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الريادة في نشر البحوث العلمية المحكمة، وتصنيف المجلة ضمن أشهر الدوريات العلمية العالمية.

الرؤيـــــة

التعريف  باجمللة

أهداف  اجمللة

1(      األصالة واالبتكار، وسالمة المنهج واالتجاه.
2(    االلتزام بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المتبعة في مجاله.

3(    الدقة في التوثيق والمصادر والمراجع والتخريج.
4(    سالمة اللغة.

5(    أن يكون غير منشور أو مقدم للنشر في أي مكان آخر.
6(    أن يكون البحث المستل من الرسائل العلمية غير منشور أو مقدم للنشر، وأن يشير الباحث   

إلى أنه مستلٌّ من رسالٍة علميٍة.

 تعنى المجلة بنشر البحوث والدراسات العلمية األصيلة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية، باللغتين 
العربية واإلنجليزية، كما تهتم بنشر جميع ما له عالقة بعرض الكتب ومراجعتها أو ترجمتها، وملخصات 

الرسائل العلمية، وتقارير المؤتمرات والندوات العلمية، وتصدر مرتين في السنة )يناير ـ يوليو(.

1(    أن تكون المجلة مرجعًا علميًا للباحثين في العلوم اإلنسانية واالجتماعية.
2(     تلبية حاجة الباحثين إلى نشر بحوثهم العلمية، وإبراز مجهوداتهم البحثية على المستويات 

       المحلية واإلقليمية والعالمية.
3(    المشاركة في بناء مجتمع المعرفة بنشر البحوث الرصينة التي تؤدي إلى تنمية المجتمع. 

4(    تغطية أعمال المؤتمرات العلمية المحكمة. 

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية

نشر البحوث العلمية المحكمة في مجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية وفق معايير عالمية متميزة.

الرســـالـة

شروط  قبول  البحث

هـ
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أواًل - ضوابط النص المقدم للنشر  :

1(   أال تزيد صفحاته عن )45( صفحة من القطع 
.)A4( العادي

باللغتين  وملخص  عــنــوان  على  يحتوي  أن     )2
العربية واإلنجليزية في صفحة واحدة، بحيث 
وأن  ملخص،  لكل  كلمة   )200( عــن  يزيد  ال 
على  ــــٍة  دال مفتاحيٍة  كــلــمــات  الــبــحــث  يتضمن 
التخصص الدقيق للبحث باللغتين، ال يتجاوز 
عــددهــا )6( كــلــمــات، تــوضــع بــعــد نــهــايــة كل 

ملخص.
المؤلف وجهة عمله وعنوان  اســم  يذكر  أن     )3
باللغتين  مباشرة  البحث  عنوان  بعد  المراسلة 

العربية واإلنجليزية.
تـــقـــدم األبـــحـــاث الــعــربــيــة مــطــبــوعــة بخط  4(  أن 
)Simplified Arabic(، بحجم )14( للنصوص 
في المتن، وبالخط نفسه بحجم )12( للهوامش. 
5(   أن تقدم األبــحــاث اإلنجليزية مطبوعة بخط 
)Times New Roman( بحجم )12( للنصوص 
في المتن، وبالخط نفسه بحجم )9( للهوامش.

6(  كتابة البحث على وجه واحد من الصفحة، مع 
تــرك مسافة  1.5 سم بين السطور، وتكون 
الــحــواشــي 2.54 ســم على الــجــوانــب األربــعــة 
للصفحة، بما يعادل 1.0 إنش )بوصة واحدة(. 

7( التزام الترتيب الموضوعي اآلتي: 

  الــمــقــدمــة: وتــكــون دالـــة على مــوضــوع البحث، 
والهدف منه، ومنسجمة مع ما يِرُد في البحث 
مــن مــعــلــومــات وأفــكــار وحــقــائــق علمية، كما 
وأهمية  البحث،  مشكلة  إلــى  باختصار  تشير 

الدراسات السابقة. 
  العرض: ويتضمن التفاصيل األساسية لمنهجية 
البحث، واألدوات والطرق التي تخدم الهدف، 

وترتب المعلومات حسب أولويتها. 
تــكــون واضحة  النتائج والــمــنــاقــشــة: ويــجــب أن    

موجزة، مع بيان دالالتها دون تكرار. 
   الخاتمة: وتتضمن تلخيصًا موجزًا للموضوع، 
وما توصل إليه من نتائج، مع ذكر التوصيات 

والمقترحات. 
8( أن تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية 
في النص، وتكون باللونين األبيض واألسود، 
وتـــرقـــم تــرقــيــمــًا مــتــســلــســًا، وتــكــتــب أســمــاؤهــا 

والماحظات التوضيحية أسفلها.
9(  أن تــدرج الــجــداول في النص، وترقم ترقيمًا 
مــتــســلــســًا، وتــكــتــب أســمــاؤهــا أعـــاهـــا، وأمــا 
ــمـــاحـــظـــات الــتــوضــيــحــيــة فــتــكــتــب أســفــل  الـ

الجدول.
المخطوط  الكتاب  نماذج من صــور  10( وضــع 

المحقق في مكانها المناسب.
والقياس،  البحث  أدوات  المجلة  تنشر  ال    )11

وتقوم بحذفها عند طباعة المجلة.
الــمــصــادر  تــوثــيــق  فـــي مــنــهــج  يـــراعـــى  12( أن 
والــمــراجــع داخــــل الــنــص نــظــام جمعية علم 
النفس األمريكية )APA(، اإلصـدار السادس، 
وهو نظام يعتمد ذكـر االسـم والتاريخ داخل 
داخــل  المراجع  ترقيم  نظام  يقبل  وال  المتن، 
الــنــص، وتــوثــق الــمــصــادر والــمــراجــع داخــل 
الــمــتــن بــيــن قــوســيــن حــســب األمــثــلــة اآلتــيــة: 
بفاصلة،  متبوعا  المؤلف  عائلة  اســم  يــذكــر 

إرشادات للمؤلفني

ز



فسنة النشر، مثا: )خيري، 1985م(. وفي 
حالة االقتباس المباشر يضاف رقم الصفحة 
مــبــاشــرة بــعــد تــاريــخ الــنــشــر، مــثــا: )خــيــري، 
للمصدر  كــان  إذا  أمــا  1985م، ص:33(. 
مؤلفان فيذكران مع اتباع الخطوات السابقة، 
ذا  مثا: )القحطاني والعدناني، 1426هـ(. واإ
أسماء عوائلهم  تذكر  اثنين  زاد عددهم عن 
أول مرة، مثا: )زهران والشهري والدوسري، 
ذا تكرر االقتباس من المصدر  1995م(، واإ
نفسه يــشــار إلــى اســم عائلة الــمــؤلــف األول 
)زهــران  مثل:  وآخــــرون،  بعده  ويكتب  فقط، 
وآخرون، 1995م(، على أن تكتب معلومات 

النشر كاملة في قائمة المصادر.
الشرعية   واألدبــيــة،    الــعــلــوم  ألبــحــاث  13(  بالنسبة 
 فيسمح   بترقيم   المصادر  والمراجع   داخل   المتن، 
 مع   وضع   حاشية   أسفل   الصفحة، ويشار إليها 
برقم أو نجمة، ويكون الخط فيها بحجم )12( 

للعربي و)9( لإلنجليزي.
      مثال   ذلك؛ كأن يكتب   في   المتن :                                                         قال الذهبي:  
فأَجلُّ كتب  الصحيح،  البخاري  وأمــا جامع   «

اإلسام، وأفضلها بعد كتاب اهلل تعالى«)1(    .                    
   وفى الحاشية يكتب هكذا:                                                                                                                                                                                                                                                          

     )1(   إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري، ج:1،  
ص:29.      

14( تخرج األحاديث واآلثار على النحو اآلتي: 
    )صحيح البخاري، ج:1، ص:5، رقم الحديث 

 .)511
الــمــصــادر والــمــراجــع فــي نهاية  15( تــوضــع قائمة 
البحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا حسب اسم العائلة، 
و9  للعربي   12 وبحجم   ،)APA( نظام  ووفــق 
الببليوغرافية على  البيانات  وترتب  لإلنجليزي، 

النحو اآلتي: 

ح

   االقتباس من كتاب: 
الجوير، إبراهيم مبارك. )2009م(. األسرة والمجتمع: 
دراســـــات فـــي عــلــم االجــتــمــاع الــعــائــلــي. ط.1، 

الرياض: دار عالم الكتب.
إبراهيم بن علي بن يوسف.  أبو إسحاق  الشيرازي، 
)1403هـــ(. المهذب في فقه اإلمــام الشافعي، 
ــي. ط.2،  تــحــقــيــق: حــبــيــب الــرحــمـــــن األعــظــمـــ

بيروت: دار الكتب العلمية.

   االقتباس من دورية: 
الجودة  ضمان  معايير  )2011م(.  أحــمــد.  عـــودة، 
المشتقة من المتأثرين بنتائج التقييم في المدرسة: 
مدخل مقترح لتحفيز االعتماد والجـــودة. المجــلة 
األردنيــــــــــــــــــة في العلـــــــــوم التربويـــــــــــــة،  7)2(،  

.193 -163 

   االقتباس من رسالة ماجستير أو دكتوراه:  
الــقــاضــي، إيــمــان عــبــداهلل. )1429هـــــــ(. النباتات 
تــنــورة  رأســـي  بــيــن  الساحلية  للبيئة  الطبيعية 
والملوح بالمنطقة الشرقية: دراسة في الجغرافيا 
غير  دكــتــواره  رســالــة  البيئة.  وحماية  النباتية 
منشورة،  كلية اآلداب للبنات، الدمام: جامعة 

الملك فيصل.

    االقتباس من الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت(:   
        مثال لاقتباس من كتاب:

المزروعي، م. ر.، و المدني، م. ف. )2010م(. 
تقييم األداء في مؤسسات التعليم العالي. المعرِّف 
 ،)DOI:10.xxxx/xxxx-xxxxxxxx-x( الرقـمي
)http:// التشعبي  النصوص  نقل  برتوكول  أو 

(....www، أو الرقم المعياري الدولــــــي للكتاب 
(ISBN: 000-0-00-000000-0)

.



     ومثال لاقتباس من مقالة في دورية: 
في  الــحـــــوار  مفهـوم  )2014م(.  ف.  م.  الــمــدنــي، 
ــنــظــر. الــمــجــلــة الــبــريــطــانــيــة  تــقــريــب وجـــهـــات ال
لتكنولوجيا التعليم، 11(6)، 225-260. المعرِّف 
 )DOI:10.xxxx/xxxx-xxxxxxxx-x( الرقمي 
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الرقابة الصحية على المشاغل النسائية في المملكة العربية السعودية
بدرية بنت سعود البشر

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
)قدم للنشر يف 1439/07/03 هـ، وقبل للنشر يف 1439/09/14هـ(

ملخـص البحـث: أودع اهلل سـبحانه وتعـاىل  يف النفـس البرشيـة حـب التجمـل والزينـة، وفاقـت النسـاء الرجـال يف ذلك نظـرا لطبيعتهـن وما جبلـن عليه من 
حـب للتزيـن والبحـث عـن مظانه. وهلـذه الرغبة والبحث احلثيـث أصبحت التجـارة يف التجميل رابحة وتنافس املسـتثمرون يف هذا املجال، وأنشـئت املشـاغل 
النسـائية التـي تقـدم أحـدث مـا توصل إليـه املهتمون هبـذا املجال من أمـور الزينة، وبالـغ بعض املسـتثمرين يف جلب وسـائل الزينة حتـى أدخلوا أمورًا ليسـت 

مـن اختصـاص املشـاغل فأدخلـوا أجهـزة الليزر وتنظيـف البرشة ومعاجلـات طبية التـي هي مـن اختصاص املراكـز الصحية.
هلـذا كثفـت الدولـة الرقابة عىل هـذه اجلهات وأدرجـت قوائم املخالفـات وأقرت العقوبـات. إضافة إىل ذلـك اهتمت باجلانـب التوعوي والتثقيفـي للمجتمع، 

فأصـدرت عـددا من اإلعالنات عـن منتجات جتميل تشـكل رضرا عـىل الناس.
وقد جاء هذا البحث مسهاًم يف تتبع املخالفات التي تقع يف املشاغل النسائية، والتعرف عىل اجلهود التي تقوم هبا الدولة للتصدي هلا.

كلامت مفتاحية: الرقابة، املشاغل النسائية.
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Health Control on Women’s Beauty Shops in Saudi Arabia
Badriah Saud Albshr

Imam Muhammad ibn Saud Islamic University
(Received 20/03/2018, accepted 29/05/2018)

Abstract: Allah has endowed the human soul with the love of beauty and makeup, and this kind of love is more evident in women than in 
men because of their nature and their interest in beauty. As a result of this strong desire and active quest for beauty, cosmetic business became 
profitable and many investors have competed in this field. In addition, many women’s beauty shops were established to offer the state-of-the-art 
cosmetic products manufactured by experts in this field. The importing of beauty products have been exaggerated by some investors as they 
introduced things that do not fall within their specialties such as laser and skin-care devices as well as medical treatments which lie within the 
scope of healthcare centers. Thus, the government has worked intensively to monitor women’s beauty shops, and issued a list of requirements to 
operate these shops and established penalties if violated. Moreover, the government worked on raising awareness and educating the community 
by announcing several warnings of non-compliant cosmetic products which are harmful to people. This research aims to track the violations at 
women’s beauty shops and investigate the efforts exerted by the government to prevent them.

Keywords: Control; Beauty shops.
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احلمــدهلل والصــالة والســالم عــىل رســول اهلل 
ــد: ــره، وبع ــى أث ــه واقتف ــدى هبدي ــن اهت وم

ــىل  ــة ع ــس البرشي ــاىل النف ــبحانه وتع ــر اهلل س فط
التجمــل والظهــور بأحســن حــال، فهــي  حــب 
تبحــث دائــام عــن اجلــامل والزينــة وترتــاح لــه وتأنــس 
بــه ؛ لــذا كان اهتــامم الرشيعــة اإلســالمية هبــذا 
اجلانــب وعنايتهــا بــه مراعــاة هلــذه الغريــزة. وألن اهلل 
ســبحانه وتعــاىل مجيــل حيــب اجلــامل فقــد أمــر عبــاده 
بالتجمــل وأخــذ الزينــة: } َيــا َبنـِـي آَدَم ُخــُذوا ِزيَنَتُكــْم 
ــُه َل  ُفــوا ۚ إِنَّ ُبــوا َوَل ُتْسِ ِعنــَد ُكلِّ َمْســِجٍد َوُكُلــوا َواْشَ

ــراف: 31(. ــَن{ )األع ِف ــبُّ اْلُْسِ ُيِ
ــال:  ــه ق ــعود ريض اهلل عن ــن مس ــد اهلل ب ــن عب ع
ــُل  ــلم: »ال يدخ ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــال رس ق
ــال  ــر«. ق ــن ِك ٍة م ــاُل ذرَّ ــه مثق ــن كان يف قلبِ ــةَ َم اجلنَّ
جــَل حيــبُّ أن يكــوَن ثوُبــه حســًنا ونعُلــه  رجــٌل: إنَّ الرَّ
ــٌل  ــلم: » إِنَّ اهلَل مَجِي ــه وس ــىل اهلل علي ــال ص ــنًة. ق حس
ــاِس«  ــُط النَّ ــقِّ َوَغْم ــُر احْلَ ــُر: َبَط ـْ َل، اْلِكب ــامَ ــبُّ اجْلَ حُيِ

ــث 91(. ــم احلدي ــلم، ص:55، رق )مس
وروى أبــو الــدرداء ريض اهلل عنــه عــن النبــي صىل 
اهلل عليــه وســلم قــال: » إِنَُّكــْم َقاِدُمــوَن َعــىَل إِْخَوانُِكْم 
َحتَّــى  ِرَحاَلُكــْم  لَِباَســُكْم،َوَأْصِلُحوا  َفَأْصِلُحــوا 
ــَش  ــبُّ اْلُفْح َ ال حُيِ ــاِس، إِنَّ اهللَّ ــاَمًة يِف النَّ ــوا َش َتُكوُن
ص:203،رقــم  ج:4،  َش«)املستـــــــدرك،  َوالتََّفحُّ
اإلســناد(.قال  صحيـــح  احلديث7371،وقـــــال 
ــة  ــن هيئ ــح ِزيِّ وأحس ــوا يف أصل املناوي:واملراد:كون
حتــى تظهــروا يف النــاس فرونكــم بالتوقــر واإلكــرام 

ــروا  ــاّل حتتق ــامة لئ ــتملحون الش ــام تس ــرام ك واالح
ــل  ــل اجله ــم أه ــار فيزدريك ــوام والكف ــن الع يف أع
ــة  ــوب والعامم ــو الث ــف نح ــدب تنظي ــالل، فين والض
ــاة وال  ــة وال مباه ــال مبالغ ــن ب ــينها لك ــدن وحتس والب

ص:555(. ج:2،  1356هـــ،  إعجاب)املنــاوي، 
ــة  ــب الزين ــل يف ح ــوق الرج ــا تف ــرأة بطبيعته وامل
ــذا  ــن؛ ل ــر احلس ــور باملظه ــرف والظه ــامل وال واجل
ــر مــن الرجــل،  ــة أكث رخــص هلــا يف أمــور مــن الزين
فهــي يف ســعي دائــم إىل حتصيــل املزيــد منهــا والتعرف 
ــع املصــادر. ــت ومــن مجي ــام كان ــتجداهتا أين عــىل مس

واهلل رحيــم بعبــاده، ومــن رمحتــه منــع مــا يرضهــم 
ــم  ــم ومل ينهه ــام ينفعه ــم إال ب ــم يأمره ــم، فل ويؤذهي
إال عــن مايرضهــم، والعاقــل البصــر مــن يعــي هــذا 
ــن  ــه م ــون لدي ــه، ويك ــق إىل متابعت ــه ويوف ــزم ب ويلت
ــا  ــع عنه ــه ويدف ــه نفس ــظ ب ــي واإلدراك ماحيف الوع

األذى.
وتلبيــة هلــذه الرغبــة الغريزيــة ظهــرت لدينــا 
ــائية أو  ــاغل النس ــمى باملش ــاًم و مايس ــطات قدي املاش
ــرأة  ــى بامل ــي تعن ــًا، والت ــة حديث ــات التجميلي الصالون
وتلبــي احتياجاهتــا التجميليــة عــىل اختالفهــا. وتزايــد 
ــة يف احلصــول عــىل أمجــل  هتافــت النســاء عليهــا رغب
ــات  ــدث صيح ــىل أح ــرف ع ــن، والتع ــور التزي ص

ــل. ــال التجمي ــة يف جم املوض
أمهية الوضوع وسبب اختياره:  o

انتــرشت املشــاغل النســائية بكثــرة حتــى إنــه يكون 
يف الشــارع الواحــد اثنــان أو أكثــر ، كل منهــا يتســابق 
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ــاء  ــب النس ــة لكس ــات حماول ــل اخلدم ــم أفض لتقدي
وتلبيــة احتياجاهتــن مــن التزيــن والتجمــل . كــام 
حرصــت عــىل تقديــم كل ماهــو جديــد يف عــامل اجلامل 
مــن مســتحرضات وأجهــزة ؛ فوفــرت املســتحرضات 
املســتوردة عــىل اختــالف أنواعهــا، وجتــاوزت حتــى 
صنعــت خلطــات وكريــامت معــدة مــن قبــل عامالهتا 

ممــا هــو مــرح اســتخدامه وماهــو غــر املــرح.
ــي  ــع نواح ــل م ــات تتعام ــذه الصالون ــون ه ولك
ــات  ــىل اجله ــًا ع ــذا كان لزام ــة ل ــور طبي ــة وأم صحي
ــى ال  ــط حت ــا وضواب ــا رشوط ــع هل ــؤولة أن تض املس
ــة وأمراضــًا أو تقــع يف  تــرض مرتاداهتــا والتنــرش أوبئ
أخطــاء صحيــة تؤثــر عــىل املــرأة وقــد يكــون بعضهــا 

ــًا. مزمن
وعــىل الرغــم مــن الرقابــة املفروضــة عليهــا 
واملتابعــة الدائمــة هلــا، إال أن بعــض هــذه الصالونــات 
ــراض  ــال األم ــة النتق ــة خصب ــت بيئ ــة الزال التجميلي
واألوبئــة، إضافــة إىل تراجــع مســتويات النظافــة 
ــة  ــكل بيئ ــتويات، ممايش ــى املس ــا إىل أدن ــر منه يف كث
ــرشات  ــا بالع ــدن إليه ــاليت يف ــا وال ــرة ملرتاداهت خط

ــة. ــة يومي بصف
لــذا كان هــذا البحــث يف الرقابــة عــىل هــذه 
ــن  ــهامًا م ــعودية إس ــة الس ــة العربي ــاغل يف اململك املش
ــىل  ــوف ع ــات والوق ــذه املخالف ــع ه ــة يف تتب الباحث
ــال. ــذا املج ــم يف ه ــا وجهوده ــة هب ــات املعني اجله

فكان من أسباب اختيار املوضوع:
1 - التعــرف عــىل املخالفــات الصحيــة التــي 

متارســها املشــاغل النســائية وبياهنــا.
ــر  ــوىل أم ــي تت ــات الت ــىل اجله ــوف ع الوق  2-
ــة  ــة العربي ــائية يف اململك ــاغل النس ــىل املش ــة ع الرقاب
ــط هــذه  ــي تتبعهــا لضب الســعودية ، واإلجــراءات الت

املخالفــات ومعاقبــة أصحاهبــا.
أهداف البحث:  o

التزيــن . 1 يف  املــرأة  عمــل  مرشوعيــة  بيــان 
النســائي.

التعــرف عــىل ضوابــط االجتــار يف تزيــن . 2
النســاء.

التزيــن . 3 عــىل  الرقابــة  مرشوعيــة  بيــان 
. ئي لنســا ا

العربيــة . 4 اململكــة  جهــود  عــىل  التعــرف 
النســائي. التزيــن  عــىل  الرقابــة  يف  الســعودية 

تساؤلت البحث:  o
التزيــن . 1 يف  املــرأة  عمــل  مرشوعيــة  مــا 

؟ ئي لنســا ا
ما ضوابط االجتار يف تزين النساء؟. 2
ما مرشوعية الرقابة عىل التزين النسائي؟. 3
مــا اجلهــود التــي تبذهلــا اململكــة العربيــة . 4

املشــاغل  عــىل  الرقابــة  يف  الســعودية 
؟ ئيــــــة لنسا ا
منهج البحث:  o

يقــوم هــذا البحــث عــىل املنهــج االســتقرائي 
ببعــض  االكتفــاء  عــىل  مايقــوم  وهــو:  الناقــص 
ــع  ــات املســألة، وإجــراء الدراســة عليهــا، بالتتب جزئي
ملــا يعــرض هلــا، واالســتعانة باملالحظــة يف هــذه 
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ــة  ــكام عام ــدار أح ــك إلص ــارة، وذل ــات املخت اجلزئي
تشــمل مجيــع جزئيــات املســألة التــي مل تدخــل حتــت 
1433هـــ، ج:1، ص:179(. )الربيعــة،  الدراســة. 

الدراسات السابقة:  o
ــًا  ــوى بحث ــد س ــي مل أج ــث والتق ــد البح     بع
ــام  ــة اإلم ــن جامع ــتر م ــة املاجس ــل درج ــًا لني ميداني
ــاب  ــوان) االحتس ــالمية بعن ــعود اإلس ــن س ــد ب حمم
عــىل خمالفــات املشــاغل النســائية( لفاطمــة عبدالرحيم 
الزهــراين )1437/1436هـــ(؛ حتدثــت فيــه الباحثــة 
يف  تقــع  التــي  الرشعيــة  املخالفــات  أنــواع  عــن 
ــد  ــاب عليها.وق ــه االحتس ــا وكيفي ــاغل وحكمه املش
ذكــرت بعــض املخالفــات الصحيــة ضمــن األنــواع.
ــة  ــات الصحي ــىل املخالف ــز ع ــث فرك ــذا البح ــا ه أم
ــي تراقــب عليهــا وإجــراءات  ــة، واجلهــات الت مفصل

ــة.  الرقاب

خطة البحث:  o
املبحــث األول: مرشوعيــة عمــل املــرأة يف التزيــن 

النســائي.
املبحث الثاين: ضوابط االجتار يف تزين النساء.

املبحــث الثالــث: مرشوعيــة الرقابــة عــىل التزيــن 
النســائي.

املبحــث الرابــع: جهــات وإجــراءات الرقابــة عــىل 
املشــاغل النســائية يف اململكــة العربيــة الســعودية.

خامتة 
فهارس.

 البحث األول
مرشوعية عمل الرأة يف التزين النسائي

كانــت النســاء منــذ القــدم يســتعن بنســاء يمتهــن 
ــاٍس ريض  ــِن َعبَّ ــث الْب ــام ورد يف حدي ــة ك ــذه املهن ه
ــدل  ــا ي ــون مم ــت فرع ــطة بن ــة ماش ــه  يف قص اهلل عن
ــوة  ــذ القــدم وقبــل عــر نب عــىل وجــود املاشــطة من
حممــد صــىل اهلل عليــه وســلم، قــال ابــن عبــاس ريض 
ــلم:  ــه وس ــىل اهلل علي ِ ص ــوُل اهللَّ ــاَل َرُس ــه: َق اهلل عن
ــَيَّ  ــْت َع ــا ، َأَت َي   ِب ِفيَه ــي   ُأْسِ تِ ــُة الَّ ْيَل ــْت اللَّ ــا َكاَن )  مَلَّ
ائَِحــُة  َبــٌة ، َفُقْلــُت : َيــا  ِجْرِيــُل  ،  َمــا َهــِذِه الرَّ َرائَِحــٌة َطيِّ
ــْوَن  ــِة ِفْرَع ــَطِة اْبَن ــُة   َماِش ــِذِه َرائَِح ــاَل : َه ؟ َفَق ــةُ َب يِّ الطَّ
ــا  ــاَل : َبْيَن ا ؟ َق ــْأهُنَ ــا َش ــُت : َوَم ــاَل : ُقْل ــا ، َق   َوَأْوالِدَه
ــُط اْبَنــَة   ِفْرَعــْوَن   َذاَت َيــْوٍم ، إِْذ َســَقَطْت  ِهــَي مُتَشِّ
ــا  ــْت هَلَ ِ ، َفَقاَل ــِم اهللَّ ــْت : بِْس ــا ، َفَقاَل ــْن َيَدهْيَ ِــْدَرى   ِم   امْل
اْبَنــُة    ِفْرَعــْوَن:   َأِب ؟ َقاَلــْت : ال ، َوَلِكــْن َربِّ َوَربُّ 
...إىل آخــر احلديــث( )املســند ج:5، ص:30  ُ َأبِيــِك اهللَّ
رقــم احلديــث2821، وقــال األرنــؤوط: إســناده 

ــن (. حس
ــاء  ــت النس ــا كان ــة أيض ــوة املحمدي ــر النب ويف ع
ــن  ــع هل ــن وتض ــي هب ــن وتعتن ــن جتمله ــتعن بم يس
اخلضــاب وأنــواع الزينــة املباحــة يف الوجــه والشــعر، 
الســيام يف ليلــة زفافهــن، وكانــت تدعــى قديــام 
)املشــاطة أو املاشــطة( ، وكانــت أمهــات املؤمنــن 
مثلهــن مثــل بقيــة النســاء يف ذلــك عــىل مــرأى 
ومســمع مــن رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم 
ــد  ــا يؤك ــه، مم ــن من ــن أو منعه ــه هناه ــه أن ــرد عن ومل ي
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جــوازه يف الــرشع اإلســالمي. 
   وممــا يــدل عــىل ذلــك مــا ورد يف قصــة أم املؤمنن 
عائشــة رىض اهلل عنهــا، قالــت: »تزوجنــي النبــي صىل 
اهلل عليــه وســلم لســت ســنن، فقدمنــا املدينــة، فنزلنــا 
يف بنــي احلــارث بــن خــزرج، فوعكــت فتمــزق 
ــزاي أي  ــعري بال ــزق ش ــة )فتم ــوىف مجيم ــعري ف ش
تقطــع، فــوىف أي كثــر »مجيمــة« جمتمــع شــعر الناصيــة 
ــي  ــر، 1407هـــ، ج:6، ص:265(، فأتتن ــن حج )اب
أم رومــان ]أم عائشــة نفســها[، وإين لفــي أرجوحــة، 
ــا، ال أدري  ــت ب فأتيته ــب يل، فرخ ــي صواح ومع
مــا تريــد ب فأخــذت بيــدي حتــى أوقفتنــي عــىل بــاب 
ــم  ــي، ث ــض نف ــكن بع ــى س ــج حت ــدار، وإين ألهن ال
أخــذت شــيئًا مــن مــاء فمســحت بــه وجهــي ورأيس، 
ــار يف  ــن األنص ــوة م ــإذا نس ــدار، ف ــي ال ــم أدخلتن ث
ــر  ــىل خ ــة، وع ــر والرك ــىل اخل ــن: ع ــت، فقل البي
طائــر، فأســلمتني إليهــن، فأصلحــن مــن شــأين، فلــم 
يرعنــي إال رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم ضحــى، 
ــنن(  ــع س ــت تس ــذ بن ــا يومئ ــه، وأن ــلمتني إلي فأس
)البخــاري، ج:4، ص:303، رقــم احلديــث3894(.
عنهــا  اهلل  رىض  عائشــة  املؤمنــن  أم  فقــول 
نظفنهــا  أهنــن  تقصــد  شــأين(  مــن  )فأصلحــن 
ومشــطنها ومجلنهــا لليلــة زفافهــا إىل رســول اهلل صــىل 
ــر  ــذا أم ــىل أن ه ــدل ع ــا ي ــلم، وحديثه ــه وس اهلل علي
متعــارف عليــه يف ذلــك الوقــت والتثريــب يف ذلــك. 
ــف  ــتحباب تنظي ــه اس ــه اهلل: )في ــووي  رمح ــال الن ق
ــووي، 1392هـــ،  ــا( )الن ــا لزوجه ــروس وتزيينه الع

ص:208(. ج:9، 
ويف روايــة عــن أم املؤمنــن أم ســلمة رىض اهلل عنها 
ــوَض، ومل  ــرون احل ــاَس يذك ــمع الن ــُت أس ــت: كن قال
أســمع ذلــك مــن رســوِل اهللِ صــىل اهلل عليــه وســلم. 
ــُطني.  مُتشِّ واجلاريــُة  ذلــك،  مــن  يوًمــا  كان  فلــام 
فســمعُت رســوَل اهللِ صــىل اهلل عليه وســلم يقول:»أهيا 
ــام  ــت: إن ــتأِخري عنِّي.قال ــِة اس ــُت للجاري الناُس«فقل
دعــا الرجــاَل ومل يــدُع النســاَء. فقلــُت: إين مــن 
النــاِس. فقــال رســوُل اهللِ صــىل اهلل عليــه وســلم: »إين 
ــَرٌط عــىل احلــوِض. فإيــاي! ال يأتــنَّ أحُدكــم  لكــم َف
ــَم  . فأقــول في ــَذبُّ البعــُر الضــالُّ ــَذبُّ عنــي كــام ُي فُي
ــَدك.  ــوا بع ــا أحدث ــدري م ــك ال ت ــال: إن ــذا ؟ فيق ه
فأقــول ُســحًقا«. ويف روايــٍة: كانــت أمُّ ســلمَة حتــدُث؛ 
ــول،  ــلم يق ــه وس ــىل اهلل علي ــيَّ ص ــمعت النب ــا س أهن
ــت  ــاُس!« فقال ــا الن ــُط »أهي ــي متتش ــِر، وه ــىل املن ع
ــي رأيس، بنحــوه. )مســلم، ص:1087،  ملاشــطتِها: ُكفِّ

ــث 2295(.  ــم احلدي رق
ــرج  ــطة والتتح ــتعن بامش ــن تس ــون أم املؤمن فك
ــل عــىل جــواز األمــر،  مــن أن تذكــر ذلــك فهــذا دلي
وأهنــا مل تســمع مــن رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم 

ــه حــرم اختــاذ املاشــطات. ــه أن والعن
وعن شــهر بــن حوشب أن أســامء بنــت يزيــد بــن 
ــهل - دخل  ــد األش ــاء بني عب ــدى نس ــكن - إح الس
ــا فقــال :ال أشــتهيه. ــه طعام ــت إلي عليهــا يومــا فقرب
ــه  ــىل اهلل علي ــول اهلل  ص ــت :إين قينت عائشة لرس فقال
وســلم ، ثــم جئتــه فدعوتــه جللوهتــا ، فجــاء ،فجلــس 
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ــا... . )اهليثمي،1414هـ،ج:4، ص:50(. إىل جنبه
وذكــر ابــن عبــاس أن أم رعلــة القشــرية وفــدت 
ــا  ــه وســلم فقالــت: ي عــىل رســول اهلل صــىل اهلل علي
ــن  ــاء وأزينه ــن النس ــة أق ــرأة مقين ــول اهلل إين ام رس
ــال  ــه؟ فق ــط عن ــوب فأثب ــو ح ــل ه ــن فه ألزواجه
ــن  ــدن) اب ــن إذا كس ــن وزينيه ــة قينيه ــا أم رعل ــا ي هل

ص:390(. حجر،1415هـــ،ج:8، 
ــز  ــة يف متيي ــه اإلصاب ــر يف كتاب ــن حج ــر اب وذك
الصحابــة نقــال عــن األكلبــي أن بــرة بنــت صفــوان 
ابــن نوفــل ابنــة عــم ورقــة بــن نوفــل كانــت ماشــطة 
تقــن النســاء بمكــة )أي تزينهــن( )ابــن حجــر، 
1415هـــ، ج:8، ص:51( .وأورد يف فتــح الباري أن 
ابــن ســعد قــال عــن املــرأة التــي ُتــرع أهنــا ماشــطة 
األســدية)ابن  ســعرة  زفــر  أم  –وهــي  خدجيــة 

ص:120(.  ، حجر1407هـــ،ج10: 
وذكــر ابــن إســحاق: أن امــرأة يقــال هلــا أم 
غيــالن مــوالة لــدوس، كانــت متشــط النســاء وجتهــز 
العرائــس )ابــن كثــر، 1412هـــ، ج:3، ص:106(.
ــل  ــة عم ــىل مرشوعي ــدل ع ــات ت ــذه الرواي فه
املــرأة يف جمــال تزيــن النســاء، فقــد كانــت املاشــطات 
ــن  ــلم وك ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــد رس يف عه
ــن  ــر عليه ــه أنك ــرد أن ــن، ومل ي ــات املؤمن ــن أمه يزي

ــه. ــن من ــك أو منعه ذل
ويف عرنــا احلــارض ومــع التوســع يف جمــال 
التزيــن وتعــدد طرقــه ووســائله ؛ وردت عــدة 
اســتفتاءات بخصــوص هــذا النــوع مــن العمــل 

ــا: منه
ــه اهلل:  ــاز رمح ــن ب ــز ب ــيخ عبد العزي ــاورد للش  م
ــٍص  ــن ق ــيدات، م ــة للس ــل حالق ــي تعم إن زوجت
للشــعر، وجتميــل، وصبــاغ، وغــر ذلــك، وأنــا 
بحاجــة هلــذا العمــل، وهــي كذلــك؛ ألننــا يف حاجــة 
ــالل، أم  ــل ح ــذا العم ــل ه ــال، فه ــن امل إىل يشء م

ــرام؟ ح
فأجــاب: ال نعلــم فيــه بأســًا إذا كان املأخــوذ 
ــذت  ــهن وأخ ــدت رؤوس ــطتهن، وك ــزًا، إذا مش جائ
الــيء الزائــد الــذي تــرى املــرأة أخــذه مــن أطــراف 
عاميلهــا؛ للتحســن ال حــرج يف ذلــك، ولكــن ال 
جيــوز أن تأخــذ شــيئًا مــن املــرأة إال بــإذن الــزوج، إذا 
كان الــيء لــه أمهيــة، فاملــرأة ليــس هلــا أن تأخــذ مــن 
شــعرها إال وزوجهــا آذن، إال إذا كان الــيء اخلفيف 
اليســر الــذي دعــت احلاجــة إىل أخــذه، والغالــب أن 
ــا  ــرة، وم ــراف اليس ــزوج كاألط ــه ال ــه ال يمنع مثل
أشــبه ذلــك فــال حــرج يف ذلــك، وهكــذا مشــطهن، 
تســنيع املشــط املعتــاد الــذي ليــس فيــه تشــبه 
ــاء يف  ــطن للنس ــطات يمش ــزل املاش ــرات، مل ي بالكاف
عهــد النبــي صــىل اهلل عليــه وســلم، فاملاشــطة التــي 
ــع  ــك. موق ــرج يف ذل ــنه ال ح ــرأس وحتس ــدل ال تع
 )http://www.binbaz.og.sa/noor/2190(. الشــيخ
وهلــذا كان لزامــا عــىل مــن أرادت تزيــن غرهــا 
يف  التقــع  حتــى  الرشعيــة  بالضوابــط  تلتــزم  أن 
ــبحانه  ــر اهلل س ــف أوام ــب ماخيال ــور وترتك املحظ
وتعــاىل، فتقــع عليهــا العقوبــة الشــديدة وهــي الطــرد 



بدرية بنت سعود البشر: الرقابة الصحية على املشاغل النسائية يف اململكة العربية السعودية          26-3

9

ــة اهلل. ــن رمح م
 البحث الثاين

ضوابط الجتار يف تزين النساء
ــة  ــن مهن ــوة يمته ــد النب ــن عه ــاء م ــت النس كان
املاشــطة ويتكســبن منهــا ،وقــد أقــر عملهــن رســول 
ــن وال  ــه هنره ــرد أن ــلم، ومل ي ــه وس ــىل اهلل علي اهلل ص

ــوازه. ــىل ج ــدل ع ــا ي ــائه مم ــن نس ــى ع ــن حت منعه
ــه  ــب أن ال خيالط ــره جي ــل كغ ــذا العم ــن ه ولك
مــا اليــريض اهلل تعــاىل واليتجــاوز فيــه حــدوده التــي 

ــم . ــة هل ــاده صيان ــا لعب أقره
ورد عــن ابــن ســرين أنــه ســأله رجــل فقــال: إن 
ــا؟  ــن ماهل ــراين آكل م ــاء، أت ــط النس ــت متش ــي كان أم
ــي، 1384هـــ،  ــال )القرطب ــت َتِصــُل ف ــال: إن كان فق
ج:5، ص:394( )أي إن كانــت تســتخدم الوصــل 

ــاء(. ــعر النس لش
ســألته  أن ماشــطة  أمحــد  اإلمــام  عــن  وذكــر 
فقالــت: إين أصــل رأس املــرأة بقرامــل وأمشــطها 
أفأحــج منــه ؟ قــال : ال،وكــره كســبها)املرداوي، 

ص:127(. ج:1، 
وكانــت املاشــطة إىل عهــد قريــب ليــس هلــا مــكان 
خمصــص للعمــل بــل تذهــب للنســاء يف بيوهتــن ومتــر 
عليهــن وتطــرق األبــواب بصفــة يوميــة تعــرض 

خدماهتــا هلــن)رزوق ،1994م، ص:343(.
التجميــل  ويف عرنــا احلــارض كثــرت حمــال 
ــت  ــا، وأقبل ــة فيه ــواع الزين ــا وأن ــددت جماالهت وتع
ــواٌع مــن  النســاء عــىل خمتلــف أنواعهــا ، وظهــرت أن

الزينــة مل تكــن معروفــة ســابقًا، وهلــذا احتاجــت مــن 
ــة رأي  ــتفتاء ومعرف ــال إىل االس ــذا املج ــل يف ه تعم
ــواب  ــًا للص ــا حتري ــتجد منه ــام اس ــة في ــرشع خاص ال

ــال. ــل وع ــرشع اهلل ج ــزام ب وااللت
ــن  ــؤال ع ــائالت س ــدى الس ــن إح ــد ورد م وق
ــل  ــات جتمي ــتئجار صالون ــر واس ــك وتأج ــم متل حك

ــا: ــل فيه ــم العم ــاء وحك النس
س: هــل جيــوز امتــاك الصالــون النســائي أو 

ــه؟. ــل في العم
أجــاب الشــيخ حممــد بــن صالــح املنجــد – حفظــه 

اهلل - عنــه بقولــه:
احلمــد هلل: صالونــات جتميــل النســاء ال ختلــو  
ــن  ــت م ــإذا خل ــة، ف ــات رشعي ــن خمالف ــًا – م -غالب
تلــك املخالفــات: أبيــح متلكهــا، وجــاز العمــل فيهــا، 

ــات: ــك املخالف ــن تل وم
يف . 1 والوشــم  للحواجــب،  النمــص  عمــل 

بالباروكــة. للشــعر  والوصــل  اجلســم، 
ــواد . 2 ــىل م ــوي ع ــل حتت ــواد جتمي ــتعامل م اس

ة بالبــدن. كيميائيــة ضــارَّ
ــرة، أو . 3 ــّبهًا بكاف ــه، تش ــعر، أو صبغ ــص الش ق

ــقة. فاس
والرمــوش . 4 الصناعيــة،  األظافــر  اســتعامل 

املســتعارة. 
قيــام الرجــال بتجميــل النســاء! وهــذا منكــر . 5

شــنيع.
كــام وردت بعــض الفتــاوى لعلــامء اللجنــة الدائمة 
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فيــام ســبق ِذكــره حيــث ســئل علــامء اللجنــة الدائمة:
تذهــب بعــض النســاء إىل الشــاغل النســائية التــي 
ــة  ــذه العامل ــوم ه ــر، وتق ــة كواف ــا عامل ــد هب يوج
ــام يف ذلــك  ــه، ب بحلــق شــعر الــرأة غــر الرغــوب في
ــة زفافهــا، كــام  شــعر العــورة الغلظــة! خصوصــا ليل
تقــوم عاملــة الكوافــر بنمــص شــعر الوجــه، ووصــل 
شــعر الــرأس لــن ترغــب يف ذلــك، فــام حكــم الــرشع 
يف هــذا العمــل ؟ وجهونــا، وبينــوا لنــا احلكــم، أثابكم 

اهلل.
فأجابوا:

 النمــص وهــو: إزالــة شــعر احلواجــب، والوصــل 
ــا  ــر، كالمه ــعٍر آخ ــرأس بش ــعر ال ــل ش ــو: وص وه
ــىل اهلل  ــي ص ــن النب ــوب، لع ــر الذن ــن كبائ ــرة م كب
ــام،  ــدًا منه ــت واح ــام، أو فعل ــن فعلته ــلم م ــه وس علي
ــاىل:  ــال تع ــزوج، ق ــورة إال لل ــف الع ــوز كش وال جي
ِذيــَن ُهــْم لُِفُروِجِهــْم َحاِفُظــوَن.إاِلَّ َعــىَلٰ َأْزَواِجِهــْم  )َوالَّ
ــْم َغــْرُ َمُلوِمــَن(  )املؤمنون:  ُ ــْم َفإهِنَّ َأْو َمــا َمَلَكــْت َأْياَمهُنُ
5-6(، ومــن حفــظ الفــرج: وجــوب ســره، وحتريــم 
ــد الــرضورة  ــه، أو عن ــه اهلل ل ــه، إال ملــن أحل النظــر إلي

ــه.  ــن أجل ــفها م ــن إال بكش ــذي ال يمك ــالج ال للع
الشــيخ عبــد العزيــز بــن بــاز، الشــيخ عبــد العزيــز 
آل الشــيخ، الشــيخ عبــد اهلل بــن غديــان، الشــيخ 
ــاوى  ــد )فت ــو زي ــر أب ــيخ بك ــوزان، الش ــح الف صال

ص:131(. ج:17،  1424هـــ،  اللجنــة، 
هــذه  مــن  التجميــل  حمــالت  خلــت  فــإذا 
املخالفــات: جــاز متلكهــا، والعمــل فيهــا، وإال حــُرم 

ــل  ــرم العم ــتئجارها، وح ــا، واس ــا، وتأجره متلكه
ــواب  ــؤال وج ــالم س ــع اإلس ــم )موق ــا، واهلل أعل فيه

.(https://islamqa.info/ar/120891
كــام ورد ســؤال لفضيلــة الشــيخ ســامي بــن 
ــة  ــس بجامع ــة التدري ــو هيئ ــد عض ــز املاج عبدالعزي
ــح  ــي أود أن أفت ــة الشــيخ أنن ــا فضيل اإلمــام يقــول: ي
مشــغًا للنســاء حيــث يتــوي عــى مسحــة للشــعر 
ــر  ــوف أح ــائية وس ــة نس ــر( وخياط ــة )كواف مزين
ــذا  ــوض يف ه ــوز أن أخ ــل جي ــؤايل: ه ــلامت. س مس
الجــال مــن العمــل؟ وإذا مل أجــد عامــات مســلامت. 
ــم اهلل  ــلامت؟ وجزاك ــر مس ــر غ ــوز أن أح ــل جي ه

ــرًا. خ
ــل  ــن العم ــال م ــذا املج ــوض ه ــا خ فأجاب:أم
أهــل  مــن  ســيام  ال  برشوطــه،  جــوازه  فاألظهــر 
الصــالح والغــرة عــىل األعــراض وتعظيــم احلرمات.
ــاًل  ــون بدي ــائية أن تك ــاغل النس ــذه املش ــل ه ولع
ــاد  ــي الغافــالت العفيفــات، ويرفهــن عــن ارتي يغن
املشــاغل األخــرى التــي تطــاوع عــىل انتهــاك احلرمات 
وتعــدي حــدود اهلل، وتعــن عــىل ذلــك، بــل وحتــض 
عليــه وتغــري بــه، حتــى أصبــح بعضهــا منبــت ســوء 

ينفــذ مــن خاللــه الفســاد إىل نســاء املؤمنــن.
ــال  ــذا املج ــار يف ه ــواز االجت ــول بج ــىل أن الق ع
مــرشوط بــرشوط جيــب أن تتوافــر فيــه  كــام يفيــده مــا 

تقــدم.
الــرشط األول: أن ُيراعــى يف تلــك املشــاغل حفــظ 
ــع مــن كشــفها، فضــاًل عــن مطاوعــة  العــورات واملن
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النســاء عــىل ذلــك.
الــرشط الثــاين: أال يكــون مــن أعامهلــا مــا يفيض إىل 
تغيــر خلــق اهلل تعــاىل، كالوشــم، والنمــص، وتفليــج 
األســنان؛ حلديــث عبــد اهلل بــن مســعود رىض اهلل 
ــلم  ــه وس ــىل اهلل علي ــول اهلل ص ــن رس ــال: »لع ــه ق عن
ــات  ــات واملتنّمص ــامت والنامص ــامت واملستوش الواش
اهلل«  خللــق  املغــرات  للُحســن،  واملتفلجــات 
ــث4886(. ــم احلدي ــاري، ج:6، ص:69، رق )البخ
الــرشط الثالــث: أال يكــون يف أعامهلــا كذلــك مــا 
ــن  ــو م ــام ه ــرات في ــائنا بالكاف ــبه نس ــيض إىل تش يف
شــعارهن وســيامهن أو التشــبه بالرجــال كاملبالغــة يف 

ــك. ــو ذل ــعر، ونح ــص الش ق
ــل  ــع: أال تطــاوع النســاء عــىل تفصي الــرشط الراب
ثيــاب ال تســر العــورة، أو تكشــف مــا تقتــيض 
ــو  ــك ال خيل ــيام وأن ذل ــره، ال س ــاء س ــروءة واحلي امل

ــرات. ــبه بالكاف ــن التش ــًا م غالب
ــك  ــي كذل ــرشوط فينبغ ــذه ال ــر ه ــع توفــــ وم
إظهــار شعـــــرة األمــــــر باملعــروف والنهـــــــــي 
عــن املنكــر يف هــذه املشــاغل باللــن وقصـــــد 

ــوم ــالم الي ــاوى اإلســــ ــع فتـــــ النصـح)موقــ
.(http://www.islamport.com/d/2/ftw/1/26/2134.html)

ــاء  ــن النس ــار يف تزي ــول أن االجت ــة الق  وخالص
ــرشوط: ــز ب جائ

ــرأة . 1 ــارم امل ــن حم ــرأة أو م ــة ام ــون املزين أن تك
إن كان رجــاًل ، فالجيــوز رشعــًا أن ينظــر 
إليهــا رجــل أجنبــي فكيــف يمــس جــزءًا مــن 

بدهنا)ويؤمــر النــاس بمنــع مــا أحدثتــه العامــة 
ــرم  ــر ذي حم ــىل غ ــة ع ــالء العروس ــن ج م
1955م، ص:83(. منها()ابــن عبدالــرؤوف، 

رشعيــة . 2 خمالفــة  عملهــا  يف  يكــون  ال  أن 
ونحومهــا. والنمــص  كالوصــل 

أن اليكــون املســتخدم يف التجميــل مــوادًا . 3
حمرمــة كزيــت احلشــيش ودهــن اخلنزيــر 

ونحومهــا.
أن اليكــون مرتبــًا عليــه إرضار باملــرأة فـــ)ال . 4

رضار(. وال  رضر 

 البحث الثالث
مرشوعية الرقابة عى التزين النسائي

التجمــل غريــزة املــرأة منــذ األزل هلــذا أبــاح 
هلــن الشــارع مــن الزينــة أكثــر ممــا أبــاح للرجــل مــن 
الذهــب واحلريــر وغرمهــا، وجــاء الــرشع اإلســالمي 
بتهذيبهــا وتوجيههــا الوجهــة الصحيحــة، ووردت 
آيــات يف كتــاب اهلل وأحاديــث يف الســنة النبويــة تؤكــد 
ــا. ــا وضوابطه ــن حدوده ــزة وتب ــذه الغري ــود ه وج

ــذا  ــزز ه ــلم يع ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص وكان النب
اجلانــب فيهــن ويوجــه نســاء املؤمنــن إىل رضورة 
التطهــر وإبــداء الزينــة ملحارمهــن واالهتــامم باجلــامل، 

ــن. ــد أزواجه ــا عن ــد منه ــب مزي ــىل طل ــن ع وحيثه
ــاء  ــث النس ــلم حي ــه وس ــىل اهلل علي ــد كان ص وق
عــىل التجمــل أمــام أزواجهــن وأن تظهــر أمامــه 
ــره ، وكان  ــا ي ــا م ــرى منه ــورة وأن ي ــل ص يف أفض
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ينهــى عــن دخــول الرجــل عــىل زوجتــه بعــد غيــاب 
إال بعــد أن يعلمهــا لتســتعد لــه وتصلــح مــن نفســها 
ــد اهلل ؓ  ــن عب ــر ب ــد روى جاب ــتقباله، فق ــن اس وحتس
ــلم  ــه وس ــىل اهلل علي ــوِل اهللِ ص ــع رس ــا م ــال: كن ق
ــال:  ــَل. فق ــا لندخ ــَة ذهبن ــا املدين ــام قدمن ــزاٍة، فل يف غ
»أمهلــوا حتــى ندخــَل ليــاًل )أي عشــاًء( كــي متتشــَط 
ــم  ــلم، ص:927، رق ــتِحدَّ امُلغيبُة«)مس ــعثُة وتس الش
ــَتِحدُّ  ــى َتْس ــووي: )َوَمْعَن ــال الن ــث1928(. ق احلدي
ــاَب  ــي َغ تِ ــُة الَّ ــا َوامْلَِغيَب ــْعَر َعاَنتَِه ــُل َش ــُة َأْي ُتِزي امْلُِغيَب
ِديَدِة  َزْوُجَهــا َوااِلْســتِْحَداُد اْســتِْفَعاٌل ِمــَن اْســتِْعاَمِل احْلَ
ــووي  ــَف َكاَن( )الن ــُه َكْي ــَراُد إَِزاَلُت ــى َوامْلُ ــَي امْلُوَس َوِه
ــع  ــر: يق ــن حج ــظ اب ــال احلاف ج:13، ص:71(. وق
الــذي هيجــم بعــد طــول الغيبــة غالبــا مــا يكــره، إمــا 
أن جيــد أهلــه عــىل غــر أهبــة مــن التنظــف والتزيــن 
ــرة  ــبب النف ــك س ــون ذل ــرأة، فيك ــن امل ــوب م املطل
ــه  ــىل اهلل علي ــه ص ــك بقول ــار إىل ذل ــد أش ــام، وق بينه
ــط  ــة، ومتتش ــتحد املغيب ــي تس ــث: )ك ــلم يف احلدي وس
ــة،  ــر مرضي ــة غ ــىل حال ــا ع ــا أن جيده ــعثة(، وإم الش
ــك  ــار إىل ذل ــد أش ــر وق ــىل الس ــرض ع ــرشع حم وال
صــىل اهلل عليــه وســلم بقولــه: )أن يتخوهنــم ويتطلــب 

ــر، ج:9، ص:123(.  ــن حج ــم( )اب عثراهت
ــب  ــذا اجلان ــه يف ه ــىل هنج ــه ع ــار صحابت ــد س وق
ــدى  ــرك إح ــاريس ت ــلامن الف ــر س ــث أنك ــره حي كغ
الصحابيــات التجميــل خاصــة أهنــا متزوجــة؛ فعندمــا 
آخــى النبــيُّ صــىل اهلل عليــه وســلم بــن ســلامَن وأب 
الــدرداِء، فــزار ســلامُن أبــا الــدرداِء، فــرأى أمَّ الــدرداِء 

لــًة، فقــال هلــا: مــا شــأُنِك ؟ قالــت: َأُخــوَك  متبذِّ
أبــو الــدرداِء ليــس لــه حاجــٌة يف الدنيــا، فجــاء 
ــإين  ــال: ُكْل ف ــا، فق ــه طعاًم ــع ل ــدرداِء، فصن ــو ال أب
ــأكل،  ــأكَل، ف ــى ت ــآِكٍل حت ــا ب ــا أن ــال: م ــٌم، ق صائ
ــال:  ــوُم، فق ــدرداِء يق ــو ال ــب أب ــُل ذه ــام كان اللي فل
ــام كان  ــْم، فل ــال: َن ــوُم، فق ــب يق ــم ذه ــام، ث ــْم، فن َن
ــا،  َي ــال: فَصلَّ ــِم اآلَن، ق ــلامُن: ُق ــال س ــِل، ق ــُر اللي آِخ
ــا، ولنفِســك  ــَك عليــك حقًّ ــه ســلامُن: إن لربِّ فقــال ل
ــا، فَأْعــِط كلَّ  ــا، وألهِلــك عليــك حقًّ عليــك حقًّ
ــلم  ــه وس ــىل اهلل علي ــيَّ ص ــى النب ــه، فأت ــقٍّ حقَّ ِذي ح
فذكــر ذلــك لــه، فقــال النبــيُّ صــىل اهلل عليــه وســلم: 
ــم  ــاري، ج:7، ص:136، رق ــلامن« )البخ ــَدق س »َص

احلديــث6139(.
وإباحــة التجمــل تقتــيض أن يكــون بوســائل مباحة 
وال تتعــارض مــع الــرشع اإلســالمي، لــذا كان النبــي 
صــىل اهلل عليــه وســلم يوجــه نســاء املؤمنــن ويبــن ما 
هــو مبــاح ومــا هــو حمــرم يف هــذا اجلانــب وحيتســب 
عــىل مــن خيالــف، ويراقــب أمتــه يف ذلــك لتوجيههــا 
الوجهــة اإلســالمية الصحيحــة؛ فعــن ســهل بــن 
معــاذ بــن أنــس عــن أبيــه، أنــه ســمع أم الــدرداء رىض 
ِم َفَلِقَينـِـي َرُســوُل  ــامَّ اهلل عنهــا تقــول: َخَرْجــُت ِمــَن احْلَ
ــا ُأمَّ  ــَن َي ــْن َأْي ــاَل:  »ِم ــلم، َفَق ــه وس ــىل اهلل علي اهللِ  ص
ــِذي  ــاَل: » َوالَّ ِم، َفَق ــامَّ ــَن احْلَ ــْت:  ِم ْرَداِء؟«، َقاَل ــدَّ ال
ــا يِف َغــْرِ َبْيــِت  َنْفــِي بَِيــِدِه، َمــا ِمــِن اْمــَرَأٍة َتَضــُع ثَِياهَبَ
ــا  ــْرٍ َبْيَنَه ــٌة ُكلَّ ِس ــَي َهاتَِك ــا إاِلَّ َوِه َهاهِتَ ــْن ُأمَّ ــٍد ِم َأَح
ــِن « )املســند، ج:44، ص:587، رقــم  مْحَ َوَبــْنَ الرَّ
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ــاين(. ــه األلب ــث 27038، وصحح احلدي
ــن  ــس هل ــاء فلي ــا النس ــة: فأم ــن قدام ــال اب     ق
ــن:  ــذر م ــر إال لع ــن الس ــا م ــا ذكرن ــع م ــه م دخول
ــل  ــة إىل الغس ــرض، أو حاج ــاس، أو م ــض، أو نف حي
وال يمكنهــا أن تغتســل يف بيتهــا لتعــذر ذلــك عليهــا، 
أو خوفهــا مــن مــرض، أو رضر، فيبــاح هلــا ذلــك إذا 
غضــت برهــا، وســرت عورهتــا. وأمــا مــع عــدم 
ــه  ــي اهلل علي ــول اهلل ص ــا روي أن رس ــال، مل ــذر ف الع
ــا َســُتْفَتُح َلُكــْم َأْرُض اْلَعَجــِم،  َ وســلم قــال: » إهِنَّ
ــاَل  ــاُت، َف َم امَّ ــا احْلَ ــاُل هَلَ ــا ُيَق ــا ُبُيوًت ــَتِجُدوَن ِفيَه َوَس
ــاَء إاِلَّ  ــا النَِّس ُزِر، َواْمَنُعوَه ــاأْلُ ــاُل إاِلَّ بِ َج ــا الرِّ َه َيْدُخَلنَّ
َمِريَضــًة َأْو ُنَفَســاَء«- )أبــو داود، ج:4،  ص:39، رقــم 
ــف(،  ــث ضعي ــاين: حدي ــال األلب ــث 4011، ق احلدي

1388هـــ، ج:1، ص:170(. ــي،  )املغن
وعــن عائشــة رىض اهلل عنهــا قالــت: أومــأت امرأٌة 
مــن وراء ســر بيدهــا كتــاٌب إىل رســول اهللَّ صــىل اهلل 
ــلم  ــه وس ــىل اهلل علي ــيُّ ص ب ــَض النَّ ــلم فقب ــه وس علي
ــَرَأٍة؟  ــُد اْم ــٍل َأْم َي ــُد َرُج ــا َأْدِري َأَي ــاَل : »َم ــَدُه فق ي
ِت  ْ ــرَّ ــَرَأًة َلَغ ــِت اْم ــْو ُكْن ــاَل : َل ــَرَأٌة . َق ــْل اْم ــْت : َب َقاَل
ــاِء« )أبــو داود، ج:4، ص:77،  نَّ َأْظَفــاَرِك - َيْعنـِـي بِاحْلِ

ــاين(. ــنه األلب ــث4166، حس ــم احلدي رق
وكان للصحابــة دور يف الرقابــة عــىل هــذا اجلانــب 
وحيتســبون عــىل مــن يتجــاوز حــدود الــرشع يف 
ــه اهلل – يف  ــي – رمح ــام القرطب ــر اإلم ــد ذك ــك؛ فق ذل
ــراِح:  ــن اجل ــدة ب ــر ؓ إىِل َأب عبي ــب عم ــره: )وكت تفس
ــات  ــن احلامم ــة َيْدُخل م ــل الذِّ ــاء أه ــي َأن نس ــه بلغن أن

مــع نســاء املســلمن، فامنــع مــن ذلــك، وحــل دونــه، 
ــال:  ــة املســلمة. ق ــة ُعري ــرى الذمي ــه ال جيــوز أن ت فإِن
فعنــد ذلــك قــام أبــو ُعبيــدة وابتهــل وقــال: َأيــام امــرأة 
ــد إاِلَّ َأن ُتبيــض  ــذر ال تري م مــن غــر ُع تدخــل احَلــامَّ
ــوه( ــض الوج ــوم تبي ــا ي د اهللَّ وجهه ــوَّ ــا فس وجهه

ــي ج:12، ص:233(. )القرطب
ــت:  ــا قال ــلمية رىض اهلل عنه ــبيعَة األس ــن ُس وع
ِمــن  نســوٌة  عنهــا  اهلل  رىض  عائشــة  عــىل   دَخــل 
ــن  ــا: ممَّ ــة رىض اهلل عنه ــْت عائش ــام، فقال ــل الش أه
؟ فقلــَن: ِمــن أهــل محــص،   فقالــت: صواِحــب  أنتــنَّ
ــُة رىض اهلل  ــت عائش ــم، فقال ــن: نع ــات؟!، فقل م احلامَّ
ــلم  ــه وس ــىل اهلل علي ــوَل اهلل ص ــمعُت رس ــا: س عنه
ــت  ــي«،   فقال تِ ــاِء ُأمَّ ــىَل نَِس ــَراٌم َع ُم َح ــامَّ ــول: »احَل يق
ــرشاب،  ــذا ال ــطهنَّ هب ــات أمش ــي بن ــن: ف ــرأٌة منه ام
قالــت: بــأيِّ الــرشاب؟ فقالــت: اخلمــر، فقالــت 
عائشــة رىض اهلل عنهــا: أفكنــِت طيِّبــة النفــس أن 
متتشــطي بــدِم خنزيــر؟!، قالــت: ال، قالــت: فإنَّــه مثله 
ــث7784،  ــم احلدي ــتدرك ج:4، ص:322، رق )املس

ــناد(.  ــح اإلس ــال صحي وق
فــال يكتفــى بإباحــة الطــرق والوســائل بــل جيــب 
ــه مــن أدوات ومــواد مباحــًا  أن يكــون مايســتخدم في

أيضــا.
ــىل  ــرد ع ــوب يف ال ــن أّم يعق ــاكان م ــك م وكذل
ذكــر  حــن  عنــه  اهلل  رىض  مســعود  بــن  عبــداهلل 
ــن  ــور م ــن أم ــلم ع ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص ــي النب هن
ذلــك  يف  متجــاوزات  النســاء  تفعلهــا  التجميــل 
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ــام رواه  ــه؛ في ــة علي ــة املغلظ ــن والعقوب ــارشع اهلل هل م
عبــد اهلل بــن مســعود  ريض اهلل عنــه قــال: »لعــن 
ــات،  ــات ،والنامصـــــ ــامت، واملستوشمـ اهلل الواش
،املغــرات  للحســن  واملتفلجــات  واملتنمصــات، 
ــد  ــي أس ــن بن ــرأة م ــك ام ــغ ذل ــال: فبل ــق اهلل. ق خل
يقــــــــال هلــا أم يعقــوب-  وكانــت تقــرأ القــرآن - 
فأتتــه فقالــت: مــا حديــث بلغنــي عنــك أنــك لعنــت 
الواشامت،واملستوشــامت، واملتنمصــات، واملتفلجــات 
للحســن، املغــرات خلــق اهلل. فقــال عبــداهلل: ومــا يل 
ال ألعــن مــن لعــن رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم 
ــا  ــرأت م ــد ق ــرأة لق ــت امل ــاب اهلل، فقال ــو يف كت وه
بــن لوحــي املصحــف فــام وجدتــه فقــال لئــن كنــت 
قرأتيــه لقــد وجدتيــه قــال اهلل عــز وجــل: }َوَمــا آَتاُكــُم 
ــوا  ُق ــوا ۚ َواتَّ ــُه َفانَتُه ــْم َعْن اُك ــا هَنَ ــُذوُه َوَم ــوُل َفُخ ُس الرَّ
يُد اْلِعَقــاِب{ )احلــرش: 7(.  فقالــت  َ َشــدِ َ إِنَّ اهللَّ اهللَّ
ــك اآلن.  ــىل امرأت ــذا ع ــن ه ــيئا م ــإين أرى ش ــرأة ف امل
ــرأة  ــىل ام ــت ع ــال: فدخل ــري. ق ــي فانظ ــال: اذهب ق
ــا  ــت: م ــه فقال ــاءت إلي ــيئا. فج ــر ش ــم ت ــد اهلل فل عب
ــو كان ذلــك مل نجامعهــا«  رأيــت شــيئا. فقــال: أمــا ل
)البخــاري ج:6، ص:69، رقــم احلديــث 4886(.
ــىل  ــد ع ــه أك ــعود  ريض اهلل عن ــن مس ــداهلل ب فعب
ــم  ــن بالوش ــن التزي ــرشع ع ــي ال ــلمن هن ــاء املس نس
ــل  ــه قب ــد هنــى أهــل بيت ــج، وكان ق والنمــص والتفلي
ــول  ــة يف أن يق ــه الثق ــذا كان لدي ــد؛ وهل ــذا التأكي ه
ــي  ــر اهلل: )اذهب ــة أم ــم بمخالف ــي اهتمته ــرأة الت للم
ــادت  ــيئا وع ــا ش ــن حاجته ــد م ــم جت ــري(، فل فانظ

ــك. ــه بذل ــت ل ــه واعرف إلي
فهــذه الشــواهد تــدل عــىل متابعــة النبــي صــىل اهلل 
عليــه وســلم ألمــور الزينــة وتســيرها وفقــًا لــرشع اهلل 
ــك  ــه يف ذل ــة ب ــداء الصحاب ــك اقت ــل، وكذل ــز وج ع
ــدل  ــا ي ــل مم ــن والتجمي ــور التزي ــىل أم ــم ع ورقابته

ــة عــىل التزيــن النســائي. ــة الرقاب عــىل مرشوعي

 البحث الرابع
جهات وإجراءات الرقابة عى الشاغل النسائية يف 

الملكة العربية السعودية
ــرار  ــة الســعودية عــىل إق حرصــت اململكــة العربي
ــات و  ــة املخالف ــع كاف ــي تتاب ــة الت ــن األنظم ــدد م ع
ــات. ــع القطاع ــل يف مجي ــار العم ــة مس ــن صح تضم

ويف جمــال الرقابــة عــىل املشــاغل النســائية تكاتفــت 
عــدة جهــات ملتابعــة العمــل يف هــذا املجــال وحماســبة 
املخالفــن فيــه، منهــا: وزارة الداخليــة ممثلــة يف الدفــاع 
املــدين، وكذلــك وزارة العمــل، والرئاســة العامــة 
هليئــة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر، إىل 
ــيق  ــة، بالتنس ــة والقروي ــؤون البلدي ــب وزارة الش جان
ــط  ــة، لضب ــات كل جه ــًا الختصاص ــا، وفق ــام بينه في
عمــوم املخالفــات املوجــودة يف املشــاغل النســائية 
وأنظمــة  الســالمة  الرشعيــة والصحيــة ووســائل 
اإلجــراءات  واختــاذ  فيهــا،  والتحقيــق  العمــل، 
النظاميــة بشــأهنا، كــام توفــر كل مــن هــذه القطاعــات 
ــة  ــة، للمشــاركة يف أعــامل الرقاب كــوادر نســائية مؤهل

ــالت. ــذه املح ــىل ه ع
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ــذي  ــي - وال ــب الصح ــة يف اجلان ــص بالرقاب وختت
وزارة   - األكــر  اجلانــب  فيــه  املخالفــات  متثــل 
ــذاء  ــة للغ ــة العام ــة، واهليئ ــة والقروي ــؤون البلدي الش
والــدواء، ومجعيــة محايــة املســتهلك؛ ويمكــن توضيــح 

ــايل: ــو الت ــىل النح ــك ع ذل
وزارة الشؤون البلدية والقروية:  - 1

ــة بــدور  ــة والقروي تضطلــع وزارة الشــؤون البلدي
هــام ورئيــس يف الرقابــة عــىل املشــاغل النســائية، 
ــة يف اإلدارة  ــاض ممثل ــة الري ــة منطق ــوم أمان ــث تق حي
العامــة للخدمــات النســائية بعمــل جــوالت تفتيشــية 
بصفــة شــبه يوميــة عــىل املشــاغل النســائية مــن قبــل 
الطاقــم النســائي املؤهــل فيهــا، ملتابعــة ســر املشــاغل 
وفــق الضوابــط املنصــوص عليهــا وعــدم وجــود أي 
خمالفــة تؤثــر عــىل الصحــة العامــة، ويف حــال وجــود 
أي خمالفــات أو اإلخــالل بــام تقــيض بــه البلديــة مــن 
ضوابــط تقــوم األمانــة بتطبيــق مــاورد يف الئحــة 
الغرامــات واجلــزاءات ويلــزم املشــغل بتصحيــح 

ــة. ــع الغرام ــع دف ــع م الوض
ــال  ــتمرارية إرس ــىل اس ــة ع ــرص البلدي ــك حت لذل
مندوبــات لتفحــص هــذه املــواد، ويف حالــة اكتشــاف 
املســتحرضات  يف  ســواء  تالعــب  أو  غــش  أي 
املســتخدمة أو شــهادات العامــالت أو الصحة بشــكل 
عــام يف املشــغل وحتــرر تقاريــر عنهــا وترفعها لــإدارة 
ــات  ــاع عقوب ــؤولية إيق ــوىل مس ــي تت ــؤولة والت املس

ــة. ــاغل املخالف ــك املش ــىل تل ــة ع ــات مالي وغرام
وتــم وضــع آليــة حمــددة لعمــل املشــاغل النســائية 

مســتمدة أنظمتهــا مــن الئحــة وزارة الشــؤون البلديــة 
والقرويــة واالشــراطات اخلاصــة باملشــاغل النســائية 
وإجــراءات العمــل فيهــا لضــامن ســالمة املســتفيدات 

منهــا.
ومــن خــالل هــذه املتابعــات واجلــوالت الرقابيــة 
ــات يف أنحــاء اململكــة لوحــظ  ــي تقــوم هبــا البلدي الت
أن أكثــر املخالفــات التــي تــم رصدهــا عــىل املنشــآت 
ــة  ــتحرضات منتهي ــواد ومس ــود م ــي: وج ــائية ه النس
ــن  ــىل م ــرًا ع ــرًا كب ــكل خط ــذا يش ــة وه الصالحي
ــة  ــة الثاني ــأيت باملرتب ــاغل، وي ــذه املش ــع ه ــن م يتعامل
عامــالت  عــدم محــل  املخالفــات  عــىل مســتوى 
املشــاغل لشــهادات صحيــة وهــذا الشــك يؤثــر تأثرًا 
ــراض  ــل أم ــببا يف نق ــون س ــن ويك ــىل أدائه ــلبيا ع س
ــر يف  ــادات املشــاغل. وكث وانتشــار العــدوى بــن مرت
األونــة األخــرة ممارســة املشــاغل للعالجــات الطبيــة 
ــن  ــزر وحق ــزة اللي ــتخدام أجه ــل اس ــة مث التخصصي
ــه تأثــرات  البوتكــس والفيلــر بــدون ترخيــص ممــا ل

ــاء. ــىل النس ــرة ع خط
وبكثــرة  لوحــظ  املخالفــات  هــذه  إىل  إضافــة 
ــج  ــتخدام وتروي ــاغل إىل اس ــالت يف املش ــوء العام جل
اخللطــات واملســاحيق املصنعــة حمليــا، والتــي ال حتمــل 
ــون  ــا تك ــدة، وبعضه ــة أو معتم ــهادات صحي أي ش
ــر  ــكل كب ــة وبش ــه مرتفع ــة في ــواد الكياموي ــب امل نس

ــة.  ــه وخيم ــتكون نتائج ــع س ــذا بالطب وه
وقــد أصــدرت وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، 
ــن  ــاط التزي ــة نش ــط ممارس ــة لضواب ــد التنفيذي القواع
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النســائي يف مجيــع مناطــق اململكــة، وأكــدت الــوزارة 
عــىل مجيــع املراقبــن يف األمانــات والبلديــات برضورة 
ــص  ــد الرخي ــد عن ــذه القواع ــق ه ــن تطبي ــد م التأك
وأوضحــت  النســائي.  التزيــن  نشــاط  بمزاولــة 
الــوزارة أن القواعــد التنفيذيــة لضوابــط ممارســة 
ــاط  ــق االنضب ــدف لتحقي ــائي هت ــن النس ــاط التزي نش
ــر  ــامن توف ــطة وض ــن األنش ــة م ــذه النوعي ــالزم هل ال
كافــة اشــراطات الســالمة يف جمــال التزيــن النســائي 
ــعودي.  ــع الس ــالق املجتم ــد وأخ ــزام بتقالي ــع االلت م
وتتضمــن قواعــد ممارســة النشــاط أن يكــون العمــل 
ــص  ــل املرخ ــل املح ــائي داخ ــن النس ــال التزي يف جم
لــه بذلــك دون اســتخدامه يف ممارســة أي أنشــطة 
أخــرى، عــىل أن حتصــل العامــالت يف جمــال التزيــن 
النســائي عــىل شــهادات صحيــة مــن األمانــات 
والبلديــات تثبــت ســالمتهن مــن األمــراض املعديــة، 
ــاحيق  ــع املس ــون مجي ــىل أن تك ــد ع ــص القواع ــام تن ك
ومــواد التجميــل املســتخدمة يف التزيــن متوافقــة 
ــدواء، وأن  ــة العامــة للغــذاء وال مــع مواصفــات اهليئ
ــة األدوات  ــدة لكاف ــم معتم ــزة تعقي ــر أجه ــم توف يت
ــد  ــددت القواع ــائي. وش ــن النس ــتخدمة يف التزي املس
ــائي أي  ــن النس ــالت التزي ــتخدام حم ــدم اس ــىل ع ع
ــة  ــل أو إزال ــات جتمي ــراء عملي ــة أو إج ــزة طبي أجه
الشــعر بواســطة الليــزر. وتقــوم وزارة الداخليــة ممثلــة 
ــة  ــة والقروي ــؤون البلدي ــدين ووزارة الش ــاع امل يف الدف
األمــر  هليئــة  العامــة  والرئاســة  العمــل  ووزارة 
ــا  ــام بينه ــيق في ــر بالتنس ــن املنك ــي ع ــروف والنه باملع

ــن  ــالت التزي ــة حم ــية ملتابع ــوالت تفتيش ــام بج للقي
النســائي وفقــًا الختصاصــات كل جهــة وضبــط 
أي خمالفــات والتحقيــق فيهــا واختــاذ اإلجــراءات 
ــذه  ــن ه ــة م ــىل كل جه ــام أن ع ــأهنا، ك ــة بش النظامي
اجلهــات توفــر الكــوادر النســائية املؤهلــة للمشــاركة 
ــائي  ــن النس ــالت التزي ــىل حم ــش ع ــامل التفتي يف أع
ــىل  ــا ع ــات هل ــن أي مالحظ ــل ع ــالغ وزارة العم وإب
تشــغيل النســاء كأجــرات يف هــذه املحــالت، يف حــن 
تتــوىل األمانــات والبلديــات إبــالغ املحــالت القائمــة 
ــح  ــائي لتصحي ــن النس ــاط التزي ــارس نش ــي مت والت
ال  مــدة  خــالل  القواعــد  هلــذه  وفقــًا  أوضاعهــا 
تتجــاوز ســنة مــن تاريــخ العمــل هبــا. )موقــع وزارة 
 ( https://www.momra.الشــؤون البلديــة والقرويــة
gov.sa/MediaCenter/News/Newsdetails.

أكــدت   (aspx?ID=1373&type=Newsوقــد 

ــاغل  ــزام املش ــوب الت ــىل وج ــا ع ــة يف نظامه البلدي
النســائية بضوابــط العمــل والبعــد عــن خمالفاتــه 
ــاوز،  ــن يتج ــىل م ــة ع ــاع العقوب ــىل إيق ــد ع والتأكي

ــط: ــذه الضواب ــن ه وم
أوًل: متكــن العامــات مــن الهنــة وســامتهن مــن 

األمــراض العديــة:
فقــد ورد يف املــادة السادســة مــن القواعــد التنفيذية 
ــادرة  ــائي الص ــن النس ــاط التزي ــة نش ــط ممارس لضواب
ــة  ــة )موقــع أمان ــة والقروي مــن وزارة الشــؤون البلدي

مدينــة الريــاض(:
أن ال يقــل ســنها عــن مخــس وعرشيــن ســنة، . 1
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ــوم  ــىل دبل ــة ع ــك احلاصل ــن ذل ــتثنى م وتس
التقنيــة  الكليــات  إحــدى  مــن  التجميــل 
للبنــات، التابعــة للمؤسســة العامــة للتدريــب 
الدبلــوم  يعــادل  مــا  أو  واملهنــي،  التقنــي 

معتمــدًا مــن املؤسســة.
أن حتصــل عــىل شــهادة صحيــة مــن األمانــة/ . 2

األمــراض  مــن  ســالمتها  تثبــت  البلديــة 
ــة. املعدي

ــارشة . 3 ــن مب ــاليت يتول ــالت ال ــون العام أن تك
العمــل يف املحــل مــن غــر الســعوديات مــن 
ذوات اخلــرة أو لدهيــن شــهادات يف هــذا 

ــاط. النش
ــارشن . 4 ــاليت يب ــالت ال ــدى العام ــون ل أن يك

ــة. ــذه املهن ــة ه ــهادة بمامرس ــرشة ش ــف الب تنظي

يف  الســتخدمة  والــواد  األدوات  جــودة  ثانيــًا: 
لتجميــل: ا

فقــد ورد يف املــادة الثامنــة مــن القواعــد التنفيذيــة 
ــادرة  ــائي الص ــن النس ــاط التزي ــة نش ــط ممارس لضواب

ــة: ــة والقروي ــؤون البلدي ــن وزارة الش م
التجميــل  وأدوات  املســاحيق  تكــون  أن   .2
مــع  متوافقــة  التزيــن  يف  املســتخدمة 
والــدواء. للغــذاء  العامــة  اهليئــة  مواصفــات 

ثالثًا: توفر أجهزة تعقيم للمواد الستخدمة:
فقــد ورد يف املــادة الثامنــة مــن القواعــد التنفيذيــة 

ــادرة  ــائي الص ــن النس ــاط التزي ــة نش ــط ممارس لضواب
ــة: ــة والقروي ــؤون البلدي ــن وزارة الش م

توفــر أجهــزة تعقيــم معتمــدة مــن قبــل   - 3
ــتخدمة يف  ــأدوات املس ــاص ل ــة االختص جه

ــائي. ــن النس التزي
رابعــًا: عــدم إجــراء أي ممارســة طبيــة خــارج 
كإزالــة  النســائية،  الشــاغل  اختصاصــات  نطــاق 

الشــعر بالليــزر أو تقشــر البــرشة أو ماشــاهبها:
فقــد ورد يف املــادة اخلامســة مــن القواعــد التنفيذيــة 
ــادرة  ــائي الص ــن النس ــاط التزي ــة نش ــط ممارس لضواب

مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة:
عــىل املتقدمــة بعــد حصوهلــا عــىل الرخيــص 

ــي:  ــام ي ــزام ب االلت
ممارسة النشاط داخل املحل املرخص له.. 1
ــاط . 2 ــة أي نش ــل ملامرس ــتخدام املح ــدم اس ع

ــره.  غ
وورد يف املادة الثامنة منها:

إجــراء  أو  طبيــة  أجهــزة  اســتخدام  عــدم   .4
ــطة  ــعر بواس ــة الش ــل أو إزال ــات جتمي عملي

الليــزر.

خامســًا: عــدم اســتخدام أو بيــع أي منتــج جتميــي 
مغشــوش أو فاســد أو منتهــي الصاحيــة:

حيــث ورد يف املــادة احلاديــة والثالثــن مــن نظــام 
ــم  ــي رق ــوم ملك ــادر بمرس ــل الص ــات التجمي منتج

م/49 وتاريــخ 1436/6/18هـــ:
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يعــد خمالفــًا ألحــكام هــذا النظــام كل مــن ارتكــب 
أو رشع يف ارتــكاب فعــل أو أكثــر مــن األفعــال اآلتية:

خدع أو غش يف املنتج التجميي.. 1
ــد أو . 2 ــوش أو فاس ــي مغش ــج جتمي ــداول منت ت

ــة. ــه املدرج ــا لبيانات ــة  أو خمالف ــي الصالحي منته
اســتعامل معلومــات غــر صحيحــة للرويــج . 3

للمنتــج التجميــي، ســواء عليــه أو يف الدعايــة 
لــه.

ــة  ــات املغربي ــاج واحلامم ــود املس ــت وج ــام منع ك
يف املشــاغل النســائية، وأعطــت املشــاغل مهلــة بمــدة 
ســنة لتصحيــح األوضــاع وفــق القواعــد والضوابــط، 
ــن كل يف  ــاط التزي ــن نش ــة ع ــاط اخلياط ــل نش وفص

حمــل منفصــل.
ــة  ــة والقروي وقــد وضعــت وزارة الشــؤون البلدي
تفاصيــل العقوبــات لــكل املخالفــات الصحيــة التــي 

تقــع يف خمتلــف اجلهــات ومنهــا املشــاغل النســائية:
ــن . 1 ــس لدهي ــالت لي ــغيل عام ــة تش ــي حال فف

شــهادات صحيــة أو لدهيــن شــهادات صحية 
منتهيــة تغــرم اجلهــة 500 ريــال غـــرامة 
ــا  ــع إبعاده ــاملة م ــل عـ ــن كـ ــة ع مقطوعـ
عــن العمــل إىل حــن حصوهلــا عــىل شــهادة 
ــف  ــة تضاع ــرار املخالفـ ــد تك ــة. وعن صحي

ــة.  الغرام
ــن . 2 ــر عليه ــالت تظه ــود عام ــة وج ويف حال

ــور  ــروح أو بث ــن ج ــة أو هب ــراض مرضي أع
غـــرامة  ريــال   2000 إىل   1000 غرامــة 

مقطوعـــة عــن كل عاملــة، مــع إبعــاد العامالت 
املصـــابات حتــى يتــم شــفاؤهن. وعنــد تكـــرار 
املخالفـــة تضاعــف الغرامــة مــع إغــالق املحــل 

ــبوع.  ــاوز أس ــدة ال تتج مل
ــخصية . 3 ــة الش ــتوى النظاف ــدين مس ــة ت ويف حال

للعامــالت غرامــة مــن 300 إىل 500 ريــال 
غـــرامة مقطوعـــة عــن كل عاملــة. وعنــد تكرار 

ــة. ــف العقوب ــة تضاع املخالفـ
ــن 200 إىل . 4 ــة م ــوم، غرام ــل للن ــتخدام املح اس

ــة. ــة خمالف ــن كل عامل ــال ع 500 ري
عــدم ارتــداء الــزي غرامــة 100 ريــال عــن كل . 5

عاملــة خمالفــة. 
املســتخدمة . 6 واألدوات  الفــوط  نظافــة  عــدم 

ريــال.  200 إىل   100 مــن  غرامــة 
عــدم توفــر جهــاز تعقيــم غرامــة مــن 500 إىل . 7

ــال. 2000 ري
ــدف إىل  ــة هي ــة الصحي ــجاًل للرقاب ــت س ــام وضع ك
ــراطات  ــآت باالش ــاب املنش ــزام أصح ــن الت ــد م التأك
ــت  ــة حصل ــراطات عام ــت االش ــواًء كان ــة س الصحي
ــة  ــغيل ومزاول ــص التش ــىل ترخي ــا ع ــأة بمقتضاه املنش
للنظافــة  وقواعــد  خاصــة  اشــراطات  أو  العمــل، 
العامــة، أو خاصــة بالعاملــن مــن حيــث حصوهلــم 
ــة  ــم متابع ــول، ويت ــارية املفع ــة س ــهادات صحي ــىل ش ع
مــدى تنفيذهــم هلــذه االشــراطات وتطبيقهــا عــىل أرض 
ــن.    ــل املراقب ــن قب ــجل م ــذا الس ــه يف ه ــع، وإثبات الواق

https://www.alriyadh.gov.sa/ar/)
/municipality/conditionregul/Documents

.(pdf.سجل20%الرقابة20%الصحية
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ويتــم جتديــد الســجل مــع جتديــد الرخصــة، 
التلــف  مــن  عليــه  باحلفــاظ  املشــاغل  وتلتــزم 
ــم  ــال ت ــة يف ح ــة املالي ــرض للغرام ــاع، وتتع والضي
ــزاءات  ــة اجل ــا لالئح ــه طبق ــف في ــر أو التحري التغي
ــد  ــن عن ــرازه للمختص ــزم بإب ــام تلت ــات. ك والغرام

 ونظــرًا لتعــدد طــرق الغــش يف املســتحرضات 
والدقــة يف نســخ املعلومــات للمنتــج األصــي وتثبيتهــا 
ــل  ــة لتأهي ــعت األمان ــرة س ــي الظاه ــد وتف يف املقل
موظفاهتــا للتعــرف عليهــا واكتشــافها ومتييــز األصــي 
مــن املقلــد، كــام أكــدت أن املفتشــات ســيتم تعيينهــن 
ــا مــن محلــة ختصــص الصيدلــة ملعرفــة حمتويــات  قريب

هــذه املنتجــات.

