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قواعد النشر
جمل���ة جامعة �صق���راء، جملة دورية حمكمة تن�صرها اجلامعة، ته���دف اإىل اإتاحة الفر�صة للباحثني 
لن�ص���ر اإنتاجه���م العلمي. تق���وم هيئة حترير املجل���ة بالنظر يف ن�صر امل���واد املعرفي���ة ذات ال�صلة مبجال 
املجل���ة. وتق���دم البح���وث االأ�صيلة التي مل ي�صب���ق ن�صرها، كما ال تن�صر االأبحاث اإال بع���د حتكيمها وقبولها 
للن�صر. ويتحمل الباحث/الباحثون امل�صوؤولية الكاملة عن �صحة املو�صوع واملراجع امل�صتخدمة. وتعرب املواد 

املقدم���ة للن�صر باملجلة عن اآراء، ونتائج وا�صتنتاجات موؤلفيها فقط.  وتقوم املجل���ة بن�ص���ر امل���واد االآتي���ة:
• البحوث االأ�صيلة يف جمال اهتمامات املجلة.	
• املقاالت اال�صتعرا�صية التي تت�صمن عر�صًا نقديًا لبحوث �صبق اإجراوؤها يف جمال معني.	
• نقد الكتب.	

مالحظات عامة
• حتتفظ املجلة بحق اإجراء تعديالت للتن�صيقات التحريرية للمادة املقدمة، ح�صب مقت�صيات الن�صر.	
• تكت���ب البح���وث باللغة العربي���ة اأواالإجنليزي���ة. يرفق عنوان البح���ث وملخ�صه باللغ���ة العربية 	

للبح���وث املكتوبة باللغة االإجنليزية وعنوان البحث وملخ�صه باللغة االإجنليزية للبحوث املكتوبة 
باللغ���ة العربي���ة على اأن تكون ترجمة امللخ�ص اإىل اللغة االإجنليزي���ة �صحيحة ومتخ�ص�صة ولن 

تقبل الرتجمة احلرفية للن�صو�ص عن طريق مواقع الرتجمة على االإنرتنت.
• يق���دم اأ�صل البحث خمرجًا يف �صورته النهائية مت�صمنًا االإ�صارة اإىل اأماكن اجلداول واالأ�صكال 	

 ،Ms Word والر�ص���وم داخل املنت وتكون �صفحاته مرقمة ترقيمًا مت�صل�صاًل با�صتخدام برنامج
وخ���ط ِ Arabic Transparent  م���ع مراع���اة اأن تك���ون الكتابة ببنط 16 للم���نت و 14 للهوام�ص  

وير�صل للمجلة ب�صيغتني Ms Word  و PDF   اإىل الربيد االلكرتوين للمجلة. 
• يكت���ب عنوان املق���ال، وا�صم املوؤلف )املوؤلف���ني(،  والرتبة العلمية، والتخ�ص����ص، وجهة العمل، 	

وعنوان املوؤلف )املوؤلفني( باللغتني العربية واالإجنليزية. 
• يكت���ب امللخ����ص باللغتني العربية واالإجنليزي���ة ويت�صمن امللخ�ص فك���رة خمت�صرة عن مو�صوع 	

الدرا�صة ومنهجها واأهم نتائجها، وال يزيد عن 250 كلمة. 
• يج���ب اأن تكون اجلداول واالأ�صكال )اإن وجدت( وا�صح���ة ومن�صقة وترقم ح�صب ت�صل�صل ذكرها 	

يف امل���نت وتطبع يف �صفحات م�صتقلة ويكتب عن���وان اجلدول يف االأعلى اأما عنوان ال�صكل فيكتب 
يف االأ�صفل بحيث يكون ملخ�صا ملحتواه. 

• يج���ب ا�صتخدام االخت�صارات املقننة دوليا بدال م���ن كتابة الكلمة كاملة مثل �صم، ملم، كلم و% 	
)لكل من �صنتمرت، مليمرت، كيلومرت والن�صبة املئوية، علي الرتتيب(. يف�صل ا�صتخدام املقايي�ص 

املرتية ويف حالة ا�صتخدام وحدات اخري يكتب املعادل املرتي لها بني اقوا�ص مربعة.
• ت�صتخ���دم احلوا�ص���ي لتزويد القارئ مبعلوم���ات تو�صيحية وي�ص���ار اإيل التعلي���ق يف املنت باأرقام 	

مرتفعة عن ال�صطر بدون اأقوا�ص، وترقم احلوا�صي م�صل�صلة داخل املنت وتكتب يف نف�ص ال�صفحة 
مف�صولة عن املنت بخط م�صتقيم.     

•  امل�صتالت: يح�صل املوؤلف/املوؤلفون على 10 م�صتله عن كل بحث بدون مقابل.	



كتابة قائمة املراجع بالغة العربية:
اأوًل : تكتب املراجع يف املنت مبا�سرة بعد القتبا�س بالن�س منها:

• يو�صع بي�������ن قو�صني، ويذكر اال�صم االأخري للموؤلف، و�صنة الن�صر، ورقم ال�صفحة مثل: 	
)ال�صاعاتي، 1975: 52(، )املغلوث، 1417ه�:4( ، )اأحمد واآخرون ، 2012(   

• اإذا ا�صتخ���دم الكاتب اأكرث من مرجع ملوؤلف واحد وكانت من�صورة يف �صنة واحدة، فيعطي لالأول 	
رمز )اأ(، وللثاين رمز )ب(. مثل:

)اخلليفة 1416ه� اأ: 32( و )اخلليفة 1416ه� ب: 79(   

ثانيًا : ترتب الأ�سماء هجائيًا يف قائمة املراجع بنهاية البحث : 
• الكت���ب مبوؤلف واحد: ا�ص���م العائلة، اال�صم االأول واالأو�ص���ط )�صنة الن�صر( عن���وان الكتاب، دار 	

الن�صر، مكان الن�صر، والطبعة اأن وجدت. 
• الكت���ب مبوؤلفني: ا�صم العائل���ة لالأول، اال�صم االأول واالأو�صط، ا�ص���م العائلة للثاين، اال�صم االأول 	

واالأو�صط )�صنة الن�صر( عنوان الكتاب، دار الن�صر، مكان الن�صر، والطبعة اأن وجدت. 
• الكت���ب بثالث���ة موؤلفني اأو اأك���رث: ا�صم العائلة، اال�ص���م االأول واالأو�صط، واآخ���رون )�صنة الن�صر(	

عنوان الكتاب، دار الن�صر، مكان الن�صر، والطبعة اأن وجدت. 
• ف�صل اأو درا�صة م�صمنة يف كتاب: ا�صم العائلة، اال�صم االأول )�صنة الن�صر( عنوان البحث، ا�صم 	

املحرر، عنوان الكتاب، مكان الن�صر، ال�صفحات.
• الدوري���ات: ا�صم العائلة، اال�ص���م االأول )�صنة الن�صر( عنوان املق���ال، ا�صم الدورية، رقم املجلد 	

والعدد، ال�صفحات. 
• االأعم���ال غ���ري املن�صورة: ا�صم العائل���ة، اال�صم االأول )ال�صن���ة( عنوان الر�شالة، ن���وع الر�صالة، 	

اجلامعة اأو املوؤ�ص�صة، املكان، ال�صفحات. 
• الكت���ب املرتجم���ة: ا�ص���م العائلة، اال�ص���م االأول )�صنة الن�صر( عن���وان، ا�صم املرتج���م �صنة ن�صر 	

الرتجمة، دار الن�صر، مكان الن�صر.
• م�ص���ادر االإنرتنت: ا�ص���م املوؤلف، )تاريخ الن�ص���ر اأو حتديث املوقع اأو تاري���خ ا�صرتجاع املوقع(، 	

العن���وان اأو و�صف الوثيقة، العن���وان الكامل للعمل، معلومات اأخرى، عن���وان املوقع االإلكرتوين، 
رقم املجلد، اأرقام ال�صفحات.

• الر�صائ���ل اجلامعية : ا�صم العائل���ة، اال�صم االأول )�صنة االأجازة( عنوان الر�شالة، نوع الر�صالة، 	
اأ�صم اجلامعة والكلية، املكان. 

املرا�سلة
تر�سل البحوث املراد ن�سرها وجميع املرا�سالت الأخرى لرئي�س حترير جملة جامعة �سقراء عن طريق الربيد الإلكرتوين للمجلة 
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 هدف���ت ه���ذه الدرا�صة اإىل التعرف على مدى توظيف �صبكة املعلوم���ات العاملية ) االإنرتنت ( يف البحث 
العلم���ي واملعوق���ات يف ذل���ك، باالإ�صافة اإىل التعرف على اأث���ر متغريات اجلن�ص، و املوؤه���ل، والتخ�ص�ص .كما 
هدف���ت اإىل التع���رف على املكان الذي يف�صله ع�ص���و هيئة التدري�ص يف الدخول على �صبك���ة املعلومات العاملية 
)االإنرتن���ت( لغر�ص البحث العلمي واملدة التي يق�صيها يف ذلك . ولتحقيق ذلك اأجرى الباحث الدرا�صة على 

عينة ع�صوائية قوامها ) 20 % ( من جمتمع الدرا�صة وهم اأع�صاء هيئة التدري�ص بجامعة �صقراء .

وا�صتخدم الباحث يف درا�صته املنهج الو�صفي امل�صحي. و ا�صتخدم الباحث يف درا�صته ) اال�صتبانة ( اأداة 
لدرا�صته بعد اأن مت التاأكد من �صدقها وثباتها .

وقد اأظهرت نتائج الدرا�صة : اأن توظيف �صبكة )االإنرتنت( يف البحث العلمي لدى اأع�صاء هيئة التدري�ص 
بجامعة �صقراء متو�صط ب�صكل عام، حيث بلغت ) 3.16 من اأ�صل خم�ص درجات (، و اأنه ال توجد فروق ذات 

داللة اإح�صائية بني ا�صتجابات عينة الدرا�صة تعزى ملتغري اجلن�ص، والتخ�ص�ص، واملوؤهل .

و اإن اأبرز املعوقات التي تواجههم يف ذلك هي قلة ن�صر الكتب والدرا�صات العربية على �صبكة االإنرتنت، 
وال�صيا�ص���ة الت���ي تنتهجه���ا بع�ص املواقع حتى ت�صتفيد مم���ا كتب فيها كاأن ت�صرتط كتاب���ة رد اأو عدد معني من 
امل�ص���اركات، كم���ا تو�صلت الدرا�صة اإىل اأن ما يقارب من ن�صف عين���ة الدرا�صة يق�صون اأكرث من �صت �صاعات 
اأ�صبوعيا يف ا�صتخدام �صبكة )االإنرتنت( من اأجل البحث العلمي، ويف�صلون ا�صتخدامها من املنزل،.وخل�صت 
الدرا�ص���ة اإىل �صرورة تاأمني م�صتلزمات توظيف �صبك���ة ) االإنرتنت( يف البحث العلمي يف كليات اجلامعة من 
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�صرع���ات عالي���ة لل�صبكة، وفني���ني، واأجهزة حا�ص���ب، واأدوات طباعة، وا�صرتاك يف جم���الت ودوريات وقواعد 
معلومات عاملية  ...اإلخ .

الباح���ث يق���رتح اإجراء درا�صة مماثل���ة فى بع�ص اجلامع���ات ال�صعودية العريقة ومقارنته���ا بنتائج هذه 
الدرا�صة .

الكلمات املفتاحية : االإنرتنت – البحث العلمي - جامعة �صقراء -  �صبكة املعلومات -  املعوقات.
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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
املتاأم���ل يف و�صائ���ل االت�صال والتوا�صل ب���ني االأفراد واملجتمعات يج���د اأنها قفزت خالل 
اخلم�ص���ة العق���ود املا�صية قفزات هائلة اأدت اإىل اخت�صار كثري م���ن الوقت واجلهد الذي كان 
 "internet " ) يبذل من اأجل التوا�صل مع االآخرين . وتعد �صبكة املعلومات العاملية ) االإنرتنت
م���ن اأهم و�صائ���ل االت�صال يف الع�صر احلدي���ث، وقد بداأت فكرتها كفك���رة حكومية ع�صكرية 
حي���ث كانت حكرًا على وزارة الدفاع االأمريكية فقط، ث���م امتدت بعد ذلك جلميع القطاعات 
الرتفيهي���ة والتجاري���ة والتعليمية، و�صهدت ه���ذه ال�صبكة منذ الن�صف الث���اين من الت�صعينات 
امليالدي���ة حت���واًل كبريًا، ومنت ب�صكل كبري ج���دًا ي�صل اإىل 100% �صنويا �ص���واء من حيث عدد 

امل�صتخدمني لها اأو كمية البيانات التي يتم اإ�صافتها اأو تبادلها ) عدوان، 2:2007(.

وت�صابقت الدول اإىل تهيئة البنية التحتية املادية واملعنوية ال�صتقبال تلك ال�صبكة، فاأن�صاأت 
بت االأفراد، ومنحت الرتاخي�ص للموؤ�ص�صات وال�صركات  املدن التقنية، ودعمت املوؤ�ص�صات، ودرَّ

لتزود املجتمع بهذه اخلدمة .

وق���د بداأ العمل على اإدخال خدمة االإنرتنت اإىل اململك���ة العربية ال�صعودية  عام 1417ه�  
اإث���ر �صدور قرار جمل�ص الوزراء رق���م )163( وتاريخ :  24 / 10 / 1417ه� الذي كلف مدينة 
املل���ك عبد العزيز للعل���وم والتقنية مهمة االإ�صراف على اإدخال خدمة �صبكة املعلومات العاملية 
) االإنرتن���ت ( اإىل اململك���ة العربي���ة ال�صعودية ، ولكن اخلدمة مل تبداأ فعلي���ًا اإال يف : 26 / 8 / 

1419ه�،  ) الزومان، 1423ه� :21-19 ( .

اإن �صبك���ة االإنرتن���ت لها م�صاهمات فعالة يف ربط كثري من قطاع���ات وموؤ�ص�صات املجتمع 
وال�ص���ركات واجلامعات ومراك���ز البحوث �صواء على امل�صت���وى املحلي اأو االإقليم���ي اأو العاملي، 
لذلك �صعت املوؤ�ص�صات الرتبوية ملواكبة تلك امل�صتجدات والثورات يف عامل االت�صال والتوا�صل، 
فاأُن�صئ���ت املعامل احلا�صوبية املتخ�ص�صة، ووفرت املكتب���ات الرقمية، وو�صعت دائرة االت�صال 
مبن�صوبيه���ا عرب ال�صبكة، وقد �صعت تلك املوؤ�ص�صات ال�صتثم���ار خدمة االإنرتنت ملا وجدت فيها 

من قدرة غري م�صبوقة على تخطي حاجز الزمان واملكان .
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وجامعة �صقراء – على الرغم من حداثتها – اإال اأنها مل تغفل تواجد االإنرتنت يف قاعاتها 
ومبانيه���ا، كما حر�صت على تواجد مكتبة متخ�ص�ص���ة يف كل كلية من كلياتها، باالإ�صافة اإىل 
مكتب���ة مركزي���ة حتوي اآالف الكتب والدوري���ات، وقاعات بحثية متخ�ص�ص���ة للبحث يف �صبكة 
االإنرتن���ت ، كم���ا د�صنت موؤخرا موقع املكتب���ة الرقمية للجامع���ة ) 1433/6/7ه� ( وا�صرتكت 
يف قواع���د البيانات املحلية والعاملية خدمة للباحثني وتي�صريا عليهم ...اإلخ .وقد تاأثرت عملية 
البح���ث العلمي بالتقدم التكنولوج���ي والتطور يف و�صائل االت�صال ال���ذي �صمل جميع جماالت 
احلياة، واأ�صبح هناك ا�صتفادة من �صبكة االإنرتنت، واحلا�صوب، وو�صائل االت�صال والتوا�صل، 
يف جمال البحث العلمي .  ف�صبكة االإنرتنت م�صتودعا �صخما يحوي كتبا واأوراقا علمية وبيانات 

وحما�صرات وت�صجيالت �صوتية ) امل�صرتيحي، 1999م : 203 ( .

فا�صتخ���دام �صبكة االإنرتنت يف عملي���ة البحث العلمي يي�صر على اأع�ص���اء هيئة التدري�ص 
يف البح���ث ع���ن املعلومة يف ميادين العلم املختلف���ة، ومناق�صة الراأي حوله���ا من خالل زمالء 
ومهتم���ني منت�صري���ن يف اأقطار العامل، ودون االرتباط بوقت مع���ني. و ع�صو هيئة التدري�ص مع 
ث���ورة املعلومات يف الوقت احلايل ي�صعب عليه معاي�صة التجديد واجلديد يف جمال تخ�ص�صه 
اإذا اقت�ص���ر عل���ى ما يتح�ص���ل عليه من كتاب مطبوع يج���ده يف ثنايا املكتب���ة، اأو دورية علمية 
يقتنيها، اأو زمالٍء له يف ق�صمه الذي يتوىل التدري�ص فيه فيفيدهم اأو ي�صتفيد منهم. لذلك كان 
لزاما على ع�صو هيئة التدري�ص توظيف �صبكة االإنرتنت يف البحث العلمي واال�صتفادة منها يف 

دعم البحوث العلمية وتطويرها.

وملا كانت �صبكة االإنرتنت م�صدرا مهما للمعلومات والتوا�صل بني الباحثني واالأكادمييني، 
واأ�صبح توظيفها يف البحث العلمي من االأهمية مبكان، اإ�صافة اإىل حداثة اإن�صاء جامعة �صقراء 
وحداثة اأغلب طاقمها التدري�صي  فقد راأى الباحث �صرورة درا�صة درجة توظيف هذه ال�صبكة يف 
البحث العلمي لدى اأع�صاء هيئة التدري�ص باجلامعة، وح�صر اأبرز املعوقات التي تعوقهم يف ذلك. 

م�سكلة الدرا�سة :
ميكن �صياغة مو�صوع ) م�صكلة ( الدرا�صة يف ال�صوؤال الرئي�ص التايل : 
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-ما مدى توظيف �صبكة املعلومات العاملية ) االإنرتنت ( يف البحث العلمي ؟ وما املعوقات 
يف ذلك،  من وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�ص بجامعة �صقراء ؟

اأ�سئلة الدرا�سة:
ت�صتمل الدرا�صة على ال�صوؤال الرئي�ص التايل :

1 -م���ا م���دى توظيف �صبك���ة املعلوم���ات العاملية ) االإنرتن���ت ( يف البح���ث العلمي ؟ وما 
املعوقات يف ذلك،  من وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�ص بجامعة �صقراء ؟

ويتفرع عن هذا ال�صوؤال الرئي�ص االأ�صئلة الفرعية التالية :
2 - ما مدى توظيف �صبكة املعلومات العاملية ) االإنرتنت ( يف البحث العلمي لدى اأع�صاء 

هيئة التدري�ص بجامعة �صقراء ؟
3 - م���ا املعوق���ات التي تواجه اأع�صاء هيئة التدري�ص بجامعة �صقراء عند توظيفهم �صبكة 

املعلومات العاملية  ) االإنرتنت ( يف البحث العلمي ؟
4 - م���ا املدة الزمنية التي يق�صيها اأع�صاء هيئ���ة التدري�ص بجامعة �صقراء يف ا�صتخدام 

�صبكة املعلومات العاملية ) االإنرتنت ( لغر�ص البحث العلمي ؟ 
5 - م���ا املكان الذي يف�صله اأع�صاء هيئة التدري�ص بجامعة �صقراء يف الدخول على �صبكة 

املعلومات العاملية ) االإنرتنت ( لغر�ص البحث العلمي ؟ 
6 - ه���ل هناك ف���روق ذات داللة اإح�صائية بني اأع�صاء هيئة التدري�ص بجامعة �صقراء يف 
م���دى توظيف �صبك���ة املعلومات العاملية ) االإنرتنت ( يف البح���ث العلمي تعزى ملتغري 
اجلن�ص ) ذكر، اأنثى ( اأو ملتغري املوؤهل ) بكالوريو�ص، ماج�صتري، دكتوراه ( اأو ملتغري 

التخ�ص�ص ) نظري، علمي (؟
اأهداف الدرا�سة :

ت�صتهدف هذه الدرا�صة ما يلي : 
-  التع���رف عل���ى درجة توظيف �صبكة املعلومات العاملي���ة ) االإنرتنت ( يف البحث العلمي 

لدى اأع�صاء هيئة التدري�ص بجامعة �صقراء .
-  التعرف على املعوقات التي تواجه اأع�صاء هيئة التدري�ص عند توظيفهم �صبكة االإنرتنت  
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يف البحث العلمي من وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�ص بجامعة �صقراء .
التع���رف على املدة الزمنية التي يق�صيها اأع�صاء هيئ���ة التدري�ص بجامعة �صقراء يف   -

ا�صتخدام �صبكة االإنرتنت لغر�ص البحث العلمي .
التع���رف على املكان الذي يف�صل���ه اأع�صاء هيئة التدري�ص بجامعة �صقراء يف الدخول   -

على �صبكة االإنرتنت  لغر�ص البحث العلمي .
التعرف على الفروق ذات الداللة االإح�صائية بني وجهات نظر اأع�صاء هيئة التدري�ص   -
بجامع���ة �صق���راء يف درجة توظيف �صبك���ة االإنرتنت يف البحث العلم���ي تعزى ملتغري: 

اجلن�ص، املوؤهل، التخ�ص�ص.
اأهمية الدرا�سة :

تكت�صب هذه الدرا�صة اأهميتها من خالل ما ياأتي : 
1 - يوؤم���ل اأن تفيد نتائج ه���ذه الدرا�صة امل�صوؤول���ني يف وزارة التعليم العايل يف ت�صخي�ص 
الواق���ع احلايل لتوظي���ف �صبكة االإنرتنت  من قبل اأع�صاء هيئ���ة التدري�ص يف البحث 
العلم���ي، والقي���ام مبعاجلة جوانب الق�ص���ور – اإن وجدت – من اأج���ل توظيف هذه 

التقنية باأكرب قدر ممكن يف البحث العلمي ال�صيما يف هذا الع�صر .
2 - ق���د تفيد نتائج ه���ذه الدرا�صة يف التعرف على ال�صعوبات الت���ي تواجه اأع�صاء هيئة 
التدري����ص نحو ا�صتخدام االإنرتنت  يف البح���ث العلمي، ومن ثم امل�صاهمة يف معاجلة 
ه���ذه ال�صعوبات وتذليلها حتى يتمكن اأع�صاء هيئة التدري�ص من ا�صتخدام االإنرتنت 

كاأحد الو�صائط احلديثة وتوظيفها يف البحث العلمي ب�صكل اأمثل .
3 - اأهمي���ة مواكب���ة اأع�صاء هيئة التدري�ص يف جامعة �صق���راء للتطورات العلمية والتقنية 

وم�صتجدات تكنولوجيا التعليم واال�صتفادة منها يف درا�صاتهم واأبحاثهم .
4 - اأنها تلقي ال�صوء على االأوجه املختلفة لتوظيف �صبكة االإنرتنت يف البحث العلمي مما 
يوؤدي اإىل تخفيف بع�ص االأعباء عن اأع�صاء هيئة التدري�ص عند قيامهم بالبحث عن 

معلومات ودرا�صات واأبحاث �صواء يف الوقت اأو اجلهد  .
5 – تو�صي���ح اأهمية �صبك���ة االإنرتنت  كاأحد امل�ص���ادر االأ�صا�صية للمعلوم���ات البحثية يف 
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وقتنا احلا�صر، حيث ميكن توفري الكثري من اجلهد والوقت واملال يف احل�صول على 
الدرا�صات واالأبحاث واملعلومات من خالل ا�صتخدام �صبكة االإنرتنت.

6 - اأنه���ا ق���د تفتح جماال جديدا اأمام الباحثني وطلب���ة الدرا�صات العليا لعمل املزيد من 
االأبحاث الرتبوية يف هذا املجال.

7 – تب���ني اأهمية البحث العلمي وتوظيف اأع�ص���اء هيئة التدري�ص لالإنرتنت خلدمته مما 
�صينعك�ص اإيجابا على العملية البحثية.

8 – من كونها اأول درا�صة من نوعها تتناول توظيف �صبكة االإنرتنت يف البحث العلمي يف 
اجلامعات ال�صعودية النا�صئة .

م�سطلحات الدرا�سة 
�سبكة املعلومات العاملية ) الإنرتنت ( :

يعرف )اخلم�صي، 2010م : 34 ( �صبكة املعلومات العاملية ) االإنرتنت ( باأنها : 
" ال�صبكة التي ت�صم اأعدادا هائلة من االأجهزة املت�صلة مع بع�صها ، ويت�صل بها مئات 
املالي���ني م���ن االأ�صخا�ص؛ للح�ص���ول على املعلومات ح���ول اأي مو�صوع،يف �ص���كل ن�ص مكتوب، 
اأو ر�صوم، و �صور، اأو اأ�صوات، اأو األعاب، اأو خرائط، اأو الرتا�صل عن طريق الربيد االلكرتوين، 

وتبادل البيانات، واأجراء املحادثات مع خمتلف االأ�صخا�ص  " .

وميكن تعريفها اإجرائيا باأنها : باأنها و�صيلة من و�صائل االت�صال بني االأفراد من خمتلف 
اأنح���اء العامل تعم���ل على مدار االأرب���ع والع�صرين �صاع���ة و ي�صتطيع من خالله���ا االأفراد ن�صر 
وا�صتقب���ال املعلومات يف �صتى مناحي احلياة �صواء اأكان���ت م�صموعة اأم م�صورة اأم مقروءة اأم 
به���ا جميعا، من اأجل تدعيم عملية البح���ث العلمي، والتي ميكن قيا�صها من خالل ا�صتجابات 
اأف���راد عين���ة الدرا�صة من اأع�صاء هيئة التدري�ص على فق���رات اأداة الدرا�صة املحددة لتوظيف 

�صبكة املعلومات العاملية ) االإنرتنت ( يف البحث العلمي .

املعوقات :
يعرفه���ا )اجلن���دي، 1994م : 75 ( باأنه���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 باأنه���ا: )كل االأ�صياء اأو االأ�صخا�ص 
اأو االأ�ص���كال االجتماعي���ة التي ميك���ن اأن تكون عائقا يح���ول دون اأن يحقق االإن�ص���ان اأهدافه 
وطموحاته( )جرج�ص  2005 م : 508 ( وميكن تعريف املعوقات اإجرائيا باأنها : كل ال�صعوبات 
والظ���روف الت���ي تواج���ه ع�صو هيئ���ة التدري����ص عن���د ا�صتخدامه ل�صبك���ة املعلوم���ات العاملية 
)االإنرتن���ت( يف البحث العلمي و ي�صعب علي���ه التغلب عليها وحتول دون ا�صتخدامه لها ب�صكل 
اأف�صل، وتقا�ص من خالل ا�صتجابة عينة الدرا�صة على فقرات اال�صتبانة املعدة لقيا�ص املعوقات.

جامعة �سقراء : 
اإح���دى اجلامع���ات احلكومي���ة يف اململكة العربي���ة ال�صعودي���ة والتي �ص���در االأمر الكرمي 
باإن�صائه���ا برق���م: 7305/ م ب وتاريخ : 1430/9/3ه� ، ويتبع لها ثالث وع�صرين كلية، يدر�ص 

بها اأكرث من ثالثة وع�صرين األف طالب وطالبة .     

البحث العلمي : 
يعرف���ه )�ص���ربي، 2002م : 149( باأن���ه : " م�صطل���ح عام يطلق على عملي���ات الدرا�صة 
واال�صتق�ص���اء الت���ي تتم يف اأي جم���ال اأو تخ�ص�ص، وفقا خلطوات واإج���راءات املنهج العلمي، 

وانطالقا من اأ�ص�ص علمية ومنطقية دقيقة " . 

وميك���ن تعري���ف البحث العلم���ي اإجرائيا باأن���ه : كل ما يقوم به ع�صو هيئ���ة التدري�ص من 
اطالع ودرا�صة وتتبع للمعلومات وتق�صي للحقائق حول م�صكلة معينة من اأجل القيام باأبحاث 
ودرا�صات علمية، اأو ن�صرها، اأو اأجزاء منها، اأو معرفة االآراء حولها  من خالل �صبكة املعلومات 

العاملية ) االإنرتنت (.

اأع�ساء هيئة التدري�س: 
ويق�ص����د بهم يف هذه الدرا�صة جميع اأع�صاء هيئ����ة التدري�ص يف جميع كليات 
جامع����ة �صقراء للع����ام اجلامعي : 1433/1423ه� ممن يحمل����ون درجة الدكتوراه 
) برتب����ة اأ�صتاذ م�صاعد، واأ�صت���اذ م�صارك، واأ�صتاذ( ومن يف حكمه���م من االأع�صاء ممن 
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يحمل���ون درجة املاج�صتري )برتبة حما�صر(، ومن يحملون درجة البكالوريو�ص )برتبة معيد(  
وميار�صون التدري�ص فعليا �صواء من الذكور اأو االإناث.

توظيف :
ا�صتخ���دام �صبكة املعلومات العاملية ) االإنرتنت ( مبا توفره من معلومات علمية وخدمات 

تدعم وتي�صر عملية البحث العلمي.

حدود الدرا�سة :
- احلدود املو�سوعية : 

ترتكز هذه الدرا�صة على التعرف على اأوجه توظيف �صبكة املعلومات العاملية ) االإنرتنت( 
يف البح���ث العلمي وال�صعوبات يف ذل���ك، وذلك من خالل تطبيق الدرا�صة امليدانية على عينة 

من اأع�صاء هيئة التدري�ص بجامعة �صقراء .  

- احلدود املكانية :
تقت�صر حدود هذه الدرا�صة املكانية على كليات جامعة �صقراء باململكة العربية ال�صعودية 

ب�صقيها الرجايل والن�صائي .

- احلدود الزمانية :
مت تطبيق هذه الدرا�صة يف الف�صل الدرا�صي الثاين من العام اجلامعي:1434/1433ه� .

- احلدود الب�سرية :
تقت�صر هذه الدرا�صة على عينة ع�صوائية من اأع�صاء هيئة التدري�ص بجامعة �صقراء .

الإطار النظري :
اأول : مفهوم �سبكة املعلومات العاملية ) اإنرتنت ( وميزاتها :

  ) Inter national net work ( ����ه���ي  يف االأ�ص���ل اخت�صار ل ) Internet ( كلم���ة اإنرتن���ت
باللغة االإجنليزية وترجمتها �صبكة املعلومات العاملية . 
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واالإنرتنت : �صبكة عاملي���ة من احلا�صبات تتيح مل�صتخدميها االت�صال ببع�صهم، والو�صول 
 .) Tripathi, 1989: 5 ( مل�صادر املعلومات على تلك ال�صبكة من �صائر اأنحاء العامل

وتع���رف باأنه���ا : " جمموع���ة من احلوا�صي���ب املنت�صرة جغرافي���ا عرب الع���امل واملرتبطة من خالل 
�صبكات حملية و�صبكة وا�صعة وموزعة عامليا بهدف نقل البيانات على ال�صبكة " )عامر، 2007 م :145(.

و يعرفها )خلف اهلل، 2006م : 72 ( باأنها : " �صبكة مرتابطة من احلوا�صيب املتزايدة يف 
العدد، واملنت�صرة حول العامل، املت�صلة ببع�صها عرب تكنولوجيا االت�صاالت واالأقمار ال�صناعية، 
با�صتخ���دام بروتوك���والت ات�صال مقنن���ة، مبا ي�صمح مل�صتخدم���ي ال�صبكة من ن�ص���ر وا�صتقبال 
املعلوم���ات بعنا�صره���ا املختلف���ة"  ويعرفها )احلرب���ي، 2006م : 18 ( باأنه���ا: " جمموعة من 
االأجه���زة احلا�صوبية مت�صلة ببع�صها البع�ص، وهذه االأجه���زة تتخاطب با�صتخدام لغة معينة 
مثلن���ا بن���ي الب�صر ‘ اإال اأن ه���ذه اللغة ت�صمى بروتوك���والت " . وميكن تعري���ف �صبكة املعلومات 
العاملي���ة ) االإنرتنت ( باأنها : باأنها و�صيلة م���ن و�صائل االت�صال بني االأفراد من خمتلف اأنحاء 
الع���امل تعمل على مدار االأربع والع�صرين �صاع���ة و ي�صتطيع من خاللها االأفراد ن�صر وا�صتقبال 

املعلومات يف �صتى مناحي �صواء اأكانت م�صموعة اأم م�صورة اأم مقروءة اأم بها جميعا.

وتتميز �صبكة االإنرتنت بالعديد من امليزات منها:

1- حداثة املعلومات و�صرعة ن�صرها وا�صتقبالها.

2-املرونة حيث ي�صهل جتديد املعلومات وتعديلها وحتديثها يف حلظات.

3- وف���ر بيئ���ة بحثية تت�صف باحلرية الزمانية، فباإمكان الباح���ث اال�صتفادة منها يف اأي 
وقت ينا�صبه.

4- قل���ة التكلفة املادية عل���ى الباحثني مقارنة مبا ميكن اأن ي�صتفي���ده منها من معلومات 
وخدمات، ومقارنة مبا يح�صل عليه من معلومات وخدمات بالطرق التقليدية.
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5- تن���وع املعلومات التي توفرها للباحث م���ا بني مادة م�صموعة وم�صورة ومقروءة اأو بها 
جميعا.

6- اال�صتجاب���ة الفوري���ة، وا�صتقبال واإر�صال املعلومات اأي���ا كان �صكلها وحجمها، واإىل اأي 
مكان يف العامل ب�صرعة هائلة.

ثانيا : جمالت ا�ستخدام الإنرتنت يف البحث العلمي :
ثقاف���ة االإنرتن���ت واالت�ص���ال فر�صت نف�صه���ا يف كافة املج���االت، واأ�صبحت ه���ي الثقافة 
ال�صائ���دة عاملي���ا اإذ ميكن من خاللها احلكم على مدى تقدم االأف���راد بل والدول، ويكاد يكون 
هناك اإجماع على الدور الفاعل الذي توؤديه �صبكة االإنرتنت يف حياة االأفراد واملجتمعات نظرا 
الإ�صهاماته���ا املختلف���ة واملتنوع���ة والتي ميكن توظيفه���ا بفاعلية يف جماالت عدي���دة من بينها 

البحث العلمي )ال�صرنوبي، 2013م :115 (.

ويع���د  البحث العلمي  ركن���ا اأ�صا�صيا يف حياة االأمم وال�صعوب وج���زءا رئي�صا من وظائف 
اجلامعة، واإحدى مهام ع�صو هيئة التدري�ص فيها، كما يعد �صبيال مهما لرفع م�صتوى اجلامعات 
ورفع م�صتوى اأع�صاء الهيئة التدري�صية فيها، فالبحث العلمي ي�صاعد على تن�صيط عقل االأ�صتاذ 
اجلامعي ومنوه، وعندما تكون اأبحاثه يف تخ�ص�صه الذي يدر�صه فاإن هذا البحث يعمق فهمه 

ملو�صوعه، ويزوده بب�صرية جتعل ا�صتجابته ن�صطة ) ميليت، 1965م : 16 (.

كم����ا اأن البحث العلمي و�صيل����ة االإن�صان الإيجاد احلقائق عن ذات����ه اأو بيئته وجمتمعه 
اأو ع����ن الكون يف �صالف الزم����ن وحا�صره وم�صتقبله، وهو و�صيل����ة االإن�صان الإيجاد احللول 
للم�ص����كالت التي تقابله، وال�صعاب التي تعوق حياته،وهو و�صيلة االإن�صان مل�صاعفة موارده 

املالية )التل، 1998م:43(.

وقد ازدادت اأهمية البحث العلمي نتيجة ملا ي�صهده العامل من تطورات وثورة تقنية يتطلب 
الق�ص���اء على حتدياتها درا�صات علمية وبحوث جي���دة، حيث اأو�صحت كثري من الدرا�صات اأن 

التقدم العلمي هو ثمرة من ثمرات البحث العلمي ال�صليم. 



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

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

26

وق���د اأك���د الزجن���ر ) Lazinger, 1997: 48 ( اأن �صخامة االإنتاج الفك���ري الذي تقدمه 
�صبك���ة االإنرتنت  من بح���وث ودرا�صات وم�صتجدات بحثية، ال بد اأن يك���ون له انعكا�ص اإيجابي 
عل���ى م�صتوى التعليم اجلامع���ي، وبخا�صة يف جمال البحث العلمي م���ن خالل تزويد الطالب 
والباحث���ني باأكرب قدر من املراجع العلمي���ة والنتاجات الفكرية حيث تتج�صد من خاللها فكرة 
التوا�ص���ل العلمي بني الباحثني يف الع���امل، اإ�صافة اإىل ان�صمام كربي���ات املكتبات العاملية اإىل 

هذه ال�صبكة خلدمة الباحثني يف العامل.

وهن���اك جمموعة م���ن اخلدمات تقدمها �صبكة االإنرتنت ميك���ن للباحث اأن ي�صتفيد منها 
وق���د اأ�صار اإليه���ا عدة درا�ص���ات واأبحاث )الع���اين،2000م :310  ( و) م���راد، 1998م :37( 

و)ال�صما�ص، 2008 م : 103-105 ( و  ) ال�صرهان، 2002م : 152 ( 

وميكن اإيجاز اأهما فيما يلي : 

- الربي���د االإلكرتوين وما يتمتع به من مزايا عديدة تتعلق بانخفا�ص ا�صتخدامه و�صرعة 
اإر�صاله وا�صتقباله للمعلومات، وتعدد جماالت ا�صتخدامه.

- مراجعة االإجنازات العلمية للباحثني يف جماالت العلم املختلفة.

-  الدخول على مواقع املكتبات، وقواعد املعلومات الكربى، واملراكز البحثية واال�صتفادة 
مما تقدمه وفق ما ت�صعه من �صوابط.

- تكوين عالقات و�صداقات علمية عاملية مع �صخ�صيات وجامعات ومراكز اأبحاث عاملية.

-  احل�صول على برامج ت�صاعد يف عملية كتابة وتن�صيق البحوث.

- ا�صتقبال التغذية الراجعة ملا ين�صر اأو يعد للن�صر من مقاالت واأبحاث.

- ترجمة بع�ص الدرا�صات االأجنبية ذات العالقة مبو�صوع البحث.
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- ن�صر املقاالت واالأبحاث والدرا�صات.

- تبادل االآراء واالأفكار حول مو�صوع بحثي حمدد.

- اال�صتف���ادة من املحا�صرات والن���دوات واملواد ال�صمعية واملرئي���ة املحفوظة على �صبكة 
االإنرتنت.

- اإر�ص���ال وا�صتقب���ال املواد املكتوب���ة واملرئية وامل�صموعة من خالل الربي���د االإلكرتوين اأو 
غريه من خدمات وبرامج نقل املعلومات.

فا�صتخ���دام �صبكة االإنرتنت يف عملي���ة البحث العلمي يي�صر على اأع�ص���اء هيئة التدري�ص 
يف البح���ث ع���ن املعلومة يف ميادين العلم املختلف���ة، ومناق�صة الراأي حوله���ا من خالل زمالء 

ومهتمني منت�صرين يف اأقطار العامل، ودون االرتباط بوقت معني.

اإن �صبك���ة االإنرتن���ت حولت الع���امل اإىل مكتبة بال جدران، وقرية بال اأ�ص���وار، فهي و�صيلة 
ات�صال �صريعة وفعالة يف الو�صول للمعلومة ومعاجلتها واال�صتفادة منها، فهي تقدم للم�صتفيد 
املعلوم���ة يف م���كان وجوده، ويف الوقت ال���ذي يف�صله، وهي بهذا ت�صهم يف دف���ع وتطوير حركة 

البحث العلمي ) ال�صبل،  1427ه� : 2(.

ثالثا : معوقات ا�ستخدام �سبكة الإنرتنت 
على الرغم من تعدد ميزات وجماالت ا�صتخدام االإنرتنت اإال اأن عملية توظيفه يف البحث 

العلمي تواجه العديد من التحديات واملعوقات التي يجب التغلب عليها، ومن اأبرزها ما يلي:

- ع����دم توفر البنية التحتية االأ�صا�صي����ة التي ت�صاعد على تنزيل الربامج اأو امللفات 
اأو املعلومات املطلوبة .

قدم وعدم دقة بع�ص املعلومات وما يعر�ص يف بع�ص املواقع واملنتديات .  -
قلة الوعي مبا يوجد يف �صبكة االإنرتنت من فر�ص معرفية وبحثية وا�صتثمارية واإعالمية.  -
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م�صكل���ة الفريو�ص���ات عرب ال�صبك���ة والتي ت���وؤدي اإىل اإعطاب امللف���ات واالأجهزة   -
)علي، 2010م :49 (.

التكلف���ة املادية، وبالذات يف مرحل���ة تاأ�صي�ص اخلدمة �صواء على م�صتوى البلد اأو على   -
م�صتوى اجلامعات ومراكز البحوث .

ع���دم توف���ر التدري���ب ال���كايف وامل�صتمر الأع�ص���اء لالأف���راد، ف�صبكة االإنرتن���ت مليئة   -
بالربام���ج التي ت�صتحدث ب�صكل يومي، اإ�صافة اإىل اأن اأنظمة ت�صغيل احلا�صب االآيل يف حتديث 

وتطور م�صتمر.

عدم االإملام باللغة االإجنليزية، فمما ال �صك فيه اأن اإجادة امل�صتخدم للغة االإجنليزية   -
يحق���ق له ا�صتفادة ق�صوى من االإنرتنت، حيث اإن جل املواق���ع واملعلومات واخلدمات املتوفرة 

على �صبكة االإنرتنت حتتاج اإىل فرد ملم باللغة االإجنليزية.

ع���دم امتالك مه���ارات كيفية احل�صول عل���ى املعلومات واال�صتف���ادة من اخلدمات،   -
فحت���ى يتمكن الفرد من اال�صتفادة الكافية من �صبك���ة االإنرتنت يف جمال البحث العلمي عليه 
التدرب على مهارات معينة، واإجادة التعامل مع برامج متنوعة، لتحقق له اال�صتفادة الق�صوى 

من �صبكة االإنرتنت.

قلة ن�صر البحوث والدرا�صات والربامج العربية على �صبكة االإنرتنت.  -

ال�صيا�ص���ة التي تنتهجها بع�ص املواقع حتى ت�صتفيد مما فيها من معلومات اأو برامج،   -
كاأن ت�صرتط كتابة رد، اأو عدد معني من امل�صاركات ...اإلخ .

الدرا�سات ال�سابقة والتعليق عليها:
هناك درا�صات عديدة تناولت مو�صوع ا�صتخدام �صبكة االإنرتنت يف العملية التعليمية من 

قبل باحثني واأع�صاء هيئة تدري�ص بجامعات ودول �صتى ومن تلك الدرا�صات ما يلي: 
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درا�ص���ة )ال�صره���ان، 2002م ( والتي حاولت التعرف على م���دى ا�صتخدام اأع�صاء هيئة 
التدري����ص بكلية الرتبية بجامعة امللك �صعود لالإنرتن���ت وحتديد اأهم املعوقات التي حتول دون 
ا�صتخدامهم له���ا، وا�صتخدم الباحث يف درا�صته املنهج الو�صف���ي امل�صحي، وتو�صلت الدرا�صة 
اإىل نتائ���ج م���ن اأبرزها : اأن )64%( من العينة ال ي�صتخدم احلا�صب االآيل مطلقًا، واأن )%75( 
م���ن العينة ال ي�صتخدم �صبكة االإنرتنت، واتفق���ت اآراء العينة على اأهمية توفري �صبكة االإنرتنت 
يف اجلامع���ات ال�صعودية والكليات واملعاهد واملراك���ز والبحوث، و�صرورة عقد دورات تدريبية 
الأع�صاء هيئة التدري�ص يف جمال ا�صتخدام االإنرتنت. و درا�صة جولد ) GOLD, 2004 ( والتي 
حاولت الك�صف عن مدى اأهمية املعلوماتية وا�صتخدام الربيد االلكرتوين يف العملية التعليمية 
مبدار�ص امل�صتقبل، وا�صتخدم الباحث يف درا�صته املنهج امل�صحي على عينة من معلمي وطالب 
مدار����ص مدينة �صان انطوني���و باأمريكا، وتو�صلت الدرا�ص���ة اإىل اأن الطلبة ي�صتخدمون الربيد 
االلك���رتوين يف اأداء واجباته���م وات�صاالتهم مع املعلمني بن�صب���ة 89%، ويت�صور 97% من عينة 
الدرا�ص���ة اأن ن�صبة اال�صتخدام �صتزيد يف امل�صتقبل . و درا�ص���ة بالي�ص )Palesh, 2004( والتي 
هدفت اإىل التعرف على االجتاه نحو االإنرتنت  لدى طلبة جامعة مو�صكو، باالإ�صافة اإىل التعرف 
على املواقف حيال اال�صتخدام املحظور لالإنرتنت، وا�صتخدم الباحث املنهج الو�صفي امل�صحي، 
وتو�صل���ت الدرا�صة اإىل اأن ) 7،6% ( فقط من اأف���راد العينة ي�صتخدمون االإنرتنت يوميا، و اأن 
ن�صب���ة من ي�صتخدمون االإنرتنت لن�صاطات تعليمية مدر�صية كغر�ص رئي�صي بلغت )60%(، تال 
ذل���ك ا�صتخدام الربيد االإلكرتوين بواقع ) 55% (، ثم اال�صتخدام للرتفيه بن�صبة )50% ( ثم 
للدرد�صة ) 24% (،اأما اال�صتخدام لغر�ص البحث عن املواد االإباحية فلم يحظ �صوى مبا يعادل 
) 6% (   ودرا�صة (ال�صبل، 1427ه� ( والتي حاولت التعرف على تاأثري تنقية �صبكة االإنرتنت يف 
ح�ص���ول الباحثني على املعلومات الأغرا�ص البحث العلمي، ومدى هذا التاأُثري، والتخ�ص�صات 
االأك���رث تعر�صا للحجب، والتخ�ص�صات االأكرث تاأثرا باحلج���ب، وا�صتخدم الباحث يف درا�صته 
املنهج الو�صفي امل�صحي، وتو�صلت الدرا�صة اإىل نتائج من اأبرزها : اأن حوايل ثلثي اأفراد عينة 
الدرا�ص���ة م�ن الذي���ن ي�صتخدمون االإنرتنت تعر�ص���وا للحجب بن�صبة قدره���ا 65%، و اأن ن�صبة 
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66.1% منه���م تاأثرت اأبحاثهم ب�صب���ب احلجب، كما تو�صلت الدرا�صة اإىل اأن احل�قل ال�صرعي 
هو اأكرث التخ�ص�صات العلمية تعر�صا للحجب بن�ص�بة 76%، ثم احلقل الطبي وال�صحي بن�صبة 
74.6%. اأم���ا اأك���رث احلقول العلمية تاأثرا باحلجب فكان احلق���ل الطبي وال�صحي حيث بلغت 

ن�صبة املتاأثرين ب�صبب احلجب 74.5%، ثم احلقل ال�صرعي بن�صبة %73.7 .

ودرا�ص���ة )ب���ركات، 2008 م ( والتي حاول���ت التعرف على واقع ا�صتخ���دام اأع�صاء هيئة 
التدري����ص ل�صبك���ة االإنرتنت يف بع�ص اجلامع���ات الفل�صطينية، وا�صتخ���دم الباحث يف درا�صته 
املنه���ج الو�صف���ي امل�صحي، وتو�صلت الدرا�ص���ة اإىل نتائج من اأبرزه���ا : اأن ) 55% ( من اأفراد 
عين���ة الدرا�ص���ة يتعاملون باالإنرتنت يف البحث العلمي، و اأن ) 38% ( من اأفراد عينة الدرا�صة 
ال يثقون باملعلومات التي يح�صلون عليها من االإنرتنت، كما تو�صلت الدرا�صة اإىل اأن ) %52 ( 

من اأفراد عينة الدرا�صة يرون اأنهم يجدون ما يحتاجونه باللغة العربية . 

ودرا�ص���ة )ال�صما�ص، 2008م ( والتي حاولت الك�صف عن ا�صتخدام االإنرتنت يف البحوث 
الرتبوية التي يكلف بها طالب الدرا�صات العليا ) الدبلومات الرتبوية ( بكلية الرتبية بجامعة 
دم�صق، وا�صتخدم الباحث يف درا�صته املنهج الو�صفي امل�صحي، وتو�صلت الدرا�صة اإىل نتائج من 
اأبرزها : اأن ) 66.7% ( من اأفراد العينة يق�صون اأقل من اأربع �صاعات اأ�صبوعيا يف ا�صتخدام 
االإنرتنت من اأجل البحث الرتبوي، واأن اأهم فوائد االإنرتنت يف البحث الرتبوي من وجهة نظر 
اأف���راد العينة هو حت�ص���ني اللغة االإجنليزية يلي���ه االطالع على البح���وث واملوؤمترات الرتبوية، 
كم���ا اأجمعت عينة الدرا�صة اإىل اأن عدم تواف���ر املركز املنا�صب لالإنرتنت يف الكلية وقلة املواد 

املعربة، وبطء ال�صبكة هي من اأهم ال�صعوبات التي تواجههم يف ا�صتخدام االإنرتنت .  

