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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 
املجلة. وتقدم البحوث االأ�ص���يلة التي مل ي�ص���بق ن�ص���رها، كما ال تن�ص���ر االأبحاث اإال بعد 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 �ملر�جع بالغة �لعربية:
�أوًل : تكتب �ملر�جع يف �ملنت مبا�سرة بعد �لقتبا�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 �لأ�سماء هجائيًا يف قائمة �ملر�جع بنهاية �لبحث : 
• 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. 
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هدف���ت هذه الدرا�صة اإىل حتديد اأهم امل�صكالت االأكادميي���ة واالقت�صادية والنف�صية التي تواجه الطلبة 
ال�صعودي���ني املبتعثني يف معه���د Associates in Cultural Exchang  ( A.C.E( التابع جلامعة �صياتل 
با�صفي���ك مبدين���ة �صياتل بالواليات املتح���دة االأمريكية يف اأواخر عام 2012م، وق���د تكونت عينة الدرا�صة من 
) 60 ( طالب���ا وطالب���ة، و مت ا�صتخدام املنه���ج الو�صفي واال�صتبانه جلمع املعلوم���ات والتي مت اختبار �صدقها 
وثباته���ا ولتحلي���ل نتائج الدرا�صة مت ا�صتخ���دام االأ�صاليب االإح�صائي���ة التالية : التك���رارات والن�صب املئوية ٬ 
 ONE-WAY-( وحتليل التباين االأح���ادي ،)T-test(واملتو�صط���ات احل�صابية ٬ واالنحراف���ات املعياري���ة
ANOVA( للمقارن���ة ب���ني املتو�صط���ات احل�صابية  ال�صتجابات عين���ة الدرا�صة تبعًا ملتغ���ريي العمر ومرحلة 

االبتع���اث، وق���د اأظهرت نتائ���ج الدرا�صة اأن اأهم امل�ص���كالت التي تواجه الطلبة ال�صعودي���ني املبتعثني يف معهد 
اللغة االجنليزية A.C.E  هي امل�صكالت االأكادميية يليها امل�صكالت االقت�صادية ثم امل�صكالت النف�صية. بينما 
اأظه���رت النتائ���ج اأن اأعلى درجة للم�صكالت التي تواجه الطلب���ة املبتعثني متثلت يف اإيقاف ال�صرف املايل عن 
بع����ص الطلب���ة دون اإ�صعار م�صبق من امللحقية يف بع�ص االأحيان، وع���دم مراعاة بع�ص الطالب الآداب ال�صلوك 
الع���ام، و�صعوبة تو�صي���ل بع�ص املدر�صني للمعلومات الدرا�صية، كما اأظه���رت نتائج الدرا�صة عدم وجود فروق 
ذات دالل���ة اإح�صائي���ة تعزى ملتغريات الدرا�صة الثالث���ة : اجلن�ص ) ذكر� اأنثى (، العم���ر، املرحلة املبتعث لها 

الطلبة، وا�صتنادا على ما تو�صلت اإليه الدرا�صة من نتائج اأو�صى الباحث بعدد من التو�صيات.
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The Problems Facing  Saudi  Student Scholarships in the United States

Dr. Ibraheem A. M. Alhodhaibi

Assistant Professor, Al Quwaiyah Community College, Shaqra University, 
Kingdom Of Saudi Arabin

Abstract
This study aims to identify the most important academic, economic and 

psychological problems facing Saudi students on scholarships in the ACE (Associates 
in Cultural Exchange) Institute of Seattle Pacific University, Seattle, USA, in late 
2012, The study sample consists of 60 students, and the descriptive approach was 
used to collect information. The results of the study show that the most important 
problems facing Saudi students on scholarships in English Language Institute ACE 
are academic problems followed by economic and psychological problems . While 
the results showed that the highest degree of the problems faced by the students on 
scholarships was to stop the financial exchange for some students without prior notice 
from the attaché in some cases and do not take into account some students to public 
etiquette, and the difficulty of connecting some teachers of academic information, 
The results of the study showed no statistically significant differences attributable to 
three variables: gender (male female), age, stage of its scholarship students. Based 
on the findings of the study, the researcher set a number of recommendations
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�ملقدمـــة
ال  زال���ت  م�ص���رية التعلي���م يف اململك���ة العربي���ة ال�صعودية ت�صه���د قفزات هائل���ة، تواكب 
م�صتج���دات الع�صر، وتقدم علومه . ومل يدخ���ر قادة االأمريف بالدنا منذ ع�صر املوؤ�ص�ص امللك 
عبدالعزي���ز )رحمه اهلل( حتى ع�صر خادم احلرمني ال�صريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
اأي جه���د ملتابع���ة حرك���ة تط���ور التعليم يف كاف���ة قطاعات ومراح���ل التعليم املتع���ددة، ف�صمل 
االهتم���ام بالتعليم جميع ط���الب وطالبات التعليم العام على حد �ص���واء، وتعليم الكبار وذوي 
االحتياج���ات اخلا�صة، ورعاية املوهوب���ني والتدريب املهني والتعليم الع���ايل بفروعه املتعددة 

وتخ�ص�صاته الدقيقة.) الغامدي، 2001(

وحر�صًا على التزود من العلوم النافعة واحلديثة لدفع عجلة التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة 
يف اململك���ة، وحلاجة �صوق العمل ملثل هذه التخ�ص�صات �ص���در اأمر خادم احلرمني ال�صريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز رقم 5387/ م ب يف تاريخ 1426/4/26 ه� باإطالق برنامج خادم 
احلرمني ال�صريفني لالبتعاث اخلارجي ويتكون الربنامج من خم�ص مراحل )املو�صى، 2009( 
ومتت درا�صة الربنامج بعد ا�صتكمال املرحلة اخلام�صة وانتهت باملوافقة على ا�صتمراره خم�ص 
�صن���وات اأخرى وذل���ك لفتح باب االبتعاث اخلارجي اإىل ال���دول الغربية وال�صرقية ممن لديها 

مداخل التقنية احلديثة ومن اأهمها بطبيعة احلال الواليات املتحدة االأمريكية.

وت�ص���كل الواليات املتحدة االأمريكية بالن�صبة لعدد كثري من الطالب ال�صعوديني الراغبني 
يف االبتعاث لدرا�صة اللغة االجنليزية اأو للح�صول على درجة البكالوريو�ص اأو الإكمال درا�صتهم 
العلي���ا هدف���ًا ي�صع���ون لتحقيقه ، وي�صجعهم على ذل���ك توفر التخ�ص�ص���ات املطلوبة يف جمال 
درا�صته���م وج���ودة التعلي���م يف غالبية جامعاته���ا وتوفر البيئ���ة التعليمية املالئم���ة للتح�صيل 
العلم���ي والدرا�صي منذ زمن بعيد )كارل، 1960(، ولكون الباحث در�ص ملدة تزيد عن عام يف 
معه���د اللغة االجنليزية A.C.E  التاب���ع جلامعة �صياتل با�صفيك  فقد ت�صكلت لديه العديد من 
امل�صكالت التي تواجه الطلبة ال�صعوديني املبتعثني يف اأمريكا وال�صيما يف معهد اللغة املذكور .

وملحاولة الوقوف على هذه امل�صكالت باأ�صلوب علمي انبثقت لدى الباحث م�صكلة الدرا�صة، 
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ال�صيما واأنها من الدرا�صات القالئل جدًا التي تتعر�ص ملثل هذه امل�صكالت اإذ مل يجد الباحث 
اأي درا�ص���ات كتب���ت عن هذه امل�صكالت من خالل  بحثه يف قواع���د املعلومات ومراكز البحوث 
مم���ا ي�صفي على ه���ذه الدرا�صة اأهمية كربى وبخا�ص���ة اأنها تتمحور ح���ول �صريحة مهمة من 

�صباب الوطن اغرتبوا عن الوطن الأجل الوطن .

م�سكلة �لدر��سة :
بالنظ���ر اإىل اأعم���ار الطلبة ال�صعوديني املبتعثني يالح���ظ اأن اأعمارهم تبداأ من �صن 18- 
30�صنة وال�صك اأن هذه املرحلة تدخل �صمن الفرتة العمرية امل�صماة مبرحلة املراهقة املتاأخرة 
والت���ي تتميزباالعتدال والهدوء الن�صب���ي، واالبتعاد عن العنف والتوت���رات االنفعالية احلادة، 
وتواف���ر اخل���ربات يف حياة املراهق )الري�ص���ي، 2007( ولذا فاإن من االأهمي���ة مبكان الوقوف 
عل���ى اأهم امل�صكالت االأكادميية واالقت�صادية والنف�صي���ة التي تواجه الطالب املبتعث ومن هنا 

حتددت م�صكلة الدرا�صة يف ال�صوؤال التايل :

ما امل�ص���كالت االأكادميية واالقت�صادية والنف�صية التي تواجه الطلبة ال�صعوديني املبتعثني يف 
معهد اللغة االجنليزية ) A.C.E( التابع جلامعة �صياتل با�صفيك بالواليات املتحدة االأمريكية ؟

�أ�سئلة �لدر��سة  :
يتفرع من �صوؤال الدرا�صة الرئي�ص االأ�صئلة الفرعية التالية :

م���ا اأكرث امل�صكالت التي تواجه الطلبة ال�صعوديني املبتعثني يف معهد اللغة االجنليزية   -1
)A.C.E( وفق املحاور التالية ) االأكادميي ، االقت�صادي ، والنف�صي ( .

ما اأكرث  امل�صكالت االأكادميية التي تواجه الطلبة ال�صعوديني املبتعثني يف معهد اللغة   -2
)A.C.E ( ؟

ما اأكرث  امل�صكالت االقت�صادية التي تواجه الطلبة ال�صعوديني املبتعثني يف معهد اللغة   -3
)A.C.E ( ؟

م���ا اأكرث امل�صكالت النف�صية الت���ي تواجه الطلبة ال�صعودي���ني املبتعثني يف معهد اللغة   -4
)A.C.E ( ؟
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ه���ل توجد ف���روق ذات داللة اإح�صائية ب���ني متو�صطات درج���ات الطلبة ال�صعوديني   -5
املبتعث���ني عل���ى اأداة الدرا�صة تعزى للمتغ���ريات التالية : اجلن�ص ) ذك���ر- اأنثى (، 

العمر، املرحلة املبتعث لها الطلبة ؟
�أهد�ف �لدر��سة :

التع���رف على اأك���رث امل�صكالت التي تواج���ه الطلبة ال�صعوديني املبتعث���ني يف الواليات   -1
املتحدة االأمريكية .

حتدي���د اأك���رث امل�ص���كالت التي تواج���ه الطلب���ة ال�صعودي���ني املبتعثني يف معه���د اللغة   -2
)A.C.E( التابع جلامعة �صياتل با�صفيك .

معرف���ة تاأثري بع�ص املتغ���ريات مثل : اجلن�ص، والعمر، واملرحل���ة املبتعث لها الطالب   -3
اأو الطالب���ة على ا�صتجابات اأفراد العينة حول اأكرث امل�صكالت التي تواجههم يف بالد 

االبتعاث .
�أهمية �لدر��سة :

تنبع اأهمية الدرا�صة من جوانب متعددة اأهمها :

الفئ���ة امل�صتهدفة للدرا�صة : والتي متث���ل فئة الطالب ال�صعوديني املبتعثني والطالبات   -1
ال�صعودي���ات املبتعثات للدرا�صة يف معهد اللغة االجنليزية ) A.C.E ( التابع جلامعة 
�صيات���ل با�صفي���ك يف الوالي���ات املتحدة االأمريكي���ة والذين يوؤمل منه���م بعد عودتهم 
للوط���ن امل�صاهم���ة مع زمالئه���م االآخرين يف النهو����ص بالتنمية ال�صامل���ة يف اململكة 
العربي���ة ال�صعودية، ولذا فاإن التعرف على واقعه���م الدرا�صي واالقت�صادي والنف�صي 
خ���الل ف���رتة درا�صتهم يف اخل���ارج وحتديد امل�ص���كالت التي تعرت�صه���م يف تقدمهم 

الدرا�صي يعترب من االأهمية مبكان حلل م�صكالتهم .
اإن حتدي���د اأك���رث امل�ص���كالت التي تواج���ه الط���الب ال�صعوديني املبتعث���ني والطالبات   -2
ال�صعودي���ات يف معهد اللغ���ة االجنليزية ) A.C.E( ي�صاهم ب�ص���كل كبري يف التعرف 

على امل�صكالت التي تواجه الطلبة ال�صعوديني املبتعثني يف مدن اأمريكية اأخرى .
اإن حتدي���د اأكرث امل�ص���كالت التي تواجه الطلبة ال�صعودي���ني املبتعثني ي�صاعد يف و�صع   -3
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الربام���ج التدريبية امل�صان���دة يف اللقاءات التي تو�صع للطلب���ة ال�صعوديني املر�صحني 
لالبتعاث اخلارجي .

ياأمل الباحث اأن ت�صاهم هذه الدرا�صة يف م�صاعدة امل�صوؤولني عن االبتعاث اخلارجي   -4
باالط���الع عل���ى االأو�ص���اع احلالية للطلب���ة ال�صعودي���ني املبتعثني يف اأمري���كا ومن ثم 

م�صاعدتهم على جتاوز جميع ال�صعوبات التي تعرت�صهم .
حدود �لدر��سة :

احلدود املو�صوعية : امل�صكالت االأكادميية واالقت�صادية والنف�صية.  -1
احل���دود املكانية : معهد اللغة االجنليزية ) A.C.E( التابع جلامعة �صياتل با�صفيك   -2

بالواليات املتحدة االأمريكية .
احلدود الب�صرية : وت�صمل جميع الطالب ال�صعوديني املبتعثني والطالبات ال�صعوديات   -3
املبتعث���ات للدرا�ص���ة يف معهد اللغ���ة االجنليزي���ة ) A.C.E ( التاب���ع جلامعة �صياتل 

با�صفيك باأمريكا .
احلدود الزمانية : من 2012/10/1م اإىل 2012/12/1م .  -4

م�سطلحات �لدر��سة :
1- امل�ص���كالت : ه���ي جم���ع م�صكل���ة، ولغويًا التبا����ص االأمر، وتع���رف باأنه���ا كل ما يواجه 
االأ�صخا����ص من مواقف و�صعوبات وعقبات تقل���ل من فاعليتهم واإنتاجهم ومن درجة 
تكيفه���م ال�صخ�ص���ي واالجتماعي مم���ا ي�صتدعي حلها )ال�صيب���اين، 1993( ويق�صد 
بامل�صكالت يف هذه الدرا�ص���ة ال�صعوبات التي تعرت�ص الطالب املبتعثني للدرا�صة يف 

اأمريكا وفق مايلي :
امل�ص���كالت االأكادميي���ة : كل ما يعرت�ص الطلبة من م�ص���كالت درا�صية ومنها: �صعف   -1
االإمل���ام باللغ���ة االجنليزي���ة، وع���دم ا�صت���ذكار الدرو�ص اأواًل ب���اأول، و�صعوب���ة اختيار 

التخ�ص�ص املنا�صب يف اجلامعة .
امل�ص���كالت االقت�صادي���ة : ومنه���ا ارتف���اع اأ�صعار الكت���ب الدرا�صية ونفق���ات املعي�صة   -2
وامل�صتوى املادي لالأ�صرة، وال�صعور باحلرمان من �صراء بع�ص االحتياجات ال�صرورية 

ب�صبب العجز املايل .
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امل�صكالت النف�صية : ومنها اخلوف من عدم موا�صلة الدرا�صة والعودة للوطن، والقلق   -3
من عدم احل�صول على وظيفة يف امل�صتقبل وال�صعور ب�صعف الثقة بالنف�ص.

معهد اللغة االجنليزية ) A.C.E( ويعني :  -4
A.C.E : Associates in Cultural Exchange. Language Institute at 

Seattle Pacific University.

S.P.U : 5- جامعة
Seattle Pacific University in U.S.A

�لإطار �لنظري :
اأواًل : تاريخ االبتعاث اخلارجي يف اململكة العربية ال�شعودية :

يع���ود تاريخ االبتع���اث اخلارجي يف اململكة العربية ال�صعودي���ة اإىل تاريخ مبكر، ففي عام 
1926م وافق امللك عبدالعزيز ) رحمه اهلل تعاىل ( على م�صروع البعثات اخلارجية، فاأوفدت 
احلكوم���ة اأول بعثة تعليمية اإىل م�صر تنفيذا لقرار جمل�ص ال�صورى رقم 33 يف جمادى االأوىل 
ع���ام 1346ه����، ويف عام 1928م اأر�صل���ت بعثة عاجلة اإىل لندن مكونة م���ن ثالثة موظفني من 
بري���د مكة املكرم���ة للتدريب عل���ى اإن�صاء واإدارة االت�ص���االت الال�صلكية،ويف ع���ام 1934م مت 
اإر�ص���ال ع�صرة ط���الب من ال�صعودية لدرا�ص���ة الطريان يف ايطاليا، ثم ت���واىل اإر�صال البعثات 
اإىل اأوروب���ا واأمريكا وال�صيما بعد ظه���ور النفط يف اململكة، وقد اأمر امللك عبدالعزيز بتاأ�صي�ص 
مدر�ص���ة حت�ص���ري البعثات ع���ام 1935م ومنها انطلق���ت البعثات ال�صعودي���ة اإىل كافة البلدان 

)الوزرة، 1423ه� (.

اإال اأن احل���دث االأك���رب يف تاري���خ االبتعاث يف اململك���ة العربية ال�صعودي���ة متثل يف اإطالق 
برنامج خادم احلرمني ال�صريفني لالبتعاث اخلارجي والذي يهدف اإىل حتقيق نوعية متميزة 
من خمرجات التعليم العايل العاملية يف تخ�ص�صات يحتاجها الوطن يف مراحل البكالوريو�ص 

واملاج�صتري والدكتوراه والزماالت الطبية )العوهلي، 2009(

وبهذا ميكن القول اأن االبتعاث اخلارجي ميثل ركيزة اأ�صا�صية من ركائز التنمية للمملكة 
العربية ال�صعودية، واأنه مطلب اأ�صا�صي �صعت للتخطيط له وتنفيذه منذ تاأ�صي�صها . 
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ثانيًا : مر�حل �لبتعاث �خلارجي:
ميك���ن تق�صيم املراح���ل التي �صارت عليها عملي���ة االبتعاث اخلارج���ي يف اململكة العربية 

ال�صعودية اإىل اأربع مراحل مهمة وهي :

املرحلة االأوىل : ويف هذه املرحلة كان االبتعاث مق�صورًا على الدول العربية واالإ�صالمية، 
حيث كان الرتكيز فيها على تخ�ص�صات العلوم ال�صرعية واللغة العربية، وقد اقت�صر االبتعاث 
يف ه���ذه املرحلة على درج���ة البكالوريو�ص، ب�صب���ب احلاجة امللحة للك���وادر الب�صرية املتعلمة، 

ف�صاًل عن ندرة  موؤ�ص�صات التعليم العايل املحلية.

املرحل���ة الثانية : وقد بداأت هذه املرحلة مع تطبي���ق التنمية اخلم�صية الثانية عام 1395 
ه���� )1975م(، واملالحظ اأنه يف هذه املرحلة مت التو�ص���ع يف االبتعاث لي�صمل اأوروبا والواليات 
املتحدة االأمريكية، باالإ�صافة على بع�ص الدول العربية واالإ�صالمية، كما �صمل االبتعاث يف هذه 
الفرتة مرحلة املاج�صت���ري ملوظفي الدولة، وملرحلتي املاج�صت���ري والدكتوراه ملعيدي اجلامعات 

وموؤ�ص�صات التعليم االأخرى .

املرحل���ة الثالث���ة :  وفيها مت تنظيم االبتعاث وتر�صيده ب�ص���كل اأكرب، ليقت�صر على مراحل 
الدرا�ص���ات العليا مع ا�صتمرار التو�صع فيه للجامع���ات وموؤ�ص�صات التعليم العايل، وقد نتج عن 

هذا التنظيم تناق�ص اأعداد الطالب املبتعثني يف هذه املرحلة . )الدواد، 1416ه� ( .

املرحل���ة الرابع���ة : ب���داأت هذه املرحل���ة عام  1426 ه���� ) 2005م( وذل���ك عندما قررت 
حكوم���ة خادم احلرم���ني ال�صريفني يف اململك���ة العربية ال�صعودية التو�ص���ع يف االبتعاث جلميع 

مراحل التعليم العايل ويف التخ�ص�صات التي يحتاجها �صوق العمل . )اآل طالب، 2009( .

    وقد توالت مراحل االبتعاث اخلارجي يف التتابع عامًا بعد عام حتى بلغت ت�صع مراحل 
يف ع���ام 1435ه� مما يدل على عمق الروؤي���ة االإ�صرتاتيجية نحو تنفيذ برنامج خادم احلرمني 

ال�صريفني لالبتعاث اخلارجي .
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�أهمية وفو�ئد �لبتعاث �خلارجي : 
اإن املتاأمل لتطور عملية االبتعاث اخلارجي للطالب ال�صعوديني يدرك مدى اأهمية وفوائد 

االبتعاث والتي من اأهمها ما يلي :

اكت�صاب املعرف والعلوم احلديثة .  -1
بناء ج�صور بني الثقافات املختلفة .  -2

تنمية املوارد الب�صرية .  -3
التعريف بالوطن وبالر�صالة احل�صارية لالإ�صالم .  -4

دعم برامج التعليم العايل .  -5
االبتعاث ظاهرة ثقافية عاملية )اآل طالب، 2009 (.  -6

ول���ذا ف���اإن اال�صتمرار يف تنفي���ذ االبتعاث اخلارج���ي للطالب ال�صعودي���ني  اأمر ال بد منه 
يف ه���ذا الع�صر ال�صري���ع مبتغرياته وتطوراته، فف���ي ظل االنفجار املعريف القائ���م، والتناف�ص 
العامل���ي الكب���ري على امتالك زمام املعرفة ب�صتى �صورها، مل يع���د هناك من خيار �صوى زيادة 
اأعداد الطالب ال�صعودي���ني املبتعثني للخارج وبخا�صة يف جمال التخ�ص�صات العلمية النادرة 

للم�صاهمة الفعالة يف تنفيذ خطط وبرامج التنمية ال�صاملة للوطن .

ثالثًا : �أهم �مل�سكالت �لتي تو�جه �لطالب �ل�سعوديني �ملبتعثني:
من الطبيعي اأن يواجه الطالب ال�صعودي املبتعث م�صكلة واحدة اأو عدة م�صكالت  تعرت�ص 
طريق���ة، وتكدر عي�ص���ه يف  غربته، وتنغ�ص حياته حتى يتجاوزه���ا اأو يخفف من �صدتها، ومن 

اأهم امل�صكالت التي يواجهها الطالب املبتعث  ما يلي :

1- ال�صعوب���ات الت���ي يتعر�ص لها الطالب قبل �صفره م���ن ناحية االت�صال باجلامعات، 
وغالب���ًا م���ا يرتك اأم���ر االت�صال باجلامع���ة للطالب وجله���وده الذاتي���ة ؛ ولذا جتده 
م�صتع���دًا لاللتحاق باأية جامعة تقبله، واملالحظ بع����ص االأحيان اأن اأ�صوء اجلامعات 

اخلارجية تكون اأ�صرعها ردًا .
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2- ال�صعوب���ات التي يلقاها املبتعث من ناحية توفر ال�صكن املالئم  من حيث قربه من 
مقر الدرا�صة، اأو خلوه من احليوانات، اأو عدم تعاطي العائلة امل�صت�صيفة امل�صروبات 

الكحولية، اأو رخ�ص اأ�صعار اإيجار ال�صقق بالن�صبة للطالب املتزوجني  .
3- �صعوب���ة اختيار البحث املنا�صب و�صعوبة موافقة امل�ص���رف على املو�صوع الذي يرى 

املبتعث حاجة اأمته ودينه وبالده له .
4- عدم االإملام اجليد باللغة االأجنبية، تقف حائاًل يف اأغلب االأحوال دون متكن الطالب 

املبتعث من حتقيق التح�صيل العلمي والدرا�صي املنا�صبني. )ال�صباغ،  1978(. 
ويلخ�ص )احل�صيبي،  1430ه�(  اأهم م�صكالت الطالب املبتعث مبا يلي :

�أوًل : م�سكالت �لتوعية باأهمية �لبتعاث �خلارجي وفو�ئده :
يالح���ظ اأن بع����ص الط���الب املتفوق���ني يف املرحل���ة الثانوي���ة ال يدركون اأهمي���ة االبتعاث 
اخلارج���ي لدرا�صة التخ�ص�ص���ات الدقيقة النادرة، ويظنون اأن درا�صته���ا قد تكون متوفرة يف 
اململكة العربية ال�صعودية، كما اأن بع�ص اأ�صر واأقارب هوؤالء الطالب قد ال يدركون اأي�صًا اأهمية 
االبتعاث اخلارجي لوطنهم، وكيف ينعك�ص ذلك على م�صتقبل ابنهم امل�صرق، وم�صتقبل دولتهم 
الواعد، وعلى اأمتهم االإ�صالمية عمومًا .. وهذا مما يدعو اإىل القول اأن جانب توعية الطالب يف 
املرحل���ة الثانوية اأو يف مرحلة الدرا�صات العليا جانب غري مقبول بالدرجة الكافية، وهذا مما 
ينبغ���ي على اجلهات ذات العالقة القيام بتفعيله واالهتم���ام به عن طريق الزيارات امل�صتمرة 
للمدار����ص الثانوية واجلامع���ات وتوعية الطالب باأهمية االبتع���اث اخلارجي يف التخ�ص�صات 

الدقيقة، اأوعن طريق الكتيبات التثقيفية، والربو�صورات واملطويات الهادفة 

ثانيًا : م�سكالت �إقناع �لأهل بالبتعاث �خلارجي للدر��سة :
اإكم���ال درا�صته���م يف  الثانوي���ة، ويطمح���ون يف  هن���اك ط���الب متفوق���ون يف املرحل���ة 
اخل���ارج، ولك���ن تقابله���م عقبة كوؤود م���ن وجهة نظره���م، وه���ي م�صكلة رف�ص االأه���ل لفكرة 
 االبتع���اث اخلارج���ي نهائي���ًا ؛ خلوفه���م عل���ى ابنه���م م���ن االنح���راف االأخالق���ي والدين���ي.

ثالثًا :م�صكالت القبول يف االبتعاث اخلارجي:
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تكم���ن هذه امل�صكلة يف اإجراءات القبول املعتربة يف ال���وزارة، وما يرافقها من معايري قد 
ال ينطب���ق بع�صها على الطال���ب الراغب يف االبتعاث اخلارجي، مما ي�صب���ب له �صدمة نف�صية 
عنيف���ة، وخ�صو�ص���ًا اإذا راأى زم���الءه االآخرين يجهزون حقائ���ب ال�صفر ا�صتع���دادًا للمغادرة 

للدرا�صة يف اخلارج.

ر�بعًا : م�سكالت �إجر�ء�ت �ل�سفر:
يع���اين الطال���ب املقب���ول لالبتع���اث اخلارجي م�ص���كالت عدي���دة يف اال�صتع���داد لل�صفر 
واملتمثلة يف  ا�صتكمال اإنهاء اإجراءات االبتعاث يف الوزارة، وا�صتخراج جواز ال�صفر اأو جتديده 
وا�صتخراج التاأ�صرية من ال�صفارة، و�صراء املالب�ص، وقراءة بع�ص املعلومات عن بلد الدرا�صة .

خام�سًا : م�سكالت �ل�سفر:
يك���ون ال�صف���ر دومًا بالطائرة اإىل اأي بلد من ب���الد االبتعاث،وتتفاوت الدول يف البعد عن 
الريا�ص اأوجدة، اأوالدمام، فمثاًل الواليات املتحدة االأمريكية وكندا وا�صرتاليا حتتاج اإىل وقت 
طوي���ل للبقاء يف الطائرة اأثناء ال�صفر ناهيك عن حمط���ات التوقف املتكرر يف بع�ص البلدان، 
وميك���ن ت�صور ه���ذا الوقت الهائل الذي يدفع يف كل مرة يعود فيه���ا املبتعث اإىل بلده للزيارة، 

و حجم املعاناة التي يتكبدها الطالب يف ال�صفر وخ�صو�صًا اإذا ما كان معه زوجة واأطفال . 

�ساد�سًا : م�سكالت �ل�سكن:
يف بل���د الدرا�صة يف اخلارج م���ن االأف�صل للطالب اأن ال ي�صكن م���ع عائلة لديها حيوانات، 
اأو يتناول���ون املاأك���والت وامل�صروب���ات املحرمة يف ديننا لي���اًل ونهارًا ب���دون حياء،ولو قدر عليه 
ال�صك���ن مع مثل ه���وؤالء فعليه تنبي���ه العائلة على �ص���رورة جتنيبه هذه املاأك���والت وامل�صروبات 
 وم�صتقاتها يف طعامه، مع اال�صتمرار دائمًا يف تو�صيح ذلك للعائلة وال يكتفي مبرة واحدة فقط
ومن مزايا ال�صكن املنا�صب للطالب املبتعث اأن يكون قريبًا من مقر درا�صته، وبجانب املحالت 

التجارية، واملكتبات، والبحر اإن ت�صنى له ذلك.

�سابعًا : م�سكالت �للغة:
�ص���وف تواجه الطالب املبتعث يف بداية و�صوله اإىل بلد االبتعاث م�صكلة اللغة، وخ�صو�صًا 
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يف ال�صهور االأوىل من و�صوله، ال�صيما اإذا كانت لغته االإجنليزية �صعيفة للغاية، لكنه مع مرور 
االأي���ام �صيج���د الطالب نف�صه، وق���د اأمل ببع�ص عمومي���ات اللغة، و�صار ي�صتطي���ع اإجناز بع�ص 
اأعماله .وعلى الطالب املبتعث اأن يعرف اأن اللغة تاأتي تدريجيًا، ولذا ال يياأ�ص من حاله، وليثق 
اأن���ه �ص���وف يتعلمها، اإذا ما حر����ص الطالب املبتعث على املواظبة يف ح�ص���ور الدرو�ص يف مقر 
درا�صته، وتاأدية الواجبات املنزلية يف حينها، واالإ�صغاء اجليد والتزام االأدب يف قاعة الدر�ص، 
والتح���دث م���ع االآخرين بدون خوف اأو خجل، وعدم الرتدد يف ال�ص���وؤال عن كل ما يواجهه من 

عقبات يف تعلم اللغة.

ثامنًا :�مل�سكالت �ملالية:
ت����كاد تكون هذه امل�صكلة من اأهم امل�صكالت الت����ي تواجه الطلبة املبتعثني الأن الطالب 
املبتع����ث ينف����ق يف بالد الدرا�ص����ة م�صروفًا مرتفع����ًا ال�صيما اإذا ما كان مع����ه عائلته، وقد 
ال تكفي����ه املكافاأة ال�صهري����ة، في�صطر اإىل اال�صتعانة باالأهل حل����ل اأزماته املالية، ويف هذه 
احلال����ة عل����ى الطالب املبتعث اأن يفطن له����ذا االأمر ويح�صب له األ����ف ح�صاب، ويحاول اأن 
ي����وازن بني امل�صروف����ات واالإيرادات وذلك نظ����رًا الرتفاع االأ�صعار واإ�صاف����ات ال�صرائب، 

ولت�صتمر حياته الدرا�صية براحة وهناء.

تا�سعًا : م�سكالت �لدر��سة:
الدرا�صة يف الغرب تت�صم باجلدية، واحرتام وقت التعليم والتعلم،واالعتماد على املهارات 
العقلي���ة اأكرث م���ن احلفظ واال�صتظه���ار، والطالب الك�ص���ول، اأو كثري ال�صه���ر، اأو غري املبايل، 
�صيواج���ه م�ص���كالت جمة يف �صبي���ل التح�صيل الدرا�ص���ي. واأبرز م�ص���كالت الدرا�صة تتمثل يف 
ع���دم اختيار التخ�ص�ص املنا�صب وعدم احل�صول على قبول من اجلامعات االأمريكية ب�صهولة 

والتاأخري يف  رد بع�ص امل�صرفني على ا�صتف�صارات الطالب.

عا�سرً� : م�سكالت �لعالقة مع �لآخرين:
تواج���ه الطالب ه���ذه امل�صكلة، وتنغ�ص حيات���ه، وذلك يف حالة كونه منطوي���ًا على حاله، 
وال ي�ص���ارك االآخري���ن، فيجد �صعورًا بالغرب���ة وملاًل و �صيقًا، وثقاًل يف م���رور االأيام، ومن هنا 
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عل���ى الطالب املبتع���ث ال�صعي يف تكوين �صداقة مع جمموعة من زمالئ���ه الطيبني �صواء كانوا 
�صعوديني اأومن غريهم.

حادي ع�سر : �مل�سكالت �ل�سحية:
ق���د يتعر����ص الطال���ب يف بداية درا�صته لوعك���ة �صحية ال �صم���ح اهلل  ناجتة عن اختالف 
الظ���روف املناخي���ة بني ال�صعودية وب���الد االبتعاث، ولذا من امل�صتح�ص���ن اأن يح�صر معه بع�ص 
االأدوية، كالبنادول،و�صراب حمو�صة املعدة، وبع�ص اأدوية القولون . كما على الطالب اأن يكون 
حري�ص���ًا على �صحته يف بلد الدرا�صة فال ياأكل من املطاع���م اإال عند ال�صرورة، ويبتعد نهائيًا 
ع���ن االأكالت امل�صبع���ة بالدهون، كما عليه اأن يحافظ على نف�ص���ه من انتقال االأمرا�ص املعدية 

اإليه.

ثاين ع�سر : م�سكالت �لطق�س :
اأغلب دول االبتعاث ي�صودها الربد القار�ص، واجلليد، واالأمطار امل�صتمرة، ويف هذه احلالة 
على الطالب املبتعث التاأهب لهذه امل�صكالت، والتح�صن منها باملالب�ص الثقيلة الدافئة، والتي 
م���ن امل�صتح�صن اأن يقوم ب�صرائها من ال�صعودية، نظرًا الرتفاع اأ�صعار املالب�ص يف بلد االبتعاث 

ثالث ع�صر : امل�صكالت الثقافية:

كل ب���الد االبتع���اث تختلف قيمه���ا وعاداته���ا وتقاليدها ع���ن القيم والع���ادات والتقاليد 
ال�صعودي���ة، ول���ذا على الطال���ب املبتعث اأن يفطن لذل���ك وال ين�صاق نح���و عاداتهم وتقاليدهم 
وقيمه���م، و يهمل قيمه وعاداته وخا�صة الدينية منه���ا، اأو يعجب يف عاداتهم وتقاليدهم حلد 

درجة ممار�صتها .

�لدر��سات �ل�سابقة : 
اأجرى األ�ص )Ellis, 1978( درا�صة على عينة من الطلبة االأجانب املنتظمني يف الدرا�صة 
يف جامع���ة انديان���ا يف الوالي���ات املتح���دة االأمريكية ومن بينه���م طالب من ال�ص���رق االأو�صط 
واأفريقيا وجنوب �صرق اآ�صيا للتعرف على امل�صاكل التي تواجههم يف خالل درا�صتهم يف اأمريكا 
وق���د اأظهرت نتائج الدرا�صة اأن اأهم م�صكلة تواجههم هي م�صكلة ال�صعف يف اللغة االجنليزية 
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وعدم قدرتهم على التكيف يف البيئة االأمريكية يف ال�صنوات االأوىل من درا�صتهم 

وتن���اول )ال�صباغ، 1978( يف بحثه ) االبتعاث وخماط���ره ( والذي كتب للموؤمتر العاملي 
لتوجي���ه الدع���وة واإعداد الدع���اة، والذي عقد يف املدين���ة املن���ورة يف 2/24/ 1397م املوافق 
1977/2/12م، وم���ن اأهم اأهدافه درا�صة واقع الطلبة املبتعثني يف الغرب، وقد تو�صل البحث 
اإىل نتائ���ج عدي���دة ومن اأهمها : حتدي���د بع�ص امل�صكالت  التي يواجهه���ا املبتعثون والتي منها 
م�ص���كالت الط���الب املتعلقة بالقب���ول باجلامعات العربي���ة، وم�صكالت توف���ر ال�صكن املالئم، 
وم�ص���كالت اختيار التخ�ص�ص املنا�ص���ب، وم�صكالت االإملام اجليد باللغ���ة االجنبية، كما قدم 
البح���ث جمموعة من التو�صيات ومنها : تعريف الطالب املبتعث بدينه وتزويده بالعلم النافع، 
و�صرورة انتقاء الطالب املراد ابتعاثه، وتعريف الطالب بامل�صكالت التي �صيواجهها عند ال�صفر 
مثل اأنواع االأطعمة واالأ�صربه، مع �صرورة اقت�صاد االبتعاث على درجة املاج�صتري والدكتوراه .