اهليئة العامة للغذاء والدواء:  - 2
أنشــأت اهليئــة العامــة للغــذاء والــدواء قســاًم 
املســتحرضات  بمراقبــة  يقــوم  بالتجميــل  خاصــًا 
ــل  ــرات لتحلي ــة وخمت ــدرة للمملك ــة املص التجميلي

قيامهــم بالرقابــة الصحيــة عــىل املشــغل.
عــدد  التــايل  اجلــدول  خــالل  مــن  ويتضــح 
اجلــوالت الرقابيــة التــي قــام هبــا قســم الرقابــة 
يف أمانــة مدينــة الريــاض واملخالفــات املضبوطــة 

املطبقــة: والعقوبــات 

املســتحرضات الــواردة. كــام أنشــأت إدارة متخصصــة 
معايــر  ووضــع  التجميليــة  املنتجــات  متابعــة  يف 

ــج. ــورة املنت خلط
وصــدر نظــام خــاص للمنتجــات التجميليــة 
ــه كل  ــزم في ــدواء يل ــذاء وال ــة للغ ــة العام ــذه اهليئ تنف
ــإدارج  ــة ب ــة إىل اململك ــات جتميلي ــل منتج ــن يدخ م
ــو  ــىل النح ــه ع ــاءت تفاصيل ــة؛ ج ــدى اهليئ ــج ل املنت

ــايل: الت
املــادة السادســة: الجيــوز اســتراد أو تــداول املنتــج 
ــة  ــدى اهليئ ــه ل ــد إدراج ــة إال بع ــي يف اململك التجمي
ــط  واحلصــول منهــا عــىل شــهادة إدراج وفــق الضواب

ــة. ــا الالئح ــي حتدده ــرشوط الت وال

سنة 1438هـسنة 1437هـسنة 1436هـ
231051751018956الزيارات

432651685412إشعار مراجعة
248477434إشعار إغالق

956841379إشعار ضبط و مصادرة وإتالف
1095592206922013848316الغرامات

174187275جوالت الطوارئ

 جدول )1)

الجوالت الرقابية التي قام بها قسم الرقابة في أمانة الرياض والمخالفات والعقوبات 
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املادة التاسعة: يكون املدرج مسؤواًل عن اآليت:
مأمونية املنتج التجميي.. 1
رضر . 2 أي  التجميــي  املنتــج  يســبب  أال 

ــة  ــروف العادي ــت الظ ــتخدم حت ــة املس بصح
ــتخدام  ــادات االس ــًا إلرش ــتخدام وفق لالس
والتخلــص منــه املوضحــة يف بيانــات امللصــق 

التعريفــي للمنتــج.
ــج  ــوي كل منت ــب أن حيت ــرش: جي ــة ع ــادة احلادي امل
ــا  ــًا مل ــي وفق ــق تعريف ــات أو ملص ــىل بيان ــي ع جتمي

ــة. ــدده الالئح حت
ــي  ــج جتمي ــوي كل منت ــب أن حيت 11-1 -ل( جي

ــة: ــات التالي ــىل البيان ع
ــة . 1 ــة التجاري ــم أو العالم ــج واالس ــم املنت اس

ــة  ــة املنتج ــه أو الرشك ــع وعنوان ــم املصن واس
ــا. وعنواهن

صالحية املنتج.. 2
ــن أن . 3 ــة يتع ــات خاص ــرات أو تنبيه أي حتذي

ــات  ــتخدام، وأي معلوم ــد االس ــظ عن تالح
حتذيريــة خاصــة عــن املنتــج لالســتخدام 

ــي. املهن
وظيفــة املنتــج وطريقــة اســتخدامه مــامل يكــن . 4

ذلــك واضحــًا مــن أســلوب تقديمــه.
قائمة مكونات املنتج.. 5
تاريخ اإلنتاج ورقم التشغيلة، أو أحدمها.. 6

احلجم أو الوزن الصايف للمنتج.. 7
بلد املنشأ.. 8
تعليامت ختزين املنتج.. 9

 أي بيانات أخرى حتددها اهليئة.. 10
 2 -ل( حتــدد اهليئــة البيانــات الــالزم كتابتهــا . 11

باللغــة العربيــة عــىل املنتــج.
وإنفــاذًا لــدور اهليئــة العامــة للغــذاء والــدواء 
الرقــاب وضــامن جــودة منتجــات التجميــل املســتهلكة 
يف اململكــة، يقــوم قطــاع الــدواء باهليئــة متمثــاًل بــإدارة 
ــات  ــن منتج ــد م ــل العدي ــل بتحلي ــات التجمي منتج
التجميــل املتنوعــة دوريــًا هبــدف الوقــوف عــىل 
مأمونيتهــا ومطابقتهــا للمواصفــات الفنيــة املنصــوص 
ــرات  ــن التحذي ــد م ــة العدي ــدر اهليئ ــام تص ــا، ك عليه
منتجــات  مســتهلكي  توعيــة  هبــدف  والتقاريــر 
ــة إىل  ــا اإللكروني ــىل صفحاهت ــا ع ــل ونرشه التجمي
والوســائل  املحليــة  الصحــف  يف  نرشهــا  جانــب 
https://www. ــة ــة األخــرى. )موقــع اهليئ اإلعالمي
sfda.gov.sa/ar/cosmetic/Pages/Warnings.

.)aspx

باملخالفــات قائمــة  نــرشت  ذلــك  إىل   إضافــة 
ــا (موقــع الهيئــة ــن يرتكبه ــىل م ــة ع ــات املطبق  والعقوب

file:///C:/Users/A/Downloads/irregularities 

schedule%20.pdf).

ومنها: 
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المدرج/ المخالفـــــــة
المستورد

المصنع 
المحلي

مستودع 
توزيع

منفذ بيع 
بالتجزئة

1000 لاير15000لاير30000لاير30000 لايرتداول منتج غير مدرج
--50000لاير50000 لايرتداول منتج غير آمن الحتوائه على مادة محظورة
تداول منتج غير آمن الحتوائه على مادة مقيدة 

--50000لاير50000 لايرمخالفة لشروط تقييدها

تداول منتج غير آمن لعدم احتوائه على 
--20000لاير20000 لايرالتحذيرات الالزمة

تداول منتج غير آمن لعدم كتابة كامل البيانات على 
--5000 لاير5000 لايرالعبوة حسب اشتراطات الملصق التعريفي

50000 لايرتداول منتج غير آمن ألسباب أخرى
الحد األدنى

50000لاير
1000 لاير25000لايرالحد األدنى

-15000لاير30000لاير30000 لايرعدم توثيق بيع المنتج التجميلي بالجملة
تداول منتج تجميلي أعلنت الهيئة إلغاءه أو حظره 

1000 لاير25000لاير50000لاير50000 لايرأو سحبه أو استدعاءه أو تعليق تداوله

20000 لايرتغيير محتوى المنتج
الحد األدنى

20000لاير
الحد األدنى

10000لاير
الحد األدنى

2000 لاير
الحد األدنى

20000لايرتغيير هوية المنتج
الحد األدنى

20000لاير
الحد األدنى

10000لاير
الحد األدنى

2000لاير
الحد األدنى

20000لايرتغيير مصدر المنتج
الحد األدنى

20000لاير
الحد األدنى

10000لاير
الحد األدنى

2000 لاير
الحد األدنى

50000 لايرتداول منتج فاسد
الحد األدنى

50000لاير
الحد األدنى

10000لاير
الحد األدنى

1000 لاير
الحد األدنى

50000لايرتداول منتج مغشوش
الحد األدنى

50000لاير
الحد األدنى

10000لاير
الحد األدنى

1000 لاير
الحد األدنى

استيراد أو صنع أو طبع أو حيازة أو بيع أوعرض 
عبوات أو أغلفة لمنتج تجميلي معين بقصد الغش

50000 لاير
الحد األدنى

50000لاير
الحد األدنى

10000لاير
الحد األدنى

5000 لاير
الحد األدنى

تقديم معلومات غير صحيحة متعلقة بالمنتج 
--30000لاير30000لايرالتجميلي

1000لاير25000لاير50000لاير50000لايرتداول منتج منتهي الصالحية

50000لايراإلعالن والترويج عن منتج تجميلي غير مدرج
الحد األدنى

50000لاير
الحد األدنى

25000لاير
الحد األدنى

3000 لاير
الحد األدنى

اإلعالن والترويج عن منتج تجميلي مخالف 
لضوابط وشروط الدعاية واإلعالن

25000لاير
الحد األدنى

25000لاير
الحد األدنى

12500لاير
الحد األدنى

1000 لاير
الحد األدنى

 جدول )2)

قائمة المخالفات التي أصدرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء فيما يخّص  منتجات التجميل
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للرقابــة  الوطنــي  )املختــر  اهليئــة  وأنشــأت 
ــر  ــد املخت ــل(، وُيع ــات التجمي ــدواء ومنتج ــىل ال ع
املســتحرضات  حيلــل  الــذي  الوحيــد  احلكومــي 
الدوائيــة ومســتحرضات التجميــل، وأحــد املخترات 
ــج  ــس اخللي ــا دول جمل ــد عليه ــي تعتم ــة الت املرجعي
العــرب لتقييــم جــودة األدويــة يف مرحلــة التســجيل. 
ــة ســنويًا، حُتلــل بواســطة  ويســتقبل نحــو 5000 عين
أحــدث األجهــزة، ويديرهــا أكّفــاء مــن خمتلــف 

التخصصــات الطبيــة والعلميــة والبيطريــة.
https://www.sfda.gov.sa/ar/ اهليئــة  )موقــع 

news/Pages/h27-12-2017a5.aspx)

ومــن اجلانــب التثقيفــي للمجتمــع عامــة وللنســاء 
ــرق  ــوي ط ــًا حي ــة كتيب ــدرت اهليئ ــاص أص ــكل خ بش
ــم  ــون لدهي ــى يك ــل حت ــات التجمي ــش يف منتج الغ
وعــي كاف هبــا ومعرفــة ذاتيــة بتلــك الوســائل؛ 
ــة أو مــواد الينبغــي تواجدهــا  ــواد كيميائي ــة م كإضاف
ــن أرضار،  ــببه م ــد تس ــا ق ــل مل ــات التجمي يف منتج
كــام أن الغــش قــد يكــون بإضافــة إدعــاءات طبيــة أو 
إدعــاءات جتميليــة مبالــغ فيهــا عــىل امللصــق اخلارجي 
ــن  ــن م ــدد ممك ــر ع ــذب أك ــي جل ــج التجمي للمنت
 (file:///C:/Users/A/Downloads/ املســتهلكن، 

tajmil.pdf)

املنتجــات  مــن  نــامذج  الكتيــب  وضمنــت 
ــش يف  ــا: الغ ــش منه ــا الغ ــر فيه ــي يكث ــة الت التجميلي
منتجــات تبييــض البــرشة والتــي القــت رواجــًا بــن 
املســتهلك رغــم خطورهتــا حيــث تتســبب يف أمــراض 

ــد. ــد واجلل ــكىل والكب ــة لل ــرة خاص خط
كــام قامــت اهليئــة بتدريــب موظفــات البلديــة عــىل 
ــش  ــرق الغ ــة وط ــواد التجميلي ــراطات امل ــة اش معرف
يف املنتجــات واملســتحرضات التجميليــة، وتتلقــى 

ــة. ــة دائم ــاراهتن بصف استفس
كــام تتعــاون مــع البلديــة يف حتليــل املســتحرضات 
التــي ترســل هلــم مــن قبلهــا والتــي التكــون واضحــة 
املحتــوى أو املصــدر. وتتواصــل معهــا بصفة مســتمرة 
لتحديــد أكثــر املــدن واملنافــذ خطــورة لتكثيــف 

ــا. ــا ومتابعته ــة عليه الرقاب
اهليئــة بــرشاء عينــات مــن مــواد  كــام تقــوم 
ــم  ــك يت ــد ذل ــائية وبع ــاغل النس ــن املش ــل م التجمي
لالســتخدام  صالحيتهــا  مــن  والتأكــد  فحصهــا 
ــا  ــدم صالحيته ــال ع ــا، ويف ح ــدة هل ــراض املع لأغ

يتــم مصادرهتــا ومعاقبــة اجلهــة املســؤولة. 
واشــرطت عــىل أي مــورد ملنتــج جتميــي أن يــدرج 
ــج  ــر ملنت ــة وعــىل كل مش ــدى اهليئ ــج ويســجله ل املنت
أن يتأكــد أنــه مــدرج لــدى اهليئــة وحيتفــظ بإيصــاالت 
ــن أي  ــؤوليته م ــي مس ــى خي ــه حت ــن بائع ــرشاء م ال

ــه. رضر يرتــب علي
لتلقــي  جمانيــا  رقــام  اهليئــة  خصصــت  وقــد 
البالغــات عــىل املخالفــات ويتــم التعامــل معهــا 

.)19999( وهــو  عاجلــة  بصفــة 
مجعية محاية الستهلك:  - 3

ــتهلك  ــؤون املس ــة بش ــة إىل العناي ــدف اجلمعي هت
ــاع  ــه والدف ــىل حقوق ــة ع ــه واملحافظ ــة مصاحل ورعاي
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العامــة  اجلهــات  لــدى  قضايــاه  وتبنــي  عنهــا، 
واخلاصــة، ومحايتــه مــن مجيــع أنــواع الغــش والتقليــد 
واالحتيــال واخلــداع والتدليــس يف مجيــع الســلع 
ونــرش  أســعارمها،  رفــع  يف  واملبالغــة  واخلدمــات 
الوعــي االســتهالكي لــدى املســتهلك، وتبصــره 
https:// ــة بســبل ترشــيد االســتهالك. )نظــام اجلمعي

cpa.org.sa/?page_id=26)

ــف  ــة يف خمتل ــالت توعوي ــة بحم ــوم اجلمعي وتق
املجــاالت لتوعيــة املواطنــن جتــاه التعامــل مــع خمتلف 
اجلهــات اخلدميــة، وتوضــح ماجيــب عليــه احلــذر منــه 

ــي تقدمهــا. ــواد الت ــد اســتخدام امل عن
ــة  ــة محاي ــذرت مجعي ــا )ح ــة هل ــلة توعوي ويف سلس
ــدوى  ــال الع ــر انتق ــن خماط ــيدات م ــتهلك الس املس
ــث  ــائية. حي ــاغل النس ــل واملش ــات التجمي يف صالون
أشــارت إىل أن املامرســات غــر اآلمنــة يف إجــراء 
عمليــات تنظيــف اليديــن والقدمــن ووضع مســاحيق 
ــام يف  ــة، ب ــا معدي ــل أمراض ــن أن تنق ــل يمك التجمي
ــية  ــد الفروس ــراض الكب ــرة كأم ــا خط ــك أمراض ذل
والتــي يمكــن أن تنتقــل عــر اســتخدام األدوات 
ــيدات  ــتخدام الس ــىل رضورة اس ــدت ع ــة. وأك امللوث
ــة  ــتحرضات اخلاص ــف واملس ــة والتنظي ألدوات العناي
هبــن، وعــدم مشــاركة اآلخريــن فيهــا مطلقــا(. )موقع 

https://cpa.org.sa/?news=4210) اجلمعيــة 
ــوم  ــذي تق ــاب ال ــدور الرق ــبق ال ــا س ــح مم ويتض
ــائية  ــاغل النس ــىل املش ــتهلك ع ــة املس ــة محاي ــه مجعي ب
ــات  ــن ممارس ــا م ــدث داخله ــا حي ــىل م ــا ع واطالعه

ــاء. ــا النس ــذر منه ــي أن حُت ــة ينبغ خاطئ
ــارة  ــوزارة التج ــإن ل ــات ف ــذه اجله ــة إىل ه إضاف
ــىل  ــة ع ــة الصحي ــارة يف الرقاب ــودًا جب ــتثامر جه واالس
املســتحرضات التجميليــة حيــث تقــوم بجــوالت 
ــواق،  ــتودعات، واألس ــع واملس ــىل املصان ــة، ع رقابي
واملحــال التجاريــة، للتأكــد مــن نظاميــة أعامهلــا، وعدم 
ــتهلكن. ــىل املس ــل ع ــش، وحتاي ــات غ ــود ممارس وج

خامتة:
احلمــدهلل محــد الشــاكرين والصــالة والســالم عــىل 

ســيد املرســلن، أمــا بعــد:
أحــكام  يف  املوضوعــي  التطــواف  هــذا  فبعــد 
ــه  ــىل اهلل علي ــي ص ــاب النب ــائي واحتس ــن النس التزي
خــالل  ومــن  خمالفاتــه،  عــىل  وصحابتــه  وســلم 
ــة  ــائية يف اململك ــاغل النس ــىل املش ــة ع ــود الرقابي اجله
الفســاد  حجــم  لنــا  اتضــح  الســعودية  العربيــة 
ــرًا  ــكل خط ــه يش ــة وكون ــي الصحي ــق بالنواح املتعل
ــدد  ــاغل ع ــزا املش ــث غ ــتهلكن حي ــالمة املس ــىل س ع
ــًا  ــة يدوي ــدة واملصنع ــة املقل ــات التجميلي ــن املنتج م
واملغشوشــة إضافــة إىل وجــود ممارســات خاطئــة مــن 
ــدد  ــة وأرضت بع ــىل الصح ــرت ع ــالت أث ــل العام قب

ــاء . ــن النس ــر م كب
وقــد حلظنــا كثافــة الرقابــة ورصامــة اململكــة 
العربيــة  الســعودية يف التعامــل مــع هــذا الفســاد مــن 

ــالل: خ
ــراءات . 1 ــن إج ــة م ــة الدول ــه أنظم ــا تتضمن م
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ــال. ــذا املج ــف يف ه ــن خيال ــات مل وعقوب
ــرى . 2 ــرة وأخ ــن ف ــة ب ــات املالي ــادة الغرام زي

ــاغل  ــاب املش ــادي أصح ــة ومت ــرر املخالف لتك
ــا. ــائية فيه النس

األقســام . 3 قبــل  مــن  الدوريــة  الزيــارات 
النســائية يف وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة، 
واســتخدام اإلشــعارات عند الزيــارة، والتأكد 
ــذ الــرشوط  ــة املنشــأة بتنفي ــزام صاحب مــن الت
البيانــات  مــن ســالمة  والتأكــد  الصحيــة 
ــن  ــغل م ــو املش ــوات، وخل ــىل العب ــة ع املدون
يدويــًا  واملصنعــة  املقلــدة  املســتحرضات 
ــزاءات  ــق اجل ــتخدام وتطبي ــورة االس واملحظ
ــذه  ــن ه ــود أي م ــال وج ــات يف ح والغرام

املخالفــات.
ــًا . 4 ــات حرص ــي البالغ ــز لتلق ــص مراك ختصي

ــا.  ــن خدماهت ــتفيدين م ــىل رىض املس ــا ع منه
البلديــة  الشــؤون  وزارة  خصصــت  فقــد 
والقرويــة الرقــم 940 لتلقــي البالغــات، 
ــدواء  ــذاء وال ــة للغ ــة العام ــت اهليئ وخصص

.19999 الرقــم 
والــدواء . 5 للغــذاء  العامــة  اهليئــة  متابعــة 

عــن  املشــاغل  يف  التجميــل  ملســتحرضات 
وأخــرى  فــرة  بــن  منتــج  رشاء  طريــق 

صالحيتــه. مــن  للتأكــد  وفحصــه 
ــل يف . 6 ــتهلك الفاع ــة املس ــة محاي ــهام مجعي إس

التوعيــة والتحذيــر مــن الغــش يف املــواد التــي 

تســتخدم وتتــداول يف املشــاغل النســائية مــن 
ــددة. ــائل متع ــالل وس خ

توصيات:
زيــادة العقوبــات املطبقــة عــىل أصحــاب . 1

املخالفــة  حجــم  مــع  ليتناســب  املشــاغل 
وأثرهــا.

ــة . 2 ــات الرقاب ــاص يف جه ــم خ ــص قس ختصي
ــارات  ــف الزي ــاغل وتكثي ــىل املش ــة ع للرقاب
ــم. ــط ملخالفاهت ــد ضب ــاك مزي ــون هن ــى يك حت

توعيــة النســاء بمخالفــات املشــاغل الصحيــة . 3
وخطــورة املــواد املصنعــة فيهــا ، ودورهــن يف 

كشــفها والتبليــغ عنهــا.

ــالد  ــظ الب ــود وحيف ــذه اجله ــع هب ــأل اهلل أن ينف أس
ــاد.  والعب

الصادر والراجع:
أوًل: الراجع العربية

ابــن حجــر، أمحد بــن عــي العســقالين. )1407هـــ/1986م(. 
الريــان  البخــاري. دار  البــاري رشح صحيــح  فتــح 

ــراث.  لل
ابــن حجــر، أمحد بــن عــي العســقالين. )1415هـــ/1995م(. 
ــق:  ــق وتعلي ــة وحتقي ــة. دراس ــز الصحاب ــة يف متيي اإلصاب
ــد  ــي أمح ــيخ ع ــود والش ــد عبداملوج ــادل أمح ــيخ ع الش

ــة. ــب العلمي ــروت: دار الكت ــوض. ط.1، ب مع
ابــن حنبــل، أبــو عبــد اهلل أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هالل 
ــند.  ــيباين. )1421هـــ/2001م(. املس ــد الش ــن أس اب
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ــرون،  ــد وآخ ــادل مرش ــؤوط وع ــعيب األرن ــق: ش حتقي
ــي. ط.1،  ــن الرك ــن عبداملحس ــداهلل ب ــإرشاف د. عب ب

ــالة.  ــة الرس مؤسس
ــالة يف  ــداهلل. )1955م(. رس ــن عب ــد ب ــن عبدالرؤوف،أمح اب
ــال،  ــي بروفنس ــق: ليف ــب. حتقي ــبة واملحتس آداب احلس
الرشقيــة  الفرنــي لآلثــار  العلمــي  املعهــد  مطبعــة 

بالقاهــرة.
ــن  ــد ب ــن أمح ــداهلل ب ــن عب ــق الدي ــد موف ــو حمم ــة، أب ــن قدام اب
حممــد املقــديس. )1388هـــ/1968م(. املغنــي. مكتبــة 

ــرة.  القاه
ابــن كثــر، أبــو الفــداء إســامعيل بــن عمــر الدمشــقي. 
)1412هـــ /1991م(. البدايــة والنهاية.بــروت: مكتبة 

ــارف. املع
ــنن  ــي. س ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــد اهلل حمم ــو عب ــه، أب ــن ماج اب
ابــن ماجــه. حتقيــق: حممــد فــؤاد عبدالباقــي. دار إحيــاء 

ــة.  ــب العربي الكت
ــال  ــل مج ــي أبوالفض ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــور، حمم ــن منظ اب
الديــن األفريقــي. )2003م(. لســان العــرب. بــروت:  

ــادر. دار ص
أبــو داود، ســليامن بــن األشــعث السجســتاين.)ب.ت(. ســنن 
ــد.  ــد احلمي ــن عب ــي الدي ــد حمي ــق: حمم أب داود. حتقي

ــة. ــة العري ــروت: املكتب ــدا، ب صي
األلبــاين، حممــد نــارص الديــن. )1419هـــ/1998م(. صحيح 
ســنن أب داود. ط.1، الريــاض: مكتبــة املعــارف للنــرش 

والتوزيــع. 
األلبــاين، حممــد نــارص الديــن. )1419هـــ/1998م(. ضعيف 
ســنن أب داود. ط.1، الريــاض: مكتبــة املعــارف للنــرش 

والتوزيــع. .
األلباين، حممــــد نــارص الديــن. )1422هـ/2002م(. سلســلة 
ــا.  ــا وفوائده ــن فقهه ــة ويشء م ــث الصحيح األحادي

ــرش. . ــة والن ــارف للطباع ــة املع ــاض: مكتب ط.1، الري
ــامعيل. )1414هـــ/  ــن إس ــد ب ــداهلل حمم ــو عب ــاري، أب البخ
ــح البخــاري. طبعــة حمققــة عــىل عــدة  1994م(. صحي
ــا  ــق أصوهل ــي حق ــاري الت ــح الب ــخة فت ــن نس ــخ وع نس
ــاز. دار  ــن ب ــداهلل ب ــن عب ــز ب وأجازهــا الشــيخ عبدالعزي
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المكان ودالالته في شعر حافظ إبراهيم
مؤمنات أحمد الشامي
جامعة الحدود الشمالية

)قدم للنشر يف 1437/12/23 هـ، وقبل للنشر يف 1439/06/16هـ(

ملخـص : يتجـه البحـث إىل دراسـة املـكان ودالالته يف شـعر حافـظ إبراهيم، وذلـك ألنَّ املكان يتشـكل من ظـروف اجتامعية ونفسـية وبيئيـة تؤثر عىل 
ذات املبـدع والتـي تنعكـس بالـرورة يف إبداعـه األديب. والعالقـة بـن الشـعر واملـكان عالقة عميقـة اجلذور متشـعبة األبعـاد، ومن خالهلـا قد يصب 
الشـاعر عـىل املـكان طابعـًا خاصًا. وقد تناولت الدراسـة عند الشـاعر ثالثـة حماور، وهـي: أنواع األماكن يف شـعر حافـظ إبراهيم، منها: املـكان املفتوح 
واملـكان املغلـق واملـكان املعـادي واملـكان والصـورة الشـعرية واملـكان املحايد.كام تنـاول البحث أبعـاد املكان مـن خالل دراسـة البعد السـيايس والبعد 
النفـي والبعـد االجتامعـي، إضافة إىل دراسـة داللة املـكان ورمزيته، من حيث الداللـة الدينية والداللـة الطبيعية والداللـة اجلغرافية والداللـة التارخيية 

والداللـة الرمزية.
كلامت مفتاحية: املكان، األنواع، األبعاد، الداللة، الرمز.
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Place and its Denotations in the Poetry of Hafeth Ibrahim
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Abstract: This research explores the experience of the place and its denotations in the poetry of Hafeth Ibrahim. The 
place is made up of social, psychological and environmental circumstances which influence the personality of the creative 
poet and is inevitably reflected on his literary creativity. The relationship between poetry and place has a deep-rooted, 
multidimensional relationship through which the poet may make the place special. This study deals with three themes: 
First of all, the types of places in the poetry of Hafeth Ibrahim, including open place, the closed place, the hostile place, 
place and poetic image, and neutral place. Secondly, the various dimensions of the place through the study of political, 
psychological and social dimensions. Thirdly, the study analyzes the symbolism and denotations of place, in terms of 
religious significance as well as natural, geographical, historical and symbolic denotations.

Keywords: Place; Types; Dimensions; Denotations; Symbol.
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مقدمة:
عنـد  املـكان  دراسـة  إىل  البحـث  هـذا  يذهـب 
حافـظ إبراهيـم مـن خـالل جتربتـه اإلنسـانية التـي 
عكسـت الرؤيـة الشـعرية للذات املبدعة، ويتشـكل 
املـكان مـن منظـور أديب مـن الظـروف االجتامعيـة 
والنفسـية والبيئيـة التـي يعيـش فيهـا املبدع ليجسـد 
ذلـك يف إبداعـه األديب شـعرًا كان أم رسدًا. وحافظ 
إبراهيـم واحـد مـن أهـم شـعراء العـر احلديث، 
الـذي كثـرت عنـده األسـامء واملفـردات الدالة عىل 
املـكان بكثـرة يف قصائد ليـس بوصفها فضـاء يرسد 
فيـه جتاربـه الشـعرية مـع ذاتـه املبدعة ومـع اآلخر، 
البيئـة التـي يعيـش  بـل لكوهنـا ظواهـر رئيسـة يف 
فيهـا، وبالنظـر إىل أمهيـة املـكان يف بنـاء النـص عند 
حافـظ إبراهيم اخـرت أن أتناول يف بحثـي   املكان 

ودالالتـه يف شـعره وذلـك لعـدة أسـباب، منها:
غنـى شـعر حافـظ إبراهيـم بذكـر األماكـن، . 1

فقـد متكنـت مـن حـر مـا يزيـد عـن800 
يـدل  منها453موضـع  ديوانـه،  يف  مـكان 
بعينـه، كمـر ومكـة وتونـس  عـىل مـكان 
يـدل  وعامن...و151موضـع  والقـدس 
واجلـداول  والقفـار  كالبحـار  الطبيعـة  عـىل 
واملراعي...والباقـي مفـردات دالة عىل مكان 
عام نحـو العرش وإيـوان واجلامعـة ومناجم 
228موضـع. عنـده  بلغـت  والسـجن...وقد 

حافـظ . 2 شـعر  يف  الـواردة  األمكنـة  تتنـوع 
التعـرف  للدراسـة  تتيـح  بحيـث  إبراهيـم، 

عـىل خمتلـف أنـواع األمكنـة، سـواء األمكنة 
الطبيعيـة. أو  اإلقليميـة  األمكنـة  أو  املحليـة 

بالغـة . 3 أمهيـة  املوضـوع  هلـذا  أّن  أحسـب 
وأرساره؛  أبعـاده  عـىل  والوقـوف  لدراسـته 
وذلـك  لـأدب؛  مهـاًم  رافـدًا  يعـّد  ألنـه 

وجتاربـه. باإلنسـان  الوثيـق  الرتباطـه 
وانطالقـًا مـن أسـباب اختيـار املوضـوع، فـإنَّ 
سـوف  إبراهيـم  حافـظ  شـعر  يف  املـكان  دراسـة 

أمههـا:  مـع عـدة حمـاور  تتعامـل 
1. أنواع املكان يف شعر حافظ إبراهيم.

2.أبعاد املكان يف شعره.
3.داللة املكان يف نصوصه الشعرية.

  وبنـاء عـىل ذلـك يمكـن حر أهـداف البحث 
فيـام ييل:

1.التعـرف عـى األماكـن التـي أرخـت أحداثـًا 
الشـاعر،  فيهـا  عـاش  التـي  الفـرة  تلـك  يف  هامـة 
إضافـة إىل أهنـا سـجل تارخيي يعرفنا مـن خالله عى 
أهم الشـخصيات السياسـية واألدبية التـي برزت يف 

الفرة. تلـك 
املـكان ودالالتـه يف نصوصـه  أبعـاد   2. رصـد 

الشـعرية.
وقـد سـبق هـذا البحث بحـوَث شـتى، حاولت 
اإلفـادة منهـا، مـن بينهـا: دراسـة للدكتـور حبيـب 
مؤنـي بعنـوان فلسـفة املـكان يف الشـعر العـريب، 
ودراسـة حسـن جميد العبيـدي بعنوان نظريـة املكان 
يف فلسـفة ابـن سـينا، وداللـة املـكان يف مـدن امللح 
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لعبـد الرمحـن منيـف وحممـد شـوابكة، وإشـكالية 
وعـىل  النصـر.  لياسـن  األديب  النـص  يف  املـكان 
الرغـم مـن عنايتهـم بموضوع املـكان وتشـاكله مع 
موضوع دراسـتنا، إاّل أنني ارتسـمت منهجـًا خمتلفًا 
عـن كل الدراسـات السـابقة، فقد اعتمـدت املنهج 
املنهـج  بوصفـه  التحليـيل  الوصفـي  االسـتقرائي 

األقـرب لتحقيـق أهـداف الدراسـة. 
وثالثـة  ومتهيـد  مقدمـة  مـن  البحـث  ويتكـون 
حمـاور وخامتـة، وقـد تناولـت يف التمهيـد: املعنـى 
اللغـوي واالصطالحـي والفلسـفي للمـكان  كـام 
بينـت أمهيـة املـكان يف األدب، أمـا املحـوراألول: 
فـكان حتـت عنـوان أنـواع األمكنـة يف شـعر حافظ 
إبراهيـم، والتـي اندرجـت حتتـه املسـميات التالية: 
املـكان املفتـوح و املـكان املغلـق واملـكان املعـادي 
واملـكان والصـورة الشـعرية واملـكان املحايـد، أمـا 
املـكان  أبعـاد  فيـه:  تناولـت  فقـد  الثـاين:  املحـور 
النفـي  السـيايس والبعـد  البعـد  والـذي تضمـن: 
املحـور  يف  تطرقـت  حـن  يف  االجتامعـي.  والبعـد 
الثالث:لداللـة املـكان مـن خـالل: الداللـة الدينية 
والداللـة  اجلغرافيـة  والداللـة  الطبيعيـة  والداللـة 
التارخييـة. وختمت الدراسـة بنتائـج وتوصيات عن 
البحـث، إضافـة إىل الفهـارس. ويف هنايـة املطـاف 
فقـد صادفتنـي صعوبات كثرة، جتلت يف الشـمولية 
النامجـة عـن طبيعـة املوضوع نفسـه، واتسـاع أبعاده 
وداللتـه، بحيـث يصعـب اإلحاطة بـه يف صفحات 
حمـددة. والتعمـق يف دراسـة الفلسـفة املكانيـة التـي 

تتشـعب إىل روافـد عـدة .

متهيد:
أمجـع دارسـو األدب عـىل أمهية املـكان يف العمل 
وأبعـاده  الكثـرة  دالالتـه  عنـد  وتوقفـوا  األديب، 
ومجالياتـه. والعالقـة بـن اإلنسـان واملـكان عالقـة 
البرشية»واسـتخدام  الـذات  يف  وراسـخة  قديمـة 
ومسـتمر  يومـي  اسـتخدام  هـو  للمـكان  اإلنسـان 
سـواء بقصـد العيـش، أو التواصـل مـع اآلخريـن، 
أمهيـة  يكسـبه  للمـكان  اليومـي  االسـتخدام  هـذا 
خاصـة؛ ألنه يـؤدي دورًا يسـهم مع عنـارص أخرى 
كالشـخصية والبيئـة االجتامعية والثقافيـة يف تكوين 
اإلنسـاين«)الرشيف،1988م،ص:49(  السـلوك 
ونتيجـة هلـذه األمهيـة التـي حيظـى هبـا املـكان، كان 
البـدّ مـن توضيح مفهـوم املـكان لغـة واصطالحًا.
أنَّ  اللغة  معاجم  يف  جاء  لغة:  املكان   -  1  
اليشء  لكينونة  موضــع  »هــــــــــو  املكان 
387(وهو  1982م،ص: لفراهيــــدي، فيه«)ا
1964م،  )األزهــــري،  وغره«  اإلنسان  »مكان 
لليشء«)ابن  احلاوي  املوضـــــع  ص:294(»وهو 

منظور، 1997م، ص:414(.
واملـكان هـو املوضع، واجلمـع أمكنـة، وأماكن؛ 
وهـو اسـم مشـتق مـن الكـون، مصـدر كان يكـون 
العـرب  تقـول  احلـدث،  والكـون  وكينونـة،  كونـًا 
ملـن َتْشـَنُوُه ال كان وال تكـون ال كان: ال خلـق، وال 
تكـون: ال حتـرك، أي مات...)ابـن منظـور، مـادة 
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كون(.وهـذا يعنـي أّن املـكان اسـم مشـتق للداللـة 
عـىل موضـع احلدث واخللـق والوجود واالسـتقرار 
والصـرورة، وللمـكان مرادفات تسـتعمل يف اللغة 
1964م،  )األزهـري،  منها:اخلـالء  عليـه  للداللـة 
ص:302(،  )زكريـا،1968م،  واملحـل  ص:57(، 
ص:44(.وال  منظـور،1997م،  )ابـن  واأليـن 
عـىل  بالوقـوف  إال  اللغـوي  الـدرس  يسـتكمل 
بوصفهـام  والفلسـفي  االصطالحـي  مفهومـه 

متالزمـن. مفهومـن 

2 - املفهـوم االصطالحـي والفلسـفي للمـكان: 
أشـغل  قـد   املـكان  موضـوع  أن  إىل  نشـر  بدايـة 
كسـقراط)470ـــ399ق.م(  القدمـاء  الفالسـفة 
أول  أن  ونجـد  وأفالطون)467ـــ347ق.م(. 
قـد  الفلسـفة  يف  للمـكان  اصطالحـي  اسـتعامل 
رّصح بـه أفالطـون إذ عّده حاويًا)بـدوي،1979م، 
ريـان،1995م،   لليشء)أبـو  وقابـاًل  ص:196(. 
ج:1، ص:205(. حيـث رأى أفالطـون أنَّ »املكان 
التغيـر  وحمـل  املتكاثـرة،  للموجـودات  احلـاوي 
الظواهـر  عـامل  املحسـوس،  العـامل  يف  واحلركـة 
احلقيقي«)عبد املعطــــــــي، 1984، ص:124(، 
عنهـا  يسـتقل  وال  األشـياء،  حيـوي  املـكان  أّن  أي 
ويقبلهـا، ويتشـكل ويتجـدد هبا...ويذهب أرسـطو 
إىل أن املكان»احلـد الالمتحـرك املبـارش احلـاوي،أو 
السـطح احلاوي مـن اجلرم املـامس للسـطح الظاهر 
للجسـم املحـوي« )مرحبـا، 1987م، ص:171(. 

فحسـب تصوره فاملـكان موجود وال يمكـن نفيه أو 
إنـكاره مـا دمنا نشـغله، وكذلـك إدراكه عـن طريق 
احلركة.وأنشـأ املفهـوم االصطالحـي للمـكان بعدًا 
فلسـفيًا مـع الفلسـفة اليونانيـة، إذ أخذ هـذا املفهوم 
معنـى حيمـل خصائـص معينـة متيـزه عن غـره من 
والتناهـي  والزمـان  كاحلركـة  األخـرى  املفاهيـم 
حيـل  مـا  هـو  فلسـفيًا  باملـكان  والالتناهي»ويعنـي 
فيـه الـيشء أو مـا حيـوي ذلك الـيشء وغـره وحيده 
األشـياء«)العبيدي،1987م،  باقـي  عـن  ويفصلـه 
ص:19(. فاملـكان أثـار حفيظة الفالسـفة وأغراهم 
عليهـا  يتوقـف  كبـرة  أمهيـة  مـن  لـه  ممـا  بتعريفـه 
وبالنسـبة  األرض.  هـذه  عـىل  اإلنسـان  وجـود 
للفالسـفة املسـلمن كالكنـدي والفـارايب وإخـوان 
اليونـان  الفالسـفة  مـع  خيتلفـوا  مل  فإهنـم  الصفـا، 
بوجـود املـكان وعـدم تأثـره بـام حيتويه من أجسـام 
متمكنـة فيـه، فاملـكان عندهـم هو»الفـراغ املتوهـم 
الـذي يشـغله اجلســـم وينفـذ فيـه أبعـاده ويرادفـه 

ص:412(. 1994م،  احلـــــيز«)صليبا، 

املـكان يف األدب: للمـكان دور كبـر يف أي نـوع 
أديب، حيـث يتولـد عـن طريـق احلكايـة وهـو الذي 
تتحـرك فيـه الشـخصيات أو يفـرض أهنـا تتحـرك 
وتقديـم  ص:71(.  1997م،  )السمــــاوي،  فيـه 
الصـورة املكانيـة يف العمـل األديب بجامليـة عالقتها 
وتشـكيلها مع سـائر األبعاد تشـكياًل فنيًا يعمل عىل 
خلـق متعـة لـدى املتلقي مما يعـود بالتـايل إىل تعميق 
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وشـوابكة،  )منيـف  واملتلقـي  النـص  بـن  الصلـة 
ص:10(.  1991م،  

املحـور األول:  أنـواع األمكنـة يف شـعر حافـظ 
إبراهيـم:

املـكان عنر مؤثـر تنبع أمهيتـه بتامثله مـع العامل 
الواقعـي خـارج النـص والذي يتـم من خـالل آلية 
الوصـف التـي جتسـد معـامل املـكان وإعطائـه سـمة 

الواقعية.
حافـظ  عنـد  األمكنـة  أنـواع  تعـددت  وقـد 
إبراهيـم، فمـن أنواعهـا: املـكان املفتـوح واملـكان 
ويمكـن  مهمـة،  ثنائيـة  يشـكالن  اللـذان  املغلـق 
إىل  واالنغـالق  االنفتـاح  الثنائيـة؛  هـذه  إرجـاع 
باشـالر يقول:»فاملنـزل والعـامل اخلارجـي ال يمكن 
أن يكونـا فقـط مكانن متجاوريـن، ولكنهام حيمالن 
ثنائيـة  إّن  ص:55(.   ، الواقع...«)باشـالر،2006 
املنغلـق واملفتـوح تؤكـد عـىل عالقـة متداخلـة فيـام 
بينهـا، فاملغلق ال يشـكل دائاًم مسـاحة ترتبط باحلزن 
للراحـة  حيـزًا  دائـاًم  ليـس  املنفتـح  أّن  كـام  واألمل، 
واألمـان، فهنـاك حركـة ديناميكيـة دائمـة بينهـام.

املفتـوح  املـكان  هويـة  تتسـم  املفتـوح:  1.املـكان 
باالتسـاع الالمتناهـي»ألنَّ األمكنـة املفتوحـة حتـاول 
املجتمـع،  يف  احلاصلـة  التحـوالت  يف  البحـث  عـادة 
ويف  العالقـات اإلنسـانية االجتامعيـة ومـدى تفاعلها 
مـع املكان«)العبيـدي،1987م، ص:96(، نحو قوله: 

ص:349(: 1989م،  )إبراهيـم، 

وَيُشقُّ أْجواز الِقفاِر ُمغاِمرًا 
ـــاِح حص ـــِه كالصَّ ـــِق لدي ري ـــر الطَّ  وْع

ــٌد   ــِة راكـ ــِة يف الكنانـ ــُن الكنانـ وابـ
 َيرُنـــو بعـــٍن غـــِر ذاِت طـــامِح

أْمَســـى كـــامِء النَّهـــِر َضـــاَع ُفراُتـــه 
 يف البحـــِر َبـــَن أجـــاج امُلْنـــداح
دعامـات  ثـالث  عـىل  األبيـات  هـذه  ترتكـز 
مكانيـة، ومـن طبيعة هـذه األمكنـة يتكشـف لنا عمق 
الشـاعر  بينهـا مـن جهـة وبـن  تربـط  التـي  العالقـة 
الـذات الشـاعرة بـام  مـن جهـة أخـرى، وتتنامـى يف 
والنهـر  فالقفـار  االنفتـاح،  جيعلهـا تسـمو لدرجـات 
والبحـر واالنبسـاط الشاسـع الـذي عربت عنـه كلمتا 
الصحصـاح واملنـداح حولـت الكلـامت مـن صورهتا 
اجلامـدة، إىل فعـل شـعري حركـي عـرّب عـام جييـش يف 
نفـس الشـاعر الذي دعـا يف هذه األبيـات إىل النهوض 

وعـدم الراخـي يف مواجهـة املحتـل.

ومن قوله أيضا ) إبراهيم، 1989م، ص:393(:
ولْســـُت ُأبـــايل حـــَن َأبكيـــَك للـــورى  

حوتـــَك ِجنـــاُن أْم حـــواَك ســـعُر
ــْم  ــَن لعلمهـ ــّب النابغـ ــإنَّ أحـ   فـ

 وأعشـــُق روَض الفكـــِر وهـــو َنضـــُر
ـ  املفتـوح  املـكان  مـن  إبراهيـم  حافـظ  يتخـذ 
اجلنـان / السـعر / الـروض ، أدوات شـعرية ليعـرب 
مـن خالهلـا عـن حبـه وعشـقه للفيلسـوف الـرويس 
هبـذه  رثـاه  الـذي   ) 1910م  ـ  تولسـتوي)1828 
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القصيـدة، فهـو ال يبـايل أفـازت بـه اجلنـان أم حضنتـه 
. أدبـه وفكـره  فهـو هيـوى ويقـدر  النـران، 

احليـز  املغلـق  املـكان  يمثـل  املغلـق:  املـكان   .2
الـذي حيـوي حـدودًا مكانيـة، ويكون أضيـق بكثر 
الضيقـة  األماكـن  تكـون  املفتوح«فقـد  احليـز  مـن 
تكـون  وقـد  الولـوج،  صعبـة  ـا  ألهنَّ مرفوضـة؛ 
ـا متثل امللجـأ واحلامية التي يـأوي إليها  مطلوبـة؛ ألهنَّ
اإلنسـان بعيـدًا عـن صخـب احلياة«)قاسـم، سـيزا 
احلديـث  إّن  ص:63(.  وآخـرون،1988م،  أمحـد 
أماكـن  عـن  احلديـث  هـو  املغلقـة  األماكـن  عـن 
حمـددة بمسـاحات معينـة كالقصور أو السـجون أو 

السـور...
من ذلك قوله )إبراهيم،1989م، ص:368(:

وّهّدْمـــَت ســـورًا قـــد أجـــاَد بنـــاَءه 
واألهنـــاِر األوتـــاِد  ذو  ِفْرعـــوُن   

ووصلـــَت بـــن شـــكاتِنا ومشـــايٍخ  
أخيـــاِر ٍة  أعـــزَّ الربملـــاِن  يف 
جتـىل املـكان املغلـق يف هذيـن البيتـن بكلمتـي 
) سـور/ الربملـان( حيـث وظفهـام خلدمـة غرضـه 
أّن سـور  فيـه،  الـذي أوضـح للمتلقـي  الشـعري، 
الفراعنـة  أيـام  مـن  متأصـاًل  كان  الـذي  اجلهـل 
اسـتطاع مصطفـى كامل باشـا بنـور فكـره أن هيدمه 
ليعتـق أهـل مر من حصـاره اجلاهـيل الذي فرض 
عـىل عقوهلـم فأغلقهـا، كـام أنـه انـربى يف الربملـان 
اإلنجليـزي مدافعـًا عـن املريـن أمـام مـا ادعـاه 

اللـورد كرومـر حلكومتـه ضـد مـر.

والسـالح  األشـب،  احلصـن  ذلـك  ويصـف 
العربيـة  األمـة  عقـول  عـىل  الغـرب  رضبـه  الـذي 
شـجر  سـياج  وكأّنـه  والتخلـف،  باجلهـل  املسـور 
مشـتبك بعضه ببعـض يف قولـه ) إبراهيـم،1989، 

:)400 ص:
أمْل َيكـــْن لبنـــي ِمـــر وقـــد ُدِهـــوا

مـــن ساســـِة الغـــرِب مثـــَل املعقـــِل األِشـــِب

فيـه  عشـنا  مـكان  كل  هـو  األليـف:  3.املـكان 
مرتعـا  يشـكل  بحيـث  باحلاميـة،  فيـه  وشـعرنا 
األلفـة  فيـه  نجـد  والذكريـات،  للحنـن  خصبـًا 
والطمأنينـة، واألماكـن األليفـة موجـودة يف ديـوان 
الشـاعر، ولكنهـا ال متثـل األنـا الشـعرية أو الـذات 
املبدعـة، بـل هـي تتحـدث دائـاًم عـن اآلخـر، كـام 
يف قولـه متحدثـًا عـن خـروج مظاهـرة نسـائية ضد 
دار سـعد زغلـول  قاصـدة  اإلنجليـزي  االحتـالل 

)إبراهيـم،1989م،ص:337(:
تِجْجـــــ   َيْ الغـــوان  خـــرَج 

َعُهنَّـــه  ـــــَن وُرْحـــُت ًأرُقـــُب َجْ
مـــْن  ختـــذْن  ِبـــنَّ  فـــإذا 

شـــعاَرُهنَّه الثيـــاِب  ســـوِد    
ريـــــــــ   الطَّ جيتـــزَن  وأخـــذَن 

َقْصدُهنَّـــْه ســـعٍد  ودار  ـــــَق   
وظـف الشـاعر املـكان )دار سـعد( ـ وهو مكان 
وأيضـًا  واملفكـرون،  السياسـيون  يقصـده  ـ  أليـف 
بـن  يضـم  سياسـيًا  رمـزًا  لكونـه  املتظاهـرون؛  
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حجارته أنفاسـًا تضـج بالعنفـوان والعزيمة واحلب 
واإلخـالص للوطـن. ومـن األماكـن األليفـة التي 
ُعنـي هبـا الديـوان، ذكـره ) البيـت احلـرام ( يف قوله 

ص:9(: )إبراهيـم،1989م، 
ــه  ــت لـ ــجِّ أنـ ــَر احلـ ــا أميــــــــ يـ

مؤمتـــِن خيــــــــــُر  واق  خـــُر   
لـــُه     احلـــراُم  البيـــُت  هـــزَك 

 ِهــــــــزَة  املشـــتاِق للوطـــــــِن
بكـــم  احلجـــاِز  أرُض  فرحـــْت 

فرحهـــــــا  باهلاِطـــِل اهَلتِـــــــِن
هلـــْم  القـــدوِم  ُبـــرى  وَسْت 

عـــدِن إىل  مـــر  مـــن  بـــَك   
احلليـم  عبـد  األبيـات  هـذه  يف  الشـاعر  هينـئ 
عاصـم باشـا الذي ُأسـندت إليه إمـارة احلج، حيث 
اهتـز قلبـه فرحـًا وطربًا للبيـت احلرام، ذلـك البيت 
الـذي هتـوي إليه أفئـدة النـاس، فيتدافعـون لزيارته 

مـن كل حـدب وصوب.
وكـام هتـوى األفئـدة والقلـوب زيـارة بيـت اهلل 
احلـرام، كذلـك اسـتطاع األمـر حممـد عبـد املنعـم 
املقـدس  بيـت  بـن  يقـرب  أنَّ  يف عـره وواليتـه 
اللـذان يعشـقهام  إهّنـام املكانـان  واملسـجد احلـرام، 
املسـلمون ويألفوهنام لقدسـيتهام وروحانيتهام. يقول 

ص:18(: 1989م،  )إبراهيـم، 
بـــًا   َب بـــَن املســـجديِن َتقرُّ وَقـــرَّ

ُب ــرَّ ــَم امُلَقـ ــى فنعـ ــِك األعـ إىل امللـ

املـكان  املعـادي هـو  املعادي:املـكان  املـكان  4ـ 
الـذي ال يرغـب فيـه اإلنسـان، وخيـاف وحشـته، 
حتـى أّن الكثـر مـن الناس ينفـرون من ذكر اسـمه 
كالقـرب مثـاًل، ومنه املـكان الذي يرغم اإلنسـان عىل 
العيش فيه، وتشـعر الشـخصية باالضطهاد والعناء، 
وعـدم االنتـامء كاملنفـى والسـجن، واألماكـن التي 
توحـي بأهنـا مكامـن املـوت والغربـة. ومـن أمثلـة 
املـكان املعـادي يف ديـوان شـاعرنا، القرب،الـذي ال 
يرغـب فيـه اإلنسـان خوفـًا مـن وحشـته وأهوالـه، 
ومنه قول الشـاعر )إبراهيـم،1989م، ص:382(:

ـــٍة  ـــاُل أم ـــُف آم ـــذا الضي ـــرُب ه ـــا ق أي
ـــْل والـــَق ضيفـــَك جاثيـــا   فَكـــربِّ وَهلِّ

ـــده ـــاُه وح ـــا فقدن ـــو أنَّ ـــرُب ل ـــا ق      أي
 لـــكاَن التـــأسِّ مـــن جـــوى احلـــزِن شـــافيا

بفقـــده  فقدنـــا كلَّ يشٍء  ولكـــْن 
ــا ــُر ثانيـ ــه الدهـ ــأيت بـ ــات أن يـ وهيهـ
ينـادي حافـظ إبراهيم القرب الـذي ضم مصطفى 
كامـل، ويطلـب منـه أن يسـتقبله جاثيًا عـىل ركبتيه، 
تعـرب عـن مـدى احـرام  بديعيـة،  فنيـة  يف صـورة 

وتعظيـم ذلـك الفقيد.
وقـال يف رثـاء قاسـم أمـن )إبراهيـم،1989م، 

ص:388(:
حاليـــًة  األجـــداَث  أرى  مـــايل 

عطـــٍل يف  النيـــِل  ربـــوَع  وأرى 
فقـد ازدانـت القبـور بقاسـم أمن، بينـام جتردت 
عـن الزينـة ربـوع النيـل التـي باتـت باهتـة مكفهرة 
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فقده. عـىل 
الـذي  واالضطهـاد  الظلـم  الشـاعر  وينتقـد 
شـيدت لـه دور ومعاقـل، داعـاًم تلـك الـدور بلفظ 
الصخـور التي أحسـن يف اختيارهـا لتوضيح املعنى 
الـذي يريـد إيصاله للمتلقـي من خالل قسـوة تلك 
الـدور، التـي ال تقل قسـوة عنها تلك القلـوب التي 
شـيدهتا، يف قولـه )إبراهيـم،1989م، ص:395(:

لـــم دوٌر تشـــيدْت  إذا ُهِدمـــْت للظِّ
  لـــُه فـــوَق أكتـــاِف الكواكـــِب دوُر

     أفـــاَض كالنـــا يف النصيحـــة جاهـــدًا 
 ومـــاَت كالنـــا والقلـــوُب صخـــوُر
ويتحـدث عن عزيمة سـعد زغلول الـذي مل يثنه 
السـجن والنفـي عن نـرة مـر والدفـاع عنها يف 

ص:433(: قوله)إبراهيم،1989م، 
ْفــــــ ـــجُن والنَّ السِّ ُيَنْهنِـــْه عزمـــَك  مْل 

ابـــا ــــــُي وســـاجلتها بمـــَر الضِّ

الصـورة  تعـّد  الشـعرية:  والصـورة  املـكان  5ـ 
املقومـات  أهـم  مـن  العـريب  الشـعر  يف  الفنيـة 
األساسـية التي تـربز مواطـن اإلبداع عند الشـاعر، 
ويـرى جابـر عصفـور:»أّن أمهيـة الصورة الشـعرية 
تكمـن يف الطريقـة التـي تفرض هبـا علينـا نوعًا من 
االنتبـاه للمعنـى الـذي تعرضـه، ويف الطريقـة التي 
جتعلنـا نتفاعـل مـع ذلـك املعنـى ونتأثـر بـه، إهنـا 
ـا تريـد أن تلفـت  ال تشـغل االنتبـاه بذاهتـا، إال أهنَّ
انتباهنـا إىل املعنى الذي تفرضـه، وتفاجئنا بطريقتها 

فيه«)عصفـور،1992م، ص:363(. وقـد ظهـرت 
الصـورة الشـعرية بكثـرة يف ديوان الشـاعر، وقامت 
عـىل املشـاهبة واالسـتعارة سـرًا عـىل هنج الشـعراء 
القدمـاء يف صورهـم، ومـا يلفـت النظـر للصـورة 
الشـعرية عنـده أهنـا منتزعـة مـن الواقـع والعـر 
الـذي نعشـيه وعاشـه. ومـن صـوره الشـعرية قوله 

ص:36(: 1989م،  )إبراهيـم، 
أســـنًة احلجـــاِز  أرَض  وغرســـتام 

النـــراِن مـــن  بحـــرًا  وأســـْلُتام 
   وأقمتـــام فيهـــا املَعاقـــَل منعـــًة

مـــن أرِض نجـــَد إىل خليـــِج ُعـــامِن

أدى املـكان هنـا دورًا مهـاًم يف الصـورة، حيـث 
مـع  احلركيـة  الصـورة  األول  البيـت  يف  اندجمـت 
الصـورة البريـة )غـرس أرض احلجـاز بالرمـاح 
وسـيالن البحر بالنـران(، فالصـورة األوىل أكملت 
كلمتا)غرسـتام  عمقـت  حيـث  الثانيـة،  الصـورة 
وأسـلتام( اإلحسـاس احلركـي يف النـص، وكثفـت 
يشء  بتشـبيه  تكثيفـًا  ملفرداهتـا  الشـعري  املعنـى 
أيضـًا  قولـه  ومـن  جديـدة  صـورة  آخـر يف  بـيشء 

)إبراهيـم،1989م،ص:182(:
ُيغـــُر  وبحـــٌر  َيرمتـــي  عاصـــٌف 

مســـتجُر منهـــام  بـــاهلل   أنـــا  
تـــواىل  وهـــي  األمـــواج،  وكأنَّ 

ــوٌر ــٍس تثـ ــجاُن نفـ ــاٍت، أشـ  ُمنقـ
الشــــ   البحـــُر جانبيهـــا مـــَن  أزعـــَج 
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ـــوُر ـــٌب يغ ـــو وجن ـــٌب يعل ـــدِّ فجن  ـــ
ـــيـ    ـــو كالسِّ ـــن ُعُل ـــطُّ م ـــا ينح ـــو آن وه

 ــــــِل  وآنـــا يُوطهـــا منـــه ُســـوُر
صـورة املكان ـ البحر ـ يف األبيات السـابقة بينت 
العالقـة بن الصـورة احلركيـة الذهنية ملشـهد البحر 
للمتلقـي  نقلهـا  والتـي  األمـواج  املتالطـم  اهلائـج 
والصـورة  متناهيـة  بدقـة  الشـاعر  مـع  وعاشـها 
النفسـية التـي عاشـها الشـاعر، وهـو خيـوض غامر 
تلـك الرحلـة املرعبـة املخيفـة، فشـّبه أمـواج البحر 
باإلنسـان احلانـق مـن شـدة غيظـه، كـام شـبه زبـده 
عنـد  علـوه سـطح البحـر بفـوران القـدور، حتـى 
جعل السـفينة مـرة تنحدر من علو شـاهق كالسـيل 
يعيـق  عظيـم  سـور  كأنَّـه  املـوج  هبـا  حييـط  وتـارة 

حركتهـا. 
     وتنسـجم الصـور احلركية مع صمود السـفينة 
يف وجـه البحـر اهلائـج، فتتعـاون املحسوسـات مـع 
املـدركات لتعرب عن توحد الشـاعر باملـكان وإظهار 

خوفـه منـه ومتني النجـاة منه. 
ومـن الصور الشـعرية عنـده التي اسـتخدم فيها 

االسـتعارة قوله )إبراهيـم، 1989م، ص:9(:
لـــه  احلـــراُم  البيـــُت  هـــزَك 

للوطـــِن املشـــتاِق  َة  هـــزَّ
بكـــم احلجـــاِز  أرُض  َفرحـــْت 

اهلتـــِن باهلاطـــِل  فرحهـــا   
هلـــم القـــدوِم  بـــرى  وسْت 

عـــدِن إىل  مـــٍر  مـــن  بـــَك   

يمـزج الشـاعر يف تشـخيصه للمـكان )احلجاز( 
بـن املـكان واملمـدوح، بن قـدوم املمـدوح ونزول 
املطـر،  فتتحـد ذات الشـاعر مـع املـكان واملمـدوح 
يف آن واحـد، وتشـخص األفعـال احلركيـة ) هـزك 
ــ رست( املـكان بصـورة مليئـة باحلياة  ـــ فرحـتـ 
واالستبشـار املتبـادل بـن اإلنسـان ممثـاًل باملمدوح 
إىل  مـر  مـن  املمتـد  الشاسـع  واملـكان  والشـاعر 

. ن عد
ومن قوله أيضًا )إبراهيم،1989م، ص:208(:

أكلـــْت دورُهـــم فلـــاّم اســـتقلْت
والكبـــارا صغارُهـــم  تغـــادْر  مل 

      يلبســـوَن الّظـــالَم حتـــى إذا مـــا
بـــُح يلبســـون النهـــارا أقبـــَل الصُّ

واحلـــــ  الـــربَد  تقيهـــُم  ال  ـــة  ُحلَّ
  ـــــــرَّ وال عنهـــم تـــرد الُغبـــار
اسـتخدم الشـاعر االسـتعارة مشـكاًل منهـا عدة 
صـور تآلفت مـع بعضها لتقدم مشـهدًا مؤثـرًا مليت 
غمـر، وهـي مدينـة مـن أعـامل الدقلهيـة، وبقيـت 
النـار تـأكل كل ما تأيت عليـه يف هذه املدينـة، وهلك 
بسـبب هـذا احلريـق كثـرون، ودمـرت كثـرًا مـن 
البيـوت واملحـال. فصـورة احلريـق الـذي ُدهـي به 
ميـت غمر صـورة مؤثـرة وحمزنـة، صاغها الشـاعر 
يف قالـب اسـتعاري معـرب، حيـث إّن النـار أكلـت 
البيـوت والـدور، ومل تـرك صغـرًا وال كبـرًا إال 
ونالـت منـه، ومـن نجـا منهم خـرج عاريـًا يلتحف 

الظـالم الـذي ال يقيـه الـربد وال احلـر.
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عـىل  تعتمـد  الشـاعر  عنـد  الشـعرية  فالصـورة 
اإلحيـاء باملعنى وهتتـم بالوجدان واملشـاعر ملـا تثره 

يف نفـس املتلقـي مـن األحاسـيس النفسـية.
6. املـكان احليادي:هـو املـكان الـذي يظهـر من 
قيمـة  ذا  أو يكـون  لذاتـه  أن يكـون مقصـودًا  دون 
يكـون  أن  دون  مـن  باحلشـو  أشـبه  إّنـه  تعبريـة، 
حشـوًا بالرورة، وذلـك مثل مفـردة األرض نحو 

ص:215(: 1989م،  قوله)إبراهيـم، 
أغـــى َنبَتيـــِك  أّي  كوملـــَب  أرض 

متاعـــا وأبقـــى  املـــال  يف  قيمـــًة 
وظف مفـردة »أرض« كرمز لإلشـارة إىل أمريكا 
التـي رمـز هلا بـأرض كوملـب، وهي رمـز للحضارة 
والتقـدم والرقـي، فجـاءت كلمـة »أرض« ال حتمل 
معنـى انفعاليـًا أو تعبريـًا، بـل جمـرد أداة مسـاعدة 

للتعـرف عىل املقصـود بـأرض كوملب.
ومـن الكلـامت احلياديـة التـي وردت يف الديوان 
وهي كثـرة جدًا - وكلهـا تتمحور حـول الطبيعة- 
1989م،  )إبراهيـم،  قولـه  الـرب والبحـر يف  كلمتـا 

ص:20(:
ملحـــُت مـــن مـــَر ذاَك التـــاَج والقمـــرا

ـــعِر هـــذا يـــوُم مـــْن شـــعرا فقلـــُت للشِّ
جانبـــه عـــّز  مِلُلـــٍك  التعجبـــنَّ 

ــرا ــُه أثـ ــْر لـ ــاون مْل تنظـ ــوال التعـ لـ
بالـــربِّ صافنـــٌة داســـت ســـنابكها

ــدرا ــِت املـ ــا عافـ ــرِب ملَـّ ــَم التـ مناجـ
ــْت ــاطيُل إذا غضبـ ــاِر أسـ ويف البحـ

را ـــرى الرباكـــَن فيهـــا تقـــذُف الـــرَّ ت
اليـــوم ُيـــرُق أدواٌر عـــى أمـــٍم

كأهنـــا البحـــُر بـــاآلذيَّ قـــد زخـــرا
يف األبيـات السـابقة يتحـدث عن ملـك إنجلرا 
إلنكلـرا،  ملـكًا  بتتوجيـه  وهينئـه  السـابع  إدوارد 
وبإنجازاتـه العظيمـة وبجيشـه الـذي ال يقهر الذي 
مـأ الـرب والبحـر، فجـاءت مفـردات الـرب والبحر 
مؤديـة دورًا ثانويـًا مهمتها تقتر عىل دور إسـنادي 
جديـد  أي  املفـردات  تلـك  تقـدم  فلـم  فحسـب، 

للنـص الشـعري مـن الناحيـة التعبريـة.

حافـظ  شـعر  يف  املـكان  أبعـاد  الثـان:  املحـور 
إبراهيـم:

 ال يمكـن اعتبـار املـكان جمـرد حيـز جغـرايف أو 
فضـاء هنـديس مغلـق ملامرسـات حياتيـة فقـط، بـل 
هـو حيمل معطيات املـكان الفاعـل احلقيقي لتمظهر 
فيهـا  تتموضـع  خفيـة  بيئـة  فاملـكان  األحـداث، 
مـدركات املبدع احلسـية واملعنوية، ليصبـح للمكان 

بعـد ذلـك هويـة نفسـية واجتامعية.
   وعالقـة الشـاعر باملـكان ذات أبعـاد متعـددة 
تسـتحر مـن خـالل ثالثـة أمـور: البعد السـيايس 

والبعـد االجتامعـي والبعـد النفـي.
البعـد  يتجـىل  للمـكان:  السـياس  البعـد  1ـ 
»الشـاعر  إّن  حيـث  االنتامئـي،  احليـز  يف  السـيايس 
للمـكان  االنتامئـي  البعـد  إضفـاء  خـالل  مـن 
اهلويـة  حتـدد  التـي  اجلاذبيـة  بلـورة  يعكـس 
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اإلنسانية«)السـعيد،1998م ، ص:289(،وقـد برز 
البعـد السـيايس يف أشـعار حافـظ إبراهيـم بشـكل 
الوطنيـة والقوميـة  إذ جسـد األحـداث  ملمـوس، 
العربيـة وعـرّب عـن هـذه  املنطقـة  التـي مـرت هبـا 
األحـداث بصـدق، كام أوضـح الشـاعر يف قصائده 
العديـد مـن القضايـا القوميـة واسـتنهاض اهلمـم.
   ومن أبرز املضامن السياسـية التي أّرخها شـعر 
حافـظ إبراهيـم،  والتي ارتبطت باملـكان: االنقالب 
وحادثـة  الروسـية  اليابانيـة  واحلـرب  العثـامين، 
دنشـواي. ودنشـواي قريـة تعـد مـن األماكـن التي 
كان للحادثـة التـي وقعـت فيهـا دور يف تاريخ مر 
احلديـث، وذكرهـا حافـظ يف عـدد مـن قصائـده، 
مـن ذلـك قولـه ذاكـرًا قضيـة دنشـواي التـي ثارت 
بسـببها مـر، وهـو: )قتيـل الشـمس( الـذي اهتم 
شـباب دنشـواي بقتله،  وعلقوا عىل املشـانق بسـببه 

ص:109(: وعدوانًا)إبراهيـم،1989م،   ظلـاًم 
حيـــاة أورثنـــا  الشـــمس  قتيـــل 

وأيقـــظ هاجـــع القـــوم الرقـــود
فينـــا دام  قـــد  كرومـــر  فليـــت 

جيـــد كل  بالسالســـل  يطـــوق 
آٍن بعـــد  آنـــا  مـــرًا  ويتحـــف 

شـــهيد ومقتـــول  بمجلـــود 
عنـــا األكفـــان  هـــذه  لننـــزع 

عنيـــد جبـــار  بـــكل  ونبعـــث 
دالالت  حافـظ  وهـي قصيـدة حتمـل يف شـعر 
احلريـة واخلـالص مـن جـور الظلـم العظيـم الذي 

عانـت منـه مر. ومـن قولـه يف االنقـالب العثامين 
ص:307(: 1989م،  )إبراهيـم، 

ـــْب ـــَن َرحِّ ـــنِت هيل ـــرًا يف س ـــا أس ي
جديـــِد ســـاُلنيَك  يف  بأســـٍر 

قـــْل لـــه كيـــف كنـــت؟ كيـــف امتلكـــَت الـــــ  
ـــــأرَض؟ كيـــف انفـــردَت بالتمجيِد؟

ــا ــا فعرَشـ ــروَش عرشـ ــَت العـ فثللـ
عيـــَد بعـــد الّصعيـــِد وَصبغـــَت الصَّ

بعـد  )الصعيـد  املـكان  بصـورة  الشـاعر  عـرب 
عبـد  السـلطان  فتوحـات  امتـداد  عـن  الصعيـد( 
احلميـد، الـذي ُنفـي إىل مدنيـة سـالونيك، وكانـت 
مـن أمـالك الدولـة العثامنيـة، حيـث اعتقـل فيهـا 
خيلدهـا  مآثـر  لـه  وكانـت  خلعـه،  بعـد  السـلطان 
التاريـخ بمعاركـه التـي خاضهـا ضـد أعدائـه حتى 
وصبـغ  اآلخـر،  تلـو  عرشـًا  أعدائـه  عـروش  ثـل 

األعـادي. أرض  بدمائهـم 
كـام أّرخ يف قصائده احلـرب اليابانية الروسـية يف 

قوله )إبراهيـم، 1989م، ص:285(:
مـــُر أم  للحـــرِب  أســـاحُة 

الكوثـــُر؟ أم  املـــوِت  ومـــورُد 
        قـــد أقســـم البيـــُض بصلباهنـــْم

ُينـــروا أو  املـــوَت  ال هيجـــروَن 
بأوثاهنـــْم الصفـــُر  وأقســـم       

ال يغمـــدوَن الســـيَف أو َيظفـــروا
بأوتادهـــا األرُض  فـــامدت       

ــُر ــض واألصفـ ــى األبيـ ــَن التقـ حـ
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ـــا ب     ســـالْت نفـــوُس القـــوِم فـــوق الظُّ
واألهنـــُر البطحـــاُء  فســـالت 

ياقوتـــًة مكـــدُن  وأصبحـــْت    
واجلوهـــُر رُّ  الـــدُّ منهـــا  يغـــاُر 

احلـرب  سـاحة  وهـو  املـكان  الشـاعر  جسـد 
الدمويـة بـن الـروس واليابـان، حيـث أقسـم كال 
مدينـة  فكانـت  اآلخـر،  يسـحق  أن  الطرفـن عـىل 
)مكـدن( مـكان احلـدث واملوقعـة الفاصلـة بينهام.
ونجـد أيضـًا أّن مـن االجتاهـات القوميـة التـي 
عـرّب عنهـا حافـظ إبراهيم حـرب طرابلـس يف قوله 

ص:323(: 1989م،  )إبراهيـم، 
طمـــٌع ألقـــى عـــن الغـــرِب اللثامـــا فاســـتفْق

تنامـــا أْن  واحـــذْر  رشُق  يـــا 
مـــادت األرُض بنـــا حـــن انتشـــْت

مـــن دِم القتـــى حـــالاًل وحرامـــا
أبطالنـــا عـــن  ليـــاُن  الطُّ عجـــَز 

ـــوا مـــن ذرارينـــا  احُلســـاما فأَعلَّ
مثلـــوا قتلوهـــْم،   ، كبلوهـــْم 

بـــذواِت اخلـــدِر، طاحـــوا باليتامـــى
ومل والَّزْمنـــى  األشـــياَخ   ذبحـــوا 

يرمحـــوا طفـــاًل ومل ُيبقـــوا ُغالمـــا
لـــو درت رومـــُة مـــا قـــد نابـــا

انقســـاما إال  أبـــْت  طرابلـــَس  يف 
الشـاعر  شـغل  هـي  العربيـة  القوميـة  أّن  نجـد 
الـذي يؤرقـه، ويزيـد من أمله والسـيام حينـام حتدث 
عـىل  الطليـان  التـي شـنها  طرابلـس،  حـرب  عـن 
الشـاعر  لنـا  رسـم  حيـث  خراهتـا،  لنهـب  ليبيـا؛ 

صـورة املـكان الغـارق بدمـاء أهلـه، فـإذا باألرض 
تنتـيش مـن كثرة الدمـاء التـي رشبتها، حيـث أعمل 
الطليـان القتـل والتنكيـل والدمار بالشـعب الليبي، 
فلـم يركـوا بيتـًا إاّل أحرقـوه، ومل يدعـوا شـيخًا أو 

طفـاًل إال قتلـوه وأعدمـوه.
مل يقتـر البعـد السـيايس عنـد حافـظ إبراهيـم 
عـىل املضمون القومـي، بل كان للمضمـون الوطني 
نصيـب مـن شـعره، فها هـو يرنم بمـر وبأجمادها 

وبنيلهـا يف قولـه ) إبراهيـم،1989م، ص:339(:

ينظـــروَن جيعـــًا اخللـــُق  وقـــَف 
ـــدي ـــِد وح ـــَد املج ـــي قواع ـــف أبن كي

الدهـــــ ســـالِف  يف  األهـــرام  وبنـــاة 
ـــــــِر كفـــون الـــكالَم عنـــَد التحـــدي

 أنـــا تـــاُج العـــالِء يف مفـــرِق الـــرَّ
عقـــدي فرائـــُد  اتـــه  ودرَّ ِق 

فـــراٌت وهنـــري  تـــرٌب  فـــرايب   
كالفرنـــِد مصقولـــٌة  وســـامئي 

يتحـدث الشـاعر عـىل لسـان مـر، عـن املكان 
األم الـذي ولـد وترعـرع فيه، وعشـق االنتـامء إليه، 
مسـلطًا الضوء عـىل مكانة مـر العريقـة وأهرامها 
للعليـاء،  تاجـًا  فكانـت  الدهـر،  هبـا  حتـدت  التـي 
تتباهـى بمجدهـا ومكانتهـا يف الرشق، فـكل مكان 
ذهـب  فراهبـا  الـرشق،  عقـد  يف  درة  جيعلهـا  فيـه 
خالـص، ونيلهـا عـذب فـرات وسـامؤها كالسـيف 
القاطـع، فـام أروع ذلك املـكان ـ مرـ ومـا أهباه!. 
   لقـد عـرّب الشـاعر يف شـعره القومـي والوطني 
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عـن تعلقـه بالوطـن األم، وتفاعـل مـع األحـداث 
تبقـى  إياهـا حتـى  التـي شـهدها عـره، مؤرخـًا 

عـربة وعظـة لأجيـال القادمـة.

2ـ البعـد النفـي للمـكان: إّن للمـكان أبعـادًا 
تؤثـر يف الـذات البرشية سـلبًا وإجيابًا، وفقـًا ملا يثره 
مـن مشـاعر وأحاسـيس، فهـو املـرآة العاكسـة هلذه 
الذهنيـة  البيئـة  املـكان يف  إذ يقـرن هـذا  املشـاعر، 
للكائـن بحزمـة مـن الـدالالت اإلجيابيـة والسـلبية 
)الدهلـوين،2008 م، ص:15(. وقد ترتبط مشـاعر 
اإلنسـان ووجدانيتـه مـع بعـض األماكـن بعالقات 
إجيابيـة، فيكون الشـكل الفني خمالفـًا لتلك األماكن 
التـي يكـون جمرد ذكرهـا له مـؤرشًا مؤملـًا يف حياته، 
فالشـاعر يملـك رؤيـة خاصـة للمكان الـذي كتب 

. عنه
وإذا كان منبـع الشـعر هـو الوجدان، فـإن أقوى 
هـو  الشـعر  قـول  إىل  الداعيـة  وأحقهـا  البواعـث 

والنفـس. الوجـدان 
       وحافـظ إبراهيـم مـن أحـد الشـعراء الذيـن 
وظفـوا املـكان يف نتاجاتـه األدبيـة، وأضفـى عليـه 
صـورة  وتنوعـت  املختلفـة،  النفسـية  الـدالالت 

النفسـية. وأحوالـه  ملشـاعره  تبعـًا  املـكان 
  و يتمظهـر البعـد النفـي جليـًا يف إظهار نفسـه 

احلزينـة )إبراهيـم، 1989م، ص:360(:
ــوارده ــو مـ لـ ــَل ال َتْ متـــى أرى النيـ

ُمرتقـــِب هللِ  مرَتـــٍب   لغـــر 
     فقـــد غدْت مـــُر يف حاٍل إذا ذكرت

طـــِب جـــادْت جفـــون هلـــا باللؤلـــؤ الرَّ

ــا ورائُحنـــا ــَر غادينـ  أيشـــتكي الفقـ
ونحـــن نمـــي عـــى أرٍض مـــن الذهـــِب

والقـــوُم يف مـــَر كاإلســـفنِج قـــد ظفـــرْت
ــِب ــًا ملحتلـ ــوا َضعـ ــاء مل يركـ باملـ
نفسـية الشـاعر يف هـذه األبيـات يائسـة؛ حيـث 
يسـتدعي املـكان وهـو مـر ليبثـه تأسـفه عـىل مـا 
حـدث لشـعب مـر الـذي يشـتكي الفقـر رغـم 
غنـى مـر بثرواهتـا؛ التـي سـيطر عليهـا املحتـل. 
ويؤكـد ذلـك يف بيته األخر الذي رسـم فيـه صورة 
باإلسـفنج  شـبهه  الـذي  الغاصـب  للمحتـل  حيـة 
الـذي يمتـص كل اخلـرات واملقـدرات وال يـرك 

البـن البلـد شـيئًا يذكر.
ومـن الـدالالت النفسـية يف شـعره إظهـار حبـه 
وتقديـره ألمـر الشـعراء أمحـد شـوقي )إبراهيـم، 

ص:75(: 1989م، 

زمانـــِه عبقـــريُّ  الكنانـــَة  ورَد 
ــِه ــحَر بيانـ ــُر سـ ــا مـ ــري يـ ـ َفَتَنظَّ

هـــى     وأتـــى احلســـان فَهنئـــوا ُملـــَك النُّ
حســـانِه وعـــوِد  دولتـــِه  بقيـــاِم 

    والنيـــُل قـــد ألقـــى إليـــه بســـمعِه
واملـــاُء أمســـَك فيـــه عـــن جريانـــِه

هـــُر ُمصـــٍغ واخلامئـــُل ُخّشـــعٌ    والزَّ
أفنانـــه عـــى  مســـتمٌع  والطـــُر 

ألندُلســـيَّةٍ شـــوٍق  يف  والُقطـــُر     
أشـــجانِه مـــن  تشـــفيه  ٍة  َشـــوقيَّ

الـذي  شـوقي  بأمحـد  إبراهيـم  حافـظ  يتغنـى 



40

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )4(،  العدد )2(، جامعة احلدود الشمالية )1440هـ / 2019م(

ووظـف  العـريب،  الشـعر  رمـوز  مـن  رمـزًا  عـّده 
لتلـك املشـاعر اجلياشـة جتـاه أمـر الشـعراء املـكان 
وأزهارهـا  بامئهـا  والطبيعـة  والنيـل  وهو)الكنانـة 
الشـاعر  شـاركت  أماكـن  وقطرهـا(  وطيورهـا 

شـوقي. جتـاه  أحاسيسـه 
 وممـا جتدر اإلشـارة إليه أّن البعـد النفي يأخذنا 
إىل ظاهـرة التكرار يف النصوص الشـعرية، والتكرار 
ونفسـيته  بالشـاعر  تتعلـق  نفسـية  دالالت  حيمـل 
ومـا خياجلهـا مـن عشـق وحنـن إىل املـكان، كـام أّن 
الشـاعر يلجـأ إىل تكـرار ألفـاظ بعينهـا، قـد تكـون 
أسـامء أو أماكـن لداللـة نفسـية شـعورية، فيكـون 
التكـرار بؤرة تلك الداللة النفسـية الشـعورية أو قد 
يكون مركـز ثقلها )صـالح،1997 م، ص:105(، 
وهـذا ما نجـده قي قصيدتـه حتيـة الشـام )إبراهيم، 

ص:100(: 1989م، 
ــاِن ــاَع لبنـ ــا أربـ ــوُر احَليـ ــا َبكـ ـ َحيَّ

ـــان ـــاِم حي ـــن بالّش ـــُن م ـــَع اُليم وطال
ـــآِم لقـــد طوقتـــُم ُعنقـــي أهـــَل الشَّ

بمنـــٍة خرجـــت عـــن طـــوِق تبيـــان
يل موطـــٌن يف ربـــوع النيـــِل أعظمـــه

ــان ــٌن ثـ ــم موطـ ــا يف محاكـ ويل ُهنـ
إن رأيـــُت عـــى أهرامهـــا حلـــاًل

ــاِن ــوَق لبنـ ــا فـ ــالِل أراهـ ــن اجَلـ مـ
ــًة ــان منزلـ ــن لبنـ ــرَت  مـ ــى ختـ أنَّـ

وعينـــاِن روٌض  منزلـــٍة  كلِّ  يف 
ـــاَن عـــى رشٍف ـــَف بلبن    أقـــي املصي

وال أحـــوُل عـــن املشـــتى بحلـــواِن
يسـتدعي حافـظ إبراهيـم مشـاعره املليئة باحلب 
للشـام وأهلهـا، مـن خـالل ذكـره املـكان يف بـالد 
الشـام والـذي يضـم الشـام ولبنـان، حيـث لـكل 
بـه،  اخلاصـة  وأحاسيسـه  ذكرياتـه  منهـام  مـكان 
فالشـاعر يتملكـه إحسـاس حـب املـكان الشـامي 
ـم بنظر الشـاعر أهـل الكرم.  بسـكانه الطيبـن؛ ألهنَّ
أّمـا لبنـان فقـد قـى فيـه أمجـل أيامـه سـائحًا فيـه 
مسـتمتعًا بطبيعتـه. حيـث كـرر كلمـة لبنـان يف هذه 
القصيـدة سـبع مـرات، وكـرر لفظـة الشـام سـت 
مـرات للداللـة النفسـية العميقـة عـىل حبـه هلذيـن 

البلديـن.
إبراهيـم  حلافـظ  بالنسـبة  املـكان  كان  لقـد     
حصيلـة التجارب احلياتيـة، فرمز املـكان إىل أحواله 
النفسـية املختلفـة، والتـي منهـا معانـاة مـر، ومن 
جهـة أخرى رسـم لنا صـورة املـكان بداللة نفسـية 

تشـهد لـه باأللفـة والـرسور.

الشـاعر  للمكان:عالقـة  االجتامعـي  البعـد  3ـ 
باملـكان ليسـت جمـرد عالقـة عابـرة تربطـه بجامعـة 
معينـة مـن النـاس، وإّنـام هـي عالقـة جدليـة تتحد 
فيهـا األنـا مـع املوجـود املـادي والروحـي لتتحول 

هـذه العالقـة إىل كل واحـد ال انفصـال بينهـام. 
   ويتمثـل البعـد االجتامعـي عند حافـظ إبراهيم 
مـا  تصويـر  إىل  إضافـة  النـاس،  معانـاة  بتصويـر 
حيـدث يف مر مـن مواجهـة االحتالل، وال ينسـى 



مؤمنات أمحد الشامي: املكان ودالالته يف شعر حافظ إبراهيم          51-27

41

دوره االجتامعـي وتفاعلـه مـع اآلخـر مـن خـالل 
التهنئـات وذكـر املناسـبات االجتامعيـة. فيصور من 
خـالل املـكان العالقـات االجتامعية التـي تربط بن 

الشـخصيات.
     لقـد وظـف الشـاعر املـكان توظيفـًا واعيـًا يف 
اجتامعـي، نحـو  بطابـع  الشـعرية حمملـة  نصوصـه 
تصويره غالء األسـعار يف مـر )إبراهيم،1989م، 

ص:256(:
العيــــ بنـــا  املصلحـــوَن ضـــاَق  ـــا  أهيُّ

القيامـــا عليـــه  ُتســـنوا  ومل  ُش 
الذليلـــُة حتـــى الســـلعُة  عـــزت 

ـــاما ـــا جس ـــذاِء َخطب ـــُح احل ـــاَت مس ب
تؤثـــُر املـــوت يف ربـــا النيـــل جوعـــًا

وتـــرى العـــاَر أنَ َتعـــاَف املقامـــا
ـــى ـــل رصع ـــى الني ـــر يف مح ـــو م وبن

يرقبـــوَن القضـــاَء عامـــًا فعامـــا
أهيـــا النيـــُل كيـــف ُنمـــي ِعطاشـــا

األنامـــا فيهـــا  يـــَت  َروِّ بـــالٍد  يف 
بقـــوٍم رفقـــًا  املصلحـــوَن  ـــا  أهيُّ

ــا ــيخهْم والغالمـ ــُز شـ ــَد العجـ ـ َقيَّ
ُنفوســـا الغـــالِء  مـــن  وأغيثـــوا 

ــا ــالِء احلاممـ ــع الغـ ــْت مـ ــد متنـ قـ
املصلحـن  األبيـات  هـذه  يف  الشـاعر  خياطـب 
ويناشـدهم بـأن جيـدوا حاًل ملشـكلة غالء األسـعار 
جوعـًا  يتضـورون  النـاس  أنَّ  لدرجـة  مـر،  يف 
ويتمنـون املـوت. فيسـتدعي الشـاعر املـكان )ربـا 

النيـل ـ النيـل( ليبن الوضـع االجتامعـي الذي حّل 
هبـذه األمكنـة مـن اجلـوع واملـوت.

املظاهـرة  يف  املـكان  صـورة  الشـاعر  وجيسـد 
مريـات   سـيدات  فيهـا  خرجـت  التـي  النسـائية 
1989م،  )إبراهيـم،  زغلـول  سـعد  دار  يقصـدن 

:)337 ص:
يتججـــــ الغــــــوان  َخــــــرج 

ــْه ـ ــُب جَعُهنَّ ــُت َأْرقـ ــَن ورحـ ـــــ
مـــْن ختــــــذَن  بــــــنَّ  فـــــإذا 

ْه شـــعاَرُهنَّ الثيـــــاِب  ُســــــوِد 
ريـــــــ الطَّ ــزَن  جيتـــــ ــذَن  وأَخـــــ

ــــــــــَق ودار ســـعٍد قصُدُهّنـــْه
وإذا املدافــــــــــــُع  والبنـــــــــا

واألســــــــنَّْة ـــــــوارُم  والصَّ ِدُق 
يف والريــــــــــاُن  والــــــــورُد 

ســـــــالُحهّنْه النهـــــــــاِر  ذاَك 
ــا ــاِن ســــ ــَن اجليشـــــ فتطاحـــــ

األجنَّـــْة هلـــا  تشـــيُب  عــــــاٍت 
مشـــــــــــتتا اهنزمـــــــَن  ثـــم 

قصورهّنـــْه نحـــــو  ـــمِل  الشَّ ِت 
تتضمـن األبيـات السـابقة صـورة اجتامعية تبن 
فيها مظاهـرة قامت هبا السـيدات يف الثورة الوطنية، 
موظفـًا املكانـن )دار سـعد ــــ وقصورهـن(، وما 
حـدث يف تلـك املظاهـرة حيـث بـّن إقدام النسـوة 
الغاصـب،  للمحتـل  كبـر  حتـٍد  مـن  حيملـن  ومـا 
وصـورة الواقـع الكيل وعزيمة النسـاء التـي ال تقهر 
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وانتامئهـن ووطنيتهـن التـي ال يراهـن عليها.
ومـن املناسـبات االجتامعيـة التـي خّلـد ذكرهـا 
1989م،  )إبراهيـم،  االسـتقالل  يـوم  شـعره  يف 

:)344 ص:
ُبوركـــَت يـــا يـــوَم اخلـــالِص وال َوَنـــتْ

ورواِح بغـــدوٍة  ـــعوُد  السُّ عنـــك 
ـــا ـــرى لن ـــْن ُب ـــًا وك ـــْن ُيمن ـــاهلل ك ب

ساِح وفـــكِّ  مغـــرٍب  ردِّ  يف 
أقبلـــَت واأليَّـــاُم حولـــَك مثـــل

املّيـــاحِ خطـــرة  ختطـــُر  صفـــن 
ولكنـــَت يـــوَم الالبرنـــت بعينـــه

وســـامِح وجاللـــٍة  عـــزٍة  يف 
يتحدث يف األبيات السـابقة عن يوم االسـتقالل 
الـذي انتظرتـه مـر مـن سـنن طويلـة،  فهـو عند 
الشـاعر كيـوم نـر العـرب بصفـن تلـك الواقعـة 
الشـهرة، التـي خلـدت العـرب وانتصاراهتـم عـىل 
أعدائهـم، حيـث أعـاد التاريخ نفسـه يف رسـم ذلك 
النـر عىل املحتل، وهو أشـبه أيضـًا بقر أمنحتب 
الثـاين الذي اشـتهر يف قديـم الزمان بعظمتـه، وكان 
مقـرًا للحكومة، وكانـت أيامه مليئة باخلـر والربكة 

عـىل مر.
هتنئـة  شـعره  يف  االجتامعيـة  املناسـبات  ومـن 
عبـد احلليـم عاصـم باشـا بإسـناد إمـارة احلـج إليه 

ص:9(: 1989م،  )إبراهيـم، 
يـــا أميــــــر احلـــــجِّ أنـــت لـــه

مؤمتـــِن خـــــــُر  واق  خـــــــُر 

هـــــــزَك البيــــــت  احلـــراُم لـــه
للوطـــن املشــــتاِق  هــــــــــزَة 

فرحــــــْت أرض احلجـــاِز بكـــم
اهلتـــِن باهلاطــــــِل  فرحهــــــــا 

هلـــم القـــــدوِم  بـــرى  وست 
بـــَك مـــــــن مـــر إىل عـــدِن
يذكر الشـاعر هنـا أمكنة عديـدة ) البيت احلرام، 
احلجـاز، مـر، عـدن( موظفًا إياهـا يف مشـاركتها 
فرحـة عبـد احلليم عاصم باشـا إمارة احلـج يف ذلك 

الوقت.

