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 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٩

 هـ١٤٣٨ ربيع اآلخرن واألربع والثالث العدد

 قواعد النشر
دوريـة  )  اإلنـسانية واالجتماعيـة  العلـوم (مجلة جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية           

وتُعنى بنشر البحوث العلمية وفـق  . علمية محكمة، تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة       
 : الضوابط اآلتية 

 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أوالً
 .بتكار، والجدة العلمية والمنهجية، وسالمة االتجاه أن يتسم باألصالة واال -١
 .أن يلتزم بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣
 .أن يتسم بالسالمة اللغوية  -٤
 .أال يكون قد سبق نشره  -٥
ان ذلـك للباحـث نفـسه،     كتاب، سـواء أكـ     أال يكون مستالً من بحث أو رسالة أو        -٦

 . أو لغيره 
 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتالك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كامالً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إال بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .٤  A(صفحة مقاس ) ٥٠( تزيد صفحات البحث عن  أال -٢
وأن ) ١٣(، والهـوامش بـنط   Traditional Arabic) ١٧( أن يكـون بـنط المـتن     -٣

 ) .مفرد( يكون تباعد المسافات بين األسطر 
يقــدم الباحــث ثــالث نــسخ مطبوعــة مــن البحــث،  مــع ملخــص بــاللغتين العربيــة       -٤

 .مة أو صفحة واحدة واإلنجليزية، ال تزيد كلماته عن مائتي كل

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١
 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤



 

 
١٠ 

عنــد ورود أســماء األعــالم فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

حــروف عنــد ورود األعــالم األجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب      : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف التينيـة، مـع االكتفـاء بـذكر االسـم كـامالً              

 .عند وروده ألول مرة 
 . تُحكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على األقل : سادساً
ي  أو ترسل علـى البريـد اإللكترونـ   CD على أسطوانة مدمجة ،تُعاد البحوث معدلة : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .ال تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من المجلة، وعشر مستالت من بحثه نسختينيُعطى الباحث : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 

 :جميع المراسالت باسم
 رئيس تحرير مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 ٥٧٠١ ص ب -١١٤٣٢الرياض  
 ٢٥٩٠٢٦١) فاكس (  ناسوخ  - ٢٥٨٢٠٥١: هاتف 

  www. imamu.edu.sa 
E.mail: humanitiesjournal@imamu.edu.sa 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةة العلوم مجل ١١

 هـ١٤٣٨ الثالث واألربعون ربيع اآلخر العدد
 

 
 

 المحتويات
 

 مصادر المعلومات المتاحة وأثرها في حماية المستهلك في السعودية
 " الدور الوسيط للتعلم التسويقي"
  إياد عبد الفتاح النسور. د

١٣ 

 أثر أساليب التعلّم الدماغي وطرق التدريس المقابلة لها
 طرق البحث التربوي لطالب الماجستيرعلى إدراك مفاهيم مقرر 

  مد عوض الغرايبةأحمد مح. د

٧١ 

 والمختــرعين المبتكــرين رغبــة لــضعف المميــزة والمعرفيــة النفــسية الخــصائص
 ضـــمن والرياديـــة االختراعيـــة و االبتكاريـــة أفكـــارهم تطـــوير عـــن األعمـــال ورواد

 التقنية أودية و األعمال حاضنات
 مروان بن علي  الحربي. د

١٣٥ 

 تفعيل الحوار المجتمعي لتنمية المجتمعات المحلية
 جتماعية بمدينة الرياضدراسة مطبقة على مراكز التنمية اال

  الهزانيعبد العزيز الجوهرة ناصر .د

٢٦٩ 

  قراءة نقدية كتابات نظمي لوقا عن النبي 
   شيخة بنت عبد اهللا الشيباني. د

٣٢٥ 



 



 

 
 
 
 
 

مصادر المعلومات المتاحة وأثرها في حماية المستهلك 
 " الدور الوسيط للتعلم التسويقي"في السعودية 

 
 
 
 
 
 
 
 

 إياد عبد الفتاح النسور . د
  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية–التسويق قسم 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 در المعلومات المتاحة وأثرها في حماية المستهلك في السعودية مصا 
 " الدور الوسيط للتعلم التسويقي"

 
 إياد عبد الفتاح النسور . د

  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية–قسم التسويق 

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 
 

 :ملخص الدراسة
 كمـا .  المـستهلك فـي الـسعودية    حمايـة  فـي  ات المتاحـة   الدراسة إلى تحديد أثر مـصادر المعلومـ        هدفت

 الــتعلم التــسويقي، ومــستوى مفهــوم:  مــن كــالً الفــروق اإلحــصائية فــي تحديــد محاولــة الدراســة إلــى هــدفت

 . الديمغرافيةوالعوامل المتاحة في مصادر المعلومات لالختالف السعودية تبعاً فيحماية المستهلك 

 مجتمـــع تكـــون و، شـــخص٥٨ر عينـــة اســـتطالعية مكونـــة مـــن  أهـــداف الدراســـة تـــم اختيـــالتحقيـــق

) ٥٫٨( نحــو عــددهم بــالغ مدينــة الريــاض، وال فــي جميــع المــستهلكين الــسعوديين والمقيمــين   الدراســة مــن

 وتــمتــم اختيــار أســلوب العينــة العــشوائية البــسيطة لجمــع بيانــات الدراســة،      . ٢٠١٤ للعــام شــخصمليــون 

  .مفردة٣٨٦سحب عينة مقدارها 

ــود إلـــى لدراســـة اتوصـــلت ــتعلم تكـــوين أثـــر إحـــصائي مهـــم لمـــصادر المعلومـــات المتاحـــة علـــى    وجـ  الـ

 تبـين كمـا  .  فـي الـسعودية  المـستهلك  حمايـة  مـستوى  التسويقي على للتعلم إحصائي أثر وجدالتسويقي ، و  

 فـي  ختالف لالتبعاً المستهلك حماية مستوى وفي التسويقي التعلم مفهوم وجود فروق إحصائية في  عدم

 الـذي  التعليمـي و   المـستوى  فـي    خـتالف  تبعـاً لال   فيهمـا؛  فـروق  ال هـذه  ت المعلومـات المتاحـة، لكـن وجـد        صادرم

 الـتعلم التـسويقي   لتعزيـز  مـن التوصـيات   بمجموعـة  الدراسـة  أوصـت  ، أخيـراً .  الماجـستير حملـة  باتجـاه يميل  

 .  الغش والخداع التجاري في السعوديةممارساتومكافحة 
 . مصادر المعلومات ، التعلم التسويقي ، حماية المستهلك ، السعودية : الدالة الكلمات
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 هـ١٤٣٨ الثالث واألربعون ربيع اآلخر العدد
 

 :المقدمة
ــرز م    ــدول، التنميــة االقتــصادية عوقــات تعــد ظــاهرة األميــة مــن أب   محفــزاً وعــامالً فــي ال

التــي عوامــل أبــرز ال مــن ؛الزيــادة الــسكانية المفرطــة والمــستمرة د وتعــ، نــسانيللتخلــف اإل

مـن   %٢٧٫٩،وقد وصلت نسبتها في العالم العربي إلـى نحـو           هذه المشكلة تؤدي إلى تفاقم    

 .  )٢٠١٣األلسكوا، ( ٢٠١٣للعام  سكانمجمل عدد ال

ــ حجمــه ويختلــف ، البيئــة االقتــصادية واالجتماعيــة الحاضــنة لــه  األميــة برتبط ظهــور وي

تبعــاً لحالــة كــل دولــة ، وال يخفــى علــى أحــد تــأثيره علــى المــستوى الكلــي فــي   تــأثيره ومــدى 

بيئيــة قــدرتها علــى مواكبــة التطــورات االقتــصادية والــصحية وال     الدولــة؛ مــن خــالل تقليــل    

وأكــدت    فــي الدولــة  التعلــيم واالزدهــار االقتــصادي  كمــا ربطــت الدراســات بــين     ،التقنيــةو

 اًسـبب تعـد  األميـة  وعلـى مـستوى الفـرد فـإن      .همـا القـوي بين ويجـابي  رتباط اإلاالنتائجها على 

والجهـل   وسـيطرة الفقـر   ،  ينيمشخاص األ وضاع االقتصادية والحياتية لأل    لتدهور األ  اًمباشر

، والـدخول فـي حلقـة       خلف المجتمعـات المحليـة التـي تبـرز فيهـا هـذه الظـاهرة              وت،  والمرض

 .)٢٠١٤, Pegkas(مفرغة من الفقر والبطالة 

بـالمفهوم   ،مفهوم األمية في هـذه الدراسـة يتجـاوز القـدرة علـى القـراءة والكتابـة                إن  

كيفيـــة اكتـــساب بساســـي أبـــشكل ، ويـــرتبط صةتـــبيـــات المخداألعرفـــه تالمطلـــق الـــذي 

التي تمكنه من الحصول على المعـارف       والقدرات  لمهارات  ل) ميغير األ (المتعلم  الشخص  

اليوميـة وممارسـاته   الحياتيـة   سـلوكياته  ستخدامها فـي تقويـة وتعزيـز    ، ال والحقائق الالزمة 

، ن المعرفـة ي للعلـم وتكـو  عـد مفتاحـاً  يفتعلم مهارات القراءة والكتابة ضـرورة و       .الروتينية

، نـسان عـن طريـق القـراءة      اإل تـصل إلـى      مـن المعلومـات    %٧٠نحو  أن   الدراساتوهنا تبين   

ــى أوهــذا إشــارة واضــحة    ــدعم قــدر  مهــارة القــراءة  ن إل معارفــه تقــوي  الفــرد واتتعــزز وت

 ).٢٠٠٣،نماءالمركز التربوي للبحوث واإل( المختلفة



 

 
١٨ 

 رها في حماية المستهلك في السعودية مصادر المعلومات المتاحة وأث
 " الدور الوسيط للتعلم التسويقي"
 إياد عبد الفتاح النسور.د

، )غيــر األمــي(الــشخص المــتعلم وعلــى مــستوى الدراســات التــسويقية فــإن مــصطلح   

، ثــم تعزيــز وتــدعيم خبراتــه وممارســاته التــسويقية ذي يــستطيع ص الــعلــى الــشخيطلــق 

 الـذي يـشير إلــى   Smart Consumerأضـافت دراسـات أخـرى مفهـوم المـستهلك الـذكي       

ه علـى  ساعد، بمـا يـ  )ةيـ البيئ(مدى تعرض هذا المـستهلك للمـؤثرات والمثيـرات التـسويقية        

،  عوائـد ومنـافع ذاتيـة أكثـر        لحـصول علـى   رغبـة فـي ا     ؛دراك لديـه  يادة مستوى التفكيـر واإل    ز

مـشاركة المعرفـة المتكونـة لديـه مـع       تقاسم أو   ستطيع  كما تظهر شخصيته في كونه ي     

متحـصل عليهـا    ظـيم المنـافع ال    عتاألفـراد، ل  و،  سـواق التجار واأل بقية األطراف في السوق ك    

ــنهم ، فــي الــسوق،  علــى قــراءة جميــع المعلومــات المتــوفرة     تــه قدروكــذلك تحــسين   بي

 .)٢٠١٦,www.ebay.com(لقيام بعملية الشراء الذكي نه من اوبشكل يمك

أكبـر مـن المتـاجر    عـدد   وزيـارة   ،مـرات الـشراء    عـدد    فعلى سبيل المثال نبـين أن زيـادة       

 ،  بدقـة هالقـدرة علـى تـذكر الـسعر وتحديـد     من شأن ذلـك تحـسين    ،   التسوقالقيام ب أثناء  

 ).٢٠٠٤،  Kenese & Todd(ى األفراد ة لدلمعرفة السعريوهو ما يعني زيادة مستوى ا

ســعار بنــسبة  مــستوى األبخــالف ذلــك ، بينــت إحــدى الدراســات قيــام التجــار بزيــادة     

الرئيـسي   هسـبب السعودي بذلك، كان    المستهلك  من قبل   معرفة  أي إدراك أو    دون  ،  %٢٠

ــ ــتهالكية لد فـــي الضعف الـ ــهثقافـــة االسـ ــا بينـــت ال.يـ ــديرات كمـ ــاري فـــي  أن اتقـ لغـــش التجـ

ألســواق وغيــاب دم شــفافية اكانــت عــو، ٢٠١٥نحــو مليــار دوالر عــام  ل إلــى  وصــ؛مملكــةال

دويـة  األوعلى مـستوى التوزيـع القطـاعي يبـرز الغـش التجـاري فـي            ،  المعلومات أسباباً لذلك  

،  فـي الـسيارات وقطـع غيارهـا        %٢٥، وبنحو    على الترتيب  %١٩و %٧٠بنسب  والبرمجيات  

أن  حــصائياتتؤكــد اإلكمــا ، )www.abdali.com (ضاًبــنفس النــسبة أيــ لمــواد الغذائيــة  او

عرضــة   مــن الــسعوديين   %٢٠و، مقلــدة  مــن الــسلع المتداولــة فــي الــسوق المحلــي      %٥٦

 .لالحتيال التجاري
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تـساعد المـستهلك    كأداة رئيـسية    التسويقي   أهمية التعلم إذن، كل ما سبق يظهر      

نفــاق اإلالمتحققــة عنــد مــن منافعــه وتعظــم ، ترشــيد قراراتــه وســلوكياته الــشرائية علــى 

كإحـدى  تبـرز هـذه الدراسـة       ، وتجنبه التعرض للخداع التسويقي والتجاري، بالتـالي         الشرائي

ة، الـسعودي فـي   لـدى المـستهلك      تـشكيل هـذا الـتعلم        في تحديد مصادر  المحاوالت الجادة   

الممارسات الـسلبية   ومن ثم تحديد أثر ما تعلمه هذا المستهلك على مستوى حمايته من           

 .  ي يقوم بها رجال التسويق والمتاجر أثناء تعامالتهم السوقية المختلفةالت

 :مشكلة الدراسة
دول الناميـة،   الـ التـي ظهـرت فـي        تعتبر حماية المستهلك من المواضيع الحديثة نسبياً      

  John Kennedy، والتـي عرفهـا الـرئيس األمريكـي    ١٩٦٢رغـم أن جـذورها تعـود إلـى عـام      

حــق األمــان،وحق المعرفــة، وحــق االختيــار، وحــق      : األربعــةفــي خطابــه آنــذاك بــالحقوق   

هــذه الحركــة الحقــاً ،   ةأهميــ، وقــد تــسارعت )٣٢ - ١٣١،ص ص ٢٠١٤الــشرعة، (الــشكوى 

لتطـور الـسريع   بعد اعتمادها من قبل األمم المتحدة كوثيقة دولية توافقت تطلعاتها مـع ا           

 ها؛وتنوع وتعدد المنتجات في   ،  قسوااألنفتاح   وا ، وتحرير التجارة  ،مناحي الحياة في مختلف   

عرضــة للغــش  بــشكل جعلــه  ،  علــى ســلوكيات األفــراد  الثقافــة االســتهالكية وســيطرة 

ــاربعـــض  مـــن قبـــل ؛لممارســـات الـــسلبيةلوالخـــداع و مؤســـسات  أو رجـــال البيـــع، أو التجـ

  .عمال نفسهااأل

مــن حالــة الــسلبية كــان ســبباً لتنــامي   تلــك الممارســاتانتــشار وبــشكل متــصل،فإن 

اكتــساب فــراد؛ وبــشكل دفعهــم إلــى   لــدى األالتــسويقية والمعرفــة  االســتهالكي وعيالــ

بحيث تقلـل مـن تعرضـهم لتلـك          ،المهارات المطلوبة التخاذ قرارات شرائية فعالة وذكية      

نوعيــة  خــصائص وعلــى تــذكر  قدرتــه بالمــستهلك  كــوين وعــي  إذ يــرتبط ت. الممارســات

، تيـب وتـصنيف أهميـة الـسلع فـي المتـاجر      علـى تر كمـا يـساعد     ،وأسعار المنتجات األصـلية   

تحديــد حــول نظــر موحــدة ذلــك مازالــت تتبــاين نتــائج الدراســات حــول تــوفير وجهــة  رغــم 
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 قبــل وأثنــاء علميــة التــسوق  المتــسوقين  فــي أذهــان،المعلومــاتبهــا الكيفيــة التــي تخــزن  

)Vanhuele & Dreze,٢٠٠٢ (. 

