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ملخ�ص الدرا�سة
هدف ��ت هذه الدرا�سة �إىل حتديد �أهم امل�شكالت الأكادميي ��ة واالقت�صادية والنف�سية التي تواجه الطلبة
ال�سعودي�ي�ن املبتعثني يف معه ��د  )Associates in Cultural Exchang ( A.C.Eالتابع جلامعة �سياتل
با�سفي ��ك مبدين ��ة �سياتل بالواليات املتح ��دة الأمريكية يف �أواخر عام 2012م ،وق ��د تكونت عينة الدرا�سة من
(  ) 60طالب ��ا وطالب ��ة ،و مت ا�ستخدام املنه ��ج الو�صفي واال�ستبانه جلمع املعلوم ��ات والتي مت اختبار �صدقها
وثباته ��ا ولتحلي ��ل نتائج الدرا�سة مت ا�ستخ ��دام الأ�ساليب الإح�صائي ��ة التالية  :التك ��رارات والن�سب املئوية ٬
واملتو�سط ��ات احل�سابية  ٬واالنحراف ��ات املعياري ��ة( ،)T-testوحتليل التباين الأح ��ادي (ONE-WAY-
 )ANOVAللمقارن ��ة ب�ي�ن املتو�سط ��ات احل�سابية ال�ستجابات عين ��ة الدرا�سة تبع ًا ملتغ�ي�ري العمر ومرحلة
االبتع ��اث ،وق ��د �أظهرت نتائ ��ج الدرا�سة �أن �أهم امل�ش ��كالت التي تواجه الطلبة ال�سعودي�ي�ن املبتعثني يف معهد
اللغة االجنليزية  A.C.Eهي امل�شكالت الأكادميية يليها امل�شكالت االقت�صادية ثم امل�شكالت النف�سية .بينما
�أظه ��رت النتائ ��ج �أن �أعلى درجة للم�شكالت التي تواجه الطلب ��ة املبتعثني متثلت يف �إيقاف ال�صرف املايل عن
بع� ��ض الطلب ��ة دون �إ�شعار م�سبق من امللحقية يف بع�ض الأحيان ،وع ��دم مراعاة بع�ض الطالب لآداب ال�سلوك
الع ��ام ،و�صعوبة تو�صي ��ل بع�ض املدر�سني للمعلومات الدرا�سية ،كما �أظه ��رت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق
ذات دالل ��ة �إح�صائي ��ة تعزى ملتغريات الدرا�سة الثالث ��ة  :اجلن�س ( ذكرـ �أنثى ) ،العم ��ر ،املرحلة املبتعث لها
الطلبة ،وا�ستنادا على ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج �أو�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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د�.إبراهيم عبدالرحمن حممد احل�ضيبي

املقدمـــة

ال زال ��ت م�س�ي�رة التعلي ��م يف اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودية ت�شه ��د قفزات هائل ��ة ،تواكب
م�ستج ��دات الع�صر ،وتقدم علومه  .ومل يدخ ��ر قادة الأمريف بالدنا منذ ع�صر امل�ؤ�س�س امللك
عبدالعزي ��ز (رحمه اهلل) حتى ع�صر خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
�أي جه ��د ملتابع ��ة حرك ��ة تط ��ور التعليم يف كاف ��ة قطاعات ومراح ��ل التعليم املتع ��ددة ،ف�شمل
االهتم ��ام بالتعليم جميع ط�ل�اب وطالبات التعليم العام على حد �س ��واء ،وتعليم الكبار وذوي
االحتياج ��ات اخلا�صة ،ورعاية املوهوب�ي�ن والتدريب املهني والتعليم الع ��ايل بفروعه املتعددة
وتخ�ص�صاته الدقيقة (.الغامدي)2001 ،
وحر�ص ًا على التزود من العلوم النافعة واحلديثة لدفع عجلة التنمية ال�شاملة وامل�ستدامة
يف اململك ��ة ،وحلاجة �سوق العمل ملثل هذه التخ�ص�صات �ص ��در �أمر خادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز رقم  /5387م ب يف تاريخ  1426/4/26هـ ب�إطالق برنامج خادم
احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي ويتكون الربنامج من خم�س مراحل (املو�سى)2009 ،
ومتت درا�سة الربنامج بعد ا�ستكمال املرحلة اخلام�سة وانتهت باملوافقة على ا�ستمراره خم�س
�سن ��وات �أخرى وذل ��ك لفتح باب االبتعاث اخلارجي �إىل ال ��دول الغربية وال�شرقية ممن لديها
مداخل التقنية احلديثة ومن �أهمها بطبيعة احلال الواليات املتحدة الأمريكية.
وت�ش ��كل الواليات املتحدة الأمريكية بالن�سبة لعدد كثري من الطالب ال�سعوديني الراغبني
يف االبتعاث لدرا�سة اللغة االجنليزية �أو للح�صول على درجة البكالوريو�س �أو لإكمال درا�ستهم
العلي ��ا هدف� � ًا ي�سع ��ون لتحقيقه  ,وي�شجعهم على ذل ��ك توفر التخ�ص�ص ��ات املطلوبة يف جمال
درا�سته ��م وج ��ودة التعلي ��م يف غالبية جامعاته ��ا وتوفر البيئ ��ة التعليمية املالئم ��ة للتح�صيل
العلم ��ي والدرا�سي منذ زمن بعيد (كارل ،)1960 ،ولكون الباحث در�س ملدة تزيد عن عام يف
معه ��د اللغة االجنليزية  A.C.Eالتاب ��ع جلامعة �سياتل با�سفيك فقد ت�شكلت لديه العديد من
امل�شكالت التي تواجه الطلبة ال�سعوديني املبتعثني يف �أمريكا وال�سيما يف معهد اللغة املذكور .
وملحاولة الوقوف على هذه امل�شكالت ب�أ�سلوب علمي انبثقت لدى الباحث م�شكلة الدرا�سة،
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ال�سيما و�أنها من الدرا�سات القالئل جد ًا التي تتعر�ض ملثل هذه امل�شكالت �إذ مل يجد الباحث
�أي درا�س ��ات كتب ��ت عن هذه امل�شكالت من خالل بحثه يف قواع ��د املعلومات ومراكز البحوث
مم ��ا ي�ضفي على ه ��ذه الدرا�سة �أهمية كربى وبخا�ص ��ة �أنها تتمحور ح ��ول �شريحة مهمة من
�شباب الوطن اغرتبوا عن الوطن لأجل الوطن .
م�شكلة الدرا�سة :

بالنظ ��ر �إىل �أعم ��ار الطلبة ال�سعوديني املبتعثني يالح ��ظ �أن �أعمارهم تبد�أ من �سن -18
�30سنة وال�شك �أن هذه املرحلة تدخل �ضمن الفرتة العمرية امل�سماة مبرحلة املراهقة املت�أخرة
والت ��ي تتميزباالعتدال والهدوء الن�سب ��ي ،واالبتعاد عن العنف والتوت ��رات االنفعالية احلادة،
وتواف ��ر اخل�ب�رات يف حياة املراهق (الري�س ��ي )2007 ،ولذا ف�إن من الأهمي ��ة مبكان الوقوف
عل ��ى �أهم امل�شكالت الأكادميية واالقت�صادية والنف�سي ��ة التي تواجه الطالب املبتعث ومن هنا
حتددت م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال التايل :
ما امل�ش ��كالت الأكادميية واالقت�صادية والنف�سية التي تواجه الطلبة ال�سعوديني املبتعثني يف
معهد اللغة االجنليزية (  )A.C.Eالتابع جلامعة �سياتل با�سفيك بالواليات املتحدة الأمريكية ؟
�أ�سئلة الدرا�سة :

يتفرع من �س�ؤال الدرا�سة الرئي�س الأ�سئلة الفرعية التالية :
 -1م ��ا �أكرث امل�شكالت التي تواجه الطلبة ال�سعوديني املبتعثني يف معهد اللغة االجنليزية
( )A.C.Eوفق املحاور التالية ( الأكادميي  ,االقت�صادي  ,والنف�سي ) .
 -2ما �أكرث امل�شكالت الأكادميية التي تواجه الطلبة ال�سعوديني املبتعثني يف معهد اللغة
( ) A.C.E؟
 -3ما �أكرث امل�شكالت االقت�صادية التي تواجه الطلبة ال�سعوديني املبتعثني يف معهد اللغة
( ) A.C.E؟
 -4م ��ا �أكرث امل�شكالت النف�سية الت ��ي تواجه الطلبة ال�سعودي�ي�ن املبتعثني يف معهد اللغة
( ) A.C.E؟
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 -5ه ��ل توجد ف ��روق ذات داللة �إح�صائية ب�ي�ن متو�سطات درج ��ات الطلبة ال�سعوديني
املبتعث�ي�ن عل ��ى �أداة الدرا�سة تعزى للمتغ�ي�رات التالية  :اجلن�س ( ذك ��ر� -أنثى )،
العمر ،املرحلة املبتعث لها الطلبة ؟
�أهداف الدرا�سة :

 -1التع ��رف على �أك�ث�ر امل�شكالت التي تواج ��ه الطلبة ال�سعوديني املبتعث�ي�ن يف الواليات
املتحدة الأمريكية .
 -2حتدي ��د �أك�ث�ر امل�ش ��كالت التي تواج ��ه الطلب ��ة ال�سعودي�ي�ن املبتعثني يف معه ��د اللغة
( )A.C.Eالتابع جلامعة �سياتل با�سفيك .
 -3معرف ��ة ت�أثري بع�ض املتغ�ي�رات مثل  :اجلن�س ،والعمر ،واملرحل ��ة املبتعث لها الطالب
�أو الطالب ��ة على ا�ستجابات �أفراد العينة حول �أكرث امل�شكالت التي تواجههم يف بالد
االبتعاث .
�أهمية الدرا�سة :

تنبع �أهمية الدرا�سة من جوانب متعددة �أهمها :
 -1الفئ ��ة امل�ستهدفة للدرا�سة  :والتي متث ��ل فئة الطالب ال�سعوديني املبتعثني والطالبات
ال�سعودي ��ات املبتعثات للدرا�سة يف معهد اللغة االجنليزية (  ) A.C.Eالتابع جلامعة
�سيات ��ل با�سفي ��ك يف الوالي ��ات املتحدة الأمريكي ��ة والذين ي�ؤمل منه ��م بعد عودتهم
للوط ��ن امل�ساهم ��ة مع زمالئه ��م الآخرين يف النهو� ��ض بالتنمية ال�شامل ��ة يف اململكة
العربي ��ة ال�سعودية ،ولذا ف�إن التعرف على واقعه ��م الدرا�سي واالقت�صادي والنف�سي
خ�ل�ال ف�ت�رة درا�ستهم يف اخل ��ارج وحتديد امل�ش ��كالت التي تعرت�ضه ��م يف تقدمهم
الدرا�سي يعترب من الأهمية مبكان حلل م�شكالتهم .
�	-2إن حتدي ��د �أك�ث�ر امل�ش ��كالت التي تواج ��ه الط�ل�اب ال�سعوديني املبتعث�ي�ن والطالبات
ال�سعودي ��ات يف معهد اللغ ��ة االجنليزية (  )A.C.Eي�ساهم ب�ش ��كل كبري يف التعرف
على امل�شكالت التي تواجه الطلبة ال�سعوديني املبتعثني يف مدن �أمريكية �أخرى .
�	-3إن حتدي ��د �أكرث امل�ش ��كالت التي تواجه الطلبة ال�سعودي�ي�ن املبتعثني ي�ساعد يف و�ضع
جملة جامعة �شقراء – العدد الثاين جمادي الآخر 1435هـ � -أبريل 2014م

17

امل�شكالت التي تواجه الطلبة ال�سعوديني املبتعثني يف الواليات املتحدة الأمريكية

الربام ��ج التدريبية امل�سان ��دة يف اللقاءات التي تو�ضع للطلب ��ة ال�سعوديني املر�شحني
لالبتعاث اخلارجي .
 -4ي�أمل الباحث �أن ت�ساهم هذه الدرا�سة يف م�ساعدة امل�س�ؤولني عن االبتعاث اخلارجي
باالط�ل�اع عل ��ى الأو�ض ��اع احلالية للطلب ��ة ال�سعودي�ي�ن املبتعثني يف �أمري ��كا ومن ثم
م�ساعدتهم على جتاوز جميع ال�صعوبات التي تعرت�ضهم .

حدود الدرا�سة :

 -1احلدود املو�ضوعية  :امل�شكالت الأكادميية واالقت�صادية والنف�سية.
 -2احل ��دود املكانية  :معهد اللغة االجنليزية (  )A.C.Eالتابع جلامعة �سياتل با�سفيك
بالواليات املتحدة الأمريكية .
 -3احلدود الب�شرية  :وت�شمل جميع الطالب ال�سعوديني املبتعثني والطالبات ال�سعوديات
املبتعث ��ات للدرا�س ��ة يف معهد اللغ ��ة االجنليزي ��ة (  ) A.C.Eالتاب ��ع جلامعة �سياتل
با�سفيك ب�أمريكا .
 -4احلدود الزمانية  :من 2012/10/1م �إىل 2012/12/1م .

م�صطلحات الدرا�سة :

 -١امل�ش ��كالت  :ه ��ي جم ��ع م�شكل ��ة ،ولغوي ًا التبا� ��س الأمر ،وتع ��رف ب�أنه ��ا كل ما يواجه
الأ�شخا� ��ص من مواقف و�صعوبات وعقبات تقل ��ل من فاعليتهم و�إنتاجهم ومن درجة
تكيفه ��م ال�شخ�ص ��ي واالجتماعي مم ��ا ي�ستدعي حلها (ال�شيب ��اين )١٩٩٣ ،ويق�صد
بامل�شكالت يف هذه الدرا�س ��ة ال�صعوبات التي تعرت�ض الطالب املبتعثني للدرا�سة يف
�أمريكا وفق مايلي :
 -1امل�ش ��كالت الأكادميي ��ة  :كل ما يعرت�ض الطلبة من م�ش ��كالت درا�سية ومنها� :ضعف
الإمل ��ام باللغ ��ة االجنليزي ��ة ،وع ��دم ا�ست ��ذكار الدرو�س �أو ًال ب� ��أول ،و�صعوب ��ة اختيار
التخ�ص�ص املنا�سب يف اجلامعة .
 -2امل�ش ��كالت االقت�صادي ��ة  :ومنه ��ا ارتف ��اع �أ�سعار الكت ��ب الدرا�سية ونفق ��ات املعي�شة
وامل�ستوى املادي للأ�سرة ،وال�شعور باحلرمان من �شراء بع�ض االحتياجات ال�ضرورية
ب�سبب العجز املايل .
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 -3امل�شكالت النف�سية  :ومنها اخلوف من عدم موا�صلة الدرا�سة والعودة للوطن ،والقلق
من عدم احل�صول على وظيفة يف امل�ستقبل وال�شعور ب�ضعف الثقة بالنف�س.
 -4معهد اللغة االجنليزية (  )A.C.Eويعني :
A.C.E : Associates in Cultural Exchange. Language Institute at
Seattle Pacific University.

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

الإطار النظري :

�أو ًال  :تاريخ االبتعاث اخلارجي يف اململكة العربية ال�سعودية :

يع ��ود تاريخ االبتع ��اث اخلارجي يف اململكة العربية ال�سعودي ��ة �إىل تاريخ مبكر ،ففي عام
1926م وافق امللك عبدالعزيز ( رحمه اهلل تعاىل ) على م�شروع البعثات اخلارجية ،ف�أوفدت
احلكوم ��ة �أول بعثة تعليمية �إىل م�صر تنفيذا لقرار جمل�س ال�شورى رقم  33يف جمادى الأوىل
ع ��ام 1346ه� �ـ ،ويف عام 1928م �أر�سل ��ت بعثة عاجلة �إىل لندن مكونة م ��ن ثالثة موظفني من
بري ��د مكة املكرم ��ة للتدريب عل ��ى �إن�شاء و�إدارة االت�ص ��االت الال�سلكية،ويف ع ��ام 1934م مت
�إر�س ��ال ع�شرة ط�ل�اب من ال�سعودية لدرا�س ��ة الطريان يف ايطاليا ،ثم ت ��واىل �إر�سال البعثات
�إىل �أوروب ��ا و�أمريكا وال�سيما بعد ظه ��ور النفط يف اململكة ،وقد �أمر امللك عبدالعزيز بت�أ�سي�س
مدر�س ��ة حت�ض�ي�ر البعثات ع ��ام 1935م ومنها انطلق ��ت البعثات ال�سعودي ��ة �إىل كافة البلدان
(الوزرة1423 ،هـ ).
�إال �أن احل ��دث الأك�ب�ر يف تاري ��خ االبتعاث يف اململك ��ة العربية ال�سعودي ��ة متثل يف �إطالق
برنامج خادم احلرمني ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي والذي يهدف �إىل حتقيق نوعية متميزة
من خمرجات التعليم العايل العاملية يف تخ�ص�صات يحتاجها الوطن يف مراحل البكالوريو�س
واملاج�ستري والدكتوراه والزماالت الطبية (العوهلي)2009 ،
وبهذا ميكن القول �أن االبتعاث اخلارجي ميثل ركيزة �أ�سا�سية من ركائز التنمية للمملكة
العربية ال�سعودية ،و�أنه مطلب �أ�سا�سي �سعت للتخطيط له وتنفيذه منذ ت�أ�سي�سها .
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ثاني ًا  :مراحل االبتعاث اخلارجي:

ميك ��ن تق�سيم املراح ��ل التي �سارت عليها عملي ��ة االبتعاث اخلارج ��ي يف اململكة العربية
ال�سعودية �إىل �أربع مراحل مهمة وهي :
املرحلة الأوىل  :ويف هذه املرحلة كان االبتعاث مق�صور ًا على الدول العربية والإ�سالمية،
حيث كان الرتكيز فيها على تخ�ص�صات العلوم ال�شرعية واللغة العربية ،وقد اقت�صر االبتعاث
يف ه ��ذه املرحلة على درج ��ة البكالوريو�س ،ب�سب ��ب احلاجة امللحة للك ��وادر الب�شرية املتعلمة،
ف�ض ًال عن ندرة م�ؤ�س�سات التعليم العايل املحلية.
املرحل ��ة الثانية  :وقد بد�أت هذه املرحلة مع تطبي ��ق التنمية اخلم�سية الثانية عام 1395
ه� �ـ (1975م) ،واملالحظ �أنه يف هذه املرحلة مت التو�س ��ع يف االبتعاث لي�شمل �أوروبا والواليات
املتحدة الأمريكية ،بالإ�ضافة على بع�ض الدول العربية والإ�سالمية ،كما �شمل االبتعاث يف هذه
الفرتة مرحلة املاج�ست�ي�ر ملوظفي الدولة ،وملرحلتي املاج�ست�ي�ر والدكتوراه ملعيدي اجلامعات
وم�ؤ�س�سات التعليم الأخرى .
املرحل ��ة الثالث ��ة  :وفيها مت تنظيم االبتعاث وتر�شيده ب�ش ��كل �أكرب ،ليقت�صر على مراحل
الدرا�س ��ات العليا مع ا�ستمرار التو�سع فيه للجامع ��ات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل ،وقد نتج عن
هذا التنظيم تناق�ص �أعداد الطالب املبتعثني يف هذه املرحلة ( .الدواد1416 ،هـ ) .
املرحل ��ة الرابع ��ة  :ب ��د�أت هذه املرحل ��ة عام  1426ه� �ـ ( 2005م) وذل ��ك عندما قررت
حكوم ��ة خادم احلرم�ي�ن ال�شريفني يف اململك ��ة العربية ال�سعودية التو�س ��ع يف االبتعاث جلميع
مراحل التعليم العايل ويف التخ�ص�صات التي يحتاجها �سوق العمل �( .آل طالب. )2009 ،
وقد توالت مراحل االبتعاث اخلارجي يف التتابع عام ًا بعد عام حتى بلغت ت�سع مراحل
يف ع ��ام 1435هـ مما يدل على عمق الر�ؤي ��ة الإ�سرتاتيجية نحو تنفيذ برنامج خادم احلرمني
ال�شريفني لالبتعاث اخلارجي .
20

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

د�.إبراهيم عبدالرحمن حممد احل�ضيبي

�أهمية وفوائد االبتعاث اخلارجي :

�إن املت�أمل لتطور عملية االبتعاث اخلارجي للطالب ال�سعوديني يدرك مدى �أهمية وفوائد
االبتعاث والتي من �أهمها ما يلي :
 -1اكت�ساب املعرف والعلوم احلديثة .
 -2بناء ج�سور بني الثقافات املختلفة .
 -3تنمية املوارد الب�شرية .
 -4التعريف بالوطن وبالر�سالة احل�ضارية للإ�سالم .
 -5دعم برامج التعليم العايل .
 -6االبتعاث ظاهرة ثقافية عاملية (�آل طالب.) 2009 ،
ول ��ذا ف� ��إن اال�ستمرار يف تنفي ��ذ االبتعاث اخلارج ��ي للطالب ال�سعودي�ي�ن �أمر ال بد منه
يف ه ��ذا الع�صر ال�سري ��ع مبتغرياته وتطوراته ،فف ��ي ظل االنفجار املعريف القائ ��م ،والتناف�س
العامل ��ي الكب�ي�ر على امتالك زمام املعرفة ب�شتى �صورها ،مل يع ��د هناك من خيار �سوى زيادة
�أعداد الطالب ال�سعودي�ي�ن املبتعثني للخارج وبخا�صة يف جمال التخ�ص�صات العلمية النادرة
للم�ساهمة الفعالة يف تنفيذ خطط وبرامج التنمية ال�شاملة للوطن .
ثالث ًا � :أهم امل�شكالت التي تواجه الطالب ال�سعوديني املبتعثني:

من الطبيعي �أن يواجه الطالب ال�سعودي املبتعث م�شكلة واحدة �أو عدة م�شكالت تعرت�ض
طريق ��ة ،وتكدر عي�ش ��ه يف غربته ،وتنغ�ص حياته حتى يتجاوزه ��ا �أو يخفف من �شدتها ،ومن
�أهم امل�شكالت التي يواجهها الطالب املبتعث ما يلي :
 -1ال�صعوب ��ات الت ��ي يتعر�ض لها الطالب قبل �سفره م ��ن ناحية االت�صال باجلامعات،
وغالب� � ًا م ��ا يرتك �أم ��ر االت�صال باجلامع ��ة للطالب وجله ��وده الذاتي ��ة ؛ ولذا جتده
م�ستع ��د ًا لاللتحاق ب�أية جامعة تقبله ،واملالحظ بع� ��ض الأحيان �أن �أ�سوء اجلامعات
اخلارجية تكون �أ�سرعها رد ًا .
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 -2ال�صعوب ��ات التي يلقاها املبتعث من ناحية توفر ال�سكن املالئم من حيث قربه من
مقر الدرا�سة� ،أو خلوه من احليوانات� ،أو عدم تعاطي العائلة امل�ست�ضيفة امل�شروبات
الكحولية� ،أو رخ�ص �أ�سعار �إيجار ال�شقق بالن�سبة للطالب املتزوجني .
� -3صعوب ��ة اختيار البحث املنا�سب و�صعوبة موافقة امل�ش ��رف على املو�ضوع الذي يرى
املبتعث حاجة �أمته ودينه وبالده له .
 -4عدم الإملام اجليد باللغة الأجنبية ،تقف حائ ًال يف �أغلب الأحوال دون متكن الطالب
املبتعث من حتقيق التح�صيل العلمي والدرا�سي املنا�سبني( .ال�صباغ.)1978 ،
ويلخ�ص (احل�ضيبي1430 ،هـ) �أهم م�شكالت الطالب املبتعث مبا يلي :
�أو ًال  :م�شكالت التوعية ب�أهمية االبتعاث اخلارجي وفوائده :

يالح ��ظ �أن بع� ��ض الط�ل�اب املتفوق�ي�ن يف املرحل ��ة الثانوي ��ة ال يدركون �أهمي ��ة االبتعاث
اخلارج ��ي لدرا�سة التخ�ص�ص ��ات الدقيقة النادرة ،ويظنون �أن درا�سته ��ا قد تكون متوفرة يف
اململكة العربية ال�سعودية ،كما �أن بع�ض �أ�سر و�أقارب ه�ؤالء الطالب قد ال يدركون �أي�ض ًا �أهمية
االبتعاث اخلارجي لوطنهم ،وكيف ينعك�س ذلك على م�ستقبل ابنهم امل�شرق ،وم�ستقبل دولتهم
الواعد ،وعلى �أمتهم الإ�سالمية عموم ًا  ..وهذا مما يدعو �إىل القول �أن جانب توعية الطالب يف
املرحل ��ة الثانوية �أو يف مرحلة الدرا�سات العليا جانب غري مقبول بالدرجة الكافية ،وهذا مما
ينبغ ��ي على اجلهات ذات العالقة القيام بتفعيله واالهتم ��ام به عن طريق الزيارات امل�ستمرة
للمدار� ��س الثانوية واجلامع ��ات وتوعية الطالب ب�أهمية االبتع ��اث اخلارجي يف التخ�ص�صات
الدقيقة� ،أوعن طريق الكتيبات التثقيفية ،والربو�شورات واملطويات الهادفة
ثاني ًا  :م�شكالت �إقناع الأهل باالبتعاث اخلارجي للدرا�سة :

هن ��اك ط�ل�اب متفوق ��ون يف املرحل ��ة الثانوي ��ة ،ويطمح ��ون يف �إكم ��ال درا�سته ��م يف
اخل ��ارج ،ولك ��ن تقابله ��م عقبة ك�ؤود م ��ن وجهة نظره ��م ،وه ��ي م�شكلة رف�ض الأه ��ل لفكرة
االبتع ��اث اخلارج ��ي نهائي� � ًا ؛ خلوفه ��م عل ��ى ابنه ��م م ��ن االنح ��راف الأخالق ��ي والدين ��ي.
ثالث ًا :م�شكالت القبول يف االبتعاث اخلارجي:
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تكم ��ن هذه امل�شكلة يف �إجراءات القبول املعتربة يف ال ��وزارة ،وما يرافقها من معايري قد
ال ينطب ��ق بع�ضها على الطال ��ب الراغب يف االبتعاث اخلارجي ،مما ي�سب ��ب له �صدمة نف�سية
عنيف ��ة ،وخ�صو�ص� � ًا �إذا ر�أى زم�ل�اءه الآخرين يجهزون حقائ ��ب ال�سفر ا�ستع ��داد ًا للمغادرة
للدرا�سة يف اخلارج.
رابع ًا  :م�شكالت �إجراءات ال�سفر:

يع ��اين الطال ��ب املقب ��ول لالبتع ��اث اخلارجي م�ش ��كالت عدي ��دة يف اال�ستع ��داد لل�سفر
واملتمثلة يف ا�ستكمال �إنهاء �إجراءات االبتعاث يف الوزارة ،وا�ستخراج جواز ال�سفر �أو جتديده
وا�ستخراج الت�أ�شرية من ال�سفارة ،و�شراء املالب�س ،وقراءة بع�ض املعلومات عن بلد الدرا�سة .
خام�س ًا  :م�شكالت ال�سفر:

يك ��ون ال�سف ��ر دوم ًا بالطائرة �إىل �أي بلد من ب�ل�اد االبتعاث،وتتفاوت الدول يف البعد عن
الريا�ض �أوجدة� ،أوالدمام ،فمث ًال الواليات املتحدة الأمريكية وكندا وا�سرتاليا حتتاج �إىل وقت
طوي ��ل للبقاء يف الطائرة �أثناء ال�سفر ناهيك عن حمط ��ات التوقف املتكرر يف بع�ض البلدان،
وميك ��ن ت�صور ه ��ذا الوقت الهائل الذي يدفع يف كل مرة يعود فيه ��ا املبتعث �إىل بلده للزيارة،
و حجم املعاناة التي يتكبدها الطالب يف ال�سفر وخ�صو�ص ًا �إذا ما كان معه زوجة و�أطفال .
�ساد�س ًا  :م�شكالت ال�سكن:

يف بل ��د الدرا�سة يف اخلارج م ��ن الأف�ضل للطالب �أن ال ي�سكن م ��ع عائلة لديها حيوانات،
�أو يتناول ��ون امل�أك ��والت وامل�شروب ��ات املحرمة يف ديننا لي�ل ً�ا ونهار ًا ب ��دون حياء،ولو قدر عليه
ال�سك ��ن مع مثل ه� ��ؤالء فعليه تنبي ��ه العائلة على �ض ��رورة جتنيبه هذه امل�أك ��والت وامل�شروبات
وم�شتقاتها يف طعامه ،مع اال�ستمرار دائم ًا يف تو�ضيح ذلك للعائلة وال يكتفي مبرة واحدة فقط
ومن مزايا ال�سكن املنا�سب للطالب املبتعث �أن يكون قريب ًا من مقر درا�سته ،وبجانب املحالت
التجارية ،واملكتبات ،والبحر �إن ت�سنى له ذلك.
�سابع ًا  :م�شكالت اللغة:

�س ��وف تواجه الطالب املبتعث يف بداية و�صوله �إىل بلد االبتعاث م�شكلة اللغة ،وخ�صو�ص ًا
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يف ال�شهور الأوىل من و�صوله ،ال�سيما �إذا كانت لغته الإجنليزية �ضعيفة للغاية ،لكنه مع مرور
الأي ��ام �سيج ��د الطالب نف�سه ،وق ��د �أمل ببع�ض عمومي ��ات اللغة ،و�صار ي�ستطي ��ع �إجناز بع�ض
�أعماله .وعلى الطالب املبتعث �أن يعرف �أن اللغة ت�أتي تدريجي ًا ،ولذا ال يي�أ�س من حاله ،وليثق
�أن ��ه �س ��وف يتعلمها� ،إذا ما حر� ��ص الطالب املبتعث على املواظبة يف ح�ض ��ور الدرو�س يف مقر
درا�سته ،وت�أدية الواجبات املنزلية يف حينها ،والإ�صغاء اجليد والتزام الأدب يف قاعة الدر�س،
والتح ��دث م ��ع الآخرين بدون خوف �أو خجل ،وعدم الرتدد يف ال�س� ��ؤال عن كل ما يواجهه من
عقبات يف تعلم اللغة.
ثامن ًا :امل�شكالت املالية:

ت ��كاد تكون هذه امل�شكلة من �أهم امل�شكالت الت ��ي تواجه الطلبة املبتعثني لأن الطالب
املبتع ��ث ينف ��ق يف بالد الدرا�س ��ة م�صروف ًا مرتفع� � ًا ال�سيما �إذا ما كان مع ��ه عائلته ،وقد
ال تكفي ��ه املكاف�أة ال�شهري ��ة ،في�ضطر �إىل اال�ستعانة بالأهل حل ��ل �أزماته املالية ،ويف هذه
احلال ��ة عل ��ى الطالب املبتعث �أن يفطن له ��ذا الأمر ويح�سب له �أل ��ف ح�ساب ،ويحاول �أن
ي ��وازن بني امل�صروف ��ات والإيرادات وذلك نظ ��ر ًا الرتفاع الأ�سعار و�إ�ضاف ��ات ال�ضرائب،
ولت�ستمر حياته الدرا�سية براحة وهناء.
تا�سع ًا  :م�شكالت الدرا�سة:

الدرا�سة يف الغرب تت�سم باجلدية ،واحرتام وقت التعليم والتعلم،واالعتماد على املهارات
العقلي ��ة �أكرث م ��ن احلفظ واال�ستظه ��ار ،والطالب الك�س ��ول� ،أو كثري ال�سه ��ر� ،أو غري املبايل،
�سيواج ��ه م�ش ��كالت جمة يف �سبي ��ل التح�صيل الدرا�س ��ي .و�أبرز م�ش ��كالت الدرا�سة تتمثل يف
ع ��دم اختيار التخ�ص�ص املنا�سب وعدم احل�صول على قبول من اجلامعات الأمريكية ب�سهولة
والت�أخري يف رد بع�ض امل�شرفني على ا�ستف�سارات الطالب.
عا�شر ًا  :م�شكالت العالقة مع الآخرين:

تواج ��ه الطالب ه ��ذه امل�شكلة ،وتنغ�ص حيات ��ه ،وذلك يف حالة كونه منطوي� � ًا على حاله،
وال ي�ش ��ارك الآخري ��ن ،فيجد �شعور ًا بالغرب ��ة ومل ًال و �ضيق ًا ،وثق ًال يف م ��رور الأيام ،ومن هنا
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عل ��ى الطالب املبتع ��ث ال�سعي يف تكوين �صداقة مع جمموعة من زمالئ ��ه الطيبني �سواء كانوا
�سعوديني �أومن غريهم.
حادي ع�شر  :امل�شكالت ال�صحية:

ق ��د يتعر� ��ض الطال ��ب يف بداية درا�سته لوعك ��ة �صحية ال �سم ��ح اهلل ناجتة عن اختالف
الظ ��روف املناخي ��ة بني ال�سعودية وب�ل�اد االبتعاث ،ولذا من امل�ستح�س ��ن �أن يح�ضر معه بع�ض
الأدوية ،كالبنادول،و�شراب حمو�ضة املعدة ،وبع�ض �أدوية القولون  .كما على الطالب �أن يكون
حري�ص� � ًا على �صحته يف بلد الدرا�سة فال ي�أكل من املطاع ��م �إال عند ال�ضرورة ،ويبتعد نهائي ًا
ع ��ن الأكالت امل�شبع ��ة بالدهون ،كما عليه �أن يحافظ على نف�س ��ه من انتقال الأمرا�ض املعدية
�إليه.
ثاين ع�شر  :م�شكالت الطق�س :

�أغلب دول االبتعاث ي�سودها الربد القار�ص ،واجلليد ،والأمطار امل�ستمرة ،ويف هذه احلالة
على الطالب املبتعث الت�أهب لهذه امل�شكالت ،والتح�صن منها باملالب�س الثقيلة الدافئة ،والتي
م ��ن امل�ستح�سن �أن يقوم ب�شرائها من ال�سعودية ،نظر ًا الرتفاع �أ�سعار املالب�س يف بلد االبتعاث
ثالث ع�شر  :امل�شكالت الثقافية:
كل ب�ل�اد االبتع ��اث تختلف قيمه ��ا وعاداته ��ا وتقاليدها ع ��ن القيم والع ��ادات والتقاليد
ال�سعودي ��ة ،ول ��ذا على الطال ��ب املبتعث �أن يفطن لذل ��ك وال ين�ساق نح ��و عاداتهم وتقاليدهم
وقيمه ��م ،و يهمل قيمه وعاداته وخا�صة الدينية منه ��ا� ،أو يعجب يف عاداتهم وتقاليدهم حلد
درجة ممار�ستها .
الدرا�سات ال�سابقة :