و�صع���ت درا�ص���ة ) جم���از، 1979( اإىل معرف���ة طبيع���ة وحج���م م�صكالت تكي���ف الطلبة 
ال�صعودي���ني لنظام التعلي���م واأمناط الثقافة االأمريكية اأثن���اء درا�صتهم يف املعاهد واجلامعات 
االأمريكي���ة خالل العام الدرا�صي  )1971� 1972م (. وقد مت اإجراء الدرا�صة على عينة تتكون 
م���ن )400( طالب���ًا �صعوديا من الذك���ور كانوا يدر�ص���ون بالواليات املتح���دة االأمريكية وكانت 
الو�صيل���ة الرئي�صي���ة يف الدرا�ص���ة ا�صتفتاء وزع عل���ى اأفراد العينة وقد بلغ جمم���وع اال�صتبانات 
ال���واردة منه )345 ( ا�صتبانة .وقد اأثبت���ت النتائج وجود درجة ارتباط عالية بني عمر الطلبة 
وتكيفهم مع احلياة يف الواليات املتحدة االأمريكية فقد كان الطلبة االأ�صغر �صنًا اأكرث تكيفًا من 
الطلب���ة االأكرب �صنًا .كما ثبت وجود درجة ارتباط عالية بني حالة الطلبة االجتماعية وتكيفهم 
فالطلب���ة املتزوج���ون كانوا اأقل تكيفًا م���ن الطلبة غري املتزوجني . ومل يثب���ت وجود ارتباط له 
دالل���ة بني م�صت���وى الدرا�صة وتكيف الطلبة ال�صعوديني يف الوالي���ات املتحدة االأمريكية. اإال اأنه 
ثب���ت وج���ود ارتباط كبري بني الوظيفة ال�صابقة والتكيف مع اأمن���اط الثقافة يف البلد االأجنبي. 
فالطلب���ة الذي���ن �صبق لهم العمل كانوا اأقل تكيفًا بدرجة ذات داللة من الطلبة الذين مل ي�صبق 
له���م التوظف قبل احل�ص���ور اإىل الواليات املتحدة.ومل يثبت وجود ارتب���اط له داللة بني مكان 
االإقامة يف ال�صعودية وتكيف الطلبة ال�صعوديني يف الواليات املتحدة . بينما ثبت وجود ارتباط 
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كب���ري بني حجم املعه���د الدرا�صي وتكيف الطلبة للحياة يف الوالي���ات املتحدة . فالطلبة الذين 
يدر�ص���ون يف معاه���د �صغرية احلجم كانوا اأك���رث تكيفًا من الطلبة الذي���ن يدر�صون يف معاهد 
كب���رية .كم���ا ثبت وجود ارتباط �صئي���ل بني مدة االإقامة والتكيف للحي���اة يف الواليات املتحدة 
.وثبت وجود درجة ارتباط عالية بني مادة التخ�ص�ص الدرا�صي للطلبة وبني تكيفهم للحياة يف 
اأمريكا . فالطلبة الذين كانوا يدر�صون العلوم الطبيعية والهند�صة كانوا اأكرث تكيفًا من الطلبة 
الذين كانوا يدر�صون العلوم االإن�صانية واالجتماعية. وثبت اأي�صًا وجود درجة ارتباط عالية بني 
امل�صاع���ب الدرا�صية وتكيف الطلبة للبيئة اجلديدة . فالطلبة الذين كانوا يواجهون م�صاعب 

درا�صية كبرية كانوا اأقل تكيفًا بكثري من الطلبة الذين كانت م�صاعبهم الدرا�صية �صئيلة.

واهتمت درا�صة )ال�صدوخي، 1988( بتحديد امل�صكالت التي يالقيها الطالب ال�صعوديون 
اأثن���اء مزاولة درا�صتهم يف موؤ�ص�صات التعليم العايل بالوالي���ات املتحدة االأمريكية وات�صح من 
حتلي���ل بيانات الدرا�صة اأن اأه���م م�صكلة يف نظر الطالب ال�صعوديني املبتعثني تتعلق بامل�صاعدة 
املالي���ة واأن اجلن����ص واحلال���ة االجتماعية والتفاعل ب���ني عاملي اجلن�ص والعم���ر ال عالقة لها 
بامل�ص���كالت التي يواجهها الطالب ال�صعوديون يف اأمري���كا واأن الطالب االأ�صغر �صنا يواجهون 
م�ص���كالت اأكرث من الطالب االأكرب �صنًا يف ثالث���ة جماالت هي ال�صجالت املدر�صية وامل�صاعدة 

املالية وخدمات التوجيه . 

كما اهتم���ت درا�صة )ال�صطالوي، 1990( بالتعرف عل���ى امل�صكالت التي تواجه الطالب 
املبتعث���ني للح�صول على درجة الدكتوراه يف الرتبية وما ال�صبيل اإىل حلها وقد طبقت الدرا�صة 
يف ع���ام ) 1990( وا�صتخ���دم الباح���ث املنهج الو�صفي كم���ا ا�صتخدم اال�صتبان���ة كاأداة جلمع 
البيان���ات من عينة الدرا�ص���ة . وتو�صلت نتائج الدرا�صة اإىل �ص���رورة بذل املزيد من االهتمام 
باإع���داد املبتعث للدرا�صة يف اخلارج اإع���دادا لغويا �صليما وتقدمي معلومات كافية للمبتعث عن 
البلد الذي �صوف ي�صافر اإليه من جميع النواحي الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية والعادات 
والتقاليد وظروف املناخ، والعمل على زيادة مكافاأة املبتعث لتالئم ظروف املعي�صة يف الغربة .

وركزت درا�صة ) القعيد، 1990( على امل�صكالت النف�صية واالجتماعية واالأكادميية للطلبة 
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االأجان���ب يف املوؤ�ص�ص���ات التعليمية الغربي���ة وبق�صايا التكيف لهوؤالء الطلب���ة خالل درا�صتهم . 
وق���د ا�صتخدمت الدرا�صة املنهج التحليل���ي والذي مت من خالله حتليل الأهم اجلوانب الثقافية 
للدرا�صة يف اخلارج .  وقد تو�صلت الدرا�صة اإىل نتائج رئي�صية اأهمها : اأن الدرا�صة يف اخلارج 
ذات اأث���ر كب���ري يف اإثراء خربات الطالب الثقافية وتعريفه على ثقافات ال�صعوب االأخرى . كما 
اأن الطالب الذي مير مب�صكالت تكيف اجتماعية ونف�صية وثقافية توؤثر على تعامله مع املجتمع 
ال���ذي ج���اء اإليه للدرا�ص���ة، فقد توؤدي اإىل تطوي���ر م�صاعر اإيجابية جتاه املجتم���ع اأو توؤدي اإىل 
عك����ص ذل���ك اعتمادا على نظرة املجتم���ع وتعامله مع الطالب .كم���ا اأن االختالف الثقايف بني 
الطال���ب وبني جمتمع بل���د الدرا�صة له اأثر كبري يف زيادة اأو نق�ص م�صكالت التكيف، فالطالب 
ال���ذي جاء من ثقافة بعيدة يف فل�صفتها وم�صلماتها الثقافية ونظرتها للكون واالإن�صان واحلياة 
)كالثقاف���ة االإ�صالمية( عن الثقاف���ة االأمريكية ي�صعر ب�صعوبة التكي���ف وتكون م�صكالت هذا 
الطال���ب اأكرث م���ن الطالب الذي جاء من الثقاف���ة الفرن�صية اأو االيطالي���ة وذلك لقربهما من 
الثقافة االأمريكية .كما يوؤدي طول اإقامة الطالب يف اخلارج للدرا�صة اىل التخفيف التدريجي 

من امل�صكالت االجتماعية والنف�صية التي يتعر�ص لها منذ بداية قدومه .

وك�صف���ت درا�صة ) �صمور، 1993( ع���ن اخل�صائ�ص الذاتية للطلبة االأجانب امل�صجلني يف 
جامعة ميت�صجان احلكومية قبل التحاقهم بها وبعده . و�صملت الدرا�صة الذكور واالإناث منهم 
وبلدهم االأ�صلي واخت�صا�صاتهم الرئي�صية واأو�صاعهم االجتماعية واالقت�صادية والدعم املايل 
الذي يتلقونه كما بحثت درجة التكيف االجتماعي من حيث م�صاعر االكتئاب الذي يعانون منه 
واحتماالت االنقطاع عن الدرا�صة . وقد �صملت عينة الدرا�صة )62( طالبًا اأجنبيًا من ال�صرق 
االأو�ص���ط و�صمال اأفريقيا )طالب عرب ( وم���ن اأفريقيا ) طالب غري عرب( ومن �صرق اآ�صيا 
م���ن امل�صجل���ني يف جامعة ميت�صج���ان احلكومية خالل ف�ص���ل ال�صت���اء ) 1991 ( وقد تو�صلت 
الدرا�ص���ة اإىل عدم وجود عالقة دال���ة بني اخل�صائ�ص االأ�صلية للطلب���ة ال�صابقة للت�صجيل يف 
اجلامع���ة واملتغ���ريات االأكادميي���ة اأو التكيف االجتماعي . وكذلك عدم وج���ود عالقة دالة بني 
اخل�صائ����ص االأ�صلية للطلبة والتقدي���رات الذاتية الحتماالت االنقطاع ع���ن الدرا�صة . بينما 
اأثبتت نتائج الدرا�صة وجود عالقة دالة بني اخل�صائ�ص الذاتية ال�صابقة للت�صجيل يف اجلامعة 



د.اإبراهيم عبدالرحمن حممد احل�ضيبي

29جملة جامعة �ضقراء – العدد الثاين جمادي الآخر 1435هـ - اأبريل 2014م

ودرج���ة االكتئ���اب، ووجود عالقة �صلبية دالة بني التكيف االأكادمي���ي واحتماالت االنقطاع عن 
الدرا�صة، ووجود عالقة �صلبية دالة بني درجة التفاعل بني جمموعة الطلبة االأنداد واحتماالت 
االنقط���اع عن الدرا�صة . كما اأكدت نتائ���ج الدرا�صة عدم وجود عالقة دالة بني درجة التفاعل 
م���ع الكلية والتقدي���رات الذاتية الحتماالت االنقطاع عن الدرا�صة، كم���ا اأظهرت وجود عالقة 
�صلبي���ة دال���ة بني درجة التفاعل االأكادمي���ي واالكتئاب، ووجود عالقة �صلبي���ة دالة بني م�صتوى 

التفاعل بني االأنداد واالكتئاب، ووجود عالقة �صلبية دالة بني التفاعل يف الكلية واالكتئاب .

بينم���ا رك���زت درا�صة )املو�صى، 2009 ( على  املحاور التالي���ة : تاريخ االبتعاث اخلارجي 
يف اململك���ة العربي���ة ال�صعودية : نظ���رة تاريخية، برنامج خادم احلرم���ني ال�صريفني لالبتعاث 
اخلارجي كنموذج لال�صتثمار يف الكفاءات الب�صرية الوطنية دعما للتنمية ال�صاملة يف اململكة، 
اأعداد املبتعثني ودول ابتعاثهم ومراحلهم العلمية، وتخ�ص�صاتهم التخ�ص�صات واملجاالت التي 
ت�صجع الوزارة على االلتحاق بها، والتي تخدم توجهات خطط التنمية يف اململكة، وملخ�ص عن 

احتياجات �صوق العمل ال�صعودي من القوى العاملة وعالقة ذلك بربامج االبتعاث .

واأج���رى ميل���ر )Miller, 2009( درا�صة بعن���وان العوامل الثقافية والفردي���ة التي تدعو 
الطال���ب  للقلق اأثن���اء درا�صته للغة باخل���ارج والتي مت من خاللها تطبيق نظري���ة اإدارة القلق 
واال�صط���راب ونظري���ة التوا�صل  وذلك الأجل التعرف على  بع�ص العوامل التي ت�صبب مثل هذا 
القل���ق . وق���د مت خالل املرحل���ة االأوىل من الدرا�ص���ة ا�صتعمال البيانات الكيفي���ة لتقييم مدى 
ا�صتعم���ال الطال���ب للتعب���ريات اال�صطالحي���ة يف موطن���ه ومهاراته يف ك�ص���ف غمو�ص اجلمل 
والف���رتة الزمنية الت���ي يق�صيها مع االأ�ص���رة امل�صيفة له باخلارج ومبا يف ذل���ك مهارته باللغة 
حي���ث ثب���ت اأنها جميعًا توؤدي للقل���ق .  كما مت من خالل املرحلة الثانية م���ن الدرا�صة الرتكيز 
على العوامل الثقافية التي توؤدي للقلق . وقد اأظهرت النتائج اأن الطالب الذين يعود موطنهم 
لثقافات فردية  انتابهم قدر �صئيل من القلق  اأثناء درا�صتهم للغة اأجنبية بالف�صول الدرا�صية 
وذل���ك مقارن���ة باأولئك الذين ينتم���ون لثقافات  جماعية . ويف النهاية ومب���رور الوقت فقد مت 
الك�ص���ف عن اأن الطالب الذين يعود موطنه���م لثقافات فردية قد اتبعوا �صلوكيات تقارب نحو 

االأفراد الذين ينتمون للثقافات اجلماعية . 
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اأم���ا درا�صة )الداود، 2010( فقد حددت اأهم امل�صكالت التي تواجه املر�صحني لالبتعاث 
اخلارجي قبل التحاقهم بالبعثة . وقد تكونت عينة الدرا�صة من )504 ( مر�صح ومر�صحة من  
اأ�ص���ل )6510 ( مم���ن ح�صروا ملتقى املبتعثني يف كل من الريا�ص وجدة واخلرب  وا�صتخدمت 
اال�صتبان���ة جلمع املعلوم���ات من اأفراد عين���ة الدرا�صة كما ا�صتخدم املنه���ج الو�صفي بوا�صطة 
SPSS لتحلي���ل البيان���ات  وكان م���ن اأبرز نتائج الدرا�ص���ة فيما يتعلق بامل�ص���كالت التي تواجه 

املر�صح���ني لالبتعاث : �صعوبة احل�صول عل���ى تاأ�صرية درا�صية للبلد املر�ص���ح لالبتعاث اإليها. 
وغ���الء املعي�صة يف البلد املر�صح لالبتعاث اإليها.واخلوف م���ن عدم احل�صول على وظيفة بعد 
العودة من البعثة . اأما اأبرز امل�صكالت التي تواجه املر�صحات لالبتعاث فقد متثلت يف : تاأخري 
ال�صف���ر ب�صبب الظروف االأ�صرية وغالء املعي�صة يف البل���د املر�صح لالبتعاث اإليها واخلوف من 

عدم وجود وظيفة بعد العودة من البعثة .

وهدفت درا�صة )حمزة، 2012 ( اإىل التعرف على اجتاهات عينة �صعودية نحو االبتعاث، 
م���ن حي���ث نقل املعرف���ة والتكنولوجي���ا اإىل اململك���ة العربي���ة ال�صعودية، وما م���دى تاأثري ذلك 
عل���ى املجتمع ال�صعودي، م���ن حيث التكيف مع املجتمع ال�صعودي، وحري���ة الفتاة، والزواج من 
الديان���ات االأخ���رى، وقد تكونت عينة الدرا�صة من )400 ( حالة كعينة ا�صتطالعية و )100 ( 
حال���ة كعينة اأ�صا�صية وقد ا�صتخ���دم الباحث اأ�صلوب التحليل االإح�صائي الو�صفي  وقد تو�صلت 
نتائ���ج الدرا�صة اإىل اأن )81% ( من عينة الدرا�صة يرون اأن االبتعاث ال يوؤثر على �صوء التكيف 

مع املجتمع ال�صعودي . 

عالقة �لدر��سة �حلالية بالدر��سات �ل�سابقة :
تتف���ق الدرا�ص���ة احلالية مع الدرا�ص���ات ال�صابق���ة يف التطرق ملو�صوع االبتع���اث من اأجل 
الدرا�صة يف الواليات املتحدة االأمريكية، كما تتفق هذه الدرا�صة مع بع�ص الدرا�صات ال�صابقة 
فيم���ا يتعل���ق بامل�صكالت التي يواجهها الطلبة املبتعثون يف اأمري���كا، وتختلف عنها فيما يخ�ص 

املجتمع وعينة الدرا�صة .
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�إجر�ء�ت �لدر��سة :
منه���ج الدرا�ش���ة : مت ا�صتخدام املنهج الو�صفي والذي » يعتمد على درا�صة الواقع 
اأو الظاهرة كما توجد يف الواق�ع ويهتم بو�صف�ها و�صفًا دقيقًا ويعرب عن�ها تعبريًا كيفيًا اأو تعبريًا 

كميًا )عبيدات، 1996(.

جمتم���ع الدرا�ش���ة : يتك���ون جمتمع الدرا�صة من جمي���ع الطلبة ال�صعودي���ني املبتعثني يف 
معهد اللغة ) A.C.E( والبالغ عددهم االإجمايل )92 ( طالبا وطالبة منهم ) 11 ( طالبة

عينة �لدر��سة:
تكون���ت عين���ة الدرا�صة من ) 60 ( طالبا وطالبة اأي بن�صبة 65% وهم الذين قاموا بتعبئة 
ا�صتبان���ة الدرا�صة واإعادتها من اأفراد جمتمع الدرا�صة  ويو�صح اجلدول رقم )1( توزيع عينة 

الدرا�صة ح�صب متغري اجلن�ص.

جدول رقم )1(
 عدد �لطالب �لذين ��ستجابو� لأد�ة �لدر��سة

�لن�سبة �ملئوية �لتكر�ر �جلن�س
81٬7 49 ذكر
18٬3 11 اأنثى
%100 60 املجموع

يظهر اجلدول رقم ) 1 ( اأن عدد الطالب الذين ا�صتجابوا الأداة الدرا�صة بلغ 49% وبن�صبة 
قدرها )81٬7% (، وبلغ عدد الطالبات الالتي ا�صتجنب الأداة الدرا�صة ) 11 ( طالبة وبن�صبة 
قدره���ا ) 18٬3% ( ويع���ود ذلك اإىل حر����ص الطالبات على اإي�ص���ال م�صاكلهن للم�صوؤولني يف 

الوزارة .
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�جلدول رقم )2(
 توزيع عينة �لدر��سة ح�سب متغري عمر �ملبتعث.

�لن�سبة �ملئوية �لتكر�ر �لعمر
63٬3 38 من)18-اأقل من 23  ( �صنة
28٬3 17 من )23- اأقل من 28( �صنة
8٬3 5 من)28( �صنة فاأكرث

%100 60 املجموع

يظه���ر اجل���دول رقم ) 2 ( اأن اأعلى ن�صبة ا�صتجابة من اأف���راد عينة الدرا�صة وفقا ملتغري 
عم���ر املبتعثمن اأعمارهم ماب���ني )18اإىل اأقل من 23 �صنة ( حيث بلغ���ت ن�صبتهم )%63٬3 ( 
ويليه���م يف ذل���ك الذين اأعمارهم مابني ) 23 ( اإىل اأقل م���ن 28�صنة وبن�صبة ) 28٬3%  ( ثم 

من اأعمارهم من ) 28�صنة فاأكرث ( .

�جلدول رقم )3(
 توزيع عينة �لدر��سة ح�سب متغري �ملرحلة �ملبتعث لها.

�لن�سبة �ملئوية �لتكر�ر �ملرحلة
%65 39 بكالوريو�ص

%31٬6 19 ماج�صتري
%1٬7 1 دكتوراه
%1٬7 1 اأخرى
%100 60 املجموع

يب���ني اجلدول رق���م ) 3 ( اأن ن�صبة الذين اأجابوا على اأداة الدرا�ص���ة وفقا ملتغري املرحلة 
املبتع���ث اإليها الطلبة ال�صعودي���ني يف معهد اللغة بلغت ) 65% ( ملرحل���ة البكالوريو�ص وبن�صبة 

قدرها )31٬6% ( ملرحلة املاج�صتري . 
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�أد�ة �لدر��سة:
مب���ا اأن بن���اء اأداة الدرا�صة جلمع البيان���ات من اأهم مراحل االإج���راءات املنهجية يف كل 
بح���ث والت���ي عن طريق ح�ص���ن اختيارها وت�صميمها ميك���ن اأن ت�صبح معلوم���ات البحث على 
درج���ة كب���رية من املو�صوعي���ة والدقة وبالتايل تخدم اأه���داف الدرا�صة وجتيب عل���ى اأ�صئلتها 
املختلف���ة لذا ق���رر الباحث ا�صتخدام اال�صتبانة جلمع البيانات الالزم���ة لهذه الدرا�صة لكونها 
االأك���رث مالئمة لتحقيق اأه���داف الدرا�صة ٬ وذلك لعدم توافر املعلوم���ات االأ�صا�صية املرتبطة 
باملو�ص���وع كبيانات من�صورة وباعتباره���ا اأكرث اأدوات البحث ا�صتخدام���ًا يف مثل هذه البحوث 
وع���الوة على ذل���ك فان هذه االأداة )اال�صتبان���ة( ت�صتطيع اأن تعك�ص واق���ع امل�صكلة من ناحية، 
وجتي���ب على ت�صاوؤالتها  من ناحية اأخرى. وعليه قام الباح���ث بت�صميم اأداة الدرا�صة معتمدًا 

يف ذلك على:

1( املراجع والدرا�صات ال�صابقة والر�صائل اجلامعية ذات العالقة بالدرا�صة احلالية
2( خربة الباحث.

وقد تكونت اال�صتبانة يف �صورتها النهائية من جزاأين هي:

اأ- اجلزء االأول البيانات االأولية:

يتعل���ق هذا اجل���زء باملتغريات امل�صتقل���ة للدرا�صة وهي ) نوع اجلن����ص، والعمر، واملرحلة 
املبتعث لها الطلبة(

ب-اجلزء الثاين: اأ�شئلة مغلقة:

تبن���ى الباحث يف اإعداد املح���اور ال�صكل املغل���ق)Closed Questionnaire(الذي يحدد 
اال�صتجاب���ات املحتملة لكل �صوؤال، وقد ا�صتخ���دم الباحث طريقة التدرج الثالثي ) منخف�صة، 
متو�صط���ة، عالي���ة ( بحي���ث مت منح االإجاب���ة على )منخف�ص���ة( درجة واح���دة، واالإجابة على 
)متو�صط���ة( درجت���ان، بينم���ا مت منح االإجاب���ة على)عالية( ثالث درج���ات، ويتطلب االإجابة 
عليه���ا و�صع عالمة )√( اأمام كل فق���رة وحتت الدرجة املختارة، وقد تكون اجلزء الثاين من 

اال�صتبانة من ثالثة حماور هي:



جملة جامعة �شقر�ء – �لعدد �لثاين جمادي �لآخر 1435هـ - �أبريل 2014م

�مل�شكالت �لتي تو�جه �لطلبة �ل�شعوديني �ملبتعثني يف �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

34

1- امل�صكالت االأكادميية )14 فقرة( 
2- امل�صكالت االقت�صادية )11 فقرة( .

3- امل�صكالت النف�صية )12 فقرة(.

�سدق �لأد�ة:
مت التحق���ق م���ن �ص���دق االأداة ع���ن طري���ق عر�صه���ا عل���ى جمموعة حمكم���ني من ذوي 
االخت�صا����ص واخل���ربة جلهم اأع�ص���اء هيئة تدري����ص يف اجلامعات ال�صعودي���ة وعددهم )9( 
حمكم���ني، ومن خالل مالحظاتهم واآرائهم مت تعديل بع�ص فقرات اال�صتبانة وكذلك ا�صتبعاد 

عدد من الفقرات لت�صبح اال�صتبانة يف �صورتها النهائية مكونة من )37( فقرة.

ثبات �لأد�ة:
مت التحق���ق م���ن ثبات االأداة عن طريق ا�صتخدام معادلة األف���ا كرونباخ، حيث بلغ معامل 

الثبات الكلي )86%( وهي قيمة تفي باأغرا�ص هذه الدرا�صة.

متغري�ت �لدر��سة:
ت�صتمل الدرا�صة على املتغريات االآتية:

- اجلن�ص، وله م�صتويان )ذكر، اأنثى(.
- العم���ر وله ثالثة م�صتويات  )من )18-اأقل من 23 �صنة(، من )23- اأقل من 28 �صنة(، 

)من 28 �صنة فاأكرث( .
- املرحلة املبتعث لها : ولها اأربعة م�صتويات ) بكالوريو�ص، ماج�صتري، دكتوراه، اأخرى (.

تطبيق �لدر��سة :
مت حتديد اأفراد جمتمع الدرا�صة وفقًا ملتغريات الدرا�صة.  -1 

مت توزيع اال�صتبانات على اأفراد جمتمع الدرا�صة، وقد تابع الباحث بنف�صه اإجراءات   -2 
تطبيق االأداة على جمتمع الدرا�صة.

مت جتميع اال�صتبانات امل�صرتجعة، حيث بلغت ن�صبة امل�صرتجع منها )%65(.  -3 
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مت تفريغ البيانات يف ذاكرة احلا�صب االآيل،  وحتليلها با�صتخدام احلزمة االإح�صائية   -4 
)SPSS( وذلك لالإجابة عن اأ�صئلة الدرا�صة.

ا�صتخراج النتائج ومناق�صتها.  -5 
خال�صة نتائج الدرا�صة وتو�صياتها.   -6 

�ملعاجلة �لإح�سائية:
- لالإجابة عن ال�صوؤال االأول من اأ�صئلة الدرا�صة وهو:

1-  م���ا اأكرث امل�صكالت التي تواجه الطلبة ال�صعوديني املبتعثني يف معهد اللغة االجنليزية 
) A.C.E( وفق املحاور التالية ) االأكادميي ، االقت�صادي، والنف�صي ( ؟ 

مت ا�صتخ���راج املتو�صط���ات احل�صابي���ة واالنحرافات املعيارية لكل حم���ور من املحاور 
املو�صحة اأعاله. 

- ولالإجابة عن ال�صوؤال الثاين والثالث والرابع:
2- م���ا اأكرث امل�صكالت االأكادميية التي تواج���ه الطلبة ال�صعوديني املبتعثني يف معهد اللغة 

)A.C.E(؟
3- ما اأكرث امل�صكالت االقت�صادية التي تواجه الطلبة ال�صعوديني املبتعثني يف معهد اللغة 

) A.C.E ( ؟
4- م���ا اأك���رث امل�ص���كالت النف�صية التي تواج���ه الطلب���ة ال�صعوديني املبتعث���ني يف معهد اللغة 
)A.C.E ( ؟ مت ا�صتخ���راج املتو�صط���ات احل�صابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة من 
الفقرات املنتمية ملحور امل�صكالت االأكادميية، وترتيبها ترتيبًا تنازليًا ح�صب املتو�صطات 
احل�صابية، وكذلك احلال بالن�صبة ملحوري امل�صكالت االقت�صادية وامل�صكالت النف�صية.

 - ولالإجابة عن ال�صوؤال اخلام�ص من اأ�صئلة الدرا�صة:
5- ه���ل توج���د ف���روق ذات داللة اإح�صائي���ة بني املتو�صط���ات احل�صابي���ة ال�صتجابات عينة 
الدرا�صة تعزى ملتغري اجلن�ص ؟ مت ا�صتخدام اختبار )ت(  )T-test(  للعينات امل�صتقلة 

للمقارنة بني املتو�صطات احل�صابية ال�صتجابات عينة الدرا�صة تبعًا ملتغري اجلن�ص.
- لالإجابة عن ال�صوؤالني ال�صاد�ص وال�صابع من اأ�صئلة الدرا�صة:
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6- ه���ل توجد ف���روق ذات داللة اإح�صائية ب���ني املتو�صطات احل�صابي���ة ال�صتجابات عينة 
الدرا�صة تعزى ملتغري العمر ؟

7- ه���ل توجد ف���روق ذات داللة اإح�صائية ب���ني املتو�صطات احل�صابي���ة ال�صتجابات عينة 
الدرا�صة تعزى ملتغري املرحلة املبتعث لها الطلبة ؟ مت ا�صتخدام حتليل التباين االأحادي 
)ONE-WAY- ANOVA( للمقارنة بني املتو�صطات احل�صابية  ال�صتجابات عينة 

الدرا�صة تبعًا ملتغريي العمر ومرحلة االبتعاث على الرتتيب  .

عر�س نتائج �لدر��سة ومناق�ستها :
ال�ص���وؤال الرئي����ص : ما امل�صكالت االأكادميي���ة واالقت�صادية والنف�صية الت���ي تواجه الطلبة 
ال�صعودي���ني املبتعثني يف معه���د اللغة االجنليزي���ة ) A.C.E( التابع جلامع���ة �صياتل با�صفيك 

بالواليات املتحدة االأمريكية ؟

وينبثق من ال�صوؤال الرئي�ص االأ�صئلة الفرعية االآتية:

����س1- م���ا اأك���ر امل�شكات الت���ي تواج���ه الطلب���ة ال�شعودي���ني املبتعثني يف معه���د اللغة 
االجنليزية ) A.C.E( وفق املحاور التالية ) االأكادميي ، االقت�شادي ، والنف�شي ( ؟

- لالإجابة عن ال�صوؤال الفرعي االأول مت ح�صاب املتو�صطات احل�صابية واالنحرافات املعيارية 
لكل حمور من حماور اأداة الدرا�صة، وللدرجة الكلية للدرا�صة كما يت�صح من اجلدول )4(

جدول رقم )4(
 �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية ملحاور �لدر��سة وللدرجة �لكلية لال�ستبانة

�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�سط �حل�سابي�ملجال�لرقم
1٬93330٬21803امل�صكالت االأكادميية1
1٬89550٬20212امل�صكالت االقت�صادية2
1٬80560٬17605امل�صكالت النف�صية3
1٬87810٬10782الدرجة الكلية لال�صتبانة4
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يتبني من اجلدول رقم ) 4 ( اأن املتو�صطات احل�صابية قد تراوحت ما بني )1٬9333-1٬8056(، 
حي����ث ح�صل حم����ور امل�صكالت االأكادميية عل����ى اأعلى متو�صط ح�صابي بل����غ )1٬9333(، بينما 
ج����اء حمور امل�صكالت االقت�صادية يف املرتبة الثانية مبتو�صط ح�صابي )1٬8955(، وامل�صكالت 
النف�صي����ة ج����اء باملرتبة االأخرية مبتو�ص����ط ح�صابي )1٬8056( . يف حني بلغ����ت قيمة املتو�صط 
احل�صاب����ي على ا�صتجابات عينة الدرا�صة للدرجة الكلية لال�صتبانة )1٬8781( من )3(، وهي 
قيمة متو�صطة وه�ذا مما ي�صرتعي االنتباه حلل م�صكالت الطالب االأكادميية  يف بالد االبتعاث 

ال�صيما واأنها احتلت املرتبة االأوىل يف ترتيب امل�صكالت التي تواجههم .

�س2: ما اأكر امل�شكات االأكادميية التي تواجه الطاب ال�شعوديني املبتعثني يف معهد 
اللغة ) A.C.E ( ؟

- لالإجاب���ة ع���ن ال�صوؤال الفرعي الث���اين،مت ح�صاب املتو�صط���ات احل�صابية واالنحرافات 
املعيارية لكل فقرة من فقرات حمور امل�صكالت االأكادميية وترتيبها ترتيبًا تنازليًا. كما يت�صح 

من اجلدول )5(
جدول رقم )5(

 �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لفقر�ت حمور �مل�سكالت �لأكادميية مرتبة 
ترتيبًا تنازليًا ح�سب �ملتو�سطات �حل�سابية

�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�سط �حل�سابي�لفقرة�لرقم

�صعوبة تو�صيل بع�ص املدر�صني للمعلومات 1
2٬28330٬58488الدرا�صية .

2٬26670٬73338�صعوبة اأ�صئلة االختبار .2

�صعوبة  اجلمع بني حل الواجبات الدرا�صية 3
2٬21670٬71525املنزلية وامل�صاركة يف االأن�صطة االأخرى .

2٬15000٬63313�صعوبة اختيار التخ�ص�ص املنا�صب يف اجلامعة .4

ا�صطرار بع�ص الطالب لل�صفر اإىل وا�صنطن 5
2٬00000٬66384الإنهاء معامالتهم يف امللحقية .

2٬00000٬68889كرثة الطالب ال�صعوديني يف قاعة الدرا�صة .6
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�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�سط �حل�سابي�لفقرة�لرقم

�صعوبة احل�صول على قبول يف اجلامعات 7
1٬95000٬69927االأمريكية .

1٬85000٬57711�صعوبة فهم �صرح بع�ص االأ�صاتذة8

امل�صرف االأكادميي املتوفر يف امللحقية ال يرد 9
1٬83330٬66808على ات�صاالتي.

1٬80000٬54617عدم ا�صتذكار الدرو�ص اأواًل باأول10
1٬76670٬56348عدم تفهم املدر�ص لظروف الطالب .11
1٬68330٬46910عدم القدرة على تنظيم وقت الدرا�صة .12

التاأخر يف احل�صول على قبول من جامعة 13
1٬63330٬60971مو�صى بها .

1٬63330٬55132�صعف االإملام باللغة االجنليزية14

يتب���ني من اجل���دول رق���م ) 5 ( اأن املتو�صط���ات احل�صابي���ة للمحور ق���د تراوحت ما بني 
)1٬6333-2٬2833(، حي���ث ح�صلت الفق���رة » �صعوبة تو�صيل بع����ص املدر�صني للمعلومات 
الدرا�صي���ة على اأعل���ى متو�صط ح�صاب���ي)2٬2833(، وانحراف معي���اري )0٬5(، يليها فقرة 
»�صعوب���ة اأ�صئلة االختبار« مبتو�ص���ط ح�صابي )2٬2667(، وانحراف معي���اري )0٬7(، ورمبا 
يعود ال�صبب يف ذلك الإ�صناد مهمة التدري�ص يف املعهد لبع�ص املدر�صني من �صرق اآ�صيا والذين 
بالفع���ل ال يجي���دون التحدث باللغ���ة االجنليزية بطالقة وو�ص���وح، ويف املرتب���ة الثالثة جاءت 
الفق���رة »�صعوبة  اجلمع بني حل الواجب���ات الدرا�صية املنزلية وامل�صاركة يف االأن�صطة االأخرى« 
.مبتو�ص���ط ح�صاب���ي )2٬2(، وانحراف معي���اري )0٬71( ورمبا يعزى االأم���ر يف ذلك لكرثة 

الواجبات املنزلية واال�صتعداد املبكر الختبار اللغة االجنليزية ) االيلت�ص (

وجاءت يف املرتبة قبل االأخرية الفقرة »التاأخر يف احل�صول على قبول من جامعة مو�صى 
به���ا« . مبتو�ص���ط ح�صاب���ي )1٬6(، وانحراف معي���اري )0٬6(، اأما يف املرتب���ة االأخرية فقد 
ج���اءت الفقرة »�صعف االإملام باللغة االجنليزية« مبتو�صط ح�صابي )1٬6(، وانحراف معياري 
)0٬55( وه���ذا يدل على اأن عملية تعلم اللغ���ة االجنليزية م�صاألة وقت لدى عينة الدرا�صة وال 

متثل لهم اأية م�صكلة .
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وبه���ذا تختلف نتائج الدرا�صة احلالية حول م�صكلة �صع���ف االإملام باللغة االجنليزية التي 
تواج���ه الطلب���ة املبتعثني ع���ن درا�صة األ����ص )Ellis, 1978( الت���ي احتلت فيه���ا املرتبة االأوىل 

بالن�صبة للطالب االأجانب الذين �صملتهم درا�صته .
�س3: ما اأكر امل�شكات االقت�شادية التي تواجه الطلبة ال�شعوديني املبتعثني يف معهد 

اللغة ) A.C.E ( ؟

- لالإجاب���ة عن ال�صوؤال الفرعي الثال���ث،مت ح�صاب املتو�صط���ات احل�صابية واالنحرافات 
املعيارية لكل فقرة من فقرات املحور وترتيبها ترتيبًا تنازليًا. كما يت�صح من اجلدول )6(.