ودرا�ص���ة )الل، 2008م ( والت���ي هدف���ت اإىل الك�صف عن اأراء معلم���ي ومعلمات املدار�ص 
الثانوي���ة نحو توظي���ف �صبكة املعلومات العاملي���ة يف مدار�ص امل�صتقب���ل، وا�صتخدم الباحث يف 
درا�صت���ه املنه���ج الو�صفي امل�صح���ي، وتو�صلت الدرا�ص���ة اإىل  اأن اأراء املعلم���ني واملعلمات ذوي 
خربة اأكرث من ) خم�ص �صنوات ( يف جمال التدري�ص نحو توظيف �صبكة املعلومات العاملية يف 
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مدار�ص امل�صتقبل اأكرث اإيجابية ) م – 73.8 ( من اأراء املعلمني واملعلمات ذوي خربة اأقل من 
)خم�ص �صنوات( يف جمال التدري�ص ) م – 68.9 (.

ودرا�ص���ة )علي، 2010م ( والتي حاولت التعرف عل���ى واقع ا�صتخدام �صبكة االنرتنت يف 
التعليم والبحث العلمي ل���دى اأع�صاء هيئة التدري�ص بكليات الرتبية باجلامعات اليمنية واأهم 
املعوق���ات يف ذلك، وا�صتخدم الباحث يف درا�صته املنه���ج الو�صفي امل�صحي، وتو�صلت الدرا�صة 
اإىل نتائ���ج من اأبرزه���ا : اأن ) 68.4% ( من اأفراد عينة الدرا�ص���ة ال ي�صتخدمون االإنرتنت يف 
التعلي���م بينم���ا ي�صتخدمونها يف البحث العلمي حيث بلغت ن�صبة امل�صتخدمني ) 83% ( من بني 
اأفراد العينة . واأن اأهم اأغرا�صهم من ا�صتخدام االإنرتنت يف التعليم  والبحث العلمي االطالع 
عل���ى املو�صوعات والدوريات والكتب وامل�صتحدثات احلديثة يف جمال التخ�ص�ص والبحث عن 
درا�ص���ات وبحوث �صابقة، وجديدة متعلقة باهتماماته���م البحثية كما تو�صلت الدرا�صة اإىل اأن 
م���ن اأه���م املعوقات يف ذلك قل���ة التمويل الالزم لال�صتخ���دام، وعدم ات�ص���ال معظم الكليات 
بخدم���ة االإنرتن���ت و�صعف ا�ص���رتاك الع�صو يف الدوري���ات واملكتبات الرقمي���ة، وغياب الربط 

ال�صبكي بني اجلامعات اليمنية .

ودرا�صة )ح�صن، 2012م ( والتي هدفت اإىل التعرف على مدى اإ�صهام االنرتنت يف تنمية 
الثقاف���ة العلمي���ة لالأ�صتاذ اجلامعي يف جامعة املو�صل من خ���الل جمالني علميني هما التعليم 
االلك���رتوين والبحث العلمي ، وا�صتخدم الباحث يف درا�صته املنهج الو�صفي امل�صحي، وتو�صلت 
الدرا�صة اإىل نتائج من اأبرزها : اأن اأ�صاتذة اجلامعة متلقني جيدين للمعرفة اجلاهزة القادمة 
عن طريق االنرتنت التي يوظفونها يف بحوثهم وحما�صراتهم اإال اإنهم قليلو امل�صاركة يف �صنعها 
اأو الدخ���ول اإىل ع���امل االنرتنت عن طريق التفاعل فيه مع االآخرين بكتابة مقاالت او امل�صاركة 

باملنتديات وما اإىل ذلك.

م���ن خالل ا�صتعرا�ص الدرا�ص���ات ال�صابقة جند اأن تلك الدرا�ص���ات ذات �صلة بالدرا�صة 
احلالية فقد رك���زت تلك الدرا�صات على ا�صتخدامات �صبكة االإنرتنت يف البحوث والدرا�صات 
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العلمي���ة ؛ وذل���ك ل�صعور اأ�صحاب تلك الدرا�صات باأهمية ا�صتخ���دام هذه الو�صيلة )االإنرتنت( 
يف حي���اة االأف���راد واملجتمعات عموم���ا ويف املجال الرتبوي والتعليم���ي خ�صو�صا، ومنها جمال 
البح���ث العلمي الذي يعد من اأهم وظائف املوؤ�ص�صات الرتبوية والتعليمية اإذ يوؤمل عليه الكثري 

يف النهو�ص بالرتبية والتعليم يف خمتلف االأقطار .

وق����د تنوعت تل����ك الدرا�صات يف تناولها ملو�صوع �صبكة املعلوم����ات العاملية ) االإنرتنت( 
يف البيئ����ة التعليمي����ة، فمنه����ا الذي رك����ز على اال�صتخ����دام الع����ام ) لالإنرتن����ت ( كدرا�صة  
 ،) Palesh, 2004( درا�صة بالي�ص ،) GOLD, 2004 ( درا�صة جول���د ،) ال�صره���ان، 2002م(
ودرا�صة )بركات، 2008م (، ودرا�صة )الل، 2008م ( ، ومنها الذي ركز على ا�صتخدام �صبكة 
املعلوم���ات العاملية ) االإنرتنت ( يف التعليم والبحث العلمي كدرا�صة )�صما�ص، 2008م( والتي 
طبق���ت على طالب الدرا�صات العليا ) الدبلومات الرتبوي���ة ( بكلية الرتبية بدم�صق، ودرا�صة 
)علي، 2010م ( والتي طبقت على اأع�صاء هيئة التدري�ص بكليات الرتبية باجلامعات اليمنية، 

ودرا�صة )ح�صن، 2012م ( والتي طبقت على اأع�صاء هيئة التدري�ص بجامعة املو�صل .

وم���ن تلك الدرا�ص���ات اأي�صا درا�صة )ال�صب���ل، 1427ه� ( والتي ركزت عل���ى معرفة تاأثري 
تنقية �صبكة االإنرتنت على ح�صول الباحث على املعلومات، وتاأتي هذه الدرا�صة ا�صتمرار لتلك 
الدرا�صات و تتميز هذه الدرا�صة بكونها تتناول توظيف �صبكة االإنرتنت يف البحث العلمي لدى 
اأع�ص���اء هيئ���ة التدري�ص بجامعة �صق���راء، والتي تعد من اأحدث اجلامع���ات يف اململكة العربية 
ال�صعودي���ة من حي���ث االإن�صاء، اإ�صاف���ة اإىل اأن جمموعة من اأع�صاء هيئ���ة التدري�ص املنت�صبني 
اإليه���ا حاليا حديثو االلتح���اق بها، بل وبالتعليم اجلامعي، مما ي�صتل���زم معه درا�صة توظيفهم 

ل�صبكة االإنرتنت يف البحث العلمي وال�صعوبات التي تعيقهم يف ذلك.
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اإجراءات الدرا�سة :
منهج الدرا�سة:

لتحقيق اأهداف الدرا�صة ا�صتخدم الباحث املنهج الو�صفي ) امل�صحي( والذي يق�صد به:  
اأو عينة  اأفراد جمتمع البحث  " ذلك النوع من البحوث الذي يتم بوا�صطة ا�صتجواب جميع 
منهم، وذلك بهدف و�صف الظاهرة املدرو�صة من حيث طبيعة وجودها ودرجته فقط دون اأن 

يتجاوز ذلك اإىل ا�صتنتاج العالقة اأو ا�صتنتاج االأ�صباب مثال " ) الع�صاف، 1424ه� :206 ( .

جمتمع الدرا�سة :
ييتك���ون جمتم���ع الدرا�صة من اأع�صاء هيئ���ة التدري�ص بجامعة �صق���راء للف�صل الدرا�صي 

االأول من العام اجلامعي 1434/1433ه� .

عينة الدرا�سة:
اأج���رى الباحث درا�صته على عينة ع�صوائية مكونة م���ن ) 164 ( ع�صوا من اأع�صاء هيئة 

التدري�ص، وميكن و�صف العينة وفق التايل :

اأ – عينة الدرا�صة وفق اجلن�ص :

جدول رقم )1(
توزيع عينة الدرا�سة وفق اجلن�س

الن�سبةالعدداجلن�س
7243.90ذكر
9256.09اأنثى

164100.0املجموع

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

الن�سبةالعددالتخ�س�س
10664.63نظري
5835.36علمي

164100.0املجموع

ب - عينة الدرا�صة وفق التخ�ص�ص :

اجلدول رقم )3(
توزيع عينة الدرا�سة وفق املوؤهل

الن�سبةالعدداملوؤهل
169.75بكالوريو�س

8048.78ماج�ستري
6841.46دكتوراه
164100.0املجموع

اأداة الدرا�سة:
ا�صتخ���دم الباحث اال�صتبان���ة اأداة لدرا�صته، وقد مت بناوؤها اعتم���ادا على االأدب الرتبوي 
النظ���ري املتعلق مبو�ص���وع الدرا�صة، وعلى االأ�صئلة املفتوحة الت���ي وجهت ملجموعة من اأع�صاء 
هيئ���ة التدري�ص، كما ا�صتفاد الباحث من خربة بع�ص اأ�صاتذة الرتبية يف اجلامعات ال�صعودية، 
وق���د تكون���ت اأداة الدرا�صة يف �صورتها االأولية من ) 55 ( فق���رة مت�صمنة اأوجه توظيف �صبكة 
املعلوم���ات العاملي���ة ) االإنرتنت ( يف البحث العلمي و ال�صعوب���ات التي قد تعيق يف ذلك، وبعد 
االأخ���ذ ب���اآراء املحكم���ني مت تعديل وحذف بع����ص الفقرات، حي���ث اأ�صبح���ت االأداة ب�صورتها 
النهائية مكونة من ) 48 ( فقرة، باالإ�صافة اإىل اأربعة خيارات للمدة التي يق�صيها ع�صو هيئة 
التدري����ص يف ا�صتخدام �صبكة االإنرتنت لغر�ص البحث العلم���ي، واأربعة خيارات اأخرى للمكان 

الذي يف�صله .



د. اإبراهيم بن عبد الكرمي بن عبدالرحمن العيبان

35جملة جامعة �شقراء – العدد الثالث حمرم 1436هـ - نوفمرب 2014م

وتكونت اال�صتبانة يف �صورتها النهائية من خم�صة اأجزاء :

اجل���زء االأول : ا�صتم���ل عل���ى املتغ���ريات امل�صتقل���ة للدرا�ص���ة وه���ي : اجلن����ص، و املوؤهل، 
والتخ�ص�ص.

واجلزء الثاين : ا�صتمل على ) 28 ( فقرة من االأوجه املتوقعة لتوظيف �صبكة االإنرتنت يف 
البحث العلمي لدى اأع�صاء هيئة التدري�ص .

واجل���زء الثال���ث : ا�صتمل عل���ى ) 20 ( فقرة من ال�صعوبات التي ق���د تعيق اأع�صاء هيئة 
التدري�ص يف توظيفهم �صبكة االإنرتنت يف البحث العلمي.

واجلزء الرابع : وت�صمن �صوؤالهم عن املدة الزمنية التي يق�صيها ع�صو هيئة التدري�ص يف 
ا�صتخدام �صبكة االإنرتنت لغر�ص البحث العلمي.

واجلزء اخلام�ص : وت�صمن �صوؤالهم عن املكان الذي يف�صله ع�صو هيئة التدري�ص بجامعة 
�صقراء يف الدخول على �صبكة االإنرتنت لغر�ص البحث العلمي.

�سدق الأداة:
اأ – ال�سدق الظاهري :

مت التحق���ق من �صدق اأداة الدرا�صة الظاهري بعر�صه���ا على جمموعة من املحكمني من 
ذوي اخلربة واالخت�صا�ص من اأجل اإبداء الراأي حول مالءمة الفقرات الأغرا�ص الدرا�صة من 
حي���ث ال�صياغة وامل�صمون، وقد مت االأخذ مبالحظات املحكم���ني، واعتربت موافقة املحكمني 

على االأداة مبثابة �صدق لها .

ب – ال�سدق الت�ساق الداخلي: 
مت ح�ص���اب االت�صاق الداخلي من خالل معامالت ارتب���اط البنود بالدرجة الكلية للمحور 

الذي تنتمي اإليه، وفق التايل : 
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1 - معامالت ارتباط بري�صون لقيا�ص العالقة بني بنود املحور االأول: درجة توظيف �صبكة 
االإنرتنت يف البحث العلمي، بالدرجة الكلية للمحور واجلدول رقم )4( يو�صح ذلك:

جدول رقم ) 4 (
معامالت ارتباط بنود املحور الأول درجة توظيف �سبكة الإنرتنت يف البحث العلمي 

بالدرجة الكلية للمحور

معامل الرتباطممعامل الرتباطممعامل الرتباطممعامل الرتباطم
1**0.51198**0.517915**0.588722**0.6049
2**0.49269*0.279816**0.505023**0.6982
3**0.668610**0.599317**0.472024**0.6144
4**0.625711**0.545318**0.721525**0.5794
5**0.679912**0.565519**0.617526**0.6033
6**0.738013**0.680820**0.734427**0.4466
7**0.612314**0.714421**0.627728**0.5504

** دالة عند مستوى 0.01

يت�صح من اجلدول ال�صابق درجة االرتباط لكل عبارة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي 
اإليه دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى داللة )0.01(، وهذا ي�صري اإىل �صدق فقرات املجال وقيا�صها 

لل�صمة التي و�صعت لقيا�صها .

2- معام���الت ارتباط بري�صون لقيا�ص العالقة بني بنود املح���ور الثاين: معوقات توظيف 
�صبكة االإنرتنت يف البحث العلمي، بالدرجة الكلية للمحور، واجلدول رقم )5( يو�صح ذلك:
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جدول رقم )5(
معامالت ارتباط بنود املحور الثاين معوقات توظيف �سبكة

الإنرتنت يف البحث العلمي بالدرجة الكلية للمحور

معامل الرتباطممعامل الرتباطممعامل الرتباطممعامل الرتباطم
1**0.54096**0.488211**0.315716**0.5740
2**0.59257**0.581812**0.471917**0.6230
3**0.45818**0.402513**0.441718**0.4751
4**0.64049**0.555414**0.585619**0.5964
5**0.390310**0.693515**0.642620**0.5480

** دالة عند مستوى 0.01

ثبات الأداة:
ولقيا����ص مدى ثبات اأداة الدرا�صة )اال�صتبانة( ا�صتخدم الباحث )معادلة األفا كرونباخ( 
) Cronbach's Alpha) للتاأكد من ثبات اأداة الدرا�صة، حيث طبقت املعادلة على العينة  (( 

اال�صتطالعية  لقيا�ص ثبات االأداة واجلدول رقم )6( يو�صح ذلك.
جدول رقم )6(

معامل األفا كرونباخ لقيا�س ثبات حماور الدرا�سة

معامل ثبات األفا كرونباخعدد البنوداملحور
املحور الأول: درجة توظيف ال�سبكة العاملية للمعلومات 

)الإنرتنت( يف البحث العلمي
280.93

املحور الثاين: معوقات توظيف ال�سبكة العاملية للمعلومات 
)الإنرتنت( يف البحث العلمي

200.86

يت�ص���ح من اجل���دول ال�صاب���ق اأن م�صتوى الثب���ات ملحاور الدرا�ص���ة يرتاوح بني 
)0.86 و0.93(،  وه���ذا ي���دل عل���ى اأن اال�صتبان���ة تتمت���ع بدرجة مقبولة م���ن الثبات ميكن 

االعتماد عليها يف التطبيق امليداين للدرا�صة.
املعاجلة الإح�سائية:

تبن���ى الباحث يف اإعداد اال�صتبان���ة ال�صكل املغلق الذي يح���دد اال�صتجابات املحتملة لكل 
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فقرة م�صتخدما مقيا�ص ليكرت اخلما�ص���ي، ومت ح�صاب التكرارات،والن�صب املئوية،واملتو�صط 
احل�صابي،واالنح���راف املعياري ومعامل االرتب���اط بري�صون، ومعامل ) األفاكرونباخ ( واختبار 
Spss ( .ولت�صهيل تف�ص���ري النتائج ا�صتخدم  " وذل���ك با�صتخ���دام الرزم االإح�صائي���ة )  "ت 
الباحث االأ�صلوب التايل لتحديد م�صتوى االإجابة على بنود االأداة. حيث مت اإعطاء وزن للبدائل: 
)عالي���ة جدًا=5، عالية=4، متو�صطة=3، �صعيفة=2، �صعيفة جدًا=1(، ثم مت ت�صنيف تلك 

االإجابات اإىل خم�صة م�صتويات مت�صاوية املدى من خالل املعادلة التالية:
طول الفئة = )اأكرب قيمة- اأقل قيمة( ÷ عدد بدائل االأداة = )1-5( ÷ 5 = 0.80

لنح�صل على الت�صنيف التايل:
جدول رقم ) 7 (

توزيع للفئات وفق التدرج امل�ستخدم يف اأداة البحث
مدى املتو�سطاتالو�سف

4.21 – 5.00عالية جدًا
3.41 – 4.20عالية

2.61 – 3.40متو�سطة
1.81 – 2.60�سعيفة

1.00 – 1.80�سعيفة جدًا

عر�س النتائج :
     النتائــج املتعلقــة بال�ســوؤال الأول والــذي ن�ــس علــى مــا مدى توظيــف ال�ســبكة العاملية 

للمعلومات )الإنرتنت( يف البحث العلمي لدى اأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة �سقراء؟
لالإجاب���ة على هذا ال�صوؤال مت ح�ص���اب التكرارات و املتو�صط���ات احل�صابية واالنحرافات 
املعياري���ة ال�صتجاب���ات عينة الدرا�صة م���ن اأع�صاء هيئ���ة التدري�ص حول اأوج���ه توظيف �صبكة 

االإنرتنت يف البحث العلمي، واجلدول رقم ) 8 ( يبني ذلك :



د. اإبراهيم بن عبد الكرمي بن عبدالرحمن العيبان

39جملة جامعة �شقراء – العدد الثالث حمرم 1436هـ - نوفمرب 2014م

جدول رقم )8(
التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية وترتيبها تنازليًا لإجابات عينة 

الدرا�سة حول درجة توظيفهم �سبكة الإنرتنت يف البحث العلمي

ـــــــــــــــــارةم ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــع ال
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حرا
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يب
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1

اإىل  الــــو�ــــســــول 
ــــــات  ــــــبــــــيــــــان ال
ــات  ــي ــائ ــس ــ� والإح
الــتــي اأحــتــاجــهــا 
درا�ـــــســـــتـــــي يف 

265248162ت
3.761.014

%28.031.729.39.81.2

2

ــــــرتاك يف  ــــــس ال�
املــــجــــمــــوعــــات 
الربيدية العلمية 
الـــعـــالقـــة  ذات 
ـــي  ـــ�ـــس بـــتـــخـــ�ـــس
ـــــــي ـــــــاث ـــــــح واأب

1836583022ت

2.991.1818 %11.022.035.418.313.4

3
كل  على  التعرف 
ــو جــديــد يف  ــا ه م
التخ�س�س جمــال 

56485082ت
3.900.983 %34.129.330.54.91.2

4

اإىل  الــــو�ــــســــول 
الـــــــدرا�ـــــــســـــــات 
والأبــــــــــحــــــــــاث 
الــــ�ــــســــابــــقــــة يف 
بحثي مـــو�ـــســـوع 

602062106ت

3.751.155 %38.012.739.26.33.8

5

تـــرجـــمـــة بــعــ�ــس 
الـــــــدرا�ـــــــســـــــات 
ذات  ــيــة  ــب الأجــن
مبو�سوع  العالقة 
اإىل  بـــــحـــــثـــــي 
الــلــغــة الــعــربــيــة

1438362650ت

2.631.3622 %8.523.222.015.930.5
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ـــــــــــــــــارةم ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــع ال
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6

الــــتــــوا�ــــســــل مــع 
املـــــواقـــــع الـــتـــي 
ال�ــســرتاك  تتيح 
الــــــدوريــــــات  يف 
ذات  املتخ�س�سة 
باأبحاثي  العالقة 
ودرا�ـــــــســـــــاتـــــــي

1848383030ت

2.961.2919 %11.029.323.218.318.3

7
ـــــث عـــن  ـــــح ـــــب ال
مـــــــــــــقـــــــــــــالت 
عــــالقــــة  ذات 
بحثي ــوع  ــس ــو� مب

704630142ت
4.041.041 %43.228.418.58.61.2

البحث عن مراجع 8
بحثية وموؤلفات 

58623662ت
4.020.922

%35.437.822.03.71.2

البحث عن معاجم 9
اللغة وقوامي�س 

4242482010ت
3.531.187

%25.925.929.612.36.2

10

الـــبـــحـــث عــــن مــا 
يعقد من موؤمترات 
ـــس  ونـــــدوات وور�
ومتابعة  علمية 
عنها  ــدر  يــ�ــس مـــا 
مـــــن تـــو�ـــســـيـــات

344448288ت

3.421.1512
%21.027.229.617.34.9

11
ـــر بــحــوثــي  ـــ�ـــس ن
الــعــلــمــيــة عــلــى 
الإنـــــــــــرتنـــــــــــت

2026322856ت
2.541.4224

%12.316.019.817.334.6

مب�ساريع 12 الــقــيــام 
م�سرتكة بحثية 

1014284468ت
2.111.2228

%6.18.517.126.841.5
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ـــــــــــــــــارةم ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــع ال
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وحتكيم 13 ــومي  ــق ت
العلمية الأبحاث 

10163434622.221.2627ت
%6.410.321.821.839.7

اأدوات 14 ــم  ــي ــك حت
الــــــــدرا�ــــــــســــــــة

1628283646ت
2.561.3623

%10.418.218.223.429.9

15

معرفة ا�ستجابات 
عــيــنــة الــدرا�ــســة 
على اأداة الدرا�سة 
اأ�ستخدمها  الــتــي 
يف بحثي ووجهات 
ــظــرهــم نــحــوهــا ن

1418244258ت

2.391.3225
%8.811.326.317.536.3

16
ـــــث عـــن  ـــــح ـــــب ال
لن�سر  نــ�ــســر  دور 
موؤلفاتي )الكتب(

1618283460ت
2.331.3626

%10.311.517.921.838.5

17

ـــــث عـــن  ـــــح ـــــب ال
بحثية  مـــراكـــز 
علمية  وجمـــالت 
ــي ــاث ــح لــنــ�ــســر اأب

1428483432ت
2.731.2321

%9.017.930.821.820.5

18

الآراء  تــــبــــادل 
والأفـــــــــــكـــــــــــار 
حــــــول مـــو�ـــســـوع 
بـــحـــثـــي حمــــدد

3040483014ت
3.261.2115

%18.524.729.618.58.6

البحث عن عنوان 19
لدرا�ستي منا�سب 

4632382818ت
3.371.3613

%28.419.823.517.311.1
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ـــــــــــــــــارةم ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــع ال
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20

الــــتــــوا�ــــســــل مــع 
الــــبــــاحــــثــــني يف 
التخ�س�س  جمــال 
والبحثي العلمي 

4644302018ت
3.511.348

%29.127.819.012.711.4

21

حلول  عن  البحث 
التي  للم�سكالت 
تــــواجــــهــــنــــي يف 
العلمية بحوثي 

3840422610ت

3.451.2110
%24.425.626.916.76.4

22

دور  ـــة  ـــل ـــس ـــرا� م
واملكتبات  الن�سر 
لـــ�ـــســـراء بــعــ�ــس 
ـــي  ـــت الــــكــــتــــب ال
ــــــدرهــــــا تــــــ�ــــــس

3426482630ت

3.051.3817
%20.715.929.315.918.3

23

الــــتــــعــــرف عــلــى 
املنجزات  اأحــدث 
العاملية  البحثية 
منها ــــــــادة  والإف

5432362014ت

3.591.326
%34.620.523.112.89.0

24

من  معلومات  طلب 
مــراكــز الــبــحــوث 
واملـــــكـــــتـــــبـــــات 
ــــس  ــــو� ــــس ــــ� ــــخ ب
ــي  ــت ـــحـــوث ال ـــب ال
ـــوم بــاإعــدادهــا اأق

2848442816ت

3.271.2214
%17.129.326.817.19.8
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25

ـــــث عـــن  ـــــح ـــــب ال
بـــرامـــج تــ�ــســاعــد 
كتابة  عملية  يف 
البحوث وتن�سيق 

4444303014ت
3.461.309

%27.227.218.518.58.6

26

الإطــــــــــالع عــلــى 
املوؤ�س�سات  مواقع 
الـــــبـــــحـــــثـــــيـــــة 
ـــــي  ـــــس ـــــكـــــرا� وال
ـــــة  ـــــي ـــــم ـــــل ـــــع ال
وبـــــــراجمـــــــهـــــــا 
الـــــبـــــحـــــثـــــيـــــة 
ـــــــة ـــــــدعـــــــوم امل

2246502620ت

3.151.2116
%13.428.030.515.912.2

27

الـــــدخـــــول عــلــى 
البيانات  قــواعــد 
املتوفرة  الــكــربى 
عــلــى الإنـــرتنـــت 
ERIC مـــثـــل: 

2032582626ت

2.961.2319
%12.319.835.816.016.0

28

ــــــــادل  ــــــــب ــــــــت ال
ــــــــكــــــــرتوين  الإل
ــفــات الــبــحــوث  ملــل
والــــــدرا�ــــــســــــات 
مــــــع الـــــزمـــــالء 
ـــــاء ـــــدق ـــــس والأ�

3454382612ت

3.441.2011
%20.732.923.215.97.3

3.16املتو�سط  العام للمحور  *

* املتو�صط احل�صابي من 5 درجات

يت�ص���ح م���ن اجلدول رق���م ) 8 ( اأن املتو�ص���ط احل�صابي الع���ام ال�صتجابات اأف���راد عينة 
الدرا�ص���ة من اأع�صاء هيئة التدري����ص بجامعة �صقراء على فقرات اال�صتبانة التي قا�صت درجة 
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توظي���ف �صبكة االإنرتن���ت يف البحث العلمي لدى اأع�صاء هيئة التدري�ص بجامعة �صقراء ي�صاوي 
)3.16 ( وه���و متو�ص���ط يقع يف الفئ���ة الثالثة  ) م���ن 2.61 ( اإىل ) 3.40 ( وهي الفئة التي 
ت�ص���ري اإىل خي���ار توظيف �صبكة )االإنرتنت( يف البحث العلمي بدرج���ة متو�صطة، وتتفق نتيجة 
ه���ذه الدرا�ص���ة مع نتائ���ج درا�صة كل م���ن : )عل���ي، 2010م ( و درا�صة )ب���ركات، 2008 م(، 
ودرا�ص���ة )ح�صن، 2012م(، و درا�ص����ة بالي�ص، ( Palesh,2004)،كما جن����د اأن املتو�صطات 
احل�صابي����ة التف�صيلية لفق����رات هذا املحور تراوحت ب����ني ) 4.40 - 2.11 ( فقد ح�صلت 
عب����ارة )البحث عن مقاالت ذات عالقة مبو�صوع بحثي( على اأعلى متو�صط ح�صابي ومقداره 
)4.4( ويليه���ا عبارة ) البحث عن مراجع وموؤلفات بحثية ( ومبتو�صط ح�صابي يبلغ ) 4.2( 
وبرز اأن درجة توظيف �صبكة )االإنرتنت( يف البحث عن مقاالت ومراجع وموؤلفات ذات عالقة 
مبو�ص���وع بحث���ي كانت عالية، بينما ح�صل���ت عبارة ) القيام مب�صاري���ع بحثية م�صرتكة ( على 
اأدن���ى متو�ص���ط ح�صابي ومق���داره ) 2.11 ( وب���رز اأن درجة القيام مب�صاري���ع بحثية م�صرتكة 
عرب ال�صبكة العاملي���ة للمعلومات )االإنرتنت( منخف�صة، ويعزو الباحث ذلك اإىل �صعف ثقافة 
القي���ام مب�صاريع بحثية ل���دى الباحث العربي يف االأ�صل، اإ�صافة اإىل اأن اأغلب عينة البحث هم 
م���ن حملة البكالوريو�ص واملاج�صتري وهوؤالء مازالوا يف مرحلة الطلب ولي�ص هناك ما يدعوهم 
للقي���ام باالأبح���اث العلمية عل���ى خالف حملة الدكت���وراه والذين تدعوه���م الرغبة يف الرتقية 

واال�صتعداد للمحا�صرات التدري�صية اإىل القيام باأبحاث علمية .
النتائ���ج املتعلقة بال�صوؤال الثاين والذي ن�ص عل���ى : ما املعوقات التي تواجه اأع�صاء هيئة 
التدري�ص بجامعة �صقراء عند توظيفهم ال�صبكة العاملية للمعلومات )االإنرتنت( يف البحث العلمي؟
ولالإجاب���ة على ه���ذا ال�صوؤال مت ح�صاب التكرارات و املتو�صط���ات احل�صابية واالنحرافات 
املعياري���ة ال�صتجابات عينة الدرا�صة من اأع�صاء هيئ���ة التدري�ص حول املعوقات التي تواجههم 

عند توظيفهم �صبكة االإنرتنت يف البحث العلمي واجلدول رقم ) 9 ( يبني ذلك :
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جدول رقم ) 9 (
التكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية وترتيبها تنازليًا لإجابات عينة 

الدرا�سة حول املعوقات التي تواجههم عند توظيفهم �سبكة الإنرتنت يف البحث العلمي
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1
كــــــرة انـــقـــطـــاع 
التــ�ــســال اأثــنــاء 
والت�سفح البحث 

3442403612ت
3.301.237

%20.725.624.422.07.3

الو�سول 2 �سعوبة 
للمعلومة املطلوبة

122488346ت
3.010.9014

%7.314.653.720.73.7

ــــب بــعــ�ــس 3 ــــج ح
ـــــــــــــع ـــــــــــــواق امل

4444401618ت
3.491.303

%27.227.224.79.911.1

4

ــات  ــف ــل ـــــــود م وج
تلحق  ومــــواقــــع 
ــاز  ــه ــج �ــــســــررا ب
ــــــــب  احلــــــــا�ــــــــس
عــــنــــد فــتــحــهــا

2844542610ت

3.331.136
%17.327.233.316.06.2

5

الــ�ــســيــا�ــســة الــتــي 
بع�س  تنتهجها 
املــــــواقــــــع حــتــى 
تــ�ــســتــفــيــد ممــا 
ــب فــيــهــا كـــاأن  ــت ك
كتابة  تــ�ــســرتط 
معني  ــدد  ع اأو  رد 
مــــن املـــ�ـــســـاركـــات

221625171ت

3.511.142
%27.219.830.921.01.2
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6
ــة الــبــحــوث  ــاآل �ــس
على  والــدرا�ــســات 
الإنــرتنــت �سبكة 

143874308ت
3.120.9712

%8.523.245.118.34.9

7

قــــــدم الـــبـــحـــوث 
والــــــدرا�ــــــســــــات 
على  ــــودة  ــــوج امل
الإنــرتنــت �سبكة 

2046523212ت

3.191.1211
%12.328.432.119.87.4

8

الكتب  ن�سر  قلة 
والــــــدرا�ــــــســــــات 
الـــعـــربـــيـــة عــلــى 
الإنــرتنــت �سبكة 

344660201ت
3.561.001

%21.028.437.012.31.2

9

اجلـــهـــل بــاأفــ�ــســل 
للبحث  ـــطـــرق  ال
عـــن مــعــلــومــة من 
خـــالل الإنــرتنــت

1020563838ت

2.541.1616
%6.212.334.623.523.5

10

التكاليف  ارتفاع 
للح�سول  املــاديــة 
عـــــلـــــى خــــدمــــة 
الإنـــــــــــرتنـــــــــــت

1848482226ت

3.061.2413
%11.129.629.613.616.0

11
مواكبة  �سعوبة 
ال�سريع  الــتــطــور 
الإنرتنت لتقنيات 

3438601810ت
3.421.134

%21.323.837.511.36.3
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12
عـــدم الــثــقــة مبا 
من  الإنـــرتنـــت  يف 
معلومات ودرا�سات

418744620ت

2.630.9315
%2.511.145.728.412.3

13

بع�س  ـــرتاط  ـــس ا�
املــــــواقــــــع دفــــع 
ر�ـــســـوم ا�ــســرتاك 
ــبــقــًا مــقــابــل  مــ�ــس
مما  ــادة  ــف ــت ــس ال�
معلومات من  فيها 

3846322424ت

3.301.377
%23.228.019.514.614.6

14

ال�سديد  ــبــطء  ال
اإىل  الــو�ــســول  يف 
املختلفة  املــواقــع 
منها والــتــحــمــيــل 

2832702210ت

3.281.109
%17.319.843.213.66.2

15

ـــــــــام  عــــــــدم الإمل
ـــغـــة الـــتـــي  ـــل ـــال ب
تكتب بها املعلومة 
عــلــى الإنـــرتنـــت

430582842ت

2.541.1416
%2.518.535.817.325.9

16

ــــر  ــــوف عــــــــــدم ت
ـــات  ـــزم ـــل ـــت ـــس ـــ� امل
املادية لال�ستفادة 
من:  الإنرتنت  من 
اآيل،  حا�سب  جهاز 
حفظ  واأدوات 
ـــــخ ــات ...اإل ــف ــل امل

1424423252ت

2.491.3118
%8.514.625.619.531.7

17

اخلـــــــــــوف عـــلـــى 
درا�ـــــــســـــــاتـــــــي 
ـــــــي  ـــــــاث ـــــــح واأب
ـــرقـــة ـــــن الـــ�ـــس م

4438322422ت

3.361.395
%27.523.820.015.013.8
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18

عــــدم القــتــنــاع 
بـــقـــوة حــقــوقــي 
اأبـــــحـــــاثـــــي  يف 
ودرا�ـــــــســـــــاتـــــــي 
عند  ومعلوماتي 
خالل  من  ن�سرها 
النــرتنــت �سبكة 

3232563012ت

3.261.1910
%19.819.834.618.57.4

19

اجلـــهـــل بـــاأوجـــه 
من  ال�ـــســـتـــفـــادة 
النــرتنــت  �سبكة 
ـــــــــــال  جم يف 
العلمي ــبــحــث  ال

1216423064ت

2.281.2819
%7.39.825.618.339.0

20

عـــــــدم امــــتــــالك 
الكافية  املــهــارات 
ــــحــــث عـــن  ــــب ــــل ل
ــــة مـــن  ــــوم ــــل ــــع م
خـــالل الإنــرتنــت

106404068ت

2.091.1720
%6.13.724.424.441.5

3.04املتو�سط العام للمحور *

* املتو�صط احل�صابي من 5 درجات

يت�ص���ح من اجلدول رق���م ) 9 ( اأن جميع فقرات املحور والبالغة ع�صرين فقرة قد �صكلت 
ل���دى اأف���راد العينة معوقات تواجهه���م عند توظيفهم �صبكة االإنرتن���ت يف البحث العلمي، وبلغ  
املتو�ص���ط احل�صابي العام ال�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة من اأع�صاء هيئة التدري�ص بجامعة 
�صق����راء عل����ى فقرات اال�صتبانة التي قا�صت املعوقات التي تواج����ه اأفراد العينة عند توظيف 
�صبكة االإنرتنت يف البحث العلمي  ) 3.04 ( وهو متو�صط يقع يف الفئة الثالثة )من 2.61( 
اإىل ) 3.40 ( وه����ي الفئ����ة الت����ي ت�ص����ري اإىل درجة متو�صط����ة . كما جن����د اأن املتو�صطات 
احل�صابي����ة التف�صيلية لفقرات ه����ذا املحور تراوحت بني ) 3.56 - 2.09 ( فقد ح�صلت 
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عب����ارة )قلة ن�صر الكتب والدرا�صات العربية على �صبكة االإنرتنت( على اأعلى متو�صط ح�صابي 
ومقداره )3.56 (، يليها عبارة ) ال�صيا�صة التي تنتهجها بع�ص املواقع حتى ت�صتفيد مما كتب 
فيه���ا كاأن ت�صرتط كتابة رد اأو عدد معني من امل�ص���اركات ( ومبتو�صط ح�صابي يبلغ ) 3.51(، 
وب���رز اأن قلة ن�صر الكت���ب والدرا�صات العربية عل���ى �صبكة االإنرتنت وال�صيا�ص���ة التي تنتهجها 
بع����ص املواقع حت���ى ت�صتفيد مما كتب فيها تعي���ق اأفراد العينة يف توظي���ف �صبكة االإنرتنت يف 
البحث العلمي بدرجة عالية، وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة درا�صة )بركات، 2008 م (، ويعزو 
الباحث ذلك حلداثة االنرتنت يف الوطن العربي، وعدم االعرتاف بالن�صر االلكرتوين لالأبحاث 
لغر����ص الرتقية يف بع�ص اجلامعات مما جعل االإقبال على الن�صر يف االنرتنت �صعيفا، وترتب 
علي���ه قلة الكت���ب والدرا�صات العربية عل���ى �صبكة االإنرتنت، كما اأن حداث���ة اجلامعة وتوزعها 
عل���ى كليات خمتلف���ة واأماكن متعددة و الع���بء التدري�صي املرتفع لع�صو هيئ���ة التدري�ص جعل 
الوق���ت املخ�ص����ص للبحث عند ع�ص���و هيئة التدري����ص �صئيال وبالتايل ال يج���د الوقت الكايف 
للدخ���ول للمواق���ع االلكرتونية والت�صجيل بها حتى ي�صتفيد مما حت���وي من  اأبحاث ودرا�صات .
و ح�صل���ت عب���ارة ) ع���دم امت���الك امله���ارات الكافي���ة للبح���ث ع���ن معلوم���ة من خالل 
االإنرتن���ت ( عل���ى اأدن���ى متو�ص���ط ح�صاب���ي ومق���داره ) 2.9 ( يليه���ا عبارة ) اجله���ل باأوجه 
اال�صتف���ادة من �صبك���ة االنرتنت يف جمال البحث العلمي ( ومبتو�ص���ط ح�صابي قدره )2.28( 
وب���رز اأن ع���دم امت���الك اأع�صاء هيئ���ة التدري����ص للمهارات الكافي���ة للبحث ع���ن معلومة من 
خ���الل االإنرتن���ت واجله���ل باأوجه اال�صتف���ادة م���ن �صبكة االنرتن���ت يف جمال البح���ث العلمي 
ال متث���ل اإعاق���ة الأع�ص���اء هيئ���ة التدري����ص يف توظي���ف �صبك���ة االإنرتن���ت يف البح���ث العلم���ي 
اإال بدرج���ة �صعيف���ة، ويع���زو الباح���ث ذل���ك اإىل اأن ج���ل عين���ة الدرا�ص���ة ه���م جي���ل ال�صباب 
والذي���ن در�ص���وا وتعلموا كيفي���ة التعامل مع احلا�ص���ب االآيل واالنرتنت اأثن���اء مرحلة الدرا�صة 
والطل���ب، وبالت���ايل فهم ميلك���ون مهارات كافي���ة يف التعامل م���ع االإنرتنت واال�صتف���ادة منه.
النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثالث والذي ن�ص على : ما املدة الزمنية التي يق�صيها اأع�صاء هيئة 
التدري�ص بجامعة �صقراء يف ا�صتخدام ال�صبكة العاملية للمعلومات )االإنرتنت( يف البحث العلمي؟
لالإجابة على هذا ال�صوؤال مت ح�صاب التكرارات والن�صبة املئوية ال�صتجابات عينة الدرا�صة  
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م���ن اأع�صاء هيئة التدري�ص حول امل���دة الزمنية التي يق�صيها اأع�ص���اء هيئة التدري�ص بجامعة 
�صق���راء يف ا�صتخ���دام �صبك���ة االإنرتنت يف البحث العلم���ي واجلدول رق���م ) 10 ( يبني ذلك :

جدول رقم )10(
توزيع عينة الدرا�سة وفق املدة الزمنية التي يق�سوها يف

ا�ستخدام �سبكة النرتنت لغر�س البحث العلمي
الن�سبةالعدداملدة

1811.0�ساعتان اأ�سبوعيًا فاأقل
2213.4اأكر من �ساعتني اإىل اأربع �ساعات اأ�سبوعيًا

5231.7اأكر من اأربع �ساعات اإىل �ست �ساعات اأ�سبوعيًا
7243.9اأكر من �ست �ساعات اأ�سبوعيًا

164100.0املجموع

يت�ص���ح م���ن اجلدول رق���م ) 10( اأن ما يق���ارب ن�صف عين���ة الدرا�صة م���ن اأع�صاء   
هيئ���ة التدري����ص يق�صون اأك���رث من �صت �صاع���ات اأ�صبوعي���ا يف ا�صتخدام �صبك���ة االإنرتنت من 
اأج���ل البح���ث العلمي اإذ بلغ���ت ن�صبته���م ) 43.9% ( اأي اأكرث من �صاعة يومي���ا، وتختلف هذه 
النتيج���ة م���ع نتيجة درا�ص���ة )ال�صما�ص، 2008م ( والت���ي تو�صل���ت اإىل اأن الن�صبة الكربى من 
العين���ة ال يق�صون �ص���وى اأقل من )4( �صاعات اأ�صبوعيا يف ا�صتخدام االإنرتنت من اأجل البحث 
الرتب���وي ؛ ويعزو الباحث ذلك اإىل تنامي الوع���ي بفوائد �صبكة )االإنرتنت( يف البحث العلمي 
خ���الل ال�صن���وات القليل���ة املا�صي���ة، اإ�صاف���ة اإىل حت�صن خدم���ات االإنرتنت، مم���ا ترتب عليه 
زي���ادة ع���دد ال�صاعات الت���ي يق�صيها ع�صو هيئ���ة التدري�ص يف ا�صتخدام �صبك���ة )االإنرتنت(،  
كم���ا يت�ص���ح م���ن اجلدول ال�صاب���ق اأن ما ن�صبت���ه ) 31.7 %( م���ن اأفراد العين���ة يق�صون مدة 
زمني���ة ت���رتاوح م���ن ) 4 – 6 ( اأ�صبوعي���ا، يف حني يق�ص���ي ما ن�صبت���ه ) 13.4 %( منهم وقت 
ي���رتاوح م���ن ) 2– 4 ( اأ�صبوعي���ا، وتق���ل هذه الن�صب���ة لت�ص���ل اإىل )11.0% ( للذين يق�صون 
اأق���ل م���ن �صاعت���ني اأ�صبوعيا . ويع���زو الباحث ه���ذا التباين يف مع���دالت �صاع���ات اال�صتخدام 
ل�صبك���ة االإنرتنت اإىل اأن اأغلب جمتم���ع الدرا�صة هم من املعيدين واملحا�صرين وهوؤالء ميلكون 
امله���ارة واخلربة الكافي���ة يف التعامل مع احلا�صب االآيل و �صبكة )االإنرتنت( لذلك كانت ن�صبة 
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م���ن يق�صي اأكرث من �ص���ت �صاعات اأ�صبوعي���ا يف ا�صتخدام �صبكة االإنرتن���ت اأكرث من غريها .
اأع�شاء  يف�شله  ال��ذي  املكان  ما   : على  ن�ص  وال��ذي  الرابع  بال�شوؤال  املتعلقة  النتائج 
هيئة التدري�ص بجامعة �شقراء يف الدخول على ال�شبكة العاملية للمعلومات )االإنرتنت( يف 

البحث العلمي؟
لالإجابة على هذا ال�صوؤال مت ح�صاب التكرارات والن�صبة املئوية ال�صتجابات عينة الدرا�صة  
م���ن اأع�صاء هيئة التدري�ص حول امل���كان املف�صل للدخول على �صبك���ة االإنرتنت لغر�ص البحث 

العلمي واجلدول رقم )11( يبني ذلك:
جدول رقم )11(

توزيع عينة الدرا�سة وفق املكان املف�سل للدخول على
�سبكة النرتنت لغر�س البحث العلمي

الن�سبةالعدداملكان

13280.5املنزل
2414.6الكلية

42.4مقاهي الإنرتنت
42.4املكتبات اجلامعية

164100.0املجموع

يت�صح من اجلدول رقم ) 11 ( اأن اأكرث من ثلثي عينة الدرا�صة من اأع�صاء هيئة التدري�ص 
يف�صل���ون الدخول على �صبكة االإنرتنت لغر�ص البح���ث العلمي من املنزل، بينما احتل الدخول 
لل�صبك���ة العاملي���ة للمعلوم���ات ) االإنرتنت ( من خالل الكلي���ة اأو مقاهي االإنرتن���ت اأو املكتبات 
اجلامعي���ة درجة �صعيفة،و تتفق نتيجة ه���ذه الدرا�صة مع نتيجة درا�صة )ال�صما�ص، 2008 م (  
ويع���زو الباحث ذلك اإىل �صعف �صرع���ات االت�صال ب�صبكة العاملية للمعلومات ) االإنرتنت ( يف 
جل كليات اجلامعة اإ�صافة اإىل عدم توفر اأماكن مهياأة ملن يريد الدخول على ال�صبكة العاملية 
للمعلومات ) االإنرتنت ( لغر�ص البحث العلمي، كما اأن جل كليات اجلامعة يف حمافظات تفتقد 
املكتبات اجلامعية املزودة بهذه التقنية، اإ�صافة اإىل قلة مقاهي االإنرتنت يف تلك املحافظات .
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النتائ���ج املتعلق���ة بال�ش���وؤال اخلام����ص وال���ذي ن����ص عل���ى : هل هن���اك ف���روق ذات داللة 
اإح�شائي���ة ب���ن اأع�ش���اء هيئ���ة التدري�ص بجامع���ة �شقراء يف درج���ة توظيف ال�شبك���ة العاملية 

للمعلومات )االإنرتنت( يف البحث العلمي تعزى ملتغري اجلن�ص )ذكر، اأنثى( ؟
ولالإجاب���ة عل���ى هذا ال�ص���وؤال مت عمل اختبار " ت " واجلدول رق���م ) 12 ( يو�صح ذلك .

جدول رقم )12(
اختبار )ت( لدللة الفروق يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول درجة

توظيف �سبكة الإنرتنت يف البحث العلمي باختالف اجلن�س

املتو�سط العدداجلن�س
احل�سابي

النحراف 
م�ستوى قيمة تاملعياري

التعليقالدللة

723.380.72ذكر
غري دالة1.460.151

923.100.76اأنثى

يت�ص���ح من اجلدول رقم ) 12 ( اأن قيم )ت( غري دالة، مما ي�صري اإىل عدم وجود فروق 
ذات داللة اإح�صائية بني ا�صتجابات عينة الدرا�صة حول درجة توظيف �صبكة االإنرتنت يف البحث 
العلمي تعزى الختالف اجلن�ص، و تتفق نتيجة هذه الدرا�صة مع نتيجة درا�صة علي )2010م (، 
ويع���زو الباحث ذل���ك اإىل اأن ُجل جمتمع الدرا�صة ب�صقيه الذكور واالإناث هم من جيل ال�صباب 
وبالت���ايل تتال�ص���ى الف���روق بينهم يف درج���ة توظيف �صبك���ة )االإنرتنت( يف البح���ث العلمي .
النتائ���ج املتعلق���ة بال�ش���وؤال ال�شاد����ص وال���ذي ن����ص عل���ى : ه���ل هن���اك ف���روق ذات داللة 
اإح�شائي���ة ب���ن اأع�ش���اء هيئ���ة التدري�ص بجامع���ة �شقراء يف درج���ة توظيف ال�شبك���ة العاملية 
للمعلوم���ات )االإنرتن���ت( يف البح���ث العلمي تع���زى ملتغري املوؤهل )بكالوريو����ص، ماج�شتري، 

دكتوراه( ؟
ولالإجاب���ة عل���ى هذا ال�صوؤال مت عمل اختبار " ف " واجل���دول رقم ) 13 ( يو�صح ذلك .
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جدول رقم )13(
 اختبار حتليل التباين الأحادي )ف( لدللة الفروق يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول 

درجة توظيف �سبكة الإنرتنت يف البحث العلمي باختالف املوؤهل.