ن ممارسـات تـسويقية ذكيـة    كـوي فـي ت التسويقي م لتعلاأهمية مجمل ما سبق، يبرز   

والتــأثير القــوى علــى مــستوى يجــابي ز عالقــة االرتبــاط اإليــمــن شــأنها تعز، لــدى المــستهلك

الباحـث فـي هـذه الدراسـة أن         رى  يـ لـذلك   . من الممارسات السلبية التي يتعرض لها     ته  حماي

المعلومـات التــي يـستند إليهــا هـذا المــستهلك فـي تــشكيل     مــصادر هنـاك دور مهــم جـداً ل  

،  لديه المتكونةالتسويقية  حدد حجم وكمية المعرفة     مه التسويقي الفعال؛ كما أنها ت     تعل

ــدأ هــذه الدراســة بالبحــث عــن ال      ــا تب ــذكي    مــصادرمــن هن ــتعلم التــسويقي ال  التــي تكــون ال

مـستوى حمايتـه ضـد    عزيـز   ت فـي    تاليـاً تحديـد أثـر تلـك المـصادر          و للمستهلك في الـسعودية،   

 .التي تصادفه حاالت الغش والخداع التسويقي 

ــر    ــار تعتبـ ــمن نفـــس اإلطـ ــسعودية  ضـ ــات الـ ــة   الجامعـ ــوين المعرفـ ــاً لتكـ ــصدراً مهمـ مـ

ــ ألـــف ٩٠ وفر نحـــوتـــوتحـــسين المهـــارات المرتبطـــة بهـــا، فهـــي   حملـــة ن خـــريج ســـنوياً مـ

ــر ال ــالوريوس أو أكثـ ــوالي و، بكـ ــة تعـــث أقـــل مـــن نـــصفهم بقليـــل مـــ   مبألـــف  ١٠٠حـ ن حملـ

داريـة  التجاريـة واإل فـي العلـوم    جين  يسبة الخـر  بلغ ن ، وت )٢٠١٢،وزارة التعليم (البكالوريوس  

نــشاء إهـــ بالموافقــة علــى  ١٤٢٨الحكومــة الــسعودية عــام  كمــا بــادرت  هم، مــن%١٣نحــو 

والتوعيــة المعرفــة والحمايــة الالزمــة  ، للمــساعدة فــي تقــديم  جمعيــة حمايــة المــستهلك 

مؤســـسة ، وأنـــشئت وزارة التجـــارة والـــصناعةو، )www.cpa.org.sa(المطلوبـــة بحقوقـــه 

، إضافة لما تقـوم بـه وسـائل اإلعـالم المختلفـة المرئيـة والمقـروءة                المواصفات والمقاييس 

 .والمرئية في هذا المكان

نحـو مليـار دوالر عـام    لت إلـى  لغـش التجـاري وصـ   اقديرات على الرغم مما سبق ، فإن ت     

المحلـي   مـن الـسلع المتداولـة فـي الـسوق            %٥٦أن   حصائياتتؤكد اإل وفي المملكة،    ٢٠١٥

وعليه يظهـر األثـر المحتمـل القـوي     .لالحتيال التجاريعرضة  من السعوديين %٢٠و،  مقلدة
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، والتــي تكــوين الــتعلم التــسويقيمجــال فــي المعلومــات المختلفــة مــصادر والــذي قــد تلعبــه 

 :التاليعلى النحو صياغة مشكلة الدراسة يمكن االستناد عليها في 

لـدى  الـتعلم التـسويقي     شكيل مفهـوم    تـ حـة فـي     تاالمالمعلومـات   صادر   ما هـو أثـر مـ       -

هـذا  في حمايـة    المتكون  التسويقي  أثر التعلم   وما هو   ،  من جهة المستهلك في السعودية    

إلجابـة علـى    للمساعدة فـي ا   تساؤالت التالية   الوقد تم صياغة    ،  المستهلك من جهة أخرى   

 :كما يليمشكلة الدراسة 

ــوين    .١ ــي تكـ ــة فـ ــات المتاحـ ــصادر المعلومـ ــر مـ ــا أثـ ــدى   مـ ــتعلم التـــسويقي لـ ــوم الـ  مفهـ

 :المستهلك في السعودية، ويقسم ذلك إلى ثالثة أسئلة فرعية

ــدى         - ــسويقية لـ ــارات التـ ــوين المهـ ــى تكـ ــة علـ ــات المتاحـ ــصادر المعلومـ ــر مـ ــا أثـ مـ

 .المستهلك في السعودية

مــــا أثــــر مــــصادر المعلومــــات المتاحــــة علــــى تكــــوين المعرفــــة التــــسويقية لــــدى   -

 .المستهلك في السعودية

أثـــر مـــصادر المعلومـــات المتاحـــة علـــى تكـــوين المواقـــف التـــسويقية لـــدى          مـــا  -

 .المستهلك في السعودية

ما أثر مفهوم التعلم التسويقي المتكـون علـى حمايـة المـستهلك مـن آثـار الخـداع             .٢

 . والغش التجاري في السعودية

تعلم التـسويقي المتكـون لـدى المـستهلك فـي           الـ  مفهـوم    فـي حصائية  ما الفروق اإل  .٣

 . سعودية وفقاً لالختالف في مصادر المعلومات المستخدمة والعوامل الديمغرافيةال

مدى حماية المستهلك في الـسعودية وفقـاً لالخـتالف فـي            في  حصائية  ا الفروق اإل  م.٤

 . مصادر المعلومات المستخدمة والعوامل الديمغرافية

 :أهداف الدراسة 
 :تحقيق ذلك من خالل ما يليلإلجابة على عناصر مشكلة الدراسة، فإنه يمكن 
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تحديد أثر مصادر المعلومات المتاحة في تكـوين مفهـوم الـتعلم التـسويقي لـدى        .١

 .المستهلك في السعودية

تحديد أثر الـتعلم التـسويقي المتكـون علـى حمايـة المـستهلك مـن آثـار الخـداع               .٢

 . والغش التجاري في السعودية

ــد  .٣ ــروق اإلتحديــ ــصائية الفــ ــي حــ ــوم فــ ــمفهــ ــسالــ ــدى  تعلم التــ ــون لــ ويقي المتكــ

 . المستهلك في السعودية وفقاً لالختالف في مصادر المعلومات والعوامل الديمغرافية

مـــدى حمايـــة المـــستهلك فـــي الـــسعودية وفقـــاً  فـــي حـــصائية الفـــروق اإلتحديـــد  .٤

 . لالختالف في مصادر المعلومات وفي العوامل الديمغرافية

 : نموذج الدراسة.هـ
مــوذج المــستخدم فــي الدراســة، والــذي تــم تطــويره مــن حيــث يبــين الــشكل التــالي الن

الدراسات السابقة،والدراسة االستطالعية، وهو يهدف إلى تحديد شـكل واتجـاه العالقـة             

 .بين المتغيرات المستقلة والتابعة
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 :فروض الدراسة
لتحقيق أهداف البحث تم تطوير فروض البحث استناداً إلى كل من أدبيات الدراسـة،         

 :لدراسة االستطالعية، ونموذج الدراسة على النحو التالي وا

ــتعلم        ."١ ــوم الـ ــوين مفهـ ــى تكـ ــة علـ ــات المتاحـ ــصادر المعلومـ ــصائي لمـ ــر إحـ ــد أثـ يوجـ

 : ، وانبثق عنها ثالث فرضيات فرعية" التسويقي لدى المستهلك في السعودية

قية يوجد أثر إحصائي لمصادر المعلومات المتاحة على تكوين المهارات التـسوي           -

 .لدى المستهلك في السعودية

يوجد أثر إحصائي لمصادر المعلومات المتاحـة علـى تكـوين المعرفـة التـسويقية             -

 .لدى المستهلك في السعودية

يوجد أثر إحصائي لمصادر المعلومات المتاحة علـى تكـوين المواقـف التـسويقية          -

 .لدى المستهلك في السعودية

ــتعلم التــسويقي ال  .٢ متكــون علــى حمايــة المــستهلك مــن آثــار    يوجــد أثــر إحــصائي لل

 . الخداع والغش التجاري في السعودية

تعلم التـسويقي المتكـون لـدى المـستهلك فـي           الـ مفهوم  في  إحصائية  فروق  يوجد  .٣

 . السعودية باختالف مصادر المعلومات المتاحة والعوامل الديمغرافية

ن آثــار الغــش مــدى حمايــة المــستهلك فــي الــسعودية مــ فــي إحــصائية فــروق يوجــد .٤

 . والخداع باختالف مصادر المعلومات المتاحة والعوامل الديمغرافية

 :أهمية الدراسة
 :  تبرز في مجموعة األسباب التي تظهر أهمية هذه الدراسة منها على سبيل المثال

التطبيقية التي تنطوي عليها هذه الدراسة من خالل شمولها لعدد كبيـر    األهمية   .١

 .الذين يتسوقون يومياً في المتاجر واألسواق المختلفة جداً من المستهلكين 
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البحث في مفهـوم حمايـة المـستهلك باعتبـاره مـن أكثـر المفـاهيم تـأثيراً علـى              .٢

 تمثـل انعكـاس لحجـم التطـور فـي          - حمايـة المـستهلك      -رفاه المستهلكين ، كما أنهـا     

 . الممارسات السوقية المختلفة

مــصادر المعلومــات المتاحــة باتجــاه     محاولــة هــذه الدراســة للبحــث فــي فعاليــة        .٣

ــال والغــش التــي يتعــرض لهــا          تكــوين المعــارف التــسويقية الالزمــة لتقليــل حــاالت االحتي

 .المستهلك 

جهــات المعنيــة بموضــوع التغذيــة العكــسية التــي توفرهــا نتــائج هــذه الدراســة لل   .٤

وجهــة حمايــة المــستهلك ، وإمكانيــة الوصــول إلــى نتــائج تنمــي المبــادرات المجتمعيــة الم   

 . لتحسين المجال التوعوي لدى المستهلكين

 : أدبيات الدراسة
وفيهـــا ســـيتم مناقـــشة مـــصادر الـــتعلم التـــسويقي، والعالقـــة بـــين األميـــة والـــسلوك   

الــشرائي،ونبذة عــن حمايــة المــستهلك وفقــاً لمــا أوردتــه الدراســات الــسابقة وذلــك علــى     

 : النحو التالي

 :التسويقيالتعلم مصادر 
ممارسـة تفاصـيل    للى أنـه المهـارات المـشفرة التـي يـستخدمها الفـرد              ع لتعلماعرف  ي

يـستخدمها  التـي   مهـارات   مـن ال  جموعـة   يكون لديه م   فالشخص المتعلم    ،حياته المختلفة 

يكون لديه القدرة علـى     فإن ذلك الشخص     وبالتالي   يصادفه، شرائي   )موقف (في أي سلوك  

لمـستوى مـن الكفـاءة والفعاليـة     بـنفس ا  ) إنهاء الموقف الشرائي   (السلوكممارسة ذلك   

 .)(١٩٩٣,Kirsch,Jungeblut,Jenkins& Kolstadأينما كان مكان ممارسته   

، بهـدف اسـتخدامها     البناء الفعـال للمهـارات المكتـسبة      يمثل  ضيف بأن التعلم    كما ن 

 Sandlin :١٩٩٥,Stein)لنــصوص المختلفــة فــي الــسوق  اقــراءة ، والتفــاوضفــي عمليــة  

 أثنـاء  بقيـة المتعلمـين  كمكـن الـشخص مـن التـصرف     تقـراءة  هـذه ال إن فـ ، وبالتالي  (٢٠٠٠,
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 تمكنـه  علـى اسـتخدام المهـارات المـشفرة     والقـدرة   ،التي يتعرض لهـا المختلفة  لمواقف  ا

 . (١٩٩٧, Fingeret & Derno) بنجاح في أي من هذه المواقفتمام عمليات التبادل من إ

فـي   تـه لـى قدر ع  Consumer Literacyتعلـم المـستهلك   وعلـى نحـو متـصل يعتمـد     

االسـتهالك  الـشراء و  لمرتبطـة ب  نجـاز وإتمـام المهـام ا      إلالمقـروءة،   إيجاد وتنفيذ النـصوص     

غيـر  سلوك عـام و تمثل  المعرفة  هفإن هذ أخرى   وبحسب دراسات    .داخل السوق المادي  

ــة   ــة معين ــاً األاألفــراد أن إذ ، مــرتبط بفئ ــذلون يقــد  قــل تعلم ــاء  إضــافية اًجهــودب  صالفحــأثن

 .(١٩٩٨,Adkins & Ozanne) الدونية لهم  بسبب النظرة االجتماعية،والتفتيش

وتحسين المهارات ، التعلم التسويقي على تطوير المعرفة والفهم   فهوم  مويشتمل  

بجانــب ، لتعزيــز عمليــة التقــدير والتخمــين التــي يقــوم بهــا وق؛ والثقــة التــي يحتاجهــا المتــس

البحــث تعلم هــو أن الــونــضيف . ه تنطــوي تحتــالفهــم الــصحيح للحقــوق والمــسؤوليات التــي

كمـــا  ، وطلـــب المـــساعدة عنـــد الحاجـــة،عـــن مـــصادر المعلومـــات المهمـــة واالستـــشارات

  ،حمايــةالمتحــصل عليهــا لتعزيــز آليــة ال   المعلومــات تقــوم علــى  قــرارات يتــضمن صــناعة  

فهم الخيارات السيئة والنتائج    و ، بشكل مسؤول وتفاعلي   عينوالتكيف مع السلوك الم   

 .(٢٠٠٥,Adkins & Ozanne)ى قراراته عل ترتبتالسلوكية التي 

خبــار المــستهلكين عــن حقــوقهم    إلحكومــات المحليــة فــي   وعليــه، يبــرز هنــا دور ا  

ــتخدام ، ومـــسؤولياتهم ــر عالنـــات وحمـــالت التوعيـــة  والمواقـــع واإل،المنـــشوراتباسـ  عبـ

مناسـبة  الدوات األتـوفر   ب انالتـسويقي وتعزيـزه يرتبطـ     فـالوعي   . المؤسسات التي تمتلكهـا   

خصائص بومنافع المالية   وربطها بال ،  لمستهلكينالتحليل محفظة تفضيالت واحتياجات     

قليــل المخـاطر المدركــة المرتبطـة بالــسلوكيات   ممــا يـؤدي ذلــك إلـى ت  ، المنتجـات المتاحـة  

 Organization of(أيــضاً النــصح ونــشر ثقافــة الــشكوى    ، بجانــب الــشرائية الــسلبية 

Economic Corporation & Development,٢٠٠٩.( 



 

 
٢٦ 

 رها في حماية المستهلك في السعودية مصادر المعلومات المتاحة وأث
 " الدور الوسيط للتعلم التسويقي"
 إياد عبد الفتاح النسور.د

لكثير من برامج التعلم التي توجه لمساعدة طالب المـدارس والجامعـات            كما يوجد ا  

 التــي عالنيــةتحليــل الرســائل اإلعنــد   لــديهم،قــدناطــوير مهــارات التفكيــر اللت ؛والمــراهقين

فــي تنــامي ســوق المــراهقين وهنــا نبــين أن . )(٢٠٠٥, Thoman & Jollsتعــرض علــيهم 

ــشرائح الــسوقية     ر لدرجــة أنــه  مــستم اســتهدافاً مــن قبــل مؤســسات    أصــبح مــن أكثــر ال

 ارسات األمريكيـة تشير الدو، ٢٠١٠ مليون شخص عام   ٣١األعمال حيث بلغ عددهم  نحو       

ــر أن   ؛جيـــال الـــسابقةختلـــف عـــن األأن هـــذه الفئـــة مـــن المـــستهلكين ت  ــا تعتبـ فـــي كونهـ

كمـا أنهـا أكثـر      ،  لـسفر والترفيـه   يها ميـول ل   ولـد ،   التعلم األول بالنسبة لها      الكمبيوتر مصدر 

، وهـذا يعنـي ضـرورة البحـث عـن وسـائل أكثـر مالئمـة                 ةيبالقضايا االجتماعية والبيئ  اهتمام  

ــى ســلوكياتهم بطريقــة         ــأثير عل ــوعيتهم والت ــة مــن المــستهلكين وت ــة هــذه الفئ لمخاطب

 ٥٤يـصل إلـى    لمراهـق سوق الـسنوي ل تـ معدل ال، وهنا نبين أن  (٢٠١٢,Papplarado)إيجابية

 زيـارة تقـوم بهـا    ٣٩ مـع   مقارنـاً ،ة الواحـدة ر دقيقـة فـي الزيـا   ٩٥نحوبالمتوسط وينفق  ،  مرة

 الواحــدة للمتجــر  زيــارةفــي الدقيقــة  ٧٥توســط نحــو  مالبالفئــات األخــرى ، والتــي تخــصص   

(Voight,١٩٩٩) . 