جدول رقم )6(
 �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لفقر�ت حمور �مل�سكالت �لقت�سادية مرتبة 

ترتيبًا تنازليًا ح�سب �ملتو�سطات �حل�سابية

�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�سط �حل�سابي�لفقرة�لرقم

ي�صايقني اإيقاف ال�صرف املايل عن بع�ص الطالب 1
2٬35000٬65935املبتعثني دون اإنذار م�صبق يف بع�ص االأحيان .

2٬25000٬60014ا�صطر اإىل اقرتا�ص النقود من زمالئي .2
2٬18330٬67627ارتفاع اأجرة املوا�صالت .3

ال اأ�صتطيع �صراء العديد من الكتب واالأدوات 4
1٬98330٬50394الدرا�صية الالزمة.

ال اأ�صتطيع امل�صاركة يف الرحالت واالأن�صطة 5
1٬88330٬49030لعجزي املايل .

1٬86670٬70028املكافاأة املالية ال تكفي ملتطلباتي الدرا�صية .6
1٬78330٬55515امل�صتوى املادي الأ�صرتي حمدود .7
1٬73330٬57833اأ�صرف نقودي فيما ال يفيد .8

اأ�صعر باأين حمروم من اأ�صياء كثرية ب�صبب 9
1٬68330٬46910ظرويف املادية .

1٬63330٬55132ارتفاع نفقات املعي�صة  .10
1٬50000٬59660ارتفاع اأ�صعار الكتب املدر�صية.11
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يظه���ر اجل���دول رقم ) 6 ( اأن املتو�صطات احل�صابية ق���د تراوحت ما بني )2٬3-1٬5(، 
حيث ح�صلت الفقرة » ي�صايقني اإيقاف ال�صرف املايل عن بع�ص الطالب املبتعثني دون اإنذار 
م�صب���ق يف بع�ص االأحيان«، عل���ى اأعلى متو�صط ح�صابي )2٬3(، وانح���راف معياري )0٬6(، 
ويف املرتب���ة الثانية ج���اءت الفقرة »ا�صطر اإىل اقرتا�ص النقود من زمالئي« مبتو�صط ح�صابي 
)2٬2(، وانح���راف معي���اري )0٬6(، اأما يف املرتبة الثالثة فقد ج���اءت الفقرة ارتفاع اأجرة 

املوا�صالت مبتو�صط ح�صابي )2٬1(، وانحراف معياري )0٬67(.

ويف املرتب���ة قب���ل االأخ���رية ج���اءت الفق���رة »ارتف���اع نفقات املعي�ص���ة« مبتو�ص���ط ح�صابي 
)1٬6(، وانحراف معياري )0٬55(، ويف املرتبة االأخرية جاءت الفقرة »ارتفاع اأ�صعار الكتب 

املدر�صية«. مبتو�صط ح�صابي )1٬5( وانحراف معياري )0٬59( .

ويالحظ اأن عملي���ة اإيقاف ال�صرف عن بع�ص الطلبة احتلت املرتبة االأوىل يف امل�صكالت 
االقت�صادي���ة الت���ي تواجه الطلب���ة ال�صعوديني املبتعث���ني يف معهد اللغ���ة )A.C.E( مما يجعل 
الطالب املبتعث يف قلق وتوتر حتى يتم رفع اإيقاف ال�صرف عليه لكون غالبية الطلبة املبتعثني 
ال ي�صتل���م اأي م�ص���روف اإ�ص���ايف من اأ�صرت���ه ولي�ص له دخل اإ�ص���ايف ي�صمح ل���ه بتغطية نفقاته 

واحتياجاته .

وتتف���ق الدرا�صة احلالي���ة مع بع�ص الدرا�ص���ات ال�صابقة كدرا�ص���ة ) ال�صدوخي، 1988 ( 
ودرا�ص���ة ) ال�صطالوي، 1990 ( ودرا�صة ) ال���داود، 2010 ( يف اأن م�صكلة امل�صاعدات املالية، 

واأن املكافاأة ال تفي بحاجيات الطالب، وارتفاع غالء املعي�صة يف بالد االبتعاث .

����س4: ما اأك���ر امل�شكات النف�شية الت���ي تواجه الطلبة ال�شعودي���ني املبتعثني يف معهد 
اللغة ) A.C.E ( ؟

- لالإجاب���ة عن ال�ص���وؤال الفرعي الراب���ع مت ح�صاب املتو�صطات احل�صابي���ة واالنحرافات 
املعيارية لكل فقرة من فقرات املحور وترتيبها ترتيبًا تنازليًا. كما يت�صح من اجلدول )7(.
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جدول رقم )7(
 �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لفقر�ت جمال �مل�سكالت �لنف�سية مرتبة 

ترتيبًا تنازليًا ح�سب �ملتو�سطات �حل�سابية

�لنحر�ف �ملعياري�ملتو�سط �حل�سابي�لفقرة�لرقم

ي�صايقني عدم مراعاة بع�ص الطالب 1
2٬35000٬63313ال�صعوديني الآداب ال�صلوك العام .

2٬13330٬67565�صعف القدرة على الرتكيز يف احل�ص�ص الدرا�صية2

اأخ�صى اأن ال اأ�صتطيع موا�صلة درا�صتي والعودة 3
2٬06670٬57833اإىل ال�صعودية دون حتقيق اأهدايف .

القلق من عدم احل�صول على وظيفة يف 4
2٬00000٬71307امل�صتقبل

1٬98330٬59636ال�صرود الذهني عند اال�صتذكار .5
1٬81670٬70089اأجد �صعوبة يف اتخاذ القرارات املنا�صبة .6
1٬70000٬59089اأميل اإىل االنطوائية والعزلة عن االآخرين .7
1٬68330٬59636�صعف القدرة على �صبط النف�ص .8
1٬61670٬52373ال اأ�صتطيع اأن اأحافظ على مواعيدي .9

1٬56670٬62073اأ�صعر باأنني كثري االإهمال .10
1٬43330٬49972ال اأعرف ميويل واجتاهاتي .11
1٬31670٬53652اأ�صعر ب�صعف الثقة بالنف�ص .12

يظه���ر اجل���دول رقم ) 7 ( اأن املتو�صطات احل�صابية ق���د تراوحت ما بني )2٬3-1٬3(، 
حي���ث ح�صلت الفق���رة » ي�صايقني ع���دم مراعاة بع�ص الط���الب ال�صعودي���ني الآداب ال�صلوك 
الع���ام« عل���ى اأعلى متو�صط ح�صاب���ي )2٬3(، وانح���راف معي���اري )0٬63(، بينما جاءت يف 
املرتبة الثانية الفقرة » �صعف القدرة على الرتكيز يف احل�ص�ص الدرا�صية« مبتو�صط ح�صابي 
)2٬133( وانح���راف معياري )0٬67(، اأم���ا يف املرتبة الثالثة فقد جاءت الفقرة »اأخ�صى اأن 
ال اأ�صتطي���ع موا�صلة درا�صتي والع���ودة اإىل ال�صعودية دون حتقيق اأه���دايف« . مبتو�صط ح�صابي 

مقداره )2٬06(،  وانحراف معياري )0٬57(. 
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ويف املرتب���ة قب���ل االأخرية ج���اءت الفقرة ال اأع���رف ميويل واجتاهات���ي مبتو�صط ح�صابي 
)1٬4(، وانح���راف معياري )0٬49(، اأما الفقرة »اأ�صعر ب�صع���ف الثقة بالنف�ص« فقد جاءت 

يف املرتبة االأخرية ومبتو�صط ح�صابي مقداره )1٬3(، وانحراف معياري مقداره )0٬53(. 

وكما يالحظ اأن عبارة عدم مراعاة بع�ص الطلبة ال�صعوديني الآداب ال�صلوك العام جاءت 
يف املرتب���ة االأوىل م���ن وجهة نظر عينة الدرا�صة مما يدل على رف�ص اأفراد عينة الدرا�صة الأي 

مظهر يخل باالآداب العامة وال�صلوك ال�صوي .

�س5: هل توجد فروق ذات داللة اإح�شائية بني املتو�شطات احل�شابية ال�شتجابات عينة 
الدرا�شة تعزى ملتغري اجلن�س ؟

لالإجاب���ة عن هذا ال�صوؤال، قام الباحث با�صتخ���راج املتو�صطات احل�صابية، واالنحرافات 
املعياري���ة، باالإ�صاف���ة اإىل عم���ل اختب���ار )ت(، T-test، ملج���االت الدرا�صة، وللدرج���ة الكلية 

لال�صتبانة، وكما هو مبني يف اجلدول التايل:

جدول رقم )8(
 �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية و�ختبار )ت( لكل حمور من حماور �لأد�ة 

وللدرجة �لكلية لال�ستبانة

�ملتو�سط �لعدد�جلن�س�ملجال�لرقم
�حل�سابي

�لنحر�ف 
م�ستوى قيمة ت�ملعياري

�لدللة

491٬95190٬187511٬4030٬166ذكرامل�صكالت االأكادميية1
111٬85060٬32016اأنثى

0٬057-491٬87200٬182691٬942ذكرامل�صكالت االقت�صادية2
112٬00000٬25713اأنثى

0٬128-491٬78910٬185641٬544ذكرامل�صكالت النف�صية3
111٬87880٬10113اأنثى

الدرجة الكلية 
لال�صتبانة

0٬284-491٬87100٬109621٬080ذكر
111٬90980٬09781اأنثى
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يتب���ني من اجل���دول )8( عدم وجود ف���روق ذات دالل���ة اإح�صائية ب���ني ا�صتجابات عينة 
الدرا�ص���ة ح���ول امل�صكالت االأكادميية الت���ي تواجه الطلبة ال�صعوديني املبتعث���ني يف معهد اللغة 

االجنليزية A.C.E  تعزى ملتغري اجلن�ص 

- كذل���ك يظهر من اجلدول )8( عدم وجود ف���روق ذات داللة اإح�صائية بني ا�صتجابات 
عين���ة الدرا�صة ح���ول امل�صكالت االقت�صادية التي تواجه الطلب���ة ال�صعوديني املبتعثني يف معهد 

اللغة االجنليزية A.C.E  تعزى ملتغري اجلن�ص.

- ويتب���ني اأي�صًا من اجلدول )8( عدم وجود ف���روق ذات داللة اإح�صائية بني ا�صتجابات 
عين���ة الدرا�صة حول امل�صكالت النف�صية التي تواجه الطلبة ال�صعوديني املبتعثني يف معهد اللغة 

االجنليزية  A.C.E تعزى ملتغري اجلن�ص . 

مم���ا يدل على اأن الط���الب والطالبات املبتعثني متفقون على وج���ود هذه امل�صكالت التي 
تواجهه���م خ���الل درا�صته���م بدرجة مت�صاوي���ة بينهم وال يوج���د تاأثري ملتغري ت���وع اجلن�ص على 

ا�صتجاباتهم على اأداة الدرا�صة .

�س6: هل توجد فروق ذات داللة اإح�شائية بني املتو�شطات احل�شابية ال�شتجابات عينة 
الدرا�شة تعزى ملتغري العمر؟

لالإجاب���ة عن هذا ال�صوؤال، قام الباحث با�صتخ���راج املتو�صطات احل�صابية، واالنحرافات 
املعيارية،  لكل حمور من حماور اال�صتبانة ح�صب متغري العمر وللدرجة الكلية لال�صتبانة، كما 

يت�صح من اجلدول رقم )9(.
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جدول رقم )9(
 �ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لكل حمور من حماور �لأد�ة وللدرجة 

�لكلية لال�ستبانة ح�سب متغري �لعمر.

�ملتو�سط �لعدد�لعمر�ملجال�لرقم
�حل�سابي

�لنحر�ف 
�ملعياري

381٬98120٬19344من 18 �صنة اإىل اأقل من 23 �صنةامل�صكالت االأكادميية1
171٬85710٬26366من 23 �صنة اإىل اأقل من 28 �صنة2
51٬82860٬12976من 28 �صنة فاأكرث3
601٬93330٬21803املجموع4
381٬88520٬18985من 18 �صنة اإىل اأقل من 23 �صنةامل�صكالت االقت�صادية5
171٬89840٬25284من 23 �صنة اإىل اأقل من 28 �صنة6
51٬96360٬08131من 28 �صنة فاأكرث7
601٬89550٬20212املجموع8
381٬79390٬18044من 18 �صنة اإىل اأقل من 23 �صنةامل�صكالت النف�صية9

171٬82840٬18743من 23 �صنة اإىل اأقل من 28 �صنة10
51٬81670٬10865من 28 �صنة فاأكرث11
12Total601٬80560٬17605

الدرجة الكلية 13
381٬88670٬10779من 18 �صنة اإىل اأقل من 23 �صنةلال�صتبانة

171٬86130٬12092من 23 �صنة اإىل اأقل من 28 �صنة14
51٬86960٬05948من 28 �صنة فاأكرث15

601٬87810٬10782املجموع

 يتب���ني من اجلدول رقم ) 9 ( وجود تباين ظاه���ري  للمتو�صطات احل�صابية،ح�صب 
متغ���ري العمر، والإيجاد داللة هذه الفروق، قام الباح���ث بح�صاب حتليل التباين االأحادي 

)ONE-WAY-ANOVA(، كما هو مبنينّ يف اجلدول رقم )10( :
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جدول )10(
حتليل �لتباين �لأحادي ملحاور �لدر��سة ح�سب متغري �لعمر

جمموع �مل�سدر�ملجال
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة ف�ملربعات

�لدللة
0٬24120٬1202٬6750٬078بني املجموعاتامل�صكالت االأكادميية

2٬564570٬045داخل املجموعات
2٬80559املجموع

0٬02720٬0140٬3280٬722بني املجموعاتامل�صكالت االقت�صادية
2٬383570٬042داخل املجموعات

2٬41059املجموع
0٬01520٬0070٬2310٬794بني املجموعاتامل�صكالت النف�صية

1٬814570٬032داخل املجموعات
1٬82959املجموع

0٬00820٬0040٬3360٬716بني املجموعاتالدرجة الكلية لال�صتبانة
0٬678570٬012داخل املجموعات

0٬68659املجموع

يتب���ني من اجل���دول )10( عدم وجود ف���روق ذات داللة اإح�صائية ب���ني ا�صتجابات عينة 
الدرا�ص���ة ح���ول امل�صكالت االأكادميية الت���ي تواجه الطلبة ال�صعوديني املبتعث���ني يف معهد اللغة 

االجنليزية A.C.E  تعزى ملتغري العمر.

كذلك يظهر من اجلدول رقم )10( عدم وجود فروق ذات داللة اإح�صائية بني ا�صتجابات 
عين���ة الدرا�صة ح���ول امل�صكالت االقت�صادية التي تواجه الطلب���ة ال�صعوديني املبتعثني يف معهد 

اللغة االجنليزية A.C.E تعزى ملتغري العمر.

ويتبني اأي�صًا من اجلدول رقم )10( عدم وجود فروق ذات داللة اإح�صائية بني ا�صتجابات 
عين���ة الدرا�صة حول امل�صكالت النف�صية التي تواجه الطلبة ال�صعوديني املبتعثني يف معهد اللغة 

االجنليزية A.C.E تعزى ملتغري العمر.
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وكم���ا يالحظ من اجلدول ال�صابق عدم تاأثري متغري العمر على ا�صتجابات عينة الدرا�صة 
مم���ا يدل على اأن عين���ة الدرا�صة متفقون على توفر هذه امل�صكالت االقت�صادية لديهم بدرجة 
مت�صاوي���ة بغ����ص النظر عن عم���ر الطالب اأو الطالب���ة، وتختلف الدرا�ص���ة احلالية عن درا�صة 

)جماز، 1979( التي اأظهرت وجود ارتباط بني عمر الطلبة وتكيفهم مع احلياة يف اأمريكا.

�س7: هل توجد فروق ذات داللة اإح�شائية بني املتو�شطات احل�شابية ال�شتجابات عينة 
الدرا�شة تعزى ملتغري املرحلة املبتعث اإليها الطلبة ال�شعوديني يف A.C.E ؟

  لالإجاب���ة عن هذا ال�صوؤال قام الباح���ث با�صتخراج املتو�صطات احل�صابية، واالنحرافات 
املعياري���ة  لكل حمور من حماور اال�صتبانة ح�صب متغري املرحلة املبتعث اإليها الطلبة وللدرجة 

الكلية لال�صتبانة، كما يت�صح من اجلدول رقم )11( .

جدول رقم )11(
 املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية لكل حمور من حماور االأداة و للدرجة 
. A.C.E الكلية لا�شتبانة ح�شب متغري مرحلة املبتعث اإليها الطلبة ال�شعوديني يف

�ملرحلة �ملبتعث �إليها �ملجال�لرقم
�ملتو�سط �لعدد�لطالب

�حل�سابي
�لنحر�ف 

�ملعياري
391٬97440٬19004بكالوريو�صامل�صكالت االأكادميية

191٬84590٬25339ماج�صتري
.11٬7857دكتوراه
.12٬1429اأخرى

601٬93330٬21803املجموع
391٬88580٬18738بكالوريو�صامل�صكالت االقت�صادية

191٬90910٬24242ماج�صتري
.11٬9091دكتوراه
.12٬0000اأخرى

601٬89550٬20212املجموع
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�ملرحلة �ملبتعث �إليها �ملجال�لرقم
�ملتو�سط �لعدد�لطالب

�حل�سابي
�لنحر�ف 

�ملعياري
391٬79270٬17819بكالوريو�صامل�صكالت النف�صية

191٬83770٬17889ماج�صتري
.11٬6667دكتوراه
.11٬8333اأخرى

601٬80560٬17605املجموع
391٬88430٬10565بكالوريو�صالدرجة الكلية لال�صتبانة

191٬86420٬11435ماج�صتري
.11٬7872دكتوراه
.11٬9921اأخرى

601٬87810٬10782املجموع

يتب���ني من اجلدول رقم )11( وجود تباين ظاهري  للمتو�صطات احل�صابية،ح�صب متغري 
املرحل���ة املبتعث اإليها الطلبة، والإيجاد داللة هذه الفروق، قام الباحث بح�صاب حتليل التباين 

االأحادي)ONE-WAY-ANOVA(، كما هو مبنينّ يف اجلدول رقم )12( :

جدول )12(
 حتليل التباين االأحادي ملجاالت الدرا�شة ح�شب متغري املرحلة املبتعث اإليها الطلبة 

A.C.E ال�شعوديني يف

جمموع �مل�سدر�ملجال
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة ف�ملربعات

�لدللة
0٬27730٬0922٬0430٬118بني املجموعاتامل�صكالت االأكادميية

2٬528560٬045داخل املجموعات
2٬80559املجموع

0٬01830٬0060٬1430٬934بني املجموعاتامل�صكالت االقت�صادية
2٬392560٬043داخل املجموعات

2٬41059املجموع
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جمموع �مل�سدر�ملجال
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة ف�ملربعات

�لدللة
0٬04630٬0150٬4830٬695بني املجموعاتامل�صكالت النف�صية

1٬783560٬032داخل املجموعات
1٬82959املجموع

0٬02630٬0090٬7480٬528بني املجموعاتالدرجة الكلية لال�صتبانة
0٬660560٬012داخل املجموعات

0٬68659املجموع

يتبني من اجلدول رقم )12( عدم وجود فروق ذات داللة اإح�صائية بني ا�صتجابات عينة 
الدرا�ص���ة ح���ول امل�صكالت االأكادميية الت���ي تواجه الطلبة ال�صعوديني املبتعث���ني يف معهد اللغة 

االجنليزية A.C.E تعزى ملتغري املرحلة املبتعث اإليها الطلبة .

 كذل���ك يظهر من اجلدول )12( عدم وجود ف���روق ذات داللة اإح�صائية بني ا�صتجابات 
عين���ة الدرا�صة ح���ول امل�صكالت االقت�صادية التي تواجه الطلب���ة ال�صعوديني املبتعثني يف معهد 

اللغة االجنليزية A.C.E تعزى ملتغري املرحلة املبتعث اإليها الطلبة .

 ويتب���ني اأي�صًا من اجلدول )12( عدم وجود ف���روق ذات داللة اإح�صائية بني ا�صتجابات 
عين���ة الدرا�صة حول امل�صكالت النف�صية التي تواجه الطلبة ال�صعوديني املبتعثني يف معهد اللغة 

االجنليزية  A.C.E تعزى ملتغري املرحلة املبتعث اإليها الطلبة .

   وبالنظ���ر اإىل نتائ���ج اجل���دول ) 12 ( يالح���ظ عدم تاأث���ري متغري املرحل���ة املبتعث لها 
الطلب���ة على ا�صتجاباتهم على اأداة الدرا�صة مما يدل عل���ى اتفاقهم اأن امل�صكالت االأكادميية 
واالقت�صادي���ة واالجتماعية تواجههم بدرج���ة مت�صاوية ب�صرف النظر عن املرحلة املبتعث لها 

الطلبة �صواء اأكانت املرحلة مرحلة لغة اأو بكالوريو�ص اأو درا�صات عليا .

خال�سة لأهم نتائج �لدر��سة  :
من خالل ا�صتعرا�ص نتائج الدرا�صة ميكن التو�صل اإىل اأهم النتائج كما يلي :
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فيما يتعلق بدرجة ترتيب حماور الدرا�صة الثالثة فقد جاءت وفق االآتي : •	

امل�صكالت االأكادميية.  -
امل�صكالت االقت�صادية.  -

امل�صكالت النف�صية.  -
وفيم���ا يخ�ص درجة ترتي���ب امل�صكالت االأكادميية التي تواج���ه الطلبة ال�صعوديني يف  •	

معهد A.C.E يف جامعة �صياتل باأمريكا تنازليًا فقد جاءت على النحو التايل :

�صعوبة تو�صيل بع�ص املدر�صني للمعلومات الدرا�صية  -
�صعوبة اأ�صئلة االختبار .  -

�صعوبة  اجلمع بني حل الواجبات الدرا�صية املنزلية وامل�صاركة يف االأن�صطة االأخرى  -
�صعوبة اختيار التخ�ص�ص املنا�صب يف اجلامعة.  -

ا�صطرار بع�ص الطالب لل�صفر اإىل وا�صنطن الإنهاء معامالتهم يف امللحقية .  -
وفيم���ا يخ�ص درجة ترتيب امل�صكالت االقت�صادي���ة التي تواجه الطلبة ال�صعوديني يف  •	

معهد A.C.E يف جامعة �صياتل باأمريكا تنازليًا فقد جاءت على النحو التايل:

ي�صايقن���ي اإيقاف ال�صرف امل���ايل عن بع�ص الطالب املبتعث���ني دون اإنذار م�صبق يف   -
بع�ص االأحيان.

ا�صطر اإىل اقرتا�ص النقود من زمالئي.  -
ارتفاع اأجرة املوا�صالت .  -

ال اأ�صتطيع �صراء العديد من الكتب واالأدوات الدرا�صية الالزمة.  -
ال اأ�صتطيع امل�صاركة يف الرحالت واالأن�صطة لعجزي املايل.  -

وفيما يخ�ص درجة ترتيب امل�صكالت النف�صية التي تواجه الطلبة ال�صعوديني يف معهد  •	
A.C.E يف جامعة �صياتل باأمريكا تنازليًا فقد جاءت على النحو التايل :

ي�صايقني عدم مراعاة بع�ص الطالب ال�صعوديني الآداب ال�صلوك العام.  -
�صعف القدرة على الرتكيز يف احل�ص�ص الدرا�صية.  -
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اأخ�صى اأن ال اأ�صتطيع موا�صلة درا�صتي والعودة اإىل ال�صعودية دون حتقيق اأهدايف .  -
القلق من عدم احل�صول على وظيفة يف امل�صتقبل.  -

ال�صرود الذهني عند اال�صتذكار.  -
وفيما يتعلق مبتغريات الدرا�صة :

ال توج���د ف���روق ذات داللة اإح�صائية ل���دى عينة الدرا�صة ح���ول نظرتهم للم�صكالت  •	
االأكادميية واالقت�صادي���ة والنف�صية التي تواجههم اأثناء درا�صتهم يف معهد A.C.E يف جامعة 

با�صفيك �صياتل بالواليات املتحدة االأمريكية تعزى ملتغري اجلن�ص ) ذكر � اأنثى ( .

ال توج���د ف���روق ذات داللة اإح�صائية ل���دى عينة الدرا�صة ح���ول نظرتهم للم�صكالت  •	
االأكادميية واالقت�صادي���ة والنف�صية التي تواجههم اأثناء درا�صتهم يف معهد A.C.E يف جامعة 

با�صفيك �صياتل بالواليات املتحدة االأمريكية تعزى ملتغري العمر .

ال توج���د ف���روق ذات داللة اإح�صائية ل���دى عينة الدرا�صة ح���ول نظرتهم للم�صكالت  •	
االأكادميية واالقت�صادي���ة والنف�صية التي تواجههم اأثناء درا�صتهم يف معهد A.C.E يف جامعة 

با�صفيك �صياتل بالواليات املتحدة االأمريكية تعزى ملتغري املرحلة املبتعث لها الطلبة .

تو�سيات �لدر��سة :
تق���دمي دورات مكثفة للطلبة املر�صحني لالبتعاث يف جمال اللغة االجنليزية والثقافة   -1

االمريكية.
ت�صكي���ل جلنة عليا بامللحقية الثقافية باأمري���كا لدرا�صة امل�صكالت التي تواجه الطلبة   -2

ال�صعوديني بالواليات املتحدة االأمريكية .
زيادة مكافاأة الطلبة املبتعث���ني يف اأمريكا لتتواكب مع حاجاتهم الدرا�صية واملعي�صية   -3

يف بلد الدرا�صة.
اإجراء درا�صات م�صابهة للدرا�صة احلالية يف مدن اأمريكية اأخرى .  -4
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المالحق

�ل�ستبانة ب�سورتها �لنهائية

اأواًل : معلومات عامة:
- اال�شم ) اختياري ( ............................................

- اجلن�س :    ذكر )        (            اأنثى   )        (
- العمر :  �� من 18 �صنة اإىل اأقل من 23 �صنة )       (

 - من 23 �صنة اإىل اأقل من 28 �صنة    )       (
  - من 28 �صنة فاأكرث                     )       (

- املرحلة املبتعث لها :
�� بكالوريو�ص  )     (
�� ماج�صتري     )     (
- دكتوراه      )      (
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ثانيا : حماور اال�شتبانه وعنا�شرها :

درجة توفر �مل�سكلة لديحماور �ل�ستبانه وعنا�سرها
منخف�سةمتو�سطةعالية

املحور االأول : امل�شكات االأكادميية
1- �صعف االإملام باللغة االجنليزية

2- �صعوبة تو�صيل بع�ص املدر�صني للمعلومات
3- عدم ا�صتذكار الدرو�ص اأواًل باأول

4- عدم القدرة على تنظيم وقت الدرا�صة .
5-  اأجد �صعوبة يف اجلمع بني الدرا�صة واالأن�صطة .

6- عدم تفهم املدر�ص لظروف الطالب .
7- �صعوبة اأ�صئلة االختبار .

8- �صعوبة فهم �صرح بع�ص االأ�صاتذة .
9-  كرثة الطالب ال�صعوديني يف قاعة الدرا�صة .

10- امل�صرف االأكادميي املتوفر يف امللحقية ال يرد على ات�صاالتي.
اإيل  املعلومات  يعيق و�صول  االلكرتوين  امللحقية  11- عدم ت�صفح موقع 

يف وقتها .

12- ي�صايقن���ي ا�صط���رار بع����ص الط���الب لل�صف���ر اإىل وا�صنط���ن النهاء 
معامالتهم يف امللحقية .

13- عدم معرفة متطلبات احل�صول على قبول من اجلامعات االأمريكية.
14- التاأخر يف احل�صول على قبول من جامعة مو�صى بها .

املحور الثاين : امل�شكات االقت�شادية : 
1- اأعاين من ارتفاع اأ�صعار الكتب الدرا�صية .

2- ارتفاع نفقات املعي�صة ت�صغل بايل .
3- اأواجه �صعوبات ب�صبب ارتفاع اأجرة املوا�صالت .

4- املكافاأة املالية ال تكفي ملتطلباتي الدرا�صية .
5- امل�صتوى املادي الأ�صرتي حمدود .

6- ال اأ�صتطيع �صراء العديد من الكتب واالأدوات الدرا�صية الالزمة.
7- ال اأ�صتطيع امل�صاركة يف الرحالت واالأن�صطة لعجزي املايل .
8- اأ�صعر باأين حمروم من اأ�صياء كثرية ب�صبب ظرويف املادية .
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درجة توفر �مل�سكلة لديحماور �ل�ستبانه وعنا�سرها
منخف�سةمتو�سطةعالية

9- ا�صطر اإىل اقرتا�ص النقود من زمالئي .
10� اأ�صرف نقودي فيما ال يفيد .

دون  املبتعثني  الطالب  بع�ص  عن  املايل  ال�صرف  اإيقاف  ي�صايقني   �11
اإنذار م�صبق يف بع�ص االأحيان .

املحور الثالث : امل�شكات النف�شية :
دون  ال�صعودية  اإىل  والعودة  درا�صتي  موا�صلة  اأ�صتطيع  ال  اأن  اأخ�صى   -  1

حتقيق اأهدايف .
2- اأميل اإىل االنطوائية والعزلة عن االآخرين .

3- ال�صرود الذهني عند اال�صتذكار .
3- �صعف القدرة على الرتكيز يف احل�ص�ص الدرا�صية .

4- القلق من عدم احل�صول على وظيفة يف امل�صتقبل .
5- ال اأعرف ميويل واجتاهاتي .

6- اأ�صعر باأنني كثري االإهمال .
7- ال اأ�صتطيع اأن اأحافظ على مواعيدي .

8- ي�صايقن���ي عدم مراع���اة بع�ص الط���الب ال�صعودي���ني الآداب ال�صلوك 
العام .

9- اأجد �صعوبة يف اتخاذ القرارات املنا�صبة .
10-  اأ�صعر ب�صعف الثقة بالنف�ص .

11- �صعف القدرة على �صبط النف�ص .
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�أ�ستاذ م�ساعد �لقانون �لعام بكلية �لعلوم و�لآد�ب ب�سقر�ء،

بجامعة �سقر�ء باململكة �لعربية �ل�سعودية
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د. �إكر�مي ب�سيوين عبد �حلي خطاب 
�أ�ستاذ م�ساعد �لقانون �لعام بكلية �لعلوم و�لآد�ب ب�سقر�ء، بجامعة �سقر�ء

 باململكة �لعربية �ل�سعودية
ملخ�س �لدر��سة:

ال ي�صتطي����ع االإن�ص����ان اأن يعي�����ص مبف����رده يف هذه احلياة، فهو دائم����ا يحتاج اإىل غريه، وهن����ا برزت احلاجة 
لوجود تنظيم قانوين لهذا التعاي�ص بني االأفراد وبع�صهم البع�ص.ومع تطور احلياة الب�صرية، ظهرت فكرة الدولة 
مبكوناته����ا الثالث: ال�صع����ب، واالإقليم، وال�صلطة، ومع تدخل الدولة يف حياة الب�صر، وتعار�ص امل�صالح العامة، مع 
امل�صالح اخلا�صة لالأفراد، مل تعد تكفي القواعد القانونية اخلا�صة لتنظيم عالقة االأفراد بالدولة، وهنا ظهرت 

احلاجة اإىل وجود تنظيم للمنازعات التي تن�صاأ بني االأفراد والدولة بكافة هيئاتها وموؤ�ص�صاتها املختلفة.
وتلك املنازعات التي تن�صاأ بني االأفراد والدولة هي ما يطلق عليه يف الفقه القانوين م�صطلح » املنازعات 

االإدارية«، ولقد مت و�صع اأ�ص�ص حل تلك املنازعات ب�صورتها احلالية بف�صل ق�صاة جمل�ص الدولة الفرن�صي.
وم���ن خالل ه���ذا البحث ق���د تو�صل���ت اإىل اأن ال�صريعة االإ�صالمي���ة و�صعت بع�ص االأ�ص����ص والقواعد 

الالزمة للف�صل يف املنازعات االإدارية، و�صبقت يف ذلك جمل�ص الدولة الفرن�صي.
وحتقيقًا للهدف من البحث فلقد ق�صمته اإىل اأربعة ف�صول، جاء الف�صل االأول مت�صمنًا احلديث عن 
كيفي���ة حل املنازعات يف �صبه اجلزيرة العربية قبل االإ�ص���الم، اأما الف�صل الثاين فلقد خ�ص�صته للحديث 
ع���ن اآلية ف�ص املنازع���ات االإدارية يف ع�صر النبوة؛ بينما جاء الف�صل الثالث مبينًا لكيفية الف�صل يف تلك 
املنازع���ات يف ع�ص���ر اخللفاء الرا�صدين، واأخريًا ويف الف�صل الرابع تناول���ت و�صائل الف�صل يف هذا النوع 

من املنازعات يف ع�صر ما بعد اخللفاء الرا�صدين.
ولق���د اختتم���ت هذا البح���ث مبا مت التو�ص���ل اإليه من نتائج، وت���ال ذلك قائمة باملراج���ع العلمية من 

موؤلفات عربية، واأجنبية، ور�صائل علمية، واأنظمة.
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Administrative Disputes in the First Centuries of the Islamic State

Dr. Ekramy Basuony Abd Elhi Khattab
Assistant professor, public law Department, faculty of arts and sciences, 

Shaqra university, Shaqra, Kingdom of Saudi Arabia

Abstract
Man can not live alone in this life. He always in need to others. Consequently he 

needs the legal regulation of coexistence between individuals in a society. With the 
evolution of human life, the concept of the state appeared with its three components 
: people, land, and power . With the state intervention in the life of human beings, 
and  the conflicts of the public interests  with the interests of individuals, the legal 
rules were no longer sufficient for organizing  the relationship of individuals in the 
state. Therefore, the need for an organization that can settle the disputes which arise 
between individuals and the different state organs and different institutions emerged.

These disputes which emerge between individuals and the state are called 
“Administrative disputes” in the legal jurisprudence. The foundations of resolving 
these disputes have been established by the judges of the French Council of State. 

Through this research, I will try, God willing, to prove that Islamic law who 
put some foundations and rules necessary for solving those administrative disputes, 
earlier than the French Council of State.

To achieve the goal of the research, it was divided into four chapters, the first 
chapter, talks about how to resolve disputes in the Arabian Peninsula before Islam, 
Chapter talks about the settlement mechanism of administrative disputes in century 
of prophet Mohamed; while came third chapter indicating how solving that disputes 
in century of the Elkholfaa Elrashden, and finally, the fourth chapter talks about this 
type of dispute in the time after the Elkholfaa Elrashden.

It was  concluded in this research, the results, followed by a list of references 
from scientific literature Arab and foreign, scientific messages, and Laws.
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�ملقدمـــة
تع���د املنازعات االإدارية يف الع�صر احلدي���ث من اأهم املو�صوعات القانونية التي يتناولها 
فقهاء وق�صاة القانون االإداري ب�صفة عامة، والق�صاء االإداري على وجه اخل�صو�ص، لذا �صوف 
اأح���اول جاهدًا من خالل هذه الدرا�ص���ة اأن اأو�صح اأ�ص�ص وقواعد الف�صل يف تلك املنازعات يف 
اأح�ص���ان الع�ص���ور االأوىل لل�صريعة االإ�صالمية،  لتكون تل���ك الدرا�صة مبثابة لبنة يف بناء نظام 

ق�صائي اإ�صالمي للف�صل يف املنازعات االإدارية.

 م�سكلة �لدر��سة:
تتمثل م�صكلة الدرا�صة يف االإجابة على الت�صاوؤل التايل:

ه���ل عرف امل�صلمون االأوائل املنازعات االإدارية كاأح���د اأهم املنازعات الق�صائية االإدارية 
يف الوق���ت احل���ايل اأم ال ؟ وهل كانت لديهم نظريات ق�صائية لتنظيم وحل تلك املنازعات من 

عدمه؟

 �أهمية �لدر��سة: 
ترج���ع اأهمية تلك الدرا�صة لكونها تاأ�صيال للنظريات االإ�صالمية يف الف�صل يف املنازعات 

االإدارية، والتاأكيد على اأ�صبقية امل�صلمني يف و�صع تلك النظريات.