�أجرى �أل�س ( )Ellis, 1978درا�سة على عينة من الطلبة الأجانب املنتظمني يف الدرا�سة
يف جامع ��ة انديان ��ا يف الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكية ومن بينه ��م طالب من ال�ش ��رق الأو�سط
و�أفريقيا وجنوب �شرق �آ�سيا للتعرف على امل�شاكل التي تواجههم يف خالل درا�ستهم يف �أمريكا
وق ��د �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �أهم م�شكلة تواجههم هي م�شكلة ال�ضعف يف اللغة االجنليزية
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وعدم قدرتهم على التكيف يف البيئة الأمريكية يف ال�سنوات الأوىل من درا�ستهم
وتن ��اول (ال�صباغ )1978 ،يف بحثه ( االبتعاث وخماط ��ره ) والذي كتب للم�ؤمتر العاملي
لتوجي ��ه الدع ��وة و�إعداد الدع ��اة ،والذي عقد يف املدين ��ة املن ��ورة يف 1397 /2/24م املوافق
1977/2/12م ،وم ��ن �أهم �أهدافه درا�سة واقع الطلبة املبتعثني يف الغرب ،وقد تو�صل البحث
�إىل نتائ ��ج عدي ��دة ومن �أهمها  :حتدي ��د بع�ض امل�شكالت التي يواجهه ��ا املبتعثون والتي منها
م�ش ��كالت الط�ل�اب املتعلقة بالقب ��ول باجلامعات العربي ��ة ،وم�شكالت توف ��ر ال�سكن املالئم،
وم�ش ��كالت اختيار التخ�ص�ص املنا�س ��ب ،وم�شكالت الإملام اجليد باللغ ��ة االجنبية ،كما قدم
البح ��ث جمموعة من التو�صيات ومنها  :تعريف الطالب املبتعث بدينه وتزويده بالعلم النافع،
و�ضرورة انتقاء الطالب املراد ابتعاثه ،وتعريف الطالب بامل�شكالت التي �سيواجهها عند ال�سفر
مثل �أنواع الأطعمة والأ�شربه ،مع �ضرورة اقت�صاد االبتعاث على درجة املاج�ستري والدكتوراه .
و�سع ��ت درا�س ��ة ( جم ��از� )1979 ،إىل معرف ��ة طبيع ��ة وحج ��م م�شكالت تكي ��ف الطلبة
ال�سعودي�ي�ن لنظام التعلي ��م و�أمناط الثقافة الأمريكية �أثن ��اء درا�ستهم يف املعاهد واجلامعات
الأمريكي ��ة خالل العام الدرا�سي (1971ـ 1972م ) .وقد مت �إجراء الدرا�سة على عينة تتكون
م ��ن ( )400طالب� � ًا �سعوديا من الذك ��ور كانوا يدر�س ��ون بالواليات املتح ��دة الأمريكية وكانت
الو�سيل ��ة الرئي�سي ��ة يف الدرا�س ��ة ا�ستفتاء وزع عل ��ى �أفراد العينة وقد بلغ جمم ��وع اال�ستبانات
ال ��واردة منه ( ) 345ا�ستبانة .وقد �أثبت ��ت النتائج وجود درجة ارتباط عالية بني عمر الطلبة
وتكيفهم مع احلياة يف الواليات املتحدة الأمريكية فقد كان الطلبة الأ�صغر �سن ًا �أكرث تكيف ًا من
الطلب ��ة الأكرب �سن ًا .كما ثبت وجود درجة ارتباط عالية بني حالة الطلبة االجتماعية وتكيفهم
فالطلب ��ة املتزوج ��ون كانوا �أقل تكيف ًا م ��ن الطلبة غري املتزوجني  .ومل يثب ��ت وجود ارتباط له
دالل ��ة بني م�ست ��وى الدرا�سة وتكيف الطلبة ال�سعوديني يف الوالي ��ات املتحدة الأمريكية� .إال �أنه
ثب ��ت وج ��ود ارتباط كبري بني الوظيفة ال�سابقة والتكيف مع �أمن ��اط الثقافة يف البلد الأجنبي.
فالطلب ��ة الذي ��ن �سبق لهم العمل كانوا �أقل تكيف ًا بدرجة ذات داللة من الطلبة الذين مل ي�سبق
له ��م التوظف قبل احل�ض ��ور �إىل الواليات املتحدة.ومل يثبت وجود ارتب ��اط له داللة بني مكان
الإقامة يف ال�سعودية وتكيف الطلبة ال�سعوديني يف الواليات املتحدة  .بينما ثبت وجود ارتباط
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كب�ي�ر بني حجم املعه ��د الدرا�سي وتكيف الطلبة للحياة يف الوالي ��ات املتحدة  .فالطلبة الذين
يدر�س ��ون يف معاه ��د �صغرية احلجم كانوا �أك�ث�ر تكيف ًا من الطلبة الذي ��ن يدر�سون يف معاهد
كب�ي�رة .كم ��ا ثبت وجود ارتباط �ضئي ��ل بني مدة الإقامة والتكيف للحي ��اة يف الواليات املتحدة
.وثبت وجود درجة ارتباط عالية بني مادة التخ�ص�ص الدرا�سي للطلبة وبني تكيفهم للحياة يف
�أمريكا  .فالطلبة الذين كانوا يدر�سون العلوم الطبيعية والهند�سة كانوا �أكرث تكيف ًا من الطلبة
الذين كانوا يدر�سون العلوم الإن�سانية واالجتماعية .وثبت �أي�ض ًا وجود درجة ارتباط عالية بني
امل�صاع ��ب الدرا�سية وتكيف الطلبة للبيئة اجلديدة  .فالطلبة الذين كانوا يواجهون م�صاعب
درا�سية كبرية كانوا �أقل تكيف ًا بكثري من الطلبة الذين كانت م�صاعبهم الدرا�سية �ضئيلة.
واهتمت درا�سة (ال�شدوخي )1988 ،بتحديد امل�شكالت التي يالقيها الطالب ال�سعوديون
�أثن ��اء مزاولة درا�ستهم يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل بالوالي ��ات املتحدة الأمريكية وات�ضح من
حتلي ��ل بيانات الدرا�سة �أن �أه ��م م�شكلة يف نظر الطالب ال�سعوديني املبتعثني تتعلق بامل�ساعدة
املالي ��ة و�أن اجلن� ��س واحلال ��ة االجتماعية والتفاعل ب�ي�ن عاملي اجلن�س والعم ��ر ال عالقة لها
بامل�ش ��كالت التي يواجهها الطالب ال�سعوديون يف �أمري ��كا و�أن الطالب الأ�صغر �سنا يواجهون
م�ش ��كالت �أكرث من الطالب الأكرب �سن ًا يف ثالث ��ة جماالت هي ال�سجالت املدر�سية وامل�ساعدة
املالية وخدمات التوجيه .
كما اهتم ��ت درا�سة (ال�شطالوي )1990 ،بالتعرف عل ��ى امل�شكالت التي تواجه الطالب
املبتعث�ي�ن للح�صول على درجة الدكتوراه يف الرتبية وما ال�سبيل �إىل حلها وقد طبقت الدرا�سة
يف ع ��ام (  )1990وا�ستخ ��دم الباح ��ث املنهج الو�صفي كم ��ا ا�ستخدم اال�ستبان ��ة ك�أداة جلمع
البيان ��ات من عينة الدرا�س ��ة  .وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل �ض ��رورة بذل املزيد من االهتمام
ب�إع ��داد املبتعث للدرا�سة يف اخلارج �إع ��دادا لغويا �سليما وتقدمي معلومات كافية للمبتعث عن
البلد الذي �سوف ي�سافر �إليه من جميع النواحي الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية والعادات
والتقاليد وظروف املناخ ،والعمل على زيادة مكاف�أة املبتعث لتالئم ظروف املعي�شة يف الغربة .
وركزت درا�سة ( القعيد )1990 ،على امل�شكالت النف�سية واالجتماعية والأكادميية للطلبة
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الأجان ��ب يف امل�ؤ�س�س ��ات التعليمية الغربي ��ة وبق�ضايا التكيف له�ؤالء الطلب ��ة خالل درا�ستهم .
وق ��د ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج التحليل ��ي والذي مت من خالله حتليل لأهم اجلوانب الثقافية
للدرا�سة يف اخلارج  .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج رئي�سية �أهمها � :أن الدرا�سة يف اخلارج
ذات �أث ��ر كب�ي�ر يف �إثراء خربات الطالب الثقافية وتعريفه على ثقافات ال�شعوب الأخرى  .كما
�أن الطالب الذي مير مب�شكالت تكيف اجتماعية ونف�سية وثقافية ت�ؤثر على تعامله مع املجتمع
ال ��ذي ج ��اء �إليه للدرا�س ��ة ،فقد ت�ؤدي �إىل تطوي ��ر م�شاعر �إيجابية جتاه املجتم ��ع �أو ت�ؤدي �إىل
عك� ��س ذل ��ك اعتمادا على نظرة املجتم ��ع وتعامله مع الطالب .كم ��ا �أن االختالف الثقايف بني
الطال ��ب وبني جمتمع بل ��د الدرا�سة له �أثر كبري يف زيادة �أو نق�ص م�شكالت التكيف ،فالطالب
ال ��ذي جاء من ثقافة بعيدة يف فل�سفتها وم�سلماتها الثقافية ونظرتها للكون والإن�سان واحلياة
(كالثقاف ��ة الإ�سالمية) عن الثقاف ��ة الأمريكية ي�شعر ب�صعوبة التكي ��ف وتكون م�شكالت هذا
الطال ��ب �أكرث م ��ن الطالب الذي جاء من الثقاف ��ة الفرن�سية �أو االيطالي ��ة وذلك لقربهما من
الثقافة الأمريكية .كما ي�ؤدي طول �إقامة الطالب يف اخلارج للدرا�سة اىل التخفيف التدريجي
من امل�شكالت االجتماعية والنف�سية التي يتعر�ض لها منذ بداية قدومه .
وك�شف ��ت درا�سة ( �سمور )1993 ،ع ��ن اخل�صائ�ص الذاتية للطلبة الأجانب امل�سجلني يف
جامعة ميت�شجان احلكومية قبل التحاقهم بها وبعده  .و�شملت الدرا�سة الذكور والإناث منهم
وبلدهم الأ�صلي واخت�صا�صاتهم الرئي�سية و�أو�ضاعهم االجتماعية واالقت�صادية والدعم املايل
الذي يتلقونه كما بحثت درجة التكيف االجتماعي من حيث م�شاعر االكتئاب الذي يعانون منه
واحتماالت االنقطاع عن الدرا�سة  .وقد �شملت عينة الدرا�سة ( )62طالب ًا �أجنبي ًا من ال�شرق
الأو�س ��ط و�شمال �أفريقيا (طالب عرب ) وم ��ن �أفريقيا ( طالب غري عرب) ومن �شرق �آ�سيا
م ��ن امل�سجل�ي�ن يف جامعة ميت�شج ��ان احلكومية خالل ف�ص ��ل ال�شت ��اء (  ) 1991وقد تو�صلت
الدرا�س ��ة �إىل عدم وجود عالقة دال ��ة بني اخل�صائ�ص الأ�صلية للطلب ��ة ال�سابقة للت�سجيل يف
اجلامع ��ة واملتغ�ي�رات الأكادميي ��ة �أو التكيف االجتماعي  .وكذلك عدم وج ��ود عالقة دالة بني
اخل�صائ� ��ص الأ�صلية للطلبة والتقدي ��رات الذاتية الحتماالت االنقطاع ع ��ن الدرا�سة  .بينما
�أثبتت نتائج الدرا�سة وجود عالقة دالة بني اخل�صائ�ص الذاتية ال�سابقة للت�سجيل يف اجلامعة
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ودرج ��ة االكتئ ��اب ،ووجود عالقة �سلبية دالة بني التكيف الأكادمي ��ي واحتماالت االنقطاع عن
الدرا�سة ،ووجود عالقة �سلبية دالة بني درجة التفاعل بني جمموعة الطلبة الأنداد واحتماالت
االنقط ��اع عن الدرا�سة  .كما �أكدت نتائ ��ج الدرا�سة عدم وجود عالقة دالة بني درجة التفاعل
م ��ع الكلية والتقدي ��رات الذاتية الحتماالت االنقطاع عن الدرا�سة ،كم ��ا �أظهرت وجود عالقة
�سلبي ��ة دال ��ة بني درجة التفاعل الأكادمي ��ي واالكتئاب ،ووجود عالقة �سلبي ��ة دالة بني م�ستوى
التفاعل بني الأنداد واالكتئاب ،ووجود عالقة �سلبية دالة بني التفاعل يف الكلية واالكتئاب .
بينم ��ا رك ��زت درا�سة (املو�سى ) 2009 ،على املحاور التالي ��ة  :تاريخ االبتعاث اخلارجي
يف اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودية  :نظ ��رة تاريخية ،برنامج خادم احلرم�ي�ن ال�شريفني لالبتعاث
اخلارجي كنموذج لال�ستثمار يف الكفاءات الب�شرية الوطنية دعما للتنمية ال�شاملة يف اململكة،
�أعداد املبتعثني ودول ابتعاثهم ومراحلهم العلمية ،وتخ�ص�صاتهم التخ�ص�صات واملجاالت التي
ت�شجع الوزارة على االلتحاق بها ،والتي تخدم توجهات خطط التنمية يف اململكة ،وملخ�ص عن
احتياجات �سوق العمل ال�سعودي من القوى العاملة وعالقة ذلك بربامج االبتعاث .
و�أج ��رى ميل ��ر ( )Miller, 2009درا�سة بعن ��وان العوامل الثقافية والفردي ��ة التي تدعو
الطال ��ب للقلق �أثن ��اء درا�سته للغة باخل ��ارج والتي مت من خاللها تطبيق نظري ��ة �إدارة القلق
واال�ضط ��راب ونظري ��ة التوا�صل وذلك لأجل التعرف على بع�ض العوامل التي ت�سبب مثل هذا
القل ��ق  .وق ��د مت خالل املرحل ��ة الأوىل من الدرا�س ��ة ا�ستعمال البيانات الكيفي ��ة لتقييم مدى
ا�ستعم ��ال الطال ��ب للتعب�ي�رات اال�صطالحي ��ة يف موطن ��ه ومهاراته يف ك�ش ��ف غمو�ض اجلمل
والف�ت�رة الزمنية الت ��ي يق�ضيها مع الأ�س ��رة امل�ضيفة له باخلارج ومبا يف ذل ��ك مهارته باللغة
حي ��ث ثب ��ت �أنها جميع ًا ت�ؤدي للقل ��ق  .كما مت من خالل املرحلة الثانية م ��ن الدرا�سة الرتكيز
على العوامل الثقافية التي ت�ؤدي للقلق  .وقد �أظهرت النتائج �أن الطالب الذين يعود موطنهم
لثقافات فردية انتابهم قدر �ضئيل من القلق �أثناء درا�ستهم للغة �أجنبية بالف�صول الدرا�سية
وذل ��ك مقارن ��ة ب�أولئك الذين ينتم ��ون لثقافات جماعية  .ويف النهاية ومب ��رور الوقت فقد مت
الك�ش ��ف عن �أن الطالب الذين يعود موطنه ��م لثقافات فردية قد اتبعوا �سلوكيات تقارب نحو
الأفراد الذين ينتمون للثقافات اجلماعية .
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�أم ��ا درا�سة (الداود )2010 ،فقد حددت �أهم امل�شكالت التي تواجه املر�شحني لالبتعاث
اخلارجي قبل التحاقهم بالبعثة  .وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( ) 504مر�شح ومر�شحة من
�أ�ص ��ل ( ) 6510مم ��ن ح�ضروا ملتقى املبتعثني يف كل من الريا�ض وجدة واخلرب وا�ستخدمت
اال�ستبان ��ة جلمع املعلوم ��ات من �أفراد عين ��ة الدرا�سة كما ا�ستخدم املنه ��ج الو�صفي بوا�سطة
 SPSSلتحلي ��ل البيان ��ات وكان م ��ن �أبرز نتائج الدرا�س ��ة فيما يتعلق بامل�ش ��كالت التي تواجه
املر�شح�ي�ن لالبتعاث � :صعوبة احل�صول عل ��ى ت�أ�شرية درا�سية للبلد املر�ش ��ح لالبتعاث �إليها.
وغ�ل�اء املعي�شة يف البلد املر�شح لالبتعاث �إليها.واخلوف م ��ن عدم احل�صول على وظيفة بعد
العودة من البعثة � .أما �أبرز امل�شكالت التي تواجه املر�شحات لالبتعاث فقد متثلت يف  :ت�أخري
ال�سف ��ر ب�سبب الظروف الأ�سرية وغالء املعي�شة يف البل ��د املر�شح لالبتعاث �إليها واخلوف من
عدم وجود وظيفة بعد العودة من البعثة .
وهدفت درا�سة (حمزة� ) 2012 ،إىل التعرف على اجتاهات عينة �سعودية نحو االبتعاث،
م ��ن حي ��ث نقل املعرف ��ة والتكنولوجي ��ا �إىل اململك ��ة العربي ��ة ال�سعودية ،وما م ��دى ت�أثري ذلك
عل ��ى املجتمع ال�سعودي ،م ��ن حيث التكيف مع املجتمع ال�سعودي ،وحري ��ة الفتاة ،والزواج من
الديان ��ات الأخ ��رى ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( ) 400حالة كعينة ا�ستطالعية و () 100
حال ��ة كعينة �أ�سا�سية وقد ا�ستخ ��دم الباحث �أ�سلوب التحليل الإح�صائي الو�صفي وقد تو�صلت
نتائ ��ج الدرا�سة �إىل �أن ( ) %81من عينة الدرا�سة يرون �أن االبتعاث ال ي�ؤثر على �سوء التكيف
مع املجتمع ال�سعودي .
عالقة الدرا�سة احلالية بالدرا�سات ال�سابقة :

تتف ��ق الدرا�س ��ة احلالية مع الدرا�س ��ات ال�سابق ��ة يف التطرق ملو�ضوع االبتع ��اث من �أجل
الدرا�سة يف الواليات املتحدة الأمريكية ،كما تتفق هذه الدرا�سة مع بع�ض الدرا�سات ال�سابقة
فيم ��ا يتعل ��ق بامل�شكالت التي يواجهها الطلبة املبتعثون يف �أمري ��كا ،وتختلف عنها فيما يخ�ص
املجتمع وعينة الدرا�سة .
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�إجراءات الدرا�سة :

منه ��ج الدرا�س ��ة  :مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي والذي « يعتمد على درا�سة الواقع
�أو الظاهرة كما توجد يف الواقـع ويهتم بو�صفـها و�صف ًا دقيق ًا ويعرب عنـها تعبري ًا كيفي ًا �أو تعبري ًا
كمي ًا (عبيدات.)1996 ،
جمتم ��ع الدرا�س ��ة  :يتك ��ون جمتمع الدرا�سة من جمي ��ع الطلبة ال�سعودي�ي�ن املبتعثني يف
معهد اللغة (  )A.C.Eوالبالغ عددهم الإجمايل ( ) 92طالبا وطالبة منهم (  ) 11طالبة
عينة الدرا�سة:

تكون ��ت عين ��ة الدرا�سة من (  ) 60طالبا وطالبة �أي بن�سبة  %65وهم الذين قاموا بتعبئة
ا�ستبان ��ة الدرا�سة و�إعادتها من �أفراد جمتمع الدرا�سة ويو�ضح اجلدول رقم ( )1توزيع عينة
الدرا�سة ح�سب متغري اجلن�س.
جدول رقم ()1
عدد الطالب الذين ا�ستجابوا لأداة الدرا�سة
اجلن�س
ذكر
�أنثى
املجموع

التكرار
49
11
60

الن�سبة املئوية
81.7
18.3
%100

يظهر اجلدول رقم ( � ) 1أن عدد الطالب الذين ا�ستجابوا لأداة الدرا�سة بلغ  %49وبن�سبة
قدرها ( ،) %81.7وبلغ عدد الطالبات الالتي ا�ستجنب لأداة الدرا�سة (  ) 11طالبة وبن�سبة
قدره ��ا (  ) %18.3ويع ��ود ذلك �إىل حر� ��ص الطالبات على �إي�ص ��ال م�شاكلهن للم�س�ؤولني يف
الوزارة .

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

31

امل�شكالت التي تواجه الطلبة ال�سعوديني املبتعثني يف الواليات املتحدة الأمريكية

اجلدول رقم ()2
توزيع عينة الدرا�سة ح�سب متغري عمر املبتعث.
العمر
من(�-18أقل من � ) 23سنة
من (� -23أقل من � )28سنة
من(� )28سنة ف�أكرث
املجموع

التكرار
38
17
5
60

الن�سبة املئوية
63.3
28.3
8.3
%100

يظه ��ر اجل ��دول رقم ( � ) 2أن �أعلى ن�سبة ا�ستجابة من �أف ��راد عينة الدرا�سة وفقا ملتغري
عم ��ر املبتعثمن �أعمارهم ماب�ي�ن (�18إىل �أقل من � 23سنة ) حيث بلغ ��ت ن�سبتهم () %63.3
ويليه ��م يف ذل ��ك الذين �أعمارهم مابني ( � ) 23إىل �أقل م ��ن �28سنة وبن�سبة (  ) %28.3ثم
من �أعمارهم من ( �28سنة ف�أكرث ) .
اجلدول رقم ()3
توزيع عينة الدرا�سة ح�سب متغري املرحلة املبتعث لها.
املرحلة
بكالوريو�س
ماج�ستري
دكتوراه
�أخرى
املجموع

التكرار
39
19
1
1
60

الن�سبة املئوية
%65
%31.6
%1.7
%1.7
%100

يب�ي�ن اجلدول رق ��م ( � ) 3أن ن�سبة الذين �أجابوا على �أداة الدرا�س ��ة وفقا ملتغري املرحلة
املبتع ��ث �إليها الطلبة ال�سعودي�ي�ن يف معهد اللغة بلغت (  ) %65ملرحل ��ة البكالوريو�س وبن�سبة
قدرها ( ) %31.6ملرحلة املاج�ستري .
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�أداة الدرا�سة:

مب ��ا �أن بن ��اء �أداة الدرا�سة جلمع البيان ��ات من �أهم مراحل الإج ��راءات املنهجية يف كل
بح ��ث والت ��ي عن طريق ح�س ��ن اختيارها وت�صميمها ميك ��ن �أن ت�صبح معلوم ��ات البحث على
درج ��ة كب�ي�رة من املو�ضوعي ��ة والدقة وبالتايل تخدم �أه ��داف الدرا�سة وجتيب عل ��ى �أ�سئلتها
املختلف ��ة لذا ق ��رر الباحث ا�ستخدام اال�ستبانة جلمع البيانات الالزم ��ة لهذه الدرا�سة لكونها
الأك�ث�ر مالئمة لتحقيق �أه ��داف الدرا�سة  ٬وذلك لعدم توافر املعلوم ��ات الأ�سا�سية املرتبطة
باملو�ض ��وع كبيانات من�شورة وباعتباره ��ا �أكرث �أدوات البحث ا�ستخدام� � ًا يف مثل هذه البحوث
وع�ل�اوة على ذل ��ك فان هذه الأداة (اال�ستبان ��ة) ت�ستطيع �أن تعك�س واق ��ع امل�شكلة من ناحية،
وجتي ��ب على ت�سا�ؤالتها من ناحية �أخرى .وعليه قام الباح ��ث بت�صميم �أداة الدرا�سة معتمد ًا
يف ذلك على:
 )1املراجع والدرا�سات ال�سابقة والر�سائل اجلامعية ذات العالقة بالدرا�سة احلالية
 )2خربة الباحث.
وقد تكونت اال�ستبانة يف �صورتها النهائية من جز�أين هي:
�أ -اجلزء الأول البيانات الأولية:
يتعل ��ق هذا اجل ��زء باملتغريات امل�ستقل ��ة للدرا�سة وهي ( نوع اجلن� ��س ،والعمر ،واملرحلة
املبتعث لها الطلبة)
ب-اجلزء الثاين� :أ�سئلة مغلقة:
تبن ��ى الباحث يف �إعداد املح ��اور ال�شكل املغل ��ق()Closed Questionnaireالذي يحدد
اال�ستجاب ��ات املحتملة لكل �س�ؤال ،وقد ا�ستخ ��دم الباحث طريقة التدرج الثالثي ( منخف�ضة،
متو�سط ��ة ،عالي ��ة ) بحي ��ث مت منح الإجاب ��ة على (منخف�ض ��ة) درجة واح ��دة ،والإجابة على
(متو�سط ��ة) درجت ��ان ،بينم ��ا مت منح الإجاب ��ة على(عالية) ثالث درج ��ات ،ويتطلب الإجابة
عليه ��ا و�ضع عالمة (√) �أمام كل فق ��رة وحتت الدرجة املختارة ،وقد تكون اجلزء الثاين من
اال�ستبانة من ثالثة حماور هي:
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 -1امل�شكالت الأكادميية ( 14فقرة)
 -2امل�شكالت االقت�صادية ( 11فقرة) .
 -3امل�شكالت النف�سية ( 12فقرة).
�صدق الأداة:

مت التحق ��ق م ��ن �ص ��دق الأداة ع ��ن طري ��ق عر�ضه ��ا عل ��ى جمموعة حمكم�ي�ن من ذوي
االخت�صا� ��ص واخل�ب�رة جلهم �أع�ض ��اء هيئة تدري� ��س يف اجلامعات ال�سعودي ��ة وعددهم ()9
حمكم�ي�ن ،ومن خالل مالحظاتهم و�آرائهم مت تعديل بع�ض فقرات اال�ستبانة وكذلك ا�ستبعاد
عدد من الفقرات لت�صبح اال�ستبانة يف �صورتها النهائية مكونة من ( )37فقرة.
ثبات الأداة:

مت التحق ��ق م ��ن ثبات الأداة عن طريق ا�ستخدام معادلة �ألف ��ا كرونباخ ،حيث بلغ معامل
الثبات الكلي ( )%86وهي قيمة تفي ب�أغرا�ض هذه الدرا�سة.
متغريات الدرا�سة:

ت�شتمل الدرا�سة على املتغريات الآتية:
 اجلن�س ،وله م�ستويان (ذكر� ،أنثى). العم ��ر وله ثالثة م�ستويات (من (�-18أقل من � 23سنة) ،من (� -23أقل من � 28سنة)،(من � 28سنة ف�أكرث) .
 املرحلة املبتعث لها  :ولها �أربعة م�ستويات ( بكالوريو�س ،ماج�ستري ،دكتوراه� ،أخرى ).تطبيق الدرا�سة :

 -1مت حتديد �أفراد جمتمع الدرا�سة وفق ًا ملتغريات الدرا�سة.
 -2مت توزيع اال�ستبانات على �أفراد جمتمع الدرا�سة ،وقد تابع الباحث بنف�سه �إجراءات
تطبيق الأداة على جمتمع الدرا�سة.
 -3مت جتميع اال�ستبانات امل�سرتجعة ،حيث بلغت ن�سبة امل�سرتجع منها (.)%65
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 -4مت تفريغ البيانات يف ذاكرة احلا�سب الآيل ،وحتليلها با�ستخدام احلزمة الإح�صائية
( )SPSSوذلك للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة.
 -5ا�ستخراج النتائج ومناق�شتها.
 -6خال�صة نتائج الدرا�سة وتو�صياتها.
املعاجلة الإح�صائية:

 للإجابة عن ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الدرا�سة وهو: -1م ��ا �أكرث امل�شكالت التي تواجه الطلبة ال�سعوديني املبتعثني يف معهد اللغة االجنليزية
(  )A.C.Eوفق املحاور التالية ( الأكادميي  ,االقت�صادي ,والنف�سي ) ؟
مت ا�ستخ ��راج املتو�سط ��ات احل�سابي ��ة واالنحرافات املعيارية لكل حم ��ور من املحاور
املو�ضحة �أعاله.
 وللإجابة عن ال�س�ؤال الثاين والثالث والرابع: -2م ��ا �أكرث امل�شكالت الأكادميية التي تواج ��ه الطلبة ال�سعوديني املبتعثني يف معهد اللغة
()A.C.E؟
 -3ما �أكرث امل�شكالت االقت�صادية التي تواجه الطلبة ال�سعوديني املبتعثني يف معهد اللغة
(  ) A.C.E؟
 -4م ��ا �أك�ث�ر امل�ش ��كالت النف�سية التي تواج ��ه الطلب ��ة ال�سعوديني املبتعث�ي�ن يف معهد اللغة
( ) A.C.E؟ مت ا�ستخ ��راج املتو�سط ��ات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل فقرة من
الفقرات املنتمية ملحور امل�شكالت الأكادميية ،وترتيبها ترتيب ًا تنازلي ًا ح�سب املتو�سطات
احل�سابية ،وكذلك احلال بالن�سبة ملحوري امل�شكالت االقت�صادية وامل�شكالت النف�سية.
 وللإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س من �أ�سئلة الدرا�سة: -5ه ��ل توج ��د ف ��روق ذات داللة �إح�صائي ��ة بني املتو�سط ��ات احل�سابي ��ة ال�ستجابات عينة
الدرا�سة تعزى ملتغري اجلن�س ؟ مت ا�ستخدام اختبار (ت) ( )T-testللعينات امل�ستقلة
للمقارنة بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغري اجلن�س.
 للإجابة عن ال�س�ؤالني ال�ساد�س وال�سابع من �أ�سئلة الدرا�سة:جملة جامعة �شقراء – العدد الثاين جمادي الآخر 1435هـ � -أبريل 2014م
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 -6ه ��ل توجد ف ��روق ذات داللة �إح�صائية ب�ي�ن املتو�سطات احل�سابي ��ة ال�ستجابات عينة
الدرا�سة تعزى ملتغري العمر ؟
 -7ه ��ل توجد ف ��روق ذات داللة �إح�صائية ب�ي�ن املتو�سطات احل�سابي ��ة ال�ستجابات عينة
الدرا�سة تعزى ملتغري املرحلة املبتعث لها الطلبة ؟ مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي
( )ONE-WAY- ANOVAللمقارنة بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات عينة
الدرا�سة تبع ًا ملتغريي العمر ومرحلة االبتعاث على الرتتيب .
عر�ض نتائج الدرا�سة ومناق�شتها :

ال�س� ��ؤال الرئي� ��س  :ما امل�شكالت الأكادميي ��ة واالقت�صادية والنف�سية الت ��ي تواجه الطلبة
ال�سعودي�ي�ن املبتعثني يف معه ��د اللغة االجنليزي ��ة (  )A.C.Eالتابع جلامع ��ة �سياتل با�سفيك
بالواليات املتحدة الأمريكية ؟
وينبثق من ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية الآتية:
� ��س -1م ��ا �أك�ث�ر امل�شكالت الت ��ي تواج ��ه الطلب ��ة ال�سعودي�ي�ن املبتعثني يف معه ��د اللغة
االجنليزية (  )A.C.Eوفق املحاور التالية ( الأكادميي  ,االقت�صادي  ,والنف�سي ) ؟
 للإجابة عن ال�س�ؤال الفرعي الأول مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعياريةلكل حمور من حماور �أداة الدرا�سة ،وللدرجة الكلية للدرا�سة كما يت�ضح من اجلدول ()4
جدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ملحاور الدرا�سة وللدرجة الكلية لال�ستبانة
الرقم
1
2
3
4
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املجال
امل�شكالت الأكادميية
امل�شكالت االقت�صادية
امل�شكالت النف�سية
الدرجة الكلية لال�ستبانة

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
0.21803
1.9333
0.20212
1.8955
0.17605
1.8056
0.10782
1.8781
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يتبني من اجلدول رقم ( � ) 4أن املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت ما بني (،)1.9333-1.8056
حي ��ث ح�صل حم ��ور امل�شكالت الأكادميية عل ��ى �أعلى متو�سط ح�سابي بل ��غ ( ،)1.9333بينما
ج ��اء حمور امل�شكالت االقت�صادية يف املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي ( ،)1.8955وامل�شكالت
النف�سي ��ة ج ��اء باملرتبة الأخرية مبتو�س ��ط ح�سابي ( . )1.8056يف حني بلغ ��ت قيمة املتو�سط
احل�ساب ��ي على ا�ستجابات عينة الدرا�سة للدرجة الكلية لال�ستبانة ( )1.8781من ( ،)3وهي
قيمة متو�سطة وهـذا مما ي�سرتعي االنتباه حلل م�شكالت الطالب الأكادميية يف بالد االبتعاث
ال�سيما و�أنها احتلت املرتبة الأوىل يف ترتيب امل�شكالت التي تواجههم .
�س :2ما �أكرث امل�شكالت الأكادميية التي تواجه الطالب ال�سعوديني املبتعثني يف معهد
اللغة (  ) A.C.E؟
 للإجاب ��ة ع ��ن ال�س�ؤال الفرعي الث ��اين،مت ح�ساب املتو�سط ��ات احل�سابية واالنحرافاتاملعيارية لكل فقرة من فقرات حمور امل�شكالت الأكادميية وترتيبها ترتيب ًا تنازلي ًا .كما يت�ضح
من اجلدول ()5
جدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات حمور امل�شكالت الأكادميية مرتبة
ترتيب ًا تنازلي ًا ح�سب املتو�سطات احل�سابية
الفقرة
الرقم
�صعوبة تو�صيل بع�ض املدر�سني للمعلومات
1
الدرا�سية .
�صعوبة �أ�سئلة االختبار .
2
�صعوبة اجلمع بني حل الواجبات الدرا�سية
3
املنزلية وامل�شاركة يف الأن�شطة الأخرى .
� 4صعوبة اختيار التخ�ص�ص املنا�سب يف اجلامعة .
ا�ضطرار بع�ض الطالب لل�سفر �إىل وا�شنطن
5
لإنهاء معامالتهم يف امللحقية .
كرثة الطالب ال�سعوديني يف قاعة الدرا�سة .
6

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
2.2833

0.58488

2.2667

0.73338

2.2167

0.71525

2.1500

0.63313

2.0000

0.66384

2.0000

0.68889
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الرقم
7
8
9
10
11
12
13
14

الفقرة
�صعوبة احل�صول على قبول يف اجلامعات
الأمريكية .
�صعوبة فهم �شرح بع�ض الأ�ساتذة
امل�شرف الأكادميي املتوفر يف امللحقية ال يرد
على ات�صاالتي.
عدم ا�ستذكار الدرو�س �أو ًال ب�أول
عدم تفهم املدر�س لظروف الطالب .
عدم القدرة على تنظيم وقت الدرا�سة .
الت�أخر يف احل�صول على قبول من جامعة
مو�صى بها .
�ضعف الإملام باللغة االجنليزية

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
1.9500

0.69927

1.8500

0.57711

1.8333

0.66808

1.8000
1.7667
1.6833

0.54617
0.56348
0.46910

1.6333

0.60971

1.6333

0.55132

يتب�ي�ن من اجل ��دول رق ��م ( � ) 5أن املتو�سط ��ات احل�سابي ��ة للمحور ق ��د تراوحت ما بني
( ،)2.2833-1.6333حي ��ث ح�صلت الفق ��رة « �صعوبة تو�صيل بع� ��ض املدر�سني للمعلومات
الدرا�سي ��ة على �أعل ��ى متو�سط ح�ساب ��ي( ،)2.2833وانحراف معي ��اري ( ،)0.5يليها فقرة
«�صعوب ��ة �أ�سئلة االختبار» مبتو�س ��ط ح�سابي ( ،)2.2667وانحراف معي ��اري ( ،)0.7ورمبا
يعود ال�سبب يف ذلك لإ�سناد مهمة التدري�س يف املعهد لبع�ض املدر�سني من �شرق �آ�سيا والذين
بالفع ��ل ال يجي ��دون التحدث باللغ ��ة االجنليزية بطالقة وو�ض ��وح ،ويف املرتب ��ة الثالثة جاءت
الفق ��رة «�صعوبة اجلمع بني حل الواجب ��ات الدرا�سية املنزلية وامل�شاركة يف الأن�شطة الأخرى»
.مبتو�س ��ط ح�ساب ��ي ( ،)2.2وانحراف معي ��اري ( )0.71ورمبا يعزى الأم ��ر يف ذلك لكرثة
الواجبات املنزلية واال�ستعداد املبكر الختبار اللغة االجنليزية ( االيلت�س )
وجاءت يف املرتبة قبل الأخرية الفقرة «الت�أخر يف احل�صول على قبول من جامعة مو�صى
به ��ا»  .مبتو�س ��ط ح�ساب ��ي ( ،)1.6وانحراف معي ��اري (� ،)0.6أما يف املرتب ��ة الأخرية فقد
ج ��اءت الفقرة «�ضعف الإملام باللغة االجنليزية» مبتو�سط ح�سابي ( ،)1.6وانحراف معياري
( )0.55وه ��ذا يدل على �أن عملية تعلم اللغ ��ة االجنليزية م�س�ألة وقت لدى عينة الدرا�سة وال
متثل لهم �أية م�شكلة .
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وبه ��ذا تختلف نتائج الدرا�سة احلالية حول م�شكلة �ضع ��ف الإملام باللغة االجنليزية التي
تواج ��ه الطلب ��ة املبتعثني ع ��ن درا�سة �أل� ��س ( )Ellis, 1978الت ��ي احتلت فيه ��ا املرتبة الأوىل
بالن�سبة للطالب الأجانب الذين �شملتهم درا�سته .
�س :3ما �أكرث امل�شكالت االقت�صادية التي تواجه الطلبة ال�سعوديني املبتعثني يف معهد
اللغة (  ) A.C.E؟
 للإجاب ��ة عن ال�س�ؤال الفرعي الثال ��ث،مت ح�ساب املتو�سط ��ات احل�سابية واالنحرافاتاملعيارية لكل فقرة من فقرات املحور وترتيبها ترتيب ًا تنازلي ًا .كما يت�ضح من اجلدول (.)6
جدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات حمور امل�شكالت االقت�صادية مرتبة
ترتيب ًا تنازلي ًا ح�سب املتو�سطات احل�سابية
الفقرة
الرقم
ي�ضايقني �إيقاف ال�صرف املايل عن بع�ض الطالب
1
املبتعثني دون �إنذار م�سبق يف بع�ض الأحيان .
ا�ضطر �إىل اقرتا�ض النقود من زمالئي .
2
ارتفاع �أجرة املوا�صالت .
3
ال �أ�ستطيع �شراء العديد من الكتب والأدوات
4
الدرا�سية الالزمة.
ال �أ�ستطيع امل�شاركة يف الرحالت والأن�شطة
5
لعجزي املايل .
املكاف�أة املالية ال تكفي ملتطلباتي الدرا�سية .
6
امل�ستوى املادي لأ�سرتي حمدود .
7
�أ�صرف نقودي فيما ال يفيد .
8
�أ�شعر ب�أين حمروم من �أ�شياء كثرية ب�سبب
9
ظرويف املادية .
ارتفاع نفقات املعي�شة .
10
ارتفاع �أ�سعار الكتب املدر�سية.
11

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
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2.3500

0.65935

2.2500
2.1833

0.60014
0.67627

1.9833

0.50394

1.8833

0.49030

1.8667
1.7833
1.7333

0.70028
0.55515
0.57833

1.6833

0.46910

1.6333
1.5000

0.55132
0.59660
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يظه ��ر اجل ��دول رقم ( � ) 6أن املتو�سطات احل�سابية ق ��د تراوحت ما بني (،)2.3-1.5
حيث ح�صلت الفقرة « ي�ضايقني �إيقاف ال�صرف املايل عن بع�ض الطالب املبتعثني دون �إنذار
م�سب ��ق يف بع�ض الأحيان» ،عل ��ى �أعلى متو�سط ح�سابي ( ،)2.3وانح ��راف معياري (،)0.6
ويف املرتب ��ة الثانية ج ��اءت الفقرة «ا�ضطر �إىل اقرتا�ض النقود من زمالئي» مبتو�سط ح�سابي
( ،)2.2وانح ��راف معي ��اري (� ،)0.6أما يف املرتبة الثالثة فقد ج ��اءت الفقرة ارتفاع �أجرة
املوا�صالت مبتو�سط ح�سابي ( ،)2.1وانحراف معياري (.)0.67
ويف املرتب ��ة قب ��ل الأخ�ي�رة ج ��اءت الفق ��رة «ارتف ��اع نفقات املعي�ش ��ة» مبتو�س ��ط ح�سابي
( ،)1.6وانحراف معياري ( ،)0.55ويف املرتبة الأخرية جاءت الفقرة «ارتفاع �أ�سعار الكتب
املدر�سية» .مبتو�سط ح�سابي ( )1.5وانحراف معياري (. )0.59
ويالحظ �أن عملي ��ة �إيقاف ال�صرف عن بع�ض الطلبة احتلت املرتبة الأوىل يف امل�شكالت
االقت�صادي ��ة الت ��ي تواجه الطلب ��ة ال�سعوديني املبتعث�ي�ن يف معهد اللغ ��ة ( )A.C.Eمما يجعل
الطالب املبتعث يف قلق وتوتر حتى يتم رفع �إيقاف ال�صرف عليه لكون غالبية الطلبة املبتعثني
ال ي�ستل ��م �أي م�ص ��روف �إ�ض ��ايف من �أ�سرت ��ه ولي�س له دخل �إ�ض ��ايف ي�سمح ل ��ه بتغطية نفقاته
واحتياجاته .
وتتف ��ق الدرا�سة احلالي ��ة مع بع�ض الدرا�س ��ات ال�سابقة كدرا�س ��ة ( ال�شدوخي) 1988 ،
ودرا�س ��ة ( ال�شطالوي ) 1990 ،ودرا�سة ( ال ��داود ) 2010 ،يف �أن م�شكلة امل�ساعدات املالية،
و�أن املكاف�أة ال تفي بحاجيات الطالب ،وارتفاع غالء املعي�شة يف بالد االبتعاث .
� ��س :4ما �أك�ث�ر امل�شكالت النف�سية الت ��ي تواجه الطلبة ال�سعودي�ي�ن املبتعثني يف معهد
اللغة (  ) A.C.E؟
 للإجاب ��ة عن ال�س� ��ؤال الفرعي الراب ��ع مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابي ��ة واالنحرافاتاملعيارية لكل فقرة من فقرات املحور وترتيبها ترتيب ًا تنازلي ًا .كما يت�ضح من اجلدول (.)7
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جدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال امل�شكالت النف�سية مرتبة
ترتيب ًا تنازلي ًا ح�سب املتو�سطات احل�سابية
الفقرة
الرقم
ي�ضايقني عدم مراعاة بع�ض الطالب
1
ال�سعوديني لآداب ال�سلوك العام .
� 2ضعف القدرة على الرتكيز يف احل�ص�ص الدرا�سية
�أخ�شى �أن ال �أ�ستطيع موا�صلة درا�ستي والعودة
3
�إىل ال�سعودية دون حتقيق �أهدايف .
القلق من عدم احل�صول على وظيفة يف
4
امل�ستقبل
ال�شرود الذهني عند اال�ستذكار .
5
�أجد �صعوبة يف اتخاذ القرارات املنا�سبة .
6
�أميل �إىل االنطوائية والعزلة عن الآخرين .
7
�ضعف القدرة على �ضبط النف�س .
8
ال �أ�ستطيع �أن �أحافظ على مواعيدي .
9
�أ�شعر ب�أنني كثري الإهمال .
10
ال �أعرف ميويل واجتاهاتي .
11
�أ�شعر ب�ضعف الثقة بالنف�س .
12