جمموع م�سدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة فاملربعات

التعليقالدللة

غري دالة0.1920.100.170.849بني املجموعات
34.82600.58داخل املجموعات

يت�ص���ح م���ن اجل���دول رق���م )13( اأن قي���م )ف( غ���ري دال���ة، مم���ا ي�ص���ري اإىل ع���دم 
وج���ود ف���روق ذات دالل���ة اإح�صائي���ة ب���ني ا�صتجاب���ات عين���ة الدرا�ص���ة ح���ول درج���ة توظيف 
�صبك���ة االإنرتن���ت يف البح���ث العلم���ي تع���زى الخت���الف موؤهله���م )بكالوريو����ص، ماج�صت���ري، 
دكت���وراه(، ويع���زو الباح���ث ذل���ك اأن ثقاف���ة ا�صتخ���دام �صبك���ة االإنرتن���ت اأ�صبح���ت �صائع���ة 
ب���ني جمي���ع فئ���ات املجتم���ع عل���ى اخت���الف موؤهالته���م، مم���ا ترتي���ب علي���ه ت�ص���اوي اأفراد 
العين���ة يف توظي���ف �صبك���ة )االإنرتن���ت( يف البح���ث العلم���ي وع���دم وج���ود ف���روق بينه���م .
النتائج املتعلقة بال�شوؤال ال�شابع والذي ن�ص على : هل هناك فروق ذات داللة اإح�شائية 
ب���ن اأع�ش���اء هيئ���ة التدري�ص بجامعة �شق���راء يف درجة توظيف ال�شبك���ة العاملية للمعلومات 

)االإنرتنت( يف البحث العلمي تعزى ملتغري التخ�ش�ص )نظري، علمي(؟

ولالإجاب���ة عل���ى هذا ال�صوؤال مت عم���ل اختبار " ت " واجلدول رق���م ) 14 ( يو�صح ذلك.
جدول )14(

اختبار )ت( لدللة الفروق يف ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول درجة توظيف �سبكة 
الإنرتنت يف البحث العلمي باختالف التخ�س�س

املتو�سط العددالتخ�س�س
احل�سابي

النحراف 
م�ستوى قيمة تاملعياري

التعليقالدللة

1063.150.75نظري
غري دالة1.010.316

583.360.76علمي
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يت�ص���ح م���ن اجل���دول رق���م ) 14 ( اأن قي���م )ت( غري دال���ة، مما ي�ص���ري اإىل عدم وجود 
ف���روق ذات دالل���ة اإح�صائي���ة ب���ني ا�صتجاب���ات عين���ة الدرا�ص���ة ح���ول درج���ة توظي���ف �صبكة 
االإنرتن���ت يف البح���ث العلمي تعزى الخت���الف تخ�ص�صهم ويعزو الباحث ذل���ك اإىل اأن �صبكة 
)االإنرتن���ت ( لها اأهميتها يف البحث العلمي عموما �صواء يف املو�صوعات النظرية اأم العلمية .

ملخ�س لأهم النتائج :
تو�صلت الدرا�صة ملجموعة من النتائج من اأهمها ما يلي :

1 –  اأن درجة توظيف �صبكة ) االإنرتنت ( يف البحث العلمي لدى اأع�صاء هيئة التدري�ص 
بجامعة �صقراء متو�صطة ب�صكل عام.

اأع�صاء هيئة  – اأن اأعلى درجة لتوظيف �صبكة ) االإنرتنت ( يف البحث العلمي لدى   2
التدري�ص بجامعة �صقراء كان لغر�ص البحث عن مقاالت ذات عالقة مبو�صوع بحثي، اإ�صافة 
اإىل البحث عن مراجع وموؤلفات بحثية، فقد كانت درجة توظيف �صبكة االإنرتنت يف البحث 

عنها عالية.
هيئة  اأع�صاء  لدى  العلمي  البحث  االإنرتنت( يف   ( �صبكة  لتوظيف  درجة  اأقل  –  اأن   3
تقومي  اإىل  اإ�صافة  م�صرتكة  بحثية  مب�صاريع  القيام  لغر�ص  كان  �صقراء  بجامعة  التدري�ص 

وحتكيم االأبحاث العلمية فقد كانت درجة توظيف �صبكة )االإنرتنت( فيها �صعيفة.
4 - اأن املعوقات التي ذكرت يف اأداة الدرا�صة تعيق اأع�صاء هيئة التدري�ص بجامعة �صقراء 

يف توظيف �صبكة ) االإنرتنت ( يف البحث العلمي بدرجة متو�صطة ب�صكل عام .
5 – اأن اأبرز املعوقات التي تواجه اأع�صاء هيئة التدري�ص بجامعة �صقراء عند توظيفهم 
�صبكة  على  العربية  والدرا�صات  الكتب  ن�صر  قلة  هي  العلمي  البحث  يف   ) )االإنرتنت  �صبكة 
االإنرتنت، اإ�صافة اإىل ال�صيا�صة التي تنتهجها بع�ص املواقع حتى ت�صتفيد مما كتب فيها كاأن 
ت�صرتط كتابة رد اأو عدد معني من امل�صاركات فقد كانت درجة اإعاقتها لتوظيف �صبكة االإنرتنت 

يف البحث العلمي عالية.
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6 - اأن ما يقارب ن�صف عينة الدرا�صة من اأع�صاء هيئة التدري�ص يق�صون اأكرث من �صت 
�صاعات اأ�صبوعيا يف ا�صتخدام �صبكة) االإنرتنت ( من اأجل البحث العلمي.

التدري�ص يف�صلون الدخول على  اأع�صاء هيئة  ثلثي عينة الدرا�صة من  اأكرث من  اأن   - 7
�صبكة ) االإنرتنت ( لغر�ص البحث العلمي من املنزل.

8 – اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�صائية بني ا�صتجابات عينة الدرا�صة حول درجة 
توظيف �صبكة ) االإنرتنت ( يف البحث العلمي تعزى ملتغري اجلن�ص، والتخ�ص�ص، واملوؤهل.

التو�سيات واملقرتحات :
1 – اأن تقوم عمادة تقنية املعلومات وبالتعاون مع اإدارة اجلامعة على توفري خدمة �صبكة 
) االإنرتنت ( وب�صرعات عالية يف جميع مكاتب اأع�صاء هيئة التدري�ص بكليات اجلامعة 

املختلفة 
العالقة على دعم  واملكتبات واجلهات ذات  البحوث  تعمل اجلامعات ومراكز  اأن    -  2
والدرا�صات  االأبحاث  و  الكتب  ن�صر  خالل  من  وذلك  االإنرتنت  �صبكة  على  العربي  املحتوى 

العربية عليها.
3 – اعتبار االأبحاث والدرا�صات التي ين�صرها ع�صو هيئة التدري�ص يف �صبكة ) االإنرتنت( 

مقبولة لغر�ص الرتقية وو�صع ال�صوابط لذلك.    
�صبكة  يف  ومقاالتهم  اأبحاثهم  لن�صر  باجلامعة  التدري�ص  هيئة  اأع�صاء  ت�صجيع   –  4 

) االإنرتنت (  ومنحهم املكافاآت املجزية.
بالقيام  باال�صرتاك  اجلامعة  اإدارة  مع  وبالتعاون  املكتبات  �صوؤون  عمادة  تقوم  – اأن   5
بحمالت توعوية تبني جدوى واأهمية ا�صتخدام �صبكة )االإنرتنت( يف البحث العلمي، باالإ�صافة 
لدورات يتم فيها تدريب اأع�صاء هيئة التدري�ص على كيفية ا�صتخدام احلا�صب االآيل و البحث 

يف �صبكة )االإنرتنت(.
اجلامعة  كليات  العلمي يف  البحث  االإنرتنت  يف  �صبكة  توظيف  م�صتلزمات  – تاأمني   6
من : �صرعات عالية لل�صبكة، وفنيني، واأجهزة حا�صب، واأدوات طباعة، وا�صرتاك يف جمالت 
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ودوريات وقواعد معلومات عاملية ... اإلخ .
7 – اأن تتوىل عمادة �صوؤون املكتبات يف اجلامعة تو�صيع قاعدتها االلكرتونية عن طريق 
عملية  دعم  اإىل  اإ�صافة  االلكرتونية،  العلمية  وال��دوري��ات  والر�صائل  بالكتب  موقعها  دعم 

اال�صرتاكات العامة يف املكتبات واملجالت والدورية العاملية.
8 – اأن تعمل عمادات البحث العلمي يف اجلامعات على اإن�صاء مواقع الكرتونية للمجالت 

العلمية التي ت�صدرها، وت�صمني تلك املواقع االأعداد الدورية للمجلة.
9 – اأن تعمل اجلامعات التي تعقد موؤمترات وندوات على ن�صر اأوراق العمل التي يقدمها 

االأفراد واملوؤ�ص�صات واملنظمات على مواقع الكرتونية.
بع�ص  وكذلك  العريقة  ال�صعودية  اجلامعات  بع�ص  على  مماثلة  درا�صة  اإج��راء   –  10

اجلامعات املتو�صطة العراقة ومقارنتها بنتائج هذه الدرا�صة .
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المالحق

اأوال : البيانات االأولية
ف�صاًل �صع عالمة )  ( اأمام العبار التي متتلك:

1- اجلن�ص:
 ذكر.
 اأنثى.

2- التخ�ص�ص:
  نظري.
  عملي.

3- املوؤهل:
 بكالوريو�ص.
  ماج�صتري.

  دكتوراه.
ف�ساًل �سع عالمة )  ( اأمام العبارة التي ترى اأنها متثل توظيف ع�سو هيئة التدري�س بجامعة 

�سقراء لل�سبكة العاملية للمعلومات ) الإنرتنت ( يف البحث العلمي

ثانيا : اأَْوُجه توظيف اأع�صاء هيئة التدري�ص بجامعة �صقراء ل�صبكة املعلومات العاملية   ) االإنرتنت ( يف البحث العلمي
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الو�سول اإىل البيانات والإح�سائيات التي اأحتاجها يف درا�ستي1

ال�سرتاك يف املجموعات الربيدية العلمية ذات العالقة بتخ�س�سي واأبحاثي2

ـــد يف جمـــــال الــتــخــ�ــســ�ــس3 ـــدي ـــتـــعـــرف عـــلـــى كــــل مــــا هــــو ج ال
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بحثي4 مو�سوع  يف  ال�سابقة  والأبــحــاث  الــدرا�ــســات  اإىل  الو�سول 

5
ذات  الأجـــــنـــــبـــــيـــــة  ـــــــات  ـــــــدرا�ـــــــس ال بــــعــــ�ــــس  تــــرجــــمــــة 
الـــعـــربـــيـــة الــــلــــغــــة  اإىل  ـــي  ـــث ـــح ب ــــوع  ــــس ــــو� مب ــــة  ــــالق ــــع ال

6
ـــرتاك يف الـــدوريـــات  ـــس ــي تــتــيــح ال� ــت الــتــوا�ــســل مــع املـــواقـــع ال
ــــاتــــي ــــس ودرا� بـــاأبـــحـــاثـــي  الــــعــــالقــــة  ذات  املــتــخــ�ــســ�ــســة 

بــحــثــي7 مبــــو�ــــســــوع  عــــالقــــة  ذات  مـــــقـــــالت  عـــــن  ـــث  ـــح ـــب ال

ـــة9 ـــي ـــحـــث ــــــــات ب ــــــــف ــــــــوؤل ــــــــع وم ــــــــراج ــــــــن م الــــــبــــــحــــــث ع

ــــغــــة10 ــــل ــــــــن مــــــعــــــاجــــــم وقــــــوامــــــيــــــ�ــــــس ال الــــــبــــــحــــــث ع

11
ـــــس  الـــبـــحـــث عــــن مــــا يــعــقــد مــــن مـــــوؤمتـــــرات ونــــــــدوات وور�
عـــلـــمـــيـــة ومـــتـــابـــعـــة مـــــا يـــ�ـــســـدر عـــنـــهـــا مـــــن تـــو�ـــســـيـــات

ــــــــت12 ــــــــرتن نـــــ�ـــــســـــر بــــــحــــــوثــــــي الـــــعـــــلـــــمـــــيـــــة عــــــلــــــى الإن

ــــة13 ــــرتك ــــس ــــ� ـــــة م ـــــي ـــــحـــــث الــــــــقــــــــيــــــــام مبـــــــ�ـــــــســـــــاريـــــــع ب

ــــة14 ــــي ــــم ــــل ــــع ــــــــومي وحتـــــــكـــــــيـــــــم الأبـــــــــــــحـــــــــــــاث ال ــــــــق ت

الـــــــــــــدرا�ـــــــــــــســـــــــــــة15 اأدوات  ـــــــــم  ـــــــــي ـــــــــك حت

16
ــة  الــدرا�ــس اأداة  عــلــى  الــدرا�ــســة  ا�ــســتــجــابــات عــيــنــة  مــعــرفــة  
ــــات نـــظـــرهـــم نــحــوهــا ــي ووجــــه ــث ــح ـــي اأ�ــســتــخــدمــهــا يف ب ـــت ال

17) الـــكـــتـــب   ( ـــي  ـــات ـــف ـــوؤل م ــر  ــس ــ� ــن ل نــ�ــســر  دور  عــــن  الـــبـــحـــث 

اأبــحــاثــي18 لن�سر  علمية  وجمـــالت  بحثية  ــز  ــراك م ــن  ع الــبــحــث 



د. اإبراهيم بن عبد الكرمي بن عبدالرحمن العيبان

63جملة جامعة �شقراء – العدد الثالث حمرم 1436هـ - نوفمرب 2014م

م
الفقرة

جدًادرجة التوظيف
رية 

كب

رية
كب

طة
و�س

مت

يلة
قل

جدا
لة 

قلي

54321

حمـــدد19 ــي  ــث ــح ب مـــو�ـــســـوع  حـــــول  ـــــار  ـــــك والأف الآراء  تــــبــــادل 

ـــــتـــــي20 الـــــبـــــحـــــث عــــــــن عــــــــنــــــــوان مـــــنـــــا�ـــــســـــب لـــــدرا�ـــــس

والبحثي21 العلمي  التخ�س�س  جمــال  يف  الباحثني  مــع  التوا�سل 

العلمية22 بحوثي  يف  تواجهني  التي  للم�سكالت  حلول  عن  البحث 

ت�سدرها23 التي  الكتب  بع�س  ل�سراء  واملكتبات  الن�سر  دور  مرا�سلة 

منها24 والإفـــادة  العاملية  البحثية  املنجزات  اأحــدث  على  التعرف 

25
ـــات  ـــب ـــت ـــك ــــوث وامل ــــح ــــب ـــــز ال ـــــراك ـــــن م طــــلــــب مــــعــــلــــومــــات م
ـــــي اأقــــــــــــوم بـــــاإعـــــدادهـــــا ـــــت بـــخـــ�ـــســـو�ـــس الـــــبـــــحـــــوث ال

البحوث26 وتن�سيق  كتابة  عملية  يف  ت�ساعد  بــرامــج  عــن  البحث 

27
ــــــواقــــــع املـــــوؤ�ـــــســـــ�ـــــســـــات الـــبـــحـــثـــيـــة  ــــى م ــــل الإطــــــــــــــالع ع
ــة املـــدعـــومـــة ــي ــث ــح ــب ـــا ال ـــه ـــراجم ــة وب ــي ــم ــل ــع ـــي ال ـــس ـــرا� ـــك وال

28
ـــــكـــــربى  ـــــــد الــــــبــــــيــــــانــــــات ال ـــــــواع ـــــى ق ــــــــول عـــــل ــــــــدخ ال
ERIC: ــــــل   ــــــث م الإنــــــــــرتنــــــــــت  ـــــى  عـــــل املـــــــتـــــــوفـــــــرة 

التبادل الإلكرتوين مللفات البحوث والدرا�سات مع الزمالء والأ�سدقاء29
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ثالث����ا : املعوق����ات التي تواجه اأع�صاء هيئ����ة التدري�ص بجامعة �صق����راء يف توظيف �صبك����ة املعلومات العاملية                
) االإنرتنت ( يف البحث العلمي
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كرة انقطاع الت�سال اأثناء البحث والت�سفح 1

�سعوبة الو�سول للمعلومة املطلوبة2

حجب بع�س املواقع3

وجود ملفات ومواقع تلحق �سررا بجهاز احلا�سب عند فتحها4

5
ال�سيا�سة التي تنتهجها بع�س املواقع حتى ت�ستفيد مما كتب فيها 

كاأن ت�سرتط  كتابة رد اأو عدد معني من امل�ساركات 

�ساآلة البحوث والدرا�سات على �سبكة الإنرتنت6

قدم البحوث والدرا�سات املوجودة على �سبكة الإنرتنت7

قلة ن�سر الكتب والدرا�سات العربية على �سبكة الإنرتنت9

اجلهل باأف�سل الطرق للبحث عن معلومة من خالل الإنرتنت10

ارتفاع التكاليف  املادية للح�سول على خدمة الإنرتنت11

�سعوبة مواكبة التطور ال�سريع لتقنيات الإنرتنت12

عدم الثقة مبا يف الإنرتنت من معلومات ودرا�سات13



د. اإبراهيم بن عبد الكرمي بن عبدالرحمن العيبان

65جملة جامعة �شقراء – العدد الثالث حمرم 1436هـ - نوفمرب 2014م

م
الفقرة

جدًادرجة التوظيف
رية 

كب

رية
كب

طة
و�س

مت

يلة
قل

جدا
لة 

قلي

54321

14
ا�سرتاط بع�س املواقع دفع ر�سوم ا�سرتاك م�سبقًا مقابل ال�ستفادة 

مما فيها من معلومات

البطء ال�سديد يف الو�سول اإىل املواقع املختلفة والتحميل منها15

عدم الإملام باللغة التي تكتب بها املعلومة على الإنرتنت 16

17
عدم توفر امل�ستلزمات املادية  لال�ستفادة من الإنرتنت من : جهاز 

حا�سب اآيل، واأدوات حفظ امللفات ...اإلخ

اخلوف على درا�ساتي واأبحاثي من ال�سرقة18

19
عدم القتناع بقوة حقوقي يف اأبحاثي ودرا�ساتي  ومعلوماتي عند 

ن�سرها من خالل �سبكة النرتنت

20
اجلهل باأوجه ال�ستفادة من �سبكة النرتنت يف جمال البحث 

العلمي

21
عدم امتالك املهارات الكافية للبحث عن معلومة من خالل 

الإنرتنت
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اأثر الإكراه على الت�شرفات القولّية يف ال�شريعة الإ�شالمية
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رابع���ا : امل���دة الزمنية التي يق�شيها ع�شو هيئ���ة التدري�ص يف ا�شتخدام ال�شبكة العاملية 
للمعلومات ) االإنرتنت ( لغر�ص البحث العلمي :

اأقل من �شاعتن اأ�شبوعيا     
من �شاعتن اإىل اأقل من اأربع �شاعات اأ�شبوعيا    

من اأربع �شاعات اإىل اأقل من �شت �شاعات اأ�شبوعيا  
اأكرث من �شت �شاعات اأ�شبوعيا    

 خام�ش���ا : امل���كان الذي يف�شله ع�ش���و هيئة التدري�ص بجامعة �شق���راء يف الدخول على 
ال�شبكة العاملية للمعلومات  ) االإنرتنت ( لغر�ص البحث العلمي :

املنزل        
الكلية       
مقاهي االإنرتنت     
املكتبات اجلامعية     
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الأمناط القيادية يف اجلهاز املركزي بوزارة الرتبية والتعليم 
ال�سعودية، وانعكا�ساتها على تفعيل اأداء العاملني من امل�سرفني 

الرتبويني

د. اأروى علي اأخ�سر
دكتوراه الفل�سفة يف الإدارة الرتبوية وزارة الرتبية والتعليم، مديرة عام الرتبية اخلا�سة 

للبنات، اململكة العربية ال�سعودية





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

د. اأروى علي اأخ�سر
دكتوراه الفل�سفة يف الإدارة الرتبوية وزارة الرتبية والتعليم، مديرة عام الرتبية اخلا�سة للبنات، 

اململكة العربية ال�سعودية
ملخ�س الدرا�سة:

ا�صتهدفت هذه الدرا�صة التعرف على النمط القيادي ال�صائد لدى مديري العموم باجلهاز املركزي بوزارة 
الرتبي����ة ال�صعودي����ة، كما يت�صوره امل�صرفون الرتبويون، والتعرف عم����ا اإذا كان ت�صور امل�صرفني لالأمناط القيادية 

يختلف اختالفا جوهريا )معنويا( باختالف خ�صائ�صهم الدميوغرافية.
ولتحقي����ق اأهداف الدرا�صة ا�صتخدمت الباحثة املنهج الو�صفي، معتمدًة على اال�صتبانة اأداة الدرا�صة، وهي 
اال�صتبان����ة املع����دة من قبل )كفايةيو�صف اأبو عيدة( ملالءمته لهدف البحث،م����ع اإجراء بع�ص التعديالت الطفيفة 
عليه����ا، وتعديلها مب����ا يتنا�صب مع مو�صوع الدرا�ص����ة احلالية،والتي تكونت من)59( فق����رة تقي�ص اأمناط القيادة 
ملدي����ري العموم يف اجله����از املركزي بوزارة الرتبي����ة والتعليم،وفق معيار ليك����رت اخلما�صي)بدرجة كبرية جدًا، 
بدرج����ة كبرية،  بدرجة متو�صطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جدًا(،مت تطبيقها على عينة ع�صوائية من امل�صرفني 
الرتبوي����ني يف اإدارات العموم باجلهاز املركزي بوزارة الرتبي����ة والتعليم،وبلغ اإجمايل عدد عينة الدرا�صة )131(
قت خ����الل العام اجلامع����ي 1433/1432ه�����، ومت ا�صتخدام االأ�صالي����ب االإح�صائية  م�صرف����ًا وم�صرف����ة عموم،ُطبِّ

املنا�صبة للتعامل مع البيانات التي ح�صلت عليها، والتي ت�صاعد على االإجابة عن اأ�صئلة الدرا�صة .
 وكان من اأهم النتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة ما يلي:

اتف����اق غالبية عينة الدرا�صة)موافقون بدرجة متو�صطة( على النمطني الدميقراطي واالأوتوقراطي ال�صائد 
لدى مديري العموم باجلهاز املركزي ينعك�ص على تفعيل اأداء العاملني من امل�صرفني الرتبويني .

د. اأروى علي اأخ�سر

69جملة جامعة �سقراء – العدد الثالث حمرم 1436هـ - نوفمرب 2014م



اتف����اق غالبي����ة عينة الدرا�صة )موافقون بدرج����ة قليلة( على النمط املت�صاهل ال�صائ����د لدى مديري العموم 
باجلهاز املركزي ينعك�ص على تفعيل اأداء العاملني من امل�صرفني الرتبويني.

اأفراد الدرا�صة موافقون على اأن عبارة واحدة من النمط الدميقراطي ال�صائد لدى مديري العموم باجلهاز 
املركزي تنعك�ص على تفعيل اأداء العاملني من امل�صرفني الرتبويني بدرجة كبرية جدًا تتمثل يف "ي�صتخدم العبارات 
الطيبة يف حواره ". اأفراد الدرا�صة موافقون على اأن ت�صع عبارات من حمور النمط االأوتوقراطي ال�صائدة لدى مديري 
العموم باجلهاز املركزي تنعك�ص على تفعيل اأداء العاملني من امل�صرفني الرتبويني بدرجة كبرية، واأبرزها تتمثل يف:

يتجاهل ظروف امل�صرفني، وال يويل العالقات االإن�صانية اأي اعتبار.  .1
يحر�ص على اأن يعمل امل�صرفون باأق�صى طاقاتهم.  .2
ي�صدر اأحكامًا مت�صرعة يف حل امل�صكالت القائمة.  .3

ينفرد باتخاذ قراراته دون الرجوع للم�صرفني.  .4
يتبع اأ�صلوب الرقابة ال�صديدة ملتابعة امل�صرفني.  .5

     اأفراد الدرا�صة موافقون على اأن واحدة من حمور النمط املت�صاهل ال�صائدة لدى مديري العموم باجلهاز 
املرك����زي تنعك�����ص عل����ى تفعيل اأداء العاملني م����ن امل�صرفني الرتبويني بدرج����ة كبرية وتتمثل يف "يب����دي تعاونًا مع 
امل�صرف����ني اإذا م����ا ُطِلب من����ه". ومن اأهم التو�صيات الت����ي تو�صلت اإليها الدرا�صة:البح����ث يف امل�صكالت التي حتد 
م����ن ممار�ص����ة مديري العموم باجلهاز املركزي لنمط القيادة الدميقراطي����ة، وو�صع احللول املنا�صبة لها، اإجراء 
تقومي دوري لواقع ممار�صة مديري العموم باجلهاز املركزي لنمط القيادة الدميقراطية، و�صع املعايري واالأ�ص�ص 
املنا�صب����ة الختيارالقيادات الرتبوية حتى ن�صمن ارتفاع اأداء العاملني باجلهاز املركزي بالوزارة،اإ�صالح االختيار 
والتعي����ني، واأن يك����ون ذلك باأ�صلوب مهني حمرتف من خالل تاأهي����ل وتدريب القائمني على هذا املن�صب، وانتقاء 

اأف�صل املر�صحني ملن�صب مدير عام، بحيث تتوفر يف املدير العام مقومات ومتطلبات املدير الدميقراطي.
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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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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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املقدمـــة
اإن القي���ادة الفاعلة ملوؤ�ص�صات التعليم تاأتي ع���ن طريق منط قيادي قادر على التعامل مع 
املتغريات وق���ادر على التكييف والتكيف معه، ومع التغريات والتحديات العاملية فاإن امل�صوؤولية 
امللقاة على هذه القيادات اأ�صبحت اأكرب؛ ملا تتطلبه هذه املرحلة من تغيري �صريع يف كافة اأعمال 
هذه املنظمات لتتمكن من مواكبة التطورات ال�صريعة التي يت�صم بها ع�صر املعلومات والعوملة 
احل���ايل. وموؤ�ص�صات التعليم الع���ام كغريها من املنظمات التي حتتاج ملث���ل هذه القيادات؛ ملا 
ال يف متهي���د الطريق لوجود موؤ�ص�صات تعليمية اأك���رث فعالية لتحقيق االأهداف  له���ا من دور فعَّ
املن�ص���ودة، وو�صع ر�صالته���ا مو�صع التنفيذ، من خ���الل تهيئة املناخ املالئ���م للعمل االأكادميي 

واالإداري، والتعامل مع كافة املتغريات املحيطة بهم )اجلارودي،2007 :3(.

وتلع���ب القي���ادة دورًا مهم���ًا ورئي�ص���ًا يف حي���اة االأف���راد واالأمم وال�صعوب،وهناك حاجة 
متزاي���دة يف كل املجتمعات،خا�ص���ة املجتمع����ات النامي����ة اإىل الق���ادة القادري���ن على تنظيم 
وتطوي���ر واإدارة املوؤ�ص�صات احلكومي���ة وغري احلكومية لالرتقاء مب�صت���وى اأدائها اإىل م�صاف 

مثيالتها يف املجتمعات االأكرث تقدمًا.

وموؤ�ص�صاتن���ا يف حاج���ة لنمط اإداري جيد يق���وم على حتقيق اأهداف ال���وزارة، ولكن من 
الوا�ص���ح من خالل املمار�صة العملية اأن اأية موؤ�ص�صة م���ن موؤ�ص�صاتنا التعليمية ي�صودها العديد 
م���ن املمار�ص���ات اأو الت�صرف���ات الت���ي ي�صلكه���ا قادة ه���ذه املوؤ�ص�ص���ات، وه���ذه ال�صلوكيات قد 
تت�ص���ف بال�صلطة وال�صيطرة املطلقة، اأو متيل اإىل التع���اون وامل�صاركة يف الراأي والعمل، وهذه 
ال�صلوكيات هي التي ُت�صفي على تلك املوؤ�ص�صات طابعًا اأو منطًا معينًا يجعلها تت�صف ب�صفات 
اأو خ�صائ�ص معينة حتملنا على اأن ن�صميها منطًا دميقراطيًا اأو دكتاتوريًا اأو تر�صليًا اأو غريها 

)اأحمد،1423 ه�: 66(.

وه���ذا يوؤكد اأن ق���ادة املوؤ�ص�صات التعليمية ال ي�صلكون منطًا واحدًا يف االإدارة، واإمنا ي�صلك 
كلٌّ منه���م منط���ًا خمتلفًا ع���ن االآخر؛ الأنه���م خمتلفون يف تعامله���م ال�صخ�ص���ي واملهني، ويف 
اإجراءاته���م وو�صائلهم االإدارية باختالف فل�صفاته���م الرتبوية من جهة، وباختالف اإعدادهم 
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وتدريبهم وخرباتهم ونظرتهم اإىل االإدارة من جهة اأخرى.

ينج���ز املديرون االأعم���ال من خ���الل االآخرين، وهم يتخ���ذون الق���رارات، ويخ�ص�صون 
املوارد، ويوجهون فعاليات االآخري���ن لتحقيق االأهداف، وميار�صون اأعمالهم داخل املنظمات، 
الت���ي هي عبارة عن وح���دة اجتماعية مت�صقة ، تتاألف من �صخ�ص���ني اأو اأكرث، يوؤدون اأعمالهم 

ب�صكل م�صتمر ن�صبيًا، لتحقيق هدف م�صرتك اأو جمموعة من االأهداف.

ومب����ا اأن املنظم����ات تتواج����د لتحقي����ق االأهداف، فيج����ب اأن يكون هنالك م����ن يعرف هذه 
االأه����داف، وو�صائ����ل حتقيقه����ا، واملدير هو ال����ذي يق����وم بذلك.واملدير هو الذي يق����وم بتوجيه 
وتن�صي����ق ه����وؤالء االأف����راد الذين يعمل����ون يف املنظمة، وهذه ه����ي وظيفة القي����ادة، وحينما يدفع 
املديرون العامل����ني، ويوجهون فعاليات االآخرين، ويختارون قن����وات االت�صال االأكرث فعالية، اأو 
يعملون على حل ال�صراعات بني االأع�صاء فاإنهم  ميار�صون القيادة.)العطية، 2003: 17(، وقد 
الحظ ماكليالند )McClelland,1987(  اأن "ما يحفز القادة الرفيعي امل�صتوى ومييزهم عن 
الق���ادة ال�صطحيني هو طرق معينة يف ال�صلوك مثل : التحكم بالذات،والثقة بالنف�ص، والقدرة 

على احل�صول على اإجماع االأ�صخا�ص، واحلافز القوي لالإجناز".

وتعت���رب القيادة مو�صوع���ًا للتاأثري يف النا�ص، ولي�ص���ت القيادة �صلطة عل���ى النا�ص، ي�صري 
)الدو�ص���ري، 2003: 9( اإىل اأن "فك���رة الق���ادة االإداري���ني الذي���ن يعملون يف املراك���ز العليا، 
والتابع���ني الذي���ن يعمل���ون يف املراكز الدنيا، اأنها فك���رة عتيقة ال تتنا�صب اإطالق���ًا مع اأ�صلوب 

االإدارة احلديثة، فالقيادة الر�صيدة هي التي تقوم على اأ�صا�ص العمل اجلماعي"

ومن املظاهر ال�صائعة هي ال�صيخوخة االإدارية التي نعانيها يف موؤ�ص�صاتنا املختلفة، حيث 
اأ�صبحت ال�صمة الغالبة لرجال االإدارة العليا اأن يكونوا من كبار ال�صن واملعمرين يف منا�صبهم 
االإداري���ة منذ �صنوات ي�ص���ل بع�صها لع�صرات ال�صنني، حتى اأ�صب���ح يف بع�ص املوؤ�ص�صات ثقافة 

�صائدة ال ي�صلح للقيادة اإال كبار ال�صن، واأ�صحاب ال�صعر االأبي�ص )الديب ، 2005: 119(.

ويعتم���د اأداء اأي منظم���ة عل���ى ع���دة عوامل، و من اأهم ه���ذه العوام���ل خ�صائ�ص املدير 
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الع���ام، التي توؤثر ب�صكل كبري عل���ى العاملني معه. هذه اخل�صائ�ص ت�ص���كل جزئيًا واقع البيئة 
ل الفل�صف���ة واالأ�صلوب االإداري  االإداري���ة التي يعم���ل بها هو وم�صاعدوه، ومن منظ���ار اآخر ت�صكِّ
والقي���ادي الذي يتبعه املدير العام واإدارته العليا بتعاملها م���ع االأفراد العاملني، والذي بدوره 
يول���د اإح�صا�صًا بالثقة والراح���ة واال�صتقرار النف�صي، اأو االإح�صا����ص باخلوف وعدم اال�صتقرار 
وع���دم الر�صا وتدين م�صتوى االأداء )املني���ف، 2009: 44(، كما اأن القدرة على حتفيز الهيئة 
العامل���ة، وتطوير معنوياته���ا، وحماولة �صمان ر�صاه���ا الوظيفي تتبواأ مكان���ًا مركزيًا يف دور 

القائد )املدير العام( يف رفع م�صتوى االأداء )بو�ص و ّاخرون، 2010: 115(.

وهنالك طريقة للتعرف على ما يفعله املديرون، هي النظر اإىل املهارات اأو القدرات التي 
يحتاجونه���ا لتحقي���ق اأهدافهم بنجاح، وقد حدد روبرت كاتز ثالث مه���ارات اإدارية اأ�صا�صية: 

التقنية، واالإن�صانية، واملعرفية)العطية، 2003: 20(.

وهنا جن���د باأن اخليط امل�ص���رتك بني الوظائ���ف واالأدوار واملهارات ومداخ���ل الفعاليات 
لالإدارة، هو اأن كالَّ منها يوؤكد على اأهمية اإدارة النا�ص، بغ�ص النظر عما يطلق عليها، وظيفة 
القي���ادة اأو اإدارة العالق���ات بني االأف���راد، اأو املهارات االإن�صانية، اأو اإدارة امل���وارد الب�صرية، اأو 
االت�ص���ال والفعالي���ات ال�صبكية، ومن الوا�ص���ح اأن املديرين بحاجة لتطوي���ر مهاراتهم اإذا ما 
اأرادوا حتقي���ق النج���اح والفعالية )العطية، 2003: 23( كما اأنه م���ن اأهم العوامل التي ت�صهم 
يف اإح���داث مظاهر تخل���ف االإدارة اأو تقدمه���ا يف املوؤ�ص�صات هم املدي���رون واأمناط �صلوكهم، 

والعاملون واأمناط �صلوكهم، والعالقات التنظيمية ال�صائدة بني العاملني يف املوؤ�ص�صة.

 م�سكلة الدرا�سة وت�ساوؤلتها:
لقد زادت اأهمية اأبحاث القيادة حديثًا، حيث ت�صعى النظم االإدارية احلديثة اإىل االهتمام 
بالق���ادة لتحقيق االأهداف،وقد القت درا�صة االأمناط القيادية ل���دى املديرين وعالقتها باأداء 
العامل���ني اهتمامًا بالغ���ًا يف االآونة االأخرية من حيث دور النمط القي���ادي يف تعميق العالقات 
االإن�صاني���ة لدى املوظ���ف، واالعرتاف بدوره وم�صاركت���ه يف اتخاذ الق���رارات، ومنحه احلرية 
يف اأداء اأعمال���ه وواجبات���ه، ومدى تقبلها للمدي���ر، باالإ�صافة اإىل دوره يف رف���ع الروح املعنوية 
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داخ���ل االإدارة، وي�صري )الهاليل، 2002: 326( اإىل اأن القادة الناجحني يجب اأن يركزوا على 
ا�صتخ���دام اأكرث من منط قيادي يف ظل قواعد منظمة، ويف �صوء الهدف املطلوب حتقيقه؛لذا 
يعت���رب حتديد اأمن���اط القيادة االإدارية م���ن الدرا�صات امل�صحي���ة لواقع ال�صل���وك كما متار�صه 

القيادات يف اإدارات العموم باجلهاز املركزي بوزارة الرتبية والتعليم اأمر بالغ االأهمية.

وبالرغ���م من تعدد الدرا�صات ال�صابقة يف هذا املج���ال؛ اإال اأن هذه الدرا�صات مل تتطرق 
اإىل االإدارات العام���ة باجله���از املرك���زي بوزارة الرتبي���ة والتعليم – على ح���د علم الباحثة - 
وعالقة االأمناط القيادية ال�صائدة لدى مديري العموم باأداء العاملني من امل�صرفني الرتبويني 
التي قد يك�صف الواقع – من خالل تعاي�ص الباحثة يف هذه املنظمة- عن �صوء العالقات داخل 
اجلهاز الوزاري، وكرثة ال�صراعات الداخلية، وظهور التجمعات غري الر�صمية بني املروؤو�صني 
داخ���ل التنظيم الر�صمي، وعدم ر�صا معظ���م العاملني فيها، وانخفا�ص الروح املعنوية لديهم، 
وانع���دام التعاون والوالء للقائ���د، وارتفاع معدل ال�صكاوى والتظلم���ات، وازدياد معدل الغياب 
ب���دون عذر ، وارتفاع مع���دل دوران ترك العمل، حيث اأ�صار )كنعان،  1982: 160( على وجود 
العدي���د من ال�صراع���ات يف املنظم���ات ، وبهذا ال�صدد يوؤك���د (الدو�ص���ري، 2003: 10( باأن 
القيادة االإدارية الناجحة هي التي تنجح يف غر�ص نفو�ص القائمني على العمل، وهو ما ينق�ص 
كث���ريًا من الروؤ�ص���اء؛ علمًا اأن االإنتاجية املرتفعة لدى امل�صرف���ني ور�صاهم الوظيفي ُيعد هدفًا 

ا�صرتاتيجيًا ت�صعى الوزارة اإليه.

وبناًء على ذلك فاإن الدرا�صة ت�صعى اإىل التعرف على اأمناط القيادة ال�صائدة لدى مديري 
العم���وم باجلهاز املرك���زي بوزارة الرتبية والتعليم وانعكا�صاتها عل���ى تفعيل اأداء العاملني من 

امل�صرفني الرتبويني”.

وتتحدد م�صكلة الدرا�صة يف ال�صوؤال الرئي�ص التايل:

مــا هــي الأمناط القيادية ال�ســائدة يف اجلهاز املركزي بوزارة الرتبية والتعليم ال�ســعودية، 
وانعكا�ساتها على تفعيل اأداء العاملني من امل�سرفني الرتبويني ؟
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اأهداف الدرا�سة:
ت�صعى الدرا�صة لتحقيق االأهداف التالية:

1. التع���رف عل���ى النمط القيادي ال�صائ���د لدى مديري العموم باجله���از املركزي بوزارة 
الرتبية والتعليم، كما يت�صوره امل�صرفون الرتبويون.

2. التع���رف على ما اإذا كان ت�ص���ور امل�صرفني الرتبويني لالأمن���اط القيادية لدى مديري 
العموم باجلهاز املركزي بوزارة الرتبية والتعليم يختلف باختالف خ�صائ�صهم الدميوغرافية 

)اخلربة،ال�صن،نوع االإدارة العامة(.

اأ�سئلة الدرا�سـة:
ت�صعى الدرا�صة اإىل االإجابة عن االأ�صئلة االآتية:

1. م���ا النم���ط القي���ادي ال�صائد لدى مدي���ري العموم باجله���از املركزي ب���وزارة الرتبية 
والتعليم، كما يت�صوره امل�صرفون الرتبويون ؟

2. هل يختلف ت�صور امل�صرفني الرتبويني لالأمناط القيادية لدى مديري العموم باجلهاز 
املركزي بوزارة الرتبية والتعليم باختالف مدة خدمتهم يف جمال التعليم ؟

3. هل يختلف ت�صور امل�صرفني الرتبويني لالأمناط القيادية لدى مديري العموم باجلهاز 
املركزي بوزارة الرتبية والتعليم باختالف نوع االإدارة العامة التي يعملون بها؟

4. هل يختلف ت�صور امل�صرفني الرتبويني لالأمناط القيادية لدى مديري العموم باجلهاز 
املركزي بوزارة الرتبية والتعليم باختالف ال�صن ؟.

اأهمية الدرا�سة:
تنب���ع اأهمي���ة الدرا�صة م���ن اأهمية املو�صوع ال���ذي تتناوله، واملتعلق باأمن���اط القيادة لدى 
مدي���ري العم���وم باجلهاز املركزي ب���وزارة الرتبي���ة والتعلي���م، وانعكا�صاتها عل���ى تفعيل اأداء 

امل�صرفني الرتبويني وميكن اإيجاز جماالت اال�صتفادة من هذه الدرا�صة فيمايلى:
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1-تفي���د هذه الدرا�ص���ة يف حتديد منط القيادة ال�صائد يف اجلهاز املركزي بالوزارة، ويف 
�صوئها قد يعمل املدير العام على حت�صني اأدائه وتنمية ذاته مهنيًا.

2-قد يفيد هذا البحث يف تزويد مديري العموم باجلهاز املركزي بوزارة الرتبية والتعليم 
بوجه���ة نظر امل�صرفني الرتبويني – باعتباره���م املروؤو�صني – بالنمط القيادي الذي ُيفعل من 

اإنتاجيتهم ور�صاهم يف جمال العمل باالإدارة وبالوزارة .

3-تفت���ح ه���ذه الدرا�صة جماال جدي���دا للك�صف ع���ن االإيجابيات وال�صلبي���ات يف ال�صلوك 
االإداري على م�صتوى العمل الوزاري، وما يرتبط بكل منها من خ�صائ�ص مميزة، وتعترب هذه 
نقط���ة انط���الق لتحديد اأهداف وحمتوى تر�صيح املديرين العم���وم باجلهاز املركزي يف وزارة 

الرتبية والتعليم، اأو املر�صحني للوظائف القيادية.

ال بني القيادات، وذلك  4-تهتم معظم االإدارات املركزية بالبحث عن اأمناط ال�صلوك الفعَّ
الأهمي���ة تاأثريها يف �صلوك االآخرين لتحقيق اأهداف تربوية طموحة، وقد ت�صتخدم اأدوات هذه 

الدرا�صة يف حتديد منط القيادة الفعال لتدريب مديري العموم عليه، وتنمية �صخ�صيتهم.

5-تك�ص���ف عن الفروق بني اأمناط القيادة لدى املديري���ن العموميني يف قطاع البنني عن 
قطاع البنات باجلهاز املركزي بوزارة الرتبية والتعليم.  

6-اإن نتائ���ج ه���ذه الدرا�صة واملقرتحات الت���ي تقدمها ميكن اأن تلق���ي ال�صوء على بع�ص 
امل�ص���كالت الناجتة عن املظاهر ال�صلبية املتف�صية يف ال���وزارة )كت�صرب املوظفني، اأو الغيابات 
املتك���ررة، اأو التقاع���د املبكر، اأو التاأخري عن العمل، اأو عدم الر�ص���ا الوظيفي، اأو ال�صراعات 

الداخلية(، وبالتايل انخفا�ص اإنتاجية العاملني بالوزارة.   

حدود الدرا�سة:
�صتقت�صر هذه الدرا�صة على احلدود التالية :

1. احلد االأكادميي: اقت�صرت الدرا�صة على اأمناط القيادة الرتبوية لدى مديري العموم 
باجلهاز املركزي بوزارة الرتبية والتعليم وانعكا�صاتها على تفعيل اأداء امل�صرفني الرتبويني يف 

تلك االإدارات العامة.
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2. احل���د اجلغ���رايف: تتح���دد هذه الدرا�ص���ة باجلهاز املرك���زي بوزارة الرتبي���ة والتعليم 
ال�صعودي���ة)االإدارات العموم املوجودة بها( وهي االإدارة العامة للن�صاط الطالبي، املوهوبات، 
الرتبي���ة اخلا�صة،البح���وث، املناه���ج، اال�ص���راف الرتبوي،التدريب، التعلي���م االأهلي،التوعية 
االإ�صالمية، التوجيه واالإر�صاد،تعليم الكبريات، التقومي، ريا�ص االأطفال،االختبارات، اجلودة 

ال�صاملة.

3. احلد الزماين: اقت�صرت الدرا�صة يف العام )2012م(.

4. احل���د الب�صري: اقت�صرت الدرا�صة عل���ى امل�صرفني الرتبويني باجلهاز املركزي بوزارة 
الرتبية والتعليم ال�صعودية.

م�سطلحات الدرا�سة:
النم����ط القي�ادي:جمموع����ة من ال�صمات واالإج����راءات التي ميار�صه����ا املدير العام، 
والت����ي جتعل����ه متميزًا عن غ����ريه يف العمل كقائد ترب����وي، بهدف التاأثري عل����ى املروؤو�صني 
م����ن امل�صرفني الرتبوي����ني الإجناز اأهداف االإدارة، وقد تت�صف ه����ذه ال�صمات واالإجراءات 

بالدميقراطية اأو الت�صلطية اأو الفو�صوية.
تفعي��ل: حافز اأو �صلوك خارجي يوقظ يف النف�ص الب�صرية دوافع كامنة.

االأداء: ه���ي امله���ام والن�صاط���ات املخطط���ة واملح���ددة االأه���داف م�صبقًا الت���ي يقوم بها 
امل�صرفون الرتبويون باالإدارات العامة املختلفة كل ح�صب  جمال عملهم.

وهو �صلب وجوهر االإجناز والنجاح اإثباتًا ملقدرة املدير العام على قيامه بوظيفته ومهامه 
وواجباته والتزاماته.

مدي���رو العم���وم: هم الذين يتولون قيادة االإدارات العام���ة يف اململكة العربية ال�صعودية، 
ويتم تكليفهم بقرار من وزير الرتبية والتعليم.

امل�شرف���ون الرتبوي���ون: ه���م االأ�صخا����ص الذين يتول���ون االإ�صراف املبا�صر عل���ى  اإدارات 
الرتبية والتعليم يف اململكة العربية ال�صعودية كل ح�صب مهامه.
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العام�ل:امل�صرف الرتبوي يف اجلهاز املركزي باالإدارات العموم بوزارة الرتبية والتعليم.

الإطار النظري
مفهوم القيادة :

ميك���ن تعري���ف » القادة « باأنهم اأولئ���ك االأفراد الذين ح�صلوا عل���ى والء االآخرين الذين 
يرغب���ون يف اتباعهم. اأما »القي���ادة« فقد عرفها �صتوجدل باأنها " عملي���ة التاأثري يف ن�صاطات 
ف بيت�ص القيادة باأنها "عملية  جماعة منظمة عند قيامها مبهمة و�صع الهدف وحتقيقه". وعرَّ

للتاأثري يف اأ�صخا�ص اآخرين لتحقيق اأهداف معينة " )احل�صيبي، 2007: 37( . 
فت القي���ادة الرتبوية تعريف���ات عديدة.فقد عرفها )دح���الن( باأنها: "ال�صلوك  لق���د ُعرِّ
ال���ذي ميار�ص���ه القائد عن ق�ص���د ووعي للتاأث���ري على مروؤو�صي���ه حلثهم على العم���ل واالإنتاج 
لتحقي���ق االأهداف الرتبوية التي اأعدتها االإدارة العليا"، وعرّفها )الدويك واآخرون( )دحالن 
، 2013 : 13( باأنه���ا: " عالق���ة بني �صخ�ص يوجه وير�صد، واأ�صخا����ص يقبلون هذا التوجيه". 
وعرفه���ا )دمع���ة( باأنها: " كل ن�صاط اجتماعي هادف يدرك في���ه القائد اأنه ع�صو يف جماعة 
يرع���ى م�صاحلها، ويهتم باأمورها، ويقدر اأفرادها، وي�صعى اإىل حتقيق م�صاحلها، عن طريق 
التفكري والتعاون امل�صرتك يف ر�صم اخلطط، وتوزيع امل�صوؤوليات ح�صب الكفايات واال�صتعدادات 

الب�صرية، واالإمكانات املادية املتاحة".
كم���ا عرفت القي���ادة االإدارية  بتعريفات ال ت���كاد تختلف عن القي���ادة العامة، فهي تعني 
التاأثري يف االأفراد وتن�صيطهم للعمل معًا يف جمهود م�صرتك لتحقيق اأهداف التنظيم االإداري 

)احل�صيبي، 2007: 38(.
اإن القي���ادة عملية تت�صم���ن تفاعاًل ديناميكيًا بني االأفراد. وميك���ن النظر اإليها – ب�صكل 
ع���ام – عل���ى اأنها عملية يتاأثر م���ن خاللها االآخرون لتحقيق اأه���داف حمددة يف موقف معني 

)العريف وّاخرون،1996(.
ومن اأجل التو�صل اإىل تعريف مفيد للقيادة، ال ُبدَّ لنا من فهم ثالثة م�صطلحات اأ�صا�صية 

ذات عالقة مبا�صرة بالقيادة هي:
1 – القوة، والتي تعني القدرة الكامنة للتاأثري يف االآخرين.
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ته بوعي اأو بغ���ري وعي للتاأثري يف  2 – التاأث���ري ال���ذي يظهر عندما ميار����ص �صخ�ص ما قوَّ
�صلوك �صخ�ص اآخر واجتاهاته.

