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قواعد النشر
جمل ��ة جامعة �شق ��راء ،جملة دورية حمكمة تن�شرها اجلامعة ،ته ��دف �إىل �إتاحة الفر�صة للباحثني
لن�ش ��ر �إنتاجه ��م العلمي .تق ��وم هيئة حترير املجل ��ة بالنظر يف ن�شر امل ��واد املعرفي ��ة ذات ال�صلة مبجال
املجل ��ة .وتق ��دم البح ��وث الأ�صيلة التي مل ي�سب ��ق ن�شرها ،كما ال تن�شر الأبحاث �إال بع ��د حتكيمها وقبولها
للن�شر .ويتحمل الباحث/الباحثون امل�س�ؤولية الكاملة عن �صحة املو�ضوع واملراجع امل�ستخدمة .وتعرب املواد
املقدم ��ة للن�شر باملجلة عن �آراء ،ونتائج وا�ستنتاجات م�ؤلفيها فقط .وتقوم املجل ��ة بن�ش ��ر امل ��واد الآتي ��ة:
•البحوث الأ�صيلة يف جمال اهتمامات املجلة.
•املقاالت اال�ستعرا�ضية التي تت�ضمن عر�ض ًا نقدي ًا لبحوث �سبق �إجرا�ؤها يف جمال معني.
•نقد الكتب.
مالحظات عامة

•حتتفظ املجلة بحق �إجراء تعديالت للتن�سيقات التحريرية للمادة املقدمة ،ح�سب مقت�ضيات الن�شر.
•تكت ��ب البح ��وث باللغة العربي ��ة �أوالإجنليزي ��ة .يرفق عنوان البح ��ث وملخ�صه باللغ ��ة العربية
للبح ��وث املكتوبة باللغة الإجنليزية وعنوان البحث وملخ�صه باللغة الإجنليزية للبحوث املكتوبة
باللغ ��ة العربي ��ة على �أن تكون ترجمة امللخ�ص �إىل اللغة الإجنليزي ��ة �صحيحة ومتخ�ص�صة ولن
تقبل الرتجمة احلرفية للن�صو�ص عن طريق مواقع الرتجمة على الإنرتنت.
•يق ��دم �أ�صل البحث خمرج ًا يف �صورته النهائية مت�ضمن ًا الإ�شارة �إىل �أماكن اجلداول والأ�شكال
والر�س ��وم داخل املنت وتكون �صفحاته مرقمة ترقيم ًا مت�سل�س ًال با�ستخدام برنامج ،Ms Word
وخ ��ط ِ Arabic Transparentم ��ع مراع ��اة �أن تك ��ون الكتابة ببنط  16للم�ت�ن و  14للهوام�ش
وير�سل للمجلة ب�صيغتني  Ms Wordو � PDFإىل الربيد االلكرتوين للمجلة.
•يكت ��ب عنوان املق ��ال ،وا�سم امل�ؤلف (امل�ؤلف�ي�ن) ،والرتبة العلمية ،والتخ�ص� ��ص ،وجهة العمل،
وعنوان امل�ؤلف (امل�ؤلفني) باللغتني العربية والإجنليزية.
•يكت ��ب امللخ� ��ص باللغتني العربية والإجنليزي ��ة ويت�ضمن امللخ�ص فك ��رة خمت�صرة عن مو�ضوع
الدرا�سة ومنهجها و�أهم نتائجها ،وال يزيد عن  250كلمة.
•يج ��ب �أن تكون اجلداول والأ�شكال (�إن وجدت) وا�ضح ��ة ومن�سقة وترقم ح�سب ت�سل�سل ذكرها
يف امل�ت�ن وتطبع يف �صفحات م�ستقلة ويكتب عن ��وان اجلدول يف الأعلى �أما عنوان ال�شكل فيكتب
يف الأ�سفل بحيث يكون ملخ�صا ملحتواه.
•يج ��ب ا�ستخدام االخت�صارات املقننة دوليا بدال م ��ن كتابة الكلمة كاملة مثل �سم ,ملم ,كلم و%
(لكل من �سنتمرت ،مليمرت ،كيلومرت والن�سبة املئوية ،علي الرتتيب) .يف�ضل ا�ستخدام املقايي�س
املرتية ويف حالة ا�ستخدام وحدات اخري يكتب املعادل املرتي لها بني اقوا�س مربعة.
•ت�ستخ ��دم احلوا�ش ��ي لتزويد القارئ مبعلوم ��ات تو�ضيحية وي�ش ��ار �إيل التعلي ��ق يف املنت ب�أرقام
مرتفعة عن ال�سطر بدون �أقوا�س ،وترقم احلوا�شي م�سل�سلة داخل املنت وتكتب يف نف�س ال�صفحة
مف�صولة عن املنت بخط م�ستقيم     .
• امل�ستالت :يح�صل امل�ؤلف/امل�ؤلفون على  10م�ستله عن كل بحث بدون مقابل.

كتابة قائمة املراجع بالغة العربية:

�أو ًال  :تكتب املراجع يف املنت مبا�شرة بعد االقتبا�س بالن�ص منها:

•يو�ضع بيـــــــن قو�سني ،ويذكر اال�سم الأخري للم�ؤلف ،و�سنة الن�شر ،ورقم ال�صفحة مثل:
(ال�ساعاتي( ،)52 :1975 ،املغلوث1417 ،هـ�( ، )4:أحمد و�آخرون )2012 ،
		
•�إذا ا�ستخ ��دم الكاتب �أكرث من مرجع مل�ؤلف واحد وكانت من�شورة يف �سنة واحدة ،فيعطي للأول
رمز (�أ) ،وللثاين رمز (ب) .مثل:
(اخلليفة 1416هـ �أ )32 :و (اخلليفة 1416هـ ب)79 :
		
ثاني ًا  :ترتب الأ�سماء هجائي ًا يف قائمة املراجع بنهاية البحث :

•الكت ��ب مب�ؤلف واحد :ا�س ��م العائلة ،اال�سم الأول والأو�س ��ط (�سنة الن�شر) عن ��وان الكتاب ،دار
الن�شر ،مكان الن�شر ،والطبعة �أن وجدت.
•الكت ��ب مب�ؤلفني :ا�سم العائل ��ة للأول ،اال�سم الأول والأو�سط ،ا�س ��م العائلة للثاين ،اال�سم الأول
والأو�سط (�سنة الن�شر) عنوان الكتاب ،دار الن�شر ،مكان الن�شر ،والطبعة �أن وجدت.
•الكت ��ب بثالث ��ة م�ؤلفني �أو �أك�ث�ر :ا�سم العائلة ،اال�س ��م الأول والأو�سط ،و�آخ ��رون (�سنة الن�شر)
عنوان الكتاب ،دار الن�شر ،مكان الن�شر ،والطبعة �أن وجدت.
•ف�صل �أو درا�سة م�ضمنة يف كتاب :ا�سم العائلة ،اال�سم الأول (�سنة الن�شر) عنوان البحث ،ا�سم
املحرر ،عنوان الكتاب ،مكان الن�شر ،ال�صفحات.
•الدوري ��ات :ا�سم العائلة ،اال�س ��م الأول (�سنة الن�شر) عنوان املق ��ال ،ا�سم الدورية ،رقم املجلد
والعدد ،ال�صفحات.
•الأعم ��ال غ�ي�ر املن�شورة :ا�سم العائل ��ة ،اال�سم الأول (ال�سن ��ة) عنوان الر�سالة ،ن ��وع الر�سالة،
اجلامعة �أو امل�ؤ�س�سة ،املكان ،ال�صفحات.
•الكت ��ب املرتجم ��ة :ا�س ��م العائلة ،اال�س ��م الأول (�سنة الن�شر) عن ��وان ،ا�سم املرتج ��م �سنة ن�شر
الرتجمة ،دار الن�شر ،مكان الن�شر.
•م�ص ��ادر الإنرتنت :ا�س ��م امل�ؤلف) ،تاريخ الن�ش ��ر �أو حتديث املوقع �أو تاري ��خ ا�سرتجاع املوقع)،
العن ��وان �أو و�صف الوثيقة ،العن ��وان الكامل للعمل ،معلومات �أخرى ،عن ��وان املوقع الإلكرتوين،
رقم املجلد� ،أرقام ال�صفحات.
•الر�سائ ��ل اجلامعية  :ا�سم العائل ��ة ،اال�سم الأول (�سنة الأجازة) عنوان الر�سالة ،نوع الر�سالة،
�أ�سم اجلامعة والكلية ،املكان.
املرا�سلة
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م ��دى توظي ��ف �شبكة املعلومات العاملية ( الإنرتنت ) يف البحث العلم ��ي واملعوقات يف ذلك درا�سة ميدانية
على �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة �شقراء
د� .إبراهيم بن عبد الكرمي بن عبدالرحمن العيبان 11 ......................................
الأمن ��اط القيادي ��ة يف اجلهاز املركزي ب ��وزارة الرتبية والتعلي ��م ال�سعودية ،وانعكا�ساتها عل ��ى تفعيل �أداء
العاملني من امل�شرفني الرتبويني
د� .أروى علي �أخ�ضر 67 .....................................................................................
�أثر الإكراه على الت�صرفات القول ّية يف ال�شريعة الإ�سالمية
د .ماهر ذيب �أبو �شاوي�ش 155...........................................................................
الأبحاث االنكليزية
الواقعية اجلديدة والق�صة الو�صفية االجتماعية يف درا�سة مقارنة بني عمدة كا�سرتبريدج لتوما�س هاردي
و�أ�شياء تتداعى لت�شينوا ات�شيبي
د .جنالء ح�س��ني �أمني حممد 8 ........................................................................
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د� .إبراهيم بن عبد الكرمي بن عبدالرحمن العيبان
�أ�ستاذ �أ�صول الرتبية والرتبية الإ�سالمية امل�ساعد ،كلية املجتمع مبحافظة القويعية ،جامعة
�شقراء اململكة العربية ال�سعودية
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�أ�ستاذ �أ�صول الرتبية والرتبية الإ�سالمية امل�ساعد،
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ملخ�ص الدرا�سة
هدف ��ت ه ��ذه الدرا�سة �إىل التعرف على مدى توظيف �شبكة املعلوم ��ات العاملية ( الإنرتنت ) يف البحث
العلم ��ي واملعوق ��ات يف ذل ��ك ،بالإ�ضافة �إىل التعرف على �أث ��ر متغريات اجلن�س ،و امل�ؤه ��ل ،والتخ�ص�ص .كما
هدف ��ت �إىل التع ��رف على املكان الذي يف�ضله ع�ض ��و هيئة التدري�س يف الدخول على �شبك ��ة املعلومات العاملية
(الإنرتن ��ت) لغر�ض البحث العلمي واملدة التي يق�ضيها يف ذلك  .ولتحقيق ذلك �أجرى الباحث الدرا�سة على
عينة ع�شوائية قوامها (  ) % 20من جمتمع الدرا�سة وهم �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة �شقراء .
وا�ستخدم الباحث يف درا�سته املنهج الو�صفي امل�سحي .و ا�ستخدم الباحث يف درا�سته ( اال�ستبانة ) �أداة
لدرا�سته بعد �أن مت الت�أكد من �صدقها وثباتها .
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة � :أن توظيف �شبكة (الإنرتنت) يف البحث العلمي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س
بجامعة �شقراء متو�سط ب�شكل عام ،حيث بلغت (  3.16من �أ�صل خم�س درجات ) ،و �أنه ال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة تعزى ملتغري اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،وامل�ؤهل .
و �إن �أبرز املعوقات التي تواجههم يف ذلك هي قلة ن�شر الكتب والدرا�سات العربية على �شبكة الإنرتنت،
وال�سيا�س ��ة الت ��ي تنتهجه ��ا بع�ض املواقع حتى ت�ستفيد مم ��ا كتب فيها ك�أن ت�شرتط كتاب ��ة رد �أو عدد معني من
امل�ش ��اركات ،كم ��ا تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن ما يقارب من ن�صف عين ��ة الدرا�سة يق�ضون �أكرث من �ست �ساعات
�أ�سبوعيا يف ا�ستخدام �شبكة (الإنرتنت) من �أجل البحث العلمي ،ويف�ضلون ا�ستخدامها من املنزل.،وخل�صت
الدرا�س ��ة �إىل �ضرورة ت�أمني م�ستلزمات توظيف �شبك ��ة ( الإنرتنت) يف البحث العلمي يف كليات اجلامعة من
جملة جامعة �شقراء – العدد الثالث حمرم 1436هـ  -نوفمرب 2014م
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مدى توظيف �شبكة املعلومات العاملية ( الإنرتنت ) يف البحث العلمي واملعوقات يف ذلك

�سرع ��ات عالي ��ة لل�شبكة ،وفني�ي�ن ،و�أجهزة حا�س ��ب ،و�أدوات طباعة ،وا�شرتاك يف جم�ل�ات ودوريات وقواعد
معلومات عاملية �...إلخ .
الباح ��ث يق�ت�رح �إجراء درا�سة مماثل ��ة فى بع�ض اجلامع ��ات ال�سعودية العريقة ومقارنته ��ا بنتائج هذه
الدرا�سة .
الكلمات املفتاحية  :الإنرتنت – البحث العلمي  -جامعة �شقراء � -شبكة املعلومات  -املعوقات.
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 �إبراهيم بن عبد الكرمي بن عبدالرحمن العيبان.د

The extent of employing The International Network (Internet) in
Scientific Research and the Obstacles in doing this, an Empirical Study
on Shaqra University Teaching Staff.

Dr. Ibraheem Ban Abdalkreem Ban Aiban
Assistant Professor Of Pedagogy and Islamic Education, AlQuwaiyah
Community College, Shaqra University, Kingdom Of Saudi Arabin

Abstract
The present study aims to identify the extent of employing the International
Network (Internet) in scientific research and the obstacles in doing this, in addition to
identifying the effect of sex, qualification and field of specification as main variables.
The study also aims to identify the place where the staff member prefers to stay in
while using the International Network (Internet) for scientific research purpose and
the time s/he spends in doing this. To achieve this aim, the researcher conducted
this study on a random sample which represents (20%) of the study population, who
were the staff members of Shaqra University, KSA.
The researcher used the descriptive survey methodology in the present study.
The researcher used a questionnaire as a study tool for his study after insuring
the validity and reliability of the study instrument.
The findings of the present study showed that- the degree of employing
Internet in scientific research by the staff members was average. In general it amounts
to (3.16 out of 5 degrees) . There are no statistically significant differences between
the responses of the study sample due to sex, qualification or field of specification
variables.
The most prominent obstacle encountered the staff members in doing this
is the lack of published books and studies written in Arabic about the Internet, in
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addition to the policy adopted by some sites which specify a written reply or a
number of posters. The study concluded that about half of the study sample spend
more than six hours a week using Internet at home for scientific research. The
study recommends the insurance of the basic requirements for employing Internet
in scientific research in the University Colleges such as: high speed network,
technicians, computers, printing tools, subscribing in International Magazines,
Periodicals and Databases……etc.
The researcher suggests doing a similar study at some of the Saudi
Universities so as to compare their findings with the findings of the present study.
Keywords: Internet Scientific Research, Shaqra University, Worldwide Web,
Obstacles.
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املقدمـــة

املت�أم ��ل يف و�سائ ��ل االت�صال والتوا�صل ب�ي�ن الأفراد واملجتمعات يج ��د �أنها قفزت خالل
اخلم�س ��ة العق ��ود املا�ضية قفزات هائلة �أدت �إىل اخت�صار كثري م ��ن الوقت واجلهد الذي كان
يبذل من �أجل التوا�صل مع الآخرين  .وتعد �شبكة املعلومات العاملية ( الإنرتنت ) " "internet
م ��ن �أهم و�سائ ��ل االت�صال يف الع�صر احلدي ��ث ،وقد بد�أت فكرتها كفك ��رة حكومية ع�سكرية
حي ��ث كانت حكر ًا على وزارة الدفاع الأمريكية فقط ،ث ��م امتدت بعد ذلك جلميع القطاعات
الرتفيهي ��ة والتجاري ��ة والتعليمية ،و�شهدت ه ��ذه ال�شبكة منذ الن�صف الث ��اين من الت�سعينات
امليالدي ��ة حت ��و ًال كبري ًا ،ومنت ب�شكل كبري ج ��د ًا ي�صل �إىل � %100سنويا �س ��واء من حيث عدد
امل�ستخدمني لها �أو كمية البيانات التي يتم �إ�ضافتها �أو تبادلها ( عدوان.)2:2007 ،
وت�سابقت الدول �إىل تهيئة البنية التحتية املادية واملعنوية ال�ستقبال تلك ال�شبكة ،ف�أن�ش�أت
املدن التقنية ،ودعمت امل�ؤ�س�سات ،ود َّربت الأفراد ،ومنحت الرتاخي�ص للم�ؤ�س�سات وال�شركات
لتزود املجتمع بهذه اخلدمة .
وق ��د بد�أ العمل على �إدخال خدمة الإنرتنت �إىل اململك ��ة العربية ال�سعودية عام 1417هـ
�إث ��ر �صدور قرار جمل�س الوزراء رق ��م ( )163وتاريخ 1417 / 10 / 24 :هـ الذي كلف مدينة
املل ��ك عبد العزيز للعل ��وم والتقنية مهمة الإ�شراف على �إدخال خدمة �شبكة املعلومات العاملية
( الإنرتن ��ت ) �إىل اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودية  ،ولكن اخلدمة مل تبد�أ فعلي� � ًا �إال يف / 8 / 26 :
1419هـ ( ،الزومان1423 ،هـ . ) 21-19:
�إن �شبك ��ة الإنرتن ��ت لها م�ساهمات فعالة يف ربط كثري من قطاع ��ات وم�ؤ�س�سات املجتمع
وال�ش ��ركات واجلامعات ومراك ��ز البحوث �سواء على امل�ست ��وى املحلي �أو الإقليم ��ي �أو العاملي،
لذلك �سعت امل�ؤ�س�سات الرتبوية ملواكبة تلك امل�ستجدات والثورات يف عامل االت�صال والتوا�صل،
ف�أُن�شئ ��ت املعامل احلا�سوبية املتخ�ص�صة ،ووفرت املكتب ��ات الرقمية ،وو�سعت دائرة االت�صال
مبن�سوبيه ��ا عرب ال�شبكة ،وقد �سعت تلك امل�ؤ�س�سات ال�ستثم ��ار خدمة الإنرتنت ملا وجدت فيها
من قدرة غري م�سبوقة على تخطي حاجز الزمان واملكان .
جملة جامعة �شقراء – العدد الثالث حمرم 1436هـ  -نوفمرب 2014م
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وجامعة �شقراء – على الرغم من حداثتها – �إال �أنها مل تغفل تواجد الإنرتنت يف قاعاتها
ومبانيه ��ا ،كما حر�صت على تواجد مكتبة متخ�ص�ص ��ة يف كل كلية من كلياتها ،بالإ�ضافة �إىل
مكتب ��ة مركزي ��ة حتوي �آالف الكتب والدوري ��ات ،وقاعات بحثية متخ�ص�ص ��ة للبحث يف �شبكة
الإنرتن ��ت  ،كم ��ا د�شنت م�ؤخرا موقع املكتب ��ة الرقمية للجامع ��ة ( 1433/6/7هـ ) وا�شرتكت
يف قواع ��د البيانات املحلية والعاملية خدمة للباحثني وتي�سريا عليهم �...إلخ .وقد ت�أثرت عملية
البح ��ث العلمي بالتقدم التكنولوج ��ي والتطور يف و�سائل االت�صال ال ��ذي �شمل جميع جماالت
احلياة ،و�أ�صبح هناك ا�ستفادة من �شبكة الإنرتنت ،واحلا�سوب ،وو�سائل االت�صال والتوا�صل،
يف جمال البحث العلمي  .ف�شبكة الإنرتنت م�ستودعا �ضخما يحوي كتبا و�أوراقا علمية وبيانات
وحما�ضرات وت�سجيالت �صوتية ( امل�سرتيحي1999 ،م . ) 203 :
فا�ستخ ��دام �شبكة الإنرتنت يف عملي ��ة البحث العلمي يي�سر على �أع�ض ��اء هيئة التدري�س
يف البح ��ث ع ��ن املعلومة يف ميادين العلم املختلف ��ة ،ومناق�شة الر�أي حوله ��ا من خالل زمالء
ومهتم�ي�ن منت�شري ��ن يف �أقطار العامل ،ودون االرتباط بوقت مع�ي�ن .و ع�ضو هيئة التدري�س مع
ث ��ورة املعلومات يف الوقت احلايل ي�صعب عليه معاي�شة التجديد واجلديد يف جمال تخ�ص�صه
�إذا اقت�ص ��ر عل ��ى ما يتح�ص ��ل عليه من كتاب مطبوع يج ��ده يف ثنايا املكتب ��ة� ،أو دورية علمية
يقتنيها� ،أو زمالءٍ له يف ق�سمه الذي يتوىل التدري�س فيه فيفيدهم �أو ي�ستفيد منهم .لذلك كان
لزاما على ع�ضو هيئة التدري�س توظيف �شبكة الإنرتنت يف البحث العلمي واال�ستفادة منها يف
دعم البحوث العلمية وتطويرها.
وملا كانت �شبكة الإنرتنت م�صدرا مهما للمعلومات والتوا�صل بني الباحثني والأكادمييني،
و�أ�صبح توظيفها يف البحث العلمي من الأهمية مبكان� ،إ�ضافة �إىل حداثة �إن�شاء جامعة �شقراء
وحداثة �أغلب طاقمها التدري�سي فقد ر�أى الباحث �ضرورة درا�سة درجة توظيف هذه ال�شبكة يف
البحث العلمي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة ،وح�صر �أبرز املعوقات التي تعوقهم يف ذلك.
م�شكلة الدرا�سة :

ميكن �صياغة مو�ضوع ( م�شكلة ) الدرا�سة يف ال�س�ؤال الرئي�س التايل :
18
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ما مدى توظيف �شبكة املعلومات العاملية ( الإنرتنت ) يف البحث العلمي ؟ وما املعوقاتيف ذلك ،من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة �شقراء ؟
�أ�سئلة الدرا�سة:

ت�شتمل الدرا�سة على ال�س�ؤال الرئي�س التايل :
- 1م ��ا م ��دى توظيف �شبك ��ة املعلوم ��ات العاملية ( الإنرتن ��ت ) يف البح ��ث العلمي ؟ وما
املعوقات يف ذلك ،من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة �شقراء ؟
ويتفرع عن هذا ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية التالية :
 - 2ما مدى توظيف �شبكة املعلومات العاملية ( الإنرتنت ) يف البحث العلمي لدى �أع�ضاء
هيئة التدري�س بجامعة �شقراء ؟
 - 3م ��ا املعوق ��ات التي تواجه �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة �شقراء عند توظيفهم �شبكة
املعلومات العاملية ( الإنرتنت ) يف البحث العلمي ؟
 - 4م ��ا املدة الزمنية التي يق�ضيها �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س بجامعة �شقراء يف ا�ستخدام
�شبكة املعلومات العاملية ( الإنرتنت ) لغر�ض البحث العلمي ؟
 - 5م ��ا املكان الذي يف�ضله �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة �شقراء يف الدخول على �شبكة
املعلومات العاملية ( الإنرتنت ) لغر�ض البحث العلمي ؟
 - 6ه ��ل هناك ف ��روق ذات داللة �إح�صائية بني �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة �شقراء يف
م ��دى توظيف �شبك ��ة املعلومات العاملية ( الإنرتنت ) يف البح ��ث العلمي تعزى ملتغري
اجلن�س ( ذكر� ،أنثى ) �أو ملتغري امل�ؤهل ( بكالوريو�س ،ماج�ستري ،دكتوراه ) �أو ملتغري
التخ�ص�ص ( نظري ،علمي )؟

�أهداف الدرا�سة :

ت�ستهدف هذه الدرا�سة ما يلي :
 التع ��رف عل ��ى درجة توظيف �شبكة املعلومات العاملي ��ة ( الإنرتنت ) يف البحث العلميلدى �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة �شقراء .
 التعرف على املعوقات التي تواجه �أع�ضاء هيئة التدري�س عند توظيفهم �شبكة الإنرتنتجملة جامعة �شقراء – العدد الثالث حمرم 1436هـ  -نوفمرب 2014م
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يف البحث العلمي من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة �شقراء .
 التع ��رف على املدة الزمنية التي يق�ضيها �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س بجامعة �شقراء يفا�ستخدام �شبكة الإنرتنت لغر�ض البحث العلمي .
 التع ��رف على املكان الذي يف�ضل ��ه �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة �شقراء يف الدخولعلى �شبكة الإنرتنت لغر�ض البحث العلمي .
 التعرف على الفروق ذات الداللة الإح�صائية بني وجهات نظر �أع�ضاء هيئة التدري�سبجامع ��ة �شق ��راء يف درجة توظيف �شبك ��ة الإنرتنت يف البحث العلم ��ي تعزى ملتغري:
اجلن�س ،امل�ؤهل ،التخ�ص�ص.
�أهمية الدرا�سة :

تكت�سب هذه الدرا�سة �أهميتها من خالل ما ي�أتي :
 - 1ي�ؤم ��ل �أن تفيد نتائج ه ��ذه الدرا�سة امل�س�ؤول�ي�ن يف وزارة التعليم العايل يف ت�شخي�ص
الواق ��ع احلايل لتوظي ��ف �شبكة الإنرتنت من قبل �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س يف البحث
العلم ��ي ،والقي ��ام مبعاجلة جوانب الق�ص ��ور – �إن وجدت – من �أج ��ل توظيف هذه
التقنية ب�أكرب قدر ممكن يف البحث العلمي ال�سيما يف هذا الع�صر .
 - 2ق ��د تفيد نتائج ه ��ذه الدرا�سة يف التعرف على ال�صعوبات الت ��ي تواجه �أع�ضاء هيئة
التدري� ��س نحو ا�ستخدام الإنرتنت يف البح ��ث العلمي ،ومن ثم امل�ساهمة يف معاجلة
ه ��ذه ال�صعوبات وتذليلها حتى يتمكن �أع�ضاء هيئة التدري�س من ا�ستخدام الإنرتنت
ك�أحد الو�سائط احلديثة وتوظيفها يف البحث العلمي ب�شكل �أمثل .
� - 3أهمي ��ة مواكب ��ة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة �شق ��راء للتطورات العلمية والتقنية
وم�ستجدات تكنولوجيا التعليم واال�ستفادة منها يف درا�ساتهم و�أبحاثهم .
� - 4أنها تلقي ال�ضوء على الأوجه املختلفة لتوظيف �شبكة الإنرتنت يف البحث العلمي مما
ي�ؤدي �إىل تخفيف بع�ض الأعباء عن �أع�ضاء هيئة التدري�س عند قيامهم بالبحث عن
معلومات ودرا�سات و�أبحاث �سواء يف الوقت �أو اجلهد .
 – 5تو�ضي ��ح �أهمية �شبك ��ة الإنرتنت ك�أحد امل�ص ��ادر الأ�سا�سية للمعلوم ��ات البحثية يف
20
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وقتنا احلا�ضر ،حيث ميكن توفري الكثري من اجلهد والوقت واملال يف احل�صول على
الدرا�سات والأبحاث واملعلومات من خالل ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت.
� - 6أنه ��ا ق ��د تفتح جماال جديدا �أمام الباحثني وطلب ��ة الدرا�سات العليا لعمل املزيد من
الأبحاث الرتبوية يف هذا املجال.
 – 7تب�ي�ن �أهمية البحث العلمي وتوظيف �أع�ض ��اء هيئة التدري�س للإنرتنت خلدمته مما
�سينعك�س �إيجابا على العملية البحثية.
 – 8من كونها �أول درا�سة من نوعها تتناول توظيف �شبكة الإنرتنت يف البحث العلمي يف
اجلامعات ال�سعودية النا�شئة .

م�صطلحات الدرا�سة
�شبكة املعلومات العاملية ( الإنرتنت ) :

يعرف (اخلم�شي2010 ،م � ) 34 :شبكة املعلومات العاملية ( الإنرتنت ) ب�أنها :
" ال�شبكة التي ت�ضم �أعدادا هائلة من الأجهزة املت�صلة مع بع�ضها  ،ويت�صل بها مئات
املالي�ي�ن م ��ن الأ�شخا�ص؛ للح�ص ��ول على املعلومات ح ��ول �أي مو�ضوع،يف �ش ��كل ن�ص مكتوب،
�أو ر�سوم ،و �صور� ،أو �أ�صوات� ،أو �ألعاب� ،أو خرائط� ،أو الرتا�سل عن طريق الربيد االلكرتوين،
وتبادل البيانات ،و�أجراء املحادثات مع خمتلف الأ�شخا�ص " .
وميكن تعريفها �إجرائيا ب�أنها  :ب�أنها و�سيلة من و�سائل االت�صال بني الأفراد من خمتلف
�أنح ��اء العامل تعم ��ل على مدار الأرب ��ع والع�شرين �ساع ��ة و ي�ستطيع من خالله ��ا الأفراد ن�شر
وا�ستقب ��ال املعلومات يف �شتى مناحي احلياة �سواء �أكان ��ت م�سموعة �أم م�صورة �أم مقروءة �أم
به ��ا جميعا ،من �أجل تدعيم عملية البح ��ث العلمي ،والتي ميكن قيا�سها من خالل ا�ستجابات
�أف ��راد عين ��ة الدرا�سة من �أع�ضاء هيئة التدري�س على فق ��رات �أداة الدرا�سة املحددة لتوظيف
�شبكة املعلومات العاملية ( الإنرتنت ) يف البحث العلمي .
املعوقات :

يعرفه ��ا (اجلن ��دي1994 ،م  ) 75 :ب�أنه ��ا  " :عبارة ع ��ن عقبات ي�صع ��ب التغلب عليها
وحتول بني الفرد وهدفه الذي يريد حتقيقه " .
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كما يعرفها معج ��م م�صطلحات الرتبية والتعليم ب�أنه ��ا( :كل الأ�شياء �أو الأ�شخا�ص
�أو الأ�ش ��كال االجتماعي ��ة التي ميك ��ن �أن تكون عائقا يح ��ول دون �أن يحقق الإن�س ��ان �أهدافه
وطموحاته) (جرج�س  2005م  ) 508 :وميكن تعريف املعوقات �إجرائيا ب�أنها  :كل ال�صعوبات
والظ ��روف الت ��ي تواج ��ه ع�ضو هيئ ��ة التدري� ��س عن ��د ا�ستخدامه ل�شبك ��ة املعلوم ��ات العاملية
(الإنرتن ��ت) يف البحث العلمي و ي�صعب علي ��ه التغلب عليها وحتول دون ا�ستخدامه لها ب�شكل
�أف�ضل ،وتقا�س من خالل ا�ستجابة عينة الدرا�سة على فقرات اال�ستبانة املعدة لقيا�س املعوقات.
جامعة �شقراء :

�إح ��دى اجلامع ��ات احلكومي ��ة يف اململكة العربي ��ة ال�سعودي ��ة والتي �ص ��در الأمر الكرمي
ب�إن�شائه ��ا برق ��م /7305 :م ب وتاريخ 1430/9/3 :هـ  ،ويتبع لها ثالث وع�شرين كلية ،يدر�س
بها �أكرث من ثالثة وع�شرين �ألف طالب وطالبة .
البحث العلمي :

يعرف ��ه (�ص�ب�ري2002 ،م  )149 :ب�أن ��ه  " :م�صطل ��ح عام يطلق على عملي ��ات الدرا�سة
واال�ستق�ص ��اء الت ��ي تتم يف �أي جم ��ال �أو تخ�ص�ص ،وفقا خلطوات و�إج ��راءات املنهج العلمي،
وانطالقا من �أ�س�س علمية ومنطقية دقيقة " .
وميك ��ن تعري ��ف البحث العلم ��ي �إجرائيا ب�أن ��ه  :كل ما يقوم به ع�ضو هيئ ��ة التدري�س من
اطالع ودرا�سة وتتبع للمعلومات وتق�صي للحقائق حول م�شكلة معينة من �أجل القيام ب�أبحاث
ودرا�سات علمية� ،أو ن�شرها� ،أو �أجزاء منها� ،أو معرفة الآراء حولها من خالل �شبكة املعلومات
العاملية ( الإنرتنت ).
�أع�ضاء هيئة التدري�س:

ويق�ص����د بهم يف هذه الدرا�سة جميع �أع�ضاء هيئ����ة التدري�س يف جميع كليات
جامع����ة �شقراء للع����ام اجلامعي 1433/1423 :هـ ممن يحمل����ون درجة الدكتوراه
( برتب����ة �أ�ستاذ م�ساعد ،و�أ�ست ��اذ م�شارك ،و�أ�ستاذ) ومن يف حكمه ��م من الأع�ضاء ممن
22
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يحمل ��ون درجة املاج�ستري (برتبة حما�ضر) ،ومن يحملون درجة البكالوريو�س (برتبة معيد)
وميار�سون التدري�س فعليا �سواء من الذكور �أو الإناث.
توظيف :

ا�ستخ ��دام �شبكة املعلومات العاملية ( الإنرتنت ) مبا توفره من معلومات علمية وخدمات
تدعم وتي�سر عملية البحث العلمي.
حدود الدرا�سة :
 -احلدود املو�ضوعية :

ترتكز هذه الدرا�سة على التعرف على �أوجه توظيف �شبكة املعلومات العاملية ( الإنرتنت)
يف البح ��ث العلمي وال�صعوبات يف ذل ��ك ،وذلك من خالل تطبيق الدرا�سة امليدانية على عينة
من �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة �شقراء .
 -احلدود املكانية :

تقت�صر حدود هذه الدرا�سة املكانية على كليات جامعة �شقراء باململكة العربية ال�سعودية
ب�شقيها الرجايل والن�سائي .
 -احلدود الزمانية :

مت تطبيق هذه الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي1434/1433:هـ .
 -احلدود الب�شرية :

تقت�صر هذه الدرا�سة على عينة ع�شوائية من �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة �شقراء .
الإطار النظري :
�أوال  :مفهوم �شبكة املعلومات العاملية ( �إنرتنت ) وميزاتها :
يف الأ�ص ��ل اخت�صار ل� �ـ ( ) Inter national net work

كلم ��ة �إنرتن ��ت (  ) Internetه ��ي
باللغة الإجنليزية وترجمتها �شبكة املعلومات العاملية .
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والإنرتنت � :شبكة عاملي ��ة من احلا�سبات تتيح مل�ستخدميها االت�صال ببع�ضهم ،والو�صول
مل�صادر املعلومات على تلك ال�شبكة من �سائر �أنحاء العامل ( .) Tripathi, 1989: 5
وتع ��رف ب�أنه ��ا  " :جمموع ��ة من احلوا�سي ��ب املنت�شرة جغرافي ��ا عرب الع ��امل واملرتبطة من خالل
�شبكات حملية و�شبكة وا�سعة وموزعة عامليا بهدف نقل البيانات على ال�شبكة " (عامر 2007 ،م .)145:
و يعرفها (خلف اهلل2006 ،م  ) 72 :ب�أنها � " :شبكة مرتابطة من احلوا�سيب املتزايدة يف
العدد ،واملنت�شرة حول العامل ،املت�صلة ببع�ضها عرب تكنولوجيا االت�صاالت والأقمار ال�صناعية،
با�ستخ ��دام بروتوك ��والت ات�صال مقنن ��ة ،مبا ي�سمح مل�ستخدم ��ي ال�شبكة من ن�ش ��ر وا�ستقبال
املعلوم ��ات بعنا�صره ��ا املختلف ��ة" ويعرفها (احلرب ��ي2006 ،م  ) 18 :ب�أنه ��ا " :جمموعة من
الأجه ��زة احلا�سوبية مت�صلة ببع�ضها البع�ض ،وهذه الأجه ��زة تتخاطب با�ستخدام لغة معينة
مثلن ��ا بن ��ي الب�شر ‘ �إال �أن ه ��ذه اللغة ت�سمى بروتوك ��والت "  .وميكن تعري ��ف �شبكة املعلومات
العاملي ��ة ( الإنرتنت ) ب�أنها  :ب�أنها و�سيلة م ��ن و�سائل االت�صال بني الأفراد من خمتلف �أنحاء
الع ��امل تعمل على مدار الأربع والع�شرين �ساع ��ة و ي�ستطيع من خاللها الأفراد ن�شر وا�ستقبال
املعلومات يف �شتى مناحي �سواء �أكانت م�سموعة �أم م�صورة �أم مقروءة �أم بها جميعا.
وتتميز �شبكة الإنرتنت بالعديد من امليزات منها:
 -1حداثة املعلومات و�سرعة ن�شرها وا�ستقبالها.
-2املرونة حيث ي�سهل جتديد املعلومات وتعديلها وحتديثها يف حلظات.
 -3وف ��ر بيئ ��ة بحثية تت�صف باحلرية الزمانية ،فب�إمكان الباح ��ث اال�ستفادة منها يف �أي
وقت ينا�سبه.
 -4قل ��ة التكلفة املادية عل ��ى الباحثني مقارنة مبا ميكن �أن ي�ستفي ��ده منها من معلومات
وخدمات ،ومقارنة مبا يح�صل عليه من معلومات وخدمات بالطرق التقليدية.
24
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 -5تن ��وع املعلومات التي توفرها للباحث م ��ا بني مادة م�سموعة وم�صورة ومقروءة �أو بها
جميعا.
 -6اال�ستجاب ��ة الفوري ��ة ،وا�ستقبال و�إر�سال املعلومات �أي ��ا كان �شكلها وحجمها ،و�إىل �أي
مكان يف العامل ب�سرعة هائلة.
ثانيا  :جماالت ا�ستخدام الإنرتنت يف البحث العلمي :

ثقاف ��ة الإنرتن ��ت واالت�ص ��ال فر�ضت نف�سه ��ا يف كافة املج ��االت ،و�أ�صبحت ه ��ي الثقافة
ال�سائ ��دة عاملي ��ا �إذ ميكن من خاللها احلكم على مدى تقدم الأف ��راد بل والدول ،ويكاد يكون
هناك �إجماع على الدور الفاعل الذي ت�ؤديه �شبكة الإنرتنت يف حياة الأفراد واملجتمعات نظرا
لإ�سهاماته ��ا املختلف ��ة واملتنوع ��ة والتي ميكن توظيفه ��ا بفاعلية يف جماالت عدي ��دة من بينها
البحث العلمي (ال�شرنوبي2013 ،م .) 115:
ويع ��د البحث العلمي ركن ��ا �أ�سا�سيا يف حياة الأمم وال�شعوب وج ��زءا رئي�سا من وظائف
اجلامعة ،و�إحدى مهام ع�ضو هيئة التدري�س فيها ،كما يعد �سبيال مهما لرفع م�ستوى اجلامعات
ورفع م�ستوى �أع�ضاء الهيئة التدري�سية فيها ،فالبحث العلمي ي�ساعد على تن�شيط عقل الأ�ستاذ
اجلامعي ومنوه ،وعندما تكون �أبحاثه يف تخ�ص�صه الذي يدر�سه ف�إن هذا البحث يعمق فهمه
ملو�ضوعه ،ويزوده بب�صرية جتعل ا�ستجابته ن�شطة ( ميليت1965 ،م .) 16 :
كم ��ا �أن البحث العلمي و�سيل ��ة الإن�سان لإيجاد احلقائق عن ذات ��ه �أو بيئته وجمتمعه
�أو ع ��ن الكون يف �سالف الزم ��ن وحا�ضره وم�ستقبله ،وهو و�سيل ��ة الإن�سان لإيجاد احللول
للم�ش ��كالت التي تقابله ،وال�صعاب التي تعوق حياته،وهو و�سيلة الإن�سان مل�ضاعفة موارده
املالية (التل1998 ،م.)43:
وقد ازدادت �أهمية البحث العلمي نتيجة ملا ي�شهده العامل من تطورات وثورة تقنية يتطلب
الق�ض ��اء على حتدياتها درا�سات علمية وبحوث جي ��دة ،حيث �أو�ضحت كثري من الدرا�سات �أن
التقدم العلمي هو ثمرة من ثمرات البحث العلمي ال�سليم.
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وق ��د �أك ��د الزجن ��ر ( � ) Lazinger, 1997: 48أن �ضخامة الإنتاج الفك ��ري الذي تقدمه
�شبك ��ة الإنرتنت من بح ��وث ودرا�سات وم�ستجدات بحثية ،ال بد �أن يك ��ون له انعكا�س �إيجابي
عل ��ى م�ستوى التعليم اجلامع ��ي ،وبخا�صة يف جمال البحث العلمي م ��ن خالل تزويد الطالب
والباحث�ي�ن ب�أكرب قدر من املراجع العلمي ��ة والنتاجات الفكرية حيث تتج�سد من خاللها فكرة
التوا�ص ��ل العلمي بني الباحثني يف الع ��امل� ،إ�ضافة �إىل ان�ضمام كربي ��ات املكتبات العاملية �إىل
هذه ال�شبكة خلدمة الباحثني يف العامل.
وهن ��اك جمموعة م ��ن اخلدمات تقدمها �شبكة الإنرتنت ميك ��ن للباحث �أن ي�ستفيد منها
وق ��د �أ�شار �إليه ��ا عدة درا�س ��ات و�أبحاث (الع ��اين2000،م  ) 310:و( م ��راد1998 ،م )37:
و(ال�شما�س 2008 ،م  ) 105-103 :و ( ال�شرهان2002 ،م ) 152 :
وميكن �إيجاز �أهما فيما يلي :
 الربي ��د الإلكرتوين وما يتمتع به من مزايا عديدة تتعلق بانخفا�ض ا�ستخدامه و�سرعة�إر�ساله وا�ستقباله للمعلومات ،وتعدد جماالت ا�ستخدامه.
 مراجعة الإجنازات العلمية للباحثني يف جماالت العلم املختلفة. الدخول على مواقع املكتبات ،وقواعد املعلومات الكربى ،واملراكز البحثية واال�ستفادةمما تقدمه وفق ما ت�ضعه من �ضوابط.
 تكوين عالقات و�صداقات علمية عاملية مع �شخ�صيات وجامعات ومراكز �أبحاث عاملية. احل�صول على برامج ت�ساعد يف عملية كتابة وتن�سيق البحوث. ا�ستقبال التغذية الراجعة ملا ين�شر �أو يعد للن�شر من مقاالت و�أبحاث. ترجمة بع�ض الدرا�سات الأجنبية ذات العالقة مبو�ضوع البحث.26
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 ن�شر املقاالت والأبحاث والدرا�سات. تبادل الآراء والأفكار حول مو�ضوع بحثي حمدد. اال�ستف ��ادة من املحا�ضرات والن ��دوات واملواد ال�سمعية واملرئي ��ة املحفوظة على �شبكةالإنرتنت.
 �إر�س ��ال وا�ستقب ��ال املواد املكتوب ��ة واملرئية وامل�سموعة من خالل الربي ��د الإلكرتوين �أوغريه من خدمات وبرامج نقل املعلومات.
فا�ستخ ��دام �شبكة الإنرتنت يف عملي ��ة البحث العلمي يي�سر على �أع�ض ��اء هيئة التدري�س
يف البح ��ث ع ��ن املعلومة يف ميادين العلم املختلف ��ة ،ومناق�شة الر�أي حوله ��ا من خالل زمالء
ومهتمني منت�شرين يف �أقطار العامل ،ودون االرتباط بوقت معني.
�إن �شبك ��ة الإنرتن ��ت حولت الع ��امل �إىل مكتبة بال جدران ،وقرية بال �أ�س ��وار ،فهي و�سيلة
ات�صال �سريعة وفعالة يف الو�صول للمعلومة ومعاجلتها واال�ستفادة منها ،فهي تقدم للم�ستفيد
املعلوم ��ة يف م ��كان وجوده ،ويف الوقت ال ��ذي يف�ضله ،وهي بهذا ت�سهم يف دف ��ع وتطوير حركة
البحث العلمي ( ال�شبل1427 ،هـ .)2 :
ثالثا  :معوقات ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت

على الرغم من تعدد ميزات وجماالت ا�ستخدام الإنرتنت �إال �أن عملية توظيفه يف البحث
العلمي تواجه العديد من التحديات واملعوقات التي يجب التغلب عليها ،ومن �أبرزها ما يلي:
 ع ��دم توفر البنية التحتية الأ�سا�سي ��ة التي ت�ساعد على تنزيل الربامج �أو امللفات�أو املعلومات املطلوبة .
 قدم وعدم دقة بع�ض املعلومات وما يعر�ض يف بع�ض املواقع واملنتديات . قلة الوعي مبا يوجد يف �شبكة الإنرتنت من فر�ص معرفية وبحثية وا�ستثمارية و�إعالمية.جملة جامعة �شقراء – العدد الثالث حمرم 1436هـ  -نوفمرب 2014م
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 م�شكل ��ة الفريو�س ��ات عرب ال�شبك ��ة والتي ت� ��ؤدي �إىل �إعطاب امللف ��ات والأجهزة(علي2010 ،م .) 49:
 التكلف ��ة املادية ،وبالذات يف مرحل ��ة ت�أ�سي�س اخلدمة �سواء على م�ستوى البلد �أو علىم�ستوى اجلامعات ومراكز البحوث .
 ع ��دم توف ��ر التدري ��ب ال ��كايف وامل�ستمر لأع�ض ��اء للأف ��راد ،ف�شبكة الإنرتن ��ت مليئةبالربام ��ج التي ت�ستحدث ب�شكل يومي� ،إ�ضافة �إىل �أن �أنظمة ت�شغيل احلا�سب الآيل يف حتديث
وتطور م�ستمر.
 عدم الإملام باللغة الإجنليزية ،فمما ال �شك فيه �أن �إجادة امل�ستخدم للغة الإجنليزيةيحق ��ق له ا�ستفادة ق�صوى من الإنرتنت ،حيث �إن جل املواق ��ع واملعلومات واخلدمات املتوفرة
على �شبكة الإنرتنت حتتاج �إىل فرد ملم باللغة الإجنليزية.
 ع ��دم امتالك مه ��ارات كيفية احل�صول عل ��ى املعلومات واال�ستف ��ادة من اخلدمات،فحت ��ى يتمكن الفرد من اال�ستفادة الكافية من �شبك ��ة الإنرتنت يف جمال البحث العلمي عليه
التدرب على مهارات معينة ،و�إجادة التعامل مع برامج متنوعة ،لتحقق له اال�ستفادة الق�صوى
من �شبكة الإنرتنت.
 قلة ن�شر البحوث والدرا�سات والربامج العربية على �شبكة الإنرتنت. ال�سيا�س ��ة التي تنتهجها بع�ض املواقع حتى ت�ستفيد مما فيها من معلومات �أو برامج،ك�أن ت�شرتط كتابة رد� ،أو عدد معني من امل�شاركات �...إلخ .
الدرا�سات ال�سابقة والتعليق عليها:

هناك درا�سات عديدة تناولت مو�ضوع ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف العملية التعليمية من
قبل باحثني و�أع�ضاء هيئة تدري�س بجامعات ودول �شتى ومن تلك الدرا�سات ما يلي:
28
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درا�س ��ة (ال�شره ��ان2002 ،م ) والتي حاولت التعرف على م ��دى ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة
التدري� ��س بكلية الرتبية بجامعة امللك �سعود للإنرتن ��ت وحتديد �أهم املعوقات التي حتول دون
ا�ستخدامهم له ��ا ،وا�ستخدم الباحث يف درا�سته املنهج الو�صف ��ي امل�سحي ،وتو�صلت الدرا�سة
�إىل نتائ ��ج م ��ن �أبرزها � :أن ( )%64من العينة ال ي�ستخدم احلا�سب الآيل مطلق ًا ،و�أن ()%75
م ��ن العينة ال ي�ستخدم �شبكة الإنرتنت ،واتفق ��ت �آراء العينة على �أهمية توفري �شبكة الإنرتنت
يف اجلامع ��ات ال�سعودية والكليات واملعاهد واملراك ��ز والبحوث ،و�ضرورة عقد دورات تدريبية
لأع�ضاء هيئة التدري�س يف جمال ا�ستخدام الإنرتنت .و درا�سة جولد (  ) GOLD, 2004والتي
حاولت الك�شف عن مدى �أهمية املعلوماتية وا�ستخدام الربيد االلكرتوين يف العملية التعليمية
مبدار�س امل�ستقبل ،وا�ستخدم الباحث يف درا�سته املنهج امل�سحي على عينة من معلمي وطالب
مدار� ��س مدينة �سان انطوني ��و ب�أمريكا ،وتو�صلت الدرا�س ��ة �إىل �أن الطلبة ي�ستخدمون الربيد
االلك�ت�روين يف �أداء واجباته ��م وات�صاالتهم مع املعلمني بن�سب ��ة  ،%89ويت�صور  %97من عينة
الدرا�س ��ة �أن ن�سبة اال�ستخدام �ستزيد يف امل�ستقبل  .و درا�س ��ة بالي�ش ( )Palesh, 2004والتي
هدفت �إىل التعرف على االجتاه نحو الإنرتنت لدى طلبة جامعة مو�سكو ،بالإ�ضافة �إىل التعرف
على املواقف حيال اال�ستخدام املحظور للإنرتنت ،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�سحي،
وتو�صل ��ت الدرا�سة �إىل �أن (  ) %7,6فقط من �أف ��راد العينة ي�ستخدمون الإنرتنت يوميا ،و �أن
ن�سب ��ة من ي�ستخدمون الإنرتنت لن�شاطات تعليمية مدر�سية كغر�ض رئي�سي بلغت ( ،)%60تال
ذل ��ك ا�ستخدام الربيد الإلكرتوين بواقع (  ،) %55ثم اال�ستخدام للرتفيه بن�سبة ( ) %50ثم
للدرد�شة ( �،) %24أما اال�ستخدام لغر�ض البحث عن املواد الإباحية فلم يحظ �سوى مبا يعادل
(  ) %6ودرا�سة )ال�شبل1427 ،هـ ) والتي حاولت التعرف على ت�أثري تنقية �شبكة الإنرتنت يف
ح�ص ��ول الباحثني على املعلومات لأغرا�ض البحث العلمي ،ومدى هذا الت�أُثري ،والتخ�ص�صات
الأك�ث�ر تعر�ضا للحجب ،والتخ�ص�صات الأكرث ت�أثرا باحلج ��ب ،وا�ستخدم الباحث يف درا�سته
املنهج الو�صفي امل�سحي ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج من �أبرزها � :أن حوايل ثلثي �أفراد عينة
الدرا�س ��ة مـن الذي ��ن ي�ستخدمون الإنرتنت تعر�ض ��وا للحجب بن�سبة قدره ��ا  ،%65و �أن ن�سبة
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 %66.1منه ��م ت�أثرت �أبحاثهم ب�سب ��ب احلجب ،كما تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن احلـقل ال�شرعي
هو �أكرث التخ�ص�صات العلمية تعر�ضا للحجب بن�سـبة  ،%76ثم احلقل الطبي وال�صحي بن�سبة
� .%74.6أم ��ا �أك�ث�ر احلقول العلمية ت�أثرا باحلجب فكان احلق ��ل الطبي وال�صحي حيث بلغت
ن�سبة املت�أثرين ب�سبب احلجب  ،%74.5ثم احلقل ال�شرعي بن�سبة . %73.7
ودرا�س ��ة (ب ��ركات 2008 ،م ) والتي حاول ��ت التعرف على واقع ا�ستخ ��دام �أع�ضاء هيئة
التدري� ��س ل�شبك ��ة الإنرتنت يف بع�ض اجلامع ��ات الفل�سطينية ،وا�ستخ ��دم الباحث يف درا�سته
املنه ��ج الو�صف ��ي امل�سحي ،وتو�صلت الدرا�س ��ة �إىل نتائج من �أبرزه ��ا � :أن (  ) %55من �أفراد
عين ��ة الدرا�س ��ة يتعاملون بالإنرتنت يف البحث العلمي ،و �أن (  ) %38من �أفراد عينة الدرا�سة
ال يثقون باملعلومات التي يح�صلون عليها من الإنرتنت ،كما تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن ( ) %52
من �أفراد عينة الدرا�سة يرون �أنهم يجدون ما يحتاجونه باللغة العربية .
ودرا�س ��ة (ال�شما�ش2008 ،م ) والتي حاولت الك�شف عن ا�ستخدام الإنرتنت يف البحوث
الرتبوية التي يكلف بها طالب الدرا�سات العليا ( الدبلومات الرتبوية ) بكلية الرتبية بجامعة
دم�شق ،وا�ستخدم الباحث يف درا�سته املنهج الو�صفي امل�سحي ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج من
�أبرزها � :أن (  ) %66.7من �أفراد العينة يق�ضون �أقل من �أربع �ساعات �أ�سبوعيا يف ا�ستخدام
الإنرتنت من �أجل البحث الرتبوي ،و�أن �أهم فوائد الإنرتنت يف البحث الرتبوي من وجهة نظر
�أف ��راد العينة هو حت�س�ي�ن اللغة الإجنليزية يلي ��ه االطالع على البح ��وث وامل�ؤمترات الرتبوية،
كم ��ا �أجمعت عينة الدرا�سة �إىل �أن عدم تواف ��ر املركز املنا�سب للإنرتنت يف الكلية وقلة املواد
املعربة ،وبطء ال�شبكة هي من �أهم ال�صعوبات التي تواجههم يف ا�ستخدام الإنرتنت .
ودرا�س ��ة (الل2008 ،م ) والت ��ي هدف ��ت �إىل الك�شف عن �أراء معلم ��ي ومعلمات املدار�س
الثانوي ��ة نحو توظي ��ف �شبكة املعلومات العاملي ��ة يف مدار�س امل�ستقب ��ل ،وا�ستخدم الباحث يف
درا�ست ��ه املنه ��ج الو�صفي امل�سح ��ي ،وتو�صلت الدرا�س ��ة �إىل �أن �أراء املعلم�ي�ن واملعلمات ذوي
خربة �أكرث من ( خم�س �سنوات ) يف جمال التدري�س نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية يف
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مدار�س امل�ستقبل �أكرث �إيجابية ( م –  ) 73.8من �أراء املعلمني واملعلمات ذوي خربة �أقل من
(خم�س �سنوات) يف جمال التدري�س ( م – .) 68.9
ودرا�س ��ة (علي2010 ،م ) والتي حاولت التعرف عل ��ى واقع ا�ستخدام �شبكة االنرتنت يف
التعليم والبحث العلمي ل ��دى �أع�ضاء هيئة التدري�س بكليات الرتبية باجلامعات اليمنية و�أهم
املعوق ��ات يف ذلك ،وا�ستخدم الباحث يف درا�سته املنه ��ج الو�صفي امل�سحي ،وتو�صلت الدرا�سة
�إىل نتائ ��ج من �أبرزه ��ا � :أن (  ) %68.4من �أفراد عينة الدرا�س ��ة ال ي�ستخدمون الإنرتنت يف
التعلي ��م بينم ��ا ي�ستخدمونها يف البحث العلمي حيث بلغت ن�سبة امل�ستخدمني (  ) %83من بني
�أفراد العينة  .و�أن �أهم �أغرا�ضهم من ا�ستخدام الإنرتنت يف التعليم والبحث العلمي االطالع
عل ��ى املو�ضوعات والدوريات والكتب وامل�ستحدثات احلديثة يف جمال التخ�ص�ص والبحث عن
درا�س ��ات وبحوث �سابقة ،وجديدة متعلقة باهتماماته ��م البحثية كما تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن
م ��ن �أه ��م املعوقات يف ذلك قل ��ة التمويل الالزم لال�ستخ ��دام ،وعدم ات�ص ��ال معظم الكليات
بخدم ��ة الإنرتن ��ت و�ضعف ا�ش�ت�راك الع�ضو يف الدوري ��ات واملكتبات الرقمي ��ة ،وغياب الربط
ال�شبكي بني اجلامعات اليمنية .
ودرا�سة (ح�سن2012 ،م ) والتي هدفت �إىل التعرف على مدى �إ�سهام االنرتنت يف تنمية
الثقاف ��ة العلمي ��ة للأ�ستاذ اجلامعي يف جامعة املو�صل من خ�ل�ال جمالني علميني هما التعليم
االلك�ت�روين والبحث العلمي  ،وا�ستخدم الباحث يف درا�سته املنهج الو�صفي امل�سحي ،وتو�صلت
الدرا�سة �إىل نتائج من �أبرزها � :أن �أ�ساتذة اجلامعة متلقني جيدين للمعرفة اجلاهزة القادمة
عن طريق االنرتنت التي يوظفونها يف بحوثهم وحما�ضراتهم �إال �إنهم قليلو امل�شاركة يف �صنعها
�أو الدخ ��ول �إىل ع ��امل االنرتنت عن طريق التفاعل فيه مع الآخرين بكتابة مقاالت او امل�شاركة
باملنتديات وما �إىل ذلك.
م ��ن خالل ا�ستعرا�ض الدرا�س ��ات ال�سابقة جند �أن تلك الدرا�س ��ات ذات �صلة بالدرا�سة
احلالية فقد رك ��زت تلك الدرا�سات على ا�ستخدامات �شبكة الإنرتنت يف البحوث والدرا�سات
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العلمي ��ة ؛ وذل ��ك ل�شعور �أ�صحاب تلك الدرا�سات ب�أهمية ا�ستخ ��دام هذه الو�سيلة (الإنرتنت)
يف حي ��اة الأف ��راد واملجتمعات عموم ��ا ويف املجال الرتبوي والتعليم ��ي خ�صو�صا ،ومنها جمال
البح ��ث العلمي الذي يعد من �أهم وظائف امل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية �إذ ي�ؤمل عليه الكثري
يف النهو�ض بالرتبية والتعليم يف خمتلف الأقطار .
وق ��د تنوعت تل ��ك الدرا�سات يف تناولها ملو�ضوع �شبكة املعلوم ��ات العاملية ( الإنرتنت)
يف البيئ ��ة التعليمي ��ة ،فمنه ��ا الذي رك ��ز على اال�ستخ ��دام الع ��ام ( للإنرتن ��ت ) كدرا�سة
(ال�شره ��ان2002 ،م ) ،درا�سة جول ��د (  ،) GOLD, 2004درا�سة بالي�ش (،) Palesh, 2004
ودرا�سة (بركات2008 ،م ) ،ودرا�سة (الل2008 ،م )  ،ومنها الذي ركز على ا�ستخدام �شبكة
املعلوم ��ات العاملية ( الإنرتنت ) يف التعليم والبحث العلمي كدرا�سة (�شما�س2008 ،م) والتي
طبق ��ت على طالب الدرا�سات العليا ( الدبلومات الرتبوي ��ة ) بكلية الرتبية بدم�شق ،ودرا�سة
(علي2010 ،م ) والتي طبقت على �أع�ضاء هيئة التدري�س بكليات الرتبية باجلامعات اليمنية،
ودرا�سة (ح�سن2012 ،م ) والتي طبقت على �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة املو�صل .
وم ��ن تلك الدرا�س ��ات �أي�ضا درا�سة (ال�شب ��ل1427 ،هـ ) والتي ركزت عل ��ى معرفة ت�أثري
تنقية �شبكة الإنرتنت على ح�صول الباحث على املعلومات ،وت�أتي هذه الدرا�سة ا�ستمرار لتلك
الدرا�سات و تتميز هذه الدرا�سة بكونها تتناول توظيف �شبكة الإنرتنت يف البحث العلمي لدى
�أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري�س بجامعة �شق ��راء ،والتي تعد من �أحدث اجلامع ��ات يف اململكة العربية
ال�سعودي ��ة من حي ��ث الإن�شاء� ،إ�ضاف ��ة �إىل �أن جمموعة من �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س املنت�سبني
�إليه ��ا حاليا حديثو االلتح ��اق بها ،بل وبالتعليم اجلامعي ،مما ي�ستل ��زم معه درا�سة توظيفهم
ل�شبكة الإنرتنت يف البحث العلمي وال�صعوبات التي تعيقهم يف ذلك.
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�إجراءات الدرا�سة :
منهج الدرا�سة:

لتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي ( امل�سحي) والذي يق�صد به:
" ذلك النوع من البحوث الذي يتم بوا�سطة ا�ستجواب جميع �أفراد جمتمع البحث �أو عينة
منهم ،وذلك بهدف و�صف الظاهرة املدرو�سة من حيث طبيعة وجودها ودرجته فقط دون �أن
يتجاوز ذلك �إىل ا�ستنتاج العالقة �أو ا�ستنتاج الأ�سباب مثال " ( الع�ساف1424 ،هـ . ) 206:
جمتمع الدرا�سة :

ييتك ��ون جمتم ��ع الدرا�سة من �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س بجامعة �شق ��راء للف�صل الدرا�سي
الأول من العام اجلامعي 1434/1433هـ .
عينة الدرا�سة:

�أج ��رى الباحث درا�سته على عينة ع�شوائية مكونة م ��ن (  ) 164ع�ضوا من �أع�ضاء هيئة
التدري�س ،وميكن و�صف العينة وفق التايل :
�أ – عينة الدرا�سة وفق اجلن�س :
جدول رقم ()1
توزيع عينة الدرا�سة وفق اجلن�س
اجلن�س

العدد

الن�سبة

ذكر
�أنثى

72
92

43.90
56.09

املجموع

164

100.0

ب  -عينة الدرا�سة وفق التخ�ص�ص :
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اجلدول رقم ()2
توزيع عينة الدرا�سة وفق التخ�ص�ص
التخ�ص�ص

العدد

الن�سبة

نظري
علمي
املجموع

106
58
164

64.63
35.36
100.0

ب  -عينة الدرا�سة وفق التخ�ص�ص :
اجلدول رقم ()3
توزيع عينة الدرا�سة وفق امل�ؤهل
امل�ؤهل

العدد

الن�سبة

بكالوريو�س
ماج�ستري
دكتوراه
املجموع

16
80
68
164

9.75
48.78
41.46
100.0

�أداة الدرا�سة:

ا�ستخ ��دم الباحث اال�ستبان ��ة �أداة لدرا�سته ،وقد مت بنا�ؤها اعتم ��ادا على الأدب الرتبوي
النظ ��ري املتعلق مبو�ض ��وع الدرا�سة ،وعلى الأ�سئلة املفتوحة الت ��ي وجهت ملجموعة من �أع�ضاء
هيئ ��ة التدري�س ،كما ا�ستفاد الباحث من خربة بع�ض �أ�ساتذة الرتبية يف اجلامعات ال�سعودية،
وق ��د تكون ��ت �أداة الدرا�سة يف �صورتها الأولية من (  ) 55فق ��رة مت�ضمنة �أوجه توظيف �شبكة
املعلوم ��ات العاملي ��ة ( الإنرتنت ) يف البحث العلمي و ال�صعوب ��ات التي قد تعيق يف ذلك ،وبعد
الأخ ��ذ ب� ��آراء املحكم�ي�ن مت تعديل وحذف بع� ��ض الفقرات ،حي ��ث �أ�صبح ��ت الأداة ب�صورتها
النهائية مكونة من (  ) 48فقرة ،بالإ�ضافة �إىل �أربعة خيارات للمدة التي يق�ضيها ع�ضو هيئة
التدري� ��س يف ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت لغر�ض البحث العلم ��ي ،و�أربعة خيارات �أخرى للمكان
الذي يف�ضله .
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وتكونت اال�ستبانة يف �صورتها النهائية من خم�سة �أجزاء :
اجل ��زء الأول  :ا�شتم ��ل عل ��ى املتغ�ي�رات امل�ستقل ��ة للدرا�س ��ة وه ��ي  :اجلن� ��س ،و امل�ؤهل،
والتخ�ص�ص.
واجلزء الثاين  :ا�شتمل على (  ) 28فقرة من الأوجه املتوقعة لتوظيف �شبكة الإنرتنت يف
البحث العلمي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س .
واجل ��زء الثال ��ث  :ا�شتمل عل ��ى (  ) 20فقرة من ال�صعوبات التي ق ��د تعيق �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف توظيفهم �شبكة الإنرتنت يف البحث العلمي.
واجلزء الرابع  :وت�ضمن �س�ؤالهم عن املدة الزمنية التي يق�ضيها ع�ضو هيئة التدري�س يف
ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت لغر�ض البحث العلمي.
واجلزء اخلام�س  :وت�ضمن �س�ؤالهم عن املكان الذي يف�ضله ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة
�شقراء يف الدخول على �شبكة الإنرتنت لغر�ض البحث العلمي.
�صدق الأداة:
�أ – ال�صدق الظاهري :

مت التحق ��ق من �صدق �أداة الدرا�سة الظاهري بعر�ضه ��ا على جمموعة من املحكمني من
ذوي اخلربة واالخت�صا�ص من �أجل �إبداء الر�أي حول مالءمة الفقرات لأغرا�ض الدرا�سة من
حي ��ث ال�صياغة وامل�ضمون ،وقد مت الأخذ مبالحظات املحكم�ي�ن ،واعتربت موافقة املحكمني
على الأداة مبثابة �صدق لها .
ب – ال�صدق االت�ساق الداخلي:

مت ح�س ��اب االت�ساق الداخلي من خالل معامالت ارتب ��اط البنود بالدرجة الكلية للمحور
الذي تنتمي �إليه ،وفق التايل :
جملة جامعة �شقراء – العدد الثالث حمرم 1436هـ  -نوفمرب 2014م
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 - 1معامالت ارتباط بري�سون لقيا�س العالقة بني بنود املحور الأول :درجة توظيف �شبكة
الإنرتنت يف البحث العلمي ،بالدرجة الكلية للمحور واجلدول رقم ( )4يو�ضح ذلك:
جدول رقم ( ) 4
معامالت ارتباط بنود املحور الأول درجة توظيف �شبكة الإنرتنت يف البحث العلمي
بالدرجة الكلية للمحور
م
1
2
3
4
5
6
7

معامل االرتباط م
8 **0.5119
9 **0.4926
10 **0.6686
11 **0.6257
12 **0.6799
13 **0.7380
14 **0.6123

معامل االرتباط م
15 **0.5179
16 *0.2798
17 **0.5993
18 **0.5453
19 **0.5655
20 **0.6808
21 **0.7144

معامل االرتباط م
22 **0.5887
23 **0.5050
24 **0.4720
25 **0.7215
26 **0.6175
27 **0.7344
28 **0.6277

معامل االرتباط
**
0.6049
**
0.6982
**
0.6144
**
0.5794
**
0.6033
**
0.4466
**
0.5504

** دالة عند مستوى 0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق درجة االرتباط لكل عبارة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي
�إليه دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( ،)0.01وهذا ي�شري �إىل �صدق فقرات املجال وقيا�سها
لل�سمة التي و�ضعت لقيا�سها .
 -2معام�ل�ات ارتباط بري�سون لقيا�س العالقة بني بنود املح ��ور الثاين :معوقات توظيف
�شبكة الإنرتنت يف البحث العلمي ،بالدرجة الكلية للمحور ،واجلدول رقم ( )5يو�ضح ذلك:
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جدول رقم ()5
معامالت ارتباط بنود املحور الثاين معوقات توظيف �شبكة
الإنرتنت يف البحث العلمي بالدرجة الكلية للمحور
م
1
2
3
4
5

معامل االرتباط م
6 **0.5409
7 **0.5925
8 **0.4581
9 **0.6404
10 **0.3903

معامل االرتباط م
11 **0.4882
12 **0.5818
13 **0.4025
14 **0.5554
15 **0.6935

** دالة عند مستوى 0.01
ثبات الأداة:

معامل االرتباط م
16 **0.3157
17 **0.4719
18 **0.4417
19 **0.5856
20 **0.6426

معامل االرتباط
**
0.5740
**
0.6230
**
0.4751
**
0.5964
**
0.5480

ولقيا� ��س مدى ثبات �أداة الدرا�سة (اال�ستبانة) ا�ستخدم الباحث (معادلة �ألفا كرونباخ)
)) (  (Cronbach's Alphaللت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة ،حيث طبقت املعادلة على العينة
اال�ستطالعية لقيا�س ثبات الأداة واجلدول رقم ( )6يو�ضح ذلك.
جدول رقم ()6
معامل �ألفا كرونباخ لقيا�س ثبات حماور الدرا�سة

املحور
املحور الأول :درجة توظيف ال�شبكة العاملية للمعلومات
(الإنرتنت) يف البحث العلمي
املحور الثاين :معوقات توظيف ال�شبكة العاملية للمعلومات
(الإنرتنت) يف البحث العلمي

عدد البنود

معامل ثبات �ألفا كرونباخ

28

0.93

20

0.86

يت�ض���ح من اجل���دول ال�ساب���ق �أن م�ستوى الثب���ات ملحاور الدرا�س���ة يرتاوح بني
( 0.86و ،)0.93وه ��ذا ي ��دل عل ��ى �أن اال�ستبان ��ة تتمت ��ع بدرجة مقبولة م ��ن الثبات ميكن
االعتماد عليها يف التطبيق امليداين للدرا�سة.
املعاجلة الإح�صائية:

تبن ��ى الباحث يف �إعداد اال�ستبان ��ة ال�شكل املغلق الذي يح ��دد اال�ستجابات املحتملة لكل
جملة جامعة �شقراء – العدد الثالث حمرم 1436هـ  -نوفمرب 2014م
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فقرة م�ستخدما مقيا�س ليكرت اخلما�س ��ي ،ومت ح�ساب التكرارات،والن�سب املئوية،واملتو�سط
احل�سابي،واالنح ��راف املعياري ومعامل االرتب ��اط بري�سون ،ومعامل ( �ألفاكرونباخ ) واختبار
"ت " وذل ��ك با�ستخ ��دام الرزم الإح�صائي ��ة ( . ) Spssولت�سهيل تف�س�ي�ر النتائج ا�ستخدم
الباحث الأ�سلوب التايل لتحديد م�ستوى الإجابة على بنود الأداة .حيث مت �إعطاء وزن للبدائل:
(عالي ��ة جد ًا= ،5عالية= ،4متو�سطة=� ،3ضعيفة=� ،2ضعيفة جد ًا= ،)1ثم مت ت�صنيف تلك
الإجابات �إىل خم�سة م�ستويات مت�ساوية املدى من خالل املعادلة التالية:
طول الفئة = (�أكرب قيمة� -أقل قيمة) ÷ عدد بدائل الأداة = (0.80 = 5 ÷ )1-5
لنح�صل على الت�صنيف التايل:
جدول رقم ( ) 7
توزيع للفئات وفق التدرج امل�ستخدم يف �أداة البحث

الو�صف
عالية جد ًا

مدى املتو�سطات
5.00 – 4.21

عالية

4.20 – 3.41

متو�سطة

3.40 – 2.61

�ضعيفة

2.60 – 1.81

�ضعيفة جد ًا

1.80 – 1.00

عر�ض النتائج :
النتائ��ج املتعلق��ة بال�س���ؤال الأول وال��ذي ن���ص عل��ى م��ا مدى توظي��ف ال�ش��بكة العاملية
للمعلومات (الإنرتنت) يف البحث العلمي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة �شقراء؟

للإجاب ��ة على هذا ال�س�ؤال مت ح�س ��اب التكرارات و املتو�سط ��ات احل�سابية واالنحرافات
املعياري ��ة ال�ستجاب ��ات عينة الدرا�سة م ��ن �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س حول �أوج ��ه توظيف �شبكة
الإنرتنت يف البحث العلمي ،واجلدول رقم (  ) 8يبني ذلك :
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جدول رقم ()8
التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية وترتيبها تنازلي ًا لإجابات عينة
الدرا�سة حول درجة توظيفهم �شبكة الإنرتنت يف البحث العلمي
عالية جد ًا

عالية

متو�سطة

5

�ضعيفة

4

�ضعيفة جد ًا

3

ت

30

22

%
ت

18

36

58

13.4 18.3 35.4 22.0 11.0
56

48

50

8

%

4.9 30.5 29.3 34.1

ت

10

60

20

62

2
1.2

%

6.3 39.2 12.7 38.0

ت

14

26

50

%

30.5 15.9 22.0 23.2 8.5
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1.01 3.76

4

18 1.18 2.99

0.98 3.90

3

6
3.8

36

املتو�سط احل�سابي

2

%

9.8 29.3 31.7 28.0

1.2

االنحراف املعياري

1

ال����و�����ص����ول �إىل
ال������ب������ي������ان������ات
والإح�����ص��ائ��ي��ات
ال��ت��ي �أح��ت��اج��ه��ا
يف درا������س�����ت�����ي
اال�������ش���ت��راك يف
امل����ج����م����وع����ات
الربيدية العلمية
ذات ال���ع�ل�اق���ة
ب���ت���خ�������ص�������ص���ي
و�أب�������ح�������اث�������ي
التعرف على كل
م��ا ه��و ج��دي��د يف
جم��ال التخ�ص�ص
ال����و�����ص����ول �إىل
ال�������درا��������س�������ات
والأب����������ح����������اث
ال���������س����اب����ق����ة يف
م���و����ض���وع بحثي
ت���رج���م���ة ب��ع�����ض
ال�������درا��������س�������ات
الأج��ن��ب��ي��ة ذات
العالقة مبو�ضوع
ب�����ح�����ث�����ي �إىل
ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة

ت

26

52

48

16

2

الرتتيب

م

ال�����������������ع�����������������ب�����������������ارة

1.15 3.75

5

22 1.36 2.63
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40

عالية جد ًا

12

ال��ق��ي��ام مب�شاريع
بحثية م�شرتكة

عالية

11

متو�سطة

10

ال���ب���ح���ث ع����ن م��ا
يعقد من م�ؤمترات
ون�����دوات وور����ش
علمية ومتابعة
م���ا ي�����ص��در عنها
م�����ن ت���و����ص���ي���ات
ن�������ش���ر ب��ح��وث��ي
ال��ع��ل��م��ي��ة ع��ل��ى
الإن�����ت�����رن�����������ت

ت

�ضعيفة

9

البحث عن معاجم
وقوامي�س اللغة

%

�ضعيفة جد ًا

8

البحث عن مراجع
وم�ؤلفات بحثية

ت

70

46

30

14

8.6 18.5 28.4 43.2
58

62

36

6

1.2
2

%

3.7 22.0 37.8 35.4

ت

20

10

%
ت

42

42

6.2 12.3 29.6 25.9 25.9
34

44

48

28

%
ت

56

%

20

26

32

34.6 17.3 19.8 16.0 12.3
28

44

1.04 4.04

1

0.92 4.02

2

1.18 3.53

7

8

4.9 17.3 29.6 27.2 21.0
28

19 1.29 2.96

2

1.2

48

املتو�سط احل�سابي

7

%

18.3 18.3 23.2 29.3 11.0

االنحراف املعياري

6

ال����ت����وا�����ص����ل م��ع
امل�����واق�����ع ال���ت���ي
تتيح اال���ش�تراك
يف ال������دوري������ات
املتخ�ص�صة ذات
العالقة ب�أبحاثي
ودرا��������س�������ات�������ي
ال�����ب�����ح�����ث ع���ن
م�������������ق�������������االت
ذات ع��ل�اق����ة
مب��و���ض��وع بحثي

ت

18

48

38

30

30

الرتتيب

م

ال�����������������ع�����������������ب�����������������ارة

68

ت

10

14

%

6.1

41.5 26.8 17.1 8.5

12 1.15 3.42

24 1.42 2.54
28 1.22 2.11

جملة جامعة �شقراء – العدد الثالث حمرم 1436هـ  -نوفمرب 2014م

د� .إبراهيم بن عبد الكرمي بن عبدالرحمن العيبان
عالية جد ًا

19

البحث عن عنوان
منا�سب لدرا�ستي

عالية

18

ت����ب����ادل الآراء
والأف�����������ك�����������ار
ح������ول م���و����ض���وع
ب���ح���ث���ي حم����دد

متو�سطة

17

ال�����ب�����ح�����ث ع���ن
م���راك���ز بحثية
وجم�ل�ات علمية
ل��ن�����ش��ر �أب��ح��اث��ي

�ضعيفة

16

ال�����ب�����ح�����ث ع���ن
دور ن�����ش��ر لن�شر
م�ؤلفاتي (الكتب)

�ضعيفة جد ًا

15

معرفة ا�ستجابات
ع��ي��ن��ة ال��درا���س��ة
على �أداة الدرا�سة
ال��ت��ي �أ�ستخدمها
يف بحثي ووجهات
ن��ظ��ره��م ن��ح��وه��ا

%

39.7 21.8 21.8 10.3 6.4

ت
%

16

28

28

36

46

29.9 23.4 18.2 18.2 10.4

ت

14

%

36.3 17.5 26.3 11.3 8.8

ت
%
ت
%
ت

16

18

18

24

28

42

34

14

28

48

60

30

40

48

%
ت

18

%

46

32

38

11.1 17.3 23.5 19.8 28.4
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25 1.32 2.39

26 1.36 2.33

21 1.23 2.73

14

8.6 18.5 29.6 24.7 18.5
28

23 1.36 2.56

32

20.5 21.8 30.8 17.9 9.0
30

27 1.26 2.22

58

38.5 21.8 17.9 11.5 10.3
34

املتو�سط احل�سابي

14

حت��ك��ي��م �أدوات
ال��������درا���������س��������ة

ت

االنحراف املعياري

13

ت��ق��ومي وحتكيم
الأبحاث العلمية

10

16

34

34

62

الرتتيب

م

ال�����������������ع�����������������ب�����������������ارة

15 1.21 3.26

13 1.36 3.37
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عالية جد ًا

عالية

42

متو�سطة

24

طلب معلومات من
م��راك��ز ال��ب��ح��وث
وامل�����ك�����ت�����ب�����ات
ب����خ���������ص����و�����ص
ال���ب���ح���وث ال��ت��ي
�أق���وم ب���إع��داده��ا

�ضعيفة

23

ال����ت����ع����رف ع��ل��ى
�أح��دث املنجزات
البحثية العاملية
والإف��������ادة منها

�ضعيفة جد ًا

22

م���را����س���ل���ة دور
الن�شر واملكتبات
ل�������ش���راء ب��ع�����ض
ال����ك����ت����ب ال���ت���ي
ت�������������ص������دره������ا

ت

38

40

42

26

%
ت

30

%
ت

34

26

48

18.3 15.9 29.3 15.9 20.7
54

32

36

20

%
ت

16

%

28

48

44

10 1.21 3.45

17 1.38 3.05

14

9.0 12.8 23.1 20.5 34.6
28

1.34 3.51

8

10

6.4 16.7 26.9 25.6 24.4
26

املتو�سط احل�سابي

21

البحث عن حلول
للم�شكالت التي
ت����واج����ه����ن����ي يف
بحوثي العلمية

%

11.4 12.7 19.0 27.8 29.1

االنحراف املعياري

20

ال����ت����وا�����ص����ل م��ع
ال����ب����اح����ث��ي�ن يف
جم��ال التخ�ص�ص
العلمي والبحثي

ت

46

44

30

20

18

الرتتيب

م

ال�����������������ع�����������������ب�����������������ارة

9.8 17.1 26.8 29.3 17.1

1.32 3.59

6

14 1.22 3.27

جملة جامعة �شقراء – العدد الثالث حمرم 1436هـ  -نوفمرب 2014م

د� .إبراهيم بن عبد الكرمي بن عبدالرحمن العيبان
عالية جد ًا

عالية

متو�سطة

�ضعيفة

28

�ضعيفة جد ًا

27

ت

20

%

ت
%
ت
%

22

46

50

26

12.2 15.9 30.5 28.0 13.4

20

32

58

26

34

54

38

16 1.21 3.15

19 1.23 2.96

12

7.3 15.9 23.2 32.9 20.7

املتو�سط العام للمحور *

1.30 3.46

9

26

16.0 16.0 35.8 19.8 12.3
26

املتو�سط احل�سابي

26

%

8.6 18.5 18.5 27.2 27.2

االنحراف املعياري

25

ال�����ب�����ح�����ث ع���ن
ب���رام���ج ت�����س��اع��د
يف عملية كتابة
وتن�سيق البحوث
الإط�����ل����اع ع��ل��ى
مواقع امل�ؤ�س�سات
ال�����ب�����ح�����ث�����ي�����ة
وال�����ك�����را������س�����ي
ال�����ع�����ل�����م�����ي�����ة
وب�������راجم�������ه�������ا
ال�����ب�����ح�����ث�����ي�����ة
امل�������دع�������وم�������ة
ال�����دخ�����ول ع��ل��ى
ق��واع��د البيانات
ال��ك�برى املتوفرة
ع��ل��ى الإن�ت�رن���ت
م���ث���لERIC :
ال��������ت��������ب��������ادل
الإل��������ك����ت���روين
مل��ل��ف��ات ال��ب��ح��وث
وال������درا�������س������ات
م������ع ال�����زم��ل��اء
والأ������ص�����دق�����اء

ت

44

44

30

30

14

الرتتيب

م

ال�����������������ع�����������������ب�����������������ارة

11 1.20 3.44

3.16

* املتو�سط احل�سابي من  5درجات
يت�ض ��ح م ��ن اجلدول رق ��م ( � ) 8أن املتو�س ��ط احل�سابي الع ��ام ال�ستجابات �أف ��راد عينة
الدرا�س ��ة من �أع�ضاء هيئة التدري� ��س بجامعة �شقراء على فقرات اال�ستبانة التي قا�ست درجة
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مدى توظيف �شبكة املعلومات العاملية ( الإنرتنت ) يف البحث العلمي واملعوقات يف ذلك

توظي ��ف �شبكة الإنرتن ��ت يف البحث العلمي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة �شقراء ي�ساوي
( ) 3.16وه ��و متو�س ��ط يقع يف الفئ ��ة الثالثة ( م ��ن � ) 2.61إىل (  ) 3.40وهي الفئة التي
ت�ش�ي�ر �إىل خي ��ار توظيف �شبكة (الإنرتنت) يف البحث العلمي بدرج ��ة متو�سطة ،وتتفق نتيجة
ه ��ذه الدرا�س ��ة مع نتائ ��ج درا�سة كل م ��ن ( :عل ��ي2010 ،م ) و درا�سة (ب ��ركات 2008 ،م)،
ودرا�س ��ة (ح�سن2012 ،م) ،و درا�س ��ة بالي�ش،(Palesh,2004 ) ،كما جن ��د �أن املتو�سطات
احل�سابي ��ة التف�صيلية لفق ��رات هذا املحور تراوحت ب�ي�ن (  ) 2.11 - 4.40فقد ح�صلت
عب ��ارة (البحث عن مقاالت ذات عالقة مبو�ضوع بحثي) على �أعلى متو�سط ح�سابي ومقداره
( )4.4ويليه ��ا عبارة ( البحث عن مراجع وم�ؤلفات بحثية ) ومبتو�سط ح�سابي يبلغ ( )4.2
وبرز �أن درجة توظيف �شبكة (الإنرتنت) يف البحث عن مقاالت ومراجع وم�ؤلفات ذات عالقة
مبو�ض ��وع بحث ��ي كانت عالية ،بينما ح�صل ��ت عبارة ( القيام مب�شاري ��ع بحثية م�شرتكة ) على
�أدن ��ى متو�س ��ط ح�سابي ومق ��داره (  ) 2.11وب ��رز �أن درجة القيام مب�شاري ��ع بحثية م�شرتكة
عرب ال�شبكة العاملي ��ة للمعلومات (الإنرتنت) منخف�ضة ،ويعزو الباحث ذلك �إىل �ضعف ثقافة
القي ��ام مب�شاريع بحثية ل ��دى الباحث العربي يف الأ�صل� ،إ�ضافة �إىل �أن �أغلب عينة البحث هم
م ��ن حملة البكالوريو�س واملاج�ستري وه�ؤالء مازالوا يف مرحلة الطلب ولي�س هناك ما يدعوهم
للقي ��ام بالأبح ��اث العلمية عل ��ى خالف حملة الدكت ��وراه والذين تدعوه ��م الرغبة يف الرتقية
واال�ستعداد للمحا�ضرات التدري�سية �إىل القيام ب�أبحاث علمية .
النتائ ��ج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين والذي ن�ص عل ��ى  :ما املعوقات التي تواجه �أع�ضاء هيئة
التدري�س بجامعة �شقراء عند توظيفهم ال�شبكة العاملية للمعلومات (الإنرتنت) يف البحث العلمي؟
وللإجاب ��ة على ه ��ذا ال�س�ؤال مت ح�ساب التكرارات و املتو�سط ��ات احل�سابية واالنحرافات
املعياري ��ة ال�ستجابات عينة الدرا�سة من �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س حول املعوقات التي تواجههم
عند توظيفهم �شبكة الإنرتنت يف البحث العلمي واجلدول رقم (  ) 9يبني ذلك :
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جدول رقم ( ) 9
التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية وترتيبها تنازلي ًا لإجابات عينة
الدرا�سة حول املعوقات التي تواجههم عند توظيفهم �شبكة الإنرتنت يف البحث العلمي
عالية جد ًا

عالية

متو�سطة

5

ال�����س��ي��ا���س��ة ال��ت��ي
تنتهجها بع�ض
امل������واق������ع ح��ت��ى
ت�����س��ت��ف��ي��د مم��ا
ك��ت��ب ف��ي��ه��ا ك����أن
ت�����ش�ترط كتابة
رد �أو ع��دد معني
م����ن امل�������ش���ارك���ات

�ضعيفة

4

وج�������ود م��ل��ف��ات
وم����واق����ع تلحق
�����ض����ررا ب��ج��ه��از
احل��������ا���������س��������ب
ع����ن����د ف��ت��ح��ه��ا

�ضعيفة جد ًا

3

ح����ج����ب ب��ع�����ض
امل�������������واق�������������ع

ت

12

%

3.7 20.7 53.7 14.6 7.3

ت

18

%
ت
%
ت

%

44

24

44

88

40

34

16

28

44

54

22

16

25

1.30 3.49

3

1.13 3.33

6

1

1.2 21.0 30.9 19.8 27.2
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14 0.90 3.01

10

6.2 16.0 33.3 27.2 17.3
17

1.23 3.30

7

6

11.1 9.9 24.7 27.2 27.2
26

املتو�سط احل�سابي

2

�صعوبة الو�صول
للمعلومة املطلوبة

%

7.3 22.0 24.4 25.6 20.7

االنحراف املعياري

1

ك���ث��رة ان���ق���ط���اع
االت�����ص��ال �أث��ن��اء
البحث والت�صفح

ت

34

42

40

36

12

الرتتيب

م

ال�����������������ع�����������������ب�����������������ارة

1.14 3.51

2
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مدى توظيف �شبكة املعلومات العاملية ( الإنرتنت ) يف البحث العلمي واملعوقات يف ذلك
عالية جد ًا

46

عالية

11

�صعوبة مواكبة
ال��ت��ط��ور ال�سريع
لتقنيات الإنرتنت

متو�سطة

10

�ضعيفة

9

اجل���ه���ل ب���أف�����ض��ل
ال���ط���رق للبحث
ع���ن م��ع��ل��وم��ة من
خ�ل�ال الإن�ترن��ت
ارتفاع التكاليف
امل��ادي��ة للح�صول
ع�����ل�����ى خ����دم����ة
الإن�����ت�����رن�����������ت

�ضعيفة جد ًا

8

قلة ن�شر الكتب
وال������درا�������س������ات
ال���ع���رب���ي���ة ع��ل��ى
�شبكة الإن�ترن��ت

%

4.9 18.3 45.1 23.2 8.5

ت

12

%

ت

20

46

52

32

7.4 19.8 32.1 28.4 12.3

34

46

60

20

املتو�سط احل�سابي

7

ق������دم ال���ب���ح���وث
وال������درا�������س������ات
امل����وج����ودة على
�شبكة الإن�ترن��ت

ت

االنحراف املعياري

6

���ض���آل��ة ال��ب��ح��وث
وال��درا���س��ات على
�شبكة الإن�ترن��ت

14

38

74

30

8
12 0.97 3.12

11 1.12 3.19

1
1.00 3.56

%

1.2 12.3 37.0 28.4 21.0

ت

10

38

%

23.5 23.5 34.6 12.3 6.2

ت
%
ت
%

18

20

48

56

48

38

22

34

38

60

1

16 1.16 2.54

26

16.0 13.6 29.6 29.6 11.1
18

الرتتيب

م

ال�����������������ع�����������������ب�����������������ارة

13 1.24 3.06

10

6.3 11.3 37.5 23.8 21.3

1.13 3.42

4
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عالية جد ًا

عالية

17

متو�سطة

16

ت

�ضعيفة

15

%

�ضعيفة جد ًا

14

ت

38

46

32

24

28

32

70

%
ت

42

%

4

30

58

25.9 17.3 35.8 18.5 2.5

ت

14

%

31.7 19.5 25.6 14.6 8.5

ت
%

44

24

38

42

32

32

24

1.10 3.28

9

16 1.14 2.54

52
18 1.31 2.49

22

13.8 15.0 20.0 23.8 27.5
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1.37 3.30

7

10

6.2 13.6 43.2 19.8 17.3
28

15 0.93 2.63

24

14.6 14.6 19.5 28.0 23.2

22

املتو�سط احل�سابي

13

ا����ش�ت�راط بع�ض
امل������واق������ع دف����ع
ر����س���وم ا���ش�تراك
م�����س��ب��ق�� ًا م��ق��اب��ل
اال���س��ت��ف��ادة مما
فيها من معلومات
ال��ب��طء ال�شديد
يف ال��و���ص��ول �إىل
امل��واق��ع املختلفة
وال��ت��ح��م��ي��ل منها
ع��������دم الإمل���������ام
ب���ال���ل���غ���ة ال���ت���ي
تكتب بها املعلومة
ع��ل��ى الإن�ت�رن���ت
ع����������دم ت����وف����ر
امل�������س���ت���ل���زم���ات
املادية لال�ستفادة
من الإنرتنت من:
جهاز حا�سب �آيل،
و�أدوات حفظ
امل��ل��ف��ات �...إل�����خ
اخل�����������وف ع���ل���ى
درا��������س�������ات�������ي
و�أب�������ح�������اث�������ي
م�����ن ال�������س���رق���ة

%

12.3 28.4 45.7 11.1 2.5

االنحراف املعياري

12

ع���دم ال��ث��ق��ة مبا
يف الإن�ت�رن���ت من
معلومات ودرا�سات

ت

4

18

74

46

20

الرتتيب

م

ال�����������������ع�����������������ب�����������������ارة

1.39 3.36

5
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مدى توظيف �شبكة املعلومات العاملية ( الإنرتنت ) يف البحث العلمي واملعوقات يف ذلك
عالية جد ًا

عالية

متو�سطة

�ضعيفة

�ضعيفة جد ًا

20

املتو�سط احل�سابي

19

االنحراف املعياري

ع����دم االق��ت��ن��اع
ب���ق���وة ح��ق��وق��ي
يف �أب�����ح�����اث�����ي
10 1.19 3.26
ودرا��������س�������ات�������ي
7.4 18.5 34.6 19.8 19.8
%
ومعلوماتي عند
ن�شرها من خالل
�شبكة االن�ترن��ت
64
30
42
16
12
ت
اجل���ه���ل ب����أوج���ه
اال����س���ت���ف���ادة من
19 1.28 2.28
�شبكة االن�ترن��ت
39.0 18.3 25.6 9.8 7.3
%
يف جم�����������ال
ال��ب��ح��ث العلمي
ع�������دم ام����ت��ل�اك
68
40
40
6
10
ت
امل��ه��ارات الكافية
20 1.17 2.09
ل����ل����ب����ح����ث ع���ن
41.5 24.4 24.4 3.7 6.1
%
م����ع����ل����وم����ة م���ن
خ�ل�ال الإن�ترن��ت
3.04
املتو�سط العام للمحور *
ت

18

الرتتيب

م

ال�����������������ع�����������������ب�����������������ارة

32

32

56

30

12

* املتو�سط احل�سابي من  5درجات
يت�ض ��ح من اجلدول رق ��م ( � ) 9أن جميع فقرات املحور والبالغة ع�شرين فقرة قد �شكلت
ل ��دى �أف ��راد العينة معوقات تواجهه ��م عند توظيفهم �شبكة الإنرتن ��ت يف البحث العلمي ،وبلغ
املتو�س ��ط احل�سابي العام ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة من �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة
�شق ��راء عل ��ى فقرات اال�ستبانة التي قا�ست املعوقات التي تواج ��ه �أفراد العينة عند توظيف
�شبكة الإنرتنت يف البحث العلمي (  ) 3.04وهو متو�سط يقع يف الفئة الثالثة (من )2.61
�إىل (  ) 3.40وه ��ي الفئ ��ة الت ��ي ت�ش�ي�ر �إىل درجة متو�سط ��ة  .كما جن ��د �أن املتو�سطات
احل�سابي ��ة التف�صيلية لفقرات ه ��ذا املحور تراوحت بني (  ) 2.09 - 3.56فقد ح�صلت
48
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عب ��ارة (قلة ن�شر الكتب والدرا�سات العربية على �شبكة الإنرتنت) على �أعلى متو�سط ح�سابي
ومقداره ( ،) 3.56يليها عبارة ( ال�سيا�سة التي تنتهجها بع�ض املواقع حتى ت�ستفيد مما كتب
فيه ��ا ك�أن ت�شرتط كتابة رد �أو عدد معني من امل�ش ��اركات ) ومبتو�سط ح�سابي يبلغ ( ،)3.51
وب ��رز �أن قلة ن�شر الكت ��ب والدرا�سات العربية عل ��ى �شبكة الإنرتنت وال�سيا�س ��ة التي تنتهجها
بع� ��ض املواقع حت ��ى ت�ستفيد مما كتب فيها تعي ��ق �أفراد العينة يف توظي ��ف �شبكة الإنرتنت يف
البحث العلمي بدرجة عالية ،وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة درا�سة (بركات 2008 ،م ) ،ويعزو
الباحث ذلك حلداثة االنرتنت يف الوطن العربي ،وعدم االعرتاف بالن�شر االلكرتوين للأبحاث
لغر� ��ض الرتقية يف بع�ض اجلامعات مما جعل الإقبال على الن�شر يف االنرتنت �ضعيفا ،وترتب
علي ��ه قلة الكت ��ب والدرا�سات العربية عل ��ى �شبكة الإنرتنت ،كما �أن حداث ��ة اجلامعة وتوزعها
عل ��ى كليات خمتلف ��ة و�أماكن متعددة و الع ��بء التدري�سي املرتفع لع�ضو هيئ ��ة التدري�س جعل
الوق ��ت املخ�ص� ��ص للبحث عند ع�ض ��و هيئة التدري� ��س �ضئيال وبالتايل ال يج ��د الوقت الكايف
للدخ ��ول للمواق ��ع االلكرتونية والت�سجيل بها حتى ي�ستفيد مما حت ��وي من �أبحاث ودرا�سات .
و ح�صل ��ت عب ��ارة ( ع ��دم امت�ل�اك امله ��ارات الكافي ��ة للبح ��ث ع ��ن معلوم ��ة من خالل
الإنرتن ��ت ) عل ��ى �أدن ��ى متو�س ��ط ح�ساب ��ي ومق ��داره (  ) 2.9يليه ��ا عبارة ( اجله ��ل ب�أوجه
اال�ستف ��ادة من �شبك ��ة االنرتنت يف جمال البحث العلمي ) ومبتو�س ��ط ح�سابي قدره ()2.28
وب ��رز �أن ع ��دم امت�ل�اك �أع�ضاء هيئ ��ة التدري� ��س للمهارات الكافي ��ة للبحث ع ��ن معلومة من
خ�ل�ال الإنرتن ��ت واجله ��ل ب�أوجه اال�ستف ��ادة م ��ن �شبكة االنرتن ��ت يف جمال البح ��ث العلمي
ال متث ��ل �إعاق ��ة لأع�ض ��اء هيئ ��ة التدري� ��س يف توظي ��ف �شبك ��ة الإنرتن ��ت يف البح ��ث العلم ��ي
�إال بدرج ��ة �ضعيف ��ة ،ويع ��زو الباح ��ث ذل ��ك �إىل �أن ج ��ل عين ��ة الدرا�س ��ة ه ��م جي ��ل ال�شباب
والذي ��ن در�س ��وا وتعلموا كيفي ��ة التعامل مع احلا�س ��ب الآيل واالنرتنت �أثن ��اء مرحلة الدرا�سة
والطل ��ب ،وبالت ��ايل فهم ميلك ��ون مهارات كافي ��ة يف التعامل م ��ع الإنرتنت واال�ستف ��ادة منه.
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث والذي ن�ص على  :ما املدة الزمنية التي يق�ضيها �أع�ضاء هيئة
التدري�س بجامعة �شقراء يف ا�ستخدام ال�شبكة العاملية للمعلومات (الإنرتنت) يف البحث العلمي؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب التكرارات والن�سبة املئوية ال�ستجابات عينة الدرا�سة
جملة جامعة �شقراء – العدد الثالث حمرم 1436هـ  -نوفمرب 2014م

49

مدى توظيف �شبكة املعلومات العاملية ( الإنرتنت ) يف البحث العلمي واملعوقات يف ذلك

م ��ن �أع�ضاء هيئة التدري�س حول امل ��دة الزمنية التي يق�ضيها �أع�ض ��اء هيئة التدري�س بجامعة
�شق ��راء يف ا�ستخ ��دام �شبك ��ة الإنرتنت يف البحث العلم ��ي واجلدول رق ��م (  ) 10يبني ذلك :
جدول رقم ()10
توزيع عينة الدرا�سة وفق املدة الزمنية التي يق�ضوها يف
ا�ستخدام �شبكة االنرتنت لغر�ض البحث العلمي
املدة

العدد

الن�سبة

�ساعتان �أ�سبوعي ًا ف�أقل
�أكرث من �ساعتني �إىل �أربع �ساعات �أ�سبوعي ًا
�أكرث من �أربع �ساعات �إىل �ست �ساعات �أ�سبوعي ًا
�أكرث من �ست �ساعات �أ�سبوعي ًا
املجموع

18
22
52
72
164

11.0
13.4
31.7
43.9
100.0

يت�ض ��ح م ��ن اجلدول رق ��م ( � )10أن ما يق ��ارب ن�صف عين ��ة الدرا�سة م ��ن �أع�ضاء
هيئ ��ة التدري� ��س يق�ضون �أك�ث�ر من �ست �ساع ��ات �أ�سبوعي ��ا يف ا�ستخدام �شبك ��ة الإنرتنت من
�أج ��ل البح ��ث العلمي �إذ بلغ ��ت ن�سبته ��م ( � ) %43.9أي �أكرث من �ساعة يومي ��ا ،وتختلف هذه
النتيج ��ة م ��ع نتيجة درا�س ��ة (ال�شما�س2008 ،م ) والت ��ي تو�صل ��ت �إىل �أن الن�سبة الكربى من
العين ��ة ال يق�ضون �س ��وى �أقل من (� )4ساعات �أ�سبوعيا يف ا�ستخدام الإنرتنت من �أجل البحث
الرتب ��وي ؛ ويعزو الباحث ذلك �إىل تنامي الوع ��ي بفوائد �شبكة (الإنرتنت) يف البحث العلمي
خ�ل�ال ال�سن ��وات القليل ��ة املا�ضي ��ة� ،إ�ضاف ��ة �إىل حت�سن خدم ��ات الإنرتنت ،مم ��ا ترتب عليه
زي ��ادة ع ��دد ال�ساعات الت ��ي يق�ضيها ع�ضو هيئ ��ة التدري�س يف ا�ستخدام �شبك ��ة (الإنرتنت)،
كم ��ا يت�ض ��ح م ��ن اجلدول ال�ساب ��ق �أن ما ن�سبت ��ه (  )% 31.7م ��ن �أفراد العين ��ة يق�ضون مدة
زمني ��ة ت�ت�راوح م ��ن ( � ) 6 – 4أ�سبوعي ��ا ،يف حني يق�ض ��ي ما ن�سبت ��ه (  )% 13.4منهم وقت
ي�ت�راوح م ��ن ( � ) 4 –2أ�سبوعي ��ا ،وتق ��ل هذه الن�سب ��ة لت�ص ��ل �إىل ( ) %11.0للذين يق�ضون
�أق ��ل م ��ن �ساعت�ي�ن �أ�سبوعيا  .ويع ��زو الباحث ه ��ذا التباين يف مع ��دالت �ساع ��ات اال�ستخدام
ل�شبك ��ة الإنرتنت �إىل �أن �أغلب جمتم ��ع الدرا�سة هم من املعيدين واملحا�ضرين وه�ؤالء ميلكون
امله ��ارة واخلربة الكافي ��ة يف التعامل مع احلا�سب الآيل و �شبكة (الإنرتنت) لذلك كانت ن�سبة
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م ��ن يق�ضي �أكرث من �س ��ت �ساعات �أ�سبوعي ��ا يف ا�ستخدام �شبكة الإنرتن ��ت �أكرث من غريها .
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع وال��ذي ن�ص على  :ما املكان ال��ذي يف�ضله �أع�ضاء
هيئة التدري�س بجامعة �شقراء يف الدخول على ال�شبكة العاملية للمعلومات (الإنرتنت) يف
البحث العلمي؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب التكرارات والن�سبة املئوية ال�ستجابات عينة الدرا�سة
م ��ن �أع�ضاء هيئة التدري�س حول امل ��كان املف�ضل للدخول على �شبك ��ة الإنرتنت لغر�ض البحث
العلمي واجلدول رقم ( )11يبني ذلك:
جدول رقم ()11
توزيع عينة الدرا�سة وفق املكان املف�ضل للدخول على
�شبكة االنرتنت لغر�ض البحث العلمي
املكان

العدد

الن�سبة

املنزل
الكلية
مقاهي الإنرتنت

132
24
4

80.5
14.6
2.4

املكتبات اجلامعية

4

2.4

املجموع

164

100.0

يت�ضح من اجلدول رقم ( � ) 11أن �أكرث من ثلثي عينة الدرا�سة من �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف�ضل ��ون الدخول على �شبكة الإنرتنت لغر�ض البح ��ث العلمي من املنزل ،بينما احتل الدخول
لل�شبك ��ة العاملي ��ة للمعلوم ��ات ( الإنرتنت ) من خالل الكلي ��ة �أو مقاهي الإنرتن ��ت �أو املكتبات
اجلامعي ��ة درجة �ضعيفة،و تتفق نتيجة ه ��ذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة (ال�شما�س 2008 ،م )
ويع ��زو الباحث ذلك �إىل �ضعف �سرع ��ات االت�صال ب�شبكة العاملية للمعلومات ( الإنرتنت ) يف
جل كليات اجلامعة �إ�ضافة �إىل عدم توفر �أماكن مهي�أة ملن يريد الدخول على ال�شبكة العاملية
للمعلومات ( الإنرتنت ) لغر�ض البحث العلمي ،كما �أن جل كليات اجلامعة يف حمافظات تفتقد
املكتبات اجلامعية املزودة بهذه التقنية� ،إ�ضافة �إىل قلة مقاهي الإنرتنت يف تلك املحافظات .
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النتائ ��ج املتعلق ��ة بال�س� ��ؤال اخلام� ��س وال ��ذي ن� ��ص عل ��ى  :هل هن ��اك ف ��روق ذات داللة
�إح�صائي ��ة ب�ي�ن �أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري�س بجامع ��ة �شقراء يف درج ��ة توظيف ال�شبك ��ة العاملية
للمعلومات (الإنرتنت) يف البحث العلمي تعزى ملتغري اجلن�س (ذكر� ،أنثى) ؟
وللإجاب ��ة عل ��ى هذا ال�س� ��ؤال مت عمل اختبار " ت " واجلدول رق ��م (  ) 12يو�ضح ذلك .
جدول رقم ()12
اختبار (ت) لداللة الفروق يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول درجة
توظيف �شبكة الإنرتنت يف البحث العلمي باختالف اجلن�س

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة ت

م�ستوى
الداللة

التعليق

ذكر
�أنثى

72
92

3.38
3.10

0.72
0.76

1.46

0.151

غري دالة

يت�ض ��ح من اجلدول رقم ( � ) 12أن قيم (ت) غري دالة ،مما ي�شري �إىل عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول درجة توظيف �شبكة الإنرتنت يف البحث
العلمي تعزى الختالف اجلن�س ،و تتفق نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة علي (2010م )،
ويع ��زو الباحث ذل ��ك �إىل �أن ُجل جمتمع الدرا�سة ب�شقيه الذكور والإناث هم من جيل ال�شباب
وبالت ��ايل تتال�ش ��ى الف ��روق بينهم يف درج ��ة توظيف �شبك ��ة (الإنرتنت) يف البح ��ث العلمي .
النتائ ��ج املتعلق ��ة بال�س� ��ؤال ال�ساد� ��س وال ��ذي ن� ��ص عل ��ى  :ه ��ل هن ��اك ف ��روق ذات داللة
�إح�صائي ��ة ب�ي�ن �أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري�س بجامع ��ة �شقراء يف درج ��ة توظيف ال�شبك ��ة العاملية
للمعلوم ��ات (الإنرتن ��ت) يف البح ��ث العلمي تع ��زى ملتغري امل�ؤهل (بكالوريو� ��س ،ماج�ستري،
دكتوراه) ؟
وللإجاب ��ة عل ��ى هذا ال�س�ؤال مت عمل اختبار " ف " واجل ��دول رقم (  ) 13يو�ضح ذلك .
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جدول رقم ()13
اختبار حتليل التباين الأحادي (ف) لداللة الفروق يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول
درجة توظيف �شبكة الإنرتنت يف البحث العلمي باختالف امل�ؤهل.
م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة ف

م�ستوى
الداللة

التعليق

بني املجموعات
داخل املجموعات

0.19
34.82

2
60

0.10
0.58

0.17

0.849

غري دالة

يت�ض ��ح م ��ن اجل ��دول رق ��م (� )13أن قي ��م (ف) غ�ي�ر دال ��ة ،مم ��ا ي�ش�ي�ر �إىل ع ��دم
وج ��ود ف ��روق ذات دالل ��ة �إح�صائي ��ة ب�ي�ن ا�ستجاب ��ات عين ��ة الدرا�س ��ة ح ��ول درج ��ة توظيف
�شبك ��ة الإنرتن ��ت يف البح ��ث العلم ��ي تع ��زى الخت�ل�اف م�ؤهله ��م (بكالوريو� ��س ،ماج�ست�ي�ر،
دكت ��وراه) ،ويع ��زو الباح ��ث ذل ��ك �أن ثقاف ��ة ا�ستخ ��دام �شبك ��ة الإنرتن ��ت �أ�صبح ��ت �شائع ��ة
ب�ي�ن جمي ��ع فئ ��ات املجتم ��ع عل ��ى اخت�ل�اف م�ؤهالته ��م ،مم ��ا ترتي ��ب علي ��ه ت�س ��اوي �أفراد
العين ��ة يف توظي ��ف �شبك ��ة (الإنرتن ��ت) يف البح ��ث العلم ��ي وع ��دم وج ��ود ف ��روق بينه ��م .
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال ال�سابع والذي ن�ص على  :هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية
ب�ي�ن �أع�ض ��اء هيئ ��ة التدري�س بجامعة �شق ��راء يف درجة توظيف ال�شبك ��ة العاملية للمعلومات
(الإنرتنت) يف البحث العلمي تعزى ملتغري التخ�ص�ص (نظري ،علمي)؟
وللإجاب ��ة عل ��ى هذا ال�س�ؤال مت عم ��ل اختبار " ت " واجلدول رق ��م (  ) 14يو�ضح ذلك.