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
2.3500

0.63313

2.1333

0.67565

2.0667

0.57833

2.0000

0.71307

1.9833
1.8167
1.7000
1.6833
1.6167
1.5667
1.4333
1.3167

0.59636
0.70089
0.59089
0.59636
0.52373
0.62073
0.49972
0.53652

يظه ��ر اجل ��دول رقم ( � ) 7أن املتو�سطات احل�سابية ق ��د تراوحت ما بني (،)2.3-1.3
حي ��ث ح�صلت الفق ��رة « ي�ضايقني ع ��دم مراعاة بع�ض الط�ل�اب ال�سعودي�ي�ن لآداب ال�سلوك
الع ��ام» عل ��ى �أعلى متو�سط ح�ساب ��ي ( ،)2.3وانح ��راف معي ��اري ( ،)0.63بينما جاءت يف
املرتبة الثانية الفقرة « �ضعف القدرة على الرتكيز يف احل�ص�ص الدرا�سية» مبتو�سط ح�سابي
( )2.133وانح ��راف معياري (� ،)0.67أم ��ا يف املرتبة الثالثة فقد جاءت الفقرة «�أخ�شى �أن
ال �أ�ستطي ��ع موا�صلة درا�ستي والع ��ودة �إىل ال�سعودية دون حتقيق �أه ��دايف»  .مبتو�سط ح�سابي
مقداره ( ،)2.06وانحراف معياري (.)0.57
جملة جامعة �شقراء – العدد الثاين جمادي الآخر 1435هـ � -أبريل 2014م

41

امل�شكالت التي تواجه الطلبة ال�سعوديني املبتعثني يف الواليات املتحدة الأمريكية

ويف املرتب ��ة قب ��ل الأخرية ج ��اءت الفقرة ال �أع ��رف ميويل واجتاهات ��ي مبتو�سط ح�سابي
( ،)1.4وانح ��راف معياري (� ،)0.49أما الفقرة «�أ�شعر ب�ضع ��ف الثقة بالنف�س» فقد جاءت
يف املرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي مقداره ( ،)1.3وانحراف معياري مقداره (.)0.53
وكما يالحظ �أن عبارة عدم مراعاة بع�ض الطلبة ال�سعوديني لآداب ال�سلوك العام جاءت
يف املرتب ��ة الأوىل م ��ن وجهة نظر عينة الدرا�سة مما يدل على رف�ض �أفراد عينة الدرا�سة لأي
مظهر يخل بالآداب العامة وال�سلوك ال�سوي .
�س :5هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات عينة
الدرا�سة تعزى ملتغري اجلن�س ؟
للإجاب ��ة عن هذا ال�س�ؤال ،قام الباحث با�ستخ ��راج املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
املعياري ��ة ،بالإ�ضاف ��ة �إىل عم ��ل اختب ��ار (ت) ،T-test ،ملج ��االت الدرا�سة ،وللدرج ��ة الكلية
لال�ستبانة ،وكما هو مبني يف اجلدول التايل:
جدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار (ت) لكل حمور من حماور الأداة
وللدرجة الكلية لال�ستبانة
م�ستوى
املتو�سط االنحراف
قيمة ت
اجلن�س العدد
املجال
الرقم
الداللة
احل�سابي املعياري
0.166 1.403 0.18751 1.9519
49
ذكر
 1امل�شكالت الأكادميية
0.32016 1.8506
�أنثى 11
0.057 1.942- 0.18269 1.8720
49
ذكر
 2امل�شكالت االقت�صادية
0.25713 2.0000
�أنثى 11
0.128 1.544- 0.18564 1.7891
49
ذكر
امل�شكالت النف�سية
3
0.10113 1.8788
�أنثى 11
0.284 1.080- 0.10962 1.8710
49
ذكر
الدرجة الكلية
لال�ستبانة
0.09781 1.9098
�أنثى 11
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يتب�ي�ن من اجل ��دول ( )8عدم وجود ف ��روق ذات دالل ��ة �إح�صائية ب�ي�ن ا�ستجابات عينة
الدرا�س ��ة ح ��ول امل�شكالت الأكادميية الت ��ي تواجه الطلبة ال�سعوديني املبتعث�ي�ن يف معهد اللغة
االجنليزية  A.C.Eتعزى ملتغري اجلن�س
 كذل ��ك يظهر من اجلدول ( )8عدم وجود ف ��روق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجاباتعين ��ة الدرا�سة ح ��ول امل�شكالت االقت�صادية التي تواجه الطلب ��ة ال�سعوديني املبتعثني يف معهد
اللغة االجنليزية  A.C.Eتعزى ملتغري اجلن�س.
 ويتب�ي�ن �أي�ض ًا من اجلدول ( )8عدم وجود ف ��روق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجاباتعين ��ة الدرا�سة حول امل�شكالت النف�سية التي تواجه الطلبة ال�سعوديني املبتعثني يف معهد اللغة
االجنليزية  A.C.Eتعزى ملتغري اجلن�س .
مم ��ا يدل على �أن الط�ل�اب والطالبات املبتعثني متفقون على وج ��ود هذه امل�شكالت التي
تواجهه ��م خ�ل�ال درا�سته ��م بدرجة مت�ساوي ��ة بينهم وال يوج ��د ت�أثري ملتغري ت ��وع اجلن�س على
ا�ستجاباتهم على �أداة الدرا�سة .
�س :6هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات عينة
الدرا�سة تعزى ملتغري العمر؟
للإجاب ��ة عن هذا ال�س�ؤال ،قام الباحث با�ستخ ��راج املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
املعيارية ،لكل حمور من حماور اال�ستبانة ح�سب متغري العمر وللدرجة الكلية لال�ستبانة ،كما
يت�ضح من اجلدول رقم (.)9
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جدول رقم ()9
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل حمور من حماور الأداة وللدرجة
الكلية لال�ستبانة ح�سب متغري العمر.
الرقم

املجال

العمر

 1امل�شكالت الأكادميية من � 18سنة �إىل �أقل من � 23سنة
من � 23سنة �إىل �أقل من � 28سنة
2
من � 28سنة ف�أكرث
3
املجموع
4
 5امل�شكالت االقت�صادية من � 18سنة �إىل �أقل من � 23سنة
من � 23سنة �إىل �أقل من � 28سنة
6
من � 28سنة ف�أكرث
7
املجموع
8
 9امل�شكالت النف�سية من � 18سنة �إىل �أقل من � 23سنة
من � 23سنة �إىل �أقل من � 28سنة
10
من � 28سنة ف�أكرث
11
12
Total
الدرجة الكلية
من � 18سنة �إىل �أقل من � 23سنة
13
لال�ستبانة
من � 23سنة �إىل �أقل من � 28سنة
14
من � 28سنة ف�أكرث
15
املجموع

املتو�سط
احل�سابي
1.9812
1.8571
1.8286
1.9333
1.8852
1.8984
1.9636
1.8955
1.7939
1.8284
1.8167
1.8056

االنحراف
املعياري
0.19344
0.26366
0.12976
0.21803
0.18985
0.25284
0.08131
0.20212
0.18044
0.18743
0.10865
0.17605

38

1.8867

0.10779

17
5
60

1.8613
1.8696
1.8781

0.12092
0.05948
0.10782

العدد
38
17
5
60
38
17
5
60
38
17
5
60

يتب�ي�ن من اجلدول رقم (  ) 9وجود تباين ظاه ��ري للمتو�سطات احل�سابية،ح�سب
متغ�ي�ر العمر ،ولإيجاد داللة هذه الفروق ،قام الباح ��ث بح�ساب حتليل التباين الأحادي
مبي يف اجلدول رقم (: )10
( ،)ONE-WAY-ANOVAكما هو نّ
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جدول ()10
حتليل التباين الأحادي ملحاور الدرا�سة ح�سب متغري العمر
م�ستوى
جمموع درجات متو�سط
قيمة ف
امل�صدر
املجال
الداللة
املربعات احلرية املربعات
0.078 2.675 0.120
2
امل�شكالت الأكادميية بني املجموعات 0.241
0.045
57
داخل املجموعات 2.564
59
2.805
املجموع
0.722 0.328 0.014
2
امل�شكالت االقت�صادية بني املجموعات 0.027
0.042
57
داخل املجموعات 2.383
59
2.410
املجموع
0.794 0.231 0.007
2
بني املجموعات 0.015
امل�شكالت النف�سية
0.032
57
داخل املجموعات 1.814
59
1.829
املجموع
0.716 0.336 0.004
2
الدرجة الكلية لال�ستبانة بني املجموعات 0.008
0.012
57
داخل املجموعات 0.678
59
0.686
املجموع

يتب�ي�ن من اجل ��دول ( )10عدم وجود ف ��روق ذات داللة �إح�صائية ب�ي�ن ا�ستجابات عينة
الدرا�س ��ة ح ��ول امل�شكالت الأكادميية الت ��ي تواجه الطلبة ال�سعوديني املبتعث�ي�ن يف معهد اللغة
االجنليزية  A.C.Eتعزى ملتغري العمر.
كذلك يظهر من اجلدول رقم ( )10عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات
عين ��ة الدرا�سة ح ��ول امل�شكالت االقت�صادية التي تواجه الطلب ��ة ال�سعوديني املبتعثني يف معهد
اللغة االجنليزية  A.C.Eتعزى ملتغري العمر.
ويتبني �أي�ض ًا من اجلدول رقم ( )10عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات
عين ��ة الدرا�سة حول امل�شكالت النف�سية التي تواجه الطلبة ال�سعوديني املبتعثني يف معهد اللغة
االجنليزية  A.C.Eتعزى ملتغري العمر.
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وكم ��ا يالحظ من اجلدول ال�سابق عدم ت�أثري متغري العمر على ا�ستجابات عينة الدرا�سة
مم ��ا يدل على �أن عين ��ة الدرا�سة متفقون على توفر هذه امل�شكالت االقت�صادية لديهم بدرجة
مت�ساوي ��ة بغ� ��ض النظر عن عم ��ر الطالب �أو الطالب ��ة ،وتختلف الدرا�س ��ة احلالية عن درا�سة
(جماز )1979 ،التي �أظهرت وجود ارتباط بني عمر الطلبة وتكيفهم مع احلياة يف �أمريكا.
�س :7هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات عينة
الدرا�سة تعزى ملتغري املرحلة املبتعث �إليها الطلبة ال�سعوديني يف  A.C.E؟
للإجاب ��ة عن هذا ال�س�ؤال قام الباح ��ث با�ستخراج املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات
املعياري ��ة لكل حمور من حماور اال�ستبانة ح�سب متغري املرحلة املبتعث �إليها الطلبة وللدرجة
الكلية لال�ستبانة ،كما يت�ضح من اجلدول رقم (. )11
جدول رقم ()11
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لكل حمور من حماور الأداة و للدرجة
الكلية لال�ستبانة ح�سب متغري مرحلة املبتعث �إليها الطلبة ال�سعوديني يف . A.C.E
الرقم

املجال
امل�شكالت الأكادميية

امل�شكالت االقت�صادية

46

املرحلة املبتعث �إليها
الطالب
بكالوريو�س
ماج�ستري
دكتوراه
�أخرى
املجموع
بكالوريو�س
ماج�ستري
دكتوراه
�أخرى
املجموع

العدد
39
19
1
1
60
39
19
1
1
60

املتو�سط
احل�سابي
1.9744
1.8459
1.7857
2.1429
1.9333
1.8858
1.9091
1.9091
2.0000
1.8955

االنحراف
املعياري
0.19004
0.25339
.
.
0.21803
0.18738
0.24242
.
.
0.20212
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الرقم

املجال
امل�شكالت النف�سية

الدرجة الكلية لال�ستبانة

املرحلة املبتعث �إليها
الطالب
بكالوريو�س
ماج�ستري
دكتوراه
�أخرى
املجموع
بكالوريو�س
ماج�ستري
دكتوراه
�أخرى
املجموع

العدد
39
19
1
1
60
39
19
1
1
60

املتو�سط
احل�سابي
1.7927
1.8377
1.6667
1.8333
1.8056
1.8843
1.8642
1.7872
1.9921
1.8781

االنحراف
املعياري
0.17819
0.17889
.
.
0.17605
0.10565
0.11435
.
.
0.10782

يتب�ي�ن من اجلدول رقم ( )11وجود تباين ظاهري للمتو�سطات احل�سابية،ح�سب متغري
املرحل ��ة املبتعث �إليها الطلبة ،ولإيجاد داللة هذه الفروق ،قام الباحث بح�ساب حتليل التباين
مبي يف اجلدول رقم (: )12
الأحادي( ،)ONE-WAY-ANOVAكما هو نّ
جدول ()12
حتليل التباين الأحادي ملجاالت الدرا�سة ح�سب متغري املرحلة املبتعث �إليها الطلبة
ال�سعوديني يف A.C.E
م�ستوى
جمموع درجات متو�سط
قيمة ف
امل�صدر
املجال
الداللة
املربعات احلرية املربعات
0.118 2.043 0.092
3
امل�شكالت الأكادميية بني املجموعات 0.277
0.045
56
داخل املجموعات 2.528
59
2.805
املجموع
0.934 0.143 0.006
3
امل�شكالت االقت�صادية بني املجموعات 0.018
0.043
56
داخل املجموعات 2.392
59
2.410
املجموع
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م�ستوى
جمموع درجات متو�سط
قيمة ف
امل�صدر
املجال
الداللة
املربعات احلرية املربعات
0.695 0.483 0.015
3
بني املجموعات 0.046
امل�شكالت النف�سية
0.032
56
داخل املجموعات 1.783
59
1.829
املجموع
0.528 0.748 0.009
3
الدرجة الكلية لال�ستبانة بني املجموعات 0.026
0.012
56
داخل املجموعات 0.660
59
0.686
املجموع

يتبني من اجلدول رقم ( )12عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات عينة
الدرا�س ��ة ح ��ول امل�شكالت الأكادميية الت ��ي تواجه الطلبة ال�سعوديني املبتعث�ي�ن يف معهد اللغة
االجنليزية  A.C.Eتعزى ملتغري املرحلة املبتعث �إليها الطلبة .
كذل ��ك يظهر من اجلدول ( )12عدم وجود ف ��روق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات
عين ��ة الدرا�سة ح ��ول امل�شكالت االقت�صادية التي تواجه الطلب ��ة ال�سعوديني املبتعثني يف معهد
اللغة االجنليزية  A.C.Eتعزى ملتغري املرحلة املبتعث �إليها الطلبة .
ويتب�ي�ن �أي�ض ًا من اجلدول ( )12عدم وجود ف ��روق ذات داللة �إح�صائية بني ا�ستجابات
عين ��ة الدرا�سة حول امل�شكالت النف�سية التي تواجه الطلبة ال�سعوديني املبتعثني يف معهد اللغة
االجنليزية  A.C.Eتعزى ملتغري املرحلة املبتعث �إليها الطلبة .
وبالنظ ��ر �إىل نتائ ��ج اجل ��دول (  ) 12يالح ��ظ عدم ت�أث�ي�ر متغري املرحل ��ة املبتعث لها
الطلب ��ة على ا�ستجاباتهم على �أداة الدرا�سة مما يدل عل ��ى اتفاقهم �أن امل�شكالت الأكادميية
واالقت�صادي ��ة واالجتماعية تواجههم بدرج ��ة مت�ساوية ب�صرف النظر عن املرحلة املبتعث لها
الطلبة �سواء �أكانت املرحلة مرحلة لغة �أو بكالوريو�س �أو درا�سات عليا .
خال�صة لأهم نتائج الدرا�سة :

من خالل ا�ستعرا�ض نتائج الدرا�سة ميكن التو�صل �إىل �أهم النتائج كما يلي :
48
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•	 فيما يتعلق بدرجة ترتيب حماور الدرا�سة الثالثة فقد جاءت وفق الآتي :
 امل�شكالت الأكادميية. امل�شكالت االقت�صادية. امل�شكالت النف�سية.•	 وفيم ��ا يخ�ص درجة ترتي ��ب امل�شكالت الأكادميية التي تواج ��ه الطلبة ال�سعوديني يف
معهد  A.C.Eيف جامعة �سياتل ب�أمريكا تنازلي ًا فقد جاءت على النحو التايل :
 �صعوبة تو�صيل بع�ض املدر�سني للمعلومات الدرا�سية �صعوبة �أ�سئلة االختبار . �صعوبة اجلمع بني حل الواجبات الدرا�سية املنزلية وامل�شاركة يف الأن�شطة الأخرى �صعوبة اختيار التخ�ص�ص املنا�سب يف اجلامعة. ا�ضطرار بع�ض الطالب لل�سفر �إىل وا�شنطن لإنهاء معامالتهم يف امللحقية .•	 وفيم ��ا يخ�ص درجة ترتيب امل�شكالت االقت�صادي ��ة التي تواجه الطلبة ال�سعوديني يف
معهد  A.C.Eيف جامعة �سياتل ب�أمريكا تنازلي ًا فقد جاءت على النحو التايل:
 ي�ضايقن ��ي �إيقاف ال�صرف امل ��ايل عن بع�ض الطالب املبتعث�ي�ن دون �إنذار م�سبق يفبع�ض الأحيان.
 ا�ضطر �إىل اقرتا�ض النقود من زمالئي. ارتفاع �أجرة املوا�صالت . ال �أ�ستطيع �شراء العديد من الكتب والأدوات الدرا�سية الالزمة. ال �أ�ستطيع امل�شاركة يف الرحالت والأن�شطة لعجزي املايل.•	 وفيما يخ�ص درجة ترتيب امل�شكالت النف�سية التي تواجه الطلبة ال�سعوديني يف معهد
 A.C.Eيف جامعة �سياتل ب�أمريكا تنازلي ًا فقد جاءت على النحو التايل :
 ي�ضايقني عدم مراعاة بع�ض الطالب ال�سعوديني لآداب ال�سلوك العام. �ضعف القدرة على الرتكيز يف احل�ص�ص الدرا�سية.جملة جامعة �شقراء – العدد الثاين جمادي الآخر 1435هـ � -أبريل 2014م
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	�أخ�شى �أن ال �أ�ستطيع موا�صلة درا�ستي والعودة �إىل ال�سعودية دون حتقيق �أهدايف . القلق من عدم احل�صول على وظيفة يف امل�ستقبل. ال�شرود الذهني عند اال�ستذكار.وفيما يتعلق مبتغريات الدرا�سة :
•	 ال توج ��د ف ��روق ذات داللة �إح�صائية ل ��دى عينة الدرا�سة ح ��ول نظرتهم للم�شكالت
الأكادميية واالقت�صادي ��ة والنف�سية التي تواجههم �أثناء درا�ستهم يف معهد  A.C.Eيف جامعة
با�سفيك �سياتل بالواليات املتحدة الأمريكية تعزى ملتغري اجلن�س ( ذكر ـ �أنثى ) .
•	 ال توج ��د ف ��روق ذات داللة �إح�صائية ل ��دى عينة الدرا�سة ح ��ول نظرتهم للم�شكالت
الأكادميية واالقت�صادي ��ة والنف�سية التي تواجههم �أثناء درا�ستهم يف معهد  A.C.Eيف جامعة
با�سفيك �سياتل بالواليات املتحدة الأمريكية تعزى ملتغري العمر .
•	 ال توج ��د ف ��روق ذات داللة �إح�صائية ل ��دى عينة الدرا�سة ح ��ول نظرتهم للم�شكالت
الأكادميية واالقت�صادي ��ة والنف�سية التي تواجههم �أثناء درا�ستهم يف معهد  A.C.Eيف جامعة
با�سفيك �سياتل بالواليات املتحدة الأمريكية تعزى ملتغري املرحلة املبتعث لها الطلبة .
تو�صيات الدرا�سة :

 -1تق ��دمي دورات مكثفة للطلبة املر�شحني لالبتعاث يف جمال اللغة االجنليزية والثقافة
االمريكية.
 -2ت�شكي ��ل جلنة عليا بامللحقية الثقافية ب�أمري ��كا لدرا�سة امل�شكالت التي تواجه الطلبة
ال�سعوديني بالواليات املتحدة الأمريكية .
 -3زيادة مكاف�أة الطلبة املبتعث�ي�ن يف �أمريكا لتتواكب مع حاجاتهم الدرا�سية واملعي�شية
يف بلد الدرا�سة.
�	-4إجراء درا�سات م�شابهة للدرا�سة احلالية يف مدن �أمريكية �أخرى .
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المراجع
املراجع العربية :

�آل طال ��ب ،عبدالعزيز ب ��ن عبداهلل ( )2009الدرا�سة يف اخل ��ارج ،العبيكان للن�شر ،الريا�ض،
الطبعة الأوىل.
احل�ضيب ��ي� ،إبراهي ��م عبدالرحم ��ن ( 1430هـ) �أوراق م�ساف ��ر ،دار الفك ��ر العربي ،الدمام،
ال�سعودية ،الطبعة الأوىل.
جم ��از  ,عبدالرحمن �إبراهي ��م ( )1979درا�سة م�ش ��كالت التكيف عند الطلب ��ة ال�سعوديني
بالوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة ،جمل ��ة كلي ��ة الرتبي ��ة ،جامع ��ة عب ��د العزيز،
ال�سعودية ،م ( ،)4ع (.138-112 ،)4
الداود ،عبدالرحمن بن حمد ( )2010امل�شكالت التي تواجه املر�شحني لالبتعاث قبل التحاقهم
بالبعثة ،ر�سالة اخلليج العربي ،ال�سعودية� ،س ( ،) 31ع (.146 -97 ،) 116
الدواد ،عبداملح�سن بن �سعد (1416هـ ) التعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية (بداياته
وتطوره ) الطبعة الأوىل ،الريا�ض ،النا�شر  :دار �أركان للن�شر والتوزيع
الري�سي� ،آمنة �سعد عار�ض (  ) 2007كيف نحقق للمراهق حياة متوافقة ؟ ،ر�سالة الرتبية،
�سلطنة عمان ،ع (.161-132 ،)15
ال�شدوخ ��ي� ،سع ��د عبدالك ��رمي ( ) 1988درا�س ��ة ح ��ول امل�ش ��كالت الت ��ي يواجهه ��ا الط�ل�اب
ال�سعودي ��ون يف م�ؤ�س�س ��ات التعلي ��م الع ��ايل يف الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة،
املجلة العربية للبحوث الرتبوية ،تون�س ،م ( ،)8ع (.159-148 ،)1
ال�شط�ل�اوي ،حمم ��د �إبراهي ��م ( )1990م�ش ��كالت االبتع ��اث للح�ص ��ول على الدكت ��وراه يف
الرتبية  .جملة كلية الرتبية باملن�صورة ،م�صر ،ع( ،)14ج (.233-211 ،)1
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ال�شيباين ،عمرحممد (  ) ١٩٩٣الأ�س�س النف�سية والرتبوية لرعاية ال�شباب ٬بريوت  ٬دار الثقافة.
ال�ص ��اغ ،حمم ��د (  ) 1977االبتعاث وخماط ��ره ،بحث كتب للم�ؤمتر العامل ��ي لتوجيه الدعوة
و�إعداد الدعاة والذي عقد يف املدينة املنورة يف 1977/2/24م.
عبيدات ،ذوقان ،وعد� ��س ،عبدالرحمن ،عبداحلق ،كايد ( )1996البحث العلمي ،مفهومه
و�أدواته و�أ�ساليبه ،دار الفكر ،الأردن،عمان ،الطبعة اخلام�سة.
العوهل ��ي ،حممد بن عبدالعزيز ،العقيل ��ي ،عبداملح�سن بن �سامل ( )2009التعليم العايل يف
اململكة العربية ال�سعودية 1998ـ2008م ،نحو جمتمع املعرفة،امل�ؤمتر الإقليمي
العرب ��ي (نح ��و ف�ضاء عرب ��ي للتعليم الع ��ايل التحدي ��ات العاملي ��ة وامل�س�ؤوليات
املجتمعية ) ،م�صر.857-835،
الغام ��دي ،حمدان �أحمد ( )2001تط ��ور التعليم العام يف اململك ��ة العربية ال�سعودية ،جملة
كلية الرتبية ب�أ�سيوط ،م�صر ،م( ،)17ع (.) 2
القعيد� ،إبراهيم حمد ( )1990م�شكالت التكيف للطالب الأجانب يف امل�ؤ�س�سات التعليمية
الغربية ،جملة جامعة امللك �سعود ،العلوم الرتبوية ،ال�سعودية ،م ( ،) 2ع(،)1
.292-261
لي ��دن ،كارل ( )1960الأ�ست ��اذ اجلامع ��ي ودوره يف التعليم العايل يف �أمري ��كا ،جملة الرتبية
احلديثة ،م�صر� ،س ( ،)33ع (.54-33 ،)4
املو�س ��ى ،عب ��داهلل بن عبدالعزي ��ز ( )2009جترب ��ة االبتعاث اخلارج ��ي يف اململك ��ة العربية
ال�سعودية ،امل�ؤمتر الإقليمي العربي ( نحو ف�ضاء عربي للتعليم العايل التحديات
العاملية وامل�س�ؤوليات املجتمعية ) م�صر.819-811 ،
وزارة التعلي ��م العايل ( 1423هـ ) االبتعاث للدرا�سة يف الوالي ��ات املتحدة الأمريكية ،وكالة
الوزارة ل�ش�ؤون البعثات ،الطبعة الثانية.
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المالحق
اال�ستبانة ب�صورتها النهائية

�أو ًال  :معلومات عامة:
 اال�سم ( اختياري ) ............................................�أنثى ( )
 اجلن�س  :ذكر ( ) العمر  :ــ من � 18سنة �إىل �أقل من � 23سنة ( ) من � 23سنة �إىل �أقل من � 28سنة ( )( )
 من � 28سنة ف�أكرث املرحلة املبتعث لها :ــ بكالوريو�س ( )
ــ ماج�ستري ( )
 -دكتوراه ( )
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ثانيا  :حماور اال�ستبانه وعنا�صرها :
حماور اال�ستبانه وعنا�صرها

درجة توفر امل�شكلة لدي
عالية متو�سطة منخف�ضة

املحور الأول  :امل�شكالت الأكادميية
� -1ضعف الإملام باللغة االجنليزية
� -2صعوبة تو�صيل بع�ض املدر�سني للمعلومات
 -3عدم ا�ستذكار الدرو�س �أو ًال ب�أول
 -4عدم القدرة على تنظيم وقت الدرا�سة .
� -5أجد �صعوبة يف اجلمع بني الدرا�سة والأن�شطة .
 -6عدم تفهم املدر�س لظروف الطالب .
� -7صعوبة �أ�سئلة االختبار .
� -8صعوبة فهم �شرح بع�ض الأ�ساتذة .
 -9كرثة الطالب ال�سعوديني يف قاعة الدرا�سة .
 -10امل�شرف الأكادميي املتوفر يف امللحقية ال يرد على ات�صاالتي.
 -11عدم ت�صفح موقع امللحقية االلكرتوين يعيق و�صول املعلومات �إيل
يف وقتها .
 -12ي�ضايقن ��ي ا�ضط ��رار بع� ��ض الط�ل�اب لل�سف ��ر �إىل وا�شنط ��ن النهاء
معامالتهم يف امللحقية .
 -13عدم معرفة متطلبات احل�صول على قبول من اجلامعات الأمريكية.
 -14الت�أخر يف احل�صول على قبول من جامعة مو�صى بها .
املحور الثاين  :امل�شكالت االقت�صادية :
� -1أعاين من ارتفاع �أ�سعار الكتب الدرا�سية .
 -2ارتفاع نفقات املعي�شة ت�شغل بايل .
� -3أواجه �صعوبات ب�سبب ارتفاع �أجرة املوا�صالت .
 -4املكاف�أة املالية ال تكفي ملتطلباتي الدرا�سية .
 -5امل�ستوى املادي لأ�سرتي حمدود .
 -6ال �أ�ستطيع �شراء العديد من الكتب والأدوات الدرا�سية الالزمة.
 -7ال �أ�ستطيع امل�شاركة يف الرحالت والأن�شطة لعجزي املايل .
� -8أ�شعر ب�أين حمروم من �أ�شياء كثرية ب�سبب ظرويف املادية .
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حماور اال�ستبانه وعنا�صرها

 -9ا�ضطر �إىل اقرتا�ض النقود من زمالئي .
10ـ �أ�صرف نقودي فيما ال يفيد .
11ـ ي�ضايقني �إيقاف ال�صرف املايل عن بع�ض الطالب املبتعثني دون
�إنذار م�سبق يف بع�ض الأحيان .
املحور الثالث  :امل�شكالت النف�سية :
� - 1أخ�شى �أن ال �أ�ستطيع موا�صلة درا�ستي والعودة �إىل ال�سعودية دون
حتقيق �أهدايف .
� -2أميل �إىل االنطوائية والعزلة عن الآخرين .

درجة توفر امل�شكلة لدي
عالية متو�سطة منخف�ضة

 -3ال�شرود الذهني عند اال�ستذكار .
� -3ضعف القدرة على الرتكيز يف احل�ص�ص الدرا�سية .
 -4القلق من عدم احل�صول على وظيفة يف امل�ستقبل .
 -5ال �أعرف ميويل واجتاهاتي .
� -6أ�شعر ب�أنني كثري الإهمال .
 -7ال �أ�ستطيع �أن �أحافظ على مواعيدي .
 -8ي�ضايقن ��ي عدم مراع ��اة بع�ض الط�ل�اب ال�سعودي�ي�ن لآداب ال�سلوك
العام .
� -9أجد �صعوبة يف اتخاذ القرارات املنا�سبة .
� -10أ�شعر ب�ضعف الثقة بالنف�س .
� -11ضعف القدرة على �ضبط النف�س .
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د� .إكرامي ب�سيوين عبد احلي خطاب
�أ�ستاذ م�ساعد القانون العام بكلية العلوم والآداب ب�شقراء،
بجامعة �شقراء باململكة العربية ال�سعودية

املنازعات الإدارية يف الع�صور الأوىل للدولة الإ�سالمية
د� .إكرامي ب�سيوين عبد احلي خطاب

�أ�ستاذ م�ساعد القانون العام بكلية العلوم والآداب ب�شقراء ،بجامعة �شقراء
باململكة العربية ال�سعودية

ملخ�ص الدرا�سة:
ال ي�ستطي ��ع الإن�س ��ان �أن يعي� ��ش مبف ��رده يف هذه احلياة ،فهو دائم ��ا يحتاج �إىل غريه ،وهن ��ا برزت احلاجة
لوجود تنظيم قانوين لهذا التعاي�ش بني الأفراد وبع�ضهم البع�ض.ومع تطور احلياة الب�شرية ،ظهرت فكرة الدولة
مبكوناته ��ا الثالث :ال�شع ��ب ،والإقليم ،وال�سلطة ،ومع تدخل الدولة يف حياة الب�شر ،وتعار�ض امل�صالح العامة ،مع
امل�صالح اخلا�صة للأفراد ،مل تعد تكفي القواعد القانونية اخلا�صة لتنظيم عالقة الأفراد بالدولة ،وهنا ظهرت
احلاجة �إىل وجود تنظيم للمنازعات التي تن�ش�أ بني الأفراد والدولة بكافة هيئاتها وم�ؤ�س�ساتها املختلفة.
وتلك املنازعات التي تن�ش�أ بني الأفراد والدولة هي ما يطلق عليه يف الفقه القانوين م�صطلح « املنازعات
الإدارية» ،ولقد مت و�ضع �أ�س�س حل تلك املنازعات ب�صورتها احلالية بف�ضل ق�ضاة جمل�س الدولة الفرن�سي.
وم ��ن خالل ه ��ذا البحث ق ��د تو�صل ��ت �إىل �أن ال�شريعة الإ�سالمي ��ة و�ضعت بع�ض الأ�س� ��س والقواعد
الالزمة للف�صل يف املنازعات الإدارية ،و�سبقت يف ذلك جمل�س الدولة الفرن�سي.
وحتقيق ًا للهدف من البحث فلقد ق�سمته �إىل �أربعة ف�صول ،جاء الف�صل الأول مت�ضمن ًا احلديث عن
كيفي ��ة حل املنازعات يف �شبه اجلزيرة العربية قبل الإ�س�ل�ام� ،أما الف�صل الثاين فلقد خ�ص�صته للحديث
ع ��ن �آلية ف�ض املنازع ��ات الإدارية يف ع�صر النبوة؛ بينما جاء الف�صل الثالث مبين ًا لكيفية الف�صل يف تلك
املنازع ��ات يف ع�ص ��ر اخللفاء الرا�شدين ،و�أخري ًا ويف الف�صل الرابع تناول ��ت و�سائل الف�صل يف هذا النوع
من املنازعات يف ع�صر ما بعد اخللفاء الرا�شدين.
ولق ��د اختتم ��ت هذا البح ��ث مبا مت التو�ص ��ل �إليه من نتائج ،وت�ل�ا ذلك قائمة باملراج ��ع العلمية من
م�ؤلفات عربية ،و�أجنبية ،ور�سائل علمية ،و�أنظمة.
جملة جامعة �شقراء – العدد الثاين جمادي الآخر 1435هـ � -أبريل 2014م

59

املنازعات الإدارية يف الع�صور الأوىل للدولة الإ�سالمية

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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املقدمـــة

تع ��د املنازعات الإدارية يف الع�صر احلدي ��ث من �أهم املو�ضوعات القانونية التي يتناولها
فقهاء وق�ضاة القانون الإداري ب�صفة عامة ،والق�ضاء الإداري على وجه اخل�صو�ص ،لذا �سوف
�أح ��اول جاهد ًا من خالل هذه الدرا�س ��ة �أن �أو�ضح �أ�س�س وقواعد الف�صل يف تلك املنازعات يف
�أح�ض ��ان الع�ص ��ور الأوىل لل�شريعة الإ�سالمية ،لتكون تل ��ك الدرا�سة مبثابة لبنة يف بناء نظام
ق�ضائي �إ�سالمي للف�صل يف املنازعات الإدارية.
م�شكلة الدرا�سة:

تتمثل م�شكلة الدرا�سة يف الإجابة على الت�سا�ؤل التايل:
ه ��ل عرف امل�سلمون الأوائل املنازعات الإدارية ك�أح ��د �أهم املنازعات الق�ضائية الإدارية
يف الوق ��ت احل ��ايل �أم ال ؟ وهل كانت لديهم نظريات ق�ضائية لتنظيم وحل تلك املنازعات من
عدمه؟
�أهمية الدرا�سة:

ترج ��ع �أهمية تلك الدرا�سة لكونها ت�أ�صيال للنظريات الإ�سالمية يف الف�صل يف املنازعات
الإدارية ،والت�أكيد على �أ�سبقية امل�سلمني يف و�ضع تلك النظريات.
�أهداف الدرا�سة:

ته ��دف الدرا�سة يف املقام الأول �إىل حث الباحثني يف جمال الدرا�سات الإن�سانية ،وعلى
وج ��ه اخل�صو� ��ص يف املجال القان ��وين �إىل موا�صلة البحث بداخل كن ��وز ال�شريعة الإ�سالمية،
وا�ستخراج نظريات يحتاج �إليها الإن�سان يف وقتنا احلا�ضر ،حتى نكون بذلك خري خلف خلري
�سلف.
فرو�ض و�إ�شكاليات الدرا�سة:

م ��ن �أهم �إ�شكاليات البحث حماولة �إثبات وجود نظري ��ات ق�ضائية للف�صل يف املنازعات
الإداري ��ة يف ظ ��ل وجود النب ��ي () يف بداية الأمر ث ��م �أعوانه فيما بعد ،حي ��ث �إن املفهوم
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احلدي ��ث للمنازعات الإداري ��ة ينمو ويرتعرع بداخ ��ل ق�ضاء �إداري متخ�ص� ��ص ،وكذلك ف�إن
نظريات الف�صل يف املنازعات الإدارية حتتاج �إىل ا�ستنباط من وقائع حدثت يف ع�صور الدولة
الإ�سالمي ��ة الأوىل ،وال يوج ��د تقنني لتل ��ك النظريات �أو حماولة من جان ��ب الفقهاء امل�سلمني
لتطويرها كما فعل فقهاء القانون يف الع�صر احلديث.
منهج الدرا�سة:

لقد اتبعت يف هذا البحث املنهج التحليلي من خالل ا�ستنباط النظريات التي حتكم �آلية
الف�ص ��ل يف املنازع ��ات الإدارية ،كما اتبعت املنهج التاريخي حي ��ث تناولت مو�ضوعات البحث
املختلف ��ة يف ت�سل�سل تاريخ ��ي من الأقدم للأحدث ،كما اتبعت يف بع� ��ض �أجزاء البحث املنهج
النق ��دي حيث انتقدت بع� ��ض الآراء الفقهية يف �أجزاء خمتلفة من البحث متبع ًا ذلك مبا يراه
الباحث ترجيح ًا �أو ت�أييد ًا لتلك الآراء.
الإطار النظري للدرا�سة:

لق ��د عا�شت الب�شرية قبل الإ�س�ل�ام ع�صور ًا من الظالم والهمجي ��ة ,مل تنعم فيها بنظم
�سلوكي ��ة تنظيمية لعالقة الأفراد ببع�ضهم البع�ض ،بل �سادت �شريعة الغاب و�أكل القوي �أموال
ال�ضعي ��ف وت�صارع اجلميع على البقاء ،وغاب ��ت الأ�س�س الروحية واملثل الإن�سانية ال�سامية من
عدل وحق وخري وم�ساواة.
وبب ��زوغ �شم�س الإ�سالم على �أر�ض �شبه اجلزيرة العربية ،بد�أت الب�شرية تتن�سم عطرها
البديع ،الذي يزيل دن�س القلوب ،ويرتقي بالأرواح لتنعم بلذة القرب من اخلالق الأعظم.
وطامل ��ا �أن الإن�س ��ان ال ي�ستطيع العي�ش مبف ��رده ,فلقد حر�صت ال�شريع ��ة الإ�سالمية على
و�ض ��ع �أ�س� ��س لتنظيم العالقة بينه وبني �أقرانه ,على �أ�س�س فري ��دة مل ي�ستطع العامل حتى الآن
�أن يفط ��ن �إليه ��ا ،وظهرت الدولة كحامي ��ة وراعية للفرد ولي�ست قاهرة له ،ب ��ل و�ضعت �أ�س�سا
للم�شروعية تطبق على الكافة حكام ًا وحمكومني.
ومنازعة الفرد للدولة �أو جهاتها املختلفة �إمنا هي �أ�سا�س الق�ضاء الإداري ,ك�أحد مظاهر
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تنظي ��م ال�سل ��وك الإن�ساين للعالقة القانوني ��ة بني الفرد داخل الدولة ،وجه ��ة الإدارة (الدولة
وكاف ��ة هيئاتها) ،وهو ما يعد من �أهم مظاهر احل�ض ��ارة الإن�سانية ,التي متنح املواطنني حق
مقا�ض ��اة جه ��ة الإدارة ,دفاع ًا عن حقوقه ��م ,ومنع ًا لتلك اجلهة من االعت ��داء على حقوقهم
مالية كانت �أو غري مالية.
وقبل اخلو�ض يف احلديث عن مو�ضوعات هذا البحث يتعني علينا �أن نتعرف على مفهوم
املنازعة الإدارية ،ومعيارها املميز لها عن بقية املنازعات الق�ضائية الأخرى.
ولتو�ضي ��ح ذلك ميكن القول ب�أن معي ��ار متييز املنازعات الإدارية عن غريها يت�أرجح بني
عدة نظريات من �أهمها نظريتان �إحداهما :نظرية ال�سلطة والتي يرى �أن�صارها �أن املق�صود
باملنازعات الإدارية تلك املنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها وتختلف يف طبيعتها وظرفها
ع ��ن املنازعات التي حتدث ب�ي�ن الأفراد �أو �أ�شخا�ص القانون اخلا� ��ص ب�صفة عامة ،والأمر ال
يك ��ون كذل ��ك �إال بالن�سبة للمنازع ��ات النا�شئة عن الت�صرفات التي تتخذه ��ا الإدارة ب�صفتها
�سلطة عامة(مهنا� 1960 ،أ .)242:
كما يرى �أن�صار تلك النظرية �أنه يجب تطبيق القانون الإداري على كل ن�شاط تبا�شره
ال�سلطة الإدارية بو�صفها �سلطة عامة ،معتمدة يف مبا�شرته على ما تتمتع به من امتيازات
ال�سلط ��ة العام ��ة ،وال يل ��زم لتوفري هذا ال�ش ��رط �أن تكون ال�سلطة الإداري ��ة قد ا�ستخدمت
فع�ل�ا امتيازات ال�سلط ��ة �أو اتخذت بالفعل �إجرا ًء مما تخت�ص بالقي ��ام به بو�صفها �سلطة
عام ��ة ،و�إمنا يكفي �أن يثبت �أنها بحكم القان ��ون متلك ا�ستخدام هذه الو�سائل يف مبا�شرة
ن�شاطه ��ا ،و�أنها اعتم ��دت يف مبا�شرة هذا الن�ش ��اط على ما متلكه من امتي ��ازات ال�سلطة
العامة (احللو.)180 :1995 ،
�أما �أ�صحاب النظرية الثانية ف�إنهم يقرنون نظرية ال�سلطة بفكرة املرافق العامة ,مبعني
�أن املنازعة الإدارية يف نظرهم هي تلك املنازعة التي تكون الإدارة طرف ًا فيها ,ومتار�س فيها
�سلطته ��ا الإدارية يف ظ ��ل ممار�سات تختلف يف طبيعتها عن تل ��ك املتعارف عليها يف عالقات
القانون اخلا�ص ،وب�شرط �أن يتعلق الأمر مبرفق عام (خريي.)117 :1974/1973،
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و�أري �أن ��ه ي�صع ��ب عم ًال الأخذ مبعي ��ار واحد من املعيارين ال�سابق�ي�ن ,فقد تكون الإدارة
طرف� � ًا يف منازعة ما ومتار�س فيها �سلطته ��ا العامة ،ورغم ذلك يتم �إ�سناد االخت�صا�ص فيها
للق�ضاء العادي ولي�س الق�ضاء الإداري العتبارات قد يراها املنظم.
وم ��ن ثم �أقرتح �أن يرتك الأمر لطبيعة املنازعة ذاتها وتقدير املنظم والقا�ضي الإداري،
ف�إذ ر�أي املنظم �أن هناك �أهمية لإ�سناد تلك املنازعة للق�ضاء العادي حتقيق ًا للم�صلحة العامة
وج ��ب احرتام ذل ��ك ،وكذلك القا�ض ��ي الإداري له �أن ي�ض ��ع �أ�س�سا للمنازع ��ات الإدارية التي
يخت�ص بها ،و�أن يعتمد يف ذلك على مرياثه القانوين وخربة ق�ضاته يف و�ضع تلك الأ�س�س.
ويتعني الإ�شارة �إىل �أن هذا البحث �سوف يقت�صر على ثالث مراحل فقط تتمثل �إحداها:
يف بحث �إمكانية وجود ما يعرف باملنازعة الإدارية على النحو ال�سابق بيانه يف الفرتة ال�سابقة
عل ��ى ظهور الإ�سالم يف �شبه اجلزيرة العربي ��ة ،والأخرى :مرحلة ع�صر النبوة ،وتليها مرحلة
اخللفاء الرا�شدين ،ويف النهاية �أتناول مرحلة ما بعد ع�صر اخللفاء الرا�شدين.
وانطالق ًا من املقدمة ال�سابقة �سوف �أق�سم هذا البحث على النحو التايل:
الف�صل الأول :الف�صل يف املنازعات يف �شبه اجلزيرة العربية قبل الإ�سالم.
الف�صل الثاين :املنازعات الإدارية يف ع�صر النبوة.
الف�صل الثالث :املنازعات الإدارية يف ع�صر اخللفاء الرا�شدين.
الف�صل الرابع  :املنازعات الإدارية ما بعد ع�صر اخللفاء الرا�شدين.
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الف�صل الأول
الف�صل يف املنازعات يف �شبه اجلزيرة العربية قبل الإ�سالم

تذه ��ب الدول يف �أنظمتها الق�ضائية فيما يتعلق ب�آلي ��ة الف�صل يف املنازعات الإدارية �إىل
مذهب�ي�ن :منها ما ي�سند الأمر برمته للق�ضاء الع ��ادي ؛ بحيث يخت�ص القا�ضي العادي بكافة
�أنواع املنازعات (العادية والإدارية) ،وي�سمي الق�ضاء يف تلك احلالة بالق�ضاء املوحد.
والبع�ض الآخر ي�سند تلك املهمة لنوعني من الق�ضاء� :أحدهما القا�ضي العادي ويخت�ص
بنظ ��ر املنازعات العادي ��ة كالأح ��وال ال�شخ�صية واملنازع ��ات اجلنائية ........ال ��خ ،والثاين
يخت�ص بنظر املنازعات الإدارية ،وي�سمي النظام الق�ضائي يف تلك احلالة بالق�ضاء املزدوج.
فالق�ضاء املوحد �إذن يقوم على فكرة وحدة النظام القانوين ووحدة الق�ضاء حيث ُيعرف
ر�أي يف الفقه نظام الق�ضاء املوحد ب�أنه «وجود جهة ق�ضائية واحدة يف الدولة هي جهة الق�ضاء
الع ��ادي ،تت ��ويل الف�صل يف كافة �أنواع املنازعات التي تثور ب�ي�ن الأفراد �أو بينهم وبني الإدارة»
(احلل ��و )67 :1995 ،و(فهم ��ي )1959 ،و(عب ��د الوهاب� ،)96 : 2011،أم ��ا الق�ضاء املزدوج
فيقوم على فكرة ثنائية النظام القانوين املطبق وثنائية الق�ضاء.
وبتطبيق التق�سيم الثنائي ال�سابق للأنظمة الق�ضائية على واقع وطبيعة احلياة يف الفرتة
الت ��ي ت�سبق الإ�سالم يف �شبه اجلزي ��رة العربية جند �أن ممار�سة �شيخ القبيلة لآلية الف�صل يف
النزاع ��ات التي تن�ش�أ بني �أبن ��اء قبيلته تعد �أويل �إرها�صات معرفته ��ا للنظم الق�ضائية ب�صفة
عامة ،ونظام التحكيم ب�صفة خا�صة والذي ما زال معمو ًال به حتى وقتنا احلايل.
ولق ��د ا�ستع ��ان �شيخ القبيل ��ة يف تلك املرحلة ببع� ��ض الو�سائل الق�ضائي ��ة يف الإثبات
الت ��ي كانت معروفة �آنذاك ومنها :القياف ��ة وي�سمي القائم بها «قائف» ويق�صد بها معرفة
ال�شب ��ه ومتييز الأثر ،ف� ��إذا اختلفوا يف ن�سب طفل ا�ستعانوا بالقائ ��ف ملعرفة �أبيه و�إحلاقة
ب ��ه ،ولال�ستدالل عل ��ى اجلاين من �أثر �أقدام ��ه على الأر�ض ،وهو ما يق ��وم به الآن الطب
ال�شرعي ،و�إدارات البحث اجلنائي يف الأنظمة احلديثة ( غربال و�آخرون)1410 :1965 ،
و(�إبن فرحون.)91 :1906 ،
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ومن بني الو�سائل الق�ضائية التي كان ي�ستعني بها �شيخ القبيلة الفرا�سة ويق�صد بها  :التنبوء
بحال ��ة املتهم ومعرفة ما �إذا كان يقول ال�ص ��دق �أم ال ,وذلك بالنظر �إىل وجهه ونربات �صوته،
وحركاته وهو يتكلم ويقال :اتقوا فرا�سة امل�ؤمن ف�إنه ينظر بنور اهلل  .وقد فر�س فالن ،بال�ضم،
يفر� ��س فرو�سة وفرا�سة �إذا ح ��ذق �أمر اخليل .وتفر�س فيه ال�ش ��يء :تو�سمه .واال�سم الفرا�سة،
ا�س َة المْ ُ�ؤْمِ ِنَ ،ف�إِ َّن� � ُه َي ْن ُظ ُر ِب ُنو ِر الل» رواه
بالك�س ��ر .ويف احلديث:اتق ��وا فرا�سة امل�ؤمن« ،ا َّت ُقوا ِف َر َ
الرتم ��ذي يف التف�سري ،والع�سكري يف الأمثال ،كالهم ��ا من حديث عمرو بن قي�س املالئي ،عن
عطي ��ة العويف ،عن �أبي �سعيد اخل ��دري ( ،)مرفوعا ثم قر�أ ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ
(�سورة احلجر �آية  ،)75وقال الرتمذي � :إنه غريب  .وقد روي عن بع�ض �أهل العلم يف تف�سريه
للمتو�سمني ،قال  :للمتفر�سني  .وكذا �أخرجه الهروي ،والطرباين ،و�أبو نعيم يف الطب النبوي،
وغريه ��م م ��ن حديث را�شد ب ��ن �سعد ،عن �أبي �أمام ��ة ( )مرفوع ًا ،وي ��روى عن ابن عمر،
و�أب ��ي هريرة ر�ضي هَّ
الل عنهما �أي�ض ًا  .بل هو عند الطرباين ،و�أبي نعيم ،والع�سكري من حديث
وه ��ب بن منبه ،عن طاو�س ،ع ��ن ثوبان ( ،)رفعه بلفظ «احذروا دع ��وة امل�سلم وفرا�سته،
الل ،وينطق بتوفيق هَّ
ف�إنه ينظر بنور هَّ
الل» ،ولقد قال ابن الأثري« :يقال مبعنيني� :أحدهما ما دل
ظاهر احلديث عليه وهو ما يوقعه اهلل تعاىل يف قلوب �أوليائه فيعلمون �أحوال بع�ض النا�س بنوع
من الكرامات و�إ�صابة الظن واحلد�س ،والثاين نوع يتعلم بالدالئل والتجارب واخللق والأخالق
فتع ��رف ب ��ه �أحوال النا�س ،وللنا�س فيه ت�صانيف كثرية قدمي ��ة وحديثة ،وا�ستعمل الزجاج منه
�أفع ��ل فقال� :أفر�س النا� ��س �أي �أجودهم و�أ�صدقهم فرا�سة ثالثة :امر�أة العزيز يف يو�سف ،على
نبين ��ا وعليه ال�صالة وال�س�ل�ام ،وابنة �شعيب يف مو�سى ،على نبين ��ا وعليهم ال�صالة وال�سالم،
و�أبو بكر يف تولية عمر بن اخلطاب ،ر�ضي اهلل عنهما» (ابن منظور.)160: 2003 ،
وم ��ن ب�ي�ن و�سائل االثبات الت ��ي كان ي�ستعمله ��ا �شيخ القبيل ��ة الق�سام ��ة وي�ستخدمها يف
حال ��ة �إذا ما وجد قتيل يف مكان مامل يعرف قاتل ��ه فيحلف خم�سون رج ًال من �أهل هذا املكان
يختاره ��م ويل الدم (�صاحب احل ��ق يف دية القتيل �أو الق�صا�ص له) ،ب ��اهلل �إنهم ما قتلوه وال
علم ��وا له قات ًال ثم يغرم ��ون الدية .ويق�صد بها يف اللغة :قال اب ��ن منظور نق ًال عن ابن �سيده
�أن املق�ص ��ود بها  :اجلماع ��ة يق�سمون على ال�شيء �أو ي�شهدون ،وميني الق�سامة من�سوبة �إليهم،
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ويف حدي ��ث « :الأميان تق�سم على �أولياء الدم» ،وق ��ال �أي�ض ًا نق ًال عن ابن زيد  :جاءت ق�سامة
الرجل� ،سمى بامل�صدر ،وقتل فالن بالق�سامة �أي باليمني ،وجاءت ق�سامة من بني فالن و�أ�صله
اليمني�(« .إبن منظور ،)481 :2003 ،ويف ال�صحاح :هي الأميان تق�سم على الأولياء يف الدم»
(الرازي1399 ،هـ .)223 :
كما يقال �أن الق�سامة يف اللغة :م�صدر �أق�سم ق�سامة ،ومعناه  :حلف حلف ًا .قال القا�ضي:
ه ��ي الأمي ��ان �إذا كرثت على وجه املبالغة  .قال « :و�أهل اللغ ��ة يذهبون �إىل �أنها القوم الذين
يحلف ��ون �سموا با�سم امل�صدر»( �إبن قدامه1348 ،ه� �ـ ،ج .)64 :8كما ا�ستخدم �شيخ القبيلة
و�سيلة �أخرى من و�سائل الإثبات كانت �سائدة �آنذاك وهي «القرعة» وكانت ت�ستخدم لالختيار
ب�ي�ن الأ�شخا� ��ص معتمدة على ال�صدف ��ة و�أ�صلها اللغوي من الفع ��ل ( ق ر ع) قال ابن فار�س:
«قارعت فالنا فقرعته� ،أي �أ�صابتني القرعة دونه ،واقرتعوا فيما بينهم وتقارعوا ،و�أقرعت
بينهم � :أمرتهم �أن يقرتعوا على ال�شيء ،القرعة :ال�سهمة ،واملقارعة :امل�ساهمة ،وقد اقرتع
الق ��وم وتقارع ��وا و قارع بينهم ،و�أق ��رع و�أقرعت بني ال�ش ��ركاء يف �ش ��يء يقت�سمونه ،ويقال:
كان ��ت ل ��ه القرعة �إذا قرع �أ�صحاب ��ه ،وقارعه فقرعه يقرعه �أي �أ�صابت ��ه القرعة دونه» ( �إبن
منظور ،)79 :2003،ومن بني الو�سائل التى ا�ستمرت حتى الآن �شهادة ال�شهود.
و�إذا كان ��ت املنازعة الإدارية تدور وج ��ود ًا وعدم ًا حول وجود الدولة كطرف فيها ،ف�إن تلك
الأخرية ترتبط ارتباط ًا ال يقبل التجزئة بت�سيري وتنظيم العمل يف املرفق العام ،ف�إن مكة املكرمة
ق ��د لعبت دور ًا عظيم ًا يف تلك احلقب ��ة يف �إن�شاء املرافق العامة املختلفة خلدمة حجاج بيت اهلل
( قب ��ل الإ�س�ل�ام) ،كما كانت مرك ��ز ًا جتاري ًا مهم� � ًا ،و�أن�شئت بها عدة مراف ��ق خلدمة احلجاج
كال�سقاي ��ة ( ويق�صد بها توفري املي ��اه للحجيج) ،والرفادة( توفري الطعام للحجاج) ،واحلجابة
(خدمة الكعبة وحرا�ستها) ،واللواء(اجلي�ش) ،والندوة ( وت�شبه املجال�س اال�ست�شارية) .
وم ��ن �أهم املرافق الت ��ي عرفتها مكة يف تل ��ك احلقبة مرفق «الق�ض ��اء والتحكيم» ،وكان
ممن تويل �أمر هذا املرفق ها�شم بن عبد مناف ،وابنه عبد اهلل والد ر�سول اهلل() ،و�أبو
طالب ( ابن ه�شام1383 ،هـ ،م )80 : 1و( على ،1973 ،ج.)507 :5
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ويع ��د «حلف الف�ضول» (يا�س�ي�ن( ،د.ت)  )14 :و (البهوت ��ي( ،د.ت) ،ج)288-286 :2
و(�إب ��ن قدام ��ه1348 ،ه� �ـ ،ج )278 :11و( اجلحدمي .)111-110 : 1934 ،م ��ن �أوىل بوادر
معرف ��ة �شبه اجلزيرة العربية للأنظم ��ة الق�ضائية ب�صفة عامة ،و�آلي ��ات ف�ض املنازعات بني
الأف ��راد وبع�ضهم البع�ض ب�صفة خا�صة .ولقد �أَبرم هذا احللف �أهل مكة من القر�شيني وكان
الهدف من وراءه ن�صرة املظلومني من �أهل مكة وغريهم ممن دخلها من �سائر النا�س ،ويرجع
ال�سب ��ب يف قي ��ام هذا احللف �أن رج ًال من بني زبيد قدم مبكة معتمر ًا بب�ضاعة فا�شرتاها منه
رج ��ل من بني �سهم ،وقيل �إنه العا�صي بن وائ ��ل ال�سهمي ،فماطله بالثمن ،ف�س�أله الرجل ماله
�أو ب�ضاعت ��ه ،فامتنع علي ��ه ،فجاهر بظالمته حول الكعبة بني رج ��ال قري�ش ،فاجتمعت بطون
قري� ��ش على �أثر ذلك يف دار عبد اهلل بن جدعان (دار الن ��دوة) ،واتفقوا على �أنهم ين�صفون
املظلوم من الظامل.
ولقد �شهد الر�سول() ذلك احللف قبل بعثته وهو يف �سن اخلام�سة والع�شرين ،وقال
عن ��ه بع ��د بعثته «لقد �شهدت يف دار عب ��د اهلل بن جدعان حلف الف�ضول م ��ا لو دعيت �إليه يف
الإ�سالم لأجبت ،وما �أحب �أن يل به ُحمر النعم» (امل�سعودي ،1966 ،ج )490 :1و(الدينوري،
 )291 :1934و (�إبن ه�شام1383 ،هـ ،م )144 :1و (�إبن الأثري،1883،ج )18 :2و(املاوردي،
.)79 -78 :1966
ويذه ��ب ر�أي يف الفقه (ح�س�ي�ن� )13 -12 : 1992 ،إىل القول �أن هذا احللف هو �إيذان
مبي�ل�اد ق�ضاء املظامل الذي يف�صل يف اخل�صوم ��ات التي يكون �أحد طرفيها ذا قوة وبط�ش،
وكان ُي َ�شكل هذا احللف من ر�ؤ�ساء القبائل يف قري�ش ،وكان تعبري ًا عملي ًا عن �شعور �أهل مكة
ب�ضرورة حتقيق العدل و�إن�صاف املظلومني ,نظر ًا ملا كان �سائد ًا �آنذاك يف الع�صر اجلاهلي
من �أن اال�ستعانة واال�ستنجاد تكون بذوي اجلاه والنفوذ ،ومن ثم فعلي ه�ؤالء �أن يهبوا لإغاثة
املظلوم�ي�ن ون�صرتهم ب�أخذ احل ��ق لهم ،حتى ولو مل يكن ه�ؤالء م ��ن قبيلتهم (علي:1973 ،
 .)505كما ا�شتهر العرب يف جاهليتهم بالذود عن اجلار وحمايته (ابن عبد ربه1321 ،هـ،
ج)159 :1؛ ب ��ل كان فر�ض� � ًا حمتم ًا على ال�شخ�ص يف اجلاهلي ��ة �أن ين�صر امل�ستغيث دون �أن
ي�س� ��أل ع ��ن الداعي الذي دعاه �إىل طل ��ب النجدة (عاق ��ل .)266 :1975 ،وعلي العك�س من
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ذلك متام ًا يذهب ر�أي �آخر �إىل عدم اعتبار حلف الف�ضول �أ�سا�س ًا لق�ضاء املظامل ،الختالف
كل منهم ��ا ع ��ن الآخر ،فحلف الف�ضول ال يعدو كونه نوعا من �أن ��واع الق�ضاء العادي و�أ�سلوبا
م ��ن �أ�ساليب ف�ض املنازع ��ات واخل�صومات ،والتي مل تكن يف كثري من الأحيان قاطعة لدابر
اخل�صوم ��ة ،وال مو�صلة للحق ��وق �إىل �أ�صحابه ��ا ،ويتنا�سب مع الع�ص ��ر اجلاهلي حيث كان
ينظ ��ر يف كافة �أنواع املنازعات واخل�صوم ��ات �أيا كان نوعها ،ومل يكن هناك ما ُيلزم النا�س
باالحت ��كام �إىل املحاكم �إال بقدر ما تلجئهم ال�ضرورة لف�ض م�شاكلهم ومنازعاتهم  .وف�ض ًال
ع ��ن ذلك ف�إنه لي�س هن ��اك ما ُيلزم النا�س �أي�ض ًا �أو ُيجربهم عل ��ى تنفيذ ما َيحكم به ه�ؤالء
احل ��كام �إال العتبارات �أدبية منها ما ت�أ�صل يف نفو�سهم من �ضرورة احرتام كبريهم وتوقري
زعيمهم واخلوف من �سخط اجلماعة �إذا مل ميتثلوا ملا حكم به� .أما ق�ضاء املظامل فيختلف
عن ذلك فهو ق�ضاء متخ�ص�ص بنوع معني من املنازعات وامل�شاكل ،وهي التي تتعلق ب�أعمال
الإدارة ,و�أ�سا�س ن�ش�أته نابع من مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ,التي ذمت الظلم وكررت الوعيد
في ��ه ,وح�ضت على العدل ورد الظلم �أي ًا كان ,حت ��ى ت�ستقيم الأمور وي�ستفحل العمران الذي
يتم به اال�ستخالف الذي هو مق�صد ال�شارع ،ولذا كان رد املظامل بوجه عام �إحدى الوظائف
الهام ��ة التي يتوالها وىل الأمر الأعظم (احلكي ��م .)593 :1976 ،و�أري �أن «حلف الف�ضول»
وم ��ا تبع ��ة من �إن�شاء جمال�س لن�صرة املظلومني ،ال يعدو �أن يكون و�سيلة من و�سائل « اللجان
ال�شعبي ��ة لف� ��ض املنازعات « التي تن�ش� ��أ بني الأفراد وبع�ضهم البع� ��ض و�أدلل على ذلك بعدة
�أمور منها:
� -1أن الأ�ص ��ل يف نظ ��ام دي ��وان املظامل وهو اجله ��ة الق�ضائية الإداري ��ة املخت�صة بنظر
املنازع ��ات الإداري ��ة يف اململكة العربي ��ة ال�سعودية ،حيث ن�صت امل ��ادة الأويل من نظام ديوان
املظامل احلايل ال�صادر باملر�سوم رقم  78وتاريخ 1428/9/19هـ على �أن «ديوان املظامل هيئة
ق�ضاء �إداري م�ستقلة « ،باعتباره جهة متخ�ص�صة للق�ضاء الإداري �إمنا يقوم على فكرة وجود
منازع ��ة بني الإدارة (ك�سلطة عامة يف الدولة) �أو �أحد ممثليها ،و�أحد الأفراد العاديني �أو بني
�سلط ��ات الدول ��ة وبع�ضها البع�ض ،وهذا ما مل يحدث فيما يتعل ��ق بحلف الف�ضول ,حيث كانت
املنازعات تتعلق ب�أفراد وبع�ضهم البع�ض.
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 -2ال�شخ� ��ص ال ��ذي كان يت ��ويل مهمة الف�ص ��ل يف املنازعات وفق ًا له ��ذا احللف مل يكن
قا�ضي� � ًا باملعن ��ي الفني للعبارة ،ب ��ل كان يتم اختياره لكونه �سيد ًا يف قوم ��ه �أو زعيم ًا لقبيلته �أو
�صاح ��ب �سلطة �أو جاه ،ي�ستطيع مبا له من �سلطة �أو جاه �أن يجل�س ليف�صل يف النزاعات بغ�ض
النظر عن قدرته على الف�صل يف النزاع من عدمه.
 -3توج ��د عدة نظريات لتمييز العمل الق�ضائي ع ��ن غريه من الأعمال الأخرى تق�سم ثنائي ًا
�إيل ق�سمني �أحدهما ي�ستند ملعيار �شكلي والآخر يقوم على معيار مو�ضوعي ،وي�ستند �أن�صار املذهب
ال�شكلي �إىل بع�ض اجلوانب ال�شكلية لتمييز العمل الق�ضائي عن غريه ,فريي البع�ض �أن العمل �إذا
كان �صادر ًا عن قا�ض فهو عمل ق�ضائي� ،أما �إن �صدر عن غريه فهو لي�س عم ًال ق�ضائي ًا ،وقد ينظر
�إىل تل ��ك ال�شكلي ��ة من زاوية �أخري تتعلق باجلهة م�صدرة العمل ف�إذا �صدر عن جهة ق�ضائية كان
العم ��ل ق�ضائي ��ا والعك�س ،وذهب البع�ض الآخر �إىل �أبعد من ذلك مقرر ًا �أن العمل ال يكون ق�ضائي ًا
�إال �إذا اتبع يف �إ�صداره جمموعة من الإجراءات اخلا�صة التي تكفل �ضمانات معينة للخ�صوم� ،أما
املذه ��ب املو�ضوعي فيعتمد على وج ��ود منازعة يلزم الف�صل فيها وفق ًا لقواعد قانونية قادرة على
الف�ص ��ل يف ه ��ذه املنازعة و�إنهائه ��ا»( خط ��اب )110 : 2012 ،و(.)Vincent et al., 1987 : 88
وبتطبي ��ق تلك النظريات على ف�ض املنازعات وفق ًا حللف الف�ضول ميكن القول �أن تلك الو�سيلة ال
ينطبق عليها مفهوم العمل الق�ضائي من الناحية ال�شكلية على الأقل.
 -4مل تكن هناك و�سيلة لإلزام طريف النزاع مبا يقرره القائمون على تنفيذ هذا احللف،
�إال و�سائل االلتزام الأدبي القائم على احرتام الكبري وتوقريه ،مبعني �أنه مل تكن هناك و�سيلة
ل�ضم ��ان الت ��زام الظ ��امل برفع الظلم ع ��ن املظلوم ،بل كان ��ت الأعراف والتقاليد ه ��ي �أ�سا�س
االلت ��زام وتلك �أمور رغم �أهميتها يف تل ��ك احلقبة التاريخية �إال �أنها مل تكن كافية فقد يتحلل
منها �أي �شخ�ص غري مبال بنظرة املجتمع القبلي له �أو حتى توبيخه.
ورغ ��م ع ��دم قناعتي ب�أن «حلف الف�ض ��ول» يف تلك املرحلة ميثل بداي ��ة حقيقية ملا يعرف
بدي ��وان املظ ��امل ،كما �أنه مل تكن هن ��اك بعد دولة باملعني احلقيقي لغي ��اب �أحد �أهم �سلطتني
فيه ��ا وهما ال�سلطة الت�شريعة وال�سلطة التنفيذية ،وحت ��ى ال�سلطة الق�ضائية مل تكن على قدر
من التنظيم الع�ضوي ( بالن�سبة للأ�شخا�ص)� ،أو الفني (اخلربة النظامية)� ،أو امل�ؤ�س�سي(فلم
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تك ��ن هناك م�ؤ�س�س ��ات تعني مبرفق الق�ضاء) حي ��ث كان يق�ضي �شي ��خ القبيلة مبجموعة من
الأع ��راف ووف ��ق العادات املرعية يف كل قبيلة على حدة ،وه ��ي ال �شك جمموعة قواعد عرفية
تختلف من مكان �إىل مكان ومن قبيلة �إىل قبيلة يف ذات املكان الواحد.
�إال �أنن ��ي ال �أنك ��ر يف نف� ��س الوق ��ت ما قام به �شي ��خ القبيلة من دور كب�ي�ر يف الف�صل بني
النزاع ��ات ورفع الظل ��م عن املظلومني يف تلك املرحل ��ة ،وخا�صة �أن �أغل ��ب زوار مكة يف ذلك
احل�ي�ن كانوا من خارج �شبه اجلزيرة العربية من التجار واحلجيج ،كما �أن �أهل مكة وقبائلها
– �آنذاك -عرفوا بال�شدة والغلظة ،وهنا تبدو الأهمية العظيمة لوجود هذا احللف.
و�أه ��م ما �أود �أن �أنبه عليه يف تلك الف�ت�رة من فرتات التطور الق�ضائي لنظام الف�صل يف
املنازعات ب�صفة عامة� ،أنها كانت متثل و�سيلة بدائية لف�ض املنازعات بني �أفرادها ،فلم تكن
هناك م�ؤ�س�سة ق�ضائية مبعناها املتعارف عليه الآن ،كما �أن الن�صو�ص املطبقة على النزاعات
مل تك ��ن ن�صو� ��ص نظامية مكتوبة بل كانت عب ��ارة عن جمموعة من التقالي ��د والأعراف التي
كانت تت�سم بالعدالة �أحيان ًا وباجلور والظلم �أحيان ًا �أخرى.
ومل تك ��ن فك ��رة التخ�ص� ��ص الق�ضائ ��ي يف نظ ��ر املنازعات وف ��ق قواعد خا�ص ��ة تختلف
باختالف املنازعات موجودة على الإطالق يف تلك املرحلة من مراحل التطور.
ويالح ��ظ �أن ف�ض املنازعات يف تلك املرحلة يعد و�سيلة ق�ضائية على �سبيل املجاز فقط،
ورغ ��م ذل ��ك فلقد كانت لتل ��ك الو�سيلة ما مييزه ��ا �إذ كانت تخت�ص كل قبيل ��ة بقا�ض ( �شيخ
القبيلة ) ال ينازعه يف اخت�صا�صه �أو وظيفته �آخر ،فكل قبيلة لها �شيخ هو الذي يجل�س للف�ض
يف املنازع ��ات التي تن�ش�أ بني �أفراد قبيلته ،كما �أنه ال يتم اختياره وفق معايري حمددة �سلف ًا بل
�إن �أفراد القبيلة هم الذين ين�صبوه عليهم قا�ضي ًا ب�إرادتهم .
والب ��ادرة الت ��ي وجدت يف تل ��ك املرحلة للإيذان بوج ��ود منازعات �إداري ��ة �إمنا تتمثل يف
وج ��ود «مراف ��ق عامة» ،كتل ��ك التي �أن�شئت يف مكة عل ��ى نحو ما �سبق قوله ،فم ��ن املعروف �أن
تل ��ك املرافق �سين�ش�أ عن ت�سيريها وتنظيم العمل بها منازعات بني القائمني على �أمرها ،وبني
املنتفعني بها ،وتلك هي الن�ش�أة الأوىل للمنازعات الإدارية.
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الف�صل الثاين
املنازعات الإدارية يف ع�صر النبوة

لق ��د كان ر�س ��ول اهلل () م�ؤ�س�س الدول ��ة الإ�سالمي ��ة الأويل ,و�أول من تويل من�صب
الق�ض ��اء يف الإ�سالم �سواء بنف�سه �أو عن طريق �أعوان ��ه ،وكان ق�ضائه () يت�سم بامل�ساواة
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 ( �سورة الن�ساء الآية)135 :

وم ��ن �أقوال ��ه () �أنه قال�« :إمنا هل ��ك الذين من قبلك ��م �أنهم كان ��وا �إذا �سرق فيهم
ال�شري ��ف ترك ��وه ،و�إذا �س ��رق فيهم ال�ضعيف �أقاموا عليه احل ��د ،و�آمي اهلل لو �أن فاطمة بنت
حممد �سرقت لقطعت يدها» (م�سلم( ،د .ت) ،ج.)186 : 11
وكان ُيطب ��ق () عل ��ى اخل�صوم �ش ��رع اهلل امتث ��ا ًال لقوله تع ��ايل :ﮋ ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ ( �سورة املائدة الآية  ،.)48:وقال تعايل �أي�ض ًا :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ (�سورة النجم الآية.)4 ،3 :

كم ��ا �أن ق�ضاءه () كان ميتاز بالإلزام التام للكافة �سواء �أكان تطبيق ًا لن�ص �شرعي �أو
اجته ��اد ًا منه ،لأنه () ال يقر عل ��ى خط�أ (وا�صل .)41 : 1977 ،ومل يكتف النبي () ب�أن
ي�ت�رك لعمال ��ه حرية �إدارة البالد الت ��ي �أر�سلهم �إليها ؛ بل و�ضع لهم قاع ��دة تنظيمية للف�صل يف
النزاعات املعرو�ضة عليهم ,تقوم على فكرة التدرج يف ا�ستنباط الأحكام ،وهي فكرة ت�شبه فكرة
«الت ��درج يف القواع ��د القانونية املعروف ��ة الآن يف الأنظمة القانونية» .ويق�ص ��د مب�صطلح «تدرج
القواع ��د القانوني ��ة» � :أن تلك القواعد لي�ست جميع ًا على درجة واح ��دة من الإلزام القانوين ,بل
يعل ��و �إحداها على الأخرى يف تدرج هرمي ,بحيث ال ت�ستطيع القاعدة الأدنى �أن تخالف القاعدة
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الأعل ��ى منها وهكذا ،ويف قمة الهرم القان ��وين يرتبع الد�ستور باعتباره القاعدة القانونية الأعلى
الت ��ي ال يجوز لأي فرد �أو �سلطة ( ت�شريعي ��ة� ،أو تنفيذية� ،أو ق�ضائية) �أن تخالفه ثم يليه القانون
ث ��م الالئحة ث ��م القرارات الإداري ��ة� ،أما يف القواع ��د ال�شرعية الإ�سالمية ،ف� ��إن القر�آن الكرمي
وال�سن ��ة النبوي ��ة تعد مبثابة الد�ستور التي ال يجوز لأي ف ��رد كان �أو �سلطة خمالفتها ب�أي حال من
الأح ��وال ( العطار 25 :1967/1966 ،وما بعدها) و (اجلرف 80: 1963 ،وما بعدها) و(بدوي،
 10 : 1969/1968وما بعدها) .ويظهر ذلك يف حديثه () ملعاذ بن جبل حني بعثه �إىل اليمن
حيث �س�أله () «كيف تق�ضي �إذا عر�ض لك ق�ضاء ،قال� :أق�ضي بكتاب اهلل ،قال ف�إن مل جتد
يف كت ��اب اهلل ،ق ��ال فب�سنة ر�سول اهلل () قال :ف� ��إن مل جتد يف �سنة ر�سول اهلل () ،وال يف
كتاب اهلل ،قال �أجتهد ر�أيي وال �آلو ،قال ف�ضرب ر�سول اهلل () �صدره وقال  :احلمد هلل الذي
وف ��ق ر�سول ر�سول اهلل ،ملا ير�ض ��ي اهلل ور�سوله»( ابن القيم1334 ،ه� �ـ ،ج )184 :2و(املاوردي،
 )63 :1966و(اب ��ن قدام ��ه1348 ،ه� �ـ ،ج )378 :11و (الزيلع ��ي ،1938 ،ج )63 :4و(الرتمذي،
1292هـ ،ج )249 : 1و(البيهقي1344 ،هـ �أ،ج.)114 :10
وجتدر الإ�شارة يف هذا ال�ش�أن �إىل القول ب�أن الفقه احلديث قد اختلف يف معايري التفرقة
ب�ي�ن الأخط ��اء املوجبة للتعوي�ض يف جمال املنازعات الإدارية م ��ن خالل التمييز بني م�صطلح
«اخلط�أ ال�شخ�صي» و«اخلط�أ املرفقي» على النحو التايل-:
 «معي ��ار الفقي ��ه الفرن�س ��ي ( )Laferriereوفيه يقرر �أن اخلط� ��أ ال�شخ�صي هو اخلط�أال ��ذي يع ��ود بالأ�سا�س �إىل النزوات ال�شخ�صية للموظف املن�سوب �إلي ��ه اخلط�أ باعتباره �إن�سانا
ل ��ه �شهوات ��ه� ،أما �إذا كان اخلط�أ ال يت�سم بالطابع ال�شخ�ص ��ي �أي �أنه ينبئ عن موظف معر�ض
للخط�أ وال�صواب ،ففي هذه احلالة يكون اخلط�أ م�صلحي ًا �أو مرفقي ًا.
 معي ��ار الفقي ��ه الفرن�سي ( )jezوفيه يقرر �أن اخلط� ��أ ال�شخ�صي يت�سم باجل�سامة� ،أما�إذا كان من الأخطاء الب�سيطة التي يقع فيها املوظف وهو ي�ؤدي مهام وظيفته اليومية ف�إنه يعد
خط�أ م�صلحي ًا �أو مرفقي ًا.
 معي ��ار الغاية �أو الهدف ووفقا لهذا املعيار ف�إن اخلط�أ الذي ارتكبه املوظف كان بهدفجملة جامعة �شقراء – العدد الثاين جمادي الآخر 1435هـ � -أبريل 2014م
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لتحقي ��ق �أغرا� ��ض �شخ�صي ��ة ال عالقة لها بالوظيف ��ة لي�شبع رغبة خا�صة ف� ��إن اخلط�أ يف هذه
احلال ��ة يع ��د خط�أ �شخ�ص ��ي �أم ��ا �إذا كان اخلط�أ الذي وق ��ع فيه املوظ ��ف كان بغر�ض حتقيق
�أهداف الإدارة ف�إن اخلط�أ هنا يعد خط�أ مرفقي ًا.
 معي ��ار الفقي ��ه ( )Barthelemyوال ��ذي ق ��رر فيه �أن اخلط� ��أ يعد مرفقي� � ًا �إذا ارتكبهاملوظ ��ف معتقد ًا �أنه ي�ؤدي مهام وظيفته� ،أم ��ا �إذا ا�ستعان بالوظيفة ك�أداة لتحقيق خطئه ف�إنه
يعترب خط�أ �شخ�صي ًا.
 املعي ��ار ال ��ذي قال به الفقيه الفرن�سي ( )Hauriouوي ��رى �أن اخلط�أ يعد �شخ�صي ًا �إذا�أمكن ف�صله عن الوظيفة �سواء �أكان االنف�صال مادي ًا �أو معنوي ًا ،واالنف�صال املادي كما لو قام
عم ��دة بفرن�س ��ا بن�شر �إعالنات يف قريت ��ه ب�أن �أحد الأفراد �شطب م ��ن قوائم الناخبني للحكم
ب�إفال�سه ،فالعمدة يف هذه احلالة يت�صرف يف حدود وظيفته ب�شطب �أحد الناخبني الفرن�سيني
م ��ن قوائم االنتخاب ل�سبب قانوين� ،أي �أنه جتاوز هذه الواجبات ب�أن ارتكب عم ًال مادي ًا
ال عالقة له بها �إذ �أعلن ذلك يف ال�شوارع مما يرتتب عليه �إ�ساءة �إىل �أحد الأفراد� ،أما اخلط�أ
املعن ��وي املنف�ص ��ل عن واجبات الوظيف ��ة فمثاله الأمر ال�صادر من �أح ��د العمد بقرع �أجرا�س
الكني�س ��ة احتفا ًال مب�أمت ال تقرع له الأجرا�س ،فاخلط� ��أ هنا يندرج يف واجبات الوظيفة مادي ًا،
ولكن لأغرا�ض حمددة لي�س من بينها هذا الغر�ض.
 املعي ��ار الذي ن ��ادى به الفقيه الفرن�سي (را�سي) ويق ��رر �أن �أ�سا�س التفرقة بني اخلط�أال�شخ�ص ��ي واملرفق ��ي �إمنا هو �أ�سا�س مو�ضوعي يرتبط بطريق ��ة االلتزام الذي يقع علي كاهل
املوظف ،ف�إذا كان هذا االلتزام يقع على كاهل اجلميع من �أفراد املجتمع ف�إن اخلط�أ يف نطاقه
يعد �شخ�صي ًا� ،أما �إذا كان من خ�صائ�ص الوظيفة ويرتبط بها ارتباط ًا وا�ضح ًا فهو م�صلحي �أو
مرفقي» (جعفر )385-384 :1987،و(النادي1418 ،هـ  434 :1998 /وما بعدها) و(فهمي،
 746 :1959وما بعدها ) و (احللو 464 :1995 ،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 �شبه اجلزيرة العربية يف تلك املرحلة للق�ضاء املتخ�ص�ص يف النظر والف�صل يف
املنازع ��ات الإداري ��ة لكون الق�ضاء يف تلك املرحلة ق�ضا ًء موح ��د ًا ؛ �إال �أنه يف ظل هذا الق�ضاء
املوح ��د ظهرت «نظري ��ة التعوي�ض عن اخلط�أ املرفقي» مع الت�سليم ب� ��أن تلك النظرية مل تقنن
يف تل ��ك املرحل ��ة �أو يتم و�ض ��ع قواعد منظمة له ��ا .وتت�ضح تلك النظرية جلي� � ًا يف ق�صة خالد
ب ��ن الوليد ( )حينم ��ا �أر�سله النب ��ي () �إىل بني خزمية يدعوه ��م �إىل الإ�سالم ،فلم
يح�سن ��وا التعبري عن �إ�سالمهم ،فجعلوا يقولون �صب�أن ��ا �صب�أنا ،فظل خالد يقتل وي�أ�سر ،لعدم
فهم ��ه مق�صود قولهم ،ولأن خال ��د ظن �أنهم يخدعونه ،وبلغ ذلك ر�س ��ول اهلل () ف�أر�سل
عل ��ي ب ��ن �أبي طال ��ب ( )يدفع دية القتل ��ى باعتب ��ار �أن القتل قد وقع نتيج ��ة اخلط�أ الذي
وق ��ع فيه خالد ( )باعتباره �أحد عمال الدول ��ة ،لتعجله وعدم تثبته من �أمر الذين قتلهم،
وق ��ال() لعلي (« )اخرج �إليهم وانظر يف �أمرهم» ،و�أعطاه �سفط ًا من ذهب ففعل ما
�أم ��ره ،و�أر�ضاه ��م (ابن كث�ي�ر ،1966،ج .)359 :4كما قال ()« الله ��م �إين �أبر�أ مما فعل
خالد» ولكنه مل يترب�أ من خالد نف�سه ومل يعزله وتلك عقوبة ت�أديبية متعارف عليها يف الق�ضاء
الإداري ت�سم ��ي عقوب ��ة «اللوم» ( ابن حنبل1421،ه� �ـ ،ج )9و (ال�شوكاين1347 ،هـ ،ج)61 :9
و(ابن الأثري ،1883 ،ج.)173 :2
كم ��ا �أزال النبي () مظلمة الق ��وم الذين تظلموا من عامله �أبي جهم الذي بعثه على
ال�صدق ��ة فماطله رجل يف �صدقته ف�ضربه ف�شجه ،فطل ��ب القود ،وذلك ب�أن �أدي لهم تعوي�ض ًا
م ��ن تلك الفعلة التي ارتكبها عامله ( ال�شوكاين1347،ه� �ـ ،ج )195 :9و( القرايف1346 ،هـ ،
ج ،)45 -44 :4وع ��زل () العالء بن احل�ضرم ��ي عامله على البحرين لأن وفد عبد قي�س
�شكاه (كرد� 1934،أ .)12 :
َاب ُّ
ال�ش ْر ِب َعنْ
وم ��ن املنازع ��ات التي نظر الر�سول () فيها ما �أَ ْو َر َد ُه ا ْل ُب َخ ��ار ُِّي فيِ ِكت ِ
و�س � َ�فَ ،و�أَ ْو َر َد ُه ُم ْ�س ِل ٌم فيِ َف َ�ضا ِئ ِل ال َّن ِب � ِّ�ي ()َ ،عنْ محُ َ َّم ِد ْب ِن ُر ْم � ٍ�حَ ،و ُق َت ْي َب َة،
َع ْب � ِ�د هَّ ِ
الل ْب ��ن ُي ُ
َو ُكلُّ ُه � ْ�م َع � ِ�ن ال َّل ْي ِثَ ،ع ِن الز ُّْه ِر ِّيَ ،عنْ ُع ْر َو َةَ ،عنْ َع ْب � ِ�د هَّ
الل ْب ِن ال ُّز َبيرْ ِ () ،يف النزاع الذي
دار حول «�شراج احلره» عندما خا�صم ال ُّز َبيرْ َ (َ )ر ُجال ِمنَ الأَ ْن َ�صا ِر فيِ ِ�ش َر ِاج الحْ َ َّر ِة ا َّل ِتي
جملة جامعة �شقراء – العدد الثاين جمادي الآخر 1435هـ � -أبريل 2014م