د مـصادر    تعـ  التلفزيون على الترتيب  و،  عالناإلو،  باءاآلوصدقاء  األوتظهر المعلومات أن    

مـع  تلك المـصادر  على   (١٩٩٦, Shim)كما أكد  ، (١٩٩٧,Krol)المعرفة لهؤالء المراهقين

 ٢٠٠٥، East,Hammond,Lomaxa&Robinsona) دراسـة تفسركما . اختالف ترتيبها

أن تلــك ) ٢٠١١، ســويدان(، وأضــاف إلــى زيــادة المبيعــات  أدى WOMكلمــة منطــوق ال أن  (

التـي تمتـد   الفئـة العمريـة   ، وتتـأثر بهـا   نـاث اإلأكثـر مـن   الذكور الوسيلة تؤثر على المراهقين   

لحـسم أو   بقـدر مـا هـي وسـيلة          ،لنقـل المعلومـة    مـصدر ويـرى أنهـا ال تعتبـر        ،  )٣٠- ٢٠(ابين  م

منطـوق الكلمـة   التـأثير القـوي ل  ممـا سـبق وجـد    بالنتيجـة   و. معـين قـرار شـرائي  اتخاذ  تعزيز  

، وبــــشكل يتفــــق مــــع مــــا توصــــل  شراءقــــارب علــــى قــــرار الــــ صــــدقاء واألاألعــــن الــــصادر 
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 من حصول األصدقاء واآلباء على المراتب األولى فـي مـصادر    (١٩٩٦, Shim :١٩٩٧,Krol)له

 . نقل المعلومات

، نـاث اإلو ذكورال من المراهقين    %٢١الدراسات أن ما نسبته     وعلى صعيد آخر، وجدت     

فاد اســـتهم  مـــن وأن جـــزء كبيـــر،تعلم المـــستهلكتعتبـــر المقـــررات الجامعيـــة  مـــصدر لـــ 

مــن   ٪١٣، علــى المقابــل تظهــر البيانــات أن  (٢٠٠٨,Furlow)مــهلمــا تعميجــابي بــشكل إ

التـسويق وحمايـة   مقـرر واحـد علـى األقـل فـي مجـال        سعودية درسوا    ال  الجامعات جييخر

 .)٢٠١٢، وزارة التعليم(المستهلك 

 Mediaعالميـــةاإلفـــي مجـــال األميـــة عـــالم وســـائل اإلأثـــر الدراســـات علـــى وتركـــز 

Literacy Education ) Livingstone,وربطـت ذلـك األثـر بقـدرتها علـى توصـيل       ) ٢٠٠٩ ،

 وحمايـــة لحمايتـــه مـــن الجـــشع واالســـتغاللللمجتمـــع، والتـــي تهـــدف يجابيـــة الرســـائل اإل

يــصال المعلومــات إوالــشفافية فــي ، Selling Points  نقــاط البيــععنــدخاصــة المــستهلك 

 . وتعميق مفهوم المساءلة أيضاً،سسات األعماللتي تنشرها مراكز ومؤرازية ااالحت

 :العالقة بين األمية والسلوك الشرائي
أن ، ثانيـة لهم لغـة  نجليزية اإلأمريكي ممن تعتبر  مليون ١١لقد بينت نتائج المسح على   

 المـستوى الرابـع     ن عـ  هممهـارات وتقـل   ،  من الناحيـة الوظيفيـة    هم أميون    من %٢٠ أكثر من 

والتـــدخل ، جمـــع الوثـــائقفـــي و، الوظـــائف الرياضـــية البـــسيطة ممارســـةفـــي القـــراءة وفـــي 

المتعلمــين مــنهم، يقــف عنـد الجــزء الفاصــل بــين األمــي   مــن %٣٤أن تبــين كمـا  واإلدراك،

، المعلومـات تهم في الحصول على قدر، وذلك من حيث  Marginally Literateوالمتعلم

مــسح األميــة ا أشــار كمــ. مقــروءةاســتنتاج دالالت بــسيطة مــن النــصوص ال القــدرة علــى و

 مـنهم؛  ٪٥٠مـا يزيـد عـن    أن ، أمريكـي  ألـف شـخص   ١٣٫٦الـذي أجـرى علـى      NATSالقـومي 

 kirsch etلكفاية المعرفية في مؤشر امهارات معرفية تقل عن المستوى السادس لديه 

al,١٩٩٣) (. 
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ــا حاولـــت ا   ــام فـــي أنهـ ــربط بـــين المـــستويات المعرفيـــة للـــسكان  داللـــة تلـــك األرقـ  ،لـ

ــاتهم قـــدرتهم علـــو لـــى أن المـــستوى المعرفـــي  إتوصـــلت قـــد والـــشرائية، ى تلبيـــة احتياجـ

 Adkins) تعـود علـى المـستهلكين   المنخفض يؤدي إلى ممارسات ونتائج سـوقية سـلبية  

& Ozanne,ــا أظهـــرت  (٢٠٠٥ ــات أن المـــستهلكين  ، كمـ ذوي المـــستويات مـــن الدراسـ

قـدرتهم علـى   دم افة إلى ع، إضغير المناسبةوقل يختارون المنتجات الخاطئة    المعرفية األ 

مـستوى أقـل مـن     لـديها  الفئـة األقـل تعلمـاً    المتوفرة، ونضيف أن     فهم المعلومات السعرية  

 Viswanathan,Rosa)ودقيقة تحقيق عمليات تبادل ناجحة في  ةوتواجه صعوب، الخبرة

& Harris,عالن والتغليفإلكا: لمنتجلخارجية العناصر العلى وتعتمد في حكمها ، (٢٠٠٣ 

(Jae ،DelVecchio& Childers ،٢٠١١) ، ويتوســع(Sandlin ,٢٠٠٠) القــول أن هــذه   فــي

 قـدرة علـى تخمـين   ال وعـدم   ،عوبة تحديـد احتياجاتهـا    تفتقر إلـى صـ    الفئة من المستهلكين    

 .  في السوق الماديهاناهيك عن التحديات التي تواجهاألسعار والمنتجات، 

لديـه ميـول   ، الثانويـة تعلمـاً ممـن دون   ن المـستهلك األقـل    أخـرى بينـت أ   لكـن دراسـة  

الجـامعي  بالمـستهلك   اً  المنتجـات مقارنـ   خـص   للحـصول علـى معلومـات ت      وتوجهات أكبـر    

)Furlow,يـضيف و. )٢٠٠٨(Fingert et al ,١٩٩٧: Sandlin,٢٠٠١)  األقـل  المـستهلك   أن

ــ- معرفــة يعتبــر نفــسه أكثــر ذكــاءً   المــستهلك المــتعلم  هــو يعتقــد أن  و،  وعملــي-ةداهي

فالدراســـات ركـــزت علـــى انتقـــاد النظـــرة الموجهـــة  . الكتـــب فقـــطأ ألكثـــر معرفـــة يقـــراو

ممارســات العنــصرية  الأنهــا مــن   توصــنفبــل ، يةضــحباعتبــاره لمــستهلك األقــل معرفــة  ل

ــات واال ــةنحرافـ ــيهاتاأليديولوجيـ ــ ، والكالشـ ــي تـ ــن    التـ ــراء ومـ ــن الفقـ ــل مـ ستخدم للتقليـ

 .(٢٠٠١,Sandlin) شخاص األقل تعلماًاأل

 : المستهلكحماية
إلـى جعـل أسـواق المـستهلكين والمنتجـات أكثـر            عمومـاً   تهدف حماية المستهلك    

 ،في وضع قواعد أكثـر عدالـة وتناسـق فـي الممارسـات الـسوقية              كذلك تساهم    و ،كفاءة
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المزيد من الرقابة على حياتهم     فرض   ب ؛المستهلكدور  يتم ذلك من خالل تقوية وتعزيز       و

لــذلك فــإن حمايــة المــستهلك تمثــل عمليــة    ،  المختلفــةعنــد اتخــاذ القــرارات الــشرائية   

 ومــــساعدتهم علــــى بنــــاء القــــدرات التــــسويقية ،مترابطــــة ومتسلــــسلة لتعلــــيم الزبــــائن

سـواق   مـن األمـان والـشفافية عنـد الـدخول إلـى األ             اًبنـاء نوعـ   مكنـوا مـن      حتى يت  ،والشرائية

 Consumer Financial( ومحاولـة تلبيــة وخدمـة أهـدافهم المعيــشية بكفـاءة     ،الماديـة 

Protection Bureau,٢٠١٤.( 

مفهـوم حمايـة المـستهلك فـي جـوهره عـن فكـرة االرتقـاء بالحيـاة والنوعيـة                    ويعبر  

 وبــــشكل يمكــــن ، والعــــيش فــــي عــــالم ملــــيء بالعالقــــات التــــسويقية،المقدمــــة لألفــــراد

ن بقليــل مــن الحــذر   يالمــستهلك مــن التفاعــل مــع األطــراف المختلفــة مــن باعــة ومنتجــ       

لمـستهلك مـن الحـصول علـى احتياجاتـه مـع الـسلع        ان مكِكما يُ.)٢٠١٣لنسور،ا( والشك

 . للتأكد من صحة قراره ودقة اختياره كبيراًل جهداًذوالخدمات دون أن يب

 يتطلــب االلتــزام الــدقيق مــن قبــل الباعــة والمنتجــون   ؛لــذلك فــإن تحقيــق هــذا الهــدف 

  وأن ال  ،صول علـى حقوقـه    لمستهلك الحـ  لضمن  توالتي  ،  بشروط وقواعد العمل الصحيحة   

 ،عرضــة للخــداع أو التالعــب بــشكل يعــود عليــه بالــضرر المــادي أو المعنــوي      يكــون بالتــالي 

ســـعة ومنتـــشرة واخـــالل بفكـــرة حمايـــة المـــستهلك  مجـــاالت اإل وتؤكـــد الدراســـات أن

ثــورة المعلومــات والعولمــة التــي أصــبحت تــؤثر      بو، وتــرتبط بــالتطور التقنــي والتكنولــوجي   

تؤكـــد ف . بهـــاعلـــى مختلـــف الممارســـات التـــسويقية التـــي يقـــوم الفـــرد   ،بـــشكل رئيـــسي

ــالغين  ن مليــو٣٫٢  مــا يقــرب مــن  أن هنــاكالدراســات مــثالً  ــا،   مــستهلك مــن الب فــي بريطاني

ذلــك علــيهم رتــب ســنوياً ، حيــث لمكالمــات الهاتفيــة والبريــد االلكترونــي  ايقعــون ضــحايا 

 .)٢٠٠٧,Bowe (وياًسترليني سنإ مليار جنيه ٣٫٥تكلفة مالية تصل إلى 

حترافيــة ميــل نحــو االالحمايــة المــستهلك مجــال فــي الحديثــة الدراســات كمــا بينــت 

ــة األ ــة    وحاجـ ــسؤولية الذاتيـ ــن المـ ــد مـ ــى مزيـ ــراد إلـ ــدالً،فـ ــات    بـ ــى المنظمـ ــاد علـ ــن االعتمـ  مـ
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لديه القدرة على يكون  ذلك أن المستهلك المتعلم     ،  )٢٠٠٧,Bowe( والمؤسسات األخرى 

 .يينممارسات الخداع والغش التسويقمن ثار التسويقية وه من اآلحماية نفسه وعائلت

القـوى  تـوفير أسـس للتعامـل مـع     التـي اسـتهدفت    الكثيـرة  مـن هنـا بـدأت المحـاوالت    

ــد    ــة، وتحدي ــات التــي    اآلالتــسويقية والبيعي ــات والوســائل والتقني تــستخدم مــن  يجــب أن لي

 ٥٥فـــوق لمـــا بـــار الـــسن قـــل معرفـــة خاصـــة ك كمـــا تـــم التركيـــز علـــى الفئـــات األ،قـــبلهم

(Hobbs,٢٠١٠)  ،        فـي بريطانيـا  تـسويقية   ميـة ال  حجـم األ  مـثالً   ونتيجة لهـذه البـرامج انخفـض 

علـى  ة قـدر ال وةفعاليـ ، مما يعني ذلـك زيـادة ال  ٢٠٠٦ للعام %٢٠أقل من بين كبار السن إلى   

 . تحديد الممارسات التسويقية المناسبة لهم

هتمـام  امحـض   هـو اآلخـر     المراهقين  نحو  وجه   أن التسويق الم   تشير الدراسات أيضاً  و

ينقــصها الكثيــر مــن  ؛ المــستهلكينمــن هــذه الفئــة  هــا، فهــي مــا تــزال تعتبــر أن   الكثيــر من

كمـا أن هنـاك     . (٢٠٠٨,Furlow)ذكيـاء   المـستهلكين األ  فئـة   الخبرة والمهارة لتـصبح مـن       

. األطفــال أو ذوي الــدخل المــنخفض، و إلنــاث مثــل انقــصها الخبــرة بعــض الفئــات األخــرى ت 

كثـر  ألهـم ا  متزوجـون   وعلى وجه التحديد فإن الفئات االجتماعية األكثر دخـالً وتعليمـاً، وال           

خرى مازالت بحاجـة إلـى التوجيـه    الفئات األة، وهذا ما يعني أن   تسويقيمن الناحية ال  معرفة  

  . التي تتم في األسواقالكتساب مهارات تسويقية تحميهم من الممارسات السلبية

 :دراسةأسلوب ال
التحليــل الوصــفي للبيانــات التــي تــم    مــنهج اســتخدمت الدراســة   :مــنهج الدراســة  .أ

 . الحصول عليها

 شــخص مــن المــستهلكين الــسعوديين ٥٨ تكونــت مــن :الدراســة االســتطالعية.ب

 .  من مجتمع الدراسة٪١٥والمقيمين القاطنين في مدينة الرياض أو ما نسبته 

فـي  القـاطنين   تهلكين السعوديين والمقيمـين     يمثل جميع المس  : مجتمع الدراسة .ج

مليـون   )٥٫٨( أن عـدد سـكان مدينـة الريـاض بلـغ      ٢٠١٤مدينة الرياض، وتبـين تقـديرات عـام    
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ــنهم   ــسمة مـ ــسبته  نـ ــا نـ ــسعوديين ٪٦٨مـ ــن الـ ــن     .  مـ ــذكور مـ ــراد الـ ــسبة األفـ ــغ نـ ــا تبلـ كمـ

ــو   ــين    %٥٠٫١الــــسعوديين نحــ ــن المقيمــ ــذكور مــ ــسبة الــ ــغ نــ ــا تبلــ ــصلحة ( %٦٤ ، بينمــ مــ

 ) .٢٠١٥حصاءات العامة، اإل

 تم اختيار أسلوب العينة العشوائية البسيطة لجمع   :نوع وحجم عينة الدراسة   .ب

 مـن المـواطنين والمقيمـين فـي مدينـة      ٣٨٦بيانات الدراسة، حيث تم سحب عينة مقدارها  

ــارهم عـــن    ــد أعمـ ــتعادة٠٫٠٥ عـــام وبمـــستوى معنويـــة  ٢٠الريـــاض ممـــن تزيـ  ٣٤١ ، تـــم اسـ

فــإن وحــدة التحليــل هــي األفــراد المقيمــين فــي   وعليــه .تحليــل النهــائياســتمارة خــضعت لل

مدينة الرياض من السعوديين والمقيمـين الـذين تنطبـق علـيهم الـشروط الـسابقة، وتبـين           

ــا بـــين   %٤٦التقـــديرات أن  ــارهم مـ ــراوح أعمـ ــاً ٣٩ – ١٥ مـــن الـــسعوديين تتـ مـــصلحة ( عامـ

 .    )٢٠١٥اإلحصاءات العامة ، 

 :محددات الدراسة.ج
 ، ألن هـذه الفئـة العمريـة    ١٨اقتصار الدراسة على الـسكان ممـن تزيـد أعمـارهم عـن        .١

ــة، كمــا أنهــا بــذلك عرضــة للخــداع         تكــون قــادرة علــى اتخــاذ القــرارات الــشرائية المطلوب

 . والغش جراء التعامل المباشر مع المتاجر ورجال البيع

اسـة أو أنهـت دراسـتها    أن تلك الفئة العمرية مـن الـسكان مازلـت علـى مقاعـد الدر          .٢

 . الجامعية ، أو أنها تكون في مرحلة سن العمل

 :وصف متغيرات الدراسة 
 اإلحـصائي  التحليـل  بنتائج االسترشاد تم فقد   الدارسة آراء عينة    نتائج تحليلوبهدف  

 تقيـيم ،حيـث تـم     )الوسط الحـسابي، واالنحـراف المعيـاري، والتكـرارات النـسبية           (الوصفي