جدول ()14
اختبار (ت) لداللة الفروق يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول درجة توظيف �شبكة
الإنرتنت يف البحث العلمي باختالف التخ�ص�ص
التخ�ص�ص

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة ت

م�ستوى
الداللة

التعليق

نظري
علمي

106
58

3.15
3.36

0.75
0.76

1.01

0.316

غري دالة
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يت�ض ��ح م ��ن اجل ��دول رق ��م ( � ) 14أن قي ��م (ت) غري دال ��ة ،مما ي�ش�ي�ر �إىل عدم وجود
ف ��روق ذات دالل ��ة �إح�صائي ��ة ب�ي�ن ا�ستجاب ��ات عين ��ة الدرا�س ��ة ح ��ول درج ��ة توظي ��ف �شبكة
الإنرتن ��ت يف البح ��ث العلمي تعزى الخت�ل�اف تخ�ص�صهم ويعزو الباحث ذل ��ك �إىل �أن �شبكة
(الإنرتن ��ت ) لها �أهميتها يف البحث العلمي عموما �سواء يف املو�ضوعات النظرية �أم العلمية .
ملخ�ص لأهم النتائج :

تو�صلت الدرا�سة ملجموعة من النتائج من �أهمها ما يلي :
� – 1أن درجة توظيف �شبكة ( الإنرتنت ) يف البحث العلمي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س
بجامعة �شقراء متو�سطة ب�شكل عام.
� – 2أن �أعلى درجة لتوظيف �شبكة ( الإنرتنت ) يف البحث العلمي لدى �أع�ضاء هيئة
التدري�س بجامعة �شقراء كان لغر�ض البحث عن مقاالت ذات عالقة مبو�ضوع بحثي� ،إ�ضافة
�إىل البحث عن مراجع وم�ؤلفات بحثية ،فقد كانت درجة توظيف �شبكة الإنرتنت يف البحث
عنها عالية.
� – 3أن �أقل درجة لتوظيف �شبكة ( الإنرتنت) يف البحث العلمي لدى �أع�ضاء هيئة
التدري�س بجامعة �شقراء كان لغر�ض القيام مب�شاريع بحثية م�شرتكة �إ�ضافة �إىل تقومي
وحتكيم الأبحاث العلمية فقد كانت درجة توظيف �شبكة (الإنرتنت) فيها �ضعيفة.
� - 4أن املعوقات التي ذكرت يف �أداة الدرا�سة تعيق �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة �شقراء
يف توظيف �شبكة ( الإنرتنت ) يف البحث العلمي بدرجة متو�سطة ب�شكل عام .
� – 5أن �أبرز املعوقات التي تواجه �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة �شقراء عند توظيفهم
�شبكة (الإنرتنت ) يف البحث العلمي هي قلة ن�شر الكتب والدرا�سات العربية على �شبكة
الإنرتنت� ،إ�ضافة �إىل ال�سيا�سة التي تنتهجها بع�ض املواقع حتى ت�ستفيد مما كتب فيها ك�أن
ت�شرتط كتابة رد �أو عدد معني من امل�شاركات فقد كانت درجة �إعاقتها لتوظيف �شبكة الإنرتنت
يف البحث العلمي عالية.
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� - 6أن ما يقارب ن�صف عينة الدرا�سة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يق�ضون �أكرث من �ست
�ساعات �أ�سبوعيا يف ا�ستخدام �شبكة( الإنرتنت ) من �أجل البحث العلمي.
� - 7أن �أكرث من ثلثي عينة الدرا�سة من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف�ضلون الدخول على
�شبكة ( الإنرتنت ) لغر�ض البحث العلمي من املنزل.
� – 8أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول درجة
توظيف �شبكة ( الإنرتنت ) يف البحث العلمي تعزى ملتغري اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،وامل�ؤهل.
التو�صيات واملقرتحات :

� – 1أن تقوم عمادة تقنية املعلومات وبالتعاون مع �إدارة اجلامعة على توفري خدمة �شبكة
( الإنرتنت ) وب�سرعات عالية يف جميع مكاتب �أع�ضاء هيئة التدري�س بكليات اجلامعة
املختلفة
� - 2أن تعمل اجلامعات ومراكز البحوث واملكتبات واجلهات ذات العالقة على دعم
املحتوى العربي على �شبكة الإنرتنت وذلك من خالل ن�شر الكتب و الأبحاث والدرا�سات
العربية عليها.
 – 3اعتبار الأبحاث والدرا�سات التي ين�شرها ع�ضو هيئة التدري�س يف �شبكة ( الإنرتنت)
مقبولة لغر�ض الرتقية وو�ضع ال�ضوابط لذلك.
 – 4ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س باجلامعة لن�شر �أبحاثهم ومقاالتهم يف �شبكة
( الإنرتنت ) ومنحهم املكاف�آت املجزية.
� – 5أن تقوم عمادة �ش�ؤون املكتبات وبالتعاون مع �إدارة اجلامعة باال�شرتاك بالقيام
بحمالت توعوية تبني جدوى و�أهمية ا�ستخدام �شبكة (الإنرتنت) يف البحث العلمي ،بالإ�ضافة
لدورات يتم فيها تدريب �أع�ضاء هيئة التدري�س على كيفية ا�ستخدام احلا�سب الآيل و البحث
يف �شبكة (الإنرتنت).
 – 6ت�أمني م�ستلزمات توظيف �شبكة الإنرتنت يف البحث العلمي يف كليات اجلامعة
من � :سرعات عالية لل�شبكة ،وفنيني ،و�أجهزة حا�سب ،و�أدوات طباعة ،وا�شرتاك يف جمالت
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ودوريات وقواعد معلومات عاملية � ...إلخ .
� – 7أن تتوىل عمادة �ش�ؤون املكتبات يف اجلامعة تو�سيع قاعدتها االلكرتونية عن طريق
دعم موقعها بالكتب والر�سائل وال��دوري��ات العلمية االلكرتونية� ،إ�ضافة �إىل دعم عملية
اال�شرتاكات العامة يف املكتبات واملجالت والدورية العاملية.
� – 8أن تعمل عمادات البحث العلمي يف اجلامعات على �إن�شاء مواقع الكرتونية للمجالت
العلمية التي ت�صدرها ،وت�ضمني تلك املواقع الأعداد الدورية للمجلة.
� – 9أن تعمل اجلامعات التي تعقد م�ؤمترات وندوات على ن�شر �أوراق العمل التي يقدمها
الأفراد وامل�ؤ�س�سات واملنظمات على مواقع الكرتونية.
� – 10إج��راء درا�سة مماثلة على بع�ض اجلامعات ال�سعودية العريقة وكذلك بع�ض
اجلامعات املتو�سطة العراقة ومقارنتها بنتائج هذه الدرا�سة .

56

جملة جامعة �شقراء – العدد الثالث حمرم 1436هـ  -نوفمرب 2014م

د� .إبراهيم بن عبد الكرمي بن عبدالرحمن العيبان

المراجع
املراجع العربية :
بركات ،زياد (  ) 2008واقع ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الفل�سطينية ل�شبكة
الإنرتن��ت يف البحث العلمي ،ورقة علمية مقدم ��ة للم�ؤمتر الدويل الرابع جلامعة

القاه ��رة مبنا�سبة املئوية الأوىل لها ،جامعة القاهرة2008 / 12/ 18-16 ،م .

التل� ،أحمد(  )1998التعليم العايل يف الأردن ،عمان  :دار الفكر للن�شر والتوزيع.
اجلندي ،علياء ،و الل ،زكرياء (  )1994معوقات الربامج التطبيقية للتعليم امل�س��تمر يف بع�ض
مراك��ز خدم��ة املجتمع والتعلي��م امل�س��تمر يف اململك��ة العربية ال�س��عودية ،املجلة

الرتبوية ،جمل�س الن�شر العلمي بجامعة الكويت ،م ( ،)8ع (.75 ،)30

جرج�س ،جرج�س مي�شال (  )2005معجم م�ص��طلحات الرتبية والتعليم ،بريوت  :دار النه�ضة
العربية.
احلربي� ،إبراهيم ( )2006الأمن واحلماية يف الإنرتنت ،الريا�ض :دار الفالح للن�شر والتوزيع
ح�سن ،مرح ( � )2012إ�س��هامات الإنرتنت يف تنمية الثقافة العلمية لتدري�س��ي جامعة املو�ص��ل،
جملة درا�س ��ات مو�صلية ،مركز درا�س ��ات املو�صل بجامعة املو�ص ��ل بالعراق ،م
( ،)2ع (. 189-151،)39
خل ��ف اهلل ،حمم ��د جاب ��ر ( )2006فاعلي��ة برنام��ج تدريبى م��ن بع��د باالنرتنت عل��ى مهارات
ا�س��تخدام برامج احلا�س��وب والتح�ص��يل واالجتاه نحو التدريب بال�شبكة ،ر�سالة

دكتوراه غري من�شورة ،جامعة الأزهر ،كلية الرتبية ،القاهرة .

اخلم�ش ��ي� ،سارة �صال ��ح ( )2010الآث��ار االجتماعية ال�س��لبية ال�س��تخدام الفت��اة يف مرحلة
املراهقة للإنرتنت ،جملة علوم �إن�سانية ،ع ( . 49 – 7 ،) 45
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الزوم ��ان ،حم ��د ( 1423ه� �ـ ) �ش��بكة الإنرتن��ت  -دلي��ل تعريف��ي  ،-الريا� ��ض  :مدين ��ة امللك
عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
ال�شب ��ل� ،صال ��ح (1427هـ ) ت�أثري تنقية �ش��بكة الإنرتنت يف ح�ص��ول الباحثني عل��ى املعلومات
لأغرا���ض البحث العلم��ي ،ر�سالة مقدمة لنيل درج ��ة املاج�ستري ،جامعة الإمام

حممد بن �سعود الإ�سالمية ،كلية العلوم االجتماعية ،الريا�ض .

ال�شرنوب ��ي ،ها�ش ��م �سعي ��د (  )2013فاعلي��ة توظي��ف ال�ش��بكات االجتماعي��ة ع�بر الإنرتنت
امل�ص��احبة للمواقع التعليمية و�أمناط الر�سائل الإلكرتونية يف التح�صيل وتنمية
مه��ارات ت�ش��غيل وا�س��تخدام الأجه��زة التعليمي��ة احلديث��ة والقي��م الأخالقي��ة
الإلكرتوني��ة ل��دى ط�لاب تكنولوجي��ا التعليم بكلي��ات الرتبية ،جمل ��ة درا�سات

عربية يف الرتبية وعلم النف�س ،ع ،)34( ،ج (. 226-113،)1

ال�شره ��ان ،جمال عب ��د العزيز ( )2002درا�س��ة �آراء �أع�ض��اء هيئ��ة التدري�س بكلي��ة الرتبية
بجامعة امللك �س��عود يف �ش��بكة الإنرتنت ،جملة جامعة امللك �سعود ،جملة العلوم

الرتبوية والدرا�سات الإ�سالمية،م ( ،)14ع (.572 – 551 ،)2

ال�شما� ��س ،عي�سى (  )2008ا�س��تخدام الإنرتنت يف البحث الرتبوي درا�س��ة ميدانية على طلبة
الدرا�سات العليا ،الدبلومات العليا يف كلية الرتبية بجامعة دم�شق ،جملة جامعة

دم�شق ،م ( ،)24ع ( . 144 – 97 ،) 2

�صربي ،ماهر (  )2002املو�س��وعة العربية مل�ص��طلحات الرتبية وتكنولوجيا التعليم ،الريا�ض
 :مكتبة الر�شد.
عام ��ر ،ط ��ارق عبد ال ��ر�ؤوف (  )2007التعليم واملدر�س��ة االلكرتونية ،م�ص ��ر :دار ال�سحاب
للن�شر والتوزيع.
الع ��اين ،وجي ��ه ( )2000دور الإنرتنت يف تعزيز البح��ث العلمي لدى طلب��ة جامعة الريموك يف
الأردن ،جملة جامعة امللك �سعود ،جملة العلوم الرتبوية والدرا�سات الإ�سالمية،

م ( ،)12ع (.335 – 307 ،)2
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ع ��دوان� ،إي ��اد (  ) 2007م��دى تقب��ل املواطن�ين للح�ص��ول عل��ى اخلدم��ات من خ�لال احلكومة
االلكرتونية ،بحث مكمل للح�صول على درجة املاج�ستري ،اجلامعة الإ�سالمية،

كلية التجارة  ،غزة .

الع�س ��اف� ،صالح حم ��د ( 1424هـ ) املدخل �إىل البح��ث يف العلوم ال�س��لوكية ،الريا�ض :مكتبة العبيكان.
علي ،عزالدين ( )2010واقع ا�ستخدام �شبكة املعلومات العاملية ( الإنرتنت ) يف التعليم والبحث
العلم��ي لدى �أع�ض��اء هيئ��ة التدري�س بكلي��ات الرتبية باجلامع��ات اليمنية ،بحث

مكمل لنيل درجة املاج�ستري ،جامعة �أم القرى ،كلية الرتبية ،مكة املكرمة.

الل ،زكريا (� )2008أراء معلمي ومعلمات املدار�س الثانوية نحو توظيف �شبكة املعلومات العاملية
يف مدار�س امل�س��تقبل يف بع�ض دول اخللي��ج العربي ،جملة جامعة البحرين ،جملة

العلوم الرتبوية والنف�سية ،م (،)9ع (. 109-85 ،)3

مراد ،عبدالفتاح (  )1988كيف ت�س��تخدم �ش��بكة الإنرتنت يف البحث العلمي و�إعداد الر�س��ائل
والأبحاث وامل�ؤلفات  ،د.ن ،الإ�سكندرية .

امل�سرتيحي ،عبداهلل (  )1999كيف ت�ستخدم الكمبيوتر والإنرتنت ،عمان :دار �أ�سامة للن�شر.
ميلت ،فرد ( � )1965أ�س��تاذ اجلامعة ،ترجمة  :جابر ،عبداحلميد وحممد ،ح�سان ،القاهرة:
دار الفكر العربي.
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: املراجع الأجنبية
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د� .إبراهيم بن عبد الكرمي بن عبدالرحمن العيبان

المالحق
�أوال  :البيانات الأولية
ف�ض ًال �ضع عالمة ( ) �أمام العبار التي متتلك:
 -1اجلن�س:
ذكر.
�أنثى.
 -2التخ�ص�ص:
نظري.
عملي.
 -3امل�ؤهل:
بكالوريو�س.
ماج�ستري.
دكتوراه.

ف�ض ًال �ضع عالمة ( ) �أمام العبارة التي ترى �أنها متثل توظيف ع�ضو هيئة التدري�س بجامعة
�شقراء لل�شبكة العاملية للمعلومات ( الإنرتنت ) يف البحث العلمي

ثانيا � :أَ ْو ُجه توظيف �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة �شقراء ل�شبكة املعلومات العاملية ( الإنرتنت ) يف البحث العلمي
كبرية جد ًا

2

اال�شرتاك يف املجموعات الربيدية العلمية ذات العالقة بتخ�ص�صي و�أبحاثي

3

ال���ت���ع���رف ع���ل���ى ك����ل م����ا ه����و ج���دي���د يف جم�����ال ال��ت��خ�����ص�����ص
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كبرية

1

الو�صول �إىل البيانات والإح�صائيات التي �أحتاجها يف درا�ستي

متو�سطة

5

4

3

قليلة

درجة التوظيف

قليلة جدا

م

الفقرة

2

1
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كبرية جد ًا

5

ت����رج����م����ة ب����ع���������ض ال�������درا��������س�������ات الأج�����ن�����ب�����ي�����ة ذات
ال����ع��ل�اق����ة مب����و�����ض����وع ب���ح���ث���ي �إىل ال����ل����غ����ة ال���ع���رب���ي���ة

6

ال��ت��وا���ص��ل م��ع امل���واق���ع ال��ت��ي ت��ت��ي��ح اال����ش�ت�راك يف ال���دوري���ات
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة ذات ال����ع��ل�اق����ة ب����أب���ح���اث���ي ودرا�����س����ات����ي

7

ال���ب���ح���ث ع�����ن م�����ق�����االت ذات ع��ل�اق����ة مب����و�����ض����وع ب��ح��ث��ي

9

ال������ب������ح������ث ع��������ن م��������راج��������ع وم���������ؤل��������ف��������ات ب���ح���ث���ي���ة

10

ال������ب������ح������ث ع��������ن م������ع������اج������م وق������وام������ي�������������س ال����ل����غ����ة

11

ال���ب���ح���ث ع����ن م����ا ي��ع��ق��د م����ن م������ؤمت�����رات ون��������دوات وور������ش
ع���ل���م���ي���ة وم���ت���اب���ع���ة م�����ا ي�������ص���در ع���ن���ه���ا م�����ن ت���و����ص���ي���ات

12

ن�����������ش�����ر ب������ح������وث������ي ال�����ع�����ل�����م�����ي�����ة ع������ل������ى الإن����ت���رن��������ت

13

ال��������ق��������ي��������ام مب���������������ش�������اري�������ع ب�����ح�����ث�����ي�����ة م���������ش��ت�رك����ة

14

ت��������ق��������ومي وحت�������ك�������ي�������م الأب�������������ح�������������اث ال����ع����ل����م����ي����ة

15

حت���������ك���������ي���������م

ال�������������درا��������������س�������������ة

16

م��ع��رف��ة ا���س��ت��ج��اب��ات ع��ي��ن��ة ال��درا���س��ة ع��ل��ى �أداة ال��درا���س��ة
ال���ت���ي �أ���س��ت��خ��دم��ه��ا يف ب��ح��ث��ي ووج����ه����ات ن���ظ���ره���م ن��ح��وه��ا

17

ال���ب���ح���ث ع����ن دور ن�����ش��ر ل��ن�����ش��ر م����ؤل���ف���ات���ي ( ال���ك���ت���ب )

18

ال��ب��ح��ث ع��ن م��راك��ز بحثية وجم�ل�ات علمية لن�شر �أب��ح��اث��ي
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�أدوات

كبرية

4

الو�صول �إىل ال��درا���س��ات والأب��ح��اث ال�سابقة يف مو�ضوع بحثي

متو�سطة

5

4

3

قليلة

درجة التوظيف

قليلة جدا

م

الفقرة

2

1
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كبرية جد ًا

20

ال�����ب�����ح�����ث ع��������ن ع��������ن��������وان م�����ن�����ا������س�����ب ل�����درا������س�����ت�����ي

21

التوا�صل م��ع الباحثني يف جم��ال التخ�ص�ص العلمي والبحثي

22

البحث عن حلول للم�شكالت التي تواجهني يف بحوثي العلمية

23

مرا�سلة دور الن�شر واملكتبات ل�شراء بع�ض الكتب التي ت�صدرها

24

التعرف على �أح��دث املنجزات البحثية العاملية والإف���ادة منها

25

ط����ل����ب م����ع����ل����وم����ات م�����ن م�����راك�����ز ال����ب����ح����وث وامل���ك���ت���ب���ات
ب���خ�������ص���و����ص ال�����ب�����ح�����وث ال�����ت�����ي �أق������������وم ب������إع�����داده�����ا

26

البحث ع��ن ب��رام��ج ت�ساعد يف عملية كتابة وتن�سيق البحوث

27

الإط�������ل������اع ع����ل����ى م������واق������ع امل������ؤ������س�����������س�����ات ال���ب���ح���ث���ي���ة
وال���ك���را����س���ي ال��ع��ل��م��ي��ة وب���راجم���ه���ا ال��ب��ح��ث��ي��ة امل���دع���وم���ة

28

ال��������دخ��������ول ع�����ل�����ى ق�������واع�������د ال������ب������ي������ان������ات ال�����ك��ب��رى
امل�������ت�������وف�������رة ع�����ل�����ى الإن�����ت����رن����������ت م������ث������ل ERIC:

29

التبادلالإلكرتوينمللفاتالبحوثوالدرا�ساتمعالزمالءوالأ�صدقاء
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كبرية

19

ت����ب����ادل الآراء والأف�����ك�����ار ح�����ول م���و����ض���وع ب��ح��ث��ي حم���دد

متو�سطة

5

4

3

قليلة

درجة التوظيف

قليلة جدا

م

الفقرة

2

1
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مدى توظيف �شبكة املعلومات العاملية ( الإنرتنت ) يف البحث العلمي واملعوقات يف ذلك

ثالث ��ا  :املعوق ��ات التي تواجه �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س بجامعة �شق ��راء يف توظيف �شبك ��ة املعلومات العاملية
( الإنرتنت ) يف البحث العلمي

كبرية جد ًا

2

�صعوبة الو�صول للمعلومة املطلوبة

3

حجب بع�ض املواقع

4

وجود ملفات ومواقع تلحق �ضررا بجهاز احلا�سب عند فتحها

5

ال�سيا�سة التي تنتهجها بع�ض املواقع حتى ت�ستفيد مما كتب فيها
ك�أن ت�شرتط كتابة رد �أو عدد معني من امل�شاركات

6

�ض�آلة البحوث والدرا�سات على �شبكة الإنرتنت

7

قدم البحوث والدرا�سات املوجودة على �شبكة الإنرتنت

9

قلة ن�شر الكتب والدرا�سات العربية على �شبكة الإنرتنت

10

اجلهل ب�أف�ضل الطرق للبحث عن معلومة من خالل الإنرتنت

11

ارتفاع التكاليف املادية للح�صول على خدمة الإنرتنت

12

�صعوبة مواكبة التطور ال�سريع لتقنيات الإنرتنت

13

عدم الثقة مبا يف الإنرتنت من معلومات ودرا�سات
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كبرية

1

كرثة انقطاع االت�صال �أثناء البحث والت�صفح

متو�سطة

5

4

3

قليلة

درجة التوظيف

قليلة جدا

م

الفقرة

2

1
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د� .إبراهيم بن عبد الكرمي بن عبدالرحمن العيبان
كبرية جد ًا

15

البطء ال�شديد يف الو�صول �إىل املواقع املختلفة والتحميل منها

16

عدم الإملام باللغة التي تكتب بها املعلومة على الإنرتنت

17

عدم توفر امل�ستلزمات املادية لال�ستفادة من الإنرتنت من  :جهاز
حا�سب �آيل ،و�أدوات حفظ امللفات �...إلخ

18

اخلوف على درا�ساتي و�أبحاثي من ال�سرقة

19
20
21

كبرية

14

ا�شرتاط بع�ض املواقع دفع ر�سوم ا�شرتاك م�سبق ًا مقابل اال�ستفادة
مما فيها من معلومات

متو�سطة

5

4

3

قليلة

درجة التوظيف

قليلة جدا

م

الفقرة

2

1

عدم االقتناع بقوة حقوقي يف �أبحاثي ودرا�ساتي ومعلوماتي عند
ن�شرها من خالل �شبكة االنرتنت
اجلهل ب�أوجه اال�ستفادة من �شبكة االنرتنت يف جمال البحث
العلمي
عدم امتالك املهارات الكافية للبحث عن معلومة من خالل
الإنرتنت
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�أثر الإكراه على الت�صرفات القول ّية يف ال�شريعة الإ�سالمية

رابع ��ا  :امل ��دة الزمنية التي يق�ضيها ع�ضو هيئ ��ة التدري�س يف ا�ستخدام ال�شبكة العاملية
للمعلومات ( الإنرتنت ) لغر�ض البحث العلمي :
				
�أقل من �ساعتني �أ�سبوعيا
من �ساعتني �إىل �أقل من �أربع �ساعات �أ�سبوعيا
من �أربع �ساعات �إىل �أقل من �ست �ساعات �أ�سبوعيا
				
�أكرث من �ست �ساعات �أ�سبوعيا
خام�س ��ا  :امل ��كان الذي يف�ضله ع�ض ��و هيئة التدري�س بجامعة �شق ��راء يف الدخول على
ال�شبكة العاملية للمعلومات ( الإنرتنت ) لغر�ض البحث العلمي :
		
				
املنزل
						
الكلية
					
مقاهي الإنرتنت
					
املكتبات اجلامعية
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الأمناط القيادية يف اجلهاز املركزي بوزارة الرتبية والتعليم
ال�سعودية ،وانعكا�ساتها على تفعيل �أداء العاملني من امل�شرفني
الرتبويني

د� .أروى علي �أخ�ضر
دكتوراه الفل�سفة يف الإدارة الرتبوية وزارة الرتبية والتعليم ،مديرة عام الرتبية اخلا�صة
للبنات ،اململكة العربية ال�سعودية
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د� .أروى علي �أخ�ضر

الأمناط القيادية يف اجلهاز املركزي بوزارة الرتبية والتعليم ال�سعودية ،وانعكا�ساتها
على تفعيل �أداء العاملني من امل�شرفني الرتبويني
د� .أروى علي �أخ�ضر
دكتوراه الفل�سفة يف الإدارة الرتبوية وزارة الرتبية والتعليم ،مديرة عام الرتبية اخلا�صة للبنات،
اململكة العربية ال�سعودية

ملخ�ص الدرا�سة:
ا�ستهدفت هذه الدرا�سة التعرف على النمط القيادي ال�سائد لدى مديري العموم باجلهاز املركزي بوزارة
الرتبي ��ة ال�سعودي ��ة ،كما يت�صوره امل�شرفون الرتبويون ,والتعرف عم ��ا �إذا كان ت�صور امل�شرفني للأمناط القيادية
يختلف اختالفا جوهريا (معنويا) باختالف خ�صائ�صهم الدميوغرافية.
ولتحقي ��ق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي ,معتمد ًة على اال�ستبانة �أداة الدرا�سة ,وهي
اال�ستبان ��ة املع ��دة من قبل (كفايةيو�سف �أبو عيدة) ملالءمته لهدف البحث,م ��ع �إجراء بع�ض التعديالت الطفيفة
عليه ��ا ،وتعديلها مب ��ا يتنا�سب مع مو�ضوع الدرا�س ��ة احلالية,والتي تكونت من( )59فق ��رة تقي�س �أمناط القيادة
ملدي ��ري العموم يف اجله ��از املركزي بوزارة الرتبي ��ة والتعليم,وفق معيار ليك ��رت اخلما�سي(بدرجة كبرية جد ًا،
بدرج ��ة كبرية ،بدرجة متو�سطة ،بدرجة قليلة ،بدرجة قليلة جد ًا),مت تطبيقها على عينة ع�شوائية من امل�شرفني
الرتبوي�ي�ن يف �إدارات العموم باجلهاز املركزي بوزارة الرتبي ��ة والتعليم,وبلغ �إجمايل عدد عينة الدرا�سة ()131
ُ
عموم,ط ِّبقت خ�ل�ال العام اجلامع ��ي 1433/1432ه ��ـ ,ومت ا�ستخدام الأ�سالي ��ب الإح�صائية
م�شرف� � ًا وم�شرف ��ة
املنا�سبة للتعامل مع البيانات التي ح�صلت عليها ,والتي ت�ساعد على الإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة .
وكان من �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ما يلي:
اتف ��اق غالبية عينة الدرا�سة(موافقون بدرجة متو�سطة) على النمطني الدميقراطي والأوتوقراطي ال�سائد
لدى مديري العموم باجلهاز املركزي ينعك�س على تفعيل �أداء العاملني من امل�شرفني الرتبويني .
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اتف ��اق غالبي ��ة عينة الدرا�سة (موافقون بدرج ��ة قليلة) على النمط املت�ساهل ال�سائ ��د لدى مديري العموم
باجلهاز املركزي ينعك�س على تفعيل �أداء العاملني من امل�شرفني الرتبويني.
�أفراد الدرا�سة موافقون على �أن عبارة واحدة من النمط الدميقراطي ال�سائد لدى مديري العموم باجلهاز
املركزي تنعك�س على تفعيل �أداء العاملني من امل�شرفني الرتبويني بدرجة كبرية جد ًا تتمثل يف "ي�ستخدم العبارات
الطيبة يف حواره "� .أفراد الدرا�سة موافقون على �أن ت�سع عبارات من حمور النمط الأوتوقراطي ال�سائدة لدى مديري
العموم باجلهاز املركزي تنعك�س على تفعيل �أداء العاملني من امل�شرفني الرتبويني بدرجة كبرية ،و�أبرزها تتمثل يف:
 .1يتجاهل ظروف امل�شرفني ،وال يويل العالقات الإن�سانية �أي اعتبار.
 .2يحر�ص على �أن يعمل امل�شرفون ب�أق�صى طاقاتهم.
 .3ي�صدر �أحكام ًا مت�سرعة يف حل امل�شكالت القائمة.
 .4ينفرد باتخاذ قراراته دون الرجوع للم�شرفني.
 .5يتبع �أ�سلوب الرقابة ال�شديدة ملتابعة امل�شرفني.
�أفراد الدرا�سة موافقون على �أن واحدة من حمور النمط املت�ساهل ال�سائدة لدى مديري العموم باجلهاز
املرك ��زي تنعك� ��س عل ��ى تفعيل �أداء العاملني م ��ن امل�شرفني الرتبويني بدرج ��ة كبرية وتتمثل يف "يب ��دي تعاون ًا مع
امل�شرف�ي�ن �إذا م ��ا ُط ِلب من ��ه" .ومن �أهم التو�صيات الت ��ي تو�صلت �إليها الدرا�سة:البح ��ث يف امل�شكالت التي حتد
م ��ن ممار�س ��ة مديري العموم باجلهاز املركزي لنمط القيادة الدميقراطي ��ة ،وو�ضع احللول املنا�سبة لها� ,إجراء
تقومي دوري لواقع ممار�سة مديري العموم باجلهاز املركزي لنمط القيادة الدميقراطية ,و�ضع املعايري والأ�س�س
املنا�سب ��ة الختيارالقيادات الرتبوية حتى ن�ضمن ارتفاع �أداء العاملني باجلهاز املركزي بالوزارة�,إ�صالح االختيار
والتعي�ي�ن ,و�أن يك ��ون ذلك ب�أ�سلوب مهني حمرتف من خالل ت�أهي ��ل وتدريب القائمني على هذا املن�صب ,وانتقاء
�أف�ضل املر�شحني ملن�صب مدير عام ,بحيث تتوفر يف املدير العام مقومات ومتطلبات املدير الدميقراطي.
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 �أروى علي �أخ�ضر.د

Leadership Styles in the Central Ministry of Education, Saudi Arabia,
and Their Impact on Activating The Performance of The Educational
Supervisors
Dr. Arwa Ali Akhdar
Phd in Educational Administration, Ministry of Education, General Director
of Special Education for Girls, Kingdom of Saudi Arabia

Abstract
The aim of the study is to identify the leadership style used by the general
Managers of the Central Authority- KSA Ministry of Educationas depicted by the
educational supervisors.
To achieve the goals of the study, the researcher used the descriptive method
and a questionnaire prepared by ( Kefaya Yusuf AbouAyda) to lend itself to the
objectives of researchwork. The questionnaire contains 59 statementsmeasuring the
patterns of leadership for the general managers of the central authority in the ministry
of education according the five-level Likert scale ( very greatly, greatly, moderately,
slightly, very slightly). It has been applied on random sample of educational
supervisors in departments of the Central Authority- KSA Ministry of Education.
The total number of participants of the sample was 131 general supervisors during
the academic year 14321433/ H.

Results:The majority of participants agree moderately on both democratic and autocratic
patterns used by the general managers of the central authority reflect on the sharpening
the performance of educational supervisors.
The majority of participants agree slightly on the communicative pattern
used by the general managers of the central authority reflects on the effecting the
performance of educational supervisors.
The participants agree of autocratic pattern used by the general Managers of the
central authority reflects on the effecting the performance of educational supervisors
greatly.
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 وانعكا�ساتها على تفعيل �أداء العاملني من امل�شرفني الرتبويني،الأمناط القيادية يف اجلهاز املركزي بوزارة الرتبية والتعليم ال�سعودية
Recommendations:
Study of the problems which limit the practice of General Managers of central
authority for democratic leadership pattern through rehabilitation and training them,
and presenting suitable solutions for them.
Conducting periodical evaluation procedure for practice of general managers
of central authority for democratic leadership style as well as setting up standards
and basics necessary for choosing educational leaders in order to ensure raising of
performance of those who work in the central authority in the ministry.
Repair concepts choosing and nomination by professional and vocational
style as well selecting the best candidates for promoting the job of general manager
to ensure that the general manager meets the requirements of democratic manger.
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د� .أروى علي �أخ�ضر

املقدمـــة

�إن القي ��ادة الفاعلة مل�ؤ�س�سات التعليم ت�أتي ع ��ن طريق منط قيادي قادر على التعامل مع
املتغريات وق ��ادر على التكييف والتكيف معه ,ومع التغريات والتحديات العاملية ف�إن امل�س�ؤولية
امللقاة على هذه القيادات �أ�صبحت �أكرب؛ ملا تتطلبه هذه املرحلة من تغيري �سريع يف كافة �أعمال
هذه املنظمات لتتمكن من مواكبة التطورات ال�سريعة التي يت�سم بها ع�صر املعلومات والعوملة
احل ��ايل .وم�ؤ�س�سات التعليم الع ��ام كغريها من املنظمات التي حتتاج ملث ��ل هذه القيادات؛ ملا
له ��ا من دور ف َّعال يف متهي ��د الطريق لوجود م�ؤ�س�سات تعليمية �أك�ث�ر فعالية لتحقيق الأهداف
املن�ش ��ودة ،وو�ضع ر�سالته ��ا مو�ضع التنفيذ ،من خ�ل�ال تهيئة املناخ املالئ ��م للعمل الأكادميي
والإداري ،والتعامل مع كافة املتغريات املحيطة بهم (اجلارودي.)3: 2007,
وتلع ��ب القي ��ادة دور ًا مهم� � ًا ورئي�س� � ًا يف حي ��اة الأف ��راد والأمم وال�شعوب،وهناك حاجة
متزاي ��دة يف كل املجتمعات،خا�ص ��ة املجتمعـ ��ات الناميـ ��ة �إىل القـــادة القادري ��ن على تنظيم
وتطوي ��ر و�إدارة امل�ؤ�س�سات احلكومي ��ة وغري احلكومية لالرتقاء مب�ست ��وى �أدائها �إىل م�صاف
مثيالتها يف املجتمعات الأكرث تقدم ًا.
وم�ؤ�س�ساتن ��ا يف حاج ��ة لنمط �إداري جيد يق ��وم على حتقيق �أهداف ال ��وزارة ,ولكن من
الوا�ض ��ح من خالل املمار�سة العملية �أن �أية م�ؤ�س�سة م ��ن م�ؤ�س�ساتنا التعليمية ي�سودها العديد
م ��ن املمار�س ��ات �أو الت�صرف ��ات الت ��ي ي�سلكه ��ا قادة ه ��ذه امل�ؤ�س�س ��ات ,وه ��ذه ال�سلوكيات قد
تت�ص ��ف بال�سلطة وال�سيطرة املطلقة� ,أو متيل �إىل التع ��اون وامل�شاركة يف الر�أي والعمل ,وهذه
ال�سلوكيات هي التي ُت�ضفي على تلك امل�ؤ�س�سات طابع ًا �أو منط ًا معين ًا يجعلها تت�صف ب�صفات
�أو خ�صائ�ص معينة حتملنا على �أن ن�سميها منط ًا دميقراطي ًا �أو دكتاتوري ًا �أو تر�سلي ًا �أو غريها
(�أحمد 1423,هـ.)66 :
وه ��ذا ي�ؤكد �أن ق ��ادة امل�ؤ�س�سات التعليمية ال ي�سلكون منط ًا واحد ًا يف الإدارة ،و�إمنا ي�سلك
ك ٌّل منه ��م منط� � ًا خمتلف ًا ع ��ن الآخر؛ لأنه ��م خمتلفون يف تعامله ��م ال�شخ�ص ��ي واملهني ,ويف
�إجراءاته ��م وو�سائلهم الإدارية باختالف فل�سفاته ��م الرتبوية من جهة ,وباختالف �إعدادهم
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وتدريبهم وخرباتهم ونظرتهم �إىل الإدارة من جهة �أخرى.
ينج ��ز املديرون الأعم ��ال من خ�ل�ال الآخرين ،وهم يتخ ��ذون الق ��رارات ،ويخ�ص�صون
املوارد ،ويوجهون فعاليات الآخري ��ن لتحقيق الأهداف ،وميار�سون �أعمالهم داخل املنظمات،
الت ��ي هي عبارة عن وح ��دة اجتماعية مت�سقة  ،تت�ألف من �شخ�ص�ي�ن �أو �أكرث ،ي�ؤدون �أعمالهم
ب�شكل م�ستمر ن�سبي ًا ،لتحقيق هدف م�شرتك �أو جمموعة من الأهداف.
ومب ��ا �أن املنظم ��ات تتواج ��د لتحقي ��ق الأهداف ،فيج ��ب �أن يكون هنالك م ��ن يعرف هذه
الأه ��داف ،وو�سائ ��ل حتقيقه ��ا ،واملدير هو ال ��ذي يق ��وم بذلك.واملدير هو الذي يق ��وم بتوجيه
وتن�سي ��ق ه� ��ؤالء الأف ��راد الذين يعمل ��ون يف املنظمة ،وهذه ه ��ي وظيفة القي ��ادة ،وحينما يدفع
املديرون العامل�ي�ن ،ويوجهون فعاليات الآخرين ،ويختارون قن ��وات االت�صال الأكرث فعالية� ،أو
يعملون على حل ال�صراعات بني الأع�ضاء ف�إنهم ميار�سون القيادة(.العطية ,)17 :2003 ,وقد
الحظ ماكليالند (� )McClelland,1987أن "ما يحفز القادة الرفيعي امل�ستوى ومييزهم عن
الق ��ادة ال�سطحيني هو طرق معينة يف ال�سلوك مثل  :التحكم بالذات,والثقة بالنف�س ,والقدرة
على احل�صول على �إجماع الأ�شخا�ص ,واحلافز القوي للإجناز".
وتعت�ب�ر القيادة مو�ضوع� � ًا للت�أثري يف النا�س ،ولي�س ��ت القيادة �سلطة عل ��ى النا�س ,ي�شري
(الدو�س ��ري� )9 :2003 ,إىل �أن "فك ��رة الق ��ادة الإداري�ي�ن الذي ��ن يعملون يف املراك ��ز العليا,
والتابع�ي�ن الذي ��ن يعمل ��ون يف املراكز الدنيا� ,أنها فك ��رة عتيقة ال تتنا�سب �إطالق� � ًا مع �أ�سلوب
الإدارة احلديثة ,فالقيادة الر�شيدة هي التي تقوم على �أ�سا�س العمل اجلماعي"
ومن املظاهر ال�شائعة هي ال�شيخوخة الإدارية التي نعانيها يف م�ؤ�س�ساتنا املختلفة ،حيث
�أ�صبحت ال�سمة الغالبة لرجال الإدارة العليا �أن يكونوا من كبار ال�سن واملعمرين يف منا�صبهم
الإداري ��ة منذ �سنوات ي�ص ��ل بع�ضها لع�شرات ال�سنني ،حتى �أ�صب ��ح يف بع�ض امل�ؤ�س�سات ثقافة
�سائدة ال ي�صلح للقيادة �إال كبار ال�سن ،و�أ�صحاب ال�شعر الأبي�ض (الديب .)119 :2005 ,
ويعتم ��د �أداء �أي منظم ��ة عل ��ى ع ��دة عوامل ,و من �أهم ه ��ذه العوام ��ل خ�صائ�ص املدير
74

جملة جامعة �شقراء – العدد الثالث حمرم 1436هـ  -نوفمرب 2014م

د� .أروى علي �أخ�ضر

الع ��ام ,التي ت�ؤثر ب�شكل كبري عل ��ى العاملني معه .هذه اخل�صائ�ص ت�ش ��كل جزئي ًا واقع البيئة
الإداري ��ة التي يعم ��ل بها هو وم�ساعدوه ,ومن منظ ��ار �آخر ت�ش ِّكل الفل�سف ��ة والأ�سلوب الإداري
والقي ��ادي الذي يتبعه املدير العام و�إدارته العليا بتعاملها م ��ع الأفراد العاملني ,والذي بدوره
يول ��د �إح�سا�س ًا بالثقة والراح ��ة واال�ستقرار النف�سي� ,أو الإح�سا� ��س باخلوف وعدم اال�ستقرار
وع ��دم الر�ضا وتدين م�ستوى الأداء (املني ��ف ,)44 :2009 ,كما �أن القدرة على حتفيز الهيئة
العامل ��ة ،وتطوير معنوياته ��ا ،وحماولة �ضمان ر�ضاه ��ا الوظيفي تتبو�أ مكان� � ًا مركزي ًا يف دور
القائد (املدير العام) يف رفع م�ستوى الأداء (بو�ش و ّاخرون.)115 :2010 ,
وهنالك طريقة للتعرف على ما يفعله املديرون ،هي النظر �إىل املهارات �أو القدرات التي
يحتاجونه ��ا لتحقي ��ق �أهدافهم بنجاح ،وقد حدد روبرت كاتز ثالث مه ��ارات �إدارية �أ�سا�سية:
التقنية ،والإن�سانية ،واملعرفية(العطية.)20 :2003 ,
وهنا جن ��د ب�أن اخليط امل�ش�ت�رك بني الوظائ ��ف والأدوار واملهارات ومداخ ��ل الفعاليات
للإدارة ،هو �أن كلاَّ منها ي�ؤكد على �أهمية �إدارة النا�س ،بغ�ض النظر عما يطلق عليها ،وظيفة
القي ��ادة �أو �إدارة العالق ��ات بني الأف ��راد� ،أو املهارات الإن�سانية� ،أو �إدارة امل ��وارد الب�شرية� ،أو
االت�ص ��ال والفعالي ��ات ال�شبكية ،ومن الوا�ض ��ح �أن املديرين بحاجة لتطوي ��ر مهاراتهم �إذا ما
�أرادوا حتقي ��ق النج ��اح والفعالية (العطية )23 :2003 ,كما �أنه م ��ن �أهم العوامل التي ت�سهم
يف �إح ��داث مظاهر تخل ��ف الإدارة �أو تقدمه ��ا يف امل�ؤ�س�سات هم املدي ��رون و�أمناط �سلوكهم،
والعاملون و�أمناط �سلوكهم ،والعالقات التنظيمية ال�سائدة بني العاملني يف امل�ؤ�س�سة.
م�شكلة الدرا�سة وت�سا�ؤالتها:

لقد زادت �أهمية �أبحاث القيادة حديث ًا ،حيث ت�سعى النظم الإدارية احلديثة �إىل االهتمام
بالق ��ادة لتحقيق الأهداف,وقد القت درا�سة الأمناط القيادية ل ��دى املديرين وعالقتها ب�أداء
العامل�ي�ن اهتمام ًا بالغ� � ًا يف الآونة الأخرية من حيث دور النمط القي ��ادي يف تعميق العالقات
الإن�ساني ��ة لدى املوظ ��ف ،واالعرتاف بدوره وم�شاركت ��ه يف اتخاذ الق ��رارات ،ومنحه احلرية
يف �أداء �أعمال ��ه وواجبات ��ه ،ومدى تقبلها للمدي ��ر ،بالإ�ضافة �إىل دوره يف رف ��ع الروح املعنوية
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داخ ��ل الإدارة ،وي�شري (الهاليل� )326 :2002 ،إىل �أن القادة الناجحني يجب �أن يركزوا على
ا�ستخ ��دام �أكرث من منط قيادي يف ظل قواعد منظمة ,ويف �ضوء الهدف املطلوب حتقيقه؛لذا
يعت�ب�ر حتديد �أمن ��اط القيادة الإدارية م ��ن الدرا�سات امل�سحي ��ة لواقع ال�سل ��وك كما متار�سه
القيادات يف �إدارات العموم باجلهاز املركزي بوزارة الرتبية والتعليم �أمر بالغ الأهمية.
وبالرغ ��م من تعدد الدرا�سات ال�سابقة يف هذا املج ��ال؛ �إال �أن هذه الدرا�سات مل تتطرق
�إىل الإدارات العام ��ة باجله ��از املرك ��زي بوزارة الرتبي ��ة والتعليم – على ح ��د علم الباحثة -
وعالقة الأمناط القيادية ال�سائدة لدى مديري العموم ب�أداء العاملني من امل�شرفني الرتبويني
التي قد يك�شف الواقع – من خالل تعاي�ش الباحثة يف هذه املنظمة -عن �سوء العالقات داخل
اجلهاز الوزاري ,وكرثة ال�صراعات الداخلية ,وظهور التجمعات غري الر�سمية بني املر�ؤو�سني
داخ ��ل التنظيم الر�سمي ,وعدم ر�ضا معظ ��م العاملني فيها ,وانخفا�ض الروح املعنوية لديهم,
وانع ��دام التعاون والوالء للقائ ��د ,وارتفاع معدل ال�شكاوى والتظلم ��ات ,وازدياد معدل الغياب
ب ��دون عذر  ,وارتفاع مع ��دل دوران ترك العمل ,حيث �أ�شار (كنعان )160 :1982 ،على وجود
العدي ��د من ال�صراع ��ات يف املنظم ��ات  ،وبهذا ال�صدد ي�ؤك ��د )الدو�س ��ري )10 :2003 ،ب�أن
القيادة الإدارية الناجحة هي التي تنجح يف غر�س نفو�س القائمني على العمل ،وهو ما ينق�ص
كث�ي�ر ًا من الر�ؤ�س ��اء؛ علم ًا �أن الإنتاجية املرتفعة لدى امل�شرف�ي�ن ور�ضاهم الوظيفي ُيعد هدف ًا
ا�سرتاتيجي ًا ت�سعى الوزارة �إليه.
وبنا ًء على ذلك ف�إن الدرا�سة ت�سعى �إىل التعرف على �أمناط القيادة ال�سائدة لدى مديري
العم ��وم باجلهاز املرك ��زي بوزارة الرتبية والتعليم وانعكا�ساتها عل ��ى تفعيل �أداء العاملني من
امل�شرفني الرتبويني”.
وتتحدد م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الرئي�س التايل:
م��ا ه��ي الأمناط القيادية ال�س��ائدة يف اجلهاز املركزي بوزارة الرتبية والتعليم ال�س��عودية،
وانعكا�ساتها على تفعيل �أداء العاملني من امل�شرفني الرتبويني ؟
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�أهداف الدرا�سة:

ت�سعى الدرا�سة لتحقيق الأهداف التالية:
 .1التع ��رف عل ��ى النمط القيادي ال�سائ ��د لدى مديري العموم باجله ��از املركزي بوزارة
الرتبية والتعليم ،كما يت�صوره امل�شرفون الرتبويون.
 .2التع ��رف على ما �إذا كان ت�ص ��ور امل�شرفني الرتبويني للأمن ��اط القيادية لدى مديري
العموم باجلهاز املركزي بوزارة الرتبية والتعليم يختلف باختالف خ�صائ�صهم الدميوغرافية
(اخلربة،ال�سن,نوع الإدارة العامة).
�أ�سئلة الدرا�سـة:

ت�سعى الدرا�سة �إىل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 .1م ��ا النم ��ط القي ��ادي ال�سائد لدى مدي ��ري العموم باجله ��از املركزي ب ��وزارة الرتبية
والتعليم ،كما يت�صوره امل�شرفون الرتبويون ؟
 .2هل يختلف ت�صور امل�شرفني الرتبويني للأمناط القيادية لدى مديري العموم باجلهاز
املركزي بوزارة الرتبية والتعليم باختالف مدة خدمتهم يف جمال التعليم ؟
 .3هل يختلف ت�صور امل�شرفني الرتبويني للأمناط القيادية لدى مديري العموم باجلهاز
املركزي بوزارة الرتبية والتعليم باختالف نوع الإدارة العامة التي يعملون بها؟
 .4هل يختلف ت�صور امل�شرفني الرتبويني للأمناط القيادية لدى مديري العموم باجلهاز
املركزي بوزارة الرتبية والتعليم باختالف ال�سن ؟.
�أهمية الدرا�سة:

تنب ��ع �أهمي ��ة الدرا�سة م ��ن �أهمية املو�ضوع ال ��ذي تتناوله ،واملتعلق ب�أمن ��اط القيادة لدى
مدي ��ري العم ��وم باجلهاز املركزي ب ��وزارة الرتبي ��ة والتعلي ��م ،وانعكا�ساتها عل ��ى تفعيل �أداء
امل�شرفني الرتبويني وميكن �إيجاز جماالت اال�ستفادة من هذه الدرا�سة فيمايلى:
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-1تفي ��د هذه الدرا�س ��ة يف حتديد منط القيادة ال�سائد يف اجلهاز املركزي بالوزارة ،ويف
�ضوئها قد يعمل املدير العام على حت�سني �أدائه وتنمية ذاته مهني ًا.
-2قد يفيد هذا البحث يف تزويد مديري العموم باجلهاز املركزي بوزارة الرتبية والتعليم
بوجه ��ة نظر امل�شرفني الرتبويني – باعتباره ��م املر�ؤو�سني – بالنمط القيادي الذي ُيفعل من
�إنتاجيتهم ور�ضاهم يف جمال العمل بالإدارة وبالوزارة .
-3تفت ��ح ه ��ذه الدرا�سة جماال جدي ��دا للك�شف ع ��ن الإيجابيات وال�سلبي ��ات يف ال�سلوك
الإداري على م�ستوى العمل الوزاري ،وما يرتبط بكل منها من خ�صائ�ص مميزة ،وتعترب هذه
نقط ��ة انط�ل�اق لتحديد �أهداف وحمتوى تر�شيح املديرين العم ��وم باجلهاز املركزي يف وزارة
الرتبية والتعليم� ،أو املر�شحني للوظائف القيادية.
-4تهتم معظم الإدارات املركزية بالبحث عن �أمناط ال�سلوك الف َّعال بني القيادات ،وذلك
لأهمي ��ة ت�أثريها يف �سلوك الآخرين لتحقيق �أهداف تربوية طموحة ،وقد ت�ستخدم �أدوات هذه
الدرا�سة يف حتديد منط القيادة الفعال لتدريب مديري العموم عليه ،وتنمية �شخ�صيتهم.
-5تك�ش ��ف عن الفروق بني �أمناط القيادة لدى املديري ��ن العموميني يف قطاع البنني عن
قطاع البنات باجلهاز املركزي بوزارة الرتبية والتعليم.
�-6إن نتائ ��ج ه ��ذه الدرا�سة واملقرتحات الت ��ي تقدمها ميكن �أن تلق ��ي ال�ضوء على بع�ض
امل�ش ��كالت الناجتة عن املظاهر ال�سلبية املتف�شية يف ال ��وزارة (كت�سرب املوظفني� ،أو الغيابات
املتك ��ررة� ،أو التقاع ��د املبكر� ،أو الت�أخري عن العمل� ،أو عدم الر�ض ��ا الوظيفي� ،أو ال�صراعات
الداخلية) ،وبالتايل انخفا�ض �إنتاجية العاملني بالوزارة.
حدود الدرا�سة:

�ستقت�صر هذه الدرا�سة على احلدود التالية :
 .1احلد الأكادميي :اقت�صرت الدرا�سة على �أمناط القيادة الرتبوية لدى مديري العموم
باجلهاز املركزي بوزارة الرتبية والتعليم وانعكا�ساتها على تفعيل �أداء امل�شرفني الرتبويني يف
تلك الإدارات العامة.
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 .2احل ��د اجلغ ��رايف :تتح ��دد هذه الدرا�س ��ة باجلهاز املرك ��زي بوزارة الرتبي ��ة والتعليم
ال�سعودي ��ة(الإدارات العموم املوجودة بها) وهي الإدارة العامة للن�شاط الطالبي ,املوهوبات,
الرتبي ��ة اخلا�صة,البح ��وث ,املناه ��ج ,اال�ش ��راف الرتبوي,التدريب ,التعلي ��م الأهلي,التوعية
الإ�سالمية ,التوجيه والإر�شاد,تعليم الكبريات ,التقومي ,ريا�ض الأطفال,االختبارات ,اجلودة
ال�شاملة.
 .3احلد الزماين :اقت�صرت الدرا�سة يف العام (2012م).
 .4احل ��د الب�شري :اقت�صرت الدرا�سة عل ��ى امل�شرفني الرتبويني باجلهاز املركزي بوزارة
الرتبية والتعليم ال�سعودية.
م�صطلحات الدرا�سة:

النمـ ��ط القيـادي:جمموع ��ة من ال�سمات والإج ��راءات التي ميار�سه ��ا املدير العام،
والت ��ي جتعل ��ه متميز ًا عن غ�ي�ره يف العمل كقائد ترب ��وي ،بهدف الت�أثري عل ��ى املر�ؤو�سني
م ��ن امل�شرفني الرتبوي�ي�ن لإجناز �أهداف الإدارة ,وقد تت�صف ه ��ذه ال�سمات والإجراءات
بالدميقراطية �أو الت�سلطية �أو الفو�ضوية.
تفعيــل :حافز �أو �سلوك خارجي يوقظ يف النف�س الب�شرية دوافع كامنة.
الأداء :ه ��ي امله ��ام والن�شاط ��ات املخطط ��ة واملح ��ددة الأه ��داف م�سبق ًا الت ��ي يقوم بها
امل�شرفون الرتبويون بالإدارات العامة املختلفة كل ح�سب جمال عملهم.
وهو �صلب وجوهر الإجناز والنجاح �إثبات ًا ملقدرة املدير العام على قيامه بوظيفته ومهامه
وواجباته والتزاماته.
مدي ��رو العم ��وم :هم الذين يتولون قيادة الإدارات العام ��ة يف اململكة العربية ال�سعودية,
ويتم تكليفهم بقرار من وزير الرتبية والتعليم.
امل�شرف ��ون الرتبوي ��ون :ه ��م الأ�شخا� ��ص الذين يتول ��ون الإ�شراف املبا�شر عل ��ى �إدارات
الرتبية والتعليم يف اململكة العربية ال�سعودية كل ح�سب مهامه.
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العامـل:امل�شرف الرتبوي يف اجلهاز املركزي بالإدارات العموم بوزارة الرتبية والتعليم.
الإطار النظري
مفهوم القيادة :

ميك ��ن تعري ��ف « القادة » ب�أنهم �أولئ ��ك الأفراد الذين ح�صلوا عل ��ى والء الآخرين الذين
يرغب ��ون يف اتباعهم� .أما «القي ��ادة» فقد عرفها �ستوجدل ب�أنها " عملي ��ة الت�أثري يف ن�شاطات
جماعة منظمة عند قيامها مبهمة و�ضع الهدف وحتقيقه" .وع َّرف بيت�ش القيادة ب�أنها "عملية
للت�أثري يف �أ�شخا�ص �آخرين لتحقيق �أهداف معينة " (احل�ضيبي. )37 :2007 ,
لق ��د ُع ِّرفت القي ��ادة الرتبوية تعريف ��ات عديدة.فقد عرفها (دح�ل�ان) ب�أنها" :ال�سلوك
ال ��ذي ميار�س ��ه القائد عن ق�ص ��د ووعي للت�أث�ي�ر على مر�ؤو�سي ��ه حلثهم على العم ��ل والإنتاج
لتحقي ��ق الأهداف الرتبوية التي �أعدتها الإدارة العليا" ،وعر ّفها (الدويك و�آخرون) (دحالن
 )13 : 2013 ,ب�أنه ��ا " :عالق ��ة بني �شخ�ص يوجه وير�شد ،و�أ�شخا� ��ص يقبلون هذا التوجيه".
وعرفه ��ا (دمع ��ة) ب�أنها " :كل ن�شاط اجتماعي هادف يدرك في ��ه القائد �أنه ع�ضو يف جماعة
يرع ��ى م�صاحلها ،ويهتم ب�أمورها ،ويقدر �أفرادها ،وي�سعى �إىل حتقيق م�صاحلها ،عن طريق
التفكري والتعاون امل�شرتك يف ر�سم اخلطط ،وتوزيع امل�س�ؤوليات ح�سب الكفايات واال�ستعدادات
الب�شرية ،والإمكانات املادية املتاحة".
كم ��ا عرفت القي ��ادة الإدارية بتعريفات ال ت ��كاد تختلف عن القي ��ادة العامة ،فهي تعني
الت�أثري يف الأفراد وتن�شيطهم للعمل مع ًا يف جمهود م�شرتك لتحقيق �أهداف التنظيم الإداري
(احل�ضيبي.)38 :2007 ,
�إن القي ��ادة عملية تت�ضم ��ن تفاع ًال ديناميكي ًا بني الأفراد .وميك ��ن النظر �إليها – ب�شكل
ع ��ام – عل ��ى �أنها عملية يت�أثر م ��ن خاللها الآخرون لتحقيق �أه ��داف حمددة يف موقف معني
(العريف و ّاخرون.)1996,
ومن �أجل التو�صل �إىل تعريف مفيد للقيادة ،ال ُب َّد لنا من فهم ثالثة م�صطلحات �أ�سا�سية
ذات عالقة مبا�شرة بالقيادة هي:
 – 1القوة ،والتي تعني القدرة الكامنة للت�أثري يف الآخرين.
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 – 2الت�أث�ي�ر ال ��ذي يظهر عندما ميار� ��س �شخ�ص ما ق َّوته بوعي �أو بغ�ي�ر وعي للت�أثري يف
�سلوك �شخ�ص �آخر واجتاهاته.
 – 3ال�سلطة التي تعني القوة الناجتة �أو املمنوحة من جانب املنظمة .
ويف �ض ��وء ما تقدم ميكن تعريف القي ��ادة ب�أنها :عملية الت�أث�ي�ر يف الآخرين بغية حتقيق
�أه ��داف حمددة .ون�ستنت ��ج من هذا التعريف �أن القيادة هي عب ��ارة عن عالقة بني �شخ�صني
�أو �أك�ث�ر يك ��ون الت�أثري والق ��وة فيها موزعني ب�ش ��كل غري مت�س ��او �أو ًال ،و�إن الق ��ادة ال يوجدون
منعزل�ي�ن ع ��ن الآخرين ثاني ًا ,ف� ��إذا �أراد الأفراد معرفة مدى ممار�سته ��م للقيادة ،عليهم �أن
ينظ ��روا خلفه ��م هل يتبعهم �أحد؟ ال ي�ستطي ��ع الأفراد يف �أغلب الأحي ��ان �أن يكرهوا الآخرين
عل ��ى الت�ص ��رف بطريقة معينة ,ولهذا تتطل ��ب القيادة قبول الأتباع له ��ذا الت�أثري .فعند قبول
الفرد كقائد يقوم الأتباع بالتنازل طوع ًا عن بع�ض حرياتهم يف �صنع القرارات بغر�ض حتقيق
الأهداف (م�صطفى و ّاخرون. )1986,
ينظ ��ر بع�ض الباحثني �إىل القيادة على �أنها (علم وف ��ن) .ويف �ضوء هذا املفهوم ،تعرف
ب�أنها :فن الت�أثري يف ال�سلوك الإن�ساين لتوجيه جماعة من النا�س نحو هدف معني ،ب�أ�سلوب �أو
طريقة ت�ضمن طاعتهم ووالءهم وتعاونهم واحرتامهم.
وينظ ��ر �إىل القيادة من الزاوية النف�سية على �أنها فن تعديل ال�سلوك وتوجيهه يف االجتاه
املرغ ��وب .يف ح�ي�ن ينظ ��ر علماء االجتم ��اع �إىل القيادة ب�أنه ��ا :ظاهرة اجتماعي ��ة ت�ستوجبها
ظ ��روف املجتمع ومتطلبات ��ه .فالوجود امل�ش�ت�رك ل�شخ�صني �أو �أكرث يول ��د احلاجة �إىل �ضبط
العالق ��ات وتنظيمه ��ا يف �أثن ��اء التفاعل امل�ستمر بينه ��م ،فيتوىل �أحدهم القي ��ادة ب�شكل دائم
�أو م�ؤق ��ت .وعلى هذا الأ�سا�س تع ��د القيادة نوع ًا من �أنواع التفاع ��ل االجتماعي الذي يتم بني
القائ ��د واملر�ؤو�سني؛ وهي نوع من ال�سل ��وك الذي ميار�سه القائد مل�ساعدة اجلماعة التي يتوىل
قيادته ��ا ،وحتريكها باجتاه حتقيق الأهداف ،وحت�سني عملية التفاعل االجتماعي التي حتدث
ب�ي�ن �أع�ضاء اجلماع ��ة ،واحلفاظ على متا�س ��ك اجلماعة ،وتي�سري امل ��وارد ال�ضرورية لها مبا
ي�ضمن �إجنازها الأهداف املطلوبة (العريف و ّاخرون.)1996,
وترى الباحثة �أن القيادة هي املحك ,وجوهر و�صلب مهام املدير العام.
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�أركان القيادة:

تعتمد القي ��ادة الإدارية على ثالثة �أركان �أ�سا�سية خل�صه ��ا (العريف و ّاخرون1996,م)؛
(القحطاين  )12 :2008 ,هي:
�أ ) وجود جماعة من النا�س لها هدف م�شرتك.
ب) وج ��ود �شخ�ص �أو عدة �أ�شخا�ص من بني �أع�ضاء اجلماعة لديهم القدرة على الت�أثري
الإيجابي يف �سلوك الأع�ضاء الآخرين .
ج ) �أن يكون الهدف من وراء عملية الت�أثري هو توجيه ن�شاط اجلماعة ،وبث روح التعاون
بني �أفرادها ،لتحقيق الهدف امل�شرتك الذي ت�سعى �إليه.
العوامل امل�ؤثرة يف القيادة:
� -1شخ�صية القائد .
 -2طبيعة العمل املطلوب �إجنازه .
 -3نوعية املر�ؤو�سني وكفاءتهم .
 -4اجتاهات وحاجات الأتباع .
 -5خ�صائ�ص اجلماعة والعالقات القائمة بني �أفرادها .
 -6املواقف التي تواجهها اجلماعة .
 -7طبيعة العمل والوظائف التي تقوم بها القيادة.
ومن خالل التمحي�ص يف هذه املحاور ،نالحظ مدى الرتابط الوثيق بينهما .و�إن االجتاه
املعا�صر يف اختيار القائد الإداري والقائد الرتبوي يرتكز على هذه املحاور.
العالقة بني الإدارة والقيادة:

يطل ��ق مفه ��وم « القيادة »  -عادة – يف مي ��دان الأعمال على الأ�شخا� ��ص الذين يديرون
حرك ��ة العمل ،فهم الذي ��ن يت�صلون ات�صا ًال مبا�ش ��ر ًا بالأيدي العاملة� .أم ��ا مفهوم «الإدارة»،
ف�إن ��ه يدل على جمه ��ودات الأ�شخا�ص يف امل�ستويات العليا من ه ��رم التنظيم الإداري .وب�شكل
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عام ،ميكن الق ��ول �إن الإدارة هي حتديد ال�سيا�سات والأهداف العليا للم�ؤ�س�سة ،والقيادة هي
الإ�شراف على العاملني الذين ينفذون تلك ال�سيا�سات والأهداف� .إال �أنه ينبغي الت�أكيد على �أن
القيادة والإدارة لي�سا مفهومني منف�صلني عن بع�ضهما متام ًا ،فال�شخ�ص يف �أي م�ستوى �إداري
يق�سم وقته بني الإدارة والإ�شراف على العاملني والأعمال املكلفني ب�إجنازها (حديد.)2001,
�أهمية القيادة الإدارية للمنظمة:

تكم ��ن �أهمية القيادة يف اعتبارها �ض ��رورة اجتماعية و�إدارية ,وهي ت�ش ��كل مردود ًا كلي ًا
للعملي ��ة الإداري ��ة� ,إذ ال ميك ��ن توقع جن ��اح �أي عمل �إداري بدونه ��ا ,بل �إن القي ��ادة الناجحة
م�صدر لنجاح املنظمة ,ولهذا فقد قال "وايت" ب�أن حياة املنظمة وروحها ال تنبعا من هيكلها
التنظيم ��ي ,بل تنبعان – �إىل حد كبري – من خ�صائ� ��ص القيادة الإدارية بها ( .القحطاين,
.)15 :2008
وي�ؤك ��د االجتاه املعا�صر للقي ��ادة الإدارية على �أهمية ال�سلوك القي ��ادي الذي ي�صدر عن
القائ ��د؛ مل ��ا له من ت�أثري كب�ي�ر يف العملية القيادية ،ويع ّرف هذا املفه ��وم ب�أنه «تلك الت�أثريات
املتبادل ��ة ب�ي�ن الأف ��راد التي ت�ساعد اجلماع ��ة على بل ��وغ �أهدافها» ،ويتكون ه ��ذا ال�سلوك من
املكونات الآتية :
 )1املباد�أة  :التي تعني امتالك القائد لزمام املوقف �أو الأمور .
 )2الع�ضوية :ويق�صد بها اختالط القائد ب�أع�ضاء اجلماعة العاملني معه .
 )3التمثيل� :أي متثيل القائد جلماعته ودفاعه عنها .
 )4التكامل  :ويعني العمل على تخفيف حدة ال�صراع والتوتر بني �أع�ضاء اجلماعة.
 )5التنظيم :ويق�صد به حتديد القائد للعمل الذي يقوم به وعمل الآخرين معه.
 )6العالقات التي حتكم طبيعة العمل .
 )7ال�سيطرة �أو الرقابة :وتعني حتديد �سلوك الأفراد �أو اجلماعة يف اتخاذ القرارات �أو
التعبري عن الر�أي.
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 )8االت�ص ��ال  :ويق�ص ��د به تب ��ادل الأف ��كار واملعلومات والبيان ��ات بني القائ ��د و�أع�ضاء
اجلماعة.
 )9التقدير  :ويعني ت�أييد القائد �أو خمالفته لأع�ضاء اجلماعة .
 )10الإنت ��اج  :ويق�ص ��د به حتديد م�ستوي ��ات اجلهد والإنتاج لأع�ض ��اء اجلماعة (بريه,
و ّاخرون.)2002 ,
وتدع ��م التجرب ��ة والبح ��وث فك ��رة �أن "تقلي ��د املن�صب الناج ��ع يجب �أن يك ��ون منهجي ًا
وخمطط ًا وجزء ًا من مدخل على نطاق امل�ؤ�س�سة ب�أكملها لدعم جميع �أع�ضاء الهيئة العاملة
( )Bines et al., 1996: 7وحت ��ى يكون تقليد املن�صب فعا ًال يجب �أن ينظر ك ٌّل من املدير
واملوظفني على العملية على �أنها �شيء ي�سهم فيه كالهما  .لذا �أظهرت درا�سة راجان
( )Rajan, 1996للقي ��ادة يف  500منظم ��ة �أن "التوجي ��ه والإر�ش ��اد " ي�صنف ��ان ك�أكرث
الو�سائ ��ل قيم ��ة يف ت�شجي ��ع وتطوير القيادة .وميك ��ن متييز التوجيه ع ��ن الإر�شاد كما ي�شري
(بو� ��ش و ّاخ ��رون )231 :2010 ،يف �أن التوجي ��ه يتعلق بتمكني الفرد م ��ن حت�سني �أدائه يف حقله
املختار ويف تطوير مهاراته� ,أما الإر�شاد فيتعلق �إىل حد كبري بتطور امل�سار املهني واحلياة.
ويف �سنغاف ��ورة يدخل التدري ��ب ممن يتوقع توليهم منا�صب قيادي ��ة ،حيث يتدربون على
�سل�سل ��ة من مهارات القيادة املطلوب ��ة يف املن�صب املر�شح له ،ويعطون تغذية راجعة من خالل
املر�شدي ��ن عن طريقة تناوله ��م ملهماتهم( .بو�ش و اخرون )236 :2010،ويف الواليات املتحدة
الأمريكي ��ة يذك ��ر داري� ��ش( � ) Daresh,1995أن الإر�شاد هو �أحد املكون ��ات الهامة يف برامج
تطوير القيادة والتي تركز على تطبيق نظريات القيادة.
مقومات فن القيادة :

هن ��اك العديد من املقومات ال�ضرورية ملمار�سة ف ��ن القيادة من �أهمها ما �أ�شار لها بريه
و احلجام (:)2002
�	-1أن يكون ال�شخ�ص القائد كما هو  ...على حقيقته  ...ال يتغري .
 -2ال يكون الفرد قائد ًا �إال �إذا اعرتف الآخرون به قائد ًا .
84

جملة جامعة �شقراء – العدد الثالث حمرم 1436هـ  -نوفمرب 2014م

د� .أروى علي �أخ�ضر

كاف من االحرتام للعاملني
 -3لتحقي ��ق �إجناز لأية مهمة من املهمات ،ينبغي توافر قدر ٍ
�أو ًال ،ولبع�ضهم ثاني ًا.
�	-4إن االت�ص ��ال لوح ��ده ال يح ��ل م�شكلة؛ ولكن ال حت ��ل �أية م�شكلة دون وج ��ود االت�صال
(الأ�سل ��وب ،الألف ��اظ ،العب ��ارات ،الو�سائ ��ل املتنوع ��ة  ...املهم ه ��و نقل الفك ��رة وا�ضحة �إىل
الآخرين) .
 -5ميي ��ل الأف ��راد �إىل االت�ص ��ال ب�أولئ ��ك الذي ��ن ي�ساعدونه ��م على حتقي ��ق �أهدافهم،
ويحاولون جتنب االت�صال بالذين ال يقدمون لهم امل�ساعدة �أو يعيقون �إجنازاتهم.
 -6لك ��ي يك ��ون التغيري حقيقي� � ًا ،ينبغي �أن يك ��ون يف النا�س امل�شاركني ب�إجن ��از املهمة �أو
العمل.
 -7ينبغي �إيجاد طرق لف�صل احلقيقة عن االفرتا�ض.
�أمناط القيادة:
ُيع ��رف النمط القيادي ا�صطالح ًا ب�أنه "�أ�سل ��وب ال�سلوك الذي يقوم به الفرد حني يوجه
ن�شاط جماعة نحو هدف م�شرتك " (البدري 1422 ,هـ. )105 :
وهناك عالقة وثيقة ال�صلة بني النمط القيادي وفعالية امل�ؤ�س�سات الرتبوية وجناحها يف
�أداء ر�سالتها.لذا فالقائمون على تطوير التعليم مطالبون بالبحث عن القيادة �أو ًال،وبعد ذلك
يول ��ون تطوير هذه القي ��ادة عناية كبرية  .ففعالية القيادة ت� ��ؤدي �إىل فعالية التعليم ،والعك�س
�صحي ��ح ,وهناك العديد من الأمناط القيادية التي يرتتب عليها �سيادة مناخ اجتماعي معني،
وتت�ضح هذه الأمناط يف ال�شكل التايل :
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�شكل رقم ( :)1يو�ضح منط القيادة

امل�صدر (الأ�سطل)183 : 2009 ،

و يت�ضح من ال�شكل ال�سابق ما يلي:

 �أن من ��ط االت�صال يف القيادة الدميقراطية بني القائد والأتباع قائم على التفاعل فيمابينهما ،وذلك كما ت�شري الأ�سهم.
 �أن من ��ط االت�ص ��ال يف القي ��ادة الأوتوقراطية يكون يف اجتاه واحد م ��ن القائد للأتباعفقط كما ي�شري ال�سهم.
 �أم ��ا النمط الثالث في�صف القيادة احلرة وبها تكون حرية الأتباع قائمة على امل�سئوليةواملحا�سب ��ة عل ��ى الإجناز ولي�ست حرية مطلقة ،ويكون التفاعل قائ ��م بني القائد والأتباع على
هذا الأ�سا�س كما يت�ضح من ال�سهم املتقطع.
وفيم ��ا يلي �شرح �أكرث ا�ستفا�ضة للأمناط الثالثة ال�سابق ذكرها (الدويك)38 :1973 ,؛
(البقري )40 :1984 ,؛ (العبودي )69 :1984 ,؛(البابطني)240-238 :2004 ,؛ (�آل ناجي,
)303 -301 :2005؛(الأغ�ب�ري)95-94 :2006 ,؛(احل�ضيب ��ي )41 :2007 ,؛(القحط ��اين,
.)81 - 77 :2008
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�أو ًال القيادة الديكتاتورية ( :الأتوقراطية ) -: Autocratic leadership

ي�سمى هذا النوع من �أنواع القيادة يف بع�ض الأحيان بالقيادة الت�سلطية� ،أو اال�ستبدادية,
وت�أخ ��ذ هذه القيادة اجتاها ا�ستبداديا ،و�إرغامي� � ًا وت�سلطي ًا –ويظهر ذلك يف العالقة بني كل
من القائد والأتباع واملناخ االجتماعي ال�سائد .
ثاني ًا :القيادة الدميقراطية (امل�شاركة) Democratic Leadership :

ي�سم ��ى هذا النوع من �أنواع القيادة يف بع�ض الأحيان بالقيادة التعاونية �أو ال�شورى ,حيث
يهت ��م هذا الن ��وع ب�أ�ساليب م�شاركة العاملني ,وبالتايل ظهور االجتاه ��ات الإيجابية بني �أفراد
اجلماعة جتاه القائد.
ثالثا :القيادة املت�ساهلة Laissez-Faire Leadership

ي�سم ��ى هذا النوع بالقيادة املت�ساهل ��ة� ،أو بالقيادة الفو�ضوية� ،أو القيادة غري املوجهة� ،أو
قيادة حرة �أو قيادة عدم التدخل,وفيها جند �أن القائد :حمايد ال ي�شارك �إال باحلد الأدنى من
امل�شاركة ,ودوره ثانوي ,وعمله مقت�صر على �إعطاء املعلومات عند الطلب.
العالقة بني مهارات القيادة وم�ستوياتها:

تتف ��اوت مهارات القي ��ادة الإدارية من م�ست ��وى تنظيمي لآخر  ,حي ��ث تنق�سم امل�ستويات
التنظيمية ب�صفة عامة �إىل �أربعة م�ستويات هي:
امل�ستوى الأول :م�ستوى الإدارة العليا ,وميثله املديرون العامون.
امل�ستوى الثاين :م�ستوى الإدارة الو�سطى ،وميثله مديرو الإدارات.
امل�ستوى الثالث :م�ستوى الإدارة التنفيذية ،وميثله ر�ؤ�ساء الأق�سام ومن يف م�ستواهم.
امل�ستوى الرابع :م�ستوى الإدارة املبا�شرة ،وميثله امل�شرفون املبا�شرون.
وكل م�ست ��وى من امل�ستويات الأربعة يحتاج �إىل قدر معني من املهارات ال�سابقة ،فم�ستوى
الإدارة العليا يحتاج القادة فيه �إىل مهارات فكرية بن�سبة �أعلى من املهارات الفنية والإن�سانية,
ومن املهم �أن يجمع القائد بني املهارات الثالثة (الفنية والإن�سانية والفكرية) يف منط متكامل؛
لكونها �ضرورية جلميع امل�ستويات الإدارية رغم اختالف �أهميتها باختالف امل�ستوى الوظيفي.
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(احل�ضيب ��ي .)51 :2007 ,وي�ش�ي�ر (ال�شهري� )123 :2011 ,إىل �أن امل�ش ��كالت الأ�سا�سية يف
الإدارة وامل�ؤ�س�س ��ات العامة والتي تعيق بدورها �أوجه التطور ومواكبة التغيري ،وبالتايل الت�أثري
على القيادة ,ثالثة م�شكالت هي:
 البريوقراطية. الف�ساد الإداري. احلاجة �إىل االبتكار والتطوير الإداري.نظريات القيادة الإدارية ومناذج ال�سلوك القيادي

لق ��د �شغل ��ت ظاهرة القي ��ادة معظم املهتم�ي�ن مبج ��ال الإدارة ،وكان طبيعي� � ًا �أن ي�صدر
ب�صدده ��ا �آراء كث�ي�رة وبحوث عديدة للوق ��وف على طبيعته ��ا و�أبعادها ،واملفاهي ��م والأ�س�س
املتعلقة بها ،وفيما يلي �أهم النظريات الأ�سا�سية التي اهتمت بالقيادة ومعاملها ونتائجها :
�أو ً
ال :نظرية الرجل العظيم Great Person Theory

ت�سم ��ى هذه النظرية بنظرية الوراثة �أو نظرية الأم�ي�ر �أو البطل ،حيث ركزت الدرا�سات
املبكرة للقيادة على اخللفيات الوراثية للرجال العظام ،يف حماولة لتف�سري القيادة على �أ�سا�س
اخل�صائ�ص الوراثية .وقد قدمت بع�ض هذه الدرا�سات عدة ا�ستنتاجات متقاربة مفادها � :إن
القيادة والقوة والت�أثري هي نتيجة �أو حم�صلة القدرات الوراثية .
ثاني ًا:نظريات ال�سمات Theory Trait

تع ��د طريق ��ة ال�سمات �إح ��دى الطرق الأوىل الت ��ي ا�ستخدمت يف بحث مو�ض ��وع القيادة.
ويحتم ��ل �أن تكون ه ��ذه الطريقة نتيجة لالنتباه املكر�س لدور «الرجال العظام» يف التاريخ� .إن
الأ�سا�س الذي ا�ستندت �إليه هذه الطريقة هو االفرتا�ض ب�أن بع�ض الأ�شخا�ص «قادة طبيعيون»
وافرت�ض ��ت �أن مثل ه�ؤالء الأ�شخا�ص منحوا �سمات معينة مكنتهم من �أن يكونوا قادة ناجحني
يف �أي موقف يواجهونه ثالث ًا:نظرية املوقف Theory Situational
لقد �أدرك ��ت املداخل ال�سلوكية لتحلي ��ل القيادة �أهمية العالقات ب�ي�ن القائد واملر�ؤو�سني
واملوق ��ف .وعليه ،ف�إن الأ�سلوب القيادي الأكرث ت�أثري ًا يعتم ��د على طبيعة املوقف ،وخ�صائ�ص
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�أفراد اجلماعة ،وق ��درات القائد .وت�شتمل املداخل ال�سلوكية �أي�ض ًا على النظريات االحتمالية
واملداخ ��ل املوقفي ��ة الأخرى للقيادة .وتفرت�ض ه ��ذه النظريات واملداخل :ع ��دم وجود �أ�سلوب
�أف�ض ��ل للقيادة امل�ؤثرة ،وت�ؤكد ت�أثري جميع الظروف التي يجب على القائد �أن ي�ؤدي مهمته من
خاللها .ومبا �أن الأ�سلوب القيادي الأكرث فاعلية يتباين تبع ًا للموقف ،ف�إن على القائد �أن يكيف
�سلوك ��ه مع املوقف� ،أو �أن يكون قادر ًا على تعدي ��ل خ�صائ�ص املوقف ليكون منا�سب ًا مع �أ�سلوب
القيادي (العريف و ّاخرون  .)1996,وي�شري (البابطني� )243 :2004 ،إىل العوامل امل�ؤثرة على
القي ��ادة املوقفية مثل  :طبيعة العم ��ل ،والبيئة التنظيمية ،ثقافة وخ�صائ�ص املر�ؤو�سني ,تاريخ
املنظمة ,نوع الوظيفة التي يتوالها القائد,عمر القائد وخربته .
رابع ًا:النظرية التفاعلية (املدخل التوفيقي):

حاول ��ت نظرية التفاع ��ل �أن تربط بني نظرية ال�سمات ،ونظري ��ة املوقف ،وتوائم بينهما,
و�أن توازن بني �أثر ال�سمات اجل�سمية والنف�سية ,و�أثر املوقف وعوامل البيئة يف ت�شكيل ال�سلوك
القيادي .وعليه فالقائد الرتبوي الناجح من منظور نظرية التفاعل هو الذي ميتلك اال�ستعداد
والق ��درة على متثي ��ل �أهداف املر�ؤو�س�ي�ن ,ومقابلة مطالبهم ,وك�سب ر�ضاه ��م وقناعتهم ب�أنه
�أن�سب �إن�سان لال�ضطالع بهذا الدور(.املنيف.)74 :2011 ,
خام�س ًا :النظرية الوظيفية:

وت ��رى هذه النظرية �أن القيادة هي القي ��ام بالوظائف التي ت�ساعد اجلماعة على حتقيق
�أهدافها ,ومن �أمثلة هذه الوظائف:
 -1التخطيط :حيث يقوم القائد بو�ضع اخلطط لتنفيذ الأهداف القريبة والبعيدة املدى.
 -2و�ضع �سيا�سة امل�ؤ�س�سة.
 -3الأيدلوجية :حيث يكون القائد م�صدر ًا للمعلومات.
 -4احلك ��م والو�ساط ��ة :حي ��ث يكون حكم� � ًا وو�سيط ًا ملا ق ��د ين�شب م ��ن �صراعات داخل
اجلماعة.
 -5الثواب والعقاب :حيث يكون م�صدر ًا للثواب والعقاب ،وال�ضبط والربط بني اجلماعة.
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� -6صورة الأب :فهو رمز مثايل للتوحد والتقم�ص وقدوة بالن�سبة للجماعة.
وم ��ن املالحظ �أن ه ��ذه النظرية تعك�س الدور القيادي الوظيفي ،وه ��ذه الأدوار يقوم بها
القائ ��د الفعال ب�شكل وا�ضح �أي ًا كان منط �أو �أ�سلوب القيادة ،ومييل هذا النموذج القيادي �إىل
النمط الأوتوقراطي ،حيث يركز على اجلانب الوظيفي للقيادة �أكرث من اجلوانب الأخرى.
وقد اجته االهتمام بعد ذلك �إىل مناذج ال�سلوك القيادي:
�أو ًال :منوذج ليكرت:

ا�ستخدم ��ت (ليكرت  )1967مع زمالئها الباحث�ي�ن يف جامعة ميت�شجان نظرية الأمناط
الت ��ي تق ��وم عل ��ى �أ�سا�س �أن القي ��ادة ما بني �أربع ��ة �أمناط على ط ��ريف النقي� ��ض اال�ستبدادي
وامل�شارك ،ويقع بينهما العادل والت�شاوري( .بريه و ّاخرون)2002,؛ (املنيف .)75 :2011,
وتق ��وم نظرية ليكرت عل ��ى ا�ستخدام النم ��ط الدميقراطي� ،إذ ي ��رى �أن القائد الإداري
يعتمد على ال�سلطة املقبولة من مر�ؤو�سيه ولي�س ال�سلطة املعطاة؛ لأنهم ي�شعرون بتماثل القيم
والطموحات والتوقعات والأهداف مع رئي�سهم( .فهمي و ّاخرون .)1993,
ثاني ًا:منوذج تانينبوم و�شمد - Tannenbaum and Schimid

قدم الباحثان تانينبوم و�شمد منوذج ًا لتحليل �سلوك القائد ,من �أجل التغلب على ال�صعوبات
التي يواجهها القائد يف ا�ستخدام الأ�سلوب املنا�سب يف اتخاذ القرارات املهمة ,ومدى م�شاركة
املر�ؤو�س�ي�ن يف تلك الق ��رارات ,ويحدد النموذج�ي�ن اجتاهني خمتلفني ومتباين�ي�ن لإمكانيات
�سل ��وك القائد الرتب ��وي مع املر�ؤو�سني( .البابط�ي�ن)244 :2004،؛ (�آل ناجي.)309 :2005 ,

ُيظه ��ر من ��وذج تانينب ��وم و�شمد �أن هن ��اك �سبعة �أمن ��اط قيادية يتح ��رك خاللها القائد
الإداري عند اختيار منطه القيادي( .القحطاين.)106 :2008 ,
 الإداري امل�ستبد :وهو النوع الآمر الذي يتخذ القرارات مبا�شرة وي�أمر بتنفيذها. الإداري امل�ساوم :وهو النوع البائع الذي يتخذ القرارات ويقنع املر�ؤو�سني بها. الإداري املحاور :وهو النوع امل�ستق�صي الذي يبني قراراته بعد ا�ستق�صاء �آراء العاملني. الإداري اال�ست�شاري :وهو النوع التجريبي الذي يطرح قرار ًا م�ؤقت ًا قاب ًال للتغري.90

جملة جامعة �شقراء – العدد الثالث حمرم 1436هـ  -نوفمرب 2014م

د� .أروى علي �أخ�ضر

 الإداري املحل ��ل :وهو النوع الباحث وال ��ذي يب�سط امل�شكلة للنقا�ش ثم يحلل املقرتحاتليتخذ القرار.
املوج ��ه :وه ��و النوع املبتعد عن امل�س�ؤولية ،والذي يب�س ��ط �أبعاد الق�ضية ويدعو
 الإداري ّالعاملني التخاذ القرار.
 الإداري الت�سيبي :وهو النوع املت�ساهل الذي يعطي احلرية للعاملني يف اتخاذ ما يرونهمن قرارات يف �ضوء احلدود املعلنة( .عيا�صره.)55: 2006 ,
ثالث ًا:منوذج امل�سار – الهدف

Path-Goal Model

يعت�ب�ر منوذج « امل�س ��ار – الهدف » الذي قدم ��ه (هاو�س وميت�شي ��ل) حماولة للربط بني
ال�سلوك القيادي ودافعية وم�شاع ��ر املر�ؤو�سني .ويحلل املفهوم املحوري لهذا النموذج الكيفية
التي ي�ؤثر بها القائد على مدركات املرءو�س واملتعلقة ب�أهدافه يف العمل .و�أهدافه ال�شخ�صية،
و�أي�ض ًا بامل�س ��ار املو�صل لتحقيق هذه الأهداف .فالنموذج يقرتح �أن �سلوك القائد على دافعية
املر�ؤو�س �أو على ر�ضاه يتوقف على قدرة هذا ال�سلوك على �أن يحقق �أهداف املر�ؤو�س ،وكذلك
قدرته على �أن ي�سري ويو�ضح امل�سارات املو�صلة واملحققة لهذه الأهداف( .ال�شلعوط. )2002,
وي ��رى منوذج امل�سار – الهدف �أن قدرة القائد يف الت�أثري على املر�ؤو�سني باحل�صول على
ر�ضاه ��م وحتفيزه ��م تعتمد على املوقف .كما حتدد خ�صائ� ��ص املر�ؤو�سني وخ�صائ�ص العمل
مدى قدرة القائد يف حتفيز مر�ؤو�سيه .وبالإ�ضافة �إىل ذلك حتدد العوامل املوقفية �أي�ض ًا مدى
تف�ضيل منط معني لل�سلوك القيادي ،الأمر الذي ي�ؤثر على قدرة القائد يف احل�صول على ر�ضا
املر�ؤو�سني ،وعلى تف�ضيلهم لنمط قيادي معني دون �سواه (املنيف.)1993,
ولل�سلوك القيادي يف نظرية امل�سار والهدف �أربعة �أمناط �أ�شار لها (حديد )2000 ،وهي
القيادة املوجهة  ,القيادة الداعمة وامل�شجعة ,القيادة امل�شاركة ,القيادة املنجزة:
وتتحدد العوامل املوقفية يف نظرية امل�سار والهدف كما و�ضحها (فهمي و ّاخرون)1993 ،
بطبيعة املر�ؤو�سني  ,وطبيعة مهام جمموعة العمل ,وبيئة العمل.
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رابع ًا:منوذج ال�شبكة الإداريةThe Managerial Grid :

�صم ��م (بلي ��ك وموتون) منوذجا يف القي ��ادة ي�ؤكد على بعدين �أ�سا�سي�ي�ن هما  :العاملون
(العالق ��ات الإن�سانية)والعمل(الإنتاج) ،وقد �أطلق على ه ��ذا النموذج  :ال�شبكة لأنه م�صمم
عل ��ى �شكل حمورين  :حمور �أفقي خا�ص بالعمل ,وحمور عمودي خا�ص بالعاملني ,ومت تق�سيم
كل حم ��ور �إىل ت�س ��ع درجات ,وميثل الرق ��م (� )1أدنى درجات االهتم ��ام  ,والرقم (� )9أعلى
درج ��ات االهتم ��ام .ونتج عن ر�سم ال�شبكة خم�س ��ة �أمناط قيادية (�آل ناج ��ي،)310 :2005 ,
(الأغربي.)99 :2006 ,
النم ��ط القي ��ادي  ،1/1وت�سمى (الإدارة املهملة) ميثل درجة اهتمام منخف�ضة بالعاملني
والعمل مع ًا.
النم ��ط القي ��ادي  ،1/9وت�سم ��ى (�إدارة ال�سلط ��ة والطاع ��ة) ميثل درجة اهتم ��ام عالية
بالعمل ,ودرجة منخف�ضة بالعاملني.
النم ��ط القي ��ادي  9/9وت�سمى (الإدارة بروح الفريق)ميث ��ل درجة اهتمام عالية بالعمل
والعاملني مع ًا.
النم ��ط القي ��ادي  9/1وت�سم ��ى (الإدارة الريفية) ميثل درجة اهتم ��ام عالية بالعاملني،
ودرجة منخف�ضة بالعمل.
النم ��ط القي ��ادي  5/5وت�سم ��ى (الإدارة املعتدلة) ميثل درجة اهتم ��ام متو�سطة بالعمل
والعاملني.
خام�س ًا:منوذج ريدن

Reddin

ت�سم ��ى بنظرية الأبعاد الثالثة التي �أوجده ��ا ريدن وهي  :بعد املهمة – بعد العالقات –
بع ��د الفاعلية .وذلك من خ�ل�ال �شبكة �إدارية و�صف فيها �أربعة �أمناط �أ�سا�سية ل�سلوك القائد
الإداري (املنيف:)82 :2011 ,
النمط القيادي املتفاين  :وهو منط يهتم بالعمل فقط اهتمام ًا عالي ًا.
النم ��ط القي ��ادي املت�ص ��ل بالآخري ��ن :وهو منط يهتم بتوثيق العالق ��ة مع العاملني فقط
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بدرجة عالية.
النمط القيادي املتكامل  :وهو منط يهتم بالعمل والعاملني يف �آن واحد بدرجة عالية.
النمط القيادي املنعزل :وهو منط ال يهتم بالعمل وال بالعاملني.
�ساد�س ًا :منوذج القيادة االحتمايل (منوذج فيدلر)

ط ��ور « فيدلر » وزمال�ؤه �أول �أمنوذج للقيادة املوقفي ��ة ,و القاعدة الرئي�سة لهذه النظرية
عال للمجموعة ،يتوقف على تركيب حاجة القائد ،ومدى
ه ��ي� :إن فاعلية القائد لتحقيق �أداء ٍ
�سيطرت ��ه وت�أثريه يف موقف معني (بريه و ّاخ ��رون ،)2002,وتتحدد عوامل منوذج «فيدلر» يف
القيادة بخم�سة عوامل ذكرها العريف ومهدي(.)1996
 – 1تقييم �أ�سلوب القيادة .
 – 2تركيب املهمة (روتينية �أو معقدة).
 – 3جو اجلماعة (االحرتام والثقة).
 – 4قوة املوقع (املركز القيادي).
 -5تف�ضيل املوقف القيادي :
�سابع ًا :نظرية القيادة التحويلية.

يع ��د مفه ��وم القيادة التحويلية م ��ن املفاهيم احلديث ��ة يف الفك ��ر الإداري حيث ظهر يف
�أواخ ��ر ال�سبعينات من القرن املا�ضي على يد برينز,يف كتاب ��ه "القيادة" (العمري. )2004 ,
وق ��د ع ��رف ( برينز) القيادة التحويلية على �أنها عملية حت ��دث عندما يقوم �شخ�ص �أو �أكرث
بااللتح ��ام مع �آخري ��ن بطريقة متكن القادة والتابعني من رفع بع�ضه ��م الآخر مل�ستويات �أعلى
من الأخالق والدواف ��ع وال�سلوكيات (رغبات ،وحاجات وطموح ��ات ،وقيم التابعني الأ�سا�سية
( ،)Burns, 1978:9وعل ��ى الرغم من اختالف تعريفاته ��م ل�سلوكيات القيادة التحويلية� ،إال
�أنه ��م يتفق ��ون يف املفاهي ��م العامة لها ،وه ��ي يف جمملها لن تخرج عن ك ��ون القائد التحويلي
يف �أي منظم ��ة يعمل عل ��ى �إيجاد ر�ؤية جدي ��دة ووا�ضحة ،وي�شجع تطور الأف ��راد ،ويعمل على
تزويده ��م بتغذي ��ة راجعة يف جمال عملهم ب�ش ��كل دوري ،يتخذ القرارات بن ��ا ًء على الإجماع،
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ويرفع الروح املعنوية للأفراد عرب مفاهيم التعاون والعدالة والثقة املتبادلة يف �أجواء املنظمة
(اجلارودي.)42 :2007 ,
وظائف القيادة التحويلية :ـ

يرى (�ساجور و ّاخرون� )159 :2008 ،أن وظائف القائد التحويلي هي :

 .1حتديد ر�ؤية م�شرتكة ووا�ضحة جلميع العاملني بامل�ؤ�س�سة التعليمية .ويتم تطوير هذه
الر�ؤية بوا�سطة من تتوافر لديهم خربة التنفيذ.
 .2وج ��ود منظ ��ور ثقايف م�شرتك مبا يعني �أن العاملني ي�سهم ��ون يف وجود ر�ؤية م�شرتكة
لثقافة م�ؤ�س�ستهم.
 .3ميار� ��س القائ ��د عمل ��ه كم�سان ��د وم�شج ��ع وموج ��ه للتطوي ��ر يف النظ ��ام التعليم ��ي
(. )Sagor,1992:13
ويف ه ��ذا الإط ��ار ميكن حتدي ��د الوظائف التي ميار�سه ��ا القادة التحويلي ��ون على النحو
التايل:
 -1الرتكي ��ز على العمل  :حيث يرك ��ز القادة على عمل الأ�شي ��اء وحتقيق الأهداف وحل
امل�شكالت التي تعيق التقدم .
 -2الرتكيز على الأداء :حيث يركز القائد على حتقيق �أعلى م�ستوى ممكن من الإنتاجية
واجلودة.
 -3الرتكي ��ز على التطوي ��ر  :حيث يركز القائد على التطوير املتوا�ص ��ل والت�أكيد على �أن
هناك تطوير ًا ملمو�س ًا يف �أهداف اجلماعة.
 -4الرتكي ��ز عل ��ى االت�صال م ��ع كل �أع�ض ��اء امل�ؤ�س�سة ،وك ��ذا امل�ستفيدين م ��ن املنتجات
واخلدمات التي يقدمها الأع�ضاء.
 -5الرتكيز على العالقات الإيجابية يف جمال العمل داخل امل�ؤ�س�سة وخارجها
 -6الرتكيز على تطوير كفايات و�أعمال �أع�ضاء امل�ؤ�س�سة
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 -7الرتكي ��ز على العمل كفريق ،حيث ين�صب اهتمام القائد على بناء التعاون والتناف�س
من �أجل حتقيق الأهداف العامة للم�ؤ�س�سة(الهاليل.)37 ،2001 ،
طبيعة القيادة التحويلية يف م�ؤ�س�سات التعليم:

اق�ت�رح �سريجيوف ��اين(  )Sergiovanniجمموعة تت�ألف من ت�سع قي ��م �أ�سا�سية ينتهجها
ويطبقها الق ��ادة الناجحون الذين يتفهمون احلاجة املا�س ��ة للتن�سيق بني اجلوانب التنظيمية
وتلك املعنية بالثقافة امل�ؤ�س�سية لتحقيق التغيري الناجح يف امل�ؤ�س�سة الرتبوية وهي كالتايل:
القي ��ادة بالغايات والأهداف ,القي ��ادة بالتمكني ,القيادة كقوة دافع ��ة للإجناز ,القيادة
بن�ش ��ر ال�سلط ��ة وتفوي�ضها,القي ��ادة بالرقاب ��ة النوعية,القي ��ادة بالتحوي ��ل والتطوير,القيادة
بالب�ساط ��ة والو�ضوح,القي ��ادة بااللت ��زام بالقيم العلي ��ا للم�ؤ�س�سة الرتبوية,القي ��ادة بالتفكري
املتعمق واملركب ( )Sergiovanni,1996:6؛ (عماد الدين.)63 ،2004 ،
عالقة نظريات القيادة ومناذج ال�سلوك القيادي بالرتبية :

تعن ��ي الإدارة – مبعناها الع ��ام – تنظيم الن�شاط اجلماعي للأف ��راد العاملني لتحقيق
�أه ��داف حمددة .وتعني القيادة – مبعناها العام عملية الت�أثري يف ن�شاطات الأفراد و�سلوكهم
لتحقي ��ق �أهداف معينة حي ��ث �إن مفهوم القيادة – يف جوهره – �أو�س ��ع من مفهوم الإدارة ،و
ال�سلوك القيادي �أو�سع و�أ�شمل من ال�سلوك الإداري .وعليه ف�إن القيادة غري الإدارة ،و القيادة
– مبفهومها العام – غري القيادة الإدارية .ولي�س هناك فرق �أ�سا�سي بني الإدارة الرتبوية
والقي ��ادة الرتبوية م ��ن حيث الغايات وامل�ضام�ي�ن العامة ،و�إمنا يكمن اخل�ل�اف يف الأ�ساليب
واملمار�س ��ات الت ��ي يتبعها املدي ��ر �أو القائد يف الو�صول �إىل تلك الغاي ��ات �أو الأهداف (العريف
و ّاخرون.)1996,
ومم ��ا �سبق يت�ضح �أن نظريات القيادة من �أهم النظريات يف الإدارة ,فكما هو معلوم �أن
القائ ��د هو من يحدد �سري املنظمة وي�ضع �أهدافه ��ا ويدفع املر�ؤو�سني للعمل,ولذا يعترب اختيار
القائد هو حجر الأ�سا�س يف املنظمة.
كما ن�ستنتج من نظريات القيادة ,ما يلي:
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 ال يوجد يف الواقع قادة دميقراطيون �أو �أوتوقراطيون.%100 عملية القيادة معقدة نظر ًا لت�شابك العوامل واملتغريات التي ت�ؤثر فيها. �إن خربة القائد واملناخ والظروف ال�سائدة و�شخ�صية القائد هي من العوامل الرئي�سةالتي ت�ؤثر يف �سلوكه.
الدرا�سات ال�سابقة:

 -1درا�س��ة عبد الكرمي احلربي (1412هـ) 1991 /بعنوان القيادة الإدارية لر�ؤ�س��اء الأق�س��ام
العلمية بجامعة امللك عبد العزيز.