75

املنازعات الإدارية يف الع�صور الأوىل للدولة الإ�سالمية

َي ْ�س ُقونَ ِب َها ال َّن ْخ َلَ ،ف َق َال ِللأَ ْن َ�صار ِِّي �َ :س ِّر ِح المْ َا َء يمَ ُ ُّرَ ،ف�أَ َبي َع َل ْي ِهَ ،ف ْ
اخت ََ�ص َما �إِلىَ النبي ()
َف َق َال ِلل ُّز َبيرْ ِ َ « :يا ُز َبيرْ ُ ْ ،ا�سقِ َو�أَ ْر�سِ لِ المْ َا َء ِ�إلىَ َجار َِك» َف َغ ِ�ض َب الأَ ْن َ�صار ُِّي َف َق َال َ :يا َر ُ�س َ
الل،
ول هَّ ِ
الل () ِ ُث َّم َق َالَ « :يا ُز َبيرْ ُ ْ ،ا�سقِ َو ْاح ِب ِ�س المْ َا َء َح َّتى
�أَنْ َكانَ ا ْب ��نَ َع َّم ِت � َ�ك ؛ َف َت َغيرَّ َ َو ْج ُه َر ُ�س ِول هَّ ِ
َي ْب ُل� � َغ ِ�إلىَ الجْ ِ � �دَارِ»َ ،ف َق � َ
الل ِ �إنيِّ لأَ ْح َ�س ُب َه ِذ ِه الآ َي� � َة نزلت فيِ َذ ِل َك ﮋ ﯜ ﯝ ﯞ
�ال ال ُّز َبيرْ ُ َ :و هَّ ِ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﮊ (�سورة الن�ساء �آية  )65:و( البخاري1422،هـ)،
ويع ��د هذا النظر يف الن ��زاع ال�سابق نوع ًا من النظر يف املظ ��امل مار�سه النبي () بو�صفه
ناظر املظامل.
و�أرى مع البع�ض �أن نظر النبي () يف املنازعة ال�سابقة ال يعد نظر ًا يف منازعة �إدارية
ب ��ل يعد م ��ن قبيل النظر يف اخل�صوم ��ات العادية التي تدخل يف اخت�صا� ��ص الق�ضاء العادي،
ومو�ض ��وع اخل�صومة يدل على ذلك فهي منازعة ق�ضائي ��ة عادية تدور حول امللكية (احلكيم،
 )596 :1976و(املاوردي )77 :1966 ،و( �أبي يعلي )74 :1966 ،و (قطوم.)374 :1968 ،
ه ��ذا ويالحظ على النظام الق�ضائي للف�صل يف املنازعات الإدارية التي ن�ش�أت يف ع�صر
النبوة ما يلي:
� -1أن ��ه كان ق�ض ��ا ًء موح ��د ًا �أي �أن النبي () كان يجل�س باعتب ��اره قا�ضي ًا هو �أو �أحد
عمال ��ه يف البل ��دان الأخرى لينظر كاف ��ة الق�ضايا مبا فيها املنازع ��ات الإدارية التي
تن�ش� ��أ ب�ي�ن امل�سلمني وبني �أحد عمال الدولة� ،أي �أن تل ��ك املرحلة مت الف�صل فيها بني
منازعات �إدارية تن�ش�أ بني الإدارة (ممثلة يف عمالها) ،وبني الأفراد رغم عدم وجود
ق�ضاء �إداري متخ�ص�ص.
 -2مل يك ��ن املجتمع الإ�سالمي يف عهد النبي () بحاجة �إىل ق�ضاء متخ�ص�ص لنظر
املنازعات الإدارية لعدم احلاجة �إليه يف ذلك الوقت ،وال�سبب الرئي�سي يف ذلك �إمنا
يرج ��ع �إىل حر�ص الكافة حكام ًا وحمكومني على االلتزام بال�شريعة واالمتثال لأوامر
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ونواه ��ي ال�ش ��رع ،ومل يظهر ويتبل ��ور هذا الق�ضاء املتخ�ص�ص ( دي ��وان املظامل ) �إال
بع ��د �أن ف�سد النا�س وجتاه ��روا بالظلم وجتور كل متجور ومل تك ��ف النا�س الزواجر
والنواه ��ي ،ومل تنفعهم املواعظ والعرب فاحتاج ��وا يف ردع الظلمة �إىل ق�ضاء املظامل
(من�صور. )129 :1971 ،
 -3يف ظ ��ل تل ��ك املرحل ��ة مل يكن هناك ف�صل ب�ي�ن ال�سلطة الرئا�سي ��ة ممثلة يف (رئي�س
الدول ��ة) النبي() وال�سلط ��ة الق�ضائية ،فالنب ��ي () كان ميار�س ال�سلطتني
مع� � ًا� ،أما الت�شري ��ع فكان ينزل عن طريق الوحي ،وهن ��ا ال ميكن احلديث عن ق�ضاء
متخ�ص� ��ص خا�صة �أن النبي () كان ميار�س الق�ض ��اء دون حاجة �إىل تظلم من
املتظلم�ي�ن بل مبجرد اكت�شافه ،ومن ثم مل تكن هن ��اك �إجراءات متبعة للو�صول �إىل
القا�ضي.
 -4امت ��ازت تلك املرحلة �أي�ض� � ًا بوجود �سلطات ثالث (ت�شريعي ��ة ،وتنفيذية ،وق�ضائية)
وات�ضح مفهوم الدولة ب�أركانها الثالث  :ال�شعب ,والإقليم ,وال�سلطة.
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الف�صل الثالث
املنازعات الإدارية يف ع�صر اخللفاء الرا�شدين

جل�س �أبو بكر ال�صديق ( )لنظر املظامل مثلما كان يفعل () فكان �أبو بكر()
يك�ش ��ف �أح ��وال عماله ،وكان يختار �أكرثهم علم ًا وعم ًال (ك ��رد 1959 ،ب  ،)302 :فكان خري
ُم َت ِبع خلري ُم َت َبع ،وثبت �أنه ( )قال لرجل �شكا �إليه عام ًال قطع يده «لئن كنت �صادق ًا لأقتد
لك منه»( القرطبي.)256 :1937 ،
وق ��ام �أبو بكر ال�صديق ( )بتطبيق ذات النظرية الإدارية والتي طبقها النبي ()
م ��ن قب ��ل �أال وهى نظري ��ة «اخلط�أ املرفق ��ي» ،ويق�صد باخلط� ��أ املرفقي «كل �إخ�ل�ال بواجبات
الوظيف ��ة الت ��ي تق ��ع على عاتق املرف ��ق وال يتوافر فيه �ش ��روط اخلط�أ ال�شخ�ص ��ي (�أي �أنه غري
عمدي وال يبلغ درجة عالية من اجل�سامة) ،وهذا الإخالل بواجبات الوظيفة ال ح�صر له حيث
يتخ ��ذ �أ�شكا ًال عدة ويتبدى يف �صور متعددة»( فهمي 772 :1959 ،وما بعدها) .ومن امل�صادفة
�أنه ��ا طبقت على ذات ال�شخ�ص وهو قائد جي�ش امل�سلمني خالد بن الوليد ( )والذي �أر�سله
�أب ��و بكر ال�صديق ( )يف غزوة �إىل بني يربوع فن ��زل بالبطاح ومل يلقه �أحد بزكاة �أو لقتال
فع�سك ��ر حيث ن ��زل ،و�أر�سل �سراياه يف �أثر �أهل البطاح ،فجاءته ال�سرايا مبالك بن نويرة� ،أحد
ر�ؤ�ساء بني يربوع يف نفر من قبيلته ،فحب�سهم وكانت الليلة �شديدة الربد فقال حلرا�سه «دافئوا
�أ�سراكم» ،فاعتقد احلرا�س �أنه يريد قتلهم لأنه 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 �أبا بكر( )بالق�صا�ص من خالد قائ ًال �إن �سيفه فيه رهق �أي
�سفه وطغيان� ،إال �أن �أبا بكر قال لعمر – يا عمر �إنه ت�أول ف�أخط�أ ،ارفع ل�سانك عن خالد ف�إين
ال �أ�شيم (ال �أغمد) �سيف ًا �سله اهلل على الكافرين (العقاد.)174 :1998 ،
ويف ه ��ذا احلدي ��ث ما يدل على �أن �أبا بكر ال�صديق ( )قد �سار على ذات نهج النبي
() يف اعتبار خط�أ خالد من قبيل الأخطاء املرفقيه ولي�ست ال�شخ�صية على اعتبار �أن خط�أه
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كان مبنا�سبة ممار�سته ملهام وظيفته ولي�س راجع ًا �إىل خط�أ �شخ�صي منه ،وتلك الأ�س�س والقواعد
متعارف عليها الآن ق�ضائي ًا عند �إثبات امل�سئولية املوجبة للتعوي�ض يف املنازعات الإدارية.
و�س ��ار عم ��ر بن اخلطاب ( )على ذات نهج �سابقي ��ه �إال �أنه نظر ًا الت�ساع رقعة الدولة
الإ�سالمي ��ة ودخول �أجنا�س غري عربية فيها كان ( )ي�أم ��ر عماله على جميع الأقاليم ب�أن
يواف ��وه يف مو�سم احلج ،ويعقد ما ميكن �أن يقال عنه جمل�س عام للمظامل ،للنظر يف تظلمات
ال ��والة والعم ��ال (مر�سي .)397 :1972 ،وقد قام يف �أحد ه ��ذه املجال�س رجل قال� :إن عاملك
فالن ًا �ضربني مائة �سوط ،قال  :نعم �ضربته فقال عمر( )قم فاقت�ص منه فقال عمرو بن
العا�ص :يا �أمري امل�ؤمنني �إنك �إن فعلت هذا يكرث عليك ويكون �سنة ي�أخذ بها من بعدك ،فقال:
�أن ��ا ال �أقي ��د وقد ر�أي ��ت ر�سول اهلل () يقيد م ��ن نف�سه قال  :فدعن ��ا فلرن�ضه ،قال دونكم
فار�ض ��وه ،فافت ��دى منه مبائت ��ي دينار كل �س ��وط بدينارين ( عليان1402 ،ه� �ـ.)337 -336 :
ولق ��د طبق عمر بن اخلطاب ( )عقوبة الع ��زل تطبيق ًا «لنظرية اخلط�أ ال�شخ�صي» ك�أحد
النظريات املعروفة يف الع�صر احلديث يف فقه الق�ضاء الإداري عند نظر املنازعات الإدارية،
ويق�ص ��د باخلط�أ ال�شخ�صي :اخلط�أ ال ��ذي يعود �إىل �شخ�ص املوظف بعي ��د ًا عن املرفق الذي
يعم ��ل ب ��ه� ،أو نتيجة خلط�أه اجل�سي ��م� ،أو خط�أه العمدي الذي ي�ستهدف ب ��ه غري �صالح املرفق
الذي يعمل به» (فهمي 751 :1959 ،وما بعدها).
وم ��ن تطبيقات النظرية ال�سابقة ما ق ��ام به عمر بن اخلطاب ( )حينما خرج جي�ش
امل�سلمني يف غزوة وانتهي �إىل نهر �أرادوا عبوره ،ومل يكن على النهر ج�سر ،فطلب قائد اجلي�ش
م ��ن �أحد رجاله �أن ينزل �إىل املاء – يف ي ��وم �شديد الربودة -يتح�س�س ما �إذا كان ميكن عبور
النهر من هذا املكان من عدمه فقال الرجل �إين �أخاف �إن دخلت املاء �أن �أموت ،ف�أجربه �أمري
اجلي� ��ش على الن ��زول �إىل املاء ،فنزل فيه وهو يقول يا عمراه ،ث ��م غرق ،وعلم بذلك اخلليفة
عم ��ر ( )فا�ستدعي �أم�ي�ر اجلي�ش وحاكمه وعزله عن عمله قائ�ل ً�ا  :ال تعمل يل على عمل
�أبد ًا ،ودفع دية اجلندي من بيت مال امل�سلمني (ابن اجلوزي.)90 :1916 ،
وم ��ن اجلدي ��ر بالذكر �أن عمر بن اخلطاب ( )قرر عزل خالد بعد ذلك عندما تويل
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اخلالفة (وا�ص ��ل ،)108 :1977،وميثل ذلك تطبيق لعقوبة �إداري ��ة يطبقها القا�ضي الإداري
على املوظف يف حال ثبوت خطئه اجل�سيم يف املنازعة مو�ضوع الدعوى �أال وهي عقوبة «العزل
م ��ن اخلدم ��ة» �أو «الف�صل من اخلدمة» وهي عقوب ��ة ت�أديبية متعارف عليه ��ا الآن يف الأنظمة
الق�ضائية الإدارية.
ولق ��د كان عم ��ر ي�شتد يف رفع املظ ��امل �إيل درجة �أنه كان يحمي النا� ��س من �أل�سنة الوالة
قبل �أ�سواطهم فقد �شكا �إليه �أعرابي ب�أن عمرو بن العا�ص قال له يف جمع من النا�س بامل�سجد
ي ��ا منافق ،وقال للفاروق عمر( : )ما نافقت من ��ذ �آمنت باهلل ،في�أمر عمر( )بعد �أن
ثبت له االتهام ،ب�أن ي�ضرب الرجل عمر ًا �أ�سواط ًا يف اجلمع الذي �شهد تنفيق عمرو له �أو يعفو
الرجل ،وقد نفذ الرجل العفو بعد �أن ط�أط�أ عمرو ر�أ�سه لل�ضرب ( وا�صل.)109 :1977 ،
وا�شتك ��ي بع� ��ض �أهل الكوفة �أمريهم �سعد بن �أبي وقا�ص( )يف كل �شيء حتى قالوا �إنه ال
يح�سن ال�صالة ،فعزله عمر بن اخلطاب ( )بالرغم من عدم ثبوت عجز �أو خيانة عليه ،لأن
الغاي ��ة من العمل �إنفاذ العم ��ل للنا�س على يد � ٍأي من عماله ،و�أن ال يفت ��ح للم�سلمني باب ال�شكوى
(امل ��اوردي )78 :1966 ،و( �أب ��ي يعلي )57 :1966 ،و( ك ��رد� 1934 ،أ  )302 :و(م�شرفة:1939 ،
 )178و ( مر�سي )405 :1972 ،و ( زيدان )187 :1902 ،و( اجلحدمي )20 :1934 ،و(الدينوري،
 )106 :1934و (البغ ��دادي )277 :1932 ،و( ابن كثري ،1966 ،ج )105 :7و (امل�سعودي،1966 ،
ج )545 :1و (ابن عبد ربه1321،هـ ،ج )10-9 :1و( ابن الأثري ،1883 ،ج.)2 :3
وعندم ��ا ت ��ويل عثمان بن عفان ( )كت ��ب �إىل عماله «ف�إن اهلل �أم ��ر الأئمة �أن يكونوا
رع ��اة� ,أال و�إن �أع ��دل ال�سرية �أن تنظ ��روا يف �أمور امل�سلمني وفيما عليه ��م فتق�سطوهم مالهم،
وت�أخ ��ذون مب ��ا عليه ��م» (اخل�ض ��ري ،1969 ،ج .)26 : 2كما ورد يف تو�صي ��ة عثمان بن عفان
(� )إىل عم ��ال اخل ��راج قول ��ه � :أم ��ا بعد ف�إن اهلل خل ��ق اخللق باحلق ،ف�ل�ا يقبل �إال احلق
و�أعط ��وا احل ��ق ،والأمانة الأمانة ،قوموا عليها وال تكونوا �أول م ��ن ي�سلبها ،فتكونوا �شركاء من
بعدك ��م عل ��ى ما �أك�سبتم (ك ��رد1434 ،هـ �أ � .)54 :أما عن �سيدن ��ا على بن �أبي طالب ()
فلق ��د �ض ��رب �أروع الأمثل ��ة يف تطبيق مب ��د�أ امل�شروعية ،وهو �أح ��د املبادئ الهام ��ة التي يقوم
عليه ��ا الق�ضاء الإداري بل �إنه يعد وبح ��ق الأ�سا�س الذي بني عليه هذا الق�ضاء ،ويق�صد بهذا
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امل�صطلح كم�صطلح قانوين عام «خ�ضوع الكافة حكام ًا وحمكومني للقانون» ،والقانون املطبق
يف ظ ��ل تل ��ك املرحلة �إمنا هو (كتاب اهلل و�سنة نبيه () ،ويف جم ��ال القانون الإداري ف�إن
م�صطل ��ح امل�شروعية يعني «خ�ضوع الإدارة يف كافة �أعمالها للقانون (مبعناه العام )»(فهمي،
 118 :1959وما بعدها).
ولق ��د ق ��ام علي ( )بتطبيق املبد�أ ال�سابق يف ق�ضية «ال ��درع» ،حيث كان لعلي ()
درع فق ��د من ��ه فوج ��ده عند ن�صراين ف�أقبل ب ��ه �إىل القا�ضي �شريح وق ��ال علي ( : )هذه
درع ��ي فقال الن�ص ��راين  :ما هي �إال درعي وما �أمري امل�ؤمنني عندي بكاذب ،فقال �شريح لعلي
(� )أل ��ك بين ��ة ؟ ق ��ال  :ال وه ��و ي�ضحك ؛ ف�أخذ الن�ص ��راين الدرع وم�شى ي�س�ي�ر ًا ،ثم عاد
وق ��ال � :أ�شهد �أن هذه �أحكام الأنبياء� ،أمري امل�ؤمنني قدمني لقا�ضيه ،وقا�ضيه يق�ضي عليه ثم
�أ�سل ��م واعرتف �أن الدرع �سقطت من عل ��ي ( )عند م�سريه �إىل حنني ؛ ففرح علي ()
ب�إ�سالمه ووهب له الدرع وفر�س ًا و�شهد معه قتال اخلوارج (�إبن الأثري ،1883 ،ج.)203 :3
ويالحظ على ق�ضاء املظامل يف تلك املرحلة �أنه مل يختلف كثري ًا عما كان عليه احلال يف
عه ��د النبي () ،فما زال الق�ضاء يف تلك املرحلة ق�ضا ًء موحد ًا مل يتخ�ص�ص بعد ،كما �أن
القا�ض ��ي �س ��واء كان اخلليفة �أو من يعينه لهذا الغر�ض يجل� ��س لنظر كافة املظامل دون تفرقة
ح�س ��ب نوع الدعوى �أو ح�سب �شخ�صية املتقا�ضني ،ف�ض ًال عن كون اخلليفة يحاول جاهد ًا رفع
الظلم عن املظلومني دون حاجة لرفع دعوى ( مظلمة) للقا�ضي.
ويتع�ي�ن الإ�ش ��ارة �إىل �أن تل ��ك املرحل ��ة كان ��ت تت�س ��م ك�سابقته ��ا بحر�ص الكاف ��ة حكام ًا
وحمكومني عل ��ى تنفيذ �شرع اهلل على كافة معامالتهم ،ورغبتهم االختيارية يف االحتكام �إىل
كت ��اب اهلل و�سن ��ة نبيه () ،وم ��ن ثم مل تكن هن ��اك حاجة ملحة لتخ�ص� ��ص الق�ضاء من
الناحيتني التنظيمية ال�شكلية �أو املو�ضوعية.
ومل مينع هذا الق�ضاء املوحد من تطبيق القا�ضي يف تلك املرحلة لنظريات ت�ستخدم الآن
يف الف�صل يف املنازعات الإدارية التي �أ�صبحت من �أهم قواعد الف�صل يف املنازعات الإدارية،
كنظرية «اخلط�أ ال�شخ�صي»« ،اخلط�أ املرفقي» كما �سبق القول.
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الف�صل الرابع
املنازعات الإدارية ما بعد اخللفاء الرا�شدين

قامت الدولة الأموية بعد مقتل الإمام علي ( ،)و�أهم ما ميكن مالحظته على ع�صر
الدول ��ة الأموية وعلى وجه اخل�صو�ص يف املجال الق�ضائ ��ي انعدام االت�صال املبا�شر بالرعية,
وانت�شار الف�س ��اد ,وجتاهر النا�س بالظلم ,فلم تكفهم الزواجر والنواهي ومل تنفعهم املواعظ
والع�ب�ر ,فاحتاجوا يف ردعهم �إىل قا�ضي املظامل الذي يجمع بني قوة ال�سلطة ومهابة الق�ضاء
(املاوردي.)78 :1966 ،
ولق ��د �أدى انت�شار الظلم والف�ساد على النحو ال�سابق �إىل حاجة النا�س �إىل تدخل مبا�شر
م ��ن اخلليف ��ة بنف�سه لن�صرة املظلومني ،وردع الظاملني ،و�سماع �ش ��كاوى النا�س والإطالع على
�أحوالهم.
ولق ��د كان �أول م ��ن جل�س لق�ضاء املظامل من خلفاء بني �أمي ��ة عبد امللك بن مروان الذي
�أف ��رد يوم ًا خا�ص ًا للنظر يف �ش ��كاوى املتظلمني وت�صفح ق�ص�صه ��م ،وكان �إذا وقف منها على
م�شكل� ،أو احتاج فيها �إىل حكم منفذ رده �إىل قا�ضيه �أبو �إدري�س الأزدي ،فينفذ فيه �أحكامه،
ف ��كان �أب ��و �إدري� ��س هو املبا�ش ��ر وعبد امللك ه ��و الآمر (ك ��رد1434 ،ه� �ـ �أ  )88 :و ( ال�صالح،
 )226 :1965و ( �أب ��ي يعل ��ي )75 :1966 ،و (مهن ��ا 1972 ،ب  )24 :و ( ح�سن)578 :1958 ،
و(الرافعي )1552 :1985 ،و ( وا�صل.)110 :1977 ،
وبجلو�س عبد امللك بن مروان لديوان املظامل بد�أت مرحلة و�ضع �أويل اللبنات التنظيمية
للف�صل يف املنازعات كافة ومنها املنازعات الإدارية ،وتت�ضح مالمح تلك املرحلة من ناحيتني:
 -1تخ�صي� ��ص يوم حمدد لنظر املظامل مبا ي�ستلزمه ذلك من تخ�صي�ص مكان لنظرها
وهو ما �أ�س�س بعد ذلك لوجود بناء متخ�ص�ص لنظر املظامل (املحاكم ب�شكلها احلايل).
� -2إر�س ��اء نظ ��ام «الإحالة» مبعناه املع ��روف الآن يف الأنظمة القانوني ��ة احلديثة ،ويقوم
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ذل ��ك النظام على فكرة منطقية م�ؤداها �أن القا�ضي ال ��ذي يجل�س لنظر املنازعة �إذا ر�أى �أنه
غ�ي�ر خمت�ص بنظر الن ��زاع املعرو�ض عليه ف�إنه يق�ضي بع ��دم االخت�صا�ص والإحالة للمحكمة
املخت�صة.
ولق ��د مت تطبيق ه ��ذا النظام يف تلك املرحل ��ة بو�سيلة �إحالة املنازع ��ة للقا�ضي بوا�سطة
اخلليف ��ة ،فاخلليفة يجل�س للف�صل يف اخل�صومة والنظ ��ر فيها ف�إذ تطلب الأمر خربة �شرعية
�أحاله ��ا �إىل قا�ضيه ,فطريف املظلمة � ًإذا يقبالن احلكم لعلمهما ب�أن الأمر حمال �إىل القا�ضي
م ��ن اخلليف ��ة ،و�أن اخلليفة يعل ��م بكل ظروف املو�ض ��وع ،فحكم القا�ضي يف ه ��ذه احلالة �إذن
يكت�سب قوته من �أمر الإحالة ،فك�أن احلكم �صادر من اخلليفة نف�سه (مهنا 1972 ،ب.)24 :
و�أرى �أن عل ��م اخلليف ��ة بظ ��روف ومالب�سات الدعوى وحالتها كان ��ت متثل يف تلك الفرتة
و�سيل ��ة م ��ن و�سائل �ضمان تنفيذ الأحكام الق�ضائية ؛ فاخلليف ��ة هنا ي�ستطيع من خالل رجال
ال�سلط ��ة التنفيذية �أن ينف ��ذ �أحكام الق�ضاء ،ومن هنا ن�ش�أت احلاج ��ة �إىل وجود �سلطة تلتزم
بتنفي ��ذ الأحكام الق�ضائية ،وهي ذات الفكرة املعمول بها الآن يف وجود جهات خمتلفة لتنفيذ
الأحكام الق�ضائية ،ك�شرطة تنفيذ الأحكام يف م�صر .
وم ��ن املنازعات الإدارية التي نظره ��ا اخلليفة عبد امللك بن م ��روان �أن �أحد عماله قبل
هدي ��ة ،فكت ��ب اليه «واهلل �إن كن ��ت قبلت الهدية ال تن ��وي مكاف�أة املهدي له ��ا� ،إنك لئيم دنئ،
و�إن كن ��ت قبلته ��ا ت�ستكف رج ًال مل تك ��ن ت�ستكفيه لوالها� ،إنك خائ ��ن ،و�إن كنت تنوي تعوي�ض
امله ��دي عن هديت ��ه و�أال تخون له �أمانه ... ،فلقد قبلت ما ب�سط عليك ل�سان معامليك ،و�أطمع
في ��ك �سائ ��ر جماوريك ،و�سلبك هيبة �سلطانك» ثم عزله ع ��ن عمله ( اجله�شياري1375 ،هـ :
 )43و (ك ��رد 1959 ،ب  .)167 :ويالح ��ظ �أنه حتى يف ظل هذه الف�ت�رة كان القا�ضي العادي
ه ��و الذي يبا�شر النظ ��ر يف املظامل� ,أي �أن الق�ضاء يف تلك املرحلة رغ ��م الت�سليم بوجود نقلة
نوعية تنظيمية �شكلية يف ممار�سة الوظيفة الق�ضائية ما زال ق�ضا ًء موحد ًا ,يجل�س فيه الكافة
لالحتكام �إىل ذات القواعد احلاكمة دون وجود قا�ض متخ�ص�ص لنظر ق�ضاياهم وخ�صو�ص ًا
تل ��ك الت ��ي يكون �أحد �أفرادها ممث�ل ً�ا ل�سلطة احلكم ،وظل الو�ضع عل ��ى ذلك احلال رغم �أن
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الأح ��كام كانت ت�ص ��در وتنفذ ب�أمر اخلليفة ،ورغم �أن خلفاء بن ��ي �أمية حر�صوا على اجللو�س
للنظ ��ر يف املظ ��امل ب�أنف�سهم ( ابن خل ��كان ،1913 ،ج ) 491 : 1و( البيهقي 1906 ،ب ،ج:2
.)146 -145
وعندما تويل اخلليفة عمر بن عبد العزيز �أمر اخلالفة كان ظلم الوالة �شديد ًا مما جعله
يت ��ويل بنف�سه النظر يف الق�ضايا ,فكان يتويل والية الف�ص ��ل يف املنازعات الإدارية ويبا�شرها
بنف�س ��ه دون �أن يرده ��ا �إىل الق�ض ��اء ،ورد مظامل بني �أمية على �أهله ��ا حتى قيل له ،وقد �شدد
عليه ��م فيها و�أغلظ� ،إنا نخاف عليك من ردها ،فقال  :كل يوم اتقيه و�أخافه دون يوم القيامة
ال وقيت ��ه» ( امل ��اوردي ) 77 :1966 ،و ( �أب ��ي يعل ��ي ) 75 :1966 ،و (ال�صال ��ح)226 :1965 ،
و(مهنا 1972 ،ب  )24 :و( املقريزي ،1984 ،ج  )206 : 2و( زيدان )188 :1902 ،و(الري�س
 )217 :1957و ( كرد1434 ،هـ �أ )102 :و ( ابن كثري ،1966 ،ج.)213 :9
وم ��ن املنازعات الإدارية التي عر�ضت على اخلليفة عمر ب ��ن العزيز �أن رجال من اليمن
تظلم �إىل عمر بن عبد العزيز من �أن الوليد بن عبد امللك غ�صبه �ضيعته ،وقد ثبت لديه �صحة
تظل ��م الرج ��ل ،فطلب من عامل ��ه رد ال�ضيعة �إىل اليمني ،وتعوي�ضه عم ��ا تكبده من نفقات يف
�سبيل املطالبة برفع الظلم الذي حاق به ،وهذه الق�ضية حتمل يف طياتها �إلغاء لقرار �سابق مع
تعوي� ��ض للمت�ضرر (املاوردي ،)82 :1966 ،وهي من �أه ��م املنازعات الإدارية املتعارف عليها
الآن.
وتع ��د تلك الق�ضية بحق تطبيق ًا لأحد �أ�سباب الطع ��ن يف املنازعات الإدارية واملتعلقة
«بق�ض ��اء الإلغاء» ،ولقد ب ��د�أ هذا امل�صطلح (ق�ض ��اء الإلغاء) منذ عه ��د الفقيه الفرن�سي
( )Laferrièreبداية من نهاية القرن التا�سع ع�شر وبداية القرن الع�شرين �أن ق�ضاء الإلغاء
وي�شم ��ل ه ��ذا الق�ضاء الطعن لتجاوز ال�سلط ��ة ()Le recours pour excès de pouvoir
�أو الطعن بالنق�ض ( )Le recours en cassationويتوجه الطعن بالإلغاء لتجاوز ال�سلطة �ضد
القرارات الإداري ��ة� ،أما الطعن بالنق�ض فيوجه �إىل �أحكام الق�ضاء العادي وال�سبب الأ�سا�سي
يف �إقامة هذا الطعن �إمنا يرجع للخط�أ يف تطبيق القانون �أو ت�أويله.
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ويذه ��ب ر�أي يف الفقه �إىل �أن م�صطلح الطعن بالإلغ ��اء والطعن لتجاوز ال�سلطة ودعوى
الإلغ ��اء كله ��ا مدلوالت لنف�س املعنى فهي �إذن من قبيل املرتادف ��ات ( فهمي 140 :1959 ،وما
بعدها ) و(�صالح 137 :2001 ،وما بعدها ).
و�أرى �أن ه ��ذا الق�ض ��اء ( ق�ضاء الإلغ ��اء) قد مت تطبيقه خالل تلك الف�ت�رة ت�أ�سي�س ًا على
فكرة جتاوز ال�سلطة حيث جتاوز عامل اخلليفة هنا حدود �سلطاته املقررة واعتدى على امللكية
اخلا�ص ��ة للرعي ��ة ،ومن ثم ف�إن قراره باالعتداء على �ضيعة �أح ��د اخل�صوم يعد خط�أً ج�سيم ًا,
ب ��ل �إن ��ه يهبط بهذا العمل �إىل كونه عمال ماديا ال يج ��وز حت�صينه بحال من الأحوال ،ومن ثم
يتع�ي�ن �إلغا�ؤه بل والتعوي�ض عنه ا�ستنادا ً �إىل نظرية �أخري من نظريات الق�ضاء الإداري وهي
«الق�ضاء الكامل».
ويق�ص ��د بالق�ضاء الكامل الق�ضاء الكامل ()Le contentieux de pleine juridiction
الق�ضاء الذي يهدف لتقرير حق خا�ص للطاعن� ،أو �إىل �إثبات وجود مركز قانوين من �ش�أنه �أن
ي� ��ؤدي �إىل تقرير هذا احلق له ،ومنها طعون التعوي�ض عن القرارات الإدارية (فهمي:1959 ،
 654وما بعدها) و( �صالح 137 :2001،وما بعدها).
ولق ��د كتب عمر بن عبد العزيز لعامله عودة ب ��ن حممد عامله على اليمن «�أما بعد ف�إين
�أكت ��ب �إليك �آمرك �أن ترد على امل�سلمني مظاملهم وتراجعني ،و�أنك تعرف بعد م�سافة ما بيني
وبين ��ك ،وال تعرف �أخ ��دات املوت حتى لو كتبت �إليك رد على م�سل ��م مظلمة لكتبت �إىل �أردها
عف ��راء �أو �س ��وداء� ،أنظر �أن ترد على امل�سلمني مظامله ��م وال تراجعني» (ابن اجلوزي:1916 ،
 )97و(�صفوت)333 :1937 ،
ولقد با�شر خلفاء بني العبا�س النظر يف املنازعات الإدارية (التلم�ساين1388 ،هـ،1968/
ج  )191 :1و( اب ��ن كث�ي�ر ،1966 ،ج )97 :10و ( امل�سعودي ،1966 ،ج )228 : 2و ( البيهقي،
 1906ب ،ج .)153 : 2ولق ��د كان �أول م ��ن جل�س منهم جمل�س ًا عام ًا للمظامل اخلليفة املهدي،
وقد عرف عنه �أنه كان �إذا جل�س للمظامل قال �« :أدخلوا على الق�ضاة فلو مل يكن ردي للمظامل
�إال للحي ��اء منه ��م لكفى» (ابن طباطب ��ا1340 ،هـ  )131 :1921 /و( �إب ��ن الأثري ،1883 ،ج2
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 )33 :و(القلق�شن ��دي ،1964 ،ج ) 185 : 1و( �أب ��و الف ��دا1325 ،ه� �ـ ،ج )10 : 2و(الرفاعي،
1346هـ.)103-101 :1927/
وكان املهدي يت�شبه بعمر بن عبد العزيز ويقول � :إين �أ�ستحي �أن يكون يف بني �أمية الذي
كان يت�شبه بعمر بن عبد العزيز وال يكون مثله يف بني العبا�س ( ابن طباطبا1340 ،هـ:1921/
 )181ولقد بنى املهدي قبة للمظامل لها �أربعة �أبواب و�سماها قبة املظامل ،وجل�س فيها ليق�ضي
يف كافة الأمور (امل�سعودي ،1966 ،ج.)461 :2
وت�أرجح ��ت والي ��ة النظر يف املنازع ��ات الإدارية يف هذه الفرتة ب�ي�ن اخت�صا�ص اخلليفة
وحده بنظرها (ابن خلدون )192 -191 :1984،وبني نواب اخلليفة الذين ينتدبهم ملبا�شرتها
واالخت�صا�ص بها دون غريهم.
ويالحظ على تلك املرحلة من مراحل تطور الف�صل يف املنازعات الإدارية ما يلي:
 -1تط ��ورت املنازع ��ات الإداري ��ة يف ظل تلك املرحل ��ة وكرث عددها نظ ��ر ًا لف�ساد الذمم
و�ضعف الوازع الديني لدي الأفراد ،وظلم الوالة وطغيانهم.
 -2رغم هذا التطور يف نظر املنازعات الإدارية يف تلك املرحلة وو�ضع بع�ض القواعد لها
�إال �أنها وللأ�سف ال�شديد مل يتم تقنني تلك القواعد �أو العمل على تطويرها.
� -3أن ممار�س ��ة الق�ض ��اء يف تلك املرحلة تختلف كلي ًا ع ��ن املمار�سة الق�ضائية يف الوقت
احلا�ضر حيث كان ��ت تت�سم بالعمومية وال�شمول فلم جند ق�ضاة متخ�ص�صني ،وهذا
يتف ��ق مع طبيعة تل ��ك املرحلة ،بل �أن وحدة النظام الق�ضائي كان يندرج حتت لوائها
�أي�ض� � ًا وحدة القا�ضي �أو م ��ا يعرف بالقا�ضي الفرد حيث غابت يف تلك املرحلة فكرة
«امل�ؤ�س�سة الق�ضائية».
 -4رغ ��م وجود منازع ��ات �إدارية يتم الف�صل فيها يف تلك املرحل ��ة �إال �أنها مل تكن قابلة
للطعن حيث مل تكن فكرة التدرج يف الأحكام الق�ضائية� ،أو ما ي�سمي «نظرية الطعن
يف الأحكام الق�ضائية» موجودة يف تلك املرحلة.
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 -5ارتبطت تلك املرحلة وتطورها بف�ساد الأخالق وخراب الذمم حيث ظهرت احلاجة �إىل
�ضرورة التق ��دم باملظامل ( رفع دعوى) ،و�ضرورة تخ�صي�ص �أوقات معينه لنظرها،
بل و�ضرورة �إيجاد �آلية معينة لكفالة التزام املتقا�ضني مبا يق�ضي به القا�ضي ،وهذا
الأمر كان يحتاج يف تلك الفرتة لو�ضع قواعد و�آليات لنظام املرافعات الإدارية.
مناق�شة نتائج الدرا�سة