3 – ال�صلطة التي تعني القوة الناجتة اأو املمنوحة من جانب املنظمة .
ويف �ص���وء ما تقدم ميكن تعريف القي���ادة باأنها: عملية التاأث���ري يف االآخرين بغية حتقيق 
اأه���داف حمددة. ون�صتنت���ج من هذا التعريف اأن القيادة هي عب���ارة عن عالقة بني �صخ�صني 
اأو اأك���رث يك���ون التاأثري والق���وة فيها موزعني ب�ص���كل غري مت�ص���او اأواًل، واإن الق���ادة ال يوجدون 
منعزل���ني ع���ن االآخرين ثانيًا، ف���اإذا اأراد االأفراد معرفة مدى ممار�صته���م للقيادة، عليهم اأن 
ينظ���روا خلفه���م هل يتبعهم اأحد؟ ال ي�صتطي���ع االأفراد يف اأغلب االأحي���ان اأن يكرهوا االآخرين 
عل���ى الت�ص���رف بطريقة معينة، ولهذا تتطل���ب القيادة قبول االأتباع له���ذا التاأثري. فعند قبول 
الفرد كقائد يقوم االأتباع بالتنازل طوعًا عن بع�ص حرياتهم يف �صنع القرارات بغر�ص حتقيق 

االأهداف )م�صطفى وّاخرون،1986( .
ينظ���ر بع�ص الباحثني اإىل القيادة على اأنها )علم وف���ن(. ويف �صوء هذا املفهوم، تعرف 
باأنها: فن التاأثري يف ال�صلوك االإن�صاين لتوجيه جماعة من النا�ص نحو هدف معني، باأ�صلوب اأو 

طريقة ت�صمن طاعتهم ووالءهم وتعاونهم واحرتامهم. 
وينظ���ر اإىل القيادة من الزاوية النف�صية على اأنها فن تعديل ال�صلوك وتوجيهه يف االجتاه 
املرغ���وب. يف ح���ني ينظ���ر علماء االجتم���اع اإىل القيادة باأنه���ا: ظاهرة اجتماعي���ة ت�صتوجبها 
ظ���روف املجتمع ومتطلبات���ه. فالوجود امل�ص���رتك ل�صخ�صني اأو اأكرث يول���د احلاجة اإىل �صبط 
العالق���ات وتنظيمه���ا يف اأثن���اء التفاعل امل�صتمر بينه���م، فيتوىل اأحدهم القي���ادة ب�صكل دائم 
اأو موؤق���ت. وعلى هذا االأ�صا�ص تع���د القيادة نوعًا من اأنواع التفاع���ل االجتماعي الذي يتم بني 
القائ���د واملروؤو�صني؛ وهي نوع من ال�صل���وك الذي ميار�صه القائد مل�صاعدة اجلماعة التي يتوىل 
قيادته���ا، وحتريكها باجتاه حتقيق االأهداف، وحت�صني عملية التفاعل االجتماعي التي حتدث 
ب���ني اأع�صاء اجلماع���ة، واحلفاظ على متا�ص���ك اجلماعة، وتي�صري امل���وارد ال�صرورية لها مبا 

ي�صمن اإجنازها االأهداف املطلوبة )العريف وّاخرون،1996(. 
وترى الباحثة اأن القيادة هي املحك، وجوهر و�صلب مهام املدير العام.
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اأركان القيادة:
تعتمد القي���ادة االإدارية على ثالثة اأركان اأ�صا�صية خل�صه���ا )العريف وّاخرون،1996م(؛ 

)القحطاين ، 2008: 12( هي:
اأ ( وجود جماعة من النا�ص لها هدف م�صرتك.

ب( وج���ود �صخ�ص اأو عدة اأ�صخا�ص من بني اأع�صاء اجلماعة لديهم القدرة على التاأثري 
االإيجابي يف �صلوك االأع�صاء االآخرين .

ج ( اأن يكون الهدف من وراء عملية التاأثري هو توجيه ن�صاط اجلماعة، وبث روح التعاون 
بني اأفرادها، لتحقيق الهدف امل�صرتك الذي ت�صعى اإليه.

العوامل املوؤثرة يف القيادة: 
1- �صخ�صية القائد .

2- طبيعة العمل املطلوب اإجنازه .
3- نوعية املروؤو�صني وكفاءتهم .
4- اجتاهات وحاجات االأتباع  . 

5- خ�صائ�ص اجلماعة والعالقات القائمة بني اأفرادها .
6-  املواقف التي تواجهها اجلماعة .       

7-  طبيعة العمل والوظائف التي تقوم بها القيادة.
ومن خالل التمحي�ص يف هذه املحاور، نالحظ مدى الرتابط الوثيق بينهما. واإن االجتاه 

املعا�صر يف اختيار القائد االإداري والقائد الرتبوي يرتكز على هذه املحاور.
العالقة بني الإدارة والقيادة:

يطل���ق مفه���وم » القيادة « - عادة – يف مي���دان االأعمال على االأ�صخا����ص الذين يديرون 
حرك���ة العمل، فهم الذي���ن يت�صلون ات�صااًل مبا�ص���رًا باالأيدي العاملة. اأم���ا مفهوم »االإدارة«، 
فاإن���ه يدل على جمه���ودات االأ�صخا�ص يف امل�صتويات العليا من ه���رم التنظيم االإداري. وب�صكل 
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عام، ميكن الق���ول اإن االإدارة هي حتديد ال�صيا�صات واالأهداف العليا للموؤ�ص�صة، والقيادة هي 
االإ�صراف على العاملني الذين ينفذون تلك ال�صيا�صات واالأهداف. اإال اأنه ينبغي التاأكيد على اأن 
القيادة واالإدارة لي�صا مفهومني منف�صلني عن بع�صهما متامًا، فال�صخ�ص يف اأي م�صتوى اإداري 
يق�صم وقته بني االإدارة واالإ�صراف على العاملني واالأعمال املكلفني باإجنازها )حديد،2001(.

اأهمية القيادة الإدارية للمنظمة:
تكم���ن اأهمية القيادة يف اعتبارها �ص���رورة اجتماعية واإدارية، وهي ت�ص���كل مردودًا كليًا 
للعملي���ة االإداري���ة، اإذ ال ميك���ن توقع جن���اح اأي عمل اإداري بدونه���ا، بل اإن القي���ادة الناجحة 
م�صدر لنجاح املنظمة، ولهذا فقد قال "وايت" باأن حياة املنظمة وروحها ال تنبعا من هيكلها 
التنظيم���ي، بل تنبعان – اإىل حد كبري – من خ�صائ����ص القيادة االإدارية بها . )القحطاين، 

.)15 :2008
ويوؤك���د االجتاه املعا�صر للقي���ادة االإدارية على اأهمية ال�صلوك القي���ادي الذي ي�صدر عن 
القائ���د؛ مل���ا له من تاأثري كب���ري يف العملية القيادية، ويعّرف هذا املفه���وم باأنه »تلك التاأثريات 
املتبادل���ة ب���ني االأف���راد التي ت�صاعد اجلماع���ة على بل���وغ اأهدافها«، ويتكون ه���ذا ال�صلوك من 

املكونات االآتية :
املباداأة : التي تعني امتالك القائد لزمام املوقف اأو االأمور .  )1

الع�صوية: ويق�صد بها اختالط القائد باأع�صاء اجلماعة العاملني معه .  )2
التمثيل: اأي متثيل القائد جلماعته ودفاعه عنها .  )3

التكامل : ويعني العمل على تخفيف حدة ال�صراع والتوتر بني اأع�صاء اجلماعة.  )4
التنظيم: ويق�صد به حتديد القائد للعمل الذي يقوم به وعمل االآخرين معه.  )5

العالقات التي حتكم طبيعة العمل .  )6
ال�صيطرة اأو الرقابة: وتعني حتديد �صلوك االأفراد اأو اجلماعة يف اتخاذ القرارات اأو   )7

التعبري عن الراأي.
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االت�ص���ال : ويق�ص���د به تب���ادل االأف���كار واملعلومات والبيان���ات بني القائ���د واأع�صاء   )8
اجلماعة.

التقدير : ويعني تاأييد القائد اأو خمالفته الأع�صاء اجلماعة .  )9
10( االإنت���اج : ويق�ص���د به حتديد م�صتوي���ات اجلهد واالإنتاج الأع�ص���اء اجلماعة )بريه، 

وّاخرون، 2002(.
وتدع���م التجرب���ة والبح���وث فك���رة اأن "تقلي���د املن�صب الناج���ع يجب اأن يك���ون منهجيًا 

وخمططًا وجزءًا من مدخل على نطاق املوؤ�ص�صة باأكملها لدعم جميع اأع�صاء الهيئة العاملة 
)Bines et al., 1996: 7( وحت���ى يكون تقليد املن�صب فعااًل يجب اأن ينظر كلٌّ من املدير 

واملوظفني على العملية على اأنها �صيء ي�صهم فيه كالهما . لذا اأظهرت درا�صة راجان  
)Rajan, 1996( للقي����ادة يف 500 منظم����ة اأن "التوجي����ه واالإر�ص����اد " ي�صنف����ان كاأكرث 

الو�صائ����ل قيم����ة يف ت�صجي����ع وتطوير القيادة. وميك����ن متييز التوجيه ع����ن االإر�صاد كما ي�صري 
)بو����ص و ّاخ���رون، 2010: 231( يف اأن التوجي���ه يتعلق بتمكني الفرد م���ن حت�صني اأدائه يف حقله 

املختار ويف تطوير مهاراته، اأما االإر�صاد فيتعلق اإىل حد كبري بتطور امل�صار املهني واحلياة. 
ويف �صنغاف���ورة يدخل التدري���ب ممن يتوقع توليهم منا�صب قيادي���ة، حيث يتدربون على 
�صل�صل���ة من مهارات القيادة املطلوب���ة يف املن�صب املر�صح له، ويعطون تغذية راجعة من خالل 
املر�صدي���ن عن طريقة تناوله���م ملهماتهم. )بو�ص و اخرون،2010: 236( ويف الواليات املتحدة 
االأمريكي���ة يذك���ر داري����ص) Daresh,1995 ( اأن االإر�صاد هو اأحد املكون���ات الهامة يف برامج 

تطوير القيادة والتي تركز على تطبيق نظريات القيادة. 
مقومات فن القيادة :

هن���اك العديد من املقومات ال�صرورية ملمار�صة ف���ن القيادة من اأهمها ما اأ�صار لها بريه 
و احلجام )2002(:

اأن يكون ال�صخ�ص القائد كما هو ... على حقيقته ... ال يتغري .  -1
ال يكون الفرد قائدًا اإال اإذا اعرتف االآخرون به قائدًا .  -2
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لتحقي���ق اإجناز الأية مهمة من املهمات، ينبغي توافر قدر كاٍف من االحرتام للعاملني   -3
اأواًل، ولبع�صهم ثانيًا.

اإن االت�ص���ال لوح���ده ال يح���ل م�صكلة؛ ولكن ال حت���ل اأية م�صكلة دون وج���ود االت�صال   -4
)االأ�صل���وب، االألف���اظ، العب���ارات، الو�صائ���ل املتنوع���ة ... املهم ه���و نقل الفك���رة وا�صحة اإىل 

االآخرين( .
ميي���ل االأف���راد اإىل االت�ص���ال باأولئ���ك الذي���ن ي�صاعدونه���م على حتقي���ق اأهدافهم،   -5

ويحاولون جتنب االت�صال بالذين ال يقدمون لهم امل�صاعدة اأو يعيقون اإجنازاتهم.
لك���ي يك���ون التغيري حقيقي���ًا، ينبغي اأن يك���ون يف النا�ص امل�صاركني باإجن���از املهمة اأو   -6

العمل.
ينبغي اإيجاد طرق لف�صل احلقيقة عن االفرتا�ص.  -7

اأمناط القيادة:
ُيع���رف النمط القيادي ا�صطالحًا باأنه "اأ�صل���وب ال�صلوك الذي يقوم به الفرد حني يوجه 

ن�صاط جماعة نحو هدف م�صرتك " )البدري ، 1422ه�: 105( .
وهناك عالقة وثيقة ال�صلة بني النمط القيادي وفعالية املوؤ�ص�صات الرتبوية وجناحها يف 
اأداء ر�صالتها.لذا فالقائمون على تطوير التعليم مطالبون بالبحث عن القيادة اأواًل،وبعد ذلك 
يول���ون تطوير هذه القي���ادة عناية كبرية . ففعالية القيادة ت���وؤدي اإىل فعالية التعليم، والعك�ص 
�صحي���ح، وهناك العديد من االأمناط القيادية التي يرتتب عليها �صيادة مناخ اجتماعي معني، 

وتت�صح هذه االأمناط يف ال�صكل التايل :
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�صكل رقم )1(: يو�صح منط القيادة

امل�صدر )االأ�صطل، 2009 : 183(

و يت�سح من ال�سكل ال�سابق ما يلي:
- اأن من���ط االت�صال يف القيادة الدميقراطية بني القائد واالأتباع قائم على التفاعل فيما 

بينهما، وذلك كما ت�صري االأ�صهم.
- اأن من���ط االت�ص���ال يف القي���ادة االأوتوقراطية يكون يف اجتاه واحد م���ن القائد لالأتباع 

فقط كما ي�صري ال�صهم.
- اأم���ا النمط الثالث في�صف القيادة احلرة وبها تكون حرية االأتباع قائمة على امل�صئولية 
واملحا�صب���ة عل���ى االإجناز ولي�صت حرية مطلقة، ويكون التفاعل قائ���م بني القائد واالأتباع على 

هذا االأ�صا�ص كما يت�صح من ال�صهم املتقطع.
وفيم���ا يلي �صرح اأكرث ا�صتفا�صة لالأمناط الثالثة ال�صابق ذكرها )الدويك، 1973: 38(؛ 
)البقري، 1984: 40( ؛ )العبودي، 1984: 69( ؛)البابطني، 2004: 238-240(؛ )اآل ناجي، 
2005: 301- 303(؛)االأغ���ربي، 2006: 94-95(؛)احل�صيب���ي، 2007: 41( ؛)القحط���اين، 

.)81 - 77 :2008
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-:  Autocratic leadership ) اأوًل القيادة الديكتاتورية : )الأتوقراطية
ي�صمى هذا النوع من اأنواع القيادة يف بع�ص االأحيان بالقيادة الت�صلطية، اأو اال�صتبدادية، 
وتاأخ���ذ هذه القيادة اجتاها ا�صتبداديا، واإرغامي���ًا وت�صلطيًا –ويظهر ذلك يف العالقة بني كل 

من القائد واالأتباع واملناخ االجتماعي ال�صائد .
 Democratic Leadership : )ثانيًاً: القيادة الدميقراطية )امل�ساركة

ي�صم���ى هذا النوع من اأنواع القيادة يف بع�ص االأحيان بالقيادة التعاونية اأو ال�صورى ،حيث 
يهت���م هذا الن���وع باأ�صاليب م�صاركة العاملني، وبالتايل ظهور االجتاه���ات االإيجابية بني اأفراد 

اجلماعة جتاه القائد.  
Laissez-Faire Leadership ثالثا: القيادة املت�ساهلة

ي�صم���ى هذا النوع بالقيادة املت�صاهل���ة، اأو بالقيادة الفو�صوية، اأو القيادة غري املوجهة، اأو 
قيادة حرة اأو قيادة عدم التدخل،وفيها جند اأن القائد: حمايد ال ي�صارك اإال باحلد االأدنى من 

امل�صاركة، ودوره ثانوي، وعمله مقت�صر على اإعطاء املعلومات عند الطلب.
العالقة بني مهارات القيادة وم�ستوياتها:

تتف���اوت مهارات القي���ادة االإدارية من م�صت���وى تنظيمي الآخر ، حي���ث تنق�صم امل�صتويات 
التنظيمية ب�صفة عامة اإىل اأربعة م�صتويات هي:

امل�شتوى االأول: م�صتوى االإدارة العليا، وميثله املديرون العامون.

امل�شتوى الثاين: م�صتوى االإدارة الو�صطى، وميثله مديرو االإدارات.

امل�شتوى الثالث: م�صتوى االإدارة التنفيذية، وميثله روؤ�صاء االأق�صام ومن يف م�صتواهم.

امل�شتوى الرابع: م�صتوى االإدارة املبا�صرة، وميثله امل�صرفون املبا�صرون.

وكل م�صت���وى من امل�صتويات االأربعة يحتاج اإىل قدر معني من املهارات ال�صابقة، فم�صتوى 
االإدارة العليا يحتاج القادة فيه اإىل مهارات فكرية بن�صبة اأعلى من املهارات الفنية واالإن�صانية، 
ومن املهم اأن يجمع القائد بني املهارات الثالثة )الفنية واالإن�صانية والفكرية( يف منط متكامل؛ 
لكونها �صرورية جلميع امل�صتويات االإدارية رغم اختالف اأهميتها باختالف امل�صتوى الوظيفي. 
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)احل�صيب���ي، 2007: 51(. وي�ص���ري )ال�صهري، 2011: 123( اإىل اأن امل�ص���كالت االأ�صا�صية يف 
االإدارة واملوؤ�ص�ص���ات العامة والتي تعيق بدورها اأوجه التطور ومواكبة التغيري، وبالتايل التاأثري 

على القيادة، ثالثة م�صكالت هي:
- البريوقراطية.

- الف�صاد االإداري.
- احلاجة اإىل االبتكار والتطوير االإداري.

نظريات القيادة الإدارية ومناذج ال�سلوك القيادي
لق���د �صغل���ت ظاهرة القي���ادة معظم املهتم���ني مبج���ال االإدارة، وكان طبيعي���ًا اأن ي�صدر 
ب�صدده���ا اآراء كث���رية وبحوث عديدة للوق���وف على طبيعته���ا واأبعادها، واملفاهي���م واالأ�ص�ص 

املتعلقة بها، وفيما يلي اأهم النظريات االأ�صا�صية التي اهتمت بالقيادة  ومعاملها ونتائجها : 
 Great Person Theory اأوًل: نظرية الرجل العظيم

ت�صم���ى هذه النظرية بنظرية الوراثة اأو نظرية االأم���ري اأو البطل، حيث ركزت الدرا�صات 
املبكرة للقيادة على اخللفيات الوراثية للرجال العظام، يف حماولة لتف�صري القيادة على اأ�صا�ص 
اخل�صائ�ص الوراثية. وقد قدمت بع�ص هذه الدرا�صات عدة ا�صتنتاجات متقاربة مفادها : اإن 

القيادة والقوة والتاأثري هي نتيجة اأو حم�صلة القدرات الوراثية .
Theory Trait ثانيًا:نظريات ال�سمات

تع���د طريق���ة ال�صمات اإح���دى الطرق االأوىل الت���ي ا�صتخدمت يف بحث مو�ص���وع القيادة. 
ويحتم���ل اأن تكون ه���ذه الطريقة نتيجة لالنتباه املكر�ص لدور »الرجال العظام« يف التاريخ. اإن 
االأ�صا�ص الذي ا�صتندت اإليه هذه الطريقة هو االفرتا�ص باأن بع�ص االأ�صخا�ص »قادة طبيعيون« 
وافرت�ص���ت اأن مثل هوؤالء االأ�صخا�ص منحوا �صمات معينة مكنتهم من اأن يكونوا قادة ناجحني 

Theory Situational يف اأي موقف يواجهونه ثالثًا:نظرية املوقف
لقد اأدرك���ت املداخل ال�صلوكية لتحلي���ل القيادة اأهمية العالقات ب���ني القائد واملروؤو�صني 
واملوق���ف. وعليه، فاإن االأ�صلوب القيادي االأكرث تاأثريًا يعتم���د على طبيعة املوقف، وخ�صائ�ص 
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اأفراد اجلماعة، وق���درات القائد. وت�صتمل املداخل ال�صلوكية اأي�صًا على النظريات االحتمالية 
واملداخ���ل املوقفي���ة االأخرى للقيادة. وتفرت�ص ه���ذه النظريات واملداخل: ع���دم وجود اأ�صلوب 
اأف�ص���ل للقيادة املوؤثرة، وتوؤكد تاأثري جميع الظروف التي يجب على القائد اأن يوؤدي مهمته من 
خاللها. ومبا اأن االأ�صلوب القيادي االأكرث فاعلية يتباين تبعًا للموقف، فاإن على القائد اأن يكيف 
�صلوك���ه مع املوقف، اأو اأن يكون قادرًا على تعدي���ل خ�صائ�ص املوقف ليكون منا�صبًا مع اأ�صلوب 
القيادي )العريف وّاخرون ،1996(. وي�صري )البابطني، 2004: 243( اإىل العوامل املوؤثرة على 
القي���ادة املوقفية مثل : طبيعة العم���ل، والبيئة التنظيمية، ثقافة وخ�صائ�ص املروؤو�صني، تاريخ 

املنظمة، نوع الوظيفة التي يتوالها القائد،عمر القائد وخربته .
رابعًا:النظرية التفاعلية )املدخل التوفيقي(:

حاول���ت نظرية التفاع���ل اأن تربط بني نظرية ال�صمات، ونظري���ة املوقف، وتوائم بينهما، 
واأن توازن بني اأثر ال�صمات اجل�صمية والنف�صية، واأثر املوقف وعوامل البيئة يف ت�صكيل ال�صلوك 
القيادي. وعليه فالقائد الرتبوي الناجح من منظور نظرية التفاعل هو الذي ميتلك اال�صتعداد 
والق���درة على متثي���ل اأهداف املروؤو�ص���ني، ومقابلة مطالبهم، وك�صب ر�صاه���م وقناعتهم باأنه 

اأن�صب اإن�صان لال�صطالع بهذا الدور.)املنيف، 2011: 74(.
خام�سًا: النظرية الوظيفية: 

وت���رى هذه النظرية اأن القيادة هي القي���ام بالوظائف التي ت�صاعد اجلماعة على حتقيق 
اأهدافها، ومن اأمثلة هذه الوظائف: 

1- التخطيط: حيث يقوم القائد بو�صع اخلطط لتنفيذ االأهداف القريبة والبعيدة املدى.
2- و�صع �صيا�صة املوؤ�ص�صة.

3- االأيدلوجية: حيث يكون القائد م�صدرًا للمعلومات. 
4- احلك���م والو�صاط���ة: حي���ث يكون حكم���ًا وو�صيطًا ملا ق���د ين�صب م���ن �صراعات داخل 

اجلماعة. 
5- الثواب والعقاب: حيث يكون م�صدرًا للثواب والعقاب، وال�صبط والربط بني اجلماعة.
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6- �صورة االأب: فهو رمز مثايل للتوحد والتقم�ص وقدوة بالن�صبة للجماعة.
وم���ن املالحظ اأن ه���ذه النظرية تعك�ص الدور القيادي الوظيفي، وه���ذه االأدوار يقوم بها 
القائ���د الفعال ب�صكل وا�صح اأيًا كان منط اأو اأ�صلوب القيادة، ومييل هذا النموذج القيادي اإىل 

النمط االأوتوقراطي، حيث يركز على اجلانب الوظيفي للقيادة اأكرث من اجلوانب االأخرى.
وقد اجته الهتمام بعد ذلك اإىل مناذج ال�سلوك القيادي:

اأوًل: منوذج ليكرت:
ا�صتخدم���ت )ليكرت 1967( مع زمالئها الباحث���ني يف جامعة ميت�صجان نظرية االأمناط 
الت���ي تق���وم عل���ى اأ�صا�ص اأن القي���ادة ما بني اأربع���ة اأمناط على ط���ريف النقي����ص اال�صتبدادي 

وامل�صارك، ويقع بينهما العادل والت�صاوري. )بريه وّاخرون،2002(؛ )املنيف ،2011: 75(.
وتق���وم نظرية ليكرت عل���ى ا�صتخدام النم���ط الدميقراطي، اإذ ي���رى اأن القائد االإداري 
يعتمد على ال�صلطة املقبولة من مروؤو�صيه ولي�ص ال�صلطة املعطاة؛ الأنهم ي�صعرون بتماثل القيم 

والطموحات والتوقعات واالأهداف مع رئي�صهم. )فهمي وّاخرون ،1993(.
- Tannenbaum and Schimid ثانيًا:منوذج تانينبوم و�سمد

قدم الباحثان تانينبوم و�صمد منوذجًا لتحليل �صلوك القائد، من اأجل التغلب على ال�صعوبات 
التي يواجهها القائد يف ا�صتخدام االأ�صلوب املنا�صب يف اتخاذ القرارات املهمة، ومدى م�صاركة 
املروؤو�ص���ني يف تلك الق���رارات، ويحدد النموذج���ني اجتاهني خمتلفني ومتباين���ني الإمكانيات 
�صل���وك القائد الرتب���وي مع املروؤو�صني. )البابط���ني،2004: 244(؛ )اآل ناجي، 2005: 309(. 
ُيظه���ر من���وذج تانينب���وم و�صمد اأن هن���اك �صبعة اأمن���اط قيادية يتح���رك خاللها القائد 

االإداري عند اختيار منطه القيادي. )القحطاين، 2008: 106(.
- االإداري امل�صتبد: وهو النوع االآمر الذي يتخذ القرارات مبا�صرة وياأمر بتنفيذها.

- االإداري امل�صاوم: وهو النوع البائع الذي يتخذ القرارات ويقنع املروؤو�صني بها.
- االإداري املحاور: وهو النوع امل�صتق�صي الذي يبني قراراته بعد ا�صتق�صاء اآراء العاملني.

- االإداري اال�صت�صاري: وهو النوع التجريبي الذي يطرح قرارًا موؤقتًا قاباًل للتغري.
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- االإداري املحل���ل: وهو النوع الباحث وال���ذي يب�صط امل�صكلة للنقا�ص ثم يحلل املقرتحات 
ليتخذ القرار.

- االإداري املوّج���ه: وه���و النوع املبتعد عن امل�صوؤولية، والذي يب�ص���ط اأبعاد الق�صية ويدعو 
العاملني التخاذ القرار.

- االإداري الت�صيبي: وهو النوع املت�صاهل الذي يعطي احلرية للعاملني يف اتخاذ ما يرونه 
من قرارات يف �صوء احلدود املعلنة. )عيا�صره، 2006 :55(.

Path-Goal Model  ثالثًا:منوذج امل�سار – الهدف
يعت���رب منوذج » امل�ص���ار – الهدف « الذي قدم���ه )هاو�ص وميت�صي���ل( حماولة للربط بني 
ال�صلوك القيادي ودافعية وم�صاع���ر املروؤو�صني. ويحلل املفهوم املحوري لهذا النموذج الكيفية 
التي يوؤثر بها القائد على مدركات املرءو�ص واملتعلقة باأهدافه يف العمل. واأهدافه ال�صخ�صية، 
واأي�صًا بامل�ص���ار املو�صل لتحقيق هذه االأهداف. فالنموذج يقرتح اأن �صلوك القائد على دافعية 
املروؤو�ص اأو على ر�صاه يتوقف على قدرة هذا ال�صلوك على اأن يحقق اأهداف املروؤو�ص، وكذلك 
قدرته على اأن ي�صري ويو�صح امل�صارات املو�صلة واملحققة لهذه االأهداف. )ال�صلعوط،2002( .
وي���رى منوذج امل�صار – الهدف اأن قدرة القائد يف التاأثري على املروؤو�صني باحل�صول على 
ر�صاه���م وحتفيزه���م تعتمد على املوقف. كما حتدد خ�صائ����ص املروؤو�صني وخ�صائ�ص العمل 
مدى قدرة القائد يف حتفيز مروؤو�صيه. وباالإ�صافة اإىل ذلك حتدد العوامل املوقفية اأي�صًا مدى 
تف�صيل منط معني لل�صلوك القيادي، االأمر الذي يوؤثر على قدرة القائد يف احل�صول على ر�صا 

املروؤو�صني، وعلى تف�صيلهم لنمط قيادي معني دون �صواه )املنيف،1993(.
ولل�صلوك القيادي يف نظرية امل�صار والهدف اأربعة اأمناط اأ�صار لها )حديد، 2000( وهي 

القيادة املوجهة ، القيادة الداعمة وامل�صجعة، القيادة امل�صاركة، القيادة املنجزة: 
وتتحدد العوامل املوقفية يف نظرية امل�صار والهدف كما و�صحها )فهمي وّاخرون، 1993( 

بطبيعة املروؤو�صني ، وطبيعة مهام جمموعة العمل، وبيئة العمل.
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The Managerial Grid :رابعًا:منوذج ال�سبكة الإدارية
�صم���م )بلي���ك وموتون( منوذجا يف القي���ادة يوؤكد على بعدين اأ�صا�صي���ني هما : العاملون 
)العالق���ات االإن�صانية(والعمل)االإنتاج(، وقد اأطلق على ه���ذا النموذج : ال�صبكة الأنه م�صمم 
عل���ى �صكل حمورين : حمور اأفقي خا�ص بالعمل، وحمور عمودي خا�ص بالعاملني، ومت تق�صيم 
كل حم���ور اإىل ت�ص���ع درجات، وميثل الرق���م )1( اأدنى درجات االهتم���ام ، والرقم )9( اأعلى 
درج���ات االهتم���ام. ونتج عن ر�صم ال�صبكة خم�ص���ة اأمناط قيادية )اآل ناج���ي، 2005: 310(، 

)االأغربي، 2006: 99(.
النم���ط القي���ادي 1/1، وت�صمى )االإدارة املهملة( ميثل درجة اهتمام منخف�صة بالعاملني 

والعمل معًا.
النم���ط القي���ادي 1/9، وت�صم���ى )اإدارة ال�صلط���ة والطاع���ة( ميثل درجة اهتم���ام عالية 

بالعمل، ودرجة منخف�صة بالعاملني.
النم���ط القي���ادي  9/9 وت�صمى )االإدارة بروح الفريق(ميث���ل درجة اهتمام عالية بالعمل 

والعاملني معًا.
النم���ط القي���ادي  9/1 وت�صم���ى )االإدارة الريفية( ميثل درجة اهتم���ام عالية بالعاملني، 

ودرجة منخف�صة  بالعمل.
النم���ط القي���ادي  5/5 وت�صم���ى )االإدارة املعتدلة( ميثل درجة اهتم���ام متو�صطة بالعمل 

والعاملني.
Reddin  خام�سًا:منوذج ريدن

ت�صم���ى بنظرية االأبعاد الثالثة التي اأوجده���ا ريدن وهي : بعد املهمة – بعد العالقات – 
بع���د الفاعلية. وذلك من خ���الل �صبكة اإدارية و�صف فيها اأربعة اأمناط اأ�صا�صية ل�صلوك القائد 

االإداري )املنيف، 2011: 82(:
النمط القيادي املتفاين : وهو منط يهتم بالعمل فقط اهتمامًا عاليًا.

النم���ط القي���ادي املت�ش���ل باالآخري���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 اآن واحد بدرجة عالية.

النمط القيادي املنعزل: وهو منط ال يهتم بالعمل وال بالعاملني.

�ساد�سًا: منوذج القيادة الحتمايل )منوذج فيدلر(
ط���ور » فيدلر « وزمالوؤه اأول اأمنوذج للقيادة املوقفي���ة، و القاعدة الرئي�صة لهذه النظرية 
ه���ي: اإن فاعلية القائد لتحقيق اأداء عاٍل للمجموعة، يتوقف على تركيب حاجة القائد، ومدى 
�صيطرت���ه وتاأثريه يف موقف معني )بريه وّاخ���رون،2002(، وتتحدد عوامل منوذج »فيدلر« يف 

القيادة بخم�صة عوامل ذكرها العريف ومهدي)1996(.
1 – تقييم اأ�صلوب القيادة .

2 – تركيب املهمة )روتينية اأو معقدة(.
3 – جو اجلماعة )االحرتام والثقة(.

4 – قوة املوقع )املركز القيادي(.
5- تف�صيل املوقف القيادي :

�سابعًا: نظرية القيادة التحويلية.
يع���د مفه���وم القيادة التحويلية م���ن املفاهيم احلديث���ة يف الفك���ر االإداري حيث ظهر يف 
اأواخ���ر ال�صبعينات من القرن املا�صي على يد برينز،يف كتاب���ه "القيادة" )العمري، 2004( . 
وق���د ع���رف ) برينز( القيادة التحويلية على اأنها  عملية حت���دث عندما يقوم �صخ�ص اأو اأكرث 
بااللتح���ام مع اآخري���ن بطريقة متكن القادة والتابعني من رفع بع�صه���م االآخر مل�صتويات اأعلى 
من االأخالق والدواف���ع وال�صلوكيات )رغبات، وحاجات وطموح���ات، وقيم التابعني االأ�صا�صية 
)Burns, 1978:9(، وعل���ى الرغم من اختالف تعريفاته���م ل�صلوكيات القيادة التحويلية، اإال 
اأنه���م يتفق���ون يف املفاهي���م العامة لها، وه���ي يف جمملها لن تخرج عن ك���ون القائد التحويلي 
يف اأي منظم���ة يعمل عل���ى اإيجاد روؤية جدي���دة ووا�صحة،  وي�صجع تطور االأف���راد، ويعمل على 
تزويده���م بتغذي���ة راجعة يف جمال عملهم ب�ص���كل دوري، يتخذ القرارات بن���اًء على االإجماع، 
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ويرفع الروح املعنوية لالأفراد عرب مفاهيم التعاون والعدالة والثقة املتبادلة يف اأجواء املنظمة 
)اجلارودي، 2007: 42(.

وظائف القيادة التحويلية :ـ
يرى )�صاجور وّاخرون، 2008: 159(  اأن وظائف القائد التحويلي هي :

حتديد روؤية م�صرتكة ووا�صحة جلميع العاملني باملوؤ�ص�صة التعليمية. ويتم تطوير هذه   .1
الروؤية بوا�صطة من تتوافر لديهم خربة التنفيذ.

وج���ود منظ���ور ثقايف م�صرتك مبا يعني اأن العاملني ي�صهم���ون يف وجود روؤية م�صرتكة   .2
لثقافة موؤ�ص�صتهم. 

ميار����ص القائ���د عمل���ه كم�صان���د وم�صج���ع وموج���ه للتطوي���ر يف النظ���ام التعليم���ي   .3
. )Sagor,1992:13(

ويف ه���ذا االإط���ار ميكن حتدي���د الوظائف التي ميار�صه���ا القادة التحويلي���ون على النحو 
التايل:

الرتكي���ز على العمل : حيث يرك���ز القادة على عمل االأ�صي���اء وحتقيق االأهداف وحل   -1
امل�صكالت التي تعيق التقدم .

الرتكيز على االأداء: حيث يركز القائد على حتقيق اأعلى م�صتوى ممكن من االإنتاجية   -2
واجلودة.

الرتكي���ز على التطوي���ر : حيث يركز القائد على التطوير املتوا�ص���ل والتاأكيد على اأن   -3
هناك تطويرًا ملمو�صًا يف اأهداف اجلماعة.

الرتكي���ز عل���ى االت�صال م���ع كل اأع�ص���اء املوؤ�ص�صة، وك���ذا امل�صتفيدين م���ن املنتجات   -4
واخلدمات التي يقدمها االأع�صاء.

الرتكيز على العالقات االإيجابية يف جمال العمل داخل املوؤ�ص�صة وخارجها  -5
الرتكيز على تطوير كفايات واأعمال اأع�صاء املوؤ�ص�صة  -6
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الرتكي���ز على العمل كفريق، حيث ين�صب اهتمام القائد على بناء التعاون والتناف�ص   -7
من اأجل حتقيق االأهداف العامة للموؤ�ص�صة)الهاليل، 2001، 37(.

طبيعة القيادة التحويلية يف موؤ�س�سات التعليم:
اق���رتح �صريجيوف���اين) Sergiovanni( جمموعة تتاألف من ت�صع قي���م اأ�صا�صية ينتهجها 
ويطبقها الق���ادة الناجحون الذين يتفهمون احلاجة املا�ص���ة للتن�صيق بني اجلوانب التنظيمية 

وتلك املعنية بالثقافة املوؤ�ص�صية لتحقيق التغيري الناجح يف املوؤ�ص�صة الرتبوية وهي كالتايل:
القي���ادة بالغايات واالأهداف، القي���ادة بالتمكني، القيادة كقوة دافع���ة لالإجناز، القيادة 
بن�ص���ر ال�صلط���ة وتفوي�صها،القي���ادة بالرقاب���ة النوعية،القي���ادة بالتحوي���ل والتطوير،القيادة 
بالب�صاط���ة والو�صوح،القي���ادة بااللت���زام بالقيم العلي���ا للموؤ�ص�صة الرتبوية،القي���ادة بالتفكري 

املتعمق واملركب )Sergiovanni,1996:6( ؛ )عماد الدين، 2004، 63(.
عالقة نظريات القيادة ومناذج ال�سلوك القيادي بالرتبية :

تعن���ي االإدارة – مبعناها الع���ام – تنظيم الن�صاط اجلماعي لالأف���راد العاملني لتحقيق 
اأه���داف حمددة. وتعني القيادة – مبعناها العام عملية التاأثري يف ن�صاطات االأفراد و�صلوكهم 
لتحقي���ق اأهداف معينة حي���ث اإن مفهوم القيادة – يف جوهره – اأو�ص���ع من مفهوم االإدارة، و 
ال�صلوك القيادي اأو�صع واأ�صمل من ال�صلوك االإداري. وعليه فاإن القيادة غري االإدارة، و القيادة 
اأ�صا�صي بني االإدارة الرتبوية  – غري القيادة االإدارية. ولي�ص هناك فرق  – مبفهومها العام 
والقي���ادة الرتبوية م���ن حيث الغايات وامل�صام���ني العامة، واإمنا يكمن اخل���الف يف االأ�صاليب 
واملمار�ص���ات الت���ي يتبعها املدي���ر اأو القائد يف الو�صول اإىل تلك الغاي���ات اأو االأهداف )العريف 

وّاخرون،1996(.
ومم���ا �صبق يت�صح اأن نظريات القيادة من اأهم النظريات يف االإدارة، فكما هو معلوم اأن 
القائ���د هو من يحدد �صري املنظمة وي�صع اأهدافه���ا ويدفع املروؤو�صني للعمل،ولذا يعترب اختيار 

القائد هو حجر االأ�صا�ص يف املنظمة.
كما ن�صتنتج من نظريات القيادة، ما يلي:

- لي�ص هناك طريقة مثلى حمددة ووا�صحة لقيادة االأفراد.
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- ال يوجد يف الواقع قادة دميقراطيون اأو اأوتوقراطيون%100.
- عملية القيادة معقدة نظرًا لت�صابك العوامل واملتغريات التي توؤثر فيها.

- اإن خربة القائد واملناخ  والظروف ال�صائدة و�صخ�صية القائد هي من العوامل الرئي�صة 
التي توؤثر يف �صلوكه.
الدرا�سات ال�سابقة:

1- درا�ســة عبد الكرمي احلربي )1412هـ(/ 1991  بعنوان القيادة الإدارية لروؤ�ســاء الأق�ســام 
العلمية بجامعة امللك عبد العزيز.

هدف���ت الدرا�صة اإىل الك�صف ع���ن ال�صلوك القيادي لروؤ�صاء االأق�ص���ام االأكادميية بكليات 
جامعة امللك عبد العزيز، وقد اتبع الباحث يف هذه الدرا�صة املنهج الو�صفي التحليلي،وتكونت 

عينة الدرا�صة من )68( رئي�ص ق�صم، و)548( ع�صوًا من اأع�صاء هيئة التدري�ص.
وكان من اأهم نتائج الدرا�صة، اأن اأبعاد ال�صلوك القيادي تتوافر بدرجة كبرية لدى روؤ�صاء 
االأق�ص���ام االأكادميية بكليات جامعة امللك عبد العزي���ز.ويف �صوء ما اأ�صفرت عنه الدرا�صة من 
نتائ���ج اأو�صى بها الباح���ث ب�صرورة و�صع تو�صيف مكتوب وموحد جلمي���ع االأق�صام االأكادميية 
بكلي���ات جامعة امللك عبد العزي���ز، باالإ�صافة اإىل تدريب اأع�صاء هيئ���ة التدري�ص على االأدوار 
القيادي���ة املنوط���ة بهم، وقد خت���م درا�صته باق���رتاح درا�صات وبحوث كان م���ن اأهمها: اإجراء 
درا�صات لبقية جوانب روؤ�صاء االأق�صام االأكادميية كمهارة العالقات العامة، واتخاذ القرارات 

وغريها.
2- درا�ســة علــي الزهــراين )1413هـــ( / 1992م بعنــوان ال�ســلوك القيــادي لروؤ�ســاء الأق�ســام 

الأكادميية وعالقته بالروح املعنوية لأع�ساء هيئة التدري�س بجامعة امللك �سعود بالريا�س.
ا�صتهدف���ت ه���ذه الدرا�صة البح���ث يف العالقة ب���ني ال�صلوك القي���ادي لروؤ�ص���اء االأق�صام 
االأكادميي���ة، وال���روح املعنوية الأع�صاء هيئة التدري�ص بجامعة املل���ك �صعود بالريا�ص والتعرف 
عل���ى منط ال�صلوك القيادي الذي ميار�ص���ه روؤ�صاء االأق�صام االأكادميي���ة، وواقع الروح املعنوية 
الأع�ص���اء هيئ���ة التدري����ص باجلامعة، وعالق���ة املتغريات املوؤث���رة يف كل من ال�صل���وك القيادي 

لروؤ�صاء االأق�صام والروح املعنوية الأع�صاء هيئة التدري�ص.
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وق���د ا�صتخدم الباح���ث املنهج الو�صفي التحليل���ي، و�صملت عينة الدرا�ص���ة جميع روؤ�صاء 
االأق�ص���ام االأكادميي���ة باجلامع���ة وعدده���م )77( رئي�صًا، ومت اختي���ار عينة ع�صوائي���ة بن�صبة 
)30%(  م���ن جمتمع اأع�صاء هيئة التدري�ص فبلغ عدده���م )358( ع�صوًا.وكانت اأهم النتائج 

التي تو�صلت اإليها الدرا�صة ما يلي:
من���ط ال�صلوك القي���ادي لروؤ�صاء االأق�صام االأكادميية بجامع���ة امللك �صعود يغلب عليه   .1

االهتمام بالعمل واالإجناز اأكرث من االهتمام باأع�صاء هيئة التدري�ص.
اأن م�صتوى درجة الروح املعنوية لدى اأع�صاء هيئة التدري�ص يقع فوق التو�صط.  .2

ويف �صوء هذه النتائج اأو�صى الباحث بالعمل على تنمية الكفاءة القيادية لروؤ�صاء االأق�صام 
االأكادميي���ة ورفع م�صتوى اأدائهم، واأهمية التمييز بني القدرة االأكادميية والقدرة على القيادة 

الرتبوية، وذلك عند اختيار روؤ�صاء االأق�صام.
3- درا�ســة اخلثيلــة )1992( :بعنـــوان  ” اأمناط القيــادة يف التعليم اجلامعي كما يدركها ع�ســو 

هيئة التدري�س “.
هدف���ت الدرا�صة اإىل التعرف عل���ى مدى اإدراك اأع�صاء هيئة التدري����ص باململكة العربية 
ال�صعودي���ة الأمن���اط قيادته���م املبا�صرة.واتبع���ت الباحثة املنه���ج الو�صفي، حي���ث �صملت عينة 
الدرا�ص���ة عل���ى )98( من اأع�ص�اء هيئ���ة التدري�ص من الذكور واالإن���اث، ومن خمتلف الكليات 
يف جامعة امللك �صعود.وقامت الباحثة ببناء اأداة الدرا�صة وهي ا�صتبانة ت�صمنت )25( عبارة 
ت�ص���ري اإىل خ�صائ����ص االإدارة الدميقراطي���ة، وخ�صائ����ص اأخرى يالحظ وجوده���ا يف البيئة 

املحلية.وتو�صلت الدرا�صة اإىل جمموعة من النتائج اأهمه�ا:
الكال�صيكي���ة  االأمن���اط  م���ع  خمتلف���ة  بدرج���ات  تت�صاب���ه  اأمن���اط  اأربع���ة  وج���ود   .1

املعروفة)االأتوقراطية والدميقراطية واحلرة واملت�صاهلة( .
2. اأن النم���ط ال�صائ���د هوالنم���ط ال���ذي ي�صتخ���دم اأ�صالي���ب االإدارة العلمي���ة، وهو ي�صبه 

الدميقراطي، وقد تاله من حيث االنت�صار النمط االأبوي فاالرجتايل ثم الفردي املتع�صف.
4- درا�ســة حممد يو�ســف امل�ســيليم )1994( :بعنوان ” اأمناط القيادة يف املدار�س احلكومية يف 

دولة الكويت “
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هدف���ت الدرا�ص���ة اإىل التع���رف على منط القي���ادة ال�صائ���ع يف املدار�ص م���ن وجهة نظر 
املعلمني، والتعرف على اأثر متغري كل م���ن املنطقة التعليمية،واملرحلة التعليمية،ونوع املدر�صة 
عل���ى منط القي���ادة الذي يتبع���ه ناظر املدر�ص���ة. واتبع الباح���ث املنه���ج الو�صفي.كما طبقت 
الدرا�ص���ة على عينة من )700( معلم،ا�صتج���اب منهم )536( معلمًا، اأي بن�صبة )76%(. ومت 
بناء اأداة الدرا�صة، وهي عبارة عن )ا�صتطالع راأي( يحتوي على )26( عبارة ال�صتطالع عينة 
الدرا�ص���ة حول النمط القيادي الذي يتبعه ناظر املدر�صة. وقد تو�صلت الدرا�صة اإىل جمموعة 

من النتائج اأهمها:
1. اإن النمط القيادي ال�صائع يف املدار�ص احلكومية هو منط القيادة الدميقراطي،ويتلوه 

النمط القيادي املت�صاهل، ، واأخريًا النمط القيادي االأتوقراطي.
2. اإن معلم���ي املرحلة الثانوية هم اأكرث الفئ���ات تقديرًا للنمط القيادي الدميقراطي، يف 
ح���ني اأن معلمي املرحلة االبتدائية يرون اأن النمط ال�صائد هو النمط املت�صاهل،وقد انخف�صت 

متو�صطات اال�صتجابات بالن�صبة للنمط القيادي االأتوقراطي.
3. اأن املعلم���ني اأك���رث الفئ���ات اإدراكًا للنم���ط القي���ادي الدميقراط���ي، اأو املت�صاه���ل من 
املعلمات،ومبتو�صط���ات عالي���ة، يف حني انخف�ص���ت قيم متو�صطات اال�صتجاب���ة بالن�صبة لنمط 

القيادة االأتوقراطية.
4. اإن خربة املعلمني لي�ص لها تاأثري على االإح�صا�ص بالنمط القيادي ال�صائع يف املدر�صة.

5- درا�ســـة حممــد اآل ناجي،واحل�ســن املفيــدي )1995( :بعنـــوان ” الأمنــاط القيادية ملديري 
املدار�ــس، وعالقتهــا بالدافعية اإىل العمــل، كما يراها املعلمــون واملعلمات يف حمافظة الأح�ســاء 

التعليمية “
هدف���ت الدرا�صة اإىلدرا�صة االأمناط القيادية لدى املدار����ص، وعالقتها بدافعية االإجناز 
للمعلمني واملعلمات يف مراحل التعليم العام مبحافظة االأح�صاء التعليمية. واتبع الباحث املنهج 
الو�صفي.وتكونت عينة الدرا�صة من )168( معلم�ًا ومعلم�ة موزعي�ن على مراحل التعليم املختلفة 
)االبتدائ���ي، املتو�صطة، والثانوي( مت اختيارهم بطريق���ة ع�صوائية.وقد جمع الباحث بياناته 
م���ن خ���الل ا�صتبانتني، االأوىل لقيا�ص االأمناط القيادية، والثاني���ة لقيا�ص الدافعية اإىل العمل.
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وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج اأهمها:
اأن هن���اك عالق���ة اإيجابية ب���ني النمط الدميقراط���ي، والدافعية اإىل العم���ل، واأن هناك 
عالق���ة �صلبية ب���ني الدافعية اإىل االإجناز والنم���ط املت�صاهل واالأتوقراط���ي، اأي كلما ا�صُتخدم 

هذان النمطان تدنت الدافعية لالإجناز.
6- درا�ســة اخلطيــب واأبــو فر�ســخ )1996( :بعنـــوان ” الأمنــاط القياديــة ال�ســائدة يف جامعة 

الريموك والعلوم والتكنولوجيا الأردنية كما يراها اأع�ساء هيئة التدري�س”
هدف���ت الدرا�صة اإىل التعرف على االأمناط القيادية ال�صائدة يف جامعة الريموك والعلوم 
والتكنولوجي���ا كم���ا يراها اأع�صاء هيئة التدري�ص. واتبع الباحث���ان املنهج الو�صفي.كما �صمل�ت 
عين���ة الدرا�صة اأع�صاء هيئة التدري�ص يف جامعة الريموك والعلوم والتكنولوجيا االأردنية. وقد 
قام الباحثان با�صتخدام اأداة و�صف ال�صلوك القي�ادي التي �صممها هالبي�ن )1957( وامل�صم�اة 
((LBDQ (Leadership Behavior Description Questionnaire) بعد ترجمتها، وحتتوي 

ا�صتبانة و�صف ال�صلوك القيادي على ثالثني فقرة، منها خم�ص ع�صرة تقي�ص ال�صلوك اخلا�ص 
بو�صع اإطار للعمل، واالأخرى تقي�ص ال�صلوك اخلا�ص ببناء العالقات االجتماعية.