هدف ��ت الدرا�سة �إىل الك�شف ع ��ن ال�سلوك القيادي لر�ؤ�ساء الأق�س ��ام الأكادميية بكليات
جامعة امللك عبد العزيز ،وقد اتبع الباحث يف هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي,وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )68رئي�س ق�سم ،و( )548ع�ضو ًا من �أع�ضاء هيئة التدري�س.
وكان من �أهم نتائج الدرا�سة� ،أن �أبعاد ال�سلوك القيادي تتوافر بدرجة كبرية لدى ر�ؤ�ساء
الأق�س ��ام الأكادميية بكليات جامعة امللك عبد العزي ��ز.ويف �ضوء ما �أ�سفرت عنه الدرا�سة من
نتائ ��ج �أو�صى بها الباح ��ث ب�ضرورة و�ضع تو�صيف مكتوب وموحد جلمي ��ع الأق�سام الأكادميية
بكلي ��ات جامعة امللك عبد العزي ��ز ،بالإ�ضافة �إىل تدريب �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س على الأدوار
القيادي ��ة املنوط ��ة بهم ،وقد خت ��م درا�سته باق�ت�راح درا�سات وبحوث كان م ��ن �أهمها� :إجراء
درا�سات لبقية جوانب ر�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية كمهارة العالقات العامة ،واتخاذ القرارات
وغريها.
 -2درا�س��ة عل��ي الزه��راين (1413ه��ـ) 1992 /م بعن��وان ال�س��لوك القي��ادي لر�ؤ�س��اء الأق�س��ام
الأكادميية وعالقته بالروح املعنوية لأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة امللك �سعود بالريا�ض.

ا�ستهدف ��ت ه ��ذه الدرا�سة البح ��ث يف العالقة ب�ي�ن ال�سلوك القي ��ادي لر�ؤ�س ��اء الأق�سام
الأكادميي ��ة ،وال ��روح املعنوية لأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة املل ��ك �سعود بالريا�ض والتعرف
عل ��ى منط ال�سلوك القيادي الذي ميار�س ��ه ر�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميي ��ة ،وواقع الروح املعنوية
لأع�ض ��اء هيئ ��ة التدري� ��س باجلامعة ،وعالق ��ة املتغريات امل�ؤث ��رة يف كل من ال�سل ��وك القيادي
لر�ؤ�ساء الأق�سام والروح املعنوية لأع�ضاء هيئة التدري�س.
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وق ��د ا�ستخدم الباح ��ث املنهج الو�صفي التحليل ��ي ،و�شملت عينة الدرا�س ��ة جميع ر�ؤ�ساء
الأق�س ��ام الأكادميي ��ة باجلامع ��ة وعدده ��م ( )77رئي�س ًا ،ومت اختي ��ار عينة ع�شوائي ��ة بن�سبة
( )%30م ��ن جمتمع �أع�ضاء هيئة التدري�س فبلغ عدده ��م ( )358ع�ضو ًا.وكانت �أهم النتائج
التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ما يلي:
 .1من ��ط ال�سلوك القي ��ادي لر�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية بجامع ��ة امللك �سعود يغلب عليه
االهتمام بالعمل والإجناز �أكرث من االهتمام ب�أع�ضاء هيئة التدري�س.
�	.2أن م�ستوى درجة الروح املعنوية لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س يقع فوق التو�سط.
ويف �ضوء هذه النتائج �أو�صى الباحث بالعمل على تنمية الكفاءة القيادية لر�ؤ�ساء الأق�سام
الأكادميي ��ة ورفع م�ستوى �أدائهم ،و�أهمية التمييز بني القدرة الأكادميية والقدرة على القيادة
الرتبوية ،وذلك عند اختيار ر�ؤ�ساء الأق�سام.
 -3درا�س��ة اخلثيل��ة (: )1992بعنـ��وان ” �أمناط القي��ادة يف التعليم اجلامعي كما يدركها ع�ض��و
هيئة التدري�س “.

هدف ��ت الدرا�سة �إىل التعرف عل ��ى مدى �إدراك �أع�ضاء هيئة التدري� ��س باململكة العربية
ال�سعودي ��ة لأمن ��اط قيادته ��م املبا�شرة.واتبع ��ت الباحثة املنه ��ج الو�صفي ,حي ��ث �شملت عينة
الدرا�س ��ة عل ��ى ( )98من �أع�ضـاء هيئ ��ة التدري�س من الذكور والإن ��اث ،ومن خمتلف الكليات
يف جامعة امللك �سعود.وقامت الباحثة ببناء �أداة الدرا�سة وهي ا�ستبانة ت�ضمنت ( )25عبارة
ت�ش�ي�ر �إىل خ�صائ� ��ص الإدارة الدميقراطي ��ة ،وخ�صائ� ��ص �أخرى يالحظ وجوده ��ا يف البيئة
املحلية.وتو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج �أهمهـا:
 .1وج ��ود �أربع ��ة �أمن ��اط تت�شاب ��ه بدرج ��ات خمتلف ��ة م ��ع الأمن ��اط الكال�سيكي ��ة
املعروفة(الأتوقراطية والدميقراطية واحلرة واملت�ساهلة) .
� .2أن النم ��ط ال�سائ ��د هوالنم ��ط ال ��ذي ي�ستخ ��دم �أ�سالي ��ب الإدارة العلمي ��ة ،وهو ي�شبه
الدميقراطي ،وقد تاله من حيث االنت�شار النمط الأبوي فاالرجتايل ثم الفردي املتع�سف.
 -4درا�س��ة حممد يو�س��ف امل�س��يليم (: )1994بعنوان ” �أمناط القيادة يف املدار�س احلكومية يف
دولة الكويت “
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هدف ��ت الدرا�س ��ة �إىل التع ��رف على منط القي ��ادة ال�شائ ��ع يف املدار�س م ��ن وجهة نظر
املعلمني ،والتعرف على �أثر متغري كل م ��ن املنطقة التعليمية،واملرحلة التعليمية،ونوع املدر�سة
عل ��ى منط القي ��ادة الذي يتبع ��ه ناظر املدر�س ��ة .واتبع الباح ��ث املنه ��ج الو�صفي.كما طبقت
الدرا�س ��ة على عينة من ( )700معلم،ا�ستج ��اب منهم ( )536معلم ًا� ،أي بن�سبة ( .)%76ومت
بناء �أداة الدرا�سة ،وهي عبارة عن (ا�ستطالع ر�أي) يحتوي على ( )26عبارة ال�ستطالع عينة
الدرا�س ��ة حول النمط القيادي الذي يتبعه ناظر املدر�سة .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة
من النتائج �أهمها:
� .1إن النمط القيادي ال�شائع يف املدار�س احلكومية هو منط القيادة الدميقراطي،ويتلوه
النمط القيادي املت�ساهل ، ،و�أخري ًا النمط القيادي الأتوقراطي.
� .2إن معلم ��ي املرحلة الثانوية هم �أكرث الفئ ��ات تقدير ًا للنمط القيادي الدميقراطي ،يف
ح�ي�ن �أن معلمي املرحلة االبتدائية يرون �أن النمط ال�سائد هو النمط املت�ساهل،وقد انخف�ضت
متو�سطات اال�ستجابات بالن�سبة للنمط القيادي الأتوقراطي.
� .3أن املعلم�ي�ن �أك�ث�ر الفئ ��ات �إدراك ًا للنم ��ط القي ��ادي الدميقراط ��ي� ،أو املت�ساه ��ل من
املعلمات،ومبتو�سط ��ات عالي ��ة ،يف حني انخف�ض ��ت قيم متو�سطات اال�ستجاب ��ة بالن�سبة لنمط
القيادة الأتوقراطية.
� .4إن خربة املعلمني لي�س لها ت�أثري على الإح�سا�س بالنمط القيادي ال�شائع يف املدر�سة.
 -5درا�س��ـة حمم��د �آل ناجي،واحل�س��ن املفي��دي (: )1995بعنـ��وان ” الأمن��اط القيادية ملديري
املدار���س ،وعالقته��ا بالدافعية �إىل العم��ل ،كما يراها املعلم��ون واملعلمات يف حمافظة الأح�س��اء
التعليمية “

هدف ��ت الدرا�سة �إىلدرا�سة الأمناط القيادية لدى املدار� ��س ،وعالقتها بدافعية الإجناز
للمعلمني واملعلمات يف مراحل التعليم العام مبحافظة الأح�ساء التعليمية .واتبع الباحث املنهج
الو�صفي.وتكونت عينة الدرا�سة من ( )168معلمـ ًا ومعلمـة موزعيـن على مراحل التعليم املختلفة
(االبتدائ ��ي ،املتو�سطة ،والثانوي) مت اختيارهم بطريق ��ة ع�شوائية.وقد جمع الباحث بياناته
م ��ن خ�ل�ال ا�ستبانتني ،الأوىل لقيا�س الأمناط القيادية ،والثاني ��ة لقيا�س الدافعية �إىل العمل.
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وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج �أهمها:

�أن هن ��اك عالق ��ة �إيجابية ب�ي�ن النمط الدميقراط ��ي ،والدافعية �إىل العم ��ل ،و�أن هناك
عالق ��ة �سلبية ب�ي�ن الدافعية �إىل الإجناز والنم ��ط املت�ساهل والأتوقراط ��ي� ،أي كلما ا�ستُخدم
هذان النمطان تدنت الدافعية للإجناز.
 -6درا�س��ة اخلطي��ب و�أب��و فر�س��خ (: )1996بعنـ��وان ” الأمن��اط القيادي��ة ال�س��ائدة يف جامعة
الريموك والعلوم والتكنولوجيا الأردنية كما يراها �أع�ضاء هيئة التدري�س”

هدف ��ت الدرا�سة �إىل التعرف على الأمناط القيادية ال�سائدة يف جامعة الريموك والعلوم
والتكنولوجي ��ا كم ��ا يراها �أع�ضاء هيئة التدري�س .واتبع الباحث ��ان املنهج الو�صفي.كما �شملـت
عين ��ة الدرا�سة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة الريموك والعلوم والتكنولوجيا الأردنية .وقد
قام الباحثان با�ستخدام �أداة و�صف ال�سلوك القيـادي التي �صممها هالبيـن ( )1957وامل�سمـاة
)) (Leadership Behavior Description Questionnaire) LBDQبعد ترجمتها ،وحتتوي
ا�ستبانة و�صف ال�سلوك القيادي على ثالثني فقرة ،منها خم�س ع�شرة تقي�س ال�سلوك اخلا�ص
بو�ضع �إطار للعمل ،والأخرى تقي�س ال�سلوك اخلا�ص ببناء العالقات االجتماعية.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج �أهمها:

اهتم ��ام القادة يف جامعة الريموك والعلوم والتكنولوجيا ب�إنتاجية �أع�ضاء هيئة التدري�س
�أك�ث�ر من الرتكيز على بناء العالقات االجتماعية ،كما �أ�شارت الدرا�سة �إىل عدم وجود فروق
يف درج ��ة حتديد �أع�ضاء الهيئات التدري�سية للأمناط ال�سائ ��دة تعزى �إىل الرتب الأكادميية،
وذل ��ك يف �إجابتهم عل ��ى جمال املباد�أة يف و�ضع �إطار للعمل،و�أ�ش ��ارت الدرا�سة �إىل �أن القادة
يولون بعد االعتبارية �أهمية وا�ضحة ،ويعملون على مراعاة اجلانب الإن�ساين.
 -7درا�س��ة حمم��د ال�ص��اطوح ( 1417ه��ـ) 1996 /م بعن��وان النمط القيادي لر�ؤ�س��اء الأق�س��ام
وعالقت��ه بال��روح املعنوية لأع�ض��اء هيئ��ة التدري�س بكليات �إع��داد املعلمني يف اململك��ة العربية
ال�سعودية.

ا�ستهدف ��ت الدرا�سة التعرف على منط القيادة لر�ؤ�ساء الأق�سام وعالقته بالروح املعنوية
لأع�ض ��اء هيئ ��ة التدري� ��س بكلي ��ات �إعداد املعلم�ي�ن يف اململك ��ة العربية ال�سعودي ��ة من جانب،
وم ��ن جانب �آخر التعرف على مدى ت�أث�ي�ر النمط القيادي لر�ؤ�ساء الأق�س ��ام ،والروح املعنوية
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لأع�ض ��اء هيئة التدري�س مبتغريات الدرا�سة وهي :الرتبة العلمية والعمر واخلربة والتخ�ص�ص
واجلن�سية.
وق ��د ا�ستخدم يف تل ��ك الدرا�سة املنهج الو�صف ��ي التحليلي ،وتكون جمتم ��ع الدرا�سة من
جمي ��ع كليات �إعداد املعلمني يف اململكة العربي ��ة ال�سعودية وعددها ( )18كلية ،ت�ضم ()234
رئي� ��س ق�سم ،كما ت�ض ��م ( )1367ع�ضو هيئة تدري�س ،وكانت عين ��ة الدرا�سة عبارة عن عينة
ممثل ��ة وعدده ��ا ( )65رئي�س� � ًا ،بن�سبة ( )%28من ر�ؤ�س ��اء الأق�س ��ام ،و( )231ع�ضو ًا بن�سبة
( )%17من �أع�ضاء هيئة التدري�س.
وكانت �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ما يلي:

�	.1أن ر�ؤ�س ��اء الأق�سام بكليات �إع ��داد املعلمني باململكة العربية ال�سعودية يف ممار�ستهم
لل�سلوك القيادي مييلون �إىل االهتمام باجلانب الإن�ساين �أكرث من اجلانب الوظيفي.
�	.2أن م�ست ��وى درجة ال ��روح املعنوية لدى �أع�ضاء هيئة التدري� ��س مرتفع جتاه امل�ؤ�س�سة،
ويقل ذلك امل�ستوى جتاه الإدارة والزمالء.
ويف �ض ��وء هذه النتائ ��ج �أو�صى الباحث بتدري ��ب ر�ؤ�ساء الأق�سام عل ��ى ممار�سة ال�سلوك
القيادي ،وتوجيههم �إىل زيادة االهتمام بالعالقات الإن�سانية.
 -8درا�سة علي هجان (1417هـ) 1996 /م بعنوان ال�سلوك القيادي لر�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية
يف كليات املعلمني ال�سعودية كما يت�صوره ر�ؤ�ساء الأق�سام و�أع�ضا�ؤها.

�أجريت ه ��ذه الدرا�سة بهدف معرفة واقع ال�سلوك القي ��ادي لر�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية
يف كلي ��ات املعلمني ال�سعودية كما يراه ر�ؤ�ساء الأق�س ��ام و�أع�ضا�ؤها ،وحتديد ما �إذا كانت ر�ؤية
الأع�ض ��اء تختلف عن مثيالتها لدى ر�ؤ�ساء الأق�سام ،كما هدفت �إىل حتديد ما �إذا كانت ر�ؤية
كل من ر�ؤ�ساء الأق�سام والأع�ضاء تختلف باختالف بع�ض املتغريات.وتكونت عينة الدرا�سة من
( )40رئي�س ق�سم ،و( )230ع�ضو ًا يف �سبع كليات للمعلمني.
و�أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن ر�ؤ�ساء الأق�سام الأكادميية ميار�سون ال�سلوك القيادي ببعديه
الوظيف ��ي والإن�س ��اين ،و�أظهرت النتائ ��ج �أي�ض ًا �أن ر�ؤ�س ��اء الأق�سام و�ضع ��وا �سلوكهم القيادي
ببعديه الوظيفي والإن�ساين يف م�ستوى �أعلى من الر�ؤية املدركة عنهم من قبل الأع�ضاء.
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ويف �ضوء نتائج الدرا�سة �أو�صى الباحث بعقد اللقاءات بني ر�ؤ�ساء الأق�سام و�أع�ضاء هيئة
التدري�س ملناق�شة امل�س�ؤوليات واملهام الإدارية لر�ؤ�ساء الأق�سام ،وكذلك و�ضع معايري مو�ضوعية
تراع ��ي اختيار ر�ؤ�ساء الأق�س ��ام ،كما �أو�صى الباحث ب�ضرورة ت�شجيع رئي�س الق�سم للمبادرات
الرامية �إىل تطوير وظائف الق�سم يف جمايل تطوير البحث العلمي وخدمة املجتمع.
 -9درا�س��ة عبد ال�ص��مد الأغربي ( : )1997بعنـوان ” الأمناط القيادية ال�سائدة لدى عينة من
مديري ووكالء مدار�س التعليم العام باملنطقة ال�شرقية يف اململكة العربية ال�سعودية “

هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على الأمناط القيادية ملديري ووكالء مدار�س التعليم العام،
واتبع الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،وقد �شملت عينة الدرا�سة على ( )88مدير ًا ووكي ًال.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج �أهمها:

� .1أن النم ��ط ال�سائد بني مديري ووكالء بع�ض مدار�س التعليم العام هو منط امل�شاركة،
ومنط التفوي�ض ك�سائد �أول وذلك من وجهة نظرهم.
� .2أن النم ��ط القي ��ادي الأ�سا�سي وامل�سان ��د الأول يتبعه مدي ��رو ووكالء املدار�س الثانوية
عك�س النمط املتبع لدى مدير باملدار�س االبتدائية واملتو�سطة.
 -10درا�س��ة قرواين (: )1997بعنـوان " النمط القيادي لدى �إدارات اجلامعات الفل�س��طينية يف
ال�ضفة الغربية و�أثره على الر�ضا الوظيفي للعاملني فيها من وجهة نظرهم ".

هدفت الدرا�سة �إىل التعرف عل ��ى الأمناط القيادية ال�شائعة يف اجلامعات الفل�سطينية,
والتع ��رف عل ��ى �أثرالنمط القيادي على الر�ض ��ا الوظيفي للعاملني.وا�ستخ ��دم الباحث املنهج
الو�صفي التحليلي.ت�ضمنت �أداة الدرا�سة ا�ستبانتني :الأوىل لقيا�س الأمناط القيادية ،والثانية
لقيا�س الر�ضا الوظيفي .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج والتي من �أهمها:
� .1أن �أك�ث�ر الأمناط القيادي ��ة �شيوع ًا هو النمط الت�سيبي ،ث ��م النمط الدميقراطي على
ال�شبكة الإدارية
� .2أن النمط القيادي يزيد من الر�ضا الوظيفي لدى العاملني.
 -11درا�س��ة يو�سف ال�شبل (1420هـ) 1999 /م بعنوان العالقة بني الأ�سلوب القيادي لر�ؤ�ساء الأق�سام
العلمية وم�ستوى الأداء لأع�ضاء هيئة التدري�س يف الكليات التقنية باململكة العربية ال�سعودية.
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هدف ��ت هذه الدرا�سة �إىل التع ��رف على العالقة بني الأ�سلوب القي ��ادي لر�ؤ�ساء الأق�سام
العلمي ��ة وم�ستوى الأداء الوظيفي لأع�ضاء هيئة التدري� ��س يف الكليات التقنية باململكة العربية
ال�سعودية.وق ��د ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،وقام بدرا�سة جمتمع الدرا�سة كله
دون حتديد عينة ،حيث ا�شتمل على فئتني وهما:
 -1فئ ��ة ر�ؤ�س ��اء الأق�سام العلمية ،و�شم ��ل جميع �أفراد جمتمع الدرا�س ��ة وعددهم ()33
رئي�س ق�سم.
 -2فئ ��ة �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س و�شمل جمي ��ع �أفراد جمتمع الدرا�س ��ة وعددهم ()138
ع�ضو ًا.
وقد خل�صت الدرا�سة �إىل نتائج من �أهمها:

� -1أن الأ�سل ��وب القي ��ادي الفعلي لر�ؤ�ساء الأق�س ��ام العلمية يف الكلي ��ات التقنية باململكة
العربية ال�سعودية يتجه �إىل البعد الإن�ساين �أكرث من البعد الوظيفي.
� -2أن معظم ر�ؤ�ساء الأق�سام العلمية و�أع�ضاء هيئة التدري�س يف الكليات التقنية باململكة
العربي ��ة ال�سعودية ي ��رون �أن الأ�سلوب القيادي الذي ينبغي �أن يك ��ون بر�ؤ�ساء الأق�سام العلمية
والذي ينبغي �أن يعملوا به هو الأ�سلوب القيادي الدميقراطي.
هذا وقد ختمت الدرا�سة بعدد من التو�صيات كان �أهمها:
 -1االهتمام بتدريب ر�ؤ�ساء الأق�سام العلمية ،وذلك لتنمية الكفاءة الرتبوية.
 -2توجيهه ��م ملمار�س ��ة �أ�ساليب القيادة الرتبوية من خالل حتقي ��ق التوازن بني البعدين
الإن�ساين والوظيفي.
-3توجيهه ��م وحثه ��م على تطبي ��ق الأ�سلوب القي ��ادي ال�ش ��وري وفق ما متلي ��ه ال�شريعة
الإ�سالمية.
 -12درا�سة كفاية (�أبو عيدة2005( ،م) بعنوان الأمناط القيادية يف اجلامعات وانعكا�سها على
تفعيل �أداء العاملني

هدف ��ت الدرا�س ��ة �إىل التع ��رف عل ��ى الأمن ��اط القيادية الرتبوي ��ة ال�سائدة ل ��دى ر�ؤ�ساء
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الأق�س ��ام باجلامع ��ات الفل�سطيني ��ة يف حمافظ ��ة غزة.والك�شف ع ��ن �أثر متغ�ي�رات الدرا�سة
(اخلربة،ال�سن،م ��كان العمل) يف ت�صور �أع�ضاء هيئة التدري�س للأمناط القيادية لدى ر�ؤ�ساء
الأق�س ��ام باجلامعات الفل�سطيني ��ة مبحافظة غزة.والك�شف عن �أثر النم ��ط القيادي الرتبوي
ال�سائد لدى ر�ؤ�ساءالأق�سام باجلامعات الفل�سطينية يف حمافظة غزة على تفعيل �أداء �أع�ضاء
هيئة التدري�س من وجهة نظرهم.
وقد اتبعت الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي الذي يحاول و�صف الأمناط القيادية لر�ؤ�ساء
الأق�س ��ام يف اجلامع ��ات الفل�سطيني ��ة مو�ض ��وع الدرا�سة ,وا�شتم ��ل جمتمع الدرا�س ��ة على كل
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعات الفل�سطينية مبحافظة غزة (اجلامعة الإ�سالمية،جامعة
الأزهر،جامع ��ة الأق�صى،جامع ��ة القد�س املفتوحة) للعام الدرا�س ��ي ( )2005-2004والبالغ
عددهم  946مدر�س ًا �أكادميي ًا من خمتلف التخ�ص�صات وامل�ستوى الأكادميي وفق ًا لإح�صائيات
اجلامعات الفل�سطينية يف حمافظة غزة.
واختارت الباحثة عين ��ة الدرا�سة با�ستخدام العينة الطبقي ��ة الع�شوائية ،وا�شتملت عينة
الدرا�س ��ة على ( )178من �أع�ضاء هيئ ��ة التدري�س فى اجلامعات الفل�سطينية مبحافظة غزة،
�أي بن�سب ��ة  % 18.7م ��ن حج ��م املجتم ��ع الأ�صلي .قام ��ت الباحث ��ة ببن ��اء �أداة الدرا�سة وهي
اال�ستبانة ،وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �أن النمط الدميقراطي احتل املرتبة الأوىل لدى جميع
�أف ��راد الدرا�سة بوزن ن�سبي  ،% 69.56و�أن النم ��ط املت�ساهل احتل املرتبة الثانية بوزن ن�سبي
 ،% 51.36واحتل النمط الأتوقراطي املرتبة الثالثة ،والأخرية بوزن ن�سبي  , % 49.04وقدمت
الدرا�سة العديد من التو�صيات من �أهمها:
 -1ت�شجي ��ع القادة على امل�ضي قدم ًا يف ممار�س ��ة النمط الدميقراطي الرتباطه ارتباطا
موجب� � ًا بتفعي ��ل �أداء املر�ؤو�س�ي�ن ،واحلد م ��ن ممار�سة النمط�ي�ن الأتوقراط ��ي واملت�ساهل ما
�أمكن،وذلك الرتباطهما ال�سلبي بتفعيل �أداء املر�ؤو�سني.
 -2رفع كفاية ر�ؤ�ساء الأق�سام الإدارية،وم�ساعدتهم على تقبل الر�أي والر�أي الآخر.
 -3توزيع ال�صالحيات وامل�سئوليات على املر�ؤو�سني ،واحلر�ص على بناء مبد�أ ال�شورى يف
اتخاذ القرارات واالبتعاد عن اال�ستبداد بالر�أي والتع�صب له.
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 )13درا�س��ة (عب��د الرحمن2005 ،م) بعنوان :ال�س��لوك القيادي وعالقت��ه بالقدرة على اتخاذ
القرارات يف مواجهة بع�ض املواقف ال�ضاغطة لدى القياديني الرتبويني

هدف ��ت التعرف �إىل م�ست ��وى ال�سلوك القي ��ادي وعالقته بالقدرة على اتخ ��اذ القرار يف
املواق ��ف ال�ضاغطةل ��دى القياديني الرتبوي�ي�ن يف حمافظتي غ ��زة ,و�شمالها,واعتمد الباحث
املنه ��ج الو�صفي التحليلي ,وطبق عينة الدرا�سة عل ��ى ( )118مدير ومديرة ,و�أو�ضحت نتائج
الدرا�س ��ة �أن غالبية مديري حمافظتي غزة ,و�شمالها ,ميلكون م�ستويات مرتفعة من ال�سلوك
القي ��ادي ,والق ��درة على اتخ ��اذ القرار يف املواق ��ف ال�ضاغطة ,و�أو�صت الدرا�س ��ة با�ستخدام
الدميقراطية يف اتخاذ القرارات املرتبطة بالعمل .
 -14درا�س��ة (عب��د النا�ص��ر واّخ��رون2009 ،م) بعن��وان �:أمناط القي��ادة وفعالية �ص��نع القرار
بامل�ؤ�س�سة ,درا�سة حالة  -وحدة الربيد الوالئية ب�سكرة

هدف ��ت الدرا�س ��ة �إىل التع ��رف على �أف�ض ��ل �أمناط القي ��ادة (الدميقراط ��ي ,املت�ساهل,
الأوتوقراط ��ي) يف �صنع القرار بامل�ؤ�س�سة ,من خ�ل�ال درا�سة حالة تطبيقية على وحدة الربيد
الوالئي ��ة ب�سكرة ,واعتمدت الباحثة املنه ��ج الو�صفي التحليلي ,ومنهج درا�سة احلالة ,وتكونت
عينة الدرا�سة من عمال وحدة الربيد الوالئية ب�سكرة التابعة مل�ؤ�س�سة بريد اجلزائر من ()65
عامل و ولتحقيق �أهداف الدرا�سة مت ت�صميم ا�ستبانة تقي�س �أمناط القيادة �إ�ضافة �إىل قيا�س
م�ست ��وى مقاومة العاملني للقرار وفق مقيا�س ليكرت اخلما�سي  ,ومت التحقق من �صدق وثبات
اداة الدرا�سة حيث بلغت قيمة الثبات  .0.84وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية :
بل ��غ منط القيادة االوتوقراطية  , %23يف ح�ي�ن بلغ منط القيادة الدميقراطية � , %66أما
النمط املت�ساهل فقد بلغ هذا النمط  %11و وقد �أو�ضحت النتائج �إيجابية النمط الدميقراطي
على م�ستوى �صنع القرار بامل�ؤ�س�سة  ,وتو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من التو�صيات من �أهمها:
تعزيز النمط القيادي الدميقراطي ال�سائد بامل�ؤ�س�سة واالبتعاد عن النمطني الأوتوقراطي
واملت�ساه ��ل ,كما يجب على امل�ؤ�س�سة �إ�شراك العامل�ي�ن يف �صنع القرار بامل�ؤ�س�سة ما �أمكن لأنه
ي�ساهم يف تكوين العالقات االيجابية نحو القرار
 -15درا�س��ة (مغاري2009 ،م) بعنوان �:أمناط القيادة ال�س��ائدة يف مديري��ات الرتبية والتعليم
مبحافظات غزة وعالقتها ب�صنع القرار الرتبوي من وجهة نظر العاملني بها
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هدف ��ت الدرا�س ��ة �إىل التعرف على منط القي ��ادة ال�سائد لدى مدي ��ري الرتبية والتعليم
مبحافظ ��ات غ ��زة م ��ن وجهة نظر العامل�ي�ن يف املديري ��ات  ,ومدى ممار�سة مدي ��ري الرتبية
والتعليم ملراحل �صنع القرار الرتبوي  ,وكذلك �إىل معرفة العالقة بني �أمناط القيادة وعملية
�صن ��ع القرار الرتبوي لدى مدي ��ري الرتبية والتعليم ,واتبع الباح ��ث املنهج الو�صفي التحليلي
 ,م ��ن خ�ل�ال اعداد ا�ستبانت�ي�ن ,احداهما لتحديد من ��ط القيادة ال�سائ ��دة  ,والأخرى لقيا�س
م ��دى ممار�سة مدي ��ري الرتبية والتعليم ملراحل �صنع الق ��رار الرتبوي,وتكونت عينة الدرا�سة
م ��ن ( )180من ن ��واب مديري الرتبي ��ة والتعليم  ,ور�ؤ�س ��اء الأق�سام ,وامل�شرف�ي�ن الرتبويني ,
و�أ�سف ��رت الدرا�سة عن النتائ ��ج الآتية� :أن منط القيادة الدميقراطية هو النمط ال�سائد  ,يليه
النمط الرت�سلي ,ثم الأوتوقراطي,ومن �أهم ما تو�صلت الدرا�سة �إليه تبادل املديرين للخربات
الإدارية مع نظرائهم يف الدول املجاورة واملتقدمة.
الدرا�سات الأجنبية:
 -1درا�س��ة (:)Woodard, 1994بعنـ��وان ” الأمن��اط القيادي��ة ل��دى مدي��ري املدار���س
الو�سطى ،وعالقتها بدافعية املعلم نحو العمل “هدفت الدرا�سة �إىل:

 .1حتدي ��د الأمناط القيادية لدى مديري املدار�س الو�سط ��ى بوالية جورجيا يف الواليات
املتحدة الأمريكية.
 .2حتديد م�ستوى دافعية املعلم نحو العمل.

 .3الك�ش ��ف ع ��ن العالقة بني الأمن ��اط القيادية لدى مديري املدار� ��س الو�سطى ودافعية
املعلم نحو العمل.
واتب ��ع الباحث املنه ��ج الو�صفي,ومت تطبي ��ق الدرا�سة عل ��ى عينة قوامه ��ا ( )420معلم ًا
يعملون يف ( )10مدار�س و�سطى بوالية جورجيا يف الواليات املتحدة الأمريكية.وت�ضمنت �أداة
الدرا�سة ا�ستبانتني:الأوىل لو�صف ال�سلوك القيادي ،والثانية لقيا�س دافعية املعلم للعمل.
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ومن �أهم ما تو�صلت الدرا�سة له:
 .1وجود عالقة ارتباطية متو�سطة بني النمط القيادي ملدير املدر�سة،ودافعية املعلم نحو العمل.
� .2أعط ��ت الدرا�س ��ة دالل ��ة �إح�صائية �أن املعلمني يكون ��ون �أكرث دافعي ��ة لتطبيق �أهداف
برنامج املدر�سة الو�سطى عندما يعملون لدى مدير له قدرة عالية يف مهارات ال�سلوك القيادي.
 .3درا�س��ة ( ،)Wipps, 2001هدف ��ت الدرا�س ��ة �إىل التع ��رف على النمط القي ��ادي للر�ؤ�ساء
الأكادمييني ،والر�ضا الوظيفي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة جومان ( ,)Gumanواتبع
الباح ��ث املنهج الو�صفي .كما �شملت عينة الدرا�سة 150من �أع�ضاء هيئة التدري�س.وقد �صمم
الباح ��ث �أداة الدرا�سة،وه ��ي عبارة عن ا�ستبان ��ه لقيا�س الر�ضا الوظيفي لدى �أع�ض��اء هيئة
التدري�س.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج من �أهمها:

�.1أن �سلطة الرئي�س كانت �ضعيفة يف حني كانت املهام وا�ضحة .
 .2وجود ر�ضا وظيفي داخلي عايل.
� .3أن النمط الدميقراطي يزيد من الر�ضا الوظيفي لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س.

تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:

لق ��د تبني للباحثة بعد ا�ستعرا�ضها للدرا�سات ال�سابقة �أن �أمناط القيادة (الدميقراطي,
املت�ساه ��ل ,الأوتوقراطي) لها دور كبري يف ر�ضا العاملني �أن بع�ض تلك الدرا�سات ت�شابهت مع
الدرا�سة احلالية يف بع�ض اجلوانب ك�أمناط القيادة الثالث �أو �أداة الدرا�سة،يف حني �أن معظم
تل ��ك الدرا�سات اختلفت عن الدرا�س ��ة احلالية حيث تناولت الدرا�سات الأمناط القيادية لدى
مدي ��ري املدار�س �أو ر�ؤ�ساء الأق�س ��ام بالكليات  ,وما متيزت به الدرا�س ��ة احلالية �أنها تناولت
م�شريف وم�شرفات قطاع جهاز وزارة الرتبية والتعليم.
منهجية الدرا�سة:

ا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي الذي يحاول و�صف الأمناط القيادية ملديري
العم ��وم يف اجلهاز املرك ��زي بوزارة الرتبية والتعليم مو�ضوع الدرا�س ��ة ،ويقارن ويف�سر ويق ّوم
�أم ًال يف التو�صل �إىل تعميمات ذات معنى يزيد بها ر�صيد املعرفة عن مو�ضوع الدرا�سة ،وهذا
املنه ��ج ينفذ من احلا�ض ��ر �إىل درا�سة املا�ضي لهذا املو�ض ��وع دون اال�ستغراق فيه لأخذ العظة
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والع�ب�رة ،ثم تب�صر احلا�ضر لت�شخي� ��ص جوانب القوة والق�صور فيه ،ث ��م ينفذ �إىل امل�ستقبل
ومتطلباته و�إمكانياته ،ثم التنب�ؤ مبا �سي�ؤول �إليه �أمر مو�ضوع الدرا�سة يف املراحل التالية.
جمتمع الدرا�سة:

ا�شتم ��ل جمتم ��ع الدرا�سة عل ��ى امل�شرف�ي�ن الرتبوي�ي�ن يف (� )15إدارة عامة م ��ن �إدارات
العم ��وم باجلهاز املركزي ب ��وزارة الرتبية والتعلي ��م للعام الدرا�س ��ي ( )2012-2011والبالغ
عدده ��م( )207منه ��م م ��ن امل�شرف�ي�ن  ,و( )192م ��ن امل�شرفات،و�إجم ��ايل ( )399م�شرف ًا
وم�شرفة موزعة وفق اجلدول رقم (.)1
جدول رقم ()1
يبني توزيع جمتمع الدرا�سة
م

نوع الإدارة العامة

1
2
3
4
5
6
7

الإدارة العامة للن�شاط الطالبي
الإدارة العامة للموهوبني/املوهوبات
الإدارة العامة للبحوث
الإدارة العامة للمناهج
الإدارة العامة للإ�شراف الرتبوي
الإدارة العامة للرتبية اخلا�صة
الإدارة العامة للتدريب
الإدارة العامة للتعليم الأهلي
والأجنبي
الإدارة العامة للتوعية الإ�سالمية
الإدارة العامة للتوجيه والإر�شاد
الإدارة العامة لتعليم الكبريات
الإدارة العامة للتقومي
الإدارة العامة لريا�ض الأطفال
الإدارة العامة االختبارات والقبول
الإدارة العامة للجودة ال�شاملة
املجموع

8
9
10
11
12
13
14
15

حجم جمتمع الدرا�سة من حجم جمتمع الدرا�سة من
امل�شرفني الرتبويني (بنني) امل�شرفات الرتبويات(بنات)
25
22
7
9
9
7
15
40
26
40
16
29
15
13
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6
9
6
8
3
6
207

10
15
4
10
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13
9
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عينة الدرا�سة :

اخت ��ارت الباحث ��ة عينة الدرا�س ��ة با�ستخدام العين ��ة الع�شوائية للم�شرف�ي�ن وامل�شرفات،
وا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )52من امل�شرفني الرتبويني ,و( )79من امل�شرفات الرتبويات
في ��الإدارات العم ��وم باجلهاز املركزي ب ��وزارة الرتبية والتعليم ،بواقع م ��ن � 5إىل  9م�شرف/
وم�شرف ��ة يف كل �إدارة عامة,وبلغ العدد الإجمال للعينة( )131م�شرف ًا وم�شرفة عموم ,موزعة
وفق اجلدول رقم (.)2
جدول رقم ()2
يبني توزيع عينة الدرا�سة
م

نوع الإدارة العامة

1

الإدارة العامة للن�شاط الطالبي
الإدارة العامة للموهوبني/
املوهوبات
الإدارة العامة للبحوث
الإدارة العامة للمناهج
الإدارة العامة للإ�شراف الرتبوي
الإدارة العامة للرتبية اخلا�صة
الإدارة العامة للتدريب
الإدارة العامة للتعليم الأهلي
والأجنبي
الإدارة العامة للتوعية الإ�سالمية
الإدارة العامة للتوجيه والإر�شاد
الإدارة العامة لتعليم الكبريات
الإدارة العامة للتقومي
الإدارة العامة لريا�ض الأطفال
الإدارة العامة االختبارات والقبول
الإدارة العامة للجودة ال�شاملة
املجموع

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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حجم العينة من امل�شرفني
الرتبويني (بنني)
9

حجم العينة من امل�شرفات
الرتبويات (بنات)
7

4

5

4
3
5
7
2

6
2
7
5
6

5

6

5
5
3
----52

7
4
4
5
6
4
5
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�أداة الدرا�سة:

بع ��د االطالع على بع� ��ض الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابق ��ة املتعلقة مب�شكلة الدرا�سة,
وج ��دت الباحث ��ة �أداة منا�سبة ج ��د ًا ملو�ضوع الدرا�سة وه ��ي اال�ستبانة املعدة م ��ن قبل (كفاية
يو�س ��ف �أب ��و عي ��دة) ملالئمتها له ��دف البحث,مع �إج ��راء بع� ��ض التعديالت الطفيف ��ة عليها،
وتعديله ��ا مب ��ا يتنا�سب مع مو�ضوع الدرا�سة احلالية,كتعدي�ل�ات يف �صياغة العبارات ,وحذف
العناوي ��ن الفرعية التي تو�ضح نوع منط العب ��ارات للمفحو�ص ,تقلي�ص �أعداد العبارات ,ومن
�أج ��ل الت�أك ��د من �صدق الأداة مت عر�ضه ��ا على جمموعة من املحكم�ي�ن والبالغ عددهم ()5
حمكم�ي�ن مو�ضحة يف امللحق رقم ( .)2وا�ستخدم معيار ليكرت اخلما�سي يف قيا�س الإجابات
عن فقرات اال�ستبانة وتنح�صر الإجابات امل�ستخدمة كالتايل 5( :بدرجة كبرية جد ًا 4 ،بدرجة
كب�ي�رة 3 ،بدرجة متو�سطة 2 ،بدرجة قليل ��ة 1 ،بدرجة قليلة جد ًا) ،وقد ق�سمت اال�ستبانة �إىل
ق�سمني :
الق�سم الأول يتكون من ثالث فقرات من الأ�سئلة الدميوغرافية وهي:
ن ��وع الإدارة العامةباجله ��از املركزي يف وزارة الرتبية والتعليم ،العمر ( �أقل من  ،30من
�،45 -30أكرب من  ،)45اخلربة ( :من �5-1سنوات ف�أقل�10-6 ،سنوات،من�11سنة ف�أكرث).
والق�س ��م الث ��اين يتك ��ون من 59فق ��رة تقي�س �أمناط القي ��ادة ملديري العم ��وم يف اجلهاز
املركزي بوزارة الرتبية والتعليم.
�صدق وثبات الأداة :
� -صدق �أداة الدرا�سة:

مت الت�أكد من �صدق اال�ستبيان بطريقتني:

– ال�صدق الظاهري للأداة :

للتع ��رف على م ��دى �ص ��دق �أداة الدرا�سة يف قيا�س م ��ا و�ضعت لقيا�س ��ه مت عر�ضها على
جمموعة من املحكمني،والبالغ عددهم ( )5حمكمني ,ويف �ضوء �آرائهم قامت الباحثة ب�إعداد
�أداة هذه الدرا�سة ب�صورتها النهائية.
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– �صدق االت�ساق الداخلي للأداة :

بعد الت�أكد من ال�ص ��دق الظاهري لأداة الدرا�سة قامت الباحثةبتطبيقها ميداني ًا ،وعلى
بيان ��ات العين ��ة قام ��ت الباحثة بح�ساب معام ��ل االرتباط بري�س ��ون ملعرفة ال�ص ��دق الداخلي
لال�ستبان ��ة ،حي ��ث مت ح�س ��اب معامل االرتب ��اط بني درجة كل عب ��ارة من عب ��ارات اال�ستبانة
بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي �إليه العبارة كما تو�ضح ذلك اجلداول التالية:
اجلدول رقم ()3
معامالت ارتباط بري�سون لعبارات املحور الأول بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة
1
4
8
11
12
13
14
22
25
28

معامل االرتباط باملحور
**0.778
**0.681
**0.587
**0.769
**0.757
**0.763
**0.766
**0.372
**0.562
*0.216

رقم العبارة
31
32
34
35
40
43
45
46
48
50

معامل االرتباط باملحور
**0.583
**0.637
**0.716
**0.756
**0.628
**0.413
**0.364
**0.695
**0.309
**0.573

يالحظ ** دال عند مستوى الداللة  0.01فأقل يالحظ * دال عند مستوى الداللة  0.05فأقل.

اجلدول رقم ()4
معامالت ارتباط بري�سون لعبارات املحور الثاين بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة
2
5
9
15
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معامل االرتباط باملحور
**0.536
**0.528
**0.637
**0.847

رقم العبارة
36
41
44
47

معامل االرتباط باملحور
**0.561
**0.479
**0.445
**0.513
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**

16
23
26
29
30
33

49
51
52
55
56
57

0.552
0.452
**0.541
**0.559
**0.807
**0.536
**

**

0.330
**0.344
**0.663
**0.700
*0.220
**0.517

يالحظ ** دال عند مستوى الداللة  0.01فأقل يالحظ * دال عند مستوى الداللة  0.05فأقل.

اجلدول رقم ()5
معامالت ارتباط بري�سون لعبارات املحور الثالث بالدرجة الكلية للمحور
رقم العبارة
3
6
7
10
17
18
19
20
21
24

معامل االرتباط باملحور
**0.477
**0.460
**0.300
**0.711
**0.534
**0.507
**0.480
**0.595
**0.498
**0.467

رقم العبارة معامل االرتباط باملحور
**0.656
27
**0.642
37
**0.596
38
**0.702
39
**0.620
42
**0.740
53
**0.774
54
**0.678
58
**0.736
59
-

يالحظ ** دال عند مستوى الداللة  0.01فأقل.

يت�ض ��ح م ��ن اجل ��دول رق ��م (� ) 5–3أن قيم معامل ارتب ��اط كل عبارة م ��ن العبارات مع
حماوره ��ا موجبة ودالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )0.01ف�أقل �أو (  ) 0.05ف�أقل مما
يدل على �صدق ات�ساقها مع حماورها.
ثبات �أداة الدرا�سة:

لقيا�س مدى ثبات �أداة الدرا�سة (اال�ستبانة) ا�ستخدمت الباحثة (معادلة �ألفا كرونباخ)
)) (Cronbach's Alpha (αللت�أك ��د م ��ن ثب ��ات �أداة الدرا�س ��ة ،واجلدول رق ��م ( )4يو�ضح
معامالت ثبات �أداة الدرا�سة.
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جدول رقم ()6
معامل �ألفا كرونباخ لقيا�س ثبات �أداة الدرا�سة
عدد العبارات
حماور اال�ستبانة
20
املحور الأول
20
املحور الثاين
19
املحور الثالث
59
الثبات العام

ثبات املحور
0.7826
0.7242
0.8296
0.7758

يت�ض ��ح من اجل ��دول رقم (� )6أن معامل الثبات العام عال حي ��ث بلغ (  ) 0.7758وهذا يدل
عل ��ى �أن اال�ستبان ��ة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ميكن االعتم ��اد عليها يف التطبيق امليداين
للدرا�سة
� -أ�ساليب املعاجلة الإح�صائية :

لتحقيق �أهداف الدرا�سة وحتليل البيانات التي مت جتميعها ،فقد مت ا�ستخدام العديد من
الأ�سالي ��ب الإح�صائية املنا�سبة با�ستخدام احلزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية Statistical
 Package for Social Sciencesوالت ��ي يرم ��ز لها اخت�ص ��ار ًا بالرمز ( .)SPSSوذلك بعد
�أن مت ترمي ��ز و�إدخ ��ال البيانات �إىل احلا�سب الآيل ،ولتحديد ط ��ول خاليا املقيا�س اخلما�سي
(احل ��دود الدني ��ا والعلي ��ا) امل�ستخدم يف حم ��اور الدرا�سة ،مت ح�ساب امل ��دى(  ،)4=1-5ثم
تق�سيم ��ه على ع ��دد خاليا املقيا�س للح�صول على طول اخللي ��ة ال�صحيح �أي( )0.80 =5/4
بع ��د ذلك مت �إ�ضاف ��ة هذه القيمة �إىل �أقل قيم ��ة يف املقيا�س ( �أو بداي ��ة املقيا�س وهي الواحد
ال�صحيح) وذلك لتحديد احلد الأعلى لهذه اخللية ،وهكذا �أ�صبح طول اخلاليا كما ي�أتي :
• من � 1إىل  1.80ميثل (بدرجة قليلة جد ًا) نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قيا�سه.
• من � 1.81إىل  2.60ميثل (بدرجة قليلة) نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قيا�سه.
• من � 2.61إىل  3.40ميثل (بدرجة متو�سطة) نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قيا�سه.
• من � 3.41إىل  4.20ميثل (بدرجة كبرية) نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قيا�سه.
• م ��ن � 4.21إىل  5.00ميث ��ل (بدرجة كب�ي�رة جد ًا) نحو كل عبارة باخت�ل�اف املحور املراد
قيا�سه.
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وبعد ذلك مت ح�ساب املقايي�س الإح�صائية التالية :

 .1التك ��رارات والن�سب املئوي ��ة للتعرف على اخل�صائ�ص ال�شخ�صي ��ة والوظيفية لأفراد
عينة الدرا�سة ،وحتديد ا�ستجابات �أفرادها جتاه عبارات املحاور الرئي�سة التي تت�ضمنها �أداة
الدرا�سة.
 .2املتو�س ��ط احل�ساب ��ي املوزون (املرج ��ح) "  " Weighted Meanوذل ��ك ملعرفة مدى
ارتف ��اع �أو انخفا�ض ا�ستجابات �أفراد الدرا�سة عل ��ى كل عبارة من عبارات متغريات الدرا�سة
الأ�سا�سية ،مع العلم ب�أنه يفيد يف ترتيب العبارات ح�سب �أعلى متو�سط ح�سابي موزون.
 .3املتو�س ��ط احل�ساب ��ي "  " Meanوذلك ملعرفة م ��دى ارتفاع �أو انخفا� ��ض ا�ستجابات
�أف ��راد الدرا�سة عن املحاور الرئي�سة (متو�سط متو�سط ��ات العبارات) ،مع العلم ب�أنه يفيد يف
ترتيب املحاور ح�سب �أعلى متو�سط ح�سابي.
 .4مت ا�ستخ ��دام االنح ��راف املعي ��اري " "Standard Deviationللتع ��رف عل ��ى مدى
انح ��راف ا�ستجابات �أفراد الدرا�س ��ة لكل عبارة من عبارات متغ�ي�رات الدرا�سة ،ولكل حمور
م ��ن املحاور الرئي�سة عن متو�سطها احل�سابي .ويالحظ �أن االنحراف املعياري يو�ضح الت�شتت
يف ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة لكل عبارة من عبارات متغريات الدرا�سة� ،إىل جانب املحاور
الرئي�سة ،فكلما اقرتبت قيمته من ال�صفر تركزت اال�ستجابات ،وانخف�ض ت�شتتها بني املقيا�س.
حتليل نتائج الدرا�سة:

�أوال  :و�صف �أفراد الدرا�سة :
جدول رقم ()7
توزيع �أفراد الدرا�سة وفق متغري الإدارة

الإدارة
الإدارة العامة للن�شاط الطالبي
الإدارة العامة للموهوبات
الإدارة العامة للبحوث
الإدارة العامة للمناهج
الإدارة العامة للإ�شراف الرتبوي
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16
9
10
5
12

الن�سبة
12.3
6.9
7.7
3.8
9.2
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التكرار
12
8
11
12
9
7
5
6
4
4
130

الإدارة
الإدارة العامة للرتبية اخلا�صة
الإدارة العامة للتدريب
الإدارة العامة للتدريب الأجنبي والأهلي
الإدارة العامة للتوعية الإ�سالمية
الإدارة العامة للتوجيه والإر�شاد
الإدارة العامة لتعليم الكبريات
الإدارة العامة للتقومي
الإدارة العامة لريا�ض الأطفال
الإدارة العامة االختبارات والقبول
الإدارة العامة للجودة ال�شاملة
املجموع

الن�سبة
9.2
6.2
8.5
9.2
6.9
5.4
3.8
4.6
3.1
3.1
%100

يت�ضح من اجلدول رقم ( � ) 7أن ( )16من �أفراد الدرا�سة ميثلون ما ن�سبته  %12.3من
�إجمايل �أفراد الدرا�سة م�سمى �إدارتهم الإدارة العامة للن�شاط الطالبي وهم الفئة الأكرث من
�أفراد الدرا�سة ،بينما ( )12منهم ميثلون ما ن�سبته  %9.2من �إجمايل �أفراد الدرا�سة م�سمى
�إدارته ��م الإدارة العام ��ة للإ�شراف الرتبوي ،مقابل ( )12منه ��م ميثلون ما ن�سبته  %9.2من
�إجم ��ايل �أفراد الدرا�س ��ة م�سمى �إدارتهم الإدارة العامة للرتبية اخلا�صة ,و ( )6منهم ميثلون
ما ن�سبته  %4.6من �إجمايل �أفراد الدرا�سة م�سمى �إدارتهم الإدارة العامة لريا�ض الأطفال ,و
( )5منهم ميثلون ما ن�سبته  %3.8من �إجمايل �أفراد الدرا�سة م�سمى �إدارتهم الإدارة العامة
للمناه ��ج ,و( )4منه ��م ميثلون ما ن�سبت ��ه  %3.1من �إجمايل �أفراد الدرا�س ��ة م�سمى �إدارتهم
الإدارة العامة للجودة ال�شاملة.
جدول رقم ()8
توزيع �أفراد الدرا�سة وفق متغري العمر
العمر
�أقل من 30
من � 30إىل 45
�أكرب من � 45سنة
املجموع
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التكرار
1
78
51
130

الن�سبة
0.8
60.0
39.2
%100
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يت�ض ��ح م ��ن اجلدول رقم (� )8أن ( )78من �أفراد الدرا�سة ميثلون ما ن�سبته  %60.0من
�إجم ��ايل �أفراد الدرا�سة �أعمارهم من � 30إىل � 40سن ��ة وهم الفئة الأكرث من �أفراد الدرا�سة،
بينم ��ا ( )51منهم ميثل ��ون ما ن�سبته  %39.2من �إجمايل �أف ��راد الدرا�سة �أعمارهم �أكرب من
� 45سن ��ة ،مقاب ��ل ( )1منهم ميثل ما ن�سبته  %0.8من �إجم ��ايل �أفراد الدرا�سة عمره �أقل من
� 30سنة .