، وتــم الدارســة عينــة إلجابــات الحــسابي الوســطسويقي حــسب قــيم عناصــر التعلــيم التــ 

 ٣٫٧٦ – ٤٫٥أقــل مــن) ٢ (يكــون مرتفــع جــداً، ٤٫٥ -٥)١:( التــاليالنــسبي لمقيــاساللجــوء إلــى ا

يكــون  ٢ – ٣أقــل مــن ) ٤ (،)مقبــول(يكــون متوســط   ٣ – ٣٫٧٥أقــل مــن ) ٣(يكــون مرتفــع، 
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 إلـى توزيـع متغيـرات       ١ الي رقـم  ويشير الجـدول التـ    . يكون ضعيف جداً   ٢أقل من ) ٥(ضعيف،  

 . الدراسة وأرقام الفقرات التي تقيسها في قائمة االستقصاء

 متغيرات الدراسة وأرقام الفقرات التي تقيسها: ١ رقمجدولال
 المتغيرات المتغيرات الفرعية الفقرات

 المهارات التسويقية ٦ – ١
 ويقيةالمعرفة التس ١٢-٧
 السلوك التسويقي ويشمل ٢٩ – ١٣
 السلوك الموضوعي.أ ١٧ – ١٣
 المواقف السلوكية.ب ٢٩ – ١٧

 عناصر التعلم التسويقي
 )الجزء األول(

 حقوق المستهلك األساسية ٣٩ - ٣٠
 مدى تمتع المستهلك بالحقوق األساسية

 )الجزء الثاني(

وبهــــدف تحليــــل بيانــــات الدراســــة الالزمــــة الختبــــار الفرضــــيات، فقــــد قمنــــا بــــإجراء   

لجمــع البيانــات  " االســتبيان"ولقــد تــم تطــوير أداة القيــاس  .٢ات فــي الجــدول رقــم  االختبــار

 أشــخاص مــن أفــراد العينــة   ١٠الالزمــة، وبهــدف اختبــار صــدق األداة تــم تقييمهــا مــن قبــل     

االسـتطالعية فـي هـذه الدراسـة، إضــافة إلـى ثالثـة أسـاتذة مــن العـاملين فـي جامعـة اإلمــام           

 مالحظاتهم بعين االعتبار من خـالل تعـديل وحـذف           محمد بن سعود اإلسالمية، وتم آخذ     

 .وإضافة بعض الفقرات وفقاً لها
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 ١ لمتغيرات الدراسةK-Sثبات وصدق األداة والتوزيع الطبيعي  : ٢الجدول رقم 
Split- Half  Guttmann K-S العناصر كرونباخ ألفا 

 المهارات التسويقية ٠٫٧٢٧ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣١
 التسويقيةالمعرفة  ٠٫٨٧٨ ٠٫٠٠ ٠٫٨٢٣
 السلوك التسويقي  ٠٫٩٣٦ ٠٫٠٠ ٠٫٨٩٩
حقوق المستهلك  ٠٫٦٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢٩

 األساسية
 مجمل االستبيان ٠٫٩٦٣ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨٢

 : الدراسة الميدانية 
 :تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

يوجد أثر إحـصائي لمـصادر المعلومـات المتاحـة علـى الـتعلم       : "الفرض الرئيسي األول  

، وقــد انبثــق عنهــا ثــالث فرضــيات   " تــسويقي المتكــون لــدى المــستهلك فــي الــسعودية  ال

 : فرعية

يوجد أثر إحصائي لمصادر المعلومات المتاحة على المهارات : الفرض الفرعي األول.أ

 .التسويقية المتكونة لدى المستهلك في السعودية

المـستهلك فـي   لقد وجد أن هناك ست عبارات عبرت عن المهارات التسويقية لدى          

تبين بأن هنـاك  ) أنظر وصف المتغيرات(السعودية، وباستخدام المقياس النسبي السابق     

القـدرة علـى    "خمس منها تتم بمستوى متوسط لدى هذا المـستهلك، فيمـا كانـت مهـارة                

، تـتم بمـستوى     "تمييز المواصفات الظاهرة للمنتجات التـي اشـتريها مثـل األلـوان والـشكل             

                                     
ويقيس اختبار .ب .  أو ما يزيد عنها٪٦٠  له النسبة المقبولة، وتعد لمقياسادرجة ثبات  كرونباخ ألفايقيس ١

K-S  كـان مـستوى    ، وتتـوزع البيانـات تتـوزع طبيعيـاً إذا      طبيعيـاً ا توزيعاًمدى توزيع البيانات التي تم جمعه
يــستخدم لقيــاس درجــة االنــسجام  أمــا اختبــار معامــل التبــاين النــصفي ف .ج. ٠٫٠٥مــنأقــل الختبــار امعنويــة 

ويجري هذا االختبار بتقسيم االستجابات التي تم الحصول عليها        واالتساق الداخلي بين فقرات المقياس ،       
وتــشير القيمــة المرتفعــة لمعامــل االرتبــاط إلــى كــون همــا ين، ثــم يــتم حــساب معامــل االرتبــاط بينإلــى جــزأ

 . متشابهة إلى حد كبيرالجزأينجابات إ
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 من العينة تمتلك المهارات التسويقية بدرجة المرتفعـة، فيمـا           %٥٨ كما وجد أن  . مرتفع

مـنهم لديـه مـستوى مـنخفض مـن تلـك المهـارات، ويبـين الجـدول التـالي                     %٣٣٫٥تبين بأن   

 .  نتائج التحليل الوصفي لهذه الفرضية٣رقم 

 نتائج التحليل الوصفي للفرض الفرعي األول : ٣الجدول رقم 
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 العبارة

متوسط ١٫٠٨٦٥١ ٢٢٫٢ ٣٨٫٢ ٢٠٫٨ ١٦ ٢٫٨ ٣٫٦١٦١ 

امتلك القدرة على التمييز بين المنتجات 
المتشابهة التي اشتريها حسب مستوى 

 .الجودة

متوسط ١٫١٢٣٩٨ ٢٣٫١ ٣٤٫٩ ٢٢٫٦ ١٥٫١ ٤٫٢ ٣٫٥٨٢٩ 

التمييز بين المنتجات لدى قدرة على 
المتشابهة التي اشتريها من حيث 

 .السعر 

متوسط ١٫٢٦٩٤٣ ٢٥٫٩ ٢٨٫٨ ٢٠٫٨ ١٥٫٦ ٩ ٣٫٤٥٩٧ 

عندي قدرة على التفريق بين العالمات 
 للمنتجات التي LOGOالتجارية 

 .اشتريها

متوسط ١٫٢٦٠٦٨ ٢٤٫٥ ٢٨٫٨ ٢٠٫٣ ١٨٫٤ ٨ ٣٫٤٣١٣ 

امتلك قدرة على التمييز بين المنتجات 
مكان (لتي اشتريها وفقاً لدولة المنشأ ا

 ).الصنع

متوسط ١٫١٣٨٨٢ ٢٥٫٩ ٣٢٫٥ ٢٢٫٢ ١٥٫٦ ٣٫٨ ٣٫٦٠٦٦ 

يتوفر لدي القدرة على التفريق بين 
االستخدامات المختلفة للمنتجات التي 

 .اشتريها

مرتفع ٣٫٧٩٦٢ ١٫١٤٦٩٢ ٣٤٫٩ ٣٠٫٢ ١٧٫٥ ١٤٫٦ ٢٫٨ 

لدي قدرة على تمييز المواصفات الظاهرة 
جات التي اشتريها مثل األلوان للمنت

 .والشكل
متوسط ١٥٫٨٨ ١٣٫٧٢ ٢٦٫٠٨ ٣٢٫٢ ١٧٫٤ ٠٫٧٦٢٤٤  إجمالي المحور ٣٫٥٨٢١

 Stepwiseتحليل التباين باستخدام طريقة  : ٣تابع الجدول رقم 
النموذج  المؤشرات اإلحصائية .B T Sig لمتغيرا

١٫٤٣٣ الثابت ١٫٣٤٨ ٠٫٢٤٩١ 
٢٫٣٤٣ ٠٫٩ وسائل اإلعالم المختلفة  ٠٫٠٧٩

F=٥٫٤٩٢    Siq.=٠٫٠٣٩ 
r=٠٫٧٦١     R-٠٫٤٧٣= ٢ 
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ــار الفــرض الفرعــي األول، تــم وضــع المتغيــرات التابعــة والمــستقلة فــي        وبهــدف اختب

 :معادلة خطية على الشكل التالي

Y=A+ß١ X١+ß٢ X٢+ß٣ X٣+ß٤X٤ 

التــسويقية  يمثــل المتغيــر التــابع فــي هــذه الدراســة معبــراً عنــه بالمهــارات         Yحيــث 

 تمثل المتغيرات المستقلة معبراً عنها بمـصادر        X٤،X٣،X٢،X١المتكونة لدى المستهلك، و   

المؤسسات الحكومية المختصة، وجمعية حماية     : المعلومات المتاحة على الترتيب وهي    

فهـي مقـدرات    B وAالمستهلك،ووسائل األعالم المختلفة، والمؤسـسات التعليميـة، أمـا     

وحــــسب طريقــــة التحليــــل المتــــدرج   SPSSم البرنــــامج اإلحــــصائي وباســــتخدا. النمـــوذج 

Stepwise  ، الذي يقوم بترتيب المتغيرات المستقلة األكثر تأثيراً على المتغير التابع، تبين

المؤســـسات الحكوميـــة المختـــصة،وجمعية حمايـــة المـــستهلك،  ) داللـــة(عـــدم معنويـــة 

ا على تكوين المهارات التـسويقية      والمؤسسات التعليمية، بالتالي يعني ذلك رفض تأثيره      

 : ٣لدى عينة الدراسة كما هو في الجدول رقم 

Y=٠٫٩ +  ١٫٤٣٣ X١ 

وسيلة واحدة هي األكثر فعالية من الناحية اإلحصائية فـي           ٤كما يظهر الجدول رقم     

مقارنة عند  ، وذلك   على تكوين المهارات التسويقية لدى المستهلك في السعودية       التأثير  

وعنــد القيــام بتقــدير االرتبــاط الثنــائي بــين  . المحــسوبة والجدوليــة لهــاعنويــة الميات مــستو

المتغيــرات المــستقلة والتابعــة، ظهــر تأكيــد تلــك العالقــة بــين وســائل اإلعــالم المختلفــة    

بالمقابـــل لـــم نـــتمكن مـــن احتـــساب معامـــل ارتبـــاط   . والمهـــارات التـــسويقية المتكونـــة 

لمتغيـر التـابع، وهـذا ينـسجم مـع النتيجـة التـي              المؤسسات التعليمية لضعف تأثيرها علـى ا      

 %٢توصلت إليها الدراسـة سـابقاً مـن أن حـصة المقـررات الدراسـية الجامعيـة لـم تتجـاوز                      

مقارنــة بالوســائل األخــرى المــستخدمة للحــصول علــى المعلومــات التــسويقية، ونــضيف أن 

 .  من خريجي العلوم اإلدارية لم يدرسوا أي مقرر في التسويق%٤٩٫١نحو 
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 رها في حماية المستهلك في السعودية مصادر المعلومات المتاحة وأث
 " الدور الوسيط للتعلم التسويقي"
 إياد عبد الفتاح النسور.د

 االرتباط الثنائي بين متغيرات الفرض األول : ٤الجدول رقم 

 معامل االرتباط
المؤسسات 

 الحكومية 
جمعية حماية 
 المستهلك

المؤسسات 
 الجامعية 

Pearson 
Correlation 

٠٫٢٢٤ ٠٫٠٠٦٠- ٠٫٠٢٥ 
المهارات 
 التسويقية

Sig. (٢-tailed) ٠٫٣١٧ ٠٫٦١٩ ٠٫٧٢٤ 

 وجد أن هناك تأثير موجب لوسائل اإلعالم على تكوين           ٣وبالعودة إلى الجدول رقم     

المهارات التسويقية لدى المستهلك فـي الـسعودية، وهـو مـصدر العالقـة الوحيـد فـي هـذه                    

،  ٠٫٩الفرضية، ذلك أن زيادته بمقدار وحدة واحدة تحسن مـن مهـارة المـستهلك بمقـدار       

، )المتغيـر التـابع   (ت التسويقية   مع المهارا  %٧٦٫١إذ ارتبطت وسائل اإلعالم إيجاباً بنسبة       

وهنـا نـشير إلـى توافـق هـذه النتيجـة            .  من التباين فـي تلـك المهـارات        %٤٧٫٣وفسرت نحو   

 مـن عينـة الدراسـة تعتمـد علـى وسـائل         %٤٨٫٤مع نتائج التكرارات النسبية التي بينت أن        

صلت اإلعالم في اكتساب المهارات الضرورية للقيام بعملية الشراء الـذكي، فـي حـين حـ       

المؤسسات الحكومية المختصة،وجمعية حماية المستهلك، والمؤسـسات األكاديميـة         

 .    على الترتيب%١١٫٧ ، و%١٨٫٩ ، %١٩٫٣كالمعاهد والكليات والجامعات على نسب 

 فـــي Fوالختبـــار نـــص الفـــرض الفرعـــي األول تـــم االعتمـــاد علـــى نتـــائج تحليـــل التبـــاين  

فرعـي  الفـرض ال نص مكن قبول   يل المتدرج، فقد أ    نتائج التحل  وباستخدام،  ٣الجدول رقم   

 علـى المهـارات   ،الذي يـرى بوجـود أثـر ذي داللـة إحـصائية لمـصادر المعلومـات المتاحـة        األول  

لـــك بمقارنـــة مـــستوى الداللـــة ذ و،التـــسويقية المتكونـــة لـــدى المـــستهلك فـــي الـــسعودية 

 ).٠٫٠٥(مع مستوى داللة االختبار ككل ) ٠٫٠٣٩(المحسوب 

ــانيلفرعــي الالفــرض ا.ب  يوجــد أثــر إحــصائي لمــصادر المعلومــات المتاحــة علــى    :ث

 .المعرفة التسويقية المتكونة لدى المستهلك في السعودية

وهنا وجد أن المعرفة التسويقية تشمل ست عبارات، وباستخدام المقياس النسبي   

لـدي معلومـات عـن الحقـوق التـي      "وجد أن خمس منها تتسم بالضعف، فيما كانت عبـارة         
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هنــا نبــين أن . بمــستوى متوســط" يتمتــع بهــا المــستهلك فــي المواقــف الــشرائية المختلفــة

 مــــن المــــستهلكين فــــي الــــسعودية لــــديهم مــــستوى مــــنخفض مــــن المعــــارف   %٣٩٫٧

 مــنهم %٣٥٫٥، بالمقابــل وجــد  )ذكــي(التــسويقية الــضرورية لــصناعة قــرار شــرائي فعــال    

والختبـار الفـرض الفرعـي     .٥ول يتمتعون بدرجة مرتفعة مـن تلـك المعرفـة كمـا فـي الجـد      

الثــاني، تــم وضــع المتغيــرات التابعــة والمــستقلة فــي معادلــة خطيــة علــى النحــو  الــذي بينــاه   

 . سابقاً

Y=A+ß١ X١+ß٢ X٢+ß٣ X٣+ß٤X٤ 

 X٤،  X٣،  X٢ ، X١فــي حــين أن ) المعــارف التــسويقية( المتغيــر التــابع Yوكمــا بينــا فــإن 

وباسـتخدام  . فهـي مقـدرات النمـوذج      B و A، أمـا    المتغيرات المـستقلة كمـا عرفـت سـابقاً        

 . نتائج التقدير٥ ، يبين الجدول  Enterوحسب طريقة التحليل  SPSSالبرنامج اإلحصائي 

Y=٠٫٠٩٣+ ٢٫٦٣٥ X٠٫٠١٢ +١ X٠٫١١٩ + ٢ X٠٫٠٠١١ – ٣ X٤ 

المؤســسات الحكوميــة، جمعيــة   : هــي  لمعلومــات لمــصادر أن ثالثــة  نتــائج ظهــر الوت

 ، ووســائل اإلعــالم قــد أثــرت إيجابــاً ولكــن بــشكل ضــعيف جــداً علــى    حمايــة المــستهلك

تكـــوين المعرفـــة التـــسويقية لـــدى المـــستهلك فـــي الـــسعودية وغيـــر دال مـــن الناحيـــة          

أمــا المــصدر الرابــع والمتمثــل بالمؤســسات األكاديميــة فكــان لــه تــأثير ضــعيف   . اإلحــصائية