املحـور الثالـث:  داللـة املـكان ورمزيته يف شـعر 
إبراهيم: حافـظ 

صـورة  ليـس  الشـعري  اإلبـداع  يف  املـكان  إّن 
فوتوغرافيـة أو شـكاًل هندسـيًا، إّنـام هـو تعبـر أو 
داٌل حيمـل يف ذاتـه مدلـواًل يعرب عن الرؤيـة الفكرية 
للمبـدع، وقـد ختـرج اللفظـة املكانيـة املسـتعملة يف 
امللفـوظ املتخيل من املسـتوى امللموس إىل املسـتوى 
اإلطـار  إىل  املحسـوس  اإلطـار  ومـن  املجـرد، 

املعنـوي.
 وحضـور املـكان يف الشـعر أعمق مـن أن يوجد 
يف لفظة أو غرها؛ ألنَّ األسـاس يف التجربة الشعرية 
منـه انطلقت وإليـه تـؤول دالالت الراكيب املكونة 
هلا، فاملـكان اجلميل حيمل تسـامي النفس اإلنسـانية 
عنـد الشـاعر مثلام حيمل رثـاء املكان داللـة االعتبار 
إىل جانـب معـاين الوفـاء وغـره مـن املثـل العليـا 
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)املنصـوري،1992م ، ص: 26 ـ 27(.
وسـنحاول أن نسـتنبط دالالت بعـض األمكنـة 
املوجـودة يف شـعر الشـاعر ورمزيتهـا، ومـن ذلك : 
1. الداللـة الدينيـة: والتـي تتجـىل عنـده بذكـر 
مكـة  نحـو  شـعره   يف  املقدسـة  األماكـن  بعـض 
احلـرام...ويف  البيـت  اجلبـل،  القـدس،  املكرمـة، 
وصف املـكان املقـدس يقـول )إبراهيـم، 1989م، 

:)64 ص:
قـــد نوهـــوا باســـمه يف جاهليتـــِه

تنوهيـــا الكونـــِن  ســـيُِّد  وزاده 
ــًا ــت داره حرمـ ــَة كانـ ــِح مكـ يف فتـ

ـــيها ـــِت غاش ـــد البي ـــَن اهلُل بع ـــد أمَّ ق
البيتـن عـىل  املكانيـة يف هذيـن  الداللـة  تركـز 
يـرد ذكرهـا رصحيـًا  مل  التـي  والكعبـة،  فتـح مكـة 
بـل جـاءت يف سـياق قولـه: ) بعـد البيـت(، حيـث 
وظفهـام للداللـة عـىل املكانـة العظيمة التـي اختص 
هبـا الرسـول صـىل اهلل عليـه وسـلم أبا سـفيان، يوم 
فتـح مكـة من جعـل بيته آمنـًا ملن دخلـه واعتصم به 

املرشكن. مـن 
يقـول  عبـاس  للخديـوي  مدحيـه  سـياق  ويف   
ذاكرًا بعـض األماكن املقدسـة )إبراهيـم، 1989م، 

:)237 ص:
نـــْت ودعـــا لـــَك البيـــُت احلـــراُم فأمَّ

ــزُم ــُم وزمـ ــَة واحَلطيـ ــاُء مكـ بطحـ

اسـتدعى حافظ إبراهيـم املكان املقـدس )البيت 
احلـرام  ومكـة واحلطيـم( يف أبياتـه للتنويـه بمكانـة 

لـه  دعـا  حيـث  شـأنه،  وعظمـة  عبـاس  اخلديـوي 
البيـت احلـرام فأمـنَّ كلُّ مـن وداي مكـة واحلطيـم 

وزمـزم عـىل ذلـك الدعاء.
وقـد ورد عنـده ذكـر جبـل الطـور املقـدس يف 

ص:26(: 1989م،  )إبراهيـم،  قولـه 
رعايتـــِه يف  ُملـــكًا  ربـــَك  والَك 

ــراِن ــٍب وعمـ ــَك يف ِخصـ ُه لـ ــدَّ ومـ
ــٍل ــر إىل جبـ ــاَن إىل مـ ــن ُكردفـ مـ

مـــُه موســـى بـــُن عمـــراِن عليـــِه كلَّ
يسـتعن حافـظ إبراهيـم بالرمـز املقـدس جبل، 
وهـو جبـل الطـور الـذي كّلـم اهلل نبيه موسـى عليه 
السـالم، للداللـة عىل تـويل اخلديوي عبـاس الثاين، 
احلكـم مـن إقليم السـودان كردفـان  إىل جبل الطور 

يف صعيـد سـيناء بمر.
الرمـوز  باسـتخدام  إبراهيـم  حافـظ  ويسـتمر 
الدينيـة ليوظفهـا يف مدحيـه وثنائـه عىل السـالطن، 
نحـو هتنئة السـلطان عبـد احلميد بيوم جلوسـه عىل 

:)18 ص:  1989م،  )إبراهيـم،  العـرش 
ـــُب ملحـــُت جـــالل العيـــِد)1( والقـــوُم ُهيَّ

منـــي آي الُعـــال كيـــَف ُتكتـــُب فَعلَّ
جتـــى عـــى عـــرِش اجلـــالِل وتاجـــُه

هيـــُش وأعـــواُد الرسيـــِر ترحـــُب
    فقـــام بأمـــِر اهلل  حتـــى ترعرعـــْت

ُك جمـــدُب بـــِه دوحـــُة اإلســـالِم والـــرِّ
وقـــرَب بـــن املســـجديِن تقربـــا

1 ـ فهو يوم تولى الحكم، وليس للمسلمين سوى عيدين.
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ــرُب ــَم امُلقـ ــى فنعـ ــِك األعـ إىل امللـ

يمتـدح يف هـذه األبيـات السـلطان عبـد احلميد 

الـذي اسـتطاع أن حيارب الـرشك ويوحد اإلسـالم 
حتـت لوائه، إضافـة منه إىل أنه قّرب بن املسـجدين؛ 
بيـت املقـدس واملسـجد احلـرام، وحـاول محايتهـام 

وصوهنـام تقربًا منـه إىل اهلل.

احليـاة  هـي  الطبيعـة  الطبيعة:حيـاة  داللـة  2ـ 
التـي ينشـدها الشـاعر، وهي رمـز السـتمرار احلياة 
الطبيعية، حيث شـكلت رمزًا إجيابيـًا أدى إىل وظيفة 
ومنهـا  متعـددة.  دالالت  محلـت  بالشـعر  ارتقائيـة 

ص:84(: 1989م،  )إبراهيـم،  قولـه 
ــا ــَد بأرضنـ ــُع أْن يصيـ ــرُس يطمـ النـ

ســـنريه كيـــَف يصيـــده زغلـــوُل
 ال تقـــرِب التاميـــَز واحـــذْر ورده

مهـــام بـــدا لـــَك أنـــه معســـوُل
يسـتخدم حافظ إبراهيم يف هذيـن البيتن رمزين 
)بالنـرس(  يريـد  حيـث  واحـد،  لغـرض  طبيعيـن 
اإلنجليـز، واسـتعمله هنـا إلثـارة العجـب مـن أن 
يصيـد الزغلـول )فـرخ احلـامم( والنـرس داللـة عىل 
وعي مـر وساسـاهتا بمكر اإلنجليـز وخمططاهتم، 
ورمـز )بالتاميـز( وهـو هنـر بإنجلـرا أيضـًا، حيث 
لسـعد  اإلنكليـز  خـداع  عـىل  للداللـة  اسـتخدمه 
زغلـول، وأخـذ احلـذر واحليطة منهـم. فهـذا النهر 
مـن  أنَّ  إاّل  للشـعوب  واسـتقطابه  جاذبيتـه  رغـم 

يقـرب منـه ويغـوص يف أعامقـه قـد يغرقـه.

ومن قوله ) إبراهيم، 1989م، ص:98(:
ــٍة ــّن هُيـــدي النيـــل ألـــَف تيـ إليكـ

عطـــراٍت أســـطٍر  يف  ـــرٍة  ُمعطَّ
ــدوًة ــَن ُقـ ــوداِء كنتـ ــنة السـ ويف السـ

ـــاِت ـــوُت باملهج ـــاَل امل ـــن س ـــا ح لن
بالشـكر  البيتـن  هذيـن  يف  الشـاعر  يتوجـه   
واالمتنان لسـيدات مـر اللوايت شـاركن يف الثورة 
موظفـًا  1919م،  سـنة  احتدمـت  التـي  الوطنيـة 
هلـا  رمـز  والتـي  )النيـل(،  املـكان  الشـكر،  لذلـك 
بالسـنة السـوداء داللـة منـه عىل مـا حـدث فيها من 
قتـل وتنكيل، حيث كان لسـيدات مـر من اجلهاد 

فيهـا نصيـب وافـر.
ومن قوله أيضا )إبراهيم،1989م، ص:140(:

اخلطـــب عنـــاَن  عـــيَّ  ملكتـــم 
وُجزتـــْم بقـــدري ســـامَء الرتـــْب

ولكـــْن َســـام يب عطـــُف األمـــر
األدْب وفضـــُل  الوزيـــر  ورأُي 

ـــر - ـــوال الوزي ـــُم - ل ـــتُ أحل ـــا كن وم
بـــذا اهلنـــاء وهـــذا اللقـــْب     

عابديـــن إىل  اختيـــااًل  وأمـــي 
كثـــْب عـــن  بدرهـــا  ُيطالعنـــي 
يوظف الشـاعر البـدر وهو مكون مـن مكونات 
الطبيعـة اجلميلـة، ليـدّل بـه عـىل اخلديـوي عبـاس 
الثـاين الـذي مّن عـىل الشـاعر بلقب البكويـة، وهو 
لقـب كان يتمنـاه حافـظ إبراهيم منذ زمـن، فحظي 

بـه أخرًا.
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ومن قوله ) إبراهيم، 1989م، ص:175(:
تعلـــامِن ُكنتـــام  إْن  نبئـــان 

ـــداِن؟؟ ـــا الفرق ـــوَن أهيُّ ـــى الك ـــا ده م
األر متـــردت  أم  اهلل  غضـــَب   

ُض فأنحـــْت عـــى بنـــي اإلنســـاِن؟
ـــــ الشُّ القمـــِم  اهلُل ســـاكَن  ال رعـــى 

ــاِن ــاكَن القعيـ ــاَط سـ ــمِّ والحـ ــــ
 يسـتدعي حافظ إبراهيم يف هذا النص الشـعري 
ورموزهـا  بأسـامئها  وأطيافهـا  الطبيعـة  ألـوان  كل 
نا  للداللـة عىل عظـم اخلطب الـذي وقع ملدينة مسـيِّ
الـذيُ دِمـر كلَّ يشء  فيهـا. فقد هنشـت حلـوم أهلها 
الطـر واحليتان يف البحر و مل يوفـروا طفاًل وال امرأة 

إال ونالـوا منهـم نصيبًا.

3ـ الداللـة اجلغرافية:تتجـىل الداللـة اجلغرافيـة 
للمـكان بذكـر املناطـق واألماكـن بأسـامئها املطابقة 
لأسـامء عـىل خارطـة الواقـع، وأحيانـًا مدلـوالت 
يمكـن للقـارئ أن يسـر هبـا إىل أهدافه األكثـر بعدًا 

عمقًا. واألكثـر 
ومن قوله) إبراهيم، 1989م، ص:76(:

ُيصغـــي ألمحـــد إْن شـــدا مرنـــاًم
ألذانـــِه أمحـــَد  أمـــِة  إصغـــاَء 

ـــا ـــف رأيته ـــراَء كي ـــا احلم ـــر لن واذك
والقـــَر مـــاذا كان مـــن بنيانـــِه

ـــَم مـــن ذراُه ومـــا الـــذي مـــاذا تطَّ
ـــِه ـــن أركان ـــِر م ـــْت رصوُف الّده أبق

وُبناتِـــه وأهلـــه  عليـــه  واهـــًا   
أيـــام كان النجـــُم مـــن ســـكانِه
يسـتحر الشـاعر حضارة العـرب يف األندلس 
مـن خـالل رمـز تارخيـي جغـرايف عريـق أاّل وهـو 
قـر احلمـراء ذلـك البناء الـذي ال يـزال عىل طول 
عهـده يف غرناطـة أمجل مـا ُيرى يف البالد اإلسـبانية، 
وكان قلعـة تضـم بـن جدراهنـا القـر السـلطاين، 
ويف هـذا القـر كان يعيـش سـالطن بنـي األمحر. 
ومـازال رمـزًا للحضـارة البائـدة التي يتمنـى حافظ 

اسـرجاعها. إبراهيم 
ومن قوله )إبراهيم،1989م، ص:81(:

أقـــُر الزعفـــران ألنـــَت قـــٌر
النجـــوِم عـــى  يتيـــَه  أن  خليـــٌق 

فخـــٌر لألجيـــاِل  عهديـــَك  كال 
وللقديـــِم للحديـــِث  وزهـــو 

     يشـر يف النـص الشـعري إىل قـر الزعفـران 
بالعباسـية وهـو مـن القصـور التـي بناها إسـامعيل 
ي بذلـك االسـم، ألنَّ األرض  باشـا1870م، وسـمِّ
التـي ُبنـي فيهـا كانـت مزورعـة  بنبـات الزعفران، 
وقـد بنـى هـذا القـر عـىل غـرار قـر فرسـاي 

الشـهر املتواجـد بفرنسـا.
1989م،  )إبراهيـم،  كذلـك  قولـه  ومـن 

: )1 0 3 : ص
ـــعرت ـــام ش ـــٍب ف ـــوا أرَض كومل وتيمم

ـــراِن ـــداِر ح ـــِب ال ـــوطِء غري ـــم ب منه
 اسـتدعى الشـاعر رمـزًا جغرافيـًا آخـر، وهـو 
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أرض كوملـب ويقصـد هبـا أمريـكا، التـي يقصدهـا 
كل قـاٍص وداٍن لطلـب العلم، والتي مل ختـذل أحدًا 
مـن قاصدهيـا، داللـة منـه عـىل رقيهـا وعلـو كعبها 

وشـأهنا، فهـي منـارة العلـم ونـرباس احلضـارة.
ومن قوله ) إبراهيم، 1989م، ص:97(:

ـــًة ـــدًا ولوع ـــاَق األرِض وج ـــا طب مألن
بنـــٍد ودعـــٍد والربـــاِب وبـــوزِع

ـــًا ـــا مواقف ـــعر من ـــاُت الشِّ ـــت بن    وملَّ
ـــوى والرقمتـــن ولعلـــع بســـقِط اللِّ
قديمـة  جغرافيـة  أماكـن  الشـاعر  يسـتحر   
مـرت يف الشـعر اجلاهيل ) سـقط اللـوى والرقمتن 
ولعلع(...للداللـة عـىل رضورة النهـوض بالشـعر 
الذيـن  القدمـاء  بالشـعراء  والتـأيس  جديـد،  مـن 

ملكـوا ناصيـة الشـعر.

التارخييـة  الداللـة  التارخيية:ترتبـط  4.الداللـة 
بذاكـرة املـكان، الـذي يتأثـر باألحـداث  ويتخفـى 
فيهـا، فـال نعثـر عليـه يف النـص إال مـن حتولـه إىل 
فكـرة متتـزج باحلـدث التارخيـي عندمـا يسـقط عىل 
مركـزًا  التارخييـة  املـادة  لتشـكل  املعـارص  الواقـع 
خالهلـا  مـن  فتثـر  الواقعـة.  األحـداث  النطـالق 

واإلنسـانية. احلضاريـة  األبعـاد 
شـعر  يف  املوجـودة  التارخييـة  الـدالالت  ومـن 
حافـظ إبراهيم قولـه )إبراهيـم، 1989، ص:62(:

ـــقيفِة يـــوٌم أنـــَت صاُحبـــه فللسَّ
ـــيها ـــيدْت أواس ـــد ش ـــُة ق ـــه اخلالف في

ـــا ـــي تناوهَل ـــا ك ـــا األوُس كّف ْت هل ـــدَّ م
ت اخلـــزرُج األيـــدي ُتبارهيـــا فمـــدَّ

صاحبهـــم أّن  فريـــٍق  كلُّ  وظـــنَّ 
أوىل بـــا وأتـــى الّشـــحناَء آتيهـــا

ـــم ـــَد طاِمُعه ـــم فارت ـــَت هل ـــى انربي حت
ـــى أبـــو بكـــٍر أواخيهـــا عنهـــا وأخَّ
تارخييـًا  حدثـًا  إبراهيـم  حافـظ  لنـا  يسـتدعي 
مهـام، وهـو يـوم السـقيفة، مشـرًا فيـه إىل اختالف 
املسـلمن يف يـوم السـقيفة بعد موت النبـي صىل اهلل 
عليـه وسـلم، ومـا كاد يلحقهم مـن انقسـام الكلمة 
يف اختيـار خليفـة هلـم، وإىل فضل »عمـر« ريض اهلل 
عنـه يومهـا  بلـم شـملهم وإرساعـه إىل مبايعـة أيب 

باخلالفة. بكـر 
ومن قوله أيضًا )إبراهيم، 1989م، ص:96(:

غايـــًة باجلزيـــرِة  ســـامي  وأدرك 
ـــِع َتَتطلَّ إليهـــا ُملـــوُل القـــوِل مل 

ســـاملًا َك  يـــردَّ أن  إاّل  اهلُل  أبـــى 
ـــِع ـــم ويرج ـــلم ويغن ـــُه يس ـــن يرع وم
يتحـدث يف هذيـن البيتـن عـن حـدث تارخيي، 
مشـرًا فيـه إىل رمـز مـن رموز الشـعر العـريب، وهو 
ُنفـي إىل جزيـرة  الـذي  البـارودي،  حممـود سـامي 
سـيالن عقـب الثـورة العرابيـة، ومـا قالـه يف أثنـاء 

الشـعر. من  النفـي 
ومن قوله )إبراهيم،1989م، ص:344(:

  ُبوركـــَت يـــا يـــوَم اخلـــالِص وال َوَنـــْت
وَرواِح بغـــدوٍة  ـــعوُد  السُّ عنـــَك 
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وتكشـــفْت تلـــك الغياهـــُب وانطـــوْت
وبـــدْت ُشـــموُس احلـــقِّ وهـــي ضواحـــي

ي يـــا كنانـــُة واهدئـــي فاليـــوَم َقـــرِّ
الكنانـــِة مل يكـــْن بمبـــاِح حـــَرُم 
تارخييـًا يف  يومـًا  أبياتـه  الشـاعر عـرب  يسـتدعي 
حيـاة مـر، وهـو يـوم االسـتقالل والتحـرر مـن 
املحتـل الغاصـب، وهبـذا اليـوم العظيم اسـتطاعت 

مـر أن تقـر عينهـا، وهتـدأ.

5.الداللـة الرمزية:مـا يلفـت االنتبـاه يف ديـوان 
حافـظ إبراهيـم هـو أنـه مل يـأت بمسـميات رصحية 
لبعـض الـدول، بـل اجتـه إىل طريقـة الرمـز للدولة، 
ـــ  )احليـوان  الطبيعـة  مـن  أدوات  اسـتخدم  إذ 
األلـوان( فجعل األسـد شـعارًا للدولـة اإلنكليزية، 
كـام جعـل النـرس شـعارًا للدولـة األملانيـة، واهلالل 
شـعارًا للدولـة العثامنيـة، ورمـز بالشـمس للملكـة 
فيكتوريـا، ورمـز بسـيدة البحـار إلنجلـرا، ورمـز 
رمـز  كـام  لليابـان،  وبالتنـن  باألبيـض  للـروس 
ألمريـكا بأرض كوملـب وغرها الكثر مـن الرموز، 

ص:19(: 1989م،  قوله)إبراهيـم،  ذلـك  مـن 
يـــا دولـــًة فـــوق أعـــالٍم هلـــا أســـُد

زأرا إذا  الدنيـــا  بـــوادره  ختشـــى 
باألمـــِس كانـــْت عليـــِك الشـــمُس ضاحيـــًة       

ـــدر قـــد ســـفرا ـــوَق ذراِك الب ـــوَم ف والي
يتحـدث يف هذين البيتـن عن إنجلـرا التي رمز 
هلـا باألسـد، وملكتهـا السـابقة  فيكتوريـا التي رمز 

إدوارد  احلـايل  مللكهـا  أيضـًا  بالشـمس، ورمـز  هلـا 
بالبدر. السـابع 

1989م،  )إبراهيم،  كذلك  قولــــــــــه  ومن 
ص:103(:

ـــعرت ـــام ش ـــٍب ف ـــوا أرَض ُكومل م َتَيمَّ
ـــراِن ـــداِر ح ـــِب ال ـــوطٍء غري ـــم ب منه
 يشـر يف هـذا البيـت إىل أمريـكا التـي يرمـز هلـا 
فنسـبت  أمريـكا،  اكتشـف  الـذي  كوملـب  بـأرض 

أمريـكا لـه .
وقوله ) إبراهيم، 1989م، ص:253(:

ــاًل ــدِة مهـ ــا اجلديـ ــاَل الدنيـ أْي رجـ
قـــد شـــأوتْم باملعجـــزاِت الرجـــاال
ويقصـد  بالدنيا اجلديدة أمريـكا، حيث احلضارة 

والرقـي، والتقدم يف العلم.
وقوله )إبراهيم، 1989م، ص:283(:

أغتـــدي أن  موطنـــي  ودعـــان 
لـــه مـــا وجبـــا نـــي أقـــي  علَّ

جلـــده ونفـــري  بَّ  الـــدُّ نذبـــُح 
ُيغلبـــا أال  بُّ  الـــدُّ أيظـــنُّ 
الـدب رمز تعـرف به روسـيا كام تعـرف إنجلرا 
باألسـد، ويشـر هبذا البيـت إىل احلرب التي نشـبت 
بـن اليابـان وروسـيا يف ليلة التاسـع من فرباير سـنة 
مـن  اخلامـس  يـوم  يف  بالصلـح  وانتهـت  1904م 

1905م. سبتمرب سـنة 
ومن قوله  )إبراهيم، 1989م، ص:285(:

البيـــُض بصلباهنـــْم أقســـَم  قـــد 
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ينـــروا أو  املـــوَت  ال هيجـــروَن 
بأوثاهنـــْم الصفـــُر  وأقســـم 

ال يغمـــدوَن الســـيَف أو يظفـــروا
 قصـد بالبيـض الـروس، والصفـر اليابان نسـبة 

للـون بـرشة كل قـوم منهم.
وقوله )إبراهيم، 1989م، ص:268(:

ينثنـــي ال  بُّ  الـــدُّ هـــذا  كان  إن 
وذلـــَك التنــــــــُن ال يقهـــــــُر

بخذالهنـــا تـــرىض  ال  والبيـــُض   
والصفـــُر بعـــد اليـــوِم ال ُتكـــرس

ـــا ب ـــوَق الظُّ ـــوِم ف ـــوُس الق ـــالت نف س
واألهنـــُر البطحـــاُء  فســـالت 

ياقوتـــًة مكـــدُن  وأصبحـــْت     
واجلوهـــُر رُّ  الـــدُّ منهـــا  يغـــاُر 

وأتى الشـاعر بكلمة التنن مشـرًا هبـا إىل اليابان 
وبكلمـة الـدب مشـرًا إىل روسـيا، والتـي جـرت 
بينهـام حربـًا دمويـة يف مدينـة مكـدن وهـي مدينـة 
مشـهورة يف منشـوريا، وكانـت هبا املوقعـة الفاصلة 
التـي بـدأت باليوم السـادس من مارس واسـتمرت 
مخسـة أيـام، وبلـغ جمموع مـا خـرسه الفريقـان فيها 

عرشيـن و مئـة ألـف مقاتـل بـن قتيـل وجريح.

خامتة:
ذهـب البحـث إىل دراسـة املـكان ودالالتـه يف 
شـعر حافـظ إبراهيـم؛ وذلـك بسـبب كثـرة ورود 
األمكنـة يف نصوصـه الشـعرية، والتي محلـت أبعادًا 

ودالالت عديـدة.  حيـث مل تـأت املفـردات الدالـة 
عـىل املـكان يف شـعر حافـظ لسـمة رسديـة، بل هي 
ظواهـر رئيسـة يف البيئـة التـي يعيـش فيهـا. خلصنا 

منهـا إىل النتائـج التاليـة:

 النتائج والتوصيات:
غنـى شـعر حافـظ إبراهيـم بذكـر األماكن، . 1

مـكان   800 عـن  األماكـن  عـدد  زاد  فقـد 
الدراسـة  يسـتدعي  رقـم  وهـو  ديوانـه،  يف 

عنـده. املـكان  يف  والتمحيـص 
تنوعت األماكن يف شـعره، ممـا أتاح الفرصة . 2

للتعـرف عـىل خمتلف أنـواع األمكنة، سـواء 
األمكنـة املحليـة، أو األمكنـة اإلقليميـة، أو 

الطبيعية. األمكنـة 
تعـّد األماكـن التـي ذكرهـا سـجاًل تارخييـًا . 3

هامـًا، حيـث ّعرفنـا مـن خالهلـا عـىل أهـم 
الشـخصيات السياسـية واألدبية التي برزت 

يف تلـك الفـرة.
وظـف املكان املفتوح يف شـعره يف العالقات . 4

االجتامعيـة، ودعـا  والتحـوالت  اإلنسـانية 
فيـه إىل النهـوض وعـدم الراخـي يف وجـه 
املحتـل. واسـتخدم املـكان املغلـق كوسـيلة 
حلـث أبنـاء وطنـه عـىل التخلـص مـن قيـد 

اجلهـل، والتخلـف الـذي فرضـه املحتـل.
عنـد . 5 واملعـادي  األليـف  املـكان  يمثـل 

الشـاعر)اآلخر(، وال يمثـل الـذات املبدعة.  
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وقد اسـتخدم  املكان األليف كرمز سـيايس، 
أو رمـز دينـي كثـر يف شـعره ، يف حـن ركـز 
يف املـكان املعـادي عـىل ثالثـة أماكـن فقط، 
القـرب والسـجن واملنفـى، ووظفهـا  وهـي: 
املـكان  خـالل  مـن  لينقـل  جيـدًا،  توظيفـًا 
تضحيتـه  ومـدى  الوطنـي  الرمـز  معانـاة 

لنـرة وطنـه.
التـي . 6 )البيانيـة(  الشـعرية  الصـورة  كثـرة 

عـىل  قامـت  والتـي  املـكان،  جسـدت 
املشـاهبة واالسـتعارة، وقـد وظـف التشـبيه 
املبدعـة  والـذات  الشـعرية  األنـا  لتصويـر 
التـي  النفسـية  الصـورة  عكسـت  والتـي 
عاشـها الشـاعر.يف حـن نلحـظ أنـه وظف 
االسـتعارة، ليعـرب عن اآلخر، نحـو تصويره 
مليـت غمر ومـا حدث فيهـا، واحلجـاز التي 

املمـدوح. بقـدوم  فرحـت 
جتلـت القوميـة العربيـة يف البعـد السـيايس . 7

أكثـر مـن الوطنية، التـي مل نعثـر عليها إال يف 
قصيدتـن أو ثـالث.

حفـل البعـد النفـي بالكثر مـن الذكريات . 8
واألحاسـيس اخلاصـة، والـذي شـكل بؤرة 
شـعورية، وقـد تأكد هـذا البعـد النفي من 
خـالل التكـرار الـذي محـل دالالت نفسـية 
إىل  وحنـن  عشـق  مـن  الشـاعر  خاجلـت 

ملكان. ا
يف . 9 للمـكان  االجتامعـي  البعـد  وظـف 

شـعره  توظيفـًا واعيـًا، مـن خـالل نقطتـن 
ومعانـاة  جتربـة  نقـل  أوهلـام:  أساسـيتن، 
النـاس مـن فقـر وجـوع وانتهـاك للحقوق.
وثانيهـام: تفاعلـه مـع اآلخر من خـالل ذكر 

قـام هبـا.  التـي  املناسـبات االجتامعيـة 
حيـث . 10 شـعره،  يف  احليـادي  املـكان  كثـرة 

أو  التعبـري  املسـتوى  عـىل  لـه  قيمـة  ال 
مـر. غـر  حشـوًا  كان  بـل  االنفعـايل، 

مل يـربز اإلحسـاس بالداللـة الدينيـة كام كنا . 11
نشـهدها عنـد الكثـر مـن الشـعراء، وإنَّـام 
هنـا وظفهـا خلدمـة ممدوحيه من السـالطن 
جديـد  يشء  أي  تقـدم  فلـم  واخلديـوات. 

يـربزه.
وظـف الداللـة الطبيعـة يف سـياق وطنـي، . 12

حـاول مـن خالله توعيـة الشـعب املري، 
وأخـذه احليطـة واحلـذر مـن املحتـل، حيث 
أبـرز املـكان الطبيعي بشـكل واضـح ليخرب 

مـن خاللـه عـن عظـم اخلطب .
أمـا بالنسـبة للداللـة اجلغرافية فيسـتحر . 13

مـن خالهلـا حضـارة العـرب البائـدة والتي 
يسـتحر  باسـرجاعها، كـام  ُعنـي حافـظ 
الشـعر  يف  مـرت  قديمـة  جغرافيـة  أماكـن 
اجلاهـيل للداللـة عـىل النهوض بالشـعر من 

القدمـاء. بالشـعراء  جديـد، والتـأيس 
أمـا الداللـة الرمزيـة  فقـد جـاءت تثقيفيـة . 14

ملعرفـة الرمـوز املقصـودة.
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ثبـت أن هنـاك قصـورًا بمفهـوم )شـاعرية . 15
انسـاق احلديـث عـن  مـا  ( فكثـرًا  املـكان 

اخلطـايب. الوصـف  نحـو  األماكـن 
ارتبطـت أغلـب األحـداث يف حيـاة حافظ . 16

إبراهيـم باألماكـن التي عاش فيهـا أو زارها 
وهبـذا ظهـر التميز والتنـوع يف نصوصه التي 

حتـاور املكان .

أهم التوصيات :
غنـى الديوان بالصـورة البيانيـة املكانية التي . 1

يمكن أن يفـرد هلا بحثًا مسـتقاًل.
دراسة  جدلية التفاعل النيص مع املدينة.. 2
دراسة عالقة املكان باللغة.. 3
دراسـة داللة املكان النفسـية يف شـعر حافظ . 4

إبراهيم.
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مستوى الطموح وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى طلبة كلية التربية في جامعة الباحة
لؤي حسن محمد أبو لطيفة )*(

جامعة الباحة 
)قدم للنشر يف 1437/12/16 هـ، وقبل للنشر يف 1439/01/27هـ(

ـــة.  ـــة الباح ـــة يف جامع ـــة الرتبي ـــة كلي ـــدى طلب ـــاز ل ـــة اإلنج ـــه بدافعي ـــوح وعالقت ـــتوى الطم ـــى مس ـــرف ع ـــة إىل التع ـــذه الدراس ـــت ه ـــث: هدف ـــص البح ملخ
ـــون  ـــن يدرس ـــة الذي ـــة الرتبي ـــة كلي ـــن طلب ـــًا م ـــن )140( طالب ـــة م ـــة الدراس ـــت عين ـــي، وتكون ـــج الوصف ـــتخدام املنه ـــّم اس ـــة ت ـــدف الدراس ـــق ه ولتحقي
ـــاز.  ـــة اإلنج ـــاس دافعي ـــوح ومقي ـــتوى الطم ـــاس مس ـــا: مقي ـــث مه ـــا الباح ـــن طّورمه ـــن مقياس ـــة م ـــت أدوات الدراس ـــا تكون ـــس، ك ـــة البكالوري يف مرحل
ـــود  ـــة وج ـــج الدراس ـــرت نتائ ـــا  أظه ـــة، ك ـــم مرتفع ـــاز لدهي ـــة اإلنج ـــع، وأن دافعي ـــة مرتف ـــدى الطلب ـــوح ل ـــتوى الطم ـــة أن مس ـــج الدراس ـــرت نتائ ـــد أظه وق
ـــالف  ـــف باخت ـــة ختتل ـــدى الطلب ـــاز ل ـــة اإلنج ـــة، وأن دافعي ـــدى الطلب ـــاز ل ـــة اإلنج ـــوح ودافعي ـــتوى الطم ـــن مس ـــًا ب ـــة إحصائي ـــة دال ـــة طردي ـــة ارتباطي عالق
ـــتوى  ـــتثار املس ـــرورة اس ـــث ب ـــد أوىص الباح ـــج، فق ـــن نتائ ـــة م ـــه الدراس ـــفرت عن ـــا أس ـــوء م ـــض(. ويف ض ـــع - منخف ـــم )مرتف ـــوح لدهي ـــتوى الطم مس

ـــي.                                                                                                         ـــي واألكاديم ـــي واالجتاع ـــق النف ـــادة التواف ـــة يف زي ـــدى الطلب ـــاز ل ـــة اإلنج ـــوح ودافعي ـــع يف الطم املرتف

كلامت مفتاحية: مستوى الطموح، دافعية اإلنجاز، كلية الرتبية.  
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مقدمة:
ــة  ــاًل يف املعرف ــورًا هائ ــايل تط ــر احل ــهد الع يش
والتكنولوجيــا ووســائل االتصــال، وممــا ال شــك 
ــراد  ــن األف ــب م ــور يتطل ــذا التط ــة ه ــه أن مواكب في
يف أي جمتمــع مــن املجتمعــات أن يكــون لدهيــم 
الطمــوح،  مــن  أعــى  وســقف  مرتفــع  مســتوى 
يدفعهــم لإلنجــاز واملثابــرة واالجتهــاد، ملجــاراة 
ومســايرة التقــدم املعــريف والتكنولوجــي الــذي فــاق 
كل تصــور يف رسعتــه. وتعتــر املرحلــة اجلامعيــة مــن 
املراحــل الدراســية اهلامــة التــي ينبغــي إيالؤهــا أمهيــة 
كبــرة مــن قبــل املؤسســات التعليميــة، فهــي مرحلــة 
التطلــع نحــو املســتقبل واســترشاف آفاقــه الواســعة، 
وهــي مرحلــة إعــداد الطالــب وصقــل شــخصيته بــا 
يكتنفهــا مــن طمــوح ودافعيــة لإلنجــاز، كــي يكــون 

ــع.  ــاًل يف املجتم ــرًا فاع عن
    ويشــر مســتوى الطمــوح يف أبســط معانيــه 
إىل تلــك األهــداف الواقعيــة التــي يتبناهــا الفــرد 
ــف  ــث خيتل ــا، حي ــول إليه ــاول الوص ــه وحي يف حيات
مســتوى الطمــوح مــن شــخص آلخــر ومــن موقــف 
مســتوى  يعــد  كــا  1990م(.  ألخر)عبدالفتــاح، 
ــه الشــخصية املنتجــة  الطمــوح مــن أهــم مــا تتميــز ب
ــذي  ــدار ال ــع املق ــا ارتف ــاز، فكل ــى اإلنج ــادرة ع الق
ــا ازدادت  ــوح كل ــتوى الطم ــن مس ــرد م ــه الف يمتلك
دافعيتــه لإلنجــاز والعمــل مــن أجــل حتقيــق األهداف 

ــا.  ــول إليه ــح الوص ــي يطم ــات الت والغاي
    وقــد أكــدت دراســة الصــادق حممــد )2016م( 

أن مســتوى الطمــوح يلعــب دورًا هامــًا يف حيــاة 
ــان  ــتقبل اإلنس ــدد مس ــه يتح ــى أساس ــان، فع اإلنس
ــكلة  ــارت إىل أن املش ــا أش ــال، ك ــن آم ــه م ــا لدي وم
ــوح  ــن الطم ــن م ــتوى مع ــود مس ــن يف وج ال تكم
فقــط، ولكــن يف كيفيــة اســتغالله ويف مــدى مناســبته 

ــه.  ــرد وإمكانات ــدرات الف لق
  وعطفــًا عــى مــا ســبق، فــإن الطمــوح يعــّد 
بمثابــة القــوة التــي تدفــع الفــرد وتوجهــه نحــو 
ــة الفــرد  ــإن دافعي ــايل ف ــق اهلــدف املنشــود، وبالت حتقي
لإلنجــاز تتوقــف إىل حــد كبــر عــى مســتوى طموحه 
ومــدى توافــر قــدر مرتفــع مــن هــذا املســتوى لديــه. 
وحيــث إن دافعيــة اإلنجــاز أمــر رضوي لعمليــة 
التعلــم والتعليــم، ورشط أســايس يتوقــف عليــه 
ــن  ــب م ــك يتطل ــإن ذل ــة ف ــداف التعليمي ــق األه حتقي
ــف  ــة بمختل ــة التعليمي ــى العملي ــة ع ــات القائم اجله
ــف  ــة- أن تضاع ــة اجلامعي ــيا املرحل ــا -ال س مراحله
مــن جهودهــا لتهيئــة البيئــة املحفــزة والدافعــة للطلبــة 
ــون  ــي يتطلع ــات الت ــق الطموح ــاز وحتقي ــى اإلنج ع

ــا.  إليه
مشكلة البحث والتساؤالت: 

ــالل  ــن خ ــة م ــث احلالي ــكلة البح ــورت مش     تبل
االطــالع عــى األدب النظــري والدراســات الســابقة 
ــوح  ــتوى الطم ــة )مس ــري الدراس ــة بمتغ ذات الصل
هلذيــن  مــا  أظهــرت  والتــي  اإلنجــاز(  ودافعيــة 
املتغريــن مــن أمهيــة كبــرة عــى ســلوك الفــرد. 
ــا  ــة م ــت العالق ــي تناول ــات الت ــة الدراس ــرًا لقل ونظ
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ــا  ــا هل ــاز وم ــة اإلنج ــوح ودافعي ــتوى الطم ــن مس ب
مــن أمهيــة عــى شــخصية الفــرد وعــى واقــع العمليــة 
التعليميــة، فقــد جــاءت هــذه الدراســة لتلقــي الضــوء 
ــاز  ــة اإلنج ــه بدافعي ــوح وعالقت ــتوى الطم ــى مس ع
لــدى طلبــة كليــة الرتبيــة يف جامعــة الباحــة. وحتديــدًا 
فــإن مشــكلة البحــث تتلخــص مــن خــالل التســاؤل 
ــوح  ــتوى الطم ــن مس ــة ب ــد عالق ــل توج ــايل: ه الت
يف  الرتبيــة  كليــة  طلبــة  لــدى  اإلنجــاز  ودافعيــة 
جامعــة الباحــة؟ ويتفــرع عــن هــذا التســاؤل الرئيــس 

ــة: ــة التالي ــاؤالت الفرعي التس
- مــا مســتوى الطمــوح لــدى طلبــة كليــة الرتبية 

ــة الباحة؟ يف جامع
- مــا مســتوى دافعيــة اإلنجــاز لــدى طلبــة كليــة 

الرتبيــة يف جامعــة الباحــة؟
ــوح  ــتوى الطم ــن مس ــة ب ــد عالق ــل توج - ه
ودافعيــة اإلنجــاز لــدى طلبــة كليــة الرتبيــة يف 

ــة؟ ــة الباح جامع
- هــل ختتلــف دافعيــة اإلنجــاز لــدى طلبــة كليــة 
الرتبيــة يف جامعــة الباحــة تبعــًا الختــالف 

ــض(؟  ــع – منخف ــوح )مرتف ــتوى الطم مس
 أمهية البحث: 

تعود أمهية البحث إىل عدة أمور من أمهها: 
ــن  ــة ب ــت العالق ــي تناول ــات الت ــة الدراس - قل
مســتوى الطمــوح ودافعيــة اإلنجــاز عــى 
صعيــد منطقــة الباحــة، وبالتــايل فإن الدراســة 
احلاليــة تعــد حماولــة لســد النقــص احلاصــل يف 

هــذا اجلانــب.
الدراســة  تتناولــه  الــذي  املوضــوع  أمهيــة   -
ــرات ذات  ــد املتغ ــر أح ــذي يعت ــة وال احلالي
التأثــر فيــا يصــدر عــن األفــراد مــن أنشــطة 

وســلوكات.
- تركــز الدراســة احلاليــة عــى املرحلــة اجلامعيــة 
التــي تعــّد مــن أهــم املراحــل التعليميــة ألهنــا 
تعمــل عــى صقــل شــخصية الطالــب وتؤهله 

لالنخــراط يف احليــاة العمليــة.
- قــد تســاعد هــذه الدراســة يف إعــداد وتطويــر 
املناهــج الدراســية بطريقــة تراعــي تنميــة 
مســتوى الطمــوح لــدى الطلبــة عــى اختالف 
ــًا  ــم دافع ــكل هل ــا يش ــة، مم ــم التعليمي مراحله
ــه مــن أعــال ومهــام.  ــا يقومــون ب لإلنجــاز في

أهداف البحث:
 هيدف البحث إىل حتقيق ما ييل:

ــة  ــدى طلب ــوح ل ــتوى الطم ــى مس ــرف ع - التع
ــة. ــة الباح ــة يف جامع ــة الرتبي كلي

- التعــرف عــى مســتوى دافعيــة اإلنجــاز لــدى 
طلبــة كليــة الرتبيــة يف جامعــة الباحــة.

ــتوى  ــن مس ــة ب ــود عالق ــن وج ــف ع - الكش
الطمــوح ودافعيــة اإلنجــاز لــدى طلبــة كليــة 

ــة. ــة الباح ــة يف جامع الرتبي
- الكشــف عــن مــدى اختــالف دافعيــة اإلنجــاز 
ــة  ــة الباح ــة يف جامع ــة الرتبي ــة كلي ــدى طلب ل
تبعــًا الختــالف مســتوى الطمــوح لدهيــم 
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ــض(.   ــع – منخف )مرتف
منهج البحث:

الوصفــي  املنهــج  احلــايل  البحــث  يســتخدم   
البحــث. ألغــراض  ملالءمتــه 

حـدود البحث: 
يتحدد البحث با ييل:

- احلــدود املكانيــة: تــم تطبيــق الدراســة يف منطقــة 
الباحــة باململكــة العربيــة الســعودية.

ــة  ــة الدراس ــراد عين ــم أف ــة: ه ــدود البرشي - احل
الرتبيــة  البكالوريــس يف كليــة  مــن طلبــة 

بجامعــة الباحــة.
- احلــدود الزمنيــة: تــم تطبيــق الدراســة يف 
الفصــل الــدرايس الثــاين مــن العــام الــدرايس 

)1436/1435هـــ(.
ــى  ــة ع ــر الدراس ــة: تقت ــدود املوضوعي - احل
الكشــف عــن العالقــة بــن مســتوى الطمــوح 
ــة  ــة الرتبي ــة كلي ــدى طلب ــاز ل ــة اإلنج ودافعي
ــة  ــا بالعين ــدد نتائجه ــة، وتتح ــة الباح بجامع

ــة. ــذه الدراس ــتخدمة يف ه واألدوات املس
مصطلحات البحث:

 يشتمل البحث عى املصطلحات التالية:
- مســتوى الطمــوح: يعــّرف اصطالحــًا بأنــه 
ــاالت  ــه يف املج ــرد لذات ــا الف ــي يضعه ــداف الت األه
االقتصاديــة  أو  األرسيــة  أو  املهنيــة  أو  التعليميــة 
ــرات  ــن املؤث ــد م ــر بالعدي ــا، ويتأث ــاول حتقيقه وحي
ــة املحيطــة  اخلاصــة بشــخصية الفــرد أو القــوى البيئي

احلــايل  البحــث  ويعــّرف  2004م(.  )باظــة،  بــه 
ــا  ــي يناهل ــة الت ــة الكلي ــه الدرج ــوح بأن ــتوى الطم مس
ــتخدم  ــوح املس ــتوى الطم ــاس مس ــى مقي ــب ع الطال

ــث. يف هــذا البح
- دافعيــة اإلنجــاز: تعــّرف اصطالحــًا بأهنــا حالــة 
داخليــة مرتبطــة بمشــاعر الفــرد، توجــه نشــاطه نحــو 
التخطيــط للعمــل، وتنفيــذ هــذا التخطيــط بــا حيقــق 
مســتوى حمــدد مــن التفــوق يؤمــن بــه الفــرد ويعتقــد 
فيــه )أبــو عــالم، 1993م(. ويعــّرف البحــث احلــايل 
ــا  ــي يناهل ــة الت ــة الكلي ــا الدرج ــاز بأهن ــة اإلنج دافعي
ــة اإلنجــاز املســتخدم يف  ــاس دافعي الطالــب عــى مقي

هــذه الدراســة.
الدراسات السابقة:

ــة  ــد مــن الدراســات العربي ــت العدي     لقــد أجري
واألجنبيــة التــي هلــا صلــة بمتغــرات البحــث احلــايل، 
فبالنســبة ملتغــر مســتوى الطمــوح. فقــد أجــرى 
بانــدي (Bandey, 2002) دراســة هدفــت إىل معرفــة 
مســتوى الطمــوح لــدى طــالب العلــوم واآلداب 
وعالقتــه باالنبســاطية والعصابيــة، وقــد أظهــرت 
النتائــج أن مســتوى الطمــوح لــدى الطــالب كان 

ــام.  ــكل ع ــا بش مرتفًع
 (Margoribanks, ماركوربيانكــس  وأجــرى 
العالقــة  عــى  التعــرف  هبــدف  دراســة    2004)
ــتوى  ــخصية ومس ــات الش ــة وس ــدرة العقلي ــن الق ب
الطمــوح، وقــد خلصــت الدراســة إىل وجــود ارتبــاط 
دال وموجــب بــن القــدرة العقليــة والتحصيليــة 
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وبعــض ســات الشــخصية ومســتوى الطمــوح. 
ــت إىل  ــة هدف ــبر )2005م( دراس ــرى ش     وأج
ــض  ــه ببع ــوح وعالقت ــتوى الطم ــى مس ــرف ع التع
املتغــرات يف ضــوء الثقافــة الســائدة لــدى طلبــة 
اجلامعــة اإلســالمية بغــزة. وقــد أظهــرت نتائــج 
ــدى  ــوح ل ــع للطم ــتوى مرتف ــود مس ــة وج الدراس
ــة  ــاك عالق ــزة، وأن هن ــالمية بغ ــة اإلس ــة اجلامع طلب
دالــة بــن مســتوى الطمــوح ومســتوى الــذكاء لــدى 

ــة.  الطلب
هدفــت  دراســة  )2008م(  بــركات  وأجــرى 
ــوح  ــتوى الطم ــن مس ــة ب ــى العالق ــّرف ع إىل التع
القــدس  جامعــة  طلبــة  لــدى  الــذات  ومفهــوم 
املفتوحــة، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن مســتوى 
الطمــوح ومســتوى مفهــوم الــذات لــدى أفــراد عينــة 
الدراســة مهــا باملســتوى املتوســط، وأن هنــاك ارتباطــًا 
موجبــًا بــن مســتوى الطمــوح ومفهــوم الــذات لــدى 

ــة.  ــة اجلامع طلب
 (Niemiec et al, 2009) كــا أجــرى نيميــس    
ــيل  ــوح الداخ ــر الطم ــة أث ــت إىل معرف ــة هدف دراس
ــة.  ــاة اجلامعي ــد احلي ــا بع ــراد م ــى األف ــي ع واخلارج
ــج الدراســة أن الطمــوح الداخــيل  وقــد أظهــرت نتائ
مرتبــط بشــكل إجيــايب بالصحــة النفســية عــى عكــس 
ــه  ــوح الداخــيل ل ــك الطم ــوح اخلارجــي، وكذل الطم

ــية.  ــية األساس ــات النفس ــاط باحلاج ارتب
(Katharina, 2010) دراســة  وأجــرت كاترينــا 
ــن الطمــوح  ــة مــا ب هدفــت إىل الكشــف عــن العالق

ــات  ــباع احلاج ــل وإش ــي يف العم ــيل واخلارج الداخ
ــاط  ــود ارتب ــى وج ــج ع ــت النتائ ــد دّل ــة. وق املدرك
بــن شــكل الطمــوح )داخــيل وخارجــي( واالرتيــاح 
ــعادة   ــعور بالس ــع الش ــات م ــباع احلاج يف إدراك إش

ــل.  بالعم
هدفــت  دراســة  )2013م(  يوســفي  وأجــرت 
ــي  ــق االجتاع ــن القل ــة ب ــن العالق ــف ع إىل الكش
ومســتوى الطمــوح لــدى تالميــذ الســنة الثانيــة 
الثانــوي. وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود 
مســتوى طمــوح مرتفــع لــدى أفــراد عينــة الدراســة، 
ــق  ــن القل ــالبة ب ــًا س ــة إحصائي ــة دال ــود عالق ووج

االجتاعــي ومســتوى الطمــوح.
    وأجــرت احلــريب )1435هـــ( دراســة هدفت إىل 
ــذات  ــر ال ــة قلــق املســتقبل بتقدي الكشــف عــن عالق
ومســتوى الطمــوح لــدى عينــة مــن طالبــات املرحلــة 
الثانويــة يف مدينــة الريــاض. وقــد توصلــت الدراســة 
بــن  دالــة إحصائيــا موجبــة  إىل وجــود عالقــة  
ــوح  ــتوى الطم ــتقبل ومس ــق املس ــة لقل ــة الكلي الدرج
ــاض. ــة الري ــة يف مدين ــة الثانوي ــات املرحل ــدى طالب ل
كــا أجــرت جويــدة )2015م( دراســة هدفــت إىل 
ــل  ــوح بالتحصي ــتوى الطم ــة مس ــن عالق ــف ع الكش
ــم  ــز التعلي ــن بمرك ــة الدارس ــدى الطلب ــدرايس ل ال
ــة.  ــزي وزو اجلزائري ــة تي ــد بوالي ــن بع ــن ع والتكوي
وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة ارتفــاع مســتوى 

ــة. ــة الدراس ــراد عين ــة أف ــدى الطلب ــوح ل الطم
 وفيــا يتعلــق بمتغــر دافعيــة اإلنجــاز، فقــد أجرى 
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 (Landine & Stewart, 1998) ــتيوارت ــن وس الندي
دراســة هدفــت إىل فحــص العالقــة بــن القــدرات مــا 
ــة  ــاءة الذاتي ــاز والكف ــة لإلنج ــة والدافعي وراء املعرفي
النتائــج  أشــارت  وقــد  األكاديمــي.  والتحصيــل 
إىل وجــود عالقــة إجيابيــة بــن الدافعيــة لإلنجــاز 
والقــدرات مــا وراء املعرفيــة، والتحصيــل األكاديمــي 

ــة.  ــاءة الذاتي والكف
هدفــت  دراســة  )2009م(  ســامل  وأجــرت 
إىل التعــّرف عــى عالقــة فاعليــة الــذات والفــرع 
لــدى  الــدرايس  اإلنجــاز  بدافــع  األكاديمــي 
طالبــات كليــة عجلــون اجلامعيــة. وقــد أشــارت 
ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــة إىل ع ــج الدراس نتائ
ــراد  ــدى أف ــاز ل ــة اإلنج ــتوى دافعي ــة يف مس إحصائي
عينــة الدراســة تعــزى ملتغــري فاعليــة الــذات والفرع 

األكاديمــي.
    كــا أجــرت وســطاين )2010م( دراســة هدفــت 
إىل الكشــف عــن عالقــة دافعيــة اإلنجــاز لــدى 
ــة  ــر املؤسس ــائد ملدي ــادي الس ــط القي ــن بالنم املدرس
التعليميــة. وقــد أســفرت نتائــج الدراســة عــن وجــود 
عالقــة قويــة وذات داللــة إحصائيــة بــن دافعيــة 
اإلنجــاز لــدى املدرســن ونمــط القيــادة الســائد لــدى 

ــر. املدي
وأجــرت يونــس )2013م( دراســة هدفــت إىل 
ــاز  ــة إنج ــى دافعي ــة ع ــز املادي ــر احلواف ــة تأث معرف
اللغــة  مــادة  يف  ابتدائــي  الثالثــة  الســنة  تالميــذ 
ــود  ــة وج ــج الدراس ــرت نتائ ــد أظه ــية. وق الفرنس

ــذ  ــاز تالمي ــة انج ــى دافعي ــة ع ــز املادي ــر للحواف تأث
الســنة الثالثــة ابتدائــي يف مــادة اللغــة الفرنســية.

دراســة  )2014م(  والعبــي  خميمــر  وأجــرى   
هدفــت إىل التعــرف عــى أثــر التعزيــز يف تنميــة 
دافعيــة اإلنجــاز يف قواعــد اللغــة العربيــة لــدى عينــة 
مــن طــالب الصــف العــارش يف حمافظــة خــان يونــس 
ــر  ــود أث ــة إىل وج ــت الدراس ــد توصل ــطن. وق بفلس
ــة  ــة دافعي ــوي يف تنمي ــز املعن ــادي والتعزي ــز امل للتعزي

ــة. ــدى الطلب ــاز ل اإلنج
بمســتوى  املتعلقــة  للدراســات  بالنســبة  وأمــا 
الطمــوح ودافعيــة اإلنجــاز، فقــد أجــرت ســامل 
إىل  هدفــت  دراســة  )2012م(  واخلليفــة  وقمبيــل 
معرفــة العالقــة االرتباطيــة بــن دافعيــة اإلنجــاز 
ــل  ــوح والتحصي ــتوى الطم ــط ومس ــع الضب وموض
ــد  ــودان. وق ــن بالس ــة اجلامعي ــدى الطلب ــدرايس ل ال
أظهــرت نتائــج الدراســة بأنــه توجــد عالقــة ارتباطيــة 
طرديــة دالــة إحصائًيــا بــن دافعيــة اإلنجــاز ومســتوى 

ــوح.  الطم
وأجــرت صغــرون )2014م( دراســة هدفــت 
ــاز  ــة اإلنج ــن دافعي ــا ب ــة م ــى العالق ــرف ع إىل التع
ــد  ــًا بمعه ــن بري ــدى املعاق ــوح ل ــتوى الطم ومس
ــرت  ــد أظه ــوم. وق ــن باخلرط ــم املكفوف ــور لتعلي الن
ــاز  ــة اإلنج ــدين يف  دافعي ــود ت ــة وج ــج الدراس نتائ
ومســتوى الطمــوح لــدى أفــراد عينــة الدراســة، وأن 
ــاز  ــة اإلنج ــن دافعي ــًا ب ــة إحصائي ــة دال ــاك عالق هن

ــوح.     ــتوى الطم ومس



لؤي حسن حممد أبو لطيفة: مستوى الطموح وعالقته بدافعية اإلجناز لدى طلبة كلية التربية يف جامعة الباحة         86-53

59

 ويف ضــوء مــا تــم اســتعراضه مــن دراســات 
ــيل: ــا ي ــث ع ــن احلدي ــه يمك ــابقة فإن س

- اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الســابقة 
يف وضــع تصــور ذهنــي للخطــوات التــي 
سيســر عليهــا يف كتابــة اإلطــار النظــري، 
التــي  واملنهجيــة  الدراســة،  أدوات  وبنــاء 
التــي  اإلحصائيــة  واملعاجلــات  ســيتبعها، 

النتائــج. الســتخراج  سيســتخدمها 
ــل  ــن أوائ ــّد م ــا تع ــة بأهن ــذه الدراس ــز ه - تتمي
بــن  العالقــة  تتنــاول  التــي  الدراســات 
مســتوى الطمــوح ودافعيــة اإلنجــاز عــى 
ــكل  ــعودية بش ــة الس ــة العربي ــد اململك صعي

عــام ومنطقــة الباحــة بشــكل خــاص.
تناولــت  التــي  الدراســات  قّلــة  يالحــظ   -
ــث مل  ــة، حي ــة احلالي ــوع الدراس ــس موض نف
يعثــر الباحــث إال عــى دراســتن هلــا عالقــة 
ــا  ــة، ومه ــة احلالي ــوع الدراس ــارشة بموض مب
ــامل  ــة س ــرون )2014م(، ودراس ــة صغ دراس

وقمبيــل واخلليفــة )2012م(.
ــت  ــي تناول ــابقة الت ــات الس ــزت الدراس - رك
عــن  الكشــف  عــى  الطمــوح  مســتوى 
بمتغــرات  وعالقتــه  الطمــوح  مســتوى 
املســتقبل  وقلــق  كالتحصيــل  أخــرى، 
ــات:  ــذه الدراس ــن ه ــذات، وم ــوم ال ومفه
ــريب  ــة احل ــدة )2015م(، ودراس ــة جوي دراس
)2008م(.  بــركات  ودراســة  )1435هـــ(، 

- ركــزت الدراســات الســابقة التــي تناولــت 
ــرى  ــرات أخ ــا بمتغ ــى عالقته ــاز ع ــة اإلنج دافعي
املعرفيــة،  وراء  مــا  والقــدرات  القيــادي  كالنمــط 
ومــن هــذه الدراســات: دراســة وســطاين )2010م(، 
 (Landine & وســتيوارت  النديــن  ودراســة 

 Stewart,1998).

- تتفــق الدراســة احلاليــة مــع بعــض الدراســات 
ــة  ــل دراس ــك مث ــة، وذل ــابقة يف املنهجي الس
شــبر  ودراســة  )2013م(،  يوســفي 
)2005م(، كــا ختلتــف الدراســة احلاليــة مــع 
ــل  ــك مث ــة، وذل ــرى يف املنهجي ــات أخ دراس
دراســة خميمــر والعبــي )2014م(، ودراســة 
ــج  ــتخدمتا املنه ــن اس ــس )2013م( اللت يون

التجريبــي. 
- ختتلــف الدراســة احلاليــة مــع بعــض الدراســات 
ــن  ــه، وم ــة وعينت ــع الدراس ــث جمتم ــن حي ــابقة م الس
هذه الدراســات: دراســة جويــدة )2015م(، ودراســة 
 (Katharina, ودراســة كاترينــا ،)صغــرون )2014م
ــامل  ــة س ــع دراس ــة م ــة احلالي ــق الدراس .(2010 وتتف

ــة  ــث أن العين ــن حي ــة )2012م( م ــل واخلليف وقمبي
لــكال الدراســتن تتكــون مــن طلبــة اجلامعــة.

فروض البحث: 
ــة  ــة كلي ــدى طلب ــوح ل ــتوى الطم ــم مس - يتس

الرتبيــة يف جامعــة الباحــة  باالنخفــاض.
- تتســم دافعيــة اإلنجــاز لــدى طلبــة كليــة 

باالنخفــاض. الباحــة  جامعــة  يف  الرتبيــة 
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ــن  ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دالل ــد عالق - ال توج
ــدى  ــاز ل ــة اإلنج ــوح ودافعي ــتوى الطم مس

ــة. ــة الباح ــة يف جامع ــة الرتبي ــة كلي طلب
- ال يوجــد اختــالف ذو داللــة إحصائيــة يف 
ــة  ــة الرتبي ــة كلي ــدى طلب ــاز ل ــة اإلنج دافعي
ــتوى  ــالف مس ــًا الخت ــة تبع ــة الباح يف جامع

ــض(.  ــع – منخف ــوح )مرتف الطم

اإلطار النظري
أواًل ـــ مستوى الطموح:

 لقــد ورد يف األدب الرتبــوي املعــارص عــدد كبــر 
ــه  ــث عرفت ــوح، حي ــتوى الطم ــات ملس ــن التعريف م
يوســفي )2013م( بأنــه ذلــك املســتوى اإلجيــايب 
ــدى  ــد امل ــدف بعي ــق ه ــو حتقي ــع نح ــن األداء املتوق م
نســبيًا، والــذي يمكــن أن يدفــع إىل مكانــة أعــى 
ــم  ــراد وتطلعاهت ــدرات األف ــًا لق ــه وفق ــي علي ــا ه مم
املســتقبلية. وعّرفــه الشــافعي )2012م( بأنــه أهــداف 
ــاط  ــاز نش ــرد إلنج ــا الف ــدد يضعه ــتوى حم ذات مس
معــن ســواء كانــت هــذه األهــداف يف املــدى البعيــد 
أو القريــب، ويتطلــع الفــرد إىل حتقيقهــا وفقــًا لعوامــل 
ــرات  ــخصيته، وخ ــات ش ــة، وس ــة أو خارجي ذاتي
ــتوى  ــره ملس ــاس تقدي ــى أس ــله، وع ــه أو فش نجاح

ــتعداداته. ــه واس ــه وإمكانات قدرات
ــي  ــداف الت ــه األه ــة )2004م( بأن ــه باظ وعرفت
يضعهــا الفــرد لذاتــه يف املجــاالت التعليميــة أو املهنيــة 
ــر  ــة وحيــاول حتقيقهــا، ويتأث ــة أو االقتصادي أو األرسي

ــرد أو  ــخصية الف ــة بش ــرات اخلاص ــن املؤث ــد م بالعدي
ــل )2003م(  ــا عاق ــه. وأم ــة ب ــة املحيط ــوى البيئي الق
ــه  ــا يفرض ــو م ــوح ه ــتوى الطم ــأن مس ــد رأى ب فق
ــس  ــه ويقي ــول إلي ــح بالوص ــه ويطم ــى نفس ــرد ع الف

ــه. مــا أنجــزه مــن خالل
بــأن   (Atkinson, 1964) اتكنســون  رأى  وقــد 
مســتوى الطمــوح يعــّر عــن مســتوى اإلنجــاز 
املرتقــب الــذي حيــاول الفــرد الوصــول إليــه يف مهمــة 
ــن  ــرد ع ــدى الف ــات ل ــود معلوم ــع وج ــة م مألوف
 (Deutsch, ــش ــا دوت ــابق. وأم ــازه الس ــتوى إنج مس
ــدف  ــه اهل ــوح بأن ــتوى الطم ــّرف مس ــد ع (1954 فق

ــب  ــث يكتس ــه، حي ــى حتقيق ــرد ع ــل الف ــذي يعم ال
ــه مــن خــالل إدراك  ــاه وداللت مســتوى الطمــوح معن

ــة. ــداف املمكن ــده األه ــق عن ــذي تتحق ــدى ال امل
    ويف ضــوء التعريفــات الســابقة فإنــه يمكــن 
ــتوى  ــن املس ــّر ع ــوح يع ــتوى الطم ــأن مس ــول ب الق
ــه يف جمــال معــن  ــذي يرغــب الفــرد بالوصــول إلي ال
آخــذًا بعــن االعتبــار خــرات النجــاح والفشــل التــي 
ــوح  ــتوى الطم ــة إىل أن مس ــذا باإلضاف ــا، ه ــّر هب م
شــأنه شــأن باقــي الســات الشــخصية ينمــو ويتطــور 
ــن  ــف م ــه خيتل ــا أن ــرى، ك ــة ألخ ــة عمري ــن مرحل م
ــن  ــه م ــا يمتلك ــه، وم ــه لنفس ــًا لنظرت ــر تبع ــرد آلخ ف

ــدرات.  ــات وق إمكان
ــتوى  ــف مس ــن تعري ــه يمك ــر، فإن ــى أخ  وبمعن
ــعى  ــه ويس ــرد إىل حتقيق ــع الف ــا يتطل ــه م ــوح بأن الطم
حياتــه  جوانــب  مــن  جانــب  يف  إليــه  للوصــول 
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األكاديميــة أو االجتاعيــة أو الدينيــة، وذلــك يف ضــوء 
ــن  ــه م ــّر ب ــا م ــات وم ــدرات وإمكان ــن ق ــه م ــا لدي م

ــل. ــاح أو فش ــرات نج خ
وحيظــى مســتوى الطمــوح باهتــام بالــغ مــن 
جانــب الباحثــن واملشــتغلن يف جمــال علــم النفــس، 
ويظهــر بوضــوح يف هــذا الكــم اهلائــل مــن البحــوث 
ــوح  ــوع الطم ــا موض ــل فيه ــي احت ــات الت والدراس
الطمــوح  مســتوى  ُيلقــي  حيــث  بــارزًا،  مكانــًا 
ــاكل  ــث مش ــن حي ــتقبل م ــح املس ــى مالم ــوء ع الض
ــوء  ــي الض ــن أن ُيلق ــا يمك ــف، ك ــور والتخل التط
عــى مــدى الفــروق املوجــودة بــن األفــراد يف الــذكاء 
ــتوى  ــة مس ــح معرف ــد يصب ــك فق ــخصية، ولذل والش
الطمــوح وســيلة تشــخيصية تنبؤيــة لســلوك الفــرد يف 

املســتقبل )حســانن والشــحات، 2006م(.  
كــا يعــّد الطمــوح جــزءًا مهــًا وأساســيًا يف البنــاء 
ــادات  ــزز االعتق ــور ويع ــو يبل ــان، فه ــي لإلنس النف
التفاؤليــة عنــد الفــرد بكونــه قــادرًا عــى التعامــل مــع 
ــخص  ــية، فالش ــوط النفس ــن الضغ ــة م ــكال خمتلف أش
ــة  ــداف معين ــق أه ــى حتقي ــه ع ــن بقدرت ــذي يؤم ال
ــدده  ــذي حي ــه ال ــار حيات ــى إدارة مس ــادرًا ع ــون ق يك
ــؤدي  ــدوره ي ــذا ب ــر، وه ــاط أك ــة وبنش ــورة ذاتي بص
وحتدياهتــا  البيئــة  عــى  بالســيطرة  اإلحســاس  إىل 
)مظلــوم، 2010م(، ومــن ثــم فــإن نجــاح الشــخص 
ــاة يعتمــد بالــرورة عــى مســتوى طموحــه،  يف احلي
فــال يمكــن تفــوق الطالــب دون مســتوى الئــق مــن 
ــوق  ــن التف ــد م ــق املزي ــو حتقي ــه نح ــوح يدفع الطم

واالمتيــاز )الشــافعي، 2012م(.
ــر يف  ــه دور كب ــوح ل ــتوى الطم ــإن مس ــه ف وعلي
حيــاة اإلنســان، ملــا لــه مــن تأثــر عــى الســلوك الــذي 
ــى  ــد ع ــد أك ــا، وق ــوم هب ــي يق ــطة الت ــلكه واألنش يس
ــا أشــار إىل أن مســتوى  ذلــك عيســى )1988م( حين
ــد  ــد وحتدي ــوع اجله ــام يف تن ــدور ه ــوم ب ــوح يق الطم
ــة أو  ــحنات موجب ــداث ش ــك يف إح ــتواه، وكذل مس
ــق اهلــدف. ســالبة يف القــوى النفســية الالزمــة لتحقي
     وزيــادة عــى مــا تقــدم فــإن مســتوى الطمــوح 
يرتبــط ارتباطــًا وثيقــًا بتكويــن الشــخصية يف أبعادهــا 
ــا  ــة، وكل ــية واالجتاعي ــة والنفس ــة البيولوجي املختلف
ــا  ــخصية كل ــات الش ــن إمكاني ــًا م ــوح قريب كان الطم
ــة  ــايل والصح ــزان االنفع ــن االت ــًا م ــرد قريب كان الف
ــه وإطــراد  النفســية كــا هــو قريــب مــن بلــوغ أهداف

ــاح، 1990م(. ــه )عبدالفت ــه ونجاح تقدم
ويتأثــر مســتوى الطمــوح بمجموعــة مــن العوامل 
التــي يمكــن تلخيصهــا يف ثــالث جمــاالت: األول 
ــة  ــه العقلي ــه وقدرات ــخص وتكوين ــق بالش ــا يتعل منه
املســتقبلية، ويتعلــق  الوجدانيــة ونظرتــه  وحالتــه 
ــول  ــن ح ــة م ــة بالبيئ ــل املرتبط ــا بالعوام ــاين منه الث
ــة  ــث بالثقاف ــال الثال ــق املج ــه، ويتعل ــرد وأرست الف
ــرة،  ــة )م ــن املنظم ــرارات والقوان ــارة والق واحلض
2012م(. وفيــا يــيل توضيــح ألبــرز العوامــل املؤثــرة 

ــوح: ــتوى الطم ــى مس ع
- الــذكاء: إن الفــرد األكثــر ذكاًء قــادر عــى فهــم 
قدراتــه وإمكاناتــه ورســم مســتوى الطمــوح 
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لنفســه، بحيــث يتناســب مــع هــذه القــدرات، 
ــر  ــو غ ــل ذكاًء فه ــس األق ــى عك ــك ع وذل
قــادر عــى حتقيــق أهدافــه، حيــث يضــع 
ــض  ــع أو ينخف ــوح يرتف ــتوى طم ــه مس لنفس
كثــرًا عــا يســتطيع حتقيقــه بالفعــل )راجــح، 

. 1987م( 
ــة  ــوح باملرحل ــتوى الطم ــر مس ــج: يتأث - النض
العمريــة التــي يمــر هبــا الفــرد، فــكل مرحلــة 
ــة ينتقــل إليهــا الفــرد يناســبها مســتوى  عمري
طمــوح معــن خيتلــف عــن املرحلــة الســابقة، 
ويتــالءم مــع نضــج الفــرد اجلســمي والعقــيل 
ــدت  ــد أك ــة، وق ــك املرحل ــي يف تل واالجتاع
ــر  ــا كان أكث ــرد كل ــب )1998م( أن الف الغري
أهدافــه  يــده حتقيــق  كان يف  كلــا  نضجــًا 
وطموحــه، وكلــا كان أقــدر عــى التفكــر يف 
ــك.                                                                                        ــه ذل ــق ل ــي حتق ــات الت ــائل والغاي الوس

- اخلــرات الســابقة: إن مــا يمــّر بــه الفــرد مــن 
ــر  خــرا ت ناجحــة أو فاشــلة يكــون هلــا األث
ــر يف مســتوى طمــوح الفــرد، فخــرات  الكب
ــه،  ــن طموح ــد م ــرد تزي ــدى الف ــاح ل النج
إىل  تــؤدي  فإهنــا  الفشــل  خــرات  وأمــا 
ــرد  ــب الف ــوح، وتصي ــتوى الطم ــض مس خف
2001م(. )حممــود،  واإلحبــاط  بالعجــز 
ويمكــن القــول عمومــًا أن مســتوى الطمــوح 
يرتفــع وينخفــض نســبيًا كلــا وصــل األداء أو 
ــاح،  ــوح )عبدالفت ــتوى الطم ــل إىل مس مل يص

ــة  ــك دراس ــى ذل ــدت ع ــد أك 1990م(. وق
احلــريب )1435هـــ( حيــث أشــارت إىل أن 
النجــاح يعمــل عــى رفــع مســتوى الطمــوح 

ــه. ــى خفض ــل ع ــل الفش ــا يعم بين
ــًا أو  ــر مســتوى طمــوح الفــرد إجياب - األرسة: يتأث
ــتواهم  ــه ومس ــوح والدي ــتوى طم ــلبًا بمس س
االقتصــادي واالجتاعــي، حيــث يضــع الفرد 
لنفســه ســقفًا ملســتوى طموحــه ينســجم 
مــع مــا يطمــح إليــه والــداه، ويتناســب 
ــة.  ــم االقتصاديـــــ ــم وقدراهت ــع إمكاناهت م
وبايــــــديل  سيـــكورا  أشــارت  وقــــــد 
(Sikora & Biddle , 2015) إىل أن أســاليب 

الفــرد  يتلقاهــا  التــي  التنشــئة االجتاعيــة 
مســتوى  عــى  تأثــر  هلــا  األرسة  داخــل 
طموحــه، كــا أشــارت عبدالفتــاح )1984م( 
إىل أن بعــض اآلبــاء يتعرضــون يف حياهتــم 
ــداف  ــض األه ــق بع ــديد يف حتقي ــل الش للفش
ــون  ــّم يعوض ــن َث ــم، وم ــبة هل ــة بالنس اهلام
فيدفعوهنــم  أبنائهــم،  يف  بتحقيقهــا  عنهــا 
نــون هلــم مــن الوســائل  وفقــًا إىل ذلــك، ويؤمِّ

ــا. ــم إليه ــا يوصله ــة م املختلف
- مفهــوم الــذات: إن نظــرة الفــرد اإلجيابيــة لذاتــه 
وثقتــه بــا يمتلكــه مــن قــدرات وإمكانــات، وما 
يتمتــع بــه مــن خصائــص ومزايــا لــه تأثــر كبــر 
ــدت  ــد أك ــه، وق ــوح لدي ــتوى الطم ــى مس ع
   (Sikora & Biddle , 2015) ســيكورا وبايــديل
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بــأن مفهــوم الفــرد اإلجيــايب عــن ذاتــه ال ســيا 
ــى  ــل ع ــي يعم ــب األكاديم ــد اجلان ــى صعي ع

ــدرايس. ــه ال ــز طموحــه وحتصيل تعزي
- األصدقــاء: إن األشــخاص الذيــن يرافقهــم 
عــى  كبــر  تأثــر  هلــم  ويصادقهــم  الفــرد 
ــه يف  ــح إىل حتقيق ــا يطم ــلوكه وم ــخصيته وس ش
املســتقبل مــن أهــداف وغايــات وأمــاين، ويعود 
ــة  ــة الطويل ــرتة الزمني ــك إىل الف ــبب يف ذل الس

ــه.  ــع أصدقائ ــرد م ــا الف ــي يقضيه الت
ــّد  ــوح يع ــتوى الطم ــإن مس ــدم ف ــا تق ــوء م  ويف ض
ــل  ــى جمم ــر ع ــر كب ــا أث ــي هل ــة الت ــرات اهلام ــن املتغ م
حيــاة الفــرد، فبمقــدار مــا يتمتــع بــه الفــرد مــن مســتوى 
طمــوح، فــإن ذلــك ينعكــس إجيابــًا أو ســلبًا عــى 
شــخصيته ومقــدار دافعيتــه لإلنجــاز واملثابــرة والعمــل 
ــة  ــار الداللع ــا أش ــوح ك ــرد الطم ــاط. فالف ــد ونش بج
ــتقبله،  ــاه مس ــاؤل جت ــز بالتف ــة )2015م( يتمي وصواحل
ــه، ويســتطيع  ــد أهــداف حيات ــه القــدرة عــى حتدي ولدي
التغلــب عــى مــا قــد يقابلــه مــن عوائــق، وال يستســلم 
ــاة  ــة احلي ــعر بقيم ــاط، ويش ــل اإلحب ــل، ويتحم للفش

ــا.  ومعناه
ثانيًا ـــ دافعية اإلنجاز:

ــع تعــّد مــن  ــاء النفــس عــى أن الدواف   يتفــق عل
رشوط التعلــم اجليــد، فمهــا كانــت املــدارس جمهــزة 
فهــذا  الدراســية،  واملناهــج  واملعلمــن  باملعــدات 
ال جيــدي نفعــًا إذا كان الطالــب ال يريــد التعلــم، 
فيجــب أن تتوافــر درجــة مناســبة مــن الدافعيــة حتــى 

حيــدث التعلــم )خميمــر والعبــي، 2014م(. ولذلــك 
وضعــت الرتبيــة احلديثــة ُنصــب أعينهــا ناحيــة 
أساســية متمثلــة يف رضورة اســتثارة دوافــع املتعلمــن 
نحــو املواقــف التعليميــة عــن طريــق احتــواء الدروس 
عــى خــرات تثــر دوافــع التالميــذ وتشــبع حاجاهتــم 
ــي  ــن احل ــدى الكائ ــع ل ــا كان الداف ــم، فكل ورغباهت
قويــًا كلــا كان نزعــه نحــو النشــاط املــؤدي إىل التعلــم 

ــوي، 2004م(. ــًا )العيس قوي
ــلوك  ــك الس ــع يف حتري ــة دور الدواف ــرًا ألمهي ونظ
والتحصيــل  التعلــم  ويف  عامــة  بصفــة  اإلنســاين 
الــدرايس واإلنجــاز األكاديمــي بصفــه خاصــة، فقــد 
ــدًا للبحــث يف هــذا املجــال  ــاك اجتاهــًا متزاي ــات هن ب
1996م(،  )الزيــات،  اإلنجــاز  دافعيــة  يف  خاصــة 
ــة  ــب املهم ــد اجلوان ــاز أح ــة اإلنج ــل دافعي ــث متّث حي
يف نظــام الدوافــع اإلنســانية )الصــايف، 2001م(، كــا 
تعــّد حالــة متميــزة مــن الدافعيــة العامــة، وهــي تشــر 
ــاه   ــه إىل االنتب ــم تدفع ــد املتعل ــة عن ــة داخلي إىل حال
ــه،  ــاط موّج ــه بنش ــال علي ــي واإلقب ــف التعليم للموق
واالســتمرار فيــه حتــى يتحقــق التعلــم )قطامــي 

2002م(. وعــدس، 
 (McClelland, et al 1953) ــد ــرف ماكليالن  ويع
مســتوى  ضــوء  يف  األداء  بأهنــا  اإلنجــاز  دافعيــة 
حمــدد لالمتيــاز والتفــوق. وقــد عــّرف اتكنســون 
(Atkinson, 1965) دافــع اإلنجــاز بأنــه اســتعداد 

نســبي يف الشــخصية حيــدد مدى ســعي الفــرد ومثابرته 
لتحقيــق نجــاح مــا يرتتــب عليــه نــوع مــن اإلشــباع. 
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ويــرى أبــو عــالم )1993م( أن دافــع اإلنجــاز حالــة 
داخليــة مرتبطــة بمشــاعر الفــرد، توجــه نشــاطه 
ــا  ــذ هــذا التخطيــط ب نحــو التخطيــط للعمــل، وتنفي
ــرد  ــه الف ــن ب ــوق يؤم ــن التف ــدد م ــتوى حم ــق مس حيق
ــل )2010م( إىل أن  ــن لكح ــر ب ــه. ويش ــد في ويعتق
ــبيًا  ــت نس ــتعداد ثاب ــن اس ــارة ع ــاز عب ــة اإلنج دافعي
عنــد الفــرد متفاعــل مــع احتــاالت النجــاح والفشــل 
وجاذبيــة احلافــز اخلارجــي للنجــاح، أي أنــه يف حالــة 
تكافــؤ احتــاالت النجــاح وحوافــزه اخلارجيــة ألكثــر 
مــن عمــل بالنســبة للفــرد يكــون ناتــج إنجــازه هلــذه 

ــًا. ــال متقارب األع
ــة اإلنجــاز بأهنــا تكويــن فــريض  كــا تعــّرف دافعي
ــل: الســعي  يشــر إىل عــدد مــن املظاهــر الســلوكية مث
لبــذل املزيــد مــن اجلهــد والتحصيــل، ومواجهــة 
الصعــاب، والســعي نحــو التفــوق واملثابــرة للوصــول 
الدقيــق،  التخطيــط  إىل  باإلضافــة  األهــداف،  إىل 
ــت  ــتغالل الوق ــار اس ــام يف إط ــال وامله ــان األع وإتق
ــودة يف  ــر اجل ــوء معاي ــن يف ض ــتغالل ممك ــل اس أفض

2010م(.  )وســطاين،  األداء 
 ويف ضــوء مــا تقــدم، فإنــه يمكــن تعريــف دافعيــة 
اإلنجــاز بأهنــا الرغبــة واحلــرص عــى النجــاح والقيــام 
ــال  ــل ح ــورة وأفض ــن ص ــات بأحس ــال وامله باألع

ــر. ــل والضج ــعور باملل ــل أو ش ــؤ أو تكاس دون تباط
ملاكليالنــد  اإلنجــاز  دافعيــة  لنظريــة  ووفقــًا 
 (McClelland)فــإن هنــاك ارتباطــًا بــن اخلــرات 

الســابقة واألحــداث اإلجيابيــة ومــا حيققــه الفــرد 

ــة  ــاز األولي ــف اإلنج ــت مواق ــإذا كان ــج، ف ــن نتائ م
إجيابيــة بالنســبة للفــرد فإنــه يميــل لــأداء واالهنــاك يف 
الســلوكيات املنجــزة، أمــا إذا حــدث نــوع مــن الفشــل 
وتكونــت هنــاك بعــض اخلــرات الســلبية، فــإن ذلــك 
ــة،  ــل )خليف ــايش الفش ــع لتح ــه داف ــأ عن ــوف ينش س

2000م(.
 وبالتــايل فــإن الدافــع لإلنجــاز يعــّد عامــاًل مهــًا يف 
توجيــه ســلوك الفــرد وتنشــيطه، ويف إدراكــه للموقــف 
وفهــم ســلوك الفــرد وتفســره وســلوك املحيطــن بــه، 
ــعي  ــيًا يف س ــا أساس ــاز مكوًن ــع لإلنج ــر الداف ــا يعت ك
ــعر  ــث يش ــا، حي ــه وتوكيده ــق ذات ــاه حتقي ــرد جت الف
ــا  ــزه، ومم ــا ينج ــالل م ــن خ ــه م ــق ذات ــرد بتحقي الف
ــلوب  ــن أس ــه م ــعى إلي ــا يس ــداف، ومم ــن أه ــه م حيقق
ــاين  ــوده اإلنس ــم لوج ــتويات أعظ ــل ومس ــاة أفض حي
ومنصــور  قشــقوش  ويؤكــد  2000م(.  )خليفــة، 
ــا  ــز أفراده ــة حتف ــاز العالي ــة اإلنج )1979م( أن دافعي
عــى مواجهــة املشــكلة والتصــدي هلــا، وحماولــة 
حلهــا والتغلــب عــى كل الصعوبــات والعقبــات التــي 
ــى  ــل ع ــراد تعم ــن األف ــة م ــذه الفئ ــم، وأن ه تعرتضه
أداء املهــات املعتدلــة الصعوبــة وهــم مــرورون، 
ــى  ــة، وع ــة عالي ــل هبم ــو العم ــن نح ــدون موّجه ويب
ــاز  ــة اإلنج ــي دافعي ــإن منخف ــك ف ــن ذل ــس م العك
ــن  ــون ع ــا يتوقف ــان م ــكالت، ورسع ــون املش يتجنب

ــب. ــون املصاع ــا يواجه ــا عندم حله
ــاز  ــة لإلنج ــم دافعي ــن لدهي ــراد الذي ــز األف ويتمي
بــأن لدهيــم اســتعدادًا للتعلــم بدرجــة أرسع، والعمــل 
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عــى نحــو أفضــل، وإىل تبنــي مســتويات مرتفعــة مــن 
ــة  ــا خمتلف ــن زواي ــامل م ــل إىل إدراك الع ــوح، واملي الطم
هــذا   ،(McClelland, 1961) متعــددة  وجوانــب 
باإلضافــة إىل حرصهــم عــى املشــاركة يف األنشــطة 
ــاه  ــل االنتب ــك مث ــم، وذل ــى التعل ــاعدهم ع ــي تس الت
ــتوى  ــص مس ــات، وفح ــن املالحظ ــات، وتدوي للتعلي
فهمهــم، وطلــب املســاعدة عندمــا تواجههــم مشــكلة 
 (Awan et al, يف فهــم املــادة التعليميــة واســتيعاهبا
 . (2011 ويــرى أتكنســون أن النزعــة أو امليل للحصول 

عــى النجــاح أمــر متعلــم، وهــو خيتلــف بــن األفــراد، 
كــا أنــه خيتلــف عنــد الفــرد الواحــد يف املواقــف 
ــر  ــى آخ ــة )Petri & Govern, 2004)، وبمعن املختلف
فــإن اإلنجــاز يرتبــط بخصائــص األفــراد وبالظــروف 
االجتاعيــة املحيطــة هبــم بمختلــف أبعادهــا وجوانبها. 
ولــذا فــإن التنشــئة االجتاعيــة هلــا دور كبــر يف تكــّون 
دافعيــة اإلنجــاز لــدى الفــرد، وذلــك مــن خــالل البيئة 
االجتاعيــة التــي يرتعــرع فيهــا ويتفاعــل معهــا، فــإذا 
كانــت املبــاديء واألســس التــي يقــوم عليهــا املجتمــع 
تدعــو إىل العمــل واملثابــرة واالجتهــاد، فــإن هــذا 
ــدوة  ــار أن الق ــرورة باعتب ــرد بال ــى الف ــس ع ينعك
التــي يقتــدي هبــا ويتبــع خطاهــا هــي جــزء مــن هــذا 
املجتمــع )وســطاين، 2010م(. وقــد أكــدت عــى ذلك 
دراســة ميــوال  (Muola, 2010) ، حيث أشــارت إىل أن 
ــاذج  ــه لن ــن حيات ــرة م ــة مبك ــرد يف مرحل ــرض الف تع
ــرص  ــاز، واحل ــة لإلنج ــة العالي ــم بالدافعي ــدوة تتس ق
عــى التفــوق والتحصيــل، لــه ثأثــر كبــر عــى تنميــة 

دافعيــة اإلنجــاز لديــه، وذلــك بخــالف األفــراد الذيــن 
ــاز.   ــة لإلنج ــة متدني ــاذج ذات دافعي ــون لن يتعرض

الدراسة امليدانية
جمتمــع الدراســة: تكــّون جمتمــع الدراســة مــن 
طلبــة كليــة الرتبيــة بجامعــة الباحــة يف اململكــة العربيــة 

ــدرايس )1435/ 1436هـــ(.     ــام ال ــعودية للع الس
عينــة الدراســة: تكونــت عينة الدراســة مــن )140( 
طالبــًا مــن طلبــة كليــة الرتبيــة ملرحلــة البكالوريــس يف 
جامعــة الباحــة، وقــد تــّم اختيــار عينــة البحــث بطريقة 
عشــوائية مــن أقســام الكليــة )الرتبيــة البدنيــة، الرتبيــة 

اخلاصــة، الرتبيــة الفنيــة(.
ــن  ــة م ــون أدوات الدراس ــدراسة: تتك أدوات الــ

ــا: ــن مه أدات
أواًل - مقياس مستوى الطموح: 

     قــام الباحــث ببنــاء مقيــاس مســتوى الطمــوح 
هبــدف تطبيقــه عــى أفــراد عينــة الدراســة واحلصــول 
واســتخراج  للتحليــل  الالزمــة  املعلومــات  عــى 
ــاده  ــد أبع ــه وحتدي ــوع يف بنائ ــم الرج ــد ت ــج، وق النتائ
ــس  ــابقة واملقايي ــات الس ــري والدراس ــأدب النظ ل
ــة  ــا صل ــي هل ــال والت ــذا املج ــا يف ه ــم إعداده ــي ت الت
ــراض  ــدم أغ ــوح وخت ــتوى الطم ــاس مس ــارشة بقي مب
ــوح  ــتوى الطم ــاس مس ــل مقي ــة، مث ــة احلالي الدراس
)جويــدة، 2015م(، ومقيــاس مســتوى الطمــوح 
)بــركات، 2008م(، واســتبيان مســتوى الطمــوح 
ــتوى  ــاس مس ــوج، 2004م(، ومقي ــدين )احلج للراش
ــاين،  ــه )القطن ــام بتعريب ــذي ق ــّرب وال ــوح املع الطم
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ــدين  ــوح للراش ــتوى الطم ــتبيان مس 2011م(، واس
)عبــد الفتــاح، 1971م(. وقــد اشــتمل املقيــاس 
ــي:  ــاد ه ــة أبع ــى ثالث ــث ع ــل الباح ــن قب ــّور م املط
البعــد األكاديمــي: يقيــس مســتوى الطمــوح 
ــي  ــتوى العلم ــه املس ــد ب ــذي يقص ــي، وال األكاديم
ــه يف  ــول إلي ــع للوص ــب ويتطل ــع الطال ــذي يتوق ال
جمــال الدراســة، ويتكــون مــن )11( فقــرة منهــا 
)6( فقــرات إجيابيــة و)5( فقــرات ســلبية. وهــذه 
 ،21  ،19  ،15  ،12  ،9  ،5  ،3 الفقــرات هــي: )2، 

.)30  ،28  ،25
البعــد االجتامعــي: يقيــس مســتوى الطمــوح 
االجتاعــي، والــذي يقصــد بــه املســتوى االجتاعــي 
الــذي يرغــب الفــرد يف الوصــول إليــه وحتقيقــه مــن 
حيــث املكانــة االجتاعيــة واملهنيــة واالقتصاديــة 
والعالقــات التــي يأمــل تشــكيلها ســواًء داخــل 
ــورة  ــع بص ــة أو املجتم ــة أو اجلامع األرسة أو املدرس
ــا  ــرات منه ــن )9( فق ــد م ــذا البع ــون ه ــة. ويتك عام
ــذه  ــلبية. وه ــرات س ــة و)4( فق ــرات إجيابي )5( فق
 ،23  ،16  ،14  ،11  ،8  ،6  ،4 الفقــرات هــي: )1، 

.)26
البعــد الدينــي: يقيــس مســتوى الطمــوح الدينــي 
ــح  ــي يطم ــاين الت ــات واألم ــل بالتطلع ــذي يتمث ال
الدينــي  االلتــزام  صعيــد  عــى  حتقيقهــا  الفــرد 
ــون  ــة. ويتك ــم الفاضل ــالق والقي ــك باألخ والتمس
ــرات  ــا )6( فق ــرات منه ــن )10( فق ــد م ــذا البع ه
إجيابيــة و )4( فقــرات ســلبية. وهــذه الفقــرات هــي: 

 .) 22 ،20 ،29 ،27 ،24 ،18 ،17 ،13 ،10 ،7(
مســتوى  مقيــاس  تكــّون  املقيــاس:  وصــف 
ــى  ــرة ع ــن )35( فق ــة م ــه األولي ــوح بصورت الطم
ســلم إجابــة ثالثــي التدريــج: )غالبــًا، أحيانــًا، 

نــادرًا(.
صــدق املقيــاس: قــام الباحــث بالتحقــق مــن 
صــدق مقيــاس مســتوى الطمــوح املطــّور مــن خــالل: 
أ- صــدق املحكمــن: قــام الباحــث بعــرض 
ــة التدريــس  املقيــاس عــى جمموعــة مــن أعضــاء هيئ
يف كليــة الرتبيــة بجامعــة الباحــة، وقــد بلــغ عددهــم 
ــاس  ــم املقي ــم حتكي ــب منه ــد طل ــوًا، وق )15( عض
والتأكــد مــن ســالمة الفقــرات اللغويــة، وووضوحها 
ــه. ويف  ــن أجل ــدت م ــذي أع ــرض ال ــبتها للغ ومناس
ضــوء مالحظــات املحكمــن وتوصياهتــم تــّم حــذف 
ثــالث فقــرات مــن املقيــاس، كــا تــّم إجــراء تعديــل 
عــى بعــض فقــرات املقيــاس. وبناءعــى ذلــك أصبح 

املقيــاس يتكــون مــن )32( فقــرة.  
الســتخراج  الداخــي:  االتســاق  صــدق  ب- 
صــدق االتســاق الداخــيل قــام الباحــث بتطبيــق 
ــتطالعية  ــة اس ــى عين ــوح ع ــوى الطم ــاس مس مقي
ــة  ــراد عين ــارج أف ــن خ ــًا م ــا )36( طالب ــغ عدده بل
االتســاق  صــدق  حســاب  تــم  وقــد  الدراســة، 

الداخــيل مــن خــالل طريقتبــن:
الطريقــة األوىل: قــام الباحــث بحســاب درجــة 
ــي  ــذي تنتم ــد ال ــع البع ــاس م ــرات املقي ــاط فق ارتب
إليــه، وقــد تــم حــذف الفقــرة: )17( مــن البعــد 
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االجتاعــي، والفقــرة )25( مــن البعــد الدينــي، وذلــك 
ــي  ــذي تنتم ــد ال ــن بالبع ــن الفقرت ــاط هات ــدم ارتب لع
إليــه، حيــث كان معامــل االرتبــاط غــر دال إحصائيــًا. 
وعليــه فقــد أصبــح املقيــاس يتكــون مــن )30( فقــرة.