�أهد�ف �لدر��سة:
ته���دف  الدرا�صة  يف املقام االأول اإىل حث الباحثني يف جمال الدرا�صات االإن�صانية، وعلى 
وج���ه اخل�صو����ص يف املجال القان���وين اإىل موا�صلة البحث بداخل كن���وز ال�صريعة االإ�صالمية، 
وا�صتخراج نظريات يحتاج اإليها االإن�صان يف وقتنا احلا�صر، حتى نكون بذلك خري خلف خلري 

�صلف.

فرو�س و�إ�سكاليات �لدر��سة:
م���ن اأهم اإ�صكاليات البحث حماولة اإثبات وجود نظري���ات ق�صائية للف�صل يف املنازعات 
االإداري���ة يف ظ���ل وجود النب���ي )�( يف بداية االأمر ث���م اأعوانه فيما بعد، حي���ث اإن املفهوم 
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احلدي���ث للمنازعات االإداري���ة ينمو ويرتعرع بداخ���ل ق�صاء اإداري متخ�ص����ص، وكذلك فاإن 
نظريات الف�صل يف املنازعات االإدارية حتتاج اإىل ا�صتنباط من وقائع حدثت يف ع�صور الدولة 
االإ�صالمي���ة االأوىل، وال يوج���د تقنني لتل���ك النظريات اأو حماولة من جان���ب الفقهاء امل�صلمني 

لتطويرها كما فعل فقهاء القانون يف الع�صر احلديث.

منهج �لدر��سة:
 لقد اتبعت يف هذا البحث املنهج التحليلي من خالل ا�صتنباط النظريات التي حتكم اآلية 
الف�ص���ل يف املنازع���ات االإدارية، كما اتبعت املنهج التاريخي حي���ث تناولت مو�صوعات البحث 
املختلف���ة يف ت�صل�صل تاريخ���ي من االأقدم لالأحدث، كما اتبعت يف بع����ص اأجزاء البحث املنهج 
النق���دي حيث انتقدت بع����ص االآراء الفقهية يف اأجزاء خمتلفة من البحث متبعًا ذلك مبا يراه 

الباحث ترجيحًا اأو تاأييدًا لتلك االآراء.

�لإطار �لنظري للدر��سة:
لق���د عا�صت الب�صرية قبل االإ�ص���الم ع�صورًا من الظالم والهمجي���ة، مل تنعم فيها بنظم 
�صلوكي���ة تنظيمية لعالقة االأفراد ببع�صهم البع�ص، بل �صادت �صريعة الغاب واأكل القوي اأموال 
ال�صعي���ف وت�صارع اجلميع على البقاء، وغاب���ت االأ�ص�ص الروحية واملثل االإن�صانية ال�صامية من 

عدل وحق وخري وم�صاواة.

وبب���زوغ �صم�ص االإ�صالم على اأر�ص �صبه اجلزيرة العربية، بداأت الب�صرية تتن�صم عطرها 
البديع، الذي يزيل دن�ص القلوب، ويرتقي باالأرواح لتنعم بلذة القرب من اخلالق االأعظم.

وطامل���ا اأن االإن�ص���ان ال ي�صتطيع العي�ص مبف���رده، فلقد حر�صت ال�صريع���ة االإ�صالمية على 
و�ص���ع اأ�ص����ص لتنظيم العالقة بينه وبني اأقرانه، على اأ�ص�ص فري���دة مل ي�صتطع العامل حتى االآن 
اأن يفط���ن اإليه���ا، وظهرت الدولة كحامي���ة وراعية للفرد ولي�صت قاهرة له، ب���ل و�صعت اأ�ص�صا 

للم�صروعية تطبق على الكافة حكامًا وحمكومني.

ومنازعة الفرد للدولة اأو جهاتها املختلفة اإمنا هي اأ�صا�ص الق�صاء االإداري، كاأحد مظاهر 
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تنظي���م ال�صل���وك االإن�صاين للعالقة القانوني���ة بني الفرد داخل الدولة، وجه���ة االإدارة )الدولة 
وكاف���ة هيئاتها(، وهو ما يعد من اأهم مظاهر احل�ص���ارة االإن�صانية، التي متنح املواطنني حق 
مقا�ص���اة جه���ة االإدارة، دفاعًا عن حقوقه���م، ومنعًا لتلك اجلهة من االعت���داء على حقوقهم 

مالية كانت اأو غري مالية.

وقبل اخلو�ص يف احلديث عن مو�صوعات هذا البحث يتعني علينا اأن نتعرف على مفهوم 
املنازعة االإدارية، ومعيارها املميز لها عن بقية املنازعات الق�صائية االأخرى.

ولتو�صي���ح ذلك ميكن القول باأن معي���ار متييز املنازعات االإدارية عن غريها يتاأرجح بني 
عدة نظريات من اأهمها نظريتان اإحداهما: نظرية ال�صلطة والتي يرى اأن�صارها اأن املق�صود 
باملنازعات االإدارية تلك املنازعات التي تكون االإدارة طرفا فيها وتختلف يف طبيعتها وظرفها 
ع���ن املنازعات التي حتدث ب���ني االأفراد اأو اأ�صخا�ص القانون اخلا����ص ب�صفة عامة، واالأمر ال 
يك���ون كذل���ك اإال بالن�صبة للمنازع���ات النا�صئة عن الت�صرفات التي تتخذه���ا االإدارة ب�صفتها 

�صلطة عامة)مهنا، 1960 اأ :242(.

كما يرى اأن�صار تلك النظرية اأنه يجب تطبيق القانون االإداري على كل ن�صاط تبا�صره 
ال�صلطة االإدارية بو�صفها �صلطة عامة، معتمدة يف مبا�صرته على ما تتمتع به من امتيازات 
ال�صلط���ة العام���ة، وال يل���زم لتوفري هذا ال�ص���رط اأن تكون ال�صلطة االإداري���ة قد ا�صتخدمت 
فع���ال امتيازات ال�صلط���ة اأو اتخذت بالفعل اإجراًء مما تخت�ص بالقي���ام به بو�صفها �صلطة 
عام���ة، واإمنا يكفي اأن يثبت اأنها بحكم القان���ون متلك ا�صتخدام هذه الو�صائل يف مبا�صرة 
ن�صاطه���ا، واأنها اعتم���دت يف مبا�صرة هذا الن�ص���اط على ما متلكه من امتي���ازات ال�صلطة 

العامة )احللو، 1995: 180(.

اأما اأ�صحاب النظرية الثانية فاإنهم يقرنون نظرية ال�صلطة بفكرة املرافق العامة، مبعني 
اأن املنازعة االإدارية يف نظرهم هي تلك املنازعة التي تكون االإدارة طرفًا فيها، ومتار�ص فيها 
�صلطته���ا االإدارية يف ظ���ل ممار�صات تختلف يف طبيعتها عن تل���ك املتعارف عليها يف عالقات 

القانون اخلا�ص، وب�صرط اأن يتعلق االأمر مبرفق عام )خريي،1974/1973: 117(. 
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واأري اأن���ه ي�صع���ب عماًل االأخذ مبعي���ار واحد من املعيارين ال�صابق���ني، فقد تكون االإدارة 
طرف���ًا يف منازعة ما ومتار�ص فيها �صلطته���ا العامة، ورغم ذلك يتم اإ�صناد  االخت�صا�ص فيها 

للق�صاء العادي ولي�ص الق�صاء االإداري العتبارات قد يراها املنظم.
 وم���ن ثم اأقرتح اأن يرتك االأمر لطبيعة املنازعة ذاتها وتقدير املنظم والقا�صي االإداري، 
فاإذ راأي املنظم اأن هناك اأهمية الإ�صناد تلك املنازعة للق�صاء العادي حتقيقًا للم�صلحة العامة 
وج���ب احرتام ذل���ك، وكذلك القا�ص���ي االإداري له اأن ي�ص���ع اأ�ص�صا للمنازع���ات االإدارية التي 

يخت�ص بها، واأن يعتمد يف ذلك على مرياثه القانوين وخربة ق�صاته يف و�صع تلك االأ�ص�ص. 
ويتعني االإ�صارة اإىل اأن هذا البحث �صوف يقت�صر على ثالث مراحل فقط تتمثل اإحداها: 
يف بحث اإمكانية وجود ما يعرف باملنازعة االإدارية على النحو ال�صابق بيانه يف الفرتة ال�صابقة 
عل���ى ظهور االإ�صالم يف �صبه اجلزيرة العربي���ة، واالأخرى: مرحلة ع�صر النبوة، وتليها مرحلة 

اخللفاء الرا�صدين، ويف النهاية اأتناول مرحلة ما بعد ع�صر اخللفاء الرا�صدين. 
وانطالقًا من املقدمة ال�صابقة �صوف اأق�صم هذا البحث على النحو التايل:

الف�شل االأول: الف�شل يف املنازعات يف �شبه اجلزيرة العربية قبل االإ�شام.

الف�شل الثاين: املنازعات االإدارية يف ع�شر النبوة.

الف�شل الثالث: املنازعات االإدارية يف ع�شر اخللفاء الرا�شدين.

الف�شل الرابع : املنازعات االإدارية ما بعد ع�شر اخللفاء الرا�شدين.
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�لف�سل �لأول
 �لف�سل يف �ملنازعات يف �سبه �جلزيرة �لعربية قبل �لإ�سالم

تذه���ب الدول يف اأنظمتها الق�صائية فيما يتعلق باآلي���ة الف�صل يف املنازعات االإدارية اإىل 
مذهب���ني: منها ما ي�صند االأمر برمته للق�صاء الع���ادي ؛ بحيث يخت�ص القا�صي العادي بكافة 

اأنواع املنازعات )العادية واالإدارية(، وي�صمي الق�صاء يف تلك احلالة بالق�صاء املوحد.
 والبع�ص االآخر ي�صند تلك املهمة لنوعني من الق�صاء: اأحدهما القا�صي العادي ويخت�ص 
بنظ���ر املنازعات العادي���ة كاالأح���وال ال�صخ�صية واملنازع���ات اجلنائية ........ال���خ، والثاين 
يخت�ص بنظر املنازعات االإدارية، وي�صمي النظام الق�صائي يف تلك احلالة بالق�صاء املزدوج. 
فالق�صاء املوحد اإذن يقوم على فكرة وحدة النظام القانوين ووحدة الق�صاء حيث ُيعرف 
راأي يف الفقه نظام الق�صاء املوحد باأنه »وجود جهة ق�صائية واحدة يف الدولة هي جهة الق�صاء 
الع���ادي، تت���ويل الف�صل يف كافة اأنواع املنازعات التي تثور ب���ني االأفراد اأو بينهم وبني االإدارة« 
)احلل���و، 1995: 67( و)فهم���ي، 1959( و)عب���د الوهاب،2011 : 96(، اأم���ا الق�صاء املزدوج 

فيقوم على فكرة ثنائية النظام القانوين املطبق وثنائية الق�صاء.

وبتطبيق التق�صيم الثنائي ال�صابق لالأنظمة الق�صائية على واقع وطبيعة احلياة يف الفرتة 
الت���ي ت�صبق االإ�صالم يف �صبه اجلزي���رة العربية جند اأن ممار�صة �صيخ القبيلة الآلية الف�صل يف 
النزاع���ات التي تن�صاأ بني اأبن���اء قبيلته تعد اأويل اإرها�صات معرفته���ا للنظم الق�صائية ب�صفة 

عامة، ونظام التحكيم ب�صفة خا�صة والذي ما زال معمواًل به حتى وقتنا احلايل.

ولق����د ا�صتع����ان �صيخ القبيل����ة يف تلك املرحلة ببع�����ص الو�صائل الق�صائي����ة يف االإثبات 
الت����ي كانت معروفة اآنذاك ومنها: القياف����ة وي�صمي القائم بها »قائف« ويق�صد بها معرفة 
ال�صب����ه ومتييز االأثر، ف����اإذا اختلفوا يف ن�صب طفل ا�صتعانوا بالقائ����ف ملعرفة اأبيه واإحلاقة 
ب����ه، ولال�صتدالل عل����ى اجلاين من اأثر اأقدام����ه على االأر�ص، وهو ما يق����وم به االآن الطب 
ال�صرعي، واإدارات البحث اجلنائي يف االأنظمة احلديثة ) غربال واآخرون، 1965: 1410(

 و)اإبن فرحون، 1906: 91(.
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ومن بني الو�صائل الق�صائية التي كان ي�صتعني بها �صيخ القبيلة الفرا�صة ويق�صد بها : التنبوء 
بحال����ة املتهم ومعرفة ما اإذا كان يقول ال�ص����دق اأم ال، وذلك بالنظر اإىل وجهه ونربات �صوته، 
وحركاته وهو يتكلم ويقال: اتقوا فرا�صة املوؤمن فاإنه ينظر بنور اهلل . وقد فر�ص فالن، بال�صم، 
يفر�����ص فرو�صة وفرا�صة اإذا ح����ذق اأمر اخليل. وتفر�ص فيه ال�ص����يء: تو�صمه. واال�صم الفرا�صة، 
����ُه َيْنُظُر ِبُنوِر اهلل« رواه  بالك�ص����ر. ويف احلديث:اتق����وا فرا�صة املوؤمن، »اتَُّقوا ِفَرا�َشَة امْلُوؤِْمِن، َفاإِنَّ
الرتم����ذي يف التف�صري، والع�صكري يف االأمثال، كالهم����ا من حديث عمرو بن قي�ص املالئي، عن 
عطي����ة العويف، عن اأبي �صعيد اخل����دري )(، مرفوعا ثم قراأ ژ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ژ  
)�صورة احلجر اآية 75(، وقال الرتمذي : اإنه غريب . وقد روي عن بع�ص اأهل العلم يف تف�صريه 
للمتو�صمني، قال : للمتفر�صني . وكذا اأخرجه الهروي، والطرباين، واأبو نعيم يف الطب النبوي، 
وغريه����م م����ن حديث را�صد ب����ن �صعد، عن اأبي اأمام����ة )( مرفوعًا، وي����روى عن ابن عمر، 
واأب����ي هريرة ر�صي اهللهَّ عنهما اأي�صًا . بل هو عند الطرباين، واأبي نعيم، والع�صكري من حديث 
وه����ب بن منبه، عن طاو�ص، ع����ن ثوبان )(، رفعه بلفظ  »احذروا دع����وة امل�صلم وفرا�صته، 
«، ولقد قال ابن االأثري: »يقال مبعنيني: اأحدهما ما دل  ، وينطق بتوفيق اهللهَّ فاإنه ينظر بنور اهللهَّ
ظاهر احلديث عليه وهو ما يوقعه اهلل تعاىل يف قلوب اأوليائه فيعلمون اأحوال بع�ص النا�ص بنوع 
من الكرامات واإ�صابة الظن واحلد�ص، والثاين نوع يتعلم بالدالئل والتجارب واخللق واالأخالق 
فتع����رف ب����ه اأحوال النا�ص، وللنا�ص فيه ت�صانيف كثرية قدمي����ة وحديثة، وا�صتعمل الزجاج منه 
اأفع����ل فقال: اأفر�ص النا�����ص اأي اأجودهم واأ�صدقهم فرا�صة ثالثة: امراأة العزيز يف يو�صف، على 
نبين����ا وعليه ال�صالة وال�ص����الم، وابنة �صعيب يف مو�صى، على نبين����ا وعليهم ال�صالة وال�صالم، 

واأبو بكر يف تولية عمر بن اخلطاب، ر�صي اهلل عنهما« )ابن منظور، 2003 :160(.

 وم���ن ب���ني و�صائل االثبات الت���ي كان ي�صتعمله���ا �صيخ القبيل���ة الق�صام���ة وي�صتخدمها يف 
حال���ة اإذا ما وجد قتيل يف مكان مامل يعرف قاتل���ه فيحلف خم�صون رجاًل من اأهل هذا املكان 
يختاره���م ويل الدم )�صاحب احل���ق يف دية القتيل اأو الق�صا�ص له(، ب���اهلل اإنهم ما قتلوه وال 
علم���وا له قاتاًل ثم يغرم���ون الدية. ويق�صد بها يف اللغة: قال اب���ن منظور نقاًل عن ابن �صيده 
اأن املق�ص���ود بها : اجلماع���ة يق�صمون على ال�صيء اأو ي�صهدون، وميني الق�صامة من�صوبة اإليهم، 
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ويف حدي���ث : »االأميان تق�صم على اأولياء الدم«، وق���ال اأي�صًا نقاًل عن ابن زيد : جاءت ق�صامة 
الرجل، �صمى بامل�صدر، وقتل فالن بالق�صامة اأي باليمني، وجاءت ق�صامة من بني فالن واأ�صله 
اليمني. »)اإبن منظور، 2003: 481(، ويف ال�صحاح: هي االأميان تق�صم على االأولياء يف الدم« 

)الرازي، 1399ه� : 223(.  

كما يقال اأن الق�صامة يف اللغة: م�صدر اأق�صم ق�صامة، ومعناه : حلف حلفًا. قال القا�صي: 
ه���ي االأمي���ان اإذا كرثت على وجه املبالغة .  قال : »واأهل اللغ���ة يذهبون اإىل اأنها القوم الذين 
يحلف���ون �صموا با�صم امل�صدر«) اإبن قدامه، 1348ه����، ج8: 64(.  كما ا�صتخدم �صيخ القبيلة 
و�صيلة اأخرى من و�صائل االإثبات كانت �صائدة اآنذاك وهي »القرعة« وكانت ت�صتخدم لالختيار 
ب���ني االأ�صخا����ص معتمدة على ال�صدف���ة واأ�صلها اللغوي من الفع���ل ) ق ر ع( قال ابن فار�ص: 
»قارعت فالنا فقرعته، اأي اأ�صابتني القرعة دونه، واقرتعوا فيما بينهم  وتقارعوا، واأقرعت 
بينهم : اأمرتهم اأن يقرتعوا على ال�صيء، القرعة :ال�صهمة، واملقارعة:  امل�صاهمة، وقد اقرتع 
الق���وم وتقارع���وا و قارع بينهم، واأق���رع واأقرعت بني ال�ص���ركاء يف �ص���يء يقت�صمونه، ويقال:  
كان���ت ل���ه القرعة اإذا قرع اأ�صحاب���ه، وقارعه فقرعه يقرعه اأي اأ�صابت���ه القرعة دونه« ) اإبن 

منظور،2003: 79(، ومن بني الو�صائل التى ا�صتمرت حتى االآن �صهادة ال�صهود.

واإذا كان���ت املنازعة االإدارية تدور وج���ودًا وعدمًا حول وجود الدولة كطرف فيها، فاإن تلك 
االأخرية ترتبط ارتباطًا ال يقبل التجزئة بت�صيري وتنظيم العمل يف املرفق العام، فاإن مكة املكرمة 
ق���د لعبت دورًا عظيمًا يف تلك احلقب���ة يف اإن�صاء املرافق العامة املختلفة خلدمة حجاج بيت اهلل 
) قب���ل االإ�ص���الم(، كما كانت مرك���زًا جتاريًا مهم���ًا، واأن�صئت بها عدة مراف���ق خلدمة احلجاج 
كال�صقاي���ة ) ويق�صد بها توفري املي���اه للحجيج(، والرفادة) توفري الطعام للحجاج(، واحلجابة 

)خدمة الكعبة وحرا�صتها(، واللواء)اجلي�ص(، والندوة ) وت�صبه املجال�ص اال�صت�صارية( .

وم���ن اأهم املرافق الت���ي عرفتها مكة يف تل���ك احلقبة مرفق »الق�ص���اء والتحكيم«، وكان 
ممن تويل اأمر هذا املرفق ها�صم بن عبد مناف، وابنه عبد اهلل والد ر�صول اهلل)�(، واأبو 

طالب ) ابن ه�صام، 1383ه�، م1 : 80( و) على، 1973، ج5: 507(. 
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ويع���د »حلف الف�صول« )يا�ص���ني، )د.ت( : 14( و )البهوت���ي، )د.ت(، ج2: 288-286( 
و)اإب���ن قدام���ه، 1348ه����، ج11: 278( و) اجلحدمي، 1934 : 110-111(. م���ن اأوىل بوادر 
معرف���ة �صبه اجلزيرة العربية لالأنظم���ة الق�صائية ب�صفة عامة، واآلي���ات ف�ص املنازعات بني 
االأف���راد وبع�صهم البع�ص ب�صفة خا�صة. ولقد اأَبرم هذا احللف اأهل مكة من القر�صيني وكان 
الهدف من وراءه ن�صرة املظلومني من اأهل مكة وغريهم ممن دخلها من �صائر النا�ص، ويرجع 
ال�صب���ب يف قي���ام هذا احللف اأن رجاًل من بني زبيد قدم مبكة معتمرًا بب�صاعة فا�صرتاها منه 
رج���ل من بني �صهم، وقيل اإنه العا�صي بن وائ���ل ال�صهمي، فماطله بالثمن، ف�صاأله الرجل ماله 
اأو ب�صاعت���ه، فامتنع علي���ه، فجاهر بظالمته حول الكعبة بني رج���ال قري�ص، فاجتمعت بطون 
قري����ص على اأثر ذلك يف دار عبد اهلل بن جدعان )دار الن���دوة(، واتفقوا على اأنهم ين�صفون 

املظلوم من الظامل.

 ولقد �صهد الر�صول)�( ذلك احللف قبل بعثته وهو يف �صن اخلام�صة والع�صرين، وقال 
عن���ه بع���د بعثته »لقد �صهدت يف دار عب���د اهلل بن جدعان حلف الف�صول م���ا لو دعيت اإليه يف 
االإ�صالم الأجبت، وما اأحب اأن يل به ُحمر النعم« )امل�صعودي، 1966، ج1: 490( و)الدينوري، 
1934: 291( و )اإبن ه�صام، 1383ه�، م1: 144( و )اإبن االأثري،1883،ج2: 18( و)املاوردي، 

.)79 -78 :1966

ويذه����ب راأي يف الفقه )ح�ص����ني، 1992 : 12- 13( اإىل القول اأن هذا احللف هو اإيذان 
مبي����الد ق�صاء املظامل الذي يف�صل يف اخل�صوم����ات التي يكون اأحد طرفيها ذا قوة وبط�ص، 
وكان ُي�َصكل هذا احللف من روؤ�صاء القبائل يف قري�ص، وكان تعبريًا عمليًا عن �صعور اأهل مكة 
ب�صرورة حتقيق العدل واإن�صاف املظلومني، نظرًا ملا كان �صائدًا اآنذاك يف الع�صر اجلاهلي 
من اأن اال�صتعانة واال�صتنجاد تكون بذوي اجلاه والنفوذ، ومن ثم فعلي هوؤالء اأن يهبوا الإغاثة 
املظلوم����ني ون�صرتهم باأخذ احل����ق لهم، حتى ولو مل يكن هوؤالء م����ن قبيلتهم )علي، 1973: 
505(.  كما ا�صتهر العرب يف جاهليتهم بالذود عن اجلار وحمايته )ابن عبد ربه، 1321ه�، 
ج1: 159(؛ ب����ل كان فر�ص����ًا حمتمًا على ال�صخ�ص يف اجلاهلي����ة اأن ين�صر امل�صتغيث دون اأن 
ي�ص����األ ع����ن الداعي الذي دعاه اإىل طل����ب النجدة )عاق����ل، 1975: 266(. وعلي العك�ص من 
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ذلك متامًا يذهب راأي اآخر اإىل عدم اعتبار حلف الف�صول اأ�صا�صًا لق�صاء املظامل، الختالف 
كل منهم����ا ع����ن االآخر، فحلف الف�صول ال يعدو كونه نوعا من اأن����واع الق�صاء العادي واأ�صلوبا 
م����ن اأ�صاليب ف�ص املنازع����ات واخل�صومات، والتي مل تكن يف كثري من االأحيان قاطعة لدابر 
اخل�صوم����ة، وال مو�صلة للحق����وق اإىل اأ�صحابه����ا، ويتنا�صب مع الع�ص����ر اجلاهلي حيث كان 
ينظ����ر يف كافة اأنواع املنازعات واخل�صوم����ات اأيا كان نوعها، ومل يكن هناك ما ُيلزم النا�ص 
باالحت����كام اإىل املحاكم اإال بقدر ما تلجئهم ال�صرورة لف�ص م�صاكلهم ومنازعاتهم . وف�صاًل 
ع����ن ذلك فاإنه لي�ص هن����اك ما ُيلزم النا�ص اأي�صًا اأو ُيجربهم عل����ى تنفيذ ما َيحكم به هوؤالء 
احل����كام اإال العتبارات اأدبية منها ما تاأ�صل يف نفو�صهم من �صرورة احرتام كبريهم وتوقري 
زعيمهم واخلوف من �صخط اجلماعة اإذا مل ميتثلوا ملا حكم به.  اأما ق�صاء املظامل فيختلف 
عن ذلك فهو ق�صاء متخ�ص�ص بنوع معني من املنازعات وامل�صاكل، وهي التي تتعلق باأعمال 
االإدارة، واأ�صا�ص ن�صاأته نابع من مبادئ ال�صريعة االإ�صالمية، التي ذمت الظلم وكررت الوعيد 
في����ه، وح�صت على العدل ورد الظلم اأيًا كان، حت����ى ت�صتقيم االأمور وي�صتفحل العمران الذي 
يتم به اال�صتخالف الذي هو مق�صد ال�صارع، ولذا كان رد املظامل بوجه عام اإحدى الوظائف 
الهام����ة التي يتوالها وىل االأمر االأعظم )احلكي����م، 1976: 593(. واأري اأن »حلف الف�صول« 
وم����ا تبع����ة من اإن�صاء جمال�ص لن�صرة املظلومني، ال يعدو اأن يكون و�صيلة من و�صائل » اللجان 
ال�صعبي����ة لف�����ص املنازعات » التي تن�ص����اأ بني االأفراد وبع�صهم البع�����ص واأدلل على ذلك بعدة 

اأمور منها:

1- اأن االأ�ص���ل يف نظ���ام دي���وان املظامل وهو اجله���ة الق�صائية االإداري���ة املخت�صة بنظر 
املنازع���ات االإداري���ة يف اململكة العربي���ة ال�صعودية، حيث ن�صت امل���ادة االأويل من نظام ديوان 
املظامل احلايل ال�صادر باملر�صوم رقم 78 وتاريخ 1428/9/19ه� على اأن »ديوان املظامل هيئة 
ق�صاء اإداري م�صتقلة »، باعتباره جهة متخ�ص�صة للق�صاء االإداري اإمنا يقوم على فكرة وجود 
منازع���ة بني االإدارة )ك�صلطة عامة يف الدولة( اأو اأحد ممثليها، واأحد االأفراد العاديني اأو بني 
�صلط���ات الدول���ة وبع�صها البع�ص، وهذا ما مل يحدث فيما يتعل���ق بحلف الف�صول، حيث كانت 

املنازعات تتعلق باأفراد وبع�صهم البع�ص.
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2- ال�صخ����ص ال���ذي كان يت���ويل مهمة الف�ص���ل يف املنازعات وفقًا له���ذا احللف مل يكن 
قا�صي���ًا باملعن���ي الفني للعبارة، ب���ل كان يتم اختياره لكونه �صيدًا يف قوم���ه اأو زعيمًا لقبيلته اأو 
�صاح���ب �صلطة اأو جاه، ي�صتطيع مبا له من �صلطة اأو جاه اأن يجل�ص ليف�صل يف النزاعات بغ�ص 

النظر عن قدرته على الف�صل يف النزاع من عدمه.

3- توج���د عدة نظريات لتمييز العمل الق�صائي ع���ن غريه من االأعمال االأخرى تق�صم ثنائيًا 
اإيل ق�صمني اأحدهما ي�صتند ملعيار �صكلي واالآخر يقوم على معيار مو�صوعي، وي�صتند اأن�صار املذهب 
ال�صكلي اإىل بع�ص اجلوانب ال�صكلية لتمييز العمل الق�صائي عن غريه، فريي البع�ص اأن العمل اإذا 
كان �صادرًا عن قا�ص فهو عمل ق�صائي، اأما اإن �صدر عن غريه فهو لي�ص عماًل ق�صائيًا، وقد ينظر 
اإىل تل���ك ال�صكلي���ة من زاوية اأخري تتعلق باجلهة م�صدرة العمل فاإذا �صدر عن جهة ق�صائية كان 
العم���ل ق�صائي���ا والعك�ص، وذهب البع�ص االآخر اإىل اأبعد من ذلك مقررًا اأن العمل ال يكون ق�صائيًا 
اإال اإذا اتبع يف اإ�صداره جمموعة من االإجراءات اخلا�صة التي تكفل �صمانات معينة للخ�صوم، اأما 
املذه���ب املو�صوعي فيعتمد على وج���ود منازعة يلزم الف�صل فيها وفقًا لقواعد قانونية قادرة على 
 .)Vincent et al., 1987 : 88(و )الف�ص���ل يف ه���ذه املنازعة واإنهائه���ا«) خط���اب، 2012 : 110
وبتطبي���ق تلك النظريات على ف�ص املنازعات وفقًا حللف الف�صول ميكن القول اأن تلك الو�صيلة ال 

ينطبق عليها مفهوم العمل الق�صائي من الناحية ال�صكلية على االأقل.

4- مل تكن هناك و�صيلة الإلزام طريف النزاع مبا يقرره القائمون على تنفيذ هذا احللف، 
اإال و�صائل االلتزام االأدبي القائم على احرتام الكبري وتوقريه، مبعني اأنه مل تكن هناك و�صيلة 
ل�صم���ان الت���زام الظ���امل برفع الظلم ع���ن املظلوم، بل كان���ت االأعراف والتقاليد ه���ي اأ�صا�ص 
االلت���زام وتلك اأمور رغم اأهميتها يف تل���ك احلقبة التاريخية اإال اأنها مل تكن كافية فقد يتحلل 

منها اأي �صخ�ص غري مبال بنظرة املجتمع القبلي له اأو حتى توبيخه. 

ورغ���م ع���دم قناعتي باأن »حلف الف�ص���ول« يف تلك املرحلة ميثل بداي���ة حقيقية ملا يعرف 
بدي���وان املظ���امل، كما اأنه مل تكن هن���اك بعد دولة باملعني احلقيقي لغي���اب اأحد اأهم �صلطتني 
فيه���ا وهما ال�صلطة الت�صريعة وال�صلطة التنفيذية، وحت���ى ال�صلطة الق�صائية مل تكن على قدر 
من التنظيم الع�صوي ) بالن�صبة لالأ�صخا�ص(، اأو الفني )اخلربة النظامية(، اأو املوؤ�ص�صي)فلم 
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تك���ن هناك موؤ�ص�ص���ات تعني مبرفق الق�صاء(  حي���ث كان يق�صي �صي���خ القبيلة مبجموعة من 
االأع���راف ووف���ق العادات املرعية يف كل قبيلة على حدة، وه���ي ال �صك جمموعة قواعد عرفية 

تختلف من مكان اإىل مكان ومن قبيلة اإىل قبيلة يف ذات املكان الواحد. 

 اإال اأنن���ي ال اأنك���ر يف نف����ص الوق���ت ما قام به �صي���خ القبيلة من دور كب���ري يف الف�صل بني 
النزاع���ات ورفع الظل���م عن املظلومني يف تلك املرحل���ة، وخا�صة اأن اأغل���ب زوار مكة يف ذلك 
احل���ني كانوا من خارج �صبه اجلزيرة العربية من التجار واحلجيج، كما اأن اأهل مكة وقبائلها 

– اآنذاك- عرفوا بال�صدة والغلظة، وهنا تبدو االأهمية العظيمة لوجود هذا احللف. 

واأه���م ما اأود اأن اأنبه عليه يف تلك الف���رتة من فرتات التطور الق�صائي لنظام الف�صل يف 
املنازعات ب�صفة عامة، اأنها كانت متثل و�صيلة بدائية لف�ص املنازعات بني اأفرادها، فلم تكن 
هناك موؤ�ص�صة ق�صائية مبعناها املتعارف عليه االآن، كما اأن الن�صو�ص املطبقة على النزاعات 
مل تك���ن ن�صو����ص نظامية مكتوبة بل كانت عب���ارة عن جمموعة من التقالي���د واالأعراف التي 

كانت تت�صم بالعدالة اأحيانًا وباجلور والظلم اأحيانًا اأخرى.

ومل تك���ن فك���رة التخ�ص����ص الق�صائ���ي يف نظ���ر املنازعات وف���ق قواعد خا�ص���ة تختلف 
باختالف املنازعات موجودة على االإطالق يف تلك املرحلة من مراحل التطور.

 ويالح���ظ اأن ف�ص املنازعات يف تلك املرحلة يعد و�صيلة ق�صائية على �صبيل املجاز فقط، 
ورغ���م ذل���ك فلقد كانت لتل���ك الو�صيلة ما مييزه���ا اإذ كانت تخت�ص كل قبيل���ة بقا�ص ) �صيخ 
القبيلة ( ال ينازعه يف اخت�صا�صه اأو وظيفته اآخر، فكل قبيلة لها �صيخ هو الذي يجل�ص للف�ص 
يف املنازع���ات التي تن�صاأ بني اأفراد قبيلته، كما اأنه ال يتم اختياره وفق معايري حمددة �صلفًا بل 

اإن اأفراد القبيلة هم الذين ين�صبوه عليهم قا�صيًا باإرادتهم .

والب���ادرة الت���ي وجدت يف تل���ك املرحلة لالإيذان بوج���ود منازعات اإداري���ة اإمنا تتمثل يف 
وج���ود »مراف���ق عامة«، كتل���ك التي اأن�صئت يف مكة عل���ى نحو ما �صبق قوله، فم���ن املعروف اأن 
تل���ك املرافق �صين�صاأ عن ت�صيريها وتنظيم العمل بها منازعات بني القائمني على اأمرها، وبني 

املنتفعني بها، وتلك هي الن�صاأة االأوىل للمنازعات االإدارية.
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�لف�سل �لثاين

�ملنازعات �لإد�رية يف ع�سر �لنبوة

لق���د كان ر�ص���ول اهلل )�( موؤ�ص�ص الدول���ة االإ�صالمي���ة االأويل، واأول من تويل من�صب 
الق�ص���اء يف االإ�صالم �صواء بنف�صه اأو عن طريق اأعوان���ه، وكان ق�صائه )�( يت�صم بامل�صاواة 

والعدل قال تعايل: ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ        ڃ  ڃ  ڃ  ژ  ) �صورة الن�صاء االآية: 135(

وم���ن اأقوال���ه )�( اأنه قال: »اإمنا هل���ك الذين من قبلك���م اأنهم كان���وا اإذا �شرق فيهم 
ال�شري���ف ترك���وه، واإذا �ش���رق فيهم ال�شعيف اأقاموا عليه احل���د، واآمي اهلل لو اأن فاطمة بنت 

حممد �شرقت لقطعت يدها« )م�صلم، )د. ت(، ج11 : 186(. 

وكان ُيطب���ق )�( عل���ى اخل�صوم �ص���رع اهلل امتث���ااًل لقوله تع���ايل: ژ ڑ  ڑ  
ڻ   ڻ   ڻ   ںں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   کک   ک   ک  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  
ڭ  ڭ                 ۇ  ۇ  ژ ) �صورة املائدة االآية :48(.، وقال تعايل اأي�صًا: ژ ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ژ )�صورة النجم االآية: 3، 4(.