وتو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج اأهمها:
اهتم���ام القادة يف جامعة الريموك والعلوم والتكنولوجيا باإنتاجية اأع�صاء هيئة التدري�ص 
اأك���رث من الرتكيز على بناء العالقات االجتماعية، كما اأ�صارت الدرا�صة اإىل عدم وجود فروق 
يف درج���ة حتديد اأع�صاء الهيئات التدري�صية لالأمناط ال�صائ���دة تعزى اإىل الرتب االأكادميية، 
وذل���ك يف اإجابتهم عل���ى جمال املباداأة يف و�صع اإطار للعمل،واأ�ص���ارت الدرا�صة اإىل اأن القادة 

يولون بعد االعتبارية اأهمية وا�صحة، ويعملون على مراعاة اجلانب االإن�صاين.
7- درا�ســة حممــد ال�ســاطوح )1417 هـــ( / 1996م بعنــوان النمط القيادي لروؤ�ســاء الأق�ســام 
وعالقتــه بالــروح املعنوية لأع�ســاء هيئــة التدري�س بكليات اإعــداد املعلمني يف اململكــة العربية 

ال�سعودية.
ا�صتهدف���ت الدرا�صة التعرف على منط القيادة لروؤ�صاء االأق�صام وعالقته بالروح املعنوية 
الأع�ص���اء هيئ���ة التدري����ص بكلي���ات اإعداد املعلم���ني يف اململك���ة العربية ال�صعودي���ة من جانب، 
وم���ن جانب اآخر التعرف على مدى تاأث���ري النمط القيادي لروؤ�صاء االأق�ص���ام، والروح املعنوية 
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الأع�ص���اء هيئة التدري�ص مبتغريات الدرا�صة وهي: الرتبة العلمية والعمر واخلربة والتخ�ص�ص 
واجلن�صية.

وق���د ا�صتخدم يف تل���ك الدرا�صة املنهج الو�صف���ي التحليلي، وتكون جمتم���ع الدرا�صة من 
جمي���ع كليات اإعداد املعلمني يف اململكة العربي���ة ال�صعودية وعددها )18( كلية، ت�صم )234( 
رئي����ص ق�صم، كما ت�ص���م )1367( ع�صو هيئة تدري�ص، وكانت عين���ة الدرا�صة عبارة عن عينة 
ممثل���ة وعدده���ا )65( رئي�ص���ًا، بن�صبة )28%( من روؤ�ص���اء االأق�ص���ام، و)231( ع�صوًا بن�صبة 

)17%( من اأع�صاء هيئة التدري�ص.
وكانت اأهم النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة ما يلي:

اأن روؤ�ص���اء االأق�صام بكليات اإع���داد املعلمني باململكة العربية ال�صعودية يف ممار�صتهم   .1
لل�صلوك القيادي مييلون اإىل االهتمام باجلانب االإن�صاين اأكرث من اجلانب الوظيفي.

اأن م�صت���وى درجة ال���روح املعنوية لدى اأع�صاء هيئة التدري����ص مرتفع جتاه املوؤ�ص�صة،   .2
ويقل ذلك امل�صتوى جتاه االإدارة والزمالء.

ويف �ص���وء هذه النتائ���ج اأو�صى الباحث بتدري���ب روؤ�صاء االأق�صام عل���ى ممار�صة ال�صلوك 
القيادي، وتوجيههم اإىل زيادة االهتمام بالعالقات االإن�صانية.

8- درا�سة علي هجان )1417هـ( / 1996م بعنوان ال�سلوك القيادي لروؤ�ساء الأق�سام الأكادميية 
يف كليات املعلمني ال�سعودية كما يت�سوره روؤ�ساء الأق�سام واأع�ساوؤها.

اأجريت ه���ذه الدرا�صة بهدف معرفة واقع ال�صلوك القي���ادي لروؤ�صاء االأق�صام االأكادميية 
يف كلي���ات املعلمني ال�صعودية كما يراه روؤ�صاء االأق�ص���ام واأع�صاوؤها، وحتديد ما اإذا كانت روؤية 
االأع�ص���اء تختلف عن مثيالتها لدى روؤ�صاء االأق�صام، كما هدفت اإىل حتديد ما اإذا كانت روؤية 
كل من روؤ�صاء االأق�صام واالأع�صاء تختلف باختالف بع�ص املتغريات.وتكونت عينة الدرا�صة من 

)40( رئي�ص ق�صم، و)230( ع�صوًا يف �صبع كليات للمعلمني.
واأو�صحت نتائج الدرا�صة اأن روؤ�صاء االأق�صام االأكادميية ميار�صون ال�صلوك القيادي ببعديه 
الوظيف���ي واالإن�ص���اين، واأظهرت النتائ���ج اأي�صًا اأن روؤ�ص���اء االأق�صام و�صع���وا �صلوكهم القيادي 

ببعديه الوظيفي واالإن�صاين يف م�صتوى اأعلى من الروؤية املدركة عنهم من قبل االأع�صاء.
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ويف �صوء نتائج الدرا�صة اأو�صى الباحث بعقد اللقاءات بني روؤ�صاء االأق�صام واأع�صاء هيئة 
التدري�ص ملناق�صة امل�صوؤوليات واملهام االإدارية لروؤ�صاء االأق�صام، وكذلك و�صع معايري مو�صوعية 
تراع���ي اختيار روؤ�صاء االأق�ص���ام، كما اأو�صى الباحث ب�صرورة ت�صجيع رئي�ص الق�صم للمبادرات 

الرامية اإىل تطوير وظائف الق�صم يف جمايل تطوير البحث العلمي وخدمة املجتمع.
9- درا�ســة عبد ال�ســمد الأغربي )1997( : بعنـوان ” الأمناط القيادية ال�سائدة لدى عينة من 

مديري ووكالء مدار�س التعليم العام باملنطقة ال�سرقية يف اململكة العربية ال�سعودية “
هدفت الدرا�صة اإىل التعرف على االأمناط القيادية ملديري ووكالء مدار�ص التعليم العام، 
واتبع الباحث املنهج الو�صفي التحليلي، وقد �صملت عينة الدرا�صة على )88( مديرًا ووكياًل.

وتو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج اأهمها:
1. اأن النم���ط ال�صائد بني مديري ووكالء بع�ص مدار�ص التعليم العام هو منط امل�صاركة، 

ومنط التفوي�ص ك�صائد اأول وذلك من وجهة نظرهم.
2. اأن النم���ط القي���ادي االأ�صا�صي وامل�صان���د االأول يتبعه مدي���رو ووكالء املدار�ص الثانوية 

عك�ص النمط املتبع لدى مدير باملدار�ص االبتدائية واملتو�صطة.
10- درا�ســة قرواين )1997( :بعنـوان " النمط القيادي لدى اإدارات اجلامعات الفل�ســطينية يف 

ال�سفة الغربية واأثره على الر�سا الوظيفي للعاملني فيها من وجهة نظرهم ".
هدفت الدرا�صة اإىل التعرف عل���ى االأمناط القيادية ال�صائعة يف اجلامعات الفل�صطينية، 
والتع���رف عل���ى اأثرالنمط القيادي على الر�ص���ا الوظيفي للعاملني.وا�صتخ���دم الباحث املنهج 
الو�صفي التحليلي.ت�صمنت اأداة الدرا�صة ا�صتبانتني: االأوىل لقيا�ص االأمناط القيادية، والثانية 

لقيا�ص الر�صا الوظيفي. وقد تو�صلت الدرا�صة اإىل جمموعة من النتائج والتي من اأهمها:
1. اأن اأك���رث االأمناط القيادي���ة �صيوعًا هو النمط الت�صيبي، ث���م النمط الدميقراطي على 

ال�صبكة االإدارية
2. اأن النمط القيادي يزيد من الر�صا الوظيفي لدى العاملني.

11- درا�ســة يو�سف ال�سبل )1420هـ(  / 1999م بعنوان العالقة بني الأ�سلوب القيادي لروؤ�ساء الأق�سام 
العلمية وم�ستوى الأداء لأع�ساء هيئة التدري�س يف الكليات التقنية باململكة العربية ال�سعودية.



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

الأمناط القيادية يف اجلهاز املركزي بوزارة الرتبية والتعليم ال�شعودية، وانعكا�شاتها على تفعيل اأداء العاملني من امل�شرفني الرتبويني

102

هدف���ت هذه الدرا�صة اإىل التع���رف على العالقة بني االأ�صلوب القي���ادي لروؤ�صاء االأق�صام 
العلمي���ة وم�صتوى االأداء الوظيفي الأع�صاء هيئة التدري����ص يف الكليات التقنية باململكة العربية 
ال�صعودية.وق���د ا�صتخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي، وقام بدرا�صة جمتمع الدرا�صة كله 

دون حتديد عينة، حيث ا�صتمل على فئتني وهما:
1- فئ���ة روؤ�ص���اء االأق�صام العلمية، و�صم���ل جميع اأفراد جمتمع الدرا�ص���ة وعددهم )33( 

رئي�ص ق�صم.
2- فئ���ة اأع�صاء هيئ���ة التدري�ص و�صمل جمي���ع اأفراد جمتمع الدرا�ص���ة وعددهم )138( 

ع�صوًا.
وقد خل�ست الدرا�سة اإىل نتائج من اأهمها:

1- اأن االأ�صل���وب القي���ادي الفعلي لروؤ�صاء االأق�ص���ام العلمية يف الكلي���ات التقنية باململكة 
العربية ال�صعودية يتجه اإىل البعد االإن�صاين اأكرث من البعد الوظيفي.

2- اأن معظم روؤ�صاء االأق�صام العلمية واأع�صاء هيئة التدري�ص يف الكليات التقنية باململكة 
العربي���ة ال�صعودية ي���رون اأن االأ�صلوب القيادي الذي ينبغي اأن يك���ون بروؤ�صاء االأق�صام العلمية 

والذي ينبغي اأن يعملوا به هو االأ�صلوب القيادي الدميقراطي.
هذا وقد ختمت الدرا�صة بعدد من التو�صيات كان اأهمها:

1- االهتمام بتدريب روؤ�صاء االأق�صام العلمية، وذلك لتنمية الكفاءة الرتبوية.
2- توجيهه���م ملمار�ص���ة اأ�صاليب القيادة الرتبوية من خالل حتقي���ق التوازن بني البعدين 

االإن�صاين والوظيفي.
3-توجيهه���م وحثه���م على تطبي���ق االأ�صلوب القي���ادي ال�ص���وري وفق ما متلي���ه ال�صريعة 

االإ�صالمية.
12- درا�سة كفاية )اأبو عيدة، )2005م( بعنوان الأمناط القيادية يف اجلامعات وانعكا�سها على 

تفعيل اأداء العاملني
هدف���ت الدرا�ص���ة اإىل التع���رف عل���ى االأمن���اط القيادية الرتبوي���ة ال�صائدة ل���دى روؤ�صاء 
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االأق�ص���ام باجلامع���ات الفل�صطيني���ة يف حمافظ���ة غزة.والك�صف ع���ن اأثر متغ���ريات الدرا�صة 
)اخلربة،ال�صن،م���كان العمل( يف ت�صور اأع�صاء هيئة التدري�ص لالأمناط القيادية لدى روؤ�صاء 
االأق�ص���ام باجلامعات الفل�صطيني���ة مبحافظة غزة.والك�صف عن اأثر النم���ط القيادي الرتبوي 
ال�صائد لدى روؤ�صاءاالأق�صام باجلامعات الفل�صطينية يف حمافظة غزة على تفعيل اأداء اأع�صاء 

هيئة التدري�ص من وجهة نظرهم.
وقد اتبعت الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي الذي يحاول و�صف االأمناط القيادية لروؤ�صاء 
االأق�ص���ام يف اجلامع���ات الفل�صطيني���ة مو�ص���وع الدرا�صة، وا�صتم���ل جمتمع الدرا�ص���ة على كل 
اأع�صاء هيئة التدري�ص يف اجلامعات الفل�صطينية مبحافظة غزة )اجلامعة االإ�صالمية،جامعة 
االأزهر،جامع���ة االأق�صى،جامع���ة القد�ص املفتوحة( للعام الدرا�ص���ي )2004-2005( والبالغ 
عددهم 946 مدر�صًا اأكادمييًا من خمتلف التخ�ص�صات وامل�صتوى االأكادميي وفقًا الإح�صائيات 

اجلامعات الفل�صطينية يف حمافظة غزة.
واختارت الباحثة عين���ة الدرا�صة با�صتخدام العينة الطبقي���ة الع�صوائية، وا�صتملت عينة 
الدرا�ص���ة على )178( من اأع�صاء هيئ���ة التدري�ص فى اجلامعات الفل�صطينية مبحافظة غزة، 
اأي بن�صب���ة 18.7 % م���ن حج���م املجتم���ع االأ�صلي. قام���ت الباحث���ة ببن���اء اأداة الدرا�صة وهي 
اال�صتبانة، وتو�صلت نتائج الدرا�صة اإىل اأن النمط الدميقراطي احتل املرتبة االأوىل لدى جميع 
اأف���راد الدرا�صة بوزن ن�صبي 69.56 %، واأن النم���ط املت�صاهل احتل املرتبة الثانية بوزن ن�صبي 
51.36 %، واحتل النمط االأتوقراطي املرتبة الثالثة، واالأخرية بوزن ن�صبي 49.04 % ، وقدمت 

الدرا�صة العديد من التو�صيات من اأهمها: 
1- ت�صجي���ع القادة على امل�صي قدمًا يف ممار�ص���ة النمط الدميقراطي الرتباطه ارتباطا 
موجب���ًا بتفعي���ل اأداء املروؤو�ص���ني، واحلد م���ن ممار�صة النمط���ني االأتوقراط���ي واملت�صاهل ما 

اأمكن،وذلك الرتباطهما ال�صلبي بتفعيل اأداء املروؤو�صني.
2- رفع كفاية روؤ�صاء االأق�صام االإدارية،وم�صاعدتهم على تقبل الراأي والراأي االآخر.

3- توزيع ال�صالحيات وامل�صئوليات على املروؤو�صني، واحلر�ص على بناء مبداأ ال�صورى يف 
اتخاذ القرارات واالبتعاد عن اال�صتبداد بالراأي والتع�صب له.
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13( درا�ســة )عبــد الرحمن، 2005م( بعنوان: ال�ســلوك القيادي وعالقتــه بالقدرة على اتخاذ 
القرارات يف مواجهة بع�س املواقف ال�ساغطة لدى القياديني الرتبويني

هدف���ت التعرف اإىل م�صت���وى ال�صلوك القي���ادي وعالقته بالقدرة على اتخ���اذ القرار يف 
املواق���ف ال�صاغطةل���دى القياديني الرتبوي���ني يف حمافظتي غ���زة ،و�صمالها،واعتمد الباحث 
املنه���ج الو�صفي التحليلي، وطبق عينة الدرا�صة عل���ى )118( مدير ومديرة، واأو�صحت نتائج 
الدرا�ص���ة اأن غالبية مديري حمافظتي غزة ،و�صمالها، ميلكون م�صتويات مرتفعة من ال�صلوك 
القي���ادي، والق���درة على اتخ���اذ القرار يف املواق���ف ال�صاغطة، واأو�صت الدرا�ص���ة با�صتخدام 

الدميقراطية يف اتخاذ القرارات املرتبطة بالعمل .
14-  درا�ســة )عبــد النا�ســر وّاخــرون، 2009م( بعنــوان :اأمناط القيــادة وفعالية �ســنع القرار 

باملوؤ�س�سة، درا�سة حالة  - وحدة الربيد الولئية ب�سكرة
هدف���ت الدرا�ص���ة اإىل التع���رف على اأف�ص���ل اأمناط القي���ادة )الدميقراط���ي، املت�صاهل، 
االأوتوقراط���ي( يف �صنع القرار باملوؤ�ص�صة، من خ���الل درا�صة حالة تطبيقية على وحدة الربيد 
الوالئي���ة ب�صكرة، واعتمدت الباحثة املنه���ج الو�صفي التحليلي، ومنهج درا�صة احلالة، وتكونت 
عينة الدرا�صة من عمال وحدة الربيد الوالئية ب�صكرة التابعة ملوؤ�ص�صة بريد اجلزائر من )65( 
عامل و ولتحقيق اأهداف الدرا�صة مت ت�صميم ا�صتبانة تقي�ص اأمناط القيادة اإ�صافة اإىل قيا�ص 
م�صت���وى مقاومة العاملني للقرار وفق مقيا�ص ليكرت اخلما�صي ، ومت التحقق من �صدق وثبات 

اداة الدرا�صة حيث بلغت قيمة الثبات 0.84. وتو�صلت الدرا�صة اإىل النتائج التالية :
بل���غ منط القيادة االوتوقراطية 23% ، يف ح���ني بلغ منط القيادة الدميقراطية 66% ، اأما 
النمط املت�صاهل فقد بلغ هذا النمط 11% و وقد اأو�صحت النتائج اإيجابية النمط الدميقراطي 
على م�صتوى �صنع القرار باملوؤ�ص�صة ، وتو�صلت الدرا�صة اإىل جمموعة من التو�صيات من اأهمها: 
تعزيز النمط القيادي الدميقراطي ال�صائد باملوؤ�ص�صة واالبتعاد عن النمطني االأوتوقراطي 
واملت�صاه���ل، كما يجب على املوؤ�ص�صة اإ�صراك العامل���ني يف �صنع القرار باملوؤ�ص�صة ما اأمكن الأنه 

ي�صاهم يف تكوين العالقات االيجابية نحو القرار 
15- درا�ســة )مغاري، 2009م( بعنوان :اأمناط القيادة ال�ســائدة يف مديريــات الرتبية والتعليم 

مبحافظات غزة وعالقتها ب�سنع القرار الرتبوي من وجهة نظر العاملني بها
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هدف���ت الدرا�ص���ة اإىل التعرف على منط القي���ادة ال�صائد لدى مدي���ري الرتبية والتعليم 
مبحافظ���ات غ���زة م���ن وجهة نظر العامل���ني يف املديري���ات ، ومدى ممار�صة مدي���ري الرتبية 
والتعليم ملراحل �صنع القرار الرتبوي ، وكذلك اإىل معرفة العالقة بني اأمناط القيادة  وعملية 
�صن���ع القرار الرتبوي لدى مدي���ري الرتبية والتعليم، واتبع الباح���ث املنهج الو�صفي التحليلي 
، م���ن خ���الل اعداد ا�صتبانت���ني، احداهما لتحديد من���ط القيادة ال�صائ���دة ، واالأخرى لقيا�ص 
م���دى ممار�صة مدي���ري الرتبية والتعليم ملراحل �صنع الق���رار الرتبوي،وتكونت عينة الدرا�صة 
م���ن )180( من ن���واب مديري الرتبي���ة والتعليم ، وروؤ�ص���اء االأق�صام، وامل�صرف���ني الرتبويني ، 
واأ�صف���رت الدرا�صة عن النتائ���ج االآتية: اأن منط القيادة الدميقراطية هو النمط ال�صائد ، يليه 
النمط الرت�صلي، ثم االأوتوقراطي،ومن اأهم ما تو�صلت الدرا�صة اإليه تبادل املديرين للخربات 

االإدارية مع نظرائهم يف الدول املجاورة واملتقدمة.

الدرا�سات الأجنبية:
1- درا�ســة )Woodard, 1994(:بعنـــوان ” الأمنــاط القياديــة لــدى مديــري املدار�ــس 

الو�سطى، وعالقتها بدافعية املعلم نحو العمل “هدفت الدرا�سة اإىل:
1. حتدي���د االأمناط القيادية لدى مديري املدار�ص الو�صط���ى بوالية جورجيا يف الواليات 

املتحدة االأمريكية.
2. حتديد م�صتوى دافعية املعلم نحو العمل.

3. الك�ص���ف ع���ن العالقة بني االأمن���اط القيادية لدى مديري املدار����ص الو�صطى ودافعية 
املعلم نحو العمل.

واتب���ع الباحث املنه���ج الو�صفي،ومت تطبي���ق الدرا�صة عل���ى عينة قوامه���ا )420( معلمًا 
يعملون يف )10( مدار�ص و�صطى بوالية جورجيا يف الواليات املتحدة االأمريكية.وت�صمنت اأداة 

الدرا�صة  ا�صتبانتني:االأوىل لو�صف ال�صلوك القيادي، والثانية لقيا�ص دافعية املعلم للعمل.
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ومن اأهم ما تو�صلت الدرا�صة له:
1. وجود عالقة ارتباطية متو�صطة بني النمط القيادي ملدير املدر�صة،ودافعية املعلم نحو العمل.
2. اأعط���ت الدرا�ص���ة دالل���ة اإح�صائية اأن املعلمني يكون���ون اأكرث دافعي���ة لتطبيق اأهداف 
برنامج املدر�صة الو�صطى عندما يعملون لدى مدير له قدرة عالية يف مهارات ال�صلوك القيادي. 
3. درا�ســة )Wipps, 2001(، هدف���ت الدرا�ص���ة اإىل التع���رف على النمط القي���ادي للروؤ�صاء 
االأكادمييني، والر�صا الوظيفي لدى اأع�صاء هيئة التدري�ص بجامعة جومان )Guman(، واتبع 
الباح���ث املنهج الو�صفي .كما �صملت عينة الدرا�صة 150من اأع�صاء هيئة التدري�ص.وقد �صمم 
الباح���ث اأداة الدرا�صة،وه���ي عبارة عن ا�صتبان���ه لقيا�ص الر�صا الوظيفي لدى اأع�ســاء هيئة 

التدري�س.
وتو�سلت الدرا�سة اإىل جمموعة من النتائج من اأهمها:

1.اأن �صلطة الرئي�ص كانت �صعيفة يف حني كانت املهام وا�صحة .
2. وجود ر�صا وظيفي داخلي عايل.

3. اأن النمط الدميقراطي يزيد من الر�صا الوظيفي لدى اأع�صاء هيئة التدري�ص.
تعقيب على الدرا�سات ال�سابقة:

لق���د تبني للباحثة بعد ا�صتعرا�صها للدرا�صات ال�صابقة اأن اأمناط القيادة )الدميقراطي، 
املت�صاه���ل، االأوتوقراطي( لها دور كبري يف ر�صا العاملني اأن بع�ص تلك الدرا�صات ت�صابهت مع 
الدرا�صة احلالية يف بع�ص اجلوانب كاأمناط القيادة الثالث اأو اأداة الدرا�صة،يف حني اأن معظم 
تل���ك الدرا�صات اختلفت عن الدرا�ص���ة احلالية حيث تناولت الدرا�صات االأمناط القيادية لدى 
مدي���ري املدار�ص اأو روؤ�صاء االأق�ص���ام بالكليات ، وما متيزت به الدرا�ص���ة احلالية اأنها تناولت 

م�صريف وم�صرفات قطاع جهاز وزارة الرتبية والتعليم.
منهجية الدرا�سة:

ا�صتخدمت الباحثة املنهج الو�صفي التحليلي الذي يحاول و�صف االأمناط القيادية ملديري 
العم���وم يف اجلهاز املرك���زي بوزارة الرتبية والتعليم مو�صوع الدرا�ص���ة، ويقارن ويف�صر ويقّوم 
اأماًل يف التو�صل اإىل تعميمات ذات معنى يزيد بها ر�صيد املعرفة عن مو�صوع الدرا�صة، وهذا 
املنه���ج ينفذ من احلا�ص���ر اإىل درا�صة املا�صي لهذا املو�ص���وع دون اال�صتغراق فيه الأخذ العظة 
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والع���ربة، ثم تب�صر احلا�صر لت�صخي����ص جوانب القوة والق�صور فيه، ث���م ينفذ اإىل امل�صتقبل 
ومتطلباته واإمكانياته، ثم التنبوؤ مبا �صيوؤول اإليه اأمر مو�صوع الدرا�صة يف املراحل التالية. 

جمتمع الدرا�سة:
ا�صتم���ل جمتم���ع الدرا�صة عل���ى امل�صرف���ني الرتبوي���ني يف )15( اإدارة عامة م���ن اإدارات 
العم���وم باجلهاز املركزي ب���وزارة الرتبية والتعلي���م للعام الدرا�ص���ي )2011-2012( والبالغ 
عدده���م)207( منه���م م���ن امل�صرف���ني ، و)192( م���ن امل�صرفات،واإجم���ايل )399( م�صرفًا 

وم�صرفة موزعة وفق اجلدول رقم )1(.
جدول رقم )1(

يبني توزيع جمتمع الدرا�سة

حجم جمتمع الدرا�سة من نوع الإدارة العامةم
امل�سرفني الرتبويني )بنني(

حجم جمتمع الدرا�سة من 
امل�سرفات الرتبويات)بنات(

2225الإدارة العامة للن�ساط الطالبي1
97الإدارة العامة للموهوبني/املوهوبات2
79الإدارة العامة للبحوث3
4015الإدارة العامة للمناهج4
4026الإدارة العامة لالإ�سراف الرتبوي5
2916الإدارة العامة للرتبية اخلا�سة6
1315الإدارة العامة للتدريب7

الإدارة العامة للتعليم الأهلي 8
98والأجنبي

610الإدارة العامة للتوعية الإ�سالمية9
915الإدارة العامة للتوجيه والإر�ساد10
64الإدارة العامة لتعليم الكبريات11
810الإدارة العامة للتقومي12
10-الإدارة العامة لريا�س الأطفال13
313الإدارة العامة الختبارات والقبول14
69الإدارة العامة للجودة ال�ساملة15

207192املجموع
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عينة الدرا�سة :
اخت���ارت الباحث���ة عينة الدرا�ص���ة با�صتخدام العين���ة الع�صوائية للم�صرف���ني وامل�صرفات، 
وا�صتملت عينة الدرا�صة على )52( من امل�صرفني الرتبويني، و)79( من امل�صرفات الرتبويات 
في���االإدارات العم���وم باجلهاز املركزي ب���وزارة الرتبية والتعليم، بواقع م���ن 5 اإىل 9 م�صرف/ 
وم�صرف���ة يف كل اإدارة عامة،وبلغ العدد االإجمال للعينة)131( م�صرفًا وم�صرفة عموم، موزعة 

وفق اجلدول رقم )2(.
جدول رقم )2(

يبني توزيع عينة الدرا�سة

حجم العينة من امل�شرفن نوع االإدارة العامةم
الرتبوين )بنن(

حجم العينة من امل�شرفات 
الرتبويات )بنات(

97االإدارة العامة للن�شاط الطابي1

االإدارة العامة للموهوبن/2
45املوهوبات

46االإدارة العامة للبحوث3
32االإدارة العامة للمناهج4
57االإدارة العامة لاإ�شراف الرتبوي5
75االإدارة العامة للرتبية اخلا�شة6
26االإدارة العامة للتدريب7

االإدارة العامة للتعليم االأهلي 8
56واالأجنبي

57االإدارة العامة للتوعية االإ�شامية9
54االإدارة العامة للتوجيه واالإر�شاد10
34االإدارة العامة لتعليم الكبريات11
5--االإدارة العامة للتقومي12
6--االإدارة العامة لريا�ص االأطفال13
4--االإدارة العامة االختبارات والقبول14
5--االإدارة العامة للجودة ال�شاملة15

5279املجموع



د. �أروى علي �أخ�ضر

109جملة جامعة �ضقر�ء – �لعدد �لثالث حمرم 1436هـ - نوفمرب 2014م

اأداة الدرا�سة:
بع���د االطالع على بع����ص االأدب الرتبوي والدرا�صات ال�صابق���ة املتعلقة مب�صكلة الدرا�صة، 
وج���دت الباحث���ة اأداة منا�صبة ج���دًا ملو�صوع الدرا�صة وه���ي اال�صتبانة املعدة م���ن قبل )كفاية 
يو�ص���ف اأب���و عي���دة( ملالئمتها له���دف البحث،مع اإج���راء بع����ص التعديالت الطفيف���ة عليها، 
وتعديله���ا مب���ا يتنا�صب مع مو�صوع الدرا�صة احلالية،كتعدي���الت يف �صياغة العبارات، وحذف 
العناوي���ن الفرعية التي تو�صح نوع منط العب���ارات للمفحو�ص، تقلي�ص اأعداد العبارات، ومن 
اأج���ل التاأك���د  من �صدق االأداة مت عر�صه���ا على جمموعة من املحكم���ني والبالغ عددهم )5( 
حمكم���ني مو�صحة يف امللحق رقم )2(. وا�صتخدم معيار ليكرت اخلما�صي يف قيا�ص االإجابات 
عن فقرات اال�صتبانة  وتنح�صر االإجابات امل�صتخدمة كالتايل: )5 بدرجة كبرية جدًا، 4 بدرجة 
كب���رية، 3 بدرجة متو�صطة، 2 بدرجة قليل���ة، 1 بدرجة قليلة جدًا(، وقد ق�صمت اال�صتبانة اإىل 

ق�صمني :
 الق�صم االأول يتكون من ثالث فقرات من االأ�صئلة الدميوغرافية وهي:

ن���وع االإدارة العامةباجله���از املركزي يف وزارة الرتبية والتعليم، العمر ) اأقل من 30، من 
30- 45،اأكرب من 45(، اخلربة : )من 1-5�صنوات فاأقل، 6-10�صنوات،من11�صنة فاأكرث(.

 والق�ص���م الث���اين يتك���ون من59 فق���رة تقي�ص اأمناط القي���ادة ملديري العم���وم يف اجلهاز 
املركزي بوزارة الرتبية والتعليم.

�سدق وثبات الأداة :
- �سدق اأداة الدرا�سة:

مت التاأكد من �صدق اال�صتبيان بطريقتني:
: لالأداة  الظاهري  – ال�سدق 

للتع���رف على م���دى �ص���دق اأداة الدرا�صة يف قيا�ص م���ا و�صعت لقيا�ص���ه مت عر�صها على 
جمموعة من املحكمني،والبالغ عددهم )5( حمكمني، ويف �صوء اآرائهم قامت الباحثة باإعداد 

اأداة هذه الدرا�صة ب�صورتها النهائية.
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: لالأداة  الداخلي  الت�ساق  – �سدق 
بعد التاأكد من ال�ص���دق الظاهري الأداة الدرا�صة قامت الباحثةبتطبيقها ميدانيًا، وعلى 
بيان���ات العين���ة قام���ت الباحثة بح�صاب معام���ل االرتباط بري�ص���ون ملعرفة ال�ص���دق الداخلي 
لال�صتبان���ة، حي���ث مت ح�ص���اب معامل االرتب���اط بني درجة كل عب���ارة من عب���ارات اال�صتبانة 

بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اإليه العبارة كما تو�صح ذلك اجلداول التالية:
اجلدول رقم )3(

معامالت ارتباط بري�سون لعبارات املحور الأول بالدرجة الكلية للمحور

معامل الرتباط باملحوررقم العبارةمعامل الرتباط باملحوررقم العبارة
1**0.77831**0.583
4**0.68132**0.637
8**0.58734**0.716

11**0.76935**0.756
12**0.75740**0.628
13**0.76343**0.413
14**0.76645**0.364
22**0.37246**0.695
25**0.56248**0.309
28*0.21650**0.573

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

اجلدول رقم )4(
معامالت ارتباط بري�سون لعبارات املحور الثاين بالدرجة الكلية للمحور

معامل الرتباط باملحوررقم العبارةمعامل الرتباط باملحوررقم العبارة
2**0.53636**0.561
5**0.52841**0.479
9**0.63744**0.445

15**0.84747**0.513
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16**0.55249**0.330
23**0.45251**0.344
26**0.54152**0.663
29**0.55955**0.700
30**0.80756*0.220
33**0.53657**0.517

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

اجلدول رقم )5(

معامالت ارتباط بري�سون لعبارات املحور الثالث بالدرجة الكلية للمحور
معامل الرتباط باملحوررقم العبارةمعامل الرتباط باملحوررقم العبارة

3**0.47727**0.656
6**0.46037**0.642
7**0.30038**0.596

10**0.71139**0.702
17**0.53442**0.620
18**0.50753**0.740
19**0.48054**0.774
20**0.59558**0.678
21**0.49859**0.736
24**0.467--

يالحظ ** دال عند مستوى الداللة 0.01 فأقل. 

يت�ص���ح م���ن اجل���دول رق���م )3–5 ( اأن قيم معامل ارتب���اط كل عبارة م���ن العبارات مع 
حماوره���ا موجبة ودالة اإح�صائيًا عند م�صتوى الداللة )0.01( فاأقل اأو ) 0.05 ( فاأقل مما 

يدل على �صدق ات�صاقها مع حماورها.
ثبات اأداة الدرا�سة:

لقيا�ص مدى ثبات اأداة الدرا�صة )اال�صتبانة( ا�صتخدمت الباحثة )معادلة األفا كرونباخ( 
))Cronbach's Alpha )α(  للتاأك���د م���ن ثب���ات اأداة الدرا�ص���ة، واجلدول رق���م )4( يو�صح 

معامالت ثبات اأداة الدرا�صة.
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جدول رقم )6(
معامل األفا كرونباخ لقيا�س ثبات اأداة الدرا�سة

ثبات املحورعدد العباراتحماور اال�شتبانة
200.7826املحور االأول
200.7242املحور الثاين
190.8296املحور الثالث
590.7758الثبات العام

يت�ص���ح من اجل���دول رقم )6( اأن معامل الثبات العام عال حي���ث بلغ ) 0.7758 ( وهذا يدل 
عل���ى اأن اال�صتبان���ة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ميكن االعتم���اد عليها يف التطبيق امليداين 

للدرا�صة 
- اأ�ساليب املعاجلة الإح�سائية :

لتحقيق اأهداف الدرا�صة وحتليل البيانات التي مت جتميعها، فقد مت ا�صتخدام العديد من 
 Statistical االأ�صالي���ب االإح�صائية املنا�صبة با�صتخدام احلزم االإح�صائية للعلوم االجتماعية
Package for Social Sciences  والت���ي يرم���ز لها اخت�ص���ارًا بالرمز )SPSS(. وذلك بعد 

اأن مت ترمي���ز واإدخ���ال البيانات اإىل احلا�صب االآيل، ولتحديد ط���ول خاليا املقيا�ص اخلما�صي  
)احل���دود الدني���ا والعلي���ا( امل�صتخدم يف حم���اور الدرا�صة، مت ح�صاب امل���دى) 5-1=4(، ثم 
تق�صيم���ه على ع���دد خاليا املقيا�ص للح�صول على طول اخللي���ة ال�صحيح اأي) 5/4= 0.80(  
بع���د ذلك مت اإ�صاف���ة هذه القيمة اإىل اأقل قيم���ة يف املقيا�ص ) اأو بداي���ة املقيا�ص وهي الواحد 

ال�صحيح( وذلك لتحديد احلد االأعلى لهذه اخللية، وهكذا اأ�صبح طول اخلاليا كما ياأتي :
1 اإىل 1.80 ميثل )بدرجة قليلة جدًا( نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قيا�صه. 	•من 

1.81 اإىل 2.60 ميثل )بدرجة قليلة( نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قيا�صه. 	•من 
	•من 2.61 اإىل 3.40 ميثل )بدرجة متو�صطة( نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قيا�صه.
3.41 اإىل 4.20 ميثل )بدرجة كبرية( نحو كل عبارة باختالف املحور املراد قيا�صه. 	•من 

	•م���ن 4.21 اإىل 5.00 ميث���ل )بدرجة كب���رية جدًا( نحو كل عبارة باخت���الف املحور املراد 
قيا�صه.
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وبعد ذلك مت ح�ساب املقايي�س الإح�سائية التالية :
التك���رارات والن�صب املئوي���ة للتعرف على اخل�صائ�ص ال�صخ�صي���ة والوظيفية الأفراد   .1
عينة الدرا�صة، وحتديد ا�صتجابات اأفرادها جتاه عبارات املحاور الرئي�صة التي تت�صمنها اأداة 

الدرا�صة.
املتو�ص���ط احل�صاب���ي املوزون )املرج���ح( " Weighted Mean " وذل���ك ملعرفة مدى   .2
ارتف���اع اأو انخفا�ص ا�صتجابات اأفراد الدرا�صة عل���ى كل عبارة من عبارات متغريات الدرا�صة 

االأ�صا�صية، مع العلم باأنه يفيد يف ترتيب العبارات ح�صب اأعلى متو�صط ح�صابي موزون. 
املتو�ص���ط احل�صاب���ي " Mean " وذلك ملعرفة م���دى ارتفاع اأو انخفا����ص ا�صتجابات   .3
اأف���راد الدرا�صة عن املحاور الرئي�صة )متو�صط متو�صط���ات العبارات(، مع العلم باأنه يفيد يف 

ترتيب املحاور ح�صب اأعلى متو�صط ح�صابي.
مت ا�صتخ���دام االنح���راف املعي���اري "Standard Deviation" للتع���رف عل���ى مدى   .4
انح���راف ا�صتجابات اأفراد الدرا�ص���ة لكل عبارة من عبارات متغ���ريات الدرا�صة، ولكل حمور 
م���ن املحاور الرئي�صة عن متو�صطها احل�صابي. ويالحظ اأن االنحراف املعياري يو�صح الت�صتت 
يف ا�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة لكل عبارة من عبارات متغريات الدرا�صة، اإىل جانب املحاور 
الرئي�صة، فكلما اقرتبت قيمته من ال�صفر تركزت اال�صتجابات، وانخف�ص ت�صتتها بني املقيا�ص.

حتليل نتائج الدرا�سة:
اأوال : و�صف اأفراد الدرا�صة :

جدول رقم )7(
توزيع اأفراد الدرا�سة وفق متغري الإدارة

الن�صبةالتكراراالإدارة
1612.3االإدارة العامة للن�صاط الطالبي

96.9االإدارة العامة للموهوبات
107.7االإدارة العامة للبحوث
53.8االإدارة العامة للمناهج

129.2االإدارة العامة لالإ�صراف الرتبوي
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الن�صبةالتكراراالإدارة
129.2االإدارة العامة للرتبية اخلا�صة

86.2االإدارة العامة للتدريب
118.5االإدارة العامة للتدريب االأجنبي واالأهلي

129.2االإدارة العامة للتوعية االإ�صالمية
96.9االإدارة العامة للتوجيه واالإر�صاد
75.4االإدارة العامة لتعليم الكبريات

53.8االإدارة العامة للتقومي
64.6االإدارة العامة لريا�ص االأطفال

43.1االإدارة العامة االختبارات والقبول
43.1االإدارة العامة للجودة ال�صاملة

100%130املجموع

يت�صح من اجلدول رقم ) 7 ( اأن )16( من اأفراد الدرا�صة ميثلون ما ن�صبته 12.3% من 
اإجمايل اأفراد الدرا�صة م�صمى اإدارتهم االإدارة العامة للن�صاط الطالبي وهم الفئة االأكرث من 
اأفراد الدرا�صة، بينما )12( منهم ميثلون ما ن�صبته 9.2% من اإجمايل اأفراد الدرا�صة م�صمى 
اإدارته���م االإدارة العام���ة لالإ�صراف الرتبوي، مقابل )12( منه���م ميثلون ما ن�صبته 9.2% من 
اإجم���ايل اأفراد الدرا�ص���ة م�صمى اإدارتهم االإدارة العامة للرتبية اخلا�صة، و )6( منهم ميثلون 
ما ن�صبته 4.6% من اإجمايل اأفراد الدرا�صة م�صمى اإدارتهم االإدارة العامة لريا�ص االأطفال، و 
)5( منهم ميثلون ما ن�صبته 3.8% من اإجمايل اأفراد الدرا�صة م�صمى اإدارتهم االإدارة العامة 
للمناه���ج، و)4( منه���م ميثلون ما ن�صبت���ه 3.1% من اإجمايل اأفراد الدرا�ص���ة م�صمى اإدارتهم 

االإدارة العامة للجودة ال�صاملة. 
جدول رقم )8(

توزيع اأفراد الدرا�سة وفق متغري العمر
الن�صبةالتكرارالعمر

10.8اأقل من 30
7860.0من 30 اإىل 45

5139.2اأكرب من 45 �صنة
100%130املجموع
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يت�ص���ح م���ن اجلدول رقم )8( اأن )78( من اأفراد الدرا�صة ميثلون ما ن�صبته 60.0% من 
اإجم���ايل اأفراد الدرا�صة اأعمارهم من 30 اإىل 40 �صن���ة وهم الفئة االأكرث من اأفراد الدرا�صة، 
بينم���ا )51( منهم ميثل���ون ما ن�صبته 39.2% من اإجمايل اأف���راد الدرا�صة اأعمارهم اأكرب من 
45 �صن���ة، مقاب���ل )1( منهم ميثل ما ن�صبته 0.8% من اإجم���ايل اأفراد الدرا�صة عمره اأقل من 

30 �صنة . 
جدول رقم )9(

توزيع اأفراد الدرا�سة وفق متغري اخلربة
الن�صبةالتكراراخلربة

21.5من 1 – 5
64.6من 6 – 10

12293.8من 11 �صنة فاأكرث
100%130املجموع

يت�ص���ح م���ن اجلدول رق���م )9( اأن )122( من اأف���راد الدرا�صة ميثلون م���ا ن�صبته 93.8% من 
اإجم���ايل اأفراد الدرا�صة خربتهم م���ن 11 �صنة فاأكرث، وهم الفئة االأكرث م���ن اأفراد الدرا�صة، 
بينم���ا )6( منه���م ميثلون ما ن�صبت���ه 4.6% من اإجمايل اأفراد الدرا�ص���ة خربتهم من 6 – 10 
�صن���وات، مقابل )2( منهم ميثالن ما ن�صبته 1.5% م���ن اإجمايل اأفراد الدرا�صة خربتهم من 

1 – 5 �صنوات . 
ثانيًا : النتائج املتعلقة باأ�سئلة الدرا�سة :- 

ال�شوؤال الرئي�ص للدرا�شة: ما هي اأمناط القيادة ال�شائدة لدى مديري العموم باجلهاز 
املركزي وانعكا�شاتها على تفعيل اأداء العاملن من امل�شرفن الرتبوين ؟

1- النمط الدميقراطي
     للتع���رف عل���ى النم���ط الدميقراط���ي ال�صائد لدى مدي���ري العموم باجله���از املركزي 
وانعكا�صات���ه عل���ى تفعيل اأداء العاملني من امل�صرفني الرتبوي���ني مت ح�صاب التكرارات والن�صب 
املئوي���ة واملتو�صطات احل�صابية واالنحرافات املعيارية والرتب ال�صتجابات اأفراد الدرا�صة على 

عبارات حمور النمط الدميقراطي، وجاءت النتائج كما يو�صحها اجلدول التايل: 
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جدول رقم )10(
ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة على عبارات حمور النمط الدميقراطي مرتبة تنازليًا ح�سب 

متو�سطات املوافقة

رقم
العبارة

العبارة

درجة املوافقة التكرار
املتو�شط
احل�شابي

االنحراف
 املعياري

الرتبة الن�شبة 
%

بدرجة 
كبرية 

جداً

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
متو�شطة

بدرجة 
قليلة

بدرجة 
قليلة جداً

8

ي�شتخدم 
العبارات 

الطيبة يف 
حواره

78321163ك

4.350.9791
%60.024.68.54.62.3

32

يزيد من 
فاعلية 
العمل 

بالت�شجيع 
والتحفيز

583424104ك

4.021.1072
%44.626.218.57.73.1

1
يعمل مع 

امل�شرف بروح 
الفريق

47462665ك
3.951.0483

%36.235.420.04.63.8

34

يو�شح 
للم�شرفن 
الدور الذي 
يجب القيام 
به يف االإدارة 

العامة

45502366ك

3.941.0624
%34.638.517.74.64.6

46

يحث 
امل�شرفن 

على التعاون 
واالحرتام 

املتبادل 

483925135ك

3.861.1405
%36.930.019.210.03.8
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رقم
العبارة

العبارة

درجة املوافقة التكرار
املتو�شط
احل�شابي

االنحراف
 املعياري

الرتبة الن�شبة 
%

بدرجة 
كبرية 

جداً

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
متو�شطة

بدرجة 
قليلة

بدرجة 
قليلة جداً

35

يو�شح 
اأهداف 
االإدارة 
العامة 

و�شيا�شاتها 
للم�شرفن

423829165ك

3.741.1526
%32.329.222.312.33.8

13

يوفر املناخ 
الرتبوي 
ال�شليم 

يف االإدارة 
العامة 

للقيام باملهام 
واالأعمال 
املطلوبة 

منهم

334628176ك

3.641.1347
%25.435.421.513.14.6

4

ي�شجع 
احلاجات 

ال�شخ�شية 
للم�شرفن

304434184ك

3.601.0838
%23.133.826.213.83.1

12

يف�شح 
املجال اأمام 
امل�شرفن 
ملعرفة ما 

يتوقع منهم 

274736164ك

3.591.0479
%20.836.227.712.33.1

11

يوزع 
االأعمال 

واملهام وفقاً 
ملبداأ الكفاءة 

وتكافوؤ 
الفر�ص 

304729159ك

3.571.16810
%23.136.222.311.56.9
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رقم
العبارة

العبارة

درجة املوافقة التكرار
املتو�شط
احل�شابي

االنحراف
 املعياري

الرتبة الن�شبة 
%

بدرجة 
كبرية 

جداً

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
متو�شطة

بدرجة 
قليلة

بدرجة 
قليلة جداً

14

يعطى 
الفر�شة 
والوقت 
لتبادل 

اخلربات بن 
العاملن 
يف االإدارة 

العامة 
واالإدارات 

االأخرى

3336341611ك

3.491.23411
%25.427.726.212.38.5

43

يتيح 
الفر�شة 

للم�شرفن 
للم�شاركة 
يف الدورات 

وح�شور 
املوؤمترات 
املت�شلة 
بعملهم

1831432414ك

3.121.18512
%13.8023.833.118.510.8

40

يتعامل 
بعدالة 

ومو�شوعية 
مع امل�شرفن

%6.214.634.628.516.2

2.661.10413
819453721ك

22

ي�شع 
اقرتاحات 
امل�شرفن 
مو�شع 
التنفيذ 

617523223ك

2.621.06614
%4.613.140.024.617.7

28
يحبب العمل 

للم�شرفن

26394736ك
2.160.93815

%1.54.630.036.227.7
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رقم
العبارة

العبارة

درجة املوافقة التكرار
املتو�شط
احل�شابي

االنحراف
 املعياري

الرتبة الن�شبة 
%

بدرجة 
كبرية 

جداً

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
متو�شطة

بدرجة 
قليلة

بدرجة 
قليلة جداً

25

ي�شعى اإىل 
اإ�شراك 

امل�شرفن 
يف اتخاذ 
القرارات 

27423742ك

2.150.99216
%1.55.432.328.532.3

45

ي�شعى اإىل 
رفع الروح 

املعنوية 
للم�شرفن

66272863ك
1.951.14017

%4.64.620.821.548.5

48

يتجنب 
مواجهة 
امل�شرفن 

باأخطائهم 
اأمام 

زمائهم

57243163ك
1.921.11118

%3.85.418.523.848.5

50

يفو�ص جزءاً 
من �شلطاته 

االإدارية 
للم�شرفن 

69201580ك
1.821.19919

%4.66.915.411.561.5

31
ي�شيد 

باالأعمال 
املمتازة

55152283ك
1.671.07420

%3.83.811.516.963.8
3.090.415املتو�شط العام

م���ن خ���الل النتائج املو�صح���ة اأعاله يت�ص���ح اأن اأف���راد الدرا�ص���ة موافقون عل���ى النمط 
الدميقراط���ي ال�صائد لدى مديري العموم باجله���از املركزي ينعك�ص على تفعيل اأداء العاملني 
م���ن امل�صرفني الرتبوي���ني بدرجة متو�صطة مبتو�صط )3.09 م���ن 5.00( وهو متو�صط يقع يف 
الفئ���ة الثالثة من فئات املقيا�ص اخلما�صي )م���ن 2.61 اإىل 3.40( وهي الفئة التي ت�صري اإىل 

خيار املوافقة"بدرجة متو�صطة " بالن�صبة الأداة الدرا�صة.
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ويت�ص���ح من خ���الل النتائج املو�صحة اأعاله اأن هن���اك تفاوتًا يف موافق���ة اأفراد الدرا�صة 
عل���ى النم���ط الدميقراطي ، حيث تراوحت متو�صطات موافقته���م مابني ) 1.67 اإىل 4.35( 
وهي متو�صطات ترتاوح ما بني الفئتني االأوىل واخلام�صة من فئات املقيا�ص اخلما�صي، واللتان 
ت�صريان اإىل املوافقة ب�) درجة كبرية جدًا- بدرجة قليلة جدًا ( بالن�صبة الأداة الدرا�صة ، حيث 
يت�ص���ح من النتائ���ج اأن اأفراد الدرا�صة موافقون على اأن عبارة واحدة من النمط الدميقراطي 
بدرج���ة كب���رية جدًا تتمثل يف العبارة رقم ) 8 ( وه���ي "ي�صتخدم العبارات الطيبة يف حواره " 