ــالت  ــابق )1( أن معام ــدول الس ــن اجل ــح م يتض
االرتبــاط بــن أبعــاد مقيــاس مســتوى الطمــوح 
 -  0.68( بــن  تراوحــت  لــه  الكليــة  والدرجــة 
0.77(، وقــد كانــت مجيــع االرتباطــات موجبــة 
ــا  ــة )0.01( مم ــتوى دالل ــد مس ــًا عن ــة إحصائي ودال
يــدل عــى أن املقيــاس يتمتــع بمســتوى مناســب مــن 
ــاده  ــاس وأبع ــرات املقي ــيل، وأن فق ــس الداخ التجان
ــه  ــه. وعلي ــن أجل ــت م ــذي وضع ــرض ال ــس الغ تقي
ــن )30(  ــون م ــة يتك ــه النهائي ــاس بصورت ــإن املقي ف

ــة  ــاب درج ــث بحس ــام الباح ــة: ق ــة الثاني الطريق
ارتبــاط أبعــاد املقيــاس مــع الدرجــة الكليــة للمقيــاس، 
ــدول  ــح يف اجل ــو موضـــ ــا ه ــج ك ــت النتائ ــد كان وق

ــم )1(:  رق

ــم )1(. ــق رق ــح يف امللح ــو موض ــا ه ــرة ك فق
ــاس  ــات مقي ــم التحقــق مــن ثب ــاس: ت ــات املقي ثب
مســتوى الطمــوح مــن خــالل اســتخدام معادلــة 
كرونبــاخ ألفــا، وطريقــة إعــادة تطبيــق املقيــاس بعــد 
ــث  ــام الباح ــث ق ــق األول، حي ــن التطبي ــبوعن م أس
ــة  ــة مــن خــارج أفــراد عين ــق املقيــاس عــى عين بتطبي
ــة  ــة كلي ــن طلب ــًا م ــا )36( طالب ــغ عدده ــة بل الدراس
ــا  ــج ك ــت النتائ ــد كان ــة، وق ــة الباح ــة يف جامع الرتبي

ــم )2(:  ــايل رق ــدول الت ــح يف اجل ــو موض ه

مستوى الداللةمعامل االرتباطأبعاد المقياس
دالة عند مستوى  0.770.01 **   البعد األول: األكاديمي

دالة عند مستوى  0.680.01 **   البعد الثاني: االجتماعي
دالة عند مستوى  0.720.01 **   البعد الثالث: الديني

جدول رقم )1)

معامل ارتباط كل بعد من أبعاد مقياس مستوى الطموح والدرجة الكلية للمقياس

جدول رقم )2)

معامل ثبات المقياس وأبعاده وفق معادلة كرونباخ ألفا وإعادة التطبيق

إعادة التطبيقكرونباخ الفاأبعاد المقياس

0.650.85األكاديمي
0.630.88االجتماعي

0.700.82الديني
0.750.84الكلي
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ــات  ــل الثب ــأن معام ــدول )2( ب ــن اجل ــح م  يتض
ــا  ــاخ ألف ــة كرونب ــتخدام معادل ــاس ككل باس للمقي
بلــغ )0.75(، وتراوحــت معامــالت الثبــات ألبعــاد 
خــالل  ومــن   ،)0.70  –  0.63( بــن  املقيــاس 
اســتخدام طريقــة إعــادة التطبيــق بلــغ معامــل الثبــات 
معامــالت  وتراوحــت   ،)0.84( ككل  للمقيــاس 
 ،)0.88  –  0.82( بــن  املقيــاس  ألبعــاد  الثبــات 
وتعتــر هــذه القيــم دليــاًل عــى متتــع مقيــاس مســتوى 
ــات  ــل ثب ــث بمعام ــل الباح ــن قب ــّور م ــوح املط الطم

ــة.  ــراض الدراس ــب ألغ مناس
ويف ضــوء مــا تــّم التوصــل إليــه مــن نتائــج تتعلــق 
ــّور،  ــوح املط ــتوى الطم ــاس مس ــات مقي ــدق وثب بص
ــات  ــدق وثب ــن ص ــد م ــد تأك ــون ق ــث يك ــإن الباح ف
املقيــاس، وبذلــك أصبــح املقيــاس بصورتــه النهائيــة 

صاحلــًا للتطبيــق عــى عينــة الدراســة.     
املقيــاس بصورتــه  املقيــاس: تكــّون  تصحيــح 
ــي  ــة ثالث ــلم إجاب ــى س ــرة ع ــن )30( فق ــة م النهائي
ــا  ــت هل ــادرًا(، وأعطي ــًا، ن ــًا، أحيان ــج: )غالب التدري
األوزان اآلتيــة )3 ، 2 ، 1( عــى التــوايل للفقــرات 
ــة )1 ، 2 ، 3(  ــت األوزان املعكوس ــة، وأعطي اإلجيابي
إذا كانــت الفقــرات ســلبية. ويتــم تصحيــح املقيــاس 
مــن خــالل اجلمــع البســيط لدرجــات الطالــب عــى 

ــاس. ــرات املقي ــن فق ــرة م كل فق
ثانيًا - مقياس دافعية اإلنجاز:                    

ــاز  ــة اإلنج ــاس دافعي ــاء مقي ــث ببن ــام الباح     ق
هبــدف تطبيقــه عــى أفــراد عينــة الدراســة واحلصــول 

واســتخراج  للتحليــل  الالزمــة  املعلومــات  عــى 
النتائــج، وقــد تــم الرجــوع يف بنائــه لــأدب النظــري 
ــا  ــم إعداده ــي ت ــس الت ــابقة واملقايي ــات الس والدراس
دافعيــة  اســتبانة  مثــل  اإلنجــاز،  دافعيــة  لقيــاس 
اإلنجــاز )خميمــر والعبــي، 2014م(، مقيــاس دافــع 
اإلنجــاز الــدرايس )ســامل، 2009م(، ومقيــاس دافعية 
اإلنجــاز )بــن زاهــي، 2007م(، واســتبيان الدافــع إىل 

ــة، 2000م(. ــاز )خليف اإلنج
وصــف املقيــاس: تكــّون املقيــاس بصورتــه األوليــة 
مــن )40( فقــرة مدّرجــة تدرجييــًا مخاســيًا وفــق مقيــاس 
ــارض،  ــد، أع ــق ، حماي ــدة ، أواف ــق بش ــرت »أواف ليك

ــدة«. ــارض بش أع
صــدق املقيــاس : قــام الباحــث بالتحقــق مــن صدق 

مقيــاس دافعيــة اإلنجــاز املطــّور مــن خــالل طريقتن: 
بعــرض  الباحــث  قــام  املحكمــن:  صــدق  أ-  
املقيــاس عــى جمموعــة مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس يف كليــة الرتبيــة بجامعــة الباحــة، 
ــد بلــغ عددهــم )15( عضــوًا، وقــد طلــب  وق
ــالمة  ــن س ــد م ــاس والتأك ــم املقي ــم حتكي منه
الفقــرات اللغويــة، ووضوحهــا، ومناســبتها 
ويف  أجلــه،  مــن  أعــدت  الــذي  للغــرض 
ــام  ضــوء مالحظــات املحكمــن وتوصياهتــم ق
الباحــث بحــذف )6( فقــرات مــن فقــرات 
بعــض  عــى  تعديــالت  وإجــراء  املقيــاس 
فقــرات املقيــاس. وعليــه فقــد أصبــح املقيــاس 

مبدئيــًا يتكــون مــن )34( فقــرة. 
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الســتخراج  الداخــي:  االتســاق  صــدق  ب- 
الباحــث  قــام  الداخــيل  االتســاق  صــدق 
ــة  ــى عين ــاز ع ــة اإلنج ــاس دافعي ــق مقي بتطبي
ــن  ــًا م ــا )36( طالب ــغ عدده ــتطالعية بل اس
خــارج أفــراد عينــة الدراســة، وقــد تــم 

مــن  الداخــيل  االتســاق  صــدق  حســاب 
بــن كل  االرتبــاط  معامــل  إجيــاد  خــالل 
فقــرة مــن فقــرات املقيــاس والدرجــة الكليــة 
للمقيــاس، وقــد كانــت النتائــج كــا هــو 

موضــح يف اجلــدول التــايل رقــم )3(:

مستوى الداللةمعامل االرتباطرقم الفقرةمستوى الداللةمعامل االرتباطرقم الفقرة
1.538 **0.0118.714 **0.01
2.701 **0.0119.652 **0.01
3.725 **0.0120.594 **0.01
4.633 **0.0121.521 **0.01
5.567 **0.0122.764 **0.01
6.685 **0.0123.656 **0.01
7.693 **0.0124.833 **0.01
0.01** 25.742غير دالة087.     8
9.691 **0.0126.873 **0.01
10.849 **0.0127.727 **0.01
غير دالة0.0128.076** 11.795
12.672 **0.0129.548 **0.01
13.619 **0.0130.671 **0.01
14.664 **0.0131.487 **0.01
15.876 **0.0132.572 **0.01
16.507 **0.0133.864 **0.01
17.567 **0.0134.625 **0.01

جدول رقم )3)

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية للمقياس

** تعني دالة عند مستوى داللة 1 0,0
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ــالت  ــابق )3( أن معام ــدول الس ــن اجل ــح م  يتض
ــة  ــة الكلي ــاس والدرج ــرات املقي ــن فق ــاط ب االرتب
للمقيــاس كانــت دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى داللــة 
)0.01( باســتثناء الفقــرة )8(، والفقــرة )28(، حيــث 
كانــت هاتــان الفقرتــان غــر دالتــن إحصائيــًا، ولــذا 
فقــد تــّم حذفهــا، وعليــه فقــد أصبــح مقيــاس دافعيــة 
ــرة  ــن )32( فق ــة م ــه النهائي ــون بصورت ــاز يتك اإلنج

كــا هــو موضــح يف امللحــق رقــم )2(. 

يتضــح مــن اجلــدول )4( أن قيمــة معامــل 
ثبــات املقيــاس بلغــت مــن خــالل اســتخدام 
ــالل  ــن خ ــا )0.78(، وم ــاخ ألف ــة كرونب معادل
طريقــة اإلعــادة بلغــت )0.90(، وهاتــان القيمتان 
ــع  ــاس يتمت ــى أن املقي ــدالن ع ــات ت ــل الثب ملعام

ــة. ــات عالي ــدالالت ثب ب
ــه  ــاس بصورت ــّون املقي ــاس: تك ــح املقي تصحي
النهائيــة مــن )32( فقــرة عــى ســلم إجابــة 
مخــايس التدريــج وفــق مقيــاس ليكــرت: )أوافــق 
أعــارض  أعــارض،  حمايــد،  أوافــق،  بشــدة، 

ثبــات املقيــاس: للتأكــد مــن ثبــات مقيــاس دافعيــة 
اإلنجــاز، فقــد قــام الباحــث باســتخدام معادلــة 
ــد  ــاس بع ــق املقي ــادة تطبي ــة إع ــا وطريق ــاخ ألف كرونب
ــق  ــّم تطبي ــث ت ــق األول، حي ــن التطبي ــبوعن م أس
املقيــاس عــى عينــة مــن خــارج أفــراد عينــة الدراســة 
ــة يف  ــة الرتبي ــة كلي ــًا مــن طلب بلــغ عددهــا )36( طالب
جامعــة الباحــة، وقــد كانــت النتائــج كــا هــو موضــح 

ــم )4(: ــايل رق ــدول الت يف اجل

ــت  ــة أعطي ــرات اإلجيابي ــة الفق ــدة(، ويف حال بش
اإلجابــة: أوافــق بشــدة )5( درجــات، أوافــق 
)4( درجــات، حمايــد )3( درجــات، أعــارض )2( 
ــدة،  ــة واح ــدة )1( درج ــارض بش ــان، أع درجت
ــاح  ــس مفت ــم عك ــلبية ت ــرات الس ــة الفق ويف حال

التصحيــح.
املعاجلــة اإلحصائيــة: متــت املعاجلــة اإلحصائية 
مــن خــالل اســتخراج املتوســطات احلســابية 
واالنحرافــات املعياريــة ومعامــالت االرتبــاط 

ــار ) ت(. ــتخدام اختب واس

إعادة التطبيقكرونباخ ألفا

0.780.90المقياس ككل

جدول )4)

معامل ثبات المقياس حسب معادلة كرونباخ ألفا وطريقة إعادة التطبيق
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حتليل نتائج الدراسة امليدانية:

أسفرت نتائج الدراسة امليدانية عام يي:

أواًل ــ نتائج التحقق من الفرض األول: 
ــتوى  ــم مس ــى: يتس ــرض األول ع ــص الف     ين
الطمــوح لــدى طلبــة كليــة الرتبيــة يف جامعــة 
ــذا  ــة ه ــن صح ــق م ــاض. وللتحق ــة باالنخف الباح
املتوســطات احلســابية  تــّم اســتخراج  الفــرض 
واالنحرافــات املعياريــة لدرجــات أفــراد عينــة 

 يتضــح من اجلــدول )5( أن املتوســط احلســايب 
لدرجــات الطلبــة عــى مقيــاس مســتوى الطمــوح  
 ،)0.627( معيــاري  بانحــراف   )2.34( بلــغ 
ــاع يف  ــم ارتف ــة لدهي ــى أن الطلب ــدل ع ــذا ي وه
مســتوى الطمــوح. وللكشــف عــن مســتوى 
أبعــاد  مــن  بعــد  كل  صعيــد  عــى  الطمــوح 
ــاس، فقــد  ــي تضمنهــا املقي مســتوى الطمــوح الت
تم اســتخراج املتوســطات احلســابية واالنحرافات 

ــد  ــوح، وق ــتوى الطم ــاس مس ــى مقي ــة ع الدراس
ــدى  ــوح ل ــتوى الطم ــم مس ــث لتقيي ــد الباح اعتم
الطلبــة عــى الدرجــات التاليــة: الدرجــة مــن )1-  
1.5( مســتوى طمــوح متــدين، الدرجــة مــن )1.6  
- 2 ( مســتوى طمــوح متوســط، الدرجــة مــن 
ــة  ــع، الدرج ــوح مرتف ــتوى طم )2.1 - 2.5( مس
ــدًا.  ــع ج ــوح مرتف ــتوى طم ــن )2.6 - 3( مس م
ــج كــا هــو موضــح يف اجلــدول  وقــد كانــت النتائ

ــم )5(: رق

املعياريــة لدرجــات أفــراد عينــة الدراســة عــى كل 
بعــد، كــا تــم ترتيــب الفقــرات يف كل بعــد ترتيبــًا 
ــّم  ــة، وت ــطات احلسابيـــ ــًا للمتوس ــًا وفق تنازلي
وضــع التقديــر املناســب لــكل متوســــــــط 
ــرة أو  ــد الفقــــــ ــى صعي ــواًء ع ــايب س حســـــ
ــت  ــد كان ــد ككل، وق ــد البعـــــ ــى صعيـــــ ع
ــداول  ــح يف اجلـــــ ــو موضـــ ــا هـــ ــج ك النتائ

التاليــة )6 ، 7 ، 8(:

جدول )5)

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات الطلبة على مقياس مستوى الطموح الكلي                                                                                            

التقديراالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي

مرتفع2.340.627



72

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )4(،  العدد )2(، جامعة احلدود الشمالية )1440هـ / 2019م(      

   يالحــظ مــن خــالل اســتعراض النتائــج الــواردة 
يف اجلــدول رقــم )6( أن املتوســطات احلســابية لفقــرات 
ــن )2.83( و )1.65(، وأن  ــت ب ــي تراوح ــد األكاديم البع
ــا  ــق م ــع لتحقي ــرة )أتطل ــايب كان للفق ــط حس ــى متوس أع
ــايب  ــطها احلس ــغ متوس ــث بل ــايت(، حي ــل يف حي ــو أفض ه
ــاري )0.432(، وقــد كان مســتوى  )2.83( بانحــراف معي
أداء الطــالب عــى هــذه الفقــرة مرتفعــًا جــدًا، وأمــا 
بالنســبة ألدنــى متوســط حســايب فقــد كان للفقــرة )أتباطــأ 
ــغ  ــث بل ــدة(، حي ــياء اجلدي ــم األش ــاريف وتعل ــر مع يف تطوي

متوســطها احلســايب )1.65( بانحــراف معيــاري) 0.719(، 
وقــد كان مســتوى أداء الطــالب عــى هــذه الفقرة متوســطًا. 
وبخصــوص أداء الطلبــة عــى البعــد األكاديمــي ككل، فقــد 
ــد  ــى البع ــة ع ــتجابات الطلب ــايب الس ــط احلس ــغ املتوس بل
ــاري )0.587(،  ــراف معي ــكيل )2.33( بانح ــي ال األكاديم
وتــدل هــذه النتيجــة عــى أن مســتوى الطمــوح لــدى الطلبة 
عــى صعيــد البعــد األكاديمــي كان بدرجــة مرتفعــة. وأمــا 
ــة عــى البعــد االجتاعــي، فقــد كانــت  بالنســبة ألداء الطلب

ــم )7(: ــايل رق ــدول الت ــح يف اجل ــو موض ــا ه ــج ك النتائ

التقدير  االنحراف
المعياري

 المتوسط
الحسابي

الفقرات الرقم الرتبة

مرتفع جداً 0.432 2.83 30                    أتطلع لتحقيق ما هو أفضل في حياتي. 1
مرتفع جداً 0.538 2.69 2                أسعى لتجاوز العقبات التي تعترضني فيما أقوم به. 2
مرتفع جداً 0.579 2.68 أخطط لمستقبلي وأسعى لتحقيق أهدافي. 25 3
مرتفع جداً 0.647 2.64 أشعر أن قدراتي تؤهلني للنجاح والتفوق. 9 4
مرتفع جداً 0.624 2.64 أميل إلى التجديد والتغيير في حياتي. 30 5
مرتفع جداً 0.573 2.60 أتردد في االستفسار عن األمور التي   أجهلها. 21 6

مرتفع 0.698 2.19 أعتقد أن الحظ يلعب دوراً كبيراً في حياة اإلنسان. 15 7
مرتفع 0.666 2.13 ينتابني اليأس إذا سارت األمور عكس ما أتوقعه. 12 8
متوسط 0.712 1.82 3                 أعتقد أن مستقبلي العلمي محدد وال أستطيع تغييره. 9
متوسط 0.705 1.79 أجد أن كثيراً من أهدافي مستحيلة التحقيق. 5 10
متوسط 0.719 1.65 أتباطأ في تطوير معارفي وتعلم األشياء الجديدة. 28 11
مرتفع 0.587 2.33             البعد األكاديمي الكلي

جدول )6)
          المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الطموح األكاديمي لدى الطلبة

 مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية
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ــم  ــدول رق ــواردة يف اجل ــج ال ــن النتائ ــح م يتض
البعــد  املتوســطات احلســابية لفقــرات  بــأن   )7(
 ،)1.49( و   )2.79( بــن  تراوحــت  االجتاعــي 
ــعى أن  ــرة )أس ــايب كان للفق ــط حس ــى متوس وأن أع
أكــون حمبوبــًا مــن اآلخريــن(، حيــث بلــغ متوســطها 
بانحــراف معيــاري )0.491(،  احلســايب )2.79( 
ــرة  ــذه الفق ــى ه ــالب ع ــتوى أداء الط ــد كان مس وق
مرتفعــًا جــدًا، وأمــا بالنســبة ألدنــى متوســط حســايب 
فقــد كان للفقــرة )أميــل إىل تصّيــد أخطــاء اآلخريــن 
ــايب  ــطها احلس ــغ متوس ــث بل ــم(، حي ــاع هب واإليق

)1.49( بانحــراف معيــاري) 0.735(، وقــد كان 
ــطًا.  ــرة متوس ــذه الفق ــى ه ــالب ع ــتوى أداء الط مس
وبخصــوص أداء الطلبــة عــى البعــد االجتاعــي 
ككل، فقــد بلــغ املتوســط احلســايب الســتجابات 
بانحــراف   )2.17( البعــد  هــذا  عــى  الطلبــة 
ــى أن  ــة ع ــذه النتيج ــدل ه ــاري )0.613(، وت معي
مســتوى الطمــوح لــدى الطلبــة عــى صعيــد البعــد 
االجتاعــي مرتفــع. وأمــا بالنســبة ألداء الطلبــة عــى 
البعــد الدينــي، فقــد كانــت النتائــج كــا هــو موضــح 

ــم )8(: ــايل رق ــدول الت يف اجل

جدول )7)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الطموح االجتماعي لدى الطلبة

 مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية                                                                        

التقدير  االنحراف
المعياري

 المتوسط
الحسابي

الفقرات الرقم الرتبة

مرتفع جداً 0.491 2.79 أسعى أن أكون محبوباً من اآلخرين. 8 1
مرتفع جداً 0.584 2.70 أسعى أن أكون مهماً في مجتمعي. 14 2
مرتفع جداً 0.570 2.66 أسعى إلى مساعدة اآلخرين في احتياجاتهم. 26 3
مرتفع جداً 0.602 2.64  أبحث عن جميع الطرق التي تساعدني  على حل

مشكالتي العائلية. 11 4
متوسط 0.693 1.96  أهتم باألنشطة االجتماعية وأحرص على المشاركة

فيها. 1 5
متوسط 0.798 1.90 أميل أن تكون صداقاتي محدودة. 6 6
متوسط 0.733 1.77 أشعر أن وضعي الحالي هو أحسن ما يمكن أن أصل 

إليه.          16 7
متوسط 0.753 1.67 أخشى نقد اآلخرين وأتخوف منه. 4 8
متوسط 0.735 1.49 أميل إلى تصيّد أخطاء اآلخرين واإليقاع بهم. 23 9
مرتفع 0.613 2.17                  البعد االجتماعي الكلي
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ــم  ــدول رق ــواردة يف اجل ــج ال ــن النتائ ــظ م   يالح
)8( بــأن املتوســطات احلســابية لفقــرات البعــد الديني 
تراوحــت بــن )2.84( و )1.53(، وأن أعى متوســط 
حســايب كان للفقــرة )أتطلــع لالقتــداء بالرســول عليــه 
ــايب  ــطها احلس ــغ متوس ــث بل ــالم(، حي ــالة والس الص
بانحــراف معيــاري )0.426(، وقــد كان   )2.84(
مســتوى أداء الطــالب عــى هــذه الفقــرة مرتفعــًا 
جــدًا، وأمــا بالنســبة ألدنى متوســط حســايب فقــد كان 
للفقــرة )أتطلــع ملــا يف يــد غــري وأحــاول احلصــول 

ــأي طريقــة(، حيــث بلــغ متوســطها احلســايب  ــه ب علي
0.724(، وقــد كان  بانحــراف معيــاري)   )1.53(
ــطًا.  ــرة متوس ــذه الفق ــى ه ــالب ع ــتوى أداء الط مس
ــي ككل،  ــد الدين ــى البع ــة ع ــوص أداء الطلب وبخص
فقــد بلــغ املتوســط احلســايب الســتجابات الطلبــة عــى 
ــاري )0.785(،  ــراف معي ــد )2.54( بانح ــذا البع ه
وتــدل هــذه النتيجــة عــى أن مســتوى الطمــوح 
لــدى الطلبــة عــى صعيــد البعــد الدينــي كان بدرجــة 

مرتفعة. 

التقدير  االنحراف
المعياري

 المتوسط
الحسابي

الفقرات الرقم الرتبة

مرتفع جداً 0.426 2.84 أتطلع لالقتداء بالرسول عليه الصالة والسالم. 17 1
مرتفع جداً 0.453 2.82 أتطلع لاللتزام بالشعائر الدينية. 7 2
مرتفع جداً 0.585 2.66 أميل إلى العفو والتسامح في تعامالتي. 27 3
مرتفع جداً 0.569 2.62 أح��رص عل��ى الوص��ول بالعم��ل ال��ذي أق��وم ب��ه إل��ى 

أعل��ى درج��ة م��ن اإلتق��ان. 13 4
مرتفع جداً 0.643 2.61 أحرص على الصدق في أقوالي وأعمالي. 24 5

مرتفع 0.628 2.46 18                  أحرص على تحقيق مصالحي الشخصية بأي وسيلة. 6
مرتفع 0.786 2.41 أتحرى الحالل والحرام فيما أقوم به. 22 7
متوسط 0.828 1.93  أت��ردد ف��ي تقدي��م النصيح��ة دون مقاب��ل م��ادي أو

معن��وي. 10 8
متوسط 0.671 1.56 ال أكترث بتأنيب الضمير إذا قمت بأعمال سيئة. 20 9
متوسط 0.724 1.53  أتطل��ع لم��ا ف��ي ي��د غي��ري وأح��اول الحص��ول علي��ه

ب��أي طريق��ة. 29 10
مرتفع 0.785 2.54             البعد الديني الكلي

جدول )8)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الطموح الديني لدى الطلبة

 مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية                                                                                                                     
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     ويتضــح مــن اجلــداول الســابقة )6 ، 7 ، 8( بــأن 
البعــد الدينــي حيتــل املرتبــة األوىل يف تفســر الدرجــة 
الكليــة التــي تــّم احلصــول عليهــا يف مقيــاس مســتوى 
الطمــوح، حيــث حصــل عــى متوســط مقــداره 
)2.54(، يليــه البعــد األكاديمــي حيــث حصــل عــى 
ــي  ــد االجتاع ــم البع ــداره )2.33( ، ث ــط مق متوس

حيــث حصــل عــى متوســط مقــداره )2.17(. 
ثانيًا ـــ نتائج التحقق من الفرض الثاين: 

ــة  ــم دافعي ــى: تتس ــاين ع ــرض الث ــص الف     ين
اإلنجــاز لــدى طلبــة كليــة الرتبيــة يف جامعــة الباحــة 
ــرض  ــذا الف ــة ه ــن صح ــق م ــاض. وللتحق باالنخف
تــّم اســتخراج املتوســطات احلســابية واالنحرافــات 
املعياريــة لدرجــات أفــراد عينــة الدراســة عــى 

ــرات  ــب فق ــم ترتي ــا ت ــاز، ك ــة اإلنج ــاس دافعي مقي
للمتوســطات  وفقــًا  تنازليــًا  ترتيبــًا  املقيــاس 
احلســابية، وتــّم وضــع التقديــر املناســب لــكل 
متوســط حســايب ســواًء عــى صعيــد الفقــرة أو 
عــى صعيــد املقيــاس الــكيل. وقــد اعتمــد الباحــث 
لتقييــم مســتوى دافعيــة اإلنجــاز لــدى الطلبــة عــى 
الدرجــات التاليــة: الدرجــة مــن )1  - 2( مســتوى 
دافعيــة إنجــاز متــدين، الدرجــة مــن )1. 3-2 (
مســتوى دافعيــة إنجــاز متوســـــــط، الدرجــة مــن 
)3.1-4( مســتوى دافعيــة إنجــاز مرتفــع، الدرجــة 
مــن )4.1-5( مســتوى دافعيــة إنجــاز مرتفــع جدًا. 
ــدول  ــح يف اجل ــو موض ــا ه ــج ك ــت النتائ ــد كان وق

ــم )9(: رق

جدول )9)
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى دافعية اإلنجاز  لدى الطلبة

 مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية                                                                          

التقدير  االنحراف
المعياري

 المتوسط
الحسابي

الفقرات الرقم الرتبة

مرتفع جداً 1.048 4.16 أتحمل  مسؤولية األعمال التي أقوم بها.   18 1
مرتفع جداً 1.007 4.09 أبذل قصارى جهدي كي أنجح فيما أقوم به من عمل. 1 2
مرتفع جداً 1.002 4.06 أهتم كثيراً بما سأحققه في المستقبل. 27 3
مرتفع جداً 1.028 4.02 أحرص على تقييم األعمال التي أنجزها. 20 4

مرتفع 1.174 3.96 أرى أن النجاح ممكن إذا  بذلت مزيداً من الجهد. 29 5
مرتفع 1.030 3.94 أحرص على إتمام  أي عمل بدأت به.                                  24 6
مرتفع  1.111 3.94 أفكر مليّاً قبل القيام بأي شيء. 30 7
مرتفع 1.199 3.91 أبحث عن أفضل الطرق التي توصلني إلى تحقيق أهدافي. 3 8
مرتفع  1.097 3.89 أحب إنجاز أعمالي بسرعة وإتقان. 13 9



76

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية )ISSN: 1658- 7006(، اجمللد )4(،  العدد )2(، جامعة احلدود الشمالية )1440هـ / 2019م(      

يالحــظ مــن خــالل اســتعراض البيانــات الــواردة 
يف اجلــدول رقــم )9( بــأن املتوســطات احلســابية 
ــاز  ــة اإلنج ــاس دافعي ــرات مقي ــى فق ــة ع ألداء الطلب

تراوحــت بــن )4.16( و )2.76(، وأن أعى متوســط 
حســايب كان للفقــرة )أحتمــل مســؤولية األعــال التــي 
أقــوم هبــا(، حيــث بلــغ متوســطها احلســايب )4.16( 

مرتفع 1.072 3.85 أحرص على عدم تأجيل األعمال التي أقوم بها إلى وقت آخر. 7 10
مرتفع 1.257 3.73 أحرص على أن أكون متفوقاً في دراستي. 4 11
مرتفع 1.172 3.71 أحرص على زيادة معارفي وخبراتي بما هو جديد. 8 12
مرتفع 1.147 3.71 أشترك بشكل فعال في األنشطة والبرامج الجامعية. 10 13
مرتفع 1.303 3.65 ينتابني اليأس إذا لم تتحقق أهدافي. 17 14
مرتفع 1.418 3.61 أقدر األشخاص الذين ينجزون أعمالهم بشكل متقن. 26 15
مرتفع 1.415 3.57 أتخ��وف كثي��راً م��ن األعم��ال الت��ي فيه��ا ن��وع م��ن المخاط��رة أو 

المغام��رة. 23 16
مرتفع 1.426 3.55 أعتقد أن النجاح في الحياة يأتي بمحض الصدفة. 12 17
مرتفع 1.288 3.54 أرحب بمناقشات زمالئي وتعليقاتهم على ما أقوم به من عمل. 19 18
مرتفع 1.261 3.51 أعتمد على اآلخرين في حل المشاكل التي تواجهني. 2 19
مرتفع 1.128 3.49 أجد نفسي غير مكترث في تنمية مهاراتي وخبراتي. 28 20
مرتفع 1.163 3.42 أشعر أنني إنسان ال قيمة له. 22 21
مرتفع 1.264 3.41 أتهرب من التزاماتي ومسؤولياتي. 25 22
مرتفع 1.293 3.36 أجد متعة عند قيامي بأداء  واجباتي الدراسية. 14 23
مرتفع 1.469 3.35 أشعر بالملل عند قيامي بالواجبات المطلوبة مني. 11 24
مرتفع 1.398 3.35 أترك العمل إذا تطلب إنجازه وقتاً طويالً. 21 25
مرتفع 1.287 3.28 أفضل األعمال التي تتطلب مهارات عالية. 15 26
مرتفع 1.596 3.15 أحرص على الظهور بشكل مناسب أمام زمالئي. 16 27
مرتفع 1.344 3.14 أتجنب القيام باألعمال الصعبة. 9 28
متوسط 1.352 2.92 أشعر أن معظم وقتي يضيع دون فائدة. 5 29
متوسط 1.363 2.80 أجد صعوبة في تقبل كل ماهو جديد. 6 30
متوسط 1.371 2.79 يدفعني الفشل إلى ترك العمل واالبتعاد عنه. 32 31
متوسط 1.359 2.76 أحترم الوقت كثيراً وألتزم بمواعيدي. 33 32
مرتفع 1.412 3.39             الدرجة الكلية للمقياس
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ــتوى  ــد كان مس ــاري )1.048(، وق ــراف معي بانح
أداء الطــالب عــى هــذه الفقــرة مرتفــع جــدًا، 
ــد كان  ــايب فق ــط حس ــى متوس ــبة ألدن ــا بالنس وأم
للفقــرة )أحــرتم الوقــت كثــرًا وألتــزم بمواعيــدي(، 
ــراف  ــايب )2.76( بانح ــطها احلس ــغ متوس ــث بل حي
معيــاري) 1.359(، وقــد كان مســتوى أداء الطــالب 
عــى هــذه الفقــرة متوســطًا. وبخصــوص أداء الطلبــة 
ــايب  ــط احلس ــغ املتوس ــد بل ــاس ككل، فق ــى املقي ع
ــاس )3.39(  ــى املقي ــة ع ــتجابات الطلب ــكيل الس ال
بانحــراف معيــاري )1.412(، وتــدل هــذه النتيجــة 
عــى أن مســتوى دافعيــة اإلنجــاز لــدى الطلبــة 

ــع. مرتف

 يتضــح مــن اجلــدول )10( وجــود عالقــة ارتباطية 
ــة بــن مســتوى  موجبــة )طرديــة( ذات داللــة إحصائي
الطمــوح ودافعيــة اإلنجــاز لــدى أفــراد عينــة الدراســة 
ســواًء عــى صعيــد الدرجــة الكليــة ملســتوى الطمــوح 
مــع الدرجــة الكليــة لدافعيــة اإلنجــاز أو عــى صعيــد 
الدرجــة الكليــة ألبعــاد مســتوى الطمــوح مــع الدرجة 
الكليــة لدافعيــة اإلنجــاز، حيــث بلغــت قيمــة معامــل 
االرتبــاط بــن الدرجــة الكليــة ملســتوى الطمــوح 

ثالثًا ـــ نتائج التحقق من الفرض الثالث: 
 ينــص الفــرض الثالــث عــى: ال توجــد عالقــة 
ــة  ــوح ودافعي ــتوى الطم ــن مس ــة ب ــة إحصائي ذات دالل
ــة.  ــة الباح ــة يف جامع ــة الرتبي ــة كلي ــدى طلب ــاز ل اإلنج
وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض تــّم اســتخدام 
 Pearson’s correlationــون ــاط برس ــل االرتب معام
coefficient إلجيــاد العالقــة االرتباطيــة بــن الدرجــة 
الكليــة عــى مقيــاس مســتوى الطمــوح والدرجــة الكليــة 
ــة اإلنجــاز، وكذلــك إجيــاد العالقــة  عــى مقيــاس دافعي
االرتباطيــة بــن الدرجــة الكليــة ألبعــاد مقيــاس مســتوى 
ــاز،  ــة اإلنج ــاس دافعي ــة ملقي ــة الكلي ــوح والدرج الطم
وقــد كانــت النتائــج كــا هــو موضــح يف اجلــدول )10(:

ــي  ــاز )0.683( وه ــة اإلنج ــة لدافعي ــة الكلي والدرج
ــة )0.05(.  ــتوى دالل ــد مس ــًا عن ــة إحصائي ــة دال قيم
وأمــا بالنســبة ألبعــاد مســتوى الطمــوح، فقــد بلغــت 
قيمــة معامــل االرتبــاط بــن البعــد األكاديمــي ودافعية 
ــد  ــًا عن ــة إحصائي ــة دال ــي قيم ــاز )0.671( وه اإلنج
ــل  ــة معام ــت قيم ــا بلغ ــة )0.05(، ك ــتوى دالل مس
ــاز  ــة اإلنج ــي ودافعي ــد االجتاع ــن البع ــاط ب االرتب
ــد مســتوى  ــًا عن ــة إحصائي )0.599( وهــي قيمــة دال

مستوى الطموح
)األبعاد والدرجة الكلية(

طبيعة العالقة مستوى الداللةمعامل االرتباط مع دافعية اإلنجاز
االرتباطية

طردية0.6710.05 *األكاديمي
طردية0.5990.05 * االجتماعي

طردية7050.05. 0 *الديني
طردية6830.05. 0الدرجة الكلية لمستوى الطموح

جدول )10)
قيم معامالت االرتباط بين مستوى الطموح ودافعية اإلنجاز لدى الطلبة
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قيمــة  بلغــت  فقــد  وكذلــك   .)0.05( داللــة 
معامــل االرتبــاط بــن البعــد الدينــي ودافعيــة اإلنجــاز 
ــتوى  ــد مس ــًا عن ــة إحصائي ــة دال ــي قيم )0.705( وه

داللــة )0.05(.

رابعًا ـــ نتائج التحقق من الفرض الرابع: 
الرابــع عــى: ال يوجــد  الفــرض      ينــص 
ــاز  ــة اإلنج ــة يف دافعي ــة إحصائي ــالف ذو دالل اخت

يتضــح مــن خــالل اجلــدول )11( أن املتوســط 
مســتوى  مرتفعــي  الطلبــة  لدرجــات  احلســايب 
بلــغ  الطمــوح عــى مقيــاس دافعيــة اإلنجــاز 
احلســايب  املتوســط  مــن  أعــى  وهــو   )2.75(
لدرجــات الطلبــة منخفــي مســتوى الطمــوح 
ــن  ــروق ب ــت الف ــد كان ــغ )1.66(، وق ــذي بل ال
الطلبــة  ولصالــح  إحصائيــًا  دالــة  املتوســطن 

الباحــة  الرتبيــة يف جامعــة  كليــة  لــدى طلبــة 
تبعــًا الختــالف مســتوى الطمــوح )مرتفــع – 
ــرض  ــذا الف ــة ه ــن صح ــق م ــض(. وللتحق منخف
ــدى  ــن م ــق م ــار )ت( للتحق ــتخدام اختب ــّم اس ت
اختــالف دافعيــة اإلنجــاز لــدى الطلبــة تبعــًا 
ــع ــــ  ــم )مرتف ــوح لدهي ــتوى الطم ــالف مس الخت
منخفــض(، وقــد كانــت النتائــج كــا هــو موضــح 

:)11( اجلــدول  يف 

ــار  ــة اختب ــت قيم ــث كان ــوح، حي ــي الطم مرتفع
)ت( تســاوي )5.78( وهــي قيمــة دالــة إحصائيــًا 
عنــد مســتوى داللــة )0.05(، وهــذه النتيجــة تــدل 
ــة  ــدى الطلب ــوح ل ــتوى الطم ــاع مس ــى أن ارتف ع
يــؤدي إىل ارتفــاع دافعيــة اإلنجــاز لدهيــم، وأن 
ــؤدي  ــة ي ــدى الطلب ــوح ل ــتوى الطم ــاض مس انخف

إىل انخفــاض دافعيــة اإلنجــاز لدهيــم.

الدرجة 
الكلية 
لدافعية 
اإلنجاز

المتوسط العدد
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

قيمة اختبار
)ت(

مستوى 
الداللة

مرتفعو 
382.750.581745.780.05الطموح

منخفضو 
381.660.735الطموح

جدول )11)
نتائج اختبار )ت( للكشف عن مدى اختالف دافعية اإلنجاز لدى الطلبة                                                                            

تبعاً الختالف مستوى الطموح لديهم )مرتفع ــ منخفض( 
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مناقشة نتائج الدراسة امليدانية:
 تشــر النتائــج اخلاصــة بالفــرض األول إىل أن 
ــن  ــع م ــتوى مرتف ــم مس ــة لدهي ــة الدراس ــراد عين أف
الطمــوح ســواًء عــى صعيــد الدرجــة الكليــة ملقيــاس 
مســتوى الطمــوح أو عــى صعيــد كل بعــد مــن أبعــاد 
ويعــزو  املقيــاس،  يف  الــواردة  الطمــوح  مســتوى 
ــة  ــا الرتبي ــور منه ــدة أم ــة إىل ع ــذه النتيج ــث ه الباح
ــل  ــة داخ ــة الدراس ــراد عين ــا أف ــي يتلقاه ــة الت األرسي
ــوق،  ــاح والتف ــى النج ــّجعهم ع ــي تش ــت والت البي
ــم  ــزام بالقي ــة، وااللت ــات االجتاعي ــكيل العالق وتش
والتعاليــم الدينيــة، واحلــرص عــى تبــوء املكانــة 
ــم  ــن هل ــي تضم ــبة، والت ــة املناس ــة واملهني االجتاعي
ــن وحُتقــق هلــم  ــل اآلخري ــر مــن قب االحــرتام والتقدي
ــة  ــارت دراس ــد أش ــم. وق ــي الكري ــتوى املعي املس
شــبر )2005م( إىل أن األرسة التــي هتتــم بأبنائهــا 
ــم  ــي هب ــان، وتعتن ــب واحلن ــود واحل ــعرهم بال وتش
ــلوك  ــى س ــجعهم ع ــًا، وتش ــًا وعقلي ــيًا وعاطفي نفس
ــل،  ــع إىل األفض ــم للتطل ــواب، وتدفعه ــق الص الطري
ــم،  ــوح لدهي ــتوى الطم ــن مس ــرفع م ــذا س ــإن ه ف
ــاليب  ــتخدم األس ــي تس ــالف األرسة الت ــك بخ وذل
الرتبويــة اخلاطئــة يف تربيــة أبنائهــا مــن قســوة ورضب 
ــس  ــا ينعك ــان، مم ــال وحرم ــلط وإمه ــاب وتس وعق

ــم.  ــتوى طموحه ــى مس ــلبًا ع س
 كــا يعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إىل طبيعــة البيئــة 
ــي  ــل البيئــة التعليميــة الت االنفعاليــة الســائدة داخ
ــعور  ــث إن ش ــة، حي ــة الدراس ــراد عين ــا أف ــي هل ينتم

ــيه،  ــل مدرس ــن قب ــجيع م ــرتام والتش ــب باالح الطال
ــى  ــل ع ــة يعم ــه الطلب ــن زمالئ ــر م ــول والتقدي والقب
ــع إىل  ــه يتطل ــه، وجيعل ــوح لدي ــتوى الطم ــع مس رف
ــع  ــر م ــذا التفس ــق ه ــل. ويتف ــو أفض ــا ه ــق م حتقي
دراســة الصــايف )2001م( التــي أشــارت إىل أن تنميــة 
ــاخ  ــة يتوقــف عــى املن مســتوى الطمــوح لــدى الطلب
النفــي واالجتاعــي الســائد داخــل البيئــة التعليميــة. 
كــا يتفــق هــذا التفســر مــع مــا أشــارت إليــه الغريب 
)1998م( بــأن توتــر العالقــة بــن الطالــب ومدرســيه 
أو شــعوره بأنــه ليــس حمبوبــًا بــن زمالئــه يكــون ســببًا 

ــه.  ــتوى طموح ــاض مس يف انخف
ــأن  ــادة عــى مــا تقــدم، فــإن الباحــث يــرى ب وزي
روح املنافســة التــي تتواجــد داخــل القاعــة الدراســية 
ــة  ــدى الطلب ــوح ل ــتوى الطم ــاع مس ــا دور يف ارتف هل
أفــراد عينــة الدراســة، ويتفــق هــذا التفســر مــع 
دراســة الشــافعي )2012م( التــي أشــارت إىل أن 
اجلــو التعليمــي الــذي يســوده التنافــس الرشيــف بــن 
األقــران بعيــدًا عــن العــداء واملشــاجرات يعمــل عــى 
رفــع مســتوى الطمــوح لــدى الطلبــة. كــا يتفــق هــذا 
ــان )1993م(  ــه رسح ــارت إلي ــا أش ــع م ــر م التفس
مــن أن املنافســة بــن الطلبــة داخــل الغرفــة الدراســية، 
ومعرفــة الطالــب ملســتوى زمالئــه ومقارنتــه بمســتواه 
مســتوى  رفــع  يف  ســببًا  يكــون  قــد  الشــخيص، 

ــه.  طموح
ــة  ــة الدراس ــإن نتيج ــره، ف ــّم ذك ــا ت ــوء م ويف ض
ــض  ــع بع ــق  م ــرض األول تتف ــة بالف ــة اخلاص احلالي
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الدراســات الســابقة مثــل دراســة جويــدة )2015م(، 
شــبر  ودراســة  )2013م(،  يوســفي  ودراســة 
ــي  ــدي (Bandey, 2002)الت ــة بان )2005م(، ودراس
أظهــرت نتائجهــا وجــود ارتفــاع يف مســتوى الطمــوح 
ــع  ــف م ــا ختتل ــة. ولكنه ــة الدراس ــراد عين ــدى أف ل
ــا  ــرت نتائجه ــي أظه ــركات )2008م( الت ــة ب دراس
ــطًا،  ــة  كان متوس ــدى الطلب ــوح ل ــتوى الطم أن مس
ودراســة صغــرون )2014م( التــي أظهــرت نتائجهــا 

ــة. ــدى الطلب ــًا ل ــوح كان متدني ــتوى الطم أن مس
ــد  ــث، فق ــاين والثال ــرض الث ــبة للف ــا بالنس  وأم
أظهــرت النتائــج أن دافعيــة اإلنجــاز لــدى أفــراد عينة 
الدراســة مرتفعــة، وأن هنــاك عالقــة ارتباطيــة موجبــة 
ــاز  ــة اإلنج ــوح ودافعي ــتوى الطم ــن مس ــة ب وطردي
ســواًء عــى صعيــد الدرجــة الكليــة ملســتوى الطمــوح 
ودافعيــة اإلنجــاز أو عــى صعيــد أبعــاد مســتوى 

ــاز. ــة اإلنج ــة لدافعي ــة الكلي ــوح والدرج الطم
ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إىل أن ارتفــاع 
مســتوى الطمــوح لــدى الطلبــة أفــراد عينــة الدراســة 
ــم  ــاز، وجعله ــم لإلنج ــى دافعيته ــًا ع ــس إجياب انعك
يتحّفــزون للقيــام باألعــال وإنجــاز املهــات املوكلــة 
ــون  ــي يطمح ــداف الت ــق األه ــل حتقي ــن أج ــم م إليه
الوصــول إليهــا. ومــن هنــا فقــد كانــت العالقــة بــن 
ــة  ــدى الطلب ــاز ل ــة اإلنج ــوح ودافعي ــتوى الطم مس
عالقــة ارتباطيــة طرديــة تشــر إىل أن ارتفــاع مســتوى 
الطمــوح يــؤدي إىل ارتفــاع دافعيــة اإلنجــاز ، ويف 
حالــة انخفــاض مســتوى الطمــوح لــدى الطلبــة، فإن 

ــم.  ــاز لدهي ــة اإلنج ــاض دافعي ــؤدي إىل انخف ــك ي ذل
وتأكيــدًا ملــا ســبق، فقــد أشــارت قندلفــت )2002م( 
ــن  ــال م ــًا االنتق ــاول دائ ــوح حي ــان الطم إىل أن اإلنس
نجــاح إىل نجــاح، ويؤمــن بأنــه كلــا بــذل مزيــدًا مــن 
اجلهــد وعمــل عــى تطويــر نفســه وتنميــة قدراتــه كان 
ــاعدانه  ــرة يس ــد واملثاب ــاح، وأن اجله ــببًا للنج ــذا س ه
عــى التخلــص مــن أي صعوبــات يمكــن أن تواجهــه. 
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة صغــرون 
واخلليفــة  وقمبيــل  ســامل  ودراســة  )2014م(، 
ــة  ــود عالق ــا وج ــرت نتائجه ــن أظه )2012م( اللت
ارتباطيــة دالــة إحصائيــًا بــن مســتوى الطمــوح 

ودافعيــة اإلنجــاز لــدى أفــراد عينــة الدراســة. 
وأمــا بالنســبة لفــرض الدراســة الرابــع، فقــد 
ــة  ــة اإلنجــاز لــدى الطلب ــأن دافعي ــج ب أظهــرت النتائ
ــع  ــم )مرتف ــوح لدهي ــتوى الطم ــب مس ــف بحس ختتل
ــــ منخفــض(، فالطلبــة ذوو الطمــوح املرتفــع تكــون 
لدهيــم دافعيــة إنجــاز مرتفعــة، والطلبــة ذوو الطمــوح 
املنخفــض تكــون دافعيتهــم لإلنجــاز منخفضــة. 
ــق  ــاط الوثي ــة إىل االرتب ــذه النتيج ــث ه ــزو الباح ويع
ــة  ــوح ودافعي ــتوى الطم ــن )مس ــن املتغري ــن هذي ب
اإلنجــاز(، فقــد أشــارت الزنــايت )2011م( إىل أن 
ــزون  ــع يتمي ــوح املرتف ــتوى الطم األفــراد ذوي مس
ــة  ــعون وراء املعرف ــأس، ويس ــعرون بالي ــم ال يش بأهن
اجلديــدة، وهــم قــادرون عــى وضــع أهــداف بديلــة 
ويعتمــدون  وينجــزون  أهدافهــم،  تتحقــق  مل  إذا 
ــبة  ــة مناس ــداف واضح ــم أه ــهم، ولدهي ــى أنفس ع
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ــتعجلون  ــتقبل، وال يس ــون للمس ــم، وخيطط لقدراهت
النتائــج، وال يمنعهــم الفشــل مــن مواصلــة جهودهم، 

ــايل. ــتواهم احل ــون بمس ــة وال يرض ــون املنافس وحيب
    وتتفــق هــذه النتيجــة التــي توصلــت إليهــا 
الدراســة احلاليــة مــع مــا ذهــب إليــه قشــقوش 
أن  مــن  )1997م(  وحســن  )1979م(  ومنصــور 
ــزون  ــة يتمي ــوح املرتفع ــتويات الطم ــة ذوي مس الطلب
عــن نظائرهــم مــن الطلبــة ذوي مســتويات الطمــوح 
ــا  ــاز. ك ــع لإلنج ــدة الداف ــث ش ــن حي ــة م املنخفض
ــه  ــت إلي ــا توصل ــع م ــة م ــذه الدراس ــة ه ــق نتيج تتف
ــن أن  ــة )2012م( م ــل واخلليف ــامل وقمبي ــة س دراس
الطلبــة الذيــن لدهيــم مســتوى طمــوح مرتفــع تكــون 
ــم لإلنجــاز مرتفعــة، وأمــا الطلبــة الذيــن  دافعيته
ــم  ــإن دافعيته ــض ف ــوح منخف ــتوى طم ــم مس لدهي
لإلنجــاز تكــون منخفضــة، وكذلــك تتفــق هــذه 
النتيجــة  مــع دراســة صغــرون )2014م( التــي 
أظهــرت نتائجهــا تــدين دافعيــة اإلنجــاز لــدى الطلبــة 

ــم.  ــوح لدهي ــتوى الطم ــدين مس ــرًا لت نظ

خامتة:
ــة أن مســتوى  ــج الدراســة امليداني يتضــح مــن نتائ
ــة الدراســة مرتفــع  ــراد عين ــة أف ــدى الطلب الطمــوح ل
ســواًء عــى صعيــد الدرجــة الكليــة ملقيــاس مســتوى 
الطمــوح أو عــى صعيــد كل بعــد مــن أبعــاد املقيــاس  
ــح أن  ــا يتض ــي(، ك ــي، الدين ــي، االجتاع )األكاديم
ــح  ــا يتض ــة، ك ــة مرتفع ــدى الطلب ــاز ل ــة اإلنج دافعي

ــن  ــًا ب ــة إحصائي ــة دال ــة طردي ــة ارتباطي ــود عالق وج
ــة،  ــدى الطلب ــاز ل ــة اإلنج ــوح ودافعي ــتوى الطم مس
وأن دافعيــة اإلنجــاز لــدى الطلبــة ختتلــف باختــالف 
ــض(،  ــع ــــــ منخف ــم )مرتف ــوح لدهي ــتوى الطم مس
ــة  ــة ذوو الطمــوح املرتفــع تكــون لدهيــم دافعي فالطلب
ــض  ــوح املنخف ــة ذوو الطم ــة، والطلب ــاز مرتفع إنج

ــة. ــاز منخفض ــم لإلنج ــون دافعيته تك

توصيات ومقرتحات
ــة  ــج الدراس ــه نتائ ــفرت عن ــا أس ــوء م      يف ض
مــن  بمجموعــة  يتقــدم  الباحــث  فــإن  امليدانيــة، 

أمههــا: واملقرتحــات  التوصيــات 
الطمــوح  يف  املرتفــع  املســتوى  اســتثار   -
ودافعيــة اإلنجــاز لــدى الطلبــة يف زيــادة 
ــي،  ــي واألكاديم ــي واالجتاع ــق النف التواف
نشــاطات  يف  الطلبــة  إدمــاج  خــالل  مــن 
منهجيــة وال منهجيــة مصممــة خصيصــًا هلــذا 

الغــرض.
ــة  ــوح ودافعي ــتوى الطم ــز مس ــم وتعزي - تدعي
خــالل  مــن  الطلبــة  لــدى  اإلنجــاز 
هيئــة  أعضــاء  يلقيهــا  التــي  املحــارضات 

طلبتهــم. عــى  التدريــس 
- املواظبــة عــى عمــل الرامــج والــدورات 
والنــدوات التــي ترفــع مــن مســتوى الطمــوح 

ــة. ــدى الطلب ــاز ل ــة اإلنج ودافعي
- إجــراء دراســات مماثلــة للدراســة احلاليــة 
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الفروق بين الدافعية األكاديمية ومهارات إدارة الوقت لدى
 طالب وطالبات جامعة الحدود الشمالية 

)قدم للنشر يف 1439/02/25 هـ، وقبل للنشر يف 1439/06/16هـ(

ملخـص الدراسـة: هدفمت الدراسمة إىل الكشمف عن الفمروق بمن الدافعيمة األكاديميمة ومهمارات إدارة الوقت لدى طماب وطالبمات جامعة احلدود الشمالية 
باململكمة العربيمة السمعودية، وكذلمك الكشمف عمن إمكانيمة التنبمؤ بالدافعيمة األكاديميمة ممن خال أبعماد مهمارات إدارة الوقمت، وتكونمت عينة الدراسمة من 
)488( طالبمًا وطالبمة ممن طماب وطالبات جامعمة احلدود الشمالية، بواقع )260( طالبمًا )228( طالبة ممن كليات الرتبيمة واآلداب، والطب، والعلموم الطبية، 
واهلندسمة، وإدارة األعمال. واسمتخدم الباحثمان مقيماس مهمارات إدارة الوقمت، ومقيماس الدافعيمة األكاديمية )ممن إعدادمها(. وتمم حتليل البيانمات من خال 
اسمتخدام اختبمار » ت » للعينمات املسمتقلة، ومعاممل ارتباط بريسمون، وحتليمل االنحدار اخلطمي املتعدد. وتوصلت الدراسمة إىل وجمود فروق دالمة إحصائًيا بن 
متوسمطي درجمات مرتفعمي ومنخفمي الدافعيمة األكاديميمة ومهمارات إدارة الوقمت لدى طماب وطالبمات جامعة احلمدود الشمالية لصالح مرتفعمي الدافعية 
األكاديميمة، وعمدم وجمود فمروق دالمة إحصائًيا بن متوسمطي درجات طماب وطالبات جامعة احلمدود الشمالية يف مهمارات إدارة الوقت، وكذلمك يف الدافعية 

األكاديميمة، وأنمه يمكمن التنبمؤ بالدافعيمة األكاديمية من خمال مهمارات إدارة الوقت.

كلامت مفتاحية: الدافعية األكاديمية، مهارات إدارة الوقت. 
*****

Differences Between Academic Motivation and Time Management 
Skills Among Northern Border University Students
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Abstract: The present study aimed to reveal the relationship between academic motivation and time management skills among students of the 
Northern Border University (NBU), Kingdom of Saudi Arabia. It also aimed to discover the predictability of academic motivation through time 
management skills. The study sample consisted of 488 students: 260 male and 228 female students from the faculties of education and arts, 
medicine, medical science, engineering, and business administration. The two researchers designed and used a time management skills scale, 
and an academic motivation scale. Data were analyzed by T-test of independent samples, Pearson correlation coefficient, and multiple linear 
regression analysis. The study results showed that there were statistically significant differences between mean scores of high and low academic 
motivation students and time management skills of students for the benefit of high academic motivation students. Furthermore, there were no 
statistically significant differences between the mean scores of NBU students in time management skills, as well as in academic motivation. 
Academic motivation could be predicted through time management skills.

Keywords: Time management skills; Academic motivation.
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مقدمة: 
  اهتممم العلمماء والباحثممون بمفهمموم الدافعيممة 
األكاديميممة ومهممارات إدارة الوقممت مممن مناحممي 
)2002م(؛  رايض  مممن  كل  كدراسممممممة  خمتلفممة 
2006م(؛   ( تفاحممة   )2004م(؛  وأمحممد   عممام 
شممناق  )2008م(؛ الفقممي  )2008م(؛ أبممو عممواد  
)2009م(؛ مهمماش وأبممو خليفممة )2011م(؛ جاسممم 
وحلممو ) 2014م(، حيممث إن تنمماول هممذا املوضمموع 
للعاملممن  كبممرية  أمهيممة  لممه  والدراسممة  بالبحممث 
باملجممال الرتبمموي؛ ملمما هلذيممن املتغرييممن )الدافعيممة 
األكاديميممة – مهممارات إدارة الوقممت( مممن أثممر بالممغ 
يف العمليممة التعليميممة وخاصممة لطمماب وطالبممات 
اجلامعممة؛ حيممث يؤثممران يف إقبممال الطلبممة عممى التعلممم 

واإلنجمماز األكاديمممي.
 وتعتممر الدافعيممة األكاديميممة مممن الوسممائل اهلامممة 
لتحقيممق األهممداف الرتبويممة، حيممث تسمماعد عممى 
حتصيممل املعرفممة والفهممم واملهممارات وغريهمما مممن 
األهممداف التممي يسممعى التعليممم لتحقيقهمما. والطمماب 
حتصيلهممم  يكممون  عاليممة  دافعيممة  لدهيممم  الذيممن 
وفاعليتهممم أكممر، يف حممن أن الطمماب الذيممن لدهيممم 
دافعيممة أقممل يكممون حتصيلهممم منخفممض، ويمثلممون 

مثممار شممغب يف الفصممل )أبممو عممام، 1993م(.
وبلومنممت  سممكنر  مممن  كل  أكمممممممد  ولقممد 
املعلممم عندممما  أن   (Skinner & Belmont, 1993)

يقمموم بإعطمماء الطمماب احلريممة يف اختيممار النشمماطات 
التعليميممة يممؤدي ذلممك إىل زيممادة الدافعيممة األكاديميممة 

لدهيممم داخممل حجممرة الدراسممة، وتكممون عاقتهممم 
بزمائهممم جيممدة، وكذلممك عاقتهممم باملعلمممن ، 
وكذلممك يمكممن القممول بممأن التعثممر يف التحصيممل 
الممدرايس للطمماب والطالبممات لممه آثممار عديممدة عممى 
الدافعيممة األكاديميممة؛ فعندممما يكممون للطلبممة تاريخ يف 
التعثممر الممدرايس فإنممه مممن الصعممب أن تكممون لدهيممم 
دافعيممة أكاديميممة عاليممة حتممى يسممتمروا يف حياهتممم 

.(Weiner, 1990) اجلامعيممة 
وتظهممر أمهيممة الدافعيممة األكاديميممة مممن الناحيممة 
الرتبويممة مممن حيممث كوهنمما هدًفمما تربوًيمما يف ذاهتمما، 
وتوليممد  وتوجيههمما  الطمماب  دافعيممة  فاسممتثارة 
اهتامممات معينممة لدهيممم جتعلهممم يقبلممون عممى ممارسممة 
نشمماطات معرفيممة وعاطفيممة وحركيممة خممارج نطمماق 
العمممل املممدريس ويف حياهتممم املسممتقبلية، كمما أهنمما 
مممن الوجهممة التعليميممة وسمميلة يمكممن اسممتخدامها 
يف سممبيل انجمماز أهممداف تعليميممة معينممة عممى نحممو 
فعممال، وذلممك مممن خممال اعتبارهمما أحممد العوامممل 
املحممددة لقممدرة الطالممب عممى التحصيممل واإلنجمماز 

1985م(. )نشمموايت، 
ويمكممن التمييممز بممن نوعممن مممن دافعيممة التعلممم 
 Intrinsic motivation الداخليممة  الدافعيممة  ومهمما 
 ،Extrinsic  motivation اخلارجيمممة  والدافعيمممممة 
فالدافعيممة الداخليممة يكممون مصدرهمما املتعلممم نفسممه، 
إذ يقممدم عممى التعلممم مدفوًعمما برغبممة داخليممة إلرضمماء 
نفسممه، وسممعًيا وراء الشممعور بمتعممة التعلممم بتخصص 
يرغبممه ويميممل إليممه، لممذا تعممد الدافعيممة الداخليممة 
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رشًطمما رضورًيمما للتعلممم الممذايت والتعلممم مممدى 
احليمماة، أممما الدافعيممة اخلارجيممة فيكممون مصدرهمما 
مممن اخلممارج كاملعلممم أو أوليمماء األمممور أو األقممران 

)جاسممم وحلممو، 2014م(.
ذكممممممممر  فقممممد  أخممرى  جهمممممممة  ومممن 
جوتفريممد(Gottfried, 1985) أن للدافعيممة األكاديمية 
عممدة مكونممات يفضممل أن تكممون موجممودة لممدى 
الطلبممة حتممى تكممون الدافعيممة األكاديميممة لدهيممم 
وحممب  بالتعلممم،  االسممتمتاع  يف  تتمثممل  عاليممة، 
االسممتطاع، واملثابممرة، واالنتبمماه والرتكيممز، و إدراك 

الكفمماءة .
وقممد ظهممرت يف العممر احلممارض العديممد مممن 
رضورة  إىل  تدعممو  التممي  والكتابممات  الدعمموات 
االهتممام بتنظيممم الوقممت وحسممن إدارتممه بطريقممة 
جيممدة، وكذلممك االهتممام بمهممارات إدارة الوقممت 
التعليمممي؛ وذلممك ألمهيتهمما  املجممال  وخاصممة يف 
لطمماب وطالبممات اجلامعممة. وُيعممد الوقممت مممن أغممى 
املمموارد الممذي جيممب اسممتغاله بكفمماءة، كمما جيممب 
التخطيممط لاسممتفادة منممه بشممكل فّعممال يف املسممتقبل، 
وهلممذا أصبحممت إدارة الوقممت مممن املعايممري التممي 
تؤخممذ بعممن االعتبممار لتحديممد مممدى نجمماح وفاعليممة 
إدارة املنظممات أو املجتمعممات بشممكل عممام، وإدارة 

األزمممات بشممكل خمماص )توفيممق، 2013م(.
وتعتممر مهممارات إدارة الوقممت مممن أهممم املهممارات 
الدراسممية التممي تممدل عممى السمملوك الممذي يكتسممبه 
الطالممب، وجيعلممه موجًهمما نحممو النجمماح األكاديمممي، 

وهممو سمملوك منظممم يممؤدي إىل إحممراز اهلممدف يف 
أقممر وقممت وأقممل جهممد ممكممن، وإن هممذه املهممارات 
ترتبممط ارتباًطمما وثيًقمما بالظممروف األكاديميممة للطالممب 

)عبممد املعطممي وكامممل، 2007م(.
ومممن كل ممما سممبق عرضممه يتضممح أمهيممة دراسممة 
إدارة  ومهممارات  األكاديميممة  الدافعيممة  موضمموع 
الوقممت لممدى طمماب وطالبممات اجلامعممة، ودراسممة 
إمكانيممة التنبممؤ بالدافعيممة األكاديميممة مممن خممال 

أبعمماد مهممارات إدارة الوقممت.
مشكلة الدراسة: 

نممال موضمموع الدافعيممة األكاديميممة اهتممام علمماء 
علممم النفممس بصفممة خاصممة والباحثممن بوجممممممه 
عمممممام كدراسمممممممممة  كل مممن   شممناق  )2008م(؛ 
أبممو عممواد  )2009م(؛ جاسممم وحلممو )2014م(؛ 
باريممس  (Baris, 2015) ، ألن الدافعيممة األكاديميممة 
والطالبممات  للطمماب  اجلامعيممة  احليمماة  يف  تؤثممر 

وطريقممة تعاملهممم مممع املقممررات املختلفممة.
ويمثممل موضمموع مهممارات إدارة الوقممت أمهيممة 
كممرى للطمماب والطالبممات، لوجممود هممذه املهممارات 
بدرجممات متفاوتممة تؤثممر يف التحصيممل األكاديمممي 
واالسممتفادة مممن أوقممات التعلممم واسممتذكار الدروس، 
كذلممك هنمماك الكثممري مممن الطلبممة ال يعرفممون التعامممل 
بطممرق صحيحممة مممع مهممارات إدارة الوقممت، مممما يؤثر 

عممى حتصيلهممم الممدرايس ودافعيتهممم األكاديميممة. 
الدراسممات  نتائممج  اسممتعراض  خممال  ومممن 
السممابقة، نجممد أن دراسممة كل مممن الممذواد )2004م(؛ 
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الشممامي  الفقممي)2008م(؛  )2008م(؛  شممناق 
)2012م(؛ جاسممم وحلممو )2014م( توصلممت إىل أن 
هنمماك عاقممة بممن الدافعيممة األكاديميممة والتحصيممل 
الممدرايس وارتفمماع املعممدل الرتاكمممي، وأن الطمماب 
ذوي املسممتوى املرتفممع يف إدارة الوقممت أكثممر توجًهمما 
لإلنجمماز، وأن هنمماك عاقممة بممن الرغبممة يف التخصص 
الممدرايس والدافعيممة األكاديميممة. وكذلممك أوضحممت 
نتائممج دراسممة ) رايض، 2002م( أن الطمماب الذيممن 
لدهيممم ارتفمماع يف مهممارات إدارة الوقممت حصلمموا 
عممى درجممات أعممى يف االختبممارات، وأهنممم أقممل يف 
الضغمموط النفسممية مقارنممة بالطمماب الذيممن لدهيممم 

انخفمماض يف مهممارات إدارة الوقممت.
ونظممًرا لعممدم وجممود دراسممات -يف حممدود علممم 
الباحثممن- تناولممت دراسممة الفممروق بممن الدافعيممة 
األكاديميممة ومهممارات إدارة الوقممت لممدى طلبممة 
اجلامعممة تممأيت مشممكلة الدراسممة؛ والتممي يمكممن 

حتديدهمما يف التسمماؤل الرئيممس اآليت:
ــارات  ــة ومه ــة األكاديمي ــن الدافعي ــروق ب ــا الف م
إدارة الوقــت لــدى طــاب وطالبــات جامعــة احلــدود 

الشــاملية؟ 
ويتفرع من السؤال السابق التساؤالت اآلتية:

ممما الفممروق بممن متوسممطي درجممات مرتفعممي . 1
ومنخفممي الدافعيممة األكاديميممة يف كل بعممد 
مممن أبعمماد مهممارات إدارة الوقممت والدرجممة 
احلممدود  جامعممة  طمماب  لممدى  الكليممة 

الشممالية؟

درجممات . 2 متوسممطي  بممن  الفممروق   ممما    
مرتفعممي ومنخفممي الدافعيممة األكاديميممة يف 
كل بعممد مممن أبعمماد مهممارات إدارة الوقممت 
والدرجممة الكليممة لممدى طالبممات جامعممة 

احلممدود الشممالية؟
 ممما الفممروق بممن متوسممطي درجممات طمماب . 3

وطالبممات جامعممة احلممدود الشممالية يف كل 
الوقممت  إدارة  مهممارات  أبعمماد  مممن  بعممد 

والدرجممة الكليممة؟
 ممما الفممروق بممن متوسممطي درجممات طمماب . 4

يف  الشممالية  احلممدود  جامعممة  وطالبممات 
األكاديميممة؟ الدافعيممة 

 ممما إمكانيممة التنبممؤ بالدافعيممة األكاديميممة مممن . 5
خممال أبعمماد مهممارات إدارة الوقممت لممدى 
طمماب وطالبممات جامعممة احلممدود الشممالية؟

أهداف الدراسة: 
 هتممدف الدراسممة إىل الكشممف عممن الفممروق بممن 
الدافعيممة األكاديميممة ومهممارات إدارة الوقممت لممدى 
طمماب وطالبممات جامعممة احلممدود الشممالية باململكممة 
العربيممة السممعودية، وكذلممك الكشممف عممن إمكانيممة 
التنبممؤ بالدافعيممة األكاديميممة مممن خممال كل بعممد مممن 

أبعمماد مهممارات إدارة الوقممت. 
أمهية الدراسة: 

أوًل: األمهية النظرية: 
 تنبممع أمهيممة الدراسممة مممن أمهيممة املتغممريات . 1
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التممي تبحثهمما، حيممث حُتمماول دراسممة الفممروق 
بممن الدافعيممة األكاديميممة ومهممارات إدارة 
الوقممت لممدى طلبممة اجلامعممة والكشممف عممن 
إمكانيممة التنبممؤ بالدافعيممة األكاديميممة مممن 
خممال أبعمماد مهممارات إدارة الوقممت، وهلممذه 
املتغممريات أمهيممة كبممرية يف جمممال علممم النفممس.

 تسممهم نتائممج الدراسممة يف الكشممف عممن . 2
مممدى إمكانيممة التنبممؤ بالدافعيممة األكاديميممة 
مممما  الوقممت،  إدارة  مهممارات  خممال  مممن 
يسمماعد عممى فهممم علمممي دقيممق للمهتمممن 

واملختصممن يف جمممال علممم النفممس.
ثانًيا: األمهية التطبيقية

 تسمماعد نتائممج الدراسممة القائمممن عممى أمممر . 1
العمليممة التعليميممة واملختصممن باملناهممج يف 
بنمماء برامممج وخطممط دراسممية لتنميممة الدافعيممة 

األكاديميممة لممدى الطلبممة.
قيممام أعضمماء هيئممة التدريممس بتعزيممز الدافعيممة . 2

األكاديميممة لممدى طلبممة اجلامعممة، والتعممرف 
عممى مهممارات إدارة الوقممت وذلممك أثنمماء 

التدريممس واملحممارضات املختلفممة.
 تسمماعد نتائممج الدراسممة الطلبممة عممى كيفيممة . 3

إدارة أوقاهتممم بفعاليممة.
تقممدم الدراسممة أداتممن جديدتممن يف البيئممة . 4

األكاديميممة  الدافعيممة  لقيمماس  العربيممة 
الوقممت. إدارة  ومهممارات 

الطلبممة . 5 الدراسممة يف هتيئممة  نتائممج  تسمماعد 

للتعامممل مممع املواقممف التممي مممن شممأهنا حتفيممز 
دوافعهممم عممى التعلممم وكيفيممة التخطيممط 
اجليممد للتعامممل مممع مهممارات إدارة الوقممت.

مصطلحات الدراسة: 
 Academic motivation الدافعية األكاديمية

حممب  بدافممع  النشمماط  يف  »املشمماركة  هممي 
االسممتطاع، واحلاجممة إىل معرفممة املزيممد عممن يشء 
ممما، والرغبممة لاندممماج يف نشمماط مممن أجممل املشمماركة 

)Dev, 1997,p.12).»املهمممة وإكممال  فيممه 
ويعرفها الباحثان إجرائًيا: 

أداء الطلبممة للمهممام األكاديميممة املطلوبممة منهممم 
بإجيابيممة ومثابممرة، ورغبممة يف الوصممول لألفضممل 
وبكفمماءة عاليممة واسممتمتاع، ورغبممة يف االندممماج يف 
النشمماط مممن أجممل املشمماركة، وتقمماس مممن خممال 
الدرجممة التممي حيصممل عليهمما الطلبممة يف املقيمماس املعممد 

لذلممك.
 Time management الوقــت  إدارة  مهــارات 

skills

هممي »مهممارة تسممتخدم مممن أجممل احلصممول عممى 
أفضممل اسممتغال للوقممت املرتبممط بواجبممات أو مهممام 
أو أعممال حمممددة وبأغممراض أو أهممداف شممخصية« 

)هممال، 2008م، ص:20(.
ويعرفها الباحثان إجرائًيا: 

األسمملوب األمثممل الممذي يسممتخدمه الطلبممة يف 
إنجمماز األعممال يف األوقممات املحممددة، واالسممتغال 
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األمثممل للوقممت، وتقمماس مممن خممال الدرجممة التممي 
حيصممل عليهمما الطلبممة يف املقيمماس املعممد لذلممك، مممن 

خممال أربعممة أبعمماد:
-  القدرة عى حتديد األهداف.
-  القدرة عى التخطيط اجليد.

-  القدرة عى ترتيب األولويات.
-  القدرة عى استثار الوقت.

حدود الدراسة: 
احلدود املوضوعية

 الفممروق بممن الدافعيممة األكاديميممة ومهممارات 
إدارة الوقممت لممدى طمماب وطالبممات جامعممة احلممدود 

الشممالية.
احلدود املكانية

الشممالية   احلممدود  جامعممة  وطالبممات  طمماب 
السممعودية. العربيممة  اململكممة  -عرعممر- 

احلدود الزمانية
العام اجلامعي 1438/1437هم.

اإلطار النظري وأدبيات الدراسة: 
Academic motivation أوًل: الدافعية األكاديمية
يعتممر مفهمموم الدافعيممة مممن املفاهيممم التممي نالممت 
قسممًطا وافممًرا مممن اهتامممات الباحثممن والعلمماء يف 
جمممال علممم النفممس الرتبمموي، ومممازال هممذا االهتممام 
قائممًا حتممى اليمموم، وذلممك نظممًرا ألمهيممة هممذا املفهمموم 
حيممث  وتوجيهممه،  اإلنسمماين  السمملوك  تفسممري  يف 

االختمماف  لتفسممري  الدافعيممة  مفهمموم  يسممتخدم 
يف السمملوك بممن األفممراد يف التحصيممل الممدرايس، 
ومواقممف التعلممم املختلفممة، عممى الرغممم مممن تشممابه 
ظروفهممم أو تسمماوي قدراهتممم واسممتعداداهتم )الفقي، 

2008م(.
ولقممد اهتممم علمماء الرتبيممة وعلممم النفممس بعمليات 
التعلممم والدافعيممة وجممودة التعليممم اهتاًممما متزايممًدا يف 
السممنوات األخممرية، سممواء عممى مسممتوى البحمموث 
النظريممة أو عممى مسممتوى املارسممات التعليميممة، حيث 
أصبممح االهتممام بالدافعيممة وخصائممص املتعلمممن 
مممن أهممم األولويممات يف عمليممة التعلممم )العلمموان 

والعطيممات،2010م(.
والشممك يف أن الدافعيممة األكاديميممة هلمما أمهيممة 
كبممرية يف عمليممة التعلممم، حيممث تسممهم يف عمليممة 
التعلممم والتحصيممل األكاديمممي وذلممك عممى املممدى 
الطويممل للطمماب، ومممن جهممة أخممرى فممإن وجممود 
الدافعيممة يشء أسممايس يف حيمماة املتعلممم؛ ألن نقصاهنمما 
قممد يممؤدي إىل توقفممه عممن ممارسممة أوجممه النشمماط 
التممي متكنممه مممن السمميطرة عممى املوقممف التعليمممي، 
وتقلممل مممن فرصممه للتعلممم، وقممد تسممبب باملثممل يف 
ارتباكممه، وعممدم قدرتممه عممى السمميطرة عممى املوقممف 
  Bandura & Schunk, التعليمممي )منممي، 1998م

1981).

ولقممد أكممدت نتائممج العديممد مممن الدراسممات 
واألبحمماث العلميممة يف جمممال الرتبيممة وعلممم النفممس 
عممى أمهيممة الدافعيممة األكاديميممة وتأثريهمما يف توجهات 
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املتعلمممن نحممو حتقيممق األهممداف وأداء املهممام، حيممث 
أكممدت نتائممج دراسممة النبهمماين )2013م( أن لعوامممل 
الدافعيممة األكاديميممة عاقممة وارتبمماط باملنمماخ الدافعي 
للطمماب، وأن عامممي الثقممة بالنفممس واملثابممرة كانمما 
مممن أكثممر العوامممل إسممهاًما وتأثممرًيا يف املنمماخ الدافعممي 

للطمماب.
وأشممارت نتائممج دراسممة العلمموان والعطيممات 
)2010م( إىل أنممه يمكممن التنبممؤ بالتحصيممل الممدرايس 
للطلبممة مممن خممال الدافعيممة الداخليممة األكاديميممة، 
وأن هنمماك فروقممًا بممن الطلبممة مرتفعممي التحصيممل 
والطلبممة متدنيممي التحصيممل يف الدافعيممة الداخليممة 
األكاديميممة لصالممح الطلبممة ذوي الدافعيممة الداخليممة، 
يف حممن مل تظهممر النتائممج وجممود فممروق بممن الذكممور 

واإلنمماث يف الدافعيممة الداخليممة األكاديميممة.
ويممرى جوتفريممد (Gottfried,1990) أن الدافعيممة 
األكاديميممة متثممل مصممدر السممعادة املسممتمدة مممن 
عمليممة التعلممم ذاهتمما، وحممب االسممتطاع وتعلممم 
املهممام الصعبممة التممي تتحممدي الفكممر، واالسممتغراق 

بدرجممة كبممرية يف أداء األعممال.
ولقممد أشممار درويممش )2002م( إىل أن هنمماك 
عممدة سمملوكيات يتصممف هبمما الفممرد الممذي يتصممف 
بالدافعيممة األكاديميممة العاليممة وهممى تؤثممر يف تعلممم 
الطمماب، ومتثممل عامممًا أساسمميًا يف نجاحهممم املدريس 
االسممتمتاع  حيممث  دراسممتهم،  سممنوات  خممال 
بالتعلممم واالنغمماس فيممه واملثابممرة وحممب االسممتطاع 

والطممموح، وكلهمما عوامممل تسمماعد عممى التعلممم.

ومممن جهممة أخممرى فممإن مهمممة تعزيممز الدافعيممة 
األكاديميممة ال تلقممى عممى عاتممق املدرسممة أو اجلامعممة 
فقممط، وإنمما هممي مهمممة يشممرتك فيهمما كل مممن 
املدرسممة واجلامعممة والبيممت مًعمما، وبعممض املؤسسممات 
االجتاعيممة األخممرى، ولعلنمما نذكممر أن معظممم الطلبممة 
قممد رباهممم آباؤهممم عممى أهنممم جيممب أن يتفوقمموا يف 
املدرسممة، ونسممتطيع يف ضمموء ذلممك أن نتوقممع أن 
معظممم مممن يدخلممون املممدارس يكونممون مندفعممن إىل 
التعلممم بدافممع قمموي، يسمممى » الدافممع نحممو اإلنجمماز 
والتحصيممل » بيممد أن اسممتغال هممذا الدافممع اسممتغااًل 
جيممًدا يتوقممف عممى عممدد مممن احلمماالت الدافعيممة 

األخممرى )عممدس وقطامممي، 2006م(.
ولقممد اعتمممد الباحثممان عممى نممموذج التعلممم 
املنظممم ذاتًيمما، حيممث يسمماعد هممذا النممموذج الطلبممة 
عممى التعلممم وفهممم املممادة التعليميممة بشممكل أعمممق، 
ويمنممح الطلبممة الفرصممة للتعلممم املسممتمر، ويؤثممر يف 
دافعيتهممم، ألن الطالممب يكممون مدفوًعمما للتعلممم مممن 

ذاتممه.
Time management ثانًيا: إدارة الوقت

يعممد الوقممت وحسممن إدارتممه عنممًرا جوهرًيمما يف 
بنمماء التعلممم اإلنسمماين، فبقممدر ممما يتمماح للفممرد مممن 
وقممت أحسممن اسممتثاره بقممدر ممما يتشممكل بداخلممه 
التعلممم، هممذا وخيتلممف اسممتهاك الوقممت املسممتغرق 
يف بنمماء التعلممم اإلنسمماين باختمماف مهممارات إدارة 
الوقممت مممن فممرد آلخممر، فمممن يمتلكممون مهممارات 
فعالممة يف إدارة الوقممت أكثممر مممن غريهممم حيققممون 
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مزيممًدا مممن التعلممم يفمموق أقراهنممم األقممل كفمماءة يف 
إدارة وقتهممم )عممام وأمحممد، 2004م(.

 ويمثممل الوقممت وإدارتممه أحممد املمموارد اهلامممة 
والنممادرة والثمينممة ألي انسممان يف أي جمتمممع، وقممد 
ارتبممط مفهمموم نممدرة الوقممت بالقاعممدة االقتصاديممة 
املعروفممة بنممدرة املمموارد املتاحممة يف املجتمممع، ويممر 
االقتصاديممون عممى أن تسممتغل هممذه املمموارد بشممكل 
فّعممال لتحقيممق األهممداف التممي يسممعى إليهمما املجتمممع 
بشممكل عممام، والوقممت كأحممد هممذه املمموارد املتاحممة 
ألي شممخص دون اسممتثناء وبشممكل متسمماو، يفممرتض 
أن يسممتغل بطريقممة فّعالممة، مممن خممال اسممتغال 
كافممة اإلمكانيممات واملواهممب والقممدرات الشممخصية 
املتاحممة، للوصممول إىل األهممداف والعمليات املنشممودة 

)عليممان، 2007م(.
 ومممن جهممة أخممرى فممإن الكثممري مممن النمماس يف 
خمتلممف املجتمعممات لدهيممم شممعور بقلممة الوقممت 
وعممدم إدارتممه بطريقممة جيممدة، وعممدم وجممود أي 
فكممرة عممن تنظيممم أوقاهتممم، أو كيفيممة إنجمماز أعاهلممم 

بصممورة أفضممل  )جايسممون، 1423هممم(.
ويعتممر الوقممت مممورًدا هاًممما يف حيمماة البممر، 
ال  حيممث  األخممرى،  املمموارد  بقيممة  عممن  خيتلممف 
يمكممن رشاؤه أو اسممتئجاره ولكممن يمكممن اسممتغاله 
واسممتثاره، والتحكممم فيممه وإدارتممه مممن خممال 
األداء الفعممال الممذي يممؤدي إىل زيممادة اإلنتمماج بممل 
والرفاهيممة والشممعور باألمممن والطمأنينممة ، وكذلممك 
يمثممل الوقممت ثممروة فريممدة المثيممل هلمما، فاجلميممع 

لدهيممم منممه نفممس املقممدار يف كل يمموم، وإدارة الوقممت 
مثلهمما مثممل العمليممات اإلداريممة األخممرى حتتمماج إىل 
1421هممم؛ تفاحممة،  التحليممل والتخطيممط )هاينممز، 

2006م(.
وجيممد معظممم طمماب اجلامعممة صعوبممات كبممرية يف 
إدارهتممم للوقممت، حيممث ال يسممتطيعون إدارتممه بطريقة 
سممهلة أو حتديممد أولوياهتممم، وحياولممون إنجمماز كل 
يشء برسعممة كبممرية، مممما يؤثممر عليهممم يف إنجازهممم 
األكاديمممي، كمما أهنممم يسممتخدمون يف دراسممتهم 
تقنيممات تتميممز بالضعممف، وليممس هلمما أمهيممة يف ربممط 
الوقممت باملهممام التممي ينمموون إنجازهمما )الغممراز، 

2009م(.
والوقممت هممو املممورد الوحيممد، الممذي جيممب عممى 
كل فممرد حسممن إدارتممه واالسممتفادة منممه، وإذا مل نقممم 
بممإدارة الوقممت بطريقممة جيممدة فلممن نسممتطيع إدارة أي 

يشء أخر)جممال، 2006م(.
دراسممة   توصلممت  فقممد  أخممرى  جهممة  ومممن 
إىل   )Miqdadi et al,  2014 )مقممدادي  وأخممرون 
أن مهممارات إدارة الوقممت هلمما األثممر الفّعممال يف األداء 
األكاديمممي للطمماب والطالبممات، ويف زيممادة اإلنجمماز 

األكاديمممي والنجمماح الممدرايس.

