وحياول 
يقطع حوار حنني مع نفسها حىت يصف حتركاهتا ملن 
يقرأ النص مثل قوله" تقف وتتجه إىل الدوالب، تفتحه 
ويبدو مليًئا أبغراضها الشخصية واملالبس، تقف حلظة 
ملًيا لألغراض، خُترج فستااًن بسيطًا طفولًيا  تنظر  وهي 
ويبدو عليه القدم، تضعه على جسدها لتقيسه، يبدو 

صغريًا" .
امرأة  أي  صورة  تثل  أن  ميكن  )حنني(  وشخصية 
عربية وال تقتصر على تصوير املرأة السعودية، فالكاتب 

حياول أن جيعل لغة الشخصية غري ظاهرة يف حوارها مع 
نفسها؛ فيتكئ على اللغة الفصحى حىت يوصل فكرة 
املرأة  منها  تعاين  القاصرات  زواج  مشكلة  أن  فحواها 

العربية بصفة عامة.
تقدم  سبيل  يف  والتقاليد  العادات  وقفت  لقد   "
املرأة حينا من الدهر وهلذا" ، فنحن يف حاجة إىل ثورة 
أخالقية اجتماعية تقضي على العادات السيئة" )سامل 

)2018م(: ص 49(.
إنَّ املرأة العربية يف الواقع مازالت تدور يف جدل عميق 
بني اجتاهني متضادين أنصار التشدد الديين واالنكفاء 
وما  التغريب  اجتاه  وأنصار  جانب،  من  املاضي  على 
حيمله من القضاء على اهلوية الثقافية من جانب آخر 

)سيئتشي )2015م(: ص 9(.
ويصعب االستدالل على صورة املرأة اخلليجية حتديًدا 
إال عن طريق وصف بعض األشياء اليت تستنطق املكان 
ابعتها  عربية  امرأة  تبدو  فهي  البطلة  فيه  تعيش  الذي 
أسرهتا لرجل كبري يف السن" اي هللا مل خلقتين فتاة فاتنة 
من عائلة فقرية ال جتد قوت يومها ليبيعوا ابنتهم الكربى 

لرجل غين غريب جاء من بالد بعيدة" .
ويتجلى الزمن أيًضا عرب إشارات لغوية غري مباشرة 
الراوي:" جتد مسجلة أشرطة صغرية...تتوقف  يف قول 

حلظات تنظر إليها" .
ومبا أنَّ حنني تتشابه شخصيتها ومأساهتا مع نساء 
إىل  انتقلت  فقد  العريب،  اخلليج  عربيات خارج حدود 
املسرح اخلليجي كامرأة أردنية وإىل املسرح املغريب كامرأة 
مغربية، ومن احملبط للكاتب ولغريه من الكتاب أال جيد 
خشبة  على  تتجسد  )السعودية(  األصلية  الشخصية 
املسرح فيستبدهلا بشخصيات نسائية تتشابه حياهتا مع 
املرأة السعودية، حىت ال يضطر إىل هتميش دورها داخل 
السعوديني حبجة  الُكتَّاب  الكثري من  يفعل  النص كما 

صعوبة نقل الشخصية النسائية إىل خشبة املسرح.
من  الراوي  فإنَّ  )فطيم(  مسرحية  إىل  انتقلنا  وإذا 
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اخللف يربز أيًضا من بداية املسرحية يف وصف شجرة 
القرم )املاجنروف( وأمهيته يف محاية سواحل اخلليج من 
شركات  من  املنظم  للتدمري  تعرضت  وكيف  التلوث، 
الكاتب بشكل مباشر عن اهلدف  التعمري، مث يفصح 
من املسرحية" هذا النص هو حماولة لدق جرس إنذار 
حباان  خضراء  لرقعة  تدمري  من  اإلنسان  يد  تفعله  ملا 
هللا هبا من أجل التوسع العمراين على حساب البحر، 
رغم وجود صحاري شاسعة ميكنها توفري مساحات من 

املخططات السكنية املالئمة" .
املرأة  أنصفت  املسرحية  وأستطيع االدعاء أبن هذه 
على املستوى الفين، فقد كانت تثل صورة املرأة اخلليجية 
اليت تقف صامدة أمام من خيرب أرضها وهي رمز أجاد 
الكاتب تصويره فنًيا لتحقيق املعادلة السردية بني اخلري 
والشر؛ ولكن هذه املرة كانت البطلة تارس قوهتا كأنثى 
عن  الدفاع  يف  وليس  اآلخرين  حقوق  عن  الدفاع  يف 
حقوقها فقط بدًءا من اختيار اسم )فطيم( تصغري السم 
هي  واخلليجية  العربية  املرأة  أبن  رسالة  وكأهنا  فاطمة، 
ويف  قوية  امرأة  وهي  عنها،  هللا  رضي  لفاطمة  امتداد 
بتلويث  والتقبل  ابلظلم  تقبل  ال  حنونة  نفسه  الوقت 