مبتو�صط )4.35 من 5(.
كما يت�صح من النتائج اأن اأفراد الدرا�صة موافقون على اأن ع�صرعبارات من حمور النمط 
الدميقراط���ي بدرجة كبرية، واأبرزها تتمث���ل يف العبارات رقم )32، 1 ، 34 ، 46 ، 35( والتي 

مت ترتيبها تنازليًا ح�صب موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة كبرية كالتايل:
ج���اءت العب���ارة رقم ) 32 ( وه���ي "يزيد من فاعلي���ة العمل بالت�صجي���ع والتحفيز "   .1
باملرتبة االأوىل من حيث موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة كبرية مبتو�صط ) 4.04 من 5(.
ج���اءت العبارة رقم )1( وهي"يعمل مع امل�صرف ب���روح الفريق " باملرتبة الثانية من   .2

حيث موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة كبرية مبتو�صط )3.95 من 5(.
ج���اءت العبارة رق���م )34( وهي"يو�ص���ح للم�صرفني الدور الذي يج���ب القيام به يف   .3
االإدارة العامة " باملرتبة الثالثة من حيث موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة كبرية مبتو�صط 

)3.94 من 5(.
ج���اءت العبارة رق���م )46( وهي"يحث امل�صرفني على التع���اون واالحرتام املتبادل "   .4
باملرتبة الرابعة من حيث موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة كبرية مبتو�صط )3.86 من5(.
ج���اءت العبارة رق���م )35( وهي"يو�صح اأهداف االإدارة العام���ة و�صيا�صاتها   .5
للم�صرف���ني" باملرتبة اخلام�صة من حيث موافقة اأف���راد الدرا�صة عليها بدرجة كبرية 

مبتو�صط )3.74 من5(.
بينم���ا يت�ص���ح من النتائج اأن اأف���راد الدرا�صة موافقون على اأن ث���الث عبارات من حمور 
النم���ط الدميقراطي بدرجة متو�صطة، واأبرزها تتمثل يف العبارات رقم )43، 40 ، 22( والتي 
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مت ترتيبها تنازليًا ح�صب موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة متو�صطة كالتايل:
ج���اءت العب���ارة رقم )43( وه���ي "يتيح الفر�ص���ة للم�صرفني  امل�صارك���ة يف الدورات   .1
وح�ص���ور املوؤمترات املت�صلة بعملهم " باملرتبة االأوىل من حي���ث موافقة اأفراد الدرا�صة عليها 

بدرجة متو�صطة مبتو�صط ) 3.12 من 5 (.
ج���اءت العبارة رق���م )40( وهي"يتعامل بعدالة ومو�صوعية م���ع امل�صرفني " باملرتبة   .2

الثانية من حيث موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة متو�صطة مبتو�صط )2.66 من 5(.
جاءت العبارة رق���م )22( وهي"ي�صع اقرتاحات امل�صرفني مو�صع التنفيذ " باملرتبة   .3

الثالثة من حيث موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة متو�صطة مبتو�صط )2.62 من 5(.
 ويت�صح من النتائج اأن اأفراد الدرا�صة موافقون على اأن خم�ص عبارات من حمور النمط 
الدميقراط���ي بدرج���ة قليل���ة، وتتمث���ل يف العب���ارات رق���م )28، 25 ، 45 ، 48 ، 50( والتي مت 

ترتيبها تنازليًا ح�صب موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة قليلة كالتايل:
ج���اءت العبارة رقم )28( وهي "يحب���ب العمل للم�صرفني " باملرتبة االأوىل من حيث   .1

موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة قليلة مبتو�صط ) 2.16 من 5 (.
ج���اءت العبارة رقم )25( وهي"ي�صعى اإىل اإ�ص���راك امل�صرفني يف اتخاذ القرارات "   .2
باملرتبة الثانية من حيث موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة قليلة مبتو�صط )2.15 من 5(.
ج���اءت العبارة رقم )45( وهي"ي�صعى اإىل رفع ال���روح املعنوية للم�صرفني " باملرتبة   .3

الثالثة من حيث موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة قليلة مبتو�صط )1.95 من 5(.
جاءت العب���ارة رقم )48( وهي"يتجنب مواجه���ة امل�صرفني باأخطائهم اأمام   .4
زمالئه���م " باملرتب���ة الرابعة من حي���ث موافقة اأف���راد الدرا�صة عليه���ا بدرجة قليلة 

مبتو�صط )1.92 من5(.
جاءت العبارة رقم )50( وهي"يفو�ص جزءًا من �صلطاته االإدارية للم�صرفني"   .5
باملرتب���ة اخلام�صة م���ن حيث موافق���ة اأفراد الدرا�ص���ة عليها بدرج���ة قليلة مبتو�صط 

)1.82 من5(.
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ويت�ص���ح م���ن النتائ���ج اأن اأف���راد الدرا�ص���ة موافق���ون على اأن عب���ارة واحدة م���ن النمط 
الدميقراطي بدرجة قليلة جدًا تتمثل يف العبارة رقم ) 31 ( وهي "ي�صيد باالأعمال املمتازة " 

مبتو�صط )1.67 من 5(.
2- النمط االأوتوقراطي

للتع���رف عل���ى النم���ط االأوتوقراط���ي ال�صائ���د لدى مدي���ري العم���وم باجله���از املركزي 
وانعكا�صات���ه عل���ى تفعيل اأداء العاملني من امل�صرفني الرتبوي���ني مت ح�صاب التكرارات والن�صب 
املئوي���ة واملتو�صطات احل�صابية واالنحرافات املعيارية والرتب ال�صتجابات اأفراد الدرا�صة على 

عبارات حمور النمط االأوتوقراطي، وجاءت النتائج كما يو�صحها اجلدول التايل: 
جدول رقم )11(

ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة على عبارات حمور النمط الأوتوقراطي مرتبة تنازليًا ح�سب 
متو�سطات املوافقة

رقم
العبارة

العبارة

درجة املوافقة التكرار
املتو�شط
احل�شابي

االنحراف
 املعياري

الرتبة الن�شبة 
%

بدرجة 
كبرية 

جداً

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
متو�شطة

بدرجة 
قليلة

بدرجة 
قليلة جداً

47

يتجاهل 
ظروف 

امل�شرفن 
وال يويل 
العاقات 
االإن�شانية 
اأي اعتبار

564221101ك

4.090.9841 %43.132.316.27.70.8

33

يحر�ص 
على اأن 
يعمل 

امل�شرفون 
باأق�شى 
طاقاتهم

433931125ك

3.791.1192 %33.130.023.89.23.8
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36

ي�شدر 
اأحكاماً 

مت�شرعة 
يف حل 

امل�شكات 
القائمة

413827186ك

3.691.1873 %31.529.220.813.84.6

26

ينفرد 
باتخاذ 
قراراته 

دون 
الرجوع 

للم�شرفن

364231138ك

3.651.1664 %27.732.323.810.06.2

41

يتبع 
اأ�شلوب 
الرقابة 

ال�شديدة 
ملتابعة 

امل�شرفن

3645241411ك

3.621.2345 %27.734.618.510.88.5

44

يحد من 
م�شاركة 
امل�شرفن 

يف الندوات 
واملوؤمترات 

العلمية

4036311112ك

3.621.2596 %30.827.723.88.59.2

29

ين�شرح 
لوجود 

خافات 
بن 

امل�شرفن

353638156ك

3.611.1387 %26.927.729.211.54.6

49

يتخذ 
بع�ص 

امل�شرفن 
قنوات 
لنقل 
اأ�شرار 

زمائهم

48262510213.541.4588ك

%36.920.019.27.716.2
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56

يرف�ص 
النقد 
بكافة 
اأ�شكاله

254045137ك

3.481.0809 %19.230.834.610.05.4

23

يجادل 
لاإقناع 

ب�شاأن 
وجهة 
نظره

2048351611ك

3.381.14410 %15.436.926.912.38.5

5

يهتم 
بطريقة 
العمل 

اأكرث من 
اهتمامه 
بحاجات 
امل�شرفن

1239472111ك

3.151.07411
%9.230.036.216.28.5

51

يت�شرف 
دون 

ا�شت�شارة 
امل�شرفن

728482819ك

2.821.09812 %5.421.536.921.514.6

52

ينعزل 
يف القيام 
مبهامه 
واأعماله 

دون القيام 
بتفوي�ص 

بع�ص املهام 
للم�شرفن

919373431ك

2.551.20113 %6.914.628.526.223.8

57

يغلب 
الروتن 

على اأجواء 
العمل

1017293440ك

2.411.26214 %7.713.122.326.230.8

ينعزل عن 2
امل�شرفن

313184353ك

2.001.07815 %2.310.013.833.140.8
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55

يتقيد 
حرفياً 

بالتعليمات 
والن�شرات 

التي 
ت�شدر من 
القيادات 

العليا 
بالوزارة

19244056ك

1.920.98116 %0.86.918.530.843.1

16

يكرث من 
ا�شتخدام 
ال�شلطة 
الر�شمية 
يف اإجبار 
امل�شرفن 

الرتبوين 
على تنفيذ 
ما يكلفهم 

به من 
اأعمال

310222966ك

1.881.09017 %2.37.716.922.350.8

15

يتبع يف 
اأ�شلوبه 
ال�شغط 

والتهديد 
الإجناز 
العمل

36171985ك

1.641.02718 %2.34.613.114.665.4

9

يتعامل 
بتعاٍل 

وكربياء 
مع 

امل�شرفن

18191686ك

1.630.99719 %0.86.214.612.366.2

30

يت�شيد 
اأخطاء 

امل�شرفن 
ويحتفظ بها

25181689ك

1.580.97120 %1.53.813.812.368.5

2.900.286املتو�شط العام
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م���ن خ���الل النتائج املو�صح���ة اأعاله يت�ص���ح اأن اأف���راد الدرا�ص���ة موافقون عل���ى النمط 
االأوتوقراطي ال�صائد لدى مديري العموم باجلهاز املركزي،وينعك�ص على تفعيل اأداء العاملني 
م���ن امل�صرفني الرتبوي���ني بدرجة متو�صطة مبتو�صط )2.90 م���ن 5.00( وهو متو�صط يقع يف 
الفئ���ة الثالثة من فئات املقيا�ص اخلما�صي )م���ن 2.61 اإىل 3.40( وهي الفئة التي ت�صري اإىل 

خيار املوافقة"بدرجة متو�صطة " بالن�صبة الأداة الدرا�صة.
ويت�صح من خالل النتائج املو�صحة اأعاله اأن هناك تفاوتًا يف موافقة اأفراد الدرا�صة على 
النم���ط االأوتوقراطي ، حيث تراوحت متو�صطات موافقته���م مابني ) 1.58 اإىل 4.09( وهي 
متو�صطات ترتاوح ما بني الفئتني االأوىل والرابعة من فئات املقيا�ص اخلما�صي، واللتان ت�صريان 
اإىل املوافق���ة ب����) درجة كبرية - بدرجة قليلة جدًا( بالن�صب���ة الأداة الدرا�صة، حيث يت�صح من 
النتائ���ج اأن اأفراد الدرا�صة موافقون على ت�ص���ع عبارات من حمور النمط االأوتوقراطي بدرجة 
كب���رية، واأبرزه���ا تتمثل يف العب���ارات رقم )47، 33، 36 ، 26 ، 41( والت���ي مت ترتيبها تنازليًا 

ح�صب موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة كبرية كالتايل:
ج���اءت العب���ارة رق���م )47( وه���ي "يتجاه���ل ظ���روف امل�صرفني وال ي���ويل العالقات   .1
االإن�صاني���ة اأي اعتبار " باملرتب���ة االأوىل من حيث موافقة اأفراد الدرا�ص���ة عليها بدرجة كبرية 

مبتو�صط )4.09 من 5(.
ج���اءت العبارة رقم )33( وهي"يحر�ص على اأن يعمل امل�صرفون باأق�صى طاقاتهم "   .2
باملرتبة الثانية من حيث موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة كبرية مبتو�صط )3.79 من 5(.
ج���اءت العبارة رقم )36( وهي"ي�صدر اأحكامًا مت�صرعة يف حل امل�صكالت القائمة "   .3
باملرتبة الثالثة من حيث موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة كبرية مبتو�صط )3.69 من 5(.
ج���اءت العبارة رق���م )26( وهي"ينفرد باتخ���اذ قراراته دون الرج���وع للم�صرفني "   .4
باملرتبة الرابعة من حيث موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة كبرية مبتو�صط )3.65 من5(.
جاءت العبارة رقم )41( وهي"يتبع اأ�صلوب الرقابة ال�صديدة ملتابعة امل�صرفني   .5
اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة كبرية مبتو�صط  " باملرتبة اخلام�صة من حيث موافقة 

)3.62 من5(.
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بينم���ا يت�ص���ح من النتائج اأن اأف���راد الدرا�صة موافقون على اأن ث���الث عبارات من حمور 
النمط االأوتوقراطي بدرجة متو�صطة واأبرزها تتمثل يف العبارات رقم )23، 5 ، 51( والتي مت 

ترتيبها تنازليًا ح�صب موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة متو�صطة كالتايل:
جاءت العبارة رق���م )23( وهي "يجادل لالإقناع ب�صاأن وجهة نظره " باملرتبة االأوىل   .1

من حيث موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة متو�صطة مبتو�صط )3.38 من 5(.
ج���اءت العب���ارة رقم )5( وهي "يهت���م بطريقة العم���ل اأكرث م���ن اهتمامه بحاجات   .2
امل�صرف���ني" باملرتبة الثانية من حيث موافقة اأف���راد الدرا�صة عليها بدرجة متو�صطة مبتو�صط 

)3.15 من 5(.
ج���اءت العبارة رقم )51( وهي"يت�صرف دون ا�صت�ص���ارة امل�صرفني " باملرتبة الثالثة   .3

من حيث موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة متو�صطة مبتو�صط )2.82 من 5(.
ويت�ص���ح م���ن النتائج اأن اأفراد الدرا�ص���ة موافقون على خم�ص عب���ارات من حمور النمط 
االأوتوقراطي بدرجة قليلة، وتتمثل يف العبارات رقم )52، 57 ، 2 ، 55 ، 16( والتي مت ترتيبها 

تنازليًا ح�صب موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة قليلة كالتايل:
ج���اءت العب���ارة رق���م ) 52( وهي "ينع���زل يف القيام مبهام���ه واأعمال���ه دون القيام   .1
بتفوي����ص بع�ص امله���ام للم�صرفني "باملرتب���ة االأوىل من حي���ث موافقة اأف���راد الدرا�صة عليها 

بدرجة قليلة مبتو�صط )2.55 من 5(.
جاءت العبارة رقم )57( وهي"يغلب الروتني على اأجواء العمل " باملرتبة الثانية من   .2

حيث موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة قليلة مبتو�صط )2.41 من 5(.
جاءت العبارة رقم )2( وهي"ينعزل عن امل�صرفني " باملرتبة الثالثة من حيث موافقة   .3

اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة قليلة مبتو�صط )2.00 من 5(.
ج���اءت العبارة رقم )55( وهي"يتقيد حرفيًا بالتعليمات والن�صرات التي ت�صدر من   .4
القيادات العليا بالوزارة " باملرتبة الرابعة من حيث موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة قليلة 

مبتو�صط )1.92 من 5(.
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ج���اءت العبارة رق���م )16( وهي"يكرث م���ن ا�صتخ���دام ال�صلطة الر�صمي���ة يف اإجبار   .5
امل�صرف���ني الرتبويني على تنفيذ ما يكلفهم به من اأعمال " باملرتبة اخلام�صة من حيث موافقة 

اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة قليلة مبتو�صط )1.88 من 5(.
ويت�ص���ح من النتائ���ج اأن اأفراد الدرا�ص���ة موافقون على ثالث عب���ارات من حمور النمط 
االأوتوقراط���ي بدرج���ة قليلة ج���دًا، وتتمثل يف العب���ارات رق���م )15، 9 ، 30( والتي مت ترتيبها 

تنازليًا ح�صب موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة قليلة جدًا كالتايل:
ج���اءت العبارة رقم ) 15 ( وهي "يتبع يف اأ�صلوب���ه ال�صغط والتهديد الإجناز   .1
العم���ل "باملرتب���ة االأوىل من حي���ث موافقة اأف���راد الدرا�صة عليها بدرج���ة قليلة جدًا 

مبتو�صط )1.64 من 5(.
ج���اءت العبارة رقم )9( وهي"يتعام���ل بتعاٍل وكربياء مع امل�صرفني " باملرتبة الثانية   .2

من حيث موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة قليلة جدًا مبتو�صط )1.63 من 5(.
ج���اءت العبارة رق���م )30( وهي"يت�صيد اأخط���اء امل�صرفني ويحتفظ به���ا " باملرتبة   .3

الثالثة من حيث موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة قليلة جدًا مبتو�صط )1.58 من 5(.
3- النمط املت�ساهل

للتعرف على النم���ط املت�صاهل ال�صائد لدى مديري العموم باجلهاز املركزي وانعكا�صاته 
عل���ى تفعي���ل اأداء العامل���ني م���ن امل�صرفني الرتبوي���ني مت ح�صاب التك���رارات والن�ص���ب املئوية 
واملتو�صطات احل�صابية واالنحرافات املعيارية والرتب ال�صتجابات اأفراد الدرا�صة على عبارات 

حمور النمط املت�صاهل، وجاءت النتائج كما يو�صحها اجلدول التايل: 
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جدول رقم )12(
ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة على عبارات حمور النمط املت�ساهل مرتبة تنازليًا ح�سب 

متو�سطات املوافقة

رقم
العبارةالعبارة

درجة املوافقة التكرار
املتو�سط
احل�سابي

النحراف
الرتبة املعياري الن�سبة 

%

بدرجة 
كبرية 

جدًا

بدرجة 
كبرية

بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
قليلة

بدرجة 
قليلة جدًا

3

يبدي 
تعاونًا مع 
امل�سرفني 

اإذا ما طلب 
منه

61412152ك

4.180.9471 %46.931.516.23.81.5

21

يفو�س 
ال�سلطة 

على نطاق 
وا�سع 

للم�سرفني 
دون 

حتديد

1343412211ك

3.191.1002 %10.033.131.516.98.5

24

يحجم عن 
تقدمي 
وجهة 

نظره يف 
املو�سوعات 
املطروحة 

عند 
احلاجة

1134442219ك

2.971.1683 %8.526.233.816.914.6

38

يتهاون 
يف و�سع 

ال�سيا�سة 
املوحدة 

ل�سري عمل 
امل�سرفني

1221402730ك

2.681.2534 %9.216.230.820.823.1
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58

يدير 
اجتماعات 
امل�سرفني 

دون خطة 
اأو اأهداف 

حمددة

1219372834ك

2.591.2745 %9.214.628.521.526.2

42

يتيح 
احلرية 

للم�سرفني 
يف تنفيذ 

املهام 
املوكلة 

اإليهم دون 
رقابة

912442837ك

2.451.1956 %6.99.233.821.528.5

18

يتيح 
للم�سرف 
الفر�سة 

بعدم 
اللتزام 
باملواعيد 
الر�سمية 

للعمل

313483927ك

2.431.0037 %2.310.036.930.020.8

27

يتنازل 
عن �سلطة 

اتخاذ 
القرارات 
للم�سرفني

521323438ك

2.391.1788 %3.816.224.626.229.2

53

يتخلى 
عن دوره 

يف توجيه 
واإر�ساد 
امل�سرفني

1113352546ك

2.371.2899 %8.510.026.919.235.4
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6

يوىل 
اهتمامًا 
�سئياًل 

بحاجات 
امل�سرفني

413384431ك

2.351.04710 %3.110.029.233.823.8

10
قليل 

التاأثري يف 
امل�سرفني

713383141ك

2.341.17811 %5.410.029.223.831.5

7

ينقاد 
لطلبات 

امل�سرفني 
ال�سخ�سية

10513831-ك

2.310.92212 %-7.739.229.223.8

39

يرتك 
امل�سرفني 
يحلون 

م�ساكلهم 
لوحدهم

1014302353ك

2.271.30513 %7.710.823.117.740.8

37

يتجنب 
مواجهة 
امل�سكالت 
الإدارية 
ب�سكل عام

712333147ك

2.241.19314 %5.49.225.423.836.2

59

ي�سند 
الواجبات 
للم�سرفني 
بطريقة 

عامة

1110262756ك

2.181.29715 %8.57.720.020.843.1

54

يتجرد 
من معظم 

امل�سئوليات 
الإدارية 
مبنحها 

للم�سرفني

312292957ك

2.041.11616 %2.39.222.322.343.8



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

الأمناط القيادية يف اجلهاز املركزي بوزارة الرتبية والتعليم ال�شعودية، وانعكا�شاتها على تفعيل اأداء العاملني من امل�شرفني الرتبويني

132

20

يرتك 
املجال 

للم�سرف 
الرتبوي 
لختيار 
الأ�سلوب 

الذي 
يرغبه

19303555ك

1.971.00317 %0.86.923.126.942.3

17

يركز على 
العالقات 

الجتماعية 
دون 

الهتمام 
بالعمل

16273363ك

1.840.96318 %0.84.620.825.448.5

19

يت�ساهل مع 
امل�سرفني 
املق�سرين 

يف اأداء 
واجباتهم

15192679ك

1.640.92319 %0.83.814.620.060.8

2.440.583املتو�سط العام

من خالل النتائج املو�صحة اأعاله يت�صح اأن اأفراد الدرا�صة موافقون على النمط املت�صاهل 
ال�صائ���د لدى مديري العموم باجله���از املركزي ينعك�ص على تفعيل اأداء العاملني من امل�صرفني 
الرتبويني بدرجة قليلة مبتو�صط )2.44 من 5.00( وهو متو�صط يقع يف الفئة الثانية من فئات 
املقيا����ص اخلما�صي )من 2.61 اإىل 3.40( وهي الفئة الت���ي ت�صري اإىل خيار املوافقة"بدرجة 

قليلة " بالن�صبة الأداة الدرا�صة.
ويت�ص���ح من خ���الل النتائج املو�صحة اأعاله اأن هن���اك تفاوتًا يف موافق���ة اأفراد الدرا�صة 
على النمط املت�صاهل ال�صائد لدى مديري العموم باجلهاز املركزي وانعكا�صه على تفعيل اأداء 
العامل���ني من امل�صرفني الرتبويني، حيث تراوحت متو�صط���ات موافقتهم على النمط املت�صاهل 
ماب���ني )1.64 اإىل 4.18( وه���ي متو�صطات ترتاوح ما بني الفئت���ني االأوىل والرابعة من فئات 
املقيا�ص اخلما�صي، واللتان ت�صريان اإىل املوافقة ب�)درجة كبرية - بدرجة قليلة جدًا( بالن�صبة 



د. �أروى علي �أخ�ضر

133جملة جامعة �ضقر�ء – �لعدد �لثالث حمرم 1436هـ - نوفمرب 2014م

الأداة الدرا�ص���ة، حيث يت�صح م���ن النتائج اأن اأفراد الدرا�صة موافقون واحدة من حمور النمط 
املت�صاه���ل بدرجة كبرية، وتتمثل يف العبارة رقم )3( وهي "يب���دي تعاونًا مع امل�صرفني اإذا ما 

ُطلب منه " مبتو�صط )4.18 من 5(.
بينم���ا يت�ص���ح من النتائج اأن اأف���راد الدرا�صة موافقون على اأن ث���الث عبارات من حمور 
النم���ط املت�صاهل بدرجة متو�صط���ة، واأبرزها تتمثل يف العبارات رقم )21، 24 ، 38( والتي مت 

ترتيبها تنازليًا ح�صب موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة متو�صطة كالتايل:
ج���اءت العبارة رق���م )21( وهي "يفو����ص ال�صلطة على نطاق وا�ص���ع للم�صرفني دون   .1
حتدي���د " باملرتب���ة االأوىل من حيث موافقة اأف���راد الدرا�صة عليها بدرج���ة متو�صطة مبتو�صط 

)3.19 من 5(.
ج���اءت العب���ارة رق���م )24( وهي"يحج���م ع���ن تقدمي وجه���ة نظ���ره يف املو�صوعات   .2
املطروح���ة عن���د احلاج���ة " باملرتبة الثانية م���ن حيث موافقة اأف���راد الدرا�ص���ة عليها بدرجة 

متو�صطة مبتو�صط )2.97 من 5(.
ج���اءت العب���ارة رق���م )38( وهي"يته���اون يف و�ص���ع ال�صيا�ص���ة املوح���دة ل�صري عمل   .3
امل�صرف���ني " باملرتبة الثالثة من حيث موافق���ة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة متو�صطة مبتو�صط 

)2.68 من5(.
     ويت�ص���ح م���ن النتائ���ج اأن اأفراد الدرا�ص���ة موافقون على اأربع ع�ص���رة عبارة من حمور 
النم���ط املت�صاه���ل بدرجة قليلة، واأبرزه���ا تتمثل يف العبارات رق���م )58، 42 ، 18 ، 27 ، 53( 

والتي مت ترتيبها تنازليًا ح�صب موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة قليلة كالتايل:
ج���اءت العبارة رق���م )58( وهي "يدي���ر اجتماعات امل�صرف���ني دون خطة اأو   .1
اأه���داف حمددة "باملرتبة االأوىل من حيث موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة قليلة 

مبتو�صط )2.59 من 5(.
جاءت العبارة رقم )42( وهي"يتيح احلرية للم�صرفني يف تنفيذ املهام املوكلة اإليهم   .2
دون رقاب���ة " باملرتب���ة الثانية من حيث موافق���ة اأفراد الدرا�صة عليها بدرج���ة قليلة مبتو�صط 

)2.45 من 5(.
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ج���اءت العبارة رق���م )18( وهي"يتيح للم�ص���رف الفر�صة بعدم االلت���زام باملواعيد   .3
الر�صمية للعمل " باملرتبة الثالثة من حيث موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة قليلة مبتو�صط 

)2.43 من 5(.
ج���اءت العب���ارة رق���م )27( وهي"يتنازل عن �صلط���ة اتخاذ الق���رارات للم�صرفني "   .4
باملرتبة الرابعة من حيث موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة قليلة مبتو�صط )2.39 من 5(.
جاءت العبارة رقم )53( وهي"يتخلى عن دوره يف توجيه واإر�صاد امل�صرفني " باملرتبة   .5

اخلام�صة من حيث موافقة اأفراد الدرا�صة عليها بدرجة قليلة مبتو�صط )2.37 من 5(.
ويت�ص���ح من النتائج اأن اأفراد الدرا�صة موافقون عل���ى اأن عبارة واحدة من حمور النمط 
املت�صاه���ل بدرج���ة قليلة ج���دًا، وتتمث���ل يف العب���ارة رق���م )19( وهي"يت�صاهل م���ع امل�صرفني 

املق�صرين يف اأداء واجباتهم " مبتو�صط )1.64 من 5(.
اأهم النتائج والتو�صيات

اأهم النتائج :
اأواًل : و�صف اأفراد الدرا�صة :

اأن )16( من اأفراد الدرا�صة ميثلون ما ن�صبته 12.3% من اإجمايل اأفراد الدرا�صة م�صمى 
اإدارتهم االإدارة العامة للن�صاط الطالبي، وهم الفئة االأكرث من اأفراد الدرا�صة. 

اأن )78( م���ن اأف���راد الدرا�ص���ة ميثلون م���ا ن�صبته 60.0% م���ن اإجمايل اأف���راد الدرا�صة 
اأعمارهم من 30 اإىل 40 �صنة، وهم الفئة االأكرث من اأفراد الدرا�صة. 

اأن )122( م���ن اأف���راد الدرا�ص���ة ميثلون ما ن�صبت���ه 93.8% من اإجمايل اأف���راد الدرا�صة 
خربتهم من 11 �صنة فاأكرث، وهم الفئة االأكرث من اأفراد الدرا�صة. 

ثانيًا : النتائج املتعلقة باأ�سئلة الدرا�سة :
ال�ص���وؤال الرئي�ص للدرا�صة: ما هي اأمناط القيادة ال�صائ���دة لدى مديري العموم باجلهاز 

املركزي وانعكا�صاتها على تفعيل اأداء العاملني من امل�صرفني الرتبويني ؟
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1- النمط الدميقراطي:
اأف���راد الدرا�صة موافقون على النم���ط الدميقراطي ال�صائد لدى مديري العموم باجلهاز 

املركزي ينعك�ص على تفعيل اأداء العاملني من امل�صرفني الرتبويني بدرجة متو�صطة.
     اأف���راد الدرا�صة موافقون على اأن عبارة واحدة من النمط الدميقراطي بدرجة كبرية 

جدًا تتمثل يف "ي�صتخدم العبارات الطيبة يف حواره ".
كم���ا يت�صح من النتائج اأن اأفراد الدرا�ص���ة موافقون على ع�صر عبارات من حمور النمط 

الدميقراطي بدرجة كبرية، واأبرزها تتمثل يف:
1- يزيد من فاعلية العمل بالت�صجيع والتحفيز.

2- يعمل مع امل�صرف بروح الفريق.
3- يو�صح للم�صرفني الدور الذي يجب القيام به يف االإدارة العامة.

4- يحث امل�صرفني على التعاون واالحرتام املتبادل.
5- يو�صح اأهداف االإدارة العامة و�صيا�صاتها للم�صرفني.

اأف���راد الدرا�ص���ة موافق���ون على ث���الث عبارات من حم���ور النم���ط الدميقراطي بدرجة 
متو�صطة، واأبرزها تتمثل يف:

يتيح الفر�صة للم�صرفني للم�صاركة يف الدورات وح�صور املوؤمترات املت�صلة بعملهم.  .1
يتعامل بعدالة ومو�صوعية مع امل�صرفني.  .2

ي�صع اقرتاحات امل�صرفني مو�صع التنفيذ.  .3
اأف���راد الدرا�ص���ة موافقون على اأن خم�ص عبارات من حم���ور النمط الدميقراطي بدرجة 

قليلة وتتمثل يف:
يحبب العمل للم�صرفني.  .1

ي�صعى اإىل اإ�صراك امل�صرفني يف اتخاذ القرارات.  .2
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ي�صعى اإىل رفع الروح املعنوية للم�صرفني.  .3
يتجنب مواجهة امل�صرفني باأخطائهم اأمام زمالئهم.  .4

يفو�ص جزءًا من �صلطاته االإدارية للم�صرفني.  .5
     اأف���راد الدرا�صة موافقون على اأن عب���ارة واحدة من النمط الدميقراطي بدرجة قليلة 

جدًا تتمثل يف "ي�صيد باالأعمال املمتازة ".
2- النمط الأوتوقراطي:

اأف���راد الدرا�صة موافقون على النمط االأوتوقراط���ي ال�صائد لدى مديري العموم باجلهاز 
املركزي ينعك�ص على تفعيل اأداء العاملني من امل�صرفني الرتبويني بدرجة متو�صطة.

     اأف���راد الدرا�صة موافق���ون على اأن ت�صع عبارات من حمور النمط االأوتوقراطي بدرجة 
كبرية، واأبرزها تتمثل يف:

يتجاهل ظروف امل�صرفني وال يويل العالقات االإن�صانية اأي اعتبار.  .1
يحر�ص على اأن يعمل امل�صرفون باأق�صى طاقاتهم.  .2
ي�صدر اأحكامًا مت�صرعة يف حل امل�صكالت القائمة.  .3

ينفرد باتخاذ قراراته دون الرجوع للم�صرفني.  .4
يتبع اأ�صلوب الرقابة ال�صديدة ملتابعة امل�صرفني.  .5

اأف���راد الدرا�صة موافقون عل���ى اأن ثالث عبارات من حمور النم���ط االأوتوقراطي بدرجة 
متو�صطة، واأبرزها تتمثل يف:

يجادل لالإقناع ب�صاأن وجهة نظره.  .1
يهتم بطريقة العمل اأكرث من اهتمامه بحاجات امل�صرفني.  .2

يت�صرف دون ا�صت�صارة امل�صرفني.  .3
 اأف���راد الدرا�صة موافقون على اأن خم�ص عبارات م���ن حمور النمط االأوتوقراطي بدرجة 

قليلة وتتمثل يف:
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ينعزل يف القيام مبهامه واأعماله دون القيام بتفوي�ص بع�ص املهام للم�صرفني.  .1
يغلب الروتني على اأجواء العمل.  .2

ينعزل عن امل�صرفني.  .3
يتقيد حرفيًا بالتعليمات والن�صرات التي ت�صدر من القيادات العليا بالوزارة.  .4

يك���رث من ا�صتخ���دام ال�صلطة الر�صمي���ة يف اإجبار امل�صرفني الرتبوي���ني على تنفيذ ما   .5
يكلفهم به من اأعمال.

اأف���راد الدرا�صة موافقون عل���ى اأن ثالث عبارات من حمور النم���ط االأوتوقراطي بدرجة 
قليلة جدًا وتتمثل يف:

يتبع يف اأ�صلوبه ال�صغط والتهديد الإجناز العمل.  .1
يتعامل بتعاٍل وكربياء مع امل�صرفني.  .2

يت�صيد اأخطاء امل�صرفني ويحتفظ بها.  .3
3- النمط املت�ساهل:

اأف���راد الدرا�ص���ة موافقون عل���ى النمط املت�صاه���ل ال�صائد لدى مدي���ري العموم باجلهاز 
املركزي ينعك�ص على تفعيل اأداء العاملني من امل�صرفني الرتبويني بدرجة قليلة.

     اأف���راد الدرا�صة موافقون على واحدة من حمور النمط املت�صاهل بدرجة كبرية وتتمثل 
يف "يبدي تعاونًا مع امل�صرفني اإذا ما ُطلب منه ".

     اأف���راد الدرا�ص���ة موافق���ون عل���ى ثالث عب���ارات من حم���ور النم���ط املت�صاهل بدرجة 
متو�صطة، واأبرزها تتمثل يف:

يفو�ص ال�صلطة على نطاق وا�صع للم�صرفني دون حتديد.  .1
يحجم عن تقدمي وجهة نظره يف املو�صوعات املطروحة عند احلاجة.  .2

يتهاون يف و�صع ال�صيا�صة املوحدة ل�صري عمل امل�صرفني.  .3
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اأف���راد الدرا�صة موافقون عل���ى اأن اأربع ع�صرة عبارة من حم���ور النمط املت�صاهل بدرجة 
قليلة واأبرزها تتمثل يف:

يدير اجتماعات امل�صرفني دون خطة اأو اأهداف حمددة.  .1
يتيح احلرية للم�صرفني يف تنفيذ املهام املوكلة اإليهم دون رقابة.  .2
يتيح للم�صرف الفر�صة بعدم االلتزام باملواعيد الر�صمية للعمل.  .3

يتنازل عن �صلطة اتخاذ القرارات للم�صرفني.  .4
يتخلى عن دوره يف توجيه واإر�صاد امل�صرفني.  .5

اأف���راد الدرا�صة موافقون على اأن عبارة واحدة من حم���ور النمط املت�صاهل بدرجة قليلة 
جدًا، وتتمثل يف "يت�صاهل مع امل�صرفني املق�صرين يف اأداء واجباتهم ".

تو�سيات الدرا�سة :
1- توف���ري الدورات التدريبية وور�ص عم���ل تعمل على زيادة متتع مديري العموم باجلهاز 

املركزي لنمط القيادة الدميقراطية. 
2- زي���ادة العمل على تعزيز ثقافة القي���ادة الدميقراطية من خالل البحث يف امل�صكالت 
الت���ي حتد م���ن ممار�صة مديري العموم باجلهاز املركزي لنم���ط القيادة الدميقراطية وو�صع 

احللول املنا�صبة لها.
3- اإج���راء تقومي دوري لواق���ع ممار�صة مديري العموم باجله���از املركزي لنمط القيادة 
الدميقراطية من خالل توزيع ا�صتبانات على املروؤ�صني يف اجلهاز املركزي يف كل اإدارة عموم.
4- تهيئة البيئة املنا�صبة لتعزيز ممار�صة مديري العموم باجلهاز املركزي لنمط القيادة 

الدميقراطية.
5- من���ح مديري العموم باجله���از املركزي احلوافز املنا�صبة لتعزي���ز ممار�صتهم لنمط 

القيادة الدميقراطية، ومن اأجل رفع كفاءتهم واإنتاجيتهم.
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6- و�ص���ع املعايري واالأ�ص����ص املنا�صبة الختيارالقيادات الرتبوية حت���ى ن�صمن ارتفاع اأداء 
العاملني باجلهاز املركزي بالوزارة.

7- تاأهي���ل وتدري���ب القائمني عل���ى من�صب مدير ع���ام، وانتقاء اأف�ص���ل املر�صحني لهذا 
املن�ص���ب، بحي���ث تتوفر يف املدي���ر العام مقوم���ات ومتطلبات املدي���ر الدميقراطي من خالل 
اإ�ص���الح االختي���ار والتعيني، واأن يكون ذل���ك مبنيًا على اأ�صا�ص التو�صي���ف الوظيفي املتوفر يف 

نظام البيانات واملعلومات ب�صئون املوظفني يف جهاز الوزارة.
8- اإ�ص���الح التاأهي���ل والتدريب القيادي الذي يك���ون على راأ�ص العمل وف���ق برنامج معد 

بعناية حتت اإ�صراف موجه من قائد ذي خربة عالية ومهارة . 
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المالحق

الق�سم الأول : معلومات عامة :
يرجى التكرم باالإجابة عن ما يلي ، مبا ينطبق على حالتكم ال�صخ�صية :

1: نوع )م�صمى( االإدارة:
االإدارة................................................

2: العمر:
اأقل من 30  من 30- 45  اأكرب من 45 

3: اخلربة :
من 1-5  من6-10  من 11 فاأكرث 

ُيق�صد بالنمط القيادي يف هذه الدرا�صة :
جمموعة من ال�صمات واالإجراءات التييمار�صها املدير العام ، والتي جتعله متميزًا عن غريه يف العمل كقائد 
ترب���وي ، به���دف التاأثري على املروؤو�صني من امل�صرفني الرتبويينالجناز اأهداف االإدارة ، وقد تت�صف هذه ال�صمات 

واالإجراءات بالدميقراطية اأو الت�صلطية اأو الفو�صوية.

الق�سم الثاين : معلومات خا�سة :
ا�صتبان���ة حتدي���د اأمن���اط القيادة الرتبوية ال�صائ���دة لدى مديري العم���وم باجلهاز املركزي ب���وزارة الرتبية 

والتعليم كما يراها امل�صرفني الرتبويني:

الفق�����رةم
بدرجة

كبرية جداً

بدرجة

كبرية

بدرجة

متو�شط

بدرجة

قليلة

بدرجة

قليلة جداً

يعمل مع امل�شرفن بروح الفريق.1

ينعزل عن امل�شرفن.2

يبدى تعاوناأ مع امل�شرفيناإذا ما طلب منه.3
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الفق�����رةم
بدرجة

كبرية جداً

بدرجة

كبرية

بدرجة

متو�شط

بدرجة

قليلة

بدرجة

قليلة جداً

ي�شبع احلاجات ال�شخ�شية للم�شرفن .4

بحاجات 5 اهتمامه  اأك��رث من  العمل  بطريقة  يهتم 
امل�شرفن.

يوىل اهتماماً �شئيًا بحاجات امل�شرفن.6

ينقاد لطلبات امل�شرفينال�شخ�شية.7

ي�شتخدم العبارات الطيبة يف حواره .8

يتعامل بتعايل وكربياء مع امل�شرفن.9

قليل التاأثري فيامل�شرفن.10

مل��ب��داأ الكفاءة وتكافوؤ 11 ي��وزع االأع��م��ال وامل��ه��ام وف��ق��اً 
الفر�ص.

يف�شح املجال اأمام امل�شرفينلمعرفة ما يتوقع منهم.12

العامة 13 ف���ي���االإدارة  ال�شليم  ال��رتب��وي  امل��ن��اخ  ي��وف��ر 
للقيام باملهام واالأعمال املطلوبة منهم.

يعطى ال��ف��ر���ش��ة و ال��وق��ت ل��ت��ب��ادل اخل����ربات بن 14
العاملن فياالإدارة العامة و االإدارات االأخرى.

يتبع يف اأ�شلوبه ال�شغط والتهديد الجناز العمل.15

اإج��ب��ار 16 يف  الر�شمية  ال�شلطة  ا�شتخدام  م��ن  يكرث 
امل�شرفن الرتبوين على تنفيذ ما يكلفهم به من 

اأعمال.
االهتمام 17 دون  االجتماعية  ال��ع��اق��ات  على  ي��رك��ز 

بالعمل.
ي��ب��ال��غ يف ت��ق��دي��ر اإم��ك��ان��ي��ات امل�����ش��رف��ي��ن��واالع��ت��م��اد 

عليهم.
باملواعيد 18 االلتزام  بعدم  الفر�شة  للم�شرفن  يتيح 

الر�شمية للعمل.
يت�شاهل مع امل�شرفيناملق�شرين يف اأداء واجباتهم.19

ي������رتك امل����ج����ال ل���ل���م�������ش���رف ال�����رتب�����وي الخ���ت���ي���ار 20
االأ�شلوبالذي يرغبه.

للم�شرفن دون 21 وا�شع  ال�شلطة على نطاق  يفو�ص 
حتديد.

ي�شع اقرتاحات امل�شرفينمو�شع التنفيذ.22
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الفق�����رةم
بدرجة

كبرية جداً

بدرجة

كبرية

بدرجة

متو�شط

بدرجة

قليلة

بدرجة

قليلة جداً

يجادل لاإقناع ب�شاأن وجهة نظره.23

ي��ح��ج��م ع��ن ت��ق��دمي وج��ه��ة ن��ظ��ره يف امل��و���ش��وع��ات 24
املطروحة عند احلاجة.

ي�شعى اإىل اإ�شراك امل�شرفن يف اتخاذ القرارات.25

ينفرد باحتاد قراراته دون الرجوع للم�شرفن .26

يتنازل عن �شلطة اتخاذ القرارات للم�شرفن.27

يحبب العمل للم�شرفن .28

ين�شرح لوجود خافات بن امل�شرفن.29

يت�شيد اأخطاء امل�شرفينويحتفظ بها.30

ي�شيد باالأعمال املمتازة .31

يزيد من فاعلية العمل بالت�شجيع والتحفيز.32

يحر�ص على اأن يعمل امل�شرفينباأق�شى طاقاتهم.33

به 34 ال��ق��ي��ام  يجب  ال���ذي  ال���دور  للم�شرفن  يو�شح 
فياالإدارة العامة.

و���ش��ي��ا���ش��ات��ه��ا 35 ال���ع���ام���ة  االإدارة  اأه��������داف  ي���و����ش���ح 
للم�شرفن .

ي�شدر اأحكاماً مت�شرعة يف حل امل�شكات القائمة.36

يتجنب مواجهة امل�شكات االإدارية ب�شكل عام.37

عمل 38 ل�شري  امل���وح���دة  ال�شيا�شة  و���ش��ع  يف  ي��ت��ه��اون 
امل�شرفن.

يرتك امل�شرفينيحلون م�شاكلهم لوحدهم.39

يتعامل بعدالة ومو�شوعية مع امل�شرفن.40

يتبع اأ�شلوب الرقابة ال�شديدة ملتابعة امل�شرفون .41

املوكلة 42 امل��ه��ام  تنفيذ  يف  للم�شرفن  احل��ري��ة  يتيح 
اإليهم دون رقابة.

ال��دورات 43 يف  للم�شاركة  للم�شرفن  الفر�شة  يتيح 
وح�شوراملوؤمترات املت�شلة بعملهم.

يحد من م�شاركة امل�شرفن يف الندوات واملوؤمترات 44
العلمية.

ي�شعى اإىل رفع الروح املعنوية للم�شرفن .45

يحث امل�شرفينعلى التعاون واالحرتام املتبادل.46
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الفق�����رةم
بدرجة

كبرية جداً

بدرجة

كبرية

بدرجة

متو�شط

بدرجة

قليلة

بدرجة

قليلة جداً

للعاقات 47 ي���وىل  امل�����ش��رف��ن وال  ي��ت��ج��اه��ل ظ����روف 
االإن�شانيةاأي اعتبار.

ي��ت��ج��ن��ب م���واج���ه���ة امل�����ش��رف��ن ب��اأخ��ط��ائ��ه��م اأم����ام 48
زمائهم.

يتخذ بع�ص امل�شرفينقنوات لنقل اأ�شرار زمائهم.49

يفو�ص جزءاأ من �شلطاتهاالإداريةاإىلامل�شرفن.50

يت�شرف دون ا�شت�شارة امل�شرفن.51

ي��ن��ع��زل يف ال��ق��ي��ام مب��ه��ام��ه واأع��م��ال��ه دون ال��ق��ي��ام 52
بتفوي�ص بع�ص املهام للم�شرفن .

يتخلى عن دوره يف توجيه واإر�شادامل�شرفن.53

مبنحها 54 االإداري�����ة  امل�شئوليات  معظم  م��ن  يتجرد 
للم�شرفن.

ت�شدر 55 التي  والن�شرات  بالتعليمات  حرفياً  يتقيد 
من القيادات العليا بالوزارة.

يرف�ص النقد بكافة اأ�شكاله.56

يغلب الروتن على اأجواء العمل.57

اأه���دف 58 اأو  ي��دي��ر اج��ت��م��اع��ات��امل�����ش��رف��ي��ن��دون خ��ط��ة 
حمددة.

ي�شند الواجبات للم�شرفن بطريقة عامة.59





اأثر الإكراه على الت�سرفات القولّية يف ال�سريعة الإ�سالمية
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د. ماهر ذيب اأبو �ساوي�س
اأ�ستاذ الفقه امل�سارك بق�سم الدرا�سات الإ�سالمية، بكلية الآداب والعلوم الإن�سانّية بينبع
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ملخ�س الدرا�سة
يه���دف هذا البحث اإىل بيان اأثر االإكراه على الت�صرفات القولّية يف ال�صريعة االإ�صالمية، 
كالت�صرف���ات التي ال حتتمل الف�صخ كالنكاح، والطالق، والرجع���ة، والعتاق، واليمني، والنذر، 
واالإي���الء، والظه���ار، والت�صرف���ات القولّية الت���ي حتتمل الف�ص���خ واالإقالة من العق���ود كالبيع، 

واالإجارة، والهبة، واالإقرارات. 



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�صالم االأمتان االأكمالن على اأف�صل اخللق والر�صل، 

�صيدنا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني، ومن تبعهم باإح�صان اإىل يوم الدين، اأما بعد: 

فاإن الر�صا يعدُّ من االأمور الهامة يف ت�صرفات االإن�صان عمومًا، بجعله اأ�صا�صًا تدور عليه 
تلك الت�صرف���ات، والفقهاء جعلوه اأ�صا�صًا للعق���ود؛ الأن االأ�صل فيه قوله تعاىل:ژ ٹ  ڤ     
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ ژ   )�ص���ورة الن�ص���اء: اآية 
29(، ويقا�ص على تلك العقود جميع ت�صرفات االإن�صان القولّية منها، والفعلّية، فالر�صا �صرط 

واأ�صا�ص لتلك الت�صرفات. 

واأ�ص���ل الر�صا يف العق���ود: اأن املتعاقدين ما اجتمعا يف جمل�ص العقد اإال لكي يحقق العقد 
لكل واحد منهما رغبته، فينال االآثار املرتتبة عليه وتطيب بها نف�صه.

وك���ذا جميع م���ا ي�صدر عن االإن�صان م���ن ت�صرفات قولّية اأو فعلّية، ال ب���د فيه من الر�صا 
املطلق، ليكون االأ�صا�ص يف ذلك الت�صرف. 

ومل���ا كان الر�صا  ب�صكل عام عماًل نف�صيًا قلبيًا، واالأعمال النف�صّية م�صتورة، وهذا ال يعني 
خف���اءه مطلق���ًا، فاإنه ال بد من وج���ود ما يدل عليه ظاه���رًا حتى ميكن اأن تن���اط به االأحكام، 
وترتت���ب عليه اآثارها، فهو قبل اإظه���اره من عمل القلب، ولي�ص يف مقدور الب�صر التعرف عليه، 
فرب���ط االأحكام به غ���ري ممكن اإال اأن يظهر، ولذا اأقام ال�ص���ارع احلكيم مقامه طرقًا وو�صائل 

الإظهار الر�صا، وهي: االألفاظ، واالإ�صارة، والكتابة، واالأفعال. 