 كم���ا اأن ق�صاءه )�( كان ميتاز باالإلزام التام للكافة �صواء اأكان تطبيقًا لن�ص �صرعي اأو 
اجته���ادًا منه، الأنه )�( ال يقر عل���ى خطاأ )وا�صل، 1977 : 41(. ومل يكتف النبي )�( باأن 
ي���رتك لعمال���ه حرية اإدارة البالد الت���ي اأر�صلهم اإليها ؛ بل و�صع لهم قاع���دة تنظيمية للف�صل يف 
النزاعات املعرو�صة عليهم، تقوم على فكرة التدرج يف ا�صتنباط االأحكام، وهي فكرة ت�صبه فكرة 
»الت���درج يف القواع���د القانونية املعروف���ة االآن يف االأنظمة القانونية«. ويق�ص���د مب�صطلح »تدرج 
القواع���د القانوني���ة« : اأن تلك القواعد لي�صت جميعًا على درجة واح���دة من االإلزام القانوين، بل 
يعل���و اإحداها على االأخرى يف تدرج هرمي، بحيث ال ت�صتطيع القاعدة االأدنى اأن تخالف القاعدة 
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االأعل���ى منها وهكذا، ويف قمة الهرم القان���وين يرتبع الد�صتور باعتباره القاعدة القانونية االأعلى 
الت���ي ال يجوز الأي فرد اأو �صلطة ) ت�صريعي���ة، اأو تنفيذية، اأو ق�صائية( اأن تخالفه ثم يليه القانون 
ث���م الالئحة ث���م القرارات االإداري���ة، اأما يف القواع���د ال�صرعية االإ�صالمية، ف���اإن القراآن الكرمي 
وال�صن���ة النبوي���ة تعد مبثابة الد�صتور التي ال يجوز الأي ف���رد كان اأو �صلطة خمالفتها باأي حال من 
االأح���وال ) العطار، 1967/1966: 25 وما بعدها( و )اجلرف، 1963 :80 وما بعدها( و)بدوي، 
1969/1968 : 10 وما بعدها(.  ويظهر ذلك يف حديثه )�( ملعاذ بن جبل حني بعثه اإىل اليمن 
حيث �صاأله )�( »كيف تق�صي اإذا عر�ص لك ق�صاء، قال: اأق�صي بكتاب اهلل، قال فاإن مل جتد 
يف كت���اب اهلل، ق���ال فب�صنة ر�صول اهلل )�( قال: ف���اإن مل جتد يف �صنة ر�صول اهلل )�(، وال يف 
كتاب اهلل، قال اأجتهد راأيي وال اآلو، قال ف�صرب ر�صول اهلل )�( �صدره وقال : احلمد هلل الذي 
وف���ق ر�صول ر�صول اهلل، ملا ير�ص���ي اهلل ور�صوله«) ابن القيم، 1334ه����، ج2: 184( و)املاوردي، 
1966: 63( و)اب���ن قدام���ه، 1348ه����، ج11: 378( و )الزيلع���ي، 1938، ج4: 63( و)الرتمذي، 

1292ه�، ج1 : 249( و)البيهقي، 1344ه� اأ،ج10: 114(. 

وجتدر االإ�صارة يف هذا ال�صاأن اإىل القول باأن الفقه احلديث قد اختلف يف معايري التفرقة 
ب���ني االأخط���اء املوجبة للتعوي�ص يف جمال املنازعات االإدارية م���ن خالل التمييز بني م�صطلح 

»اخلطاأ ال�صخ�صي« و»اخلطاأ املرفقي« على النحو التايل:- 

- »معي���ار الفقي���ه الفرن�ص���ي )Laferriere( وفيه يقرر اأن اخلط���اأ ال�صخ�صي هو اخلطاأ 
ال���ذي يع���ود باالأ�صا�ص اإىل النزوات ال�صخ�صية للموظف املن�صوب اإلي���ه اخلطاأ باعتباره اإن�صانا 
ل���ه �صهوات���ه، اأما اإذا كان اخلطاأ ال يت�صم بالطابع ال�صخ�ص���ي اأي اأنه ينبئ عن موظف معر�ص 

للخطاأ وال�صواب، ففي هذه احلالة يكون اخلطاأ م�صلحيًا اأو مرفقيًا.

- معي���ار الفقي���ه الفرن�صي )jez( وفيه يقرر اأن اخلط���اأ ال�صخ�صي يت�صم باجل�صامة، اأما 
اإذا كان من االأخطاء الب�صيطة التي يقع فيها املوظف وهو يوؤدي مهام وظيفته اليومية فاإنه يعد 

خطاأ م�صلحيًا اأو مرفقيًا.

- معي���ار الغاية اأو الهدف ووفقا لهذا املعيار فاإن اخلطاأ الذي ارتكبه املوظف كان بهدف 
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لتحقي���ق اأغرا����ص �صخ�صي���ة ال عالقة لها بالوظيف���ة لي�صبع رغبة خا�صة ف���اإن اخلطاأ يف هذه 
احلال���ة يع���د خطاأ �صخ�ص���ي اأم���ا اإذا كان اخلطاأ الذي وق���ع فيه املوظ���ف كان بغر�ص حتقيق 

اأهداف االإدارة فاإن اخلطاأ هنا يعد خطاأ مرفقيًا.

- معي���ار الفقي���ه )Barthelemy( وال���ذي ق���رر فيه اأن اخلط���اأ يعد مرفقي���ًا اإذا ارتكبه 
املوظ���ف معتقدًا اأنه يوؤدي مهام وظيفته، اأم���ا اإذا ا�صتعان بالوظيفة كاأداة لتحقيق خطئه فاإنه 

يعترب خطاأ �صخ�صيًا.

- املعي���ار ال���ذي قال به الفقيه الفرن�صي )Hauriou( وي���رى اأن اخلطاأ يعد �صخ�صيًا اإذا 
اأمكن ف�صله عن الوظيفة �صواء اأكان االنف�صال ماديًا اأو معنويًا، واالنف�صال املادي كما لو قام 
عم���دة بفرن�ص���ا بن�صر اإعالنات يف قريت���ه باأن اأحد االأفراد �صطب م���ن قوائم الناخبني للحكم 
باإفال�صه، فالعمدة يف هذه احلالة يت�صرف يف حدود وظيفته ب�صطب اأحد الناخبني الفرن�صيني 
م���ن قوائم االنتخاب ل�صبب قانوين، اأي اأنه جتاوز هذه الواجبات باأن ارتكب عماًل ماديًا 
ال عالقة له بها اإذ اأعلن ذلك يف ال�صوارع مما يرتتب عليه اإ�صاءة اإىل اأحد االأفراد، اأما اخلطاأ 
املعن���وي املنف�ص���ل عن واجبات الوظيف���ة فمثاله االأمر ال�صادر من اأح���د العمد بقرع اأجرا�ص 
الكني�ص���ة احتفااًل مباأمت ال تقرع له االأجرا�ص، فاخلط���اأ هنا يندرج يف واجبات الوظيفة ماديًا، 

ولكن الأغرا�ص حمددة لي�ص من بينها هذا الغر�ص.

- املعي���ار الذي ن���ادى به الفقيه الفرن�صي )را�صي( ويق���رر اأن اأ�صا�ص التفرقة بني اخلطاأ 
ال�صخ�ص���ي واملرفق���ي اإمنا هو اأ�صا�ص مو�صوعي يرتبط بطريق���ة االلتزام الذي يقع علي كاهل 
املوظف، فاإذا كان هذا االلتزام يقع على كاهل اجلميع من اأفراد املجتمع فاإن اخلطاأ يف نطاقه 
يعد �صخ�صيًا، اأما اإذا كان من خ�صائ�ص الوظيفة ويرتبط بها ارتباطًا وا�صحًا فهو م�صلحي اأو 
مرفقي« )جعفر،1987: 384-385( و)النادي، 1418ه� / 1998: 434 وما بعدها( و)فهمي، 

1959: 746 وما بعدها ( و )احللو، 1995: 464 وما بعدها(.

 وم���ن خالل تطبي���ق تلك النظري���ات احلديثة على واق���ع احلال يف تل���ك املرحلة، ورغم 
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ع���دم معرفة �صبه اجلزيرة العربية يف تلك املرحلة للق�صاء املتخ�ص�ص يف النظر والف�صل يف 
املنازع���ات االإداري���ة لكون الق�صاء يف تلك املرحلة ق�صاًء موح���دًا ؛ اإال اأنه يف ظل هذا الق�صاء 
املوح���د ظهرت »نظري���ة التعوي�ص عن اخلطاأ املرفقي« مع الت�صليم ب���اأن تلك النظرية مل تقنن 
يف تل���ك املرحل���ة اأو يتم و�ص���ع قواعد منظمة له���ا. وتت�صح تلك النظرية جلي���ًا يف ق�صة خالد 
ب���ن الوليد )( حينم���ا اأر�صله النب���ي )�( اإىل بني خزمية يدعوه���م اإىل االإ�صالم، فلم 
يح�صن���وا التعبري عن اإ�صالمهم، فجعلوا يقولون �صباأن���ا �صباأنا، فظل خالد يقتل وياأ�صر، لعدم 
فهم���ه مق�صود قولهم، والأن خال���د ظن اأنهم يخدعونه، وبلغ ذلك ر�ص���ول اهلل )�( فاأر�صل 
عل���ي ب���ن اأبي طال���ب )( يدفع دية القتل���ى باعتب���ار اأن القتل قد وقع نتيج���ة اخلطاأ الذي 
وق���ع فيه خالد )( باعتباره اأحد عمال الدول���ة، لتعجله وعدم تثبته من اأمر الذين قتلهم، 
وق���ال)�( لعلي )( »اخرج اإليهم وانظر يف اأمرهم«، واأعطاه �صفطًا من ذهب ففعل ما 
اأم���ره، واأر�صاه���م )ابن كث���ري،1966، ج4: 359(. كما قال )�(» الله���م اإين اأبراأ مما فعل 
خالد« ولكنه مل يترباأ من خالد نف�صه ومل يعزله وتلك عقوبة تاأديبية متعارف عليها يف الق�صاء 
االإداري ت�صم���ي عقوب���ة »اللوم« ) ابن حنبل،1421ه����، ج9( و )ال�صوكاين، 1347ه�، ج9: 61( 

و)ابن االأثري، 1883، ج2: 173(. 

كم���ا اأزال النبي )�( مظلمة الق���وم الذين تظلموا من عامله اأبي جهم الذي بعثه على 
ال�صدق���ة فماطله رجل يف �صدقته ف�صربه ف�صجه، فطل���ب القود، وذلك باأن اأدي لهم تعوي�صًا 
م���ن تلك الفعلة التي ارتكبها عامله ) ال�صوكاين،1347ه����، ج9: 195( و) القرايف، 1346ه� ، 
ج4: 44- 45(، وع���زل )�( العالء بن احل�صرم���ي عامله على البحرين الأن وفد عبد قي�ص 

�صكاه )كرد،1934 اأ : 12(.

ْرِب َعْن  وم���ن املنازع���ات التي نظر الر�صول )�( فيها ما اأَْوَرَدُه اْلُبَخ���اِريُّ يِف ِكَتاِب ال�صُّ
ِد ْبِن ُرْم���ٍح، َوُقَتْيَبَة،  مهَّ ِب���يِّ )�(، َعْن حُمَ اِئِل النهَّ ِ ْب���ن ُيو�ُص���َف، َواأَْوَرَدُه ُم�ْصِلٌم يِف َف�صَ َعْب���ِد اهللهَّ
َبرْيِ )�(، يف النزاع الذي  ، َعْن ُعْرَوَة، َعْن َعْب���ِد اهللهَّ ْبِن الزُّ ْهِريِّ َوُكلُُّه���ْم َع���ِن اللهَّْيِث، َعِن الزُّ
ِتي  ِة الهَّ رهَّ اِر يِف �ِصَراِج احْلَ )( َرُجال ِمَن االأَْن�صَ َبرْيَ دار حول »�صراج احلره« عندما خا�صم الزُّ
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َما اإِىَل النبي )�(  ، َفاأََبي َعَلْيِه، َفاْخَت�صَ رُّ ِح امْلَاَء مَيُ اِريِّ : �َصرِّ ْخَل، َفَقاَل ِلالأَْن�صَ َي�ْصُقوَن ِبَها النهَّ
 ، ِ اِريُّ َفَقاَل : َيا َر�ُصوَل اهللهَّ َب االأَْن�صَ ، ا�ْشِق َواأَْر�ِشِل امْلَاَء اإِىَل َجاِرَك« َفَغ�صِ َبرْيِ : »َيا ُزَبرْيُ َفَقاَل ِللزُّ
، ا�ْشِق َواْحِب�ِس امْلَاَء َحتَّى  ِ )�( ِ ُثمهَّ َقاَل: »َيا ُزَبرْيُ َ َوْجُه َر�ُصوِل اهللهَّ ِت���َك ؛ َفَتَغريهَّ اأَْن َكاَن اْب���َن َعمهَّ

ينِّ الأَْح�َصُب َهِذِه االآَي���َة نزلت يِف َذِلَك ژ ۈ  ٴۇ  ۋ    ِ اإِ َبرْيُ : َواهللهَّ ���َداِر«، َفَق���اَل الزُّ َيْبُل���َغ اإِىَل اجْلِ
ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ژ )�صورة الن�صاء اآية :65( و) البخاري،1422ه�(، 
ويع���د هذا النظر يف الن���زاع ال�صابق نوعًا من النظر يف املظ���امل مار�صه النبي )�( بو�صفه 

ناظر املظامل.

 واأرى مع البع�ص اأن نظر النبي )�( يف املنازعة ال�صابقة ال يعد نظرًا يف منازعة اإدارية 
ب���ل يعد م���ن قبيل النظر يف اخل�صوم���ات العادية التي تدخل يف اخت�صا����ص الق�صاء العادي، 
ومو�ص���وع اخل�صومة يدل على ذلك فهي منازعة ق�صائي���ة عادية تدور حول امللكية )احلكيم، 

1976: 596( و)املاوردي، 1966: 77( و) اأبي يعلي، 1966: 74( و )قطوم، 1968: 374(. 

ه���ذا ويالحظ على النظام الق�صائي للف�صل يف املنازعات االإدارية التي ن�صاأت يف ع�صر 
النبوة ما يلي:

1- اأن���ه كان ق�ص���اًء موح���دًا اأي اأن النبي )�( كان يجل�ص باعتب���اره قا�صيًا هو اأو اأحد 
عمال���ه يف البل���دان االأخرى لينظر كاف���ة الق�صايا مبا فيها املنازع���ات االإدارية التي 
تن�ص���اأ ب���ني امل�صلمني وبني اأحد عمال الدولة، اأي اأن تل���ك املرحلة مت الف�صل فيها بني 
منازعات اإدارية تن�صاأ بني االإدارة )ممثلة يف عمالها(، وبني االأفراد رغم عدم وجود 

ق�صاء اإداري متخ�ص�ص.

2- مل يك���ن املجتمع االإ�صالمي يف عهد النبي )�( بحاجة اإىل ق�صاء متخ�ص�ص لنظر 
املنازعات االإدارية لعدم احلاجة اإليه يف ذلك الوقت، وال�صبب الرئي�صي يف ذلك اإمنا 
يرج���ع اإىل حر�ص الكافة حكامًا وحمكومني على االلتزام بال�صريعة واالمتثال الأوامر 
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ونواه���ي ال�ص���رع، ومل يظهر ويتبل���ور هذا الق�صاء املتخ�ص�ص ) دي���وان املظامل ( اإال 
بع���د اأن ف�صد النا�ص وجتاه���روا بالظلم وجتور كل متجور ومل تك���ف النا�ص الزواجر 
والنواه���ي، ومل تنفعهم املواعظ والعرب فاحتاج���وا يف ردع الظلمة اإىل ق�صاء املظامل 

)من�صور، 1971: 129( .

3- يف ظ���ل تل���ك املرحل���ة مل يكن هناك ف�صل ب���ني ال�صلطة الرئا�صي���ة ممثلة يف )رئي�ص 
الدول���ة( النبي)�( وال�صلط���ة الق�صائية، فالنب���ي )�( كان ميار�ص ال�صلطتني 
مع���ًا، اأما الت�صري���ع فكان ينزل عن طريق الوحي، وهن���ا ال ميكن احلديث عن ق�صاء 
متخ�ص����ص خا�صة اأن النبي )�( كان ميار�ص الق�ص���اء دون حاجة اإىل تظلم من 
املتظلم���ني بل مبجرد اكت�صافه، ومن ثم مل تكن هن���اك اإجراءات متبعة للو�صول اإىل 

القا�صي.

4- امت���ازت تلك املرحلة اأي�ص���ًا بوجود �صلطات ثالث )ت�صريعي���ة، وتنفيذية، وق�صائية( 
وات�صح مفهوم الدولة باأركانها الثالث : ال�صعب، واالإقليم، وال�صلطة.
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�لف�سل �لثالث

�ملنازعات �لإد�رية يف ع�سر �خللفاء �لر��سدين

  )(فكان اأبو بكر )�( لنظر املظامل مثلما كان يفعل )( جل�ص اأبو بكر ال�صديق
يك�ص���ف اأح���وال عماله، وكان يختار اأكرثهم علمًا وعماًل )ك���رد، 1959 ب : 302(، فكان خري 
ُمَتِبع خلري ُمَتَبع، وثبت اأنه )( قال لرجل �صكا اإليه عاماًل قطع يده »لئن كنت �صادقًا الأقتد 

لك منه«) القرطبي، 1937: 256(. 

وق����ام اأبو بكر ال�صديق )( بتطبيق ذات النظرية االإدارية والتي طبقها النبي )�( 
م����ن قب����ل اأال وهى نظري����ة »اخلطاأ املرفق����ي«، ويق�صد باخلط����اأ املرفقي »كل اإخ����الل بواجبات 
الوظيف����ة الت����ي تق����ع على عاتق املرف����ق وال يتوافر فيه �ص����روط اخلطاأ ال�صخ�ص����ي )اأي اأنه غري 
عمدي وال يبلغ درجة عالية من اجل�صامة(، وهذا االإخالل بواجبات الوظيفة ال ح�صر له حيث 
يتخ����ذ اأ�صكااًل عدة ويتبدى يف �صور متعددة«) فهمي، 1959: 772 وما بعدها(. ومن امل�صادفة 
اأنه����ا طبقت على ذات ال�صخ�ص وهو قائد جي�ص امل�صلمني خالد بن الوليد )( والذي اأر�صله 
اأب����و بكر ال�صديق )( يف غزوة اإىل بني يربوع فن����زل بالبطاح ومل يلقه اأحد بزكاة اأو لقتال 
فع�صك����ر حيث ن����زل، واأر�صل �صراياه يف اأثر اأهل البطاح، فجاءته ال�صرايا مبالك بن نويرة، اأحد 
روؤ�صاء بني يربوع يف نفر من قبيلته، فحب�صهم وكانت الليلة �صديدة الربد فقال حلرا�صه »دافئوا 
اأ�صراكم«، فاعتقد احلرا�ص اأنه يريد قتلهم الأنه من بني كنانة واملدافاة بلهجتهم تعني القتل.

وكان م���ن بني من قتل مالك ب���ن نويره، وتزوج خالد )( من زوجته، وبلغ اخلرب عمر 
بن اخلطاب )(، فطالب اأبا بكر)( بالق�صا�ص من خالد قائاًل اإن �صيفه فيه رهق اأي 
�صفه وطغيان، اإال اأن اأبا بكر قال لعمر – يا عمر اإنه تاأول فاأخطاأ، ارفع ل�صانك عن خالد فاإين 

ال اأ�صيم )ال اأغمد( �صيفًا �صله اهلل على الكافرين )العقاد، 1998: 174(.

ويف ه���ذا احلدي���ث ما يدل على اأن اأبا بكر ال�صديق )( قد �صار على ذات نهج النبي 
)�( يف اعتبار خطاأ خالد من قبيل االأخطاء املرفقيه ولي�صت ال�صخ�صية على اعتبار اأن خطاأه 
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كان مبنا�صبة ممار�صته ملهام وظيفته ولي�ص راجعًا اإىل خطاأ �صخ�صي منه، وتلك االأ�ص�ص والقواعد 
متعارف عليها االآن ق�صائيًا عند اإثبات امل�صئولية املوجبة للتعوي�ص يف املنازعات االإدارية.

و�ص���ار عم���ر بن اخلطاب )( على ذات نهج �صابقي���ه اإال اأنه نظرًا الت�صاع رقعة الدولة 
االإ�صالمي���ة ودخول اأجنا�ص غري عربية فيها كان )( ياأم���ر عماله على جميع االأقاليم باأن 
يواف���وه يف مو�صم احلج، ويعقد ما ميكن اأن يقال عنه جمل�ص عام للمظامل، للنظر يف تظلمات 
ال���والة والعم���ال )مر�صي، 1972: 397(. وقد قام يف اأحد ه���ذه املجال�ص رجل قال: اإن عاملك 
فالنًا �صربني مائة �صوط، قال : نعم �صربته فقال عمر)( قم فاقت�ص منه فقال عمرو بن 
العا�ص: يا اأمري املوؤمنني اإنك اإن فعلت هذا يكرث عليك ويكون �صنة ياأخذ بها من بعدك، فقال: 
اأن���ا ال اأقي���د وقد راأي���ت ر�صول اهلل )�( يقيد م���ن نف�صه قال : فدعن���ا فلرن�صه، قال دونكم 
فار�ص���وه، فافت���دى منه مبائت���ي دينار كل �ص���وط بدينارين ) عليان، 1402ه����: 336- 337(. 
ولق���د طبق عمر بن اخلطاب )( عقوبة الع���زل تطبيقًا »لنظرية اخلطاأ ال�صخ�صي« كاأحد 
النظريات املعروفة يف الع�صر احلديث يف فقه الق�صاء االإداري عند نظر املنازعات االإدارية، 
ويق�ص���د باخلطاأ ال�صخ�صي: اخلطاأ ال���ذي يعود اإىل �صخ�ص املوظف بعي���دًا عن املرفق الذي 
يعم���ل ب���ه، اأو نتيجة خلطاأه اجل�صي���م، اأو خطاأه العمدي الذي ي�صتهدف ب���ه غري �صالح املرفق 

الذي يعمل به« )فهمي، 1959: 751 وما بعدها(.

وم���ن تطبيقات النظرية ال�صابقة ما ق���ام به عمر بن اخلطاب )( حينما خرج جي�ص 
امل�صلمني يف غزوة وانتهي اإىل نهر اأرادوا عبوره، ومل يكن على النهر ج�صر، فطلب قائد اجلي�ص 
م���ن اأحد رجاله اأن ينزل اإىل املاء – يف ي���وم �صديد الربودة- يتح�ص�ص ما اإذا كان ميكن عبور 
النهر من هذا املكان من عدمه فقال الرجل اإين اأخاف اإن دخلت املاء اأن اأموت، فاأجربه اأمري 
اجلي����ص على الن���زول اإىل املاء، فنزل فيه وهو يقول يا عمراه، ث���م غرق، وعلم بذلك اخلليفة 
عم���ر )( فا�صتدعي اأم���ري اجلي�ص وحاكمه وعزله عن عمله قائ���اًل : ال تعمل يل على عمل 

اأبدًا، ودفع دية اجلندي من بيت مال امل�صلمني )ابن اجلوزي، 1916: 90(.

وم���ن اجلدي���ر بالذكر اأن عمر بن اخلطاب )( قرر عزل خالد بعد ذلك عندما تويل 
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اخلالفة )وا�ص���ل،1977: 108(، وميثل ذلك تطبيق لعقوبة اإداري���ة يطبقها القا�صي االإداري 
على املوظف يف حال ثبوت خطئه اجل�صيم يف املنازعة مو�صوع الدعوى اأال وهي عقوبة »العزل 
م���ن اخلدم���ة« اأو »الف�صل من اخلدمة« وهي عقوب���ة تاأديبية متعارف عليه���ا االآن يف االأنظمة 

الق�صائية االإدارية.

ولق���د كان عم���ر ي�صتد يف رفع املظ���امل اإيل درجة اأنه كان يحمي النا����ص من األ�صنة الوالة 
قبل اأ�صواطهم فقد �صكا اإليه اأعرابي باأن عمرو بن العا�ص قال له يف جمع من النا�ص بامل�صجد 
ي���ا منافق، وقال للفاروق عمر)( : ما نافقت من���ذ اآمنت باهلل، فياأمر عمر)( بعد اأن 
ثبت له االتهام، باأن ي�صرب الرجل عمرًا اأ�صواطًا يف اجلمع الذي �صهد تنفيق عمرو له اأو يعفو 

الرجل، وقد نفذ الرجل العفو بعد اأن طاأطاأ عمرو راأ�صه لل�صرب ) وا�صل، 1977: 109(.

وا�صتك���ي بع����ص اأهل الكوفة اأمريهم �صعد بن اأبي وقا�ص)( يف كل �صيء حتى قالوا اإنه ال 
يح�صن ال�صالة، فعزله عمر بن اخلطاب )( بالرغم من عدم ثبوت عجز اأو خيانة عليه، الأن 
الغاي���ة من العمل اإنفاذ العم���ل للنا�ص على يد اأٍي من عماله، واأن ال يفت���ح للم�صلمني باب ال�صكوى 
)امل���اوردي، 1966: 78( و) اأب���ي يعلي، 1966: 57( و) ك���رد، 1934 اأ : 302( و)م�صرفة، 1939: 
178( و ) مر�صي، 1972: 405( و ) زيدان، 1902: 187( و) اجلحدمي، 1934: 20( و)الدينوري، 
1934: 106( و )البغ���دادي، 1932: 277( و) ابن كثري، 1966، ج7: 105( و )امل�صعودي، 1966، 

ج1: 545( و )ابن عبد ربه،1321ه�، ج1: 9-10( و) ابن االأثري، 1883، ج3: 2(. 

وعندم���ا ت���ويل عثمان بن عفان )( كت���ب اإىل عماله »فاإن اهلل اأم���ر االأئمة اأن يكونوا 
رع���اة، اأال واإن اأع���دل ال�صرية اأن تنظ���روا يف اأمور امل�صلمني وفيما عليه���م فتق�صطوهم مالهم، 
وتاأخ���ذون مب���ا عليه���م« )اخل�ص���ري، 1969، ج2 : 26(. كما ورد يف تو�صي���ة عثمان بن عفان 
)( اإىل عم���ال اخل���راج قول���ه : اأم���ا بعد فاإن اهلل خل���ق اخللق باحلق، ف���ال يقبل اإال احلق 
واأعط���وا احل���ق، واالأمانة االأمانة، قوموا عليها وال تكونوا اأول م���ن ي�صلبها، فتكونوا �صركاء من 
 )( اأما عن �صيدن���ا على بن اأبي طالب  .)بعدك���م عل���ى ما اأك�صبتم )ك���رد، 1434ه� اأ : 54
فلق���د �ص���رب اأروع االأمثل���ة يف تطبيق مب���داأ امل�صروعية، وهو اأح���د املبادئ الهام���ة التي يقوم 
عليه���ا الق�صاء االإداري بل اإنه يعد وبح���ق االأ�صا�ص الذي بني عليه هذا الق�صاء، ويق�صد بهذا 
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امل�صطلح كم�صطلح قانوين عام »خ�صوع الكافة حكامًا وحمكومني للقانون«، والقانون املطبق 
يف ظ���ل تل���ك املرحلة اإمنا هو )كتاب اهلل و�صنة نبيه )�(، ويف جم���ال القانون االإداري فاإن 
م�صطل���ح امل�صروعية يعني »خ�صوع االإدارة يف كافة اأعمالها للقانون )مبعناه العام («)فهمي، 

1959: 118 وما بعدها(. 

 )( بتطبيق املبداأ ال�صابق يف ق�صية »ال���درع«، حيث كان لعلي )( ولق���د ق���ام علي
درع فق���د من���ه فوج���ده عند ن�صراين فاأقبل ب���ه  اإىل القا�صي �صريح وق���ال علي )( : هذه 
درع���ي فقال الن�ص���راين : ما هي اإال درعي وما اأمري املوؤمنني عندي بكاذب، فقال �صريح لعلي 
)( األ���ك بين���ة ؟ ق���ال : ال وه���و ي�صحك ؛ فاأخذ الن�ص���راين الدرع وم�صى ي�ص���ريًا، ثم عاد 
وق���ال : اأ�صهد اأن هذه اأحكام االأنبياء، اأمري املوؤمنني قدمني لقا�صيه، وقا�صيه يق�صي عليه ثم 
 )( عند م�صريه اإىل حنني ؛ ففرح علي )( اأ�صل���م واعرتف اأن الدرع �صقطت من عل���ي

باإ�صالمه ووهب له الدرع وفر�صًا و�صهد معه قتال اخلوارج )اإبن االأثري، 1883، ج3: 203(. 

ويالحظ على ق�صاء املظامل يف تلك املرحلة اأنه مل يختلف كثريًا عما كان عليه احلال يف 
عه���د النبي )�(، فما زال الق�صاء يف تلك املرحلة ق�صاًء موحدًا مل يتخ�ص�ص بعد، كما اأن 
القا�ص���ي �ص���واء كان اخلليفة اأو من يعينه لهذا الغر�ص يجل����ص لنظر كافة املظامل دون تفرقة 
ح�ص���ب نوع الدعوى اأو ح�صب �صخ�صية املتقا�صني، ف�صاًل عن كون اخلليفة يحاول جاهدًا رفع 

الظلم عن املظلومني دون حاجة لرفع دعوى ) مظلمة( للقا�صي. 

ويتع���ني االإ�ص���ارة اإىل اأن تل���ك املرحل���ة كان���ت تت�ص���م ك�صابقته���ا بحر�ص الكاف���ة حكامًا 
وحمكومني عل���ى تنفيذ �صرع اهلل على كافة معامالتهم، ورغبتهم االختيارية يف االحتكام اإىل 
كت���اب اهلل و�صن���ة نبيه )�(، وم���ن ثم مل تكن هن���اك حاجة ملحة لتخ�ص����ص الق�صاء من 

الناحيتني التنظيمية ال�صكلية اأو املو�صوعية.

ومل مينع هذا الق�صاء املوحد من تطبيق القا�صي يف تلك املرحلة لنظريات ت�صتخدم االآن 
يف الف�صل يف املنازعات االإدارية التي اأ�صبحت من اأهم قواعد الف�صل يف املنازعات االإدارية، 

كنظرية »اخلطاأ ال�صخ�صي«، »اخلطاأ املرفقي« كما �صبق القول. 
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�لف�سل �لر�بع

�ملنازعات �لإد�رية  ما بعد �خللفاء �لر��سدين

قامت الدولة االأموية بعد مقتل االإمام علي )(، واأهم ما ميكن مالحظته على ع�صر 
الدول���ة االأموية وعلى وجه اخل�صو�ص يف املجال الق�صائ���ي انعدام االت�صال املبا�صر بالرعية، 
وانت�صار الف�ص���اد، وجتاهر النا�ص بالظلم، فلم تكفهم الزواجر والنواهي ومل تنفعهم املواعظ 
والع���رب، فاحتاجوا يف ردعهم اإىل قا�صي املظامل الذي يجمع بني قوة ال�صلطة ومهابة الق�صاء 

)املاوردي، 1966: 78(.

ولق���د اأدى انت�صار الظلم والف�صاد على النحو ال�صابق اإىل حاجة النا�ص اإىل تدخل مبا�صر 
م���ن اخلليف���ة بنف�صه لن�صرة املظلومني، وردع الظاملني، و�صماع �ص���كاوى النا�ص واالإطالع على 

اأحوالهم.

ولق���د كان اأول م���ن جل�ص لق�صاء املظامل من خلفاء بني اأمي���ة عبد امللك بن مروان الذي 
اأف���رد يومًا خا�صًا للنظر يف �ص���كاوى املتظلمني وت�صفح ق�ص�صه���م، وكان اإذا وقف منها على 
م�صكل، اأو احتاج فيها اإىل حكم منفذ رده اإىل قا�صيه اأبو اإدري�ص االأزدي، فينفذ فيه اأحكامه، 
ف���كان اأب���و اإدري����ص هو املبا�ص���ر وعبد امللك ه���و االآمر )ك���رد، 1434ه���� اأ : 88( و ) ال�صالح، 
1965: 226( و ) اأب���ي يعل���ي، 1966: 75( و )مهن���ا، 1972 ب : 24( و ) ح�صن، 1958: 578( 

و)الرافعي، 1985: 1552( و ) وا�صل، 1977: 110(.

وبجلو�ص عبد امللك بن مروان لديوان املظامل بداأت مرحلة و�صع اأويل اللبنات التنظيمية 
للف�صل يف املنازعات كافة ومنها املنازعات االإدارية، وتت�صح مالمح تلك املرحلة من ناحيتني:

1- تخ�صي����ص يوم حمدد لنظر املظامل مبا ي�صتلزمه ذلك من تخ�صي�ص مكان لنظرها 
وهو ما اأ�ص�ص بعد ذلك لوجود بناء متخ�ص�ص لنظر املظامل )املحاكم ب�صكلها احلايل(.

2- اإر�ص���اء نظ���ام »االإحالة« مبعناه املع���روف االآن يف االأنظمة القانوني���ة احلديثة، ويقوم 
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ذل���ك النظام على فكرة منطقية موؤداها اأن القا�صي ال���ذي يجل�ص لنظر املنازعة اإذا راأى اأنه 
غ���ري خمت�ص بنظر الن���زاع املعرو�ص عليه فاإنه يق�صي بع���دم االخت�صا�ص واالإحالة للمحكمة 

املخت�صة.

 ولق���د مت تطبيق ه���ذا النظام يف تلك املرحل���ة بو�صيلة اإحالة املنازع���ة للقا�صي بوا�صطة 
اخلليف���ة، فاخلليفة يجل�ص للف�صل يف اخل�صومة والنظ���ر فيها فاإذ تطلب االأمر خربة �صرعية 
اأحاله���ا اإىل قا�صيه، فطريف املظلمة اإًذا يقبالن احلكم لعلمهما باأن االأمر حمال اإىل القا�صي 
م���ن اخلليف���ة، واأن اخلليفة يعل���م بكل ظروف املو�ص���وع، فحكم القا�صي يف ه���ذه احلالة اإذن 
يكت�صب قوته من اأمر االإحالة، فكاأن احلكم �صادر من اخلليفة نف�صه )مهنا، 1972 ب: 24(. 

واأرى اأن عل���م اخلليف���ة بظ���روف ومالب�صات الدعوى وحالتها كان���ت متثل يف تلك الفرتة 
و�صيل���ة م���ن و�صائل �صمان تنفيذ االأحكام الق�صائية ؛ فاخلليف���ة هنا ي�صتطيع من خالل رجال 
ال�صلط���ة التنفيذية اأن ينف���ذ اأحكام الق�صاء، ومن هنا ن�صاأت احلاج���ة اإىل وجود �صلطة تلتزم 
بتنفي���ذ االأحكام الق�صائية، وهي ذات الفكرة املعمول بها االآن يف وجود جهات خمتلفة لتنفيذ 

االأحكام الق�صائية، ك�صرطة تنفيذ االأحكام يف م�صر .

وم���ن املنازعات االإدارية التي نظره���ا اخلليفة عبد امللك بن م���روان اأن اأحد عماله قبل 
هدي���ة، فكت���ب اليه »واهلل اإن كن���ت قبلت الهدية ال تن���وي مكافاأة املهدي له���ا، اإنك لئيم دنئ، 
واإن كن���ت قبلته���ا ت�صتكف رجاًل مل تك���ن ت�صتكفيه لوالها، اإنك خائ���ن، واإن كنت تنوي تعوي�ص 
امله���دي عن هديت���ه واأال تخون له اأمانه، ... فلقد قبلت ما ب�صط عليك ل�صان معامليك، واأطمع 
في���ك �صائ���ر جماوريك، و�صلبك هيبة �صلطانك« ثم عزله ع���ن عمله ) اجله�صياري، 1375ه� : 
43( و )ك���رد، 1959 ب : 167(. ويالح���ظ اأنه حتى يف ظل هذه الف���رتة كان القا�صي العادي 
ه���و الذي يبا�صر النظ���ر يف املظامل، اأي اأن الق�صاء يف تلك املرحلة رغ���م الت�صليم بوجود نقلة 
نوعية تنظيمية �صكلية يف ممار�صة الوظيفة الق�صائية ما زال ق�صاًء موحدًا، يجل�ص فيه الكافة 
لالحتكام اإىل ذات القواعد احلاكمة دون وجود قا�ص متخ�ص�ص لنظر ق�صاياهم وخ�صو�صًا 
تل���ك الت���ي يكون اأحد اأفرادها ممث���اًل ل�صلطة احلكم،  وظل الو�صع عل���ى ذلك احلال رغم اأن 
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االأح���كام كانت ت�ص���در وتنفذ باأمر اخلليفة، ورغم اأن خلفاء بن���ي اأمية حر�صوا على اجللو�ص 
للنظ���ر يف املظ���امل باأنف�صهم ) ابن خل���كان،  1913، ج1 : 491 ( و) البيهقي،  1906 ب، ج2: 

.)146 -145

وعندما تويل اخلليفة عمر بن عبد العزيز اأمر اخلالفة كان ظلم الوالة �صديدًا مما جعله 
يت���ويل بنف�صه النظر يف الق�صايا، فكان يتويل والية الف�ص���ل يف املنازعات االإدارية ويبا�صرها 
بنف�ص���ه دون اأن يرده���ا اإىل الق�ص���اء، ورد مظامل بني اأمية على اأهله���ا حتى قيل له، وقد �صدد 
عليه���م فيها واأغلظ، اإنا نخاف عليك من ردها، فقال : كل يوم اتقيه واأخافه دون يوم القيامة 
ال وقيت���ه« ) امل���اوردي، 1966: 77 ( و ) اأب���ي يعل���ي، 1966: 75 ( و )ال�صال���ح، 1965: 226( 
و)مهنا، 1972 ب : 24( و) املقريزي، 1984، ج 2 : 206( و) زيدان، 1902: 188( و)الري�ص 

1957: 217( و ) كرد، 1434ه� اأ: 102( و ) ابن كثري، 1966، ج9: 213(.