احلياة اليت سيعيشها من أييت بعدها.
الشعيب  الرتاث  عن  تنبئ  الكاتب كلمات  وخيتار 
واألساطري اخلليجية املرتبطة ابلبحر والطبيعة، ففي البدء 
ينقل لنا الكاتب احلوار بعد موت فطيم وكأهنا روحها 
الدفاع  أجل  من  ماتت  اليت  املاجنروف  أشجار  تسكن 

عنها:
يسكن  جنًيا  يتخيلون  األطفال  صار  "األول: 
الشجرة. عازف الناي: ليس جنًيا من يسكن الشجرة، 

إهنا روح فطيم. فطيم اليت سكنتم جسدها" .
من  متعددة  جمموعة  على  )فطيم(  مسرحية  وتقوم 
األمكنة  حضور  وكثافة  غزارة  على  يدل  مما  املشاهد، 
يف هذه املسرحية إذ يبلغ جمموع املشاهد )مخسة عشر( 

مشهًدا.

يف  اخلليجية  املفردات  شرح  على  الكاتب  وحيرص 
اخلليجية يف  املفردات  ذكر  ليتكرر  مسرحية؛  هناية كل 

مواقع كثرية تربز خصوصية املرأة والبيئة اخلليجية.
اخلامتة والتوصيات:

يتبني مما سبق أنَّ الكاتب املسرحي السعودي عباس 
للمرأة اخلليجية حضورًا  احلايك حرص على أن يكون 
األخرية  مسرحيته  األخص  وعلى  نصوصه  يف  خمتلًفا 
على  املرأة  ظهور  عدم  مشكلة  على  وتغلب  )فطيم(: 
املسرح السعودي يف صنع بدائل هلا من البيئات اجملاورة 
املرأة  هبا  مرت  اليت  االجتماعية  للتحوالت  واملشاهبة 

السعودية.
األقرب  فهو  الشرقية  املنطقة  من  الكاتب  أنَّ  ومبا 
الشخصيات  نقص  يعوِّض  فكان  اخلليجية،  البيئة  إىل 
النسائية يف عرض نصوصه على املسرح البحريين والعماين 
وغريها من املسارح اخلليجية ماعدا مسرحية صبية كان 
امسها حنني، فقد جتاوزت البيئة اخلليجية إىل املرأة العربية 
عامة لتشابه بعض القضااي معها مثل مشكلة الزواج من 

القاصرات.
الشعيب  املوروث  الكاتب وظَّف  أنَّ  أيًضا  ويالحظ 
وهويتها،  اخلليجية  املرأة  صورة  إبراز  يف  اخلليجي 
فاألساطري واألمثال الشعبية كانت حُتلق بلغة الشخصية 
النسائية اخلليجية لتربز سطوة العادات والتقاليد وحتوهلا 

إىل ُبىن ثقافية عليا.
النسائية  الشخصية  يف  الفكري  النضج  ويتجلى 
اخلليجية يف مسرحية فطيم؛ إذ ارتكز الكاتب على قضية 
اجتماعية وبيئية خطرية تشرتك فيها دول اخلليج العريب 
أدَّى  الذي  االقتصادي  والتقدم  النفط  استخراج  بعد 
البيئة  هتدد  بطريقة  ولكن  العمراين؛  التوسع  إىل  بدوره 
اخلليجية  النسائية  الشخصية  فكانت  الفطرية،  واحلياة 
رمزًا للحفاظ على األرض والدفاع عن اجلمال والطبيعة 

والفقراء واملستضعفني.
واهتمامه  الكاتب  تيقظ  على  جيد  مؤشر  وهذا 
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السعودية؛  العربية  اململكة  شهدهتا  اليت  ابإلصالحات 
التنمية  يف  ورئيًسا  أقوى  دورها  ليصبح  املرأة  إلنصاف 

االقتصادية واالجتماعية.
مل  الثالث  املسرحيات  فإنَّ  الفين  املستوى  وعلى 
الثالث  فالبطالت  االجتماعي،  الواقع  عن  تنفصل 
مجيعهن نساء صغريات شاابت، داللة على أنَّ الكاتب 
يسعى إىل أتريخ التحوالت اليت تر هبا هذه الفئة العمرية 
الزمن  للخط  استناًدا  سيجمعن  ألهنن  النساء؛  من 
الطبيعي مرحلة التحول، وسيكون هلن فضل الرايدة يف 

انتزاع حقوق املرأة السعودية واخلليجية.
الذي  واخلطري  الكبري  الدور  عن  الدراسة  وكشفت 
ميكن أن تؤدِّيه املسرحيات يف توجيه القيم االجتماعية 
واملمارسات السياسية، من خالل تشكيل الشخصيات 
النسائية اليت تبث الوعي وتستفز املخاطب ليثور على 
الواقع من أجل تغيريه، مما يدفع الباحثة إىل التأكيد على 
أمهية الغوص يف األبعاد االجتماعية ألي تثيل فين ترتبع 