ه الــسلبي ، وقــد أشــرنا ســابقاً أن  أيــضاً وغيــر دال مــن الناحيــة اإلحــصائية ولكنــه فــي االتجــا  

 من مجمل ما يستخدمه المستهلك فـي الـسعودية ،         %٢مساهمة هذه الوسيلة ال تتجاوز      

وعليه فقد تبين ضعف داللة معامالت التأثير لجميـع مـصادر المعلومـات المتاحـة فـي التـأثير                   

 ). المعرفة التسويقية(على المتغير التابع 
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 " الدور الوسيط للتعلم التسويقي"
 إياد عبد الفتاح النسور.د

 ل الوصفي للفرض الفرعي الثانينتائج التحلي:  ٥الجدول رقم 
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 العبارة

متوسط ٣٫٦٦٨٢ ١٫١٦٠٤١ ٢٥٫٩ ٣٧٫٣ ٢٠٫٣ ١٠٫٤ ٦٫١

لدي معلومات عن الحقوق التي يتمتع بها 
المستهلك في المواقف الشرائية 

 . المختلفة

 ٢٫٦٢٠٩ ١٫١٦٢٢٤ ٥٫٢ ١٧٫٩ ٣٠٫٧ ٢٥٫٩ ٢٠٫٣ ضعيف

امتلك معلومات عن واجبات المستهلك 
السعودي في الممارسات التسويقية 

 . المختلفة

٢٫٨٠٥٧ ١٫١١٤٩١ ٧٫١ ١٩٫٣ ٣٣٫٥ ٢٧٫٤ ١٢٫٧ ضعيف

لدى معرفة بالقضايا األساسية التي تواجه 
المستهلك في المواقف الشرائية 

 .المختلفة

٢٫٩٤٧٩ ١٫١٤٣١٥ ٩٫٤ ٢٣٫٦ ٣٠٫٢ ٢٥٫٩ ١٠٫٨ ضعيف

لدي معرفة بالطرق التي يجب أن 
استخدمها عند وقوع مشاكل أثناء 

 .عملية الشراء 

١٫٢١٥٧٨ ٨٫٥ ١٢٫٣ ٢٦٫٤ ٢٩٫٧ ٢٣٫١ ضعيف ٢٫٥٤٠٣ 

يتوفر لدي معرفة بقانون حماية 
المستهلك في تعامالته الشرائية 

 . اإللكترونية

١٫٢٦٠٤٦ ١٢٫٧ ١٦ ٢٥٫٩ ٢٩٫٢ ١٦ ضعيف ٢٫٨٠٠٩ 

يتوفر لدي معرفة بالجهات التي يمكن 
يجب أن ألجا إليها عند وقوع مشاكل 

 . تسويقية
١٤٫٩٤ ضعيف ٢٧٫٨٣ ٢٤٫٧١ ٠٫٩٢٧٦٧ ١١٫٤٦ ٢١٫٠٦ ٢٫٨٩٧٣  إجمالي المحور

 Enterتحليل التباين باستخدام طريقة  : ٥تابع الجدول رقم 
النموذج  المؤشرات اإلحصائية .B T Sig لمتغيرا

٢٫٦٣٥ تالثاب ١٢٫٤٧٧ ٠٫٠٠٠ 
المؤسسات الحكومية 

 المختصة
٠٫٠٩٣ ١٫٢٣٧ ٠٫٢١٧ 

جمعية حماية المستهلك ٢٣٧. ٠٫٠١٢ ٠٫٨١٣ 
١٫٤٧٣ ٠٫١١٩ وسائل اإلعالم المختلقة ٠٫١٤٢ 

١ 
 

٠٫٠٠١١- المؤسسات األكاديمية -٠٫٠١٠٢ ٠٫٩١٩ 

F=٠٫٧٤٨  
Siq.=٠٫٥٦ 
r=٠٫١٢ 

R-٠٫٠١٤= ٢ 
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، فقد أمكـن  ٥ في الجدول Fاختبارنتائج وبحسب فرعي الثاني  الختبار نص الفرض ال   و

رفــض نــص الفــرض الرئيــسي الــذي يــرى بوجــود أثــر ذي داللــة إحــصائية لمــصادر المعلومــات   

المتاحة على المعارف التسويقية المتكونة لدى المستهلك في السعودية، وذلك بمقارنة       

وعليـه فإنـه ال     ). ٠٫٠٥(ار ككـل    مـع مـستوى داللـة االختبـ       ) ٠٫٥٦(مستوى الداللة المحـسوب     

يوجــد أثــر إحــصائي لمــصادر المعلومــات المتاحــة علــى المعــارف التــسويقية المتكونــة لــدى   

 . المستهلك في السعودية

ــثالفرعــي ال الفــرض.ج يوجــد أثــر إحــصائي لمــصادر المعلومــات المتاحــة علــى    :ثال

 .المواقف التسويقية التي يمارسها المستهلك في السعودية

المواقـف الموضــوعية  : ا الفـرض فـي المواقـف التــسويقية علـى جـزأين همـا      يحتـوي هـذ  

فــي الجــزء األول ثمــة اعتقــادات تنــشأ لــدى المــستهلك بــسبب مــا     . والمواقــف الــسلوكية

يحصل عليه من مهارات ومعارف في المراحل السابقة، وفي الجزء الثاني ينـشأ عـن تلـك                 

 المتاجر وأماكن البيع المختلفـة      االعتقادات سلوكيات فعلية يستخدمها المستهلك في     

 . لحظة صناعة قرار الشراء

من خمس عبارات، وباستخدام المقياس  ) االعتقادات(تكونت المواقف الموضوعية    

ــه    . النــسبي وجــد أن هــذه المواقــف متــوفرة بدرجــة متوســطة     ــذي يظهــر في ففــي الوقــت ال

ـــ        ــاجر وبرجــال البيــع وفقــاً ل ــة،  %٦٠الــضعف فــي مــستوى ثقــة المــستهلك بالمت  مــن العين

والــضعف فــي مــستوى الثقــة المتكونــة للحــصول علــى حقوقــه عنــد التقــدم بالــشكاوي؛           

على الترتيب أيضاً، نجد     %٤٦٫٧ و %٤٨٫٥للمؤسسات الحكومية، أو للمتجر نفسه وفقاً لـ        

من المستهلكين لـديهم اعتقـاد مرتفـع بقـدرتهم علـى اتخـاذ قـرارات شـرائية                   %٦٦٫١أن  

لــديهم نفــس المــستوى مــن االعتقــاد بقــدرتهم علــى اكتــشاف         %٤٢٫٤مناســبة، ونحــو  

 .    ٦الممارسات التسويقية السلبية في األسواق والمتاجر بحسب الجدول التالي رقم 
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 العبارة

ضعيف ٣٤٫٤ ٢٣٫٦ ١٤٫١ ٢٢٫٢ ٢٫٨٠٥٧ ١٫١٠٢٠٢ ٥٫٢
لدي درجة من الثقة بالمتاجر المختلفة 
 . وبرجال البيع الذين أتعامل معهم

متوسط ٤٠٫٦ ١٧ ١٢٫٣ ٤٫٧ ٣٫٦٨٧٢ ١٫١٢٨٣٣ ٢٥٫٥
يتوفر لدي القدرة على صناعة القرار 

   . الشرائي المناسب

متوسط ٣٠٫٢ ١٩٫٨ ٧٫٥ ٢٩٫٢ ٣٫٢٠٨٥ ١٫١٣٥٦٢ ١٣٫٢

يتوفر لدي القدرة على اكتشاف 
الممارسات التسويقية السلبية في 

 . األسواق

يفضع ١٦٫٥ ٢٢٫٦ ٢٥٫٩ ٢٢٫٦ ٢٫٦٩٦٧ ١٫٣١٧٦٢ ١٢٫٣

لدي ثقة بالحصول على حقوقي 
كمستهلك عند التقدم بالشكوى 

 .للمؤسسات الحكومية

ضعيف ١٨٫٩ ٢٤٫١ ٢٩٫٢ ١٧٫٥ ٢٫٧٥٣٦ ١٫٢٤٤٣٩ ١٠٫٤

لدي ثقة بالحصول على حقوقي 
كمستهلك عند التقدم بالشكوى 

 . للمتجر نفسه
متوسط ١٣٫٢٨ ٢٥٫٦٦ ٢٢٫١٦ ٢٥٫٥ ٣٫٠٣٠٣ ٠٫٩٢٩٣١ ١٣٫٢  إجمالي المحور

، )فقــرة( عبــارة ١٢فتكــون مــن  ) المواقــف الــسلوكية (أمــا الجــزء الثــاني مــن الفــرض     

فـي األسـواق والمتـاجر أثنـاء وبعـد      أشارت إلى المواقف الفعلية التي يقوم بها المـستهلك     

عملية الشراء، وباستخدام المقياس النسبي وجد أن تلك المواقف تتم بدرجة متوسطة            

 عبــارات منهــا كانــت تــتم   ١٠كمــا تبــين أن  . ٧لــدى عينــة الدراســة كمــا فــي الجــدول رقــم    

قــراءة العقــود والــضمانات التــي  "بمــستوى متوســط، فــي حــين أن هنــاك ضــعف واضــح فــي    

التواصــل مــع إحــدى الجهــات    " ، وفــي %٤٨٫١وفقــاً لـــ   " منــتج قبــل إتمــام الــشراء   تخــص ال

 . من العينة أيضاً%٥٤٫٢وفقاً لـ " المختصة بحماية المستهلكين في حال وقوع مشكلة

 أن تبــادل الخبــرات الــسلبية بــين المــستهلكين  ٧وتظهــر نتــائج الجــدول نفــسه رقــم  

 مــن المــستهلكين، وهــذا يعنــي أن  %٦٤٫٢و أكبــر مــن تبــادل الخبــرات اإليجابيــة وفقــاّ لنحــ  



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٤١

 هـ١٤٣٨ الثالث واألربعون ربيع اآلخر العدد
 

يعد وسيلة فعالة وتنتشر في السعودية بهـدف تبـادل المعلومـات             WOMمنطوق الكلمة   

 مــن المعلومــات تنقــل عبــر الوالــدين واألقــارب    %٣٢كمــا وجــد أن المعلومــات  . والخبــرات

ــوا بعمليـــة الـــشراء فـــي الظـــروف    %٥٤٫٢وتبـــين أن . واألصـــدقاء  مـــن المـــستهلكين يقومـ

مــــن القــــرارات الــــشرائية مخططــــة   %٤٢٫٥، و)بعيــــداً عــــن التعــــب واإلرهــــاق(لطبيعيــــة ا

ومدروســة، هنــا نــشير أن كــال العــاملين مهــم فــي الحــصول علــى قــرارات شــرائية عقالنيــة   

 . وذكية تساعد في الحد من استغالل المتاجر ورجال البيع

 نتائج التحليل الوصفي للمواقف السلوكية  :  ٧الجدول رقم 
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 العبارة

ضعيف ٢٥٫٥ ٢٢٫٦ ١٩٫٣ ٢٥ ٢٫٦٤ ١٫٢٤٠ ٧٫٥ 
أقوم بقراءة العقود والضمانات التي 

 .تخص المنتج قبل إتمام الشراء 

متوسط ٢١٫٢ ١٠٫٤ ١٨٫٤ ٢٥٫٩ ٣٫٣٠ ١٫٣٢٥ ٢٤٫١ 
لشراء واألوراق احتفظ بفاتورة ا

 . المختلفة المتعلقة بعملية الشراء

متوسط ١٨٫٤ ١٤٫٢ ٢٥٫٥ ٢٥٫٥ ٣٫١٠ ١٫٢٩٣ ١٦٫٥ 

أقوم بمقارنة األوزان واألطوال 
واألحجام المختلفة للمنتج عند القيام 

 .بالشراء

متوسط ١٧٫٥ ٤٫٧ ١٦٫٥ ٢٥٫٥ ٣٫٧١ ١٫٢٥٣ ٣٥٫٨ 
أقوم بالتوقف عن استخدام المنتج في 

 . خلل أو عيب فيهحال اكتشاف أي

متوسط ١٥٫٦ ١١٫٨ ٢١٫٧ ٢٩٫٧ ٣٫٣٣ ١٫٢٩٦ ٢١٫٢ 

أقوم بالتأكد من حقيقة األسعار 
المخفضة فيما إذا كانت حقيقية أم 

 . وهمية

ضعيف ٢٨٫٣ ٢٥٫٩ ٢٢٫٦ ٢٫٥٣ ١٫٢٨٥ ٩٫٩ ١٣٫٢ 

أقوم بالتواصل مع إحدى الجهات 
المختصة بحماية المستهلكين في حال 

 . وقوع مشكلة

متوسط ١٨٫٤ ٣٫٨ ٢٢٫٢ ٣٣٫٥ ٣٫٥١ ١٫١٤٤ ٢٢٫٢ 
أقوم بالتأكد من سالمة المنتجات 
. ومستوى جودتها أثناء عملية الشراء

متوسط ١٩٫٨ ١٤٫٢ ٢٧٫٨ ٢١٫٢ ٣٫١١ ١٫٣١٢ ١٧ 
أقوم بإعالم موظفي المتجر 

بالمالحظات واالقتراحات والشكاوي 
 .عند الضرورة 
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 العبارة

متوسط ١٣٫٢ ٦٫٦ ١٧٫٥ ٣٦٫٨ ٣٫٦٢ ١٫١٩٥ ٢٥٫٩ 

 بإخبار اآلخرين عن الخبرات أقوم
اإليجابية التي تصادفني أثناء عملية 

 .الشراء

متوسط ١١٫٨ ٧٫١ ٣٨٫٧ ١٧ ٣٫٦٣ ١٫١٩٠ ٢٥٫٥ 

قوم بإخبار اآلخرين عن الخبرات 
السلبية التي أتعرض لها أثناء عملية 

 .الشراء

متوسط ١٥٫١ ٦٫١ ٢٤٫٥ ٣٤٫٤ ٣٫٤٦ ١٫١٥١ ١٩٫٨ 

أقوم بعملية الشراء في الظروف 
ليس أوقات التعب واإلرهاق (طبيعية ال

 ).والجوع

متوسط ٢٠٫٨ ١٠٫٤ ٢٦٫٤ ٣٠٫٢ ٣٫١٢ ١٫١٨٠ ١٢٫٣ 

أقوم بعملية الشراء المخطط المدروس
ال أقوم بعملية الشراء المستعجل (

 ) .والطارئ
متوسط ١٥٫٩٥ ١٨٫٨ ١٩٫٩ ٢٥٫٥٥ ٠٫٩٠١٢٣ ١٩٫٨ ٣٫٢٥٤٣  إجمالي المحور

 الفرعــي الثالــث، تــم وضــع المتغيــرات التابعــة    وبــنفس الطريقــة الختبــار نــص الفــرض  

 : والمستقلة كالسابق في المعادلة الخطية التالية

Y=A+ß١ X١+ß٢ X٢+ß٣ X٣+ß٤X٤ 

بـــشقيها الموضـــوعية ) المتغيـــر التـــابع( يـــشير إلـــى المواقـــف التـــسويقية Yوهنـــا فـــإن

ــا  ــابقاً،   X٤،  X٣،  X٢ ، X١والموقفيــــة، فيمــ ــا عرفــــت ســ  B وAو المتغيــــرات المــــستقلة كمــ

وباســتخدام طريقــة التحليــل   SPSSوباســتخدام البرنــامج اإلحــصائي . مقــدرات النمــوذج

     .  نتائج التقدير٨، يظهر الجدول التالي رقم  Enterالمتدرج 
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 نتائج تحليل االنحدار للسلوكيات التسويقية  :  ٨الجدول رقم 
 لمتغيرا المواقف السلوكية المواقف الموضوعية

B t Sig. B t Sig. 
 ٠٫٠٠٠ ١٣٫٢٩٣ ٢٫٨٣٠ ٠٫٠٠٠ ١٥٫٣٨٣ ٣٫٢٠٥ الثابت

المؤسسات الحكومية 
 المختصة 

٠٫٥٢٢ ٠٫٦٤١ ٠٫٠٤٩ ٠٫٨٥٠ ٠٫١٨٩ ٠٫٠١٤ 

 ٠٫٠٤٤ ٣٫٤٦٦ ٠٫٠٧٢ ٠٫٩٣٨ ٠٫٠٧٨ ٠٫٠٠٤جمعية حماية المستهلك 
 ٠٫٩٥٧ ٠٫٠٥٤ ٠٫٠٠٤ ٠٫٨٣٣ ٠٫٢١٢ ٠٫٠١٧وسائل اإلعالم المختلقة 
 ٠٫٠٤٧ ٥٫٣٦٥ ٠٫١٤٧ ٠٫٤٨٠ ٠٫٧٠٨ ٠٫٠٧٤ ة المؤسسات األكاديمي