وه���ذا الر�صا له عيوب قد تف�صده، بل وقد تعدمه عن���د االإن�صان، وبه ال يكون الر�صا تامًا 
فة به، من االألفاظ، واالإ�صارة، والكتابة، واالأفعال، ومن هذه العيوب:  من حيث العالمات املعرِّ
االإك���راه، فاالإكراه من العيوب التي تعدم الر�صا عند املكَره، واملكَره يعلم اأن ما يقدم عليه من 
عق���د اأو غريه من الت�صرف���ات القولّية اأو الفعلّية، اإمنا هي �صد رغبت���ه، واأنها ال حتقق اآماله، 

فالر�صا عند املكَره منتٍف اأو لي�ص بتام. 

ويف ه���ذا البحث �صاأتناول هذا العيب من عيوب الر�ص���ا، اأال وهو االإكراه، الأبني اأثره على 
نوٍع خا�ٍص من الت�صرفات، وهي الت�صرفات القولّية. 
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وق���د اقت�صى البحث يف ه���ذه امل�صاألة اأن يكون يف مقدمة، وثالث���ة مباحث، وخامتة، على 
النحو االآتي:

املبحث الأول: التعريف بامل�سطلحات الواردة يف البحث
املطلب االأول: تعريف االإكراه

املطلب الثاين: تعريف الت�صرفات القولّية

املبحث الثاين: اأركان الإكراه و�سروطه واأنواعه
املطلب االأول: اأركان االإكراه

املطلب الثاين: �صروط االإكراه

املطلب الثالث: اأنواع االإكراه

املبحث الثالث: اأنواع الت�سرفات القولّية واأثر الإكراه عليها
املطلب االأول: الت�صرفات القولّية التي ال حتتمل الف�صخ

املطلب الثاين: الت�صرفات القولّية التي حتتمل الف�صخ

الفرع االأول: العقود والت�صرفات ال�صرعّية

الفرع الثاين: االإقرارات

اخلامتة
واهلل من وراء الق�صد، واأ�صاأل اهلل تعاىل اأن يجعل هذا العمل خال�صًا لوجهه الكرمي، اإنه 

�صميع عليم .

املبحث الأول: التعريف بامل�سطلحات الواردة يف البحث 
يت�صم���ن ه���ذا املبح���ث تعريفًا باأه���م امل�صطلح���ات ال���واردة يف البحث، وه���ي: االإكراه، 

الت�صرفات القولّية، وميكن بيان ذلك يف مطلبني على النحو االآتي: 

املطلب الأول: تعريف الإكراه
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الفرع الأول: الإكراه لغة:
االإكراه ماأخوذ من كرْهُته اأكَرهه من باب تعب، واالأ�صل فيها ال�صم ويجوز فتحها، يقال: 
ُكره���ا ب�ص���م الكاف وفتحها �صد اأحببته فه���و مكروه، والَكره بالفتح امل�صق���ة، وبال�صم القهر، 
وقي���ل بالفتح االإكراه، وبال�صم امل�صق���ة، ويقال: اأكرهته على االأمر اإكراه���ًا: حملته عليه قهرًا 
)الفيوم���ي، 1324ه�: ج2، 643( و ) الرازي، 1976: 586( ، فاالإكراه اإذًا: حمل االإن�صان على 
اأمر ال يحبه وال ير�صاه، اأي اأن االإكراه ينايف املحبة والر�صا. يقول االإمام الكا�صاين : " االإكراه 
لغ���ة: عبارة عن اإثبات الكره، والكره معنى قائم باملك���َره ينايف املحبة والر�صا، ولهذا ي�صتعمل 

كل واحد منهما يف مقابل االآخر " )الكا�صاين، 1413ه� ، ج9: 479(.

الفرع الثاين:الإكراه ا�سطالحًا:
يعدُّ مذهب احلنفية من اأكرث املذاهب الفقهّية اهتمامًا ببيان حقيقة االإكراه، ومعناه عند 
الفقهاء؛ اإذ اإن فقهاء احلنفية اأفردوا بابًا م�صتقاًل لالإكراه، وهذا بخالف املذاهب االأخرى اإذ 
ّمنت بيان معن���ى االإكراه، واأحكامه، واالآثار املرتتبة عليه، يف اأبواب الفقه االأخرى، كالبيع،  �صَ

والنكاح، والطالق، واالإقرار، وغري ذلك.

وق���د تو�صلت – بعد البحث – اإىل اأن الفقهاء على خمتلف مذاهبهم الفقهّية اجتهوا يف 
تعريف االإكراه ا�صطالحًا اإىل اجتاهني:

االجت���اه االأول: وه���و تعريف االإكراه باملعن���ى اللغوي، مبعنى اأنهم يجعل���ون املعنى اللغوّي 
لالإكراه هو املق�صود به �صرعًا، وممن ذهب اإىل هذا االجتاه: االإمام ابن حزم الظاهرّي)1(،  
واالإم���ام اب���ن الهم���ام احلنف���ّي)2(، واالإم���ام احلط���اب املالك���ّي)3(، واحلاف���ظ ابن حجر 

)1( هو االإمام علي بن اأحمد بن �صعيد بن حزم، اأبو حممد القرطبّي االأندل�صّي، الفقيه احلافظ االأ�صويّل الظاهرّي، ولد 
بقرطبة �صنة 384ه�، ُرِزَق ذكاًء مفرطًا، وذهنًا �صيااًل، وكتبًا نفي�صًة كثريًة، من اأعظمها كتابه امل�صهور املحلى، تويف 

�صنة 456ه�. ينظر: الذهبي، �صري اأعالم النبالء، ج8، �ص186
)2(  هو حممد بن عبد الواحد بن عبد احلميد، كمال الدين ال�صيوا�صّي، االأ�صويلُّ والفقيه احلنفيُّ امل�صهور، تويف عام 861 
ه�، من موؤلفاته: �صرح الهداية امل�صمى: فتح القدير، التحرير يف اأ�صول الفقه، ينظر: مفتاح ال�صعادة، ج2، �ص135، 

�صذرات الذهب، ج7، �ص298
عيني  )3( هو �صم�ص الدين اأبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرحمن الطرابل�صي املغربي، املعروف باحلطاب الرُّ
موؤلفاته:  من  954ه�،  عام  الغرب  طرابل�ص  يف  ومات  902ه�،  عام  مبكة  وا�صتهر  ولد   ، املغرب  من  اأ�صله  املالكي، 
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الع�صقاليّن)1(.

يقول االإمام ابن حزم يف تعريفه لالإكراه: “كل ما �صمي يف اللغة اإكراهًا، وُعِرَف باحل�ص 
اأنه اإكراه، كالوعيد بالقتل ممن ال يوؤمن منه اإنفاذ ما توعد به” )ابن حزم، 1994، ج9 : 258( 

ويق���ول االإمام ابن الهمام يف بيانه ملعنى االإك���راه: “حمل الغري على ما ال ير�صاه” ) ابن 
امري،  1350ه�، ج2: 206( 

واأورد االإم���ام احلطاب تعريفه بقوله: » ما يفعل مم���ا ي�صره ويوؤمله » ) احلطاب 1399ه، 
ج4: 54( وعّرفه احلافظ ابن حجر بقوله: » اإلزام الغري مبا ال يريده » ) ابن حجر الع�صقالين 

1319ه�، ج12: 311(

االجتاه الثاين: وهو تعريف االإكراه باملعنى ال�صرعّي والعريّف اخلا�ص، وهذا ما ذهب اإليه 
اأكرث العلماء:

كاالإمام ال�صرخ�صّي)2(، واالإمام الرملّي)3(، واالإمام التفتازايّن)4(.

اإمام احلرمني، حترير الكالم يف م�صائل االلتزام، هداية ال�صالك املحتاج، تفريح القلوب  قرة العني ب�صرح ورقات 
باخل�صال املكفرة ملا تقدم وما تاأخر من الذنوب، مواهب اجلليل يف �صرح خمت�صر خليل، �صرح نظم نظائر ر�صالة 

القريواين، حترير الكالم. ينظر: اجلواهر امل�صية، ج2، �ص 121، الزركلي، االأعالم، ج5، �ص218
)1(  هو احلافظ �صهاب الدين اأحمد بن علي بن حممد الكناين الع�صقالين، ولد �صنة 773 ه� مب�صر، وكان اإمامًا يف  علوٍم 
ب�صرح �صحيح  الباري  والتاريخ، تويف مب�صر �صنة 852 ه�، من موؤلفاته: فتح  والفقه  كثرية خا�صة يف علم احلديث 
البخاري، االإ�صابة يف متييز ال�صحابة، الدرر الكامنة يف اأعيان املائة الثامنة . ينظر: الفوائد البهية، ج2، �ص213، 

عمركحالة، معجم املوؤلفني، ج2، �ص22-20
)2(  - ال�صرخ�صّي:  هو االإمام حممد بن اأحمد، اأبو بكر، �صم�ص االأئمة ال�صرخ�صي، فقيه حنفي، اأ�صويّل، قا�ص، جمتهد، 
ينظر:  ال�صرخ�صي.  اأ�صول   - بال�صجن  وهو  ن�صفه  اأملى  وقد   - املب�صوط  موؤلفاته:  من  483ه�،  �صنة  بفرغانة  مات 

الذهبي، �صري اأعالم النبالء، ج5، �ص253
)3(  - الرملّي:  هو االإمام حممد بن اأحمد بن حمزة الرملّي ال�صافعي، ولد مب�صر عام 919ه�، فقيه �صافعي، توىل اإفتاء 
ال�صافعية مب�صر، تويف عام 1004ه�، من موؤلفاته: نهاية املحتاج اإىل �صرح املنهاج، الفتاوى، غاية البيان يف �صرح زبدة 

الكالم، ينظر: تاج الرتاجم، ج2، �ص215،كحالة، معجم املوؤلفني، ج8، �ص255
)4(  - هو �صعد الدين م�صعود بن عمر، الفقيه املتكلم، النظار االأ�صويل، النحوي، البالغي، املنطقي، ولد بقرية قرية 
تفتازان من مدينة ن�صا يف خرا�صان عام 722 ه�، يف اأ�صرة عريقة يف العلم، حيث كان اأبوه عاملًا وقا�صيًا، وكذا كان 
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يقول االإمام ال�صرخ�صّي يف تعريفه لالإكراه باأنه: “ ا�صم لفعل يفعله املرء بغريه، فينفي به 
ر�صاه اأو يف�صد به اختياره من غري اأن تنعدم به االأهلية يف حق املكَره اأو ي�صقط عنه اخلطاب” 

)ال�صرخ�صي1320ه�، ج7: 39(.

ويق���ول االإمام الرملّي يف تعريف���ه: “ اأن يهدد املكره قادرًا على االإك���راه بعاجل من اأنواع 
العق���اب، ُيوؤِْث���ُر العاق���ُل الأجله االإقدام على م���ا اأكره عليه وغلب على ظن���ه اأن يفعل به ما هدد 
ب���ه اإذا امتن���ع مما اأكره علي���ه” ) الرملي، 1313ه����، ج3: 282 (، ويعرفه االإم���ام التفتازايّن 
بقول���ه: “حم���ل الغري عل���ى اأن يفعل ما ال ير�ص���اه وال يخت���ار مبا�صرته لو خ���ال بنف�صه فيكون 

معدمًا للر�صا ال لالختيار”)التفتازاين، 1349ه�، ج2: 196(.

ويالحظ على هذين االجتاهني ما يلي:

اأواًل: اأن االجتاه���ني – اأي اللغ���وّي وال�صرع���ّي – يلتقيان التقاًء كاماًل من حيث اإن االإكراه 
هو: حمل ال�صخ�ص على فعٍل هو كاره له. 

ثاني���ًا: اأن جمي���ع التعاري���ف ال�صابق���ة ال تختلف فيما بينهم���ا اختالفًا كب���ريًا، بل هو من 
اختالف التنوع يف العبارة؛ فهي متفقة من حيث املعنى وامل�صمون.

ثالث���ًا: اأن جميع التعاريف ال�صابقة كان الرتكيز فيها عل���ى اأركان االإكراه، و�صروطه، وما 
يرتتب عليه من اآثار. 

واأرى ب���اأن تعري���ف االإمام ابن الهمام احلنف���ّي: » حمل الغري على م���ا ال ير�صاه » تعريفًا 
مميزًا لالأ�صباب االآتية:

اأواًل: اأنه تعريٌف خمت�صٌر، مع كونه جامعًا مانعًا لالإكراه؛ اإذ قد تناول اأركانه فقط، وهذا 

جده ووالد جده من العلماء، كان اإماما من اأئمة التحقيق والتدقيق، فقد انتهت اإليه رئا�صة العلم يف امل�صرق يف زمنه 
وفاق االأقران، وبرز يف النحو، وال�صرف، واملنطق، واملعاين، والبيان، واالأ�صول، والتف�صري، وعلم الكالم، وغريها من 
العلوم، وكان يفتي باملذهبني ال�صافعي واحلنفي، وانتهت اإليه ريا�صة احلنفية يف زمانه، حتى ويل ق�صاء احلنفية، من 
موؤلفاته: �صرح ت�صريف الزجناين، اإر�صاد الهادي، ال�صرح املخت�صر على تلخي�ص املفتاح ويعرف مبخت�صر املعاين، 
خمت�صر �صرح تلخي�ص اجلامع الكبري، احلا�صية على الك�صاف، تويف عام 791ه�. ينظر: ابن حجر، الدرر الكامنة، 

ج4، �ص350، �صذرات الذهب، ج6، �ص319
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ه���و ال�ص���اأن يف احلدود، وبذلك جتنب ما كان �صببًا لالإطالة من غري احلاجة اإليه، فهو تعريف 
جتنب فيه االخت�صار املخل، واالإطالة اململة.

ثاني���ًا: مل يح���دد يف التعري���ف و�صيل���ة معين���ًة لالإك���راه؛ الأن و�صائله متنوع���ة، ومتعددة، 
وخمتلفة، وقد تتطور من زمن الآخر. 

ثالث���ًا: جع���ل » املكَره علي���ه » �صاماًل لكل ما ال ير�ص���اه املكَره، �صواء اأكان منع���ًا ل�صيٍء اأم 
اإيجادًا له.

املطلب الثاين: تعريف الت�سرفات القولّية
يت�صمن هذا املبحث تعريفًا بالت�صرفات القولّية، وهذا ي�صتلزم بيان املق�صود بالت�صرف 

قبل ذلك، وبيان ذلك على النحو االآتي:

اأوًل: الت�سرفات لغة:
الت�صرف���ات جمع ت�صرف، والت�صرف لغة م�ص���در ت�صرف، يت�صرف، ت�صرفًا، وهو من 
ال�ص���رف، وهو يف اللغة يطلق على احليلة والتجربة، ومن قولهم: اإن فالنًا يت�صرف يف االأمور 

)اجلوهري 1292ه�، ج4: 385( و ) الزيات واآخرون )دت(، ج3: 216(.

ويطل���ق كذلك عل���ى التقلب يف االأمور، وطل���ب الك�صب، يقال: �صرفت���ه يف االأمر ت�صريفًا 
فت�ص���رف، قلبت���ه فتقلب، وا�صط���رف ت�صرفًا يف طلب الك�صب لعياله ) اب���ن منظور 1414ه�، 
ج12:90( و)الفريوزاآب���ادي 1412ه، ج3: 167(. ويطل���ق كذل���ك عل���ى التبي���ني والتو�صيح، “ 
و�صّرفن���ا االآيات “ ) �صورة االأحق���اف: 27( اأي: بيناها، وت�صريف االآيات: تبيينها، وت�صريف 
الدراهم: اإنفاقها، وت�صريف الكالم: ا�صتقاق بع�صه من بع�ص، وت�صريف الرياح: حتويلها من 

وجه اإىل وجه ) ابن منظور )د.ت.(، ج12: 91(.

ثانيًا: الت�سرفات ا�سطالحًا:
مل اأع���رث عل���ى ن�صٍّ يف كتب الفقه���اء – بعد البحث – لتعري���ٍف ا�صطالحي للت�صرفات؛ 

والذي يظهر يل – واهلل اأعلم – اأن ذلك ل�صببني:
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اأما االأول: فهو ظهور معناه، ومعرفة املق�صود منه عند اإطالق هذا امل�صطلح، فال حاجة 
للن�ص عليه وبيان مفهومه يف كتب الفقهاء.

واأم���ا ال�صبب الثاين: اأن ا�صتعمال ه���ذا امل�صطلح قد كرث يف ل�صان املتاأخرين اأكرث منه يف 
ل�صان املتقدمني. اإال اأن بع�ص الفقهاء قد عر�صوا لبيان اأق�صامه، كما هو �صنيع االإمام القرايّف 

) القرايف، 1410ه�، ج2: 110(.

واأم���ا العلم���اء املعا�صرون فقد عّرف كث���ري منهم الت�صرفات بتعريف���ات عدة، منها على 
�صبيل املثال:

- عّرفها ال�صيخ حممد اأبو زهرة بقوله: “ الت�صرف ال�صرعّي: كل ما يكون من ت�صرفات 
ال�صخ�ص القولّية، ويرتب ال�صارع عليه اأثرًا �صرعيًا ” ) اأبو زهرة، 1988: 201(

- واأورد الدكت���ور ح�صن ال�صاذيل تعريف���ًا للت�صرفات بقوله: “ما ي�صدر عن االإن�صان من 
قول اأو عمل، ويرتب عليه ال�صارع اأثرًا من االآثار، �صواء اأكان ذلك مت�صمنًا اإرادة اإن�صاء حق من 
احلقوق اأم ال، و�صواء اأكان االأثر املرتتب يف �صالح من �صدر عنه القول اأو العمل، اأم يف �صالح 

غريه، اأو كان فيه �صرر له” ) ال�صاذيل، 1997: 39(.

- وعّرفه���ا الدكتور اأحمد ف���راج باأنها: “ ما ي�صدر من ال�صخ�ص املمي���ز باإرادته قواًل اأو 
فع���اًل، ويرتب علي���ه ال�صارع نتيجة ما، وهو ي�صم���ل االلتزام والعقد؛ الأنه ق���د يكون فيه التزام 
باإن�ص���اء حق كم���ا يف الوقف والبيع والهبة، وقد يكون فيه اإ�صق���اط حق من احلقوق الثابتة كما 
يف االإبراء من الدين والتنازل عن حق ال�صفعة، وقد يكون خاليًا من كل ذلك كاليمني واالإقرار 
بح���ق �صابق، فاإن���ه اإخبار بثبوت حق ولي����ص اإن�صاء االلتزام اأو اإ�صقاط ل���ه” ) فراج، 1423ه�: 

.)141

وعرفها الدكتور هاين اجلبري باأنها: “ ما ي�صدر عن االإن�صان من االأقوال واالأعمال، مما 
يرتتب عليه حكم �صواء اأكان مري�صًا اأم ال ” ) اجلبري، 1433ه�: 45( .

ويفه���م من خ���الل التعاريف ال�صابق���ة اأن الت�صرفات: ما ي�صدر ع���ن ال�صخ�ص باإرادته، 
ويرتب عليه ال�صارع اأثرًا �صرعيًا، نقاًل اأو اإ�صقاطًا، قواًل اأو فعاًل، نافعًا لهذا ال�صخ�ص اأو �صارًا 

له. 



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

اأثر الإكراه على الت�شرفات القولّية يف ال�شريعة الإ�شالمية

166

* وه���ذه الت�صرف���ات تنق�ص���م اإىل ق�صم���ني، ت�صرف���ات قولّي���ة، وفعلّي���ة ) الزرك�ص���ي، 
1414ه�:303-300(:

- الت�شرف���ات القولي���ة: وهي الت�صرفات التي يكون من�صاأها اللفظ دون الفعل، وما يقوم 
مقامه من الكتابة واالإ�صارة. 

وهذه الت�صرفات منها ما هو متعلق باالإثبات: كاالإقرار، وال�صهادة، واليمني، ومنها ما هو 
متعلق باالأ�صرة: كالنكاح، واخللع، والطالق، ومنها ما هو التزام بالعبادات كالنذر.

- الت�شرف���ات الفعلي���ة: وهي الت�صرفات التي يكون م�صدرها عم���اًل فعليًا غري الل�صان، 
مبعنى اأنه يح�صل باالأفع���ال ال باالأقوال، كالغ�صب، والقب�ص، واالأفعال اجلنائية، وغريها من 

الت�صرفات التي تعتمد على الفعل دون القول.  

املبحث الثاين: اأركان الإكراه و�سروطه واأنواعه
يت�صمن هذا املبحث بيانًا الأركان االإكراه، و�صروطه، واأنواعه، وبيان ذلك يف ثالثة مطالب 

متعاقبة على النحو االآتي: 

املطلب الأول: اأركان الإكراه
ه: “ ثم يف االإكراه يعترب معنى يف املِكره، ومعنى  ج���اء يف املب�ص���وط لالإمام ال�صرخ�صّي ما ن�صّ

يف املَكره، ومعنى فيما اأُكِره عليه، ومعنى فيما اأُكِره به “ ) ال�صرخ�صي، )د.ت.(، ج34: 39(. 

ه���ذا الن�صُّ م���ن االإمام ال�صرخ�ص���ّي يوؤخذ من���ه اأركان االإكراه، وه���ذه االأركان ال بد من 
توفرها من اأجل احلكم بقيام االإكراه على متامه، وهي اأربعة، وبيانها كما يلي: 

اأواًل: امل�ُكره: ) ا�صم فاعل ( وهو احلامل لغريه على عمل �صيء قهرًا.

ثانيًا: امل�ُكره: ) ا�صم مفعول ( وهو ال�صخ�ص الذي ُيجرب على القيام بالفعل املكَره عليه.

ثالثًا: امل�ُكره عليه: وهو الت�صرف القويّل اأو الفعلّي الذي يقع فيه االإكراه؛ لالإتيان به.

رابعًا: امل�ُكره به: وهو نوع اأو و�صيلة التهديد الذي يوجه للمكَره؛ حلمله على تنفيذ ما اأُِمَر 
به، كالقتل، اأو القطع، اأو ال�صرب، اأو االإتالف، وغري ذلك.    
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املطلب الثاين: �سروط الإكراه
حت���ى يتحقق االإك���راه ال بد من توفر �صروٍط معينة، وهذه ال�ص���روط تتعلق باأركان االإكراه 

االأربعة التي تقدم ذكرها، وبيان هذه ال�صروط على النحو االآتي:

ال�ش���رط االأول: م���ا يتعلق بامل�ُكره: ي�صرتط يف امل�ُكره اأن يكون ق���ادرًا على اإنفاذ ما توعَد 
ب���ه؛ اإذ اإن ال�ص���رورة املوجب���ة اأو الرتخ����ص ال تتحقق اإال عن���د القدرة على اإنف���اذ ما توعد به 
)ال�صرخ�ص���ي، )د.ت.(، ج34: 39( و )بداماد اأفن���دي، 1411ه، ج2: 429( ، فلو مل يكن عند 
املك���ِره قدرة على اإنفاذ ما توعد به فاإن���ه ال يتحقق االإكراه. يقول االإمام ال�صرخ�صّي: “ املعترب 
ده به، فاإن���ه اإذا مل يكن متمكنًا من ذلك، فاإكراهه هذيان “  يف املك���ِره متكنه من اإيقاع ما هدَّ
) ال�صرخ�ص���ي، )د.ت.(،ج24: 39(. وه���ذا يتحقق عند كل م���ن كان عنده قدرة على اإنفاذ ما 
توعد به، ال فرق يف ذلك بني ال�صلطان وغريه يف قول جمهور الفقهاء: من اأ�صحاب االإمام اأبي 
حنيفة ) الكا�صاين،)د.ت.( ،ج7 : 176( و ) ال�صرخ�صي،)د.ت.( ، ج4: 39( و ) ابن عابدين، 
ج5 : 109( ، واملالكي���ة ) ال�صاوي،1412ه����، ج2: 451( و )امل���واق، 1329ه����، ج4: 315( و ) 
الون�صري�صي، 1329ه، ج98(، وال�صافعية ) النووي، 1420ه�، ج8: 58( و ) ال�صيوطي، 1403ه� 
: 203( و )الهيتمي،1402ه����، ج4: 403( و ) الرمل���ي، 1375ه، ج5: 392 ( ، واحلنابلة ) ابن 
قدام���ة، 1346ه، ج10: 353( و ) البهوتي، 1426ه�، ج3: 216(. وذهب االإمام اأبو حنيفة اإىل 
اأن االإك���راه ال يك���ون اإال من ال�صلطان ) الكا�ص���اين، )د.ت.(، ج7: 176( و ) املرغيناين، ج2: 
275( و )بدام���اد اأفن���دي، ج2: 429( ؛ الأن القدرة ال تك���ون اإال مبنعة، واملنعة لل�صلطان فقط، 
والأن غ���ري ال�صلطان ال يقدر على حتقيق ما هدد ب���ه؛ الأن امل�صتكَره ي�صتغيث بال�صلطان فيغيثه. 
وال�صحيح ما ذهب اإليه اجلمهور؛ اإذ اإن االإكراه ا�صم لفعل يفعله املرء بغريه فينتفي به ر�صاه، 
وه���ذا اإمنا يك���ون اإذا خاف املكَره حتقيق ما توعد به املكِره، ويك���ون هذا من قادر، وال�صلطان 

وغريه يف ذلك �صواء عند حتقق القدرة. 

ال�ش���رط الث���اين: ما يتعلق باملك���َره: ي�صرتط يف املكَره عدة �ص���روط حتى يتحقق االإكراه، 
وهي:

1- اأن َيغُلَب على الظن اأن ُيوِقَع امل�ُكره ما هددَّ به؛ الأنه ال ي�صري حممواًل على الفعل �صرعًا 
وطبعًا اإال بذلك ) الكا�صاين، ج7: 175( و ) ال�صرخ�صي،)د.ت.(، ج24: 39( و ) ابن قدامة، 

ج7: 384( و ) الطرابل�صي، 4102ه�:311(. 
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وينبني على هذا ال�صرط: اأنه اإذا غلب على الظن عدم اإيقاع اأو عدم قدرة املكِره ما هدد 
دَر من املكَره اأيُّ ت�صرٍف بعد زوال االإكراه.  به، فاإنه ال يتحقق االإكراه، وكذا لو �صَ

 2- اأن يعج���ز املك���َره ع���ن دفع م���ا ُهددِّ به من ه���رٍب اأو ا�صتغاث���ٍة اأو مقاوم���ٍة ونحو ذلك 
) الكا�صاين، ج7: 175( و ) الرملي، ج6: 436 ( ؛ اإذ اإن هذه احلالة التي ينعدم معها الر�صا 
للمك���َره، ويف�ص���د فيها اختياره. فلو ُهِدد املك���ِره وكان قادرًا على دفع ما ه���ددَّ به من هرٍب اأو 
ا�صتغاثٍة اأو مقاومٍة فاإنه ال يتحقق االإكراه؛ اإذ قد �صدر الت�صرف من املكَره باختياره ور�صاه. 

د به، مبعن���ى: اأن ال يزيد ت�صرفًا عن الت�ص���رف الذي اأُكِرَه  3- اأال يخال���ف املك���َره ما ُهدِّ
د به باأن زاد عليه، اأو  علي���ه، اأو ينتقَل اإىل ت�صرف اآخ���ر مل ُيكَره عليه، فاإن خالف املكَره ما ُهدِّ
انتق���ل اإىل ت�صرف اآخر مل ُيهدد به اأ�صاًل، فاإن���ه ال يتحقق االإكراه ) الكا�صاين،)د.ت.(، ج7: 
176( و ) ابن الهمام، 1998، ج8: 165( و ) الد�صوقي، 1278ه�، ج2: 367( و ) ابن قدامة، 

)د.ت.( ج7: 120 ( ؛ اإذ اإن ما خالف به �صدر عن ر�صًا واختيار منه.

ال�ش���رط الثال���ث: ما يتعلق باملكَره عليه ) وه���و الت�صرف القويّل اأو الفعلّي (: ي�صرتط يف 
املكَره عليه عدة �صروط حتى يتحقق االإكراه، وهي:

1- اأن يفع���ل املك���َره الفع���ل لداع���ي االإك���راه فق���ط، ويكون ممتنع���ًا من ه���ذا الفعل قبل 
 االإك���راه، وهذا اإما حلقه اأو حلق اآدمي اآخر اأو حلق ال�ص���رع ) الكا�صاين،)د.ت.(، ج7: 175( 
و ) ال�صرخ�صي،)د.ت.(، ج24: 218( و ) ابن عابدين،)د.ت.(، ج5: 110(، وذلك باأن يكون 
االإكراه يف الت�صرفات القولّية اأو الفعلّية حمرمًا اأ�صاًل �صرعًا، واملكَره ممتنعًا من اإيقاعها قبل 
 االإك���راه، وال���ذي يلحقه وهو حرام قبل االإكراه كبيع ماله، وم���ا يلحق غريه كاإتالف مال الغري 

) ابن عابدين،)د.ت.(، ج5: 109( و ) ال�صيوطي، )د.ت.(: 229(. 

2- اأن يك���ون املك���َره عليه معينًا، ب���اأن يكون �صيئًا واحدًا، كاأن يك���َره على طالق زوجته اأو 
على قتل �صخ�صٍ معني، اأما اإذا كان املكَره عليه �صيئني اأو اأ�صياء، كما لو قيل للمكَره اأقتل زيدًا 
اأو عم���رًا، فلي����ص باإكراه، وهذا عن���د ال�صافعية ) الن���ووي، )د.ت.(، ج8: 57( و ) ال�صربيني، 

)د.ت.( : 230( ؛ اإذ ال اإكراه مع التخيري فيما يكره عليه ال�صخ�ص.

وذه���ب احلنفية ) ال�صرخ�ص���ي، )د.ت.(، ج24: 61( و ) الطرابل�ص���ي، )د.ت.(: 312( 
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واملالكية ) ابن جزي، 1418ه� : 163( و ) ال�صاوي، )د.ت.(، ج2: 4( واحلنابلة ) البهوتي، 
)د.ت.(، ج5: 216( و ) اب���ن مفل���ح، )د.ت.( ، ج3: 145( اإىل عدم ا�صرتاط التعيني لتحقق 
االإك���راه، بل اإذا خريه بني اأمرين واأكرهه عل���ى واحد منهما، فاإن ذلك يعدُّ اإكراهًا؛ الأن املكَره 
ال مندوح���ة له عن فعل واحٍد من االأمرين اأو االأمور املكَره عليها، فيكون منعدم الر�صا، فا�صد 

االختيار فيما اختاره. 

د ب���ه اأعظم مما ُطِلب من���ه، فلي�ص باأقَل وال م�صاٍو ل���ه ) ال�صرخ�صي،  3- اأن يك���ون م���ا ُهدِّ
)د.ت.(، ج24: 68( و ) اخلر�صي1316ه�، )د.ت.( ،ج3: 76( و ) ال�صربيني، )د.ت.(، ج4: 
15( و ) البهوتي، )د.ت.(، ج3: 343( ، فلو قيل ل�صخ�صٍ اقتل نف�صك واإال قتلتك، فهذا ال يعدُّ 

اإكراهًا، ال�صتواء املكره عليه واملهدد به، واإذا ا�صتويا فقد انعدم �صرط االإكراه.

ال�ش���رط الراب���ع: م���ا يتعل���ق باملكَره ب���ه: ي�صرتط يف املك���َره به عدة �ص���روط حتى يتحقق 
االإكراه، وهي:

1- اأن يك���ون ما اأُكره به متلفًا اأو مزمنًا، اأي مما ي�صت�صر به �صررًا كبريًا، كالقتل اأو قطع 
ع�ص���و اأو ال�ص���رب ال�صديد، وغري ذلك ) ال�صرخ�ص���ي، )د.ت.(، ج34: 39( و ) ابن عابدين، 

)د.ت.(، ج5: 110 (.

 2- اأن يك���ون التهدي���د عاجاًل، فلو قيل للمكَره طلق زوجتك واإال قتلتك غدًا، فلي�ص باإكراه 
) ابن عابدين، )د.ت.(، ج5: 110( ؛ اإذ اإنه لي�ص يف الوعيد غري احلال ما يحمل على امل�صارعة 
بارتكاب الفعل، والأن العاجل اأقوى واأبلغ يف اإحداث اخلوف يف نف�ص املكَره وحمله على الفعل. 

3- اأن تك���ون الو�صيل���ة غ���ري م�صروع���ة، اأي ال يج���وز الإن�ص���اٍن اأن ي�صتخدمه���ا �صد الغري، 
كالتهديد بحرق النف�ص، اأو املال، اأوالقتل. 

وهذا ال�صرط ي�صرتطه فقه���اء احلنفية ) ابن عابدين، )د.ت.(، ج5: 110(، وال�صافعية 
)االأردبيلي،  1411ه، ج7: 112(.

ووجه���ه: اأن الو�صيلة مل���ا كان للمكِره ا�صتخدامها، ال يكون ظاملًا اإذا ا�صتخدمها؛ الأن احلق 
ثبت له فيها، ومبا اأن املكَره ا�صتحقت عليه الو�صيلة بفعله، فكاأنه ت�صبب يف ا�صتحداث �صرورته، 

فال يكون مكرهًا )االأردبيلي، 1411ه، ج7: 112(.
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وذه���ب املالكي���ة ) العدوي، 1356ه، ج4: 34( واحلنابل���ة ) البهوتي، )د.ت.(، ج4: 33( 
اإىل عدم ا�صرتاط هذا ال�صرط، فاملعترب عندهم هو ال�صرر الذي حتدثه الو�صيلة، �صواء اأكانت 
م�صروع���ة اأم غري م�صروعة؛ الأن املعت���رب يف ح�صول االإكراه، الت�ص���رر احلا�صل للمكَره، وهذا 

ال�صرر يح�صل ولو كانت الو�صيلة غري م�صروعة، وهذا القول اأرجح.

املطلب الثالث: اأنواع الإكراه
اختلف الفقه���اء يف اأنواع االإكراه، فكان لكل مذهب من املذاهب الفقهّية تق�صيم لالإكراه 
يختل���ف عن املذهب االآخر، وبع�ص هذه االأق�ص���ام متفق عليها، والذي يعنينا من ذلك: تق�صيم 
االإك���راه بالنظر ملا يرتتب م���ن اأثر �صرعّي، وهو تق�صيمه اإىل اإك���راه ملجئ وغري ملجئ، وبيان 

ذلك على النحو االآتي:

الق�شم االأول: االإكراه امللجئ ) التام (: وهو الذي ُيعدم الر�صا، وُيف�صد االختيار، ويحمل 
املك���َره على مبا�ص���رة الت�صرف املطلوب، خوفًا م���ن فوات نف�صه، اأو ع�صو م���ن اأع�صائه ونحو 
ذل���ك )الكا�صاين، )د.ت.( ج9: 479( و ) ابن عابدين، )د.ت.(، ج5: 109( و ) ال�صريازي، 

1414ه�، ج2: 78( و ) التفتازاين، )د.ت.(، ج2: 196(.

و�ُصِم���َي هذا الن���وع بامللجئ اأو التام؛ الأن املكَره ي�صبح يف يد املك���ِره كاالآلة يف يد الفاعل، 
فيف�صد اختياره بتحقق االإجلاء ) ال�صرخ�صي، )د.ت.(، ج24: 39 (.

الق�ش���م الث���اين: االإك���راه غ���ري امللجئ ) الناق�ص (: وه���و الذي ُيعدم الر�ص���ا، وال يف�صد 
االختي���ار، فهو اأقل تاأثريًا من امللجئ؛ الإم���كان ال�صرب عليه، كالتهديد فيه باحلب�ص، اأو القيد، 
اأو اإت���الف بع�ص امل���ال، اأو ال�صرب الذي ال يتلف االأع�ص���اء ) الكا�صاين، )د.ت.(، ج9: 449( 
و)الزيلعي، )د.ت.(، ج5: 181( و ) ال�صريازي، )د.ت.(، ج2: 87 ( و ) التفتازاين، )د.ت.(، 

ج2: 196( و ) ابن قدامة، )د.ت.(، ج7: 383 (.

وهذا النوع من االإكراه ُيعدم الر�صا، ولكنه ال يف�صد االختيار، وقد علل االإمام البزدوّي)1( 

)1(  - هو علي بن حممد بن احل�صني بن عبد الكرمي بن مو�صى بن جماهد، املعروف بفخر االإ�صالم البزدوّي، الفقيه، 
ر، االإمام الكبري وراء النهر، �صيخ احلنفية بعد اأخيه الكبري اأبو الي�صر حممد بن حممد بن  ث، املف�صِّ االأ�صويّل، املحدِّ
احل�صني البزدوي، تويف عام 482ه�، من موؤلفاته: املب�صوط، �صرح اجلامع الكبري، ينظر: الذهبي، �صري اأعالم النبالء، 
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عدم اإف�صاده لالختيار: لعدم اال�صطرار اإىل مبا�صرة ما اأُكِره عليه لتمكنه من ال�صرب على ما 
ُهددِّ به )البخاري، )د.ت.(، ج4: 383(.

وُيفه���م من ذل���ك اأن املكَره يف ه���ذا النوع من االإك���راه ال يف�صُد اختياره، ذل���ك اأنه عنده 
املق���درة عل���ى االإتيان وعدم���ه، لعلة القدرة يف ال�ص���رب على االأذى، اإال اإذا خ�ص���ي على نف�صه، 

وباإقدامه يكون اآخذًا بالرخ�صة.

املبحث الثالث: اأنواع الت�سرفات القولّية واأثر الإكراه عليها
يت�صم���ن هذا املبح���ث بيانًا الأن���واع الت�صرفات القولّي���ة ال�صادرة من املك���َره، وبيان اأثر 

االإكراه عليها، ويعدُّ هذا املبحث هو املق�صود الرئي�صي من الدرا�صة، وعليه فاأقول:

اإن الت�صرفات القولّية ال�صادرة عن املكَره تنق�صم اإىل ق�صمني رئي�صيني:

الق�صم االأول: الت�صرفات القولّية التي ال حتتمل الف�صخ

الق�صم الثاين: الت�صرفات القولّية التي حتتمل الف�صخ

وبيان هذين الق�صمني واأثر االإكراه عليها يف مطلبني على النحو االآتي:

املطلب االأول: الت�صرفات القولّية التي ال حتتمل الف�صخ

ُيق�ص���ُد بهذا النوع من الت�صرفات: الت�صرفات الت���ي ال حتتمل الف�صَخ بعد انعقادها، وال 
االإقال���ة، وال تتوق���ف على الر�ص���ا، كالنكاح، والط���الق، والرجعة، والعت���اق، واليمني، والنذر، 

واالإيالء، والظهار، والعفو عن الق�صا�ص. 

وقد اختلف الفقهاء يف اأثر االإكراه اإذا حتققت �صروطه على هذه الت�صرفات على قولني:

الق���ول االأول: اأن االإك���راه ال يوؤث���ر وال يعت���رب يف ه���ذه الت�صرف���ات، واأنها مت���ى �صدرت من 
ال�صخ����ص فه���ي �صحيحة، �صواء اأكان ال�صخ�ص مكرهًا اأم ال، و�ص���واء اأكان اإكراهًا ملجاأ اأم غري 
ملج���اأ فال ع���ربة بذلك، وبه قال احلنفي���ة ) ال�صرخ�ص���ي، )د.ت.(، ج24: 56 ( و ) الكا�صاين، 
)د.ت.(، ج9: 493 ( و ) الزيلعي، )د.ت.(، ج5: 178 ( و ) املرغيناين، )د.ت.(، ج3: 287(.

ج19، �ص49
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يق���ول االإم���ام ال�صرخ�ص���ّي: “ اإن ت�صرفات املكَره ق���واًل منعقدة عندن���ا، اإال اأن ما يحتمل 
الف�ص���خ منه كالبيع واالإجارة يف�ص���خ، وماال يحتمل الف�صخ منه كالط���الق والنكاح والعتاق فهو 

الزم” )ال�صرخ�صي، )د.ت.(، ج24: 56(.

القول الثاين: اأن االإكراه موؤثر ومعترب يف هذه الت�صرفات، واأنها متى �صدرت من ال�صخ�ص 
فه���ي غري �صحيحة، وباطل���ة، وبه قال: املالكية ) اخلر�صي، )د.ت.(، ج4: 33( و ) ابن ر�صد، 
1995م، ج2: 81 ( و ) الد�صوقي، )د.ت.(، ج2: 547 ( و ) القرطبي، 1356ه، ج10: 614( ، 

وال�صافعي���ة ) ال�ص���ريازي، )د.ت.(، ج2: 37 ( و ) ال�صربين���ي، )د.ت.(، ج4: 289 ( ، 
واحلنابل���ة ) البهوت���ي، )د.ت.(، ج3: 141 ( و ) ابن قدامة، 1346، ج2: 648( و ) املرداوي، 

1375ه�، ج8: 439 (.

يق���ول االإمام ابن ر�صد)1(: “ ولكن االأظهر اأن املكَره على الطالق، واإن كان موقعًا للفظ 
باختي���اره، اأن���ه ينطلق علي���ه يف ال�صرع ا�صم للمكَره لقوله تع���اىل: “ اإال من اأكره وقلبه مطمئن 

باالإميان “ ) ابن ر�صد، )د.ت.(، ج2: 81 (.

ويق���ول االإم���ام القرطب���ّي)2(: “ واأما ميني املكَره فغري الزمة ع���ن مالك “ ) القرطبي، 
)د.ت.(، ج10: 186 (

ويق���ول االإم���ام ال�صربين���ي)3(: “ وال يقع طالق املك���َره “ ) ال�صربين���ي، )د.ت.( ، ج4: 
.)289

)1(  - هو اأبو الوليد حممد بن اأحمد بن ر�صد القرطبي، ولد بقرطبة عام 520 ه�، ون�صاأ بها، در�ص الفقه والطب واملنطق 
وغريها، تويف مبراك�ص �صنة 595 ه�، من موؤلفاته: بداية املجتهد، الكليات يف الطب، خمت�صر امل�صت�صفى . ينظر: 

الذهبي، �صري اأعالم النبالء، ج21، �ص307
واعتنى  مالك،  مذهب  على  تفقه  القرطبي،  االأن�صاري  بكر  اأبي  بن  اأحمد  بن  حممد  اهلل  عبد  اأبو  االإمام  هو:   -   )2(
بالتف�صري، تويف مب�صر �صنة 671ه�، من موؤلفاته: اجلامع الأحكام القراآن الكرمي، التذكار يف اأف�صل االأذكار، التذكرة. 

ينظر: ابن فرحون، الديباج املذهب، �ص317
)3(  - هو ال�صيخ �صم�ص الدين حممد بن حممد ال�صربيني اخلطيب، كان فقيهًا مف�صرًا متكلمًا، اأجمع اأهل م�صر على 
األفاظ  معرفة  اإىل  املحتاج  مغني  موؤلفاته:  ه�، من  �صنة 977  تويف  والورع،  والزهد  والعمل  بالعلم،  وو�صفه  �صالحه 

املنهاج، ال�صراج املنري، الفتح الرباين . ينظر: �صذرات الذهب، ج 8، �ص384، معجم املوؤلفني ج8، �ص269
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ويقول االإمام البهوتي)1(: “ ومن اأُكِره على الطالق ظلمًا، مبا يوؤمل، كال�صرب واخلنق، 
وع�ص���ر ال�صاق، واحلب�ص، والغط يف املاء مع الوعيد، فطلق تبعًا لقول ُمكِرهه مل يقع طالقه” 

) البهوتي، )د.ت.(، ج3: 141(.

الأدلة:
ا�صتدل اأ�صحاب القول االأول، وهم القائلون باأن االإكراه ال يوؤثر وال يعترب يف هذا النوع من 

الت�صرفات، واأنها متى �صدرت من ال�صخ�ص فهي �صحيحة، مبا يلي:

1- عم���وم الن�صو�ص الواردة يف الت�صرفات القولّية الت���ي ال حتتمل الف�صخ كقوله تعاىل: 
» فانكح���وا م���ا طاب لكم الن�صاء » ) �صورة الن�ص���اء: 3 ( ، وقوله تعاىل: » فطلقوهن لعدتهن “ 
) �ص���ورة الط���الق: 1( ، وقوله تعاىل: » ال يوؤاخذكم اهلل باللغو يف اأميانكم، ولكن يوؤاخذكم مبا 
عقدمت االأميان » ) �صورة املائدة: 89 ( ، وقوله تعاىل: » وليوفوا نذورهم » ) �صورة احلج: 29(، 

وقوله تعاىل: » والذين يظاهرون من ن�صائهم » ) �صورة املجادلة: 15 (

وج���ه الداللة: اأن ه���ذه الن�صو�ص بعمومها تفيد وقوع الت�ص���رف القويّل الذي تت�صمنه، 
كالن���كاح، والطالق، واليمني، والن���ذر، والظهار، دون خم�ص�ص لها، فه���ي بعمومها مل تفرق 
ب���ني املكره وغريه، مما ي���دل على اأن االإكراه ال يوؤثر وال يعترب يف ه���ذه الت�صرفات، واأنها متى 
�ص���درت من ال�صخ�ص فه���ي �صحيحة، يقول االإمام الكا�صايّن: » اأما اليم���ني والنذر، باأن اأُكِره 
على اأن يوجب على نف�صه �صدقه اأو حّجًا اأو �صيئًا من وجوه القرب، والظهار واالإيالء والفيء يف 
االإي���الء: فلعمومات الن�صو�ص الواردة من هذه االأبواب ....اإىل اأن قال: والأن هذه الت�صرفات 

قولّية، واالإكراه ال يعمل يف االأقوال » ) الكا�صاين، )د.ت.( ، ج9: 503(.

ويج���اب عنه: باأن���ه ال ي�صّلم باأن 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 املكَره من ذلك، كما �صريد طرفًا منها يف 

اأدلة اأ�صحاب القول الثاين. 

اأجالء فقهاء  اإدري�ص البهوتي، ولد �صنة 1000 من الهجرة، وهو من  )1(  - هو من�صور بن يون�ص بن �صالح الدين بن 
احلنابلة، وتويف بالقاهرة �صنة 1051 ه�، من موؤلفاته: ك�صاف القناع، دقائق اأويل النهى ل�صرح املنتهى. ينظر: كحالة، 

معجم املوؤلفني، ج13، �ص22، 23
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2- قوله عليه ال�صالة وال�صالم: » كل طالق جائز اإال طالق ال�صبي واملعتوه »)1(

وج���ه الدالل���ة: اأن هذا احلديث ن�ٌص على كل طالق يقع، اإال طالق ال�صبي واملعتوه، مما 
، فاالإكراه في���ه الغ؛ الأن جميع  ي���دلُّ عل���ى اأن ط���الق املكره يقع، واإمن���ا وقع الأنه ت�صرف ق���ويلٌّ
الت�صرفات القولّية التي ال تنف�صخ يكون االإكراه فيها الغيًا ) ال�صرخ�صي، )د.ت.( ، ج24: 56( 

و ) الكا�صاين، )د.ت.( ، ج9: 493( و ) الزيلعي، )د.ت.( ، ج5: 178 (.

ويجاب عنه من وجهن:

الوج����ه االأول: اأن املق�ص����ود م����ن جواز كل طالق اإال ط����الق ال�صبي واملعتوه هو: 
كل م����ن كان قا�ص����دًا للط����الق را�صيًا ب����ه، واملكَره غ����ري را�ٍص وال نية ل����ه يف الطالق 

)القرطبي، )د.ت.( ،ج10: 614 (.

الوج���ه الث���اين: اأن املك���َره على الط���الق، واإن كان موقعًا للفظ باختي���اره، اإال اأنه 
يطلق عليه يف ال�صرع ا�صم املكَره، وقد قال تعاىل: » اإال من اأكره وقلبه مطمئن باالإميان» 

)�صورة النحل: 106 (. 

3- قول���ه عليه ال�صالة وال�صالم: : »ثالث جدهن ج���د، وهزلهن جد، النكاح، والطالق، 
والرجعة«)2(

وج���ه الدالل���ة: اأن ه���ذا احلديث يدلُّ على عدم امتناع وقوع الط���الق مع وجود ما ي�صاد 
اجلد، من الهزل، فالأن ال ميتنع الوقوع ب�صبب االإكراه اأوىل، الأنه ال ي�صاد اجلد. 