وم���ن املنازعات االإدارية التي عر�صت على اخلليفة عمر ب���ن العزيز اأن رجال من اليمن 
تظلم اإىل عمر بن عبد العزيز من اأن الوليد بن عبد امللك غ�صبه �صيعته، وقد ثبت لديه �صحة 
تظل���م الرج���ل، فطلب من عامل���ه رد ال�صيعة اإىل اليمني، وتعوي�صه عم���ا تكبده من نفقات يف 
�صبيل املطالبة برفع الظلم الذي حاق به، وهذه الق�صية حتمل يف طياتها اإلغاء لقرار �صابق مع 
تعوي����ص للمت�صرر )املاوردي، 1966: 82(، وهي من اأه���م املنازعات االإدارية املتعارف عليها 

االآن.

وتع���د تلك الق�صية بحق تطبيقًا الأحد اأ�صباب الطع���ن يف املنازعات االإدارية واملتعلقة 
»بق�ص���اء االإلغاء«، ولقد ب���داأ هذا امل�صطلح )ق�ص���اء االإلغاء( منذ عه���د الفقيه الفرن�صي 
)Laferrière( بداية من نهاية القرن التا�صع ع�صر وبداية القرن الع�صرين اأن ق�صاء االإلغاء 
)Le recours pour excès de pouvoir( وي�صم���ل ه���ذا الق�صاء الطعن لتجاوز ال�صلط���ة
اأو الطعن بالنق�ص )Le recours en cassation(  ويتوجه الطعن باالإلغاء لتجاوز ال�صلطة �صد 
القرارات االإداري���ة، اأما الطعن بالنق�ص فيوجه اإىل اأحكام الق�صاء العادي وال�صبب االأ�صا�صي 

يف اإقامة هذا الطعن اإمنا يرجع للخطاأ يف تطبيق القانون اأو تاأويله.
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 ويذه���ب راأي يف الفقه اإىل اأن م�صطلح الطعن باالإلغ���اء والطعن لتجاوز ال�صلطة ودعوى 
االإلغ���اء كله���ا مدلوالت لنف�ص املعنى فهي اإذن من قبيل املرتادف���ات ) فهمي، 1959: 140 وما 

بعدها ( و)�صالح، 2001: 137 وما بعدها (.

واأرى اأن ه���ذا الق�ص���اء ) ق�صاء االإلغ���اء( قد مت تطبيقه خالل تلك الف���رتة تاأ�صي�صًا على 
فكرة جتاوز ال�صلطة حيث جتاوز عامل اخلليفة هنا حدود �صلطاته املقررة واعتدى على امللكية 
اخلا�ص���ة للرعي���ة، ومن ثم فاإن قراره باالعتداء على �صيعة اأح���د اخل�صوم يعد خطاأً ج�صيمًا، 
ب���ل اإن���ه يهبط بهذا العمل اإىل كونه عمال ماديا ال يج���وز حت�صينه بحال من االأحوال، ومن ثم 
يتع���ني اإلغاوؤه بل والتعوي�ص عنه ا�صتنادا ً اإىل نظرية اأخري من نظريات الق�صاء االإداري وهي 

»الق�صاء الكامل«.

    )Le contentieux de pleine juridiction( ويق�ص���د بالق�صاء الكامل الق�صاء الكامل
الق�صاء الذي يهدف لتقرير حق خا�ص للطاعن، اأو اإىل اإثبات وجود مركز قانوين من �صاأنه اأن 
ي���وؤدي اإىل تقرير هذا احلق له، ومنها طعون التعوي�ص عن القرارات االإدارية )فهمي، 1959: 

654 وما بعدها( و) �صالح،2001: 137 وما بعدها(.

ولق���د كتب عمر بن عبد العزيز لعامله عودة ب���ن حممد عامله على اليمن »اأما بعد فاإين 
اأكت���ب اإليك اآمرك اأن ترد على امل�صلمني مظاملهم وتراجعني، واأنك تعرف بعد م�صافة ما بيني 
وبين���ك، وال تعرف اأخ���دات املوت حتى لو كتبت اإليك رد على م�صل���م مظلمة لكتبت اإىل اأردها 
عف���راء اأو �ص���وداء، اأنظر اأن ترد على امل�صلمني مظامله���م وال تراجعني« )ابن اجلوزي، 1916: 

97( و)�صفوت، 1937: 333(

ولقد با�صر خلفاء بني العبا�ص النظر يف املنازعات االإدارية )التلم�صاين، 1388ه�/1968، 
ج 1: 191( و) اب���ن كث���ري، 1966، ج10: 97( و ) امل�صعودي، 1966، ج2 : 228( و ) البيهقي، 
1906 ب، ج2 : 153(.  ولق���د كان اأول م���ن جل�ص منهم جمل�صًا عامًا للمظامل اخلليفة املهدي، 
وقد عرف عنه اأنه كان اإذا جل�ص للمظامل قال : »اأدخلوا على الق�صاة فلو مل يكن ردي للمظامل 
اإال للحي���اء منه���م لكفى« )ابن طباطب���ا، 1340ه� / 1921: 131( و) اإب���ن االأثري، 1883،  ج2 
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: 33( و)القلق�صن���دي،  1964، ج1 : 185 ( و) اأب���و الف���دا، 1325ه����، ج2 : 10( و)الرفاعي، 
1346ه�/1927: 103-101(.

وكان املهدي يت�صبه بعمر بن عبد العزيز ويقول : اإين اأ�صتحي اأن يكون يف بني اأمية الذي 
كان يت�صبه بعمر بن عبد العزيز وال يكون مثله يف بني العبا�ص ) ابن طباطبا، 1340ه�/1921: 
181( ولقد بنى املهدي قبة للمظامل لها اأربعة اأبواب و�صماها قبة املظامل، وجل�ص فيها ليق�صي 

يف كافة االأمور )امل�صعودي، 1966، ج2: 461(.

 وتاأرجح���ت والي���ة النظر يف املنازع���ات االإدارية يف هذه الفرتة ب���ني اخت�صا�ص اخلليفة 
وحده بنظرها )ابن خلدون،1984: 191- 192( وبني نواب اخلليفة الذين ينتدبهم ملبا�صرتها 

واالخت�صا�ص بها دون غريهم.

ويالحظ على تلك املرحلة من مراحل تطور الف�صل يف املنازعات االإدارية  ما يلي:

1- تط���ورت املنازع���ات االإداري���ة يف ظل تلك املرحل���ة وكرث عددها نظ���رًا لف�صاد الذمم 
و�صعف الوازع الديني لدي االأفراد، وظلم الوالة وطغيانهم.

2- رغم هذا التطور يف نظر املنازعات االإدارية يف تلك املرحلة وو�صع بع�ص القواعد لها 
اإال اأنها ولالأ�صف ال�صديد مل يتم تقنني تلك القواعد اأو العمل على تطويرها.

3- اأن ممار�ص���ة الق�ص���اء يف تلك املرحلة تختلف كليًا ع���ن املمار�صة الق�صائية يف الوقت 
احلا�صر حيث كان���ت تت�صم بالعمومية وال�صمول فلم جند ق�صاة متخ�ص�صني، وهذا 
يتف���ق مع طبيعة تل���ك املرحلة، بل اأن وحدة النظام الق�صائي كان يندرج حتت لوائها 
اأي�ص���ًا وحدة القا�صي اأو م���ا يعرف بالقا�صي الفرد حيث غابت يف تلك املرحلة فكرة 

»املوؤ�ص�صة الق�صائية«.

4- رغ���م وجود منازع���ات اإدارية يتم الف�صل فيها يف تلك املرحل���ة اإال اأنها مل تكن قابلة 
للطعن حيث مل تكن فكرة التدرج يف االأحكام الق�صائية، اأو ما ي�صمي »نظرية الطعن 

يف االأحكام الق�صائية« موجودة يف تلك املرحلة.
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5- ارتبطت تلك املرحلة وتطورها بف�صاد االأخالق وخراب الذمم حيث ظهرت احلاجة اإىل 
�صرورة التق���دم باملظامل ) رفع دعوى(، و�صرورة تخ�صي�ص اأوقات معينه لنظرها، 
بل و�صرورة اإيجاد اآلية معينة لكفالة التزام املتقا�صني مبا يق�صي به القا�صي، وهذا 

االأمر كان يحتاج يف تلك الفرتة لو�صع قواعد واآليات لنظام املرافعات االإدارية.

 مناق�سة نتائج �لدر��سة
اأخُل�ص من هذا البحث اإىل التاأكيد على ما يلي:

1- ن�ص���اأة عدد من النظري���ات والقواعد املنظمة للف�صل يف املنازعات االإدارية يف الدولة 
االإ�صالمي���ة االأوىل، ولكنها مل جتد من يبلورها وي�صعها يف اإطارها القانوين ال�صليم، 
وهذا هو ما فعله الغرب  حيث و�صعوا تلك القواعد وهذه النظريات يف اإطار قانوين، 

واأقاموا له االأ�ص�ص الالزمة ال�صتمراره وتنظيمه.
2- اإن معرف���ة �صبة اجلزيرة العربي���ة للمنازعات االإدارية جاء متدرج���ًا ففي البداية مل 
تظهر �صوي فكرة املرفق العام يف مكة كاأحد اأهم الدعائم االأويل يف ن�صاأة املنازعات 
االإداري���ة، حي���ث ترتب���ط املنازعة االإداري���ة يف غالب االأم���ر باملرافق العام���ة ح�صمًا 
للمنازع���ات التي تن�صاأ بني املنتفعني من تلك املرافق، والقائمني على اأمرها )الدولة 

اأو اأحد عمالها(.
وتط���ور االأمر بعد ذل���ك حيث ظهرت يف ع�صر النبوة واخللف���اء الرا�صدين نظريات 
تنظ���م اآلي���ة الف�صل يف املنازع���ات االإدارية التي تن�ص���اأ بني االأفراد وعم���ال ال�صلطة 

االإدارية فظهرت نظرية »اخلطاأ ال�صخ�صي«، »اخلطاأ املرفقي«، »الق�صاء الكامل«.
وتل���ي ذلك مرحلة ما بع���د اخللفاء الرا�صدين والتي ات�صمت بزي���ادة املنازعات وقلة 
الوازع الديني، وهنا بداأ النظام الق�صائي ياأخذ �صكل اأكرث تنظيمًا من خالل حتديد 
اأماكن واأوقات لنظر الدعاوى والف�صل فيها فظهرت نظريات اإجرائية ق�صائية ومنها 
»االإحال���ة«، و�صرورة وجود جهة تقوم على اأمر تنفيذ االأحكام »كال�صرطة الق�صائية« 
اأو »�صرطة تنفيذ االأحكام«، كما عرفت تلك املرحلة اأحد اأهم واأ�صهر نظريات الف�صل 

يف املنازعات االإدارية، وهي نظرية »جتاوز اأو اإ�صاءة ا�صتعمال ال�صلطة«.
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3- التط���ور التاريخ���ي للب�صري���ة واإن كان يف بع����ص االأحي���ان ل���ه جانب �صلب���ي يتمثل يف 
االنحطاط االأخالقي وما يرتتب عليه من كرثة املنازعات ال�صخ�صية، اإال اأن له جانبًا 
اإيجابي���ًا حيث تتطور موؤ�ص�ص���ات الدولة ملواجهة هذا التطور الب�صري، ومن ثم حتاول 
اأن تواك���ب مبوؤ�ص�صاتها وعلى وجه اخل�صو�ص موؤ�ص�صة الق�صاء هذا التطور، وما ينتج 

عنه من تعار�ص للم�صالح بني الدولة  واالأفراد.
4- زيادة املنازعات االإدارية لها وجهان اأحدهما �صلبي، يتمثل يف كرثة االأعباء الق�صائية 
عل���ى الق�صاة، واالآخر اإيجاب���ي ي�صاهم يف اإن�صاء قواعد نظامي���ة اإدارية، ويف�صل اأن 
تك���ون م�صتمدة من ال�صريع���ة االإ�صالمية، وت�صاهم يف حل م���ا ي�صتجد من اأمور قد ال 

تكون معروفة يف النظام الق�صائي العام.
�لتو�سيات و�ملقرتحات

1- �ص���رورة اال�صتم���رار يف البحث العلمي بداخل كن���وز ال�صريع���ة االإ�صالمية ال�صتنباط 
نظريات جديدة ت�صاهم يف اإر�صاء دولة العدل وامل�صاواة على اأ�ص�ص اإ�صالمية.

2- القواع���د القانوني���ة املنظمة للف�صل يف املنازعات االإداري���ة لي�ص لها تقنني مكتوب يف 
الع���امل ككل ل���ذا فاإن تقن���ني نظريات ال�صريع���ة االإ�صالمية يف هذا املج���ال يعد اأمرًا 

مطلوبًا بل الزمًا. 

3- املنازع���ات الق�صائي���ة ب�صفة عام���ة و االإدارية ب�صفة خا�ص���ة يف العامل اأجمع هي يف 
ازدي���اد م�صتمر، وه���و االأمر الذي ي���وؤدي اإىل زيادة وتنوع �صور واأ�ص���كال الظلم التي 
تتعار����ص مع مبادئ ال�صريعة االإ�صالمية واأحكامها، وتلك الزيادة ت�صتلزم بال�صرورة 
زي���ادة اأعداد الق�صاة و�صرعة اإجناز املنازع���ات االإدارية، ويتعني على هوؤالء الق�صاة 
اأن يطلعوا على اأحدث النظريات االإدارية احلديثة لياأخذوا ما يتفق منها مع ال�صريعة 

االإ�صالمية ويرتكوا ما يخالفها.
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�لعالقة بني عزو �لعجز �ملتعلم وتوجهات �لهدف  لدى عينة من طالبات جامعة �لطائف

�أ. جنمه عبد�هلل �لزهر�ين
حما�سر بق�سم علم �لنف�س بجامعة �لطائف 

باململكة �لعربية �ل�سعودية
ملخ�س �لدر��سة

هدف���ت الدرا�ش���ة اإىل معرفة العاق���ة بني العجز املتعلم وتوجه���ات الهدف لدى عينة 
من طالبات جامعة الطائف، وا�شتخدمت الدرا�شة مقيا�س العجز املتعلم للفرحاتي وتقنني 

)الرفاعي، 2003(، ومقيا�س توجهات الهدف لر�شوان وتقنني )وقاد، 2008(.
وتو�شلت الدرا�شة اإىل النتائج التالية:

1- وجود عالق���ة ارتباطية )دالة اإح�صائية( بني العجز املتعلم وتوجهات الهدف وكانت 
دالة عند 0٬001.

2- عدم وجود عالقة ارتباطية بني العجز املتعلم وتوجهات الهدف االإتقان واالأداء/ اإقدام، 
حيث كانت العالقة االرتباطية غري دالة اإح�صائيًا.

3- وج���ود عالق���ة ارتباطية )دالة اإح�صائية( عند 0٬001 ب���ني العجز املتعلم وتوجهات 
الهدف االإتقان واالأداء/ التجنب.

ومن تو�شيات الدرا�شة مايلي: 
1- تو�ص���ي الدرا�صة احلالية باإجراء املزيد من الدرا�صات التي تتناول متغريات الدرا�صة 

احلالية على مراحل التعليم العام.
2- تو�صي الدرا�صة باإجراء درا�صات مماثلة  على طالب اجلامعة الذكور.

3- حتث الدرا�صة احلالية على اإجراء درا�صات مرتبطة بالعجز املتعلم ومتغريات اأخرى.
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The Relationship Between the Learner and the Attribution of the Deficit 
goal Orientations Among a Sample of Students from the University of Taif

Najmah  Abdallah Mohammed  Alzahrani

Lecturer, Faculty of Education, Department of Psychology,
Taif  University.

Abstract
The study aimed to find out the relationship between the learned helplessness and 

the goal orientations in a sample of female students at Taif University. The study used 
the scale of the  learned helplessness  for Alfarhaty، and ( Rifai, 2003) modification, 
add the scale of goal orientations of Rashwan, (Wakad, 2008) modification..

The study arrived at the following results: 
1-There is a statistically significant correlation between the learned helplessness and 

goal orientations, it was significant at P < 0.001. 
2-The lack of correlation between learned helplessness and goal orientations of 

mastery and performance / approach, where the correlation was not statistically 
significant. 

3-There is a statistically significant correlation at 0.001 between learned helplessness 
and goal orientations of mastery and performance / avoidance.

The recommendations of the study include: 
1-The current study recommends further studies dealing with the variables of the 

current study on the stages of public education. 
2- The study recommends conducting similar studies on male university students. 
3-The current study urges to conduct studies related to learned helplessness and 

variables.
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�ملقدمـــة
تواج���ه الفرد يف هذه احلي���اة الكثري من امل�صكالت واملواقف، وه���ذه املواقف وامل�صكالت 
ق���د تكون �صعب���ة و�صاغطة مم���ا ينتج عنها بع����ص امل�ص���كالت النف�صية التي يق���ع فيها الفرد 
نتيج���ة عدم قدرته على جتاوزه���ا اأو حلها،  مما يجعل الفرد يتعلم م���ن خاللها العجز، وهي 
ظاه���رة نف�صي���ة ت�صيب الكثري م���ن االأف���راد.  فت�صري درا�ص���ة )ج���اب اهلل، 2010: 316( يف 
معر����ص ا�صتعرا�صه���ا لكتاب الفرحات���ي، اإىل اأن العجز املتعلم كظاه���رة معرفية ذات اأ�صول 
دافعي���ة انفعالية ونواجت �صلوكية ملمو�صة، ي�صتخدمه علماء النف�ص واالجتماع لتف�صري عدد من 
الظواه���ر النف�صية واالجتماعية ب���ل واالأكادميية التي يتعر�ص لها االأفراد من �صحايا االأزمات 

والكوارث وم�صكالت احلياة،  وكثري من االأفراد ي�صمي ذلك بالف�صل. 

وه���ذا  الف�صل واالأخطاء كما ي�صفها فولر وبيرت�صون  Fowler and Peterson  هي جزء 
طبيع���ي من عملية التعلم، فالطالب الناجحون تزداد ثقته���م يف قدرتهم على اإتقان املفاهيم 
اجلدي���دة، وقب���ول التحديات. بالرغم من وج���ود عدد قليل من حم���اوالت الطالب يف التعلم 
تت�صمن �صل�صلة  من الف�صل املتكرر، ونتيجة لف�صلهم املتكرر ت�صعف الثقة بالنف�ص وي�صعر الفرد 
بالياأ����ص التام، وبالتايل انخفا�ص الدافعية ملواجهة اأي حتديات جديدة  مما يوؤدي اإىل �صعف 
.)McDowell, 2009 : 7( تعلم  الطالب ب�صبب االعتقاد اأن النتيجة تكون م�صتقلة عن اجلهد

وق���د اأدت اجلهود املتوا�صلة ل�صليجمان وماي���ر Seligman & Maier  اإىل و�صع فر�صية 
حالة »العجز املتعلم« على اأنها حالة ال ميكن ال�صيطرة والتحكم فيها و اأنها م�صتقلة عن اأفعال 
الفرد وحماوالته؛ وهي تت�صل باعتقاد الفرد باأنه مهما بذل من جهود فاإنها لن توؤثر يف النتائج 

املحتومة )اأبو عليا، 2000: 113(.

واأ�صارت درا�صة نولن هوك�صيما و اآخرون اإىل وجود ارتباط وتفاعل بني اأحداث احلياة ال�صلبية 
.)Rodriguez et al.، 1989(ومنط العزو مرتبط بارتفاع م�صتويات االكتئاب يف امل�صتقبل

كم���ا ذكر الزراو�ص  اأن موق���ف العجز  ميكن تقييمه على اأنه موق���ف يتعار�ص مع البيئة، 
ويعن���ي هذا التعار�ص خ�ص���ارة �صخ�صية، والتي من بينها نق�ص ال�صع���ور بالتحكم يف النتائج، 
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و نق����ص النتائ���ج االإيجابية للنج���اح، وانخفا�ص االإح�صا�ص بقيمة ال���ذات، ونق�ص ال�صعي نحو 
حتقيق الهدف، واالإحباط )الفرحاتي، 2009: 31(، وقد يكون من �صمن االأ�صباب التي توؤدي 

اإىل انخفا�ص م�صتويات الطالب االأكادميية وتوجهاتهم الدافعية ) ر�صوان، 2005 : 7(.

و ي���رى اأميز Ames اأن توجهات الهدف Goal Orientations تتعلق بالغر�ص من �صلوك 
التح�صي���ل، وتتحدد على اأنها من���ط متكامل من املعتقدات، واالإع���زاءات وال�صعور الذي ينتج 
مقا�ص���د Intentions ال�صلوك، وينتق���ل بطرق ومداخل خمتلف���ة، واال�صتجابة الأن�صطة تت�صل 
بن���وع االإجناز. وحتدد تلك االأه���داف ردود اأفعال الطالب االنفعالية واملعرفية وال�صلوكية نحو 

النجاح اأو االإخفاق باالإ�صافة اإىل و�صف كفاية �صلوكياتهم ) ح�صانني، 2008: 538(.

 و ه���ذا البح���ث يحاول اأن يك�صف عن  عالقة  العج���ز املتعلم بتوجهات الهدف لدى عينة 
من الطالبات .

�أوًل: م�سكلة �لدر��سة 
  يوؤك���د �صليجم���ان Seligman اأن بع����ص االأفراد عنما يواجه���ون مواقف �صاغطة ) غري 
قابل���ة للتحك���م ( تتولد لديه م�صاع���ر العجز، ويتكون ل���دى الفرد م�صتوى م���ن التوقع يوؤثر يف 
م�صتوى ا�صتجاباته على مواقف مت�صابهة اأو غري مت�صابهة مع املوقف ال�صاغط وتكون ا�صتجابة 

الفرد اأدنى من امل�صتوى الذي ت�صمح به قدراته )حممود، 2004: 4 (.

  و يعك�ص التوجه نحو الهدف، مياًل عامًا، �صمن امليول ال�صلوكية العامة التي تت�صم باأنها 
م�صتق���رة وثابتة ب�صكل ن�صبي على مر الوقت ويف خمتل���ف املواقف. فيعَرف  توجه الهدف باأنه 
الطري���ق الذي يوجه به الط���الب اأنف�صهم لتعلم املهام داخل جمال معني وهو موؤ�صر قوي ملدى 
م�صاركته���م و اأدائه���م يف االأن�صطة، وقد و�صع فاندي وول  ت�صورا  للتوجه نحو الهدف على اأنه 

ميل ثابت نحو تنمية اأو اإظهار القدرة يف مواقف االإجناز ) البنا، 2007: 31(.

وق���د اأجريت درا�صات عديدة يف العجز املتعل���م واأ�صاليبه، واأخرى يف توجهات الهدف يف 
املجتمع���ات الغربي���ة والعربي���ة ومنها على �صبيل املث���ال:  درا�صة برت ووال حي���ث اأ�صارت هذه 



اأ. جنمه عبداهلل الزهراين

101جملة جامعة �شقراء – العدد الثاين جمادي الآخر 1435هـ - اأبريل 2014م

الدرا�ص���ة اإىل اأن هن���اك تاأثريًا  لتوجهات الهدف على  اأ�صلوب الع���زو ال�صببي النجاح والف�صل 
االأكادمي���ي وبذل اجلهد واإجناز املهة لدى الطالب نق���اًل من )اأحمد، 2003: 68(.  ومل جند 
- عل���ى ح���د علم الباحثة - درا�صات تناولت اأوجه العالقة بني العجز املتعلم وتوجهات الهدف 
عربي���ًا،  و نظرًا لقلة وج���ود درا�صات اأجريت يف البيئة العربية ب�صفه عامة، والبيئة ال�صعودية 
ب�صفة خا�صة حول متغريات الدرا�صة احلالية املتمثلة يف العالقة بني العجز املتعلم و توجهات 

الهدف، فاإن م�صكلة الدرا�صة تتحدد يف ال�صوؤال التايل:

- ما عالقة العجز املتعلم بتوجهات الهدف لدى عينة من طالبات جامعة الطائف؟

ويتفرع من ذلك الت�صاوؤالت التالية:

 1- ما عالقة العجز املتعلم باأبعاد توجهات الهدف ) االإتقان/ االإقدام(؟
 2- ماعالقة العجز املتعلم باأبعاد توجهات الهدف ) االإتقان/ االإحجام(؟

 3- ماعالقة العجز املتعلم باأبعاد توجهات الهدف )االأداء/ االإقدام(؟
 4- ماعالقة العجز املتعلم باأبعاد توجهات الهدف ) االأداء/ االإحجام(؟

ثانيًا: �أهمية �لدر��سة
 الرتباط اأهمية الدرا�صة باأهدافها فاإنه ميكن تو�صيح اأهمية الدرا�صة  فيما يلي:

من الناحي���ة النظرية : يكمن تناول الدرا�صة احلالية للعج���ز املتعلم باعتباره معوقًا   .1 
نف�صيًا يحول دون ق���درة الفرد على ال�صيطرة ملجريات االأحداث ال�صلبية، وغري قادر 

على حتديد توجه اإيجابي الأهدافه العامة .

م���ن الناحي���ة التطبيقي���ة: من املتوق���ع اأن تفيد نتائج ه���ذه الدرا�صة رج���ال الرتبية   .2 
والتعلي���م يف خمتل���ف املج���االت الرتبوية واالإر�صادي���ة، وذلك مبا تقدم���ه من نتائج 
ت�صاعد يف فهم ومعرفة اأ�صباب العجز املتعلم، وتوظيف نتائج هذه الدرا�صة يف املجال 

الرتبوي واالإر�صادي للتعليم العام اأو العايل على حد �صواء. 
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ثالثًا: �أهد�ف �لدر��سة
معرف���ة ما اإذا كانت هناك عالقة بني العج���ز املتعلم وتوجهات الهدف لدى طالبات   -1

جامعة الطائف.

الك�صف عن العالقة بني العجز املتعلم واأبعاد توجهات الهدف ) اأهداف االإتقان/اإقدام،   -2
اأهداف االإتقان/ اإحجام، اأهداف االأداء /اإقدام، اأهداف االأداء/اإحجام(.

ر�بعًا: م�سطلحات �لدر��سة
اأ.  العجز املتعلم: يعرف كر�صتوفر واآخرون العجز املتعلم  على اأنه ا�صطراب يف الدافعية، 
 Khan,( والعاطفة، و التعلم بعد التعر�ص اإىل ما ال ميكن ال�صيطرة عليه من النتائج

)2011: 60

تعري���ف العجز املتعل���م اإجرائيًا: يعرف العج���ز املتعلم اإجرائيًا بدرج���ة الطلبة على 
بن���ود االختبار املعد لقيا�ص العج���ز املتعلم وعزوفهم عن مواق���ف االكت�صاب، اإعداد 

)الفرحاتي، 1997( وتقنني )الرفاعي، 2003(.
ب.  توجهات االأهداف: توجه الهدف هو مفهوم يو�صح كيفية تف�صري االأفراد وا�صتجاباتهم 
ملواقف االإجناز )وقاد، 2008 : 76(. و ميكن تعريف توجهات االأهداف اإجرائيًا يف هذه  
الدرا�صة بدرجة الطلبة على بنود مقيا�ص توجهات االأهداف، اإعداد ) ر�صوان، 2005(.     

خام�سًا: حدود �لدر��سة
-احل���دود الب�صرية واملكانية : العينة �صملت 270 طالبة من طالبات ال�صنة الثانية ملرحلة 

البكالوريو�ص، كلية الرتبية بجامعة الطائف.

-احلدود الزمانية : مت تطبيق الدرا�صة على العينة ال�صابقة الذكر يف عام 2012/2011. 

 احل���دود االأدائي���ة: فهي تطبيق مقيا�ص العج���ز املتعلم اإع���داد )للفرحاتي، 1997( 
وتقن���ني )الرفاع���ي،2003 ( ومقيا����ص توجهات اله���دف اإعداد )ر�ص���وان، 2005(، 

وتقنني )وقاد، 2008(. 
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�لإطار �لنظري:
و�صيت���م تناول االإطار النظري والذي يتكون من حمورين : املحور االأول ) العجز املتعلم( 
ويت�صم���ن: املفه���وم، النظري���ات، العنا�صر، االآث���ار، واالأنواع. اأم���ا املحور الث���اين ) توجهات 

الهدف( ويت�صمن:  النظرية، واالأنواع، و�صن�صرح كل منهما على حده.

اأواًل: العجز املتعلم

يع���رف)Mair et al., 2005: 829( العج���ز املتعلم باأن���ه : »م�صطلح ي�صري اإىل جمموعة 
م���ن التغيريات ال�صلوكية التي تظهر نتيج���ة التعر�ص لل�صغوطات التي الميكن ال�صيطرة عليها 

من خالل اال�صتجابات ال�صلوكية«. 

 اأم���ا �صليجمان في�صفه  باأن���ه: »عجز معريف ودافعي وعاطفي ب�صب���ب التعر�ص الأحداث 
.)Purandare, 2010 : 225( » الميكن ال�صيطرة عليها لفرتات طويلة

 وبذلك » يقتنع الفرد باأن اأفعاله لي�ص لها تاأثري اإيجابي على النتائج، لذلك يف�صل الفرد 
اأن يكون �صلبيًا بداًل من اأن يكون اإيجابيًا«. ) الفرحاتي، 2009 : 9-8(.

ومم���ا �صب���ق ف���اإن الباحثة  ت���رى اأن العجز املتعل���م �صل���وك يكت�صبه الف���رد نتيجة مروره 
بخ���ربات دراماتيكية ذات نتائ���ج �صلبية مل ي�صتطع تغيريها اأو التاأث���ري عليها م�صحوبًا ببع�ص 

اال�صطرابات النف�صية.

     ويذهب )Fogle, 1978: 39( اإىل اأن اأول من ا�صتخدم مفهوم العجز املتعلم �صليجمان، 
وماي���ر، واأوف���ر ماي���ر )Overmier  and Maier, Seligman( لو�صف ف�ص���ل بع�ص حيوانات 
التج���ارب من الهرب اأو جتنب ال�صدمات الكهربائية عندما تت���اح لها الفر�صة، بعد تعر�صها 
ل�صدم���ة  �صابق���ة المفر منها. فقد قام �صليجمان بتجربة عل���ى الكالب باإعطائها  �صل�صلة من 
ال�صدم���ات الت���ي ال مفر منها ومل تتمكن م���ن الهرب يف احلالة الالحقة له���ا بعد متكنها من 

 .)Selenius,1996: 2( الهرب

 ه���ذا امل�صطل���ح منذ ذلك الوق���ت مت تطبيقه عل���ى ف�صل االإن�ص���ان يف املحاول���ة، اأوتعلم 
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ا�صتجاب���ات اآلية تكيفيه، مثل ما يحدث ب�صكل دراماتيك���ي لل�صخ�ص املكتئب الذي يبدو تخليه 
عن االأمل يف ال�صيطرة االإرادية على االأحداث البيئية املمكنة )Fogle,1978: 39(. وقد وجد 
كل من هريتو و�صليجمان و بين�صون وكينلي و�صرود وهاج وهالبم ومور، وجون�ص ونا�صن و ما�صد

Hiroto, Seligman, Benson, Kennelly, Sherrod, Hage, Halpem, Moore, 

Jones, Nation and Massad

يف االأبح���اث التجريبي���ة للنم���وذج االأ�صا�صي للعجز املكت�ص���ب، حيث اإن تعر����ص االأفراد 
لظروف الميكن ال�صيطرة عليها يظهرون العجز يف االأداء يف املهام الالحقة

 )Zimmerman, 1990:71 (. وق���د ربط���ت االأبحاث التجريبية العج���ز املتعلم  بالقيم 
والقناع���ات التي تنتظ���م يف �صلوك الفرد، وه���ذه القيم هي عزو الف�ص���ل يف اال�صتقرار )عدم 

اال�صتقرار(، وعدم القدرة على التحكم يف العوامل كما ي�صري اإىل ذلك

Abramson, Seligman, Teasdale, Diener, Dweck and Goetz 

البدء يف اال�صتجابة االإرادية عند ماير و �صليجمان وميللر و كورالندر

 Maier,  Seligman, Miller and Kurlande 

العج���ز يف املثاب���رة يف اأعق���اب الف�صل كما ت�ص���ري درا�صة دويك اإىل ذل���ك Dweck  وب�ص
.)Weisz, 1979: 311(  Bush

 �لنظريات �ملف�سرة للعجز �ملتعلم:
م���رت نظري���ة العجز املتعل���م مبرحلتني اأثناء تطوره���ا فكان هناك منوذج���ني: النموذج 
الق���دمي  ي�صم���ى بالعج���ز املتعلم، والنم���وذج الثاين  يطلق علي���ه نظرية الع���زو، و�صن�صتعر�ص 

النموذجني فيما يلي:

Theory of Learned Helplessness النموذج القدمي: نظرية العجز املتعلم
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اأجري���ت جت���ارب عديدة عل���ى اجل���رذان والفئ���ران والقط���ط وخنازير غيني���ا واأخريًا 
الب�ص���ر تو�صل���ت لنف�ص النتائ���ج التي تو�صل اإليه���ا بيرت�صون واآخ���رون  يف اأن ال�صدمات التي 
المف���ر منه���ا وامل�صاكل امل�صتع�صي���ة اأدت اإىل العجز املتعلم، واأ�صف اإىل ذل���ك اأن التعليم اإذا 
كان �صيئ���ًا واخليارات املطروح���ة �صيئة فاإن النتيجة اأن حوايل 65% م���ن الب�صر لديهم اجتاه 
ق���وي لقلة احليلة، وهذا يف�صر اأن كث���ريًا من النا�ص تتعلم العجز عن طريق التعر�ص لالأوامر 

 .)  Badhwar, 2009: 282(

واأجري���ت جتارب اأخرى على االأف���راد وذلك بتعري�ص االأفراد مل�ص���كالت غري قابلة للحل 
unsolvable  اأو �صو�صاء غري قابلة للتحكم uncontrollable ومن خالل نتائج تلك التجارب 

ق���دم �صليجمان يف عام 1975 النموذج االأول للعجز املتعل���م والذي يعطي تف�صريًا علميًا لعدم 
مالءمته ا�صتجابات الكائن على االأحداث ال�صاغطة ) حممود، 2004 :3(.