اخلربة
من 5 – 1
من 10 – 6
من � 11سنة ف�أكرث
املجموع

جدول رقم ()9
توزيع �أفراد الدرا�سة وفق متغري اخلربة
التكرار
2
6
122
130

الن�سبة
1.5
4.6
93.8
%100

يت�ض ��ح م ��ن اجلدول رق ��م (� )9أن ( )122من �أف ��راد الدرا�سة ميثلون م ��ا ن�سبته  %93.8من
�إجم ��ايل �أفراد الدرا�سة خربتهم م ��ن � 11سنة ف�أكرث ،وهم الفئة الأكرث م ��ن �أفراد الدرا�سة،
بينم ��ا ( )6منه ��م ميثلون ما ن�سبت ��ه  %4.6من �إجمايل �أفراد الدرا�س ��ة خربتهم من 10 – 6
�سن ��وات ،مقابل ( )2منهم ميثالن ما ن�سبته  %1.5م ��ن �إجمايل �أفراد الدرا�سة خربتهم من
� 5 – 1سنوات .
ثاني ًا  :النتائج املتعلقة ب�أ�سئلة الدرا�سة -:

ال�س�ؤال الرئي�س للدرا�سة :ما هي �أمناط القيادة ال�سائدة لدى مديري العموم باجلهاز
املركزي وانعكا�ساتها على تفعيل �أداء العاملني من امل�شرفني الرتبويني ؟
 -1النمط الدميقراطي

للتع ��رف عل ��ى النم ��ط الدميقراط ��ي ال�سائد لدى مدي ��ري العموم باجله ��از املركزي
وانعكا�سات ��ه عل ��ى تفعيل �أداء العاملني من امل�شرفني الرتبوي�ي�ن مت ح�ساب التكرارات والن�سب
املئوي ��ة واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتب ال�ستجابات �أفراد الدرا�سة على
عبارات حمور النمط الدميقراطي ،وجاءت النتائج كما يو�ضحها اجلدول التايل:
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جدول رقم ()10
ا�ستجابات �أفراد الدرا�سة على عبارات حمور النمط الدميقراطي مرتبة تنازلي ًا ح�سب
متو�سطات املوافقة
التكرار
رقم
العبارة

8

32

1

34

46

116

درجة املوافقة
بدرجة
كبرية
جداً
78

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة جداً

32

11

6

3

%

60.0

24.6

8.5

4.6

2.3

ك

58

34

24

10

4

%

44.6

26.2

18.5

7.7

3.1

ك

47

46

26

6

5

%

36.2

35.4

20.0

4.6

3.8

ك

45

50

23

6

6

%

34.6

38.5

17.7

4.6

4.6

ك

48

39

25

13

5

%

36.9

30.0

19.2

10.0

3.8

العبارة

الن�سبة
%

ي�ستخدم
العبارات
الطيبة يف
حواره
يزيد من
فاعلية
العمل
بالت�شجيع
والتحفيز
يعمل مع
امل�شرف بروح
الفريق
يو�ضح
للم�شرفني
الدور الذي
يجب القيام
به يف الإدارة
العامة
يحث
امل�شرفني
على التعاون
واالحرتام
املتبادل

ك

بدرجة بدرجة
كبرية متو�سطة

املتو�سط االنحراف
الرتبة
احل�سابي املعياري

4.35

4.02

3.95

3.94

3.86

0.979

1.107

1.048

1.062

1.140

1

2

3

4

5
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التكرار
رقم
العبارة

35

13

4

12

11

درجة املوافقة
بدرجة
كبرية
جداً
42

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة جداً

38

29

16

5

%

32.3

29.2

22.3

12.3

3.8

ك

33

46

28

17

6

%

25.4

35.4

21.5

13.1

4.6

ك

30

44

34

18

4

%

23.1

33.8

26.2

13.8

3.1

ك

27

47

36

16

4

%

20.8

36.2

27.7

12.3

3.1

ك

30

47

29

15

9

%

23.1

36.2

22.3

11.5

6.9

العبارة

الن�سبة
%

يو�ضح
�أهداف
الإدارة
العامة
و�سيا�ساتها
للم�شرفني
يوفر املناخ
الرتبوي
ال�سليم
يف الإدارة
العامة
للقيام باملهام
والأعمال
املطلوبة
منهم
ي�شجع
احلاجات
ال�شخ�صية
للم�شرفني
يف�سح
املجال �أمام
امل�شرفني
ملعرفة ما
يتوقع منهم
يوزع
الأعمال
واملهام وفقاً
ملبد�أ الكفاءة
وتكاف�ؤ
الفر�ص

ك

بدرجة بدرجة
كبرية متو�سطة
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املتو�سط االنحراف
الرتبة
احل�سابي املعياري

3.74

3.64

3.60

3.59

3.57

1.152

1.134

1.083

1.047

1.168

6

7

8

9

10
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التكرار
رقم
العبارة

14

43

36

34

16

11

%

25.4

27.7

26.2

12.3

8.5

ك

18

31

43

24

14

%

13.80

23.8

33.1

18.5

10.8

%

6.2

14.6

34.6

28.5

16.2

ك

8

19

45

37

21

ك

6

17

52

32

23

%

4.6

13.1

40.0

24.6

17.7

ك

2

6

39

47

36

%

1.5

4.6

30.0

36.2

27.7

العبارة
يعطى
الفر�صة
والوقت
لتبادل
اخلربات بني
العاملني
يف الإدارة
العامة
والإدارات
الأخرى
يتيح
الفر�صة
للم�شرفني
للم�شاركة
يف الدورات
وح�ضور
امل�ؤمترات
املت�صلة
بعملهم

ك

40

22

ي�ضع
اقرتاحات
امل�شرفني
مو�ضع
التنفيذ

28

يحبب العمل
للم�شرفني

118

بدرجة
كبرية
جداً
33

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة جداً

الن�سبة
%

يتعامل
بعدالة
ومو�ضوعية
مع امل�شرفني

درجة املوافقة
بدرجة بدرجة
كبرية متو�سطة

املتو�سط االنحراف
الرتبة
احل�سابي املعياري

3.49

3.12

2.66

1.234

1.185

1.104

11

12

13

2.62

1.066

14

2.16

0.938

15
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التكرار
رقم
العبارة

25

45

48

50

31

بدرجة
كبرية
جداً
2

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة جداً

7

42

37

42

%

1.5

5.4

32.3

28.5

32.3

ك

6

6

27

28

63

%

4.6

4.6

20.8

21.5

48.5

ك

5

7

24

31

63

%

3.8

5.4

18.5

23.8

48.5

ك

6

9

20

15

80

%

4.6

6.9

15.4

11.5

61.5

ك

5

5

15

22

83

%

3.8
3.8
املتو�سط العام

11.5

16.9

63.8

العبارة

الن�سبة
%

ي�سعى �إىل
�إ�شراك
امل�شرفني
يف اتخاذ
القرارات
ي�سعى �إىل
رفع الروح
املعنوية
للم�شرفني
يتجنب
مواجهة
امل�شرفني
ب�أخطائهم
�أمام
زمالئهم
يفو�ض جزءاً
من �سلطاته
الإدارية
للم�شرفني

ك

ي�شيد
بالأعمال
املمتازة

درجة املوافقة
بدرجة بدرجة
كبرية متو�سطة

املتو�سط االنحراف
الرتبة
احل�سابي املعياري

2.15

0.992

16

1.95

1.140

17

1.92

1.82

1.67
3.09

18

1.111

19

1.199

20

1.074
0.415

م ��ن خ�ل�ال النتائج املو�ضح ��ة �أعاله يت�ض ��ح �أن �أف ��راد الدرا�س ��ة موافقون عل ��ى النمط
الدميقراط ��ي ال�سائد لدى مديري العموم باجله ��از املركزي ينعك�س على تفعيل �أداء العاملني
م ��ن امل�شرفني الرتبوي�ي�ن بدرجة متو�سطة مبتو�سط ( 3.09م ��ن  )5.00وهو متو�سط يقع يف
الفئ ��ة الثالثة من فئات املقيا�س اخلما�سي (م ��ن � 2.61إىل  )3.40وهي الفئة التي ت�شري �إىل
خيار املوافقة"بدرجة متو�سطة " بالن�سبة لأداة الدرا�سة.
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ويت�ض ��ح من خ�ل�ال النتائج املو�ضحة �أعاله �أن هن ��اك تفاوت ًا يف موافق ��ة �أفراد الدرا�سة
عل ��ى النم ��ط الدميقراطي  ،حيث تراوحت متو�سطات موافقته ��م مابني ( � 1.67إىل )4.35
وهي متو�سطات ترتاوح ما بني الفئتني الأوىل واخلام�سة من فئات املقيا�س اخلما�سي ،واللتان
ت�شريان �إىل املوافقة بـ( درجة كبرية جد ًا -بدرجة قليلة جد ًا ) بالن�سبة لأداة الدرا�سة  ،حيث
يت�ض ��ح من النتائ ��ج �أن �أفراد الدرا�سة موافقون على �أن عبارة واحدة من النمط الدميقراطي
بدرج ��ة كب�ي�رة جد ًا تتمثل يف العبارة رقم (  ) 8وه ��ي "ي�ستخدم العبارات الطيبة يف حواره "
مبتو�سط ( 4.35من .)5
كما يت�ضح من النتائج �أن �أفراد الدرا�سة موافقون على �أن ع�شرعبارات من حمور النمط
الدميقراط ��ي بدرجة كبرية ،و�أبرزها تتمث ��ل يف العبارات رقم ( )35 , 46 , 34 , 1 ،32والتي
مت ترتيبها تنازلي ًا ح�سب موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة كبرية كالتايل:
 .1ج ��اءت العب ��ارة رقم (  ) 32وه ��ي "يزيد من فاعلي ��ة العمل بالت�شجي ��ع والتحفيز "
باملرتبة الأوىل من حيث موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة كبرية مبتو�سط (  4.04من .)5
 .2ج ��اءت العبارة رقم ( )1وهي"يعمل مع امل�شرف ب ��روح الفريق " باملرتبة الثانية من
حيث موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة كبرية مبتو�سط ( 3.95من .)5
 .3ج ��اءت العبارة رق ��م ( )34وهي"يو�ض ��ح للم�شرفني الدور الذي يج ��ب القيام به يف
الإدارة العامة " باملرتبة الثالثة من حيث موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة كبرية مبتو�سط
( 3.94من .)5
 .4ج ��اءت العبارة رق ��م ( )46وهي"يحث امل�شرفني على التع ��اون واالحرتام املتبادل "
باملرتبة الرابعة من حيث موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة كبرية مبتو�سط ( 3.86من.)5
 .5ج���اءت العبارة رق���م ( )35وهي"يو�ضح �أهداف الإدارة العام���ة و�سيا�ساتها
للم�شرف�ي�ن" باملرتبة اخلام�سة من حيث موافقة �أف���راد الدرا�سة عليها بدرجة كبرية
مبتو�سط ( 3.74من.)5
بينم ��ا يت�ض ��ح من النتائج �أن �أف ��راد الدرا�سة موافقون على �أن ث�ل�اث عبارات من حمور
النم ��ط الدميقراطي بدرجة متو�سطة ،و�أبرزها تتمثل يف العبارات رقم ( )22 , 40 ،43والتي
120
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مت ترتيبها تنازلي ًا ح�سب موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة متو�سطة كالتايل:
 .1ج ��اءت العب ��ارة رقم ( )43وه ��ي "يتيح الفر�ص ��ة للم�شرفني امل�شارك ��ة يف الدورات
وح�ض ��ور امل�ؤمترات املت�صلة بعملهم " باملرتبة الأوىل من حي ��ث موافقة �أفراد الدرا�سة عليها
بدرجة متو�سطة مبتو�سط (  3.12من .) 5
 .2ج ��اءت العبارة رق ��م ( )40وهي"يتعامل بعدالة ومو�ضوعية م ��ع امل�شرفني " باملرتبة
الثانية من حيث موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة متو�سطة مبتو�سط ( 2.66من .)5
 .3جاءت العبارة رق ��م ( )22وهي"ي�ضع اقرتاحات امل�شرفني مو�ضع التنفيذ " باملرتبة
الثالثة من حيث موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة متو�سطة مبتو�سط ( 2.62من .)5
ويت�ضح من النتائج �أن �أفراد الدرا�سة موافقون على �أن خم�س عبارات من حمور النمط
الدميقراط ��ي بدرج ��ة قليل ��ة ،وتتمث ��ل يف العب ��ارات رق ��م ( )50 , 48 , 45 , 25 ،28والتي مت
ترتيبها تنازلي ًا ح�سب موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة قليلة كالتايل:
 .1ج ��اءت العبارة رقم ( )28وهي "يحب ��ب العمل للم�شرفني " باملرتبة الأوىل من حيث
موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة قليلة مبتو�سط (  2.16من .) 5
 .2ج ��اءت العبارة رقم ( )25وهي"ي�سعى �إىل �إ�ش ��راك امل�شرفني يف اتخاذ القرارات "
باملرتبة الثانية من حيث موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة قليلة مبتو�سط ( 2.15من .)5
 .3ج ��اءت العبارة رقم ( )45وهي"ي�سعى �إىل رفع ال ��روح املعنوية للم�شرفني " باملرتبة
الثالثة من حيث موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة قليلة مبتو�سط ( 1.95من .)5
 .4جاءت العب���ارة رقم ( )48وهي"يتجنب مواجه���ة امل�شرفني ب�أخطائهم �أمام
زمالئه���م " باملرتب���ة الرابعة من حي���ث موافقة �أف���راد الدرا�سة عليه���ا بدرجة قليلة
مبتو�سط ( 1.92من.)5
 .5جاءت العبارة رقم ( )50وهي"يفو�ض جزء ًا من �سلطاته الإدارية للم�شرفني"
باملرتب���ة اخلام�سة م���ن حيث موافق���ة �أفراد الدرا�س���ة عليها بدرج���ة قليلة مبتو�سط
( 1.82من.)5
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ويت�ض ��ح م ��ن النتائ ��ج �أن �أف ��راد الدرا�س ��ة موافق ��ون على �أن عب ��ارة واحدة م ��ن النمط
الدميقراطي بدرجة قليلة جد ًا تتمثل يف العبارة رقم (  ) 31وهي "ي�شيد بالأعمال املمتازة "
مبتو�سط ( 1.67من .)5
 -2النمط الأوتوقراطي
للتع ��رف عل ��ى النم ��ط الأوتوقراط ��ي ال�سائ ��د لدى مدي ��ري العم ��وم باجله ��از املركزي
وانعكا�سات ��ه عل ��ى تفعيل �أداء العاملني من امل�شرفني الرتبوي�ي�ن مت ح�ساب التكرارات والن�سب
املئوي ��ة واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتب ال�ستجابات �أفراد الدرا�سة على
عبارات حمور النمط الأوتوقراطي ،وجاءت النتائج كما يو�ضحها اجلدول التايل:
جدول رقم ()11
ا�ستجابات �أفراد الدرا�سة على عبارات حمور النمط الأوتوقراطي مرتبة تنازلي ًا ح�سب
متو�سطات املوافقة
درجة املوافقة

التكرار

رقم
العبارة

العبارة

الن�سبة
%

بدرجة
كبرية
جداً

47

يتجاهل
ظروف
امل�شرفني
وال يويل
العالقات
الإن�سانية
�أي اعتبار

ك

56

42

%

43.1

32.3

16.2

33

يحر�ص
على �أن
يعمل
امل�شرفون
ب�أق�صى
طاقاتهم

ك

43

39

31

12

%

33.1

30.0

23.8

9.2
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بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة جداً

بدرجة بدرجة
كبرية متو�سطة

21

10

1

7.7

0.8

5

3.8

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

4.09

3.79

0.984

1.119

الرتبة

1

2
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36

26

41

44

29

49

ي�صدر
�أحكاماً
مت�سرعة
يف حل
امل�شكالت
القائمة
ينفرد
باتخاذ
قراراته
دون
الرجوع
للم�شرفني
يتبع
�أ�سلوب
الرقابة
ال�شديدة
ملتابعة
امل�شرفني
يحد من
م�شاركة
امل�شرفني
يف الندوات
وامل�ؤمترات
العلمية
ين�شرح
لوجود
خالفات
بني
امل�شرفني
يتخذ
بع�ض
امل�شرفني
قنوات
لنقل
�أ�سرار
زمالئهم

ك

41

38

27

18

6

%

31.5

29.2

20.8

13.8

4.6

ك

36

42

31

13

8

%

27.7

32.3

23.8

10.0

6.2

ك

36

45

24

14

11

%

27.7

34.6

18.5

10.8

8.5

ك

40

36

31

11

12

%

30.8

27.7

23.8

8.5

9.2

ك

35

36

38

15

6

%

26.9

27.7

29.2

11.5

4.6

ك

48

26

25

10

21

%

36.9

20.0

19.2

7.7

16.2
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3.69

3.65

3.62

3.62

1.187

1.166

1.234

1.259

3

4

5

6

3.61

1.138

7

3.54

1.458

8

123

الأمناط القيادية يف اجلهاز املركزي بوزارة الرتبية والتعليم ال�سعودية ،وانعكا�ساتها على تفعيل �أداء العاملني من امل�شرفني الرتبويني

56

23

5

51

52

57

2
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يرف�ض
النقد
بكافة
�أ�شكاله
يجادل
للإقناع
ب�ش�أن
وجهة
نظره
يهتم
بطريقة
العمل
�أكرث من
اهتمامه
بحاجات
امل�شرفني
يت�صرف
دون
ا�ست�شارة
امل�شرفني
ينعزل
يف القيام
مبهامه
و�أعماله
دون القيام
بتفوي�ض
بع�ض املهام
للم�شرفني
يغلب
الروتني
على �أجواء
العمل
ينعزل عن
امل�شرفني

ك

25

40

45

13

7

%

19.2

30.8

34.6

10.0

5.4

ك

20

48

35

16

11

%

15.4

36.9

26.9

12.3

8.5

ك

12

39

47

21

11

%

9.2

30.0

36.2

16.2

8.5

ك

7

28

48

28

19

%

5.4

21.5

36.9

21.5

14.6

ك

9

19

37

34

31

%

6.9

14.6

28.5

26.2

23.8

ك

10

17

29

34

40

%

7.7

13.1

22.3

26.2

30.8

ك

3

13

18

43

53

%

2.3

10.0

13.8

33.1

40.8

3.48

3.38

3.15

2.82

2.55

2.41

2.00

1.080

1.144

1.074

1.098

1.201

1.262

1.078

9

10

11

12

13

14

15
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55

16

15

9

30

يتقيد
حرفياً
بالتعليمات
والن�شرات
التي
ت�صدر من
القيادات
العليا
بالوزارة
يكرث من
ا�ستخدام
ال�سلطة
الر�سمية
يف �إجبار
امل�شرفني
الرتبويني
على تنفيذ
ما يكلفهم
به من
�أعمال
يتبع يف
�أ�سلوبه
ال�ضغط
والتهديد
لإجناز
العمل
يتعامل
بتعالٍ
وكربياء
مع
امل�شرفني
يت�صيد
�أخطاء
امل�شرفني
ويحتفظ بها

ك

1

9

24

40

56

%

0.8

6.9

18.5

30.8

43.1

ك

3

10

22

29

66

%

2.3

7.7

16.9

22.3

50.8

ك

3

6

17

19

85

%

2.3

4.6

13.1

14.6

65.4

ك

1

8

19

16

86

%

0.8

6.2

14.6

12.3

66.2

ك

2

5

18

16

89

%

1.5

3.8

13.8

12.3

68.5

املتو�سط العام
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1.92

1.88

1.64

1.63

1.58

0.981

1.090

1.027

0.997

16

17

18

19

0.971

20

2.90

0.286
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م ��ن خ�ل�ال النتائج املو�ضح ��ة �أعاله يت�ض ��ح �أن �أف ��راد الدرا�س ��ة موافقون عل ��ى النمط
الأوتوقراطي ال�سائد لدى مديري العموم باجلهاز املركزي،وينعك�س على تفعيل �أداء العاملني
م ��ن امل�شرفني الرتبوي�ي�ن بدرجة متو�سطة مبتو�سط ( 2.90م ��ن  )5.00وهو متو�سط يقع يف
الفئ ��ة الثالثة من فئات املقيا�س اخلما�سي (م ��ن � 2.61إىل  )3.40وهي الفئة التي ت�شري �إىل
خيار املوافقة"بدرجة متو�سطة " بالن�سبة لأداة الدرا�سة.
ويت�ضح من خالل النتائج املو�ضحة �أعاله �أن هناك تفاوت ًا يف موافقة �أفراد الدرا�سة على
النم ��ط الأوتوقراطي  ،حيث تراوحت متو�سطات موافقته ��م مابني ( � 1.58إىل  )4.09وهي
متو�سطات ترتاوح ما بني الفئتني الأوىل والرابعة من فئات املقيا�س اخلما�سي ،واللتان ت�شريان
�إىل املوافق ��ة ب� �ـ( درجة كبرية  -بدرجة قليلة جد ًا) بالن�سب ��ة لأداة الدرا�سة ،حيث يت�ضح من
النتائ ��ج �أن �أفراد الدرا�سة موافقون على ت�س ��ع عبارات من حمور النمط الأوتوقراطي بدرجة
كب�ي�رة ،و�أبرزه ��ا تتمثل يف العب ��ارات رقم ( )41 , 26 , 36 ,33 ،47والت ��ي مت ترتيبها تنازلي ًا
ح�سب موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة كبرية كالتايل:
 .1ج ��اءت العب ��ارة رق ��م ( )47وه ��ي "يتجاه ��ل ظ ��روف امل�شرفني وال ي ��ويل العالقات
الإن�ساني ��ة �أي اعتبار " باملرتب ��ة الأوىل من حيث موافقة �أفراد الدرا�س ��ة عليها بدرجة كبرية
مبتو�سط ( 4.09من .)5
 .2ج ��اءت العبارة رقم ( )33وهي"يحر�ص على �أن يعمل امل�شرفون ب�أق�صى طاقاتهم "
باملرتبة الثانية من حيث موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة كبرية مبتو�سط ( 3.79من .)5
 .3ج ��اءت العبارة رقم ( )36وهي"ي�صدر �أحكام ًا مت�سرعة يف حل امل�شكالت القائمة "
باملرتبة الثالثة من حيث موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة كبرية مبتو�سط ( 3.69من .)5
 .4ج ��اءت العبارة رق ��م ( )26وهي"ينفرد باتخ ��اذ قراراته دون الرج ��وع للم�شرفني "
باملرتبة الرابعة من حيث موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة كبرية مبتو�سط ( 3.65من.)5
 .5جاءت العبارة رقم ( )41وهي"يتبع �أ�سلوب الرقابة ال�شديدة ملتابعة امل�شرفني
" باملرتبة اخلام�سة من حيث موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة كبرية مبتو�سط
( 3.62من.)5
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بينم ��ا يت�ض ��ح من النتائج �أن �أف ��راد الدرا�سة موافقون على �أن ث�ل�اث عبارات من حمور
النمط الأوتوقراطي بدرجة متو�سطة و�أبرزها تتمثل يف العبارات رقم ( )51 , 5 ،23والتي مت
ترتيبها تنازلي ًا ح�سب موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة متو�سطة كالتايل:
 .1جاءت العبارة رق ��م ( )23وهي "يجادل للإقناع ب�ش�أن وجهة نظره " باملرتبة الأوىل
من حيث موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة متو�سطة مبتو�سط ( 3.38من .)5
 .2ج ��اءت العب ��ارة رقم ( )5وهي "يهت ��م بطريقة العم ��ل �أكرث م ��ن اهتمامه بحاجات
امل�شرف�ي�ن" باملرتبة الثانية من حيث موافقة �أف ��راد الدرا�سة عليها بدرجة متو�سطة مبتو�سط
( 3.15من .)5
 .3ج ��اءت العبارة رقم ( )51وهي"يت�صرف دون ا�ست�ش ��ارة امل�شرفني " باملرتبة الثالثة
من حيث موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة متو�سطة مبتو�سط ( 2.82من .)5
ويت�ض ��ح م ��ن النتائج �أن �أفراد الدرا�س ��ة موافقون على خم�س عب ��ارات من حمور النمط
الأوتوقراطي بدرجة قليلة ،وتتمثل يف العبارات رقم ( )16 , 55 , 2 , 57 ،52والتي مت ترتيبها
تنازلي ًا ح�سب موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة قليلة كالتايل:
 .1ج ��اءت العب ��ارة رق ��م (  )52وهي "ينع ��زل يف القيام مبهام ��ه و�أعمال ��ه دون القيام
بتفوي� ��ض بع�ض امله ��ام للم�شرفني "باملرتب ��ة الأوىل من حي ��ث موافقة �أف ��راد الدرا�سة عليها
بدرجة قليلة مبتو�سط ( 2.55من .)5
 .2جاءت العبارة رقم ( )57وهي"يغلب الروتني على �أجواء العمل " باملرتبة الثانية من
حيث موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة قليلة مبتو�سط ( 2.41من .)5
 .3جاءت العبارة رقم ( )2وهي"ينعزل عن امل�شرفني " باملرتبة الثالثة من حيث موافقة
�أفراد الدرا�سة عليها بدرجة قليلة مبتو�سط ( 2.00من .)5
 .4ج ��اءت العبارة رقم ( )55وهي"يتقيد حرفي ًا بالتعليمات والن�شرات التي ت�صدر من
القيادات العليا بالوزارة " باملرتبة الرابعة من حيث موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة قليلة
مبتو�سط ( 1.92من .)5
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 .5ج ��اءت العبارة رق ��م ( )16وهي"يكرث م ��ن ا�ستخ ��دام ال�سلطة الر�سمي ��ة يف �إجبار
امل�شرف�ي�ن الرتبويني على تنفيذ ما يكلفهم به من �أعمال " باملرتبة اخلام�سة من حيث موافقة
�أفراد الدرا�سة عليها بدرجة قليلة مبتو�سط ( 1.88من .)5
ويت�ض ��ح من النتائ ��ج �أن �أفراد الدرا�س ��ة موافقون على ثالث عب ��ارات من حمور النمط
الأوتوقراط ��ي بدرج ��ة قليلة ج ��د ًا ،وتتمثل يف العب ��ارات رق ��م ( )30 , 9 ،15والتي مت ترتيبها
تنازلي ًا ح�سب موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة قليلة جد ًا كالتايل:
 .1ج���اءت العبارة رقم (  ) 15وهي "يتبع يف �أ�سلوب���ه ال�ضغط والتهديد لإجناز
العم���ل "باملرتب���ة الأوىل من حي���ث موافقة �أف���راد الدرا�سة عليها بدرج���ة قليلة جد ًا
مبتو�سط ( 1.64من .)5
بتعال وكربياء مع امل�شرفني " باملرتبة الثانية
 .2ج ��اءت العبارة رقم ( )9وهي"يتعام ��ل ٍ
من حيث موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة قليلة جد ًا مبتو�سط ( 1.63من .)5
 .3ج ��اءت العبارة رق ��م ( )30وهي"يت�صيد �أخط ��اء امل�شرفني ويحتفظ به ��ا " باملرتبة
الثالثة من حيث موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة قليلة جد ًا مبتو�سط ( 1.58من .)5
 -3النمط املت�ساهل

للتعرف على النم ��ط املت�ساهل ال�سائد لدى مديري العموم باجلهاز املركزي وانعكا�ساته
عل ��ى تفعي ��ل �أداء العامل�ي�ن م ��ن امل�شرفني الرتبوي�ي�ن مت ح�ساب التك ��رارات والن�س ��ب املئوية
واملتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتب ال�ستجابات �أفراد الدرا�سة على عبارات
حمور النمط املت�ساهل ،وجاءت النتائج كما يو�ضحها اجلدول التايل:
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جدول رقم ()12
ا�ستجابات �أفراد الدرا�سة على عبارات حمور النمط املت�ساهل مرتبة تنازلي ًا ح�سب
متو�سطات املوافقة
التكرار

رقم
العبارة

العبارة

3

يبدي
تعاون ًا مع
امل�شرفني
�إذا ما طلب
منه

21

يفو�ض
ال�سلطة
على نطاق
وا�سع
للم�شرفني
دون
حتديد

24

يحجم عن
تقدمي
وجهة
نظره يف
املو�ضوعات
املطروحة
عند
احلاجة

38

يتهاون
يف و�ضع
ال�سيا�سة
املوحدة
ل�سري عمل
امل�شرفني

درجة املوافقة

بدرجة
الن�سبة
كبرية
%
جد ًا

بدرجة
قليلة

بدرجة
قليلة جد ًا

بدرجة بدرجة
كبرية متو�سطة

41

21

5

2

16.2

3.8

1.5

22

11

8.5

ك

61

%

46.9

31.5

ك

13

43

41

%

10.0

33.1

31.5

16.9

ك

11

34

44

22

19

%

8.5

26.2

33.8

16.9

14.6

ك

12

21

40

27

30

%

9.2

16.2

30.8

20.8

23.1
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املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

4.18

3.19

2.97

2.68

0.947

1.100

1.168

1.253

الرتبة

1

2

3

4
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58

42

18

يدير
اجتماعات
امل�شرفني
دون خطة
�أو �أهداف
حمددة
يتيح
احلرية
للم�شرفني
يف تنفيذ
املهام
املوكلة
�إليهم دون
رقابة
يتيح
للم�شرف
الفر�صة
بعدم
االلتزام
باملواعيد
الر�سمية
للعمل

27

يتنازل
عن �سلطة
اتخاذ
القرارات
للم�شرفني

53

يتخلى
عن دوره
يف توجيه
و�إر�شاد
امل�شرفني
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ك

12

19

37

28

34

%

9.2

14.6

28.5

21.5
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من خالل النتائج املو�ضحة �أعاله يت�ضح �أن �أفراد الدرا�سة موافقون على النمط املت�ساهل
ال�سائ ��د لدى مديري العموم باجله ��از املركزي ينعك�س على تفعيل �أداء العاملني من امل�شرفني
الرتبويني بدرجة قليلة مبتو�سط ( 2.44من  )5.00وهو متو�سط يقع يف الفئة الثانية من فئات
املقيا� ��س اخلما�سي (من � 2.61إىل  )3.40وهي الفئة الت ��ي ت�شري �إىل خيار املوافقة"بدرجة
قليلة " بالن�سبة لأداة الدرا�سة.
ويت�ض ��ح من خ�ل�ال النتائج املو�ضحة �أعاله �أن هن ��اك تفاوت ًا يف موافق ��ة �أفراد الدرا�سة
على النمط املت�ساهل ال�سائد لدى مديري العموم باجلهاز املركزي وانعكا�سه على تفعيل �أداء
العامل�ي�ن من امل�شرفني الرتبويني ،حيث تراوحت متو�سط ��ات موافقتهم على النمط املت�ساهل
ماب�ي�ن (� 1.64إىل  )4.18وه ��ي متو�سطات ترتاوح ما بني الفئت�ي�ن الأوىل والرابعة من فئات
املقيا�س اخلما�سي ،واللتان ت�شريان �إىل املوافقة بـ(درجة كبرية  -بدرجة قليلة جد ًا) بالن�سبة
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لأداة الدرا�س ��ة ،حيث يت�ضح م ��ن النتائج �أن �أفراد الدرا�سة موافقون واحدة من حمور النمط
املت�ساه ��ل بدرجة كبرية ،وتتمثل يف العبارة رقم ( )3وهي "يب ��دي تعاون ًا مع امل�شرفني �إذا ما
ُطلب منه " مبتو�سط ( 4.18من .)5
بينم ��ا يت�ض ��ح من النتائج �أن �أف ��راد الدرا�سة موافقون على �أن ث�ل�اث عبارات من حمور
النم ��ط املت�ساهل بدرجة متو�سط ��ة ،و�أبرزها تتمثل يف العبارات رقم ( )38 , 24 ،21والتي مت
ترتيبها تنازلي ًا ح�سب موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة متو�سطة كالتايل:
 .1ج ��اءت العبارة رق ��م ( )21وهي "يفو� ��ض ال�سلطة على نطاق وا�س ��ع للم�شرفني دون
حتدي ��د " باملرتب ��ة الأوىل من حيث موافقة �أف ��راد الدرا�سة عليها بدرج ��ة متو�سطة مبتو�سط
( 3.19من .)5
 .2ج ��اءت العب ��ارة رق ��م ( )24وهي"يحج ��م ع ��ن تقدمي وجه ��ة نظ ��ره يف املو�ضوعات
املطروح ��ة عن ��د احلاج ��ة " باملرتبة الثانية م ��ن حيث موافقة �أف ��راد الدرا�س ��ة عليها بدرجة
متو�سطة مبتو�سط ( 2.97من .)5
 .3ج ��اءت العب ��ارة رق ��م ( )38وهي"يته ��اون يف و�ض ��ع ال�سيا�س ��ة املوح ��دة ل�سري عمل
امل�شرف�ي�ن " باملرتبة الثالثة من حيث موافق ��ة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة متو�سطة مبتو�سط
( 2.68من.)5
ويت�ض ��ح م ��ن النتائ ��ج �أن �أفراد الدرا�س ��ة موافقون على �أربع ع�ش ��رة عبارة من حمور
النم ��ط املت�ساه ��ل بدرجة قليلة ،و�أبرزه ��ا تتمثل يف العبارات رق ��م ()53 , 27 , 18 , 42 ،58
والتي مت ترتيبها تنازلي ًا ح�سب موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة قليلة كالتايل:
 .1ج���اءت العبارة رق���م ( )58وهي "يدي���ر اجتماعات امل�شرف�ي�ن دون خطة �أو
�أه���داف حمددة "باملرتبة الأوىل من حيث موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة قليلة
مبتو�سط ( 2.59من .)5
 .2جاءت العبارة رقم ( )42وهي"يتيح احلرية للم�شرفني يف تنفيذ املهام املوكلة �إليهم
دون رقاب ��ة " باملرتب ��ة الثانية من حيث موافق ��ة �أفراد الدرا�سة عليها بدرج ��ة قليلة مبتو�سط
( 2.45من .)5
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 .3ج ��اءت العبارة رق ��م ( )18وهي"يتيح للم�ش ��رف الفر�صة بعدم االلت ��زام باملواعيد
الر�سمية للعمل " باملرتبة الثالثة من حيث موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة قليلة مبتو�سط
( 2.43من .)5
 .4ج ��اءت العب ��ارة رق ��م ( )27وهي"يتنازل عن �سلط ��ة اتخاذ الق ��رارات للم�شرفني "
باملرتبة الرابعة من حيث موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة قليلة مبتو�سط ( 2.39من .)5
 .5جاءت العبارة رقم ( )53وهي"يتخلى عن دوره يف توجيه و�إر�شاد امل�شرفني " باملرتبة
اخلام�سة من حيث موافقة �أفراد الدرا�سة عليها بدرجة قليلة مبتو�سط ( 2.37من .)5
ويت�ض ��ح من النتائج �أن �أفراد الدرا�سة موافقون عل ��ى �أن عبارة واحدة من حمور النمط
املت�ساه ��ل بدرج ��ة قليلة ج ��د ًا ،وتتمث ��ل يف العب ��ارة رق ��م ( )19وهي"يت�ساهل م ��ع امل�شرفني
املق�صرين يف �أداء واجباتهم " مبتو�سط ( 1.64من .)5
�أهم النتائج والتو�صيات
�أهم النتائج :
�أو ًال  :و�صف �أفراد الدرا�سة :
�أن ( )16من �أفراد الدرا�سة ميثلون ما ن�سبته  %12.3من �إجمايل �أفراد الدرا�سة م�سمى
�إدارتهم الإدارة العامة للن�شاط الطالبي ،وهم الفئة الأكرث من �أفراد الدرا�سة.
�أن ( )78م ��ن �أف ��راد الدرا�س ��ة ميثلون م ��ا ن�سبته  %60.0م ��ن �إجمايل �أف ��راد الدرا�سة
�أعمارهم من � 30إىل � 40سنة ،وهم الفئة الأكرث من �أفراد الدرا�سة.
�أن ( )122م ��ن �أف ��راد الدرا�س ��ة ميثلون ما ن�سبت ��ه  %93.8من �إجمايل �أف ��راد الدرا�سة
خربتهم من � 11سنة ف�أكرث ،وهم الفئة الأكرث من �أفراد الدرا�سة.
ثاني ًا  :النتائج املتعلقة ب�أ�سئلة الدرا�سة :

ال�س� ��ؤال الرئي�س للدرا�سة :ما هي �أمناط القيادة ال�سائ ��دة لدى مديري العموم باجلهاز
املركزي وانعكا�ساتها على تفعيل �أداء العاملني من امل�شرفني الرتبويني ؟
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 -1النمط الدميقراطي:

�أف ��راد الدرا�سة موافقون على النم ��ط الدميقراطي ال�سائد لدى مديري العموم باجلهاز
املركزي ينعك�س على تفعيل �أداء العاملني من امل�شرفني الرتبويني بدرجة متو�سطة.
�أف ��راد الدرا�سة موافقون على �أن عبارة واحدة من النمط الدميقراطي بدرجة كبرية
جد ًا تتمثل يف "ي�ستخدم العبارات الطيبة يف حواره ".
كم ��ا يت�ضح من النتائج �أن �أفراد الدرا�س ��ة موافقون على ع�شر عبارات من حمور النمط
الدميقراطي بدرجة كبرية ،و�أبرزها تتمثل يف:
 -1يزيد من فاعلية العمل بالت�شجيع والتحفيز.
 -2يعمل مع امل�شرف بروح الفريق.
 -3يو�ضح للم�شرفني الدور الذي يجب القيام به يف الإدارة العامة.
 -4يحث امل�شرفني على التعاون واالحرتام املتبادل.
 -5يو�ضح �أهداف الإدارة العامة و�سيا�ساتها للم�شرفني.
�أف ��راد الدرا�س ��ة موافق ��ون على ث�ل�اث عبارات من حم ��ور النم ��ط الدميقراطي بدرجة
متو�سطة ،و�أبرزها تتمثل يف:
 .1يتيح الفر�صة للم�شرفني للم�شاركة يف الدورات وح�ضور امل�ؤمترات املت�صلة بعملهم.
 .2يتعامل بعدالة ومو�ضوعية مع امل�شرفني.
 .3ي�ضع اقرتاحات امل�شرفني مو�ضع التنفيذ.
�أف ��راد الدرا�س ��ة موافقون على �أن خم�س عبارات من حم ��ور النمط الدميقراطي بدرجة
قليلة وتتمثل يف:
 .1يحبب العمل للم�شرفني.
 .2ي�سعى �إىل �إ�شراك امل�شرفني يف اتخاذ القرارات.
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 .3ي�سعى �إىل رفع الروح املعنوية للم�شرفني.
 .4يتجنب مواجهة امل�شرفني ب�أخطائهم �أمام زمالئهم.
 .5يفو�ض جزء ًا من �سلطاته الإدارية للم�شرفني.
�أف ��راد الدرا�سة موافقون على �أن عب ��ارة واحدة من النمط الدميقراطي بدرجة قليلة
جد ًا تتمثل يف "ي�شيد بالأعمال املمتازة ".
 -2النمط الأوتوقراطي:

�أف ��راد الدرا�سة موافقون على النمط الأوتوقراط ��ي ال�سائد لدى مديري العموم باجلهاز
املركزي ينعك�س على تفعيل �أداء العاملني من امل�شرفني الرتبويني بدرجة متو�سطة.
�أف ��راد الدرا�سة موافق ��ون على �أن ت�سع عبارات من حمور النمط الأوتوقراطي بدرجة
كبرية ،و�أبرزها تتمثل يف:
 .1يتجاهل ظروف امل�شرفني وال يويل العالقات الإن�سانية �أي اعتبار.
 .2يحر�ص على �أن يعمل امل�شرفون ب�أق�صى طاقاتهم.
 .3ي�صدر �أحكام ًا مت�سرعة يف حل امل�شكالت القائمة.
 .4ينفرد باتخاذ قراراته دون الرجوع للم�شرفني.
 .5يتبع �أ�سلوب الرقابة ال�شديدة ملتابعة امل�شرفني.
�أف ��راد الدرا�سة موافقون عل ��ى �أن ثالث عبارات من حمور النم ��ط الأوتوقراطي بدرجة
متو�سطة ،و�أبرزها تتمثل يف:
 .1يجادل للإقناع ب�ش�أن وجهة نظره.
 .2يهتم بطريقة العمل �أكرث من اهتمامه بحاجات امل�شرفني.
 .3يت�صرف دون ا�ست�شارة امل�شرفني.
�أف ��راد الدرا�سة موافقون على �أن خم�س عبارات م ��ن حمور النمط الأوتوقراطي بدرجة
قليلة وتتمثل يف:
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 .1ينعزل يف القيام مبهامه و�أعماله دون القيام بتفوي�ض بع�ض املهام للم�شرفني.
 .2يغلب الروتني على �أجواء العمل.
 .3ينعزل عن امل�شرفني.
 .4يتقيد حرفي ًا بالتعليمات والن�شرات التي ت�صدر من القيادات العليا بالوزارة.
 .5يك�ث�ر من ا�ستخ ��دام ال�سلطة الر�سمي ��ة يف �إجبار امل�شرفني الرتبوي�ي�ن على تنفيذ ما
يكلفهم به من �أعمال.
�أف ��راد الدرا�سة موافقون عل ��ى �أن ثالث عبارات من حمور النم ��ط الأوتوقراطي بدرجة
قليلة جد ًا وتتمثل يف:
 .1يتبع يف �أ�سلوبه ال�ضغط والتهديد لإجناز العمل.
بتعال وكربياء مع امل�شرفني.
 .2يتعامل ٍ
 .3يت�صيد �أخطاء امل�شرفني ويحتفظ بها.
 -3النمط املت�ساهل:

�أف ��راد الدرا�س ��ة موافقون عل ��ى النمط املت�ساه ��ل ال�سائد لدى مدي ��ري العموم باجلهاز
املركزي ينعك�س على تفعيل �أداء العاملني من امل�شرفني الرتبويني بدرجة قليلة.
�أف ��راد الدرا�سة موافقون على واحدة من حمور النمط املت�ساهل بدرجة كبرية وتتمثل
يف "يبدي تعاون ًا مع امل�شرفني �إذا ما ُطلب منه ".
�أف ��راد الدرا�س ��ة موافق ��ون عل ��ى ثالث عب ��ارات من حم ��ور النم ��ط املت�ساهل بدرجة
متو�سطة ،و�أبرزها تتمثل يف:
 .1يفو�ض ال�سلطة على نطاق وا�سع للم�شرفني دون حتديد.
 .2يحجم عن تقدمي وجهة نظره يف املو�ضوعات املطروحة عند احلاجة.
 .3يتهاون يف و�ضع ال�سيا�سة املوحدة ل�سري عمل امل�شرفني.
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�أف ��راد الدرا�سة موافقون عل ��ى �أن �أربع ع�شرة عبارة من حم ��ور النمط املت�ساهل بدرجة
قليلة و�أبرزها تتمثل يف:
 .1يدير اجتماعات امل�شرفني دون خطة �أو �أهداف حمددة.
 .2يتيح احلرية للم�شرفني يف تنفيذ املهام املوكلة �إليهم دون رقابة.
 .3يتيح للم�شرف الفر�صة بعدم االلتزام باملواعيد الر�سمية للعمل.
 .4يتنازل عن �سلطة اتخاذ القرارات للم�شرفني.
 .5يتخلى عن دوره يف توجيه و�إر�شاد امل�شرفني.
�أف ��راد الدرا�سة موافقون على �أن عبارة واحدة من حم ��ور النمط املت�ساهل بدرجة قليلة
جد ًا ،وتتمثل يف "يت�ساهل مع امل�شرفني املق�صرين يف �أداء واجباتهم ".
تو�صيات الدرا�سة :

 -1توف�ي�ر الدورات التدريبية وور�ش عم ��ل تعمل على زيادة متتع مديري العموم باجلهاز
املركزي لنمط القيادة الدميقراطية.
 -2زي ��ادة العمل على تعزيز ثقافة القي ��ادة الدميقراطية من خالل البحث يف امل�شكالت
الت ��ي حتد م ��ن ممار�سة مديري العموم باجلهاز املركزي لنم ��ط القيادة الدميقراطية وو�ضع
احللول املنا�سبة لها.
� -3إج ��راء تقومي دوري لواق ��ع ممار�سة مديري العموم باجله ��از املركزي لنمط القيادة
الدميقراطية من خالل توزيع ا�ستبانات على املر�ؤ�سني يف اجلهاز املركزي يف كل �إدارة عموم.
 -4تهيئة البيئة املنا�سبة لتعزيز ممار�سة مديري العموم باجلهاز املركزي لنمط القيادة
الدميقراطية.
 -5من ��ح مديري العموم باجله ��از املركزي احلوافز املنا�سبة لتعزي ��ز ممار�ستهم لنمط
القيادة الدميقراطية ,ومن �أجل رفع كفاءتهم و�إنتاجيتهم.
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 -6و�ض ��ع املعايري والأ�س� ��س املنا�سبة الختيارالقيادات الرتبوية حت ��ى ن�ضمن ارتفاع �أداء
العاملني باجلهاز املركزي بالوزارة.
 -7ت�أهي ��ل وتدري ��ب القائمني عل ��ى من�صب مدير ع ��ام ,وانتقاء �أف�ض ��ل املر�شحني لهذا
املن�ص ��ب ,بحي ��ث تتوفر يف املدي ��ر العام مقوم ��ات ومتطلبات املدي ��ر الدميقراطي من خالل
�إ�ص�ل�اح االختي ��ار والتعيني ,و�أن يكون ذل ��ك مبني ًا على �أ�سا�س التو�صي ��ف الوظيفي املتوفر يف
نظام البيانات واملعلومات ب�شئون املوظفني يف جهاز الوزارة.
� -8إ�ص�ل�اح الت�أهي ��ل والتدريب القيادي الذي يك ��ون على ر�أ�س العمل وف ��ق برنامج معد
بعناية حتت �إ�شراف موجه من قائد ذي خربة عالية ومهارة .
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المالحق
الق�سم الأول  :معلومات عامة :

يرجى التكرم بالإجابة عن ما يلي  ،مبا ينطبق على حالتكم ال�شخ�صية :
 :1نوع (م�سمى) الإدارة:
الإدارة................................................
 :2العمر:
�أقل من  30من � 45 -30أكرب من 45
 :3اخلربة :
من  5-1من 10-6من  11ف�أكرث
ُيق�صد بالنمط القيادي يف هذه الدرا�سة :
جمموعة من ال�سمات والإجراءات التييمار�سها املدير العام  ،والتي جتعله متميز ًا عن غريه يف العمل كقائد
ترب ��وي  ،به ��دف الت�أثري على املر�ؤو�سني من امل�شرفني الرتبويينالجناز �أهداف الإدارة  ,وقد تت�صف هذه ال�سمات
والإجراءات بالدميقراطية �أو الت�سلطية �أو الفو�ضوية.

الق�سم الثاين  :معلومات خا�صة :

ا�ستبان ��ة حتدي ��د �أمن ��اط القيادة الرتبوية ال�سائ ��دة لدى مديري العم ��وم باجلهاز املركزي ب ��وزارة الرتبية
والتعليم كما يراها امل�شرفني الرتبويني:

م
1
2
3

150

الفقـــــرة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبرية جداً

كبرية

متو�سط

قليلة

قليلة جداً

يعمل مع امل�شرفني بروح الفريق.
ينعزل عن امل�شرفني.
يبدى تعاون�أ مع امل�شرفين�إذا ما طلب منه.
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م

الفقـــــرة

4
5

ي�شبع احلاجات ال�شخ�صية للم�شرفني .
يهتم بطريقة العمل �أك�ثر من اهتمامه بحاجات
امل�شرفني.
يوىل اهتماماً �ضئي ً
ال بحاجات امل�شرفني.
ينقاد لطلبات امل�شرفينال�شخ�صية.
ي�ستخدم العبارات الطيبة يف حواره .
يتعامل بتعايل وكربياء مع امل�شرفني.
قليل الت�أثري فيامل�شرفني.
ي��وزع الأع�م��ال وامل�ه��ام وف�ق�اً مل�ب��د�أ الكفاءة وتكاف�ؤ
الفر�ص.
يف�سح املجال �أمام امل�شرفينلمعرفة ما يتوقع منهم.
ي��وف��ر امل �ن��اخ ال�ترب��وي ال�سليم ف� �ي ��الإدارة العامة
للقيام باملهام والأعمال املطلوبة منهم.
يعطى ال�ف��ر��ص��ة و ال��وق��ت ل�ت�ب��ادل اخل �ب�رات بني
العاملني فيالإدارة العامة و الإدارات الأخرى.
يتبع يف �أ�سلوبه ال�ضغط والتهديد الجناز العمل.
يكرث م��ن ا�ستخدام ال�سلطة الر�سمية يف �إج�ب��ار
امل�شرفني الرتبويني على تنفيذ ما يكلفهم به من
�أعمال.
ي��رك��ز على ال�ع�لاق��ات االجتماعية دون االهتمام
بالعمل.
ي�ب��ال��غ يف ت�ق��دي��ر �إم �ك��ان �ي��ات امل���ش��رف�ي�ن��واالع�ت�م��اد
عليهم.
يتيح للم�شرفني الفر�صة بعدم االلتزام باملواعيد
الر�سمية للعمل.
يت�ساهل مع امل�شرفيناملق�صرين يف �أداء واجباتهم.
ي �ت��رك امل � �ج� ��ال ل �ل �م �� �ش��رف ال �ت��رب � ��وي الخ �ت �ي��ار
الأ�سلوبالذي يرغبه.
يفو�ض ال�سلطة على نطاق وا�سع للم�شرفني دون
حتديد.
ي�ضع اقرتاحات امل�شرفينمو�ضع التنفيذ.

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبرية جداً

كبرية

متو�سط

قليلة

قليلة جداً
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م

الفقـــــرة

23
24

يجادل للإقناع ب�ش�أن وجهة نظره.
ي�ح�ج��م ع��ن ت �ق��دمي وج �ه��ة ن �ظ��ره يف امل��و��ض��وع��ات
املطروحة عند احلاجة.
ي�سعى �إىل �إ�شراك امل�شرفني يف اتخاذ القرارات.
ينفرد باحتاد قراراته دون الرجوع للم�شرفني .
يتنازل عن �سلطة اتخاذ القرارات للم�شرفني.
يحبب العمل للم�شرفني .
ين�شرح لوجود خالفات بني امل�شرفني.
يت�صيد �أخطاء امل�شرفينويحتفظ بها.
ي�شيد بالأعمال املمتازة .
يزيد من فاعلية العمل بالت�شجيع والتحفيز.
يحر�ص على �أن يعمل امل�شرفينب�أق�صى طاقاتهم.
يو�ضح للم�شرفني ال ��دور ال��ذي يجب ال�ق�ي��ام به
فيالإدارة العامة.
ي��و� �ض��ح �أه � � ��داف الإدارة ال �ع ��ام ��ة و� �س �ي��ا� �س��ات �ه��ا
للم�شرفني .
ي�صدر �أحكاماً مت�سرعة يف حل امل�شكالت القائمة.
يتجنب مواجهة امل�شكالت الإدارية ب�شكل عام.
ي�ت�ه��اون يف و��ض��ع ال�سيا�سة امل��وح��دة ل�سري عمل
امل�شرفني.
يرتك امل�شرفينيحلون م�شاكلهم لوحدهم.
يتعامل بعدالة ومو�ضوعية مع امل�شرفني.
يتبع �أ�سلوب الرقابة ال�شديدة ملتابعة امل�شرفون .
يتيح احل��ري��ة للم�شرفني يف تنفيذ امل�ه��ام املوكلة
�إليهم دون رقابة.
يتيح الفر�صة للم�شرفني للم�شاركة يف ال��دورات
وح�ضورامل�ؤمترات املت�صلة بعملهم.
يحد من م�شاركة امل�شرفني يف الندوات وامل�ؤمترات
العلمية.
ي�سعى �إىل رفع الروح املعنوية للم�شرفني .
يحث امل�شرفينعلى التعاون واالحرتام املتبادل.