 ٠٫٩٣٩=.Siq               ٠٫١٩٩=F مؤشرات إحصائية أخرى
r=٠٦٢       .٠         R-٠٫٠٠٤= ٢ 

F=٦٫١٩٥              Siq.=٠٫٠١٤ 
r=٦٥١ .٠               R-٠٫٤٢٣= ٢ 

Y=٠٫٠١٤ + ٣٫٢٠٥ X٠٫٠٠٤ +١ X٠٫٠١٧ + ٢ X٠٫٠٧٤ + ٣ X٤   .....ةالموضوعيالمواقف 

 :وتقسم نتائج التقدير إلى جزأين هما 
أثر مصادر المعلومـات علـى المواقـف الموضـوعية، وهنـا نـشير أن تلـك المواقـف عـي                     .١

عبـــارة عـــن اعتقـــادات شخـــصية تـــرتبط بشخـــصية الفـــرد ذاتـــه عبـــر الـــزمن، وقـــد  يحـــاول  

فقـد تبـين أن هنـاك      . التعبير عنها في أماكن غير صـحيحة عنـد الـسؤال عنهـا            المستهلك  

 مـن المواقـف الموضـوعية لـديهم، كمـا أظهـرت النتـائج أن مـصادر المعلومـات               ٧ضعف فـي  

المتاحة غير دالة من الناحية اإلحصائية في التأثير على المواقف الموضوعية المتكونة لـدى     

 .%٥وى داللة المتغير مع مستوى الداللة ككل عينة الدراسة عند المقارنة بين مست

Y=٠٫٠٤٩ + ٢٫٨٣X٠٫٠٧٢ +١X٠٫٠٠٤ + ٢X٠٫١٤٧ + ٣Xالمواقف السلوكية….. ٤ 

أثر مصادر المعلومات علـى المواقـف الـسلوكية، حيـث وجـد أن هنـاك تـأثير إيجـابي                    .٢

ــين مــن   ــة المــستهلك والمؤســسات    :  همــامــصادر المعلومــات المتاحــة  الثن جمعيــة حماي

هنــــا نــــشير أن البعــــد الــــسلوكي يمثــــل فــــي معظمــــه إرشــــادات قــــد يتبعهــــا . ديميــــةاألكا

المــستهلك أثنــاء عمليــة التــسوق، بالتــالي قــد يلجــأ إلــى مــصادر يــرى بأنهــا أكثــر قــدرة علــى   

ولقـد تبـين   .توفير المعلومات التي يحتاجها في هذه المواقف وفي كافة الظـروف الـشرائية            

أقــل مــن  ) ٠٫٠٧٢(لك علــى المواقــف الــسلوكية  أن معامــل تــأثير جمعيــة حمايــة المــسته  
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المعلومـات مـن الناحيـة      نجحـت مـصادر     عمومـاً   ،و)٠٫١٤٧( مثيله في المؤسـسات الجامعيـة       

، كمـا    %٦٥٫١ إيجاباً بنسبة معها  ارتبطت  في التأثير على المواقف السلوكية، و     اإلحصائية  

 . من التباين الحاصل في تلك المواقف%٤٢٫٣استطاعت تفسير 

 ، فقـد تـم رفـض نـص     ٨بحـسب الجـدول رقـم     بـار نـص الفـرض الفرعـي الثالـث     والخت

 :الفرض من جهة وقبوله من جهة أخرى كما يلي 

أكبــر مــن داللــة االختبــار  ) ٠٫٩٣٩  (Fفــي الجــزء األول وجــد أن مــستوى داللــة اختبــار   -

، وهو ما يعني رفض نص الفرض الفرعي الثالث، الذي يرى بوجود أثـر إحـصائي              )%٥(ككل  

ــدى المــستهلك فــي       ل مــصادر المعلومــات المتاحــة، علــى المواقــف الموضــوعية المتكونــة ل

 .السعودية

وهــي أقــل مــن مــستوى داللــة  ) ٠٫٠١٤(فــي الجــزء الثــاني كانــت قيمــة مــستوى الداللــة   -

ــار  ــصادر        )%٥(االختبـ ــصائي لمـ ــر إحـ ــود أثـ ــرى بوجـ ــذي يـ ــي الـ ــرض الفرعـ ــل الفـ ــه نقبـ ، وعليـ

.  الـسلوكية المتكونـة لـدى المـستهلك فـي الـسعودية            المعلومات المتاحة، علـى المواقـف     

وكانت جمعية حماية المـستهلك، والمؤسـسات األكاديميـة المـصادر الدالـة مـن الناحيـة              

  . اإلحصائية

يوجد أثر إحصائي لمفهوم الـتعلم التـسويقي علـى حمايـة     :"الفرض الرئيسي الثاني  

 ".المستهلك من ممارسات الخداع والغش التجاري في السعودية

يعبـــر عـــن مفهـــوم الـــتعلم  ) بمحـــاوره الثالثـــة(نـــشير هنـــا أن الفـــرض الرئيـــسي األول  

. التسويقي، وباستخدام المقياس النسبي وجد أن هـذا المفهـوم متـوفر بدرجـة متوسـطة              

وجد أن هنـاك ضـعف فـي        ) مفهوم التعلم التسويقي  (وعلى مستوى المكونات الفرعية له      

جـد أن المهـارات التـسويقية، والمواقـف التـسويقية      المعارف التسويقية المتكونة، فيمـا و    

 . )أنظر الفرض الرئيسي األول ()  على الترتيب٣٫١٨٨٤،  ٣٫٥٨٢١(متوفرة بدرجة متوسطة 
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ــه المــستهلك مــن الممارســات الــسلبية فــي         ــذي يتمتــع ب ــة ال كمــا أن مــستوى الحماي

ستهلك بمعظـم  هنا نبين أن معرفة الم). ٣٫٥٨١٣(األسواق فكان أيضاً بمستوى متوسط   

حقوقه كانت بدرجة متوسطة، ما عدا ثالثـة مـن الحقـوق التـي كـان يـدركها المـستهلك                    

الحـق فـي الكرامـة الشخـصية واحتـرام القـيم الدينيـة             :"بصورة مرتفعة وهي علـى الترتيـب      

الحق في الحصول على الوثائق والعقود والفواتير التـي تخـص   "، و %٧٦٫١بحسب" والثقافية

الحــق فــي الحــصول علــى كامــل التفاصــيل المتعلقــة     "، و%٦٨٫٢ب بحــس" عمليــة الــشراء 

" الــخ... الــسعر، المــدة، مجمــل التكلفــة، عــدد األقــساط    : بعمليــة الــشراء بالتقــسيط مثــل  

  .) ٩ نظر الجدول رقمh  (%٦٧٫٨بحسب 

 نتائج التحليل الوصفي لمدى تمتع المستهلك بحقوقه األساسية   :  ٩الجدول رقم  
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 العبارة

متوسط ١٧٫١ ٨٫١ ٢١٫٧ ٣٥٫٥ ٣٫٣٧ ١٫٢٠٢ ١٧٫٥
أدرك حقي في الصحة والسالمة عند 

 .االستعمال الطبيعي للمنتجات 

متوسط ١٥٫٧ ٤٫٦ ٣٠٫٤ ٢٣ ٢٦٫٣ ٣٫٥٥ ١٫١٧١
لدي حق في الحصول على المعلومات 

البيانات الصحيحة عن المنتجات و
 .المشتراة

متوسط ١٤٫٣ ١٢ ٧٫٤ ٣١٫٣ ٣٫٧٢ ١٫٢٧٨ ٣٥
لدي الحق في االختيار بحرية بين 
المنتجات التي تتوفر فيها شروط 

 .الجودة المطابقة للمواصفات 

مرتفع ١١٫٥ ٤٫٦ ٧٫٨ ٢٦٫٣ ٤٩٫٨ ٤٫٠٢ ١٫٢٢٥ 
لدي الحق في الكرامة الشخصية 

 . والثقافية واحترام القيم الدينية

متوسط ١٧٫١ ٩٫٢ ١٥٫٧ ٣٫٥٤ ١٫٢٩٩ ٢٨٫١ ٣٠
لدي الحق في رفع الدعاوي القضائية عند 

 .الضرر واإلخالل بحقوقي

متوسط ١٧٫٥ ١١٫٥ ١٩٫٨ ٢١٫٢ ٣٫٣٧ ١٫٣٧٦ ٣٠ لدي الحق في الحصول على تعويض 
 .عادل عند اإلضرار بمصالحي 

مرتفع ١٤٫٧ ١٢ ٥٫١ ٢٦٫٣ ٣٫٨٥ ١٫٢٣٥ ٤١٫٩
حق في الحصول على الوثائق لدي ال

والعقود والفواتير التي تخص عملية 
 .الشراء
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 العبارة

متوسط ٢٤٫٤ ١٨٫٤ ١٨٫٤ ٢٠٫٣ ٣٫٠٦ ١٫٣٩٦ ١٨٫٤
لدي الحق في الحصول على التفاصيل 
التي تثبت تعامل المورد عند االستيراد 

 .من الخارج 

متوسط ١٥٫٧ ١٠٫١ ١٨٫٩ ٣٫٥٠ ١٫٣٥٠ ٣١٫١ ٢٤

الحكومية لدي الحق في إبالغ الجهات 
المعنية عند اكتشاف األخطاء 

 .والتجاوزات
 

مرتفع ١٢٫٤ ٤٫١ ١٥٫٧ ٢٨٫٦ ٣٩٫٢ ٣٫٨٢ ١٫١٩٦

لدي الحق في الحصول على كامل 
التفاصيل المتعلقة بعملية الشراء 

السعر، المدة ، مجمل : بالتقسيط مثل 
 .الخ ... التكلفة ، عدد األقساط 

متوسط ١٤٫٥٤ ٩٫٣٤ ٢٧٫٣٩ ١٧ ٣١٫٧٣ ١٫٢٧٢٨ ٣٫٥٨١٣  إجمالي المحور

ــاني، فقــد تــم وضــع المتغيــرات التابعــة والمــستقلة فــي        والختبــار الفــرض الرئيــسي الث

 :المعادلة الخطية التي تم شرحها سابقاً 

Y=A+ß١ X١+ß٢ X٢+ß٣ X٣ 

 تمثـــل  X٣،  X٢ ، X١، فيمـــا )مـــستوى حمايـــة المـــستهلك   ( المتغيـــر التـــابع  Yوتمثـــل 

المهـارات التـسويقية، المعرفـة التـسويقية، المواقـف          : رتيـب   المتغيرات المستقلة على الت   

ــتعلم التــسويقي (التــسويقية  وباســتخدام . فهــي مقــدرات النمــوذج  B وA، أمــا )مفهــوم ال

 نتائج هذا ١٠، يبين الجدول رقم  Enterوحسب طريقة التحليل  SPSSالبرنامج اإلحصائي 

 .التقدير

Y=٠٫٣٥٢+ ٠٫١٦٤ X٠٫٠٥٣ +١ X٠٫٦٢٧ + ٢ X٣ 

ــائج  و ــدرج  تــــشير نتــ ــي   ن  أStepwiseالتحليــــل المتــ ــة المــــستهلك فــ مــــستوى حمايــ

الـــسعودية النـــاجم عـــن المواقـــف التـــسويقية أكثـــر تـــأثيراً مـــن المهـــارات أو المعـــارف          

وبحسب الباحث فإن المواقف التي يقوم بهـا المـستهلك داخـل المتجـر قبـل          . التسويقية
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مــستوى الحمايــة ضــد الممارســات وبعــد عمليــة الــشراء، تــؤثر بــشكل قــوي جــداً فــي رفــع   

 مــن %٥٠، كمــا تبــين أن  ٠٫٨٦٥الــسلبية التــي تمــارس ضــده، والتــي وصــل معامــل تأثيرهــا      

 . %٧٠٫٨الحماية تفسر من خالل ما يقوم به المستهلك من مواقف، وارتبطا معاً بنسبة 

بناء على ما سبق، نجد أن مستوى حماية المستهلك في السعودية ال يرتبط بمعرفة              

ــاء ثقافــة    Marketing Knowledgeقية تــسوي  واضــحة، قــد يــستخدمها المــستهلك لبن

تـسويقية تــصلح فــي جميــع المواقـف الــشرائية، قبــل وأثنــاء اتخـاذ قــرار الــشراء بعيــداً عــن    

ــاً أن      ــع، خاصــة إذا علمن  مــن القــرارات الــشرائية   %٤٧٫٢المتــاجر وعــن ضــغوط رجــال البي

وبحـــسب نتـــائج التكـــرارات  ). ئيةعـــشوا(للمـــستهلكين غيـــر مدروســـة وغيـــر مخططـــة  

مـن حملـة الثانويـة       %٥٤٫٢، و )مـن الـذكور    %٣٠٫٦أو  ( من اإلنـاث     %٣١٫٨النسبية فإن نحو    

 آالف ١٠ ممــن يزيــد دخلهــم عــن ٪٣٥٫١، ونحــو )مــن حملــة البكــالوريوس فــأعلى %٢٧٫٤أو (

ئية ، جميع تلم الشرائح السوقية لديها قرارات شرا       )١٠ دخلهم أكثر من     %٢٧٫٧أو  (ريال  

 .  غير مخططة وعشوائية

 نتائج التحليل الوصفي للفرض الرئيسي الثاني : ١٠الجدول رقم 
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 العبارة

متوسط ٠٫٧٦٢٤٤ ٢٦٫٠٨ ٣٢٫٢ ١٧٫٤ ١٥٫٨٨ ١٣٫٧٢  ونة  المهارات التسويقية المتك ٣٫٥٨٢١
ضعيف ٢٧٫٨٣ ٢٤٫٧١ ١٤٫٩٤ ٠٫٩٢٧٦٧ ١١٫٤٦ ٢١٫٠٦ ٢٫٨٩٧٣  المعارف التسويقية المتكونة  
متوسط ٢٢٫٧٨ ٢٧٫٤ ٧٫٧٩ ٢٥٫٥٣ ٠٫٨٦٣١٨ ١٦٫٥  التسويقية ) المواقف(الممارسات  ٣٫١٨٨٤
متوسط  مجمل مفهوم التعلم التسويقي  ٣٫٢٢٢٦ ٠٫٨٥١١ ١٨٫٠١٣ ٢٦٫٢٦ ١٦ ٢٢٫٦٦ ١٧٫٠٧
متوسط ١٫٠٥٤١٥ ١٤٫٢ ٣١٫٢ ٢٢٫٣ ١٠ ١٥٫٦  مدى حماية المستهلك  ٣٫٥٨١٣

  Enterتحليل التباين باستخدام طريقة  : ١٠تابع الجدول رقم
.B t Sig لمتغيرا النموذج  المؤشرات اإلحصائية

٠٫٦٨٠ ٠٫١٦٤ الثابت ٠٫٤٩٧ 
المهارات التسويقية  ١

 المتكونة  
٠٫٣٥٢ ٠٫٠٠٠ ٤٫١٠٢

F=٠٫٨٢٫٥١١  
Siq.=٠٫٠٠ 

r=٠٫٧٣٨ 
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المعارف التسويقية 
 المتكونة  

٠٫٠٥٣ ٠٫٦٨٩ ٠٫٤٩٢

) المواقف(الممارسات 
 التسويقية 

٠٫٦٢٧ ٧٫٠٩٩ ٠٫٠٠٠

مجمل مفهوم التعلم 
 التسويقي  

   

R-٠٫٥٣٨= ٢ 

 Stepwiseتحليل التباين باستخدام طريقة  : ١٠تابع الجدول رقم 
٠٫٨٢٣ الثابت ٤٫١٧٩ ٠٫٠٠  

 
٢ 

 

) المواقف(الممارسات 
٠٫٨٦٥ التسويقية ١٤٫٥٠٨ ٠٫٠٠ 

F=٢١٠٫٤٩٢    
Siq.=٠٫٠٠ 

r=٠٫٧٠٨  
R-٠٫٤٩٩= ٢ 

 Fرئيــسي الثــاني؛ وجــد أن مــستوى الداللــة المحــسوب الختبــاروالختبــار نــص الفــرض ال

، وعليه تم قبول نص الفرض الرئيسي الـذي يـرى بوجـود أثـر ذي      )٠٫٠٥(وهو أقل من  )٠٫٠٠(

وعلـى  . وم الـتعلم التـسويقي علـى حمايـة المـستهلك فـي الـسعودية              داللة إحـصائية لمفهـ    