 فكان هريوتو   Hiroto من اأوائل من قام باإجراء تلك التجربة مع  طالب علم النف�ص 
التمهيدي بتعري�ص الطلبة لل�صو�صاء، حيث قام باإجراء حوايل ثالثني جتربة دائمة لكل

.)Ollis, 2010: 5( 5 ثوان لثلثي الطالب، يف حني اأن الثلث املتبقي مل يتلق اأي معاجلة م�صبقة

 وكان���ت نتائج جتارب »هريوتو« على الطلبة م�صابهة ج���دا لتلك التي اأجراها اأوفر ماير، 
و �صليجم���ان، وزمالوؤه���م، و ذك���رت تقارير هريت���و اأن اأقل من ن�صف الطلب���ة الذين تعر�صوا 
ملعاجل���ة م�صبق���ة ل�صو�صاء ال مف���ر منها تعلم كيفي���ة الهرب من ال�صجيج اأثن���اء االختبار، يف 
ح���ني اأن 13% م���ن اأولئك الذين مل يتعر�صوا ل�صو�صاء ال مف���ر منها ف�صلوا يف تعلم الهرب من 
ال�صو�صاء خالل جتارب االختبار. ووجد اأي�صًا اأن اأولئك الطالب الذين اعتقدوا اأن جناحهم 
حتت �صيطرة �صخ�ص اآخر، مثل املجرب يف هذه احلالة، اأكرث �صوءًا  يف الهرب من ال�صو�صاء 

):6 Ollis,  2010 ( .من اأولئك الذين اعتقدوا اأنهم كانوا م�صيطرين على جناحهم

 Hiroto and( اإىل اأن هريوت���و و�صيلجم���ان )وي�ص���ري )الفرحات���ي، 2005 : 103-104
Seligman( يف درا�صتهم���ا عل���ى املفحو�ص���ني بتعري�صه���م  لل�صو�ص���اء الغري قابل���ة للتحكم، 

واإخبارهم���ا املفحو�ص���ني اأن هن���اك �صيئًا م���ا يعملوه الإيق���اف ال�صو�صاء، ومب���ا اأن ال�صو�صاء 
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بالفع���ل غ���ري قابلة للتحكم فاإن الفرد يكون عاجزًا عن اإيج���اد طريقة الإيقافها مما ينتج لدى 
الف���رد اأح���د االعتقادين: )1( قد يعتقد الفرد اأن امل�صكلة غري قابلة للحل و اأنه اأو اأي فرد اآخر 
ال ي�صتطيع التحكم يف ال�صو�صاء )عجز عام ( ؛ ) 2( وقد يعتقد الفرد اأن امل�صكلة قابلة للحل 
)Abramson et al., 1987: 50() ولكنه هو الذي يفتقد القدرة على حلها ) عجز �صخ�صي

 Reformulated Learned املعدل���ة  املتعل���م  العج���ز  نظري���ة  اجلدي���د:  النم���وذج 
 Helplessness Theory

  Teasdale وتي�صدي���ل ،Abramson وزم���الوؤه )اأبرام�ص���ون Seligman طور �صليجم���ان
 attribution  يف تعدي���ل نظرية العجز املتعل���م- النظرية املعرفية اعتمادًا على نظري���ة العزو

)Rosenbaum, Rest, ukla, frieze and Weiner( :لكال من theory

و النظري���ة االآن جتع���ل التوقع���ات املتعلق���ة بالعمومي���ة generality وال�ص���ورة املزمن���ة   
chronicity  وا�صح���ة ل�ق�صور العج���ز helplessness deficitsباالإ�صاف���ة اإىل احلاالت التي 

  Salon, 1982:( مبوجبه���ا �صيت�صح و�ص���ف االكتئاب من ق�صور لتقدي���ر الذات و العاطفي���ة
.)34-35

ووفق���ا لنظرية العجز املعدلة، فالنا�ص عندم���ا يجدون اأنف�صهم عاجزين، ي�صاألون ملاذا ؟ 
فاالعزاء : هو  �صناعة  �صبب لهذا العجز الوا�صح وحتديد للتوقع بالعجز يف امل�صتقبل يف نف�ص 

.)Salon, 1982 ( احلاالت اأو حلاالت خمتلفة

ويذك���ر Nolen- Hoeksema, Seligman, and girgus اأن هناك ثالث مكونات نف�صية 
حددت االأ�صل���وب التف�صريي: ال�صخ�صية ) الفردية حتدد نف�صه���ا ك�صبب للحدث(، الدميومة 
) ي���درك الف���رد احلدث باأنه ثابت(، وال�صمول ) الفرد يرى احل���دث اأنه موؤثر يف كل جماالت 

.)Awesome, 2010: 6 (،)احلياة

و رمب���ا كانت نظرية الع���زو Attribution Theory لويرن  اأكرث النظري���ات املعا�صرة تاأثريًا، 
ولها انعكا�صات على الدوافع االأكادميية، فهي ت�صتمل على تعديل ال�صلوك مبعنى اأنها توؤكد الفكرة 
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القائل���ة ب���اأن املتعلمني لهم دوافع قوية بالنتيجة ال�صارة ؛ الأن يكون���وا قادرين على ال�صعور بالر�صا 
ع���ن اأنف�صه���م. اإنها ت�صتمل عل���ى النظرية املعرفية ونظري���ة الكفاءة الذاتية مبعن���ى اأنها توؤكد اأن 
ت�ص���ورات املتعلم���ني احلالي���ة �صيكون لها تاأثري قوي عل���ى الطرق التي �صيف�صر به���ا الفرد النجاح
.) Khan, 2011: 62- 63( اأو الف�صل جلهودهم احلالية وبالتايل امليل لتنفيذ نف�ص هذه ال�صلوكيات

ويذك���ر مارتنك���و Martinko اأن هي���در Heider  مي���ز ب���ني فئت���ني للتف�ص���ري، الداخلي���ة 
واخلارجي���ة. فاالإعزاءات الداخلية تهت���م باخل�صائ�ص الفردية مث���ل ) القدرة، االجتاهات، 
ال�صخ�صي���ة، امل���زاج، واجلهد( ؛الأنها ت�صبب���ت يف ال�صلوك، بينما االإع���زاءات اخلارجية تهتم 
بالعوام���ل اخلارجية مثل ) املهام، االأ�صخا�ص االآخرين، احلظ( للت�ص�صب يف حدوث اأي حدث 
اأو نتيج���ة. واأ�ص����ص اأن النجاح والف�صل يت���م تف�صريها من قبل االأفراد يف ه���ذا االإطار ال�صببي  

 .)Khan, 2011: 62(

ويو�ص���ح النم���وذج املعدل للعج���ز املتعلم وال���ذي اأع���ده روث اأنه يف الوقت ال���ذي مت فيه 
احل�ص���ول عل���ى عالقة وظيفية بني التعر�ص لنتائج ال ميك���ن التحكم فيها و�صلوك العجز عند 
االإن�ص���ان، ومن خ���الل الدرا�صات الت���ي اأجراها هريوت���و و�صليجمان والعديد م���ن الدرا�صات 
االأخ���رى، فق���د كان للتنوع يف هذه الدرا�ص���ات نتائج غري متوقعة اإىل حد م���ا، وبالتايل ميكن 
اأن نو�ص���ح نقطتني هامتني يف البحث والدرا�صة هما عدم االقرتان، والطريقة التي يدرك بها 
الفرد عدم االقرتان. وعلى الرغم من اأنه مل يعد من ال�صعب ت�صنيف الظروف التي توؤثر يف 
االأداء، اإال اأن هناك متغريات و�صيطة اأكرث اأهمية توؤثر على ال�صلوك عند التعر�ص لنتائج غري 

مقرتنة باال�صتجابة  ) الفرحاتي، 2005: 128-126(.

1- �لعنا�سر �لأ�سا�سية للعجز �ملتعلم:
هناك ثالثة عنا�صر للعجز املتعلم؛ حادثة غري متوقعة، التوقع املدرك، ال�صلوك.

1/1- �لإقرت�ن:
يعرف )الفرحاتي، 2009 :27( االقرتان يف �صوء ال�صيطرة: »فاحلدث ميكن التحكم فيه 
و�صبط���ه عندما توؤثر ا�صتجابات الف���رد االإرادية على نتائج احلدث ) االقرتان بني اال�صتجابة 
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والنتيج���ة( وفقدان ال�صيط���رة عليه عندما ال توؤث���ر ا�صتجابات الفرد االإرادي���ة على مرتتبات 
احلدث. اأو حتدث النتيجة عندما يوؤدي ال�صخ�ص �صلوكيات اإرادية معينة بقدر مكافىء لغياب 
�صلوكي���ات الف���رد  ) تعزيز ع���دم اال�صتجابة( ويحدث العج���ز املتعلم عندم���ا يت�صاوى تعزيز 

اال�صتجابة مع تعزيز عدم اال�صتجابة«.

 ،Contingency  )( فت�صفها بحادثة طارئة )غري متوقعةKhan, 2011: 61( اأما خان
مبعن���ى العالق���ة بني االأحداث والنتائج،  فيج���ب اأال يكون بني )اأحداث( الف���رد وبني النتيجة 

خربات حلدوث العجز.

:Cognition 2/1 �لتوقع �ملدرك
يت�صم���ن كي���ف يدرك الفرد احل���دث الط���ارئ، وي�صرحه و يو�صح���ه وي�صتنبط من ذلك 
الفه���م، االإدراك بعدم ال�صيط���رة، وممكن اأن يكون ذلك دقيًقا وممك���ن اأن يكون غري ذلك، 
ولك���ن مبجرد حدوث���ه يحاول ال�صخ����ص تف�صريه، ومن ه���ذا التف�صري يك���ون اال�صتقراء حول 
امل�صتقب���ل، وعنده���ا يح���دث العجز املتعل���م، فيتوقع الف���رد اأن �صلوك���ه لن يوؤث���ر يف النتيجة 

.)Khan, 2011: 61( امل�صتقبلية

 :Behavior  3/1 �ل�سلوك
ي�ص���ري اإىل االآث���ار املالحظة بالتعر�ص لنتائ���ج غري ممكن ال�صيطرة عليه���ا. ففي  معظم 
االأحي���ان تنط���وي على ترك املحاوالت ال�صعيفة لل�صيطرة على املوق���ف اأو الف�صل حتى حماولة 
فع���ل ذلك على االإطالق- وهو�صلوك يتعار�ص م���ع التعلم اجلديد. وي�صاحب اال�صتجابة اأي�صًا  

. )Khan, 2011: 61(صلبي مثل القلق، واحلزن� )emotions( انفعال

ويف�صره���ا )الفرحاتي، 2009 :28( باالآثار املمك���ن مالحظتها نتيجة اإدراك االقرتان اأو 
عدم اإدراك االقرتان بني النتيجة واال�صتجابة كال�صلوك ال�صلبي يف املوقف، وتعلم االن�صحاب، 

والك�صل.
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2- �آثار �لعجز �ملتعلم:
 :Inefficiency 1/2 �لعتقاد بعدم �لكفاءة

وق���د اأظهرت االأبحاث عند بان���دورا Bandora وغريه اأن معتق���دات الكفاءة الذاتية هي 
مفاهي���م الف���رد عن نف�صه، وقدراته، وح���دود اإمكاناته، وتوؤثر معتق���دات الكفاية الذاتية على 
درج���ة تعر�ص االأ�صخا�ص لل�صغط والياأ�ص وهم يواجه���ون ال�صعوبة والف�صل. وال�صبط الذاتي 

على قدراتهم �صيوؤثر اأي�صًا على اأمناط فكرهم  وردود اأفعالهم االنفعالية كما يتوقعونها

)Walker, 2004: 41(.  وم�صاع���ر ع���دم الكف���اءة والت���ي تتكون من تك���رار الف�صل كما 
ي�ص���ري اإليه���ا فا�صتا وهيث وميلل���ر Vasta, Haith & Miller، و حتدث نتيج���ة االأحداث التي 
الميك���ن ال�صيطرة عليها عند  كرت����ص Curtis، و تكون االعزاءات داخلي���ة، وم�صتقرة، وعامة  

. )Kabatay 1999: 4(

:Dependency 2/2  �لتبعية
ويذك���ر روج���رز )Rogers, 2010: 1( اأن العجز املتعلم يق���ود للتبعية، فعندما ينمو لدى 
الفرد االعتقاد باأنه غري كفوؤ  incompetent وبالتايل يحتاج للم�صاعدة مع كل مهمة جديدة، 
وي�ص���ادف العج���ز واالتكال) االعتم���اد على الغري(، وم���ع تكرار ذلك من وق���ت الآخر، ورغم 
�صع���ادة االآخري���ن يف  بذل امل�صاعدة واالإر�صاد له، اإال اأن مالحظتهم لرتدده يف كل خطوة يقوم 
به���ا يجعلهم يبتعدوا عن���ه ويقوموا باإيجاد  �صخ�ص اآخر للقيام به���ذه املهمة. كل ذلك �صيعزز 

اعتقاد الفرد بعدم كفاءته. 

:Compare oneself with others 3/2  مقارنة �لذ�ت بالآخرين
فاالأف���راد الذي���ن ي�صعرون بالعج���ز يف احلياة والعالقات يوؤدي به���م ملقارنة اأنف�صهم  مبا 
ي�صم���ى ب� »ال�صخ�ص املث���ايل« )Ideal Lump( وهي �صورة مثالي���ة لالأ�صخا�ص الذي يقارنون 
اأنف�صهم به.  وهو �صخ�ص لديه خ�صائ�ص بدنية و�صمات �صخ�صية يحرتمها ال�صخ�ص املكتئب 
يف االآخري���ن، وامل�صكل���ة هي اأن كل هذه اخل�صائ�ص هي جمموع م���ا لدى االآخرين من �صفات 
جمعها ال�صخ�ص املكتئب معًا من اأجل خلق منوذج رائع لالإن�صانية. فال اأحد ميكنه ذلك، ولن 
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ي�صتطي���ع. لذلك فقيا�ص ال�صخ�ص املكتئب نف�صه بهذا املث���ل الرائع �صيقوده لال�صيء، وبالتايل 
 )Rogers, 2010: 2(  يعزز لديه ال�صعور بعدم الكفاءة

:Depression 4/2 �لكتئاب
ي���رى �صال���ون )Salon, 1982: 8( اأن اأهم نظرية �صلوكية لالكتئ���اب، هي نظرية العجز 
املكت�ص���ب الذي اقرتح���ه �صليغمان  فهذه النظرية توؤكد اأن  فقدان ال�صيطرة على املعززات هي 
عوامل رئي�صية ت�صبب االكتئاب. فالكائن  احلي عندما  يكون غري قادر على تنظيم التعزيزات 
عند ا�صتحقاقها من خالل ال�صلوك املتاح، فاإنه يتعلم اأن يكون عاجزًا. هذا التعلم ينتج التوقع 
بالعج���ز يف احل���االت اجلديدة الت���ي ي�صعف دافعية الكائ���ن احلي لال�صتجاب���ة، ولها عواقب 

عاطفية غري �صارة على الكائن احلي. 

ويذك���ر واجن واآخرون)Wang et al., 2007: 63( اأن االأدلة والدرا�صات اأثبتت اأن �صلوك 
العجز يف الهرب من ال�صدمة التي المفر منها يف منوذج العجز املتعلم ي�صبب االكتئاب.

3- �أنو�ع  ��سطر�بات �لعجز �ملتعلم:
:Motivational Deficits 1/3. ��سطر�ب د�فعي

العج���ز يف الدافع يك���ون عن طريق انخفا����ص الدافعية يف بدء االإج���راءات االإرادية   
ملحاول���ة ح���ل امل�صكلة)Ollis, 2010: 1( . وقد اأكدت الدرا�صات اأنه ب�صبب قناعة الفرد  بعدم 
قدرت���ه عل���ى التحكم يف عملي���ات التعلم، و مروره مبواق���ف كثرية من الف�ص���ل ي�صتكني ويبقى 
�صلبي���ًا وال يب���ذل اأي اأدنى حماولة، في�صري �صيلجمان اأن توق���ع  اال�صتجابة �صتوؤدي اإىل االرتياح 
اأو االإ�صباع وهو الدافع لبذل اال�صتجابة االإرادية يف موقف العجز، ويف غياب ذلك التوقع  فاإن 

اال�صتجابة االإرادية �صتنخف�ص )الفرحاتي، 2005 :25(.

:Cognitive Deficits 2/3. ��سطر�ب معريف
يعد العجز املعريف �صلب نظرية العجز املتعلم. وبعبارة اأخرى فاإن العجز املعريف هو ا�صتجابة 
�صرطي���ة متعلم���ة. فالف���رد ي�صتجيب ويحاول جاه���دًا ال�صتع���ادة التحكم، ولكن عندم���ا تبوء هذه 
املح���اوالت بالف�ص���ل يتعلم ويتمثل العجز، ويظهر لديه الت�صوه املع���ريف  )الفرحاتي،2009 :18(. 



اأ. جنمه عبداهلل الزهراين

111جملة جامعة �شقراء – العدد الثاين جمادي الآخر 1435هـ - اأبريل 2014م

فف���ي نظري���ة العجز املكت�صب يتوق���ع �صليجمان اأن الف���رد الذي يواجه مهمة غ���ري قابلة للحل  
�صيكون عاجزًا  يف املهمة املعرفية الالحقة )Selenius, 1996: 2(. ويتميز العجز املعريف من 
تباطوؤ يف قدرة املرء على التعلم)Ollis, 2010( .  وي�صيف ثيكر  Thielker  اأن نظرية العزو 
���ت الفرق بني الطالب املتفوق���ني ومنخف�صي االإجناز، فاملتفوق���ني �صيتحملون املخاطر  و�صحنّ
لتحقي���ق النجاح يف املهمة. ومنخف�صي االإجناز يتجنبون النجاح ب�صبب �صعورهم اأن جناحهم 

.)Khan, 2011: 65-64(  يعتمد على احلظ واأنه لن يحدث مرة اأخرى

:Emotional Deficits 3/3. ��سطر�ب �نفعايل
يتمي���ز العج���ز االنفعايل باكتئاب امل���زاج)Ollis, 2010( . وظهور انفع���االت �صلبية مثل 
القلق والغ�صب واحلزن، واأن انفعال القلق والغ�صب هما اللذان يظهران يف البداية كا�صتجابة 
لعدم القدرة على التحكم، ثم يف�صحان الطريق لظهور االكتئاب نتيجة ا�صتمرار االأحداث غري 
املمكن التحكم فيها«. فالفرد يدخل يف مرحلة االكتئاب اإذا اعتقد اأن ما�صيقوم به من فعل لن 

يوؤثر يف النتائج التي تعقب هذا الفعل )الفرحاتي ، 2009: 18(. 

:Behavior Deficits 4/3. ��سطر�ب �سلوكي
اإن نق����ص م���رات املحاول���ة نتيج���ة اعتق���اد االإن�ص���ان اأن املكاآف���ات الترتب���ط ب�صلوكياته 
وا�صتجابات���ه هو ما نعرب عنه بالعج���ز ال�صلوكي، فعندما الت�صتطيع خ���ربات الفرد التحكم يف 
ف�صل���ه الدرا�ص���ي  يحدث العج���ز.  مبعنى اأن قيام ال�صخ����ص بعدة حماوالت  و ي���رى فيها  اأن 
ا�صتجاباته مل يكن لها اأي تاأثري يف النتيجة فاإنه يتعلم اأنه ال ي�صتطيع التحكم يف اأ�صباب حدوث 
النتائ���ج، وبالتايل جند اأن الفرد اأ�صبحت لديه الرغب���ة يف عدم القيام باأي جهد، ويف�صل اأن 

يكون �صلبيًا من اأن يكون اإيجابيًا )الفرحاتي، 2009: 18 -20(.

ثانيًا: توجهات �لأهد�ف:
يعك����ص التوجه نحو الهدف، مي���اًل عامًا، �صمن امليول ال�صلوكية العام���ة التي تت�صم باأنها 
م�صتق���رة وثابتة ب�ص���كل ن�صبي على مر الوقت ويف خمتلف املواقف . فيعَرف  توجه الهدف باأنه 
الطري���ق الذي يوجه به الط���الب اأنف�صهم لتعلم املهام داخل جمال معني وهو موؤ�صر قوي ملدى 
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م�صاركته���م و اأدائهم يف االأن�صط���ة، وقد و�صع فاندي وول Vande Walle  ت�صورا للتوجه نحو 
اله���دف على اأنه ميل ثابت نحو تنمية اأو اإظهار القدرة يف مواقف االإجناز ) البنا، 2007 : 31(. 
وي�ص���ري Urdan and Maehen اإىل اأن اله���دف باملعنى امل�صتخ���دم يف نظرية توجهات اأهداف 
االإجناز هو »االعتقادات املتعلقة بالغر�ص، اأو املعنى من العمل االأكادميي، واالإجناز، والنجاح 
في���ه« وي���رى اأميز  Ames اأن الهدف ي�صري اإىل »الطرق املختلف���ة يف مواجهة مواقف االإجناز، 
واالندماج فيها، واال�صتجابة لها« ) ر�صوان، 2006: 121(. وقد مت بناء نظرية توجهات الهدف 
Goal Orientations  يف اإطار النظرية املعرفية االجتماعية والتي تركز على االأهداف املدركة 

يف مواقف التح�صيل. وقد �صعى اإليوت و كرت�ص Elliot and Cruch   وكذلك األيوت وهاراكويز
Elliot and Harackiewicz  اإىل تق���دمي نظ���ري متكام���ل بتطوير النم���وذج الهرمي لدافعية 

اإق���دام – جتنب »التح�صيل وال���ذي يدمج اثنني من االأبنية وثيق���ة ال�صلة مبواقف التح�صيل 
وهم���ا: مدخل دافعي���ة التح�صيل، مدخل اأه���داف التح�صيل. ففي ذلك النم���وذج فاإن دوافع 
التح�صي���ل املطلوب���ة لالإجناز واخل���وف من االإخفاق تف�ص���ر ب�صفة عامة مي���ول دافعية عالية 
الرتبة ت�صتحث االأفراد و توجههم نحو االإمكانات االإيجابية اأو ال�صلبية، اأما اأهداف التح�صيل 
فاإنها تعد مبثابة متثيالت معرفية متو�صطة امل�صتوى، والتي توجه الفرد نحو نواجت تتعلق باالأداء 
االأكادمي���ي، يف حني يكون لدوافع التح�صيل تاأثريًا غ���ري مبا�صر، واأن تلك الدوافع و االأهداف 

تعمالن بالتبادل لتنظيم �صلوك التح�صيل  )ح�صانني، 2008: 537(.

�أنو�ع توجهات �لهدف :
-اأهداف االإتقان Mastery Goals: وتركز على تطوير الكفاءة واإتقان املهمة ) ح�صانني،  

.)532 :2008

- اأه���داف االتق���ان ) التجن���ب( Mastery Goals - Avoidance: وتنط���وي على معيار 
.)Radosevich et al., 2007: 29( ،االتقان مع جتنب الف�صل اأو عمل اأي خطاأ

- اأه���داف االأداء ) اإق���دام( Approach – Performance Goals: وترك���ز على حتقيق 
الكفاءة مقارنة باالآخرين.
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- اأه���داف االأداء )جتن���ب (Avoidance – Performance Goals : وتركز على جتنب 
العجز بالن�صبة لالآخرين)ح�صانني، 2008 : 532(. 

و توجه���ات ه���دف االإتق���ان و االأداء) االإقدام / التجن���ب( ترتبط بالكف���اءة الذاتية اإيجابًا 
و�صلب���ًا، فرتتبط توجهات الهدف االتق���ان واالأداء )االقدام( بالكفاءة الذاتية االإيجابية، وهدف 
 .)Radosevich et al., 2007 : 37( ترتبط بالكفاءة الذاتية ال�صلبية )االإتقان واالأداء )التجنب

فاالأ�صخا����ص ذوو الكفاءة الذاتية املرتفعة هم اأكرث التزامًا باالأهداف املر�صومة، واإيجاد 
وا�صتخ���دام اأف�صل اال�صرتاتيجيات لتحقيق الهدف، وهم اأكرث اإيجابية يف اال�صتجابة من ردود 

 .)Seijts et al., 2004 :228( الفعل ال�صلبية لدى االأ�صخا�ص منخف�صي الكفاءة الذاتية

و الطلبة الذين يتبعون هدف االإتقان  يف عملية التعلم، يريدون اكت�صاب املعرفة، واإعطاء 
دور مه���م لب���ذل اجلهد واعتب���ار اخلطاأ كجزء طبيع���ي للعملية. فال�صعي لتحقي���ق نوع الهدف 
يوؤدي بالطلبة لال�صرتاك يف عملية التقييم الذاتي مثل التخطيط الأن�صطتهم الدرا�صية، وربط 
املعرفة اجلدي���دة باملعرفة ال�صابقة، والتقومي الذاتي لتقدمه���م يف حت�صني توجهات اأهدافهم 

كما يرى كل من

Ames, Archer,  Bouffard, Boisvert, Vezeau, Larouche,  Bouffard  and 

Couture  

اأم���ا اأهداف االأداء فت�صري اإىل انهماك الطالب يف الرتكيز على النتيجة، وهذه االأهداف 
ميك���ن تق�صيمها اإىل مزيد من الفئات املختلف���ة لت�صليط ال�صوء على دافع ال�صخ�ص وراء تبني 
ه���ذا الهدف. اأم���ا اإليوت  Elliot، وهركيواي���ز Harackiewicz ، وبنرت�ص Pintrich ، وولرتز 
Wolters، وي���و Yu ف���ريون التمييز بني اأه���داف االأداء التي تهدف اإىل اإثب���ات الكفاءة والتي 

يطل���ق عليه���ا اأ�صلوب االأداء، وتلك التي تهدف اإىل عدم وجود )نق�ص ( الكفاءة، والتي ت�صمى 
ه���دف جتن���ب االأداء. فاإن هدف اإجناز االأداء تدل على اأن الطال���ب من�صغل يف احل�صول على 
اأف�صل الدرجات واأن يكون اأف�صل جمموعته، ويف املقابل فاإن اهتمام الطالب يف احل�صول على 
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االأداء املطل���وب ولك���ن لن ي�صمل ذلك جتنب الف�صل، وه���ذا ي�صمى بهدف جتنب العمل، والذي 
يدل على  ان�صغال الطالب يف احلد من جهوده الرامية للح�صول على درجة النجاح دون النظر 
يف حمت���وى امل���واد التعليمية. وي���رى كل من ماه���ر  Maehr واأندرم���ان Anderman و بوفارد 
Bouffard، وكاوت���ر Couture  اأن ه���ذا  الهدف قد يكون ا�صرتاتيجية دفاعية لل�صخ�ص الذي  

لدي���ه نظرة �صلبية لكفاءته، ففي هذه احلالة �صيعزوا �صعف درجاته اإىل �صعف )قلة( اجلهد 
املب���ذول، بداًل م���ن �صعف القدرة، وبالتايل �صيحافظ على �صورت���ه الذاتية. واالحتمال  االآخر 
كم���ا ي���راه Bouffard & Couture هو اأن اأه���داف جتنب العمل ميكن اأن تك���ون ا�صرتاتيجية 
لتكيف الطالب الذي يكون قد طغت عليه املهام املعرفية. وعلى الرغم من ذلك فاإن الدرا�صات 
عن���د كل من اآم���ز Ames   وماهر Maehr   ومدجلي Midgley قد اأظهرت اأن ت�صور الكفاءة 
واأه���داف التعل���م تك���ون جميعها مرتبطة م���ن خالل جتربة تعلي���م الطلب���ة، فاالأهمية تختلف 
باختالف م�صتوى التعليم، ومن املعروف جيدًا اأن الف�صول الدرا�صية والبيئة املدر�صية ميكنها 

. )Vezeau et al., )no date(: 2-3(اأن تعزز تبني اأهداف التعلم املختلفة

الدرا�شات ال�شابقة:
تق�صم الدرا�صات ال�صابقة اإىل ىحمورين هما:  

درا�صات تناولت العجز املتعلم.  -1
درا�صات تناولت توجهات الهدف.  -2

والتي �صن�صتعر�صها فيما يلي :

�أوًل : �لدر��سات �ل�سابقة �لتي تناولت �لعجز �ملتعلم
- هدفت الدرا�صة التي اأجرتها مرينالني  Mrinaliniبراندير ) Purandare, 2010( اإىل 
معرفة العالقة بني اأحداث احلياة والعجز، وبالتايل  ا�صتهداف  منوذج ال�صغط  العجز ب�صكل 
غ���ري مبا�صر واقرتحت الدرا�صة ت�صنيف املراهق���ني على اأ�صا�ص النمط التف�صريي، واالكتئاب 
اإىل جمموع���ة عاجزة وجمموعة غري عاجزة. وبينت اأن اأبعاد اأحداث احلياة �صتكون مرتبطة 
ب�صكل كبري  بالعجز يف �صن املراهقة. وتكونت عينة الدرا�صة من 473 من الفتيان والفتيات يف 
�صن املراهقة والتي ترتاوح اأعمارهم مابني �صن 13-16 �صنة، ومن  مواقع خمتلفة من مدار�ص 
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 Depression مدين���ة بومباي و�صواحيه���ا.  وا�صتخدمت الدرا�صة مقيا�ص االكتئ���اب لالأطفال
Scale for Children ل�و�صمان، واأورف�صكيل، وبادين )Weissman, 1980(، وا�صتبيان النمط 

الع���زوي لالأطفال )Children Attributional Style Questionnaire )CASQ  ل�صليجمان 
واآخرون )Seligman et al., 1984( ومقيا�ص اأحداث احلياة ال�صاغطة االفرتا�صي

  Presumptive Stressful Life Events Scale (PSLE Scale)

  )Gurneet Singh etal., 1983( ل�جرينت �صنف، و ديلربكور، وهار�صرن كور

وقد اأظه���رت النتائج اأن اأ�صا�ص مقيا�ص االكتئاب واالأ�صلوب التف�صريي وجود 86٬1% من 
الط���الب عاجزي���ن، و78٬5% غري عاجزة، اأما عامل اأحداث احلي���اة فقد اأظهرت النتائج اأن 

اأحداث احلياة الغري مرغوب فيها ارتبطت بالعجز املتعلم  ب�صكل كبري.

- اأج���رى فين�ص���نت )Fainstein, 2009( درا�صة هدف���ت ملقارنة انت�ص���ار العجز املتعلم، 
االكتئ���اب، واالجن���از االكادميي لعينتني خمتلفتني من املتعلمني، فئ���ة منهم يف م�صتوى واحد، 
والفئ���ة الأخ���رى لديها حواجز حت���ول دون التعلم، ومت تطبي���ق ا�صتبيان منط الع���زو لالأطفال 
)CASQ(،  وقائم���ة االكتئ���اب لالأطفال )CDI( على عينة من 57 م���ن املتعلمني يف ال�صف 
الراب���ع واخلام����ص وال�صاد�ص للمدر�ص���ة اخلا�ص���ة يف جوهان�صربغ . وكانت نتائ���ج التحليالت 
االح�صائي���ة ت�ص���ري اإىل وجود فروق كبرية ب�صكل عام يف االإجن���از االأكادميي للعينة. ومع ذلك  
التوجد فروق يف معدل انت�صار العجز املتعلم واالكتئاب التي وجدت. باال�صافة اإىل اأن النتائج 
ت�صل���ط ال�صوء على عالقة �صلبية �صعيفة اإىل متو�صطة ب���ني العجز املتعلم واالكتئاب واالإجناز 
االأكادمي���ي . وحتلي���ل النتائج ي�صري اإىل عدد من العوامل اخلارجي���ة التي قد يكون لها دور يف 
جن���اح وتطوير مظاهر العجز املتعلم واالكتئ���اب �صمن جمموعات العينة، واأثرت بالتايل على 

نتائج الدرا�صة .

وتناول���ت )باحكي���م، 2003( العالق���ة بني توقعات النج���اح والف�ص���ل و اأ�صاليب عزو   -
العجز املتعلم لدى طالبات جامعة اأم القرى، والتعرف على الفروق يف توقعات النجاح والف�صل 
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واأ�صاليب عزو العجز املتعلم يف �صوء بع�ص املتغريات ) العمر – اجلن�ص – امل�صتوى الدرا�صي 
– التخ�ص�ص(. وا�صتخدمت الدرا�صة مقيا�ص توقعات النجاح من اإعداد )البلبي�صي، 1991( 
ومقيا����ص اأ�صالي���ب عزو العجز املتعلم من اإع���داد )الرفاعي، 2002(، وكان���ت عينة الدرا�صة 
مكون���ة م���ن 299 طال���ب و 303 طالبة . واأ�صفرت نتائ���ج الدرا�صة عن وج���ود عالقة ارتباطية 
عك�صية بني توقعات النجاح والف�صل واأ�صاليب عزو العجز املتعلم، وعدم وجود فروق يف توقعات 

النجاح والف�صل و اأ�صاليب عزو العجز املتعلم ملختلف الفئات العمرية.

كم���ا قام )الفرحاتي، 1997( درا�صة هدفت اإىل بح���ث العالقة بني ظاهرتي العجز   -
املتعلم والت�صوهات املعرفية. وقد تكونت عينة الدرا�صة من )304( طالبًا من املرحلة الثانوية 
وطبق���ت الدرا�ص���ة مقيا�ص اأ�صاليب عزو العج���ز املتعلم، ومقيا�ص الت�صوه���ات املعرفية وقائمة 
بيئة التعلم، وقد اأ�صفرت النتائج  عن وجود عالقة دالة بني اأ�صاليب عزو العجز املتعلم واأبعاد 
الت�صوه���ات املعرفية، ووجود عالقة دالة بني اإدراكات عينة الدرا�صة للبيئة التعليمية واأ�صاليب 
ع���زو العجز املتعلم بعد العزل االإح�صائي لتاأث���ري الت�صوهات املعرفية، كما ات�صح اأن متغريات 
الذاتي���ة للتنبوؤ و�ص���وء التنظيم واملحاباة والثب���ات واجتاه الهدف يف التن���وع والتما�صك ت�صكل 

اأف�صل متغريات للتنبوؤ مبتغري الت�صوهات املعرفية املعدة لدى عينة الدرا�صة.

واأج���رى بوجين���و واآخ���رون )Boggiano et al., 1991( درا�ص���ة هدفت اإىل التعرف   -
عل���ى املظاه���ر االنفعالية امل�صاحب���ة للعجز املتعل���م ودور التوجه الدافع���ي ) االكتئاب، العزو 
ال�صبب���ي(. وا�صتخدم���ت الدرا�ص���ة قائمة بي���ك Beck  لالكتئاب، ومقيا����ص التوجه الدافعي، 
وا�صتبي���ان االأ�صلوب العزوي املمت���د على عينة من طالب اجلامعة عدده���ا 97 طالبًا وطالبة. 
وتو�صل���ت الدرا�ص���ة اإىل اأن عزو الطالب للعوام���ل اخلارجية يوؤدي اإىل اأ�صل���وب عزوي �صلبي، 
كم���ا اأن الطالب ذوي التوجه الدافعي اخلارجي اأك���رث عر�صة لالإ�صابة باأعرا�ص اكتئابية من 
الطالب ذوي التوجه الدافعي الداخلي، كما ال توجد عالقة بني امل�صتوى الدرا�صي واال�صتجابة 

للعجز املتعلم.

اأم���ا درا�ص���ة بيرت�ص���ون واآخ���رون )Peterson et al.,  1984( والتي ج���اءت بعنوان   -
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»اأ�صاليب العزو وعمومية العجز املتعلم« فقد هدفت الدرا�صة اإىل بيان اأثر اأ�صاليب عزو العجز 
املتعلم على عمومية  العجز. وطبقت الدرا�صة مقيا�ص اأ�صاليب عزو العجز املتعلم ل�صليجمان، 
باالإ�صاف���ة للدرا�صة التجريبية لعمومي���ة العجز املتعلم. وتكونت عين���ة الدرا�صة من 98 طالبًا 
جامعي���ًا. وق���د اأ�صارت نتائ���ج الدرا�صة اإىل اأن اأ�صالي���ب عزو العجز ترتب���ط ارتباطًا دااًل على 
عمومي���ة العج���ز املتعلم، واأن���ه ميكن التنبوؤ بعمومي���ة العجز من اأ�صاليب ع���زو العجز املتعلم، 
باالإ�صافة اإىل اأن العجز املتعلم اأ�صا�صه اإعزاءات �صببية خاطئة، واإدراكات م�صوهة لالأحداث.