�أخ ُل�ص من هذا البحث �إىل الت�أكيد على ما يلي:
 -1ن�ش� ��أة عدد من النظري ��ات والقواعد املنظمة للف�صل يف املنازعات الإدارية يف الدولة
الإ�سالمي ��ة الأوىل ،ولكنها مل جتد من يبلورها وي�ضعها يف �إطارها القانوين ال�سليم،
وهذا هو ما فعله الغرب حيث و�ضعوا تلك القواعد وهذه النظريات يف �إطار قانوين،
و�أقاموا له الأ�س�س الالزمة ال�ستمراره وتنظيمه.
� -2إن معرف ��ة �شبة اجلزيرة العربي ��ة للمنازعات الإدارية جاء متدرج� � ًا ففي البداية مل
تظهر �سوي فكرة املرفق العام يف مكة ك�أحد �أهم الدعائم الأويل يف ن�ش�أة املنازعات
الإداري ��ة ،حي ��ث ترتب ��ط املنازعة الإداري ��ة يف غالب الأم ��ر باملرافق العام ��ة ح�سم ًا
للمنازع ��ات التي تن�ش�أ بني املنتفعني من تلك املرافق ،والقائمني على �أمرها (الدولة
�أو �أحد عمالها).
وتط ��ور الأمر بعد ذل ��ك حيث ظهرت يف ع�صر النبوة واخللف ��اء الرا�شدين نظريات
تنظ ��م �آلي ��ة الف�صل يف املنازع ��ات الإدارية التي تن�ش� ��أ بني الأفراد وعم ��ال ال�سلطة
الإدارية فظهرت نظرية «اخلط�أ ال�شخ�صي»« ،اخلط�أ املرفقي»« ،الق�ضاء الكامل».
وتل ��ي ذلك مرحلة ما بع ��د اخللفاء الرا�شدين والتي ات�سمت بزي ��ادة املنازعات وقلة
الوازع الديني ،وهنا بد�أ النظام الق�ضائي ي�أخذ �شكل �أكرث تنظيم ًا من خالل حتديد
�أماكن و�أوقات لنظر الدعاوى والف�صل فيها فظهرت نظريات �إجرائية ق�ضائية ومنها
«الإحال ��ة» ،و�ضرورة وجود جهة تقوم على �أمر تنفيذ الأحكام «كال�شرطة الق�ضائية»
�أو «�شرطة تنفيذ الأحكام» ،كما عرفت تلك املرحلة �أحد �أهم و�أ�شهر نظريات الف�صل
يف املنازعات الإدارية ،وهي نظرية «جتاوز �أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة».
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 -3التط ��ور التاريخ ��ي للب�شري ��ة و�إن كان يف بع� ��ض الأحي ��ان ل ��ه جانب �سلب ��ي يتمثل يف
االنحطاط الأخالقي وما يرتتب عليه من كرثة املنازعات ال�شخ�صية� ،إال �أن له جانب ًا
�إيجابي� � ًا حيث تتطور م�ؤ�س�س ��ات الدولة ملواجهة هذا التطور الب�شري ،ومن ثم حتاول
�أن تواك ��ب مب�ؤ�س�ساتها وعلى وجه اخل�صو�ص م�ؤ�س�سة الق�ضاء هذا التطور ،وما ينتج
عنه من تعار�ض للم�صالح بني الدولة والأفراد.
 -4زيادة املنازعات الإدارية لها وجهان �أحدهما �سلبي ،يتمثل يف كرثة الأعباء الق�ضائية
عل ��ى الق�ضاة ،والآخر �إيجاب ��ي ي�ساهم يف �إن�شاء قواعد نظامي ��ة �إدارية ،ويف�ضل �أن
تك ��ون م�ستمدة من ال�شريع ��ة الإ�سالمية ،وت�ساهم يف حل م ��ا ي�ستجد من �أمور قد ال
تكون معروفة يف النظام الق�ضائي العام.
التو�صيات واملقرتحات

� -1ض ��رورة اال�ستم ��رار يف البحث العلمي بداخل كن ��وز ال�شريع ��ة الإ�سالمية ال�ستنباط
نظريات جديدة ت�ساهم يف �إر�ساء دولة العدل وامل�ساواة على �أ�س�س �إ�سالمية.
 -2القواع ��د القانوني ��ة املنظمة للف�صل يف املنازعات الإداري ��ة لي�س لها تقنني مكتوب يف
الع ��امل ككل ل ��ذا ف�إن تقن�ي�ن نظريات ال�شريع ��ة الإ�سالمية يف هذا املج ��ال يعد �أمر ًا
مطلوب ًا بل الزم ًا.
 -3املنازع ��ات الق�ضائي ��ة ب�صفة عام ��ة و الإدارية ب�صفة خا�ص ��ة يف العامل �أجمع هي يف
ازدي ��اد م�ستمر ،وه ��و الأمر الذي ي� ��ؤدي �إىل زيادة وتنوع �صور و�أ�ش ��كال الظلم التي
تتعار� ��ض مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية و�أحكامها ،وتلك الزيادة ت�ستلزم بال�ضرورة
زي ��ادة �أعداد الق�ضاة و�سرعة �إجناز املنازع ��ات الإدارية ،ويتعني على ه�ؤالء الق�ضاة
�أن يطلعوا على �أحدث النظريات الإدارية احلديثة لي�أخذوا ما يتفق منها مع ال�شريعة
الإ�سالمية ويرتكوا ما يخالفها.
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المراجع
املراجع العربية :

ابن الأثري� ،أبي احل�سن ( )1883الكامل يف التاريخ ،م�صر ،املطبعة الأزهرية امل�صرية.
ابن اجلوزي ،جمال الدين (  )1916تاريخ عمر بن اخلطاب ،م�صر ،املطبعة التجارية.
ابن القيم� ،شم�س الدين (1334هـ) زاد املعاد يف هدي خري العباد ،م�صر ،املطبعة امليمنية.
ابن حنبل� ،أحمد (حتقيق) �شعيب الأرن�ؤوط و�آخرين (1421هـ  )2001/م�سند الإمام �أحمد
بن حنبل ،دم�شق� ،سوريا ،م�ؤ�س�سة الر�سالة.
اب ��ن خلدون ،عبد الرحمن (حتقي ��ق) جمعة �شيخه ( )1984العرب وديوان املبتد�أ واخلرب يف
�أيام العرب والعجم والرببر ومن عا�صرهم من ذوي ال�سلطان الأكرب ،تون�س،
الدار التون�سية للن�شر.
اب ��ن خل ��كان� ،أحمد ( )1913وفيات الأعيان و�أنباء �أبناء الزم ��ان ،القاهرة ،م�صر ،املطبعة
الأمريية .
ابن �سيناء� ،أبو علي (حتقيق ) جورج �شحاته قنواين ( )1950كتاب ال�شفاء ،ق�سم الإلهيات،
القاهرة ،م�صر ،املطبعة الأمريية .
ابن طباطبا ،حممد (1340هـ  )1921 /الفخري يف الآداب ال�سلطانية والدول الإ�سالمية،
القاهرة ،م�صر املطبعة الرحمانية.
اب ��ن عبد رب ��ه� ،أحمد (1321هـ ) العقد الفريد ،القاهرة ،م�ص ��ر الن�سخة املوجودة باملكتبة
الأزهرية حتت رقم .1575
ابن فرحون ،الوفاء ( )1906املحا�سن وامل�ساوئ ،بريوت ،لبنان ،م�ؤ�س�سة نا�صر للثقافة .
ابن قدامه� ،أبي حممد (1348هـ ) املغني ،القاهرة ،م�صر ،مطبعة املنار .
ابن كثري� ،إ�سماعيل ( )1966البداية والنهاية ،بريوت ،لبنان ،مكتبة املعارف.
ابن منظور� ،أبو الف�ضل (  )2003ل�سان العرب ،لبنان ،دار �صادر.
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ابن ه�شام� ،أبي حممد (حتقيق) �أحمد حجازي ال�سقا (1407هـ) ال�سرية النبوية ،القاهرة،
م�صر ،دار احللبي .
�أب ��ي الفدا ،عم ��اد الدين ( 1325ه� �ـ ) املخت�ص ��ر يف �أخبار الب�ش ��ر ،القاه ��رة ،م�صر ،املكتبة
احل�سينية.
�أب ��ي جعف ��ر� ،أحمد (  )1953الريا�ض الن�ض ��رة يف مناقب الع�ش ��رة ،القاهرة ،م�صر ،مطبعة
دار الت�أليف.
�أب ��ي يعلي ،حمم ��د ( )1966الأح ��كام ال�سلطاني ��ة ،القاهرة ،م�صر ،طبع ��ة م�صطفي البابي
احللبي.
البخ ��اري ،حممد (حتقيق) حمم ��د زهري بن نا�صر النا�ص ��ر (1422هـ) �صحي ��ح البخاري،
بريوت ،لبنان ،م�صورة عن ال�سلطانة ،دار طوق النجاة.
البغدادي� ،أحمد ( )1932فتوح البلدان ،القاهرة ،م�صر املكتبة التجارية.
البهوت ��ي ،من�ص ��ور (د  .ت) ك�ش ��اف القن ��اع م ��ن مع�ي�ن الإقن ��اع ،الريا�ض ،اململك ��ة العربية
ال�سعودية ،مكتبة الن�صر احلديثة.
البيهقي ،بكر (�أ) (1344هـ) ال�سنن الكربى ،حيدر �آباد ،الهند ،طبعة جمل�س دائرة املعارف
النظامية.
البيهقي ،بكر (ب) ( )1906املحا�سن وامل�ساوئ ،القاهرة ،م�صر ،دار احللبي.
الرتمذي� ،أبي عبد اهلل (1292هـ) �سنن الرتمذي ،القاهرة ،م�صر ،مطبعة بوالق .
التلم�س ��اين� ،شه ��اب الدين (1388هـ  )1968 /نف ��ح الطيب من غ�ص ��ن الأندل�س الرطيب،
بريوت ،لبنان ،دار �صادر.
اجل ��رف ،طعيم ��ة ( )1963مبد�أ امل�شروعي ��ة و�ضوابط خ�ض ��وع الدولة للقان ��ون ،القاهرة،
م�صر ،دار الثقافة العربية.
اجله�شي ��اري� ،أبي عبد اهلل ( 1375هـ  )1938 /كتاب الوزراء والكتاب ،القاهرة ،م�صر ،دار
الفكر احلديث
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احلنبل ��ي� ،أبي الفالح (1350هـ) �شذرات الذهب يف �أخبار من ذهب ،القاهرة ،م�صر ،مكتبة
القد�سي.
احللو ،ماجد راغب ( )1995الق�ضاء الإداري ،الإ�سكندرية ،م�صر ،دار املطبوعات اجلامعية.
احلكي ��م� ،سعي ��د (  )1976الرقاب ��ة عل ��ى �أعم ��ال الإدارة يف ال�شريع ��ة الإ�سالمي ��ة والنظ ��م
املعا�صرة ،ر�سالة دكتوراه ،من�شورة بدار الفكر العربي ،القاهرة ،م�صر .
اخل�ضري ،حممد (  )1969تاريخ الأمم ،القاهرة ،م�صر ،طبعة املكتبة التجارية .
الدين ��وري� ،أب ��ي حمم ��د (حتقيق ) ال�ص ��اوي حممد �إ�سماعي ��ل عب ��د اهلل ( )1934املعارف،
القاهرة ،م�صر ،املطبعة الإ�سالمية.
ال ��رازي� ،أب ��ي بكر (حتقيق ) �أحمد عب ��د الغفور عطار (1399هـ) خمت ��ار ال�صحاح ،بريوت،
لبنان ،دار العلم للماليني.
الرافعي ،م�صطفي (  )1985الإ�سالم نظام �إن�ساين ،القاهرة ،م�صر ،مكتبة احلياة.
الرفاعي� ،أحمد ( 1346هـ  )1927 /ع�صر امل�أمون ،القاهرة ،م�صر ،دار الكتب امل�صرية.
الري�س ،حممد ( )1961اخلراج يف الدولة الإ�سالمية حتى منت�صف القرن الثالث الهجري،
م�صر ،مكتبة الأجنلو امل�صرية.
الزيلعي ،جمال الدين (  )1938ن�صب الراية ،الهند ،طبعة املجل�س العلمي .
ال�شوكاين ،حممد(1347هـ) نيل الأوطار ،القاهرة ،م�صر ،طبعة مطبعة املنرية.
ال�صال ��ح� ،صبحي (  )1965النظ ��م الإ�سالمية ن�ش�أتها وتطوره ��ا ،بريوت ،لبنان ،طبعة دار
العلم للماليني.
الطربي� ،أبى جعفر(  )1962تاريخ الر�سل وامللوك ،م�صر ،دار املعارف.
العط ��ار ،ف�ؤاد (  )1967/1966الق�ضاء الإداري درا�سة مقارن ��ه لأ�صول رقابة الق�ضاء على
�أعم ��ال الإدارة وعماله ��ا وم ��دى تطبيقه ��ا يف القان ��ون الو�ضع ��ي ،م�صر ،دار
النه�ضة العربية.
العقاد ،عبا�س (  )1998عبقرية خالد ،القاهرة ،م�صر ،دار نه�ضة م�صر.
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القرايف� ،شهاب الدين (1346هـ ) الفروق ،القاهرة ،م�صر ،دار �إحياء الكتب العربية.
القرطبي� ،أبي حممد ( )1937اجلامع لأحكام القر�آن ،القاهرة ،م�صر ،طبعة دار الكتب امل�صرية.
القلق�شندي� ،أحمد (  )1964م�آثر الإنافة يف معامل اخلالفة ،الكويت ،طبعة الرتاث العربي.
املاوردي� ،أبو احل�سن ( )1966الأحكام ال�سلطانية ،القاهرة ،م�صر ،مطبعة م�صطفي البابي
احللبي.
امل�سعودي� ،أب ��ي احل�سن ( )1966مروج الذهب ومعادن اجلوه ��ر ،القاهرة ،م�صر ،م�ؤ�س�سة
دار التحرير.
املقري ��زي ،تقي الدين ( )1984اتعاظ احلنف ��ا ب�أخبار الأئمة الفاطميني اخللفاء ،القاهرة،
م�صر ،دار الفكر العربي.
الن ��ادي ،ف� ��ؤاد (1418ه� �ـ  )1998 /الق�ض ��اء الإداري و�إج ��راءات التقا�ض ��ي وط ��رق الطعن
بالأحكام الإدارية ،بدون دار ن�شر.
ب ��دوي ،ثروت (  )1969/1968تدرج القرارات الإدارية ومب ��د�أ امل�شروعية ،القاهرة ،م�صر،
دار النه�ضة العربية.
جعفر ،حممد ( )1987الو�سيط يف القانون العام ( الق�ضاء الإداري ) ،م�صر ،مطبعة جامعة القاهرة.
ح�سن ،ح�سن ( )1958تاريخ الدولة الفاطمية ،القاهرة ،م�صر ،مكتبة النه�ضة.
ح�سني ،حمم ��د ( )1992ديوان املظامل والق�ض ��اء الإداري درا�سة مقارن ��ه ،القاهرة ،م�صر،
مكتبة ال�سعادة.
خط ��اب� ،إكرام ��ي ( )2012القا�ض ��ي الد�ست ��وري ورقابت ��ه للت�شريع ��ات ال�ضريبي ��ة درا�س ��ة
حتليلية مقارنه ،الإ�سكندرية ،م�صر ،،املكتب اجلامعي احلديث.
خريي ،حممد ( )1974/1973مذكرات يف الق�ضاء الإداري ،مكتوبة على الآلة الكاتبة.
زيدان ،جرجي ( )1902تاريخ التمدن الإ�سالمي ،القاهرة ،م�صر ،دار الهالل.
�صالح ،على ( )2001الرقابة الق�ضائية على �أعمال الإدارة يف اململكة العربية ال�سعودية ،درا�سة
حتليلية مقارنه ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية ،معهد الإدارة العامة.
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�صف ��وت� ،أحمد (  )1937جمهرة ر�سائل العرب يف ع�صور العربية الزاهرة ،القاهرة ،م�صر
مكتبة ومطبعة م�صطفي البابي احللبي.
عاقل ،نبيه ( )1975تاريخ العرب القدمي وع�صر الر�سول ،م�صر ،دار الفكر.
عبد الوهاب ،حممد ( )2011الق�ضاء الإداري ،الإ�سكندرية ،م�صر ،دار اجلامعة اجلديدة .
عل ��ي ،ج ��واد )1973( :املف�ص ��ل يف تاري ��خ الع ��رب قب ��ل الإ�سالم ،ب�ي�روت ،لبن ��ان ،دار العلم
للماليني.
علي ��ان� ،شوك ��ت ( 1402هـ ) ال�سلطة الق�ضائي ��ة يف الإ�سالم ،ر�سالة دكت ��وراه ،املعهد العايل
للق�ضاء ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية
غربال ،حممد و�آخرون (  )1965املو�سوعة العربية املي�سرة ،بريوت ،لبنان ،دار نه�ضة لبنان.
فهمي ،م�صطفي (  )1959الق�ضاء الإداري وجمل�س الدولة ،القاهرة ،م�صر ،،دار املعارف.
قط ��وم ،ح�س�ي�ن (  )1968والية املظامل يف الإ�س�ل�ام ،ر�سالة دكتوراه مقدم ��ة لكلية ال�شريعة،
جامعة الأزهر ،القاهرة ،م�صر.
م�سل ��م� ،أب ��و احل�س�ي�ن (د.ت) اجلام ��ع ال�صحي ��ح ،طبعة كت ��اب التحرير م�ص ��ورة عن طبعة
ا�سطنبول.
كرد ،حممد (�أ) ( )1934الإدارة الإ�سالمية يف عز العرب ،القاهرة ،م�صر ،مطبعة م�صر.
ك ��رد ،حمم ��د (ب) ( )1959الإ�سالم واحل�ض ��ارة العربية ،القاه ��رة ،م�صر ،جلنة الت�أليف
والرتجمة والن�شر ،دار الكتب امل�صرية.
مر�س ��ي ،عبد اهلل (� )1972سي ��ادة القانون بني ال�شريع ��ة الإ�سالمية وال�شرائ ��ع الو�ضعية،
ر�سالة دكتوراه ،جامعة الإ�سكندرية ،م�صر.
م�شرفة ،عطية (  )1939نظام الق�ضاء يف الإ�سالم ،القاهرة ،م�صر ،،مطبعة االعتماد.
من�ص ��ور ،علي ( )1971نظ ��ام احلك ��م والإدارة يف ال�شريعة الإ�سالمية ،ب�ي�روت ،لبنان ،دار
الفتح للطباعة والن�شر.
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مهن ��ا ،حمم ��د (�أ) ( )1967القان ��ون الإداري ،القاهرة ،م�صر ،م�ؤ�س�س ��ة املعارف للطباعة
والن�شر.
مهنا ،حممد (ب) ( )1972م�سئولية الإدارة يف ت�شريعات البالد العربية ،القاهرة ،م�صر،
طبعة معهد البحوث والدرا�سات العربية.
وا�ص ��ل ،ن�ص ��ر (  )1977ال�سلطة الق�ضائي ��ة ونظام الق�ض ��اء يف الإ�س�ل�ام ،القاهرة ،م�صر،
مطبعة الأمانة.
يا�س�ي�ن ،حممد (د.ت) نظري ��ة الدعوى بني ال�شريعة الإ�سالمي ��ة وقانون املرافعات املدنية
والتجاري ��ة ،ر�سال ��ة دكتوراه مقدمة لكلي ��ة ال�شريعة والقان ��ون جامعة الأزهر،
مطبوعه على الآلة الكاتبة.
املراجع الأجنبية:
Vincent, J. and Guinchard, S. (1987) Précis de procédure civile, 18 ém
éd., Dalloz, Paris.

.
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�أ .جنمه عبداهلل الزهراين
حما�ضر بق�سم علم النف�س بجامعة الطائف باململكة العربية ال�سعودية

العالقة بني عزو العجز املتعلم وتوجهات الهدف لدى عينة من طالبات جامعة الطائف
�أ .جنمه عبداهلل الزهراين

حما�ضر بق�سم علم النف�س بجامعة الطائف
باململكة العربية ال�سعودية

ملخ�ص الدرا�سة

هدف ��ت الدرا�س ��ة �إىل معرفة العالق ��ة بني العجز املتعلم وتوجه ��ات الهدف لدى عينة
من طالبات جامعة الطائف ،وا�ستخدمت الدرا�سة مقيا�س العجز املتعلم للفرحاتي وتقنني
(الرفاعي ،)2003 ،ومقيا�س توجهات الهدف لر�شوان وتقنني (وقاد.)2008 ،
وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية:
 -1وجود عالق ��ة ارتباطية (دالة �إح�صائية) بني العجز املتعلم وتوجهات الهدف وكانت
دالة عند .0.001
 -2عدم وجود عالقة ارتباطية بني العجز املتعلم وتوجهات الهدف الإتقان والأداء� /إقدام،
حيث كانت العالقة االرتباطية غري دالة �إح�صائي ًا.
 -3وج ��ود عالق ��ة ارتباطية (دالة �إح�صائية) عند  0.001ب�ي�ن العجز املتعلم وتوجهات
الهدف الإتقان والأداء /التجنب.
ومن تو�صيات الدرا�سة مايلي:
 -1تو�ص ��ي الدرا�سة احلالية ب�إجراء املزيد من الدرا�سات التي تتناول متغريات الدرا�سة
احلالية على مراحل التعليم العام.
 -2تو�صي الدرا�سة ب�إجراء درا�سات مماثلة على طالب اجلامعة الذكور.
 -3حتث الدرا�سة احلالية على �إجراء درا�سات مرتبطة بالعجز املتعلم ومتغريات �أخرى.
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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

Abstract

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

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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املقدمـــة

تواج ��ه الفرد يف هذه احلي ��اة الكثري من امل�شكالت واملواقف ،وه ��ذه املواقف وامل�شكالت
ق ��د تكون �صعب ��ة و�ضاغطة مم ��ا ينتج عنها بع� ��ض امل�ش ��كالت النف�سية التي يق ��ع فيها الفرد
نتيج ��ة عدم قدرته على جتاوزه ��ا �أو حلها ،مما يجعل الفرد يتعلم م ��ن خاللها العجز ،وهي
ظاه ��رة نف�سي ��ة ت�صيب الكثري م ��ن الأف ��راد .فت�شري درا�س ��ة (ج ��اب اهلل )316 :2010 ،يف
معر� ��ض ا�ستعرا�ضه ��ا لكتاب الفرحات ��ي� ،إىل �أن العجز املتعلم كظاه ��رة معرفية ذات �أ�صول
دافعي ��ة انفعالية ونواجت �سلوكية ملمو�سة ،ي�ستخدمه علماء النف�س واالجتماع لتف�سري عدد من
الظواه ��ر النف�سية واالجتماعية ب ��ل والأكادميية التي يتعر�ض لها الأفراد من �ضحايا الأزمات
والكوارث وم�شكالت احلياة ،وكثري من الأفراد ي�سمي ذلك بالف�شل.
وه ��ذا الف�شل والأخطاء كما ي�صفها فولر وبيرت�سون  Fowler and Petersonهي جزء
طبيع ��ي من عملية التعلم ،فالطالب الناجحون تزداد ثقته ��م يف قدرتهم على �إتقان املفاهيم
اجلدي ��دة ،وقب ��ول التحديات .بالرغم من وج ��ود عدد قليل من حم ��اوالت الطالب يف التعلم
تت�ضمن �سل�سلة من الف�شل املتكرر ،ونتيجة لف�شلهم املتكرر ت�ضعف الثقة بالنف�س وي�شعر الفرد
بالي�أ� ��س التام ،وبالتايل انخفا�ض الدافعية ملواجهة �أي حتديات جديدة مما ي�ؤدي �إىل �ضعف
تعلم الطالب ب�سبب االعتقاد �أن النتيجة تكون م�ستقلة عن اجلهد (.)McDowell, 2009 : 7
وق ��د �أدت اجلهود املتوا�صلة ل�سليجمان وماي ��ر � Seligman & Maierإىل و�ضع فر�ضية
حالة «العجز املتعلم» على �أنها حالة ال ميكن ال�سيطرة والتحكم فيها و �أنها م�ستقلة عن �أفعال
الفرد وحماوالته؛ وهي تت�صل باعتقاد الفرد ب�أنه مهما بذل من جهود ف�إنها لن ت�ؤثر يف النتائج
املحتومة (�أبو عليا.)113 :2000 ،
و�أ�شارت درا�سة نولن هوك�سيما و �آخرون �إىل وجود ارتباط وتفاعل بني �أحداث احلياة ال�سلبية
ومنط العزو مرتبط بارتفاع م�ستويات االكتئاب يف امل�ستقبل(.)Rodriguez et al., 1989
كم ��ا ذكر الزراو�س �أن موق ��ف العجز ميكن تقييمه على �أنه موق ��ف يتعار�ض مع البيئة،
ويعن ��ي هذا التعار�ض خ�س ��ارة �شخ�صية ،والتي من بينها نق�ص ال�شع ��ور بالتحكم يف النتائج،
جملة جامعة �شقراء – العدد الثاين جمادي الآخر 1435هـ � -أبريل 2014م

99

العالقة بني عزو العجز املتعلم وتوجهات الهدف لدى عينة من طالبات جامعة الطائف

و نق� ��ص النتائ ��ج الإيجابية للنج ��اح ،وانخفا�ض الإح�سا�س بقيمة ال ��ذات ،ونق�ص ال�سعي نحو
حتقيق الهدف ،والإحباط (الفرحاتي ،)31 :2009 ،وقد يكون من �ضمن الأ�سباب التي ت�ؤدي
�إىل انخفا�ض م�ستويات الطالب الأكادميية وتوجهاتهم الدافعية ( ر�شوان.)7 : 2005 ،
و ي ��رى �أميز � Amesأن توجهات الهدف  Goal Orientationsتتعلق بالغر�ض من �سلوك
التح�صي ��ل ،وتتحدد على �أنها من ��ط متكامل من املعتقدات ،والإع ��زاءات وال�شعور الذي ينتج
مقا�ص ��د  Intentionsال�سلوك ،وينتق ��ل بطرق ومداخل خمتلف ��ة ،واال�ستجابة لأن�شطة تت�صل
بن ��وع الإجناز .وحتدد تلك الأه ��داف ردود �أفعال الطالب االنفعالية واملعرفية وال�سلوكية نحو
النجاح �أو الإخفاق بالإ�ضافة �إىل و�صف كفاية �سلوكياتهم ( ح�سانني.)538 :2008 ،
و ه ��ذا البح ��ث يحاول �أن يك�شف عن عالقة العج ��ز املتعلم بتوجهات الهدف لدى عينة
من الطالبات .
�أو ًال :م�شكلة الدرا�سة

ي�ؤك ��د �سليجم ��ان � Seligmanأن بع� ��ض الأفراد عنما يواجه ��ون مواقف �ضاغطة ( غري
قابل ��ة للتحك ��م ) تتولد لديه م�شاع ��ر العجز ،ويتكون ل ��دى الفرد م�ستوى م ��ن التوقع ي�ؤثر يف
م�ستوى ا�ستجاباته على مواقف مت�شابهة �أو غري مت�شابهة مع املوقف ال�ضاغط وتكون ا�ستجابة
الفرد �أدنى من امل�ستوى الذي ت�سمح به قدراته (حممود.) 4 :2004 ،
و يعك�س التوجه نحو الهدف ،مي ًال عام ًا� ،ضمن امليول ال�سلوكية العامة التي تت�سم ب�أنها
م�ستق ��رة وثابتة ب�شكل ن�سبي على مر الوقت ويف خمتل ��ف املواقف .فيع َرف توجه الهدف ب�أنه
الطري ��ق الذي يوجه به الط�ل�اب �أنف�سهم لتعلم املهام داخل جمال معني وهو م�ؤ�شر قوي ملدى
م�شاركته ��م و �أدائه ��م يف الأن�شطة ،وقد و�ضع فاندي وول ت�صورا للتوجه نحو الهدف على �أنه
ميل ثابت نحو تنمية �أو �إظهار القدرة يف مواقف الإجناز ( البنا.)31 :2007 ،
وق ��د �أجريت درا�سات عديدة يف العجز املتعل ��م و�أ�ساليبه ،و�أخرى يف توجهات الهدف يف
املجتمع ��ات الغربي ��ة والعربي ��ة ومنها على �سبيل املث ��ال :درا�سة برت ووال حي ��ث �أ�شارت هذه
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الدرا�س ��ة �إىل �أن هن ��اك ت�أثري ًا لتوجهات الهدف على �أ�سلوب الع ��زو ال�سببي النجاح والف�شل
الأكادمي ��ي وبذل اجلهد و�إجناز املهة لدى الطالب نق�ل ً�ا من (�أحمد .)68 :2003 ،ومل جند
 عل ��ى ح ��د علم الباحثة  -درا�سات تناولت �أوجه العالقة بني العجز املتعلم وتوجهات الهدفعربي� � ًا ،و نظر ًا لقلة وج ��ود درا�سات �أجريت يف البيئة العربية ب�صفه عامة ،والبيئة ال�سعودية
ب�صفة خا�صة حول متغريات الدرا�سة احلالية املتمثلة يف العالقة بني العجز املتعلم و توجهات
الهدف ،ف�إن م�شكلة الدرا�سة تتحدد يف ال�س�ؤال التايل:
 ما عالقة العجز املتعلم بتوجهات الهدف لدى عينة من طالبات جامعة الطائف؟ويتفرع من ذلك الت�سا�ؤالت التالية:
 -1ما عالقة العجز املتعلم ب�أبعاد توجهات الهدف ( الإتقان /الإقدام)؟
 -2ماعالقة العجز املتعلم ب�أبعاد توجهات الهدف ( الإتقان /الإحجام)؟
 -3ماعالقة العجز املتعلم ب�أبعاد توجهات الهدف (الأداء /الإقدام)؟
 -4ماعالقة العجز املتعلم ب�أبعاد توجهات الهدف ( الأداء /الإحجام)؟
ثاني ًا� :أهمية الدرا�سة

الرتباط �أهمية الدرا�سة ب�أهدافها ف�إنه ميكن تو�ضيح �أهمية الدرا�سة فيما يلي:
 .1من الناحي ��ة النظرية  :يكمن تناول الدرا�سة احلالية للعج ��ز املتعلم باعتباره معوق ًا
نف�سي ًا يحول دون ق ��درة الفرد على ال�سيطرة ملجريات الأحداث ال�سلبية ،وغري قادر
على حتديد توجه �إيجابي لأهدافه العامة .
 .2م ��ن الناحي ��ة التطبيقي ��ة :من املتوق ��ع �أن تفيد نتائج ه ��ذه الدرا�سة رج ��ال الرتبية
والتعلي ��م يف خمتل ��ف املج ��االت الرتبوية والإر�شادي ��ة ،وذلك مبا تقدم ��ه من نتائج
ت�ساعد يف فهم ومعرفة �أ�سباب العجز املتعلم ،وتوظيف نتائج هذه الدرا�سة يف املجال
الرتبوي والإر�شادي للتعليم العام �أو العايل على حد �سواء.
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ثالث ًا� :أهداف الدرا�سة

 -1معرف ��ة ما �إذا كانت هناك عالقة بني العج ��ز املتعلم وتوجهات الهدف لدى طالبات
جامعة الطائف.
 -2الك�شف عن العالقة بني العجز املتعلم و�أبعاد توجهات الهدف ( �أهداف الإتقان�/إقدام،
�أهداف الإتقان� /إحجام� ،أهداف الأداء �/إقدام� ،أهداف الأداء�/إحجام).
رابع ًا :م�صطلحات الدرا�سة

�أ .العجز املتعلم :يعرف كر�ستوفر و�آخرون العجز املتعلم على �أنه ا�ضطراب يف الدافعية،
والعاطفة ،و التعلم بعد التعر�ض �إىل ما ال ميكن ال�سيطرة عليه من النتائج (Khan,
)2011: 60
تعري ��ف العجز املتعل ��م �إجرائي ًا :يعرف العج ��ز املتعلم �إجرائي ًا بدرج ��ة الطلبة على
بن ��ود االختبار املعد لقيا�س العج ��ز املتعلم وعزوفهم عن مواق ��ف االكت�ساب� ،إعداد
(الفرحاتي )1997 ،وتقنني (الرفاعي.)2003 ،
ب .توجهات الأهداف :توجه الهدف هو مفهوم يو�ضح كيفية تف�سري الأفراد وا�ستجاباتهم
ملواقف الإجناز (وقاد .)76 : 2008 ،و ميكن تعريف توجهات الأهداف �إجرائي ًا يف هذه
الدرا�سة بدرجة الطلبة على بنود مقيا�س توجهات الأهداف� ،إعداد ( ر�شوان.)2005 ،
خام�س ًا :حدود الدرا�سة

احل ��دود الب�شرية واملكانية  :العينة �شملت  270طالبة من طالبات ال�سنة الثانية ملرحلةالبكالوريو�س ،كلية الرتبية بجامعة الطائف.
احلدود الزمانية  :مت تطبيق الدرا�سة على العينة ال�سابقة الذكر يف عام .2012/2011احل ��دود الأدائي ��ة :فهي تطبيق مقيا�س العج ��ز املتعلم �إع ��داد (للفرحاتي)1997 ،
وتقن�ي�ن (الرفاع ��ي ) 2003،ومقيا� ��س توجهات اله ��دف �إعداد (ر�ش ��وان،)2005 ،
وتقنني (وقاد.)2008 ،
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الإطار النظري:

و�سيت ��م تناول الإطار النظري والذي يتكون من حمورين  :املحور الأول ( العجز املتعلم)
ويت�ضم ��ن :املفه ��وم ،النظري ��ات ،العنا�صر ،الآث ��ار ،والأنواع� .أم ��ا املحور الث ��اين ( توجهات
الهدف) ويت�ضمن :النظرية ،والأنواع ،و�سن�شرح كل منهما على حده.
�أو ًال :العجز املتعلم
يع ��رف( )Mair et al., 2005: 829العج ��ز املتعلم ب�أن ��ه « :م�صطلح ي�شري �إىل جمموعة
م ��ن التغيريات ال�سلوكية التي تظهر نتيج ��ة التعر�ض لل�ضغوطات التي الميكن ال�سيطرة عليها
من خالل اال�ستجابات ال�سلوكية».
�أم ��ا �سليجمان في�صفه ب�أن ��ه« :عجز معريف ودافعي وعاطفي ب�سب ��ب التعر�ض لأحداث
الميكن ال�سيطرة عليها لفرتات طويلة » (.)Purandare, 2010 : 225
وبذلك « يقتنع الفرد ب�أن �أفعاله لي�س لها ت�أثري �إيجابي على النتائج ،لذلك يف�ضل الفرد
�أن يكون �سلبي ًا بد ًال من �أن يكون �إيجابي ًا» ( .الفرحاتي.)9-8 : 2009 ،
ومم ��ا �سب ��ق ف� ��إن الباحثة ت ��رى �أن العجز املتعل ��م �سل ��وك يكت�سبه الف ��رد نتيجة مروره
بخ�ب�رات دراماتيكية ذات نتائ ��ج �سلبية مل ي�ستطع تغيريها �أو الت�أث�ي�ر عليها م�صحوب ًا ببع�ض
اال�ضطرابات النف�سية.
ويذهب (� )Fogle, 1978: 39إىل �أن �أول من ا�ستخدم مفهوم العجز املتعلم �سليجمان،
وماي ��ر ،و�أوف ��ر ماي ��ر ( )Overmier and Maier, Seligmanلو�صف ف�ش ��ل بع�ض حيوانات
التج ��ارب من الهرب �أو جتنب ال�صدمات الكهربائية عندما تت ��اح لها الفر�صة ،بعد تعر�ضها
ل�صدم ��ة �سابق ��ة المفر منها .فقد قام �سليجمان بتجربة عل ��ى الكالب ب�إعطائها �سل�سلة من
ال�صدم ��ات الت ��ي ال مفر منها ومل تتمكن م ��ن الهرب يف احلالة الالحقة له ��ا بعد متكنها من
الهرب (.)Selenius,1996: 2
ه ��ذا امل�صطل ��ح منذ ذلك الوق ��ت مت تطبيقه عل ��ى ف�شل الإن�س ��ان يف املحاول ��ة� ،أوتعلم
جملة جامعة �شقراء – العدد الثاين جمادي الآخر 1435هـ � -أبريل 2014م

103

العالقة بني عزو العجز املتعلم وتوجهات الهدف لدى عينة من طالبات جامعة الطائف

ا�ستجاب ��ات �آلية تكيفيه ،مثل ما يحدث ب�شكل دراماتيك ��ي لل�شخ�ص املكتئب الذي يبدو تخليه
عن الأمل يف ال�سيطرة الإرادية على الأحداث البيئية املمكنة ( .)Fogle,1978: 39وقد وجد
كل من هريتو و�سليجمان و بين�سون وكينلي و�شرود وهاج وهالبم ومور ،وجون�س ونا�شن و ما�سد
Hiroto, Seligman, Benson, Kennelly, Sherrod, Hage, Halpem, Moore,
Jones, Nation and Massad

يف الأبح ��اث التجريبي ��ة للنم ��وذج الأ�سا�سي للعجز املكت�س ��ب ،حيث �إن تعر� ��ض الأفراد
لظروف الميكن ال�سيطرة عليها يظهرون العجز يف الأداء يف املهام الالحقة
( .) Zimmerman, 1990:71وق ��د ربط ��ت الأبحاث التجريبية العج ��ز املتعلم بالقيم
والقناع ��ات التي تنتظ ��م يف �سلوك الفرد ،وه ��ذه القيم هي عزو الف�ش ��ل يف اال�ستقرار (عدم
اال�ستقرار) ،وعدم القدرة على التحكم يف العوامل كما ي�شري �إىل ذلك
Abramson, Seligman, Teasdale, Diener, Dweck and Goetz