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبرية جداً
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قليلة

قليلة جداً
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م

الفقـــــرة

47

ي�ت�ج��اه��ل ظ ��روف امل���ش��رف�ين وال ي��وىل للعالقات
الإن�سانية�أي اعتبار.
ي�ت�ج�ن��ب م��واج �ه��ة امل �� �ش��رف�ين ب ��أخ �ط��ائ �ه��م �أم� ��ام
زمالئهم.
يتخذ بع�ض امل�شرفينقنوات لنقل �أ�سرار زمالئهم.
يفو�ض جزء�أ من �سلطاتهالإدارية�إىلامل�شرفني.
يت�صرف دون ا�ست�شارة امل�شرفني.
ي�ن�ع��زل يف ال�ق�ي��ام مب�ه��ام��ه و�أع �م��ال��ه دون ال�ق�ي��ام
بتفوي�ض بع�ض املهام للم�شرفني .
يتخلى عن دوره يف توجيه و�إر�شادامل�شرفني.
يتجرد م��ن معظم امل�سئوليات الإداري� ��ة مبنحها
للم�شرفني.
يتقيد حرفياً بالتعليمات والن�شرات التي ت�صدر
من القيادات العليا بالوزارة.
يرف�ض النقد بكافة �أ�شكاله.
يغلب الروتني على �أجواء العمل.
ي��دي��ر اج�ت�م��اع��ات��امل���ش��رف�ي�ن��دون خ�ط��ة �أو �أه ��دف
حمددة.
ي�سند الواجبات للم�شرفني بطريقة عامة.
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�أ�ستاذ الفقه امل�شارك بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية ،بكلية الآداب والعلوم الإن�سان ّية بينبع
جامعة طيبة ،باململكة العربية ال�سعودية

ملخ�ص الدرا�سة

يه ��دف هذا البحث �إىل بيان �أثر الإكراه على الت�صرفات القول ّية يف ال�شريعة الإ�سالمية،
كالت�صرف ��ات التي ال حتتمل الف�سخ كالنكاح ،والطالق ،والرجع ��ة ،والعتاق ،واليمني ،والنذر،
والإي�ل�اء ،والظه ��ار ،والت�صرف ��ات القول ّية الت ��ي حتتمل الف�س ��خ والإقالة من العق ��ود كالبيع،
والإجارة ،والهبة ،والإقرارات.
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The effect of coercion on anecdotal actions in Islamic law

Dr. Maher Deeb Saad Eddin Abu Shawish
Associate Professor of Jurisprudence, Faculty of Arts and Humanities in
Yanbu, Taibah University, Kingdom Of Saudi Arabin

Abstract
This research aims to indicate the effect of coercion on the anecdotal actions
in Islamic law such as actions that cannot be abolished like the marriage contract,
the divorce, irreversibility, emancipation, the oath, the vow, ela ( oath not to have
sexual intercourse with wife), and zihar in addition to anecdotal behaviors that might
be terminated and the dismissal of contracts such as commercialism, rent, donation
and affidavits.
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املقدمـــة

احلم ��د هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم الأمتان الأكمالن على �أف�ضل اخللق والر�سل،
�سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،ومن تبعهم ب�إح�سان �إىل يوم الدين� ،أما بعد:
ف�إن الر�ضا يع ُّد من الأمور الهامة يف ت�صرفات الإن�سان عموم ًا ،بجعله �أ�سا�س ًا تدور عليه
تلك الت�صرف ��ات ،والفقهاء جعلوه �أ�سا�س ًا للعق ��ود؛ لأن الأ�صل فيه قوله تعاىل:ﮋ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷﮊ (�س ��ورة الن�س ��اء� :آية
 ،)29ويقا�س على تلك العقود جميع ت�صرفات الإن�سان القول ّية منها ،والفعل ّية ،فالر�ضا �شرط
و�أ�سا�س لتلك الت�صرفات.
و�أ�ص ��ل الر�ضا يف العق ��ود� :أن املتعاقدين ما اجتمعا يف جمل�س العقد �إال لكي يحقق العقد
لكل واحد منهما رغبته ،فينال الآثار املرتتبة عليه وتطيب بها نف�سه.
وك ��ذا جميع م ��ا ي�صدر عن الإن�سان م ��ن ت�صرفات قول ّية �أو فعل ّية ،ال ب ��د فيه من الر�ضا
املطلق ،ليكون الأ�سا�س يف ذلك الت�صرف.
ومل ��ا كان الر�ضا ب�شكل عام عم ًال نف�سي ًا قلبي ًا ،والأعمال النف�س ّية م�ستورة ،وهذا ال يعني
خف ��اءه مطلق� � ًا ،ف�إنه ال بد من وج ��ود ما يدل عليه ظاه ��ر ًا حتى ميكن �أن تن ��اط به الأحكام،
وترتت ��ب عليه �آثارها ،فهو قبل �إظه ��اره من عمل القلب ،ولي�س يف مقدور الب�شر التعرف عليه،
فرب ��ط الأحكام به غ�ي�ر ممكن �إال �أن يظهر ،ولذا �أقام ال�ش ��ارع احلكيم مقامه طرق ًا وو�سائل
لإظهار الر�ضا ،وهي :الألفاظ ،والإ�شارة ،والكتابة ،والأفعال.
وه ��ذا الر�ضا له عيوب قد تف�سده ،بل وقد تعدمه عن ��د الإن�سان ،وبه ال يكون الر�ضا تام ًا
من حيث العالمات املع ِّرفة به ،من الألفاظ ،والإ�شارة ،والكتابة ،والأفعال ،ومن هذه العيوب:
الإك ��راه ،فالإكراه من العيوب التي تعدم الر�ضا عند املك َره ،واملك َره يعلم �أن ما يقدم عليه من
عق ��د �أو غريه من الت�صرف ��ات القول ّية �أو الفعل ّية� ،إمنا هي �ضد رغبت ��ه ،و�أنها ال حتقق �آماله،
منتف �أو لي�س بتام.
فالر�ضا عند املك َره ٍ
ويف ه ��ذا البحث �س�أتناول هذا العيب من عيوب الر�ض ��ا� ،أال وهو الإكراه ،لأبني �أثره على
خا�ص من الت�صرفات ،وهي الت�صرفات القول ّية.
نوع ٍ
ٍ
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وق ��د اقت�ضى البحث يف ه ��ذه امل�س�ألة �أن يكون يف مقدمة ،وثالث ��ة مباحث ،وخامتة ،على
النحو الآتي:
املبحث الأول :التعريف بامل�صطلحات الواردة يف البحث

املطلب الأول :تعريف الإكراه

املطلب الثاين :تعريف الت�صرفات القول ّية
املبحث الثاين� :أركان الإكراه و�شروطه و�أنواعه

املطلب الأول� :أركان الإكراه

املطلب الثاين� :شروط الإكراه
املطلب الثالث� :أنواع الإكراه
املبحث الثالث� :أنواع الت�صرفات القول ّية و�أثر الإكراه عليها

املطلب الأول :الت�صرفات القول ّية التي ال حتتمل الف�سخ
املطلب الثاين :الت�صرفات القول ّية التي حتتمل الف�سخ
الفرع الأول :العقود والت�صرفات ال�شرع ّية
الفرع الثاين :الإقرارات

اخلامتة

واهلل من وراء الق�صد ،و�أ�س�أل اهلل تعاىل �أن يجعل هذا العمل خال�ص ًا لوجهه الكرمي� ،إنه
�سميع عليم .
املبحث الأول :التعريف بامل�صطلحات الواردة يف البحث

يت�ضم ��ن ه ��ذا املبح ��ث تعريف ًا ب�أه ��م امل�صطلح ��ات ال ��واردة يف البحث ،وه ��ي :الإكراه،
الت�صرفات القول ّية ،وميكن بيان ذلك يف مطلبني على النحو الآتي:
املطلب الأول :تعريف الإكراه
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الفرع الأول :الإكراه لغة:

كرهتُه �أك َرهه من باب تعب ،والأ�صل فيها ال�ضم ويجوز فتحها ،يقال:
الإكراه م�أخوذ من ْ
ُكره ��ا ب�ض ��م الكاف وفتحها �ضد �أحببته فه ��و مكروه ،وال َكره بالفتح امل�شق ��ة ،وبال�ضم القهر،
وقي ��ل بالفتح الإكراه ،وبال�ضم امل�شق ��ة ،ويقال� :أكرهته على الأمر �إكراه� � ًا :حملته عليه قهر ًا
(الفيوم ��ي1324 ،هـ :ج )643 ،2و ( الرازي ، )586 :1976 ،فالإكراه �إذ ًا :حمل الإن�سان على
�أمر ال يحبه وال ير�ضاه� ،أي �أن الإكراه ينايف املحبة والر�ضا .يقول الإمام الكا�ساين  " :الإكراه
لغ ��ة :عبارة عن �إثبات الكره ،والكره معنى قائم باملك� � َره ينايف املحبة والر�ضا ،ولهذا ي�ستعمل
كل واحد منهما يف مقابل الآخر " (الكا�ساين1413 ،هـ  ،ج.)479 :9
الفرع الثاين:الإكراه ا�صطالح ًا:

يع ُّد مذهب احلنفية من �أكرث املذاهب الفقه ّية اهتمام ًا ببيان حقيقة الإكراه ،ومعناه عند
الفقهاء؛ �إذ �إن فقهاء احلنفية �أفردوا باب ًا م�ستق ًال للإكراه ،وهذا بخالف املذاهب الأخرى �إذ
َ�ض ّمنت بيان معن ��ى الإكراه ،و�أحكامه ،والآثار املرتتبة عليه ،يف �أبواب الفقه الأخرى ،كالبيع،
والنكاح ،والطالق ،والإقرار ،وغري ذلك.
وق ��د تو�صلت – بعد البحث – �إىل �أن الفقهاء على خمتلف مذاهبهم الفقه ّية اجتهوا يف
تعريف الإكراه ا�صطالح ًا �إىل اجتاهني:
اللغوي
االجت ��اه الأول :وه ��و تعريف الإكراه باملعن ��ى اللغوي ،مبعنى �أنهم يجعل ��ون املعنى
ّ
للإكراه هو املق�صود به �شرع ًا ،وممن ذهب �إىل هذا االجتاه :الإمام ابن حزم
الظاهري(((،
ّ
والإم ��ام اب ��ن الهم ��ام احلنف � ّ�ي((( ،والإم ��ام احلط ��اب املالك � ّ�ي((( ،واحلاف ��ظ ابن حجر
أندل�سي ،الفقيه احلافظ الأ�صو ّ
الظاهري ،ولد
يل
القرطبي ال
((( هو الإمام علي بن �أحمد بن �سعيد بن حزم� ،أبو حممد
ّ
ّ
ّ
ً
بقرطبة �سنة 384هـُ ،رز َِق ذكا ًء مفرط ًا ،وذهن ًا �سيا ًال ،وكتبا نفي�س ًة كثري ًة ،من �أعظمها كتابه امل�شهور املحلى ،تويف
�سنة 456هـ .ينظر :الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،8ص186
ال�سيوا�سي ،الأ�صو ُّ
احلنفي امل�شهور ،تويف عام 861
يل والفقيه
((( هو حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد ،كمال الدين
ُّ
ّ
هـ ،من م�ؤلفاته� :شرح الهداية امل�سمى :فتح القدير ،التحرير يف �أ�صول الفقه ،ينظر :مفتاح ال�سعادة ،ج� ،2ص،135
�شذرات الذهب ،ج� ،7ص298
((( هو �شم�س الدين �أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرحمن الطرابل�سي املغربي ،املعروف باحلطاب ال ُّرعيني
املالكي� ،أ�صله من املغرب  ،ولد وا�شتهر مبكة عام 902هـ ،ومات يف طرابل�س الغرب عام 954هـ ،من م�ؤلفاته:
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الع�سقال ّ
ين(((.
وع ِر َف باحل�س
يقول الإمام ابن حزم يف تعريفه للإكراه“ :كل ما �سمي يف اللغة �إكراه ًاُ ،
�أنه �إكراه ،كالوعيد بالقتل ممن ال ي�ؤمن منه �إنفاذ ما توعد به” (ابن حزم ،1994 ،ج)258 : 9
ويق ��ول الإمام ابن الهمام يف بيانه ملعنى الإك ��راه“ :حمل الغري على ما ال ير�ضاه” ( ابن
امري1350 ،هـ ،ج)206 :2
و�أورد الإم ��ام احلطاب تعريفه بقوله « :ما يفعل مم ��ا ي�ضره وي�ؤمله « ( احلطاب 1399ه،
ج )54 :4وع ّرفه احلافظ ابن حجر بقوله� « :إلزام الغري مبا ال يريده « ( ابن حجر الع�سقالين
1319هـ ،ج)311 :12
ال�شرعي والعر ّيف اخلا�ص ،وهذا ما ذهب �إليه
االجتاه الثاين :وهو تعريف الإكراه باملعنى
ّ
�أكرث العلماء:
الرملي((( ،والإمام التفتازا ّ
ال�سرخ�سي((( ،والإمام
كالإمام
ين(((.
ّ
ّ
قرة العني ب�شرح ورقات �إمام احلرمني ،حترير الكالم يف م�سائل االلتزام ،هداية ال�سالك املحتاج ،تفريح القلوب
باخل�صال املكفرة ملا تقدم وما ت�أخر من الذنوب ،مواهب اجلليل يف �شرح خمت�صر خليل� ،شرح نظم نظائر ر�سالة
القريواين ،حترير الكالم .ينظر :اجلواهر امل�ضية ،ج� ،2ص  ،121الزركلي ،الأعالم ،ج� ،5ص218
علوم
((( هو احلافظ �شهاب الدين �أحمد بن علي بن حممد الكناين الع�سقالين ،ولد �سنة  773هـ مب�صر ،وكان �إمام ًا يف ٍ
كثرية خا�صة يف علم احلديث والفقه والتاريخ ،تويف مب�صر �سنة  852هـ ،من م�ؤلفاته :فتح الباري ب�شرح �صحيح
البخاري ،الإ�صابة يف متييز ال�صحابة ،الدرر الكامنة يف �أعيان املائة الثامنة  .ينظر :الفوائد البهية ،ج� ،2ص،213
عمركحالة ،معجم امل�ؤلفني ،ج� ،2ص22-20
ال�سرخ�سي :هو الإمام حممد بن �أحمد� ،أبو بكر� ،شم�س الأئمة ال�سرخ�سي ،فقيه حنفي� ،أ�صو ّ
يل ،قا�ض ،جمتهد،
((( -
ّ
مات بفرغانة �سنة 483هـ ،من م�ؤلفاته :املب�سوط  -وقد �أملى ن�صفه وهو بال�سجن � -أ�صول ال�سرخ�سي .ينظر:
الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،5ص253
الرملي ال�شافعي ،ولد مب�صر عام 919هـ ،فقيه �شافعي ،توىل �إفتاء
الرملي :هو الإمام حممد بن �أحمد بن حمزة
((( -
ّ
ّ
ال�شافعية مب�صر ،تويف عام 1004هـ ،من م�ؤلفاته :نهاية املحتاج �إىل �شرح املنهاج ،الفتاوى ،غاية البيان يف �شرح زبدة
الكالم ،ينظر :تاج الرتاجم ،ج� ،2ص،215كحالة ،معجم امل�ؤلفني ،ج� ،8ص255
(((  -هو �سعد الدين م�سعود بن عمر ،الفقيه املتكلم ،النظار الأ�صويل ،النحوي ،البالغي ،املنطقي ،ولد بقرية قرية
تفتازان من مدينة ن�سا يف خرا�سان عام  722هـ ،يف �أ�سرة عريقة يف العلم ،حيث كان �أبوه عامل ًا وقا�ضي ًا ،وكذا كان
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ال�سرخ�سي يف تعريفه للإكراه ب�أنه “ :ا�سم لفعل يفعله املرء بغريه ،فينفي به
يقول الإمام
ّ
ر�ضاه �أو يف�سد به اختياره من غري �أن تنعدم به الأهلية يف حق املك َره �أو ي�سقط عنه اخلطاب”
(ال�سرخ�سي1320هـ ،ج.)39 :7
الرملي يف تعريف ��ه� “ :أن يهدد املكره قادر ًا على الإك ��راه بعاجل من �أنواع
ويق ��ول الإمام
ّ
العق ��ابُ ،ي�ؤْ ِث� � ُر العاق � ُ�ل لأجله الإقدام على م ��ا �أكره عليه وغلب على ظن ��ه �أن يفعل به ما هدد
ب ��ه �إذا امتن ��ع مما �أكره علي ��ه” ( الرملي1313 ،ه� �ـ ،ج ،) 282 :3ويعرفه الإم ��ام التفتازا ّ
ين
بقول ��ه“ :حم ��ل الغري عل ��ى �أن يفعل ما ال ير�ض ��اه وال يخت ��ار مبا�شرته لو خ�ل�ا بنف�سه فيكون
معدم ًا للر�ضا ال لالختيار”(التفتازاين1349 ،هـ ،ج.)196 :2
ويالحظ على هذين االجتاهني ما يلي:
�وي وال�شرع � ّ�ي – يلتقيان التقا ًء كام ًال من حيث �إن الإكراه
�أو ًال� :أن االجتاه�ي�ن – �أي اللغ � ّ
فعل هو كاره له.
هو :حمل ال�شخ�ص على ٍ
ثاني� � ًا� :أن جمي ��ع التعاري ��ف ال�سابق ��ة ال تختلف فيما بينهم ��ا اختالف ًا كب�ي�ر ًا ،بل هو من
اختالف التنوع يف العبارة؛ فهي متفقة من حيث املعنى وامل�ضمون.
ثالث� � ًا� :أن جميع التعاريف ال�سابقة كان الرتكيز فيها عل ��ى �أركان الإكراه ،و�شروطه ،وما
يرتتب عليه من �آثار.
و�أرى ب� ��أن تعري ��ف الإمام ابن الهمام احلنف � ّ�ي « :حمل الغري على م ��ا ال ير�ضاه « تعريف ًا
مميز ًا للأ�سباب الآتية:
ٌ
تعريف خمت�ص ٌر ،مع كونه جامع ًا مانع ًا للإكراه؛ �إذ قد تناول �أركانه فقط ،وهذا
�أو ًال� :أنه
جده ووالد جده من العلماء ،كان �إماما من �أئمة التحقيق والتدقيق ،فقد انتهت �إليه رئا�سة العلم يف امل�شرق يف زمنه
وفاق الأقران ،وبرز يف النحو ،وال�صرف ،واملنطق ،واملعاين ،والبيان ،والأ�صول ،والتف�سري ،وعلم الكالم ،وغريها من
العلوم ،وكان يفتي باملذهبني ال�شافعي واحلنفي ،وانتهت �إليه ريا�سة احلنفية يف زمانه ،حتى ويل ق�ضاء احلنفية ،من
م�ؤلفاته� :شرح ت�صريف الزجناين� ،إر�شاد الهادي ،ال�شرح املخت�صر على تلخي�ص املفتاح ويعرف مبخت�صر املعاين،
خمت�صر �شرح تلخي�ص اجلامع الكبري ،احلا�شية على الك�شاف ،تويف عام 791هـ .ينظر :ابن حجر ،الدرر الكامنة،
ج� ،4ص� ،350شذرات الذهب ،ج� ،6ص319
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ه ��و ال�ش� ��أن يف احلدود ،وبذلك جتنب ما كان �سبب ًا للإطالة من غري احلاجة �إليه ،فهو تعريف
جتنب فيه االخت�صار املخل ،والإطالة اململة.
ثاني� � ًا :مل يح ��دد يف التعري ��ف و�سيل ��ة معين� � ًة للإك ��راه؛ لأن و�سائله متنوع ��ة ،ومتعددة،
وخمتلفة ،وقد تتطور من زمن لآخر.
ثالث� � ًا :جع ��ل « املك َره علي ��ه « �شام ًال لكل ما ال ير�ض ��اه املك َره� ،سواء �أكان منع� � ًا ل�شيءٍ �أم
�إيجاد ًا له.
املطلب الثاين :تعريف الت�صرفات القول ّية

يت�ضمن هذا املبحث تعريف ًا بالت�صرفات القول ّية ،وهذا ي�ستلزم بيان املق�صود بالت�صرف
قبل ذلك ،وبيان ذلك على النحو الآتي:
�أو ًال :الت�صرفات لغة:

الت�صرف ��ات جمع ت�صرف ،والت�صرف لغة م�ص ��در ت�صرف ،يت�صرف ،ت�صرف ًا ،وهو من
ال�ص ��رف ،وهو يف اللغة يطلق على احليلة والتجربة ،ومن قولهم� :إن فالن ًا يت�صرف يف الأمور
(اجلوهري 1292هـ ،ج )385 :4و ( الزيات و�آخرون (دت) ،ج.)216 :3
ويطل ��ق كذلك عل ��ى التقلب يف الأمور ،وطل ��ب الك�سب ،يقال� :صرفت ��ه يف الأمر ت�صريف ًا
فت�ص ��رف ،قلبت ��ه فتقلب ،وا�صط ��رف ت�صرف ًا يف طلب الك�سب لعياله ( اب ��ن منظور 1414هـ،
ج )12:90و(الفريوز�آب ��ادي 1412ه ،ج .)167 :3ويطل ��ق كذل ��ك عل ��ى التبي�ي�ن والتو�ضيح“ ،
و�ص ّرفن ��ا الآيات “ ( �سورة الأحق ��اف� )27 :أي :بيناها ،وت�صريف الآيات :تبيينها ،وت�صريف
الدراهم� :إنفاقها ،وت�صريف الكالم :ا�شتقاق بع�ضه من بع�ض ،وت�صريف الرياح :حتويلها من
وجه �إىل وجه ( ابن منظور (د.ت ،).ج.)91 :12
ثاني ًا :الت�صرفات ا�صطالح ًا:

ن�ص يف كتب الفقه ��اء – بعد البحث – لتعري � ٍ�ف ا�صطالحي للت�صرفات؛
مل �أع�ث�ر عل ��ى ٍّ
والذي يظهر يل – واهلل �أعلم – �أن ذلك ل�سببني:
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�أما الأول :فهو ظهور معناه ،ومعرفة املق�صود منه عند �إطالق هذا امل�صطلح ،فال حاجة
للن�ص عليه وبيان مفهومه يف كتب الفقهاء.
و�أم ��ا ال�سبب الثاين� :أن ا�ستعمال ه ��ذا امل�صطلح قد كرث يف ل�سان املت�أخرين �أكرث منه يف
ل�سان املتقدمني� .إال �أن بع�ض الفقهاء قد عر�ضوا لبيان �أق�سامه ،كما هو �صنيع الإمام القرا ّيف
( القرايف1410 ،هـ ،ج.)110 :2
و�أم ��ا العلم ��اء املعا�صرون فقد ع ّرف كث�ي�ر منهم الت�صرفات بتعريف ��ات عدة ،منها على
�سبيل املثال:
ال�شرعي :كل ما يكون من ت�صرفات
 ع ّرفها ال�شيخ حممد �أبو زهرة بقوله “ :الت�صرفّ
ال�شخ�ص القول ّية ،ويرتب ال�شارع عليه �أثر ًا �شرعي ًا ” ( �أبو زهرة)201 :1988 ،
 و�أورد الدكت ��ور ح�سن ال�شاذيل تعريف� � ًا للت�صرفات بقوله“ :ما ي�صدر عن الإن�سان منقول �أو عمل ،ويرتب عليه ال�شارع �أثر ًا من الآثار� ،سواء �أكان ذلك مت�ضمن ًا �إرادة �إن�شاء حق من
احلقوق �أم ال ،و�سواء �أكان الأثر املرتتب يف �صالح من �صدر عنه القول �أو العمل� ،أم يف �صالح
غريه� ،أو كان فيه �ضرر له” ( ال�شاذيل.)39 :1997 ،
 وع ّرفه ��ا الدكتور �أحمد ف ��راج ب�أنها “ :ما ي�صدر من ال�شخ�ص املمي ��ز ب�إرادته قو ًال �أوفع�ل ً�ا ،ويرتب علي ��ه ال�شارع نتيجة ما ،وهو ي�شم ��ل االلتزام والعقد؛ لأنه ق ��د يكون فيه التزام
ب�إن�ش ��اء حق كم ��ا يف الوقف والبيع والهبة ،وقد يكون فيه �إ�سق ��اط حق من احلقوق الثابتة كما
يف الإبراء من الدين والتنازل عن حق ال�شفعة ،وقد يكون خالي ًا من كل ذلك كاليمني والإقرار
بح ��ق �سابق ،ف�إن ��ه �إخبار بثبوت حق ولي� ��س �إن�شاء االلتزام �أو �إ�سقاط ل ��ه” ( فراج1423 ،هـ:
.)141
وعرفها الدكتور هاين اجلبري ب�أنها “ :ما ي�صدر عن الإن�سان من الأقوال والأعمال ،مما
يرتتب عليه حكم �سواء �أكان مري�ض ًا �أم ال ” ( اجلبري1433 ،هـ. )45 :
ويفه ��م من خ�ل�ال التعاريف ال�سابق ��ة �أن الت�صرفات :ما ي�صدر ع ��ن ال�شخ�ص ب�إرادته،
ويرتب عليه ال�شارع �أثر ًا �شرعي ًا ،نق ًال �أو �إ�سقاط ًا ،قو ًال �أو فع ًال ،نافع ًا لهذا ال�شخ�ص �أو �ضار ًا
له.
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* وه ��ذه الت�صرف ��ات تنق�س ��م �إىل ق�سم�ي�ن ،ت�صرف ��ات قول ّي ��ة ،وفعل ّي ��ة ( الزرك�ش ��ي،
1414هـ:)303-300:
 الت�صرف ��ات القولي ��ة :وهي الت�صرفات التي يكون من�ش�أها اللفظ دون الفعل ،وما يقوممقامه من الكتابة والإ�شارة.
وهذه الت�صرفات منها ما هو متعلق بالإثبات :كالإقرار ،وال�شهادة ،واليمني ،ومنها ما هو
متعلق بالأ�سرة :كالنكاح ،واخللع ،والطالق ،ومنها ما هو التزام بالعبادات كالنذر.
 الت�صرف ��ات الفعلي ��ة :وهي الت�صرفات التي يكون م�صدرها عم�ل ً�ا فعلي ًا غري الل�سان،مبعنى �أنه يح�صل بالأفع ��ال ال بالأقوال ،كالغ�صب ،والقب�ض ،والأفعال اجلنائية ،وغريها من
الت�صرفات التي تعتمد على الفعل دون القول.
املبحث الثاين� :أركان الإكراه و�شروطه و�أنواعه

يت�ضمن هذا املبحث بيان ًا لأركان الإكراه ،و�شروطه ،و�أنواعه ،وبيان ذلك يف ثالثة مطالب
متعاقبة على النحو الآتي:
املطلب الأول� :أركان الإكراه

ن�صه “ :ثم يف الإكراه يعترب معنى يف امل ِكره ،ومعنى
ج ��اء يف املب�س ��وط للإمام
ال�سرخ�سي ما ّ
ّ
كره به “ ( ال�سرخ�سي( ،د.ت ،).ج.)39 :34
كره عليه ،ومعنى فيما �أُ ِ
يف امل َكره ،ومعنى فيما �أُ ِ

الن�ص م ��ن الإمام ال�سرخ�س � ّ�ي ي�ؤخذ من ��ه �أركان الإكراه ،وه ��ذه الأركان ال بد من
ه ��ذا ُّ
توفرها من �أجل احلكم بقيام الإكراه على متامه ،وهي �أربعة ،وبيانها كما يلي:
�أو ًال :املـُكره ( :ا�سم فاعل ) وهو احلامل لغريه على عمل �شيء قهر ًا.
ثاني ًا :املـُكره ( :ا�سم مفعول ) وهو ال�شخ�ص الذي ُيجرب على القيام بالفعل املك َره عليه.
ثالث ًا :املـُكره عليه :وهو الت�صرف القو ّ
الفعلي الذي يقع فيه الإكراه؛ للإتيان به.
يل �أو
ّ
رابع ًا :املـُكره به :وهو نوع �أو و�سيلة التهديد الذي يوجه للمك َره؛ حلمله على تنفيذ ما �أُ ِم َر
به ،كالقتل� ،أو القطع� ،أو ال�ضرب� ،أو الإتالف ،وغري ذلك.
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املطلب الثاين� :شروط الإكراه

�شروط معينة ،وهذه ال�ش ��روط تتعلق ب�أركان الإكراه
حت ��ى يتحقق الإك ��راه ال بد من توفر
ٍ
الأربعة التي تقدم ذكرها ،وبيان هذه ال�شروط على النحو الآتي:
توعد
ال�ش ��رط الأول :م ��ا يتعلق باملـُكره :ي�شرتط يف املـُكره �أن يكون ق ��ادر ًا على �إنفاذ ما َ
ب ��ه؛ �إذ �إن ال�ض ��رورة املوجب ��ة �أو الرتخ� ��ص ال تتحقق �إال عن ��د القدرة على �إنف ��اذ ما توعد به
(ال�سرخ�س ��ي( ،د.ت ،).ج )39 :34و (بداماد �أفن ��دي1411 ،ه ،ج ، )429 :2فلو مل يكن عند
ال�سرخ�سي “ :املعترب
املك � ِ�ره قدرة على �إنفاذ ما توعد به ف�إن ��ه ال يتحقق الإكراه .يقول الإمام
ّ
يف املك � ِ�ره متكنه من �إيقاع ما ه َّدده به ،ف�إن ��ه �إذا مل يكن متمكن ًا من ذلك ،ف�إكراهه هذيان “
( ال�سرخ�س ��ي( ،د.ت،).ج .)39 :24وه ��ذا يتحقق عند كل م ��ن كان عنده قدرة على �إنفاذ ما
توعد به ،ال فرق يف ذلك بني ال�سلطان وغريه يف قول جمهور الفقهاء :من �أ�صحاب الإمام �أبي
حنيفة ( الكا�ساين(،د.ت، ).ج )176 : 7و ( ال�سرخ�سي(،د.ت ، ).ج )39 :4و ( ابن عابدين،
ج ، )109 : 5واملالكي ��ة ( ال�صاوي1412،ه� �ـ ،ج )451 :2و (امل ��واق1329 ،ه� �ـ ،ج )315 :4و (
الون�شري�سي1329 ،ه ،ج ،)98وال�شافعية ( النووي1420 ،هـ ،ج )58 :8و ( ال�سيوطي1403 ،هـ
 )203 :و (الهيتمي1402،ه� �ـ ،ج )403 :4و ( الرمل ��ي1375 ،ه ،ج ، ) 392 :5واحلنابلة ( ابن
قدام ��ة1346 ،ه ،ج )353 :10و ( البهوتي1426 ،هـ ،ج .)216 :3وذهب الإمام �أبو حنيفة �إىل
�أن الإك ��راه ال يك ��ون �إال من ال�سلطان ( الكا�س ��اين( ،د.ت ،).ج )176 :7و ( املرغيناين ،ج:2
 )275و (بدام ��اد �أفن ��دي ،ج )429 :2؛ لأن القدرة ال تك ��ون �إال مبنعة ،واملنعة لل�سلطان فقط،
ولأن غ�ي�ر ال�سلطان ال يقدر على حتقيق ما هدد ب ��ه؛ لأن امل�ستك َره ي�ستغيث بال�سلطان فيغيثه.
وال�صحيح ما ذهب �إليه اجلمهور؛ �إذ �إن الإكراه ا�سم لفعل يفعله املرء بغريه فينتفي به ر�ضاه،
املكره ،ويك ��ون هذا من قادر ،وال�سلطان
وه ��ذا �إمنا يك ��ون �إذا خاف املك َره حتقيق ما توعد به ِ
وغريه يف ذلك �سواء عند حتقق القدرة.
ال�ش ��رط الث ��اين :ما يتعلق باملك� � َره :ي�شرتط يف املك َره عدة �ش ��روط حتى يتحقق الإكراه،
وهي:
� -1أن َيغ ُل َب على الظن �أن ُيو ِق َع املـُكره ما هد َّد به؛ لأنه ال ي�صري حممو ًال على الفعل �شرع ًا
وطبع ًا �إال بذلك ( الكا�ساين ،ج )175 :7و ( ال�سرخ�سي(،د.ت ،).ج )39 :24و ( ابن قدامة،
ج )384 :7و ( الطرابل�سي4102 ،هـ.)311:
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املكره ما هدد
وينبني على هذا ال�شرط� :أنه �إذا غلب على الظن عدم �إيقاع �أو عدم قدرة ِ
ت�صرف بعد زوال الإكراه.
به ،ف�إنه ال يتحقق الإكراه ،وكذا لو َ�صد َر من املك َره � ُّأي
ٍ
�رب �أو ا�ستغاث� � ٍة �أو مقاوم� � ٍة ونحو ذلك
� -2أن يعج ��ز املك� � َره ع ��ن دفع م ��ا هُ د ِّد به من ه � ٍ
( الكا�ساين ،ج )175 :7و ( الرملي ،ج ) 436 :6؛ �إذ �إن هذه احلالة التي ينعدم معها الر�ضا
هرب �أو
للمك� � َره ،ويف�س ��د فيها اختياره .فلو هُ ِدد املك � ِ�ره وكان قادر ًا على دفع ما ه ��د َّد به من ٍ
ا�ستغاث ٍة �أو مقاوم ٍة ف�إنه ال يتحقق الإكراه؛ �إذ قد �صدر الت�صرف من املك َره باختياره ور�ضاه.
كر َه
� -3أال يخال ��ف املك� � َره ما هُ دِّ د به ،مبعن ��ى� :أن ال يزيد ت�صرف ًا عن الت�ص ��رف الذي �أُ ِ
علي ��ه� ،أو َ
ينتقل �إىل ت�صرف �آخ ��ر مل ُيك َره عليه ،ف�إن خالف املك َره ما هُ دِّ د به ب�أن زاد عليه� ،أو
انتق ��ل �إىل ت�صرف �آخر مل ُيهدد به �أ�ص ًال ،ف�إن ��ه ال يتحقق الإكراه ( الكا�ساين(،د.ت ،).ج:7
 )176و ( ابن الهمام ،1998 ،ج )165 :8و ( الد�سوقي1278 ،هـ ،ج )367 :2و ( ابن قدامة،
(د.ت ).ج ) 120 :7؛ �إذ �إن ما خالف به �صدر عن ر�ض ًا واختيار منه.
ال�ش ��رط الثال ��ث :ما يتعلق باملك َره عليه ( وه ��و الت�صرف القو ّ
الفعلي ) :ي�شرتط يف
يل �أو
ّ
املك َره عليه عدة �شروط حتى يتحقق الإكراه ،وهي:
� -1أن يفع ��ل املك� � َره الفع ��ل لداع ��ي الإك ��راه فق ��ط ،ويكون ممتنع� � ًا من ه ��ذا الفعل قبل
الإك ��راه ،وهذا �إما حلقه �أو حلق �آدمي �آخر �أو حلق ال�ش ��رع ( الكا�ساين(،د.ت ،).ج)175 :7
و ( ال�سرخ�سي(،د.ت ،).ج )218 :24و ( ابن عابدين(،د.ت ،).ج ،)110 :5وذلك ب�أن يكون
الإكراه يف الت�صرفات القول ّية �أو الفعل ّية حمرم ًا �أ�ص ًال �شرع ًا ،واملك َره ممتنع ًا من �إيقاعها قبل
الإك ��راه ،وال ��ذي يلحقه وهو حرام قبل الإكراه كبيع ماله ،وم ��ا يلحق غريه ك�إتالف مال الغري
( ابن عابدين(،د.ت ،).ج )109 :5و ( ال�سيوطي( ،د.ت.)229 :).
� -2أن يك ��ون املك� � َره عليه معين ًا ،ب� ��أن يكون �شيئ ًا واحد ًا ،ك�أن يك� � َره على طالق زوجته �أو
�شخ�ص معني� ،أما �إذا كان املك َره عليه �شيئني �أو �أ�شياء ،كما لو قيل للمك َره �أقتل زيد ًا
على قتل
ٍ
�أو عم ��ر ًا ،فلي� ��س ب�إكراه ،وهذا عن ��د ال�شافعية ( الن ��ووي( ،د.ت ،).ج )57 :8و ( ال�شربيني،
(د.ت )230 : ).؛ �إذ ال �إكراه مع التخيري فيما يكره عليه ال�شخ�ص.
وذه ��ب احلنفية ( ال�سرخ�س ��ي( ،د.ت ،).ج )61 :24و ( الطرابل�س ��ي( ،د.ت)312 :).
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واملالكية ( ابن جزي1418 ،هـ  )163 :و ( ال�صاوي( ،د.ت ،).ج )4 :2واحلنابلة ( البهوتي،
(د.ت ،).ج )216 :5و ( اب ��ن مفل ��ح( ،د.ت ، ).ج� )145 :3إىل عدم ا�شرتاط التعيني لتحقق
الإك ��راه ،بل �إذا خريه بني �أمرين و�أكرهه عل ��ى واحد منهما ،ف�إن ذلك يع ُّد �إكراه ًا؛ لأن املك َره
واحد من الأمرين �أو الأمور املك َره عليها ،فيكون منعدم الر�ضا ،فا�سد
ال مندوح ��ة له عن فعل ٍ
االختيار فيما اختاره.
� -3أن يك ��ون م ��ا هُ دِّ د ب ��ه �أعظم مما ُط ِلب من ��ه ،فلي�س ب� َ
أقل وال م�سا ٍو ل ��ه ( ال�سرخ�سي،
(د.ت ،).ج )68 :24و ( اخلر�شي1316هـ( ،د.ت، ).ج )76 :3و ( ال�شربيني( ،د.ت ،).ج:4
ل�شخ�ص اقتل نف�سك و�إال قتلتك ،فهذا ال يع ُّد
 )15و ( البهوتي( ،د.ت ،).ج ، )343 :3فلو قيل
ٍ
�إكراه ًا ،ال�ستواء املكره عليه واملهدد به ،و�إذا ا�ستويا فقد انعدم �شرط الإكراه.
ال�ش ��رط الراب ��ع :م ��ا يتعل ��ق باملك َره ب ��ه :ي�شرتط يف املك� � َره به عدة �ش ��روط حتى يتحقق
الإكراه ،وهي:
� -1أن يك ��ون ما �أُكره به متلف ًا �أو مزمن ًا� ،أي مما ي�ست�ضر به �ضرر ًا كبري ًا ،كالقتل �أو قطع
ع�ض ��و �أو ال�ض ��رب ال�شديد ،وغري ذلك ( ال�سرخ�س ��ي( ،د.ت ،).ج )39 :34و ( ابن عابدين،
(د.ت ،).ج.) 110 :5
� -2أن يك ��ون التهدي ��د عاج ًال ،فلو قيل للمك َره طلق زوجتك و�إال قتلتك غد ًا ،فلي�س ب�إكراه
( ابن عابدين( ،د.ت ،).ج )110 :5؛ �إذ �إنه لي�س يف الوعيد غري احلال ما يحمل على امل�سارعة
بارتكاب الفعل ،ولأن العاجل �أقوى و�أبلغ يف �إحداث اخلوف يف نف�س املك َره وحمله على الفعل.
�ان �أن ي�ستخدمه ��ا �ضد الغري،
� -3أن تك ��ون الو�سيل ��ة غ�ي�ر م�شروع ��ة� ،أي ال يج ��وز لإن�س � ٍ
كالتهديد بحرق النف�س� ،أو املال� ،أوالقتل.
وهذا ال�شرط ي�شرتطه فقه ��اء احلنفية ( ابن عابدين( ،د.ت ،).ج ،)110 :5وال�شافعية
(الأردبيلي1411 ،ه ،ج.)112 :7
للمكره ا�ستخدامها ،ال يكون ظامل ًا �إذا ا�ستخدمها؛ لأن احلق
ووجه ��ه� :أن الو�سيلة مل ��ا كان ِ
ثبت له فيها ،ومبا �أن املك َره ا�ستحقت عليه الو�سيلة بفعله ،فك�أنه ت�سبب يف ا�ستحداث �ضرورته،
فال يكون مكره ًا (الأردبيلي1411 ،ه ،ج.)112 :7
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وذه ��ب املالكي ��ة ( العدوي1356 ،ه ،ج )34 :4واحلنابل ��ة ( البهوتي( ،د.ت ،).ج)33 :4
�إىل عدم ا�شرتاط هذا ال�شرط ،فاملعترب عندهم هو ال�ضرر الذي حتدثه الو�سيلة� ،سواء �أكانت
م�شروع ��ة �أم غري م�شروعة؛ لأن املعت�ب�ر يف ح�صول الإكراه ،الت�ض ��رر احلا�صل للمك َره ،وهذا
ال�ضرر يح�صل ولو كانت الو�سيلة غري م�شروعة ،وهذا القول �أرجح.
املطلب الثالث� :أنواع الإكراه

اختلف الفقه ��اء يف �أنواع الإكراه ،فكان لكل مذهب من املذاهب الفقه ّية تق�سيم للإكراه
يختل ��ف عن املذهب الآخر ،وبع�ض هذه الأق�س ��ام متفق عليها ،والذي يعنينا من ذلك :تق�سيم
�شرعي ،وهو تق�سيمه �إىل �إك ��راه ملجئ وغري ملجئ ،وبيان
الإك ��راه بالنظر ملا يرتتب م ��ن �أثر
ّ
ذلك على النحو الآتي:
الق�سم الأول :الإكراه امللجئ ( التام ) :وهو الذي ُيعدم الر�ضا ،و ُيف�سد االختيار ،ويحمل
املك� � َره على مبا�ش ��رة الت�صرف املطلوب ،خوف ًا م ��ن فوات نف�سه� ،أو ع�ضو م ��ن �أع�ضائه ونحو
ذل ��ك (الكا�ساين( ،د.ت ).ج )479 :9و ( ابن عابدين( ،د.ت ،).ج )109 :5و ( ال�شريازي،
1414هـ ،ج )78 :2و ( التفتازاين( ،د.ت ،).ج.)196 :2
و�سمِ � َ�ي هذا الن ��وع بامللجئ �أو التام؛ لأن املك َره ي�صبح يف يد املك � ِ�ره كالآلة يف يد الفاعل،
ُ
فيف�سد اختياره بتحقق الإجلاء ( ال�سرخ�سي( ،د.ت ،).ج.) 39 :24
الق�س ��م الث ��اين :الإك ��راه غ�ي�ر امللجئ ( الناق�ص ) :وه ��و الذي ُيعدم الر�ض ��ا ،وال يف�سد
االختي ��ار ،فهو �أقل ت�أثري ًا من امللجئ؛ لإم ��كان ال�صرب عليه ،كالتهديد فيه باحلب�س� ،أو القيد،
�أو �إت�ل�اف بع�ض امل ��ال� ،أو ال�ضرب الذي ال يتلف الأع�ض ��اء ( الكا�ساين( ،د.ت ،).ج)449 :9
و(الزيلعي( ،د.ت ،).ج )181 :5و ( ال�شريازي( ،د.ت ،).ج ) 87 :2و ( التفتازاين( ،د.ت،).
ج )196 :2و ( ابن قدامة( ،د.ت ،).ج.) 383 :7
وهذا النوع من الإكراه ُيعدم الر�ضا ،ولكنه ال يف�سد االختيار ،وقد علل الإمام
البزدوي(((
ّ
البزدوي ،الفقيه،
(((  -هو علي بن حممد بن احل�سني بن عبد الكرمي بن مو�سى بن جماهد ،املعروف بفخر الإ�سالم
ّ
الأ�صو ّ
املف�سر ،الإمام الكبري وراء النهر� ،شيخ احلنفية بعد �أخيه الكبري �أبو الي�سر حممد بن حممد بن
يل ،املحدِّ ثِّ ،
احل�سني البزدوي ،تويف عام 482هـ ،من م�ؤلفاته :املب�سوط� ،شرح اجلامع الكبري ،ينظر :الذهبي� ،سري �أعالم النبالء،

170

جملة جامعة �شقراء – العدد الثالث حمرم 1436هـ  -نوفمرب 2014م

د .ماهر ذيب �أبو �شاوي�ش

كره عليه لتمكنه من ال�صرب على ما
عدم �إف�ساده لالختيار :لعدم اال�ضطرار �إىل مبا�شرة ما �أُ ِ
هُ د ِّد به (البخاري( ،د.ت ،).ج.)383 :4
و ُيفه ��م من ذل ��ك �أن املك َره يف ه ��ذا النوع من الإك ��راه ال يف�س ُد اختياره ،ذل ��ك �أنه عنده
املق ��درة عل ��ى الإتيان وعدم ��ه ،لعلة القدرة يف ال�ص�ب�ر على الأذى� ،إال �إذا خ�ش ��ي على نف�سه،
وب�إقدامه يكون �آخذ ًا بالرخ�صة.
املبحث الثالث� :أنواع الت�صرفات القول ّية و�أثر الإكراه عليها

يت�ضم ��ن هذا املبح ��ث بيان ًا لأن ��واع الت�صرفات القول ّي ��ة ال�صادرة من املك� � َره ،وبيان �أثر
الإكراه عليها ،ويع ُّد هذا املبحث هو املق�صود الرئي�سي من الدرا�سة ،وعليه ف�أقول:
�إن الت�صرفات القول ّية ال�صادرة عن املك َره تنق�سم �إىل ق�سمني رئي�سيني:
الق�سم الأول :الت�صرفات القول ّية التي ال حتتمل الف�سخ
الق�سم الثاين :الت�صرفات القول ّية التي حتتمل الف�سخ
وبيان هذين الق�سمني و�أثر الإكراه عليها يف مطلبني على النحو الآتي:
املطلب الأول :الت�صرفات القول ّية التي ال حتتمل الف�سخ
ُيق�ص� � ُد بهذا النوع من الت�صرفات :الت�صرفات الت ��ي ال حتتمل الف�سخَ بعد انعقادها ،وال
الإقال ��ة ،وال تتوق ��ف على الر�ض ��ا ،كالنكاح ،والط�ل�اق ،والرجعة ،والعت ��اق ،واليمني ،والنذر،
والإيالء ،والظهار ،والعفو عن الق�صا�ص.
وقد اختلف الفقهاء يف �أثر الإكراه �إذا حتققت �شروطه على هذه الت�صرفات على قولني:
الق ��ول الأول� :أن الإك ��راه ال ي�ؤث ��ر وال يعت�ب�ر يف ه ��ذه الت�صرف ��ات ،و�أنها مت ��ى �صدرت من
ال�شخ� ��ص فه ��ي �صحيحة� ،سواء �أكان ال�شخ�ص مكره ًا �أم ال ،و�س ��واء �أكان �إكراه ًا ملج�أ �أم غري
ملج� ��أ فال ع�ب�رة بذلك ،وبه قال احلنفي ��ة ( ال�سرخ�س ��ي( ،د.ت ،).ج ) 56 :24و ( الكا�ساين،
(د.ت ،).ج ) 493 :9و ( الزيلعي( ،د.ت ،).ج ) 178 :5و ( املرغيناين( ،د.ت ،).ج.)287 :3
ج� ،19ص49
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يق ��ول الإم ��ام ال�سرخ�س � ّ�ي� “ :إن ت�صرفات املك َره ق ��و ًال منعقدة عندن ��ا� ،إال �أن ما يحتمل
الف�س ��خ منه كالبيع والإجارة يف�س ��خ ،وماال يحتمل الف�سخ منه كالط�ل�اق والنكاح والعتاق فهو
الزم” (ال�سرخ�سي( ،د.ت ،).ج.)56 :24
القول الثاين� :أن الإكراه م�ؤثر ومعترب يف هذه الت�صرفات ،و�أنها متى �صدرت من ال�شخ�ص
فه ��ي غري �صحيحة ،وباطل ��ة ،وبه قال :املالكية ( اخلر�شي( ،د.ت ،).ج )33 :4و ( ابن ر�شد،
1995م ،ج ) 81 :2و ( الد�سوقي( ،د.ت ،).ج ) 547 :2و ( القرطبي1356 ،ه ،ج، )614 :10
وال�شافعي ��ة ( ال�ش�ي�رازي( ،د.ت ،).ج ) 37 :2و ( ال�شربين ��ي( ،د.ت ،).ج، ) 289 :4
واحلنابل ��ة ( البهوت ��ي( ،د.ت ،).ج ) 141 :3و ( ابن قدامة ،1346 ،ج )648 :2و ( املرداوي،
1375هـ ،ج.) 439 :8
يق ��ول الإمام ابن ر�شد((( “ :ولكن الأظهر �أن املك َره على الطالق ،و�إن كان موقع ًا للفظ
باختي ��اره� ،أن ��ه ينطلق علي ��ه يف ال�شرع ا�سم للمك َره لقوله تع ��اىل� “ :إال من �أكره وقلبه مطمئن
بالإميان “ ( ابن ر�شد( ،د.ت ،).ج.) 81 :2
ويق ��ول الإم ��ام القرطب � ّ�ي((( “ :و�أما ميني املك َره فغري الزمة ع ��ن مالك “ ( القرطبي،
(د.ت ،).ج) 186 :10
ويق ��ول الإم ��ام ال�شربين ��ي((( “ :وال يقع طالق املك� � َره “ ( ال�شربين ��ي( ،د.ت ، ).ج:4
.)289
(((  -هو �أبو الوليد حممد بن �أحمد بن ر�شد القرطبي ،ولد بقرطبة عام  520هـ ،ون�ش�أ بها ،در�س الفقه والطب واملنطق
وغريها ،تويف مبراك�ش �سنة  595هـ ،من م�ؤلفاته :بداية املجتهد ،الكليات يف الطب ،خمت�صر امل�ست�صفى  .ينظر:
الذهبي� ،سري �أعالم النبالء ،ج� ،21ص307
(((  -هو :الإمام �أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد بن �أبي بكر الأن�صاري القرطبي ،تفقه على مذهب مالك ،واعتنى
بالتف�سري ،تويف مب�صر �سنة 671هـ ،من م�ؤلفاته :اجلامع لأحكام القر�آن الكرمي ،التذكار يف �أف�ضل الأذكار ،التذكرة.
ينظر :ابن فرحون ،الديباج املذهب� ،ص317
ً
ً
ً
(((  -هو ال�شيخ �شم�س الدين حممد بن حممد ال�شربيني اخلطيب ،كان فقيها مف�سرا متكلما� ،أجمع �أهل م�صر على
�صالحه وو�صفه بالعلم ،والعمل والزهد والورع ،تويف �سنة  977هـ ،من م�ؤلفاته :مغني املحتاج �إىل معرفة �ألفاظ
املنهاج ،ال�سراج املنري ،الفتح الرباين  .ينظر� :شذرات الذهب ،ج � ،8ص ،384معجم امل�ؤلفني ج� ،8ص269
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كره على الطالق ظلم ًا ،مبا ي�ؤمل ،كال�ضرب واخلنق،
ويقول الإمام البهوتي((( “ :ومن �أُ ِ
كرهه مل يقع طالقه”
وع�ص ��ر ال�ساق ،واحلب�س ،والغط يف املاء مع الوعيد ،فطلق تبع ًا لقول ُم ِ
( البهوتي( ،د.ت ،).ج.)141 :3
الأدلة:

ا�ستدل �أ�صحاب القول الأول ،وهم القائلون ب�أن الإكراه ال ي�ؤثر وال يعترب يف هذا النوع من
الت�صرفات ،و�أنها متى �صدرت من ال�شخ�ص فهي �صحيحة ،مبا يلي:

 -1عم ��وم الن�صو�ص الواردة يف الت�صرفات القول ّية الت ��ي ال حتتمل الف�سخ كقوله تعاىل:
« فانكح ��وا م ��ا طاب لكم الن�ساء « ( �سورة الن�س ��اء ، ) 3 :وقوله تعاىل « :فطلقوهن لعدتهن “
( �س ��ورة الط�ل�اق ، )1 :وقوله تعاىل « :ال ي�ؤاخذكم اهلل باللغو يف �أميانكم ،ولكن ي�ؤاخذكم مبا
عقدمت الأميان « ( �سورة املائدة ، ) 89 :وقوله تعاىل « :وليوفوا نذورهم « ( �سورة احلج،)29 :
وقوله تعاىل « :والذين يظاهرون من ن�سائهم « ( �سورة املجادلة) 15 :
وج ��ه الداللة� :أن ه ��ذه الن�صو�ص بعمومها تفيد وقوع الت�ص ��رف القو ّ
يل الذي تت�ضمنه،
كالن ��كاح ،والطالق ،واليمني ،والن ��ذر ،والظهار ،دون خم�ص�ص لها ،فه ��ي بعمومها مل تفرق
ب�ي�ن املكره وغريه ،مما ي ��دل على �أن الإكراه ال ي�ؤثر وال يعترب يف ه ��ذه الت�صرفات ،و�أنها متى
�ص ��درت من ال�شخ�ص فه ��ي �صحيحة ،يقول الإمام الكا�سا ّ
كره
ين� « :أما اليم�ي�ن والنذر ،ب�أن �أُ ِ
حج ًا �أو �شيئ ًا من وجوه القرب ،والظهار والإيالء والفيء يف
على �أن يوجب على نف�سه �صدقه �أو ّ
الإي�ل�اء :فلعمومات الن�صو�ص الواردة من هذه الأبواب �....إىل �أن قال :ولأن هذه الت�صرفات
قول ّية ،والإكراه ال يعمل يف الأقوال « ( الكا�ساين( ،د.ت ، ).ج.)503 :9
ويج ��اب عنه :ب�أن ��ه ال ي�س ّلم ب�أن هذه الن�صو�ص ال خم�ص�ص لها وبقيت على عمومها ،بل
وردت ن�صو�ص كثرية و�صحيحة تدل على تخ�صي�ص املك َره من ذلك ،كما �سريد طرف ًا منها يف
�أدلة �أ�صحاب القول الثاين.
(((  -هو من�صور بن يون�س بن �صالح الدين بن �إدري�س البهوتي ،ولد �سنة  1000من الهجرة ،وهو من �أجالء فقهاء
احلنابلة ،وتويف بالقاهرة �سنة  1051هـ ،من م�ؤلفاته :ك�شاف القناع ،دقائق �أويل النهى ل�شرح املنتهى .ينظر :كحالة،
معجم امل�ؤلفني ،ج� ،13ص23 ،22
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 -2قوله عليه ال�صالة وال�سالم « :كل طالق جائز �إال طالق ال�صبي واملعتوه «(((
ن�ص على كل طالق يقع� ،إال طالق ال�صبي واملعتوه ،مما
وج ��ه الدالل ��ة� :أن هذا احلديث ٌ
ي ��د ُّل عل ��ى �أن ط�ل�اق املكره يقع ،و�إمن ��ا وقع لأنه ت�صرف ق ��و ٌّ
يل ،فالإكراه في ��ه الغ؛ لأن جميع
الت�صرفات القول ّية التي ال تنف�سخ يكون الإكراه فيها الغي ًا ( ال�سرخ�سي( ،د.ت ، ).ج)56 :24
و ( الكا�ساين( ،د.ت ، ).ج )493 :9و ( الزيلعي( ،د.ت ، ).ج.) 178 :5
ويجاب عنه من وجهني:
الوج ��ه الأول� :أن املق�ص����ود م����ن جواز كل طالق �إال ط��ل�اق ال�صبي واملعتوه هو:
را�ض وال نية ل����ه يف الطالق
كل م����ن كان قا�ص����د ًا للط��ل�اق را�ضي ًا ب����ه،
واملكره غ��ي�ر ٍ
َ
(القرطبي( ،د.ت، ).ج.) 614 :10
املك���ره على الط�ل�اق ،و�إن كان موقع ًا للفظ باختي���اره� ،إال �أنه
الوج ��ه الث ��اين� :أن
َ
املكره ،وقد قال تعاىل� « :إال من �أكره وقلبه مطمئن بالإميان«
يطلق عليه يف ال�شرع ا�سم َ
(�سورة النحل.) 106 :
 -3قول ��ه عليه ال�صالة وال�سالم« : :ثالث جدهن ج ��د ،وهزلهن جد ،النكاح ،والطالق،
والرجعة»(((
وج ��ه الدالل ��ة� :أن ه ��ذا احلديث يد ُّل على عدم امتناع وقوع الط�ل�اق مع وجود ما ي�ضاد
اجلد ،من الهزل ،فلأن ال ميتنع الوقوع ب�سبب الإكراه �أوىل ،لأنه ال ي�ضاد اجلد.
وبعبارة �أخرى� :أن فقهاء احلنفية ا�ستنبطوا من هذه احلديث قيا�س املكره على الهازل،
مبعن ��ى� :أن ه ��ذه الت�صرفات ت�صح وال تبطل مع الهزل ،مع �أن ��ه يعدم االختيار باحلكم ،فلأن
((( � -أخرجه الرتمذي يف �سننه ،كتاب الطالق واللعان ،باب ما جاء يف طالق املعتوه ،ج� ،3ص ،488برقم  ،1191وقال« :
هذا حديث غريب ال نعرفه مرفوع ًا �إال من حديث عطاء بن عجالن ،وعطاء بن عجالن �ضعيف ذاهب احلديث «
((( � -أخرجه �أبو داود يف �سننه ،كتاب الطالق ،باب يف الطالق على الهزل ،ج� ،2ص ،259برقم  ،2194والرتمذي يف
�سننه ،كتاب الطالق واللعان ،باب ما جاء يف اجلدِّ والهزل يف الطالق ،ج� ،3ص ،482برقم  ،1184وقال « :هذا
حديث ح�سن غريب « ،وابن ماجه يف �سننه ،كتاب الطالق ،باب من ط َّلق �أو نكح �أو راجع العب ًا ،ج� ،1ص ،658برقم
2039
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ال يبط ��ل مب ��ا ال يعدم االختيار – وهو الإك ��راه – �أوىل ،يقول الإمام الكا�س ��ا ّ
ين“ :لأن الفائت
بالإك ��راه لي�س �إال الر�ضا طبع ًا ،و�أنه لي�س ب�شرط لوقوع الطالق ،ف�إن طالق الهازل واقع ولي�س
برا�ض طبع ًا” (الكا�ساين( ،د.ت ،).ج.) 493 :9
ٍ
ويج ��اب عن ��ه :ب� ��أن قيا�س املك َره عل ��ى الهازل قيا�س م ��ع الفارق؛ �إذ �إن اله ��ازل قد طلق
وه ��و راغ ��ب ورا�ض بالتكلم والتلفظ ب ��ه� ،إال �أنه ال يدرك ما يرتتب على ذل ��ك ،فهو �أقرب �إىل
امل�ستهزئ والالعب ،وهذا ينا�سبه التغليظ يف احلكم مبا يرتتب على ذلك.
و�أم ��ا املك َره فقد طلق وهو غري راغ ��ب وال را�ض بالتكلم والتلفظ به ،ولي�س مب�ستهزئ وال
الع ��ب ،و�إمن ��ا ق�صد دفع ما ترتب عليه م ��ن �أذى و�ضرر ،فنا�سب اعتب ��ار ذلك الإكراه ،وعدم
اعتبار ذلك الت�صرف �صحيح ًا.
 -4ق ��ول عم ��ر ب ��ن اخلطاب ر�ض ��ي اهلل عن ��ه� « :أربع جائ ��زات �إذا تكلم به ��نَّ  :الطالق،
والنكاح ،والعتاق ،والنذر «(((
وج ��ه الدالل ��ة� :أن ه ��ذا الأثر ع ��ن عمر بن اخلطاب ر�ض ��ي اهلل عنه ي ��دل بعمومه على
وق ��وع هذه الت�صرفات القول ّية مبجرد التلفظ بها ،وهي :الن ��كاح ،والطالق ،والعتاق ،والنذر،
�رق بني املك ��ره وغريه ،مما ي ��دل على �أن الإك ��راه ال ي�ؤث ��ر وال يعترب يف هذه
والظه ��ار ،دون ف � ٍ
الت�صرفات ،و�أنها متى �صدرت من ال�شخ�ص فهي �صحيحة.
ن�صو�ص كثري ٌة و�صحيح ٌة
باق على عمومه ،بل وردت
ويجاب عنه :ب�أنه ال ي�س ّلم ب�أنه عام ٍ
ٌ
تدل على تخ�صي�ص املك َره من ذلك ،كما �سيورد طرف ًا منها يف �أدلة �أ�صحاب القول الثاين.
� -5أن املك َره على الت�صرفات القول ّية التي ال حتتمل الف�سخَ بعد انعقادها ،وال الإقالة ،وال
تتوق ��ف على الر�ضاَ ،ق َ�ص َد املُك َره �إيقاعها يف حال �أهليته؛ �إذ �إنه عندما تع ّر�ض للإكراه اختار
�أه ��ون ال�شري ��ن ،وهذا االختي ��ار دلي ٌل على الق�صد ( البخ ��اري( ،د.ت ، ).ج ، ) 384 :4يقول
الإم ��ام الكا�سا ّ
ين “ :لأن هذه الت�صرف ��ات قول ّية ،والإكراه ال يعمل على الأقوال ،كما �أن الفيء
يف الإي�ل�اء يف ح ��ق القادر باجلم ��اع ،ويف حق العاجز بالقول ،والإك ��راه ال ي�ؤثر يف ذلك ،فكان
((( � -أخرجه �سعيد بن من�صور يف �سننه ،كتاب الطالق ،باب الطالق ال رجوع فيه ،ج� ،1ص ،417برقم  ،1610وفيه
حجاج بن �أرط�أة �ضعيف
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طائع ًا “ (الكا�ساين( ،د.ت ، ).ج.) 502 :9
ويج ��اب عنه :ب� ��أن الت�صرفات القول ّية ال�صادرة من املك َره� ،أُك � ِ�ر َه عليها بالباطل ،ف ُيلغى
بط ُل الإكرا َه
ما يرتتب عليها كالردة ،وقد �صدرت منه تلك الت�صرفات بدون ر�ض ًا تام منه ،ف ُي ِ
ه ��ذه الت�صرفات ،وقد ب ّوب البخ ��اري((( يف �صحيحه “ :باب ميني الرجل ل�صاحبه �أنه �أخوه
�إذا خاف عليه القتل �أو نحوه ،وكذلك مك َره يخاف ،ف�إنه يذب عنه املظلوم ويقاتل دونه “.
�أدلة القول الثاين:

ا�ست ��دل �أ�صح ��اب القول الأول ،وه ��م القائلون ب�أن الإكراه ي�ؤثر ويعت�ب�ر يف هذا النوع من
الت�صرفات ،و�أنها متى �صدرت من ال�شخ�ص فهي غري �صحيحة ،مبا يلي:
كر َه وقلب ��ه مطمئن بالإميان «
 -1قول ��ه تع ��اىل « :من كفر باهلل من بع ��د �إميانه� ،إال من �أُ ِ
�سورة النحل)106 :
وج ��ه الدالل ��ة� :أن اهلل �سبحان ��ه وتعاىل �أ�سقط يف هذه الآية الكرمي ��ة امل�ؤاخذة بالتلفظ
بالكف ��ر – م ��ع عظم �ش�أنه – وكل ما يرتتب عليه من �أحكام �شرع ّية ،كحد الردة ،والفرقة بني
املرت ��د وزوجه ،وعدم التوارث بينه وبني امل�سلمني م ��ن حيث العموم ،و�إذا كان الأمر كذلك –
�أعني عدم امل�ؤاخذة بالكفر يف حال الإكراه مع عظمه وما يرتتب عليه من �أحكام – فما دونه
من الت�صرفات القول ّية التي ال تقبل الف�سخ ،وال الإقالة ،وال تتوقف على الر�ضا ،من باب �أوىل
عدم امل�ؤاخذة بها ،وعدم �صحتها؛ للإكراه.
يق ��ول الإمام �أبو بكر اجل�صا� ��ص((( يف هذه الآية الكرمية “ :هذا �أ�صل يف جواز �إظهار
(((  -هو الإمام احلافظ حممد بن �إ�سماعيل بن �إبراهيم البخاري ،املحدث ،الفقيه ،الورع� ،أخذ عن مكي بن �إبراهيم،
واحلميدي والف�ضل بن دكني وغريهم� ،أجمعت الأمة على جاللته و�إمامته ،وكتابه اجلامع ال�صحيح �أ�صح كتاب ًا بعد
القر�آن الكرمي �إجماع ًا ،ال ي�ستغني عنه �أحد ،من م�ؤلفاته :اجلامع ال�صحيح ،التاريخ الكبري ،الأدب املفرد ،ولد عام
194هـ ،وتويف عام 256هـ .ينظر :الذهبي ،تذكرة احلفاظ ،ج� ،2ص ،555ابن حجر ،هدي ال�ساري مقدمة �شرح
�صحيح البخاري� ،ص688 -669
احلنفي ،املعروف باجل�صا�ص ( �أبو بكر ) ،ولد عام 305هـ ،من �أئمة احلنفية
الرازي،
(((  -هو الإمام �أحمد بن علي
ّ
ّ
املجتهدين ،الفقيه ،املف�سر ،الأ�صويل ،املحدث ،من م�ؤلفاته� :أحكام القر�آن الكرمي ،تويف عام 370هـ .ينظر :الذهبي،
�سري �أعالم النبالء ،ج� ،14ص351

176

جملة جامعة �شقراء – العدد الثالث حمرم 1436هـ  -نوفمرب 2014م

د .ماهر ذيب �أبو �شاوي�ش

كلم ��ة الكفر يف حال الإك ��راه ،والإكراه املبيح لذلك :هو �أن يخاف على نف�سه �أو بع�ض �أع�ضائه
املكره ،فليبح له يف هذه احلال �أن يظهر كلمة الكفر ويعار�ض بها
التلف �إن مل يفعل ما �أمره به ِ
غريه �إذا خطرت ذلك بباله” ( .اجل�صا�ص( ،د.ت، ).ج.)192-191 :3
ويقول الإمام ال�شافعي((( يف هذه الآية الكرمية� “ :إن اهلل تعاىل �أ�سقط عن املك َره حكم
الكفر �إذا نطق بكلمة الكفر ،وللكفر �أحكام كفراق الزوجة ،و�أن يقتل الكافر ،ويغنم ماله ،فلما
و�ض ��ع اهلل عنه ذل ��ك� ،سقطت عنه �أحكام الإكراه على القول كل ��ه؛ لأن الأعظم �إذا �سقط عن
النا�س� ،سقط ما هو �أ�صغر منه” ( الأم1388 ،هـ ،ج) 209 :3
 -2قوله عليه ال�صالة وال�سالم « :رفع عن �أمتي اخلط�أ والن�سيان وما ا�ستكرهوا عليه«(((.
وج ��ه الداللة� :أن ه ��ذا احلديث �أ�صل يف �إ�سقاط امل�ؤاخذة بالإكراه ،وهو عام �سواء �أكان
من الت�صرفات الفعل ّية� ،أم القول ّية التي ال تقبل الف�سخ� ،أو تقبل الف�سخ.
 -4قوله عليه ال�صالة وال�سالم « :ال طالق وال عتاق يف �إغالق «(((.
ن�ص على �أنه ال طالق وال عت ��اق – وهي من الت�صرفات
وج ��ه الدالل ��ة� :أن هذا احلدي ��ث َ
القول ّي ��ة – يف �إغ�ل�اق ،والإغالق :الإك ��راه ( البهوت ��ي( ،د.ت ،).ج ) 141 :3و ( ابن قدامة،
(د.ت ،).ج ) 382 :7؛ لأن املكره مغلق عليه يف �أمره ،م�ضيق عليه يف ت�صرفه ،كما يغلق الباب
على الإن�سان.
 -5وردت عدة �أحاديث كثرية تدل على بطالن النكاح بالإكراه ،ومنها:
 ما روي عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما� :أن جارية بكر ًا �أتت ر�سول اهلل عليه ال�صالة(((  -هو الإمام �أبو عبد اهلل حممد بن �إدري�س ال�شافعي ،ينتهي ن�سبه �إىل عبد مناف جد النبي عليه ال�سالم ،ولد بغزة
عام 150هـ ،تلقى العلم مبكة واملدينة ،وهو �إمام املذهب ال�شافعي ،تتلمذ على يديه �أجالء من �أهل العلم كالإمام
�أحمد بن حنبل و�أبو ثور ،تويف مب�صر عام 204هـ ،من م�ؤلفاته ،الر�سالة ،الأم .ينظر :ابن كثري ،البداية والنهاية،
ج� ،10ص ،251ابن هداية ،طبقات ال�شافعية� ،ص11
((( � -أخرجه ابن ماجه يف �سننه ،كتاب الطالق ،باب طالق املك َره والنا�سي ،ج� ،1ص ،659برقم 2045
((( � -أخرجه �أبو داود يف �سننه ،كتاب الطالق ،باب يف الطالق على غلط ،ج� ،2ص ،642برقم  ،2193وابن ماجه يف
�سننه ،كتاب الطالق ،باب طالق املكره والنا�سي ،ج� ،1ص ،660برقم 2046
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وال�سالم ،فذكرت �أن �أباها ز َّوجها وهي كارهة فخريها النبي عليه ال�صالة وال�سالم(((.
أ�شعري ر�ضي اهلل عنه �أن النبي عليه ال�صالة وال�سالم قال:
 م ��ا روي ع ��ن �أبي مو�سى ال ّت�ست�أمر اليتيمة يف نف�سها ،ف�إن �سكتت فقد �أذنت ،و�إن �أبت مل تكره “(((.
 حديث خن�ساء بنت خذام الأن�صارية� “ :أن �أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك ،ف�أتتالنبي عليه ال�صالة وال�سالم فر َّد نكاحها “(((.
فه ��ذه الأحادي ��ث �صريح ��ة يف �إبطال النكاح بالإك ��راه ،و�أن املر�أة تخري ب�ي�ن الإبقاء على
كرهت عليه ،و�أنه ال بد من حتقق الر�ضا ل�صحة عقد النكاح ،و�أن الإكراه
النكاح ،وبني رده �إن �أُ ِ
ُيبط ��ل عقد النكاح ،و ُيقا�س على ذلك �سائر الت�صرفات الت ��ي ال حتتمل الف�سخَ بعد انعقادها،
وال الإقال ��ة ،وال تتوقف على الر�ضا،كالطالق ،والرجعة ،والعت ��اق ،واليمني ،والنذر ،والإيالء،
والظهار ،والعفو عن الق�صا�ص.
� -6أن الق ��ول ه ��و الو�سيلة التي يعبرّ ُ الإن�سان فيها ع ��ن ق�صده ومراده ،بل �إن الر�ضا �أمر
خفي ،والقول هو الو�سيلة الت ��ي يظهرها ،والإكراه دليل على �أن املك َره متكلم لدفع ال�شر
قلب � ٌّ�ي ٌّ
ع ��ن نف�س ��ه ال لبيان ق�صده وم ��راده ور�ضاه ،واهلل تع ��اىل يقول « :ولك ��ن ي�ؤاخذكم مبا ك�سبت
قلوبك ��م « ( �س ��ورة البقرة ، ) 225 :ولذلك ف�إن الإكراه ُيبطل �سائر الت�صرفات القول ّية التي ال
حتتمل الف�سخ بعد انعقادها وال تتوقف على الر�ضا.
الرتجيح:

ال ��ذي يرتجح يف نظ ��ري – واهلل �أعلم – هو الق ��ول الثاين� :أن الإك ��راه م�ؤثر ومعترب يف
هذه الت�صرفات ،و�أنها متى �صدرت من ال�شخ�ص فهي غري �صحيحة ،وباطلة ،وذلك ملا يلي:
((( � -أخرجه �أبو داود يف �سننه ،كتاب النكاح ،باب يف البكر يزوجها �أبوها وال ي�ست�أمرها ،ج� ،2ص ،232برقم ،2096
ب�إ�سناد �صحيح.
((( � -أخرجه �أحمد يف م�سنده ،ج� ،32ص ،277برقم  ،19516وابن �أبي �شيبة يف امل�صنف ،كتاب النكاح ،باب يف اليتيمة
من قال :ت�ست�أمر يف نف�سها ،ج� ،3ص ،460برقم 15992
((( � -أخرجه �أبو داود ،كتاب النكاح ،باب يف البكر يزوجها �أبوها وال ي�ست�أمرها ،ج� ،2ص ،576برقم  ،2096وابن ماجه
يف �سننه ،كتاب النكاح ،باب من ز َّوج ابنته وهي كارهة ،ج� ،1ص ،603برقم 1875
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�أو ًال :ل�صحة �أدلة �أ�صحاب هذا القول من املنقول واملعقول.
ثانياً� :أنه ال يوجد دليل واحد ي�سلم للحنفية ،بل هي �أدلة عامة خم�ص�صة.
ثالث� �اً� :أن الت�صرف ��ات القول ّي ��ة التي �صدرت من املك َره ،قد �ص ��درت منه من غري ق�صد،
فه ��ي ال تعبرّ عن ق�صده و�إرادته ور�ض ��اه ،ولذلك ال ميكن �إثبات حكمها ،وما يرتتب عليها من
�آثار.
رابع� �اً� :أنن ��ا لو اعتربن ��ا الت�صرفات القول ّية الت ��ي ال حتتمل الف�سخ �صحيح ��ة من املك َره،
�شرعي،
لأ�صب ��ح الإك ��راه و�سيل ًة يتو�صل بها املك � ِ�ره للظلم ،واحل�صول على مبتغ ��اه بغري م�س ّوغ
ّ
وهذا ينايف مقا�صد ال�شريعة الإ�سالمية التي جاءت لإقامة العدل بني العباد.
املطلب الثاين :الت�صرفات القول ّية التي حتتمل الف�سخ

ُيق�صد بالت�صرفات القول ّية التي حتتمل الف�سخ :الت�صرفات التي تقبل الف�سخ� ،أو الإقالة،
بعد انعقادها.
وهذه الت�صرفات تنق�سم �إىل ق�سمني:
الق�سم الأول :العقود والت�صرفات ال�شرع ّية
الق�سم الثاين :الإقرارات
وفيما يلي بيان لأثر الإكراه على هذه الت�صرفات على النحو الآتي:
الفرع الأول :العقود والت�صرفات ال�شرع ّية:

وه ��ي العقود التي تقبل الف�سخ �أو الإقالة بعد انعقاده ��ا :كالبيع ،والإجارة ،والهبة ،فمثل
هذه الت�صرفات �إذا �صدرت من املك َره ،هل تلزم ،وتقع �صحيحة� ،أم تكون فا�سدة غري ملزمة ؟
اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:

القول الأول :ذهب احلنفية ( الكا�ساين( ،د.ت ،).ج ) 186 :7و ( املرغيناين( ،د.ت).
،ج ) 275 ،2و ( بدام ��اد �أفن ��دي( ،د.ت ،).ج ) 430 :2واملالكية ( ال�صاوي( ،د.ت ،).ج:10
 ) 452و ( الدردي ��ر1382 ،ه� �ـ ،ج ) 18 :3و ( احلط ��اب( ،د.ت ،).ج� ) 275 :2إىل انعق ��اد
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ت�ص ��رف املك� � َره – يف مثل ه ��ذه العقود – من حيث الأ�صل ،ثم �إن املك� � َره بعد زوال الإكراه له
اخلي ��ار� ،إن �شاء �أم�ضى ذل ��ك العقد ،و�إن �شاء ف�سخه .يقول الإم ��ام املرغيناين “ :و�إذا �أكره
الرج ��ل على بيع ماله� ،أو على �ش ��راء �سلعة ،ف�أكره على ذلك بالقتل �أو بال�ضرب ال�شديد ،فباع
�أو ا�ش�ت�رى ،فه ��و باخليار� ،إن �شاء �أم�ضى البيع ،و�إن �شاء ف�سخه ،ورجع بالبيع” ( املرغيناين،
(د.ت ،).ج.) 275 :2
الق ��ول الث ��اين :ذهب ال�شافعية ( ال�شربين ��ي( ،د.ت ،).ج ) 8 :2و ( الرملي( ،د.ت،).
ج ) 378 :3و ( الن ��ووي( ،د.ت ،).ج ) 145 :9واحلنابل ��ة ( البهوت ��ي( ،د.ت ،).ج ) 141 :3و
(ابن قدامة( ،د.ت ، ).ج ) 684 :2و ( املرداوي( ،د.ت ،).ج� ) 439 :8إىل �أن الإكراه ُيبطل
هذا النوع من العقود ،و�أنها ال ت�صح مع الإكراه ،بل هي باطلة من �أ�صلها.
يقول الإمام البهوتي “ :فال ي�صح البيع من مكره “ ( البهوتي( ،د.ت ،).ج) 232 :4
الأدلة:

ا�ستدل �أ�صحاب القول الأول ،وهم القائلون بانعقاد ت�صرف املك َره – يف مثل هذه العقود
– من حيث الأ�صل ،ثم �إن املك َره بعد زوال الإكراه له اخليار� ،إن �شاء �أم�ضى ذلك العقد ،و�إن
�شاء ف�سخه مبا يلي:
� -1أن الإك ��راه ال مين ��ع انعقاد �أ�صل الت�صرف؛ ل�صدوره من �أهل ��ه يف حمله ،ولكنه مينع
النف ��اذ لفوات الر�ضا الذي ه ��و �شرط النفاذ بالإكراه ،فينعقد ب�صف ��ة الف�ساد ( املرغيناين،
(د.ت ،).ج ) 275 :2و ( البخاري( ،د.ت ،).ج.) 384 :4
� -2أن الإك ��راه ال يع ��دم االختيار ،و�إمنا يعدم الر�ضا الذي هو ارتياح �إىل ال�شيء والرغبة
في ��ه ،و�أما االختيار فهو ترجيح فعل ال�شيء على تركه �أو العك�س ،والر�ضا لي�س ركن ًا من �أركان
العق ��د ،وال �شرط� � ًا يف انعق ��اده ،و�إمن ��ا هو �شرط من �ش ��روط �صحته؛ لقوله تع ��اىل  “ :يا �أيها
الذي ��ن �آمنوا ال ت�أكلوا �أموالكم بينكم بالباط ��ل �إال �أن تكون جتارة عن ترا�ض منكم “ ( �سورة
الن�ساء ) 29 :وتخلف �شروط ال�صحة يف�سد العقد وال يبطله ،فيزول الف�ساد ب�إجازته ور�ضاه،
ويع ��ود الت�صرف �صحيح ًا �إن �أجازه املك َره ،و�إن رده املك� � َره ومل يجزه كان مردود ًا لعدم ر�ضاه
( الكا�س ��اين( ،د.ت ،).ج )186 :7و ( اب ��ن عابدي ��ن( ،د.ت ،).ج ) 503 :4و ( احلط ��اب،
(د.ت ، ).ج .) 244 :4وم ��ا ذك ��ره احلنفية من �أدلة متقدمة مدارها على الفرق بني البطالن
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والف�ساد عندهم ،فالعقد الباطل عندهم مل ينعقد �أ�ص ًال لعدم توفر ركن من �أركانه ،وبالتايل
ال يرتت ��ب عليه �أي �أثر ،و�أم ��ا العقد الفا�سد فهو يعني انعقاد العق ��د ونفاذه دون لزومه ،وهذا
يعن ��ي ترتب بع� ��ض الآثار عليه و�إن كان فا�س ��د ًا ،كثبوت اخليار ملن وقع علي ��ه الإكراه يف ف�سخ
العقد �أو �إم�ضائه بعد زوال الإكراه.
ويجاب عن هذه الأدلة من عدة وجوه:

الوجه الأول :قولهم ب�أن �صدور هذا النوع من الت�صرفات القول ّية ال مينع الإكراه انعقاد
�أ�ص ��ل الت�ص ��رف؛ ل�صدوره من �أهله ،ال ُي َ�س َّل ُم به؛ �إذ �إن من �أركان عقد البيع الإيجاب والقبول
وقلب املتعاقدين ،وال ميكن �أن
نف�س ِ
( ال�صيغ ��ة القول ّية ) وهي املعبرِّ ة عن الر�ضا املكن ��ون يف ِ
ُيق ��ال ب�أن املكر َه عبرَّ بتلك ال�صيغة عن ر�ضاه؛ ب ��ل وجود الإكراه يدل على خالف ذلك ،وهذا
يدل على انتفاء الر�ضا وعدم حتققه .و�صحي ٌح �أن املك َره َب ِق َي ْت �أهليته ومل َتز ُْل عنه ،و�أن املك َره
اجت ��ه �إىل �إن�شاء العق ��د ،ولكنه اجته �إىل هذا االجتاه ليدفع الأذى ع ��ن نف�سهَ ،ف َع ْق ُد ُه لي�س �إال
درع ًا يحتمي به من الأ�ضرار التي تهدده.
الوجه الثاين� :أن قولهم ب�أن الإكراه ال يعدم االختيار ،و�إمنا يعدم الر�ضا ،لي�س ب�صحيح،
ب ��ل هو معدم لالختي ��ار كذلك ،وال ميكن �أن ُيقال ب�أن املكلف حتت الإكراه ميكنه االختيار كما
لو مل يكن حتت الإكراه.
الوجه الثالث� :أنه ال فرق بني الر�ضا واالختيار حتى ُيقال ب�أن الإكراه م�ؤثر يف �أحدهما دون
الآخ ��ر؛ فالر�ضا هو قبول نتائج الفع ��ل� ،أو ق�صد �إىل النتائج وقبولها ( �أبو زهرة،)533 :1976 ،
والفقه ��اء يعتربون الر�ضا واالختيار مبعن ��ى واحد ،ويعربون عن ذلك بقولهم� « :إن الر�ضا هو
�أق�صى درجات االختيار ( البخاري( ،د.ت ،).ج ) 502 :4و ( �أبو زهرة( ،د.ت.) 534 :).
الوجه الرابع� :أنه ال فرق بني العقد الفا�سد والباطل على ال�صحيح ،وبالتايل يجري على
العقد الفا�سد ما يجري على الباطل من عدم ترتب الأثر عليه ،والإكراه مما مينع ترتب الأثر
على هذا النوع من الت�صرفات القول ّية.
�أدلة القول الثاين:

ا�ست ��دل �أ�صح ��اب القول الثاين ،وهم القائلون ب�أن الإك ��راه ي�ؤثر ويعترب يف هذا النوع من

جملة جامعة �شقراء – العدد الثالث حمرم 1436هـ  -نوفمرب 2014م

181

�أثر الإكراه على الت�صرفات القول ّية يف ال�شريعة الإ�سالمية

الت�صرفات ،و�أنها متى �صدرت من ال�شخ�ص فهي غري �صحيحة ،مبا يلي:
 -1قوله تعاىل « :يا �أيها الذين �أمنوا ال ت�أكلوا �أموالكم بينكم بالباطل� ،إال �أن تكون جتارة
عن ترا�ض منكم « ( �سورة الن�ساء.) 97 :
وجه الداللة� :أن اهلل �سبحانه وتعاىل ا�شرتط ل�صحة التجارة ،الرتا�ضي بني طريف العقد،
ف�إذا خال العقد من الر�ضا من الطرفني �أو �أحدهما كان باط ًال.
واهلل تع ��اىل ع�ّب�رّ يف الآي ��ة الكرمية بالرتا�ض ��ي ال بالر�ضا� ،إذ �إن بينهم ��ا فرق ًا؛ فالر�ضا
ي�ص ��در ع ��ن ال�شخ�ص مبف ��رده يف �أقواله و�أفعاله ،بينم ��ا الرتا�ضي ال بد فيه م ��ن وجود ر�ضا
�شخ�ص�ي�ن حت ��ى يتم العقد بني الطرفني ( اب ��ن العربي1396 ،ه� �ـ ،ج ، ) 407 :1و ُيقا�س على
البي ��ع �سائ ��ر العقود التي ال ب ��د لتمامها من ر�ضا الطرف�ي�ن .والإكراه من العي ��وب التي تعدم
الر�ض ��ا عند الإن�سان املك َره ،واملك َره يعلم �أن ما يق ��دم عليه من عقود �أو غريه من الت�صرفات
القول ّي ��ة التي حتتمل الف�سخ �أو الإقالة� ،إمنا ه ��ي �ضد رغبته ،و�أنها ال حتقق �آماله؛ لأن الإكراه
يتنافى مع الر�ضا.
 -2قوله عليه ال�صالة وال�سالم� « :إمنا البيع عن ترا�ض «(((.
وجه الداللة� :أن النبي عليه ال�صالة وال�سالم بينّ يف احلديث ال�شريف �أن البيع ال�صحيح
ترا�ض ،مما يدل على ا�شرتاط الرتا�ضي ل�صحته ،و�أنه متى ُع ِد َم بالإكراه �أو غريه
ما يكون عن ٍ
�أنه ال ي�صح.
� -3أن �سائر العقود التي تقبل الف�سخ �أو الإقالة بعد انعقادها :كالبيع ،والإجارة ،والهبة،
نف�سي م�ستور،
خفي ال يظهر؛ �إذ �إنه عمل ٌ
ي�ش�ت�رط ل�صحته ��ا الر�ضا ،بل هو �أ�سا�سها ،وهو �أم ٌر ٌ
و�إمن ��ا ي ��دل عليه ويقوم مقام ��ه :الألفاظ ،والإ�ش ��ارة ،والكتابة والأفعال .ومل ��ا كان الإكراه من
العي ��وب التي تف�سد الر�ضا ،وتعدمه عن ��د الإن�سان ،و�إذا �صدر الر�ضا ال يكون تام ًا بوجود هذا
العيب ،ف�إن هذا النوع من الت�صرفات متى �صدرت من الإن�سان ال ت�صح مع وجود هذا العيب،
وال ترتتب عليها الآثار ال�شرع ّية.
((( � -أخرجه ابن ماجه يف �سننه ،كتاب التجارات ،باب بيع اخليار ،ج� ،2ص ،737برقم 2185
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الرتجيح:

الذي يرتجح يف نظري – واهلل �أعلم – هو القول الثاين� ،أن الإكراه ُيبطل هذا النوع من
العقود ،و�أنها ال ت�صح مع الإكراه ،بل هي باطلة من �أ�صلها ،وذلك ملا يلي:
�أو ًال :ل�صح ��ة داللة القر�آن وال�سنة عل ��ى ذلك ،كما يف قوله تعاىل« :يا �أيها الذين �أمنوا ال
ت�أكلوا �أموالكم بينكم بالباطل� ،إال �أن تكون جتارة عن ترا�ض منكم « ( �سورة الن�ساء.) 97 :
ثاني� � ًا� :أن بي ��ع �أو �إجارة �أو هبة املك� � َره ال ميلك الناظر �إال �أن يق ��ول �إنه �ضرب من الظلم
منتف هنا.
والقهر؛ �إذ �إن �أ�صل و�أ�سا�س هذه العقود هو الر�ضا ،وهو ٍ
ثالث� � ًا� :أن ال�ش ��ارع احلكي ��م اعترب الإكراه عن ��د التلفظ بالكفر ،و�أ�سق ��ط امل�ؤاخذة بذلك
للإك ��راه ،و�إذا كان الأمر كذلك ،ف� ��إن ما كان دون ذلك من الت�صرفات القول ّية القابلة للف�سخ
من العقود �أوىل بالبطالن ،واعتبار الإكراه م�ؤثر ًا.
الفرع الثاين :الإقرارات:

الإق ��رار يف اللغ ��ة م�صدر �أقر يقر �إقرار ًا ،مبعنى و�ض ��ع ال�شيء يف قراره ،والقرار له عدة
مع ��ان يف اللغ ��ة ( ابن منظ ��ور( ،د.ت ،).ج ) 84 :4و ( الفريوز�آبادي( ،د.ت ،).ج:) 120 :2
فه ��و مبعنى الإذع ��ان للحق ،واالعرتاف ب ��ه ،واملوافقة على الأمر فيق ��ال� “ :أق ّرك على الأمر
ال ��ذي �أوافق ��ك عليه” ،وي�أتي مبعنى الثبات يف املكان واال�ست ��واء عليه ( اجلوهري( ،د.ت،).
ج ) 790 :2و (الزي ��ات و�آخ ��رون( ،د.ت ،).ج ،) 731 :2ومنه �أهل الق ��رار � ،أي �أهل احل�ضر
امل�ستقرين يف منازلهم.
�أما الإقرار ا�صطالح ًا فهو� :إخبار عن ثبوت احلق للغري على نف�سه ( املرغيناين( ،د.ت،).
ج ) 180 :3و ( احل�صكف ��ي( ،د.ت ،).ج ) 588 :5و ( اب ��ن الهم ��ام( ،د.ت ،).ج.) 321 :8
كره ال�شخ�ص على الإقرار ب�شيء فال �أثر لهذا الإقرار،
�أ ّما �أثر الإكراه على الإقرار :ف�إذا �أُ ِ
وال يعت� � ُّد ب ��ه وهو باطل ،وهذا مما �أجم ��ع عليه الفقهاء (ال�سرخ�س ��ي( ،د.ت ،).ج )83 :24و
(الكا�س ��اين( ،د.ت ،).ج ) 512 :9و (اب ��ن عابدي ��ن( ،د.ت ،).ج )120 :5و (ال�شربين ��ي،
(د.ت ،).ج ) 231 :5و( ال�ش�ي�رازي( ،د.ت ،).ج ) 343 :2و( اب ��ن قدام ��ة( ،د.ت ،).ج:5
� .) 110س ��واء كان الإقرار حمتم ًال للف�سخ� ،أم مل يك ��ن حمتم ًال لذلك ،كالإكراه على الإقرار
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بالط�ل�اق ،والنكاح ،والرجعة ،والفيء يف الإيالء ،والعفو عن الدم ،والدين يف الذمة ،والإبراء
م ��ن الدي ��ن ،والإقرار ب�إ�سالم �ساب ��ق� ،أو الإكراه على الإقرار ببيع �أو �إج ��ارة �أو غري ذلك مما
يحتمل الف�سخ.
ال�سرخ�سي “ :الإكراه باحلب�س والقتل يف الإقرار �سواء؛ لأن الإقرار ت�صرف
يقول الإمام
ّ
م ��ن حيث القول ،ويعتمد متام الر�ضا ،وب�سب ��ب الإكراه ينعدم ذلك “ (ال�سرخ�سي( ،د.ت،).
ج.) 83 :24
ويق ��ول الإمام ابن قدامة “ :ال ي�صح الإقرار من املك َره ،فلو �ضرب الرجل ليقر بالزنا مل
يج ��ب علي ��ه احلد ،ومل يثبت عليه الزن ��ا ،وال نعلم من �أهل العلم خالف� � ًا يف �أن �إقرار املك َره ال
يجب له حد “ (ابن قدامة( ،د.ت ،).ج) 110 :5
وم�ستند ذلك:
(((
�أو ًال :قوله عليه ال�صالة وال�سالم « :رفع عن �أمتي اخلط�أ والن�سيان وما ا�ستكرهوا عليه«
ثاني ًا� :أنه قول �أكره عليه بغري حق فلم ي�صح كالبيع ( ال�شريازي( ،د.ت ،).ج.) 343 :2
ثالث ًا� :أن الإقرار من باب ال�شهادة ،قال تعاىل « :يا �أيها الذين �آمنوا كونوا ق ّوامني بالق�سط
�شهداء هلل ولو على �أنف�سكم « ( �سورة الن�ساء ) 135 :وال�شهادة على النف�س لي�ست �إال �إقرار ًا،
ومن املعلوم �أن ال�شهادة ترد بالتهمة ،وهو متهم حالة الإكراه ( الكا�ساين( ،د.ت ،).ج.)190 :7
رابع� � ًا� :أن ��ه �إذا هُ دد مبا يخ ��اف التلف على نف�سه فه ��و ملج�أ �إىل الإق ��رار حممول عليه،
والإق ��رار خرب يحتمل ال�ص ��دق والكذب ،و�إمنا ترج ��ح جانب ال�صدق بالإق ��رار ،وذلك يفوت
بالإجل ��اء؛ لأنه يتكل ��م دفع ًا لل�ضرر عن نف�سه ،فبقي الكالم حمتم�ل ً�ا فال يعتد به ( البخاري،
(د.ت ،).ج) 390 :4
اخلامتة

يف خامتة هذا البحث تو�صلت �إىل النتائج الآتية:

(((  -تقدم تخريجه
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�أو ًال :اجته الفقهاء يف تعريف الإكراه ا�صطالح ًا �إىل اجتاهني:
االجت ��اه الأول :وهو تعريف الإك ��راه باملعنى اللغوي ،االجتاه الثاين :وه ��و تعريف الإكراه
ال�شرعي والعر ّيف اخلا�ص.
باملعنى
ّ
ثانياً :من التعريف اال�صطالحي للإكراه مبعناه اللغوي :حمل الغري على ما ال ير�ضاه.
ال�شرعي والعر ّيف اخلا�ص :ا�سم لفعل
ثالث� �اً :من التعريف اال�صطالحي للإكراه باملعن ��ى
ّ
يفعل ��ه امل ��رء بغريه ،فينفي ب ��ه ر�ضاه �أو يف�سد به اختياره من غ�ي�ر �أن تنعدم به الأهلية يف حق
املك َره �أو ي�سقط عنه االختيار.
رابع� �اًُ :يق�ص ��د بالت�صرف ��ات الت ��ي ت�ص ��در عن الإن�س ��ان :ما ي�صدر ع ��ن ال�شخ�ص
ب�إرادت ��ه ،ويرتب عليه ال�ش ��ارع �أثر ًا �شرعي ًا ،نق�ل ً�ا �أو �إ�سقاط ًا ،قو ًال �أو فع�ل ً�ا ،نافع ًا لهذا
ال�شخ�ص �أو �ضار ًا له.
خام�ساً :الت�صرفات تنق�سم �إىل ق�سمني ،ت�صرفات قول ّية ،وفعل ّية.
�ساد�س� �اً :الت�صرفات القولية :وهي الت�صرفات التي يكون من�ش�أها اللفظ دون الفعل ،وما
يقوم مقامه من الكتابة والإ�شارة. .
�سابع� �اً :الت�صرف ��ات الفعلية :وهي الت�صرف ��ات التي م�صدرها عمل فعل ��ي غري الل�سان،
مبعن ��ى �أنه يح�ص ��ل بالأفعال ال بالأق ��وال ،كالبيع ،والغ�ص ��ب ،والقب�ض ،والأفع ��ال اجلنائية،
وغريها من الت�صرفات التي تعتمد على الفعل دون القول.
كره ( :ا�سم فاعل ) وهو احلامل لغ�ي�ره على عمل �شيء قهر ًا،
ثامن� �اً� :أركان الإك ��راه :املُ ِ
واملك� � َره( :ا�س ��م مفعول ) وهو ال�شخ�ص ال ��ذي يجرب على القيام بالفعل املك� � َره عليه ،واملك َره
علي ��ه :وهو الت�صرف القو ّ
الفعلي ال ��ذي يقع فيه الإكراه؛ للإتيان به ،واملك َره به :وهو نوع
يل �أو
ّ
�أو و�سيلة التهديد الذي يوجه للمك َره.
تا�سعاً� :شروط الإكراه:
توعد به.
املكره �أن يكون قادر ًا على �إنفاذ ما َ
باملكره :ي�شرتط يف ِ
 -1ما يتعلق ِ
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املكره ما هد َّد به ،و�أن يعجز املك َره عن
 -2م ��ا يتعلق باملك َره� :أن َيغ ُل َب على الظن �أن يو ِق َع ِ
هرب �أو ا�ستغاث ٍة �أو مقاوم ٍة ونحو ذلك ،و�أال يخالف املك َره ما هد ِّد به.
دفع ما هد ِّد به من ٍ
 -3م ��ا يتعل ��ق باملك َره علي ��ه ( وهو الت�صرف الق ��و ّ
الفعلي )� :أن يفع ��ل املك َره الفعل
يل �أو
ّ
لداع ��ي الإكراه فق ��ط ،ويكون ممتنع ًا من هذا الفعل قبل الإكراه ،و�أن يكون املك َره عليه معين ًا،
و�أن يكون ما هد ِّد به �أعظم مما ُط ِلب منه ،فلي�س ب�أقل وال م�سا ٍو له.
 -4م ��ا يتعل ��ق باملك َره به� :أن يكون ما �أُكره به متلف� � ًا �أو مزمن ًا ،و�أن يكون التهديد عاج ًال،
و�أن تكون الو�سيلة غري م�شروعة.
عا�شراً� :أنواع الإكراه :الإكراه امللجئ ( التام ) ،والإكراه غري امللجئ ( الناق�ص ).
احل ��ادي ع�ش ��ر :الت�صرف ��ات التي ال حتتمل الف�سخَ بعد انعقاده ��ا ،وال الإقالة ،وال تتوقف
على الر�ضا ،كالنكاح ،والطالق ،والرجعة ،والعتاق ،الإكراه م�ؤثر ومعترب يف هذه الت�صرفات،
ومتى �صدرت من ال�شخ�ص فهي غري �صحيحة ،وباطلة على الراجح من �أقوال الفقهاء.
الث ��اين ع�ش ��ر :الت�صرف ��ات الت ��ي تقبل الف�س ��خ� ،أو الإقال ��ة ،بعد انعقاده ��ا ،تنق�سم �إىل
ق�سمني :العقود والت�صرفات ال�شرع ّية ،والإقرارات.
الثالث ع�شر :العقود التي تقبل الف�سخ �أو الإقالة بعد انعقادها :كالبيع ،والإجارة ،والهبة،
فمث ��ل هذه الت�صرفات �إذا �صدرت من املك َره ،ف�إنها باطلة من �أ�صلها ،وال ت�صح ،على الراجح
من �أقوال الفقهاء.
الرابع ع�شر :الإكراه على الإقرار� ،سواء �أكان الإقرار حمتم ًال للف�سخ� ،أم مل يكن حمتم ًال
لذلك ،فهو �إقرار باطل ال ي�صح �إجماع ًا.
املراجع العربية :

�أبو زهرة ،حممد ( )1976اجلرمية يف الفقه الإ�سالمي ،دار الفكر العربي ،ط .الأوىل.
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الأردبيلي ،يو�سف (د.ت ).الأنوار لأعمال الأبرار ،مطبعة م�صطفى حممد و�أوالده ،القاهرة،
ج� ،2ص.117
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�زي حممد بن �أحمد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن بن يو�سف (1418ه �ـ) القوانني
ابن ج� ّ
الفقه ّية :ط .الأوىل  ،مكتبة عبا�س الباز.

ابن حجر� ،أحمد بن علي (1319هـ) فتح الباري �شرح �صحيح البخاري ،املطبعة اخلريية مب�صر
ط .الأوىل ،ط .ال�سلفية .
ابن حزم ،،علي بن �أحمد بن �سعيد ( )1994املحلى ،دار الطباعة املنريية ،الطبعة الثانية.
ابن ر�شد،حممد بن �أحمد بن حممد بن �أحمد ( )1995بداية املجتهد ونهاية املقت�صد، :دار
ابن حزم ،بريوت ،ط .الأوىل.
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ال�شريازي� ،أبو �إ�سحاق �إبراهيم بن علي (1414هـ) املهذب ،طبعة مطبعة عي�سى البابي احللبي
و�أوالده ،م�صر ،ط .الثالثة.
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�أثر الإكراه على الت�صرفات القول ّية يف ال�شريعة الإ�سالمية

ال�صاوي� ،أحمد بن حممد (1412هـ) بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك ،مطبعة م�صطفى احللبي،
ط .الثانية.
الطرابل�سي ،عالء الدين �أبي احل�سن علي بن خليل (1402هـ) ل�سان احلكام ،مطبعة م�صطفى
البابي ،ط .الأوىل.
العدوي ،علي ال�صعيدي(1356هـ) حا�شية العدوي على �شرح الر�سالة ،مطبعة م�صطفى
حممد و�أوالده ،القاهرة ،ط .الأوىل.
الفريوز�آبادي ،حممد بن يعقوب(1412هـ) القامو�س املحيط ،دار �إحياء الرتاث العربي،
بريوت ،الطبعة الأوىل.
الفيومي� ،أحمد بن حممد بن علي املقري (1324هـ) امل�صباح املنري ،املطبعة الأمريية ،ط.
الثانية ،م�صر.
فراج� ،أحمد (1423هـ) امللكية ونظرية العقد ،الدار اجلامعية ،ط .الأوىل.
القرا ّيف� ،أحمد بن �إدري�س بن عبد الرحيم (1410ه �ـ) �أن��وار الربوق يف �أن��واع الفروق ،دار
القلم ،الكويت ،ط .الأوىل.
القرطبي ،حممد بن �أحمد بن �أبي بكر (1356هـ) اجلامع لأحكام القر�آن الكرمي ،دار الكتب
امل�صرية ،القاهرة ،الطبعة الأوىل.
الكا�ساين ،عالء الدين �أبي بكر بن م�سعود (1413ه�ـ) بدائع ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع،
مطبعة الإمام ،القاهرة ،ط .الثانية.
امل��رداوي ،عالء الدين بن احل�سن (1318ه �ـ) الإن�صاف يف معرفة الراجح من اخلالف على
مذهب الإمام �أحمد بن حنبل ،مطبعة ال�سنة املحمدية ،القاهرة ،ط .الأوىل.

املرغيناين ،علي بن �أبي بكر عبد اجلليل (1417ه �ـ) الهداية �شرح بداية املبتدي ،طبعة
م�صطفى البابي احللبي و�أوالده ،م�صر ،ط .الثانية.
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د .ماهر ذيب �أبو �شاوي�ش

امل ��واق ،حممد ب��ن يو�سف ب��ن �أب��ي القا�سم ال�ع�ب��دري (1329ه � �ـ) �شرح امل���واق على خمت�صر خليل
(التاج والإكليل) ،الطبعة الأوىل ،مطبعة ال�سعادة مب�صر بهام�ش مواهب اجلليل
الهيتمي� ،شهاب الدين �أحمد بن حممد بن علي بن حجر (1412ه�ـ) حتفة املحتاج ب�شرح
املنهاج ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان.

النووي ،يحيى بن �شرف (1420هـ) رو�ضة الطالبني ،املكتب الإ�سالمي ،ط .الثانية.
النووي ،يحيى بن �شرف (1418هـ) املجوع �شرح املهذب :ط الثانية� ،إدارة الطباعة املنريية
مب�صر.
الون�شري�سي� ،أحمد بن يحيى بن عبد الواحد بن علي (د.ت� ).إي�ضاح امل�سالك �إىل قواعد
الإمام مالك ،طبعة كلية الدعوة الإ�سالمية ،طرابل�س.
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