الدراسات السابقة: 
أوًل: دراسات تناولت الدافعية األكاديمية: 

اسممتهدفت  بدراسممة  )2008م(  شممناق  قامممت 
قيمماس مسممتوى الدافعيممة األكاديميممة لطلبممة اجلامعممة 
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األردنيممة وعاقتهمما ببعممض املتغممريات الديموغرافيممة 
واملعرفيممة، وبلغممت عينممة الدراسممة )260( طالبممًا 
وطالبممة مممن كليممة العلمموم، و)278( طالبممًا وطالبممة 
مممن كليممة العلمموم الرتبويممة، واسممتخدمت الباحثممة 
مقيمماس الدافعيممة األكاديميممة » مممن إعدادهمما«، ومممن 
أهممم نتائممج الدراسممة وجممود عاقممة بممن املعممدل 
الرتاكمممي واجلنممس والدافعيممة األكاديميممة الداخليممة 
للتعلممم، عممدم وجممود عاقممة بممن الوضممع االقتصادي 
لممألرسة واملسممتوي التعليمممي للوالديممن والدافعيممة 
املعممدل  بممن  دالممة  عاقممة  وجممود  األكاديميممة، 
الرتاكمممي واجلنممس والدافعيممة األكاديميممة اخلارجيممة 
للتعلممم، يف حممن كانممت العاقممات مممع املتغممريات 

األخممرى غممري دالممة إحصائيمما.
اسممتهدفت  بدراسممة  )2008م(  الفقممي  وقممام 
الكشممف عممن البنيممة العامليممة ملقيمماس الدافعيممة 
األكاديميممة، والكشممف عممن طبيعممة العاقممة بممن 
ممما  التعلممم  األكاديميممة وإسممرتاتيجيات  الدافعيممة 
التنبممؤ  إمكانيممة  عممن  والكشممف  املعرفيممة،  وراء 
باسممتخدام إسممرتاتيجيات التعلممم ممما وراء املعرفيممة 
مممن خممال مكونممات الدافعيممة األكاديميممة، وبلغممت 
عينممة الدراسممة )187( مممن طمماب كليممة اللغممة 
العربيممة بجامعممة اإلمممام حممممد بممن سممعود بالريمماض، 
واسممتخدم الباحممث األدوات اآلتيممة: مقيمماس الدافعية 
التعلممم ممما  األكاديميممة، ومقيمماس إسممرتاتيجيات 
وراء املعرفممة. وكان مممن أهممم نتائممج الدراسممة حتقممق 
البنيممة العامليممة ملقيمماس الدافعيممة األكاديميممة موضممع 

االختبممار يف الدراسممة ، حيممث انتظمممت العوامممل 
املشمماهدة للمقيمماس حممول عاملممن كامنممن األول: 
هممو الدافعيممة الداخليممة والثمماين: الدافعيممة اخلارجيممة، 
كمما أظهممرت النتائممج وجممود فممروق بممن الطمماب 
ذوي الدافعيممة األكاديميممة يف اسممتخدام إسممرتاتيجيات 
التعلممم ممما وراء املعرفيممة لصالممح الطمماب ذوي 
بممأن  النتائممج  أظهممرت  كمما  الداخليممة،  الدافعيممة 
الدافعيممة الداخليممة تسممهم يف التنبممؤ بإسممرتاتيجية 

التخطيممط والتقويممم.
وقامممت أبممو عممواد )2009م( بدراسممة اسممتهدفت 
الدافعيممة  العامليممة ملقيمماس  البنيممة  التعممرف عممى 
األكاديميممة، وأجريممت عممى عينممة مممن طلبممة الصفممن 
الغمموث  وكالممة  مممدارس  يف  والعممارش  السممادس 
وطالبممة،  طالبممًا   )315( األردن  يف  )األونممروا( 
واسممتخدمت الباحثممة مقيمماس الدافعيممة األكاديميممة ، 
وكان مممن أهممم نتائممج الدراسممة وجممود سممتة عوامممل 
للدافعيممة األكاديميممة، ووجممود أثممر دال إحصائًيمما 
ملتغممريي اجلنممس والصممف والتفاعممل بينهمما عممى 

بعممض عوامممل املقيمماس.
وأجممرى العلمموان والعطيممات )2010م( دراسممة 
اسممتهدفت الكشممف عممن العاقممة بممن الدافعيممة 
األكاديمممي،  والتحصيممل  األكاديميممة  الداخليممة 
وأجريممت الدراسممة عممى عينممة مكونممة مممن )111( 
ذوي  مممن  وطالبممة  طالًبمما   )26( وطالبممة،  طالبممًا 
التحصيممل املرتفممع، و)49( طالًبمما وطالبممة مممن ذوي 
التحصيممل املتممدين، واسممتخدم الباحثممان مقيمماس 
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 (Lepper, 2005)، الدافعيممة الداخليممة مممن قبممل ليممر
ومممن أهممم النتائممج التممي توصلممت إليهمما وجممود 
الداخليممة  الدافعيممة  بممن  إحصائًيمما  دالممة  عاقممة 
والتحصيممل األكاديمممي للطلبممة، وجممود فممروق بممن 
الطلبممة مرتفعممي التحصيممل والطلبممة متممدين التحصيممل 
يف الدافعيممة الداخليممة األكاديميممة لصالممح الطلبة ذوي 
الدافعيممة الداخليممة، يف حممن مل تظهممر النتائممج وجممود 
فممروق بممن الذكممور واإلنمماث يف الدافعيممة الداخليممة 
األكاديميممة، ويمكممن التنبممؤ بالتحصيممل مممن خممال 

الدافعيممة الداخليممة األكاديميممة.
 (Kourosh  وقممام كل من كممممممممممورس وأخرون
(et al,  2011 بدراسممة اسممتهدفت التعممرف عى عاقة 

الدافعيممة األكاديميممة بالتحصيممل الممدرايس لممدى 
طمماب جامعممة طهممران، وتكونممت عينممة الدراسممة 
مممن )252( مممن طمماب جامعممة طهممران، وتممم 
اسممتخدام مقيمماس الدافعيممة األكاديميممة، باإلضافممة 
إىل معممدل إنجمماز التحصيممل الممدرايس، ومممن أهممم 
نتائممج الدراسممة وجممود عاقممة إجيابيممة بممن الدافعيممة 

األكاديميممة والتحصيممل الممدرايس.
وأجممرى الشممامي )2012م( دراسممة اسممتهدفت 
لإلنجمماز  الدافممع  بممن  العاقممة  عممى  التعممرف 
وفعاليممة الممذات األكاديميممة لممدى ذوي صعوبممات 
التعلممم األكاديميممة، والتعممرف عممى الفممروق بممن 
اجلنسممن، والكشممف عممن إمكانيممة التنبممؤ بمممدى 
دافعيممة اإلنجمماز األكاديمممي مممن خممال فعاليممة 
الممذات األكاديميممة، وتكونممت عينممة الدراسممة مممن 

)104( مممن طمماب ذوي صعوبممات التعلممم يف املممواد 
الرعيممة مممن طمماب الثانويممة األزهريممة ببممور سممعيد، 
واعتمممد الباحممث عممى عممدة أدوات منهمما: مقيمماس 
فعاليممة الممذات األكاديميممة مممن إعممداد الباحممث، 
ومقيمماس دافممع اإلنجمماز مممن إعممداد الباحممث. ومممن 
أهممم نتائممج الدراسممة وجممود عاقممة بممن معظممم أبعمماد 
الدافعيممة األكاديميممة والدافممع لإلنجمماز  مقيممايس 
ماعممدا البعممد األول ملقيمماس الدافممع لإلنجاز)الرغبممة 
يف النجمماح( وبممن فعاليممة الممذات األكاديميممة ببعديممه 
األول )العتبممة( والثمماين )املهممارة( لممدى الطمماب ذوي 
صعوبممات التعلممم األكاديميممة فمما توجممد عاقممة 
ارتباطيممة دالممة إحصائًيمما بينهممم، كمما أظهممرت النتائممج 
إمكانيممة التنبممؤ بفعاليممة الممذات األكاديميممة مممن خال 

الدافممع لإلنجمماز.
وقممام كل مممن جاسممم وحلممو )2014م( بدراسممة 
اسممتهدفت التعممرف عممى العاقممة بممن الرغبممة يف 
لممدى  الذاتيممة  األكاديميممة  والدافعيممة  التخصممص 
مممن  الدراسممة  عينممة  وتكونممت  اجلامعممة،  طلبممة 
)160( طالًبمما وطالبممة، واسممتخدم الباحثممان مقيمماس 
الرغبممة يف التخصممص، )للسممادة والبوهيممي، 1993م( 
ومقيمماس الدافعيممة األكاديميممة الذاتيممة. ومممن أهممم 
نتائممج الدراسممة أن طلبممة اجلامعممة لدهيممم الرغبممة يف 
التخصممص ولدهيممم الدافعيممة األكاديميممة الذاتيممة 
2011م( وجممود عاقممة بممن  للتعلممم، ) لنعمممة، 
الرغبممة يف التخصممص الممدرايس والدافعيممة األكاديميممة 
الذاتيممة بصممورة عامممة وحسممب النمموع والتخصممص. 
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وقممام باريممس (Baris, 2015) بدراسممة اسممتهدفت 
التعممرف عممى عاقممة الدافعيممة األكاديميممة بالتحصيممل 
األكاديميممة  الدافعيممة  تنبممؤ  وإمكانيممة  الممدرايس، 
الدراسممة  عينممة  وتكونممت  الممدرايس،  بالتحصيممل 
مممن طمماب يدرسممون بالتعليممم االبتدائممي ومرحلممة 
ممما قبممل املدرسممة يف تركيمما وعددهممم )166( طالبممًا 
بمرحلممة  يدرسممون  الذيممن  والطمماب  وطالبممة، 
الطفولممة املبكممرة بأمريممكا وعددهممم )455( طالبممًا 
وطالبممة، وتممم اسممتخدام مقيمماس الدافعيممة األكاديمية، 
ومممن أهممم نتائممج الدراسممة وجممود عاقممة بممن 
الدافعيممة األكاديميممة والتحصيممل الممدرايس، عممدم 
إمكانيممة التنبممؤ بالتحصيممل الممدرايس مممن خممال 

الدافعيممة األكاديميممة.

ثانيًا: دراسات تناولت مهارات إدارة الوقت: 
اسممتهدفت  بدراسممة  )2002م(  رايض  قامممت 
التعممرف عممى أثممر متغممريات اجلنممس والتخصممص 
والفرقممة الدراسممية والتفاعممل بينهمما عممى درجممات 
طمماب اجلامعممة عممى مقيمماس مهممارات إدارة الوقممت، 
وكذلممك التحقممق مممن وجممود فممروق يف التحصيممل 
االبتممكاري  التفكممري  عممى  والقممدرة  الممدرايس 
الطمماب  بممن  النفسممية  بالضغمموط  والشممعور 
املرتفعممن والطمماب املنخفضممن يف مهممارات إدارة 
الوقممت، وكذلممك الكشممف عممن طبيعممة العاقممة 
بممن مهممارات إدارة الوقممت لممدى الطمماب وكل 
مممن التحصيممل الممدرايس والقممدرة عممى التفكممري 

االبتممكاري والشممعور بالضغمموط النفسممية، وتكونممت 
عينممة الدراسممة مممن )1874( طالبممًا مممن طمماب كليممة 
الرتبيممة بجامعممة املنصممورة، واسممتخدمت الباحثممة 
األدوات اآلتيممة: مقيمماس مهممارات إدارة الوقممت/ 
إعممداد الباحثممة، ومقيمماس الضغمموط النفسممية/ إعممداد 
الباحثممة، واختبممار القممدرة عممى التفكممري االبتممكاري/ 
إعممداد سمميد خممري اهلل. ومممن أهممم نتائممج الدراسممة 
حصممول اإلنمماث عممى متوسممط درجممات أعممى مممن 
الذكممور يف مقيمماس إدارة الوقممت، حصممول الطمماب 
يف الفممرق الدراسممية األعممى عممى متوسممطات درجممات 
أكممر يف مهممارات إدارة الوقممت مقارنممة بالطمماب يف 
الفممرق الدراسممية األدنممى، عممدم وجممود فممروق دالممة 
إحصائًيمما يف مهممارات إدارة الوقممت بممن الطمماب يف 
التخصممص العلمممي واألديب، الطمماب املرتفعممون 
يف مهممارات إدارة الوقممت حصلمموا عممى متوسممط 
درجممات أعممى يف االختبممارات التحصيليممة واختبممار 
القممدرة عممى التفكممري االبتممكاري، ومتوسممط درجممات 
أقممل يف مقيمماس الضغمموط النفسممية مقارنممة بالطمماب 

املنخفضممن يف مهممارات إدارة الوقممت.
وأجممرت الممذواد )2004م( دراسممة اسممتهدفت 
التعممرف عممى اجتاهممات بعممض طالبممات اجلامعممة 
نحممو الوقممت وعاقتممه بالدافممع لإلنجمماز، وتكونممت 
العينممة مممن )200( طالبممة مممن طالبممات كليممة الرتبيممة 
مقيمماس  الباحثممة  واسممتخدمت  بجممدة،  للبنممات 
االجتمماه نحممو الوقممت، ومممن أهممم نتائممج الدراسممة: 
الطالبممات ذوات املسممتوى املرتفممع يف تنظيممم الوقممت 
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وإدارتممه أكثممر توجهمما لإلنجمماز باملقارنممة بقريناهتممن 
املتوسممطات يف تنظيممم الوقممت.

وقممام كل مممن عممام وأمحممد )2004م( بدراسممة 
اسممتهدفت التعممرف عممى مهممارات إدارة الوقممت لممدى 
عينممة مممن طمماب اجلامعممة، والكشممف عممن الفممروق 
بممن ذوي اإلفممراط وذوي التفريممط التحصيممي يف 
طبيعممة  عممى  والتعممرف  الوقممت،  إدارة  مهممارات 
العاقممة االرتباطيممة بممن درجممات الطمماب عممى 
قائمممة مهممارات إدارة الوقممت والتحصيممل الممدرايس، 
والكشممف عممن الفممروق يف مهممارات إدارة الوقممت 
بممن الطمماب تبًعمما ملتغممريات النمموع والتخصممص 
التحصيممل،  ومسممتويات  الممدرايس  واملسممتوى 
وتكونممت عينممة الدراسممة مممن )538( طالبممًا وطالبممة، 
وتممم اسممتخدام األدوات اآلتيممة: قائمممة مهممارات إدارة 
الوقممت )مممن إعممداد الباحثممن(. ومممن أهممم نتائممج 
الدراسممة وجممود عاقممة دالممة إحصائًيمما بممن حتصيممل 
الطمماب ومهممارات إدارة الوقممت التممي يارسممها 
الطمماب املعلمممن يف تعاماهتممم مممع الوقممت مممن 
خممال مواقممف التعلممم والتحصيممل املختلفممة،  وقممد 
جمماءت الفممروق يف مهممارات إدارة الوقممت لصالممح 
الطمماب ذوي التحصيممل األعممى ولصالممح طمماب 

الفرقممة الدراسممية الرابعممة.
اسممتهدفت  بدراسممة  )2006م(  تفاحممة  وقممام 
التعممرف عممى العاقممة بممن مهممارات إدارة الوقممت 
السمملوك،  ونمممط  الشممخصية  عوامممل  مممن  وكل 
وكذلممك التعممرف عممى إسممهام كل مممن عوامممل 

الشممخصية ونمممط السمملوك يف التنبممؤ بممإدارة الوقممت، 
وتكونممت عينممة الدراسممة مممن )350( طالبممًا وطالبممة 
مممن طمماب الدراسممات العليمما، واسممتخدم الباحممث 
الوقممت  إدارة  مهممارات  مقيمماس  اآلتيممة:  األدوات 
اخلمسممة  العوامممل  وقائمممة  الباحممث(،  )إعممداد 
)إعممداد كوسممتا وماكممري،  للشممخصية،  الكممرى 
1992م، تعريممب رجممب عممي شممعبان 2003م( ومممن 
أهممم نتائممج الدراسممة وجممود ارتبمماط دال موجممب بممن 
مجيممع مهممارات إدارة الوقممت والدرجممة الكليممة وكل 
مممن عوامممل الشممخصية، وجممود ارتبمماط دال موجممب 
بممن نمممط السمملوك ومجيممع مهممارات إدارة الوقممت 
عوامممل  الشممخصية،  وعوامممل  الكليممة  والدرجممة 
الشممخصية والنمممط السمملوكي يسممهان يف التنبممؤ 
بمهممارات إدارة الوقممت، وعامممل اليقظممة أكثرهمما 

إسممهاًما.
وأجممرى كل مممن عبممد املعطممي وكامممل )2007م( 
دراسممة اسممتهدفت التعممرف عممى خصائممص كل مممن 
مهممارات التعلممم ومهممارات إدارة الوقممت، واختافاهتا 
األكاديميممة  املتغممريات  بعممض  الختمماف  تبًعمما 
والشممخصية لممدى طمماب املرحلممة اجلامعيممة، واملقارنة 
بممن الطمماب والطالبممات ذوي املسممتويات األكاديمية 
والتخصصممات العلميممة املختلفممة، وذوي خصائممص 
الشممخصية املختلفممة يف قدرهتممم عممى تنظيممم مهممارات 
التعلممم ومهممارات إدارة الوقممت، وتكونممت عينممة 
الدراسممة مممن )240( طالبممًا وطالبممة، واسممتخدم 
الباحثممان األدوات اآلتيممة: قائمممة تقديممر مهممارات 
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التعلممم مممن إعممداد حممممد عممي كامممل، وقائمممة 
تقديممر مهممارات إدارة الوقممت مممن إعممداد الباحثممن، 
وقائمممة »ايزنممك« للشممخصية مممن إعممداد جابممر عبممد 
احلميممد، وحممممد فخممر اإلسممام. وكان مممن أهممم 
نتائممج الدراسممة وجممود فممروق دالممة إحصائًيمما لصالممح 
طمماب وطالبممات الفرقتممن الثالثممة والرابعممة بالنسممبة 
للفممروق يف مهممارات التعلممم ومهممارات إدارة الوقممت، 
متوسممطات درجممات طمماب وطالبممات التخصصممات 
العلميممة أعممى مممن التخصصممات األدبيممة يف مهممارات 
لصالممح  فممروق  وجممود  الوقممت،  وإدارة  التعلممم 

الطالبممات يف مهممارات التعلممم وإدارة الوقممت.
وقامممت شممتات )2008م( بدراسممة اسممتهدفت 
التعممرف عممى العاقممة بممن إدارة الوقممت وأسمماليب 
كل  لممدى  اإلنجمماز  ودافعيممة  الضغمموط  مواجهممة 
مممن الذكممور واإلنمماث، وتكونممت عينممة الدراسممة 
مممن )1080( طالبممًا وطالبممة مممن طمماب املرحلممة 
الثانويممة بمحافظممة اجليممزة، واسممتخدمت الباحثممة 
األدوات اآلتيممة: اسممتبيان إدارة الوقممت مممن إعممداد 
الباحثممة، ومقيمماس أسمماليب مواجهممة الضغمموط مممن 
إعممداد منممى حممممد عبممد اهلل، ومممن أهممم النتائممج التممي 
توصلممت إليهمما الدراسممة وجممود عاقممة ارتباطيممه 
دالممة بممن أسمماليب مواجهممة الضغمموط وإدارة الوقممت 

ودافعيممة اإلنجمماز.
وقامممت كل مممن مهمماش وأبممو خليفممة )2011م( 
بدراسممة اسممتهدفت قيمماس مهممارات إدارة الوقممت 
لممدى طلبممة كليممة العلمموم الرتبويممة مممن وجهممة 

نظرهممم، وطبقممت الدراسممة عممى عينممة مكونممة مممن 
)306( مممن طمماب كليممة العلمموم الرتبويممة بمماألردن، 
إدارة  مهممارات  لقيمماس  اسممتبيان  اسممتخدام  وتممم 
الوقممت، وكان مممن أهممم نتائممج الدراسممة عممدم وجممود 
فممروق دالممة إحصائًيمما يف مهممارات إدارة الوقممت تعممود 
إىل اجلنممس والسممكن، وجممود فممروق دالممة إحصائًيمما 
يف مهممارات إدارة الوقممت تعممود إىل الفرقممة الدراسممية 

لصالممح السممنة الرابعممة.

 تعليق عام عىل الدراسات السابقة: 
من حيث األهداف: . 1

تنوعممت الدراسممات السممابقة مممن حيممث أهدافهمما، 
حيممث اسممتهدفت بعممض الدراسممات التعممرف عممى 
عاقممة إدارة الوقممت بمماألداء األكاديمممي وعوامممل 
الشممخصية، بينمما تناولممت بعممض الدراسممات التعممرف 
التخصممص،  مثممل:  املتغممريات  بعممض  أثممر  عممى 
إدارة  مهممارات  عممى  الدراسممية  الفرقممة  اجلنممس، 
الوقممت،  وكذلممك التعممرف عممى البنيممة العامليممة 
بعممض  وتناولممت  األكاديميممة،  الدافعيممة  ملقيمماس 
ببعممض  األكاديميممة  الدافعيممة  عاقممة  الدراسممات 
املتغممريات املعممدل، اجلنممس، الوضممع االقتصممادي 
والتحصيممل الممدرايس، وكذلممك الرغبممة يف التخصممص 

وعاقتهمما بالدافعيممة األكاديميممة.
2. من حيث العينة: 

تنوعممت الدراسممات السممابقة يف طبيعممة العينممة 
اجلامعممة،  وطالبممات  طمماب  مممن  املسممتخدمة 
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عليمما،  دراسممات  وطمماب  ومعلممات،  ومعلمممن 
ومديريممن ومديممرات، وتاميممذ باملرحلممة املتوسممطة.

3. من حيث األدوات: 
الدراسممات  يف  املسممتخدمة  األدوات  تنوعممت 
السممابقة، حيممث طبممق البعممض قائمممة مهممارات إدارة 
الوقممت،  إدارة  مقيمماس  والبعممض طبممق  الوقممت، 

والبعممض طبممق مقيمماس الدافعيممة األكاديميممة.
4. من حيث النتائج: 

اختلفممت الدراسممات السممابقة يف نتائجهمما، حيممث 
توصلممت نتائممج بعممض الدراسممات إىل أن الطمماب 
الذيممن يديممرون أوقاهتممم بفعاليممة وطريقممة جيممدة 
أكثممر شممعوًرا بالرضمما النفممي واإلنجمماز األكاديمممي 
والتحصيممل اجليممد، وكذلممك توصلممت نتائممج البعممض 
إىل تفمموق اإلنمماث عممى الذكممور يف مهممارات إدارة 
الوقممت، وتفمموق طمماب الفممرق األعممى عممى طمماب 
الفممرق األوىل، وكذلممك توصلممت بعممض النتائممج إىل 
أن هنمماك عاقممة بممن الرغبممة يف التخصممص والدافعيممة 
بعممض  بممن  عاقممة  وجممود  وعممدم  األكاديميممة، 
املتغممريات املعممدل، اجلنممس، الوضممع االقتصممادي 

والدافعيممة األكاديميممة.

فروض الدراسة: 
ال توجممد فممروق ذات داللممة إحصائيممة بممن . 1

ومنخفممي  مرتفعممي  درجممات  متوسممطي 
الدافعيممة األكاديميممة يف كل بعممد مممن أبعمماد 
الكليممة  والدرجممة  الوقممت  إدارة  مهممارات 

لممدى طمماب جامعممة احلممدود الشممالية.
ال توجممد فممروق ذات داللممة إحصائيممة بممن . 2

ومنخفممي  مرتفعممي  درجممات  متوسممطي 
الدافعيممة األكاديميممة يف كل بعممد مممن أبعمماد 
الكليممة  والدرجممة  الوقممت  إدارة  مهممارات 

لممدى طالبممات جامعممة احلممدود الشممالية.
ال توجممد فممروق ذات داللممة إحصائيممة بممن . 3

متوسممطي درجممات طمماب وطالبممات جامعممة 
أبعمماد  مممن  بعممد  الشممالية يف كل  احلممدود 

مهممارات إدارة الوقممت والدرجممة الكليممة. 
ال توجممد فممروق ذات داللممة إحصائيممة بممن . 4

متوسممطي درجممات طمماب وطالبممات جامعممة 
احلممدود الشممالية يف الدافعيممة األكاديميممة.

يمكمن التنبمؤ بالدافعيمة األكاديميمة من خال . 5
طماب      لمدى  الوقمت  إدارة  مهمارات  أبعماد 

الشمالية. وطالبمات جامعمة احلمدود 

منهجية الدراسة وإجراءاهتا: 
منهج الدراسة: 

تممم اسممتخدام املنهممج الوصفممي املقممارن ملاءمتممه 
مممع طبيعممة الدراسممة، وذلممك مممن أجممل الكشممف 
عممن الفممروق بممن منخفممي ومرتفعممي الدافعيممة 
األكاديميممة يف كل بعممد مممن أبعمماد مهممارات إدارة 
الوقممت والدرجممة الكليممة، وأيضممًا الكشممف عممن 
الفممروق بممن الطمماب والطالبممات يف كل بعممد مممن 
الكليممة،  الوقممت والدرجممة  إدارة  أبعمماد مهممارات 
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ويف الدافعيممة األكاديميممة لممدى عينممة مممن طمماب 
وطالبممات جامعممة احلممدود الشممالية.

جمتمع الدراسة:
طمماب  مجيممع  مممن  الدراسممة  جمتمممع  تكممون 
والطممب،  واآلداب،  الرتبيممة  كليممات  وطالبممات 
والعلمموم الطبيممة التطبيقيممة، واهلندسممة، وإدارة األعال 
بجامعممة احلممدود الشممالية )بفممرع مدينممة عرعممر( 
خممال العممام الممدرايس 1438/1437هممم، والبالممغ 
عددهممم )6638( طالبممًا وطالبممة بواقممع )2994( 

طالبممًا و)3644( طالبممة.

عينة الدراسة: 
تكونممت عينممة الدراسممة مممن )488( طالبممًا وطالبة 
مممن طمماب وطالبممات جامعممة احلممدود الشممالية 
)بفممرع مدينممة عرعممر(، بواقممع )260( طالبممًا )228( 
والطممب،  واآلداب،  الرتبيممة  كليممات  مممن  طالبممة 

والعلمموم الطبيممة، واهلندسممة، وإدارة األعممال.

أدوات الدراسة: 
)إعــداد  األكاديميــة:  الدافعيــة  مقيــاس  أوًل: 

الباحثــن(.
خطوات بناء املقياس: 

تممم بنمماء مقيمماس الدافعيممة األكاديميممة مممن . 1
خممال اطمماع الباحثممن عممى العديممد مممن 
األطممر النظريممة والدراسممات السممابقة التممي 

تناولممت موضمموع الدافعيممة األكاديميممة وعممى 
سممبيل املثممال دراسممة كل مممن )درويممش، 
2002م؛ شممناق، 2008م؛ الفقممي، 2008م؛ 

أبممو عممواد، 2009م؛ النبهمماين، 2013م(.
يف ضمموء االطمماع عممى الدراسممات السممابقة . 2

والتممي سممبق ذكرهمما، اسممتفاد الباحثممان منهمما 
يف طريقممة بنمماء املقيمماس.

قممام الباحثممان بطممرح سممؤال مفتمموح لعينممة . 3
مممن الطمماب والطالبممات بجامعممة احلممدود 
الشممالية وكان السممؤال هو:)ممما األمممور التممي 

تؤثممر يف دافعيتممك األكاديميممة؟(
 تممم جتميممع إجابممات الطمماب والطالبممات . 4

وتفريغهمما ومممن ثممم صياغممة عبممارات املقياس 
يف صورتممه األوليممة.

 يف ضمموء الدراسممات السممابقة وإجابممات عينممة . 5
الطمماب والطالبممات تممم صياغممة املقيمماس يف 
صورتممه األوليممة مممن )40( عبممارة، وبعممد 
السمميكومرتية  اخلصائممص  مممن  التحقممق 
عبممارات  ثمماث  حممذف  تممم  للمقيمماس 
ليصبممح املقيمماس يف صورتممه النهائيممة مكونممًا 

مممن )37( عبممارة.

وصف املقياس: 
تكممون املقيمماس يف صورتممه األوليممة مممن )40( 
عبممارة، ولقممد تممم حممذف ثمماث عبممارات بعممد تقنممن 
املقيمماس أرقممام  )5 ، 6 ، 13(، وبالتممايل بلممغ عممدد 
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عباراتممه النهائيممة )37( عبممارة، كل عبممارة تشمممل 
مخممس اختيممارات )موافممق بشممدة- موافممق- حمايممد- 
غممري موافممق - غممري موافممق بشممدة(، يقابممل كل اختيممار 
درجممة )5، 4، 3، 2، 1( للعبممارات املوجبممة والعكممس 
بالنسممبة للعبممارات السممالبة) 5، 4، 3، 2، 1( وتشمممل 
العبممارات السممالبة أرقممام  )3، 27، 29، 31، 33، 

37( وباقممي عبممارات املقيمماس عبممارات موجبممة.
 

صدق وثبات املقياس: 
املقيمماس عممى عينممة  بتطبيممق  الباحثممان  قممام 
اسممتطاعية مكونممة مممن )100( طالممب مممن طمماب 

جامعممة احلممدود الشممالية مممن أجممل التحقممق مممن 
صممدق وثبممات املقيمماس، وقممد كانممت النتائممج 

كاآليت: 

أوًل: الصدق: 
تممم حسمماب صممدق االسممتبيان عممن طريممق 
التجانممس الداخممي للمقيمماس )40( عبممارة مممن 
خممال حسمماب معامممات االرتبمماط بممن درجممة 
كل عبممارة بالدرجممة الكليممة للمقيمماس باسممتخدام 
معامممل االرتبمماط لبريسممون، واجلممدول اآليت يوضممح 

النتائممج التممي توصممل إليهمما الباحثممان:

رقم 
العبارة

معامل 
االرتبــاط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتبــاط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتبــاط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتبــاط

1.322**11.403**21.512**31.475**

2.367**12.625**22.656**32.279**

3.337**13.19423.485**33.714**

4.248*14.486**24.598**34.687**

5.18515.498**25.505**35.744**

6.18716.498**26.691**36.541**

7.431**17.582**27.749**37.474**

8.473**18.536**28.577**38.588**

9.541**19.361**29.648**39.402**

10.583**20.474**30.656**40.481**

جدول رقم )1)

 قيم معامالت االرتباط الداخلية بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لمقياس ) الدافعية األكاديمية  (

 )*( دالة عند 0.05                       )**( دالة عند 0.01
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يتضممح مممن جممدول رقممم )1 ( أن مجيممع قيممم 
معامممات االرتبمماط بممن درجممة كل عبممارة والدرجممة 
الكليممة للمقيمماس مجيعهمما دالممه ممما عممدا العبممارات 
رقممم )5، 6، 13( غممري دالممة إحصائًيمما لممذا تممم حممذف 
هممذه العبممارات ليصممل املقيمماس إىل )37( عبارة تتسممم 

بداللممة مرتفعممة يف معامممات االتسمماق الداخممي. 

ثانًيا: الثبات: 
تممم التحقممق مممن ثبممات املقيمماس بالطريقتممن 

اآلتيتممن: 
طريقة ألفا كرونباخ: 

تممم حسمماب الثبممات باسممتخدام معادلممة ألفمما 
بلممغ معامممل  الكليممة، حيممث  كرونبمماخ للدرجممة 

ومممما سممبق يتضممح أن نتائممج الدراسممة االسممتطاعية 
الدافعيممة   ( مقيمماس  وثبممات  صممدق  مممن  للتحقممق 
األكاديميممة ( جمماء  عممى درجممة مناسممبة مممن الصممدق 

والثبممات ويمكممن االعتمماد عممى نتائجممه.
)إعــداد  الوقــت  إدارة  مهــارات  مقيــاس  ثانًيــا: 

) حثــن لبا ا
قممام الباحثممان باسممتعراض الدراسممات السممابقة واألطر 

الثبممات )0.92(، وهممو دال عنممد مسممتوى )0.01( 
مممما يعنممي أن مسممتوى الثبممات للمقيمماس مرتفممع، 

واجلممدول رقممم )2( يوضممح ذلممك.
طريقة التجزئة النصفية: 

تممم اسممتخدام التجزئممة النصفيممة للتحقممق مممن 
ثبممات املقيمماس، حيممث تممم تقسمميم املقيمماس إىل 
جزئممن كل جممزء صممورة مكافئممة، وبعممد تصحيممح 
معامممل االرتبمماط بمعادلممة سممبريمان مممم بممروان بلممغ 
معامممل الثبممات )0.90( وهممو معامممل ثبممات مرتفممع  
ويشممري إىل مسممتوى ثبممات جيممد للمقيمماس، كمما تممم 
تصحيممح معامممل االرتبمماط بمعادلممة جتممان بلممغ 
معامممل الثبممات )0.88( كمما هممو موضممح باجلممدول 

رقممم )2(:

النظريممة لاسممتفادة منهمما يف بنمماء مقيمماس مهممارات إدارة 
الوقممت، ولوحممظ أن هنمماك دراسممات متعممددة مرتبطممة 
بممإدارة الوقممت، واسممتخدمت تلممك الدراسممات مقاييممس 
متعممددة إلدارة الوقممت، ولكممن لوحممظ أن أغلممب هممذه 
املقاييممس مرتمجممة، أو موجهممة أكثممر يف املجممال اإلداري 
وليممس للطمماب، مممما اسممتدعى األمممر القيممام ببنمماء مقياس 

مهممارات إدارة الوقممت بأبعمماده املختلفممة.

جدول رقم )2)

معامالت الثبات )الدرجة الكلية( لمقياس الدافعية األكاديمية

التجزئة النصفية
معامل ألفا كرونباخ البعــد م

جتمــان سبيرمان

.88 . 90 .92  )الدرجة الكلية( 
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خطوات بناء املقياس: 
مممن . 1 العديممد  باسممتعراض  الباحثممان  قممام 

الدراسممات السممابقة واألطممر النظريممة للوقمموف 
عممى تعريممف مصطلممح إدارة الوقممت والتعممرف 
عممى أبعمماده املتعممددة، ومممن ذلممك دراسممة 
وأمحممد  عممام  )2002م(؛  رايض   مممن   كل 
)2004م(؛ تفاحممة )2006م(  ؛ عبممد املعطممي 

2008م(. شممتات)  2007م(؛  وكامممل) 
 يف ضمموء االطمماع عممى الدراسممات السممابقة . 2

والتممي سممبق ذكرهمما اسممتفاد الباحثممان منهمما يف 
طريقممة بنمماء املقيمماس.

 قممام الباحثممان بطممرح سممؤال مفتمموح لعينممة . 3
مممن الطمماب والطالبممات بجامعممة احلممدود 
الشممالية، وكان السممؤال هو)ممما األمممور التممي 

تؤثممر يف إدارتممك لوقتممك بكفمماءة؟(.
 تممم جتميممع إجابممات الطمماب والطالبممات . 4

وتفريغهمما ومممن ثممم صياغممة عبممارات املقياس 

يف صورتممه األوليممة.
 يف ضمموء الدراسممات السممابقة وإجابممات عينممة . 5

الطمماب والطالبممات تممم صياغممة املقيمماس يف 
صورتممه األوليممة مممن )70( عبممارة، وبعممد 
التحكيممم تممم حممذف عممر عبممارات ليصبممح 
املقيمماس يف صورتممه النهائيممة مكونًا مممن )60( 

عبممارة.
وصف املقياس: 

يتكممون املقيمماس يف صورتممه النهائيممة مممن )60( 
عبممارة تقمماس كل عبممارة مممن خممال مخممس اختيممارات 
)موافممق بشممدة- موافممق- حمايممد- غممري موافممق - غممري 
موافممق بشممدة( يقابممل كل اختيممار درجممة )5- 4- 3- 
2- 1( للعبممارات املوجبممة والعكممس بالنسممبة للعبارات 
السممالبة)5، 4، 3، 2، 1( وتشمممل العبممارات السممالبة 
 )46  ،45  ،37  ،35  ،34  ،33 أرقممام )18، 22،30، 
وباقممي عبممارات املقيمماس عبممارات موجبممة، واجلممدول 

اآليت يوضممح أبعمماد املقيمماس وعممدد عباراتممه:

العددأرقام العباراتالبعدم

115- 7 - 12- 21 -26 -29 -31 -32 -34 -42 -48 -51 -56 -57- 59القدرة على تحديد األهداف1

2 - 9 - 13 - 16 - 17 - 19 -23 - 27 - 33 - 36 -40 - 47 -49 القدرة على التخطيط الجيد2
54 - 53-

15

410 - 10 - 11 - 15 - 22 -45 - 46 - 52 - 55 – 58القدرة على ترتيب األولويات3

3 -5 – 6- 8 -14 -18 - 20 -24 -25 -28 -30 -35 -37 - 38 - 39 القدرة على استثمار الوقت4
60 – 50- 44- 43 - 41-

20

جدول رقم )3)

 يوضح أبعاد مقياس )مهارات إدارة الوقت( وعدد عباراته.
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صدق وثبات املقياس: 
عينممة  عممى  املقيمماس  بتطبيممق  الباحثممان  قممام 
اسممتطاعية مكونممة مممن )100( طالممب وطالبممة مممن 
طمماب وطالبممات جامعممة احلممدود الشممالية مممن أجممل 
التحقممق مممن صممدق وثبممات املقيمماس، وقممد كانممت 

النتائممج كمما يممأيت: 
أوًل: الصدق: 

تممم حسمماب صممدق االسممتبيان عممن طريممق 

مممن  فقممرة   )60( للمقيمماس  الداخممي  التجانممس 
خممال حسمماب معامممات االرتبمماط الداخليممة بممن 
كل مممن: درجممة كل عبممارة واملجممموع الممكي لُلبعممد 
الممذي تنتمممي إليممه، درجممة كل عبممارة بالدرجممة الكلية 
للمقيمماس، درجممات األبعمماد الفرعيممة للمقيمماس 
االرتبمماط  معامممل  باسممتخدام  الكليممة  والدرجممة 
لبريسممون، واجلممداول اآلتيممة توضممح النتائممج التممي 

توصممل إليهمما الباحثممان:

رقم 
العبارة

معامل 
االرتبــاط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتبــاط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتبــاط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتبــاط

استثمار الوقتترتيب األولوياتالتخطيط الجيدتحديد األهداف
1.454**2.543**4.602**3.546**
7.467**9.470**10.620**5.635**

12.614**13.674**11.626**6.636**
21.585**16.616**15.601**8.497**
26.521**17.575**22.685**14.614**
29.593**19.591**45.401**18.346**
31.575**23.568**46.159*20.513**
32.639**27.565**52.556**24.655**
34.221**33.514**55.593**25.662**
42.618**36.558**58.535**28.607**
48.579**40.644**30.404**
51.500**47.636**35.400**
56.623**49.617**37.154*
57.656**53.551**38.520**
59.529**54.486**39.584**

41.618**
43.604**
44.454**
50.587**
60.550**

جدول رقم )4)

 قيم معامالت االرتباط الداخلية بين درجة كل عبارة والمجموع الكلي للُبعد الذي تنتمي

 إليه مقياس )مهارات إدارة الوقت(

 )*( دالة عند 0.05                       )**( دالة عند 0.01
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رقم 
العبارة

معامل 
االرتبــاط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتبــاط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتبــاط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتبــاط

استثمار الوقتترتيب األولوياتالتخطيط الجيدتحديد األهداف

1.363**2.537**4.599**3.538**

7.445**9.448**10.467**5.569**

12.583**13.644**11.536**6.594**

21.601**16.546**15.560**8.477**

26.492**17.500**22.618**14.626**

29.565**19.572**45.368**18.325**

31.529**23.605**46.316**20.533**

32.608**27.555**52.515**24.639**

34.312**33.431**55.618**25.630**

42.673**36.470**58.474**28.560**

48.613**40.593**30.313**

51.531**47.617**35.342**

56.552**49.567**37.150*

57.595**53.543**38.524**

59.445**54.446**39.592**

41.606**

43.559**

44.475**

50.546**

60.534**

جدول رقم )5) 

قيم معامالت االرتباط الداخلية بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لمقياس)مهارات إدارة الوقت(

 )*( دالة عند 0.05                       )**( دالة عند 0.01
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يتضممح مممن جممدول رقممم ) 4 ( وجممدول رقممم)5( 
وجممدول رقممم ) 6 ( أن مجيممع قيممم معامممات االرتباط 
سممواء بممن درجممة كل عبممارة واملجممموع الممكي لُلبعممد 
الممذي تنتمممي إليممه، أو درجممة كل عبممارة والدرجممة 
الكليممة للمقيمماس، أو درجممات األبعمماد الفرعيممة 
للمقيمماس والدرجممة الكليممة؛ فجميعهمما قيممم موجبممة 
ومرتفعممة وقويممة، مممما يشممري إىل صممدق املقيمماس يف 

الدرجممة الكليممة ومجيممع أبعمماده الفرعيممة.
ثانًيا: الثبات: 

بالطريقتممن  املقيمماس  ثبممات  مممن  التحقممق  تممم 
اآلتيتممن: 

طريقة ألفا كرونباخ: 
ثبممات  معامممل  باسممتخدام  الثبممات  حسمماب  تممم 
ألفمما وكانممت معامممات الثبممات لممكل بعممد مممن أبعمماد 
املقيمماس األربعممة وكانممت كالتممايل: )0.80، 0.85، 
األهممداف،  حتديممد  بعممد  مممن  لممكل   )0.84  ،0.66
التخطيممط اجليممد، ترتيممب األولويممات، اسممتثار الوقممت، 

والدرجممة الكليممة )0.95(، واجلممدول رقممم )7( يوضممح 
ذلممك.

طريقة التجزئة النصفية: 
قممام الباحثممان باسممتخدام التجزئممة النصفيممة للتحقممق 
مممن ثبممات املقيمماس، حيممث قاممما بتقسمميم املقيمماس إىل 
جزئممن، كل جممزء صممورة مكافئممة، وبعممد تصحيممح 
معامممل االرتبمماط بمعادلممة سممبريمان مممم بممروان بلغممت 
األهممداف،  )حتديممد  املقيمماس  ألبعمماد  املعامممات 
التخطيممط اجليممد، ترتيممب األولويممات، اسممتثار الوقممت( 
عممى التمموايل: )0.72، 0.80، 0.69، 0.79( والدرجممة 
الكليممة بلغممت: )0.83( وهممي معامممات ثبممات مرتفعممة 
وتشممري إىل مسممتوى ثبممات جيممد للمقيمماس، كمما تممم 
تصحيممح معامممل االرتبمماط بمعادلممة جتممان فبلغممت 
املعامممات ألبعمماد املقيمماس )حتديممد األهممداف، التخطيممط 
الوقممت( عممى  اسممتثار  ترتيممب األولويممات،  اجليممد، 
التمموايل: )0.70، 0.80، 0.66، 0.78( والدرجممة الكليممة 

بلغممت: )0.83( كمما هممو موضممح باجلممدول اآليت: 

جدول رقم)6) 

قيم معامالت االرتباط الداخلية بين درجات األبعاد الفرعية لمقياس ) مهارات إدارة الوقت ( والدرجة الكلية

معامل االرتباطاألبعادم
**938.تحديد األهداف1

**939.التخطيط الجيد2

**874.ترتيب األولويات3

**953.استثمار الوقت4

 )*( دالة عند 0.05                       )**( دالة عند 0.01
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ومممما سممبق يتضممح أن نتائج الدراسممة االسممتطاعية 
للتحقممق مممن صممدق وثبممات )مقيمماس مهممارات إدارة 
الوقممت( -بصفممة عامممة- تممدل عممى درجممة مناسممبة 

مممن الصممدق والثبممات ويمكممن االعتمماد عليهمما.

األساليب اإلحصائية: 
للتحقممق مممن فممروض الدراسممة تممم اسممتخدام 

األسمماليب اإلحصائيممة اآلتيممة: 
اختبار » ت » للعينات املستقلة. . 1
معامل االرتباط بريسون.. 2
حتليل االنحدار اخلطي املتعدد.. 3

نتائج الدراسة وتفسريها: 
نتائج الفرض األول: 

ينممص الفممرض األول عممى أنممه » ال توجممد فممروق 
درجممات  متوسممطي  بممن  إحصائيممة  داللممة  ذات 
منخفممي ومرتفعممي الدافعيممة األكاديميممة يف كل بعممد 
مممن أبعمماد مهممارات إدارة الوقممت والدرجممة الكليممة 

لممدى طمماب جامعممة احلممدود الشممالية«.
وللتحقممق مممن صحممة هممذا الفممرض تممم اسممتخراج 
املتوسممطات احلسممابية واالنحرافممات املعياريممة وقيمممة 
»ت« )T-test( للعينممات املسممتقلة السممتجابات أفممراد 
عينممة الدراسممة، وفيمما يممي عممرض للنتائممج وتفسممريها:

التجزئة النصفية
معامل ألفا كرونباخ البعــد جتمــانم سبيرمان

.70 .72 .80 تحديد األهداف 1

.80 .80 .85 التخطيط الجيد 2

.66 .69 .66 ترتيب األولويات 3

.78 .79 .84 استثمار الوقت 4

.83 .83 .95  )الدرجة الكلية( 

جدول رقم )7) 

معامالت الثبات )أبعاد المقياس والدرجة الكلية( لمقياس مهارات إدارة الوقت

جدول رقم )8)

 اختبار ت للفروق بين متوسطي درجات الطالب منخفضي الدافعية ومرتفعي الدافعية على مقياس مهارات إدارة 

الوقت )األبعاد الفرعية، والدرجة الكلية(

المتوسط العددالدافعيةاألبعاد
الحسابي

االنحراف 
درجة قيمة “ت”المعياري

الحرية
قيمة 
الداللة

تحديد األهداف
منخفضي 

الدافعية
6549.004.633

-16.5591280.001
6563.925.597مرتفعي الدافعية
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يتضممح مممن اجلممدول رقممم )8( وجممود فممروق ذات 
داللممة إحصائيممة بممن متوسممطي درجممات منخفممي 
الدافعيممة األكاديميممة ومرتفعممي الدافعيممة األكاديميممة 
عممى مقيمماس مهممارة إدارة الوقممت )األبعمماد الفرعيممة، 
الدافعيممة  مرتفعممي  لصالممح  الكليممة(  والدرجممة 
األكاديميممة مممن طمماب جامعممة احلممدود الشممالية. 

يتمتعممون  الذيممن  الطمماب  أن  ذلممك  وتفسممري 
بدافعيممة مرتفعممة لدهيممم مهممارة جيممدة إلدارة الوقممت 
سممعًيا منهممم نحممو املثابممرة والتوافممق والتحصيممل 
الممدرايس والشممعور بأمهيممة الوقممت وذلممك مممن 
خممال اسممتثارهم اجليممد للوقممت وحتديممد األهممداف 
بشممكل  اجليممد  والتخطيممط  األولويممات  وترتيممب 
خمتلممف عممن الطمماب منخفممي الدافعيممة، حيممث إن 

الطمماب منخفممي الدافعيممة األكاديميممة ال حيسممنون 
إدارة أوقاهتممم بطريقممة جيممدة، ويؤجلممون أعاهلممم، وال 
هيتمممون بالنواحممي األكاديميممة يف حياهتممم، ويتعثممرون 

يف دراسممتهم.
وهممذه النتيجممة تتفممق مممع دراسممات شممبيهة مممع 
)2008م(  عممي  دراسممة  مثممل  أخممرى  متغممريات 
ودراسممة العلمموان والعطيممات )2010م(، ودراسممة 
 (Baris, ودراسممة باريممس ،)جاسممم واحللممو )2014م
 (Kourosh et al, 2015، ودراسممة كممروش وأخممرون)

(2011، حيممث أوضحممت نتائممج الدراسممات السممابقة 

ذكرهمما أن الدافعيممة األكاديميممة تؤثممر يف التحصيممل 
الممدرايس للطمماب ويف الرغبممة يف التخصممص وارتفاع 

املعممدل الرتاكمممي.

المتوسط العددالدافعيةاألبعاد
الحسابي

االنحراف 
درجة قيمة “ت”المعياري

الحرية
قيمة 
الداللة

التخطيط الجيد
منخفضي 

الدافعية
6550.085.478

-18.7181280.001
6568.545.764مرتفعي الدافعية

ترتيب 
األولويات

منخفضي 
الدافعية

6532.353.689
-16.8971280.001

6543.053.524مرتفعي الدافعية

استثمار الوقت
منخفضي 

الدافعية
6564.157.720

-16.1941280.001
6586.487.994مرتفعي الدافعية

الدرجة الكلية
منخفضي 

الدافعية
65195.5817.347

-19.7891280.001
65261.9820.757مرتفعي الدافعية
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نتائج الفرض الثاين: 
ينممص الفممرض الثمماين عممى أنممه »ال توجممد فممروق 
درجممات  متوسممطي  بممن  إحصائيممة  داللممة  ذات 
منخفممي ومرتفعممي الدافعيممة األكاديميممة يف كل بعممد 
مممن أبعمماد مهممارات إدارة الوقممت والدرجممة الكليممة 

يتضممح مممن اجلممدول رقممم )9( وجممود فممروق ذات 
داللممة إحصائيممة بممن متوسممطي درجممات منخفممي 
الدافعيممة ومرتفعممي الدافعيممة عممى مقيمماس مهممارة إدارة 
الوقممت )األبعمماد الفرعيممة، والدرجممة الكليممة( لصالممح 
مرتفعممي الدافعيممة األكاديميممة مممن طالبممات جامعممة 

احلممدود الشممالية. 
يتمتعممن  الممايت  الطالبممات  أن  ذلممك  وتفسممري 
بدافعيممة مرتفعممة لدهيممن مهممارة جيممدة إلدارة الوقممت 
وحسممن اسممتغاله، سممعًيا منهممن نحممو املثابممرة والتفوق 

لممدى طالبممات جامعممة احلممدود الشممالية«.
 وللتحقممق مممن صحممة هممذا الفممرض تم اسممتخراج 
املتوسممطات احلسممابية واالنحرافممات املعياريممة وقيمممة 
»ت« (T-test) للعينممات املسممتقلة السممتجابات أفممراد 
عينممة الدراسممة، وفيمما يممي عممرض للنتائج وتفسممريها:

الوقممت،  بأمهيممة  والشممعور  الممدرايس  والتحصيممل 
وذلممك مممن خممال اسممتثارهن للوقممت وحتديممد 
األهممداف وترتيممب األولويممات والتخطيممط اجليممد 
بشممكل خمتلممف عممن الطالبممات منخفممي الدافعيممة، 
حيممث إن الطالبممات منخفممي الدافعيممة األكاديميممة 
ال حيسممن إدارة أوقاهتممن بطريقممة جيممدة، ويتعثممرن يف 
دراسممتهن، ولدهيممن إنجمماز منخفممض يف التحصيممل 
األكاديمممي، باإلضافممة إىل انشممغاهلن بأشممياء أخممرى 

غممري النواحممي األكاديميممة.

المتوسط العددالدافعيةاألبعاد
الحسابي

االنحراف 
المعياري

قيمة 
“ت”

درجة 
الحرية

قيمة 
الداللة

8.7201120.001-5747.059.934منخفضي الدافعيةتحديد األهداف 5760.846.622مرتفعي الدافعية

8.0951120.001-5752.549.586منخفضي الدافعيةالتخطيط الجيد 5765.537.397مرتفعي الدافعية

7.6721120.001-5734.375.912منخفضي الدافعيةترتيب األولويات 5741.884.432مرتفعي الدافعية

7.7381120.001-5764.9612.352منخفضي الدافعيةاستثمار الوقت 5781.4610.311مرتفعي الدافعية

8.9471120.001-57198.9334.423منخفضي الدافعيةالدرجة الكلية 57249.7025.508مرتفعي الدافعية

جدول رقم )9)

 اختبار )ت( للفروق بين متوسطي درجات الطالبات منخفضي الدافعية ومرتفعي الدافعية على

 مقياس مهارات إدارة الوقت )األبعاد الفرعية، والدرجة الكلية(
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مممن  كل  دراسممة  مممع  تتفممق  النتيجممة  وهممذه 
شممناق )2008م(؛ العلمموان والعطيممات ) 2010م(؛ 
( Kourosh et al, 2011( ؛جاسم واحللمممو)2014م(؛ 

(Baris, 2015) ،حيممث أوضحممت نتائممج الدراسممات 

تؤثممر  األكاديميممة  الدافعيممة  أن  ذكرهمما  السممابقة 
الرغبممة يف  للطالبممات ويف  الممدرايس  التحصيممل  يف 

التخصممص وارتفمماع املعممدل الرتاكمممي.
نتائج الفرض الثالث: 

ينممص الفممرض الثالممث عممى أنممه »ال توجممد 

فممروق ذات داللممة إحصائيممة بممن متوسممطي درجات 
طمماب وطالبممات جامعممة احلممدود الشممالية يف كل 
بعممد مممن أبعمماد مهممارات إدارة الوقممت والدرجممة 

الكليممة«. 
تممم  الفممرض  هممذا  صحممة  مممن  وللتحقممق 
واالنحرافممات  احلسممابية  املتوسممطات  اسممتخراج 
املعياريممة وقيمممة »ت« )T-test( للعينممات املسممتقلة 
السممتجابات أفممراد عينممة الدراسممة، وفيمما يممي 

وتفسممريها: للنتائممج  عممرض 

جدول رقم )10) 

اختبار )ت( للفروق بين متوسطي درجات أفراد العينة على مقياس مهارات إدارة الوقت

 )األبعاد الفرعية، والدرجة الكلية( وفقاً لمتغير الجنس.

المتوسط العددالجنساألبعاد
الحسابي

االنحراف 
درجة قيمة “ت”المعياري

قيمة الداللةالحرية

تحديد األهداف
26055.458.468ذكور

.934488.351

23054.699.524اناث

التخطيط الجيد
26058.289.093ذكور

-.764488.445

23058.929.589اناث

ترتيب األولويات
26037.285.387ذكور

-1.519488.129

23038.035.647اناث

استثمار الوقت
26073.8111.710ذكور

.183488.855

23073.6112.328اناث

الدرجة الكلية
260224.8132.723.855488.883ذكور

230225.2534.287اناث
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ويتضممح مممن اجلممدول رقممم )10( عممدم وجممود 
فممروق ذات داللممة إحصائيممة بممن متوسممط درجممات 
الوقممت  إدارة  مهممارات  يف  والطالبممات  الطمماب 

)األبعمماد الفرعيممة – الدرجممة الكليممة(.
 وتفسممري ذلممك أن الطمماب والطالبممات لدهيممم 
تشممابه واتفمماق يف مهممارات إدارة الوقممت )حتديممد 
األهممداف، والتخطيممط اجليممد، وترتيممب األولويممات، 
واالسممتثار اجليممد للوقممت، وكذلممك يف الدرجممة 
الكليممة إلدارة الوقممت، وذلممك ألن العينممة مممن جامعممة 
واحممدة ويدرسممون مقممررات متفقممة مممع بعضهمما، 

ولدهيممم تشممابه يف الرامممج واألنشممطة.
وتتفممق هممذه النتيجممة مممع نتائممج دراسممة مهمماش 
وأبممو خليفممة )2011م( حيممث توصلممت نتائجهمما إىل 
عممدم وجممود فممروق يف مهممارات إدارة الوقممت بممن 

يتضح من اجلدول رقم )11 ( عدم وجود فروق ذات 
داللة إحصائية بن متوسط درجات الطاب والطالبات 

يف الدافعية األكاديمية.
تشابه  لدهيم  والطالبات  الطاب  أن  ذلك  وتفسري   
من  العينة  ألن  وذلك  األكاديمية  الدافعية  يف  واتفاق 

الطمماب والطالبممات.
وختتلممف نتيجممة الفممرض مممع نتائممج دراسممة 
كل مممن )رايض، 2002م؛ عبممد املعطممي وكامممل، 
تفمموق  إىل  نتائجهمما  توصلممت  حيممت  2007م(، 
الطالبممات عممن الطمماب يف مهممارات إدارة الوقممت.

نتائج الفرض الرابع: 
ينممص الفممرض الرابممع عممى أنممه »ال توجممد فممروق 
ذات داللممة إحصائيممة بممن متوسممطي درجممات طمماب 
الدافعيممة  يف  الشممالية  احلممدود  وطالبممات جامعممة 

األكاديميممة«.
 وللتحقممق مممن صحممة هممذا الفممرض تم اسممتخراج 
املتوسممطات احلسممابية واالنحرافممات املعياريممة وقيمممة 
»ت« (T-test) للعينممات املسممتقلة السممتجابات أفممراد 
عينممة الدراسممة، وفيمما يممي عممرض للنتائج وتفسممريها:

بعضها،  مع  متفقة  مقررات  ويدرسون  واحدة  جامعة 
املرحلة  وطبيعة  واألنشطة.  الرامج  يف  تشابه  ولدهيم 
اجلامعية من حيث تشابه الدوافع بن الطاب والطالبات 
وحب  التعلم  عى  اإلقبال  حيث  من  املرحلة،  هذه  يف 

االستطاع واإلنجاز األكاديمي وإثبات الذات.

المتوسط العددالجنساألبعاد
الحسابي

االنحراف 
المعياري

قيمة 
“ت”

درجة 
الحرية

قيمة 
الداللة

الدرجة الكلية
260145.75422.6595.185488.854ذكور
230145.38321.7298اناث

جدول رقم )11) 

اختبار ت للفروق بين متوسطي درجات أفراد العينة على مقياس الدافعية األكاديمية وفقا لمتغير الجنس.
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وتتفممق نتيجممة الفممرض مممع نتائممج دراسممة كل مممن 
العلمموان والعطيممات )2010م(، ودراسممة جاسممم 
 ،Baris )2015( ودراسممة باريممس ،)وحلو )2014م
حيممث توصلممت نتائممج الدراسممات السممابق ذكرهمما 
إىل عممدم وجممود فممروق بممن الطمماب والطالبممات يف 

الدافعيممة األكاديميممة. 

نتائج الفرض اخلامس: 
ينــص الفــرض اخلامــس عــىل أنــه »يمكــن التنبــؤ 
ــارات  ــاد مه ــال أبع ــن خ ــة م ــة األكاديمي بالدافعي

إدارة الوقــت لــدى طــاب وطالبــات جامعــة احلــدود 
ــاملية«. الش

وللتحقممق مممن صحممة هممذا الفممرض تممم حسمماب 
حتليممل االنحممدار، وإلجممراء حتليممل االنحممدار تممم 
التأكممد مممن صاحيممة النممموذج املسممتخدم يف حتليممل 

االنحممدار، وفيمما يممي عممرض للنتائممج وتفسممريها:

أول: التنبــؤ بالدافعيــة األكاديميــة مــن خــال أبعاد 
مهــارات إدارة الوقــت )حتديــد األهــداف- التخطيــط 
ــدى  ــت( ل ــتثامر الوق ــات- اس ــب األولوي اجليد-ترتي

الطــاب.

جدول رقم )12) 

نتائج تحليل التباين النحدار أبعاد مهارات إدارة الوقت 

)تحديد األهداف- التخطيط الجيد- ترتيب األولويات- استثمار الوقت( على الدافعية األكاديمية لدى الطالب.

المتغير 
التابع

المتغير 
المستقل

مصدر 
التباين

معامل 
التحديد 

R2

درجة 
الحرية

مجموع
المربعات

متوسط 
المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الداللة

الدافعية 
األكاديمية

ترتيب 
األولويات

459160986.22860986.228.االنحدار
218.540*0.000 25871998.018279.062الخطأ

 259132984.246المجموع

استثمار 
الوقت

503266921.84133460.920.االنحدار
130.172*0.000 25766062.405257.052الخطأ

 259132984.246المجموع

.(α ≥ 0.01( ذات داللة عند مستوي داللة *
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يوضممح اجلممدول رقممم )12( ثبممات صاحيممة 
مممن  األكاديميممة  للدافعيممة  بالنسممبة  النممموذج 
خممال درجممات أفممراد العينممة يف أبعمماد مهممارات 
)ف(  قيمممة  الرتفمماع  نظممًرا  الوقممت،  إدارة 
املحسمموبة عممن قيمتهمما اجلدوليممة عنممد مسممتوي 
داللممة )α ≥ 0.01( يف تأثممري املتغممريات املسممتقلة 
)ترتيممب األولويممات - اسممتثار الوقممت( والبالغممة 
كمما  الرتتيممب،  عممى   )130.172  ،218.540(
 ،45.9٪( متفاوتممة  بنسممب  يفممرس  ُبعممد  كل  أن 
٪50.3( عممى الرتتيممب مممن التبايممن يف املتغممري 

يتضممح   )  13( رقممم  اجلممدول  مممن خممال 
أو  االنحممدار  معادلممة  ثابممت  أن  النتائممج  مممن 
ثابممت التنبممؤ لتفاعممات أبعمماد مهممارات إدارة 
الوقممت )ترتيممب األولويممات- اسممتثار الوقممت(، 
وكذلممك معامممل االنحممدار اجلزئممي غممري املعيمماري 
لتفاعممات أبعمماد مهممارات إدارة الوقممت )ترتيممب 
قيممم  مجيعهمما  الوقممت(  اسممتثار  األولويممات- 
متابعممة  ومممن   .)0.01( مسممتوي  عنممد  دالممة 

التابممع )الدافعيممة األكاديميممة(، وذلممك يرجممع 
لتأثممري املتغممريات املسممتقلة، كمما ال يوجممد تأثممري 
ألبعمماد مهممارات إدارة الوقممت األخممرى )حتديممد 
األهممداف- التخطيممط اجليممد( لممدى أفممراد عينممة 

الدراسممة مممن الطمماب. 
وبنمماء عممى ذلممك تممم إجممراء حتليممل االنحممدار 
املتعممدد الختبممار أثممر املتغممريات ألبعمماد مهممارات 
اسممتثار   - األولويممات  )ترتيممب  الوقممت  إدارة 
الوقممت( يف الدافعيممة األكاديميممة، واجلممدول رقممم 

)13( يوضممح نتائممج ذلممك:

  (Beta) قيممم معامممات االنحممدار املعيممممممماري
لتفاعممات املتغممريات املسممتقلة، نجممد أن قيمممة 
وُياحممظ  متفاوتممة،  بنسممممممب  ختتلممف   Beta

أن كل تغممممممممري مقممداره درجممممممة معياريممة 
واحمممممممدة يف قيمممممم تفاعمممممممات املتغيمممرات 
املسممتقلة )ترتيممب األولويممات- اسممتثار الوقممت( 
يممؤدي إىل تغممري يف قيمممة املتغممري التابممع )الدافعيممة 

األكاديميممة(.

الخطأ B معامل االنحدارالمصدر
الداللةقيمة T المحسوبةمعامل بيتاالمعياري

0.000*32.6577.1124.592ثابت االنحدار
0.000*1.740.296.4145.882ترتيب األولويات
0.000*654.136.3384.805.استثمار الوقت

جدول رقم )13)

 نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر المتغيرات المستقلة مهارات إدارة الوقت على الدافعية األكاديمية
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أي أن كل تغمممري مقمممداره درجمممة معياريمممة 
)ترتيمممب  بمممن  التفاعمممل  قيمممم  يف  واحمممدة 
األولويمممات- اسمممتثار الوقمممت( يمممؤدي إىل تغمممري 
تكويمممن  قيمممم  يف   )0.338  ،0.414( قيمتمممه 

الدافعيمممة األكاديميمممة. 
وبداللمممة قيمممم اختبمممار (t) يتضمممح أبعممماد 
مهمممارات إدارة الوقمممت )ترتيمممب األولويمممات- 
اسمممتثار الوقمممت( فقمممط همممي ذات أثمممر يف تكويمممن 
 (t) الدافعيمممة األكاديميمممة، حيمممث إن ارتفممماع قيمممم
املحسممموبة عمممن قيمتهممما اجلدوليمممة عنمممد مسمممتوي 
داللمممة)α ≥ 0.01)؛  وال يظهمممر تأثمممري لمممكل 
ممممن )حتديمممد األهمممداف- التخطيمممط اجليمممد( يف 

تكويمممن الدافعيمممة األكاديميمممة.
االنحمممدار  معادلمممة  صياغمممة  ويمكننممما 
التمممي تسممماعدنا يف التنبمممؤ بتكويمممن الدافعيمممة 
األكاديميمممة، وذلمممك بمعرفمممة درجتمممه يف كل ممممن 
تفاعمممات أبعممماد مهمممارة إدارة الوقمممت )ترتيمممب 
األولويمممات- اسمممتثار الوقمممت( يف الصمممورة 

اآلتيمممة: 
الدافعيمممة األكاديميمممة = 32.657 + 1.740 
)اسمممتثار   0.654  + األولويمممات(  )ترتيمممب 

الوقمممت(
والرتتيمممب السمممابق يف معادلمممة االنحمممدار 
يعكمممس أمهيتهممما النسمممبية ممممن حيمممث تأثريهممما 

عمممى متغمممري )الدافعيمممة األكاديميمممة(.

ويمكمممن تفسمممري النتائمممج بمممأن هنممماك عاقمممة 
طرديمممة مرتفعمممة نسمممبًيا بمممن أبعممماد مهمممارات 
إدارة الوقمممت )ترتيمممب األولويمممات- اسمممتثار 
الوقمممت( والتفاعمممل بينهممما يف تكويمممن الدافعيمممة 
األكاديميمممة، أي أنمممه كلممما زادت مهمممارات إدارة 
الوقمممت لُبعمممدي )ترتيمممب األولويمممات- اسمممتثار 
الوقمممت( والتفاعمممل بينهممما ، كلممما سممماهم ذلمممك 
يف تكويمممن الدافعيمممة األكاديميمممة لمممدى عينمممة 
الدراسمممة ممممن الطممماب، وتتفمممق همممذه النتيجمممة 
ممممع نتائمممج دراسممممممممات تناولمممت متغمممريات 
أخمممرى مثمممل دراسمممة تفاحمممة )2006م( حيمممث 
توصلمممت إىل أن عواممممل الشمممخصية والنممممط 
السممملوكي يسمممهان يف التنبمممؤ بمهمممارات إدارة 
الوقمممت، وأن عاممممل اليقظمممة أكثرهممما إسمممهاًما، 
)2010م(  والعطيمممات  العلممموان  ودراسمممة 
حيمممث توصلمممت إىل إمكانيمممة التنبمممؤ بالتحصيمممل 
المممدرايس ممممن خمممال الدافعيمممة األكاديميمممة، 
ودراسمممة الشمممامي )2012م( حيمممث توصلمممت إىل 
إمكانيمممة التنبمممؤ بفعاليمممة المممذات األكاديميمممة ممممن 

خمممال الدافمممع لإلنجممماز..
ـــة  ـــة األكاديمي ـــؤ بالدافعيــــــ ـــا: التنبــــ ثاني
ــارات إدارة  ــاد مهـــــــــ ــال أبعـ ــن خـــــ مـ
ــد- ــط اجليـ ــد األهداف-التخطيـ ــت )حتديـ الوقـ
ترتيـــب األولويات-اســـتثامر الوقـــت( لـــدى 

الطالبـــات.
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يوضممح اجلممدول رقممم ) 14 ( ثبممات صاحيممة 
النممموذج بالنسممبة للدافعيممة األكاديميممة مممن خممال 
درجممات أفممراد العينممة يف أبعمماد مهممارات إدارة الوقممت، 
نظممًرا الرتفمماع قيمممة )ف( املحسمموبة عممن قيمتهمما 
اجلدوليممة عنممد مسممتوي داللممة )α ≥ 0.01( يف تأثممري 
ترتيممب  األهممداف-  )حتديممد  املسممتقلة  املتغممريات 
األولويممات( والبالغممة )110.581، 58.216( عممى 
الرتتيممب، كمما أن كل بعممد يفممرس بنسممب متفاوتممة 
)٪32.7، ٪33.9( عممى الرتتيممب مممن التبايممن يف املتغري 

التابممع )الدافعيممة األكاديميممة(، وذلممك يرجممع لتأثممري 
املتغممريات املسممتقلة، كمما ال يوجممد تأثممري ألبعمماد مهممارة 
إدارة الوقممت األخممرى )التخطيممط اجليممد- اسممتثار 
الوقممت( لممدى أفممراد عينممة الدراسممة مممن الطالبممات. 
وبنمماء عممى ذلممك تممم إجممراء حتليممل االنحممدار 
املتعممدد الختبممار أثممر املتغممريات ألبعمماد مهممارات إدارة 
الوقممت )حتديممد األهممداف- ترتيممب األولويممات( يف 
الدافعيممة األكاديميممة، واجلممدول اآليت يوضممح نتائممج 

ذلممك: 

المتغير 
التابع

المتغير 
المستقل

مصدر 
التباين

معامل 
التحديد 

R2

درجة 
الحرية

مجموع
المربعات

متوسط 
المربعات

قيمة ف 
المحسوبة

الداللة

الدافعية 
األكاديمية

تحديد 
األهداف

327135315.58435315.584.االنحدار
110.5810.000 22872814.746319.363الخطأ

229108130.330المجموع

ترتيب 
األولويات

339236658.83418329.417.االنحدار
58.2160.000 22771471.496314.852الخطأ

 229108130.330المجموع

جدول رقم )14)
 نتائج تحليل التباين النحدار أبعاد مهارات إدارة الوقت )تحديد األهداف- التخطيط الجيد- ترتيب األولويات- استثمار 

الوقت( على الدافعية األكاديمية لدى الطالبات.

جدول رقم )15)
 نتائج تحليل االنحدار المتعدد الختبار أثر المتغيرات المستقلة مهارات إدارة الوقت على الدافعية األكاديمية.

الداللةقيمة T المحسوبةمعامل بيتاالخطأ المعياريB معامل االنحدارالمصدر
65.2698.0558.103.000ثابت االنحدار
1.002.191.4395.244.000تحديد االهداف

666.322.1732.065.040.ترتيب االولويات
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مممن خممال اجلممدول رقممم )15 ( يتضممح مممن 
النتائممج أن ثابممت معادلممة االنحممدار أو ثابممت التنبممؤ 
لتفاعممات أبعمماد مهممارات إدارة الوقممت )حتديممد 
األهممداف- ترتيممب األولويممات(، وكذلممك معامممل 
االنحممدار اجلزئممي غممري املعيمماري لتفاعممات أبعمماد 
مهممارات إدارة الوقممت )حتديممد األهممداف- ترتيممب 
األولويممات( مجيعهمما قيممم دالة عنممد مسممتوي )0.01(. 
ومممن متابعممة قيممم معامممات االنحممدار املعيمماري 
)Beta( لتفاعممات املتغممريات املسممتقلة، نجممد أن 
قيمممة Beta ختتلممف بنسممب متفاوتممة، وُياحممظ أن 
كل تغممري مقممداره درجممة معياريممة واحممدة يف قيممم 
تفاعممات املتغممريات املسممتقلة )حتديممد األهممداف- 
ترتيممب األولويممات( يممؤدي إىل تغممري يف قيمممة املتغممري 

التابممع )الدافعيممة األكاديميممة(.
أي أن كل تغممري مقممداره درجممة معياريممة واحممدة 
يف قيممم التفاعممل بممن )حتديممد األهممداف- ترتيممب 
 ،0.439( قيمتممه  تغممري  إىل  يممؤدي  األولويممات( 

0.173( يف قيممم تكويممن الدافعيممة األكاديميممة. 
وبداللممة قيممم اختبممار (t) تتضممح أبعمماد مهممارات 
إدارة الوقممت )حتديممد األهممداف- ترتيممب األولويات( 
فقممط هممي ذات أثممر يف تكويممن الدافعيممة األكاديميممة، 
حيممث إن ارتفمماع قيممم(t)  املحسمموبة عممن قيمتهمما 
اجلدوليممة عنممد مسممتوي داللممة؛ )α ≥ 0.01( يظهممر 
أن ترتيممب األولويممات كان األكثممر تأثممرًيا يف تكويممن 
الدافعيممة األكاديميممة، يليممه التفاعممل بممن )حتديممد 
األهممداف- ترتيممب األولويممات(. وال يظهممر تأثممري 

لممكل مممن )التخطيممط اجليممد- اسممتثار الوقممت( يف 
تكويممن الدافعيممة األكاديميممة.

التممي  االنحممدار  معادلممة  صياغممة  ويمكننمما 
تسمماعدنا يف التنبممؤ بتكويممن الدافعيممة األكاديميممة، 
وذلممك بمعرفممة درجتممه يف كل مممن تفاعممات أبعمماد 
مهممارات إدارة الوقممت )حتديممد األهممداف- ترتيممب 

األولويممات( يف الصممورة اآلتيممة: 
 1.002  +  65.269  = األكاديميممة  الدافعيممة 
)حتديممد األهممداف( + 0.666 )ترتيممب األولويممات(.
والرتتيممب السممابق يف معادلممة االنحممدار يعكممس 
أمهيتهمما النسممبية مممن حيممث تأثريهمما عممى املتغممري 

التابممع )الدافعيممة األكاديميممة(.
ويمكممن تفسممري النتائممج بممأن هنمماك عاقممة طرديممة 
مرتفعممة نسممبًيا بممن أبعمماد مهممارات إدارة الوقممت 
)حتديممد األهممداف- ترتيممب األولويممات( والتفاعممل 
أنممه  أي  األكاديميممة،  الدافعيممة  تكويممن  يف  بينهمما 
كلمما زادت مهممارات إدارة الوقممت لُبعممدي )حتديممد 
األهممداف- ترتيممب األولويممات( والتفاعممل بينهمما، 
كلمما سمماهم يف تكويممن الدافعيممة األكاديميممة لممدى 
عينممة الدراسممة مممن الطالبممات، وتتفممق هممذه النتيجممة 
مممع نتائممج دراسممات تناولممت متغممريات أخممرى مثممل 
دراسممة تفاحة )2006م( حيممث توصلت إىل أن عوامل 
الشممخصية والنمممط السمملوكي يسممهان يف التنبممؤ 
بمهممارات إدارة الوقممت، وأن عامممل اليقظممة أكثرهمما 
إسممهاًما، ودراسممة العلمموان والعطيممات )2010م( 
بالتحصيممل  التنبممؤ  إمكانيممة  إىل  توصلممت  حيممث 
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الممدرايس مممن خممال الدافعيممة األكاديميممة، ودراسممة 
إمكانيممة  إىل  توصلممت  حيممث  )2012م(  الشممامي 
التنبممؤ بفعاليممة الممذات األكاديميممة مممن خممال الدافممع 

لإلنجمماز.
توصيات الدراسة: 

يف ضمموء ممما توصلممت إليممه الدراسممة مممن نتائممج 
يممويص الباحثممان بمماآليت: 

إقامممة دورات تدريبيممة للطمماب والطالبممات . 1
لتنميممة مهممارات إدارة الوقممت.

قيممام أعضمماء هيئممة التدريممس باجلامعممة بممدور . 2
أكممر يف تعزيممز الدافعيممة األكاديميممة للطمماب 

والطالبممات .
أن تتضمممن املناهممج الدراسممية موضوعممات . 3

والدافعيممة  الوقممت  إدارة  مهممارات  عممن 
األكاديميممة.

االهتممام بتطبيممق اإلسممرتاتيجيات والنظريممات . 4
احلديثممة التممي تنمممي الدافعيممة األكاديميممة 

للطمماب والطالبممات.
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َمظاِهُر السُُّلوِك الشََّباِبيِّ الُمصاِحبة ألفراح االحتفاالت باليوم الوطني:
دراسة سوسيوأنثربولوجية لعينة من الشباب الُمْحَتِفلين باليوم الوطني بمدينة الرياض

مشبب بن سعيد بن ظويفر القحطاني
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

)قدم للنشر يف 1439/10/20 هـ، وقبل للنشر يف 1439/12/29هـ(

ملخـص البحـث: إن هـدف البحث هو اكتشـاف بعض املظاهر السـلوكية لدى الشـباب املصاحبة ألفـراح االحتفاالت باليـوم الوطني السـعودي يف مدينة الرياض، 
ـا، وملـدة ثـاث سـنوات متوالية بدأت مـن عـام 1437هـ إىل  وقـد اسـتخدم الباحـث املنهـج األنثروبولوجـي باألسـلوب اإلثنوجـرايف لعينـة قوامهـا )60( إخباريًّ
مـة، واملاَحظة باملشـاَركة، مع اسـتخدام أسـلوب حتليل املضمـون. وقد توصل البحـث من خال  عـام 1439هــ؛ وقـد مجعـت البيانات بواسـطة املقاَبلة ِشـبه املَنظَّ
املقابـات مـع اإلخباريـن واملاحظـات املتكـررة إىل وجـود مظاهـر إجيابية لدى الشـباب متثلت يف تعزيـز ِقَيم املواَطنة وترسـيخها ومـا حتتوية من معاين سـامية نحو 
غـرس حـب الوطـن يف الناشـئة. كام توصـل البحث إىل وجـود مظاهر سـلبية مُتاَرس مـن ِقَبل الشـباب يف االحتفـاالت باليوم الوطنـي متثلت يف الَعَبـث باملمتلكات 
العامـة واخلاصـة، وُمْكَتسـبات الوطـن، وظهـور بعض املخاَلفات السـلوكية األخاقية، مـع وجود كثري مـن املخاَلفات لألنظمـة املرورية والذوق العـام يف املجتمع. 
مة لاحتفاالت باليـوم الوطني مع  كذلـك توصـل البحـث إىل وجـود بعض امُلقَتَحـات واحللول التي متثلـت يف رضورة العمل اجلاد بإعـداد األنظمة والقوانـن امُلنظِّ
رضورة زيـادة أعـداد أفـراد األمـن واالسـتعانة باملتطوعن من املواطنـن يف التنظيم، للحفـاظ عىل املمَتَلـكات العامة، وتفعيـل دور هيئة األمر باملعـروف والنهي عن 

املنكـر، وزيـادة أماكن االحتفاالت السـتيعاب أعـداد املواطنن يف السـنوات القادمة. 

كلامت مفتاحية:  الشباب  ،  السلوك  ،  اليوم الوطني  ،  االحتفاالت .
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Abstract: This research aims to find out the patterns of youth behavior associated with the Saudi National Day celebrations in Riyadh. The 
research used a socio-anthropological approach for a sample of 60 informants over a period of three years, from 2016 to 2018. The data was 
collected by participant observation, semi-structured interview and content analysis. Overall, the findings indicate that there are positive 
aspects of youth behavior associated with the celebrations of the Saudi National Day, represented in the reinforcement and consolidation of 
citizenship values and the implantation of love of the homeland among youths. The findings also indicate that there are negative aspects of 
youth behavior associated with the Saudi National Day celebrations represented in the tampering with public and private property as well 
as national acquisitions; violations of ethical behavior; violations of traffic regulations and abuse of social regulations. In the light of these 
findings, the study suggests some solutions such as the necessity to prepare laws and regulations to manage national day celebrations. There 
is a need to increase the number of security personnel and get more volunteer citizens involved in the organization of celebrations and the 
preservation of public property. The Committee for the Promotion of Virtue and Prevention of Vice should be mobilized during the celebrations 
and more public venues should be allocated so that to accommodate a larger number of citizens in the coming years. 
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املبحث األول: مدخل إىل موضوع البحث 
أواًل: مقدمة: 

مــن أهــم املرَتَكــزات واألســس التــي قامــت عليها 
الدولــة الســعودية وبنــى عليهــا الساســة -مــن رمــوز 
ــن  ــذا الوط ــان ه ــعودي- كي ــع الس ــن يف املجتم الوط
ــو  ــا ه ــة، م ــة املختلف ــه االجتامعي ــاقه وأبنيت ــكل انس ب
إال منظومــة ثقافيــة تتمثــل يف الوحــدة الوطنيــة، ومــا 
االحتفــال باليــوم الوطنــي الســعودي إال امتــدادًا 
هلــا. إن مــن مهــددات الوحــدة يف املجتمــع عــدم 
مراعــاة بعــض الشــباب للِقَيــَم والعــادات الســائدة يف 
املجتمــع، وإقــدام البعــض منهــم عــىل أعــامل ختريــب 
املرافــق العامــة مــن خــال مماَرســة بعــض الترصفــات 
الســلبية أثنــاء االحتفــال هبــذه املناســبة؛ حيــث يواجــه 
ــن  ــم وأماك ــي يف مهرجاناهت ــوم الوطن ــون بالي املحتفل
االحتفــاالت كثــرًيا مــن املشــكات الســلوكية املخالفة 
ــب  ــا أغل ــي يعتربه ــن والت ــون والدي ــرف والقان للع
ــا  ــا م ــة وخصوص ــري مقبول ــااًل غ ــع أفع ــراد املجتم أف
يصــدر مــن بعــض الشــباب مــن العبــث  باملمتلــكات 
ــات  ــة إىل املخالف ــة، إضاف ــة واخلاص ــق العام واملراف
ــات  ــك املخالف ــرور، وكذل ــري امل ــة س ــة ألنظم املروري
ــل  ــة مث ــث رضورة دراس ــد رأى الباح ــة. وق القانوني
فــرح  ختــدش  التــي  الســلوكية  املامرســات  هــذه 
االحتفــال باليــوم الوطنــي بســبب ضعــف ثقافــة 
االحتفــاء، إضافــة إىل قصــور بعــض مؤسســات 
ــا  ــع بعضه ــا م ــا وتعاوهن ــة وظائفه ــع يف تأدي املجتم
البعــض ملنــع ازدواجيــة هــذا الســلوك. وهــذا البحــث 

مــا هــو إال حماولــة ملعرفــة هــذه املخالفــات للتخفيــف 
مــن حدهتــا يف إفســاد فــرح االحتفــال عــىل الرغــم من 
شــدة تعقيــد هــذا الســلوك، ألنــه يتبعــه عوامــل كثــرية 
ــتعراض  ــم اس ــه ت ــيام وإن ــا ، ال س ــب حرُصه يصع
بعــض هــذه املظاهــر املصاحبــة ألفــراح االحتفــاالت 
هبــذا اليــوم لكشــف اآلثــار الســلبية، وإجيــاد احللــول 
املناســبة لتــايف مثــل هــذه الســلوكيات يف احتفــاالت 
ــتوى  ــبة بمس ــذه املناس ــور ه ــة لظه ــوام القادم األع

ــايل. ــري ع ــاري وفك حض

ثانيًا: مشكلة البحث:
حتتفــل كثــري مــن دول العــامل بمناســبة اليــوم 
أو  اســتقاهلا  لذكــرى  ختليــدًا  باعتبــاره  الوطنــي 
انفصاهلــا أو احتادهــا ، وحيــدد لــه موعــد وتاريــخ 
ثابــت ال يســهل تغيــريه، وهنالــك دول أخــرى تعتمــد 
ــبة.  ــذه املناس ــد ه ــا ملواعي ــبوع يف حتديده ــام االس أي
ــد  ــامل ق ــن الع ــزء م ــعودية ج ــة الس ــة العربي واململك
حــددت موعــد االحتفــال بمناســبة اليــوم الوطنــي يف 
23 ســبتمرب/أيلول مــن كل عــام، وهــو اليــوم الــذي 
ــد اململكــة عــام 1932م )انظــر موقــع  ــه توحي تــم في
 .)https://ar.wikipedia.org ،ــمي ــا الرس الويكيبيدي
إن كل البلــدان العامليــة حتــرص عــىل االحتفــال باليــوم 
ــخ  ــامد تاري ــي، وإن تباينــت املناســبات وراء اعت الوطن
ــة  ــكل دول ــي ل ــوم الوطن ــة الي ــون بمثاب ــن؛ ليك مع
ــروف  ــل والظ ــن العوام ــرٍي م ــا لكث ــدول، وفًق ــن ال م
اخلاصــة التــي متــر هبــا تلــك الــدول )احلســن، 
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2014م، ص:23-24(. فاالحتفــال باليــوم الوطنــي 
ــا هــذا  ــة إىل يومن الســعودي عــىل مــر الســنين املاضي
يَعــدُّ ترســيًخا لِقَيــم وُمُثــل االنتــامء للوطــن وتأصيلــه 
ويــرى  )بــاداود،2017م(.  القادمــة  األجيــال  يف 
الباحــث أن مناســبة االحتفــال باليــوم الوطنــي يف 
املجتمــع الســعودي، مــا هــي إال ترمجــة للجهــود 
التــي بذلــت مــن أجــل أبــراز مــا حتقــق مــن اخُلطــِط 
ــوال  ــت ط ــي وضع ــِر الت ــِج التطوي ــة وبرام التنموي
البنــاِء  العقــود املاضيــة لاعتــزاز هبــا يف مســرية 

ــاء. والعط
إال أن ســيناريو الفــرح املصاحــب لاحتفــال باليوم 
ــباب  ــة الش ــدى فئ ــعودي ل ــع الس ــي يف املجتم الوطن
ــرور  ــرح وال ــة الف ــن عملي ــط ب ــن اخلل ــو م ال خيل
ــلوكية  ــات الس ــن واملخالف ــب الوط ــه حل ــغ في املبال
ــض  ــة بع ــك ملامرس ــبة؛ وذل ــذه املناس ــاء ه ــت غط حت
الســلوكيات غــري املقبولــة التــي منهــا مــا ال يقصــد بــه 
التعــدي أو اإلرضار باآلخريــن ، إال إنــه جمــرد إزعــاج 
وفــوىض لراحــة املحتفلــن، ومنهــا مــا يكــون مؤثــرًا 
ــلًبا  ــريًا س ــر تأث ــن، ويؤث ــىل اآلخري ــه ع ــي بتبِعات وُيْلِق
عــىل االنضبــاط داخــل االحتفــاالت باليــوم الوطنــي، 
بوصفهــا مظاهــر ســلبية للســلوك االحتفــايل، ومنهــا 
ــة  ــكات العام ــُث باملمتل ــال- العب ــبيل املث ــىل س -ع
واخلاصــة، وبعــض املظاهــر الســلوكية املخالِفــة، 
ــات،  ــن، واملعاَكس ــات اآلخري ــىل حري ــداء ع كاالعت
ــة  ــة ألنظم ــات املروري ــة إىل املخالف ــرش، إضاف والتَح
ــة  ــة املتمثل ــات القانوني ــك املخالف ــرور، وكذل ــري امل س

ــَراك  ــباب، والِع ــن الش ــاَجرات ب ات، واملش ــادَّ يف املش
باأليــدي، وصــواًل إىل املضاَربــات، وحــدوث بعــض 
اإلصابــات. وبــام أن هــذا الســلوك الشــبايب- بطبيعــة 
احلــال- عــىل درجــة عاليــة مــن التعقيــد؛ ألنــه يتبعــه 
ــا يمكــن  ــرية يصعــب حرُصهــا. ومــن هن عوامــل كث
صياغــة مشــكلة البحــث احلــايل يف اإلجابــة عــن 
ــَبايِبِّ  ــُلوِك الشَّ الســؤال الــذي مفــاده : » مــا َمظاِهــُر السُّ
ــي« ؟  ــوم الوطن ــاالت بالي ــراح االحتف ــة ألف امُلصاِحب

ثالثًا: أمهية البحث:
ــذا  ــة هل ــة الِعْلِميَّ ــن األمهي ــة : تكم ــة الِعْلِميَّ األمهي
البحــث يف موضــوع بعــض مظاهــر الســلوك الشــبايب 
الوطنــي  باليــوم  املصاحبــة ألفــراح االحتفــاالت 
الســعودي ونــوع الســلوك املــامرس واملشــاركات 
املجتمعيــة هلــذه املناســبة، فقــد حظــي املوضــوع 
ــامم عــىل املســتوى  مؤخــرًا بقــدر عــايل مــن االهت
الرســمي؛ إال أنــه ربــام مل يؤخــذ بعــن االعتبــار 
ــن  ــرح ضم ــلوك الف ــة لس ــة الضابط ــرق القانوني الط
امُلامَرســات  لتــايِف  التنظيــم والفعاليــات؛  برامــج 
الســلوكية املخالِفــة ألنشــطة االحتفــال، ونظــًرا لنــدرة 
ــذا  ــإن ه ــوع، ف ــذل املوض ــة يف ه ــات امليداني الدراس
ــي  ــة الت ــات احلديث ــن الدراس ــون م ــام يك ــث رب البح
يؤمــل أن تكــون إضافــة علميــة جديــدة هلــذا املجــال. 