البدء يف اال�ستجابة الإرادية عند ماير و �سليجمان وميللر و كورالندر
Maier, Seligman, Miller and Kurlande

العج ��ز يف املثاب ��رة يف �أعق ��اب الف�شل كما ت�ش�ي�ر درا�سة دويك �إىل ذل ��ك  Dweckوب�ش
.)Weisz, 1979: 311( Bush
النظريات املف�سرة للعجز املتعلم:

م ��رت نظري ��ة العجز املتعل ��م مبرحلتني �أثناء تطوره ��ا فكان هناك منوذج�ي�ن :النموذج
الق ��دمي ي�سم ��ى بالعج ��ز املتعلم ،والنم ��وذج الثاين يطلق علي ��ه نظرية الع ��زو ،و�سن�ستعر�ض
النموذجني فيما يلي:
النموذج القدمي :نظرية العجز املتعلم Theory of Learned Helplessness
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�أجري ��ت جت ��ارب عديدة عل ��ى اجل ��رذان والفئ ��ران والقط ��ط وخنازير غيني ��ا و�أخري ًا
الب�ش ��ر تو�صل ��ت لنف�س النتائ ��ج التي تو�صل �إليه ��ا بيرت�سون و�آخ ��رون يف �أن ال�صدمات التي
المف ��ر منه ��ا وامل�شاكل امل�ستع�صي ��ة �أدت �إىل العجز املتعلم ،و�أ�ضف �إىل ذل ��ك �أن التعليم �إذا
كان �سيئ� � ًا واخليارات املطروح ��ة �سيئة ف�إن النتيجة �أن حوايل  %65م ��ن الب�شر لديهم اجتاه
ق ��وي لقلة احليلة ،وهذا يف�سر �أن كث�ي�ر ًا من النا�س تتعلم العجز عن طريق التعر�ض للأوامر
(.) Badhwar, 2009: 282
و�أجري ��ت جتارب �أخرى على الأف ��راد وذلك بتعري�ض الأفراد مل�ش ��كالت غري قابلة للحل
� unsolvableأو �ضو�ضاء غري قابلة للتحكم  uncontrollableومن خالل نتائج تلك التجارب
ق ��دم �سليجمان يف عام  1975النموذج الأول للعجز املتعل ��م والذي يعطي تف�سري ًا علمي ًا لعدم
مالءمته ا�ستجابات الكائن على الأحداث ال�ضاغطة ( حممود.)3: 2004 ،
فكان هريوتو  Hirotoمن �أوائل من قام ب�إجراء تلك التجربة مع طالب علم النف�س
التمهيدي بتعري�ض الطلبة لل�ضو�ضاء ،حيث قام ب�إجراء حوايل ثالثني جتربة دائمة لكل
 5ثوان لثلثي الطالب ،يف حني �أن الثلث املتبقي مل يتلق �أي معاجلة م�سبقة (.)Ollis, 2010: 5
وكان ��ت نتائج جتارب «هريوتو» على الطلبة م�شابهة ج ��دا لتلك التي �أجراها �أوفر ماير،
و �سليجم ��ان ،وزمال�ؤه ��م ،و ذك ��رت تقارير هريت ��و �أن �أقل من ن�صف الطلب ��ة الذين تعر�ضوا
ملعاجل ��ة م�سبق ��ة ل�ضو�ضاء ال مف ��ر منها تعلم كيفي ��ة الهرب من ال�ضجيج �أثن ��اء االختبار ،يف
ح�ي�ن �أن  %13م ��ن �أولئك الذين مل يتعر�ضوا ل�ضو�ضاء ال مف ��ر منها ف�شلوا يف تعلم الهرب من
ال�ضو�ضاء خالل جتارب االختبار .ووجد �أي�ض ًا �أن �أولئك الطالب الذين اعتقدوا �أن جناحهم
حتت �سيطرة �شخ�ص �آخر ،مثل املجرب يف هذه احلالة� ،أكرث �سوء ًا يف الهرب من ال�ضو�ضاء
من �أولئك الذين اعتقدوا �أنهم كانوا م�سيطرين على جناحهم):6 Ollis, 2010 ( .
وي�ش�ي�ر (الفرحات ��ي� )104-103 : 2005 ،إىل �أن هريوت ��و و�سيلجم ��ان (Hiroto and

 )Seligmanيف درا�ستهم ��ا عل ��ى املفحو�ص�ي�ن بتعري�ضه ��م لل�ضو�ض ��اء الغري قابل ��ة للتحكم،
و�إخبارهم ��ا املفحو�ص�ي�ن �أن هن ��اك �شيئ ًا م ��ا يعملوه لإيق ��اف ال�ضو�ضاء ،ومب ��ا �أن ال�ضو�ضاء
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بالفع ��ل غ�ي�ر قابلة للتحكم ف�إن الفرد يكون عاجز ًا عن �إيج ��اد طريقة لإيقافها مما ينتج لدى
الف ��رد �أح ��د االعتقادين )1( :قد يعتقد الفرد �أن امل�شكلة غري قابلة للحل و �أنه �أو �أي فرد �آخر
ال ي�ستطيع التحكم يف ال�ضو�ضاء (عجز عام ) ؛ (  )2وقد يعتقد الفرد �أن امل�شكلة قابلة للحل
ولكنه هو الذي يفتقد القدرة على حلها ( عجز �شخ�صي )()Abramson et al., 1987: 50
النم ��وذج اجلدي ��د :نظري ��ة العج ��ز املتعل ��م املعدل ��ة

Reformulated Learned

Helplessness Theory
طور �سليجم ��ان  Seligmanوزم�ل�ا�ؤه (�أبرام�س ��ون  ،Abramsonوتي�سدي ��ل Teasdale

يف تعدي ��ل نظرية العجز املتعل ��م -النظرية املعرفية اعتماد ًا على نظري ��ة العزو
 theoryلكال من)Rosenbaum, Rest, ukla, frieze and Weiner( :

attribution

و النظري ��ة الآن جتع ��ل التوقع ��ات املتعلق ��ة بالعمومي ��ة  generalityوال�ص ��ورة املزمن ��ة
 chronicityوا�ضح ��ة لـق�صور العج ��ز helplessness deficitsبالإ�ضاف ��ة �إىل احلاالت التي
مبوجبه ��ا �سيت�ضح و�ص ��ف االكتئاب من ق�صور لتقدي ��ر الذات و العاطفي ��ة (Salon, 1982:
.)34-35
ووفق ��ا لنظرية العجز املعدلة ،فالنا�س عندم ��ا يجدون �أنف�سهم عاجزين ،ي�س�ألون ملاذا ؟
فاالعزاء  :هو �صناعة �سبب لهذا العجز الوا�ضح وحتديد للتوقع بالعجز يف امل�ستقبل يف نف�س
احلاالت �أو حلاالت خمتلفة ( .)Salon, 1982
ويذك ��ر � Nolen- Hoeksema, Seligman, and girgusأن هناك ثالث مكونات نف�سية
حددت الأ�سل ��وب التف�سريي :ال�شخ�صية ( الفردية حتدد نف�سه ��ا ك�سبب للحدث) ،الدميومة
( ي ��درك الف ��رد احلدث ب�أنه ثابت) ،وال�شمول ( الفرد يرى احل ��دث �أنه م�ؤثر يف كل جماالت
احلياة).)Awesome, 2010: 6 (،
و رمب ��ا كانت نظرية الع ��زو  Attribution Theoryلويرن �أكرث النظري ��ات املعا�صرة ت�أثري ًا،
ولها انعكا�سات على الدوافع الأكادميية ،فهي ت�شتمل على تعديل ال�سلوك مبعنى �أنها ت�ؤكد الفكرة
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القائل ��ة ب� ��أن املتعلمني لهم دوافع قوية بالنتيجة ال�سارة ؛ لأن يكون ��وا قادرين على ال�شعور بالر�ضا
ع ��ن �أنف�سه ��م� .إنها ت�شتمل عل ��ى النظرية املعرفية ونظري ��ة الكفاءة الذاتية مبعن ��ى �أنها ت�ؤكد �أن
ت�ص ��ورات املتعلم�ي�ن احلالي ��ة �سيكون لها ت�أثري قوي عل ��ى الطرق التي �سيف�سر به ��ا الفرد النجاح
�أو الف�شل جلهودهم احلالية وبالتايل امليل لتنفيذ نف�س هذه ال�سلوكيات (.) Khan, 2011: 62- 63
ويذك ��ر مارتنك ��و � Martinkoأن هي ��در  Heiderمي ��ز ب�ي�ن فئت�ي�ن للتف�س�ي�ر ،الداخلي ��ة
واخلارجي ��ة .فالإعزاءات الداخلية تهت ��م باخل�صائ�ص الفردية مث ��ل ( القدرة ،االجتاهات،
ال�شخ�صي ��ة ،امل ��زاج ،واجلهد) ؛لأنها ت�سبب ��ت يف ال�سلوك ،بينما الإع ��زاءات اخلارجية تهتم
بالعوام ��ل اخلارجية مثل ( املهام ،الأ�شخا�ص الآخرين ،احلظ) للت�س�سب يف حدوث �أي حدث
�أو نتيج ��ة .و�أ�س� ��س �أن النجاح والف�شل يت ��م تف�سريها من قبل الأفراد يف ه ��ذا الإطار ال�سببي
(.)Khan, 2011: 62
ويو�ض ��ح النم ��وذج املعدل للعج ��ز املتعلم وال ��ذي �أع ��ده روث �أنه يف الوقت ال ��ذي مت فيه
احل�ص ��ول عل ��ى عالقة وظيفية بني التعر�ض لنتائج ال ميك ��ن التحكم فيها و�سلوك العجز عند
الإن�س ��ان ،ومن خ�ل�ال الدرا�سات الت ��ي �أجراها هريوت ��و و�سليجمان والعديد م ��ن الدرا�سات
الأخ ��رى ،فق ��د كان للتنوع يف هذه الدرا�س ��ات نتائج غري متوقعة �إىل حد م ��ا ،وبالتايل ميكن
�أن نو�ض ��ح نقطتني هامتني يف البحث والدرا�سة هما عدم االقرتان ،والطريقة التي يدرك بها
الفرد عدم االقرتان .وعلى الرغم من �أنه مل يعد من ال�صعب ت�صنيف الظروف التي ت�ؤثر يف
الأداء� ،إال �أن هناك متغريات و�سيطة �أكرث �أهمية ت�ؤثر على ال�سلوك عند التعر�ض لنتائج غري
مقرتنة باال�ستجابة ( الفرحاتي.)128-126 :2005 ،
 -1العنا�صر الأ�سا�سية للعجز املتعلم:

هناك ثالثة عنا�صر للعجز املتعلم؛ حادثة غري متوقعة ،التوقع املدرك ،ال�سلوك.
 -1/1الإقرتان:

يعرف (الفرحاتي )27: 2009 ،االقرتان يف �ضوء ال�سيطرة« :فاحلدث ميكن التحكم فيه
و�ضبط ��ه عندما ت�ؤثر ا�ستجابات الف ��رد الإرادية على نتائج احلدث ( االقرتان بني اال�ستجابة
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والنتيج ��ة) وفقدان ال�سيط ��رة عليه عندما ال ت�ؤث ��ر ا�ستجابات الفرد الإرادي ��ة على مرتتبات
احلدث� .أو حتدث النتيجة عندما ي�ؤدي ال�شخ�ص �سلوكيات �إرادية معينة بقدر مكافىء لغياب
�سلوكي ��ات الف ��رد ( تعزيز ع ��دم اال�ستجابة) ويحدث العج ��ز املتعلم عندم ��ا يت�ساوى تعزيز
اال�ستجابة مع تعزيز عدم اال�ستجابة».
�أما خان ( )Khan, 2011: 61فت�صفها بحادثة طارئة (غري متوقعة) ،Contingency
مبعن ��ى العالق ��ة بني الأحداث والنتائج ،فيج ��ب �أال يكون بني (�أحداث) الف ��رد وبني النتيجة
خربات حلدوث العجز.
 2/1التوقع املدرك :Cognition

يت�ضم ��ن كي ��ف يدرك الفرد احل ��دث الط ��ارئ ،وي�شرحه و يو�ضح ��ه وي�ستنبط من ذلك
الفه ��م ،الإدراك بعدم ال�سيط ��رة ،وممكن �أن يكون ذلك دقي ًقا وممك ��ن �أن يكون غري ذلك،
ولك ��ن مبجرد حدوث ��ه يحاول ال�شخ� ��ص تف�سريه ،ومن ه ��ذا التف�سري يك ��ون اال�ستقراء حول
امل�ستقب ��ل ،وعنده ��ا يح ��دث العجز املتعل ��م ،فيتوقع الف ��رد �أن �سلوك ��ه لن ي�ؤث ��ر يف النتيجة
امل�ستقبلية (.)Khan, 2011: 61
 3/1ال�سلوك :Behavior

ي�ش�ي�ر �إىل الآث ��ار املالحظة بالتعر�ض لنتائ ��ج غري ممكن ال�سيطرة عليه ��ا .ففي معظم
الأحي ��ان تنط ��وي على ترك املحاوالت ال�ضعيفة لل�سيطرة على املوق ��ف �أو الف�شل حتى حماولة
فع ��ل ذلك على الإطالق -وهو�سلوك يتعار�ض م ��ع التعلم اجلديد .وي�صاحب اال�ستجابة �أي�ض ًا
انفعال (� )emotionsسلبي مثل القلق ،واحلزن(. )Khan, 2011: 61
ويف�سره ��ا (الفرحاتي )28: 2009 ،بالآثار املمك ��ن مالحظتها نتيجة �إدراك االقرتان �أو
عدم �إدراك االقرتان بني النتيجة واال�ستجابة كال�سلوك ال�سلبي يف املوقف ،وتعلم االن�سحاب،
والك�سل.
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� -2آثار العجز املتعلم:
 1/2االعتقاد بعدم الكفاءة :Inefficiency

وق ��د �أظهرت الأبحاث عند بان ��دورا  Bandoraوغريه �أن معتق ��دات الكفاءة الذاتية هي
مفاهي ��م الف ��رد عن نف�سه ،وقدراته ،وح ��دود �إمكاناته ،وت�ؤثر معتق ��دات الكفاية الذاتية على
درج ��ة تعر�ض الأ�شخا�ص لل�ضغط والي�أ�س وهم يواجه ��ون ال�صعوبة والف�شل .وال�ضبط الذاتي
على قدراتهم �سي�ؤثر �أي�ض ًا على �أمناط فكرهم وردود �أفعالهم االنفعالية كما يتوقعونها
( .)Walker, 2004: 41وم�شاع ��ر ع ��دم الكف ��اءة والت ��ي تتكون من تك ��رار الف�شل كما
ي�ش�ي�ر �إليه ��ا فا�ستا وهيث وميلل ��ر  ،Vasta, Haith & Millerو حتدث نتيج ��ة الأحداث التي
الميك ��ن ال�سيطرة عليها عند كرت� ��س  ،Curtisو تكون االعزاءات داخلي ��ة ،وم�ستقرة ،وعامة
(. )Kabatay 1999: 4
 2/2التبعية :Dependency

ويذك ��ر روج ��رز (� )Rogers, 2010: 1أن العجز املتعلم يق ��ود للتبعية ،فعندما ينمو لدى
الفرد االعتقاد ب�أنه غري كف�ؤ  incompetentوبالتايل يحتاج للم�ساعدة مع كل مهمة جديدة،
وي�ص ��ادف العج ��ز واالتكال( االعتم ��اد على الغري) ،وم ��ع تكرار ذلك من وق ��ت لآخر ،ورغم
�سع ��ادة الآخري ��ن يف بذل امل�ساعدة والإر�شاد له� ،إال �أن مالحظتهم لرتدده يف كل خطوة يقوم
به ��ا يجعلهم يبتعدوا عن ��ه ويقوموا ب�إيجاد �شخ�ص �آخر للقيام به ��ذه املهمة .كل ذلك �سيعزز
اعتقاد الفرد بعدم كفاءته.
 3/2مقارنة الذات بالآخرين :Compare oneself with others

فالأف ��راد الذي ��ن ي�شعرون بالعج ��ز يف احلياة والعالقات ي�ؤدي به ��م ملقارنة �أنف�سهم مبا
ي�سم ��ى بـ «ال�شخ�ص املث ��ايل» ( )Ideal Lumpوهي �صورة مثالي ��ة للأ�شخا�ص الذي يقارنون
�أنف�سهم به .وهو �شخ�ص لديه خ�صائ�ص بدنية و�سمات �شخ�صية يحرتمها ال�شخ�ص املكتئب
يف الآخري ��ن ،وامل�شكل ��ة هي �أن كل هذه اخل�صائ�ص هي جمموع م ��ا لدى الآخرين من �صفات
جمعها ال�شخ�ص املكتئب مع ًا من �أجل خلق منوذج رائع للإن�سانية .فال �أحد ميكنه ذلك ،ولن
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ي�ستطي ��ع .لذلك فقيا�س ال�شخ�ص املكتئب نف�سه بهذا املث ��ل الرائع �سيقوده لال�شيء ،وبالتايل
يعزز لديه ال�شعور بعدم الكفاءة ()Rogers, 2010: 2
 4/2االكتئاب :Depression

ي ��رى �سال ��ون (� )Salon, 1982: 8أن �أهم نظرية �سلوكية لالكتئ ��اب ،هي نظرية العجز
املكت�س ��ب الذي اقرتح ��ه �سليغمان فهذه النظرية ت�ؤكد �أن فقدان ال�سيطرة على املعززات هي
عوامل رئي�سية ت�سبب االكتئاب .فالكائن احلي عندما يكون غري قادر على تنظيم التعزيزات
عند ا�ستحقاقها من خالل ال�سلوك املتاح ،ف�إنه يتعلم �أن يكون عاجز ًا .هذا التعلم ينتج التوقع
بالعج ��ز يف احل ��االت اجلديدة الت ��ي ي�ضعف دافعية الكائ ��ن احلي لال�ستجاب ��ة ،ولها عواقب
عاطفية غري �سارة على الكائن احلي.
ويذك ��ر واجن و�آخرون(� )Wang et al., 2007: 63أن الأدلة والدرا�سات �أثبتت �أن �سلوك
العجز يف الهرب من ال�صدمة التي المفر منها يف منوذج العجز املتعلم ي�سبب االكتئاب.
� -3أنواع ا�ضطرابات العجز املتعلم:
 .1/3ا�ضطراب دافعي :Motivational Deficits

العج ��ز يف الدافع يك ��ون عن طريق انخفا� ��ض الدافعية يف بدء الإج ��راءات الإرادية
ملحاول ��ة ح ��ل امل�شكلة( . )Ollis, 2010: 1وقد �أكدت الدرا�سات �أنه ب�سبب قناعة الفرد بعدم
قدرت ��ه عل ��ى التحكم يف عملي ��ات التعلم ،و مروره مبواق ��ف كثرية من الف�ش ��ل ي�ستكني ويبقى
�سلبي� � ًا وال يب ��ذل �أي �أدنى حماولة ،في�شري �سيلجمان �أن توق ��ع اال�ستجابة �ست�ؤدي �إىل االرتياح
�أو الإ�شباع وهو الدافع لبذل اال�ستجابة الإرادية يف موقف العجز ،ويف غياب ذلك التوقع ف�إن
اال�ستجابة الإرادية �ستنخف�ض (الفرحاتي.)25: 2005 ،
 .2/3ا�ضطراب معريف :Cognitive Deficits

يعد العجز املعريف �صلب نظرية العجز املتعلم .وبعبارة �أخرى ف�إن العجز املعريف هو ا�ستجابة
�شرطي ��ة متعلم ��ة .فالف ��رد ي�ستجيب ويحاول جاه ��د ًا ال�ستع ��ادة التحكم ،ولكن عندم ��ا تبوء هذه
املح ��اوالت بالف�ش ��ل يتعلم ويتمثل العجز ،ويظهر لديه الت�شوه املع ��ريف (الفرحاتي.)18: 2009،
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فف ��ي نظري ��ة العجز املكت�سب يتوق ��ع �سليجمان �أن الف ��رد الذي يواجه مهمة غ�ي�ر قابلة للحل
�سيكون عاجز ًا يف املهمة املعرفية الالحقة ( .)Selenius, 1996: 2ويتميز العجز املعريف من
تباط�ؤ يف قدرة املرء على التعلم( . )Ollis, 2010وي�ضيف ثيكر � Thielkerأن نظرية العزو
و�ضح ��ت الفرق بني الطالب املتفوق�ي�ن ومنخف�ضي الإجناز ،فاملتفوق�ي�ن �سيتحملون املخاطر
ّ
لتحقي ��ق النجاح يف املهمة .ومنخف�ضي الإجناز يتجنبون النجاح ب�سبب �شعورهم �أن جناحهم
يعتمد على احلظ و�أنه لن يحدث مرة �أخرى (.)Khan, 2011: 65-64
 .3/3ا�ضطراب انفعايل :Emotional Deficits

يتمي ��ز العج ��ز االنفعايل باكتئاب امل ��زاج( . )Ollis, 2010وظهور انفع ��االت �سلبية مثل
القلق والغ�ضب واحلزن ،و�أن انفعال القلق والغ�ضب هما اللذان يظهران يف البداية كا�ستجابة
لعدم القدرة على التحكم ،ثم يف�سحان الطريق لظهور االكتئاب نتيجة ا�ستمرار الأحداث غري
املمكن التحكم فيها» .فالفرد يدخل يف مرحلة االكتئاب �إذا اعتقد �أن ما�سيقوم به من فعل لن
ي�ؤثر يف النتائج التي تعقب هذا الفعل (الفرحاتي .)18 :2009 ,
 .4/3ا�ضطراب �سلوكي :Behavior Deficits

�إن نق� ��ص م ��رات املحاول ��ة نتيج ��ة اعتق ��اد الإن�س ��ان �أن املك�آف ��ات الترتب ��ط ب�سلوكياته
وا�ستجابات ��ه هو ما نعرب عنه بالعج ��ز ال�سلوكي ،فعندما الت�ستطيع خ�ب�رات الفرد التحكم يف
ف�شل ��ه الدرا�س ��ي يحدث العج ��ز .مبعنى �أن قيام ال�شخ� ��ص بعدة حماوالت و ي ��رى فيها �أن
ا�ستجاباته مل يكن لها �أي ت�أثري يف النتيجة ف�إنه يتعلم �أنه ال ي�ستطيع التحكم يف �أ�سباب حدوث
النتائ ��ج ،وبالتايل جند �أن الفرد �أ�صبحت لديه الرغب ��ة يف عدم القيام ب�أي جهد ،ويف�ضل �أن
يكون �سلبي ًا من �أن يكون �إيجابي ًا (الفرحاتي.)20- 18 :2009 ،
ثاني ًا :توجهات الأهداف:

يعك� ��س التوجه نحو الهدف ،مي�ل ً�ا عام ًا� ،ضمن امليول ال�سلوكية العام ��ة التي تت�سم ب�أنها
م�ستق ��رة وثابتة ب�ش ��كل ن�سبي على مر الوقت ويف خمتلف املواقف  .فيع َرف توجه الهدف ب�أنه
الطري ��ق الذي يوجه به الط�ل�اب �أنف�سهم لتعلم املهام داخل جمال معني وهو م�ؤ�شر قوي ملدى
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م�شاركته ��م و �أدائهم يف الأن�شط ��ة ،وقد و�ضع فاندي وول  Vande Walleت�صورا للتوجه نحو
اله ��دف على �أنه ميل ثابت نحو تنمية �أو �إظهار القدرة يف مواقف الإجناز ( البنا.)31 : 2007 ،
وي�ش�ي�ر � Urdan and Maehenإىل �أن اله ��دف باملعنى امل�ستخ ��دم يف نظرية توجهات �أهداف
الإجناز هو «االعتقادات املتعلقة بالغر�ض� ،أو املعنى من العمل الأكادميي ،والإجناز ،والنجاح
في ��ه» وي ��رى �أميز � Amesأن الهدف ي�شري �إىل «الطرق املختلف ��ة يف مواجهة مواقف الإجناز،
واالندماج فيها ،واال�ستجابة لها» ( ر�شوان .)121 :2006 ،وقد مت بناء نظرية توجهات الهدف
 Goal Orientationsيف �إطار النظرية املعرفية االجتماعية والتي تركز على الأهداف املدركة
يف مواقف التح�صيل .وقد �سعى �إليوت و كرت�ش  Elliot and Cruchوكذلك �أليوت وهاراكويز
� Elliot and Harackiewiczإىل تق ��دمي نظ ��ري متكام ��ل بتطوير النم ��وذج الهرمي لدافعية
�إق ��دام – جتنب «التح�صيل وال ��ذي يدمج اثنني من الأبنية وثيق ��ة ال�صلة مبواقف التح�صيل
وهم ��ا :مدخل دافعي ��ة التح�صيل ،مدخل �أه ��داف التح�صيل .ففي ذلك النم ��وذج ف�إن دوافع
التح�صي ��ل املطلوب ��ة للإجناز واخل ��وف من الإخفاق تف�س ��ر ب�صفة عامة مي ��ول دافعية عالية
الرتبة ت�ستحث الأفراد و توجههم نحو الإمكانات الإيجابية �أو ال�سلبية� ،أما �أهداف التح�صيل
ف�إنها تعد مبثابة متثيالت معرفية متو�سطة امل�ستوى ،والتي توجه الفرد نحو نواجت تتعلق بالأداء
الأكادمي ��ي ،يف حني يكون لدوافع التح�صيل ت�أثري ًا غ�ي�ر مبا�شر ،و�أن تلك الدوافع و الأهداف
تعمالن بالتبادل لتنظيم �سلوك التح�صيل (ح�سانني.)537 :2008 ،
�أنواع توجهات الهدف :

�أهداف الإتقان  :Mastery Goalsوتركز على تطوير الكفاءة و�إتقان املهمة ( ح�سانني،.)532 :2008
 �أه ��داف االتق ��ان ( التجن ��ب)  :Mastery Goals - Avoidanceوتنط ��وي على معياراالتقان مع جتنب الف�شل �أو عمل �أي خط�أ.)Radosevich et al., 2007: 29) ،
 �أه ��داف الأداء ( �إق ��دام)  :Approach – Performance Goalsوترك ��ز على حتقيقالكفاءة مقارنة بالآخرين.
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 �أه ��داف الأداء (جتن ��ب ) : Avoidance – Performance Goalsوتركز على جتنبالعجز بالن�سبة للآخرين(ح�سانني.)532 : 2008 ،
و توجه ��ات ه ��دف الإتق ��ان و الأداء( الإقدام  /التجن ��ب) ترتبط بالكف ��اءة الذاتية �إيجاب ًا
و�سلب� � ًا ،فرتتبط توجهات الهدف االتق ��ان والأداء (االقدام) بالكفاءة الذاتية الإيجابية ،وهدف
الإتقان والأداء (التجنب) ترتبط بالكفاءة الذاتية ال�سلبية (.)Radosevich et al., 2007 : 37
فالأ�شخا� ��ص ذوو الكفاءة الذاتية املرتفعة هم �أكرث التزام ًا بالأهداف املر�سومة ،و�إيجاد
وا�ستخ ��دام �أف�ضل اال�سرتاتيجيات لتحقيق الهدف ،وهم �أكرث �إيجابية يف اال�ستجابة من ردود
الفعل ال�سلبية لدى الأ�شخا�ص منخف�ضي الكفاءة الذاتية (.)Seijts et al., 2004 :228
و الطلبة الذين يتبعون هدف الإتقان يف عملية التعلم ،يريدون اكت�ساب املعرفة ،و�إعطاء
دور مه ��م لب ��ذل اجلهد واعتب ��ار اخلط�أ كجزء طبيع ��ي للعملية .فال�سعي لتحقي ��ق نوع الهدف
ي�ؤدي بالطلبة لال�شرتاك يف عملية التقييم الذاتي مثل التخطيط لأن�شطتهم الدرا�سية ،وربط
املعرفة اجلدي ��دة باملعرفة ال�سابقة ،والتقومي الذاتي لتقدمه ��م يف حت�سني توجهات �أهدافهم
كما يرى كل من
Ames, Archer, Bouffard, Boisvert, Vezeau, Larouche, Bouffard and
Couture

�أم ��ا �أهداف الأداء فت�شري �إىل انهماك الطالب يف الرتكيز على النتيجة ،وهذه الأهداف
ميك ��ن تق�سيمها �إىل مزيد من الفئات املختلف ��ة لت�سليط ال�ضوء على دافع ال�شخ�ص وراء تبني
ه ��ذا الهدف� .أم ��ا �إليوت  ،Elliotوهركيواي ��ز  ، Harackiewiczوبنرت�ش  ، Pintrichوولرتز
 ،Woltersوي ��و  Yuف�ي�رون التمييز بني �أه ��داف الأداء التي تهدف �إىل �إثب ��ات الكفاءة والتي
يطل ��ق عليه ��ا �أ�سلوب الأداء ،وتلك التي تهدف �إىل عدم وجود (نق�ص ) الكفاءة ،والتي ت�سمى
ه ��دف جتن ��ب الأداء .ف�إن هدف �إجناز الأداء تدل على �أن الطال ��ب من�شغل يف احل�صول على
�أف�ضل الدرجات و�أن يكون �أف�ضل جمموعته ،ويف املقابل ف�إن اهتمام الطالب يف احل�صول على
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الأداء املطل ��وب ولك ��ن لن ي�شمل ذلك جتنب الف�شل ،وه ��ذا ي�سمى بهدف جتنب العمل ،والذي
يدل على ان�شغال 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  Maehrو�أندرم ��ان  Andermanو بوفارد
 ،Bouffardوكاوت ��ر � Coutureأن ه ��ذا الهدف قد يكون ا�سرتاتيجية دفاعية لل�شخ�ص الذي
لدي ��ه نظرة �سلبية لكفاءته ،ففي هذه احلالة �سيعزوا �ضعف درجاته �إىل �ضعف (قلة) اجلهد
املب ��ذول ،بد ًال م ��ن �ضعف القدرة ،وبالتايل �سيحافظ على �صورت ��ه الذاتية .واالحتمال الآخر
كم ��ا ي ��راه  Bouffard & Coutureهو �أن �أه ��داف جتنب العمل ميكن �أن تك ��ون ا�سرتاتيجية
لتكيف الطالب الذي يكون قد طغت عليه املهام املعرفية .وعلى الرغم من ذلك ف�إن الدرا�سات
عن ��د كل من �آم ��ز  Amesوماهر  Maehrومدجلي  Midgleyقد �أظهرت �أن ت�صور الكفاءة
و�أه ��داف التعل ��م تك ��ون جميعها مرتبطة م ��ن خالل جتربة تعلي ��م الطلب ��ة ،فالأهمية تختلف
باختالف م�ستوى التعليم ،ومن املعروف جيد ًا �أن الف�صول الدرا�سية والبيئة املدر�سية ميكنها
�أن تعزز تبني �أهداف التعلم املختلفة(. )Vezeau et al., (no date): 2-3
الدرا�سات ال�سابقة:

تق�سم الدرا�سات ال�سابقة �إىل ىحمورين هما:
 -1درا�سات تناولت العجز املتعلم.
 -2درا�سات تناولت توجهات الهدف.
والتي �سن�ستعر�ضها فيما يلي :

�أو ًال  :الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت العجز املتعلم

 هدفت الدرا�سة التي �أجرتها مرينالني Mrinaliniبراندير ( � )Purandare, 2010إىلمعرفة العالقة بني �أحداث احلياة والعجز ،وبالتايل ا�ستهداف منوذج ال�ضغط العجز ب�شكل
غ�ي�ر مبا�شر واقرتحت الدرا�سة ت�صنيف املراهق�ي�ن على �أ�سا�س النمط التف�سريي ،واالكتئاب
�إىل جمموع ��ة عاجزة وجمموعة غري عاجزة .وبينت �أن �أبعاد �أحداث احلياة �ستكون مرتبطة
ب�شكل كبري بالعجز يف �سن املراهقة .وتكونت عينة الدرا�سة من  473من الفتيان والفتيات يف
�سن املراهقة والتي ترتاوح �أعمارهم مابني �سن � 16-13سنة ،ومن مواقع خمتلفة من مدار�س
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وا�ستخدمت الدرا�سة مقيا�س االكتئ ��اب للأطفال Depression

مدين ��ة بومباي و�ضواحيه ��ا.
 Scale for Childrenلـو�سمان ،و�أورف�سكيل ،وبادين ( ،)Weissman, 1980وا�ستبيان النمط
الع ��زوي للأطفال ) Children Attributional Style Questionnaire (CASQل�سليجمان
و�آخرون ( )Seligman et al., 1984ومقيا�س �أحداث احلياة ال�ضاغطة االفرتا�ضي

)Presumptive Stressful Life Events Scale (PSLE Scale

لـجرينت �سنف ،و ديلربكور ،وهار�شرن كور ()Gurneet Singh etal., 1983
وقد �أظه ��رت النتائج �أن �أ�سا�س مقيا�س االكتئاب والأ�سلوب التف�سريي وجود  %86.1من
الط�ل�اب عاجزي ��ن ،و %78.5غري عاجزة� ،أما عامل �أحداث احلي ��اة فقد �أظهرت النتائج �أن
�أحداث احلياة الغري مرغوب فيها ارتبطت بالعجز املتعلم ب�شكل كبري.
 �أج ��رى فين�س�ت�ن ( )Fainstein, 2009درا�سة هدف ��ت ملقارنة انت�ش ��ار العجز املتعلم،االكتئ ��اب ،واالجن ��از االكادميي لعينتني خمتلفتني من املتعلمني ،فئ ��ة منهم يف م�ستوى واحد،
والفئ ��ة لأخ ��رى لديها حواجز حت ��ول دون التعلم ،ومت تطبي ��ق ا�ستبيان منط الع ��زو للأطفال
( ،)CASQوقائم ��ة االكتئ ��اب للأطفال ( )CDIعلى عينة من  57م ��ن املتعلمني يف ال�صف
الراب ��ع واخلام� ��س وال�ساد�س للمدر�س ��ة اخلا�ص ��ة يف جوهان�سربغ  .وكانت نتائ ��ج التحليالت
االح�صائي ��ة ت�ش�ي�ر �إىل وجود فروق كبرية ب�شكل عام يف الإجن ��از الأكادميي للعينة .ومع ذلك
التوجد فروق يف معدل انت�شار العجز املتعلم واالكتئاب التي وجدت .باال�ضافة �إىل �أن النتائج
ت�سل ��ط ال�ضوء على عالقة �سلبية �ضعيفة �إىل متو�سطة ب�ي�ن العجز املتعلم واالكتئاب والإجناز
الأكادمي ��ي  .وحتلي ��ل النتائج ي�شري �إىل عدد من العوامل اخلارجي ��ة التي قد يكون لها دور يف
جن ��اح وتطوير مظاهر العجز املتعلم واالكتئ ��اب �ضمن جمموعات العينة ،و�أثرت بالتايل على
نتائج الدرا�سة .
 وتناول ��ت (باحكي ��م )2003 ،العالق ��ة بني توقعات النج ��اح والف�ش ��ل و �أ�ساليب عزوالعجز املتعلم لدى طالبات جامعة �أم القرى ،والتعرف على الفروق يف توقعات النجاح والف�شل
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و�أ�ساليب عزو العجز املتعلم يف �ضوء بع�ض املتغريات ( العمر – اجلن�س – امل�ستوى الدرا�سي
– التخ�ص�ص) .وا�ستخدمت الدرا�سة مقيا�س توقعات النجاح من �إعداد (البلبي�سي)1991 ،
ومقيا� ��س �أ�سالي ��ب عزو العجز املتعلم من �إع ��داد (الرفاعي ،)2002 ،وكان ��ت عينة الدرا�سة
مكون ��ة م ��ن  299طال ��ب و  303طالبة  .و�أ�سفرت نتائ ��ج الدرا�سة عن وج ��ود عالقة ارتباطية
عك�سية بني توقعات النجاح والف�شل و�أ�ساليب عزو العجز املتعلم ،وعدم وجود فروق يف توقعات
النجاح والف�شل و �أ�ساليب عزو العجز املتعلم ملختلف الفئات العمرية.
 كم ��ا قام (الفرحاتي )1997 ،درا�سة هدفت �إىل بح ��ث العالقة بني ظاهرتي العجزاملتعلم والت�شوهات املعرفية .وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )304طالب ًا من املرحلة الثانوية
وطبق ��ت الدرا�س ��ة مقيا�س �أ�ساليب عزو العج ��ز املتعلم ،ومقيا�س الت�شوه ��ات املعرفية وقائمة
بيئة التعلم ،وقد �أ�سفرت النتائج عن وجود عالقة دالة بني �أ�ساليب عزو العجز املتعلم و�أبعاد
الت�شوه ��ات املعرفية ،ووجود عالقة دالة بني �إدراكات عينة الدرا�سة للبيئة التعليمية و�أ�ساليب
ع ��زو العجز املتعلم بعد العزل الإح�صائي لت�أث�ي�ر الت�شوهات املعرفية ،كما ات�ضح �أن متغريات
الذاتي ��ة للتنب�ؤ و�س ��وء التنظيم واملحاباة والثب ��ات واجتاه الهدف يف التن ��وع والتما�سك ت�شكل
�أف�ضل متغريات للتنب�ؤ مبتغري الت�شوهات املعرفية املعدة لدى عينة الدرا�سة.
 و�أج ��رى بوجين ��و و�آخ ��رون ( )Boggiano et al., 1991درا�س ��ة هدفت �إىل التعرفعل ��ى املظاه ��ر االنفعالية امل�صاحب ��ة للعجز املتعل ��م ودور التوجه الدافع ��ي ( االكتئاب ،العزو
ال�سبب ��ي) .وا�ستخدم ��ت الدرا�س ��ة قائمة بي ��ك  Beckلالكتئاب ،ومقيا� ��س التوجه الدافعي،
وا�ستبي ��ان الأ�سلوب العزوي املمت ��د على عينة من طالب اجلامعة عدده ��ا  97طالب ًا وطالبة.
وتو�صل ��ت الدرا�س ��ة �إىل �أن عزو الطالب للعوام ��ل اخلارجية ي�ؤدي �إىل �أ�سل ��وب عزوي �سلبي،
كم ��ا �أن الطالب ذوي التوجه الدافعي اخلارجي �أك�ث�ر عر�ضة للإ�صابة ب�أعرا�ض اكتئابية من
الطالب ذوي التوجه الدافعي الداخلي ،كما ال توجد عالقة بني امل�ستوى الدرا�سي واال�ستجابة
للعجز املتعلم.
�	-أم ��ا درا�س ��ة بيرت�س ��ون و�آخ ��رون (1984
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«�أ�ساليب العزو وعمومية العجز املتعلم» فقد هدفت الدرا�سة �إىل بيان �أثر �أ�ساليب عزو العجز
املتعلم على عمومية العجز .وطبقت الدرا�سة مقيا�س �أ�ساليب عزو العجز املتعلم ل�سليجمان،
بالإ�ضاف ��ة للدرا�سة التجريبية لعمومي ��ة العجز املتعلم .وتكونت عين ��ة الدرا�سة من  98طالب ًا
جامعي� � ًا .وق ��د �أ�شارت نتائ ��ج الدرا�سة �إىل �أن �أ�سالي ��ب عزو العجز ترتب ��ط ارتباط ًا دا ًال على
عمومي ��ة العج ��ز املتعلم ،و�أن ��ه ميكن التنب�ؤ بعمومي ��ة العجز من �أ�ساليب ع ��زو العجز املتعلم،
بالإ�ضافة �إىل �أن العجز املتعلم �أ�سا�سه �إعزاءات �سببية خاطئة ،و�إدراكات م�شوهة للأحداث.
ثاني ًا :الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت توجهات الهدف