على عرشه امرأة يف حتريك األحداث املسرحية.
التوصيات:

الوصول  ليس  اهلدف  أنَّ  البحث  بداية  ذكرت من 
الباحثني  دفع  يف  رغبتنا  بقدر  دقيقة  علمية  نتائج  إىل 
خليجيني  عند كتاب  البحث  يف  خصبة  جماالت  إىل 

معاصرين، لذلك فإنَّ أهم التوصيات جنملها يف اآليت:
ضرورة توجيه الباحثني والباحثات إىل العلوم البينية 
دون  املسرحية،  والعروض  النصوص  ونقد  حتليل  يف 
إلزامهم ابستخدامهم مناهج غربية من خالل استنطاق 

الواقع االجتماعي.
املسرح اخلليجي يعاين من هتميش املرأة، وال تعكس 
الشخصيات املوجودة على املسارح السعودية صورة املرأة 
جيعل  مما  والسياسي،  االقتصادي  التقدم  بعد  احلقيقية 
إبراز املسرحيات اليت أنصفت  الناقد أصعب يف  مهمة 
الضوء  لتسليط  االجتماعي؛  واقعها  وعكست  املرأة 
عليها حىت يقتدي هبا بقية الكتاب من جهة وحىت تلقى 

رواًجا عند ُكتَّاب السيناريو واألفالم السينمائية.
السعودي  الفكر  توجيه  يف  اإلعالم  إشراك  جيب 
بوجه خاص، والعريب بوجٍه عام إىل املسرحيات اجليدة، 
ونشر ثقافة املسرح بني الطالب من مرحلة عمرية مبكرة 
من خالل مسرحيات تظهر فيها صورة املرأة السعودية 

والعربية الناضجة فكراًي.
إنشاء أكادمييات للفنون املسرحية، وختصيص اجلوائز 
تقام بشكل  املتميزة يف مهرجاانت عاملية  للمسرحيات 

دوري ابلتناوب بني الدول العربية كافة.
على  قادرة  تصبح  حىت  فنًيا  السعودية  املرأة  أتهيل 

جتسيد األدوار املخصصة هلا يف النصوص املسرحية.
إنشاء املسارح احلكومية يف اململكة العربية السعودية 

وتشجيع اجملتمع على ارتيادها.
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دار الكندي.

كاصد، سلمان، )2002م(: املوضوع والسرد، األردن 
إربد، دار الكندي.

مارتني، واالس، )1998م(: نظرايت السرد احلديثة، 
مصر-القاهرة، اجمللس األعلى للثقافة.

الفداء  "منوذج كبش  )2008م(:  حسني،  املناصرة، 
النسوي وعي الذات وآفاق احلل يف مناذج روائية 
سعودية- ملتقى الباحة الثقايف الثاين 1428" ، 

ط1،" ، الباحة، النادي األديب ابلباحة.
)2000م(:  فيصل  دراج،   - عبدالرمحن  منيف، 
ط1،  املبدع،  املثقف  اإلنسان  ونوس  هللا  سعد 

دمشق دار كنعان. 
النحاس، هاشم، )2017م(: كتاابت أتسيسية 
يف الثقافة السينمائية، ط1، القاهرة، دار الكندي.
دار  السياسية، ط1،  الرواية  وادي، طه، )1996م(: 

النشر للجامعات املصرية.
ط1  الراوي،  أصوات  تعدد  فدوى،  ايقوت، 
العامة  املصرية  اهليئة  القاهرة،  )2018م(: 

للكتاب.

 اثنًيا: املصادر اإللكرتونية:
" املخرجة" البشري" تروي جتربة إنشاء أول مسرح نسائي 
ابململكة" ، صحيفة سبق اإللكرتونية، اطلع عليه 

بتاريخ 23 يوليو 2001م.
" بعد 50 عاًما.. املرأة تعود العتالء خشبة املسرح يف 
السعودية" ، الشرق األوسط، مؤرشف من األصل 
يف 23 يوليو 2019. اطلع عليه بتاريخ 23 يوليو 

2019م.
يف  الثقايف  التحول  النساء..  مسرح  إىل  عكاظ  من   "
www.riyadhpost.  . شعارًا"  يعد  مل  السعودية 
live. مؤرشف من األصل يف 23 يوليو 2019.

سهيل طاشكندي- )2018-03-31(:" مسرح 
السعودية" .. يعيد رسم" أبو الفنون" يف اململكة" 
يف  األصل  من  مؤرشف  جدة،   .Madina  .
23 يوليو 2019. اطلع عليه بتاريخ 23 يوليو 

.2019
فناانت   ":)31-07-2018( السنونة-  حسني 
املسرحية  األعمال  يف  للمشاركة  الفرصة  ينتظرن 

السعودية" ، Alyaum. الدمام. 
https://abbashayek. ".مدونة الكاتب عباس احلايك
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