األمهية الَعَمِليَّة:
 تتجــىل األمهيــة العمليــة للموضــوع يف بعــض 
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املخاطــر التــي ال تعكــس الوطنيــة واالنتــامء الوطنــي؛ 
ــم  ــة لقي ــلوكيات املخالِف ــض الس ــة بع ــة ملامرس نتيج
ــن  ــه م ِدُث ــد حُتْ ــا ق ــعودي، وم ــع الس ــري املجتم ومعاي
مشــكات ســلوكية لــدى الشــباب حتــت مظلــة 
مناســبة اليــوم الوطنــي، ممــا جيعــل دراســة هــذه 
املخالفــات واجًبــا وطنيًّــا؛ للتعــرف عليهــا عــن 
لتــايف  املرتبطــة هبــا؛  العوامــل  قــرب، وكشــف 

مســتقبًا.  معاجلتهــا  ورضورة  تكرارهــا، 

رابعًا: أهداف البحث: 
الســلبية  الســلوكية  املظاهــر  بعــض  اكتشــاف 
ــوم  ــاالت بالي ــاء االحتف ــباب أثن ــدى الش ــة ل املامرس

الوطنــي. 
طــرح بعــض احللــول للحــد من هــذه املامرســات، 

ومعاجلــة َتبِعاهتــا يف االحتفــاالت القادمة.
والنظريــة  التارخييــة  اخللفيــة  الثــاين:  املبحــث 

للبحــث  
املصاحبــة  التارخييــة  اخللفيــة  األول:  املطلــب 

الوطنــي:  باليــوم  لاحتفــاالت 
السعودية  العربيـــــــة  ُتَعدُّ اململكــــة  جغرافيا 
األوســــــط،  من أكــرب الدول يف الشــــــــــــرق 
قارة آسيا،  من  الغــــريب  اجلـنوب  يف  ا  جغرافيًّ تقع  إْذ 
تبلغ  العربية؛ إذ  اجلزيرة  من شبه  األكرب  اجلزء  ل  وُتَشكِّ
من  ها  حُيدُّ مربع،  كيلومت  مليويَنْ  حوايل  مساحتها 
الشامل  ها الكويت من  الشامل :العراق ،واألردن ،وحُتدُّ
ها كل من قطر، واإلمارات  حُتدُّ ، ومن الرشق  الرشقي 

ترتبط  البحرين التي  إىل  باإلضافة  املتحدة،  العربية 
بالسعودية من خال جر امللك فهد الواقع عىل اخلليج 
ُعامن من  ها اليمن، وسلطنة  حُتدُّ اجلنوب  ومن  العريب، 
جهة  األمحر من  ها البحر  حُيدُّ كام  الرشقي،  اجلنوب 
الغرب )هيئة املساحة اجليولوجية، 2016م(، كام يتضح 

من اخلريطة رقم )1( التالية: 

https:// :خريطة رقم )1(:املصدر: املوقع الرسمي 

 ar.wikipedia.org

العربيــة  اململكــة  ســكان  عـــدد  ر  ويَقــدَّ
الســكانية  اخلصائــص  لنتائــج  وفًقــا  الســعودية 
1438هـــ )2017م( بـ )32,552,336( نســمة مقارنة 
الديموغــرايف  املَْســح  يف  نســمة   )31,742,308( بـــ 
ــنوي )2.52%(،  ــو س ــدل نم ــط مع )2016(، بمتوس
بــام  السكـــان حســب اجلنــس  ويتــوزع هـــؤالء 
ــن  ــاث م ــور، و)%42,52) إن ــه)%57,48) ذكـ نسبتــ
ــع  ــام 1438هـــ )2017م( )موق ــكان يف ع ــة الس مجل
https://  ، اململكــة  يف  لإلحصــاء  العامــة  اهليئــة 
www.stats.gov.sa(، متتلــك اململكــة تارخًيــا حافــًا 

توحيــد  ســبيل  يف  واجهــت  حيــث  باملشــّقات؛ 
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أراضيهــا كثــرًيا مــن املشــكات والصعوبــات، لكّنهــا 
ــا،  ــىل أراضيه ــاظ ع ــن احلف ــة- م ــت  -يف النهاي متّكن
ــل  ــود الفض ــة، ويع ــوال صعب ــّل أح ــا يف ظ وتوحيده
ــد  ــن عب ــز ب ــد العزي ــك عب ــة املل ــك إىل جال يف ذل
ــتطاع أن  ــذي اس ــه اهلل- ال ــعود- رمح ــن آل س الرمح
ــرة  ــه اجلزي ــغلت في ــٍت انش ــة يف وق ــض باململك ينَه
العربيــة بالتناُحــر والتقاُتــل، ُمْعِلًنــا بذلــك قيــام 
ــد  ــد جدي ــة عه ــعودية، وبداي ــة الس ــة العربي اململك
 (National Day,. ،ــي ــوم الوطن ــمي للي ــع الرس املوق
ــن  ــدد م ــاد ع ــم الب ــىل حك ــب ع ــد تعاق (2017. وق
ــن  ــعودية مّم ــة الس ــة العربي ــّكام يف اململك ــوك واحُل املل
كان هلــم الفضــل يف تطــور اململكــة وازدهارهــا؛ 
التنميــة  مــن  قفــزات  اململكــة  شــِهدت  حيــث 
ــود  ــت -يف عق ــرية، وحتّول ــة الكب ــورات النوعّي والتط
ــت  ــد أن كان ــة بع ــة وحديث ــة ُمتقدم ــة -إىل دول قليل
ــة  ــط يف اململك ــاف الَنف ــد اكتش ــا بع ــًدا صحراويًّ بل
عــام 1936م، ومــن جهــة فــإن التنظيــم اإلداري 
ــن 15  ــا م ــف تقريًب ــعودية يتأل ــة الس ــة العربي للمملك
إمــارة، تضــم كل إمــارة عــدًدا مــن املحافظــات التــي 
بلــغ عددهــا تقريًبــا 34 حمافظــة، فئــة )أ(، و)61( 
http:// حمافظــة فئــة )ب( )املوقــع الرســمي للمملكــة
ــو  ــعودية ه ــة الس ــة العربي ksag.com (. علم اململك

العلــم الــذي ُيســَتْخَدم مــن ِقَبــل احلكومــة الســعودية 
منــذ 15 مــارس 1973م، شــكُله مســتطيل، وعرُضــه 
ــطه  ــر تتوسَّ ــم أخ ــو عل ــه، وه ــي طول ــاوي ُثُلَث ُيس
ــد  ــه إال اهلل، حمم ــامية: )ال إل ــد اإلس ــهادة التوحي ش

ُلث العــريب، وحتتهــا  رســول اهلل(، مكتوبة بخــط الثُّ
ســيف عــريب َتتَِّجــه قبضتــه نحــو ســارية العلــم، ولوُن 
الســيف والشــهادة هــو اللــون األبيــض، أمــا أرضيُتــه 
فهــي باللــون األخــر الُعْشــبِي، والكتابة باألحــرف 
ــَم  العربيــة- يف األغلــب- تــدل عىل اإلســام ، وُصمِّ
ــن  ــة؛ لتأم ــية خمتلف ــة وعكس ــب مواجه ــم بجوان العل
أن ُتْنَطــق الشــهادة بالشــكل الصحيــح والســليم مــن 
ــة  ــىل الرصام ــيف ع ــدل الس ــار، وي ــن إىل اليس اليم
ــم  ــىل احلك ــهادة ع ــدل الش ــام ت ــدل، بين ــق الع يف تطبي
بالرشيعــة اإلســامية للدولــة كــام يتضــح مــن الشــكل 

ــم )1(:  رق

أمــا شــعار اململكــة فقــد متثــل يف ســيفن عربيــن 
حيــث  نخلــة؛  متقاطعن، ووســطهام  ُمْنَحنِيــن 
اقُتبِــَس ذلــك مــن العلــم الوطنــي نفســه يف األصــل، 
ــز  ــه رم ــَف إلي ــم، وُأِضي ــن الَعل ــيف م ــس الس واقُتبِ
النخلــة إشــارة إىل أنــه ال يتحقــق الرخــاء إال بالعــدل، 
وُيْســَتخَدم هــذا الشــعار يف أســفل العلــم الوطنــي ممــا 
ــيف، وكان  ــض الس ــا، أو دون ِمْقَب ــارية حُماِذًي ــي الس ي

 شكل رقم )1(: املصدر: املوقع الرسمي:
 https://ar.wikipedia.or 
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ــمي  ــع الرس ــم امللك)املوق ــَرف بعل ــعار ُيْع ــذا الش ه
https://  للمملكــة العربيــة الســعودية الويكيبيديــا
ــة  ــعار اململك ــن ش ــح م ــام يتض ar.wikipedia.org( ك

ــايل:  ــكل )2( الت ــعودية يف الش ــة الس العربي

السعــودي املعروف  الوطني  النشيــــد  ثم هنالك 
كلامت  من  وهو  والَعْلياء،  باسم: سارعي للمجد 
َنشيًدا  َِذ  اختُّ خفاجي، وقد  السعودي: إبراهيم  الشاعر 
عام،  1984م،  السعودية يف  العربية  ا للمملكة  رسميًّ
لويكيبيديا:  الرسمي  املوقع   :2016 )خفاجي، 
النشيد  ويتضح   .(https://ar.wikipedia.org
الوطني يف اململكة العربية السعودية كام يف الشكل رقم 

)3( التايل:

 https://ar.wikipedia.org : شكل رقم )3( املصدر

املطلب الثاين: املساق املفاهيمي للخلفية االجتامعية 
لليوم الوطني: 

مقدمة: 
إن طبيعــة املوضوعــات خصوصــا يف البحــوث 
ــم  ــض املفاهي ــىل بع ــوف ع ــا الوق ــم علين ــة حتت الكيفي
و املصطلحــات مــن خــال رشحهــا واســتيضاح 
االصطاحــي  و  اللغــوي  مدلوهلــا  و  مفهومهــا 
االحتفــاالت  مناســبة  مثــل  موضــوع  يف  خاصــة 
باليــوم الوطنــي National day concept، ومكوناتــه، 
والــدالالت، واملعــاين، والرمــوز، واالحتفــاالت، 
ــة، وعاقــة  واملراســم، والوطــن، واملواطــن، والوطني
ــض  ــري بع ــامء، وتفس ــة واالنت ــي باهُلِويَّ ــوم الوطن الي
وهــذه  ومشــكاته،  الشــبايب  الســلوك  مظاهــر 
ــذا  ــوري هل ــي والتص ــار املفاهيم ــة اإلط ــة بمثاب اخللفي
ــات  ــس املصطلح ــتخدام نف ــة، واس ــن جه ــث م البح
بمدلــوالت خمتلفــة مــن جهــة أخــرى، إضافــة إىل أن 
ــات  ــذه املقارب ــىل ه ــوف ع ــتوجب الوق ــوع اس املوض
مــن أجــل الفهــم اجليــد يف املراحــل القادمــة وجعــل 
ــع  ــار م ــذا اإلط ــت ه ــث حت ــة بالبح ــم املرتبط املفاهي
مناقشــتها عــىل عكــس البحــوث النوعيــة والتعريفات 

ــا.  ــة هل اإلجرائي

مفهوم اليوم الوطني:
ــن  ــو موط ــه، وه ــم في ــزل ُتِقي ــة: املن ــن لغ الوط
اإلنســان وحَمِلــه، يقــال: أوطــن فــان أرَض كــذا 
وكــذا، أي: اختذهــا حمــاًّ وَمْســَكًنا يقيــم فيــه )انظــر: 
ــن«، ج: 13، ص: 451،  ــادة »وط ــرب، م ــان الع لس

 شكل رقم )2(:املصدر:املوقع الرسمي : 
 https://ar.wikipedia.org
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البــن منظــور، )يف أبــو عبــاة، 2013م، ص:  1054(، 
بِيــِدي بأنــه »منــزل اإلقامة من اإلنســان،  كــام عرفــه الزَّ
ــروس،  ــاج الع ــر: ت ــان«، )انظ ــه: أوط ــه، ومجُع وحمل
مــادة »وطــن«، ج: 9 ، ص: 362، )يف أبــو عبــاة، 

 .)1054 ص:  2013م، 
أمــا تعريــف الوطــن يف االصطــاح: فالوطــن 
ــه  ــرُء بارتباط ــُعر امل ــٌة يش ــُكنه أم ــي تس ــد الت ــو البل ه
هبــا، وانتامئــه إليهــا، )معجــم املصطلحــات السياســية 
ص:  2013م،  عبــاة،  أبــو  )يف  ص:93،  الدوليــة، 
1054(، وقــد ذكــر الصالــح )2013م( فالوطــن هبذا 
ــي،  ــن األص ــا: الوط ــمن مه ــم إىل قس ــوم ينقس املفه
ــه،  ــقط رأس ــان، ومس ــي لإلنس ــكن األص ــو املس وه
ــاِذي، وهــو مــا اختــذه اإلنســان مســكًنا  َ والوطــن االختِّ
ــا، )الصالــح، 2013م، ص: 865(، وذكــر  لــه اختياريًّ
ــاىل:  ــه تع ــم يف قول اهلل تعــاىل الوطــن يف القــرآن الكري
)ســورة  َكثِــرَيٍة{،  َمَواِطــَن  يِف   ُ اهللَّ ُكــُم  َنرَصَ }َلَقــْد 
التوبــة، آيــة: 25(؛ ولذلــك يــرى الباحــث أن مفهــوَم 
ــات  ــرد تعريف ــرُصه بمج ــن ح ــٌع ال يمك ــن واس الوط
ــا  ــه املــكان، والبيــت، واألرض الــذي حيي حمــددة؛ إلن
بــه الفــرُد، ويمــوت فيــه، وليــس جمــرد تعاريــَف ُتقاُل، 
ــاة والفكراإلنســاين  ــام مفهــوٌم واســٌع باتســاع احلي وإن
وحيتــوي عــىل العديــد مــن املامرســات الســلوكية 

ــدده.  املتع
 مفهوم امُلواِطن: 

مفهــوم امُلواِطــن كــام يــرى موســى )2005م، 
بلــًدا  لــه  ــذ  َ اختَّ الــذي  اإلنســان  أنــه  ص:24( 

ــم يف  ــد، أو يقي ــه، أم مل يول ــد في ــواء ول ــا، س وموِطًن
ــة يف  ــة قوي ــل َلبَِن ــل، ويمثِّ ــة عم ــد ملامَرس ــك البل ذل
ــه  ــىل أمن ــظ ع ــه، وحياف ــزم بنظام ــن، فيلت ــك الوط ذل
واســتقراره، ويرتبــط بمواطنــي ذلــك البلــد يف حتقيــق 
مصاحلهــم العامــة واخلاصــة؛ ليســهموا مجيًعــا يف 
تنميــة وطنهــم، وبنــاء جمتمعهــم )القحطــاين، 2013م 
ــرد  ــث ف ــرى الباح ــام ي ــن ك ، ص: 1140(، فاملواط
ــا، وكان  ــب إليه ــة، وأنتس ــة أرض معين ــتقر يف ُبْقع اس
ــع  ــن يف املجتم ــراد األخري ــع األف ــه م ــا يف عاقت طرًف
والدولــة، وهــو حمــدد  بقانــون رســمي، وال يمكــن أن 
تتحقــق املواطنــة بــدون مواطــن يعــرف جيــًدا حقوقــه 
وواجباتــه يف وطنــه، فــا مواَطنــة بــدون مواطــن، وال 
مواطــن إال بمشــاركة حقيقيــة يف شــؤون الوطــن مــن 

ــن. ــل امُلواِط قب
مفهوم الوطنية:

لقــد تعــددت مفاهيــم الوطنيــة وتعاريُفهــا، فمنهــا 
ــا للمــكان  ــامًء وجدانيًّ ــا، وانت ــى عاطفيًّ ِمــل معًن مــا حَيْ
ــا  ــى فكريًّ ــل معًن ــا حيم ــا م ــرد، ومنه ــه الف ــذي ألَِف ال
ُيَفضــل فيــه املــكان عــىل رشيعــة الرمحــن، ومنهــا مــا 
ــن  ــات املواط ــن واجب ــربِّ ع ــوين ُيَع ــى قان ــس ملعن يؤسِّ
وحقوقــه جتــاه وطنــه )احلســن، 2013م، ص: 865(، 
ــف  ــرية ختتل ــف كث ــن تعاري ــد الباحث ــة عن وللوطني
باختــاف النظــرة إىل الوطــن، وباختــاف ثقافــة 
ــن  ــاة، 2013م، ص: 1054(، وم ــو عب ــن )أب الباحث
ــان  ــامء اإلنس ــي: انت ــا يعن ــااًل م ــف إمج ــذه التعاري ه
ــوالء  ــن بال ــيتها، وَيِدي ــل جنس ــة حيم ــة معين إىل دول
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هلــا، وهــي تعبــري عــن واجــب الفــرد نحــو وطنــه، 
الفــرد لوطنــه،  وهــي عاطفــة تعــرب عــن والء 
وهــذا املفهــوم يشــري أن الوطنيــة رابطــة حُتــلُّ حمــل 
الرابطــة الدينيــة، وهــي جمموعــة مــن احلقــوق 
ــه  ــو وطن ــرد نح ــا الف ــَزم هب ــي ُيْل ــات الت والواجب
)احلســن ، 2013م، ص: 865 – 866(، والوطنيــة 
ــرد  ــع الف ــي متت ــث- ه ــر الباح ــة نظ ــن وجه - م
ــة  ــك العضوي ــىل تل ــب ع ــا، ويتت ــد م ــة بل بعضوي
امتيازات سياســية وحقوقيــة واجتامعيــة واقتصاديــة 
ــل  ــل والعم ــاون والتكام ــد التع ــام يوط ــة، ب وديني

ــع.   ــراد املجتم ــتك ألف ــي املش اجلامع

املطلــب الثالــث : اخللفيــة النظريــة لليــوم الوطنــي 
الســعودي :

 اجلــزء األول: مكونــات اليــوم الوطنــي يف املجتمع 
السعودي: 

حتتفل أغلب الدول باليوم الوطني باعتباره مناسبًة 
تارخيها  ربط  ليتم  ورموز  ودالالت  معاين  حتمل 
جيسد  االحتفال  هذا  بمستقبلها.  وحارضها  بامضيها 
ليمثل  وتطورها  وتقدمها  وحضارهتا،  الدول  بناَء 
ذكرى مهمة يف حياة الشعوب، وإن كان يتنوع ويتباين 
وثقافته،  البلد  كل  لظروف  وفًقا  العامل  بلدان  بن 
وموارده،  نشأته  وبداية  الوطنية،  مكوناته  وجتانس 
وهنجه السيايس، ومدى حضوره بن دول العامل أمجع 
السعودية  العربية  واململكة   ،(Miscevic, 2010(

جزء من هذا العامل وهي حتتفل باليوم الوطني لتوحيد 
التاريخ  وهذا  عام،  كل  سبتمرب من  اململكة يف 23 
عبد  أصدره امللك  الذي  امللكي  املرسوم  إىل  يعود 
األوىل عام  مجادى  بتاريخ 17   ،2716 العزيز برقم 
من  الدولة  اسم  بتحويل  قىض  والذي  1351هـ، 
)اململكة  إىل:  وملحقاهتا(  ونجد  احلجاز  )مملكة 
العربية السعودية)، ابتداًء من يوم اخلميس 21 مجادى 
األوىل  1351هـ - املوافق األول من امليزان، ويقابل 
اململكة  )موقع  سبتمـــــــــرب 1932م،  يوم 23 
 ،(https://ar.wikipedia.org، الويكيبيديا  يف 
السعودي  املجتمع  يف  الوطني  باليوم  فاالحتفال 
متعارًفا  خاصة  مراسم  يمثل  وتقليًدا  عرًفا  أصبح 
ومعايَن  ودالالٍت  ا،  رمزيًّ بعًدا  تأخذ  لكي  عليها؛ 
مسرية  خاهلا  من  نستقري  عام،   كل  تتكرر  ملناسبة 
قصري،  قيايس  زمن  يف  حتققت  التي  التنموية  النهضة 
أضف إىل ذلك متيز اململكة بقيمتها الدينية بن الدول 
لذلك  والسيايس.  االقتصادي  والوضع  اإلسامية، 
إىل  تشري  )2013م(  احلرة  املوسوعة  ويكيبيديا  نجد 
الدولة،  لتأسيس  ذكرى  السعودي  الوطني  اليوم  أن 
ورفاهية  وتقدمها،  وتنميتها  وجودها،  واستمرارية 
فيها  ُتقام  التي  الرسمية  العطلة  مواطنيها، من خال 
املهرجانات واالحتفاالت بمنَجزات اململكة. ويرى 
موجودة  للمملكة  الوطني  اليوم  ذكرى  أن  الباحث 
لدى ُكِل مواطٍن سعودي؛ بسبب الدور الذي قام به 
وأن  كام  الكيان،  هذا  توحيِد  أجل  من  الوطن  ساسة 
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مناسبة االحتفال هبذا اليوم تتضمُن كثرًيا من املعاين؛ 
من أجل امُلِضِّ ُقُدًما يف طريِق النموِّ والتطويِر والبناء، 
ُمكَتسبات  عىل  للمحافظة  احلارض؛  جيل  وحتفيِز 
وحدِة  عىل  والتأكيِد  وإمكاناته،  وثرواته  الوطن 
االجتامعي،  والتابِط  الوطنيِة،  والُلحمِة  الصِف، 
ونبِذ ُكلِّ أنواِع التطرِف والُغُلوِّ والتفرقِة،  ودعِم ُكلِّ 
التقُدِم  وُمبادراِت  التطويِر،  وبرامِج  التنميِة،  ُخطِط 
من  مرحلة جديدة  متثل  التي  2030م  اململكة  لرؤية 
املجتمع  يف  الوطنية  والوحدة  املستقبل.  استرشاف 
مع  تتفاعل  أساسية  أمور  أربعة  تتضمن  السعودي 
أفراد  بن  التكاتف  مظاهر  وتشكل  البعض  بعضها 
املجتمع والساسة . وناحظ عىل سبيل املثال التاريخ 
املحدد لليوم الوطني ما هو إال إشارة ذات داللة عىل 
اليوم  بتاريخ  االحتفاء  ودوام  الوالء،  معاين  ترسيخ 
الوطني حدث يشري إىل  اليوم  ا؛ لذلك  الوطني سنويًّ
تشكيل التحول امللحوظ يف مسرية املجتمع، وهنضة 
القيادة  مع  الشعب  تفاعل  إضافة  وهنجها،  الدولة 
الذي يشري إىل ترسيخ معاين الوالء واالنتامء الوطني، 
تكمن  وبالتايل   ، ومسريهتا  الدولة  إنجازات  وإظهار 
التنموية  باملنَجزات  مراسم االحتفاالت يف االفتخار 
العسكرية،  االستعراضات  من  كا  تتضمن  التي 
وخطابات  النارية،  واأللعاب  الشعبية،  واملَِسريات 
واألغاين  الشعبية،  والرَقصات  السياسية،  الرموز 
الوطنية )احلسن ، 2014م، ص: 36(، كام تظهر من 

املكونات األربعة يف الشكل رقم )4( التايل: 

شكل رقم )4( املصدر : 
 خولة عبداحلميد احلسن، )2014 م،  ص:36( 

اجلــزء الثــاين: املعــاين والــدالالت والرمــوز يف 
االحتفــاالت باليــوم الوطنــي الســعودي:

ختتلــف معــاين اليــوم الوطنــي يف دالالتــه ورمــوزه 
معــاين  تتضمــن  كانــت  وإن  آخــر،  إىل  بلــد  مــن 
ــال  ــن خ ــاين م ــل دالالت ومع ــتكه حتم ــة مش عام
اللوحــات الفنيــة التــي حتــرص الــدول عــىل أن 
تظهرهــا  يف اليــوم الوطنــي هلــا ويمكــن تلخيــص أهم 
املعــاين والــدالالت التــي يتضمنهــا اليــوم الوطنــي يف 
ــر )2010م( إذ  ــرى اخلاط ــام ي ــعودي ك ــع الس املجتم
تكمــن يف االفتخــار بالوطــن الــذي يتمثــل يف الشــعور 
ــن  ــم م ــن، واملتج ــب الوط ــم بح ــاس املْفَع واإلحس
ــزات  ــاالت باملنَج ــم االحتف ــن يف مراس ــل املواطن ِقب
ــاين  ــية، واألغ ــوز السياس ــات الرم ــة، كخطاب التنموي
ــة ،  ــن جه ــن م ــب الوط ــو إىل ح ــي تدع ــة الت الوطني
ومــن جهــة آخــرى إبــراز اإلنجــازات الوطنيــة التــي 
قــت عــىل املســتويات املختلفــة: االقتصاديــة،  ُحقِّ
ــة التــي  ــة، واملشــاريع التنموي والسياســية، واالجتامعي
هتــدف إىل حتقيــق الرفاهيــة للمواطــن. إضافــة إىل 
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ــعور  ــي الش ــة، وتنام ــادة احلاكم ــوَل القي ــاف ح االلتف
واخلارجيــة،  الداخليــة  الدولــة  لسياســة  بالفخــر 
واالهتــامم بقضايــا املواطنــن خللــق حالــة الرضــا 
ــي بأفعــال رمــوز  ــك التغن ــذ السياســة. كذل عــن تنفي
الوطــن، واإلشــادة بأفعاهلــم وأقواهلــم، والتذكــري 
ــا  موه ــي َقدَّ ــات الت ــم، والتضحي ــم وأجماده ببطوالهت
مــن أجــل الوطــن،  بوصفهــم قــدوًة مــن أجــل 
تــه. وأخــريًا احلضــور الــدويل  رفعــة الوطــن وِعزَّ
بأمهيــة الدولــة واحتامهــا مــن ِقَبــل دول العــامل، 
ــوار،  ــع دول اجل ــاح م ــات االنفت ــال سياس ــن خ م
ــاعدة  ــة، ومس ــدول املتقدم ــع ال ــربات م ــادل اخل وتب
 37 2013 م، ص:  الــدول امُلحتاجــة )يف احلســن، 
ــه  ــام يتعلــق برمــوز اليــوم الوطنــي فإن - 39(. أمــا في
ــا بــن الدولــة واملواطــن، وينطــوي  يأخــذ بعــًدا رمزيًّ
ــة يف  ــاه الدول ــا: اجت ــا، ومنه ــن القضاي ــدد م ــىل ع ع
ــة  ــة، إضاف ــا الدول ــي تتبناه ــة الت ــعارات الثقافي الش
ــي تعــود  ــي الت ــخ الوطن إىل الرمــوز واملراســم والتاري
إليــه املناســبة، وهيــدف اليــوم الوطنــي إىل دعــوة 
أبنــاء الوطــن يف الداخــل واخلــارج للتذكــري، وإعــادة 
ــة؛  ــي للدول ــايض الوطن ــىل امل ــرف ع ــل؛ للتع التفاع
ــال  ــن خ ــة، م ــاه الدول ــن جت ــاط املواطن ــز ارتب لتعزي
العامــة؛  املواقــع والســاحات  إقامــة احلفــات يف 
ــة واالنتــامء للدولــة، وقــد  للتعبــري عــن الوطنيــة واهُلِويَّ
جــرت العــادة والعــرف عــىل أن تقــوم الدولــة بتنظيــم 
اليــوم الوطنــي بفعاليــات واحتفــاالت ومراســم 
ــو  ــة، وه ــزات التنموي ــا املنَج ــتْعَرض فيه ــة، ُتس خمتلف

ــام  مــا جيعــل ذلــك واضًحــا للمواطنــن؛ لتعريفهــم ب
ــز الشــعور  ــامء؛ لتعزي ــة مــن العطــاء والن ــه الدول بذلت
الشــكل   .)Lentz , 2013( والــوالء  باالنتــامء 
ــرز  ــن أب ــًا ع ــورًا وافي ــا تص ــدم لن ــايل يق ــم )5( الت رق

ــعودي: ــع الس ــة يف املجتم ــزات احلضاري املنج

        شكل رقم )5(:    املصدر املوقع الرسمي للويكيبديا: 
 https://ar.wikipedia.org

وقــد تبــن لنــا مــن الشــكل الســابق يف االحتفــال 
باليــوم الوطنــي إظهــار اجلهــد املبــذول يف كل نواحــي 
ــزات  ــن املنج ــد م ــا للعدي ــة مًع ــة واملدني ــاة الثقاف احلي
ــدة يف  ــورة واح ــربز يف ص ــي ت ــاملة الت ــة الش التنموي
امليــدان االقتصــادي والســيايس واالجتامعــي والتحول 
ــي  ــري االجتامع ــات التغي ــق عملي ــن طري ــع ع الري
املخّطــط التــي قامــت بــه الدولــة لانتقــال باملجتمــع 
احتياجاتــه  مــع  يتوافــق  بــام  أفضــل  وضــع  إىل 
وإمكانّياتــه االقتصاديــة واالجتامعيــة والفكرّيــة لكــي 

ــلوكه. ــتقيم س يس
ــوم  ــيم بالي ــاالت واملراس ــث: االحتف ــزء الثال اجل

ــعودي:  ــي الس الوطن
الوطنــي  باليــوم  االحتفــاالت  تشــمل    
واإلنجــازات  ومســاراهتا،  احليــاة  مناحــي  مجيــع 
ــة  ــداث ذات األمهي ــال باألح ــهامات واالحتف واإلس
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التارخييــة، وتتضمــن الفعاليــات فقــرات متنوعــة مــن 
الُعــُروض التفيهيــة والرياضيــة، واألمســيات الثقافية 
ــي  ــة الت ــُروض الُفلُكلوري ــة إىل الُع ــعرية، إضاف والش
ــرات  ــعبي، وفق ــور الش ــن الُفلُكل ــات م ــم لوح تُض
ــروض  ــن بع ــامء تتزي ــام أن الس ــال، ك ــة لألطف خاص
األلعــاب الناريــة احتفــااًل هبــذا اليــوم العظيــم، 
ويتخلــل فعاليــات اليــوم الوطنــى احتفــاالت ىف مجيــع 
ــات،  ــة احلف ــن إقام ــخ، وأماك ــدن اململكة بالتواري م

ــايل:  ــم )6( الت ــكل رق ــن الش ــح م ــام يتض ك

شكل رقم )6(: املصدر املوقع الرسمي لليوم الوطني: 
 https://masr140.net

 يبن لنا الشكل السابق أن مجيع مدن اململكة العربية 
السعودية تشهد احتفاالت وفعاليات خمتلفة عىل مجيع 
املستويات: الفنية، واالجتامعية، والثقافية، والرياضية، 

وتتزين الشوارع واملنازل باللون األخر. 
اجلــزء الرابــع: أســس الوحــدة الوطنيــة يف املجتمــع 

السعودي: 
ــب  ــعور بالواج ــق الش ــي عم ــة ه ــدة الوطني الوح

جتــاه الوطــن وحــب النظــام والتعــاون بن األفــراد مع 
بعضهــم البعــض ؛ لكوهنــا تنبــع مــن األصــول الدينية 
ــوز  ــد أشــارت ف ــة للمجتمــع، وق ــة والثقافي والتارخيي
الصالــح )2013م( أن مكونــات الوحــدة الوطنيــة 
ــدة،  ــدة العقي ــور يف وح ــعودي تتمح ــع الس يف املجتم
التاريــخ، الثقافــة ووحــدة اللغــة )الصالــح ، 2013م، 
ــاة )2013م( إىل  ــاف أبوعب ــن أض ص: 875(، يف ح
ذلــك وحــدَة اجلنــس، ووحــدَة املصالــح، مؤكــدًا عــىل 
أهــم مظاهــر املحافظــة عــىل الوحــدة يف املحافظــة عىل 
ــة  ــا الدول ــت عليه ــي قام ــس الت ــزات واألس املرَتَك
ــاء  ــة وجودهــا يف البن التــي بنــى عليهــا املؤســس أمهي
االجتامعــي، إضافــة إىل املحافظــة عــىل أمــن الوطــن، 
قــام  التــي  والثقافيــة  الدينيــة  باهُلِويــة  وااللتــزام 
عليهــا الوطــن، واملحافظــة عــىل مكَتَســباته وثرواتــه، 
ــن  ــة م ــس، والتضحي ــايل والنفي ــه بالغ ــاع عن والدف
ــة،  ــة القانوني ــامت واألنظم ــزام بالتعلي ــه، وااللت أجل
ــع  ــود بالنف ــي تع ــبات الت ــرد يف املناس ــاركة الف ومش
 -  1057 ص:  2013م،  )أبوعبــاة،  الوطــن  عــىل 
1062(. يف املقابــل نجــد مهــددات الوحــدة الوطنيــة 
يف املجتمــع هــي عــدم مراعــاة بعــض األفــراد للقيــم 
بعــض  املجتمــع، وإقــدام  الســائدة يف  والعــادات 
األفــراد عــىل أعــامل ختريــب املرافــق العامــة، وهــو مــا 
يــؤدي إىل انتشــار اجلرائــم بأنواعهــا املختلفــة، وأيًضــا 
اســتغال الســلطة والنفــوذ يف مماَرســة بعــض األعــامل 
ــاواة  ــق املس ــدم حتقي ــؤدي إىل ع ــا ي ــو م ــلبية، وه الس
يف الُفــَرص، واحلقــوق والواجبــات، واإلحســاس 
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بالظلــم والتهميــش، إضافــًة إىل اخلطــر املتمثِّــل يف 
ــراد  ــن أف ــي ب ــي والطائف ــي واملناطق ــب القب التعص
دات الوحــدة الوطنيــة  املجتمــع الــذي ُيَعــدُّ مــن ُمَهــدِّ
ــا  ــدت لن ــد أكِّ ــلويل، 2013م، ص: 1647(، وق )الس
ــاظ  ــن، واحلف ــة بالوط اء رضورة العناي ــرَّ ــة الَغ الرشيع
ــْم َأِن  ــا َعَلْيِه ــا َكَتْبَن ــْو َأنَّ ــاىل: ﴿َوَل ــه تع ــه يف قول علي
ــوُه  ــا َفَعُل ــْم َم ــْن ِدَياِرُك ــُكْم َأِو اْخُرُجــوا ِم ــوا َأْنُفَس اْقُتُل
إاِلَّ َقِليــلٌ ِمْنُهــْم﴾، )النســاء: 66(، فاالنتــامء إىل الوطن 
وحبــه غريــزة فطريــة متأصلــة يف النفــوس، كــام  قــال 
ــا ﴾  ــاَس َعَلْيَه ــَر النَّ ــي َفَط تِ ِ الَّ ــَرَت اهللَّ ــاىل: ﴿  ِفْط تع
)الــروم: 30(. ويــرى الباحــث أن حمبــة الوطــن حالــة 
ــا  ــة، لكوهن ــوس البرشي ــا النف ــت عليه ــة تطبع طبيع
ــا،  ــان عليه ــل اإلنس ــي ُجبِ ــة الت ــور الفطري ــن األم م
وخصوصــا شــعور اإلنســان باحلنــن الصــادق لوطنــه 
ــم  ــر. فتعالي ــكاٍن آخ ــادره إىل م ــا ُيغ ــد عندم وبالتحدي
ديننــا اإلســامي احلنيــف حُتــث اإلنســان عــىل حــب 
ــح  ــا ص ــك م ــىل ذل ــٍل ع ــري دلي ــل خ ــن؛ ولع الوط
ــن  ــا روي ع ــلم وم ــه وس ــىل اهلل علي ــي ص ــن النب ع
ــال  ــال: ق ــه ق ــام أن ــاٍس ريض اهلل عنه ــن عب ــد اهلل ب عب
رســول اهلل صــىل اهلل عليــه وســلم: )مــا أطيبــِك مــن 
، ولــوال أن قومــي أخرجــوين منــِك  ــِك إيلَّ بلــد، وأحبَّ
مــا ســكنُت غــريِك( )رواه التمــذي، يف احلديــث 
ــر  ــرى الباحــث أن اإلنســان يتأّث ــم 3926(. كــام ي رق
ــد فيهــا، ونشــأ عــىل تراهبــا، وعــاش  ــة التــي ول بالبيئ
ــات  ــه  املؤسس ــا تقدم ــق م ــن طري ــا، ع ــن خرياهت م
املجتمعيــة والتبويــة للمجتمــع كالبيــت، واملدرســة، 

واملســجد، والنــادي، ومــكان العمــل، وعــرب وســائل 
ــاة  ــون حي ــىل أن تك ــل ع ــة ، والعم ــام املختلف اإلع
الشــاب بخاصــة واملجتمــع بعامــة كريمــًة، وال ُيمكــن 
ــات  ــن فئ ــة م ــدرك كل فئ ــا ت ــك إال عندم ــق ذل حتقي
الشــباب مــا عليهــا مــن الواجبــات ، واإلســهام 
اإلجيــايب يف كل مــا مــن شــأنه خدمــة الوطــن ورفعتــه، 
ســواٌء كان ذلــك اإلســهام قوليــًا أو عمليــًا أو فكريــًا، 
ويف أي جمــاٍل أو ميــدان؛ ألن ذلــك يعــود بالنفــع 
واالجتامعــي؛  الفــردي  املســتوى  عــىل  والفائــدة 
ــه اإلخــال  وذلــك للتصــّدي لــكل أمــر يتتــب علي
ــك  ــىل ذل ــة ع ــن األمثل ــن وم ــامة الوط ــن وس بأم
ــدى  ــلبية ل ــلوكية الس ــات الس ــر املخالف ــض مظاه بع
ــت  ــي حت ــوم الوطن ــاالت الي ــراح احتف ــباب يف أف الش

ــبة.   ــك املناس ــة تل ذريع
ــة  ــه باهلوي اجلــزء اخلامــس: اليــوم الوطنــي وعالقت

ــة: الوطني
ــن  ــتمرة ب ــة مس ــة تعليمي ــة تفاعلي ــة عملي املواطن
الفــرد واملجتمــع مــن جهــة، وبــن املواطــن واألنظمــة 
السياســية واالجتامعيــة والثقافيــة التــي يعيــش يف 
َكَنفهــا مــن جهــة أخــرى، واملواَطنــة ذات أبعــاد 
معرفيــة وِقَيميــة وســلوكية وعاطفيــة، وتســتند إىل 
ــكل  ــي، وتش ــام املجتمع ــن النظ ــرد ضم ــاركة الف مش
الوطنيــة  الشــخصية  إلجيــاد  االجتامعيــة  ْحمــة  اللُّ
وخلقهــا، وتعزيــز االنتــامء الوطنــي؛ لتشــكيل اهلويــة، 
والشــعور باالفتخــار بالوطــن، وااللتفــاف حــول 
قيادتــه، إن قيــم املواطنــة تشــكل البنيــة التحتيــة 
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مظلــة  حتــت  والعقائديــة  والثقافيــة  االجتامعيــة 
ــخصية  ــكل الش ــة؛ لتش ــاعر الوجداني ــة واملش العاطف
األول يف  الدفــاع  َخــط  هــي  واملواطنــة  الوطنيــة، 
مواجهــة التفــكك االجتامعــي وعــدم االنضبــاط 
االجتامعــي )البداينــة، 2012م(، فاهلويــة الوطنيــة 
ــر  ــي، وتؤث ــيايس واالجتامع ــل الس ــط العم ــم بنم هتت
ــن، 2013م  ــمية )احلس ــة الرس ــا الرئيس ــىل القضاي ع
(، ويتتبــط اليــوم الوطنــي بــكلٍّ مــن الوطنيــة، 
واهلويــة الوطنيــة، وباالنتــامء، والــوالء، والتفاخــر 
باإلنجــازات الوطنيــة، والتباهــي هبــا، والتمســك 
ــا  ــم عاقته ــراد حْيُك ــل األف ــن ِقَب ــة م ــة الوطني باهلوي
باألصــول واملناطقيــة واملواطنــة، وربطــت اهلويــة 
والواجبــات،  وباحلقــوق  باإلصــاح،  الوطنيــة 
ــا  ــع؛ ألهن ــا للمجتم ــة ِحْصًن ــة الوطني ــون اهلوي وتك
ســلوك وممارســة وإحســاس، وقــد حتــدد هويــة 
الشــخص باالســم وامليــاد، ومــكان امليــاد، ومــكان 
ــة  ــرية التارخيي ــتند إىل الذخ ــعور يس ــي ش ــل، وه العم
والثقافيــة للمجتمــع )البداينــة، 2012م(، فقــد أشــار 
معهــد البحريــن للتنميــة السياســية يف عــام )2013م( 
ــاألرض  ــط ب ــا ترتب ــم علي ــة قي ــامء والوطني إىل أن االنت
ــادة  ــا ع ــا؛ ألهن ــة إليه ــرد يف حاج ــن، وكل ف والوط
مــا تكــون مصــدًرا لارتيــاح النفــي، وللفخــر 
ــا،  ــم العلي ــذه القي ــة هل ــن يف حاج ــزاز، والوط واالعت
ــور،  ــة والتط ــرك للنهض ــو املح ــامء ه ــايل فاالنت وبالت
والبــذل، واملزيــد مــن العطــاء )احلســن، 2013م، 
ــًا  ــر الباحــث مــن الصعــب علمي ص: 52(. ويف تقدي

ــة ومســألة  ــة اهلوي يف هــذا البحــث الفصــل بــن قضي
املصاحبــة  الســلبية  الســلوكية  املظاهــر  بعــض 
لاحتفــاالت باليــوم الوطنــي؛ بســبب التأثــري املتبــادل 
ــة  ــدد اهلوي ــا حي ــرى، ألن م ــىل األخ ــرة ع ــكل ظاه ل
الوطنيــة لــدى الشــاب كقيمــة تؤكــد لنــا فعــًا قيمــة 
ــًا  ــًا وتارخيي ــًا وثقافي االنتــامء إىل الوطــن انتــامء حضاري
وسياســيًا ، وقضيــة اهلويــة الوطنيــة يصعــب التعاطــي 
ــكانية ؛وألن  ــة الس ــع التكيب ــن واق ــزل ع ــا بمع معه
غــرس القيــم يف نفــوس الشــباب الناشــئة يعتــرب مــن 
أهــم العوامــل الداعمــة لتعزيــز اإلحســاس باالنتــامء 

ــه.  ــة علي ــن واملحافظ للوط
املطلــب الرابــع: اخللفيــة النظريــة ملظاهــر الســلوك 

الشــبايب  
يعتــرب الشــباب الســعودي الثــروة احلقيقيــة للوطن 
ــل يف كل  ــتثامر األمث ــد االس ــتقبًا ويع ــارضًا ومس ح
ــكرية  ــية والعس ــة والسياس ــاة االجتامعي ــاالت احلي جم
ــع  ــي ال يتس ــاالت الت ــن املج ــريًا م ــة وكث واالقتصادي
الوقــت حلرصهــا. فعــدٌد مــن الباحثــن: )البــاز، 
اهلل،  وجــاب  ومحــدان  2002م؛  ليلــه،  1422هـــ؛ 
1427هـــ( يــرون أن هنــاك ثاثــة اجتاهــات يف حتديــد 
ــرى أن الشــباب  مفهــوم الشــباب، فاالجتــاه األول:  ي
ــن،  ــة  حمــددة ، وهــم دون ســن العرشي ــة عمري مرحل
وهنــاك مــن حيــدد هــذه الرشحيــة بصــورة أكثــر 
ــة  ــن اخلامس ــون ب ــن يقع ــم م ــب إىل أهن ــة، فيذه دق
ــد  ــد احل ــا يمت ــن، وأحياًن ــة والعرشي ــرشة واخلامس ع
ــاين:  ــاه الث ــر، واالجت ــن العم ــن م ــى الثاث ــري حت األخ
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تتميــز  الفــرد،  الشــباب حالــة يمــر هبــا  أن  يــرى 
ــم،  ــىل التعلي ــدرة ع ــط بالق ــاط، وترتب ــة والنش باحليوي
ومرونــة العاقــات اإلنســانية، وحتمــل املســؤولية، 
واالجتــاه الثالــث: يركــز عــىل اكتــامل النمــو العضــوي 
ــان،  ــم اإلنس ــية جلس ــات األساس ــي للمكون والوظيف
ســواًء أكانــت عضويــة داخليــة، أم خارجيــة. إن مظاهــر 
الســلوك  Behavioral forms حالــة مــن التفاعــل بــن 
ــي  ــه”, وه ــي: “بيئت ــه االجتامع ــي وحميط ــن احل الكائ
ــن  ــل م ــب”, حيُص ــم: “مكتس ــلوك ُمتعلَّ ــا س يف أغلبه
خــال املاحظــة والتعليــم والتدريــب، ونحــن نتعلــم 
الســلوكيات البســيطة منهــا واملعقــدة، وكلــام ُأتِيــح هلــذا 
ــا ومقبــواًل كان هــذا  الســلوك أن يكــون  منضبًطــا وظيفيًّ
لــه إىل  ــا، وإننــا بفعــل تكــراره املســتمر ُنَحوِّ ــم إجيابيًّ التعلُّ
ســلوك ُمربَمــج َسعاَن مــا يتحــول إىل “عادة ســلوكية” 
ــات،  ــة )عربي ــهولة وتلقائي ــر وس ــا بي ــؤدي غرَضه ت
2007م، ص: 193 - 195(، فاألنــامط الســلوكية التــي 
ــه  ــباع حاجات ــدم إش ــة ع ــي نتيج ــاب ه ــها الش يامرس
ــاه،  ــذب االنتب ــعي جل ــول، والس ــامء، والقب ــن االنت م
ــرف  ــا للع ــون خمالًف ــذي يك ــام ال ــوء إىل االنتق واللج
ــة  ــة والعقائدي ــات الديني ــة، واالجتاه ــم املجتمعي والقي
ــف  ــلوك العني ــري، 2007 م، ص: 197(؛ ألن الس )بش
ــض،  ــرب، والَع ــن، كال ــاق األذى باآلخري ــو إحل ه
ــد أو  ــري، والتهدي ــة، والتحق ــياءأو اإلهان ــي األش وَرْم
ــب  ــىل ختري ــل ع ــامء أو أن يعم ــاق األس ــتم، وإط الش
ــرون،  ــب وآخ ــو طال ــم )أب ــن وممتلكاهت أدوات اآلخري
2004م، ص: 87(. إن أســباب حــدوث الســلوك غــري 

املقبــول نتيجــة أخطــاء يف التنشــئة االجتامعيــة  لــألسة، 
ووســائل  املجتمــع  وأفــراد  والرفــاق،  واجلــريان، 
اإلعــام، وثقافــة املجتمــع وِقَيمــه )العبــادي، 2005م؛ 
يعــود  وقــد   ،)199  -  197 2007م، ص:  وبشــري، 
الســبب يف ممارســة العنــف لــدى الشــباب يف احتفــاالت 
اليــوم الوطنــي إىل  تداخــل كثــري مــن العوامــل التــي قد 
ترجــع إىل الشــاب نفســه، أو أستــه، أو جمتمعــه أو حتى 
إىل النظــام الضبطــي الرســمي، كالتعــرض خلربة ســابقة 
ســيئة، أو الَكْبــت املســتمر لبعــض الشــباب، أو التقليــد، 
ــى  ــاط، أو حت ــل واإلحب ــص، أو الفش ــعور بالنق أو الش
تشــجيع األسة عــىل الُعــْدوان )أبــو طالــب وآخــرون، 
2004م، ص: 88(. ويف هــذا البحــث َيْقِصــد الباحــث 
بمظاهــر الســلوك الشــبايب: كلَّ مــا يتمثــل يف املامرســات 
واألعــراف  والعــادات  للِقَيــم  املخالِفــة  الســلوكية 
ــر  ــة، واملظاه ــكات العام ــث باملمتل ــة، كالعب املجتمعي
الســلوكية غــري األخاقيــة، واملخالفــات القانونيــة، 
وكذلــك املخالفــات املروريــة، ومجيــع الســلوكيات 
املناِفيــة لــآداب العامــة املصاِحبــة لاحتفــاالت باليــوم 
الوطنــي الســعودي، وهــؤالء الشــباب هــم الذيــن 
ــاء  ــلوكياهتم يف أثن ــة س ــم، وماحظ ــت مقابلته حصل

ــث.  ــذا البح ــراء ه إج
ــو  ــامل نم ــة اكت ــي مرحل ــباب “ Youth” ه والش
ــية  ــات األساس ــي للمكون ــوي والوظيف ــاء العض البن
ــة، أم  ــة داخلي ــت عضوي ــواء أكان ــاب، س ــم الش جلس
خارجيــة )زيــدان، 1431هـــ، ص: 7(. ويــرى علــامء 
االجتــامع أن حتديــد مرحلــة الشــباب يبــدأ يف حماولــة 
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املجتمــع لتأهيــل الشــاب الحتــال مكانــة اجتامعيــة، 
وممارســة دوره يف مســرية البناء والتنميــة، وتنتهي حينام 
ــة  ــة، وممارس ــذه املكان ــال ه ــن احت ــرد م ــن الف يتمك
ــباب  ــة الش ــة مرحل ــويل الدول ــه، وت ــوط ب ــدور املن ال
ــؤولية،  ــداد للمس ــب، واإلع ــرية، كالتدري ــة كب أمهي
ــا  ــا اجتامعيًّ ــىل تنميته ــدرة ع ــاء، والق ــل األعب وحتم
ــد، 2012 م، ص: 7 - 8(، إال  ــا )عبداحلمي واقتصاديًّ
أن الشــباب هــم تلــك الفئــة العمريــة التــي متتــد مــن 
15 ســنة إىل 29 ســنة، وتتســم بعــدد مــن اخلصائــص 
والســامت البيولوجيــة والنفســية واالجتامعيــة، وحتــدد 
بدايــة مرحلــة الشــباب وهنايتهــا عــىل أســاس طبيعــة 
ــي  ــة الت ــة والثقافي ــة واالقتصادي ــاع االجتامعي األوض
يمــر هبــا املجتمع )الشــهري، 1433 هـــ، ص: 312 - 
313(، ويف هــذا البحــث حتــددت مرحلــة الشــباب يف 
الفئــة العمريــة الواقعــة مــا بــن 17 ســنة إىل 45 ســنة، 
والتــي هلــا ارتبــاط وثيق بمامرســة أنشــطة الســلوكيات 
ــت  ــن حصل ــم الذي ــا، وه ــض مظاهره ــة وبع املخالف
مقابلتهــم، وماحظــة ســلوكياهتم يف أثنــاء إجــراء 

هــذا البحــث. 
املطلــب اخلامــس: خصائص ومشــكالت الشــباب 

لسلوكية:  ا
يف الواقــع مل يتنــاول موضــوع البحــث مظاهــر 
ــاالت  ــة لاحتف ــلبي املصاِحب ــبايب الس ــلوك الش الس
باليــوم الوطنــي بحــوٌث علميــٌة عــىل املســتوى املحــي 
ــه شــبه معدومــة؛  ــى العاملــي، واإلســهامات في أو حت
ــات  ــم املجتمع ــرق تنظي ــود إىل ط ــد يع ــك ق ألن ذل

ــة،  ــر ضبطي ــون أكث ــد تك ــاليب ق ــم بأس الحتفاالهت
ــزوغ  ــن يف ب ــص تكُم ــن اخلصائ ــة م ــباب مجل وللش
ظاهــرة اجلنــس، ومــا يتتــب عــىل ذلــك مــن حاجات 
ــي،  ــج العق ــامل النض ــم اكت ــاوف، ث ــيس وخم وأحاس
وظهــور قدراهتــم ومهاراهتــم احلياتيــة، وتغــري االنتــامء 
ــة إىل مجاعــة الراشــدين، وكذلــك  مــن مجاعــة الطفول
الــذات  بــن  والتناقــض  املَِزاجيــة،  احلالــة  تغــري 
ــتقرار،  ــدم االس ــؤدي إىل ع ــي ت ــة الت ــة والواقعي املَِثالي
ــة  ــاليب التقليدي ــن األس ــات ب ــور الرصاع ــم ظه ث
واجلديــدة للحيــاة االجتامعيــة، وبــروز الثقافــات 
ــم  ــا لقي ــا رصحًي ًي دِّ ــد حَتَ ــي تع ــة الت ــة التقليدي الفرعي
املجتمــع ومعايريه )الشــهري، 1433هـــ، ص: 314-
ــتثامرية  ــة االس ــن الناحي ــباب م ــايل فالش 315(، وبالت
واالقتصاديــة هــم ســند األمــة، وثروهتــا، ومســتقبلها، 
ــَز  ــّدون رم ــاع ُيَع ــة والدف ــوة واحلامي ــة الق ــن ناحي وم
ــة قيمــة  ــة، ومــن ناحي ــة والطاق ــال احليوي القــوة، ومث
الشــباب فهــم أغــىل ثــروة وقيمــة يف حيــاة املجتمــع، 
ــاىل  ــر اهلل تع ــد ذك ــن فق ــدة والدي ــة العقي ــن ناحي وم
الشــباب يف ســورة الكهــف: اآليتــن: )10، 13(، 
ــا  َن ــُة إىَِل اْلَكْهــِف َفَقاُلــوا َربَّ قــال تعــاىل: }إِْذ َأَوى اْلِفْتَي
ــا َرَشــدًا،  ــْن َأْمِرَن ــا ِم ــْئ َلَن ــًة َوَهيِّ ــَك َرمْحَ ــْن َلُدْن آتنــا ِم
الكهــف:10{، ثــم قــال: }َنْحــُن َنُقــصُّ َعَلْيــَك 
ِــْم َوِزْدَناُهــْم  ــْم ِفْتَيــٌة آَمُنــوا بَِرهبِّ ُ ــقِّ إهِنَّ َنَبَأُهــْم بِاحْلَ
ــباب  ــكات الش ــد مش ــف:13{.  وتع ــدًى، الكه ُه
ــانية،  ــات اإلنس ــا املجتمع ــاين منه ــة تع ــرة عاملي ظاه
كــام أهنــا تشــكل مصــدَر قلــق لــدى املســؤولن، 
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ــا  ــد مهوًم ــا نج ــرًيا م ــن، فكث ــامم الباحث ــَع اهت وموض
مشــتكًة بــن الشــباب، وإن اختلفــت طــرق تربيتهــم 
وانتامءاهتــم، فإهنــا نابعــة مــن املرحلــة ذاهتــا التــي إذا 
ــتطيع  ــك- نس ــا- بذل ــا فإنن ــا وظروفه ــا طبيعته فهمن
ــآزق، ويف تصنيــف  ــرًيا مــن امل ــب الشــباب كث أن نجنِّ
مشــكات الشــباب، مــن الباحثــن َمــْن يصنفهــا 
ــكات  ــباب، كمش ــية للش ــات األساس ــب احلاج حس
اهُلِويــة، واالغــتاب، والعمــل، والبطالــة )الشــهري، 
ــكات  ــك املش 1433هـــ، ص: 316–321(، وكذل
التــي تتصــل بفقــدان الشــعور باملســتقبل، ومشــكات 
االجتامعيــة،  باملكانــة  التمتــع  بعــدم  تتصــل 
ــه  ــام يتج ــة، ك ــة الديني ــل باملامرس ــكات تتص ومش
بعــض الباحثــن، وخيتلــف الباحثــون يف تصنيــف 
ــاط  ــف، واألوس ــة، واملواق ــب البيئ ــكات حس املش
التــي تظهــر فيهــا، وذلــك كأن تصنــف املشــاكل 
ــاة  ــل باحلي ــكات تتص ــة، ومش ــاة األسي ــا للحي طبًق
الشــاب  بعاقــة  تتصــل  ومشــكات  املدرســية، 
ومشــكات  فراغــه،  وبأوقــات  ورفاقــه،  بأقرانــه 
تتصــل باحليــاة اجلامعيــة، أو بحيــاة العمــل والوظيفــة، 
ــب  ــو، أو اجلوان ــية للنم ــر األساس ــب املظاه أو حس
اإلنســانية، وحســب هــذا  للشــخصية  األساســية 
التصنيــف، فــإن مشــكات الشــباب تصنَّــف إىل 
انفعاليــة  ومشــاكل  وصحيــة،  جســمية،  مشــاكَل 
ــامة،  ــة )س ــة، واجتامعي ــاكل ُخُلقي ــة، ومش ومزاجي
لتعــدد  ونتيجــة  املعــارص،  عاملنــا  ويف  2002م(، 
الثقافــات وتنوعهــا، فــإن الشــباب الســعودي يواجــه 

ــباب  ــن الش ــاًم م ــرب حج ــدًدا، وأك ــر ع ــكات أكث مش
يف األمــس، وهــذا ناتــج عــن مشــكات العــرص 
ــراغ،  ــت الف ــادة وق ــة، وزي ــن بطال ــه، م ــذي نعيش ال
وتقلبــات اجتامعيــة واقتصاديــة، وهــذه العوامــل قــد 
ــم  ــباب، وتطلعاهت ــاة الش ــلبية يف حي ــاًرا س ــتك آث ت
ــرى  ــاعايت، 2010م(. وي ــى والس ــتقبلية )املصطف املس
ــا  ــن قضاي ــل ع ــباب ال تنفص ــا الش ــث أن قضاي الباح
املجتمــع، وعــن مــدى كفاءة النظــم االجتامعيــة يف أداء 
وظائفهــا، وإن أي خلــل يف أداء نظــام اجتامعــي معن، 
ــق  ــام، أو النََّس ــة، أو اإلع ــًا- أو التبي كاألسة- مث
االقتصــادي، فــإن نتائــج ذلــك ســتظهر  -بــا شــك- 
ــح،  ــة الرشائ ــتؤثر يف بقي ــام س ــة، ك ــذه  الرشحي ــىل ه ع
ــا هــي الرشحيــة القابلــة  ولكــن رشحيــة الشــباب حاليًّ
للتأثــري، املتفاعلــة برعــة مــع كل تغــريات اجتامعيــة 
ــلبيات أداء كل  ــن س ــررة م ــي املت ــل ه ــة، ب وثقافي
ــل  ــن ِقَب ــامم م ــب االهت ــك جي ــي؛ لذل ــام اجتامع نظ
واضعــي ُخَطــط املجتمــع التنمويــة باســتثامر الشــباب 
ــث  ــه؛ حي ــاء قاعدت ــتقبي، وبن ــاء املس ــيس البن يف تأس
ــة،  ــامة، 2002م؛ ليل ــن )س ــن الباحث ــدد م ــرى ع ي
2002م؛ والشــهري ، 1433هـــ( أن فئــة الشــباب 
العــريب بالتحديــد يعيــش يف مأزق مــا يســمى بالتغيري، 
فــام حييــط هبــم مــن منــاخ اجتامعــي تســود فيــه بعــض 
ــة،  ــري األخاقي ــم غ ــة بالقي ــلبية املرتبط ــر الس الظواه
والتناقــض الثقــايف، والفــوىض االقتصاديــة، والفقــر، 
ــلط،  ــتغال، والتس ــر االس ــاد اإلداري، ومظاه والفس
ــد  ــال العدي ــن خ ــث م ــد الباح ــراف. ويؤك واالنح
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مــن  كثــريًا  أن  اإلخباريــن  مــع  املقابــات  مــن 
ــدي  ــة، كالتع ــبابية الطائش ــلوكية الش ــات الس املخالف
عــىل حريــات اآلخريــن، وحماولــة إيذائهــم، والتعــدي 
ــرة  عــىل املرافــق، وعــدم احــتام أنظمــة املــرور، وكث
ــلوكي  ــض الس ــد التناق ــات، تؤك ــوادث واإلصاب احل
ــن  ــربون ع ــم يع ــن أهن ــف معتقدي ــرح والعن ــن الف ب
حبهــم ووالئهــم للوطــن، عكــس إظهــار حــب 
الوطــن بصورتــه احلقيقيــة دون اإلرضار وااللتــزام 

ــال.  ــامت لاحتف ــة والتعلي باألنظم

املبحث الثالث: اإلجراءات املنهجية للبحث
ــاع  ــة باتب ــة الكيفي ــد الطريق ــايل اعتم ــث احل البح
الطريقــة  بأســلوب  االسوســيوأنثربولوجي  املنهــج 
ــة  ــبته لدراس ــث مناس ــذي رأى الباح ــة ال اإلثنوجرافي
مظاهــر الســلوك الشــبايب الــذي حيــدث بأفــراح 
االحتفــاالت باليــوم الوطنــي الســعودي. فعــدد مــن 
 (Miles & Huberman, 1999 أمثــال  الباحثــن 
و ؛Atkinson et al., 2001 ؛ Brewer, 2000 ؛ 

هــذا  اســتخدام  أن  يــرون   Angrosino, 2008 )

ــا يف  ــة م ــع أو مجاع ــم جمتم ــلوب لفه ــو أس ــج  ه املنه
احليــاة اليوميــة لدراســة الســلوك يف الوضــع الطبيعــي، 
الــذي مــن خصائصــه الوصــف والتحليــل باســتخدام 
ــداول ،  ــام واجل ــن األرق ــا ع ــارة ِعَوًض ــة والعب الكلم
ع  إلنــه يســاعد الباحثــن يف كشــف الســلوك غــري املتَوقَّ
ــاركات  ــاَهدات واملش ــىل املش ــامد ع ــتور باالعت أو املس
ــتقة  ــت مش ــث ليس ــئلة البح ــث ؛ فأس ــع البح ملجتم

ــة  ــل الدراس ــب إىل حق ــل يذه ــث ب ــة الباح ــن رؤي م
بمعرفــة كاملــة تنَصــبُّ عــىل ُمعاَيشــة املجتمــع ؛ لنقــل 

ــريه.  ــه وتفس ــاهد لوصف ــا يش م
البحــث  وأهــداف  طبيعــة  مــن  وانطاًقــا 
مل  الباحــث  وأن  الســيام  الوصفيــة،  االستكشــافية 
ــبايب  ــلوك الش ــر الس ــة بمظاه ــة كافي ــىل دراي ــن ع يك
عنــه  واملعلومــات  الوطنــي  اليــوم  احتفــاالت  يف 
ــام  ــار الع ــدد اإلط ــم حت ــود قوائ ــدم وج ــة، وع قليل
البيانــات،  أو  كالســجات،  املبحــوث  للمجتمــع 
وأســامء  الظاهــرة  ترصــد  التــي  اإلحصــاءات  أو 
اإلخباريــن. لذلــك تــم حتديــد إطــار جمتمــع الدراســة 
مظاهــر  لبعــَض  املــامرس  الســعودي  بالشــباب 
الســلوك يف أفــراح االحتفــاالت باليــوم الوطنــي، 
ــن » 1437  ــوام م ــاض لألع ــة الري ــُكُنون مدين ويس
ــم  إىل 1439هـــ«، بوصفهــم جمتمًعــا صغــرًيا. وهنا َقسَّ
ــُد  ــع ُيتواَج ــة مواق ــث إىل مخس ــَع البح ــث جمتم الباح
ــن  ــاب م ــع ط ــة م ــرشق: )مقابل ــباب، كال ــا الش فيه
ــع  ــة م ــرب: )مقابل ــة(، والغ ــد األمني ــك فه ــة املل كلي
ــال  ــادي اهل ــتكن يف ن ــباب املش ــن الش ــاء م أعض
ــن  ــاب م ــع ط ــة م ــط: )مقابل ــعودي(، والوس الس
كليــة االتصــاالت بحــي صــاح الديــن(، واجلنــوب: 
ــص  ــز الفح ــاِدي مرك ــن مرت ــباب م ــع ش ــة م )مقابل
الــدوري(، والشــامل: )مقابلــة مــع طــاب مــن 
ــذا  ــامية(. ه ــعود اإلس ــن س ــد ب ــام حمم ــة اإلم جامع
ــع  ــار جمتم ــاط إط ــح ارتب ــرض توضي ــم لغ ــراء ت اإلج
َبــع وذلــك بالتحديد  البحــث وفقــًا ألســلوب املنهــج امُلتَّ
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الســليم ؛ لكــي يتضمــن أكــرب قــدر ممكــن مــن الشــباب 
ــإن  ــذا ف ــي؛ وهل ــوم الوطن ــاالت الي ــاركن باحتف املش
ــا- قــد متيــز بتحديــد حــدوده  جمتمــع البحــث- إجرائيًّ
اجلغرافيــة، والزمنيــة، والبرشيــة التــي جعلــت الباحــث 
ــة  ــىل العين ــدًا ع ــه، معتم ــة بمفردات ــة كامل ــىل دراي ع
الَعْمِديــة »القصديــة« ؛ نظــرًا الرتباطهــا بالعينــات غــري 
االحتامليــة التــي ال ُيلَجــأ إليهــا الباحــث إال عنــد عــدم 
ــت  ــد مجع ــة. وق ــات االحتاملي ــات العين ب ــامل متطلَّ اكت
ــطة  ــا بواس ــا )60( إخباريًّ ــغ قوامه ــة بل ــات لعين البيان
أداة املقابلــة طبقــًا للتقســيامت الســابقة ملجتمــع البحــث 
ــا مــن كل موقــع، وأجريت  وذلــك بواقــع )12( إخباريًّ
Semi-structured-  املنظمــة شــبه  املقابــات  هلــم 
interviews التــي تعــدُّ األداة األساســية والتــي تتميــز 

ــات  ــىل معلوم ــول ع ــف واحلص ــدم التكل ــة وع باملرون

ــث  ــن الباح ــايب ب ــل اإلجي ــال التفاع ــن خ ــة م حديث
واإلخباريــن )مقابلــة مفتوحــة احلديــث(. وقــد اختــذ 
تســجيل املقابلــة عدَة أشــكال، منهــا: التســجيل الِكَتايب 
ــب  ــع طل ــي Digital recording، م ــجيل الرقم والتس
ــاء  ــا، واالكتف ــامئهم مطلًق ــر أس ــدم ذك ــن ع اإلخباري
ــة أو  ــم العائل ــم، واس ــن االس ــرف األول م ــط باحل فق
القبيلــة التــي عــىل أساســها جــرى حتليــل النتائــج، كــام 
يتضــح مــن بيانــات اجلــدول رقــم )1( التــايل: والــذي 
ــم  ــرت مقابلته ــن ج ــن الذي ــامء اإلخباري ــح أس يوض

ــم(1): وألقاهَب
كذلــك تــم اســتخدام أداة املاحظــة باملشــاركة 
مــن  يتضــح  كــام   Participation observation

بيانــات اجلــداول )2 و3( يف املبحــث اخلــاص 
(1( . نظراً للمعايير األخالقية فقد فضل المبحوثون وضع الحرف األول من أسمائهم، ثم اسم العائلة 

أو القبيلة،  بوصفه رمًزا للمبحوث المشاِرك في احتفاالت اليوم الوطني

الحرف األول من األسم الرقم
وأسم العائلة أو القبيلة

الحرف األول من األسم الرقم
وأسم العائلة أو القبيلة

الحرف األول من األسم وأسم الرقم
العائلة أو القبيلة

خ . الشيباني 41ع. الشويعي 21ن . المويس 1
ت . القحطاني 42أ . العقيل 22إ . النمر 2
ح. الثميري 43ع . الخثعمي 23أ . العامري3
خ . السبيعي 44ع . الشهري 24ح. آل شبيب4
خ . قحل 45ع . المطيري 25ب. البقمي 5
س . العجمي 46ف . الرعوجي 26خ. الزهراني 6
س . السهلي 47ف . الغلث 27ر .  المطيري 7
ع . المفافي 48ف . السبيعي 28ر . المزيرعي 8
ف . السلمي 49ف . العتيبي 29هـ . السلطان 9

جدول رقم )1):
 أسماء اإلخباريين الذين جرت مقابلتهم وألقاَبهم
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بالنتائــج، وتــم اســتخدام املذكــرات التفصيلية التي 
ن فيهــا الباحــث واملاِحظــون برفقتــه مواقــف  يــدوِّ
ــتعان  ــد اس ــاالت. وق ــاء االحتف ــة يف أثن املاحظ
ــات  ــاب الدراس ــن وط ــض املعيدي ــث ببع الباح
ــن؛  ــوا ماحظ ــًدا ليكون ــم جي ــد تدريبه ــا بع العلي
لتطبيــق بعــض أدوات مجــع البيانــات مــع مراعــاة 

ــث.  ــة للبح ــائل األخاقي ــب واملس اجلوان
ــة  ــات امليداني ــل البيان أمــا بالنســبة لطريقــة حتلي
Field data analysis ، فقــد اختــذت أســلوبن، 

المالحظــة بيانــات  حتليــل  األول:  األســلوب 
مــدى  حســب    Observation data analysis

تكرارهــا ، كــام يظهــر مــن تنظيمهــا وحتليلهــا 
ضمــن نتائــج البحــث. األســلوب الثــاين: طريقــة 
  Interview data analysis حتليــل بيانــات املقابلــة
وفقــًا للخطــوات التــي اســتعملها »كروســيل« 

)Creswell, 2005( يف حتليــل املقابــات، وقــد 
اإلخباريــن  مــع  ا  شــفهيًّ املقابــات  أجريــت 
ــدة  ــي مل ــويت الرقم ــجيل الص ــتخدام التس ــم اس وت
ــا  ــز هل ــاري يرم ــع إخب ــة م ــة، وكل مقابل مفتوح
برمــز خــاص، وهــو »احلــرف األول مــن االســم، 
عــددي«،  ورقــم  القبيلــة،  أو  العائلــة  ولقــب 
واســتمر احلــال هبــذه الطريقــة مــن املقابلــة األوىل 
ــم  ــابق رق ــدول الس ــر اجل ــتن )انظ ــة الس إىل املقابل
1( ، كذلــك التحويــل مــن التســجيل الصــويت 
ــي  الرقمــي Digital recording إىل النَّْســخ اخَلطِّ
 Transcription ى بالكتابــة اليدويــة التــي ُتَســمَّ
ل التســجيل  ــوَّ بعــد كل مقابلــة مبــارشًة، بحيــث حُيَ
إىل نصــوص مكتوبــة، وبالطريقــة نفســها، مــن 
الرقــم 1 إىل 60، مــع التأكــد مــن صحتــه وســامة 
ــة  ــراءة النهائي ــد الق ــك عن ــة إىل ذل ــم، إضاف التنظي

م . القرني 50ف . البقمي 30س . السبيعي 10
ت . المطيري 51م . السالمة 31ص . العتيبي 11
ر . العتيبي 52م . العتيبي32ع . البقمي 12
س . المرعول 53م . العنزي 33ع . الشمري 13
م . الدوسري 54م . القحطاني 34ع . األزري 14
م . بن كدم 55ن . العتيبي 35ع . الدوسري 15
ف. الحارثي 56م . الماضي 36ع . الزغيبي 16
ن . الماجد 57ر . آل عبدالسالم 37ع . العبدهللا 17
س . الغامدي 58ن . القمي 38ع . الرطيبان 18
ع . المحارب 59ع . المنيع 39ع . العنزي 19
س . السيف60م . البقمي 40ع . العنزي 20
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ــات   ــض املوضوع ــَتخَرج بع ــوص Text ُتس للنص
Themes ، وُتعــاد صياغُتهــا علميًّــا،  وتعطــى 

ــا، ويف املرحلــة األخــرية أعــاد الباحــث  معنــى عامًّ
 Recoding ترميــز املوضوعــات العامــة وتصنيفهــا
واملوضوعــات   ،themes & its categories

بوصفهــا  للمقابلــة   Sub-categories الفرعيــة 
ــج  ــامط النتائ ــم إعــادة النظــر يف أن ــة، ث ــج ِفْعِلي نتائ
ــا  ــم جتميعه ــن ث ــاهبة وم ــات املتش ــن املوضوع ب
حتــت موضــوع واحــد؛ لكــي جتيــب عــن األســئلة 
املطروحــة كــام ســيتضح مــن عــرض النتائــج 

ــًا.  الحق

ــتها  ــج ومناقش ــرض النتائ ــع : ع ــث الراب املبح
والتوصيــات 

ــم  ــة أله ــرض خاص ــوف يع ــث س ــذا املبح ه
النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا ومــن ثــم 
مناقشــتها مــع االستشــهاد بعــرض بعــض املقاطــع 
ــن ،  ــع اإلخباري ــات م ــض املقاب ــة لبع النصوصي
ــث.  ــداف البح ــًا أله ــات وفق ــع التوصي ــم وض ث

القسم األول : خالصة أهم النتائج: 
1 - نتائج املظاهر اإلجيابية 

توصــل هــذا البحــث- مــن خــال املقابــات 
واملاحظــات  امليــدان،  يف  اإلخباريــن  مــع 
املامَرســة  الســلوكية  املظاهــر  لبعــض  املتكــررة 
ــاالت  ــرح االحتف ــاء ف ــباب يف أثن ــل الش ــن ِقَب م
باليــوم الوطنــي- إىل وجــود مظاهــر إجيابيــة لــدى 

الشــباب متثلــت يف تعزيــز ِقَيــم املواَطنــة وترســيخها 
وهــي: )املشــاركة للفــرح ، التعــاون مــع اجلهــات 
بطريقــة  العلــم  رفــع   ، باحلفــل  العاقــة  ذات 
ــوف  ــق ، الوق ــن الطري ــة األذى ع ــليمة ، إماط س
الســليم للمركبــات ، القيــادة الســليمة للمركبــات، 
ــة  ــة ، املحافظ ــات اخلاص ــاعدة ذوي االحتياج مس
عــىل القيــم األخاقيــة ، املحافظــة عــىل العبــادات ، 
الشــعور باالنتــامء و الفخــر ، التضامــن االجتامعي، 
اإلباغ عن الســلوك املنحــرف ، اإلدالء بالشــهادة، 
احــتام األنظمــة والتعليــامت ، التدخــل املبــارش مع 
رجــال األمــن يف مواجهــة املخالفــات( مــن جهــة ، 
ــاص يف  ــاع اخل ــهام القط ــرى ، إس ــة أخ ــن جه وم
احتفــاالت اليــوم الوطنــي متثــل يف:) طــرح بعــض 
ُخــول  الُعــروض ،  التخفيضــات ألصحــاب الدُّ
ــة ، ختفيــض  ــات اإلعاني املحــدودة، عمــل الدعاي
ــخ(. كــام أن  ــة يف املطاعــم ....إل ــات الغذائي الوجب
ــق الُفْلكلــور  ــة- عــن طري لاحتفــاالت االجتامعي
نفــوس   ( يف:  متثــل  وهبجــًة  سوًرا  الشــعبي- 
وخصوًصــا  فرحتهــم  عــن  للتعبــري  الشــباب 
كــام  الســن(.  وكبــار  واألطفــال،  العائــات، 
ــاالت  ــن يف احتف ــهاَم املواطن ــُج إس ــرت النتائ أظه
ــاء اإلجــازة، ومشــاركتهم يف  ــي يف أثن ــوم الوطن الي

ــاالت.  ــة لاحتف ــة واخِلْدِمي ــامل التطوعي األع
2 - نتائج املظاهر السلبية 

توصــل البحــث إىل وجــود مظاهــر ســلبية 
الفــرح  أثنــاء  يف  الشــباب  ِقَبــل  مــن  مُتــاَرس 
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يف:  متثلــت  الوطنــي  اليــوم  يف  باالحتفــاالت 
)الَعَبــث باملمتلــكات العامــــــــــة واخلاصــة 
ــات  ــض املخاَلف ــور بع ــن وظه ــبات الوط وُمْكَتس
ــًة  ــه كاف ــرش بأنامط ــة كالتح ــلوكية األخاقي الس
مــن ُمعاَكســات واالســتدراج للنســاء واألطفــال(. 
ــل البحــث أيًضــا إىل وجــود كثــرٍي مــن  وتوصَّ
ــط،  ــل: )التفحي ــة مث ــة املروري ــات لألنظم املخاَلف
دة حليــاة األفــراد والوقــوف  الرعــة اجُلُنونِيــة امُلَهــدِّ
أصــوات  ورفــع  ــرْي  السَّ وَعْرَقلــة  اخلاطــئ 
املســجات و التجمهــرو املضايقــة للــامرة وإغــاق 
ــة  ــة واهلجول ــواري املزعج ــتعامل الب ــرق واس الط
ــج  ــرت النتائ ــام أظه ــات(. ك ــوارع باملركب يف الش
ــادات  ــت يف: )املش ــة متثل ــات قانوني ــود خمالف وج
ــاَجرات  ــام وامُلش ــذوق الع ــة لل ــة املخالِف الكامي
ــتُّ  ــي ال مَتُ ــات الت ــواًل إىل امُلضاَرب ــَراك ُوُص والِع
ــدم  ــظ ع ــك ُلوِح ــة(. كذل ــي بصل ــوم الوطن إىل الي
ــه  ــي بوصف ــوم الوطن ــة الي ــباب بأمهي ــي الش وع
ــس  ــة اللب ــود خمالف ــا وج ــنويًة . وأيًض ــبًة س مناس
الرياضــة،  الســعودي متثــل يف: )لبــس  بِالــزي 
ثيــاب النــوم، اللبــس القصري.....إلــخ (. كــام 
ُوِجــَدت بعــض املخالفــات األخــرى ) كاالعتــداء 
ــد  ــْتم والتهدي ــب والش ــن والس ــال األم ــىل رج ع
ــري  ــاالت وتكس ــة والبق ــال التجاري ــات املح وسق
واإلســاءة  املطاعــم  عــىل  واهلجــوم  األبــواب 

والقوانن....إلــخ(. لألنظمــة 

3 - احللول املقرتحة 
حــات  توصــل البحــث إىل وجــود بعــض امُلقَتَ
ــداد  ــاد يف إع ــل اجل ــت رضورة العم ــي تضمن الت
ــوم  ــاالت بالي ــة لاحتف م ــن امُلنظِّ ــة والقوان األنظم
ــن  ــة م ــكات العام ــىل املمَتَل ــاظ ع ــي للحف الوطن
خــال تفعيــل دور هيئــة األمــر باملعــروف والنهــي 
عــن املنكــر لضبــط الســلوكيات الشــبابية املخالفــة 
لتلفــي مثــل هــذه الترصفــات الطائشــة يف األعــوام 

ــة. القادم

ثانيًا: حتليل وتفسري ومناقشة النتائج :

خلــص البحــث احلــايل وفقــًا ألهدافــه الرئيســة 
- وحســب نتائــج املقابــات مــع اإلخباريــن 
املتكــررة، وأســلوب  امليــدان، واملاحظــات  يف 
حتليــل املحتــوى فيــام يتعلــق بمظاهــر الســلوكيات 
الشــبابية املصاِحبــة لاحتفــاالت باليــوم الوطنــي- 
ــاالت  ــلبية يف احتف ــة وس ــر إجيابي ــود مظاه إىل وج
ــام  ــث في ــيعرضها الباح ــي س ــي الت ــوم الوطن الي

ــأيت:   ي
القســم الثــاين : املظاهــر اإلجيابيــة للســلوك 
الشــبايب يف أفــراح االحتفــال باليــوم الوطنــي: 
 )2( رقــم  اجلــدول  معطيــات  مــن  يتضــح 
ــر  ــررة للمظاه ــات املتك ــا املاحظ ــرت لن ــذي أظه ال
اإلجيابيــة لــدى الشــباب املصاحبــة ألفــراح االحتفــال 
باليــوم الوطنــي لألعــوام الثاثــة مــن 1437 إىل 
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 جدول رقم )2)
 يوضح المالحظات المتكررة للمظاهر اإليجابية لدى الشباب المصاحبة ألفراح االحتفال باليوم الوطني (1)

(2( . من إعداد الباحث لجمع المالحظات اإليجابية في جدول واحد ليسهل تحليلها وتفسيرها

المالحظات المتكرره للمظاهر اإليجابية لدى الشباب في أوقات االحتفاالت باليوم الوطني لألعوام من 1437 إلى 1439هـ

المظهر 
قـيم المظاهر المالحظة باستخدام )˅( أمام 
كل قيمة في ميدان االحتفاالت والمهرجانات 

من قبل المالحظين باليوم الوطني

1437
هـ

1438
هـ

1439
هـ

مجموع 
تكرار

المالحظات

مصدر 
المالحظة 

مواقع 
المالحظات

قيــم  1.معـــــززات 
ــة  ــة  اإليجابي المواطن
ــاء  ــباب أثن ــدى الش ل

االحتفــالت

اليـــوم . 1 احتفـــاالت  فـــي  المشـــاركة 
لوطنـــي ا

كراسي 134202271607
الجلوس

(1)
قصر 

الحكم وسط 
الرياض
 (2)

حديقة الملك 
عبدهللا
(3)

استاذ الملك 
فهد
(4)

حديقة السالم
(5)

الرياض مول
(6)

النخيل مول 
فقط لعام 
1439هـ

مداخل 104122147373التعاون مع اآلخرين في االحتفال. 2
االحتفال

رفـــع العلـــم بطريقـــة ســـليمة يـــوم . 3
االحتفـــال

موقع 132256108496
االحتفال 

فـــي . 4 الطريـــق  عـــن  األذى  إماطـــة 
االحتفـــال

المداخل 119196103418
والحدائق

يـــوم . 5 للمركبـــات  الســـليم  الوقـــوف 
االحتفـــال

مواقف 4014602191080
المركبات

المداخل 5328107188مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة. 6
والممرات

األخالقيـــة . 7 القيـــم  علـــى  المحافظـــة 
لحفـــل با

موقع 7115021721385
االحتفال 

المحافظـــة علـــى العبـــادات أوقـــات . 8
االحتفـــال

المسجد57680811312515

للمشـــاركين . 9 االجتماعـــي  التضامـــن 
بالحفـــل

المهرجان 309291207807
والمسرح

ـــوم . 10 ـــرف ي ـــلوك المنح ـــن الس ـــالغ ع اإلب
ـــال االحتف

مواقع األمن 1202739

اإلدالء بالشـــهادة ضـــد المخالفيـــن فـــي . 11
االحتفـــال

الوقوعات 0145
باألمن

ــاء . 12 ــات أثنـ ــة والتعليمـ ــرام األنظمـ احتـ
ــال االحتفـ

موقع 3902874131090
االحتفال 

التدخـــل المباشـــر مـــع رجـــال األمـــن . 13
ــال باالحتفـ

مواقع 1491134
المخالفات 

ــة الفلكلــور  2.بهجــــ
الــشـــعبــــــــــــــــي    

ــاء االحتفــالت أثنـــ

موقع 101413219053240سرور لدى الشباب فقط. 1
االحتفال 

موقع 1024201819875029سرور لدى الشباب برفقة عوائلهم . 2
االحتفال 

مسرح 816105312293098سرور أسر الشباب وأطفالهم. 3
األطفال 

ــار . 4 ــة كبـ ــباب برفقـ ــدى الشـ ــرور لـ سـ
ــن  السـ

موقع 1311630
االحتفال 



مشبب بن سعيد القحطاين: مظاهر السلوك الشبايب املصاحبة ألفراح االحتفاالت باليوم الوطين          162-123

145

ــة  ــباب برفق ــرارات سور الش ــاع تك 1439هـــ، ارتف
ــاء  ــعبي أثن ــور الش ــة الفلكل ــر هبج ــم يف مظه عوائله
ــة  ــرارات املاحظ ــوع تك ــغ جمم ــث بل ــال، حي االحتف
لذلــك )5029( ، يليهــا سور الشــباب ملفردهــم، 
بينــت  كــام   . وأطفاهلــم  الشــباب  أس  سور  ثــم 
ــة  ــم املواطن ــززات قي ــر مع ــة ملظه ــرارات املاحظ تك
ــبة  ــال بمناس ــاء االحتف ــباب أثن ــدى الش ــة ل اإلجيابي
ــة  ــة املحافظ ــرار ماحظ ــاع تك ــي، ارتف ــوم الوطن الي
عــىل العبــادات أثنــاء أوقــات االحتفــال، حيــث 
ــب  ــب حس ــا ترتي ــة ، يليه ــت )2515( ماحظ بلغ
ثــم  األخاقيــة،  القيــم  عــىل  املحافظــة  األمهيــة: 
ــات  ــليم للمركب ــوف الس ــن، والوق ــة والقوان األنظم
ــم  ــن ث ــن وم ــا، والتضام ــة هل ــن املخصص يف األماك
املشــاركة. ويفــر الباحــث وفقــًا للمعطيات الســابقة، 
أن مــن املميــزات اإلجيابيــة لاحتفــال باليــوم الوطني؛  
ــذه  ــاء ه ــباب أثن ــة للش ــة احلقيقي ــم املواطن ــيخ قي ترس
املناســبة »اليــوم الوطنــي«، وهــذه القيــم التــي أظهرها 
ــن. ــامء للوط ــز االنت ــال تعزي ــاء االحتف ــباب أثن الش

وبالرجــوع إىل نتائــج املقابلــة مــع اإلخباريــن 
يف امليــدان التــي أثبتــت أن مــن بــركات مناســبة 
االحتفــال باليــوم الوطنــي متثــل يف جمموعــة قيــم 
أبرزهــا: ) غــرس حــب الوطــن يف الناشــئة  والتعريف 
باملنجــزات التنمويــة و تعويــد الصغــار عــىل املشــاركة 
يف احتفــال اليــوم الوطنــي وغــريه واالفتخــار بــام فعله 
ــس  ــة احل ــن وتنمي ــاء الوط ــو بن ــداد نح ــاء واألج اآلب
ــة  ْحم ــز اللُّ ــريًا ، تعزي ــن ، وأخ ــدى املواط ــي ل الوطن

الوطنيــة بــن كافــة أفــراد املجتمــع(. وهــذا مــا يؤكــده 
ــلطان،  ــم 9، هـــ ) الس ــاري رق ــره اإلخب ــا ذك ــا م لن
1437هـــ( بقولــه:  » اململكــة العربيــة الســعودية 
ــام  ــه مه ــوت في ــه، وأم ــش في ــذي أعي ــدي ال ــي بل ه
ــا أحبــه، واليــوم الوطنــي بالنســبة يل  ابتعــدت عنــه أن
هــو فرحــة أعيشــها، وأعــرب عــام جيــول بخاطــري مــن 
ــوم، ويكــون ذلــك بحمــل صــورة  فرحــة يف هــذا الي
ــى  ــال: لب ــم ق ــىل رأيس، ث ــة ع ــة املرشف ــك والكعب املل
ــه  ــا في ــداد، واهلل م ــن األج ــي موط ــعودية موطن الس
مثلهــا عــىل األرض« . كــام أضــاف اإلخبــاري )رقــم 
10 ، س. الســبيعي ، 1439هـ ( بقوله: »اليوم الوطني 
ــة  ــكر احلكوم ــة، وأش ــرى وفرح ــو ِذْك ــبة يل فه بالنس
الســعودي  الشــعب  مــع  الطيبــة  مبادرهتــا  عــىل 
وخدمتهــا للديــن«،  كــام أن اإلخبــاري )رقــم 16 ، ع. 
الزعبــي ، 1438هـــ ( ذكــر: » إن اليــوم الوطني ذكرى 
لتوحيــد اململكــة العربيــة الســعودية، وإحيــاء لذكــرى 
ــا  ــراه- وأن ــب اهلل ث ــز- طي ــك عبدالعزي ــد املل املوح
هبــذا اليــوم أصطحــب زمائــي عــىل أســاس ننبســط 
ــياء  ــرف األش ــوم، ونع ــذا الي ــا هب ــن فرحتن ــرب ع ونع
ــن،  ــح املواطن ــة لصال ــا الدول ــي عملته ــدة الت اجلدي
ــا  ــي وطن ــد، نحم ــال الغ ــاء اهلل- رج ــن- إن ش فنح
مــن كل طامــع«، بينــام أضــاف اإلخبــاري )رقــم 
ــبة  ــا يف مناس ــه: »أن ــس ، 1439هـــ( بقول 1 ، ن.املوي
ــي  ــاء عمومت ــواين وأبن ــب إخ ــي أصطح ــوم الوطن الي
ــىل  ــم ع ــي أعوده ــي؛ لك ــوم الوطن ــاالت الي يف احتف
ــب  ــم ح ــزز فيه ــم، وأع ــعب أفراحه ــاركة الش مش
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الوطــن؛ لكــي حيافظــوا عليــه«، أمــا اإلخبــاري 
)رقــم 23 ، ع. اخلثعمــي ، 1437هـــ( فذكــر بقولــه: 
» لقــد اصطحبــت إخــواين الصغــار، وقمــت بتلويــن 
وجوههــم وجباههــم بعلــم الســعودية، أخليهــم 
يرفعــون العلــم خفاًقــا أخــر عــىل رؤوســهم، 
وأالحــظ فرحتهــم وحبهــم هلــذه املناســبة، وانبســطو 
ــوام  ــة يف األع ــس الطريق ــم بنف ــد وعدهت ــّدا، وق ج
القادمــة أن ياتــون معــي هلــذا اليــوم الغــايل عــىل 
نفوســنا«، إال أن عــدًدا مــن اإلخباريــن أمثــال: )رقــم 
46 ، س . العجمــي ، 1437هـ ؛ رقم 48 ، ع . املعاىف، 
1438هـــ؛ رقــم 11، ص . العتيبــي ، 1439هـ؛ ورقم 
ــوم  ــوا  » أن الي 14 ، ع . األزري، 1438هـــ ( رصح
الوطنــي الســعودي هــو ابتهــاج وفــرح، وتنميــة 
حــس لــدى أفــراد املجتمــع، وذكــرى عزيــزة ألعــامل 
املؤســس عبدالعزيــز- رمحــه اهلل- وتوحيــد لألمــة، ومل 
ــت  ــت حت ــي أصبح ــعودية الت ــل الس ــمل، ولقبائ للش
اســم الســعودية عقــب احلــروب بينهــم«. فهــذه 
النتائــج الســابقة تنســجم يف مضموهنــا مــع مــا ذكــره 
بــاداود )2017م(، حــول مناســبة اليــوم الوطنــي 
ــوالء،  ــامء وال ــل االنت ــم وُمُث ــيًخا لقي ــد ترس ــي تع الت
أن خولــة احلســن  إال  الوطنيــِة،  حمــِة  اللُّ وتأكيــِد 
ــامل  ــدول الع ــى ل ــة العظم ــرى أن الغالبي )2014م( ت
حتتفــل باليــوم الوطنــي باعتبــاره مناســبة حتمــل أمجــل 
املعــاين والــدالالت؛ لتعزيــز روح االنتــامء والــوالء يف 
نفــوس مواطنيهــا. ال ســيام وأن حــب الوطــن غريــزة 
فطريــة متأصلــة يف نفــوس املواطنــن الســعودين، 