	�أج ��رى (ح�سان�ي�ن )2010 ،درا�سة كان هدفه ��ا درا�سة العالقة ب�ي�ن ت�أجيل الإ�شباعالأكادمي ��ي وحمدداته الدافعية ،توجهات الهدف ،والتح�صيل الأكادميي لدى عينة من طالب
كلية الرتبية -جامعة بنها ،وقد ا�ستخدم الباحث مقيا�س ت�أجيل الإ�شباع الأكادميي من �إعداد
(عبداحلمي ��د ،)2008 ،ومقيا�س توجه ��ات الهدف لإليوت وكرت�ش وتعري ��ب وتقنني الباحث،
وطريق ��ة (مببنوتي )2009،لتقدي ��ر املحددات الدافعي ��ة ،حيث قام الباح ��ث بتطبيق �أدوات
الدرا�س ��ة على العينة املكون ��ة من ( )379من املفحو�صني ،وقد تو�صل ��ت الدرا�سة �إىل النتائج
التالية :وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة �إح�صائي ًا بني درجات الطالب على بع�ض حمددات
الدافعي ��ة لت�أجيل اال�شب ��اع الإكادميي ودرجاتهم على مقيا�س ت�أجي ��ل اال�شباع الأكادميي ،كما
ذك ��رت الدرا�س ��ة وج ��ود عالقة ارتباطي ��ة �سلبية دال ��ة �إح�صائي� � ًا بني درج ��ات الطالب على
حمددي الدافعية ( العواقب ال�سلبية ،اجلهد /الوقت) ودرجاتهم على مقيا�س ت�أجيل اال�شباع
الأكادمي ��ي ،وتوج ��د عالقة ارتباطية �سلبي ��ة دالة �إح�صائي ًا بني درج ��ات الطالب يف حمددي
الدافعي ��ة (العواقب ال�سلبية ،اجلهد /الوقت) ودرجاتهم على بعد توجه هدف املهمة ،وتوجد
عالق ��ة ارتباطية �سلبية دالة �إح�صائي ًا ب�ي�ن درجات الطالب على حمددات الدافعية ودرجات
الط�ل�اب على بعد توجه هدف الأداء«جتنب» ،وتوجد عالق ��ة ارتباطية موجبة دالة �إح�صائي ًا
ب�ي�ن درجات الطالب على حمددي الدافعي ��ة ( العواقب ال�سلبية ،اجلهد /الوقت) ودرجاتهم
على بعد توجه الأداء«جتنب» ،يف حني كانت العالقة ارتباطية موجبة بني التح�صيل ودرجاتهم
على بعد توجه هدف الأداء� /إقدام.
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 كم ��ا ق ��ام (وق ��اد )2008 ،بدرا�سة هدفت للتع ��رف على �أ�سالي ��ب التفكري وعالقتهاب�أ�ساليب التعلم وتوجهات الهدف لدى طالبات املرحلة اجلامعية مبدينة مكة املكرمة ،وكانت
عين ��ة الدرا�س ��ة مكون ��ة  1760طالبة م ��ن طالبات جامع ��ة �أم القرى مبكة املكرم ��ة من جميع
التخ�ص�ص ��ات وامل�ستويات .وا�ستخدمت الدرا�س ��ة مقيا�س توجهات �أهداف الإجناز (ر�شوان،
 ،)2005ومقيا� ��س �أ�سالي ��ب التعلم م ��ن �إعداد الباحث ��ة ،وقائمة �أ�سالي ��ب التفكري (ل�ستنربج
و ّاخ ��رون .)1992 ،وتو�صل ��ت الدرا�سة للنتائ ��ج التالية :االختالف بني عين ��ة الدرا�سة يف قوة
الف�ضيل لأ�ساليب التفك�ي�ر وكانت �أكرث الأ�ساليب �شيوع ًا الأ�سلوب الكلي ،كما وجدت الدرا�سة
عالق ��ة ارتباطية ذات داللة اح�صائية بني �أ�ساليب التفكري و�أ�ساليب التعلم ،وتفاوتت العالقة
االرتباطية بني توجهات �أهداف الإجناز و�أ�ساليب التفكري مابني ( 0.01و .)0.05كما كانت
هناك عالقة بني �أ�ساليب التعلم وتوجهات الهدف.
 و �أج ��رى مورين ��و ( )Moreno, 2055درا�س ��ة كان هدفه ��ا �إيج ��اد العالقة املمكنةبني توجهات الهدف ،واملناخ الدافعي ،واالن�ضباط ،والت�صور الذاتي البدين املرتبطة بجن�س
املعلم ،والر�ضا مع الرتبية البدنية ،والن�شاط الريا�ضي خارج �ساعات الدرا�سة لطلبة الرتبية
البدنية الأ�سبانية .وتكونت العينة من  565طالب وطالبة ترتاوح �أعمارهم مابني  ،16-12ومت
تطبيق مقيا�س توجهات الهدف الن�سخة الأ�سبانية لـ�سريفلوو�سانتو�س روزا
 ، Cervelló and Santos-Rosa 2000, 2001ومقيا�س ت�صور الطالب للمناخ الدافعي
يف ف�ص ��ول الرتبي ��ة البدني ��ة الن�سخ ��ة املرتجمة لال�سباني ��ة لبالق ��ر وجفرن ��و ودادو وكر�سبو
( ،)Balaguer et al., 1997ومقيا� ��س ال�سلوك املن�ضبط وغري املن�ضبط التي �صممها كل من
�سريفلو و وجيمنز ونريا وديلفيلرا و�سانتو�س روزا
Jiménez, Nerea, Ramos, Del Villar & Santos-Rosa

( )Cervello, 2004مقيا�س التكيف الأ�سباين ملورنو و�سريفلو وبروفايل الت�صور الذاتي
الب ��دين لفوك�س وكاربن ( )Fox, 1990), (Fox etal., 1989وبع�ض املتغريات الدميوغرافية
(نوع اجلن�س ،والن�شاط البدين) ،وقد �أظهرت النتائج �أن الطالب الذين لديهم مع ّلمة متتلك
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مهام عالي ��ة يف املناخ الدافعي ،واالن�ضباط ،وجاذبية اجل�س ��د ،والكفاءة الريا�ضية ،واحلالة
البدني ��ة ،لديه ��م ثقة بالنف�س �أكرث مما ل ��دى املعلمني الذكور .و�أولئ ��ك الذين هم را�ضون مع
الرتبي ��ة البدنية لديهم مه ��ام عالية منطوية على من ��اخ دافعي ،وتوجه املهم ��ة ،واالن�ضباط،
واجلاذبية البدنية ،والكف ��اءة الريا�ضية ،واحلالة اجل�سدية ،والثقة بالنف�س من �أولئك الذين
لي�س ��وا را�ض�ي�ن  .واملتدربني لديهم ارتف ��اع لتوجه الأن ��ا ،وتوجه املهمة ،واجلاذبي ��ة البدنية،
والكفاءة الريا�ضية ،واحلالة اجل�سدية ،والثقة بالنف�س من غري املتدربني.
	�أم ��ا درا�سة (�أحم ��د )2003 ،فكان ��ت بعنوان توجه ��ات الهدف و�أ�سالي ��ب التعلم يفعالقتهم ��ا بالتح�صي ��ل الأكادميي لدى طالب كلية الرتبية «درا�س ��ة تنب�ؤية» ،حيث هدفت �إىل
معرف ��ة العالق ��ة بني التح�صيل الأكادمي ��ي وكل من �أبع ��اد توجهات اله ��دف ،و�إمكانية التنب�ؤ
بالتح�صي ��ل الأكادمي ��ي مبعلومية �أبعاد توجهات الهدف و�أبع ��اد �أ�ساليب التعلم ،وقام الباحث
بتطبي ��ق مقيا� ��س توجهات اله ��دف لـ (رودي ��ل و�سك ��راو ) Roedel and Schrawبعد تعريبه
وتقنين ��ه عل ��ى البيئة امل�صري ��ة؛ ومقيا�س �أ�ساليب التعل ��م لـ ( رومرو وتيب�ي�ر Romwro and
 ) Tepperبع ��د تعريب ��ه وتقنين ��ه على البيئ ��ة امل�صرية ،على عينة مكونة م ��ن  120طالب من
طالب الفرقة الرابع ��ة من الذكور بكلية الرتبية باملن�صورة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل ،وجود
عالق ��ة دال ��ة �إح�صائي ًا ب�ي�ن درجات �أفراد العين ��ة يف التح�صيل الأكادمي ��ي ودرجاتهم يف كل
م ��ن �أبع ��اد توجهات الهدف( التعلم -الدرج ��ة) و�أبعاد �أ�ساليب التعلم ،كم ��ا وجدت الدرا�سة
ف ��روق دالة �إح�صائي ًا يف التح�صيل الأكادميي بني �أف ��راد العينة املرتفعني واملنخف�ضني يف كل
م ��ن �أبع ��اد توجهات الهدف و�أبع ��اد �أ�ساليب التعلم ،و�أي�ض� � ًا �أظهرت الدرا�س ��ة �إمكانية التنب�ؤ
بالتح�صي ��ل الأكادميي ل ��دى �أفراد العينة مبعلومية درجاتهم يف كل من �أبعاد توجهات الهدف
و�أبعاد �أ�ساليب التعلم.
 وكان ��ت درا�سة (عمر )1993 ،والتي هدف ��ت للتعرف على توجهات �أهداف الطالبات يفاملرحل ��ة اجلامعية وعالقتها مب�ستوى الطموح ،وع ��ادات اال�ستذكار ،والتح�صيل الأكادميي ،لعينة
مكون ��ة م ��ن  110طالبة من كلية الرتبية بعني �شم�س ،وقد ا�ستخدم ��ت الدرا�سة ا�ستبيان م�ستوى
الطم ��وح للرا�شدي ��ن (عب ��د الفت ��اح ،)7 :1975 ،ومقيا�س ع ��ادات اال�ست ��ذكار واالجتاهات نحو
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الدرا�س ��ة (اجلاب ��ر ،)1978 ،وا�ستبيان التوجه نحو التعلم  /الدرجة� ،إع ��داد (�آي�سون،)1986 ،
ترجم ��ة وتقن�ي�ن الباحث .وق ��د تو�صلت نتائ ��ج الدرا�سة �إىل وج ��ود فروق دال ��ة �إح�صائي ًا بني
الطالب ��ات ذوات امل�ست ��وى املرتف ��ع التوجه نحو التعل ��م وقريناتهن ذوات امل�ست ��وى املنخف�ض،
يف كل م ��ن م�ستوى الطموح ،وعادات اال�ستذكار ،واالجت ��اه نحو العملية التعليمية ،والتح�صيل
الأكادميي ،بينما مل توجد فروق بني الطالبات ذوات امل�ستوى املرتفع يف التوجه نحو الدرا�سة
وذوات امل�ست ��وى املنخف�ض فيه يف كل من م�ستوى الطم ��وح ،وعادات اال�ستذكار ،واالجتاه نحو
العملية التعليمية ،والتح�صيل الأكادميي.
 والدرا�س ��ة الت ��ي �أجرته ��ا (حمف ��وظ )1993 ،حيث هدف ��ت للتعرف عل ��ى الفروقالفردي ��ة يف التوجه ��ات الدافعية للإجناز ،وعالقته ��ا بطلب العون الأكادمي ��ي لعينة مكونة
م ��ن  129طالبة من كلية الرتبي ��ة ،جامعة عني �شم�س ،وا�ستخدم ��ت الباحثة ا�ستبيان النزعة
لطلب العون الأكادميي ،وهو م�أخوذ من ا�ستبيان النزعات ذات ال�صلة بالإجناز وطلب العون
(لكارانبي ��ك و ّاخ ��رون  ،)1991و�أع ��دت الباحثة ا�ستبي ��ان التوجه الدافع ��ي :اندماج املهمة/
الأن ��ا ،وقد كانت نتائج الدرا�سة وجود فروق الدال ��ة �إح�صائي ًا بني املرتفعات /املنخف�ضات يف
اندم ��اج املهم ��ة يف كل من النزع ��ة �إىل طلب العون بخف� ��ض طموح الأداء ( اختي ��ار عدد �أقل
م ��ن املقررات ،ومقررات �أ�سها) حيث نزعت ذوات امل�ستوى املنخف�ض من اندماج املهمة �أكرث
لأى ه ��ذه اال�سرتاتيجي ��ة ،ويف النزعة �إىل طلب العون الذاتي ( ب ��ذل اجلهد ،تخ�صي�ص وقت
�أكرب لال�ستذكار) حيث نزعت ذوات امل�ستوى املرتفع من اندماج املهمة �أكرث �إىل اللجوء لهذه
اال�سرتاتيجي ��ة .ومل تك ��ن هناك فروق دال ��ة بني املرتفعات /املنخف�ض ��ات يف اندماج الأنا ،يف
نزعاتهن لطلب العون الأكادميي .وقد وجدت فروق ًا دالة �إح�صائي ًا للتفاعل الثنائي يف النزعة
لإىل طلب العون االتي والر�سمي فقط.
و مم ��ا يج ��ب ذكره �أن الباحثة مل جت ��د – يف حدود علمها -درا�س ��ات عربية بوجه عام،
�أو درا�س ��ات حمليه على وجه اخل�صو�ص تناولت العجز املتعلم وعالقته بتوجهات الهدف مما
دعى �إىل القيام بهذه الدرا�سة ملعرفة وجه العالقة بني املتغريين.
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فرو�ض الدرا�سة:

 -1ال توج ��د عالقة ارتباطي ��ة بني العجز املتعلم وتوجهات اله ��دف لدى طالبات جامعة
الطائف.
 -2ال توجد عالقة ارتباطية بني العجز املتعلم و�أبعاد توجهات الهدف ( �أهداف الإتقان
والأداء�/إقدام).
 -3ال توجد عالقة ارتباطية بني العجز املتعلم و�أبعاد توجهات الهدف ( �أهداف الإتقان
و الأداء �/إحجام).
منهج و�إجراءات الدرا�سة:

املنهج  :ت�ستخدم هذه الدرا�سة املنهج الو�صفي (االرتباطي).
جمتمع الدرا�سة  :يتكون جمموع الدرا�سة من طالبات كلية الرتبية بجامعة الطائف.
العينة :ا�ستخدمت الباحثة العينة الع�شوائية ؛ وتكونت العينة من طالبات امل�ستوى الأول
والثاين لكلية الرتبية بجامعة الطائف والالتي ترتواح �أعمارهن بني � 21-20سنة.
�أدوات الدرا�سة:

مقيا� ��س عزو العج ��ز املتعلم �إعداد (بيرت�س ��ون و�آخرون )1982 ،وترجم ��ة (الفرحاتي،
.)1997يهدف املقيا�س �إىل قيا�س النمط ال�سائد لدى الأفراد يف عزوهم للأحداث الإيجابية
وال�سلبي ��ة ،وذل ��ك بعر�ض �سل�سلة م ��ن املواق ��ف املفرت�ض ��ة (  )Hypotheticalذات الطبيعة
الإجنازي ��ة واالجتماعي ��ة ث ��م يطلب من املفحو�ص �إعط ��اء ال�سبب الذي �أدى م ��ن وجهة نظره
�إىل النتيج ��ة التي نتج عنه ��ا املوقف فيما لو حدث معه ،ويتكون املقيا�س من ثالثة �أبعاد ت�شمل
الذاتي ��ة Internalityوالثبات  Stabilityوال�شمولية  . Globilityوقام (الفرحاتي)1997 ،
برتجم ��ة وتعديل املواقف التي ي�شملها املقيا�س الأ�صل ��ي لأ�ساليب عزو العجز املتعلم ب�أن عدل
الأ�سئل ��ة التي تل ��ي كل موقف على هيئة عبارات تقي�س املعنى نف�س ��ه ،ويف الوقت نف�سه تنا�سب
عين ��ة التقنني والثقافة امل�صرية بناء عل ��ى افرتا�ضات النموذج املع ��دل للعجز املتعلم .قامت
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(الرفاعي )2003 ،بالتحقق من �صدق املقيا�س وثباته على البيئة ال�سعودية ،ثم قامت الباحثة
يف الدرا�سة احلالية بتقنينه على البيئة ال�سعودية ،وذلك لزيادة االطمئنان للمقيا�س 2012م.
�صدق مقيا�س �أ�ساليب عزو العجز املتعلم وثباته يف بيئته الأ�صلية:

�أجريت عدة درا�سات �أجنبية عن �صدق هذا الإ�ستبيان .منها :درا�سة �سليجمان و�آخرون
( )Seligman et al., 1979و�أج ��رى بيرت�سون ()Betrson, 1982, 1984, 1985, 1988
درا�س ��ات لتحق ��ق م ��ن �ص ��دق وثب ��ات املقيا� ��س ،كم ��ا انته ��ت درا�س ��ة تين�ي�ن وه�ي�رز برجر
( � )Tennen et al., 1986إىل الداللة على �صدق وثبات مقيا�س �أ�ساليب عزو العجز املتعلم
يف (الفرحاتي.)206 : 1997 ،
�صدق املقيا�س وثباته يف البيئة العربية ( م�صر):

قام (الفرحاتي )1997 ،بتعريب وتقنني املقيا�س على البيئة امل�صرية وتراوحت معامالت
االرتب ��اط مابني (  )0.48 -0.25وهي معام�ل�ات دالة عند م�ستوى  ،0.05كما قام الباحث
ب�إيج ��اد االرتباطات الداخلية بني �أبعاد املقيا�س وتراوحت مابني (  )0.83 -0.57وهي دالة
عن ��د م�ستوى ( ،)0.01كما قام الفرحاتي بح�ساب ثب ��ات االختبار من خالل �إعادة التطبيق
والتجزئ ��ة الن�صفية ،وكانت معامالت الثبات ترتاوح مابني (  )0.65 -0.41وهي معامالت
دالة عند م�ستوى (.)0.01
اخل�صائ�ص ال�سيكومرتية للمقيا�س يف البيئة ال�سعودية:

قام ��ت (الرفاع ��ي )2003 ،بح�س ��اب معام ��ل ال�ص ��دق والثب ��ات للمقيا�س عل ��ى البيئة
ال�سعودية وكانت النتائج على النحو التايل:
�أ -ال�صدق:

� -1ص ��دق املحكمني :حيث تراوح ��ت ن�سبة االتفاق بني املحكمني عل ��ى عبارات املقيا�س
ل ��كل بع ��د يقي�سه ما ب�ي�ن  %100-%90والبال ��غ عددهم ( )10حمكمني م ��ن �أ�ساتذة
اجلامعات يف كل من الريا�ض ومكة وجدة ،و�أ�ستاذات كلية الرتبية مبكة املكرمة.
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� -2ص ��دق االت�ساق الداخلي :وكانت قيمة االرتباط ب�ي�ن درجة كل بند من بنود املقيا�س
والبع ��د الذي يقي�سه والدرج ��ة الكلية للمقيا� ��س عند م�ستوى دالل ��ة ( )0.01لعينة
التطبيق البالغة ( )321طالبة من طالبات كلية الرتبية مبكة املكرمة.
� -3ص ��دق املحك :ب�إيج ��اد العالقة بني مقيا�س �أ�ساليب عزو العجز املتعلم وبني درجات
قائمة الأفكار الالعقالنية ات�ضح �أنها دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة (.)0.01
 -4ال�صدق التمييزي :با�ستخدام اختبار (ت) تبني �أن الفروق بني الطالبات يف الإرباعي
الأعلى والأدنى كان دا ًال �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة (. )0.001
�أ -مت ح�ساب معامل الثبات بالطريقة التالية:
 -1معام ��ل �ألف ��ا كرونب ��اخ :وق ��د تراوحت قي ��م املعامالت لثب ��ات املقيا� ��س و�أبعاده بني
(.)0.95-0.75
 -2طريق ��ة �إع ��ادة التطبيق وذل ��ك بفا�صل زمني ق ��دره �أ�سبوعان على عين ��ة مكونة من
( )100طالبة ،وكانت معام�ل�ات االرتباط بني ( )0.94-0.80وجميعها دالة عند
م�ستوى (( .)0.01الرفاعي.)2003 ،
ثاني ًا :مقيا�س توجهات الهدف:

�أعد هذا املقيا�س (ر�شوان )2006 ،وفكرة هذا املقيا�س هي نف�س فكرة ا�ستبيان �أهداف
الإجن ��از الذي �أعده �إليوت ومكجروجر  Elliot and McGregorوهي قيا�س توجهات �أهداف
الإجن ��از يف �إطار الت�صنيف الرباعي( �أهداف الإتقان /الإقدام� ،أهداف الإتقان  /الإحجام،
�أه ��داف الأداء /الإق ��دام� ،أه ��داف الأداء /الإحجام) ويتكون املقيا�س م ��ن ( )31عبارة تتم
علي
الإجاب ��ة عليها يف �ضوء خم� ��س ا�ستجابات ،بحيث تعطى الدرج ��ة ( )1لالجابة التنطبق َ
علي متام ًا ،والعبارات جميعها يف االجتاه املوجب
متاما ،وتعطى الدرجة ( )5لالجابة تنطبق َ
واجلدول التايل يو�ضح توزيع العبارات.
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ال�صدق:

قا�س (ر�شوان )2006 ،بح�ساب ال�صدق ،عن طريق ح�ساب معامالت االرتباط بني �أبعاد
املقيا�س فكانت النتيجة كما هي مو�ضحة يف اجلدول التايل:
جدول ()1
م�صفوفة معامالت االرتباط البينية ملقيا�س توجهات الأهداف
الإتقان /الإقدام الأتقان /الأحجام الأداء /الإقدام الأداء/الإحجام

م

نوع التوجه

1
2
3

الإتقان  /الإقدام
الإتقان  /الإحجام
الأداء  /الإقدام

0.08
-

-

0.3
0.19
-

0.01
0.58
0.64

�صدق االت�ساق الداخلي:

ق ��ام (ر�ش ��وان )2006 ،بح�س ��اب معامالت االرتباط ب�ي�ن العبارات و�أبعاده ��ا الفرعية،
فكان ��ت جميع العب ��ارات ترتبط ارتباط� � ًا دا ًال �إح�صائي ًا ،عند م�ست ��وى( )0.01بالأبعاد التي
تنتمي مما يدل على �صدق ات�ساقها الداخلي.
الثبات:

مت الت�أك ��د من ثبات درج ��ات مقيا�س توجهات �أهداف الإجناز �إع ��داد (ر�شوان)2006 ،
عن طريق ح�ساب معام ��ل �ألفا و�إعادة التطبيق ،لأبعاد مقيا�س توجهات �أهداف الإجناز وهي
مو�ضحة يف اجلدول التايل:
جدول ()2
معامالت الثبات للأبعاد الفرعية لدرا�سة (ر�شوان.)2005 ،
توجهات الأهداف

الإتقانٌ /ادام

معامل �ألفا
�إعادة التطبيق

0.798
0.811
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الإتقان� /إحجام الأداء /الإقدام الأداء /الإحجام

0.831
0.843

0.800
0.821

0.741
0.763
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ال�صدق والثبات يف العينة :

ال�ستخ ��راج معام ��ل ال�ص ��دق والثبات ملقيا� ��س توجهات �أه ��داف الإجناز قام ��ت (وقاد،
 )2008بالإجراءات بح�ساب ال�صق والثبات :او ًال -ال�صدق:
�أ -مت التحقق من �صدق االت�ساق الداخلي بح�ساب معامالت االرتباط بني درجة الطالبات
على كل مفردة والدرجة الكلية للبعد ،وكانت النتائج كلها دالة عند م�ستوى ()0.01
فكان ��ت معامالت االرتباط عند (�إله ��ام وقاد) بني ( )0.80-0.49بينما كانت يف
درا�سة (ر�شوان )2006 ،بني ( .)0.75-0.31
ب -كما مت ح�س ��اب معامالت االرتباط البينية ملقيا�س توجهات �أهداف الإجناز ،فكانت
النتائ ��ج كلها دال ��ة ،عند م�ستوى ( )0.01ماع ��دا عالقة بعدي الإتق ��ان /الإقدام،
والأداء/الإحج ��ام ،وهذه النتيجة منطقي ��ة لرتكيز �أهداف الإتق ��ان  /الإقدام على
حتقي ��ق الكفاءة الذاتية يف �ضوء املعايري الذاتية ،بينما �أهداف الأداء/الإحجام يتم
الرتكيز فيها على جتنب املعايري اخلارجية .
ثاني ًا الثبات :

مت ح�ساب ثبات مقيا�س توجهات �أهداف الأجناز عن طريق معامل �ألفا كرونباخ والتجزئة
الن�صفية واجلدول التايل يو�ضح النتائج:
جدول ()3
يبني ثبات مقيا�س �أهداف الإجناز عن طريق معامل �ألفا كرونباخ والتجزئة الن�صفية:
م

1
2
3
4

البعد

الإتقان  /الإقدام
الإتقان  /الإحجام
الأداء  /الإقدام
الأداء  /الإحجام
املجموع الكلي

معامل �ألفا للثبات

0.7377
0.8766
0.8101
0.7878
0.8916

�سبريمان -براون

0.7440
0.8562
0.80290
0.73740
0.8691

جتمان

0.7354
0.8466
0.8026
0.7096
0.8659

وكانت النتائج مابني ( )0.89 -0.73وجميعها تتميز بثبات عايل.
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نتائج الدرا�سة ومناق�شتها:

�أو ًال  :نتائ ��ج الدرا�س ��ة للتحق ��ق م ��ن �صح ��ة الفر� ��ض الأول مت ح�ساب معام ��ل االرتباط
بري�سون بني كل املتعلم وتوجهات الهدف واجلدول رقم ( )4الذي يو�ضح النتائج :
اجلدول ()4
قيمة معامل الإرتباط بني كل من العجز املتعلم و�أبعاد توجهات الهدف

توجهات الهدف

معامل االرتباط
0.397

العجز املتعلم
م�ستوى الداللة
0.001

فيت�ضح من اجلدول رقم ( : )4عدم حتقق الفر�ض الأول والذي ين�ص بـ»ال توجد عالقة
ب�ي�ن عزو العجز املتعلم وتوجهات الهدف» ،حي ��ث كانت هناك عالقة دالة �إح�صائيا بني عزو
العجز املتعلم وتوجهات الهدف.
وللتحق ��ق م ��ن �صحة الفر�ض الثاين مت ح�س ��اب معامل االرتباط بني ع ��زو العجز املتعلم
وبع ��دي توجهات اله ��دف الإتقان � /إقدام ،والأداء�/إقدام وكانت النتائج كما هي مو�ضحة يف
اجلدول التايل:
اجلدول ()5
قيمة معامل االرتباط بني �أبعاد توجهات الهدف والعجز املتعلم

توجهات الهدف الإتقان �/إقدام
توجهات الهدف الأداء� /إقدام

العجز املتعلم
م�ستوى الداللة
معامل االرتباط
0.962
0.006
0.066
0.239

و يت�ضح من اجلدول رقم (� )5أن عالقة عزو العجز املتعلم بتوجهات الهدف الإتقان
(الإق ��دام) غ�ي�ر دال ��ة ،وكذل ��ك العالق ��ة بني ع ��زو العجز املتعل ��م بتوجه ��ات الهدف
الأداء(الإقدام).
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وللتحق ��ق م ��ن �صحة الفر�ض الثال ��ث مت ح�ساب معامل االرتباط بني ع ��زو العجز املتعلم
وبعدي توجهات الهدف الإتقان� /إحجام ،والأداء�/إحجام وكانت النتائج كما هي مو�ضحة يف
اجلدول رقم (:)6
جدول ()6
معامل االرتباط بني عزو العجز املتعلم وبعدي توجهات الهدف الأداء�/إقدام ،والأداء� /إحجام

توجهات الهدف الأداء� /إحجام
توجهات الهدف الأداء� /إحجام

عزو العجز املتعلم
م�ستوى الداللة
معامل االرتباط
0.001
0.459
0.001
0.506

و يت�ضح من اجلدول رقم (� )6أن عالقة العجز املتعلم بتوجهات الهدف الأداء/الإقدام
دالة اح�صائي ًا ،وكذلك كانت العالقة دالة �إح�صائيا بني عزو العجز املتعلم وتوجهات الهدف
الأداء /الإحجام.
ثانياً :مناق�شة النتائج
 -1مناق�ش ��ة النتيج ��ة الأوىل :ات�ضح من النتائج �أن الفر� ��ض الأول مل يتحقق حيث كانت
النتيج ��ة وجود عالقة ارتباطية دالة �إح�صائي ًا ب�ي�ن العجز املتعلم وتوجهات الهدف
ل ��دى عينة م ��ن طالبات اجلامعة؛ وكانت هذه العالقة دال ��ة مما يدل على �أن العجز
املتعلم ي�ؤثر يف توجهات الهدف ،وهذا ما �أكدته درا�سة برت ووال Brett and Walle
حي ��ث �أ�شارت هذه الدرا�س ��ة �إىل �أن توجهات الهدف ت�ؤثر يف �أ�سل ��وب العزو ال�سببي
للنجاح والف�شل الأكادميي وبذل اجلهد و�إجناز املهمة لدى الطالب نق ًال من (�أحمد،
 .)2003:68ولك ��ن هل هذه العالقة �ست�ؤث ��ر على توجهات الهدف ب�أبعادها املختلفة
�إقدام ًا وو�إحجام ًا هذا ما �ستو�ضحه نتائج الفر�ض الثاين والثالث.
 -2مناق�ش ��ة النتيج ��ة الثاني ��ة � :أظه ��رت النتائج للفر� ��ض الثاين حتق ��ق الفر�ض بعدم
وج ��ود عالقة دالة مع توجهات الهدف الإتقان� /إق ��دام ،والأداء� /إقدام ،وذلك لأن
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الأف ��راد ذوو توج ��ه اله ��دف الإتق ��ان �أو الأداء ( التعلم �أو الدرج ��ة) كما يرى ذلك
ب ��رت و وول  Brett & Walleيقوم ��ون بتكوي ��ن نظريات �ضمني ��ة خمتلفة عن العزو
ال�سبب ��ي للنجاح والف�شل الأكادميي؛ فذوو توج ��ه الأداء(الدرجة) مييلون �إىل تكوين
نظري ��ة وجودي ��ة  Entity theoryعن قدراتهم ،فهم يرون �أن القدرة ثابتة وال ميكن
التحكم فيها ،ويف املقابل ف�إن الأفراد ذوي توجه الإتقان(التعلم) مييلون �إىل تكوين
نظري ��ة منائي ��ة  Incremental theoryع ��ن قدراتهم ،حيث يرى ه� ��ؤالء �أن القدرة
قابل ��ة للتعديل ،وميكن تنميتها عن بذل اجلهد ،ففي حالة توجه التعلم ،يعتقد الفرد
ب� ��أن بذل اجلهد ي�ؤدي �إىل النجاح ،فريى اجله ��د و�سيلة لتن�شيط القدرة على �إجناز
املهام ،وا�سرتاتيجية لتنمي ��ة القدرة املطلوبة للتفوق يف املهمة امل�ستقبلية .ويف حالة
توج ��ه الدرجة( الأداء) يعتقد الفرد �أن اجلهد املرتفع دليل انخفا�ض القدرة ،فريى
�أن الف ��رد املرتف ��ع يف القدرة ال يحت ��اج �إىل بذل جهد كبري لإجن ��از املهمة يف درا�سة
(�أحمد.)43: 2003 ،
 -3مناق�ش ��ة النتيج ��ة الثالثة :تو�صل ��ت النتائج �إىل �أن الفر� ��ض الثالث مل يتحقق حيث
�أظه ��رت النتائج وج ��ود عالقة ارتباطية دالة بني توجهات اله ��دف الإتقان والأداء/
�إحج ��ام ،وهذا يف�سر العالق ��ة الرتابطية بني عزو العجز املتعل ��م وتوجهات الهدف،
حي ��ث �إن هذه العالقة دالة بني توجهات الهدف (الإحج ��ام ) لكال البعدين الإتقان
والأداء ،مم ��ا ي ��دل عل ��ى �أن الف ��رد الذي لدي ��ه عجز مرتب ��ط بتوجه ه ��دف الأداء
(الإحج ��ام) ،حيث يظه ��ر توجه ًا نحو حتقي ��ق احلد الأدنى م ��ن الأداء الذي يحقق
النج ��اح يف �أدن ��ى م�ستوياته وال يحقق التعلم� ،أي يكون تركي ��زه على النتيجة فقط ؛
وه ��ذا ما �أكدته درا�سة (�أحم ��د� )2003 ،أن 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 �إىل م�ستوى الإتقان ،ولديه اعتقاد ق ��وي ب�أن النجاح ي�أتي بعد بذل اجلهد
وبالت ��ايل يكون حت�صيله الأكادمي ��ي مرتفع عن الطالب املنخف� ��ض يف توجه التعلم،
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بينم ��ا الطالب املرتفع يف توج ��ه الدرجة يحاول دائم ًا احل�ص ��ول على درجة مرتفعة
ويخت ��ار املهام التي ي�ستطيع �أن يثبت فيها كفاءته وبالتايل يكون حت�صيله الأكادميي
مرتفع عن املنخف�ض يف توجه الدرجة ،كما �أن توجه هدف (التعلم والدرجة) مفهوم
يو�ضح كيفية تف�سري الأفراد وا�ستجاباتهم ملواقف الإجناز.
وحي ��ث �إن النتيجة �أظهرت �أي�ض ًا ارتباط العجز املتعلم بتوجه هدف الإتقان (الإحجام)
ف� ��إن الفرد الذي لديه العجز املتعلم يرتب ��ط بتوجه هدف الإتقان (الإحجام) حيث يفرت�ض
الرتكي ��ز ال�شديد على عدم اخلط�أ والذي ي�ؤدي بدوره الرتفاع م�ستوى القلق وكذلك انخفا�ض
م�ست ��وى االهتمام والفاعلية الذاتية وهذا ما ذهب �إليه بنرت�ش  Pintrichيف درا�سة (ر�شوان،
.)210 :2005
مما �سبق من النتائج يت�ضح �أن العجز املتعلم مرتبط ب�أهداف الإتقان والأداء( التجنب)
والت ��ي تنط ��وي على جتنب الف�شل والرغبة يف جتنب �أي موقف ميث ��ل تهديد ًا لذاته (ح�سانني،
 .)539 : 2008وكال البعدي ��ن ميثالن توجها �سلبي ًا ينبئ عن نتائج �سلبية وانخفا�ض املتعة يف
الدرا�س ��ة ؛ ولذلك ف�إن �أهداف التجنب للإتقان والأداء مرتبطة �إيجاب ًا بالعجز املتعلم والذي
يظهر تدين يف الكفاءة الذاتية والنظرة ال�سلبية للذات في�سعى الفرد لتجنب الف�شل .
خامتة البحث:

م ��ن نتائج الدرا�سة يت�ضح عالقة العجز املتعلم بتوجهات الهدف وهذه العالقة دالة عند
�أبعاد توجهات الهدف الإتقان والأداء ( التجنب) يف حني �أنها مل تكن دالة عند �أبعاد توجهات
الهدف الإتقان والأداء (�إقدام) ،وهذا يو�ضح �أن الفرد الذي يعاين العجز املتعلم لديه كفاءة
ذاتي ��ة منخف�ضة فريى ال�سبي ��ل للتخل�ص من نظرت ��ه الدونية لنف�سه باتب ��اع توجهات الهدف
التجنبي ��ة خوف� � ًا من الف�شل وتربير ًا لنف�سه من عدم املق ��درة ،فرتاه غري مكرتث ببذل اجلهد
و�إمنا ينظر للنتيجة فهي غاية ي�سعى لها دون النظر للو�سيلة امل�ستخدمة فالهدف لديه حتقيق
النجاح يف �أقل م�ستوياته.
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نتائج البحث و تو�صياته:

� -1أظه ��رت الدرا�س ��ة وجود ارتباط بني العجز املتعل ��م وتوجهات الهدف وهذا يدل على
ت�أثري العجز يف توجهات الهدف للعينة.
 -2تو�صلت الدرا�سة �إىل عدم وجود ارتباط بني توجهات الهدف الإتقان والأداء�/إقدام ،بينما
وجدت الدرا�سة عالقة ارتباطية بني العجز وتوجهات الهدف الإتقان والأداء� /إحجام.
 -3تو�ص ��ي الدرا�سة احلالية ب�إجراء املزيد من الدرا�سات التي تتناول متغريات الدرا�سة
احلالية على مراحل التعليم العام.
 -4تو�صي الدرا�سة ب�إجراء درا�سات مماثلة على طالب اجلامعة الذكور.
 -5حتث الدرا�سة احلالية على �إجراء درا�سات مرتبطة بالعجز املتعلم ومتغريات �أخرى.
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تنويه
• تعتمد املجلة الربيد االلكرتوين Sujournal@su.edu.sa

* يف �إ�ستالم البحوث وحتكيمها والتوا�صل بني الباحث واملحكمني.
* للإ�ستف�سار و�إبداء الر�أي والتوا�صل مع �إدارة املجلة.
•	 يف العدد الأول من املجلة مت ن�شر بحث للباحثة �أ�سماء بنت عبداهلل الداود ،وهذا البحث
ُم�ست ّل من ر�سالة الباحثة للماج�ستري بعنوان (درجة تطبيق معايري االعتماد الأكادميي يف
كلية املجتمع بحرميالء من وجهة نظر �أع�ضاء هيئة التدري�س) والتي �أُجيزت يوم الثالثاء
بتاري ��خ 1433/6/17هـ .يف ق�س ��م الإدارة والتخطيط الرتبوي بكلي ��ة العلوم االجتماعية
يف جامع ��ة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية  .حتت �إ�شراف الدكتور :عبداهلل بن حممد
الوزرة ،اال�ستاذ امل�ساعد يف ق�سم الإدارة والتخطيط الرتبوي.
•	 ي ��رد �إدارة التحرير باملجلة الكثري م ��ن الإ�ستف�سارات عن طريقة كتاب ��ة البحوث العلمية
وح ��ول منهجي ��ة الن�شر ورغبته ��م يف الإطالع على الأع ��داد ال�سابقة ،لذا نهي ��ب بال�سادة
الباحثني الإطالع على تلك املعلومات من خالل الرابط:
http://www.su.edu.sa

•	 �إن �إدارة التحري ��ر باملجل ��ة حري�صة جدا علي �إ�ستقبال و �إنه ��اء كافة الإجراءات اخلا�صة
بالإبح ��اث العلمي ��ة الواردة للمجلة ب�سرع ��ة و حيادية كاملة .ولذا وج ��ب التنويه ب�ضرورة
�إلت ��زام الأبح ��اث املتقدمة للمجلة مبنهجي ��ة الن�شر و املعايري املختلف ��ة و لن يتم �إ�ستقبال
الأبحاث املخالفة �إال بعد الإلتزم التام بذلك.