مستوى االرتباط الثنائي بين مصادر التعلم التسويقي وحماية المستهلك يوضحه الجـدول            

، وقــد وجــد أن جميعهــا دالــة مــن الناحيــة اإلحــصائية عــدا متغيــر المعرفــة     ١١الــسابق رقــم 

 .التسويقية كما بينا سابقاً 

 االرتباط الثنائي بين متغيرات الفرض الرئيسي الثاني : ١١الجدول رقم  

 معامل االرتباط
المهارات 
 التسويقية

المعرفة 
 التسويقية 

المواقف 
 التسويقية

Pearson Correlation حماية المستهلك  **٠٫٧٠٨ ٠٫١٥٥ **٠٫٦٠٧
Sig. (٢-tailed) ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ٠٫٠٠ 

**. Correlation is significant at the ٠٫٠١ level (٢-tailed). 

 

تعلم التـــسويقي الـــمفهـــوم فـــي إحـــصائية فـــروق يوجـــد : الفـــرض الرئيـــسي الثالـــث 

المتكون لدى المستهلك فـي الـسعودية، تبعـاً لالخـتالف فـي مـصادر المعلومـات المتاحـة                   

 .والعوامل الديمغرافية
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ة فـي إجابـات عينـة الدراسـ    ) قبـول ( وجـود االتجاهـات اإليجابيـة    ١٢يظهر الجدول رقـم     

ــة     ــات المتاحــ ــصادر المعلومــ ــأثير مــ ــول تــ ــة   (حــ ــة حمايــ ــة، جمعيــ ــسات الحكوميــ المؤســ

وقد وجد أن هناك تأييد من      ) المستهلك،وسائل اإلعالم المتاحة،المؤسسات األكاديمية   

كمــا . قبــل أفــراد العينــة لتــأثير وســائل اإلعــالم المختلفــة علــى مفهــوم الــتعلم التــسويقي   

الجـــنس، (ات حـــول أثـــر المتغيـــرات الديمغرافيـــة يظهـــر الجـــدول ذاتـــه تبـــاين فـــي االتجاهـــ 

وذلك على مفهـوم الـتعلم التـسويقي        ) مستوى التعليم،مستوى الدخل، المستوى العمري    

 . لدى عينة الدراسة، حيث كان هناك اتفاق على تأثير المستوى التعليمي والدخل
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الوسط  لخاصيةا

 الحسابي
 للعينة

الوسط 
الحسابي 
 العام

القرار اإلحصائي .F Siqاختبار 

  مصادر المعلومات 
المؤسسات الحكومية 

 المختصة 
٢٫٣٠٤٨ 

ال يوجد فروق ٠٫٩٢٧ ٠٫٢٢٠

ال يوجد فروق ٠٫٨٧٦ ٠٫٢٢٩ ٢٫٨٤٧٢ جمعية حماية المستهلك
ال يوجد فروق ٠٫٢١٥ ١٫٦٦٨ ٣٫٠٤٥٥ وسائل اإلعالم المختلفة
 ٢٫١٢٣ المؤسسات األكاديمية

 
 
٣ 

 
ال يوجد فروق ٠٫٨٨٩ ٠٫٣١٠

  الخصائص الديمغرافية
ال يوجد فروق ٠٫٢٣٧ ١٫٤٠٧ ١٫٥ ١٫٣٢ الجنس

 @يوجد فروق ٠٫٠٠٣ ٤٫١٦٩ ٢٫٥ ٢٫٥٩ مستوى التعليم
ال يوجد فروق ٠٫٠٦٨ ٢٫٢٢١ ٣ ٣٫١٣ مستوى الدخل
ال يوجد فروق ٠٫٧٠٣ ٠٫٥٤٥ ٣٫٥ ٣٫١٤ المستوى العمري
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 ٢٫٧٧٦٠ الثانوية
 ٣٫٢١٠٠ البكالوريوس
 ٣٫٥١١٤ الماجستير
 ٣٫١٩٨٠ الدكتوراه

Siq. ٠٫٠٢٧٩ 
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حيــث وجــد أن قــيم  ANOVAاين والختبــار تلــك الفرضــية تــم اســتخدام تحليــل التبــ 

، وعليه فإننا نـرفض نـص الفـرض      ٠٫٠٥مستوى الداللة لمصادر المعلومات المتاحة أكبر من        

الرئيــسي الــذي يــرى بوجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي مفهــوم الــتعلم التــسويقي لــدى   

 .المستهلك في السعودية، وفقاً للتباين في مصادر المعلومات

 الديمغرافيـة فقـد وجـد أن هنـاك فـروق ذات داللـة إحـصائية                أما على مستوى العوامـل    

في مفهوم التعلم التـسويقي تبعـاً لالخـتالف فـي المـستوى التعليمـي، ولتحديـد اتجـاه هـذه                     

 والـذي أظهـر أن هـذه الفـروق؛ تميـل لـصالح حملـة                 Scheffeالفروق ، فقد تم إجراء اختبار       

 .درجة الماجستير ثم حملة درجة البكالوريوس

مـستوى حمايـة المـستهلك فـي     فـي  إحـصائية  فـروق   يوجـد   : ض الرئيـسي الرابـع    الفر

السعودية من آثار الغش والخداع ، تبعـاً لالخـتالف مـصادر المعلومـات المتاحـة والعوامـل            

 . الديمغرافية

ــي الجــــدول     ــا يظهــــر فــ ــر مــــصادر المعلومــــات      ١٣وهنــ ــات إيجابيــــة ألثــ  وجــــود اتجاهــ

 وســــائل اإلعــــالم المتاحــــة،ولمــــستهلك، حمايــــة ا جمعيــــة والحكوميــــة،المؤســــسات (

كما وجد أن هذه االتجاهات تنطبق علـى        .  على مستوى الحماية   )المؤسسات األكاديمية و

 ).الجنس، مستوى التعليم، مستوى الدخل، المستوى العمري(أثر المتغيرات الديمغرافية 
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الوسط 
 الحسابي
 للعينة

الوسط 
الحسابي 
 العام

القرار اإلحصائي .F Siqاختبار 

 مصادر المعلومات المتاحة
المؤسسات الحكومية 

 المختصة
ال يوجد فروق ٠٫٥٨٦ ٠٫٧١١ ٢٫٣٠٤٨

ال يوجد فروق ٠٫٩٨٢ ٠٫٠٥٧ ٢٫٨٤٧٢ جمعية حماية المستهلك
يوجد فروقال  ٠٫٠٦٥ ٣٫١٨٠ ٣٫٠٤٥٥ وسائل اإلعالم المختلفة
 ٢٫١٢٣ المؤسسات األكاديمية

 
 
٣ 

 
ال يوجد فروق ٠٫٧١٤ ٠٫١٩٥

 المتغيرات الديمغرافية
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ال يوجد فروق ٠٫٢٣٧ ١٫٤٠٦ ١٫٥ ١٫٣٢ الجنس
 يوجد فروق@ ٠٫٠٤٥ ٢٫٢٤٨ ٢٫٥ ٢٫٥٩ مستوى التعليم
ال يوجد فروق ٠٫٢٠١ ١٫٥٠٧ ٣ ٣٫١٣ مستوى الدخل
ال يوجد فروق ٠٫٦٤٩ ٠٫٦٢ ٣٫٥ ٣٫١٤ المستوى العمري
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 ٣٫١٧٠٨ الثانوية
 ٣٫٥١٥٨ البكالوريوس
 ٣٫٩٣٢٦ الماجستير
 ٣٫٥٩٦٩ الدكتوراه

Sig. ٠٫٠١٩ 

  .٠٫٠٥مستوى الداللة لالختبار ككل 

ــدول     وال ــية يبـــين الجـ ــذه الفرضـ ــار هـ ــع مـــصادر     ١٣ختبـ ــة لجميـ ــيم مـــستوى الداللـ  أن قـ

، وعليه فإنه ال يوجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية          ٠٫٠٥أكبر من   ) األربعة(المعلومات المتاحة   

 .   في مدى مستوى حماية المستهلك في السعودية، تبعاً لالختالف في مصادر المعلومات

فية فقد وجد أن هناك فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي     وعلى مستوى العوامل الديمغرا  

مــستوى حمايــة المــستهلك تبعــاً لالخــتالف فــي المــستوى التعليمــي، وباســتخدام نتــائج         

 .  أظهر أن الفروق اإلحصائية تميل لصالح حملة الماجستير ثم الدكتوراه،Scheffeاختبار 

 :مناقشة النتائج والتوصيات 
ــارات  لقــــد ظهــــر أن المــــستهلك فــــي الــــسعو  دية لديــــه درجــــة متوســــطة مــــن المهــ

التــسويقية، والتــي يــستخدمها للحكــم علــى الممارســات الــسلبية ضــده مــن قبــل المتــاجر   

ــين أن لوســائل اإلعــالم بأشــكالها المختلفــة        ــع، وقــد تب ــون  (ورجــال البي االنترنــت والتلفزي

 مـن  %٤٨٫٨وقـد تبـين أن نحـو        . أثراً مهماً في تكـوين هـذه المهـارات        ) والصحف والمجالت 

ــا المـــستهلك عبـــر وســـائل اإلعـــالن، ونـــضيف أن االنترنـــت     هـــذه المهـــارات يحـــصل عليهـ

ــارات تـــسويقية      ــائل لجمـــع واكتـــساب مهـ ــالت، تمثـــل وسـ والتلفزيـــون والـــصحف والمجـ

 .جديدة، أكثر من كونها غطاءً معرفياً يوفر معرفة تسويقية للمستهلكين
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 %٥٩  و  %٤٠٫٥ة بنـسب    على نحو متـصل توزعـت حـصة الوسـائل المقـروءة والمرئيـ             

عـن  فـرد   ل تـصل ل   من المعلومات  %٧٠على الترتيب، وبذلك نبتعد عما بينته األدبيات في أن          

بــالتطور التقنــي   ويمكــن تفــسير مــا توصــلنا إليــه فــي ضــوء ربــط القــراءة          ، طريــق القــراءة 

خاصــة فـــي مجــال األجهــزة اللوحيـــة والجــواالت، التـــي     ثــورة المعلومـــات  بو والتكنولــوجي 

مــع بــين تقنيــات المــشاهدة والقــراءة فــي الوقــت نفــسه، وفــي حــال تــم إضــافة  أصــبحت تج

 .           %٩٨٫٩االنترنت إلى مصادر القراءة ترتفع نسبتها إلى 

وتبين عدم تأثير أي من مصادر المعلومات المتاحـة فـي تكـوين معرفـة تـسويقية لـدى             

ــده فــي صــناعة قــرارات شــرائية فــي        جميــع األســواق  المــستهلك فــي الــسعودية، قــد تفي

والظروف، وهذا انعكس على ضـعف المعرفـة التـسويقية بـشكل ال يـساعد علـى صـناعة                   

 المعرفة  ههذوبربط ذلك مع ما توصلت له الدراسات من أن           .قرارات شرائية فعالة وذكية   

، خاصـة وأن    لتقيـيم االجتمـاعي   غير مختص بفئة معينة، ويدخل فيها ا      سلوك عام و  تمثل  

، وهـو مـا يـؤثر سـلباً          والتفتـيش  صفـي الفحـ   اً   إضـافي  داًجهـ بـذل   يقد   اًقل تعلم األالمستهلك  

، كمـا وجـد أن بـرامج الـتعلم توجـه لمـساعدة المجتمعـات        الـسلوك علـى ممارسـته لـذلك    

طـوير مهـارات    بهـدف ت   ؛طالب المدارس والجامعات والمراهقين   : المحلية األقل حظاً مثل   

 Thoman & Jollsالتــي يتعرضــون لهــا  عالنيــةلرســائل اإلالنقــدي أثنــاء قــراءة االتفكيــر 

,٢٠٠٥)(. 

أما المهارات السوقية فقد تنجح في ظرف شرائي أو في سـوق معـين، ولـيس ممكنـاً                 

اســتمرار هــذا النجــاح طــوال الوقــت وبــنفس المــستوى، مــا لــم يــتم تــدعيم هــذه المهــارات   

 الذكيـة   بمحتوى معرفي مناسب، يساعد على تنمية وتطوير القـرارات الـشرائية العقالنيـة            

ــاً أن     . ١بــشكل مــستمر  ــة ذلــك التوجــه إذا علمن ــزر أهمي ــة قــراراتهم    %٤٧٫٢وتب مــن العين

                                     
، جمـيعهم  )١٠ آالف ريـال  ١٠ مـم يزيـد دخلهـم عـن         ٪٣٥٫١مـن حملـة الثانويـة، و       %٥٤٫٢ من اإلناث، و   %٣١٫٨ ١

 .يمتلك قرارات شرائية غير مخططة وعشوائية
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 مـن أن  )(١٩٩٣, Kirsch et alوقـد أكـدت دراسـة    . الشرائية غير مدروسـة وغيـر مخططـة   

يات التــي قــف أو الــسلوكايكــون لديــه القــدرة علــى مــلء المو  ) المــتعلم(الــشخص الــذكي 

 :١٩٩٥,Stein)وأضــافت دراســات الكفــاءة والفعاليــة،يتعــرض لهــا بــنفس المــستوى مــن  

Sandlin ,ــتعلم يــ  أ (٢٠٠٠ ــاء الفعــال للمهــارات المكتــسبة  شمل ن ال والقدرة علــى ،البن

لنــصوص المختلفــة فــي االتفــاوض ضــمن المحتــوى االجتمــاعي الــذي تمارســه عمليــة قــراءة 

ــتعلم التــسويقي     الــسوق تزيــد مــن  ،لذلك فــإن المعرفــة التــسويقية كجــزء مــن مفهــوم ال

نسبة اتخاذ القرارات الشرائية العقالنية والذكية ، وتساعد على تقليـل اسـتغالل المتـاجر      

 . ورجال البيع

ــار الجانــب الــسلوكي، وجــد أن المــستهلك فــي         وعلــى نحــو متــصل مــع األخــذ باالعتب

السعودية يستخدم مهاراته التسويقية في المواقـف الـشرائية التـي تـصادفه فجـأة ، لـذلك          

ــزت هـــ  ــات     ميـ ــل االنطباعـ ــي تمثـ ــوعية التـ ــين المواقـــف الموضـ ــة بـ ــادات(ذه الدراسـ ) االعتقـ

ــوفرة بدرجــة         ــدى المــستهلك عــن بعــض القــضايا التــسويقية والتــي كانــت مت المتكونــة ل

متوسطة ، مع وجود ضعف واضح في مستوى ثقة هذا المستهلك بالمتاجر وبرجال البيع،          

ــدم       ــد التقـ ــى حقوقـــه عنـ ــصول علـ ــستوى ثقتـــه بالحـ ــي مـ ــدى المؤســـسات   وفـ  بـــشكوى لـ

الحكومية المختصة أو للمتاجر نفسها، وهنا لم تنجح أي من مصادر المعلومات في التـأثير              

 . على تكوين هذا السلوك

أما على مستوى الجانـب الموضـوعي والـذي يعبـر عمـا يقـوم المـستهلك فعليـاً بـه فـي                       

توسـط ، مـع وجـود       أماكن الشراء أثناء أو بعـد اتخـاذ قـرار الـشراء، فقـد سـجل مـستوى م                  

ضعف واضح في قراءة العقود والـضمانات التـي تخـص المنـتج قبـل إتمـام الـشراء، وضـعف                     

لكـن تبـين أن   . التواصل مع الجهات المختصة بحماية المستهلك حـال وقـوع مـشكلة مـا            

ــذه        ــشكيل هـ ــي تـ ــاً فـ ــة دوراً مهمـ ــسات األكاديميـ ــستهلك وللمؤسـ ــة المـ ــة حمايـ لجمعيـ

وبــشكل أكثــر تفــصيل فقــد وجــد أن     .  علــى الترتيــب %١١٫٧ و %١٨٫٧المواقــف وبنــسبة  



 

 
٥٤ 

 رها في حماية المستهلك في السعودية مصادر المعلومات المتاحة وأث
 " الدور الوسيط للتعلم التسويقي"
 إياد عبد الفتاح النسور.د

 مــن المعلومــات التــسويقية؛ تنتقــل مــن خــالل معيــة حمايــة المــستهلك      %٢٫٠٨ و%٤٫٨

 .   والمقررات األكاديمية الجامعية على الترتيب

ــادل الخبـــرات      ــرة مـــن المـــستهلكين فـــي الـــسعودية تقـــوم بنقـــل وتبـ إن نـــسبة كبيـ

 واألسواق، أكثر من نقل وتبادل الجوانـب اإليجابيـة التـي        السلبية التي تصادفها في المتاجر    

 الـسلبي هـو األسـرع انتـشاراً     Word of Mouthتصادفهم، وهذا يعني أن منطـوق الكلمـة   