وبعبارة اأخرى: اأن فقهاء احلنفية ا�صتنبطوا من هذه احلديث قيا�ص املكره على الهازل، 
مبعن���ى: اأن ه���ذه الت�صرفات ت�صح وال تبطل مع الهزل، مع اأن���ه يعدم االختيار باحلكم، فالأن 

)1(  - اأخرجه الرتمذي يف �صننه، كتاب الطالق واللعان، باب ما جاء يف طالق املعتوه، ج3، �ص488، برقم 1191، وقال: » 
هذا حديث غريب ال نعرفه مرفوعًا اإال من حديث عطاء بن عجالن، وعطاء بن عجالن �صعيف ذاهب احلديث »

)2(  - اأخرجه اأبو داود يف �صننه، كتاب الطالق، باب يف الطالق على الهزل، ج2، �ص259، برقم 2194، والرتمذي يف 
» هذا  وقال:  برقم 1184،  الطالق، ج3، �ص482،  والهزل يف  اجلدِّ  ما جاء يف  باب  واللعان،  الطالق  كتاب  �صننه، 
حديث ح�صن غريب »، وابن ماجه يف �صننه، كتاب الطالق، باب من طلَّق اأو نكح اأو راجع العبًا، ج1، �ص658، برقم 

2039
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ال يبط���ل مب���ا ال يعدم االختيار – وهو االإك���راه – اأوىل، يقول االإمام الكا�ص���ايّن: “الأن الفائت 
باالإك���راه لي�ص اإال الر�صا طبعًا، واأنه لي�ص ب�صرط لوقوع الطالق، فاإن طالق الهازل واقع ولي�ص 

برا�ٍص طبعًا” )الكا�صاين، )د.ت.(، ج9: 493 (.

ويج���اب عن���ه: ب���اأن قيا�ص املكَره عل���ى الهازل قيا�ص م���ع الفارق؛ اإذ اإن اله���ازل قد طلق 
وه���و راغ���ب ورا�ص بالتكلم والتلفظ ب���ه، اإال اأنه ال يدرك ما يرتتب على ذل���ك، فهو اأقرب اإىل 

امل�صتهزئ والالعب، وهذا ينا�صبه التغليظ يف احلكم مبا يرتتب على ذلك.

واأم���ا املكَره  فقد طلق وهو غري راغ���ب وال را�ص بالتكلم والتلفظ به، ولي�ص مب�صتهزئ وال 
الع���ب، واإمن���ا ق�صد دفع ما ترتب عليه م���ن اأذى و�صرر، فنا�صب اعتب���ار ذلك االإكراه، وعدم 

اعتبار ذلك الت�صرف �صحيحًا.

: الطالق،  4- ق���ول عم���ر ب���ن اخلطاب ر�ص���ي اهلل عن���ه: » اأربع جائ���زات اإذا تكلم به���نَّ
والنكاح، والعتاق، والنذر »)1(

وج���ه الدالل���ة: اأن ه���ذا االأثر ع���ن عمر بن اخلطاب ر�ص���ي اهلل عنه ي���دل بعمومه على 
وق���وع هذه الت�صرفات القولّية مبجرد التلفظ بها، وهي: الن���كاح، والطالق، والعتاق، والنذر، 
والظه���ار، دون ف���رٍق بني املك���ره وغريه، مما ي���دل على اأن االإك���راه ال يوؤث���ر وال يعترب يف هذه 

الت�صرفات، واأنها متى �صدرت من ال�صخ�ص فهي �صحيحة.

ويجاب عنه: باأنه ال ي�صّلم باأنه عام باٍق على عمومه، بل وردت ن�صو�ٌص كثريٌة و�صحيحٌة 
تدل على تخ�صي�ص املكَره من ذلك، كما �صيورد طرفًا منها يف اأدلة اأ�صحاب القول الثاين. 

5- اأن املكَره على الت�صرفات القولّية التي ال حتتمل الف�صَخ بعد انعقادها، وال االإقالة، وال 
َد املُكَره اإيقاعها يف حال اأهليته؛ اإذ اإنه عندما تعّر�ص لالإكراه اختار  تتوق���ف على الر�صا، َق�صَ
اأه���ون ال�صري���ن، وهذا االختي���ار دليٌل على الق�صد ) البخ���اري، )د.ت.( ، ج4: 384 ( ، يقول 
االإم���ام الكا�صايّن: “ الأن هذه الت�صرف���ات قولّية، واالإكراه ال يعمل على االأقوال، كما اأن الفيء 
يف االإي���الء يف ح���ق القادر باجلم���اع، ويف حق العاجز بالقول، واالإك���راه ال يوؤثر يف ذلك، فكان 

)1(  - اأخرجه �صعيد بن من�صور يف �صننه، كتاب الطالق، باب الطالق ال رجوع فيه، ج1، �ص417، برقم 1610، وفيه 
حجاج بن اأرطاأة �صعيف 
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طائعًا “ )الكا�صاين، )د.ت.( ، ج9: 502 (.

ويج���اب عنه: ب���اأن الت�صرفات القولّية ال�صادرة من املكَره، اأُك���ِرَه عليها بالباطل، فُيلغى 
ما يرتتب عليها كالردة، وقد �صدرت منه تلك الت�صرفات بدون ر�صًا تام منه، فُيبِطُل االإكراَه 
ه���ذه الت�صرفات، وقد بّوب البخ���اري)1( يف �صحيحه: “ باب ميني الرجل ل�صاحبه اأنه اأخوه 

اإذا خاف عليه القتل اأو نحوه، وكذلك مكَره يخاف، فاإنه يذب عنه املظلوم ويقاتل دونه “. 

اأدلة القول الثاين:
ا�صت���دل اأ�صح���اب القول االأول، وه���م القائلون باأن االإكراه يوؤثر ويعت���رب يف هذا النوع من 

الت�صرفات، واأنها متى �صدرت من ال�صخ�ص فهي غري �صحيحة، مبا يلي:

1- قول���ه تع���اىل: » من كفر باهلل من بع���د اإميانه، اإال من اأُكِرَه وقلب���ه مطمئن باالإميان » 
�صورة النحل: 106(

وج���ه الدالل���ة: اأن اهلل �صبحان���ه وتعاىل اأ�صقط يف هذه االآية الكرمي���ة املوؤاخذة بالتلفظ 
بالكف���ر – م���ع عظم �صاأنه – وكل ما يرتتب عليه من اأحكام �صرعّية، كحد الردة، والفرقة بني 
املرت���د وزوجه، وعدم التوارث بينه وبني امل�صلمني م���ن حيث العموم، واإذا كان االأمر كذلك – 
اأعني عدم املوؤاخذة بالكفر يف حال االإكراه مع عظمه وما يرتتب عليه من اأحكام – فما دونه 
من الت�صرفات القولّية التي ال تقبل الف�صخ، وال االإقالة، وال تتوقف على الر�صا، من باب اأوىل 

عدم املوؤاخذة بها، وعدم �صحتها؛ لالإكراه.

يق���ول االإمام اأبو بكر اجل�صا����ص)2( يف هذه االآية الكرمية: “ هذا اأ�صل يف جواز اإظهار 

)1(  - هو االإمام احلافظ حممد بن اإ�صماعيل بن اإبراهيم البخاري، املحدث، الفقيه، الورع، اأخذ عن مكي بن اإبراهيم، 
واحلميدي والف�صل بن دكني وغريهم، اأجمعت االأمة على جاللته واإمامته، وكتابه اجلامع ال�صحيح اأ�صح كتابًا بعد 
القراآن الكرمي اإجماعًا، ال ي�صتغني عنه اأحد، من موؤلفاته: اجلامع ال�صحيح، التاريخ الكبري، االأدب املفرد، ولد عام 
�صرح  ال�صاري مقدمة  ابن حجر، هدي  تذكرة احلفاظ، ج2، �ص555،  الذهبي،  ينظر:  وتويف عام 256ه�.  194ه�، 

�صحيح البخاري، �ص669- 688
)2(  - هو االإمام اأحمد بن علي الرازّي، احلنفّي، املعروف باجل�صا�ص ) اأبو بكر (، ولد عام 305ه�، من اأئمة احلنفية 
املجتهدين، الفقيه، املف�صر، االأ�صويل، املحدث، من موؤلفاته: اأحكام القراآن الكرمي، تويف عام 370ه�. ينظر: الذهبي، 

�صري اأعالم النبالء، ج14، �ص351
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كلم���ة الكفر يف حال االإك���راه، واالإكراه املبيح لذلك: هو اأن يخاف على نف�صه اأو بع�ص اأع�صائه 
التلف اإن مل يفعل ما اأمره به املكِره، فليبح له يف هذه احلال اأن يظهر كلمة الكفر ويعار�ص بها 

غريه اإذا خطرت ذلك بباله”. ) اجل�صا�ص، )د.ت.( ،ج3: 192-191(.

ويقول االإمام ال�صافعي)1( يف هذه االآية الكرمية: “ اإن اهلل تعاىل اأ�صقط عن املكَره حكم 
الكفر اإذا نطق بكلمة الكفر، وللكفر اأحكام كفراق الزوجة، واأن يقتل الكافر، ويغنم ماله، فلما 
و�ص���ع اهلل عنه ذل���ك، �صقطت عنه اأحكام االإكراه على القول كل���ه؛ الأن االأعظم اإذا �صقط عن 

النا�ص، �صقط ما هو اأ�صغر منه” ) االأم، 1388ه�، ج3: 209 (

2- قوله عليه ال�صالة وال�صالم: » رفع عن اأمتي اخلطاأ والن�صيان وما ا�صتكرهوا عليه»)2(. 

وج���ه الداللة: اأن ه���ذا احلديث اأ�صل يف اإ�صقاط املوؤاخذة باالإكراه، وهو عام �صواء اأكان 
من الت�صرفات الفعلّية، اأم القولّية التي ال تقبل الف�صخ، اأو تقبل الف�صخ.

4- قوله عليه ال�صالة وال�صالم: » ال طالق وال عتاق يف اإغالق »)3(. 

وج���ه الدالل���ة: اأن هذا احلدي���ث ن�َص على اأنه ال طالق وال عت���اق – وهي من الت�صرفات 
القولّي���ة – يف اإغ���الق، واالإغالق: االإك���راه ) البهوت���ي، )د.ت.(، ج3: 141 ( و ) ابن قدامة، 
)د.ت.(، ج7: 382 ( ؛ الأن املكره مغلق عليه يف اأمره، م�صيق عليه يف ت�صرفه، كما يغلق الباب 

على االإن�صان.

5- وردت عدة اأحاديث كثرية تدل على بطالن النكاح باالإكراه، ومنها:

- ما روي عن ابن عبا�ص ر�صي اهلل عنهما: اأن جارية بكرًا اأتت ر�صول اهلل عليه ال�صالة 

)1(  - هو االإمام اأبو عبد اهلل حممد بن اإدري�ص ال�صافعي، ينتهي ن�صبه اإىل عبد مناف جد النبي عليه ال�صالم، ولد بغزة 
اأهل العلم كاالإمام  اأجالء من  ال�صافعي، تتلمذ على يديه  اإمام املذهب  عام 150ه�، تلقى العلم مبكة واملدينة، وهو 
اأحمد بن حنبل واأبو ثور، تويف مب�صر عام 204ه�، من موؤلفاته، الر�صالة، االأم. ينظر: ابن كثري، البداية والنهاية، 

ج10، �ص251، ابن هداية، طبقات ال�صافعية، �ص11   
)2(  - اأخرجه ابن ماجه يف �صننه، كتاب الطالق، باب طالق املكَره والنا�صي، ج1، �ص659، برقم 2045

)3(  - اأخرجه اأبو داود يف �صننه، كتاب الطالق، باب يف الطالق على غلط، ج2، �ص642، برقم 2193، وابن ماجه يف 
�صننه، كتاب الطالق، باب طالق املكره والنا�صي، ج1، �ص660، برقم 2046



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

اأثر الإكراه على الت�شرفات القولّية يف ال�شريعة الإ�شالمية

178

وال�صالم، فذكرت اأن اأباها زوَّجها وهي كارهة فخريها النبي عليه ال�صالة وال�صالم)1(.

- م���ا روي ع���ن اأبي مو�صى االأ�صعرّي ر�صي اهلل عنه اأن النبي عليه ال�صالة وال�صالم قال: 
ت�صتاأمر اليتيمة يف نف�صها، فاإن �صكتت فقد اأذنت، واإن اأبت مل تكره “)2(.

- حديث خن�صاء بنت خذام االأن�صارية: “ اأن اأباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فاأتت 
النبي عليه ال�صالة وال�صالم فردَّ نكاحها “)3(.

فه���ذه االأحادي���ث �صريح���ة يف اإبطال النكاح باالإك���راه، واأن املراأة تخري ب���ني االإبقاء على 
النكاح، وبني رده اإن اأُكِرهت عليه، واأنه ال بد من حتقق الر�صا ل�صحة عقد النكاح، واأن االإكراه 
ُيبط���ل عقد النكاح، وُيقا�ص على ذلك �صائر الت�صرفات الت���ي ال حتتمل الف�صَخ بعد انعقادها، 
وال االإقال���ة، وال تتوقف على الر�صا،كالطالق، والرجعة، والعت���اق، واليمني، والنذر، واالإيالء، 

والظهار، والعفو عن الق�صا�ص.

6- اأن الق���ول ه���و الو�صيلة التي يعرّبُ االإن�صان فيها ع���ن ق�صده ومراده، بل اإن الر�صا اأمر 
، والقول هو الو�صيلة الت���ي يظهرها، واالإكراه دليل على اأن املكَره متكلم لدفع ال�صر  قلب���يٌّ خفيٌّ
ع���ن نف�ص���ه ال لبيان ق�صده وم���راده ور�صاه، واهلل تع���اىل يقول: » ولك���ن يوؤاخذكم مبا ك�صبت 
قلوبك���م » ) �ص���ورة البقرة: 225 ( ، ولذلك فاإن االإكراه ُيبطل �صائر الت�صرفات القولّية التي ال 

حتتمل الف�صخ بعد انعقادها وال تتوقف على الر�صا.

الرتجيح:
ال���ذي يرتجح يف نظ���ري – واهلل اأعلم – هو الق���ول الثاين: اأن االإك���راه موؤثر ومعترب يف 

هذه الت�صرفات، واأنها متى �صدرت من ال�صخ�ص فهي غري �صحيحة، وباطلة، وذلك ملا يلي:

)1(  - اأخرجه اأبو داود يف �صننه، كتاب النكاح، باب يف البكر يزوجها اأبوها وال ي�صتاأمرها، ج2، �ص232، برقم 2096، 
باإ�صناد �صحيح. 

)2(  - اأخرجه اأحمد يف م�صنده، ج32، �ص277، برقم 19516، وابن اأبي �صيبة يف امل�صنف، كتاب النكاح، باب يف اليتيمة 
من قال: ت�صتاأمر يف نف�صها، ج3، �ص460، برقم 15992

)3(  - اأخرجه اأبو داود، كتاب النكاح، باب يف البكر يزوجها اأبوها وال ي�صتاأمرها، ج2، �ص576، برقم 2096، وابن ماجه 
ج ابنته وهي كارهة، ج1، �ص603، برقم 1875 يف �صننه، كتاب النكاح، باب من زوَّ
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اأواًل: ل�صحة اأدلة اأ�صحاب هذا القول من املنقول واملعقول.

ثانياً: اأنه ال يوجد دليل واحد ي�صلم للحنفية، بل هي اأدلة عامة خم�ص�صة. 

ثالث���اً: اأن الت�صرف���ات القولّي���ة التي �صدرت من املكَره، قد �ص���درت منه من غري ق�صد، 
فه���ي ال تعرّب عن ق�صده واإرادته ور�ص���اه، ولذلك ال ميكن اإثبات حكمها، وما يرتتب عليها من 

اآثار. 

رابع���اً: اأنن���ا لو اعتربن���ا الت�صرفات القولّية الت���ي ال حتتمل الف�صخ �صحيح���ة من املكَره، 
الأ�صب���ح االإك���راه و�صيلًة يتو�صل بها املك���ِره للظلم، واحل�صول على مبتغ���اه بغري م�صّوغ �صرعّي، 

وهذا ينايف مقا�صد ال�صريعة االإ�صالمية التي جاءت الإقامة العدل بني العباد.

املطلب الثاين: الت�سرفات القولّية التي حتتمل الف�سخ
ُيق�صد بالت�صرفات القولّية التي حتتمل الف�صخ: الت�صرفات التي تقبل الف�صخ، اأو االإقالة، 

بعد انعقادها. 

وهذه الت�صرفات تنق�صم اإىل ق�صمني:

الق�شم االأول: العقود والت�صرفات ال�صرعّية

الق�شم الثاين: االإقرارات

وفيما يلي بيان الأثر االإكراه على هذه الت�صرفات على النحو االآتي:

الفرع االأول: العقود والت�صرفات ال�صرعّية:

وه���ي العقود التي تقبل الف�صخ اأو االإقالة بعد انعقاده���ا: كالبيع، واالإجارة، والهبة، فمثل 
هذه الت�صرفات اإذا �صدرت من املكَره، هل تلزم، وتقع �صحيحة، اأم تكون فا�صدة غري ملزمة ؟

اختلف الفقهاء يف ذلك على قولني:
القول االأول: ذهب احلنفية ) الكا�صاين، )د.ت.(، ج7: 186 ( و ) املرغيناين، )د.ت.( 
،ج2، 275 ( و ) بدام���اد اأفن���دي، )د.ت.(، ج2: 430 ( واملالكية ) ال�صاوي، )د.ت.(، ج10: 
452 ( و ) الدردي���ر، 1382ه����، ج3: 18 ( و ) احلط���اب، )د.ت.(، ج2: 275 ( اإىل انعق���اد 
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ت�ص���رف املك���َره – يف مثل ه���ذه العقود – من حيث االأ�صل، ثم اإن املك���َره بعد زوال االإكراه له 
اخلي���ار، اإن �صاء اأم�صى ذل���ك العقد، واإن �صاء ف�صخه. يقول االإم���ام املرغيناين: “ واإذا اأكره 
الرج���ل على بيع ماله، اأو على �ص���راء �صلعة، فاأكره على ذلك بالقتل اأو بال�صرب ال�صديد، فباع 
اأو ا�ص���رتى، فه���و باخليار، اإن �صاء اأم�صى البيع، واإن �صاء ف�صخه، ورجع بالبيع” ) املرغيناين، 

)د.ت.(، ج2: 275 (.

الق���ول الث���اين: ذهب ال�صافعية ) ال�صربين���ي، )د.ت.(، ج2: 8 ( و ) الرملي، )د.ت.(، 
ج3: 378 ( و ) الن���ووي، )د.ت.(، ج9: 145 ( واحلنابل���ة ) البهوت���ي، )د.ت.(، ج3: 141 ( و 
)ابن قدامة، )د.ت.( ، ج2: 684 ( و ) املرداوي، )د.ت.(، ج8: 439 ( اإىل اأن االإكراه ُيبطل 

هذا النوع من العقود، واأنها ال ت�صح مع االإكراه، بل هي باطلة من اأ�صلها. 

يقول االإمام البهوتي: “ فال ي�صح البيع من مكره “ ) البهوتي، )د.ت.(، ج4: 232 (

الأدلة:
ا�صتدل اأ�صحاب القول االأول، وهم القائلون بانعقاد ت�صرف املكَره – يف مثل هذه العقود 
– من حيث االأ�صل، ثم اإن املكَره بعد زوال االإكراه له اخليار، اإن �صاء اأم�صى ذلك العقد، واإن 

�صاء ف�صخه مبا يلي:

1- اأن االإك���راه ال مين���ع انعقاد اأ�صل الت�صرف؛ ل�صدوره من اأهل���ه يف حمله، ولكنه مينع 
النف���اذ لفوات الر�صا الذي ه���و �صرط النفاذ باالإكراه، فينعقد ب�صف���ة الف�صاد ) املرغيناين، 

)د.ت.(، ج2: 275 ( و ) البخاري، )د.ت.(، ج4: 384 (.

2- اأن االإك���راه ال يع���دم االختيار، واإمنا يعدم الر�صا الذي هو ارتياح اإىل ال�صيء والرغبة 
في���ه، واأما االختيار فهو ترجيح فعل ال�صيء على تركه اأو العك�ص، والر�صا لي�ص ركنًا من اأركان 
العق���د، وال �صرط���ًا يف انعق���اده، واإمن���ا هو �صرط من �ص���روط �صحته؛ لقوله تع���اىل : “ يا اأيها 
الذي���ن اآمنوا ال تاأكلوا اأموالكم بينكم بالباط���ل اإال اأن تكون جتارة عن ترا�ص منكم “ ) �صورة 
الن�صاء: 29 ( وتخلف �صروط ال�صحة يف�صد العقد وال يبطله، فيزول الف�صاد باإجازته ور�صاه، 
ويع���ود الت�صرف �صحيحًا اإن اأجازه املكَره، واإن رده املك���َره ومل يجزه كان مردودًا لعدم ر�صاه 
) الكا�ص���اين، )د.ت.(، ج7: 186( و ) اب���ن عابدي���ن، )د.ت.(، ج4: 503 ( و ) احلط���اب، 
)د.ت.( ، ج4: 244 (. وم���ا ذك���ره احلنفية من اأدلة متقدمة مدارها على الفرق بني البطالن 
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والف�صاد عندهم، فالعقد الباطل عندهم مل ينعقد اأ�صاًل لعدم توفر ركن من اأركانه، وبالتايل 
ال يرتت���ب عليه اأي اأثر، واأم���ا العقد الفا�صد فهو يعني انعقاد العق���د ونفاذه دون لزومه، وهذا 
يعن���ي ترتب بع����ص االآثار عليه واإن كان فا�ص���دًا، كثبوت اخليار ملن وقع علي���ه االإكراه يف ف�صخ 

العقد اأو اإم�صائه بعد زوال االإكراه. 

ويجاب عن هذه الأدلة من عدة وجوه: 
الوجه االأول: قولهم باأن �صدور هذا النوع من الت�صرفات القولّية ال مينع االإكراه انعقاد 
اأ�ص���ل الت�ص���رف؛ ل�صدوره من اأهله، ال ُي�َصلَُّم به؛ اإذ اإن من اأركان عقد البيع االإيجاب والقبول 
ة عن الر�صا املكن���ون يف نف�ِص وقلِب املتعاقدين، وال ميكن اأن  ) ال�صيغ���ة القولّية ( وهي املعربِّ
ُيق���ال باأن املكرَه عربَّ بتلك ال�صيغة عن ر�صاه؛ ب���ل وجود االإكراه يدل على خالف ذلك، وهذا 
يدل على انتفاء الر�صا وعدم حتققه. و�صحيٌح اأن املكَره َبِقَيْت اأهليته ومل َتُزْل عنه، واأن املكَره 
اجت���ه اإىل اإن�صاء العق���د، ولكنه اجته اإىل هذا االجتاه ليدفع االأذى ع���ن نف�صه، َفَعْقُدُه لي�ص اإال 

درعًا يحتمي به من االأ�صرار التي تهدده. 

الوجه الثاين: اأن قولهم باأن االإكراه ال يعدم االختيار، واإمنا يعدم الر�صا، لي�ص ب�صحيح، 
ب���ل هو معدم لالختي���ار كذلك، وال ميكن اأن ُيقال باأن املكلف حتت االإكراه ميكنه االختيار كما 

لو مل يكن حتت االإكراه. 

الوجه الثالث: اأنه ال فرق بني الر�صا واالختيار حتى ُيقال باأن االإكراه موؤثر يف اأحدهما دون 
االآخ���ر؛ فالر�صا هو قبول نتائج الفع���ل، اأو ق�صد اإىل النتائج وقبولها ) اأبو زهرة، 1976: 533(، 
والفقه���اء يعتربون الر�صا واالختيار مبعن���ى واحد، ويعربون عن ذلك بقولهم: » اإن الر�صا هو 

اأق�صى درجات االختيار  ) البخاري، )د.ت.(، ج4: 502 ( و ) اأبو زهرة، )د.ت.(: 534 (.

الوجه الرابع: اأنه ال فرق بني العقد الفا�صد والباطل على ال�صحيح، وبالتايل يجري على 
العقد الفا�صد ما يجري على الباطل من عدم ترتب االأثر عليه، واالإكراه مما مينع ترتب االأثر 

على هذا النوع من الت�صرفات القولّية.  

اأدلة القول الثاين:
ا�صت���دل اأ�صح���اب القول الثاين، وهم القائلون باأن االإك���راه يوؤثر ويعترب يف هذا النوع من 
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الت�صرفات، واأنها متى �صدرت من ال�صخ�ص فهي غري �صحيحة، مبا يلي:

1- قوله تعاىل: » يا اأيها الذين اأمنوا ال تاأكلوا اأموالكم بينكم بالباطل، اإال اأن تكون جتارة 
عن ترا�ص منكم » ) �صورة الن�صاء: 97 (.

وجه الداللة: اأن اهلل �صبحانه وتعاىل ا�صرتط ل�صحة التجارة، الرتا�صي بني طريف العقد، 
فاإذا خال العقد من الر�صا من الطرفني اأو اأحدهما كان باطاًل.

واهلل تع���اىل ع���رّب يف االآي���ة الكرمية بالرتا�ص���ي ال بالر�صا، اإذ اإن بينهم���ا فرقًا؛ فالر�صا 
ي�ص���در ع���ن ال�صخ�ص مبف���رده يف اأقواله واأفعاله، بينم���ا الرتا�صي ال بد فيه م���ن وجود ر�صا 
�صخ�ص���ني حت���ى يتم العقد بني الطرفني ) اب���ن العربي، 1396ه����، ج1: 407 ( ، وُيقا�ص على 
البي���ع �صائ���ر العقود التي ال ب���د لتمامها من ر�صا الطرف���ني. واالإكراه من العي���وب التي تعدم 
الر�ص���ا عند االإن�صان املكَره، واملكَره يعلم اأن ما يق���دم عليه من عقود اأو غريه من الت�صرفات 
القولّي���ة التي حتتمل الف�صخ اأو االإقالة، اإمنا ه���ي �صد رغبته، واأنها ال حتقق اآماله؛ الأن االإكراه 

يتنافى مع الر�صا.

2- قوله عليه ال�صالة وال�صالم: » اإمنا البيع عن ترا�ص »)1(.

وجه الداللة: اأن النبي عليه ال�صالة وال�صالم بنّي يف احلديث ال�صريف اأن البيع ال�صحيح 
ما يكون عن ترا�ٍص، مما يدل على ا�صرتاط الرتا�صي ل�صحته، واأنه متى ُعِدَم باالإكراه اأو غريه 

اأنه ال ي�صح. 

3- اأن �صائر العقود التي تقبل الف�صخ اأو االإقالة بعد انعقادها: كالبيع، واالإجارة، والهبة، 
ي�ص���رتط ل�صحته���ا الر�صا، بل هو اأ�صا�صها، وهو اأمٌر خفٌي ال يظهر؛ اإذ اإنه عمل نف�صٌي م�صتور، 
واإمن���ا ي���دل عليه ويقوم مقام���ه: االألفاظ، واالإ�ص���ارة، والكتابة واالأفعال. ومل���ا كان االإكراه من 
العي���وب التي تف�صد الر�صا، وتعدمه عن���د االإن�صان، واإذا �صدر الر�صا ال يكون تامًا بوجود هذا 
العيب، فاإن هذا النوع من الت�صرفات متى �صدرت من االإن�صان ال ت�صح مع وجود هذا العيب، 

وال ترتتب عليها االآثار ال�صرعّية. 

)1(  - اأخرجه ابن ماجه يف �صننه، كتاب التجارات، باب بيع اخليار، ج2، �ص737، برقم 2185
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الرتجيح: 
الذي يرتجح يف نظري – واهلل اأعلم – هو القول الثاين، اأن االإكراه ُيبطل هذا النوع من 

العقود، واأنها ال ت�صح مع االإكراه، بل هي باطلة من اأ�صلها، وذلك ملا يلي: 

اأواًل: ل�صح���ة داللة القراآن وال�صنة عل���ى ذلك، كما يف قوله تعاىل: »يا اأيها الذين اأمنوا ال 
تاأكلوا اأموالكم بينكم بالباطل، اإال اأن تكون جتارة عن ترا�ص منكم » ) �صورة الن�صاء: 97 (.

ثاني���ًا: اأن بي���ع اأو اإجارة اأو هبة املك���َره ال ميلك الناظر اإال اأن يق���ول اإنه �صرب من الظلم 
والقهر؛ اإذ اإن اأ�صل واأ�صا�ص هذه العقود هو الر�صا، وهو منتٍف هنا.

ثالث���ًا: اأن ال�ص���ارع احلكي���م اعترب االإكراه عن���د التلفظ بالكفر، واأ�صق���ط املوؤاخذة بذلك 
لالإك���راه، واإذا كان االأمر كذلك، ف���اإن ما كان دون ذلك من الت�صرفات القولّية القابلة للف�صخ 

من العقود اأوىل بالبطالن، واعتبار االإكراه موؤثرًا.

الفرع الثاين: الإقرارات:
االإق���رار يف اللغ���ة م�صدر اأقر يقر اإقرارًا، مبعنى و�ص���ع ال�صيء يف قراره، والقرار له عدة 
مع���ان يف اللغ���ة ) ابن منظ���ور، )د.ت.(، ج4: 84 ( و ) الفريوزاآبادي، )د.ت.(، ج2: 120 (: 
فه���و مبعنى االإذع���ان للحق، واالعرتاف ب���ه، واملوافقة على االأمر فيق���ال: “ اأقّرك على االأمر 
ال���ذي اأوافق���ك عليه”، وياأتي مبعنى الثبات يف املكان واال�صت���واء عليه ) اجلوهري، )د.ت.(، 
ج2: 790 ( و )الزي���ات واآخ���رون، )د.ت.(، ج2: 731 (، ومنه اأهل الق���رار ، اأي اأهل احل�صر 

امل�صتقرين يف منازلهم. 

اأما االإقرار ا�صطالحًا فهو: اإخبار عن ثبوت احلق للغري على نف�صه ) املرغيناين، )د.ت.(، 
ج3: 180 ( و ) احل�صكف���ي، )د.ت.(، ج5: 588 ( و ) اب���ن الهم���ام، )د.ت.(، ج8: 321 (.

اأّما اأثر االإكراه على االإقرار: فاإذا اأُكِره ال�صخ�ص على االإقرار ب�صيء فال اأثر لهذا االإقرار، 
وال يعت���دُّ ب���ه وهو باطل، وهذا مما اأجم���ع عليه الفقهاء )ال�صرخ�ص���ي، )د.ت.(، ج24: 83( و 
)الكا�ص���اين، )د.ت.(، ج9: 512 ( و )اب���ن عابدي���ن، )د.ت.(، ج5: 120( و )ال�صربين���ي، 
)د.ت.(، ج5: 231 ( و) ال�ص���ريازي، )د.ت.(، ج2: 343 ( و) اب���ن قدام���ة، )د.ت.(،  ج5: 
110 (.  �ص���واء كان االإقرار حمتماًل للف�صخ، اأم مل يك���ن حمتماًل لذلك، كاالإكراه على االإقرار 
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بالط���الق، والنكاح، والرجعة، والفيء يف االإيالء، والعفو عن الدم، والدين يف الذمة، واالإبراء 
م���ن الدي���ن، واالإقرار باإ�صالم �صاب���ق، اأو االإكراه على االإقرار ببيع اأو اإج���ارة اأو غري ذلك مما 

يحتمل الف�صخ.

يقول االإمام ال�صرخ�صّي: “ االإكراه باحلب�ص والقتل يف االإقرار �صواء؛ الأن االإقرار ت�صرف 
م���ن حيث القول، ويعتمد متام الر�صا، وب�صب���ب االإكراه ينعدم ذلك “ )ال�صرخ�صي، )د.ت.(، 

ج24: 83 (.

ويق���ول االإمام ابن قدامة: “ ال ي�صح االإقرار من املكَره، فلو �صرب الرجل ليقر بالزنا مل 
يج���ب علي���ه احلد، ومل يثبت عليه الزن���ا، وال نعلم من اأهل العلم خالف���ًا يف اأن اإقرار املكَره ال 

يجب له حد “ )ابن قدامة، )د.ت.(، ج5: 110 (

وم�صتند ذلك:
اأواًل: قوله عليه ال�صالة وال�صالم: » رفع عن اأمتي اخلطاأ والن�صيان وما ا�صتكرهوا عليه»)1(

ثانيًا: اأنه قول اأكره عليه بغري حق فلم ي�صح كالبيع ) ال�صريازي، )د.ت.(، ج2: 343 (.

ثالثًا: اأن االإقرار من باب ال�صهادة، قال تعاىل: » يا اأيها الذين اآمنوا كونوا قّوامني بالق�صط 
�صهداء هلل ولو على اأنف�صكم » ) �صورة الن�صاء: 135 ( وال�صهادة على النف�ص لي�صت اإال اإقرارًا، 
ومن املعلوم اأن ال�صهادة ترد بالتهمة، وهو متهم حالة االإكراه ) الكا�صاين، )د.ت.(، ج7: 190(.

رابع���ًا: اأن���ه اإذا ُهدد مبا يخ���اف التلف على نف�صه فه���و ملجاأ اإىل االإق���رار حممول عليه، 
واالإق���رار خرب يحتمل ال�ص���دق والكذب، واإمنا ترج���ح جانب ال�صدق باالإق���رار، وذلك يفوت 
باالإجل���اء؛ الأنه يتكل���م دفعًا لل�صرر عن نف�صه، فبقي الكالم حمتم���اًل فال يعتد به ) البخاري، 

)د.ت.(، ج4: 390 (

اخلامتة
يف خامتة هذا البحث تو�صلت اإىل النتائج االآتية:

)1(  - تقدم تخريجه
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اأواًل: اجته الفقهاء يف تعريف االإكراه ا�صطالحًا اإىل اجتاهني:

االجت���اه االأول: وهو تعريف االإك���راه باملعنى اللغوي، االجتاه الثاين: وه���و تعريف االإكراه 
باملعنى ال�صرعّي والعريّف اخلا�ص. 

ثانياً: من التعريف اال�صطالحي لالإكراه مبعناه اللغوي: حمل الغري على ما ال ير�صاه.

ثالث���اً: من التعريف اال�صطالحي لالإكراه باملعن���ى ال�صرعّي والعريّف اخلا�ص: ا�صم لفعل 
يفعل���ه امل���رء بغريه، فينفي ب���ه ر�صاه اأو يف�صد به اختياره من غ���ري اأن تنعدم به االأهلية يف حق 

املكَره اأو ي�صقط عنه االختيار.

رابع���اً: ُيق�ص���د بالت�صرف���ات الت���ي ت�ص���در عن االإن�ص���ان: ما ي�صدر ع���ن ال�صخ�ص 
باإرادت���ه، ويرتب عليه ال�ص���ارع اأثرًا �صرعيًا، نق���اًل اأو اإ�صقاطًا، قواًل اأو فع���اًل، نافعًا لهذا 

ال�صخ�ص اأو �صارًا له.

خام�شاً: الت�صرفات تنق�صم اإىل ق�صمني، ت�صرفات قولّية، وفعلّية.

�شاد�ش���اً: الت�صرفات القولية: وهي الت�صرفات التي يكون من�صاأها اللفظ دون الفعل، وما 
يقوم مقامه من الكتابة واالإ�صارة. .

�شابع���اً: الت�صرف���ات الفعلية: وهي الت�صرف���ات التي م�صدرها عمل فعل���ي غري الل�صان، 
مبعن���ى اأنه يح�ص���ل باالأفعال ال باالأق���وال، كالبيع، والغ�ص���ب، والقب�ص، واالأفع���ال اجلنائية، 

وغريها من الت�صرفات التي تعتمد على الفعل دون القول.  

ثامن���اً: اأركان االإك���راه: املُكِره: ) ا�صم فاعل ( وهو احلامل لغ���ريه على عمل �صيء قهرًا، 
واملك���َره: )ا�ص���م مفعول ( وهو ال�صخ�ص ال���ذي يجرب على القيام بالفعل املك���َره عليه، واملكَره 
علي���ه: وهو الت�صرف القويّل اأو الفعلّي ال���ذي يقع فيه االإكراه؛ لالإتيان به، واملكَره به: وهو نوع 

اأو و�صيلة التهديد الذي يوجه للمكَره.

تا�شعاً: �صروط االإكراه:

1- ما يتعلق باملكِره: ي�صرتط يف املكِره اأن يكون قادرًا على اإنفاذ ما توعَد به.
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2- م���ا يتعلق باملكَره: اأن َيغُلَب على الظن اأن يوِقَع املكِره ما هددَّ به، واأن يعجز املكَره عن 
دفع ما هددِّ به من هرٍب اأو ا�صتغاثٍة اأو مقاومٍة ونحو ذلك، واأال يخالف املكَره ما هددِّ به.

3- م���ا يتعل���ق باملكَره علي���ه ) وهو الت�صرف الق���ويّل اأو الفعلّي (: اأن يفع���ل املكَره الفعل 
لداع���ي االإكراه فق���ط، ويكون ممتنعًا من هذا الفعل قبل االإكراه، واأن يكون املكَره عليه معينًا، 

واأن يكون ما هددِّ به اأعظم مما ُطِلب منه، فلي�ص باأقل وال م�صاٍو له.

4- م���ا يتعل���ق باملكَره به: اأن يكون ما اأُكره به متلف���ًا اأو مزمنًا، واأن يكون التهديد عاجاًل، 
واأن تكون الو�صيلة غري م�صروعة.

عا�شراً: اأنواع االإكراه: االإكراه امللجئ ) التام (، واالإكراه غري امللجئ ) الناق�ص (.

احل���ادي ع�ش���ر: الت�صرف���ات التي ال حتتمل الف�صَخ بعد انعقاده���ا، وال االإقالة، وال تتوقف 
على الر�صا، كالنكاح، والطالق، والرجعة، والعتاق، االإكراه موؤثر ومعترب يف هذه الت�صرفات، 

ومتى �صدرت من ال�صخ�ص فهي غري �صحيحة، وباطلة على الراجح من اأقوال الفقهاء. 

الث���اين ع�ش���ر: الت�صرف���ات الت���ي تقبل الف�ص���خ، اأو االإقال���ة، بعد انعقاده���ا، تنق�صم اإىل 
ق�صمني: العقود والت�صرفات ال�صرعّية، واالإقرارات.

الثالث ع�شر: العقود التي تقبل الف�صخ اأو االإقالة بعد انعقادها: كالبيع، واالإجارة، والهبة، 
فمث���ل هذه الت�صرفات اإذا �صدرت من املكَره، فاإنها باطلة من اأ�صلها، وال ت�صح، على الراجح 

من اأقوال الفقهاء.

الرابع ع�شر: االإكراه على االإقرار، �صواء اأكان االإقرار حمتماًل للف�صخ، اأم مل يكن حمتماًل 
لذلك، فهو اإقرار باطل ال ي�صح اإجماعًا.

 املراجع العربية :
اأبو زهرة، حممد )1976( اجلرمية يف الفقه الإ�سالمي، دار الفكر العربي، ط. االأوىل.

اأبو زهرة، حممد  )1988( امللكية ونظرية العقد، دار الفكر العربي، ط. الثانية.
االأردبيلي، يو�صف )د.ت.( الأنوار لأعمال الأبرار، مطبعة م�صطفى حممد واأوالده، القاهرة، 

ج2، �ص117.



د. ماهر ذيب �أبو �شاوي�ش

187جملة جامعة �شقر�ء – �لعدد �لثالث حمرم 1436هـ - نوفمرب 2014م

البخاري، عبد العزيز )د.ت.( ك�سف الأ�سرار على اأ�سول فخر الإ�سالم، طبعة ال�صدف ببل�صرز، 
كرات�صي، باك�صتان.

داماد اأفندي، و بن �صليمان، عبد اهلل حممد )1411ه�( جممع الأنهر يف ملتقى الأبحر، دار 
اإحياء الرتاث العربي، ط. االأوىل.

الدردير، اأحمد )1382ه�(  ال�سرح ال�سغري، مطبعة املدين، ط. االأوىل. 

القوانني  يو�صف )1418ه���(  بن  الرحمن  عبد  بن  اهلل  عبد  بن  اأحمد  بن  ج��زّي حممد  ابن 
الفقهّية: ط. االأوىل ، مكتبة عبا�ص الباز.

ابن حجر، اأحمد بن علي )1319ه�( فتح الباري �سرح �سحيح البخاري، املطبعة اخلريية مب�صر 
ط. االأوىل، ط. ال�صلفية .

ابن حزم،، علي بن اأحمد بن �صعيد )1994( املحلى، دار الطباعة املنريية، الطبعة الثانية.

ابن ر�صد،حممد بن اأحمد بن حممد بن اأحمد )1995( بداية املجتهد ونهاية املقت�سد: ،دار 
ابن حزم، بريوت، ط. االأوىل.

ابن عابدين، حممد اأمني )1408ه�( رد املحتار على الدر املختار �سرح تنوير الأب�سار، املطبعة 
العثامنية، ط. االأوىل.

ابن العربي، اأبو بكر حممد بن عبد اهلل )1396ه�( اأحكام القراآن، دار اإحياء الرتاث العربي، 
م�صر، ط. الثانية.

ابن قدامة، عبد اهلل بن اأحمد )1346ه�( املغني �سرح خمت�سر اخلرقي، مطبعة املنار، م�صر، 
ط. الثانية.

ابن قدامة، عبد اهلل بن اأحمد )1346ه�( الكايف  يف  فقه الإمام اأحمد بن حنبل، مطبعة املنار، 
م�صر، ط. الثانية.



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

اأثر الإكراه على الت�شرفات القولّية يف ال�شريعة الإ�شالمية

188

ابن منظور، جمال الدين حممد بن مكرم )1414ه�( ل�سان العرب، دار �صادر، بريوت، الطبعة 
الثالثة.

�سرح فتح القدير، دار  ابن الهمام، كمال الدين حممد بن عبد الواحد ال�صيوا�صي )1998( 
اإحياء الرتاث العربي، بريوت، ط. الثانية.

البهوتي، من�صور بن يون�ص البهوتي )1426ه�( �سرح منتهى الإرادات ) دقائق اأويل النهى ل�سرح 
املنتهى (، دار الكتب العلمية، ط. االأوىل.

الكتب  دار  الإقناع،  منت  عن  القناع  ك�ساف  )1426ه���(   البهوتي  يون�ص  بن  من�صور  البهوتي، 
العلمية، ط. االأوىل.�

اإحياء  الرو�س املربع �سرح زاد امل�ستقنع، دار  البهوتي، من�صور بن يون�ص البهوتي )1425ه�( 
الرتاث، ط. العا�صرة.

التفتازاين، �صعد الدين م�صعود بن عمر )1349ه�( �سرح التلويح على التو�سيح ملنت التنقيح، 
مكتبة حممد علي �صبيح، القاهرة، ط. الثانية.

اآثار ت�سرفات املر�سى النف�سيني، �ص45 بحث من�صور يف  اجلبري، هاين عبد اهلل )1433ه�( 
املجلة الق�صائية، اململكة العربية ال�صعودية، العدد الثالث، حمرم.

املطبعة  العربية،  اللغة و�سحاح  » تاج  ال�سحاح   « بن حماد )1292ه���(  اإ�صماعيل  اجلوهري، 
الكربى العامرة، م�صر، ط. الثالثة.

احلاج، ابن اأمري )1350ه�( التقرير والتحبري، مطبعة بوالق، القاهرة، ط. االأوىل�

احلطاب، حممد بن حممد بن عبد الرحمن )1399ه�( مواهب اجلليل ل�سرح خمت�سر خليل، 
مطبعة ال�صعادة، م�صر، ط. االأوىل.

اخلر�صي، اأبو عبد اهلل حممد )1316ه�( �سرح اخلر�سّي على خمت�سر خليل، املطبعة العامرة، 
م�صر، ط. االأوىل. 
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الد�صوقي، حممد بن عرفة )1278ه�( حا�سية الد�سوقي على ال�سرح الكبري، م�صر: املطبعة 
العامرة.

امل�صرية  الهيئة  طبعة  ال�سحاح،  خمتار   )1976( القادر  عبد  بكر  اأب��ي  بن  حممد  ال��رازي، 
للكتاب، ط. االأوىل.

الرملي، �صم�ص الدين حممد بن اأبي العبا�ص اأحمد بن �صهاب )1357ه�( نهاية املحتاج اإىل 
�سرح املنهاج، مطبعة البابي احللبي مب�صر.

الرملي، حممد بن اأحمد بن حمزة )1313ه�( حا�سية ال�سهاب الرملي “ مطبوع بهام�س “ اأ�سنى 
املطالب �سرح رو�س الطالب لأبي زكريا الأن�ساري، املطبعة امليمنية، م�صر، ط. 

الثانية.

الزرقا، م�صطفى اأحمد)1420ه�( املدخل الفقهّي العام، ط. االأوىل ، دار القلم، دم�صق.

الزيات، اإبراهيم م�صطفى واآخرون )د.ت.( املعجم الو�سيط، تركيا :املكتبة االإ�صالمية.

 الزرك�صي، بدر الدين حممد بن بهادر)1414ه�( املنثور يف القواعد، دار القلم، دم�صق، ط. 
االأوىل.

ال�صرخ�صّي، حممد بن اأبي �صهل )1320ه�( املب�سوط، مطبعة ال�صعادة، القاهرة، ط. االأوىل.

فقه  وفروع  قواعد  يف  والنظائر  الأ�سباه  )1403ه���(  الرحمن  عبد  الدين  جالل  ال�صيوطي، 
ال�سافعية: ط. االأوىل، دار الكتب العلمية ببريوت، لبنان.

ط.  للطباعة،  االإحت��اد  دار  الإ�سالمي،  الفقه  يف  ال�سرط  نظرية   )1997( ح�صن  ال�صاذيل، 
االأوىل.

ال�صريازي، اأبو اإ�صحاق اإبراهيم بن علي )1414ه�( املهذب، طبعة مطبعة عي�صى البابي احللبي 
واأوالده، م�صر، ط. الثالثة.
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ال�صاوي، اأحمد بن حممد )1412ه�( بلغة ال�سالك لأقرب امل�سالك، مطبعة م�صطفى احللبي، 
ط. الثانية.

الطرابل�صي، عالء الدين اأبي احل�صن علي بن خليل )1402ه�( ل�سان احلكام، مطبعة م�صطفى 
البابي، ط. االأوىل.

م�صطفى  مطبعة  الر�سالة،  �سرح  على  العدوي  حا�سية  ال�صعيدي)1356ه�(  علي  العدوي، 
حممد واأوالده، القاهرة، ط. االأوىل.

العربي،  الرتاث  اإحياء  دار  املحيط،  القامو�س  يعقوب)1412ه�(  بن  حممد  الفريوزاآبادي، 
بريوت، الطبعة االأوىل.

االأمريية، ط.  املطبعة  امل�سباح املنري،  املقري )1324ه�(  اأحمد بن حممد بن علي  الفيومي، 
الثانية، م�صر.

فراج، اأحمد )1423ه�( امللكية ونظرية العقد، الدار اجلامعية، ط. االأوىل.

دار  الفروق،  اأنــواع  اأنــوار الربوق يف  الرحيم )1410ه���(  بن عبد  اإدري�ص  بن  اأحمد  القرايّف، 
القلم، الكويت، ط. االأوىل.

القرطبي، حممد بن اأحمد بن اأبي بكر )1356ه�( اجلامع لأحكام القراآن الكرمي، دار الكتب 
امل�صرية، القاهرة، الطبعة االأوىل.

ال�سرائع،  ال�سنائع يف ترتيب  بدائع  بن م�صعود )1413ه���(  بكر  اأبي  الدين  الكا�صاين، عالء 
مطبعة االإمام، القاهرة، ط. الثانية.

الراجح من اخلالف على  الإن�ساف يف معرفة  بن احل�صن )1318ه���(  الدين  امل��رداوي، عالء 
مذهب الإمام اأحمد بن حنبل، مطبعة ال�صنة املحمدية، القاهرة، ط. االأوىل. 

طبعة  املبتدي،  بداية  �سرح  الهداية  )1417ه���(  اجلليل  عبد  بكر  اأبي  بن  علي  املرغيناين، 
م�صطفى البابي احللبي واأوالده، م�صر، ط. الثانية.
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خليل  خمت�سر  على  املـــواق  �سرح  )1329ه�����(  ال��ع��ب��دري  القا�صم  اأب��ي  ب��ن  يو�صف  ب��ن  حممد  امل���واق، 
اجلليل مواهب  بهام�ص  مب�صر   ال�صعادة  مطبعة  االأوىل،  الطبعة  والإكليل(،  )التاج 

حتفة املحتاج ب�سرح  اأحمد بن حممد بن علي بن حجر )1412ه���(  الدين  الهيتمي، �صهاب 
املنهاج، دار الفكر، بريوت، لبنان.

النووي، يحيى بن �صرف )1420ه�(  رو�سة الطالبني، املكتب االإ�صالمي، ط. الثانية.

اإدارة الطباعة املنريية  الثانية،  املجوع �سرح املهذب: ط  النووي، يحيى بن �صرف )1418ه�( 
مب�صر.

قواعد  اإىل  امل�سالك  اإي�ساح  )د.ت.(  علي  بن  الواحد  عبد  بن  يحيى  بن  اأحمد  الون�صري�صي، 
الإمام مالك، طبعة كلية الدعوة االإ�صالمية، طرابل�ص.