ثانيًا: �لدر��سات  �ل�سابقة �لتي تناولت  توجهات �لهدف 
اأج���رى )ح�صان���ني، 2010( درا�صة كان هدفه���ا درا�صة العالقة ب���ني تاأجيل االإ�صباع   -
االأكادمي���ي وحمدداته الدافعية، توجهات الهدف، والتح�صيل االأكادميي لدى عينة من طالب 
كلية الرتبية- جامعة بنها، وقد ا�صتخدم الباحث مقيا�ص تاأجيل االإ�صباع االأكادميي من اإعداد 
)عبداحلمي���د، 2008(، ومقيا�ص توجه���ات الهدف الإليوت وكرت�ص وتعري���ب وتقنني الباحث، 
وطريق���ة )مببنوتي،2009( لتقدي���ر املحددات الدافعي���ة، حيث قام الباح���ث بتطبيق اأدوات 
الدرا�ص���ة على العينة املكون���ة من )379( من املفحو�صني، وقد تو�صل���ت الدرا�صة اإىل النتائج 
التالية: وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة اإح�صائيًا بني درجات الطالب على بع�ص حمددات 
الدافعي���ة لتاأجيل اال�صب���اع االإكادميي ودرجاتهم على مقيا�ص تاأجي���ل اال�صباع االأكادميي، كما 
ذك���رت الدرا�ص���ة وج���ود عالقة ارتباطي���ة �صلبية دال���ة اإح�صائي���ًا بني درج���ات الطالب على 
حمددي الدافعية ) العواقب ال�صلبية، اجلهد/ الوقت( ودرجاتهم على مقيا�ص تاأجيل اال�صباع 
االأكادمي���ي، وتوج���د عالقة ارتباطية �صلبي���ة دالة اإح�صائيًا بني درج���ات الطالب يف حمددي 
الدافعي���ة )العواقب ال�صلبية، اجلهد/ الوقت( ودرجاتهم على بعد توجه هدف املهمة، وتوجد 
عالق���ة ارتباطية �صلبية دالة اإح�صائيًا ب���ني درجات الطالب على حمددات الدافعية ودرجات 
الط���الب على بعد توجه هدف االأداء»جتنب«، وتوجد عالق���ة ارتباطية موجبة دالة اإح�صائيًا 
ب���ني درجات الطالب على حمددي الدافعي���ة ) العواقب ال�صلبية، اجلهد/ الوقت( ودرجاتهم 
على بعد توجه االأداء»جتنب«، يف حني كانت العالقة ارتباطية موجبة بني التح�صيل ودرجاتهم 

على بعد توجه هدف االأداء/ اإقدام.
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كم���ا ق���ام )وق���اد، 2008( بدرا�صة هدفت للتع���رف على اأ�صالي���ب التفكري وعالقتها   -
باأ�صاليب التعلم وتوجهات الهدف لدى طالبات املرحلة اجلامعية مبدينة مكة املكرمة، وكانت 
عين���ة الدرا�ص���ة مكون���ة 1760 طالبة م���ن طالبات جامع���ة اأم القرى مبكة املكرم���ة من جميع 
التخ�ص�ص���ات وامل�صتويات. وا�صتخدمت الدرا�ص���ة مقيا�ص توجهات اأهداف االإجناز )ر�صوان، 
2005(، ومقيا����ص اأ�صالي���ب التعلم م���ن اإعداد الباحث���ة، وقائمة اأ�صالي���ب التفكري )ل�صتنربج 
وانّخ���رون، 1992(. وتو�صل���ت الدرا�صة للنتائ���ج التالية: االختالف بني عين���ة الدرا�صة يف قوة 
الف�صيل الأ�صاليب التفك���ري وكانت اأكرث االأ�صاليب �صيوعًا االأ�صلوب الكلي، كما وجدت الدرا�صة 
عالق���ة ارتباطية ذات داللة اح�صائية بني اأ�صاليب التفكري واأ�صاليب التعلم، وتفاوتت العالقة 
االرتباطية بني توجهات اأهداف االإجناز واأ�صاليب التفكري مابني )0٬01 و0٬05(. كما كانت 

هناك عالقة بني اأ�صاليب التعلم وتوجهات الهدف.

و اأج���رى  مورين���و )Moreno,  2055( درا�ص���ة كان هدفه���ا اإيج���اد العالقة املمكنة   -
بني توجهات الهدف، واملناخ الدافعي، واالن�صباط، والت�صور الذاتي البدين  املرتبطة بجن�ص 
املعلم، والر�صا مع الرتبية  البدنية، والن�صاط الريا�صي خارج �صاعات الدرا�صة  لطلبة الرتبية 
البدنية  االأ�صبانية. وتكونت العينة من 565 طالب وطالبة ترتاوح اأعمارهم مابني 12-16، ومت 

تطبيق مقيا�ص توجهات الهدف الن�صخة االأ�صبانية ل��صريفلوو�صانتو�ص روزا

Cervelló and Santos-Rosa 2000, 2001 ، ومقيا�ص ت�صور الطالب للمناخ الدافعي 

يف ف�ص���ول الرتبي���ة البدني���ة الن�صخ���ة املرتجمة لال�صباني���ة لبالق���ر وجفرن���و ودادو وكر�صبو  
)Balaguer et al., 1997(، ومقيا����ص ال�صلوك املن�صبط وغري املن�صبط التي �صممها كل من 

�صريفلو و وجيمنز ونريا وديلفيلرا و�صانتو�ص روزا

 Jiménez, Nerea, Ramos, Del Villar & Santos-Rosa

 )Cervello, 2004(   مقيا�ص التكيف االأ�صباين ملورنو و�صريفلو  وبروفايل الت�صور الذاتي 
الب����دين لفوك�ص وكاربن )Fox, 1990(, )Fox etal., 1989( وبع�ص املتغريات الدميوغرافية 
)نوع اجلن�ص، والن�صاط البدين(، وقد اأظهرت النتائج اأن الطالب الذين لديهم معلنّمة متتلك 
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مهام عالي���ة يف املناخ الدافعي، واالن�صباط، وجاذبية اجل�ص���د، والكفاءة الريا�صية، واحلالة 
البدني���ة، لديه���م ثقة بالنف�ص اأكرث مما ل���دى املعلمني الذكور. واأولئ���ك الذين هم را�صون مع 
الرتبي���ة البدنية لديهم مه���ام عالية منطوية على من���اخ دافعي، وتوجه املهم���ة، واالن�صباط، 
واجلاذبية البدنية، والكف���اءة الريا�صية، واحلالة اجل�صدية، والثقة بالنف�ص من اأولئك الذين 
لي�ص���وا را�ص���ني . واملتدربني لديهم ارتف���اع  لتوجه االأن���ا، وتوجه املهمة، واجلاذبي���ة البدنية، 

والكفاءة الريا�صية، واحلالة اجل�صدية، والثقة بالنف�ص من غري املتدربني.

اأم���ا درا�صة )اأحم���د، 2003( فكان���ت بعنوان توجه���ات الهدف واأ�صالي���ب التعلم يف   -
عالقتهم���ا بالتح�صي���ل االأكادميي لدى طالب كلية الرتبية »درا�ص���ة تنبوؤية«، حيث هدفت اإىل 
معرف���ة العالق���ة بني التح�صيل االأكادمي���ي وكل من اأبع���اد توجهات اله���دف، واإمكانية التنبوؤ 
بالتح�صي���ل االأكادمي���ي مبعلومية اأبعاد توجهات الهدف واأبع���اد اأ�صاليب التعلم، وقام الباحث 
بتطبي���ق مقيا����ص توجهات اله���دف ل� )رودي���ل و�صك���راوRoedel and Schraw ( بعد تعريبه 
 Romwro and وتقنين���ه عل���ى البيئة امل�صري���ة؛ ومقيا�ص اأ�صاليب التعل���م ل� ) رومرو وتيب���ري
Tepper ( بع���د تعريب���ه وتقنين���ه على البيئ���ة امل�صرية، على عينة مكونة م���ن 120 طالب من 

طالب الفرقة الرابع���ة من الذكور بكلية الرتبية باملن�صورة، وقد تو�صلت الدرا�صة اإىل، وجود 
عالق���ة دال���ة اإح�صائيًا ب���ني درجات اأفراد العين���ة يف التح�صيل االأكادمي���ي ودرجاتهم يف كل 
م���ن اأبع���اد توجهات الهدف) التعلم- الدرج���ة( واأبعاد اأ�صاليب التعلم، كم���ا وجدت الدرا�صة 
ف���روق دالة اإح�صائيًا يف التح�صيل االأكادميي بني اأف���راد العينة املرتفعني واملنخف�صني يف كل 
م���ن اأبع���اد توجهات الهدف واأبع���اد اأ�صاليب التعلم، واأي�ص���ًا اأظهرت الدرا�ص���ة اإمكانية التنبوؤ 
بالتح�صي���ل االأكادميي ل���دى اأفراد العينة مبعلومية درجاتهم يف كل من اأبعاد توجهات الهدف 

واأبعاد اأ�صاليب التعلم.

وكان���ت درا�صة )عمر، 1993( والتي هدف���ت للتعرف على توجهات اأهداف الطالبات يف   -
املرحل���ة اجلامعية وعالقتها مب�صتوى الطموح، وع���ادات اال�صتذكار، والتح�صيل االأكادميي، لعينة 
مكون���ة م���ن 110 طالبة  من كلية الرتبية بعني �صم�ص، وقد ا�صتخدم���ت  الدرا�صة ا�صتبيان م�صتوى 
الطم���وح  للرا�صدي���ن )عب���د الفت���اح، 1975: 7(،  ومقيا�ص ع���ادات اال�صت���ذكار واالجتاهات نحو 
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الدرا�ص���ة )اجلاب���ر، 1978(، وا�صتبيان التوجه نحو التعلم / الدرجة، اإع���داد )اآي�صون، 1986(، 
ترجم���ة وتقن���ني الباحث. وق���د تو�صلت نتائ���ج الدرا�صة اإىل وج���ود فروق دال���ة اإح�صائيًا بني 
الطالب���ات ذوات امل�صت���وى املرتف���ع التوجه نحو التعل���م وقريناتهن ذوات امل�صت���وى املنخف�ص، 
يف كل م���ن م�صتوى الطموح، وعادات اال�صتذكار، واالجت���اه نحو العملية التعليمية، والتح�صيل 
االأكادميي، بينما مل توجد فروق بني الطالبات ذوات امل�صتوى املرتفع يف التوجه نحو الدرا�صة 
وذوات امل�صت���وى املنخف�ص فيه يف كل من م�صتوى الطم���وح، وعادات اال�صتذكار، واالجتاه نحو 

العملية التعليمية، والتح�صيل االأكادميي.

والدرا�ص����ة الت����ي اأجرته����ا )حمف����وظ، 1993( حيث هدف����ت للتعرف عل����ى الفروق   -
الفردي����ة يف التوجه����ات الدافعية لالإجناز، وعالقته����ا بطلب العون االأكادمي����ي لعينة مكونة 
م����ن 129 طالبة من كلية الرتبي���ة، جامعة عني �صم�ص، وا�صتخدم���ت الباحثة ا�صتبيان النزعة 
لطلب العون االأكادميي، وهو ماأخوذ من ا�صتبيان النزعات ذات ال�صلة باالإجناز وطلب العون 
)لكارانبي���ك وانّخ���رون 1991(، واأع���دت الباحثة ا�صتبي���ان التوجه الدافع���ي: اندماج املهمة/ 
االأن���ا، وقد كانت نتائج الدرا�صة وجود فروق الدال���ة اإح�صائيًا بني املرتفعات/ املنخف�صات يف 
اندم���اج املهم���ة يف كل من النزع���ة اإىل طلب العون بخف����ص طموح االأداء ) اختي���ار عدد اأقل 
م���ن املقررات، ومقررات اأ�صها( حيث نزعت ذوات امل�صتوى املنخف�ص من اندماج املهمة اأكرث 
الأى ه���ذه اال�صرتاتيجي���ة، ويف النزعة اإىل طلب العون الذاتي ) ب���ذل اجلهد، تخ�صي�ص وقت 
اأكرب لال�صتذكار( حيث نزعت ذوات امل�صتوى املرتفع من اندماج املهمة اأكرث اإىل اللجوء لهذه 
اال�صرتاتيجي���ة. ومل تك���ن هناك فروق دال���ة بني املرتفعات/ املنخف�ص���ات يف اندماج االأنا، يف 
نزعاتهن لطلب العون االأكادميي. وقد وجدت فروقًا دالة اإح�صائيًا للتفاعل الثنائي يف النزعة 

الإىل طلب العون االتي والر�صمي فقط.

و مم���ا يج���ب ذكره اأن الباحثة مل جت���د – يف حدود علمها- درا�ص���ات عربية بوجه عام، 
اأو درا�ص���ات حمليه على وجه اخل�صو�ص تناولت العجز املتعلم وعالقته بتوجهات الهدف مما 

دعى اإىل القيام بهذه الدرا�صة ملعرفة وجه العالقة بني املتغريين.
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فرو�س �لدر��سة:
ال توج���د عالقة ارتباطي���ة بني العجز املتعلم وتوجهات اله���دف لدى طالبات جامعة   -1

الطائف.

2- ال توجد عالقة ارتباطية بني العجز املتعلم واأبعاد توجهات الهدف ) اأهداف االإتقان 
واالأداء/اإقدام(.

3- ال توجد عالقة ارتباطية بني العجز املتعلم واأبعاد توجهات الهدف ) اأهداف االإتقان 
و االأداء /اإحجام(.

منهج و�إجر�ء�ت �لدر��سة:
املنهج : ت�صتخدم هذه الدرا�صة املنهج الو�صفي )االرتباطي(.

جمتمع الدرا�شة : يتكون جمموع الدرا�صة من طالبات كلية الرتبية بجامعة الطائف.

العينة:  ا�صتخدمت الباحثة العينة الع�صوائية ؛ وتكونت العينة من طالبات امل�صتوى االأول 
والثاين لكلية الرتبية بجامعة الطائف والالتي ترتواح اأعمارهن بني 20-21 �صنة.

�أدو�ت �لدر��سة:
مقيا����ص عزو العج���ز املتعلم اإعداد )بيرت�ص���ون واآخرون، 1982( وترجم���ة )الفرحاتي، 
1997(.يهدف املقيا�ص اإىل قيا�ص النمط ال�صائد لدى االأفراد يف عزوهم لالأحداث االإيجابية 
وال�صلبي���ة، وذل���ك بعر�ص �صل�صلة م���ن املواق���ف املفرت�ص���ة ) Hypothetical( ذات الطبيعة 
االإجنازي���ة واالجتماعي���ة ث���م يطلب من املفحو�ص اإعط���اء ال�صبب الذي اأدى م���ن وجهة نظره 
اإىل النتيج���ة التي نتج عنه���ا املوقف فيما لو حدث معه، ويتكون املقيا�ص من ثالثة اأبعاد ت�صمل 
الذاتي���ةInternality  والثبات Stability  وال�صمولية  Globility . وقام )الفرحاتي،  1997( 
برتجم���ة وتعديل املواقف التي ي�صملها املقيا�ص االأ�صل���ي الأ�صاليب عزو العجز املتعلم باأن عدل 
االأ�صئل���ة التي تل���ي كل موقف على هيئة عبارات تقي�ص املعنى نف�ص���ه، ويف الوقت نف�صه تنا�صب 
عين���ة التقنني والثقافة امل�صرية بناء عل���ى افرتا�صات النموذج املع���دل للعجز املتعلم. قامت 
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)الرفاعي، 2003( بالتحقق من �صدق املقيا�ص وثباته على البيئة ال�صعودية، ثم قامت الباحثة 
يف الدرا�صة احلالية بتقنينه على البيئة ال�صعودية، وذلك لزيادة االطمئنان للمقيا�ص 2012م.

�سدق مقيا�س �أ�ساليب عزو �لعجز �ملتعلم وثباته يف بيئته �لأ�سلية:
اأجريت عدة درا�صات اأجنبية عن �صدق هذا االإ�صتبيان. منها: درا�صة �صليجمان واآخرون 
)Betrson,  1982, 1984,  1985،  1988( واأج���رى بيرت�صون )Seligman et al.,  1979(
 درا�ص���ات لتحق���ق م���ن �ص���دق وثب���ات املقيا����ص، كم���ا انته���ت درا�ص���ة تين���ني وه���ريز برجر
) Tennen et al.,  1986( اإىل الداللة على �صدق وثبات  مقيا�ص اأ�صاليب عزو العجز املتعلم 

يف )الفرحاتي، 1997 : 206(.

�سدق �ملقيا�س وثباته يف �لبيئة �لعربية ) م�سر(:
قام )الفرحاتي، 1997( بتعريب وتقنني املقيا�ص على  البيئة امل�صرية وتراوحت معامالت 
االرتب���اط مابني ) 0٬25- 0٬48( وهي معام���الت دالة عند م�صتوى 0٬05، كما قام الباحث 
باإيج���اد االرتباطات الداخلية بني اأبعاد املقيا�ص وتراوحت مابني ) 0٬57- 0٬83( وهي دالة 
عن���د م�صتوى )0٬01(، كما قام الفرحاتي بح�صاب ثب���ات االختبار من خالل اإعادة التطبيق 
والتجزئ���ة الن�صفية، وكانت معامالت الثبات ترتاوح مابني ) 0٬41- 0٬65( وهي معامالت 

دالة عند م�صتوى )0٬01(. 

�خل�سائ�س �ل�سيكومرتية للمقيا�س يف �لبيئة �ل�سعودية:
  قام���ت )الرفاع���ي، 2003( بح�ص���اب معام���ل ال�ص���دق والثب���ات للمقيا�ص عل���ى البيئة 

ال�صعودية وكانت النتائج على النحو التايل: 

�أ- �ل�سدق:  
�ص���دق املحكمني: حيث تراوح���ت ن�صبة االتفاق بني املحكمني عل���ى عبارات املقيا�ص    -1
ل���كل بع���د يقي�صه ما ب���ني 90%-100% والبال���غ عددهم )10( حمكمني م���ن اأ�صاتذة 

اجلامعات يف كل من الريا�ص ومكة وجدة، واأ�صتاذات كلية الرتبية مبكة املكرمة.
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�ص���دق االت�صاق الداخلي: وكانت قيمة االرتباط ب���ني درجة كل بند من بنود املقيا�ص   -2
والبع���د الذي يقي�صه والدرج���ة الكلية للمقيا����ص عند م�صتوى دالل���ة )0٬01( لعينة 

التطبيق البالغة )321( طالبة من طالبات كلية الرتبية مبكة املكرمة.

�ص���دق املحك:  باإيج���اد العالقة بني مقيا�ص اأ�صاليب عزو العجز املتعلم وبني درجات   -3
قائمة االأفكار الالعقالنية ات�صح اأنها دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى داللة )0٬01(.

ال�صدق التمييزي: با�صتخدام اختبار )ت( تبني اأن الفروق بني الطالبات يف االإرباعي   -4
االأعلى واالأدنى كان دااًل اإح�صائيًا عند م�صتوى داللة )0٬001( .

اأ- مت ح�صاب معامل الثبات بالطريقة التالية:

معام���ل األف���ا كرونب���اخ: وق���د تراوحت قي���م املعامالت لثب���ات املقيا����ص واأبعاده بني   -1
.)0٬95-0٬75(

طريق���ة اإع���ادة التطبيق وذل���ك بفا�صل زمني ق���دره اأ�صبوعان على عين���ة مكونة من   -2
)100( طالبة، وكانت معام���الت االرتباط بني )0٬80-0٬94( وجميعها دالة عند 

م�صتوى )0٬01(. )الرفاعي، 2003(.

ثانيًا: مقيا�س توجهات �لهدف:
اأعد هذا املقيا�ص )ر�صوان، 2006( وفكرة هذا املقيا�ص هي نف�ص فكرة ا�صتبيان اأهداف 
االإجن���از الذي اأعده اإليوت ومكجروجر Elliot and McGregor وهي قيا�ص توجهات اأهداف 
االإجن���از يف اإطار الت�صنيف الرباعي) اأهداف االإتقان/ االإقدام، اأهداف االإتقان / االإحجام، 
اأه���داف االأداء/ االإق���دام، اأه���داف االأداء/ االإحجام( ويتكون املقيا�ص م���ن )31( عبارة تتم 
االإجاب���ة عليها يف �صوء خم����ص ا�صتجابات، بحيث تعطى الدرج���ة )1( لالجابة التنطبق علَي 
متاما، وتعطى الدرجة )5( لالجابة تنطبق علَي متامًا، والعبارات جميعها يف االجتاه املوجب 

واجلدول التايل يو�صح توزيع العبارات.
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�ل�سدق:
قا�ص )ر�صوان، 2006( بح�صاب ال�صدق، عن طريق ح�صاب معامالت االرتباط بني اأبعاد 

املقيا�ص فكانت النتيجة كما هي مو�صحة يف اجلدول التايل:

جدول )1(
  م�سفوفة معامالت �لرتباط �لبينية ملقيا�س توجهات �لأهد�ف

�لأد�ء/�لإحجام�لأد�ء/ �لإقد�م�لأتقان/ �لأحجام�لإتقان/ �لإقد�منوع �لتوجهم
0٬080٬30٬01-االإتقان / االإقدام1
0٬190٬58-االإتقان / االإحجام2
0٬64-االأداء / االإقدام3

�سدق �لت�ساق �لد�خلي:    
ق���ام )ر�ص���وان، 2006( بح�ص���اب معامالت االرتباط ب���ني العبارات واأبعاده���ا الفرعية، 
فكان���ت جميع العب���ارات ترتبط ارتباط���ًا دااًل اإح�صائيًا، عند م�صت���وى)0٬01( باالأبعاد التي 

تنتمي مما يدل على �صدق ات�صاقها الداخلي.

�لثبات:
مت التاأك���د من ثبات درج���ات مقيا�ص توجهات اأهداف االإجناز اإع���داد )ر�صوان، 2006( 
عن طريق ح�صاب معام���ل األفا واإعادة التطبيق، الأبعاد مقيا�ص توجهات اأهداف االإجناز وهي 

مو�صحة يف اجلدول التايل:

جدول )2(
 معامالت �لثبات لالأبعاد �لفرعية لدر��سة )ر�سو�ن، 2005(.

�لأد�ء/ �لإحجام�لأد�ء/ �لإقد�م�لإتقان/ �إحجام�لإتقان/ ٌ�د�متوجهات �لأهد�ف
0٬7980٬8310٬8000٬741معامل األفا

0٬8110٬8430٬8210٬763اإعادة التطبيق
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ال�شدق والثبات يف العينة :

ال�صتخ���راج معام���ل ال�ص���دق والثبات ملقيا����ص توجهات اأه���داف االإجناز قام���ت )وقاد،  
2008( باالإجراءات بح�صاب ال�صق والثبات :اواًل -ال�صدق:

اأ- مت التحقق من �صدق االت�صاق الداخلي بح�صاب معامالت االرتباط بني درجة الطالبات 
على كل مفردة والدرجة الكلية للبعد، وكانت النتائج كلها دالة عند م�صتوى )0٬01( 
فكان���ت معامالت االرتباط  عند )اإله���ام وقاد( بني )0٬49-0٬80( بينما كانت يف 

درا�صة )ر�صوان، 2006( بني ) 0٬75-0٬31(.
ب- كما مت ح�ص���اب معامالت االرتباط البينية ملقيا�ص توجهات اأهداف االإجناز، فكانت 
النتائ���ج كلها دال���ة، عند م�صتوى )0٬01( ماع���دا عالقة بعدي االإتق���ان/ االإقدام، 
واالأداء/االإحج���ام، وهذه النتيجة منطقي���ة لرتكيز اأهداف االإتق���ان / االإقدام على 
حتقي���ق الكفاءة الذاتية يف �صوء املعايري الذاتية، بينما اأهداف االأداء/االإحجام يتم 

الرتكيز فيها على جتنب املعايري اخلارجية .
ثانيًا �لثبات :

مت ح�صاب ثبات مقيا�ص توجهات اأهداف االأجناز عن طريق معامل األفا كرونباخ والتجزئة 
الن�صفية واجلدول التايل يو�صح النتائج:

جدول )3( 

 يبني ثبات مقيا�س �أهد�ف �لإجناز عن طريق معامل �ألفا كرونباخ و�لتجزئة �لن�سفية:
جتمان�سبريمان- بر�ونمعامل �ألفا للثبات�لبعدم
0٬73770٬74400٬7354االإتقان / االإقدام1
0٬87660٬85620٬8466االإتقان / االإحجام2
0٬81010٬802900٬8026االأداء / االإقدام3
0٬78780٬737400٬7096االأداء / االإحجام4

0٬89160٬86910٬8659املجموع الكلي

وكانت النتائج مابني )0٬73- 0٬89( وجميعها تتميز بثبات عايل.
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نتائج �لدر��سة ومناق�ستها:
اأواًل : نتائ���ج الدرا�ش���ة  للتحق���ق م���ن �صح���ة الفر����ص االأول مت ح�صاب معام���ل االرتباط 

بري�صون بني كل املتعلم وتوجهات الهدف واجلدول رقم )4( الذي يو�صح النتائج :

�جلدول )4(
قيمة معامل �لإرتباط بني كل من �لعجز �ملتعلم و�أبعاد توجهات �لهدف

العجز املتعلم
م�صتوى الداللةمعامل االرتباط

0٬3970٬001توجهات الهدف

فيت�صح من اجلدول رقم )4( : عدم حتقق الفر�ص االأول والذي ين�ص ب�«ال توجد عالقة 
ب���ني عزو العجز املتعلم وتوجهات الهدف«، حي���ث كانت هناك عالقة دالة  اإح�صائيا بني عزو 

العجز املتعلم وتوجهات الهدف. 

وللتحق���ق م���ن �صحة الفر�ص الثاين مت ح�ص���اب معامل االرتباط بني ع���زو العجز املتعلم 
وبع���دي توجهات اله���دف االإتقان / اإقدام،  واالأداء/اإقدام وكانت النتائج كما هي مو�صحة يف 

اجلدول التايل:

�جلدول )5( 
 قيمة معامل �لرتباط بني �أبعاد توجهات �لهدف و�لعجز �ملتعلم

العجز املتعلم
م�صتوى الداللةمعامل االرتباط

0٬0060٬962توجهات الهدف االإتقان /اإقدام
0٬2390٬066توجهات الهدف االأداء/ اإقدام

و يت�صح من اجلدول رقم )5(  اأن عالقة عزو العجز املتعلم بتوجهات الهدف االإتقان

 )االإق���دام( غ���ري دال���ة، وكذل���ك العالق���ة  بني ع���زو العجز املتعل���م بتوجه���ات الهدف 
االأداء)االإقدام(.
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وللتحق���ق م���ن �صحة الفر�ص الثال���ث مت ح�صاب معامل االرتباط بني ع���زو العجز املتعلم 
وبعدي توجهات الهدف االإتقان/ اإحجام، واالأداء/اإحجام وكانت النتائج كما هي مو�صحة يف 

اجلدول رقم )6(:

جدول )6( 
معامل �لرتباط بني عزو �لعجز �ملتعلم وبعدي توجهات �لهدف �لأد�ء/�إقد�م،  و�لأد�ء/ �إحجام

عزو العجز املتعلم
م�صتوى الداللةمعامل االرتباط

0٬4590٬001توجهات الهدف االأداء/ اإحجام
0٬5060٬001توجهات الهدف االأداء/ اإحجام

و يت�صح من اجلدول رقم )6(  اأن عالقة العجز املتعلم بتوجهات الهدف االأداء/االإقدام 
دالة اح�صائيًا، وكذلك كانت العالقة دالة اإح�صائيا بني عزو العجز املتعلم وتوجهات الهدف 

االأداء/ االإحجام.

ثانياً: مناق�شة النتائج

1- مناق�ص���ة النتيج���ة االأوىل: ات�صح من النتائج اأن الفر����ص االأول مل يتحقق حيث كانت 
النتيج���ة وجود عالقة ارتباطية  دالة اإح�صائيًا ب���ني العجز املتعلم وتوجهات الهدف 
ل���دى عينة م���ن طالبات اجلامعة؛ وكانت هذه العالقة دال���ة مما يدل على اأن العجز 
  Brett and Walle املتعلم يوؤثر يف توجهات الهدف، وهذا ما اأكدته درا�صة برت ووال
حي���ث اأ�صارت هذه الدرا�ص���ة اإىل اأن توجهات الهدف توؤثر يف اأ�صل���وب العزو ال�صببي 
للنجاح والف�صل االأكادميي وبذل اجلهد واإجناز املهمة لدى الطالب نقاًل من )اأحمد، 
2003:68(.  ولك���ن هل هذه العالقة �صتوؤث���ر على توجهات الهدف باأبعادها املختلفة 

اإقدامًا وواإحجامًا هذا ما �صتو�صحه نتائج الفر�ص الثاين والثالث.

مناق�ص���ة النتيج���ة الثاني���ة : اأظه���رت النتائج للفر����ص الثاين حتق���ق الفر�ص بعدم   -2
وج���ود عالقة دالة مع توجهات الهدف االإتقان/ اإق���دام، واالأداء/ اإقدام، وذلك الأن 
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االأف���راد ذوو توج���ه اله���دف االإتق���ان اأو االأداء ) التعلم اأو الدرج���ة(  كما يرى ذلك 
ب���رت و وول Brett & Walle  يقوم���ون بتكوي���ن نظريات �صمني���ة خمتلفة عن العزو 
ال�صبب���ي للنجاح والف�صل االأكادميي؛ فذوو توج���ه االأداء)الدرجة( مييلون اإىل تكوين 
نظري���ة وجودي���ة Entity theory عن قدراتهم، فهم  يرون اأن القدرة ثابتة وال ميكن 
التحكم فيها، ويف املقابل فاإن االأفراد ذوي توجه االإتقان)التعلم( مييلون اإىل تكوين 
نظري���ة منائي���ة Incremental theory ع���ن قدراتهم، حيث يرى ه���وؤالء اأن القدرة 
قابل���ة للتعديل، وميكن تنميتها عن بذل اجلهد، ففي حالة توجه التعلم، يعتقد الفرد 
ب���اأن بذل اجلهد يوؤدي اإىل النجاح، فريى اجله���د و�صيلة لتن�صيط القدرة على اإجناز 
املهام، وا�صرتاتيجية لتنمي���ة القدرة املطلوبة  للتفوق يف املهمة امل�صتقبلية. ويف حالة 
توج���ه الدرجة) االأداء( يعتقد الفرد اأن اجلهد املرتفع دليل انخفا�ص القدرة، فريى 
اأن الف���رد املرتف���ع يف القدرة ال يحت���اج اإىل بذل جهد كبري الإجن���از املهمة يف درا�صة 

)اأحمد، 2003 :43(. 

3-  مناق�ص���ة النتيج���ة الثالثة: تو�صل���ت النتائج اإىل اأن الفر����ص الثالث  مل يتحقق حيث 
اأظه���رت النتائج وج���ود عالقة ارتباطية دالة بني توجهات اله���دف االإتقان واالأداء/ 
اإحج���ام، وهذا يف�صر العالق���ة الرتابطية بني عزو العجز املتعل���م وتوجهات الهدف، 
حي���ث اإن هذه العالقة دالة بني توجهات الهدف )االإحج���ام ( لكال البعدين االإتقان 
واالأداء، مم���ا ي���دل عل���ى اأن الف���رد الذي لدي���ه عجز مرتب���ط بتوجه ه���دف االأداء 
)االإحج���ام(، حيث يظه���ر توجهًا نحو حتقي���ق احلد االأدنى م���ن االأداء الذي يحقق 
النج���اح يف اأدن���ى م�صتوياته  وال يحقق التعلم، اأي يكون تركي���زه على النتيجة فقط ؛ 
وه���ذا ما اأكدته درا�صة )اأحم���د، 2003( اأن الطالب املرتفع يف توجه )التعلم( يكون 
لدي���ه درجة عالية م���ن املثابرة على امله���ام ال�صعبة ويحاول فهم امله���ام املكلف بها 
والو�ص���ول اإىل م�صتوى االإتقان، ولديه اعتقاد ق���وي باأن النجاح ياأتي بعد بذل اجلهد 
وبالت���ايل يكون حت�صيله االأكادمي���ي مرتفع عن الطالب املنخف����ص يف توجه التعلم، 
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بينم���ا الطالب املرتفع يف توج���ه الدرجة يحاول دائمًا احل�ص���ول على درجة مرتفعة 
ويخت���ار املهام التي ي�صتطيع اأن يثبت فيها كفاءته وبالتايل يكون حت�صيله االأكادميي 
مرتفع عن املنخف�ص يف توجه الدرجة، كما اأن توجه هدف )التعلم والدرجة( مفهوم 

يو�صح كيفية تف�صري االأفراد وا�صتجاباتهم ملواقف االإجناز.

وحي���ث اإن النتيجة اأظهرت اأي�صًا ارتباط العجز املتعلم بتوجه هدف االإتقان )االإحجام( 
ف���اإن الفرد الذي لديه  العجز املتعلم يرتب���ط بتوجه هدف االإتقان )االإحجام(  حيث يفرت�ص 
الرتكي���ز  ال�صديد على عدم اخلطاأ والذي يوؤدي بدوره الرتفاع م�صتوى القلق وكذلك انخفا�ص 
م�صت���وى االهتمام والفاعلية الذاتية وهذا ما ذهب اإليه بنرت�ص Pintrich يف درا�صة )ر�صوان، 

 .)210 :2005

مما �صبق من النتائج يت�صح اأن العجز املتعلم مرتبط باأهداف االإتقان واالأداء) التجنب( 
والت���ي تنط���وي على جتنب الف�صل والرغبة يف جتنب اأي موقف ميث���ل تهديدًا لذاته )ح�صانني، 
2008 : 539(. وكال البعدي���ن ميثالن توجها �صلبيًا ينبئ عن نتائج �صلبية وانخفا�ص املتعة يف 
الدرا�ص���ة ؛ ولذلك فاإن اأهداف التجنب لالإتقان واالأداء مرتبطة اإيجابًا بالعجز املتعلم والذي 

يظهر تدين يف الكفاءة الذاتية والنظرة ال�صلبية للذات في�صعى الفرد لتجنب الف�صل .

خامتة �لبحث:
م���ن نتائج الدرا�صة يت�صح عالقة العجز املتعلم بتوجهات الهدف وهذه العالقة دالة عند 
اأبعاد توجهات الهدف االإتقان واالأداء ) التجنب( يف حني اأنها مل تكن دالة عند اأبعاد توجهات 
الهدف االإتقان واالأداء )اإقدام(، وهذا يو�صح اأن الفرد الذي يعاين العجز املتعلم لديه كفاءة 
ذاتي���ة منخف�صة فريى ال�صبي���ل للتخل�ص من نظرت���ه الدونية لنف�صه باتب���اع توجهات الهدف 
التجنبي���ة خوف���ًا من الف�صل وتربيرًا لنف�صه من عدم املق���درة، فرتاه غري مكرتث ببذل اجلهد 
واإمنا ينظر للنتيجة فهي غاية ي�صعى لها دون النظر للو�صيلة امل�صتخدمة فالهدف لديه حتقيق 

النجاح يف اأقل م�صتوياته.
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نتائج �لبحث و تو�سياته:
1- اأظه���رت الدرا�ص���ة وجود ارتباط بني العجز املتعل���م وتوجهات الهدف وهذا يدل على 

تاأثري العجز يف توجهات الهدف للعينة.

2- تو�صلت الدرا�صة اإىل عدم وجود ارتباط بني توجهات الهدف االإتقان واالأداء/اإقدام، بينما 
وجدت الدرا�صة عالقة ارتباطية بني العجز وتوجهات الهدف االإتقان واالأداء/ اإحجام.

3- تو�ص���ي الدرا�صة احلالية باإجراء املزيد من الدرا�صات التي تتناول متغريات الدرا�صة 
احلالية على مراحل التعليم العام.

4-  تو�صي الدرا�صة باإجراء درا�صات مماثلة  على طالب اجلامعة الذكور.

5-  حتث الدرا�صة احلالية على اإجراء درا�صات مرتبطة بالعجز املتعلم ومتغريات اأخرى.
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تنويه 

    Sujournal@su.edu.sa تعتمد املجلة الربيد االلكرتوين•	
* يف اإ�صتالم البحوث وحتكيمها والتوا�صل بني الباحث واملحكمني.

* لالإ�صتف�صار واإبداء الراأي والتوا�صل مع اإدارة املجلة.
يف العدد االأول من املجلة مت ن�صر بحث للباحثة اأ�صماء بنت عبداهلل الداود، وهذا البحث  •	
ُم�صتلنّ من ر�صالة الباحثة للماج�صتري بعنوان )درجة تطبيق معايري االعتماد االأكادميي يف 
كلية املجتمع بحرميالء من وجهة نظر اأع�صاء هيئة التدري�ص( والتي اأُجيزت يوم الثالثاء 
بتاري���خ 1433/6/17ه�.  يف ق�ص���م االإدارة والتخطيط الرتبوي بكلي���ة العلوم االجتماعية 
يف جامع���ة االإمام حممد بن �صعود االإ�صالمية . حتت اإ�صراف الدكتور: عبداهلل بن حممد 

الوزرة، اال�صتاذ امل�صاعد يف ق�صم االإدارة والتخطيط الرتبوي.
ي���رد اإدارة التحرير باملجلة الكثري م���ن االإ�صتف�صارات عن طريقة كتاب���ة البحوث العلمية  •	
وح���ول منهجي���ة الن�صر ورغبته���م يف االإطالع على االأع���داد ال�صابقة، لذا نهي���ب بال�صادة 

الباحثني االإطالع على تلك املعلومات من خالل الرابط:
http://www.su.edu.sa

اإن اإدارة التحري���ر باملجل���ة حري�صة جدا علي اإ�صتقبال و اإنه���اء كافة االإجراءات اخلا�صة  •	
باالإبح���اث العلمي���ة الواردة للمجلة ب�صرع���ة و حيادية كاملة. ولذا وج���ب التنويه ب�صرورة 
اإلت���زام االأبح���اث املتقدمة للمجلة مبنهجي���ة الن�صر و املعايري املختلف���ة و لن يتم اإ�صتقبال 

االأبحاث املخالفة اإال بعد االإلتزم التام بذلك.