تـِـي َفَطــَر  ِ الَّ وهــذا مايؤكــده قولــه تعــاىل: ﴿ ِفْطــَرَت اهللَّ
ــبُّ األرض يف  ــروم: 30(، فح ــا ﴾، )ال ــاَس َعَلْيَه النَّ
ــا  ــا َكَتْبَن ــْو َأنَّ ــه تعــاىل: ﴿َوَل ــا يف قول القــرآن يتضــح لن
ــْم  ــْن ِدَياِرُك ــوا ِم ــُكْم َأِو اْخُرُج ــوا َأْنُفَس ــْم َأِن اْقُتُل َعَلْيِه
ــن  ــن الباحث ــدد م ــاء: 66(. ع ــوُه ﴾، )النس ــا َفَعُل َم
ــح،  ــال ) الصال ــة ، أمث ــذه الورق ــاين هل ــث الث يف املبح
ــلويل ، 2013م(  ــاة ، 2013 م؛ والس 2013 م؛ أبوعب
يف  الوطنيــة  الوحــدة  مكونــات  دور  عــىل  أكــدوا 
املجتمــع الســعودي التــي تكمــن يف وحــدة العقيــدة، 
التاريــخ، الثقافــة ، اللغــة، اجلنــس، ووحــدة املصالــح.  
ــاًطا  ــدُّ نش ــبة ُتَع ــذه املناس ــث أن ه ــرى الباح وي
ــا تربويًّــا  ا تارخييًّ ــا ثقافيًّــا سياســيًّ اجتامعيًّــا تكامليًّ
ــه،  ــااًل يف جمتمع ــرًدا فعَّ ــن ف ــل املواط ــا جيع اقتصاديًّ
بالــدور  ليقــوم  التنمويــة،  العمليــة  يف  ومشــارًكا 
االجتامعــي املُنــوط بــه، لتحقيــق التكيــف االجتامعــي 
ــم املواَطنــة لــدى الشــباب لتنطــوي  الــذي يســيس ِقَي
عــىل االلتــزام واالحــتام املتبــادل يف العاقــة اإلجيابيــة 
بــن أطرافهــا الرئيســية )املواطــن واملجتمــع والدولة(. 
ــة،  ــر االجتامعي ــض املظاه ــًدا لبع ــدُّ تأكي ــا يع ــذا م وه
ــرًا  ــام، وتقدي ــتام النظ ــاون، واح ــورى، والتع كالش
ــاه  ــا جت ــىل حتمله ــدرة ع ــؤولية، والق ــاس باملس لإلحس
ــي  ــوم الوطن ــال بالي ــا االحتف ــع، وم ــس واملجتم النف
يف املجتمــع الســعودي إال مناســبة جلميــع أفــراد 
ــازات  ــايض، وإنج ــال امل ــم بأفع ــع؛ لتذكريه املجتم

ــتقبل. ــارض واملس احل
مــع  املقابــات  نتائــج  لنــا  أظهــرت  كذلــك 
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ــبة  ــذه املناس ــاص يف ه ــاع اخل ــهام القط ــن إس اإلخباري
ــي تقدمــه  ــل يف العــروض والتخفيضــات الت ــذي متث ال
الــرشكات واملؤسســات، )كاالتصــاالت الســعودية 
يف ختفيــض املكاملــات، وخدمــة اإلنتنــت، كذلــك 
الــرشكات  لعمــوم  الســعودية  اجلويــة  اخلطــوط 
واألســواق  للمســافرين،  التذاكــر  ختفيــض  يف 
ــروض  ــض الع ــدم بع ــي تق ــة الت ــات التجاري واملح
ــا  ــر لن ــدودة( . يذك ــول املح ــاب الدخ ــدة ألصح املفي
1438هـــ(   ، الســلمي  ، ف.   49 )رقــم  اإلخبــاري 
ــات  ــن املح ــري م ــرصت كث ــا ق ــة م ــه: » برصاح بقول
ــوقن  ــاس املتس ــات للن ــرض التخفيض ــة يف ع التجاري
يف احتفــاالت اليــوم الوطنــي ، وأنــا وأسيت دائــاًم 
ننتظــر التخفيضــات يف األســواق لنــزول األســعار عــن 
ــم 2 ، إ  ــاري )رق ــاف اإلخب ــام أض ــة «، ك ــام العادي األي
ــاالت  ــه : »  رشكات االتص ــر، 1437هـــ( بقول . النم
ينزلــون  الســعودية  اجلويــة  الســعودية، واخلطــوط 
الوطنــي،  اليــوم  احتفــاالت  بمناســبة  يف األســعار 
فجزاهــم اهلل خــريًا؛ حتــى يتمكــن النــاس الــي عندهــم 
قلــة دخــل مــن االســتفادة مــن األســعار«. تأكيــدًا ملســا 
ــري،  ــم 3 ، أ . العام ــن )رق ــن اإلخباري ــدد م ــبق فع س
1438هـــ؛ رقــم 25 ، ع . املطــريي ، 1437هـــ ؛ رقــم 
50 ، م . القــــــرين، 1438 هـ ؛ رقم 30 ، م . الســامة 
، 1439 هـــ؛ و رقــم 39 ، ع . املنيــع ، 1437هـــ( أدلوا 
ــي  ــوم الوطن ــاالت الي ــاص يف احتف ــاع اخل ــأن: »القط ب
يطــرح الكثــري مــن العــروض يف األســواق واملحــات 
ــع  ــن املجتم ــراد م ــع األف ــاعد مجي ــى تس ــة؛ حت التجاري

الذيــن مســتويات دخوهلم متدنيــة فيشــتوا احتياجاهتم 
ــة تتفــق مــع رأي  ــكل يــر وســهولة. النتيجــة احلالي ب
البداينــة )2012م( يف أن مناســبة اليــوم الوطنــي عمليــة 
ــة،  ــن جه ــع م ــرد واملجتم ــن الف ــتمرة ب ــة مس تفاعلي
واالجتامعيــة  السياســية  واألنظمــة  املواطــن  وبــن 
والثقافيــة واالقتصاديــة التــي يعيــش يف كنفهــا املواطــن 
مــن جهــة أخــرى. املصباحــي )1439هـــ( يشــري إىل إن 
ــرًيا مــن الــرشكات واملؤسســات تتســابق يف إعــان  كث
الوطنــي،  اليــوم  احتفــاالت  يف  املميــزة  عروضهــا 
ــات  ــبة التخفيض ــجلت نس ــبة  الـــ 87، س ــي املناس فف
ارتفاعــات غــري مســبوقة وصلــت إىل %87، وشــملت 
ــة،  ــة، واألدوات الكهربائي ــريان، والفندق ــات الط قطاع
واملطاعــم، ومغاســل الســيارات، واألنديــة الرياضيــة، 
ــد،  ــة، واملعاه ــة، واألدوات املنزلي ــات الصحي واخلدم

ــاب.  واأللع
ويــرى الباحــث أن الــرشكات هلــا عــدة طــرق 
للتعبــري عــن فرحتهــا باليــوم الوطنــي، وهــذا مــا يؤكــد 
ــة بــن رجــال األعــامل والدولــة، ومــا  اللحمــة الوطني
ــا  ــل يف كل م ــن تكام ــدة م ــة الوطي ــه العاق ــز ب تتمي
ــتقراره  ــن، واس ــة املواط ــادة رفاهي ــو زي ــأنه ه ــن ش م
االجتامعــي ، ليســهم يف دعــم مســرية النهضــة والبنــاء 

ــاالت.  ــة املج يف كاف
كــام أثبتــت نتائــج املقابــات مــع اإلخباريــن أن 
ــروض  ــا الع له ــي َتَتَخلَّ ــوم الوطن ــاالت بالي االحتف
الُفْلُكُلوريــة الشــعبية التــي ُتْدِخــل الفــرح والرور 
ــري  ــا للتعب ًس ــا متَنفَّ ــن بوصفه ــوس املحتفل ــىل نف ع
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ــوارع،  ــدن والش ــا امل ــن هب ــي َتَتَزيَّ ــة الت ــن الفرح ع
واملياديــن، واحلدائــق، وتتخللهــا األنشــطة التفيهية 
القصــرية  القصــص   ، )املســابقات  املتضمنــة: 
ــا  ــي يؤدهي ــيقى الت ــر  واملوس ــعر املؤث ــة والش اهلادف
الوطنيــة(.  األناشــيد  تتضمــن  التــي  الفنانــون 
اإلخبــاري )رقــم 53 ، س . املرعــول، 1438هـــ( 
ــي؛  ــوم الوطن ــاالت الي ــر احتف ــا أح ــول:  » أن يق
لكــي أســتمتع بمشــاهدة األمســيات الشــعرية 
ونســتمتع  زمائــي،  مــع  الوطنيــة  والقصائــد 
التقليــدي للمناطــق يف اململكــة «. يف  بالرقــص 
حــن قــال اإلخبــاري )رقــم 45 ، خ . قحــل 
، 1437هـــ( » أحــب أحــر مناســبات اليــوم 
الوطنــي؛ لكــي أســتمتع باملوســيقى واألغــاين التــي 
يعرضهــا الفنانــون يف اليــوم الوطنــي، وأحــب 
ــام  ــابقات لرب ــامهة يف املس ــك املس ــامري، وكذل الس
أفــوز بجائــزة «. عــدد مــن اإلخباريــن )رقــم 
54 ، م . الدوسي،1437هـــ؛ رقــم 37 ، ر . آل 
عبدالســام، 1439هـــ ؛ ورقــم 18 ع . الرطيبــان، 
1437هـــ( يقولــون : » إننا نســعد ويســعد األطفال 
حيــث  واألس؛  الوطنــي  اليــوم  باحتفــاالت 
يتفســحون يف املهرجانــات واملطاعــم ، ويشــاهدون 
العــروض الفلكلوريــة والشــعبية، ويســتمتعون 
ــة، مــع وجــود بعــض  باملوســيقى واألغــاين الوطني
املشــاهري مــن فنانــن وغريهــم، خصوًصــا الشــعر 
باألنــوار  الشــوارع  تتزيــن  وكذلــك  احلــاميس، 
ــة  ــت اهليئ ــام 1439هـــ أطلق ــي ع ــة «. فف امللون

العامــة للتفيــه بالســعودية 27 فعاليــة ترفيهيــة 
عــة بمناســبة اليــوم الوطنــي، وذلــك يف 17  جممَّ
يف  اململكــة،  أنحــاء  مجيــع  يف  ومدينــة  حمافظــة 
ــل،  ــرَب، واجِلبي ــام، واخُل ــدة، والدم ــاض، وج الري
وجــازان،  ونجــران،  وأهبــا،  املنــورة،  واملدينــة 
ــوف،  ــكاكا، واهلف ــزة، وس ــن، وعني ــر الباط وحف
ــوى  ــع ، وحتت ــوك، وينب ــل، وتب ــة، وحائ والدرعي
ــة،  ــة وجوي ــروض مائي ــىل ع ــات ع ــذه الفعالي ه
وألعــاب ناريــة، وعــروض النوافــري الضوئيــة، 
وفعاليــة: ارفــع اخلفــاق أخــر، وملحمــة وطــن، 
ومهرجــان الوطــن للمناطيــد، ومهرجــان موطنــي، 
وجــادة التفيــه، والوهــج الســعودي، وبســمة 
ــة  ــري برفق ــي كب ــان غنائ ــًة إىل مهرج ــن، إضاف وط
ــات  ــي، والفعالي ــعودي واخلليج ــن الس ــوم الف نج
ــوم  ــدوق الي ــة، وصن ــة وطني ــل: طلع ــة، مث الثقافي
الوطنــي، وشــوط وطنــي، وعــروض مرحيــة 
ملحمــة وطــن )انظــر: الشــكل رقــم 6 يف املبحــث 

ــاين(.  الث
ويــرى الباحــث أن مثــل هــذه األنشــطة ُتْضِفــي 
ــاؤل يف  ــرور، والتف ــة، وال ــن البهج ــىل املواطن ع
النفــوس، وخترجهــم مــن الروتــن اليومــي امُلِمــل، 
ــال  ــا أن األطف ــراغ، وخصوًص ــات الف ــأل أوق ومت
الروتينيــة؛  احليــاة  مــن  اخلــروج  إىل  بحاجــة 
ــطة  ــذه األنش ــث إن ه ــس؛ حي ــن النف ــح ع للتوي
الوطنــي  اليــوم  املتمثلــة يف عــروض  التفيهيــة 
التــي يقضيهــا الطفــل تســاعد يف بنــاء شــخصيته يف 
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جدول رقم )3)
 يوضح المالحظات المتكررة للمظاهر السلبية لدى الشباب المصاحبة ألفراح االحتفال باليوم الوطني(1)

(3( . من إعداد الباحث لجمع المالحظات السلبية في جدول واحد ليسهل تحليلها وتفسيرها

ــل  ــىل التفاع ــادًرا ع ــح ق ــي؛ ليصب ــطه االجتامع وس
ــتقبًا. ــع مس ــع املجتم ــل م والتعام

القســم الثالــث : املظاهــر الســلبية للســلوك 
الشــبايب يف أفــراح االحتفــال باليــوم الوطنــي:  

ــي  ــات اجلــدول رقــم )3( الت ــا مــن بيان يتضــح لن
أظهــرت نتائجــه املاحظــات املتكــررة للمظاهــر 
الســلبية لــدى الشــباب املصاحبــة ألفــراح االحتفــال 
ــن 1437هـــ إىل  ــة م ــوام الثاث ــي لألع ــوم الوطن بالي

المالحظات المتكررة للمظاهر السلبية لدى الشباب في أوقات االحتفاالت باليوم الوطني لثالثة أعوام من 1437 إلى 1439هـ

المظهر 
باستخدام  المالحظة  المظاهر  قـيم 
ميدان  في  قيمة  كل  أمام   )˅(
قبل  من  والمهرجانات  االحتفاالت 

المالحظين 

1437
هـ

1438
هـ

1439
هـ

مجموع 
التكرارات

مصدر 
المالحظة 

مواقع 
المالحظات

أواًل: المخالفـــات المرورية 
أثناء  الشباب  لدى 

االحتفاالت باليوم الوطني

الطرقات 1237123105465. التفحيط
العامة 

والشوارع 
الفرعية 
واألماكن 
القريبة من 

مواقع الحفل 
واألرصفة

(1)
حديقة الملك 

عبدهللا 
(2)

استاذ الملك 
فهد
(3)

حديقة 
السالم

2157204279640. السرعة الجنونية 

3836139183. عرقلة السير 

4419127159. صوت المسجل والبواري

532312891. التجمهر في الطرقات

61741132. مضايقة المارة في الطرقات

719232163. إغالق الطرق بالمركبات

811310988310. تلوين المركبات 

المخالفـــات  ثانياً: 
القانونية  لدى الشباب أثناء 

االحتفاالت باليوم الوطني

مواقع الحفل 1373256125. مشادات كالمية 
والشوارع 

العامة 
والمداخل

موقع استاذ 
الملك فهد 
بالرياض 
و حديقة 

السالم

233242885. مشاجرات 

32761346. عراك 

4861428. مضاربات 

ثالثاً: مخالفـــات اللبس  لدى 
االحتفاالت  أثنـــــاء  الشباب 

باليوم الوطني

مـــــواقع 1124138110372. لبس رياضة  
الحفــــــل 

والمهرجانات
كل مواقع 
االحتفاالت 2678948204. لبس ثوب نوم   

3516583199. لبس رياضة قصير 

4151183209543. لبس دون شماغ  
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ــة يف  ــة اجلنوني ــرارات الرع ــاع تك 1439هـــ ، ارتف
مظهــر املخالفــات املروريــة، حيــث بلــغ جممــوع 
ــة  ــا علمي ــك )640( ، يليه ــة لذل ــرارات املاحظ تك
ــت  ــام بين ــون. ك ــات باألل ــغ املركب ــم صب ــط ث التفحي
تكــرارات املاحظــة ملظهــر املخالفــات القانونيــة 
ــة ومــن ثــم يليهــا  ارتفــاع تكــرارات املشــادة الكامي
كذلــك  فاملضاربــات.  العــراك  ثــم  املشــاجرات 
أظهــرت نتائــج املاحظــة ملظهــر خمالفــة اللبــاس 
ارتفــاع تكــرارات لبــس الثــوب دون الشــامغ ، حيــث 
بلــغ جممــوع تكــرارات املاحظــة )543( ، يليهــا لبس 
الرياضــة ثــم ثــوب النــوم . أمــا املخالفــات الســلوكية 
ــي ،  ــوم الوطن ــال بالي ــبة االحتف ــرح بمناس ــاء الف أثن
ــرارات  ــاع تك ــة ارتف ــج املاحظ ــرت نتائ ــد أظه فق
عمليــة التحــرش ، حيــث بلغــت تكــرارات املاحظــة 
)890(، يليهــا املخالفــات الســلوكية ثــم العبــث 
املاحظــة  تكــرارات  أظهــرت  كــام  باملمتلــكات. 

تكــرارات  ارتفــاع  األخــرى  املخالفــات  ملظهــر 
خمالفــة األنظمــة، حيــث بلغــت تكــرارات املاحظــة 

ــات.  ــم الرق ــتم ث ــب والش ــا الس )1201(، يليه
وبالرجــوع للمقابــات مــع اإلخباريــن عــن 
ــاالت  ــلبي يف االحتف ــبايب الس ــلوك الش ــر الس مظاه
ــا نتائجهــا وجــود  ــوم الوطنــي، التــي أظهــرت لن بالي
ــكات«  ــث باملمتل ــا متثلــت يف » الَعَب ــدد مــن القضاي ع
الوقــوف   ، العامــة  احلدائــق  إتــاف   (  : ومنهــا 
فــات يف احلدائق  باملَْرَكبــات عــىل األرصفة ، َرْمــي امُلَخلَّ
والشــوارع دون وضعهــا يف األماكــن امُلَخصصــة ، 
ــداءات  ــاء ، االعت ــاك الكهرب ــدة وأس ــث بأعم العب
ــا يف  ــم ورميه ــة ، اإلساف بالنَِّع ــالِّ التجاري ــىل املح ع
ة هلــا ممــا يلويــث البيئــة، وأخــرًيا،  غــري األماكــن امُلَعــدَّ
ــاب الســجائر(.  ــبب رمــي أعق ــق  بس ــداث احلرائ إح
وقــد أْدىَل عــدد مــن اإلخباريــن، أمثــال: )اإلخبــاري 
رقــم 21، ع. الشــويعي، 1439هـــ؛ اإلخبــاري رقــم 
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54، م. الــدوسي، 1438هـــ؛ اإلخبــاري رقــم 58، 
 ،42 1437هـــ؛ واإلخبــاري رقــم  س. الغامــدي، 
ــف  ــول العن ــم ح ــاين، 1438هـــ( برأهي ت. القحط
ضــد املمتلــكات بقوهلــم : » يف احتفــاالت اليــوم 
ــدون  ــد أو ب ــباب- بقص ــث الش ــاهد عب ــي نش الوطن
ــة،  ــكات العام ــرح باملمتل ــريات الف ــاء تعب ــد- أثن قص
ــي  ــة، ورم ــال التجاري ــاج يف املح ــري الزج ــل: تكس مث
ويف  الطرقــات،  يف  الســجائر  وأعقــاب  املخلفــات 
األشــجار  وإتــاف  العامــة،  واألماكــن  احلدائــق 
ــاف  ــة «، وأض ــة العام ــث باالرصف ــات، والعب باملركب
اإلخبــاري )رقــم 44 ، خ . الســبيعي ، 1439هـــ( 
بقولــه: » أنــا شــفت »أي شــاهدت « شــباب- اهلل 
ــو  ــاء، وه ــدة الكهرب ــىل أعم ــرون ع ــم- يظَه هيدهي
يطِمــرون  شــباب  بعــد  وشــفت  جــدًا،  خطــري 
»يركبــون أو يتســلقون« األســوار، ويكــرون النوافــذ 
يف املبــاين، وكذلــك يوقفــون ســياراهتم فــوق »عــىل « 
ــيف  ــم  60، س. الس ــاري )رق ــا اإلخب ــة ، أم األرصف
1439هـــ( فيقــول: » أنــا شــفت بأمــام عينــي عائلــة 
ــم  ــة، ث ــام يف احلديق ــت الطع ــة أكل ــية عربي ــن جنس م
ذهبــت وتركــت بقايــا الطعــام، والنــار مازالــت 
شــابة«، كــام روى اإلخبــاري )رقــم 6 ، خ. الزهــراين، 
1438هـــ( قصتــه بقولــه: » يف أحــد الســوبرماركات 
ــادة  ــاهدت مش ــي ش ــوم الوطن ــال بالي ــوم االحتف يف ي
كاميــة بــن شــباب وهنــدي بيــاع يف الســوبرماركت 
ــذ  ــد أخ ــبه، وق ــة، ومل حياس ــاب بضاع ــه الش ــذ من أخ
األغــراض بالقــوة، وذهــب هبــا، وتــرك العامــل 

ــم 15 ،  ــاري )رق ــاد اإلخب ــد أف ــح«، وق ــدي يصي اهلن
ــباب  ــاهدت ش ــا ش ــدوسي، 1438هـــ( : » أن ع. ال
يف مركبــة عــىل الرصيــف واقفــة، وعنــد حماولــة 
ف الســيارة التــي  خروجهــم بالســيارة قامــوا َبــدِّ
ــة  ــة املركب ــدث أرضاًرا لواجه ــا أح ــم؛ مم ــف خلفه تق
التــي تقــف خلفهــم، وبــدون مبــاالة لــألرضار التــي 
ــا  وه ــي دفُّ ــيارة الت ــة للس ــدي والواجه ــارت يف الب ص
ــا  ــروج«، أم ــق للخ ــح طري ــل فت ــن أج ــيارهتم م بس
1439هـــ(  34 ، م. القحطــاين،  اإلخبــاري )رقــم 
فذكــر لنــا: » لألســف يف احتفــاالت اليــوم الوطنــي، 
ــن  ــري م ــع الكث ــات، يق ــت املهرجان ــص وق وباألخ
ــا  املحتفلــن يف خطــأ عظيــم، وهــو مــا يقــع مــن بقاي
الطعــام، وتتكــه خلفهــم، وكذلــك زيــادة النفايــات؛ 
ــاري  ــري حض ــًرا غ ــا، ومظه ــا بيئًي ــدث تلوًث ــا حي مم
ــامل  ــة، وع ــف البلدي ــاالت، ويكل ــع االحتف يف مواق
النظافــة الوقــت الطويــل يف مجعهــا، وتنظيــف املواقــع 
ــة،  ــت بحضاري ــة ليس ــذه صف ــاالت، وه ــد االحتف بع
وعــدم الوعــي بثقافــة االحتفــال باليــوم الوطنــي مــن 
ِقَبــل الشــباب«. هــذه النتائــج ال تتوافــق مــع أهــداف 
ــاة )2013م(  ــه أبوعب ــار إلي ــام أش ــي، ك ــوم الوطن الي
دات الوحــدة الوطنيــة يف املجتمــع املتمثلــة  عــن ُمَهــدِّ
ــادات  ــم والع ــراد للقي ــض األف ــاة بع ــدم مراع يف ع
ــىل  ــراد ع ــض األف ــدام بع ــع، وإق ــائدة يف املجتم الس
أعــامل ختريــب املرافــق العامــة، ممــا يــؤدي إىل انتشــار 
ــار  ــن أش ــع . يف ح ــتقرار املجتم ــدم اس ــم وع اجلرائ
ــب  ــل يف التعص ــر املتمث ــلويل )2013م( أن اخلط الس
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القبــي واملناطقــي والطائفــي بــن أفــراد املجتمــع 
للوحــدة  املهــدد  باملمتلــكات  العبــث  إىل  يــؤدي 
الوطنيــة. مــن جهــة أخــرى أكــد الصالــح )2013م( 
ــدة،  ــة كالعقي ــدة الوطني ــات الوح ــة مكون ــىل أمهي ع
والتاريــخ، والثقافــة، واللغــة. يــرى باحثــون آخــرون 
ــادي،  ــرون، 2004 م؛ العب ــب وآخ ــو طال ــال: )أب أمث
2005 م؛  بشــري، 2007م وعربيــات، 2007م( أن 
األنــامط الســلوكية التــي يامرســها الشــاب مــا هــي إال 
نتيجــة لعــدم إشــباع حاجاتــه مــن االنتــامء والقبــول، 
والســعي جلــذب االنتبــاه، واللجــوء إىل االنتقــام 
باآلخريــن، كالــرب، والَعــض،  وإحلــاق األذى 
ورمــي األشــياء أو اإلهانــة، والتحقــري، والتهديــد 
ــم؛  ــن وممتلكاهت ــب أدوات اآلخري ــتم، وختري أو الش
لــألسة.  االجتامعيــة  التنشــئة  يف  أخطــاء  نتيجــة 
ــلوكية  ــامط الس ــذه األن ــة ه ــث أن ممارس ــرى الباح وي
لــدى الشــباب- يف أثنــاء احتفــاالت اليــوم الوطنــي- 
اتســعت فيهــا فرحتهــم دون التمييــز بن ما هــو مقبول 
ــة  ــكات العام ــث باملمتل ــمل العب ــول؛ لتش ــري مقب وغ
واخلاصــة. يرجــع كثــري مــن املثقفــن هــذه املامرســات 
الســلوكية إىل كثــري مــن العوامــل التــي اعتدنا ســامَعها 
االجتامعيــة  التنشــئة  يف  أخطــاء  نتيجــة  بوصفهــا 
لــألسة، واجلــريان، والرفــاق، وأفــراد املجتمــع ، 
ووســائل اإلعــام دون إجــراء دراســات علميــة 
ــلوكيات،  ــذه الس ــل ه ــايف مث ــة؛ لت ــة رصين أمربيقي
ــي  ــة الت ــات الغوغائي ــن والتوقع ــن التخم ــًدا ع بعي
ــادات  ــع، كاجته ــة املجتم ــف، وعام ــا املثق ــرصح هب ي

إعاميــة ال غــري، ال ســيام أنــه جيــب مشــاركة الشــباب 
ــا  ــرض م ــبات؛ لع ــذه املناس ــاص يف ه ــاع اخل والقط
لدهيــم مــن الفنــون واإلبداعــات يف هــذا اليــوم؛ ألن 
مصلحــة الوطــن تتســق مــع مصلحــة املواطــن، وأي 
عمــل فيــه خمالفــة هــو- يف حقيقــة األمــر- فيــه رضر 
ــبة  ــذه املناس ــيد هل ــع التش ــن، م ــل املواط ــن قب للوط
ــن  ــق املخالف ــات يف ح ــظ العقوب ــت كاٍف، وتغلي بوق

ــباب. ــن الش م
مــن جهــة آخــرى أظهــرت نتائــج املقابــات مــع 
اإلخباريــن يف احتفــاالت اليــوم الوطنــي وجــود 
ــذوق  ــاآلداب وال ــة ب بعــض املظاهــر الســلوكية امُلِخلَّ
العــام، ومتثلــت يف: ) املعاكســات، التحــرش بــن 
ــباب  ــض الش ــة بع ــا، مضايق ــا وَحَرِكيًّ ــن لفظيًّ اجلنس
للعائــات يف األماكــن املخصصــة، والعكــس، جتمــع 
ــباب؛  ــة للش ــن املخصص ــائي يف األماك ــرص النس العن
الفــوىض  ظهــور  لضيقــه،  أو  باملــكان  للجهــل 
ــور  ــض الص ــل بع ــاط، ومح ــدم االنضب ــبابية، وع الش
ــرت  ــام أظه ــة(، ك ــاالت بصل ــتُّ لاحتف ــي ال مَتُ الت
ــة  ــلوكية املخالف ــامط الس ــض األن ــروز بع ــج ب النتائ
ــال صغــار  ــتدراج األطف ــل يف اس ــباب تتمث ــدى الش ل
ــم  ــاري )رق ــا اإلخب ــر لن ــث يذك ــاء؛ حي ــن والنس الس
بقولــه:  ذلــك  يف  1438هـــ(  الســبيعي،  ف.   ،  28
الوطنــي  اليــوم  باحتفــاالت  الفــرح  مظاهــر  يف   «
للعــادات يف  املنافيــة  الســلوكيات  بعــض  نشــاهد 
ــان  ــوله، وال اإلنس ــريض اهلل، وال رس ــع، وال ت املجتم
ــن  ــه، م ــه وأمت ــه ووطن ــىل أهل ــرية ع ــه َغ ــذي في ال



مشبب بن سعيد القحطاين: مظاهر السلوك الشبايب املصاحبة ألفراح االحتفاالت باليوم الوطين          162-123

153

ترصفــات بعــض الشــباب- اهلل هيدهيــم للحــق- 
ــل،  ــع العوائ ــة م ــري مقبول ــلوكيات غ ــون بس يترصف
ــاء، ودون  ــرش بالنس ــل للتح ــرق متي ــون بط ويتميلح
ــن  ــي ع ــر باملعــروف والنه ــة األم ــن هيئ ــب م رقي
ــال  ــكايف لرج ــدد ال ــود الع ــى دون وج ــر، وحت املنك
ــم«.  ــد حده ــم عن ــب أن يوقفوه ــن جي ــن الذي األم
ــم  ــاري رق ــن: )اإلخب ــن اإلخباري ــدًدا م ــام وأن ع ك
1439هـــ؛ واإلخبــاري رقــم  21 ، ع. الشــويعي، 
رقــم  ؛ واإلخبــاري  1438هـــ   ، العتيبــي  م.   ،  32
38 ، ن . البقمــي ، 1437هـــ ؛ واإلخبــاري رقــم 
55 ، م . بــن كدم،1438هـــ( ذكــروا : »أن مناظــر 
ــوم  ــال بالي ــبة االحتف ــة يف مناس ــري مرضي ــباب غ الش
الوطنــي، مثــل: اللبــاس غــري الــزي الســعودي، 
ــل، وأن  ــوز، والبناطي ــة، واجلن ــدل الرياضي ــس الب كلب
ــَزل،  ــل: الَغ ــباب، مث ــدى الش ــات ل ــك ترصف هنال
واملعاَكســات للنســاء يف املهرجانــات، وكذلــك ســوء 
خلــق بعــض الشــباب مــن ناحيــة أدهبــم واحتامهــم 
إلعطــاء الطريــق حقــه، واملحافظــة عــىل اآلداب 
العامــة. ويقــول اإلخبــاري )رقــم 56 ، ف. احلارثــي، 
ــارد  ا يط ــابًّ ــاهدت ش ــي ش ــام عين 1437هـــ(  » أم
ــوال،  ــم اجل ــا رق ــب منه ــا، ويطل ــرش هب ــاة، ويتح فت
ــذي  ــي، أو خ ــه، وكلمين ــي وج ــا: اعطين ــول هل ويق
ــه  ــم اجت ــه، ث ــرد علي ــْت ومل ت ــد ذهب ــوايل، وق ــم ج رق
يتجــول يف الســاحة، ويناظــر يمــن وشــامل«. مؤكــدًا 
عــىل ذلــك اإلخبــاري )رقــم 43 ، ح. الثمــريي، 
ــدى  ــة أدب ل ــًا قل ــك فع ــه: » هنال 1439هـــ( بقول

ــل،  ــىل املداخ ــرون ع ــن يتجمه ــباب الذي ــض الش بع
ويف الطرقــات، ويتكلمــون مــع النســاء، ويضايقوهنــم 
ــم  ــاري )رق ــن اإلخب ــة«، لك ــاظ الَغَزلي ــض األلف ببع
ــًا:  ــاف قائ ــد أض ــي، 1437هـــ( ق 29 ، ف.العتيب
» لــو يف هــؤالء الشــباب املتطفلــن يف احتفــاالت 
ــات  ــض املضايق ــوا بع ــا عمل ــري م ــي خ ــوم الوطن الي
اخللــق  أن هــذا  يعرفــون  النــاس، وهــم  ملحــارم 
ــادات  ــون والع ــف للقان ــاً، وخمال ــرم رشع ــم حم الذمي
ــق عليهــم أشــد  والعــرف االجتامعــي، وجيــب أن تطبَّ
ــم؛  ر هب ــهَّ ــم، وُيَش ــربة لغريه ــوا ع ــات؛ ليكون العقوب
حتــى يرتــدع الشــباب الطايشــن«.  مــن جانــب أخــر 
ذكــر لنــا اإلخبــاري )رقــم 22 ، أ. العقيــل، 1439هـ( 
يف ذلــك بقولــه: »رجــال األمــن فيهــم اخلــري والربكــة، 
ــوا كل  ــري، ومل يغط ــات كب ــدد زوار املهرجان ــن ع ولك
ــل  ــظ رج ــي الح ــام عين ــن أم ــاط، ولك ــع والنق املواق
ــه،  ــض علي ــوا القب ــاة، فألق ــرش بفت ا يتح ــابًّ ــن ش أم
وركبــوه يف ســيارة الرشطــة«. هــذه النتائــج ال تنســجم 
ــال:  ــن أمث ــن م ــن الباحث ــدد م ــه ع ــا طرح ــع م م
)أبوعبــاة، 2013م ؛ الســلويل،2013 م؛ الصالــح، 
2013م ؛ واحلســن ، 2014م( ، يف أن االحتفال باليوم 
ــز  ــدالالت؛ لتعزي ــاين وال ــل املع ــل أمج ــي حيم الوطن
روح االنتــامء، وغــرس القيــم وامُلُثــل العليــا يف نفــوس 
وحارضهــا  بامضيهــا  تارخيهــا  وربــط  املواطنــن، 
ــاعايت )2010م(  ــى والس ــن املصطف ــتقبلها، لك بمس
ــلوكية  ــر الس ــذه املظاه ــون ه ــد تك ــام ق ــه رب ــرون أن ي
هــي ناجتــة عــن مشــكات العــرص الــذي نعيشــه مــن 
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ــة  ــات اجتامعي ــراغ، وتقلب ــت الف ــادة وق ــة، وزي بطال
ــاًرا ســلبية  ــة، وهــذه العوامــل قــد تــتك آث واقتصادي
عــىل حيــاة الشــباب، وتطلعاهتــم املســتقبلية، يف حــن 
ــباب  ــب الش ــرى جتني ــهري )1433هـــ( ي ــد الش نج
ــباب  ــلوكيات الش ــف س ــآزق، وتصني ــن امل ــد م العدي
ــة،  ــكات اهلوي ــية، كمش ــات األساس ــب احلاج حس

ــل.  ــتاب، والعم واالغ
باليــوم الوطنــي  الباحــث أن االحتفــال  يــرى 
ــراد  ــىل كل أف ــي ع ــب وطن ــاري، وواج ــلوك حض س
ــز روح  ــو تعزي ــاٍم، وه ــدٍف س ــق ه ــع؛ لتحقي املجتم
االنتــامء، وغــرس قيــم امُلواَطنــة، إال أنــه ُيرِجع الســبب 
يف جهــل الشــباب باالحتفــاء باليــوم الوطنــي إىل 
ضعــف ثقافــة الفــرح هبــذه املناســبة؛ بســبب ضعــف 
التابــط بــن أنســاق املجتمــع فيــام يتعلــق بالتشــيد، 
ــام  ــع، ك ــات املجتم ــكل مؤسس ــتمرة ل ــة املس والتوعي
أن ارتــكاب مثــل هــذه الســلوكيات يعــود إىل عمليــة 
ــف  ــياق خل ــرات، واالنس ــاء، واملغام ــد للزم التقلي
ترصفاهتــم، مــع وجــود التشــجيع واملــؤازرة مــن ِقَبــل 
ــة  ــري معروف ــباب غ ــود أس ــن، ووج ــران اآلخري األق
كعــدم النضــج والتمييــز لألفعــال ممــا يــؤدي إىل 

ــة.    ــلوكية اخلاطئ ــات الس املامرس
ــات  ــق املقاب ــن طري ــج ع ــرزت النتائ ــك أب كذل
املروريــة«  املخالفــات  بعــض   « اإلخباريــن  مــع 
يف احتفــاالت اليــوم الوطنــي، والتــي متثلــت يف: 
ــن  ــئ يف األماك ــوف اخلاط ــورة، الوق ــة املته )الرع
غــري املخصصــة، عرقلــة احلركــة املروريــة، قطــع 

غــري  اخلاطــئ  التجــاوز  الضوئيــة،  اإلشــارات 
النظامــي، عــدم ربــط حــزام األمــان، خــروج بعــض 
الــركاب- مــن الشــباب- مــن نوافــذ املركبــات 
ــس  ــاه عك ــري يف اجت ــورة، الس ــادة املته ــا، القي وفتحاهت
الســري، عــدم تركيــب لوحــات املركبــات، صبــغ 
املــرور،  ألنظمــة  املخالفــة  باأللــوان  املركبــات 
الباحــث  ويــرى  العامــة(.  باملركبــات  والتفحيــط 
ــكان،  ة والس ــارَّ ــج امل ــات تزع ــذه الترصف ــل ه أن مث
وهتــدد حيــاة اآلخريــن، وتعــرض أمــن املجتمــع 
للخطــر، كاحلــوادث املروريــة املؤملــة التــي تــؤدي إىل 
املــوت، أو اإلصابــات امُلوِجعــة ، نتيجــة اســتمرار 
طــن وتعاطــي املمنوعــات، وتروجيهــا، والســهر  امُلَفحِّ
ــتعامل  ــة إىل اس ــل، إضاف ــن اللي ــر م ــت متأخ إىل وق
ــن  ــار م ــاق الن ــع، وإط ــة والطراقي ــاب الناري األلع
ــذه  ــة، ه ــادات الديني ــر يف أداء العب ــلحة، والتأخ األس
املامرســات تــؤدي إىل تأخــري أصحــاب الظــروف 
ــا  ــد لن ــد أك ــم. وق ــاغلهم ومتطلباهت ــامل مش ــن إك ع
اإلخبــاري )رقــم 33 ، م.العنزي،1438هـــ( يف هــذا 
الوطنــي  اليــوم  احتفــاالت  » يف  بقولــه:  النقــاش 
الرئيســية،  والشــوارع  الطــرق  يف  زمحــة  يوجــد 
ــع  ــرون م ــياراهتم، ويظه ــن س ــباب ملون ــر ش وجتمه
اجلانبيــة،  والنوافــذ  الســارة  ســقف  يف  الفتحــات 
ــادون أصحاهبــم بأصــوات مرتفعــة،  ويرقصــون، وين
ويعرقلــون الســري بالنســبة للــامرة، ويقفــون عــىل 
األرصفــة بجوانــب الطــرق الريعــة«، يف حــن، 
ذكــر اإلخباريــان )رقــم 51 ، ت. املطريي،1437هـــ 
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ــك بقوهلــم:  ــم 27 ، ف. الغلــث، 1439هـــ( ذل ورق
» الشــباب هــم مــن يزعجــون املــارة، ويقــودون 
ــيارات  ــون بالس ــورة، ويفحط ــة مته ــياراهتم برع س
حتــى حتصــل احلــوادث، ويرفعــون أصــوات األغاين، 
وال يبالــون يف عكــس الســري، أو قطــع اإلشــارة، 
النــاس،  حيــاة  هيــدد  ممــا  ؛  اخلاطــئ  والتجــاوز 
ويتســببون يف عرقلــة احلركــة املروريــة، خصوصــًا 
ــم «،  ــاء حواجيه ــروف لقض ــم ظ ــن لدهي ــاس الذي للن
كــام أن عــدًدا مــن اإلخباريــن، ومنهــم: )اإلخبــاري 
1437 هـــ؛ وإلخبــاري   ، البقمــي  30 ، ف.  رقــم 
رقــم 47 ، س. الســهي ، 1438 هـــ؛ واإلخبــاري 
رقــم 40 ، م. البقمــي ، 1439هـــ ؛ واإلخبــاري رقــم 
رقــم  واإلخبــاري  ،1438هـــ؛  الشــمري  ع.   ،  13
ــم 20،  ــاري رق ــايض، 1439 هـــ؛ واإلخب 36 ، م. امل
ــاالت  ــون:  » يف احتف ــزي، 1437هـــ( يقول ع . العن
اليــوم الوطنــي يكــون هنالــك عرقلــة حلركــة الســري، 
وهنالــك وقــوف يف الشــوارع العامــة، ويف املخــارج، 
ــات؛  ــة واملحط ــات التجاري ــواق واملح ــام األس وأم
ممــا يعرقــل حركــة املــرور، ويزهــق النــاس باالختنــاق 
ــة،  ــىل األرصف ــري ع ــاوز للس ــك جت ــروري، وهنال امل
التــي عــىل األرصفــة،  مــع العبــث يف األشــجار 
ــم  ــاري) رق ــا اإلخب ــا«، أم ــا، واإلرضار هب وتدمريه
يف   « فيقــول:  هـــ(   1439 الرعوجــي،  ف.   ،  26
احتفــاالت اليــوم الوطنــي هنالــك حركــة كثيفــة؛ ممــا 
يســبب الزمحــة، ويوجــد هنالــك تفحيــط بالســيارات 
ــا  ــدى الشــباب، مــع ترصفــات غــري الئقــة حضاريًّ ل

ــاف  ــك أض ــىل ذل ــاوة ع ــة«، ع ــبة االحتفالي باملناس
1438هـــ،  البقمــي،   ب.   ،  5 )رقــم  اإلخباريــان 
1437هـــ(  24 ، ع . الشــهري،  واإلخبــاري رقــم 
بقوهلــام: » الشــباب الذيــن يفحطــون بالســيارات، 
ــة يســتخدمون املخــدرات،  ويقودوهنــا برعــة جنوني
ــود  ــال، ووج ــبة االحتف ــتغلن مناس ــا مس ويوزعوهن
بعــض الشــباب امللحوســن يف االحتفــال الذيــن 
يســتخدمون املمنوعــات، ويســهرون إىل وقــت متأخــر 
ــج  ــذه النتائ ــادات«. ه ــال العب ــع إمه ــل، م ــن اللي م
تتفــق- إىل حــد كبــري- مــع نتائــج دراســة القحطــاين 
)2014م( التــي كشــفت أن هنالــك أرضاًرا قويــة 
أنفســهم  طــن  للُمَفحِّ البرشيــة  بــاألرواح  حلقــت 
ــات بليغــة،  وغريهــم، ونتجــْت عنهــا وفيــات وإصاب
ــة  ــة، وأرضار قوي ــكات العام ــل للممتل ــار كام ودم
ــن  ــن، وم زي ــجعن، وامُلَعزِّ ــات، وباملش ــت باملركب حلق
ــلوكية  ــط أرضار س ــن التفحي ــت ع ــر نتج ــب آخ جان
ــن  ــار الس ــن صغ ــجعن م ــتاملة املش ــة، باس وأخاقي
ــاب  ــال اإلعج ــن خ ــراف ، م ــق االنح ــو مزال نح
يف  والشــهرة  املخــدرات،  وتوزيــع  واالســتدراج، 
اســتاملة األحــداث واملراهقــن. عــدٌد مــن علــامء 
ــاري: »  ــاه الامعي ــال االجت ــة يف جم ــامع واجلريم االجت
األنومــي« Anomie أمثــال دوركيهــم ومارتــون يرون 
أن حــدوث التغــري االجتامعــي يــؤدي إىل تغــري يف 
األبنيــة والتكيــب االجتامعــي ممــا يضِعــف موجهــات 
الســلوك)Rock, 2002). مــن جانــب آخــر أشــار 
ــة 2002م؛  ــال: ) ســامة ، 2002 م؛ ليل ــون أمث باحث
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التغــري االجتامعــي  أن  إىل  1433هـــ(   ، والشــهري 
الــذي حييــط بالشــباب يف الوطــن العــريب، ينتــج 
ــا تســود فيــه بعــض الظواهــر الســلبية  ُمناًخــا اجتامعيًّ
املرتبطــة بالقيــم غــري األخاقيــة، والتناقــض الثقــايف، 
والفــوىض، والفقــر، والفســاد، ومظاهــر االســتغال، 
والتســلط. لكــن )Gianfranco (2000 أكــد عــىل أنــه 
ــة،  ــم االجتامعي ــري والقي ــراد باملعاي ــك األف ــام متس كل
واألعــراف املواِجهــة للســلوك أدى ذلــك إىل الوقــوف 
 Akers يف وجــه الســلوك املنحــرف. وقــد أشــار 
(2000) إىل أن التفــكك األسي، والتمــرد الدينــي، 

والضعــف العاطفــي، وعــدم املســاواة، والبطالــة، 
وعــدم حتقيــق األهــداف املرشوعــة لــدى معظــم 
األفــراد، كلهــا عوامــل قــد تدفــع باألفــراد إىل ســلوك 
ــظ-  ــم، وناح ــوغ أهدافه ــة لبل ــري مرشوع ــبل غ س
عــىل ســبيل املثــال- ومــن الناحيــة القانونيــة- أن 
أنظمــة املــرور ولوائحــه بــوزارة الداخليــة قــد حددت 
ــا: )36،  ــواد، منه ــن امل ــدد م ــات يف ع ــض العقوب بع
ــري  ــد الس ــىل قواع ــص ع 38، 50، 62، 63 و69( تن
ــات  ــامل املركب ــل مع ــع تعدي ــه، ومتن ــات وآداب يف الطرق
ــه، 1429هـــ(.  ــة ل ــة التنفيذي ــرور والائح ــام امل )نظ
مناســبة  يف  الشــباب  أن  الباحــث  ويــرى 
ــة  ــن ثقاف ــط ب ــد خل ــي ق ــوم الوطن ــاالت بالي االحتف
ــن  ــري، ع ــع الغ ــف م ــري بالعن ــة التعب ــرح ، وثقاف الف
طريــق الترصفــات الســلوكية اخلاطئــة املصاِحبــة 
اســتخدام  بواســطة  الوطنــي،  باليــوم  لاحتفــال 
ــي  ــن، والت ــاءة إىل اآلخري ــة، واإلس ــات العام املركب

ــة  ــة ألنظم ــات القانوني ــن املخالف ــدد م ــت يف ع متثل
املــرور، وســامة املجتمــع، وهــو مــا ينتج عنــه تعطيل 
ــوارع،  ــوىض يف الش ــاعة الف ــراد، وإش ــح األف مصال
وإزعــاج الســكان، واخلســائر املاديــة واملعنويــة املتتبة 
ــام  ــه قــد يعــود الســبب يف ذلــك رب عــىل ذلــك، إال إن
ــة،  ــة األمني ــف الرقاب ــا: ضع ــل، منه ــدة عوام إىل ع
وختــي بعــض أفــراد املجتمــع عــن املســؤولية، وعــدم 

ــات. ــذه الترصف ــل ه ــة ملث ــة الرادع ــق األنظم تطبي
كــام أبــرزت نتائــج املقابــات مــع اإلخبارين   
صــوًرا خمتلفــة ألنــواع الســلوك الــذي يرتكبه الشــباب 
ــات  ــت يف املضاَرب ــي متثل ــوم الوطن ــاالت الي يف احتف
يف  حتــُدث  التــي  البليغــة  اإلصابــات  إىل  املؤديــة 
الشــوارع، وداخــل األحيــاء واألماكــن العامــة، وعــىل 
األرصفــة. ويــرى الباحــث أن مثــل هــذه الســلوكيات 
ــا لــدى العوائــل التــي  بطبيعــة احلــال قــد خيلــق خوًف
ــا  ــد لن ــن. يؤك ــد الوط ــراح عي ــاهم يف أف ــد أن تس تري
اإلخبــاري )رقــم 8 ، ر. املزيرعــي، 1439هـــ( بقوله: 
ــن  ــة م ــن جمموع ــة ب ة كامي ــادَّ ــت مش ــا الحظ » أن
الشــباب، واســتخدام بعــض الُعُقــل باملضاربــات 
فيــام بينهــم، وســامع لكلــامت نابيــة ال تليــق بمناســبة 
ــت يف بعــض الكلــامت العنرصيــة،  االحتفــال، متثل
ــت  ــوىض ال مت ــاب، وف ــز باأللق ــن التناب ــث ع واحلدي
ــاري  ــر اإلخب ــن ذك ــة«، يف ح ــي بصل ــوم الوطن للي
ــه:  ــك بقول ــل، 1438هـــ( يف ذل ــم 45 ، خ. قح )رق
ــات  ــراك ومضارب ــي يف ع ــام عين ــباب أم ــل ش » دخ
االحتفــال  مقــام  تناســب  ال  كاميــة  ومشــادات 
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باليــوم الوطنــي، وقــد تدخــل رجــال األمــن بينهــم، 
ــة؛  ــز الرشط ــم ملرك ــد رحلوه ــكلة، وق ــوا املش وأوقف
للتحقيــق معهــم، وقــد ُطِلــَب اإلســعاف لنقــل بعــض 
املصابــن، وقــد طلــب منــي أحدهــم أن أشــهد لــه بــام 
ــة، وأدليــت بشــهاديت  صــار، وذهبــت خلــف الدوري
ــن  ــن اإلخباري ــددًا م ــام وأن ع ــًا«، ك ــف كام للموق
1439هـــ؛  املطــريي،  ر.   ،  7 رقــم  )اإلخبــاري 
1438هـــ؛   ، العبــداهلل  ع.   ،17 رقــم  واإلخبــاري 
1439هـــ؛   ، العتيبــي  ر.   ،  52 رقــم  واإلخبــاري 
،1438هـــ(  العنــزي  ع.   ،  19 رقــم  واإلخبــاري 
ــظ  ــم: » ناح ــو بقوهل ــث أدل ــم، حي ــت إجابته اتفق
ــباب  ــس الش ــدم لب ــي ع ــوم الوطن ــاالت الي يف احتف
ــادات  ــض املش ــود بع ــك وج ــعودي، كذل ــزي الس ال
الكاميــة التــي تنتهــي باملضاربــات والســب والشــتم 
بــن الشــباب، ورمــي األعــام عــىل بعــض، وكذلــك 
مظاهــر عنرصيــة ومناطقيــة عنــد الشــباب املحتفلــن 
االحتفــال  بثقافــة  الوعــي  دون  الوطنــي،  باليــوم 
ــم  ــاري )رق ــن اإلخب ــر كل م ــبة«، وذك ــذه املناس هب
ــم 59  ــاري رق ــي، 1439هـــ، واإلخب 12 ، ع. البقم
ــن  ــري م ــا يف كث ــارب، 1438هـــ(:  »الحظن ، ع. املح
املواقــف تشــاجر بعــض الشــباب مــع رجــال األمــن، 
والتلفــظ بألفــاظ غــري مؤدبــة؛ ممــا يثــري البلبلــة، 
ــاري  ــا اإلخب ــن«،  أم ــل األم ــة رج ــن هيب ــل م ويقل
)رقــم 18 ، ع. الرطيبان،1438هـــ؛ واإلخبــاري رقــم 
ــاهدنا  ــوالن : »ش ــريي، 1437هـــ( فيق 13، ر. املط
ويف  األرض،  عــىل  مرميــة  األعــام  مــن  كثــرًيا 

احلدائــق، وال ختلــو مــن كلمــة: ال إلــه اال اهلل، وهــذا 
حــرام«،  أمــا اإلخبــاري )رقــم 35 ، ن. العتيبــي، 
1438هـــ( فقــد قــال: »هنالــك خماَطــرة مــن الشــباب 
باألمــن والســامة يف املجتمــع، مثــل: التفحيــط، 
حياســب  أن  وجيــب  واملعاكســات،  واملضاربــات، 
ــلوكيات  ــذه الس ــل ه ــة مث ــؤالء. إن ممارس ــام ه النظ
ــو طالــب وآخــرون )2004م(  يتفــق مــع مــا ذكــر أب
ــا  ــول م ــري املقب ــلوك غ ــدوث الس ــبب ح ــن أن س م
ــة  ــام يف التوعي ــائل اإلع ــدور وس ــة ل ــو إال نتيج ه
ــري )2007م( إىل أن  ــار بش ــام أش ــع. ك ــة املجتم وثقاف
األنــامط الســلوكية التــي يامرســها الشــاب هــي نتيجــة 
، واللجــوء إىل االنتقــام  لعــدم إشــباع احلاجــات 
ــة، واالجتاهــات  ــم املجتمعي ــا للقي الــذي يكــون خمالًف
الدينيــة والعقائديــة، وقــد أكــد أبــو طالــب وآخــرون 
)2004م( إىل أن مثــل هــذا الســلوك العنيــف مــا هــو 
ــرب،  ــواء كان بال ــن، س ــاق األذى باآلخري اال إحل
ــن  ــد. يف ح ــة، أوالتهدي ــياء أو اإلهان ــي األش أو رم
أضــاف كلٌّ مــن )العبــادي 2005 م؛ وبشــري2007م(
ــباب يف  ــدى الش ــف ل ــة العن ــبب يف ممارس إىل أن الس
احتفــاالت اليــوم الوطنــي قــد تدخــل فيــه كثــري مــن 
العوامــل  التــي قــد تعــود إىل ضعــف النظــام الضبطــي 
الرســمي، أو التعــرض خلــربة ســابقة، أو حتــى نتيجــة 
الكبــت املســتمر لبعــض الشــباب، أو التقليــد، أو 

ــص. ــعور بالنق الش
مثــل  حيصــل  عندمــا  أنــه  الباحــث  ويــرى 
اليــوم  احتفــاالت  املخالفــة يف  الســلوكيات  هــذه 
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ــإن  ــة، ف ــاظ النابي ــف واأللف ــتخدام العن ــي كاس الوطن
ــىل  ــي ع ــف الضبــط االجتامع ــود إىل ضع ــك يع ذل
ــة إىل  املســتويات، الرســمية وغــري الرســمية، باإلضاف
ــا  ــن دوره ــبايب ع ــأن الش ــة بالش ــات املعني ــي اجله خت
ــة،  ــاق االجتامعي ــددات األنس ــًا ملح ــي طبق االجتامع
ــام  ــاق في ــذه األنس ــن ه ــاون ب ــدم التع ــك ع وكذل
خيــص توجيــه ســلوك الشــباب بــام يتوافــق مــع قيــم 

املجتمــع وطموحاتــه.

القسم الرابع: توصيات البحث 
ــوث يف . 1 ــات والبح ــن الدراس ــد م ــراء املزي إج

املســتقبل حــول ثقافــة فــرح االحتفــال باليــوم 
الســلوكية  املظاهــر  وباألخــص  الوطنــي 
ــاالت  ــك االحتف ــب تل ــي تصاح ــة الت املخالف
ذات الصلــة بمناســبة اليــوم الوطنــي يف املــدن 
الرئيســة األخــرى غــري مدينــة الريــاض التــي 
اقتــرصت عليهــا الدراســة احلاليــة التــي تعتــرب 
ــعودي  ــع الس ــر يف املجتم ــوث البك ــن البح م
والتــي ربــام قــد تفتــح للباحثــن جمــااًل واســًعا 
ــد مــن تقــي احلقائــق حــول املوضــوع.   ملزي

تعزيــز املظاهــر اإلجيابيــة يف احتفــاالت اليــوم . 2
الوطنــي الســعودي املوجــودة لــدى الشــباب، 
باملكافــأة،  الرمزيــة  احلوافــز  طريــق  عــن 
ــم،  ــادة بجهوده ــكر، واإلش ــات الش وخطاب
ــل  ــاص مقاب ــاع اخل ــود القط ــم جه ــع دع م

يف  والتخفيضــات  العــروض  تقديــم 
ــاركتهم يف  ــي، ومش ــوم الوطن ــاالت الي احتف
األعــامل التطوعيــة واخلدميــة لاحتفــاالت. 

رضورة َرْصــد املخالفــات الســلوكية الســلبية . 3
لتافيهــا  ؛  الوطنــي  اليــوم  احتفــاالت  يف 
يف األعــوام القادمــة، عــن طريــق تعــاون 
اجلهــات األمنيــة مــع هيئــة األمــر باملعــروف، 
والنهــي عــن املنكــر ، ومراكــز البحــوث 

الســعودية.  باجلامعــات 
رضورة التوعيــة والتشــيد مــن قبــل وســائل . 4

اإلعــام ، واجلهــات املعنيــة بشــئون الشــباب 
بوقــت كايف قبل حــدوث مناســبة االحتفاالت 
باليــوم الوطنــي الســعودي ، وذلــك للحفــاظ 
عــىل املمتلــكات العامــة واخلاصــة ومقــدرات 
الوطــن وعــدم اإلســاءة لآخريــن مــن خــال 
ــت  ــلوكية حت ــات الس ــض املخالف ــة بع ممارس

غطــاء فــرح هــذه املناســبة. 

املصادر واملراجع:
أواًل: املراجع العربية
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ــة . التجاري
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ــة  ــم ، جامع ــت وقي ــدة الوطنية....ثواب ــر الوح يف مؤمت
اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســامية يف الفــتة مــن 10– 
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)قدم للنشر يف 1439/06/19 هـ، وقبل للنشر يف 1440/01/21 هـ(
ملخـص: تعـد مسـألة تكييـف عقـد احـراف العبي كـرة القدم مـن أهم املسـائل وأكثرهـا تأثريا عـى حقوقـه والتزاماتـه يف مواجهة النـادي الـذي يتعاقد معه، 
السـيا يف حـال افتقـاد النـص بشـأن موضـوع النـزاع املثـار بينهـا إذا مل تكـن الئحـة االحراف قـد تطرقت لـه. وقد ظهـر يف القضـاء والفقـه القانـوين اجتاهان 
بشـأن هـذه املسـألة، حيـث ذهـب جانـب منهـم إىل تكييف عقـد االحـراف بوصفه صـورة من صور عقـد املقاولـة، فيا ذهـب رأي أخـرى إىل تكييفـه بوصفه 
عقـدا مـن عقـود العمـل. وقـد ذهبـت الدراسـة إىل البحـث يف مقـدار التشـابه واالختالف بني عقـد االحـراف وعقـدي املقاولة والعمـل، حيـث توصلت إىل 
وجـود أوجـه اختـالف كثرية، ال سـيا من حيث عنـارص وخصائص عقـد االحـراف وطريقة إبرامـه وطبيعة االلتزامـات املرتبة عـى الالعب بموجبـه وكيفية 
حسـم النزاعـات املتعلقـة بـه، إضافـة إىل مصـادر األحـكام الواجبة التطبيـق عليه، األمـر الذي نعتقـد بأنه حدا باملـرع يف قانـون العمل والئحـة االحراف إىل 
اسـتبعاد إمكانيـة تطبيـق أي مـن األحـكام املنصـوص عليهـا يف قانون العمـل أو أحكام عقـد العمل املنصـوص عليهـا يف القواعد العامـة، وهو ما يعنـي أن ثمة 
نظـام قانـوين خـاص ومسـتقل حيكـم ويطبق بشـأن عقد االحـراف، قوامه الئحـة االحـراف وقواعدها التفسـريية واللتـان اعتنتا بالسـواد األعظم مـن أحكام 

وتفاصيـل العالقة بـني الطرفني.

كلامت مفتاحية: عقد االحراف، عقد املقاولة، قانون العمل، الئحة االحراف، إعارة الالعب.
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Abstract: The nature of professional sport player’s contract is one of the most important issues in the player’s relation with his professional 
team, especially in case of an absence of a legal text on the subject matter of the dispute between the player and his team. Legal jurisprudence 
and courts’ interpretations have two divergent opinions regarding the nature of the player’s contract: A first point of view considers it as a regular 
labor contract while a second view sees it as a contract of service. This study aims to explore the similarities and differences between the player’s 
professional contracts on the one hand, and contracts of services and labor contracts on the other hand. We found substantial differences between 
the player’s contracts and the other two contracts, particularly when we analyzed some aspects of contract formation, termination, and litigation. 
These differences were evident in terms of the elements and characteristics of the professional contract and the manner of its termination, the nature 
of the obligations of the player and how to resolve disputes related to it. For that reason, both the Saudi Labor Law and the Saudi Player’s Contract 
Regulations have determined that players can’t have the privileges or the obligations under the Saudi Labor Law. This leads us to conclude that 
the player’s professional contracts have a special nature, with an independent legal system that governs and applies to such contracts, based on 
regulations and rules of interpretation, which have taken into account the majority of provisions and details of the relationship between the parties.
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مقدمة:
يعـد عقـد احـراف العبـي كـرة القـدم مـن أكثـر 
وذلـك  النـاس،  عامـة  بأخبارهـا  هيتـم  التـي  العقـود 
لصلتهـا بلعبـة كرة القـدم والتي تعد من أكثـر األلعاب 
شـعبية بـني اجلاهـري، غـري أن الشـخص األكثـر تأثـرًا 
بأحـكام هـذا العقـد هـو الالعـب، إضافـة إىل النـادي 
يتمتـع بمركـز مـايل يفـوق الالعـب  الـذي عـادة مـا 

. بكثري
ومـن جانـب آخـر فـإن هـذا العقـد حيظـى باهتام 
كبـري أيضا مـن قبل وسـائل اإلعـالم املختلفـة، وكثريا 
مـا يتـم التطرق إىل تفاصيـل تتعلق به، أو إشـكاالت أو 
نزاعـات أُثريت بشـأنه بـني الالعب أو األنديـة أو احتاد 
كـرة القـدم أو غريهـا من اجلهـات ذات الصلـة، إذ يتم 
يف هـذه األحـوال ومثلهـا اللجوء إىل األحـكام اخلاصة 
بتلـك العقـود واملتمثلـة يف اململكـة العربيـة السـعودية 
بالئحـة االحـراف وأوضـاع الالعبـني وانتقاالهتم يف 
اململكـة العربية السـعودية لعـام 1437هــ / 2016م 
والتـي أصدرها االحتـاد العريب السـعودي لكـرة القدم 

إضافـة إىل القواعـد التفسـريية اخلاصـة هبا.
مشكلة الدراسة: 

ال شـك يف أن التعـرف عـى مضمـون ذلـك النزاع 
وكيفيـة التوصـل إىل حلـه يتسـنى مـن خـالل معرفـة 
األحـكام الواجبـة التطبيـق عـى عقـد االحـراف يعد 
مـن املسـائل التـي هتـم الالعـب والنـادي واحتـاد كرة 
القـدم، إضافـة إىل أهنـا تلقـى اهتامـا من قبـل اجلاهري 
ووسـائل اإلعـالم املختلفـة، إذ قـد يبـدو األمر سـهال 

ويسـريا إذا مـا كان هنـاك نـص مبـارش يتعلق باملسـألة 
موضـوع النـزاع يف الئحـة االحـراف، غـري أن األمـر 
يـدق ويصـح أكثـر تفصيال يف أحـوال أخـرى إذا افتقد 
النـص املتعلق باملسـألة موضـوع النـزاع، إذ يفتح ذلك 
مـن  التطبيـق  الواجـب  احلكـم  للتعـرف عـى  البـاب 
خـالل معرفـة طبيعـة أو نوعيـة العقـود التـي ينتمـي 
إليهـا عقـد االحـراف، ذلـك أنـه يرتب عـى الالعب 
أو النـادي مجلـة مـن االلتزامـات أو احلقـوق بنـاء عى 
التكييـف الذي يتـم إعطاؤه لذلك العقـد، أي الوصف 
وااللتزامـات  فاحلقـوق  عليـه،  إضفائـه  يتـم  الـذي 
املرتبـة لالعـب أو النادي سـتكون مغايـرة وخمتلفة فيا 
لـو تـم تكييـف العقـد بوصفـه عقـد مقاولة عـا لو تم 
تكييفـه بوصفـه عقـد عمل، األمر الذي شـهد انقسـاما 
يف الفقـه القانـوين بني مؤيـد أو معـارض لتكييف ذلك 

العقـد عـى وجـه دون آخر.
وعـى غـرار ذلـك، بـل وعـى نحـو أكثـر أمهيـة ما 
ينـص عليه املـرع نفسـه أو الئحـة االحراف نفسـها 
بشـأن هـذه املسـألة، إذ جيـدر التسـاؤل هنا عـن موقف 
مـن  االحـراف  الئحـة  وموقـف  السـعودي  املـرع 
تكييـف هـذا العقـد ومـا إذا كانـا قد سـايرا ما جـاء به 
الفقـه أو انتصـارا لـرأي دون آخـر، وعـى ذلـك فـإن 
التسـاؤل املطـروح هنا ومشـكلة الدراسـة تـدور حول 
مـدى اسـتقاللية وذاتيـة عقـد احـراف العـب كـرة 
القـدم عن باقـي العقـود املعروفـة أو التقليديـة القريبة 

منـه واملتمثلـة بعقـدي املقاولـة أو العمـل؟ 
ويتفرع من التساؤل الرئيس التساؤالت التالية:



هيثم املصاروة و عمار سعيد الرفاعي: ذاتية عقد احتراف العب كرة القدم »دراسة حتليلية وفقا لألنظمة واللوائح يف اململكة ....«    184-163

165

هـل يعترب عقـد احـراف كـرة القدم مـن قبيل . 1
عقـد املقاولـة أم هو أقـرب إىل عقـود العمل؟ 

أو . 2 االحـراف  بعقـد  املتعلقـة  األحـكام  هـل 
املرتبـة  أو طبيعـة االلتزامـات  إبرامـه  طريقـة 
ال؟  أم  والعمـل  املقاولـة  لعقـدي  مماثلـة  عليـه 

باختـالف . 3 القـول  واملالئـم  املمكـن  مـن  هـل 
ومتايـز عقـد االحراف عـن تلك العقـود أم أن 

ذلـك مـازال متعـذرًا يصعـب التسـليم به؟ 

أمهية الدراسة:
تكمـن أمهيـة دراسـة ذاتيـة عقـد احـراف العـب 

كـرة القـدم يف اآليت:
بيان موقـف التريعات واللوائـح ذات الصلة . 1

بعقـود احـراف كـرة القدم مـن مسـألة تكييفه 
االلتزامـات  حتديـد  يف  أمهيـة  مـن  لذلـك  ملـا 
املرتبـة عى عاتـق األنديـة والعبي كـرة القدم 

. فني ملحر ا
التعـرف عـى مـدى احلاجـة لتعديـل وتطويـر . 2

نصـوص واللوائـح املتعلقة بعقـد احراف كرة 
القدم.

أهداف الدراسة:
حتديـد أهـم الفروق بـني عقد احـراف العب . 1

كـرة القـدم من جهة وعقـدي املقاولـة والعمل 
أخرى. من جهـة 

التعـرف عى موقـف املرع السـعودي بشـأن . 2

تكييـف عقـد االحراف.
بيـان مـدى اسـتقاللية عقـد االحـراف ومتتعه . 3

بذاتيـة خاصـة متيزه عـن باقـي العقـود وكيفية 
. تعزيزها

مصطلحات الدراسة:
القـدم  كـرة  العـب  عقـد  ذاتيـة  دراسـة  ترتبـط  
املحـرف بعـدد مـن املصطلحـات، يعـد مـن أمههـا ما 

يـأيت:
عقـد احـراف العـب كـرة القـدم: هـو »عقد . 1

حمـدد املـدة بمقتضـاه يلتـزم الالعب بمارسـة 
لعبـة كرة القـدم حتت إرشاف وتوجيـه النادي، 
وذلـك لقاء حصولـه عى راتب شـهري ثابت، 
وذلـك بخـالف االمتيـازات املاليـة األخـرى« 

)احلفنـي، 1995م، ص:33(.
نـادي كـرة القدم: النـادي هو مؤسسـة رياضية . 2

لـه رسـميًا  اعتباريـة مرخـص  ذات شـخصية 
بمارسـة األنشـطة املتعلقـة بلعبـة كـرة القـدم 
)النظـام األسـايس لالحتـاد العـريب السـعودي 

لكـرة القـدم الصـادرة عـام 2016م(.
العـب كـرة القـدم املحـرف: هـو »الالعـب . 3

الـذي لديـه عقـد مكتـوب مـع أحـد األنديـة 
ويتقـاىض أجـرًا نظـري نشـاطه الكـروي يفوق 
املرصوفـات الفعليـة التـي ترتـب عـى ذلك. 
أمـا مجيع الالعبـني اآلخريـن فيعتـربون هواة« 

)املـادة )9/2( مـن الئحـة االحـراف(.
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منهج الدراسة:
سـيتبع الباحثان يف منهج الدراسـة املنهـج الوصفي 
التحليـي القائـم عـى االسـتقراء، وتتبـع أقـوال فقهاء 
ورشاح القانـون وحتليـل النصـوص من خـالل الكتب 
مـن  توافـر  ومـا  واللوائـح  والتريعـات  واألبحـاث 
أحـكام قضائيـة، يف سـبيل تشـخيص مشـكلة البحـث 
ووصفهـا وحتديـد مظاهرهـا ومالحمهـا والنتائـج التـي 

أفرزهتـا وصـوال إىل النتائـج والتوصيـات املناسـبة.
خطة الدراسة:

سـتعرض الدراسـة ملوضـوع ذاتيـة عقـد احـراف 
العـب كـرة القـدم مـن خـالل التقسـيم اآليت:

لـدى  االحـراف  عقـد  تكييـف  األول:  املبحـث 
القانـوين. والفقـه  القضـاء 

املبحـث الثـاين: مـدى الذاتيـة التـي يتمتع هبـا عقد 
االحراف.

املبحث األول:
والفقـه  القضـاء  لـدى  االحـراف  عقـد  تكييـف 

القانـوين
تعـد مسـألة التكييـف أو إعطـاء الوصـف القانوين 
السـليم للعالقـة القانونيـة القائمـة بـني شـخصني من 
أهـم املسـائل التـي يعـرض هلـا الفقـه والقضـاء بصفة 
عامـة، وذلـك نظـرا ملـا يرتـب عليها مـن نتائـج مهمة 
جلهـة حتديـد القواعـد القانونيـة التي سـيجري تطبيقها 
كال  عـى  املرتبـة  وااللتزامـات  العالقـة  تلـك  بشـأن 

. فيها طر
بشـأن  القانـوين  والفقـه  القضـاء  اختلـف  وقـد 
التكييـف القانـوين لعقـد احـراف العـب كـرة القدم، 
عقـود  قبيـل  مـن  اعتبـاره  إىل  البعـض  ذهـب  حيـث 
املقاولـة، إال أن هـذا الـرأي تعـرض للنقـد مـن قبـل 
جانـب آخـر مـن الفقه، ممـا حـدى بالبعـض اآلخر إىل 

اعتبـاره مـن قبيـل عقـود العمـل.
وبنـاء عليـه، نتـوىل عـرض اآلراء التي قيلت بشـأن 
التكييـف القانـوين لعقـد احـراف العـب كـرة القـدم 

من خـالل التقسـيم اآليت:
املطلـب األول: تكييـف عقـد االحـراف بوصفـه 

عقـد مقاولـة.
املطلـب الثـاين: تكييـف عقـد االحـراف بوصفـه 

عمل. عقـد 

املطلب األول:
تكييف عقد االحراف بوصفه عقد مقاولة

تعـّرف املقاولـة بأهنـا عقـد يتعهـد بمقتضـاه أحـد 
الطرفـني بـأن يصنـع شـيئًا أو يـؤدي عمـاًل نظـري أجر 

يتعهـد بـه الطـرف اآلخـر )العايـد، 2004م(.
وباملقارنـة بـني عقـد املقاولة وعقد االحـراف نجد 
أن أوجـه الشـبة بينها تتمثـل يف أن كليهـا يتضمن قيام 
شـخص بعمـل ملصلحـة شـخص آخـر مقابـل تقايض 
أجـر مـا؛ كا أن املقـاول والالعـب يتمتعـون بيشء من 
االسـتقاللية لدى قيامها بإعاهلـا )احلفني، 1995م(، 
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فـإذا كان للمقـاول قـدر من احلرية لـدى تنفيـذ التزامه 
املرتـب عليـه بموجـب العقـد، فـإن الالعـب  يتمتـع 
بحريـة التحـرك واختيـار الطريقة األفضل لـدى القيام 

بمهامـه داخـل امللعب.
ولعـل مثـل أوجـه الشـبه هـذه هـو مـا ظهـر تأثريه 
يف بعـض أحـكام القضـاء يف فرنسـا، حيـث اعترب عقد 
االحـراف مـن قبيـل عقـود املقاولـة اسـتنادا إىل ذلك 
)احلفنـي، 1995م، ص: 40( وهـو مـا يتفـق مـع رأي 
اجتـاه يف الفقـه الفرنـي كالفقيـه (L.Silance) أيضـا. 

 .)43 1995م، ص:  )احلفنـي، 
وبالرغـم مـن ذلـك فقد وجه هلـذا الـرأي انتقادات 

عـدة كان أمهها مـا يأيت:
أ-  ليـس صحيحـا القـول باسـتقاللية العـب كـرة 
القـدم عن ناديه لدى ممارسـة نشـاطه الكروي، 
فالعـب كـرة القـدم ملـزم باتبـاع اخلطـة التي 
يرسـمها لـه النـادي، وسـواء أكان ذلـك أثنـاء 
التدريـب أم أثنـاء املباريـات التـي يشـارك هبـا 
الالعـب، ليـس هذا فحسـب، بـل إن الالعب 
التوجيهـات  مـن  لكثـري  باخلضـوع  ملـزم 
والتعليـات التـي يوجههـا لـه النـادي، كتلـك 
أو  البدنيـة  لياقتـه  عـى  باملحافظـة  املتعلقـة 
مشـاركته يف األنشـطة الرياضيـة أو الثقافيـة أو 
موافقـة  عـى  احلصـول  جيـب  إذ  االجتاعيـة، 
النـادي اخلطيـة بشـأهنا )املـادة )5( مـن الئحة 
االحـراف(، وهـو مـا يعنـي خضـوع الالعب 

لسـلطات النـادي اإلرشافيـة وجيعلـه تابعا له، 
وعـى خـالف عقـد املقاولـة الـذي يتمتـع بـه 

املقـاول باالسـتقاللية عـن رب العمـل.
إن األجـر يف عقـد املقاولـة عادة مـا يقدر عى  ب- 
أمـا  الطرفـني،  بـني  وباالتفـاق  جـزايف  نحـو 
األجـر يف عقـد االحراف فهـو عادة مـا يكون 
تتدخـل  قـد  كـا  شـهري،  نحـو  عـى  مقـدرا 
لوائـح االحـراف لتحديده يف بعـض األحيان 
وعـى  االحـراف(.  الئحـة  مـن   )6( )املـادة 
الرغم مـن أن املكافآت والبـدالت، وهي جزء 
الالعـب،  عليـه  يتحصـل  الـذي  املقابـل  مـن 
حتـدد بنحـو جـزايف قبـل بدايـة املوسـم إال أن 
الراتـب الـذي يتحصـل عليـه الالعـب بصفة 

دوريـة ودائمـة ال يـري عليـه ذلـك.
بعملـه  القيـام  لـدى  يسـتطيع  املقـاول  إن  ج- 
االسـتعانة بأشـخاص آخريـن يقومـون بتنفيذ 
العمـل بـدال عنـه، أمـا عقـد االحـراف فـال 
يتصـور فيه السـاح لالعـب باالسـتعانة بغريه 
مـن األشـخاص، فهـو نفسـه مـن جيـب عليـه 

منـه. املطلـوب  العمـل  أداء 
إن املقـاول عندمـا يقـوم بالعمـل املكلـف بـه  د- 
فهـو يفعـل ذلك باسـمه اخلـاص وليس باسـم 
صاحـب العمـل أو بالنيابة عنه، وهـذا بعكس 
العـب كـرة القـدم املحـرف، الـذي يشـرك 
املحليـة  القـدم  كـرة  مباريـات ومسـابقات  يف 
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والدوليـة باسـم النـادي الـذي يتبـع لـه وليس 
باسـمه الشـخيص.

يف  احلـق  املحـرف  القـدم  كـرة  لالعـب  إن  هـ- 
احلصـول عـى راتبـه وبدالتـه يف حالـة تعرضه 
لإلصابـة، إضافـة إىل التـزام النـادي بمعاجلته، 
معاجلـة  عـى  حريـص  النـادي  تـرى  لذلـك 
العبـه املصـاب يف أرسع وقـت ممكـن لتمكينه 
مـن اسـتئناف نشـاطه الكـروي واملشـاركة يف 
األمـر  النـادي،  هبـا  يشـرك  التـي  املسـابقات 
الـذي يصعـب تصـور مثلـه يف عقـود املقاولـة 

1995م(. )احلفنـي، 

املطلب الثاين
تكييف عقد االحراف بوصفه عقد عمل

يعـرف عقـد العمـل بأنـه عقـد مـربم بـني صاحب 
عمـل وعامـل، يتعهـد بموجبـه العامـل أن يعمل حتت 
إدارة صاحـب العمـل أو إرشافـه يف مقابل أجـر )املادة 

(50( مـن نظـام العمل(.
القديـم  الفرنـي  الفقـه  وقـد حـاول جانـب مـن 
نسـبيا (J. Loup) وبصفـة خاصة يف النصـف الثاين من 
القـرن العريـن مناقشـة مـدى اعتبار عقـد االحراف 
مـن قبيـل عقود العمـل، إال أنه تـردد يف ذلـك، وهو ما 
مل يفعـل مثلـه جانب آخر مـن الفقه الفرنـي من أمثال 
حيـث   ،(Alain Delperier)و (Claude Germain)

أكـد رصاحـة عـى تكييـف عقـد االحـراف بوصفـه 

عقـد عمل)احلفنـي، 1995م(. 
وعـى نحـو مماثـل اسـتقر الرأي لـدى جانـب كبري 
تكييـف  العـريب عـى  القانـوين  والفقـه  الباحثـني  مـن 
عقـد احـراف العـب كـرة القـدم بوصفـه أحـد صور 
1995م(   و)احلفنـي،  1992م(  )جـرب،  العمـل  عقـد 

و)الرصايـرة،2011م(.  2011م(  و)الـرباوي، 
واعتبـار عقـد االحـراف مـن قبيـل عقـود العمـل 
هـو مـا تبنـاه القضـاء اإلنجليـزي، فمـن خـالل نظـره 
 (Walker, بـاالس(  كريسـتال  ضـد  )والكـر  لقضيـة 
(1910 ، والتـي كان السـؤال فيهـا هل مـن حق العب 

والتعويضـات  البـدالت  أن حيصـل عـى  القـدم  كـرة 
املنصـوص عليهـا يف نظام تعويضات العـال الربيطاين، 
بنـاء عـى أن عالقـة الالعـب مـع نادية هي عقـد عمل 
أم ال حيصـل عليهـا بنـاء عـى أن العقـد بـني الالعـب 
والنـادي يعترب عقـد  مقاولة؟ ( وكانـت إجابة املحكمة 
بأهنـا عالقـة عمـل عـى اعتبـار أن الالعـب يتبـع نادية 
الالعـب،  تدريـب  عـن  مسـؤوال  النـادي  ويعتـرب 

ومعاقبتـه، وكذلـك توجيهـه للقيـام بعمـل معـني.
ومـن خـالل املقارنة بـني عقد احـراف كـرة القدم 
مـن  الكثـري  يف  يتشـاهبان  أهنـا  نجـد  العمـل  وعقـد 
الوجـوه، األمـر الـذي حـدا بالبعـض إىل تربيـر تكييفه 
كعقـد عمل-كـا أسـلفنا- وللتدليل عـى ذلك نعرض 
ملـدى توافـر عنـارص عقد العمـل يف عقد احـراف كرة 

القـدم، وذلك عـى الوجـه اآليت:
أ- عنرص العمل:

ويـراد بـه اجلهد املأجـور الذي يقـوم بأدائـه العامل 
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حتـت إرشاف أو إدارة صاحـب العمـل، وسـواء أكان 
العمـل فكريًا أم جسـانيًا.

وال شـك هنـا يف أن اجلهد الـذي يبذله العب   
كـرة القـدم يدخـل يف مفهـوم العمـل الذي يقـوم عليه 
عقـد العمـل، وال خيتلـف عنـه، فجهـد الالعـب الذي 
يقدمـه تنفيـذا لعقـد االحـراف يشـابه جهـد العامـل 
يف الكثـري مـن املجـاالت، إذ يلتـزم الالعـب بالنشـاط 
مـن  عـادة  يظهـر  والـذي  النـادي،  قبـل  مـن  املقـرر 
التدريبـات واملعسـكرات والنـدوات  خـالل حضـور 
واملؤمتـرات الصحفية وأداء املباريات الودية والرسـمية 
يف النـادي أو املنتخـب وحسـب املواعيد املقـررة لذلك 

)املـادة )5/3( مـن الئحـة االحـراف(.
ب-  عنرص األجر:

الـذي  املقابـل  العمـل  عقـد  يف  باألجـر  يقصـد 
يتقاضـاه العامـل لقاء العمـل الذي يؤديـه )املادة )50) 

مـن نظـام العمـل(.
وعـى نحـو مماثـل فـإن األجـر يعـد أحـد العنارص 
التـي ال يقـوم بدوهنـا عقـد احراف كـرة القـدم )املادة 
يف  يعتمـد  فالالعـب  االحـراف(،  الئحـة  مـن   )6)
معيشـته عـى األجـر وإبرامه للعقـد مرهـون بحصوله 
عـى ذلـك األجـر، بـل إنه حيـاول عـادة احلصـول عى 
أجـر جمـزي ومرتفع، وكثـريا مـا يتوقف قـرار الالعب 
بإبـرام العقـد مـن عدمـه مـع هـذا النـادي أو ذاك عى 
مقـدار األجـر املدفـوع مـن قبلـه، لذلـك يعـد األجـر 
عنـرصًا أساسـيًا يف عقـد االحـراف، وختلفه يعنـي أننا 
أصبحنـا أمـام عقـد آخـر يتصـل بالالعبني اهلـواة، كا 

. سلفنا أ
ج- عنرص التبعية:

تقـوم التبعيـة يف عقود العمـل عى خضـوع العامل 
إىل املالحظـات والتوجيهـات التـي يصدرهـا صاحب 
يكـون  إذ  العمـل(.  نظـام  مـن   )50( )املـادة  العمـل 
لصاحـب العمـل السـلطة واحلـق يف توجيـه األوامـر 
والنواهـي للعامـل وإيقـاع اجلزاءات املالئمـة عليه وبا 

يكفـل التزامـه بتلـك األوامـر والنواهي.
وهـو مـا يمكـن مالحظـة مثلـه يف عقـود احـراف 
القـدم  كـرة  العـب  أن  ذلـك  القـدم،  كـرة  العبـي 
خيضـع لسـلطات النـادي الريـايض اإلرشافيـة، فيكون 
بوسـع النـادي إعطاء التوجيهـات واألوامـر والنواهي 
يف  املشـاركة  أثنـاء  الالعـب  عـى  اجلـزاءات  وتوقيـع 
التدريبـات أو املسـابقات أو خـارج هذا النطـاق مادام 
يكـون  إذ  االحـراف،  بعقـد  مسـاس  عـى  األمـر  أن 
للنـادي توجيـه الالعـب بشـأن مـا جيـب اختـاذه مـن 
إجـراءات بصـدد املحافظة عـى لياقته، وكذلك بشـأن 
سـلوكه وترصفاتـه ومشـاركته يف النشـاطات الرياضية 
والثقافيـة واالجتاعيـة، األمـر الذي ينطبـق عى عالقة 
الالعـب واتفاقاته مع وسـائل الدعايـة واإلعالن، ولو 
كان ذلـك خـارج أوقات العمل )املـادة )5(، )48( من 

الئحـة االحـراف(.
وانسـجاما مـع ذلك قـررت الالئحـة إلـزام النادي 
يصدرهـا  التـي  الداخليـة  باللوائـح  الالعـب  بتزويـد 
مـن   )8/13( املـادة  يف  جـاء  فقـد  عليهـا،  وتوقيعـه 
الئحـة االحـراف مـا نصـه: »تلتـزم األنديـة بالتـايل: 
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تطبيـق الالئحـة النموذجيـة للمخالفـات والعقوبات، 
مـع إشـعار الالعبـني وتزويدهـم بنسـخة منهـا، وأْخِذ 

توقيعهـم للعلـم هبـا«.
د- عنرص الزمن:

العمـل،  عقـد  يف  جوهريـًا  عنـرصًا  الزمـن  يعـد 
وكذلـك عقـد احراف كـرة القـدم، إذ ال يمكن تصور 
قيـام طـريف العقـد بتنفيـذه إال خـالل مـدة مـن الزمـن 
يسـتغرقها )املـادة )15( مـن الئحـة االحـراف(، كـا 
أهنـا قـد يقـدران األجـر املسـتحق لالعـب كـرة القدم 
عـى أسـاس الزمـن، فيسـتحقه الالعب عن كل شـهر 

العقد. مـن  يمضيـه 
وإذا كان عقـد العمـل مـن حيث مدته عـى نوعني: 
ملـدة غـري حمـددة )موسـى،  ملـدة حمـددة وعقـد  عقـد 
2017م(، فـإن عقد احـراف العب كـرة القدم يكون 
ذا مـدة حمـددة بحسـب مـا تقـي الئحـة االحـراف 
)املـادة )15( مـن الئحـة االحـراف(، أمـا العلـة التي 
تقـف وراء ذلـك فتكمـن يف أسـباب عـدة يعـد مـن 

أبرزهـا مـا يأيت:
أن العمـل الذي يبذله الالعـب بموجب العقد . 1

يتطلـب قـدرات بدنية متكنـه من القيام بنشـاط 
ريـايض مميـز، األمـر الـذي يبـدو أنـه حمـدود 
بفـرة غـري طويلة مـن عمـر الالعـب املحرف.

ارتفاع أجـور الالعب املحـرف يدفعه للتعاقد . 2
اثنـني،  أو  موسـم  تتعـد  ال  قصـرية  لفـرات 
فالالعـب غالبـا ما حيـرص عـى عـدم التعاقد 
مـع النادي لفـرة طويلـة لضان حقـه باملطالبة 

بزيـادة األجـر عنـد جتديـد العقـد أو احلصـول 
عـى أجـر أعـى مـن خـالل إبـرام عقـد انتقال 
إىل نـاٍد جديد يدفع لـه مبالغ أكرب )السـاعدي، 
بأنـه:  االنتقـال  عقـد  يعـرف  إذ  2017م(. 
عـى  رياضيـان  ناديـان  بموجبـه  يتفـق  »عقـد 
نقـل عمـل العـب ريـايض مـن النـادي األول 
الالعـب،  ذلـك  بموافقـة  الثـاين،  النـادي  إىل 
ووفـق اللوائـح الصـادرة من االحتـاد الريايض 
املعنـي –بحسـب مـا إذا كان العقـد وطنيـا أم 
دوليـا-  وذلـك بعـد انقضاء عقـد الالعب مع 
ناديـه األصـي، بمقابـل يتـم االتفـاق عليه بني 
الناديـني يلتـزم النـادي اجلديد بدفعـه لكل من 
الالعـب وناديـه األصـي« )األمحـد، 2001م، 

ص:49(.
عقـد  زمنيـة  وضـوح  أن  هـو  ذكـره  جيـدر  ومـا 
االحـراف مل يكـن جليـا هبـذا الشـكل يف هنايـة القـرن 
إجبـار  النـادي  حـق  مـن  كان  إنـه  حيـث  العريـن، 
الالعـب عـى االسـتمرار مـع النـادي وعـدم االنتقال 
حتـى  األول  النـادي  موافقـة  بعـد  إال  آخـر  لنـادي 
بعـد انتهـاء عقـد االحـراف، وهـذا مل يتغـري إال بعـد 
يف  بوسـان  مـارك  جـان  البلجيكـي  الالعـب  قضيـة 
1995م، والتـي أصـدرت فيهـا حمكمـة العـدل  عـام 
األوروبيـة مـا يعـرف بقانون بوسـان، والـذي أقر بأن 
الالعبـني املحرفـني مـن حقهـم االنتقـال مـن نـادي 
آلخـر دون دفـع أي مقابـل مـايل عنـد انتهـاء العقـد؛ 
بقضيـة  متصلـني  القـرار ضمـن حكمـني  كان  حيـث 
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وهـي: بوسـان  الالعـب 
انتهـاء  1.مـن حـق الالعـب االنتقـال جمانـا عنـد 

العقـد.
2.الالعبـون مـن جنسـيات أوروبيـة مـن حقهـم 
حمـددة  قيـود  دون  االحتـاد  دول  يف  والعمـل  االنتقـال 
عـى اجلنسـية، وبالتـايل ال يعاملـون معاملـة الالعبـني 
الالعبـني  رشحيـة  ضمـن  حيتسـبون  وال  األجانـب 

(Judgement of the court, 1995( األجانـب. 
االحـراف  الئحـة  تعديـل  يتـم  مل  اململكـة  ويف 
العـام  يف  إال  معـني  بزمـن  العقـود  حتديـد  لتتضمـن 
الدوليـة«  »املسـطرة  قاعـدة  إلغـاء  تـم  حينـا   ،2005
والتـي كانت مـن خالهلا تسـتطيع األندية منـع العبيها 
املنتهيـة عقودهـم من االنتقـال من ناد آلخر مـا مل يدفع 

املبلـغ املحـدد وفـق املسـطرة الدوليـة.
وإذا كان عقـد احـراف لعبـة كـرة القـدم يكيـف 
مـن الوجهـة القانونيـة بوصفه إحـدى تطبيقـات عقود 
العمـل لـدى جانب مـن الفقه القانـوين، فإن التسـاؤل 
الـذي قـد يطـرح هنـا يتعلـق بمـدى إمكانيـة تطبيـق 
فهـل  االحـراف،  عقـد  عـى  العمـل  قانـون  أحـكام 
خيضـع الالعـب املحـرف جلميـع األحكام التـي تطبق 

بشـأن العامـل؟
العـال خيضعـون  بـد مـن اإلشـارة أوال إىل أن  ال 
مـن الناحيـة القانونية ألحـكام قانون العمـل، إذ يطبق 
بشـأن مجيـع العـال إال مـا أسـتثني منهـم مـن نطـاق 
تطبيقـه )املادة )5( مـن نظام العمل(، بمعنـى أن قانون 
العمـل يطبـق عـى مجيـع العـال اخلاضعـني ألحكامه، 

أمـا باقي العـال فتبقى أحـكام القواعد العامـة املتعلقة 
بعقـد العمل »إجارة األشـخاص« هي املطبقة بشـأهنم.
 وإذا مـا انتقلنـا إىل عقود احـراف العبي كرة القدم 
نجـد أهنا مـن العقود املسـتثناة مـن نطاق تطبيـق قانون 
العمـل، إذ تنـص املـادة )7( مـن نظـام العمـل عـى ما 
يـأيت: »يسـتثنى من تطبيق أحـكام هذا النظـام:.. العبو 

األنديـة واالحتادات الرياضيـة ومدربوها«.
ولعـل التسـاؤل الـذي يتبـادر للذهـن هنـا يتعلـق 
بسـبب اسـتثناء الالعبـني املحرفـني مـن نطـاق تطبيق 
قانـون العمل، فلاذا تم اسـتثناؤهم من نطـاق تطبيقه؟
نعتقـد أن العلة من اسـتثناء الالعبـني املحرفني من 
نطـاق قانـون العمـل تتمثـل يف الطبيعة املميـزة للعالقة 
الالعـب  بـني  االحـراف  عقـد  بموجـب  الناشـئة 
العامـل وصاحـب  بـني  الناشـئة  تلـك  والنـادي عـن 
العمـل بموجـب عقـد العمـل، صحيـح أن ثمـة أوجه 
تشـابه كبـرية بينها، إال أنـه يوجد أيضـا أوجه اختالف 
كثـرية بينهـا يمكـن مالحظـة العديـد منهـا دون عناء.
ومـن اجلدير ذكـره يف هذا املقـام أن الطبيعـة املميزة 
للعالقـة الناشـئة بـني الالعـب والنـادي بموجب عقد 
االحـراف تؤكدها شـواهد عدة يمكـن مالحظتها من 
خـالل أحـكام الئحـة االحـراف، إذ يعد مـن أمهها ما 

يأيت: 
أ-   أن طـريف عقـد االحـراف مهـا دائـا شـخص 
طبيعـي وهـو الالعـب مـن جهـة، وشـخص 
جهـة  مـن  النـادي  وهـو  )معنـوي(  اعتبـاري 
أخـرى، إذ ال يتصـور أن يكون الطـرف املقابل 
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لالعـب كـرة القـدم شـخص طبيعـي، وعـى 
خـالف مـا هـي عليـه احلـال يف عقـود العمل، 
إذ قـد يكـون صاحـب العمل شـخص طبيعي 

أو اعتبـاري )املـادة )2( مـن نظـام العمـل(.
         ليـس هـذا فحسـب، بـل إنـه ال يتصـور القيام 
بإبـرام هـذا العقـد مـن قبـل أي العـب أو أي 
نـادي، بـل ال بد مـن توافـر مجلة مـن الروط 
يبتعـد  ال  والتـي  منهـا،  كل  يف  واملوصفـات 
جانـب منهـا عـن اخلـوض يف مسـائل تفصيليـة.
أن عقـد االحـراف هـو عقد زمني حمـدد املدة  ب- 
أمـا  االحـراف(،  الئحـة  مـن   )15( )املـادة 
عقـود العمـل فقـد تكـون حمـددة املـدة أو غري 
حمـددة املـدة )املـادة )55( مـن نظـام العمـل(.
عقـود  يف  التجربـة  عـى  االتفـاق  حيظـر  أنـه  ج- 
االحـراف، فـال جيـوز تعليـق هـذا العقـد عى 
نصـت  إذ  للتجربـة،  الالعـب  اجتيـاز  رشط 
املـادة )15/6( من الئحـة االحراف وأوضاع 
الالعبـني وانتقاالهتـم عـى مـا يـأيت: »ال جيوز 
تعليـق رسيان عقـد الالعب عى إجيابيـة نتيجة 
الفحـص الطبـي أو الفنـي أو أن يتضمن رشط 
فـرة التجربـة«. األمـر الـذي جيـري خالفه يف 
عقـود العمل، إذ جيـوز إبرامها بـرط التجربة 

)املـادة )53 - 54( مـن نظـام العمـل(.
أن مقـدار التبعيـة التـي خيضـع هلـا العـب كرة  د- 
القـدم تفـوق مثيلتها التـي تطبق بشـأن العامل 
)الـرباوي، 2011م(، ذلـك أن الالعب يتلقى 

األوامـر والتوجيهـات مـن قبـل إدارة النادي، 
النشـاط  مبـارشة  أثنـاء  املدربـني  إىل  إضافـة 
الريـايض وخارجـه، فـال جيـوز لالعـب مثـال 
أو  اإلجـازات  أثنـاء  البـالد  خـارج  السـفر 
املشـاركة يف نشـاط ثقـايف أو اجتاعـي إال بعـد 
احلصـول عـى موافقة النـادي اخلطيـة، بل أكثر 
مـن ذلـك، إذ حيظـر عـى الالعـب قبـول أي 
هديـة مـن أي جهـة كانـت دون احلصـول عى 
موافقـة النـادي… كـا يتوجـب عـى الالعب 
واخلضـوع  الوطنيـة  املنتخبـات  يف  املشـاركة 
العـريب  االحتـاد  يفرضهـا  التـي  للجـزاءات 
السـعودي لكـرة القدم )املـادة )5( مـن الئحة 
االحـراف(، األمر الذي يتعذر تصـور مثله يف 
عقـود العمـل، إذ متـارس املهـام اإلرشافية عى 
العامـل أثنـاء العمـل وبمعـزل عـا له مسـاس 
باألمـور ذات الطابـع الشـخيص )املـادة )65) 

العمل(. نظـام  مـن 
         وبتعبـري آخـر، فـإن التبعيـة التـي يتمتـع هبـا 
عقـد االحـراف الريايض تتميـز بطبيعة خاصة 
لشـدهتا وكثرة القيـود املفروضـة بموجبها عى 
الالعـب، فهـي ختتلـف عـن التبعيـة القانونيـة 

املميـزة لعقـد العمل.
أن إبـرام عقـد االحـراف يعد عقـدا نموذجيا  هـ-  
العقـد  هـذا  إبـرام  يتطلـب  إذ  »نمطـي«، 
إفراغـه ضمـن نمـوذج حمـدد ُمعـد مـن قبـل 
السـعودي  العـريب  باالحتـاد  االحـراف  جلنـة 
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لكـرة القـدم )املـادة )1/2/18( مـن الئحـة 
االحـراف(، أمـا عقـود العمـل فقد تتـم كتابة 

شـفاهة.  أو 
و-  أن عقـد االحـراف مـن العقـود القائمـة عـى 
االعتبار الشـخيص، فشـخصية الالعب تدخل 
يف اعتبـار النـادي عنـد قيامـه بإبـرام العقد، ال 
بـل وطـوال مـدة تنفيـذه، فقـد يرتـي النادي 
تبعـا  التعاقـد مـع العـب دون آخـر، وذلـك 
للخصائـص والصفـات التـي تتوافـر يف ذلـك 
الالعـب، إذ عـادة ما حيبـذ النـادي يف الالعب 
أن يكـون ممـن يتحلـون بصفـات معينـة تتعلق 
بالنشـاط الكـروي، كاللياقـة العاليـة والكفاءة 
والشـهرة واألخـالق الرياضية وحـب التعاون 
والتعامـل بـروح الفريـق؛ األمـر الـذي ينطبق 
حمـل  تعـد  النـادي  فشـخصية  الالعـب،  عـى 
إذ يفضـل الالعـب  بالنسـبة لالعـب،  اعتبـار 
التعاقـد مـع نـادي معـني دون غـريه، بحسـب 

اسـمه وشـهرته والقائمـني عليـه.
ز-  إن عقـد االحـراف مـن العقـود الشـكلية، إذ 
كتابـة  تؤكـد الئحـة االحـراف عـى رضورة 
ووفقـا  القـدم  كـرة  العـب  احـراف  عقـد 
االحـراف  جلنـة  قبـل  مـن  املعـد  للنمـوذج 
)املـادة )4/6(، )9/2(، )15/1(، )16/5(، 
(18( مـن الئحـة االحـراف(، وذلـك لتاليف 
املشـاكل أو اخلالفـات التـي قـد يورثهـا عـدم 
الطرفـني،  حقـوق  عـى  وللحفـاظ  كتابتـه 

والسـيا حقـوق الالعـب املحـرف، غـري أن 
ذلـك قد يطرح تسـاؤال عـن مدى اعتبـار عقد 
الشـكلية؟ أو  الرضائيـة  العقـود  مـن  االحـراف 
العقـد الرضائـي هـو العقـد الـذي يكفـي النعقاده 
تبـادل التعبـري عـن اإلرادتـني املتطابقتـني، فال يشـرط 
النعقـاده شـكلية معينـة، وهـو مـا ال يسـتبعد انطباقـه 
عـى عقـد االحـراف، فقـد يقـول قائـل أن الكتابـة يف 
هـذا العقـد واردة لإلثبـات ال لالنعقـاد، وكذلـك هي 
احلـال بالنسـبة للمصادقـة عـى العقـد مـن قبـل جلنـة 
العقـد أصبـح مـن  أن  يعنـي ذلـك  إذ ال  االحـراف، 
العقـود الشـكلية، فموافقة جلنة االحـراف ومصادقتها 
عـى العقـد تكـون مـن أجـل نفـاذه وليـس انعقـاده، 
األمـر الـذي رصحـت بـه الالئحـة مبـارشة يف املـادة 
(15/1( منهـا، إذ جـاء فيهـا مـا نصـه: »...وال يعتـرب 
العقـد نافـذًا إال بعـد موافقـة اللجنـة عليـه« ) امللحـق 
رقـم )1( لالئحـة االحـراف(. ولعـل ممـا يؤيـد ذلك 
أيضـا أنـه ال حيظـر عـى الطرفـني القيـام بإبـرام عقـود 
إضافيـة غـري العقـد النموذجـي املـربم بينهـا سـابقا، 
وهـذا دليـل عـى أن ذلـك العقـد املـربم سـابقا يعـد 
موجـود ومنعقـد، غـري أن نفـاذه حيتـاج إىل املصادقـة 
عليـه مـن قبـل جلنـة االحـراف، األمـر الـذي ينطبـق 
بشـأن نفـاذ أي عقـود أو اتفاقـات الحقـة عليـه )املادة 

(18( مـن الئحـة االحـراف(.
السـابقة  املـادة  نـص  رصاحـة  مـن  وبالرغـم 
 (9/2( للـادة  أن  إال  الالئحـة-  مـن   )15/1(-
والقواعـد التفسـريية جـاءت بحكـم مغايـر ملـا سـبق، 
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فلـم تعتـد إال بالعقود املكتوبـة، فقد نصـت عى اآليت: 
عقـد  لديـه  الـذي  الالعـب  هـو  املحـرف  »الالعـب 
مكتـوب مـع أحـد األنديـة..«. كـا جـاء يف القواعـد 
التفسـريية للـادة نفسـها ما هـو أوضح من ذلـك، فلم 
تعتـد باالتفاقيات الشـفهية هنائيا، إذ نصـت عى اآليت: 
»إن جمـرد وجـود عقـد مكتوٍب بـني النـادي والالعب 
اهلـاوي ال يكفـي لتطبيـق أحـكام هـذه الالئحـة عليه، 
وإنـا ال بد ِمـن توافر الروط املنصـوص عليها يف هذه 
الالئحـة، وانطبـاق التعريـف الـوارد يف املـادة )9/2) 
من هـذه الالئحـة، وال ُيْعَتـدُّ باالتفاقيات الشـفهية بني 
النـادي و الالعـب يف احـراف الالعـب، وال يكون هلا 

أي أثـر يف شـموله بأحـكام هـذه الالئحـة«. 
لذلـك، وعـى الرغم مـن وجـود أوجـه للتعارض 
بـني النصـوص السـابقة، إال أن التسـليم باعتبـار عقـد 
االحراف من العقود الشـكلية التـي ال تنعقد إال باتباع 
اإلجـراءات والشـكل الواجـب مراعاته يبـدو أنه أدنى 
للقبـول يف ظـل نصـوص الئحـة االحراف السـعودية 
)املـادة )4/6(، )9/2(، )15/1(، )16/5(، )18) 

مـن الئحة االحـراف(.

املبحث الثاين
مدى الذاتية التي يتمتع هبا عقد االحراف 

الفقـه  إليـه جانـب مـن  الرغـم ممـا ذهـب  عـى 
القـدم  كـرة  احـراف  عقـد  اعتبـار  مـن  القانـوين 
أوجـه  أن  إال  العمـل،  أو  املقاولـة  عقـد  قبيـل  مـن 

االختـالف بينهـا كانـت واضحـة أيضا، األمـر الذي 
يشـري إىل أمهيـة التعرف عـى موقف املـرع من عقد 
االحـراف، ومـا إذا كان فعال يقّر باعتبـار هذا العقد 

مـن قبيـل عقـد املقاولـة أو العمـل.
وبعبـارة أوضـح فـإن التسـاؤل الـذي قـد يطرح 
هنـا يتعلـق باألحـكام الواجبـة التطبيـق عـى عقـد 
خاصـة  الئحـة  هنـاك  أن  صحيـح  االحـراف، 
باحـراف العبـي كـرة القـدم، إال أن هـذه الالئحـة 
قـد ال تكـون كاملـة جامعـة لـكل األحـكام املتعلقة 
بذلـك العقـد، فقـد يشـوهبا النقـص أو قـد يسـتجد 
أمـر مل يكـن يف احلسـبان، إذ يطـرح هنا التسـاؤل عن 
األحـكام الواجبـة التطبيـق عـى تلـك املسـألة ومـا 
ياثلهـا مـن حاالت، وهـل يمكـن القـول إن املرع 
قصد مـن وراء إصـدار تلـك الالئحة البدء برسـيخ 
وتعزيـز اسـتقاللية هـذا العقد، أم أن مثـل هذا الفرض 

االحتال؟ بعيـد  أمـر 

املبحـث  مـا سـبق، سـندرس يف هـذا  وبنـاء عـى 
مـدى الذاتيـة التي يتسـم هبا عقـد احراف كـرة القدم، 

وذلـك مـن خـالل التقسـيم اآليت:
املطلـب األول: األحـكام الواجبـة التطبيـق بشـأن 

عقـد االحـراف.
عقــــد  ذاتيـة  ترسيـــخ  سـبل  الثـاين:  املطلـب 
السـعودي. القانـوين  للنظـام  وفقـا  االحـــــراف 

املطلب األول
األحكام الواجبة التطبيق بشأن عقد االحراف
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عـى الرغم مما قال بـه انصار اعتبـار عقد االحراف 
مـن قبيـل عقـود العمـل، إال أن املـرع نفسـه مل ينكـر 
التـي يتميـز هبـا عقـد االحـراف عـن  مـدى الذاتيـة 
عقـد العمـل، إذ يظهر ذلك جليـا يف اسـتثنائه الالعبني 
املحرفـني مـن نطاق تطبيـق قانون العمـل، األمر الذي 
اتبعه بالسـاح لالحتـادات الرياضيـة -وبضمنها االحتاد 
العـريب السـعودي لكـرة القـدم- تنظيـم تلـك العالقة 
مـن خالل لوائـح خاصة بشـؤون االحـراف وأوضاع 

الالعبني. 
وهـذا يعنـي أن مـا يطبق بشـأن الالعبـني املحرفني 
الالعبـني  وأوضـاع  االحـراف  »الئحـة  أحـكام  هـو 
وانتقاالهتـم يف اململكـة العربيـة السـعودية«، إضافة إىل 

قواعدهـا التفسـريية.
بشـأن  تطبيقهـا  الواجـب  األحـكام  كانـت  وإذا 
احـراف كرة القـدم هي الئحـة االحـراف وقواعدها 
التفسـريية، فـإن افتقـاد النـص بشـأن مسـألة مـا جيعل 
مـن أمـر البحث عـن القواعـد الواجـب تطبيقهـا أمرًا 
غـري بعيـد الوقـوع، فا هـي األحـكام الواجبـة التطبيق 

يف مثـل هـذه احلالة؟
النصـوص  هـو  تطبيقـه  جيـب  مـا  أن  هنـا  نعتقـد 
واألحـكام التي تشـري الالئحـة إىل رضورة تطبيقها من 
خـارج الالئحـة كالعقد املـربم بني الطرفـني واألعراف 
ذات الصلـة... )املـادة )5/1( و )8/1( مـن الئحـة 
االحـراف(، فـإن مل توجـد فيهـا أحكام بشـأن املسـألة 
املعروضـة، فـإن التسـاؤل يعـود ليطـرح مـن جديـد، 
إذ قـد خيطـر إىل األذهـان أحـكام عقـد العمـل نفسـه 

تأسيسـا عـى التكييـف الـذي قال بـه جانب مـن الفقه 
القانـوين، فهـل يمكـن تطبيـق أحـكام عقـد العمـل أو 

قانـون العمـل فيـا مل يـرد بشـأنه نـص أو عرف؟
نعتقـد أنـه جيـب التسـليم باسـتبعاد تطبيـق نظـام 
العمـل، فالالعبـون املحرفـون مسـتثنون مـن تطبيقـه 
رصاحـة، أمـا تطبيق أحكام عقـد العمل وفقـا للقواعد 
العامـة التـي تقي هبا أحـكام الريعة اإلسـالمية (1)، 
فإنـه يواجـه العديد مـن الصعوبـات، إذ يعد مـن أمهها 

اآليت: 
مـن  كثـريا  العمـل  عقـود  يف  يوجـد  ال  أنـه  أ- 
االحـراف،  عقـد  بشـأن  املطبقـة  األحـكام 
فكثـري مـن املسـائل ُكـرس هلـا فصـول خاصـة 
هبـا يف الئحـة االحـراف وال يوجـد مـا ياثلهـا 
الالعبـني  انتقـال  كعقـود  العمـل،  عقـود  يف 
االحـراف(،  الئحـة  مـن  السـابع  )الفصـل 
وإعارهتـم )املادة )11( من الئحـة االحراف(، 
مـن   )12( )املـادة  الالعبـني  اعتـزال  وأحـكام 
الئحـة االحـراف(، إضافـة إىل جانـب النـص 
يمكـن  وال  بالنـادي  خاصـة  التزامـات  عـى 
تصورهـا يف العقـود والعالقـات األخـرى كـا 
يف التعويـض عن التدريب واملسـامهة التضامنية 
مـن الئحـة   )42 –  36( )املـواد  األنديـة  بـني 

ــكام  ــعودي بأح ــوين الس ــام القان ــة يف النظ ــد العام ــل القواع )١( تتمث

الغامــدي،  العطــاس،  القــريش،  )ســليم،  اإلســالمية  الريعــة 
2012م(، وذلــك اســتنادا إىل نــص املــادة )7( مــن النظــام األســايس 
للحكــم يف اململكــة العربيــة الســعودية لعــام 1412 هـــ والتــي نصت 
ــلطته  ــعودية س ــة الس ــة العربي ــم يف اململك ــتمد احلك ــى اآليت: »يس ع
مــن كتــاب اهلل تعــاىل وســنه رســوله ومهــا احلاكــان عــى هــذا النظــام 

ومجيــع أنظمــة الدولــة«.
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املتعلقـة  التفصيليـة  واألحـكام  االحـراف( 
بتسـجيل الالعبني وفـرات التسـجيل )الفصل 
السـادس مـن الئحـة االحـراف(... وغريهـا 

األحـكام.  مـن 
ب- هنـاك العديـد مـن االلتزامـات التـي يتميـز هبا 
عقـد االحـراف ويصعـب تصورهـا جمتمعة يف 
غـريه كعقـود العمـل، مـن قبيـل ذلـك: التـزام 
الدعايـة واإلعـالن  بحقـوق  املتعلـق  الالعـب 
)املـادة )47( من الئحـة االحـراف(، والتزامه 
بمارسـة حقوقـه التعاقديـة مـن خـالل وكيـل 
العبـني »وسـيط مسـجل« )املـادة )5/8( مـن 
الئحـة االحـراف(، عـالوة عـى أن هنـاك من 
االلتزامـات مـا يمس جوانـب شـخصية تتعلق 
صحتـه  عـى  باملحافظـة  كالتزامـه  بالالعـب 
الصحيـة  الرقابـة  يسـتدعي  مـا  وهـذا  ولياقتـه 
عليه)املـادة )5/5( مـن الئحة االحـراف(، بل 
واإلرشاف عـى بعض املسـائل املتعلقـة بطعامه 
إىل  إضافـة  راحتـه،  وأوقـات  ونومـه  ورشابـه 
املتعلقـة بسـلوكياته، إذ أن الكثـري  االلتزامـات 
عـدة،  وضوابـط  قيـود  حيدهـا  سـلوكياته  مـن 
فـال جيـوز لـه السـفر )املـادة )5/8( مـن الئحة 
االحـراف(، أو قبول اهلدايا )املـادة )5/7( من 
الئحـة االحـراف(، أو املشـاركة يف أي نشـاط 
اجتاعـي أو ثقـايف )املـادة )5/8( مـن الئحـة 
االحـراف(، إال بموافقـة النـادي مثـال، إضافة 
إىل إلزامـه بمراعـاة األخالق والـروح الرياضية 
وان يكون قدوة حسـنة داخـل امللعب وخارجه 

)املـادة )5/6( مـن الئحـة االحـراف(، وهـذا 
مـا ال يتصـور مثلـه يف العقـود األخـرى، ال بـل 
أن الالئحـة وإدراكا منهـا خلصوصيـة األحـكام 
املتعلقـة هبـذا العقـد ذهبت لتنـص رصاحة عى 
هبـذا  املتعلقـة  النزاعـات  يف  النظـر  أمـر  جعـل 
العقـد من اختصاص جلنة االحـراف يف االحتاد 
العريب السـعودي لكـرة القدم )املـادة )55( من 
الئحـة االحـراف(، ليس بغيـة اسـتبعاد تطبيق 
أية أحـكام قانونية أخرى فحسـب، بـل ونزوال 
عـى الذاتيـة والطبيعـة املتميـزة التـي يتسـم هبـا 
عقـد االحـراف ومـا ينجم عنـه مـن التزامات 

وآثار. 
ج- أن أي إجـراء أو تـرصف يرغـب القيـام بـه أي 
موافقـة  عـى  احلصـول  جيـب  الطرفـني  مـن 
عـى  بـه  إعالمهـا  أو  بشـأنه  االحـراف  جلنـة 
الئحـة  مـن  و)7/1(   )18/1( )املـادة  األقـل 
الكثـري  وجـود  تطلـب  مـا  وهـو  االحـراف(، 
مـن الوثائق واملسـتندات والسـجالت والناذج 
الئحـة  مـن   )18/1( )املـادة  واإلجـراءات 
االحـراف( الواجـب مراعاهتـا مـن قبـل طريف 
العقـد عنـد إبرامـه أو تعديلـه أو تنفيـذه )املـادة 
إهنائـه  أو  االحـراف(  الئحـة  مـن  و)8(   )5)

االحـراف(. الئحـة  مـن  التاسـع  )الفصـل 
وبنـاء عـى ذلـك يمكـن القـول إن األحـكام التـي 
حتكـم عقـد االحـراف ختتلـف عن تلـك املطبقة بشـأن 
املـربم بـني  العقـد  العمـل، فإضافـة إىل أحـكام  عقـود 
الطرفـني، فإنـه يتوجب عـى الالعب والنـادي اخلضوع 
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لكافـة اللوائـح والقـرارات والتعاميـم واألعـراف ذات 
الصلـة بالنشـاط الريـايض، فقـد جـاء يف املـادة )5/1) 
مـن الئحة االحراف مـا يأيت: »يلتـزم الالعب املحرف 
واللوائـح  والقوانـني  األنظمـة  بالتـايل:..  السـعودي 
والقـرارات والتعاميـم الصـادرة عـن االحتـاد واالحتـاد 
الـدويل واألعـراف الرياضيـة ونصـوص العقـد«. األمر 
الـذي قضـت بمثلـه بشـأن النـادي املـادة )8/1( مـن 

الالئحـة ذاهتـا وبصياغـة مطابقـة.
وبعبـارة أخـرى، فإن العالقـة بني العب كـرة القدم 
النصـوص  مـن  جلملـة  سـتخضع  والنـادي  املحـرف 
املسـتمدة أحكامهـا مـن مصـادر متعددة وخمتلفـة، وهي 

اآليت: النحـو  عى 
أحكام التريعات السعودية ذات الصلة.. 1
أحكام عقد االحراف املربم بني الطرفني.. 2
أحكام اللوائـح والقرارات والتعاميـم الصادرة . 3

عن االحتـاد العريب السـعودي لكـرة القدم.(2)
أحكام اللوائـح والقرارات والتعاميـم الصادرة . 4

عن االحتـاد الدويل لكـرة القدم(3(
كالالئحـة  بالنـادي،  اخلاصـة  اللوائـح  5.أحـكام 
)املـادة  الالئحـة  هبـا  تلـزم  التـي  للنـادي  الداخليـة 
(8/13( مـن الئحـة االحـراف(، والالئحـة الداخلية 
الئحـة  مـن   )48( )املـادة  والعقوبـات  للمخالفـات 

االحـراف(.

6.األعـراف الرياضيـة. )5/1( واملـادة )8/1( من 
االحراف(. الئحـة 

ال بـل أن الئحـة االحـراف كانـت أكثـر رصاحـة 
ووضوحـا عندما قطعت كل سـبيل للرجوع إىل أحكام 
أخـرى ال تكـون هـي مصـدرًا هلـا أو موافقـة عليهـا 
وتقرهـا، كتلـك الـواردة يف القواعـد العامـة، فقـد أتى 
نـص املـادة )58/3( مـن الالئحـة ليعطـي الصالحية 
يف إيـراد مـا نقـص مـن أحـكام إىل جملـس إدارة االحتاد 
العـريب السـعودي لكـرة القـدم، حيـث جـاء يف املـادة 
املذكـورة مـا يـأيت: »خيتـصُّ املجلـس بتفسـري أحـكام 
مـا  كل  يف  الالزمـة  القـرارات  واختـاذ  الالئحـة  هـذه 
اقتـى اسـتكاله  الـذي  يـرد بشـأنه نـص«. األمـر  مل 
املتعلقـة  النزاعـات  يف  النظـر  جعـل  تطبيقـه  وضـان 
االحـراف  جلنـة  اختصـاص  مـن  االحـراف  بعقـود 
نفسـها )املـادة )55( مـن الئحـة االحـراف(، وليـس 
القضـاء العـادي صاحـب الواليـة العامـة كاملحكمـة 
العامـة واملحكمـة العاليـة، وجلنـة االحـراف هذه لن 
تلجـأ ألي مصـدر آخـر غري منصـوص عليـه يف الئحة 
االحـراف، وبتعبـري أوضح فإنـه ال يتصور جلـوء هذه 
اذا مـا  اللجنـة إىل القواعـد العامـة أو قواعـد أخـرى 

كانـت بصـدد حسـم نـزاع متعلـق بعقـد االحـراف.
إذن، فثمـة نظـام قانـوين خـاص بعقـود االحراف 

(2( يقصــد بالتعاميــم بحســب مــا نصــت املــادة )23/1( مــن الئحــة االحــراف مــا يــأيت: »التعليــات الدوريــة الصــادرة عــن االحتــاد لألنديــة و/ أو الالعبــني و/ 
أو الوســطاء«.

ــة أو عقــود وعالقــات  ــابقات دولي ــر بمس ــيا اذا مــا تعلــق األم ــة نطــاق واســعا لتطبيقهــا يف أحــوال عديــدة، والس ــم الدولي ــرارات والتعامي (3( جتــد اللوائــح والق
ــة  ــا أن الئح ــر أيض ــر بالذك ــد، 2011م(. وجدي ــر: )األمح ــد انظ ــرى. للمزي ــية أخ ــن جنس ــب م ــع الع ــراف م ــد اح ــرام عق ــم إب ــو ت ــا ل ــي ك ــرص أجنب ــوهبا عن يش
ــت  ــا خصص ــعودي. ك ــري الس ــب غ ــاص بالالع ــكام خ ــوان أح ــت عن ــواد 43 – 46( حت ــا )امل ــر منه ــاين ع ــل الث ــت الفص ــد خصص ــت ق ــا كان ــراف ذاهت االح

ــعودي. ــب الس ــي لالع ــراف اخلارج ــوان االح ــت عن ــادة 26( حت ــا )امل ــن منه ــل الثام الفص
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موجـود ويتـم تطبيقـه عى هـذه العقـود وبمعـزل عن 
األحـكام التقليديـة للعقود املشـاهبة لعقـد االحراف، 
فتطبيـق الئحـة االحـراف هـو املعمـول بـه يف الوقت 
احلـارض، وال يتـم اللجـوء إىل أحـكام أي عقد مشـابه، 
فقـد احتاطـت الالئحـة ملثـل هـذا االحتـال، فجعلت 
مـن  نـص  بـه  يـرد  مل  مـا  لـكل  احلكـم  وضـع  مهمـة 
اختصـاص جملـس إدارة االحتاد العريب السـعودي لكرة 
القدم، وال شـك يف أن هذا املجلس سرياعي عند اختاذه 
القرار املالئم بشـأن املسـألة التي تسـتجد، سـيكون من 
بينهـا بـال ريب طبيعـة وخصوصية العالقة الناشـئة بني 
الالعـب والنادي، والتي تتسـم ومضمـون وخصائص 
مغايـرة لغريهـا مـن العالقـات املشـاهبة، فالعقـد بـني 
الطرفـني قوامـه االعتبـار الشـخيص، وهو عقد شـكي 
للنـادي فيـه  املـدة، وتبعيـة الالعـب  نموذجـي حمـدد 
مشـددة تتصـل حتـى باجلوانب الشـخصية مـن حياته، 
وطريقـة إبرامـه تتطلب املـرور بإجراءات حمـددة تتعلق 
بموافقـة جلنة االحـراف وفق آليـة معينـة وزمن حمدد، 
أمـا االلتزامـات النامجة عنه فكثـرية وال تتوافـر جمتمعة 
-عـى األغلـب-  يف عقد آخر، كـا أن الالئحة مل تدخر 
جهدا يف سـبيل إيـراد التفاصيـل واجلزئيـات والتدخل 
يف كل كبـرية وصغـرية تتصـل بالعقـد والعالقـة النامجة 
عنـه، وأخـريا فـإن طريقـة حسـم النزاعـات املتعلقة به 

مناطـة بلجنـة االحـراف وليـس القضاء.
األحـكام  واختـالف  متيـز  إىل  سـبق  ممـا  نخلـص 
املطبقـة بصـدد عقـود االحـراف الرياضيـة عـن كثـري 
مـن نظرياهتـا يف عقـود العمـل، وهـو مـا يشـري بـدوره 

إىل إمكانيـة اإلقـرار بالذاتية اخلاصـة واملتميزة ألحكام 
عقـد االحـراف ومتيـزه عـن باقـي العقـود.

املطلب الثاين
ُسـبل تعزيـز ذاتيـة عقـد االحـراف وفقـا للنظـام 

السـعودي القانـوين 
إذا كانت اسـتقاللية وذاتية األحـكام املتعلقة بعقود 
االحـراف بدأت تتبـدى وتتجى يوما بعد يوم، السـيا 
بعد اسـتثناء املنظم هلـا رصاحة من نظـام العمل، وتويل 
احتـاد كـرة القـدم مهمة وضـع نظـام قانوين خـاص هبا 
عى صـورة الئحة تتضمـن خمتلف القواعـد واألحكام 
املتعلقـة بتنظيـم هـذه العقـود بكافـة تفاصيلهـا املاثلـة 
ومـا قـد يطرأ منهـا يف املسـتقبل، أي ما سـميت بالئحة 
االحـراف إضافة إىل قواعدها التفسـريية، فـإن أحكام 
هـذه العقـود يف تلك الالئحة مـا زالت حتتـاج إىل مزيد 
مـن التمحيـص والصقـل السـيا مـن ناحيـة املضمون 
والصياغـة القانونيـة املتعلقة هبا )املصـاروة، 2016م(.
الصياغـة  هنـا  النظـر  يلفـت  مـا  ابـرز  مـن  ولعـل 
القانونية للتسـمية التـي تم إطالقها عـى تلك الالئحة: 
»الئحـة االحـراف وأوضـاع الالعبـني وانتقاالهتم يف 
اململكـة العربيـة السـعودية«، إذ نعتقـد بأهنا غـري دقيقة 

مـن وجهـني مها:  
أوال: أنـه ال يظهـر مـن خالهلـا أهنـا خاصـة بلعبـة 
كـرة القـدم، فتسـميتها عامة، وقـد يقع يف بـال البعض 
أهنـا تنطبق بشـأن مجيـع الرياضـات، وهو مـا ال يمكن 
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نفيـه مـن خـالل تسـميتها، وإنـا مـن خـالل النظر إىل 
نصـوص تلـك الالئحـة وإحكامهـا أو اجلهـة املصدرة 
لالئحـة وهـي االحتـاد العـريب السـعودي لكـرة القـدم 

2016م(. )املصـاروة، 
ثانيـا: أن هـذه التسـمية تتضمـن تزيـدا يف عبارهتـا، 
هـي:  أمـور  بثـالث  تتعلـق  أهنـا  إىل  تشـري  فهـي 
وانتقـاالت  الالعبـني،  وأوضـاع  الالعبـني،  احـراف 
الالعبـني  أوضـاع  عبـارة  بـأن  العلـم  مـع  الالعبـني، 
أيـة  إىل  إضافـة  وانتقالـه،  الالعـب  احـراف  تشـمل 
هنـا  نفعـا  جيـدي  وال  الالعـب،  عليهـا  يكـون  حالـة 
االحتجـاج بإيـراد تسـمية الالئحـة عـى هـذا النحـو 
بالرغبة يف اإلشـارة إىل موضوعات هـذه الالئحة، وإال 
لـكان مـن األدق واألفضـل اإلشـارة إىل باقـي أوضاع 
الئحـة  الالئحـة:  تسـمى  كأن  املحرفـني  الالعبـني 
االحـراف وأوضـاع الالعبـني وانتقاالهتـم وإعاراهتم 
واعتزاهلـم... وهـو مـا ال يعقـل التسـليم بصحتـه، لذا 
كان مـن األجـدر اختيـار تسـمية أدل وأدق وأوجز، إذ 
يمكن هلـذا الغرض تسـميتها: »الئحة احـراف العبي 
كـرة القـدم« أو »الئحـة أوضـاع العبـي كـرة القـدم 

2016م(. املحرفني«)املصـاروة، 
وعـى غـرار ذلـك نعتقد أيضـا بعـدم دقة التسـمية 
التـي أطلقـت عـى األحكام الصـادرة بموجـب الئحة 
لالئحـة  التفسـريية  »القواعـد  ونقصـد  االحـراف 
االحـراف وأوضـاع الالعبـني وانتقاالهتـم يف اململكة 
العربيـة السـعودية«، فالتفسـري وفقـا للقانـون يرتبـط 
)القيـام،  الغامضـة  والنصـوص  بالعبـارات  عـادة 

2008م(، فهـل يعقـل أن يكـون الغـرض مـن تسـمية 
هـذه القواعـد بالتفسـريية هـو اإلشـارة أو اإلقـرار بأن 
الالئحـة كانـت غامضـة!؟.. ال نعتقـد ذلـك.. إذ يتبني 
مـن خالل اسـتقراء هذه األحكام املوجـودة يف القواعد 
التفسـريية أهنـا وضعت بغـرض تنظيـم وبيـان الكيفية 
التـي يمكن مـن خالهلا وضـع الالئحة موضـع التنفيذ 
مـن الناحيـة العملية، ال بقصد تفسـريها، فهـي يف كثري 
مـن األحيـان تبـني أحـكام ورشوط ونـاذج وآليـات 
الالئحـة،  تطبيـق  أمـر  إتاحـة وتيسـري  بغيـة  تفصيليـة 
التنفيذيـة  بالقواعـد  وصفهـا  األدق  مـن  كان  لذلـك 
ال التفسـريية، وهـو مـا جيعـل التسـمية األدق هلـا عـى 
احـراف  لالئحـة  التنفيذيـة  »القواعـد  اآليت:  النحـو 

القـدم«. كـرة  العبي 
ومـا قيـل بشـأن الصياغـة القانونيـة لتسـمية الئحة 
عـا  ببعيـد  ليـس  التفسـريية  وقواعدهـا  االحـراف 
النصـوص واألحـكام  جيـب إعالـه بشـأن كثـري مـن 
الـواردة يف تلـك الالئحـة وقواعدهـا التفسـريية، ذلك 
تظهـر يف  القانونيـة  الصياغـة  مـن عيـوب  العديـد  أن 
جنبـات ونصوص كل منهـا، فيكون مـن األوىل العمل 
عى إعـادة النظر يف هـذه الالئحة وقواعدها التفسـريية 
مـن حيث صياغتها، بغية تطويرها وترسـيخ اسـتقاللية 
عقـود االحراف وتنظيـم أحكامها تنظيـا جامعا مانعا 
يراعـى فيـه احلاجـات واملسـتجدات التـي تطـرأ بـني 
فـرة وأخـرى، وبا يسـهم يف تطوير أحـكام االحراف 
الريـايض وضـان حقوق الالعبـني واألنديـة وكل ذي 
صلـة بعقـود االحـراف، إضافـة إىل رفع مسـتوى لعبة 
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كـرة القدم عـى الصعيـد املحي والـدويل، األمـر الذي 
قد حيتـاج بدوره االسـتعانة بجهات ذات خـربة ودراية 

يف صنعـة التريعـات واألنظمـة وصياغتهـا.
لتطويـر  قائمـة  تبـدو  فـإن احلاجـة  وبتعبـري آخـر، 
مضمـون الئحـة االحـراف مـن خـالل تنظيـم كل ما 
يطـرأ ويسـتجد مـن مسـائل تتعلـق بلعبـة كـرة القدم، 
وعـى  بـل  فقـط،  حمليـا  ويسـتجد  يطـرأ  فيـا  ليـس 
املسـتوى الـدويل أيضـا، فكثـري مـن املسـائل الـواردة 
يف اللوائـح املناظـرة يف الـدول األخـرى تدعـو احلاجة 
إلقرارهـا وتبنـي مثلهـا يف الئحة االحـراف يف اململكة 
العربيـة السـعودية، خصوصـا وأنه ال مثيـل ألحكامها 
يف العقـود األخـرى، فهـي خاصـة بعقـد االحـراف، 
ومـن قبيـل ذلـك عـى سـبيل املثـال ال احلرص مـا يأيت: 
مسـألة السـاح بإهنـاء عقـد االحـراف مـع  أوال. 
النـادي بواسـطة الغري أو ما يسـمى »الطـرف الثالث«، 
إذ يتصـور أن يقوم شـخص ليـس طرفـًا يف العقد بإهناء 
عقـد احـراف الالعـب مـع النـادي بنـاء عـى إرادتـه 
وفـق أحـوال ورشوط معينـة، وهـو مـا يمكـن تصوره 

مها: حالتـني  يف 
إهنـاء عقـد الالعـب الـذي تـم إعارتـه بنـاء   .1
مـا  أو  الالعـب،  هـذا  إليـه  املعـار  النـادي  إرادة  عـى 
يعرف باإلعــــارة مع وجــــــود بند بالشــــــــراء  
 (Loan with option to buy) Player Contracts,

الالعـب  إعـارة  عقـد  ينـص  أن  يتصـور  إذ   ،2013) 

عـى إتاحـة الفرصـة للنـادي املعـار إليه ذلـك الالعب 
يف أن يبـدي رغبتـه وبنـاء عـى إرادتـه املنفـردة يف ضـم 

الالعـب إىل صفوفـه وإهنـاء عقـد احرافـه مـع ناديـه 
األول، وذلـك وفـق رشوط حمـددة خالل مـدة اإلعارة 

وبمبلـغ حمـدد مسـبقا بـني الناديـني.
آخـر  نـاٍد  قبـل  مـن  االحـراف  عقـد  إهنـاء   .2
وبإرادتـه املنفـردة بـرط االلتـزام بدفـع مقابـل مـايل 
حمـدد اسـتنادًا إىل نـص يسـمح بذلك يف عقـد احراف 
الالعـب مـع ناديـه، أو ما يعـرف بالبند الفاسـخ للعقد 
( Release clause) كـا يف قضيـة الالعب موتوزامل مع 

نادي شـاختار دونيسـك األوكراين يف حمكمـة التحكيم 
(CAS2008/A/1519).  إذ تكمـن  الريـايض )كاس( 
احلكمـة من إيـراد مثل هـذا الرط يف عقـد االحراف 
الـذي يلعـب حلسـابه  النـادي  احليلولـة دون تعسـف 
الالعـب يف مسـألة قبـول أو رفـض انتقـال الالعب إىل 
نـاد آخـر، وهو ما يصـب يف مصلحـة الالعـب عادة و 
كذلـك يف مصلحة النـادي إذا ما كان املبلـغ املتفق عليه 

. تفعا مر
ونجـد هذا النـوع من احلكـم إلزاميـا يف كافة عقود 
االحـراف يف بعـض الدول، ومثـال ذلك إسـبانيا التي 
وضعـت نظامـا خاصـا يتضمـن اإللـزام بإضافـة البند 
الفاسـخ للعقـد يف مجيـع عقـود احـراف الرياضيني. و 
مثـال ذلـك املرسـوم امللكـي اإلسـباين لتنظيـم العقود 
 (Real Decreto 1006/1985 of 26 June,.الرياضيـة
 For the Regulation of the Employment of

Professional Sportspeople)

 (Buy back clause) الـراء  إعـادة  بنـد  ثانيـا. 
والـذي خيـول النـادي الـذي قـام ببيـع عقـد الالعـب 
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ال  عـادة  حمـدده،  زمنيـه  مـدة  خـالل  رشائـه  بإعـادة 
تتجـاوز مـدة السـنتني، وبمبلـغ مـايل حمـدد، خصوصا 
إذا مـا رافـق ذلـك وجـود بعض الظـروف التـي تؤدي 
إىل ارتفـاع هـذا املبلغ، مثـل املشـاركات الدولية وعدد 
األهـداف املسـجلة والبطـوالت التـي حصـل عليهـا 
 (Sportskeeda, الالعـب بعـد انتقالـه لناديـه اجلديـد
(2016. وتكمـن الفائـدة مـن هـذا النـوع مـن العقـود 

إن  الالعـب  اسـتعادة  فرصـة  البائـع  النـادي  بإعطـاء 
حقـق النجـاح يف ناديه اجلديـد، وتعطي النـادي اجلديد 
مـا رغـب  إذا  مـايل  مبلـغ  الفرصـة يف احلصـول عـى 
النـادي األول يف إعـادة الـراء وهـذا مـا يميزهـا عـن 

اإلعـارة.
عقـود  هبـا  تتميـز  التـي  األحـكام  هـذه  مثـل  إن 
االحـراف وال نظري هلـا يف العقود األخـرى، وهي عى 
أيـة حال غـري موجـودة يف الئحة االحراف السـعودية 
الئحـة  يف  تـدرج  أن  يسـتبعد  ال  أنـه  غـري  النافـذة، 
االحـراف مسـتقبال عنـد إصـدار الئحـة جديـدة، مما 
يؤكـد أن األحكام التي سـتطبق بشـأن عقـد االحراف 
طبيعـة خاصـة  مسـتقبال سـتكون خمتلفـة وسـتفرض 
ومميـزة ملا هي عليه احلـال يف العقود التقليديـة كاملقاولة 
والعمـل، وهـو مـا يؤكـد رضورة اإلقـرار بذاتيـة هـذا 

العقـد واسـتقالليته عاجـال أم آجـال.  
خامتة:

ذاتيـة عقـد  دراسـتنا ملوضـوع  بنـا يف هنايـة  جيـدر 
احـراف العب كـرة القـدم التعـرض إىل أهـم النتائج 

والتوصيـات التـي تـم التوصـل إليهـا.

النتائج:
خـاص  قانـوين  بنظـام  االحـراف  عقـد  يتمتـع 
يف  الـواردة  القانونيـة  القواعـد  باقـي  عـن  ومسـتقل 
التريعـات املعمـول هبـا يف الدولـة، إذ يشـتمل هـذا 
النظـام القانـوين اخلـاص عى أحـكام وتفاصيـل كثريه 
جتعلـه خمتلفـًا عـن باقـي العقـود املسـاة التـي تتطـرق 
للتسـليم  يدفـع  مـا  وهـو  املختلفـة،  التريعـات  هلـا 
واالعتـداد بالذاتيـة واالسـتقاللية اخلاصـة هبـذا العقد 
بـات أمـرًا واقعا غـري بعيد املنـال، ولعل ممـا يعزز ذلك 

يـأيت: ما 
أوال:  أن عقـد االحـراف خيتلف عن عقـد املقاولة 
مـن أوجـه عـدة، يعـد مـن أمههـا أن الالعـب خيضـع 
للسـلطة اإلرشافيـة للنـادي ويلعب باسـمه وحلسـابه، 
األمـر الـذي ال يتصور مثله بشـأن عقـود املقاولة الذي 
يتمتـع فيـه املقـاول بنوع مـن االسـتقاللية، كـا أن ثمة 
التزامـات يقـي هبـا عقـد االحـراف وال يوجـد مـا 

ياثلهـا يف عقـد املقاولة.
ثانيـا:  أن عقـد االحـراف خيتلف عن عقـد العمل 
مـن وجـوه عديـدة، إذ يعد مـن أبرزها املضمـون الذي 
تتضمنـه عنارص العقـد وطبيعته ومضمـون االلتزامات 
الناشـئة عنـه، فعقـد االحـراف عقـد شـكي نموذجي 
يقـوم عـى اعتبـار الشـخص عى نحـو واضـح، كا أن 
مقـدار التبعية التـي خيضع فيهـا الالعب للنـادي كبرية 
ومشـددة، إضافـة إىل أن أحـد طـريف العقـد هـو دائـا 
نـادي ريـايض أي شـخص معنـوي، وأن مـدة العقـد 
هـي غالبـا حمـددة، وال جيـوز إخضاعه لـرط التجربة 
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كـا يف عقـود العمل.
ثالثـا: أن املرع نفسـه يقّر رصاحـة يف قانون العمل 
بـرورة اسـتثناء عقـود االحـراف مـن أحكامـه، فال 

تطبق بشـأنه.
رابعـا:  أن الئحـة االحـراف تنـص رصاحـة عـى 
وهـي  االحـراف،  بعقـد  اخلاصـة  األحـكام  مصـادر 
عقـود  سـيا  وال  العقـود  باقـي  عـن  خمتلفـة  مصـادر 
عـى  تنـص  نفسـها  الالئحـة  أن  إىل  إضافـة  العمـل، 
مـامل  شـأن  يف  االحـراف  جلنـة  إىل  الرجـوع  رضورة 
يـرد بـه نـص يف الالئحـة، وبذلـك يمتنـع االسـتناد أو 
أو حتـى يف  الرجـوع إىل أي حكـم يف أي عقـد آخـر 

القانـون.  مـن  العامـة  القواعـد 
التوصيات:

اخلاصـة  واالسـتقاللية  بالذاتيـة  اإلقـرار  يتطلـب 
باقـي  القـدم ومتايـزه عـن  بعقـد احـراف عقـد كـرة 
جامعـة  منضبطـة  موضوعيـة  أحـكام  إجيـاد  العقـود 
ومانعـة لـكل مـا يتصـل هبـذا العقـد، حيـث توصلت 
الدراسـة إىل رضورة السـعي إىل ذلك مـن خالل اآليت:
أوال: إعـادة النظـر يف التسـمية التـي تـم إطالقهـا 
عـى الئحة االحـراف وأوضاع الالعبـني وانتقاالهتم، 
احـراف  »الئحـة  اآليت:  النحـو  عـى  تصبـح  بحيـث 
العبـي كـرة القـدم« أو »الئحـة أوضـاع العبـي كـرة 

القـدم املحرفـني«.
ثانيـا: يفضـل اسـتبدال التسـمية التـي تـم أطالقها 
عـى القواعـد التفسـريية لالئحـة االحـراف وأوضاع 
الالعبـني وانتقاالهتـم بتسـمية أخـرى هـي: »القواعـد 

التنفيذيـة لالئحـة احـراف العبـي كـرة القدم«.
ثالثـا: جيدر باالحتـاد العريب السـعودي لكـرة القدم 
القيـام بمراجعـة شـاملة لنصـوص الئحـة االحـراف 
وتنقيحهـا مـن عيـوب الصياغـة القانونية التـي ختللتها 
كالنقـص والتزيـد والغمـوض، وهـو مـا ينطبـق أيضًا 
جيـدر  إذ  الالئحـة،  لتلـك  التفسـريية  القواعـد  عـى 
إجـراء مراجعـة شـاملة هلـا وعى ضـوء أحـكام الئحة 

االحـراف، إلزالـة أوجـه التعـارض بينهـا.
رابعـا: االهتـام بمضمـون القواعـد التـي تشـتمل 
عليهـا الالئحـة ورضورة تطويرهـا وحتديثهـا عى نحو 
مسـتمر وكلـا دعـت احلاجـة إىل ذلـك، إذ ال مانـع من 
املناظـرة  اللوائـح  يف  ورد  بـا  واالسـتعانة  االسـتفادة 
يف الـدول األخـرى مـادام أن ذلـك يصـب يف صالـح 
تطويـر األحـكام املتعلقـة بلعبـة كـرة القـدم وإرسـاء 

اسـتقالهلا ومتيزهـا.
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included defining the objectives of financial account-
ing concepts. This has been prepared in the light of 
a framework on the general standard of presentation 
and disclosure and auditing standards and prepare an 
internal regulation of the profession. Those efforts cul-
minated in the issuance of the Royal Decree No. M /12 
dated 20/11/1991, by which the System of Chartered 
Accountants was approved, and it was stated by the 
provisions of Article No. XIX on the establishment 
of the Saudi Organization for Certified Public Ac-
countants (a body working under the supervision of 
the Ministry of Commerce to promote the accounting 
and auditing profession and all that would help in the 
development of the profession and the promotion of 
its standard). The commission is concerned with the 
following areas:

1. Review, development and adoption of accounting stan-
dards.

2. Setting up rules for the required exam to obtain fellowship 
certificates.

3. Organizing continuing education program.
4. Proper organization for the field supervision to ensure 

the chartered accountant’s application of professional 
standards and his/her compliance with the provisions 
of accountants’ regulatory system.

5. Prepare accounting, auditing and related fields’ researches 
and studies.

6. Issuing periodicals, books and newsletters relevant to ac-
counting and auditing topics.

7. Participate in seminars, local and international committees 
in relation with accounting and auditing profession.

III. The Capital Market Authority was established under the 
“Capital Market Law” issued by the Royal Decree No. 
(M / 30) dated 01/08/2003. It is a financially and ad-
ministratively independent body and is linked directly 
to the Prime Minister. The Commission shall supervise 
the organization and development of the financial mar-
ket, and shall issue regulations, rules and instructions 
necessary for the application of the provisions of the 
Capital Market Law aimed at an appropriate climate 
for investment in the market to provide, and increase 
confidence in it. Furthermore, it shall ensure the ap-
propriate disclosure and transparency of joint stock 
companies listed on the market, and the protection of 
investors and securities dealers. The Commission has 
the following prerogatives:

1. Organization and development of the financial market, and 
the development of methodology of authorities and en-
tities in the field of securities trading.

2. Protection of investors against unfair and unsound practic-
es involving fraud or deception, cheating or manipula-
tion, or insider trading information.

3. Working to achieve justice, efficiency and transparency in 
securities transactions.

4. Develop regulatory measures which limit the risks associ-
ated with securities dealings.

5. Develop, organize and control the issuance and trading of 
securities.

6. Regulate and monitor the activities of the entities subject 
to the supervision of the Capital Market Authority.

7. Regulate and control the disclosure of information related 
to securities and their issuing entities.
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Appendix

I. This study has been honored by the issuance of Decree 
No. 692 of the Minister of Trade in 11.11.1985 which 
called for the necessity of the study by Eid El Sham-
mari, Vocational Rehabilitation to Practice Account-
ing and Auditing Profession in the Countries Forming 
Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, 
Riyadh, 2005

II. The Ministry of Commerce in Saudi Arabia conducted 
an extensive study in order to develop the accounting 
and auditing profession which ended by the develop-
ment of the intellectual framework for accounting and 
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practices for different standard and their heterogene-
ity.
8. Future research

1. It is suggested that the CMA in KSA, in coopera-
tion with the Saudi Organization for Certified Public 
Accountants SOCPA, as well as accounting firms in 
the UK should develop a sort of mechanism to lim-
it the scope of available alternative methods within 
each criterion of Saudi Arabia’s accounting standards. 
Thus, the use of uniform accounting standards would 
enhance the specific dimensions and the dimensions of 
the comparability of the financial statements and the 
preparation of reports.
2. Achieving compatibility among the laws and regu-
lations applicable in the UK (as Saudi Arabian com-
panies’ system, and as the Saudi law of trade and tax 
laws, Zakat and the guide on general monitoring ad-
ministration of banks ... etc), would lead to a funda-
mental effect on the vocabulary/terminology used in 
financial statements, which provides a vision of a true 
and fair property.
3. The drafting of spontaneous and comprehensive cri-
teria, such as accounting for price fluctuations, the eco-
nomics of inflation, standards of sectorial accounting, 
standards of joint ventures, standard earnings per share 
and investments in subsidiaries and other companies, 
can be useful in making more appropriate standards for 
users which are also more acceptable at the interna-
tional level.

9. Summary

To sum up, the industrial community in KSA as a 
whole should apply Saudi accounting standards in a 
uniform manner, with the adoption of disclosure prac-
tices that ensure a true and fair expression of economic 
activities. But it turned out for the researcher that with 
the economic liberalization policy and the increase in 
the international capital market activities, advisers to 
the Saudi Organization for Certified Public Accoun-
tants opted for the globalization of a set of entry points 

for each accounting standard, which resulted in its 
limitation. On the other hand, the application of those 
standards should be compulsory; otherwise it would be 
extremely difficult for Saudi investors to have confi-
dence in CG.
Good CG includes better performance of companies 
as well as improves the relationship with stakeholders. 
Besides, the practice of sound accounting standards is 
a very important issue because it leads to the achieve-
ment of effective disclosure, and thus to good gover-
nance programs for companies. It follows that the prac-
tice of sound accounting standards is more important 
than the issue of the quality of CG in the field of the 
existing competition between them, where those stan-
dards provide a useful mechanism for restructuring the 
basic values of companies.
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to calculate consumption, while the remaining percent-
age (3%), followed other ways.

7. Results

The research reached the following results:
1. All the sample’s companies were committed to dis-

close its accounting policies, as being mandatory. 
However, the items mentioned in the framework of 
the accounting policies or clarifications were not 
the same for all companies that were selected for 
this study. Besides, addressing some of the items 
lacked uniformity among sampled companies. The 
standard disclosure requirements were only for the 
essential detection of facts. What was deemed sig-
nificant or insignificant was a matter to be decided 
by the concerned company, where personal judg-
ment intervenes in the profile of such decisions in 
the absence of concrete guidelines. Thus, the pres-
ence of the standard became questionable.

2. In a small number of accounting standards, such 
as inventory and consumption evaluation, and ac-
counting for research and development activities, 

8. Table 9 shows the accounting practices of the rest 
of the sample companies, which shows multiple 

we found that the Saudi accounting standards had 
allowed many of the alternative accounting pro-
cessing methods. This kind of flexibility created 
problems in judging the quality and credibility of 
financial statements of the institution, and different 
approaches by different manufacturers, or different 
periods of time, whether inside the unit or within 
the industry, led to the weakness and lack of com-
parability and made financial information less use-
ful and created confusion in the minds of investors.

3. The development of standards was done in a closed 
and narrow way and its executions were done in a 
dis-appropriate way, which would result in the dis-
persion of the practices and inadequate disclosure. 
This was in contradiction with the main objective 
of accounting standards in achieving sound CG. 
The researcher presents the following proposals, 
based on discussions with companies for solving 
some of the aforementioned issues, in order to im-
prove the relevance of accounting standards to en-
sure good CG.

Table 9
 The practices of companies for other Saudi Arabia accounting standards

(N = 30) (100%)

Standard No. of Companies %
 Revenue standard 27 90%
Standard of administrative and marketing expenses 30 100%
 Consolidation standard 24 80
Standard of accounting for investments in securities 28 95%
Standard of preliminary financial reports 18 60%
Zakat standard and the income tax standard 29 97%
Standard of accounting for leases 13 40%
 Segment reporting standard 12 43%
IAS for under the equity method investment 24 80%
Standard of intangible assets 24 80%
IAS subsidies for government grants 6 20%
Standard of downs in the value of non-current assets accounting 9 30%
Standard EPS 30 100%
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15 to 25 accounting policy. Only two companies (7%) 
in the selected sample disclosed more than 25 policies.

6. Table 7 shows the practices of companies to the stan-
dard of foreign currencies. 10% of the sample compa-
nies did not disclose this standard practice; 50% did 

7. Table 8 reveals that only about 47% of the sam-
ple (14 companies) have shown that they undertake 
activities that include research and development, of 
which three companies (10%) used the method of 
charging of research and development full costs to 
the income statement in the financial period in which 

5. Table 6 reveals that the majority of companies in the 
sample (97%) have followed the straight-line method 

not conform to this standard, while the remaining 40% 
disclosed its accounting policies related to foreign cur-
rencies in published financial statements.

they occur, while the rest of companies (11 compa-
nies, representing 11%) processed them as deferred 
charges. However, a majority of 16 companies (53%) 
did not disclose any information regarding their con-
tribution in any related research and development 
activities.

Table 6 Practices of companies for fixed assets standard
(consumption methods)

(N = 30) (100%)

Table 7 Standard practices of companies
foreign currency
(N = 30) (100%)

Table 8 Standard practices of companies
R & D costs

(N = 30) (100%)

Method No. of companies %
A straight-line of depreciation 29 97%
Other methods 1 3%
No Disclosure 0 0
Total 30 100%

Method No. of Companies (30) %
The disclosure of accounting policies relating to foreign currency 12 40%
Not applicable 15 50%
Are not disclosed 3 10%
Total 30 100%

Method No. of Companies %
Research and development costs charged in full to the 
income statement when incurred 3 10%

Processed as deferred charges 11 37%
No Disclosure 16 53%
Total 30 100%
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Public Accountants. Table 1 illustrates the accounting 
standards applicable in Saudi Arabian companies.
2. Table 3 shows that the majority of companies 

3. Table 4 shows that most of these companies (80%) 
has adopted either cost or net market value, whichever 
is less to estimate the value of inventory, while 13% 
have adopted the moving averages method to assess 
its stock, and that about (7%) of the companies in the 

4. Table 5 reveals that all of the thirty companies in the se-

in the sample had accounting policies, of which 60% 
have disclosed adopting less than 15 accounting policy, 
while the rest of the corporate disclosure ranges from 

chosen sample did not have any stock as is the case 
of the services sector. Most importantly is that all the 
sample companies that belong to the commercial sec-
tor followed part of the valuation method, albeit dif-
ferent.

lected sample have offered cash flow and changes in equity.

Table 3 Practices of accounting policies of companies
disclosed in annual reports

(N = 30) (100%)

Table 4 Practices of companies 
for inventory evaluation

 (N = 30) (100%)

Table 5 Practices of companies for preparation of 
statement of cash flows

(N = 30) (100%)

Scope of Policies No. of Companies (30) %
Less than 15 18 60%
15-25 10 33%
More than 25 2 7%
Total 30 100%

Method No. of Companies(30) %
Weighted average cost 4 13%
Cost or net realizable value, whichever lesser 24 80%
No disclosure 2 7%
Total 30 100%

Published Lists No. of Companies %
Cash flow and changes in equity 30 100%
Total 30 100%
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responsibilities towards good CG.
The annual and interim financial reports in KSA are 

Although Saudi companies have applied all Saudi ac-
counting standards, practically, some are not without 
criticism because of some gaps that cannot be denied. 
Practices related to these standards in the Saudi indus-
tries, and gaps in application have been discussed in 
order to strengthen it and ensure good CG.
6. Practices
Data collected from selected companies (3) has 

prepared in accordance with Saudi Arabia accounting 
standards set by the Saudi Organization for Certified 

been presented in Tables 2 to 9, followed by a 
brief analytical study, to determine the extent of 
compliance with accounting standards and issues 
related to the practices of companies:
1. Table 2 reveals that all of the thirty companies 
in the selected sample have expressed the view 
that the accounting standards are more suitable for 
CG.

Table 2 Companies’ recognition of appropriate
accounting standards for corporate governance

(N = 30) (100%)

No. of Standard Standard
1 Presentation and disclosure standard 
2 Standard of foreign currencies 
3 Inventory standard
4 Standard of disclosure process with stakeholders
5 Revenue standard 
6 Administrative and marketing expenses standard 
7 Research and development costs standard 
8 Consolidation standard 
9 Standard of accounting for investments in securities
10 Preliminary financial reports standard 
11 Zakat standard and the income tax standard 
12 Fixed assets standard 
13 Accounting for lease standard 
14 Segment reporting standard 
15 IAS for under equity method investment
16 Intangible assets standard 
17 IAS subsidies for government grants
18 Standard downs in the value of non-current assets accounting
19 EPS standard 

Table 1 - The Saudi accounting standards

Accounting Standards No. of Companies(30) %
Appropriate 30 100%
Inappropriate 0 0
No comment 0 0
Total 30 100%
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The white paper on CG trends impacting private bussi-
nesses (Newswire, 2003) is one of the leading studies 
on the role of accounting and auditing in the applica-
tion of CG and the development of capital markets. It 
concluded that there should be legal procedures for the 
protection of shareholders’ rights, in addition to the 
need to adhere to accounting and auditing standards 
they ensure transparency in the preparation of financial 
statements and reports as well as its role in protecting 
the rights of the company’s stakeholders, which should 
positively be reflected on the circulation of capital mar-
kets.
García Lara et al. (2009) reported a strong relationship 
between good CG and accounting practices, mainly 
practices involving Qualified Accounting. Shankara-
iah and Rao (2004) provided the importance of good 
accounting practices in activating the mechanisms of 
good governance in Malaysia and Oman. Further, Fich 
et al. (2008) highlighted the importance of the rela-
tion between governance characteristics and account-
ing standards for better prediction of bankruptcy. On 
the other hand, Smaili and Labelle (2009) showed the 
inverse relationship between the occurrence of irregu-
larities and quality of CG for a sample of listed com-
panies in the Canadian stock market, meaning that ir-
regular accounting practices could weaken governance 
of Canadian companies.
In KSA, the report of the first CG practice, issued in 
2006, stated that negative practices of CG by Saudi 
companies were due to the weakness of the practice 
of accounting and auditing. The report called for more 
support to get to the good practice with the revision 
of the applicable accounting and auditing standards, 
so it took several measures to facilitate the application 
of CG, among which was the introduction of new and 
modernized Saudi accounting standards which were 
consistent with international equivalents.
The study of accounting standards and its issues with 
Saudi companies may help to understand the existing 
practices of accounting standards, which in turn helps 
in the design of effective atypical practices, so as to 
ensure good CG. In this context, the researcher started 
a study of accounting standards and practices in KSA, 

with the aim of strengthening the accounting standards 
and improving their practices to achieve good CG.
Data related to the current study has been obtained 
from the annual reports (published during the peri-
od from 2006 to 2008) for 30 Saudi companies from 
various sectors, selected from a sample of top Saudi 
companies, according to the criterion of total assets. 
Perceptions of companies about appropriate account-
ing standards for Saudi companies to good governance 
have been studied as well.

5. Saudi Arabia Accounting Standards

Bodies concerned with the accounting and auditing 
profession such as research centers and universities in 
various parts of the world have contributed to strength-
en the elements of the accounting and auditing pro-
fession. Some countries issued a set of concepts, stan-
dards and rules governing the profession and opted for 
the internal organizational structure which guarantees 
its adherence to the issued standards and rules. The 
Ministry of Commerce in KSA conducted an extensive 
study in order to develop the accounting and auditing 
profession. It developed an intellectual framework for 
accounting which included a definition for the objec-
tives of financial accounting and its concepts. Those ef-
forts were culminated by the issuance of Royal Decree 
No. M / 12 dated 19/11/1991, by which the System of 
Chartered Accountants was approved and included in 
the provisions of its Article No. XIX on the establish-
ment of the Saudi Organization for Certified Public Ac-
countants. One of the most important achievements of 
the authority is its review, development and adoption 
of the accounting and auditing standards.
Several Saudi authorities have contributed to the pro-
motion of standards, with their experience and wis-
dom to make CG more effective in the context of the 
changing corporate environment. Besides, CG is now 
pressing for the reform and the level of transparency 
of accounting practices by lenders, regulators, finan-
cial analysts and, above all, the board members who 
are aware that the quality of information will deter-
mine how efficient they are, discharging them of their 
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On the other hand, CG in KSA has been initiated quite 
recently: as on 1/7/2006, the CMA of KSA has issued a 
regulation draft for CG. Then the CMA Council issued 
an Act dated 12/11/2006 to put into practice the regu-
lations in its final form. Amendments to the regulation 
were issued by the CMA Council’s decision on 19-5-
2008. It included five chapters.  
The Saudi CMA, the governing body for the stock 
market, has committed all listed companies in KSA 
to comply, starting from the year 2009, to the rules of 
governance associated with the disclosure of corporate 
boards of directors in the report. It was concluded that 
CG is just a set of rules of good practice to manage the 
company so as to maintain the rights of shareholders, 
bondholders, other stakeholders and employees of the 
company through the execution of contractual rela-
tions, financial and accounting tools sound formats ac-

cording to the standards of disclosure and transparency 
(Bhimani, 2009, p.2). 
Good CG ensures the best performance for companies 
as well as improving their relationships with stake-
holders. However, the quality of CG depends in turn on 
practicing good accounting standards, which leads to 
the achievement of effective disclosure and thus good 
governance programs for companies. The practice and 
commitment to sound accounting standards play a key 
role in the activation of governance systems. The final 
output of accounting practices is represented in reports 
and financial statements which are the primary means 
of communication in the areas of business; hence rep-
resenting an influential element for governance, which 
in turn affects investors (Wright, 1998). The next Fig-
ure shows the relationship between CG and accounting 
standards and their impact on investors:
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(parties related to the company such as bondholders, 
workers, suppliers, creditors, consumers) on the other. 
More specifically, that term provides answers to sever-
al questions including:
• How do shareholders ensure that governance shall 

not misuse their money?
• How do shareholders make sure that governance 

aims at maximizing the profitability and value of 
the company’s shares in the long term?

• To what extent is governance attentive to the basic 
social interests in the areas of health and the envi-
ronment?

• Finally, how can shareholders and stakeholders ef-
fectively monitor governance?

Furthermore, accounting dimensions of CG are varied, 
namely accountability of accounting and control; the 
pursuit of the development and application of account-
ing and auditing standards; the increasing role of both 
internal and external audit as well as auditing commit-
tees; the achievement of disclosure and transparency 
and reducing the negative effects of the process of 
earnings management implications; as well as the ef-
fective and continuous assessment of performance of 
the economic unit.
It follows from all this that CG is seen as a system of 
accountability geared mainly towards the sharehold-
ers. The application of accounting standards provides 
great confidence in CG, and makes the disclosure more 
effective, ensuring good CG. The study of accounting 
standards practices currently represents great impor-
tance and a topic relevant to good CG in the current 
environment, where the standards are considered as a 
response to technical appeal for improving financial re-
porting. Such a study is also a reflection of the expec-
tations of societal change for the company’s behavior 
and is a tool for socio/political monitoring and obser-
vation of facilities (Forsyth et al., 2009).

4. Literature review and experimental studies

The professional and legislative interferences in CG 
field contributed to the existence of many academic 

and applied studies that review different aspects of 
good governance mechanisms. A summary of the most 
important studies, which serve the goals of this paper, 
can be presented as follows:

1-  Non-obligatory principles of CG which have 
been issued by the Organization of Economic 
Co-Operation & Development (OECD) in 1999 
amended in 2004 (OECD, 2004) represent the 
most important and critical phase in history for 
CG, as these principles are a practical reference 
which can be followed and standards of good 
practice in the field of CG. 

2-   El Shammari (2005) confirmed that studies con-
ducted by OECD highlighting the importance 
of local CG as to the sustainable development 
of productivity in developing countries. The 
regional forums organized by the organization 
regarding governance in Asia, Latin America, 
Southeast Europe and Russia indicated that the 
quality of local CG is very important to ensure 
successfulness of developmental efforts in the 
long run in different developing countries.

3-   The Egyptian Ministry of Investment issued in 
October 2005 a Code of CG by virtue of De-
cree No. 332 of the year 2005. The Egyptian 
Institute of Directors affiliated to the Ministry 
of Investment issued Public Business Sector 
CG Guide in July 2006, in order to assert the 
same previously mentioned CG principles (The 
Egyptian Institute of Directors affiliated to the 
Ministry of Investment, 2006).

In KSA, financial reports shall be prepared according 
to Saudi Arabia Accounting Standards issued by the 
Saudi Organization for Certified Public Accountants 
(SOCPA) and the requirements of the Saudi Compa-
nies Act. The commitment of companies in the prepa-
ration and presentation of financial reports as stated in 
the list of requirements for the CMA must be submitted 
by the issuance entities that launch stocks to the public. 
In addition, there are requirements imposed by other 
regulatory bodies in KSA which may be associated 
with certain industries and disciplines.



Journal of the North for Humanities,  Northern Border University, (ISSN: 1658- 7006), Vol. (4), Issue (2),  (2019 / 1440 H.)  

188

ing the management of listed companies, in order 
to ensure adherence to the best governance prac-
tices which guarantee protection of shareholders 
and other stakeholders’ rights;

 b- The regulations are considered guiding regulations 
for all listed companies as long as another law or 
regulations or a resolution from the Board of the 
Authority stipulates that some of the provisions 
stated thereof are obligatory;

 c-  Except for Paragraph (b) of this Article, listed com-
panies shall adhere to disclosure of resolution of 
the Board of Directors regarding the provisions 
that have been applied from the regulations and 
those that have not been applied and reasons there-
fore.

It should be noted that the Saudi market has witnessed 
consecutive economic changes due to the increasing 
number of listed companies, their bigger sizes and 
their huge capitals. These changes resulted in imbal-
ance between stakeholders and some administrations 
of listed companies. The Saudi market has suffered 
from breakdown during 2006, as market index de-
clined from 20967 points to 14878 points on March 
2006. After about six months, the index declined again 
to 6570 points approximately resulting in gross finan-
cial losses that reached 68% of market value (Tadawul, 
2010) which resulted in the loss of stakeholders’ rights, 
especially the current investors. This also resulted in 
potential investors’ trust in accounting the information 
included in financial reports of these units.
The most important reasons for the previous break-
down in the Saudi market were the lack of control of 
governance mechanisms and lack of disclosure and 
transparency in some listed companies. This was re-
flected on a set of adverse effects, especially  the loss 
of potential investors’ trust in accounting information, 
which urged CMA at the beginning of 2007 to stop ex-
changing the shares of some companies whose loss-
es exceeded 75% of capital as per Article No. 180 of 
Saudi Companies Law. This resulted in increasing the 
importance of CG, motivating KSA to exert continuous 
efforts to activate CG which promotes internal control 
in listed companies. This has been confirmed by issu-

ance of joint-stock companies governance regulations 
supplied by CMA on November 2006, aiming to pro-
vide the suitable environment for investment in capital 
market and ensuring disclosure and transparency and 
protection of investors and dealers in capital market. 
• How shareholders can ensure governance non-

abuse of their money?
• How those shareholders verify that governance 

seeks increasing profits and companies’ share val-
ue in the long term?

• How can shareholders and stakeholders monitor 
governance effectively?

• To what extent is governance concerned with the 
main interests of society in different fields?

On the other hand, the Saudi economy has recently 
seen the emergence of a number of reforms which led 
to the expansion of a market economy. The financial 
momentum shown by the Saudi government could in-
dicate the beginning of the positive trend accompanied 
by the growth in the size of Saudi companies, which 
have expanded. Accordingly, the numerous stakehold-
er’s expectations have also increased, which could only 
be met through good CG. There is a growing aware-
ness of the importance of good CG in improving the 
competitiveness and performance of enterprises and 
improve the relationship with all stakeholders, as some 
of the Saudi companies had to adjust the CG principles 
they apply.
To serve this purpose, Saudi companies are not re-
quested right now to submit a detailed statement of 
what they have accomplished so far. This statement is 
also required for the compliance with sound account-
ing standards, as long as the standards limit aspects of 
estimation and discrepancies, and enhance the degree 
of transparency in the exchange of information with 
stakeholders as well as supports a bigger role for man-
agers, enabling them of achieving the objectives of 
governance amidst challenges and adversities, which 
improves the benefit of disclosure (Hope, 2003).
CG: Generally, it is a set of laws, rules and standards 
that define the relationship between CG on the one 
hand, and the shareholders and other stakeholders 
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3-  Chartered Accountants’ Law: It is the first char-
tered accountants’ law by virtue of Royal Decree 
No. M/43 on 01.08.1974 which put the first brick 
in the wall of organizing this profession in KSA. 
A higher committee has been established for char-
tered accountants and has been assigned to super-
vise and develop the profession (First chartered 
accountants’ law, 1974).

This phase reflects the existence of “governance” in 
KSA as early as 1931, which has been represented in 
the issuance of the first commercial law, companies’ 
law and the first chartered accountants’ law. The latter 
established professional regulation that resulted in the 
formation of a higher committee for chartered accoun-
tants.

Phase Two: 1979-1990

This phase is known for contributing in developing the 
accounting concept in KSA through the combination of 
many official, educational and professional efforts as 
deliberations took place in the middle of 1979 between 
the Deputy Minister of Trade and Al-Rashed Office 
(Chartered Accountants and Auditors) on the profes-
sion’s conditions in KSA and the necessary develop-
ments that should be accomplished in order to cope 
with the new changes. This phase witnessed the coop-
eration between the Minister of Trade and King Saud 
University which organized a series of seminars to 
recommend some methods for developing accounting 
profession in KSA. Furthermore, the Saudi Accounting 
Association was established in 1981 to provide studies 
and advice, aiming at development.
As a result, it was suggested to develop the accounting 
profession through three phases. The Ministry of Trade 
assigned Al-Rashed Office to conduct a comparative 
study of the profession’s status in a number of coun-
tries, aiming to utilize their experience to develop the 
profession in KSA. Following the ministry’s follow-up 
during that period, the Ministerial Decree No. 857 has 
been issued on 02.05.1990 and stipulated the adherence 
to the goals and concepts of financial accounting and 
standard of presentation and public disclosure during 

the preparation and audit of financial statements (De-
cree No. 852 of the Ministry of Trade on 02.05.1990).

Phase Three: 1991-2002

This phase represents the golden age of accounting and 
auditing profession in KSA following the issuance of 
Royal Decree No. M/12 on 19.11.1991 (New chartered 
accountants’ law, 1991) that resulted in the cancella-
tion of old chartered accountants’ law (No. M/43) and 
the approval of a new law for chartered accountants. 
The new law stipulates in Article No. 19 the establish-
ment of the Saudi Authority for Chartered Accountants 
which has been assigned to develop the “Accounting & 
Auditing” profession and anything that could contrib-
ute in developing it.

1. CG Regulations

Capital Market Authority (CMA) was founded in KSA 
by virtue of Capital Market Law issued by virtue of 
Royal Decree No. M/30 on 31.07.2003. It is a govern-
mental authority that is financially and administratively 
independent and which is directly related to the Prime 
Minister. CMA in KSA issued draft regulations for 
CG on 01.07.2006. Then, the resolution of the Board 
of CMA has been issued on 12.11.2006 to enforce the 
regulations in the final format. It issued the regulations 
for acknowledging its duty and mission for developing 
capital market in view of the increasing international 
interest in the principles of CG and consideration of 
such principles as the most important mechanisms. 
During the preparation of the regulations, the princi-
ples specified by international organizations and utili-
zation of the experiences of countries in CG have been 
taken into consideration, in addition to the numerous 
notes and proposals received by the authority after the 
initial publication of the draft on its website. Below is 
a summary of the articles included in the regulations 
(CMA, 2012):

Article One: Preamble
 a- The regulations specify rules and standards regulat-
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1. Introduction

The interest in corporate governance (CG) has in-
creased in many advanced economies, which have 
emerged over the past few decades, especially in the 
wake of the economic regression and financial crises 
witnessed by a number of East Asian countries, Lat-
in America, and Russia in the 1990s. This is also true 
of the American economy that has witnessed recently 
the repercussions of the financial collapse of a number 
of poles of global US companies in 2002, as well as 
the global financial meltdown that toppled the global 
economy. Due to the growing interest in this concept, 
a number of international institutions were keen on 
its analysis, namely the International Monetary Fund 
(IMF), the World Bank (WB) and the Organization for 
Economic Co-operation and Development, which is-
sued in 1999, the principles of CG that were concerned 
with the help of the member states, and non-members 
of the Organization, to develop legal and institutional 
frameworks for the implementation of CG in all public 
and private enterprises, whether current or non-current 
in financial markets. These frameworks introduced a 
number of guidelines to reinforce CG and efficiency 
of the financial markets and the stability of the econo-
my as a whole, and that was emphasized by the World 
Organization of the Securities Administrators in May 
2002, which highlighted the importance of adopting 
the principles of CG.

2. Purpose of the study

The current study aims at viewing the state and con-
cept of CG in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) and 
reviewing the efforts exerted by the state, profession-
al organizations, and academic institutions to spread 
the awareness of this concept and apply it in reality, 
as well as conducting research and discussing gover-
nance mechanisms applied in them. All this represent 
the foundation of CG to use the advantages of the Sau-
di experience and get some recommendations which 
could handle deficiencies and disadvantages and in-
crease awareness of modern concepts.

3. The Experience of KSA

The Saudi market has the largest market value and has 
reached the peak during the period from 2003 until the 
beginning of 2006. The first joint-stock company in 
KSA was founded in 1954. By the end of 2015, the 
number of listed companies in the Saudi market has 
reached 151 companies with about 3 trillion Saudi 
riyals as a market value, (Tadawul, 2010). However, 
shares’ exchange started in the early seventies with the 
increasing number of joint-stock companies. In 1984, 
a royal decree has been issued to organize shares’ ex-
change through local banks. In 1990, the first integrat-
ed electronic system for exchange has been applied. In 
2001, Tadawul system has been launched to present 
a new type of exchange that copes with global devel-
opments and the improvement of investment environ-
ment. KSA revised and updated many systems and es-
tablished new systems that aim to restructure capital 
market according to the latest international principles 
and standards applied in this field (Capital Market 
Authority, 2012). Accounting and auditing profession 
have gained the attention of the state and has under-
gone many developmental phases as follows:

Phase One: 1931 – 1978
This phase witnessed the birth of “Accounting & Au-
diting” profession in KSA. Therefore, it included the 
first governance mechanism represented in:

1- Commercial Law: The commercial law has been 
issued by Royal Decree No. 32 on 01.06.1931. 
It includes some general provisions that regulate 
commercial book-keeping (Commercial Law, 
1931).

2- Companies Law: Companies’ law has been issued 
by Royal Decree No. M/6 on 20.07.1965 which 
required all companies operating in KSA to pre-
pare and revise financial statements by a licensed 
chartered accountant. Decree No. 422 of the year 
1968 of the Ministry of Trade stipulated some of 
the conditions that must be met by people licensed 
to audit accounts (Companies Law, 1965).
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be included in the proper place of the 
manuscript.

11. The Journal of the North does not 
publish research and measurement 
tools (instruments). However, they 
must be included in the submissions 
for review by reviewers.

12. Documentation must follow the 6th 

edition of the American Psychological 
Association (APA) reference style in 
which both the author’s name and 
year of publishing are mentioned 
in the main text, i.e. (name, year). 
Numbering the references inside the 
main text and adding footnotes is not 
allowed.

- Researchers’ documentation must 
be as follows: the author’s family 
name followed by a comma and the 
publishing year like (Khayri, 1985).

- Page numbers are mentioned in the 
main text in case of quotations, like 
(Khayri, 1985, p. 33). 

 - If a work has two authors, they must 
be cited as shown previously, for 

example (Al-Qahtani & Al-Adnani, 
1426H).

- If there are multiple (more than two) 
authors, their family names must 
be mentioned for the first time only, 
like (Zahran, Al-Shihri, & Al-Dusari, 
1995); if the researcher is quoting the 
same work several times, the family 
name of the first author followed by 
“et al.”  [for papers in Engish], and by 
 must [for papers in Arabic] ”وآخــرون“
be used, like (Zahran et al., 1995) / 
زهران 1995)  Full publishing .(وآخرون، 
data must be mentioned in the 
bibliography.

13. Regarding Islamic studies and Arabic 
language studies it is permitted to 
number references and sources 
within the main text and add footnotes 
indicated by number or asterisk in 12-
font size for Arabic and 9-font size for 
English.

 14. Hadith documentation must follow the 
following example: (Sahih Al-Bukhari, 
vol.1, p.5, hadith number 511).

15. The bibliography, list of all the sources 
used in the process of researching, 
must be added in alphabetical order 
using the author’s last name according 
to the APA reference style, in 12-font 
size for Arabic and 9-font size for 
English.
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Formatting your manuscript

1. The manuscript must not exceed 45 
pages of plain paper (A4).

2. The manuscript must have a title and a 
summary in both Arabic and English in 
one page; each summary should not be 
more than 200 words. The manuscript 
should include, in both languages, 
keywords that indicate the field of 
specialization. The keywords are written 
below each summary and should not be 
more than six.

3. The author(s)’ name(s), affiliation(s) and 
address must be written immediately 
below the title of the article, in both 
Arabic and English.

4. Arabic manuscripts should be typed in 
Simplified Arabic, in 14-font size for the 
main text, and 12-font size for notes.

5. English manuscripts should be typed in 
Times New Roman, in 12- font size for 
the main text, and 9-font size for notes.

6. The manuscript is to be typed on only 
one side of the sheet, and line spacing 
should be 1.5 cm. Margins should be 
2.54 cm (or 1.00 inch) on all four sides 
of the page.

7. The manuscript must have the following 
organization:

Introduction

The introduction shows the topic and 
aims of the research paper. It should 
be consistent with the research ideas, 
information and the established facts. 
The research problem and its importance 
should be stated. In addition, a review of 
related literature should be introduced.

Body

The manuscript body includes all 
necessary and basic details of the 
research approach, tools and methods. 
All stated information should be arranged 
according to priority.

Findings and discussion

Research findings should be clear and 
brief, and the significance of these findings 
should be elucidated without repetition.

Conclusion

It is a brief summary of the research 
topic, findings, recommendations and 
suggestions.

8. Figures, diagrams and illustrations 
should be included in the main text, 
in black and white, and consecutively 
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