أن فـي    ( ٢٠٠٥، East et al)دراسـة هـو بـذلك يختلـف عـن نتـائج      . فـي الـسوق الـسعودي   

وهنا نتفق مع التمييز بين     . بيةيجااإلتها   من نظير   أقل حدوثاً  ةكلمة الفم المنطوقة السلبي   

ــه         ــستهلك قيامـ ــيم المـ ــى تعلـ ــساعد علـ ــاتي؛ يـ ــافي معلومـ ــاء ثقـ ــات كوعـ ــصدر المعلومـ مـ

بالتــصرفات والممارســات التــسويقية، وبــين الوســيلة المــستخدمة للمــساعدة علــى اتخــاذ   

قرار شـرائي معـين، فمنطـوق الكلمـة يعـد أداة تـساعد علـى تـسريع أو تأجيـل اتخـاذ قـرار                     

ــ  ين، أكثـــر مـــن كونهـــا أداة لنقـــل أو لتبـــادل المعلومـــات بـــين المـــستهلكين        شـــرائي معـ

 ).٢٠١١السويدان،(

 من المعلومات تنقل عبر الوالدين واألقـارب واألصـدقاء والمعـارف،            %٣٢كما تبين أن    

منطــوق الكلمــة د تــأثير كبيــر وقــوي ل مــن وجــو)٢٠١١، سويدانالــ(وهــذا يتطــابق مــع دراســة 

 Shim :١٩٩٧,Krol)، وقـد أكـد ذلـك   قـارب علـى قـرار الـشراء    صـدقاء واأل األعـن  الـصادرة  

 مـن المعلومـات تنتقـل عبـر االنترنـت،           %٢٦٫٧وبشكل متصل توصلت الدراسة أن      . (١٩٩٦,

 علــى -الــصحف والمجــالت- منهــا تنتقــل عبــر التلفزيــون التجــاري و %١٠٫٩ و%١٣٫٥ونحــو 

 عـالن اإلو، بـاء اآلوصـدقاء  أل مـن أن ا (١٩٩٧,Krol)الترتيب، وبذلك تطابقـت تلـك النتـائج مـع       

 علـى أسـاس    (١٩٩٦,Shim)فيما رتبهـا  تعد من المصادر المعرفية لألمريكيين ،التلفزيون و

 . عالنات التجارية التلفزيونيةاإلو، والوسائل المطبوعة باءاآلو، األصدقاء

تكــون مفهــوم الــتعلم  ) المواقــف-المعرفــة–المهــارات(إن المحــاور الثالثــة الــسابقة  

ــوين المواقـــف     التـــسويقي، ــة أثـــرت علـــى تكـ ــا تبـــين بـــأن مـــصادر المعلومـــات المتاحـ  وكمـ
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 هـ١٤٣٨ الثالث واألربعون ربيع اآلخر العدد
 

كمـا وجـد بـأن مـستوى حمايـة المـستهلك فـي الـسعودية                . السلوكية لدى المـستهلكين   

بدرجة متوسطة، بجانب مستوى مرتفع جداً من الـوعي حـول بعـض الحقـوق التـي تخـصه          

لثقافيـة، والحـق فـي الحـصول        الحق في الكرامة الشخصية واحترام القـيم الدينيـة وا         :مثل  

على الوثائق والعقود والفواتير التي تخص عملية الشراء، والحق فـي الحـصول علـى كامـل               

 .  التفاصيل المتعلقة بعملية الشراء بالتقسيط

علـى مـستوى حمايـة المـستهلك فـي          ) التعلم التـسويقي  (ولمعرفة أثر المحاور الثالثة     

واقف السلوكية ، ثم جاءت المهارات التسويقية في   السعودية، وجد أن التأثير األقوى للم     

. ارتبطـا معـاً بـشكل إيجـابي    أماكن الشراء وذلـك علـى مـستوى حمايـة المـستهلك كمـا               

ــ  ــاك جـ ــر فهنـ ــي الـــسعودية  مـــن زء كبيـ ــث المـــسبق عـــن     ال ،المتـــسوقين فـ يقـــوم بالبحـ

ت لمنتجـا اوجودة   سعاراأللفحص مستوى   كمصدر  رفوف المتاجر   المعلومات، وينظر إلى    

 .روكتيبـات عـروض تلـك المتـاج       األسـعار   نـشرات   ، فيما ينظر اآلخـرين إلـى        شراءهاراد  الم

كمـــا اعتبـــرت المعرفـــة التـــسويقية غيـــر دالـــة إحـــصائياً  فـــي التـــأثير علـــى مـــستوى حمايـــة 

 . المستهلك في السعودية

ــاً، تبــين أن هنــاك أثــر مهــم لمفهــوم الــتعلم التــسويقي علــى مــستوى حمايــة           عموم

ــه     المـــستهلك مـــن ــا أكدتـ ــذا مـ ــاري فـــي الـــسعودية، وهـ ــداع والغـــش التجـ  ممارســـات الخـ

فـــــــــــي تقليــــــــــل األميـــــــــــة  عــــــــــالم  وســـــــــــائل اإلالتــــــــــي بحثـــــــــــت بــــــــــدور   الدراســــــــــات  

للمجتمـــع، التـــي يجابيـــة لرســـائل اإل، مـــن خـــالل إيـــصال ا)٢٠٠٩,Livingstone(معلوماتيـــةال

 نقاط عندحماية المستهلك كذلك تعزيز و، حمايته من الجشع واالستغاللتساعد على 

 . البيع

ولقد تبين عدم وجود دور لمقررات التسويق الجامعية فـي إيـصال الرسـائل اإليجابيـة                

التي تعزز من حماية المستهلك، أو تساعده على تطوير التعلم التسويقي لديه، فقـد وجـد         

 من المعلومات التسويقية تأتي من خالل هـذه المقـررات وذلـك فـي مجتمـع قلـت                   %٢٫١أن  



 

 
٥٦ 

 رها في حماية المستهلك في السعودية مصادر المعلومات المتاحة وأث
 " الدور الوسيط للتعلم التسويقي"
 إياد عبد الفتاح النسور.د

 مــن الطلبــة فيــه تخصــصات العلــوم      %١٣ ، كمــا يــدرس نحــو    %٤يــه عــن   نــسبة األميــة ف  

طلبة األمريكـان درسـوا      من ال  %٢١ السابقة في أن  الدراسات  هذه النتيجة خالفت    . اإلدارية

وقــد اســتفادوا منــه إيجابــاً فــي   ،فــي مجــال تعلــم المــستهلك أو أكثــر واحــد جــامعي مقــرر 

 . (٢٠٠٨,Furlow)تحسين مستواهم وقدراتهم التسويقية 

لقد أظهرت الدراسة عدم وجود فروق إحصائية في كـالً مـن الـتعلم التـسويقي، وفـي            

مــستوى حمايــة المــستهلك فــي الــسعودية مــن آثــار الغــش والخــداع؛ تبعــاً لالخــتالف فــي      

  تبعـاً    -المتغيـرين الـسابقين   –مصادر المعلومـات المتاحـة ، لكـن وجـدت هـذه الفـروق فـي                 

هـذه النتـائج تؤكـد    .  والـذي يميـل نحـو حملـة الماجـستير     لالختالف فـي المـستوى التعليمـي،     

الشرائية للـسكان، وبحـسب دراسـة       حتياجات  االتلبية  على أهمية المستوى التعليمي في      

(Adkins & Ozanne,١٩٩٨)     واجـه  يو، أقـل مـن الخبـرة    فإن األقـل تعليمـاً يمتلـك مـستوى

كمـا أنـه يتبنـى    ، (٢٠٠٣, Viswanthan et al) فـي تحقيـق عمليـات تبـادل ناجحـة      ةصـعوب 

فـي  لمنـتج  شكل الخـارجي ل الـ مواقف سلوكية غير مبنيـة علـى أسـس علميـة ، تـستخدم              

ــا ا  ــرار الـــشرائي ومنهـ ناهيـــك عـــن   ،(٢٠١٤,Jae&Delvcchio) عـــالن والتغليـــفإلتقيـــيم قـ

ــه   ــد احتياجات ــه عوعــدم قدر، صــعوبة تحدي ــى تخمــين ت  Sandlin) األســعار والمنتجــات  ل

ــائج الدراســات األخــرى علــى وجــود     وقــد توافقــت هــذه ا . (٢٠٠٠, فــروق بــين  لدراســة مــع نت

 .  بسبب االختالف في المستوى التعليميقدرتهم على تذكر السعر حيث المتسوقين من 

ــرز       ــة، الترتيـــب النـــسبي ألبـ ــة الحاليـ ــائج الدراسـ ــا نتـ ــرى التـــي بينتهـ ــافات األخـ مـــن اإلضـ

 :    ية كما يليالمجاالت التي يحدث فيها اإلخالل والغش التجاري في السعود

ــاليب     .١ ظهـــور الرســـائل اإلعالنيـــة لـــبعض المنتجـــات علـــى شـــكل ممارســـات وأسـ

 .%١٨٫١مخادعة بنسبة 

وجــود ممارســات واضــحة فــي مجــال وضــع األســعار بطريقــة غيــر واضــحة كانــت        .٢

  .%١٥٫٩بنسبة 
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الممارسات الـسلبية فـي مجـال عقـود الـضمان وعـدم االلتـزام بهـا مـن قبـل بعـض                       .٣

  . %١٢٫٩المنتجين بنسبة 

الغش في التعبئة والتغليف واستخدام المواد غير المناسبة لطبيعة المنتج كانـت              .٤

     . %١١٫١بنسبة 

 .%١٠٫٥الغش والتالعب في األوزان والمقاييس المقررة للمنتجات كانت بنسبة  .٥

الغش في التخزين واستخدام أساليب تخزين وأماكن غير مناسبة للمنتج كانـت             .٦

  .%٩٫٦بنسبة 

 اســتخدام وســائل النقــل غيــر المناســبة لحالــة وطبيعــة المنــتج كانــت    الغــش فــي .٧

   . %٨٫٣بنسبة 

 . %٧٫٥اإلخالل بمواصفات المنتج من لون وشكل كانت بنسبة  .٨

ــاول المــستهلكين وال تناســبهم فــي          .٩ ــدة عــن متن وضــع المنتجــات فــي أمــاكن بعي

 . %٥٫٩أوقات الترويج بنسبة 

عرضــة للغــش التــسويقي وفقــاً للعينــة،     وعلــى مــستوى المنتجــات التــي يعتقــد بأنهــا      

وبإعــادة تقــسيمها حــسب تــصنيفات الــسلع المعروفــة فــي األدبيــات التــسويقية نرتبهــا         

 : حسب أهميتها كما يلي

 الـسلع  مـن مجملهـا، وكانـت    %٣٩٫٨وحازت على نـسبة  : السلع االستهالكية  . أ

المـواد  )ب. %٢٦٫٢األلبـسة بنـسبة     )أ:التي تضمنها هـذه المجموعـة مرتبـة حـسب أهميتهـا           

العطـور ومـواد ومستحـضرات التجميـل        )د. %١٥األدوية بنـسبة    )ج. %٢٢٫٩الغذائية بنسبة   

 .%١١٫٥بنسبة 

 مــن مجملهــا، وكانــت مجموعــة  %٢٨٫٨ وحــازت علــى نــسبة :الــسلع المعمــرة  . ب

. %٣٣٫٧قطــع غيــار الــسيارات بنــسبة     ) أ:الــسلع التــي تــضمنتها مرتبــة حــسب أهميتهــا     



 

 
٥٨ 

 رها في حماية المستهلك في السعودية مصادر المعلومات المتاحة وأث
 " الدور الوسيط للتعلم التسويقي"
 إياد عبد الفتاح النسور.د

الــذهب والفــضة بنــسبة )د. %٢٠٫٧الــسيارات بنــسبة )  ج.%٣٣٫٧اإللكترونيــات بنــسبة )ب

١١٫٩%.  

ــدمات  . ت ــسبة  : الخـ ــى نـ ــصلت علـ ــي     %٢٤٫٨وحـ ــسلع التـ ــا، وكانـــت الـ ــن مجملهـ مـ

التـأمين  )ب. %٢٧٫٨المطـاعم بنـسبة     )أ:تضمنتها هـذه المجموعـة مرتبـة حـسب أهميتهـا          

. % ١٣٫٦الفنـــــادق بنـــــسبة  )د. %٢٠٫٠٦الـــــسياحة والـــــسفر بنـــــسبة   )ج. %٢٥٫٦بنـــــسبة 

 .%١٣لخدمات المالية بنسبة ا)د

 :   االستنتاجات والمضامين التسويقية
وفقاً للنتائج السابقة، فقد أمكن الوصول إلى مجموعة من الدالالت التي تعزز مفهـوم              

 :التعلم التسويقي وحماية المستهلك في السعودية وذلك كما يلي

م التـسويقي، أو  كما تبين عدم وجود فروق من الناحيـة اإلحـصائية فـي مفهـوم الـتعل               

في مستوى الحماية الذي يتمتع به المستهلك في السعودية من آثار الغش والخداع؛ وفقاً              

لالختالف في مـصادر المعلومـات المتاحـة أمامـه، لكـن وجـد مثـل هـذه الفـروق فـي مفهـوم                  

الــتعلم التــسويقي ومــستوى الحمايــة المتحقــق وفقــاً لالخــتالف فــي العوامــل الديمغرافيــة    

بـــسبب المــستوى التعليمـــي، والــذي تبـــين أن تلــك الفـــروق كانــت لـــصالح حملـــة     وتحديــداً  

حتياجـــات االتلبيـــة هـــذه النتـــائج تؤكـــد علـــى أهميـــة المـــستوى التعليمـــي فـــي . الماجـــستير

 فــإن األقــل تعليمــاً  (١٩٩٨,Adkins & Ozanne)الــشرائية للــسكان، وبحــسب دراســة  

 تحقيـق عمليـات تبـادل ناجحـة          فـي  اتواجـه صـعوب   يو،  أقل مـن الخبـرة    يكون لديه مستوى    

كما أن لديه مواقف سلوكية معينة غير مبنيـة علـى   ، (٢٠٠٣, Viswanthan et al) ودقيقة

علـــى تعتمـــد ) أنظـــر تحليـــل الفـــرض األول المتعلـــق بالمعرفـــة التـــسويقية(أســـس علميـــة 

ــ ــي ا الـــ ــارجي الملمـــــوس فـــ ــتج شكل الخـــ ــل ا  لمنـــ ــشرائي مثـــ ــراره الـــ ــيم قـــ ــالن إللتقيـــ عـــ

تــه وعــدم قدر، صــعوبة تحديــد احتياجاتــهناهيــك عــن  ،(٢٠١٤,Jae&Delvcchio)والتغليــف

وقد أكدت دراسات أخرى على وجـود  . (٢٠٠٠, Sandlin) األسعار والمنتجات لى تخمينع
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بـــسبب االخـــتالف فـــي قـــدرتهم علـــى تـــذكر الـــسعر  حيـــث فـــروق بـــين المتـــسوقين مـــن  

لـشهادات الجامعيـة   ملـة ا  هـم ح  السعروا ممن تذكر%٩٠جد أن المستوى التعليمي، إذ و   

 . من المستويات التعليمية األخرى تذكرهيمشترأي فيما لم يستطع ، العليا

 :التحليل الديمغرافي لمصادر التعلم التسويقي.١
 مــن الــذكور ينظــروا إلــى المؤســسات الحكوميــة ووســائل    %٧١٫٤ و%٦٧٫٢وجــد أن 

 جمعيــة حمايــة   مــن اإلنــاث تعتبــر  %٥٠اإلعــالم كمــصادر للــتعلم علــى الترتيــب، مقابــل      

 مـن الـذكور لـديهم       %٢١كـانوا مـن اإلنـاث، كمـا وجـد أن            . المستهلك مصدراً لهـذا الـتعلم     

إن بــروز الجــنس .  مــن اإلنــاث%٢٠٫٩مــستوى مرتفــع مــن الــتعلم التــسويقي مقارنــاً بنحــو    

كعنصر غير دال من الناحيـة اإلحـصائية علـى مـستوى الـتعلم التـسويقي ، يعنـي أن مـصادر              

 إلى المستهلك في السعودية بنوع من العمومية، وال تنظر إلى خصوصيته     المعلومات تنظر 

فمـثالً  . وإلى األدوار الشرائية التي يمكـن أن يقـوم بهـا بـشكل مختلـف عـن الجـنس اآلخـر                    

نجد أن الـذكر فـي الـسعودية يمـارس دور المـشتري فـي أغلـب األحيـان، بينمـا األنثـى تمثـل                        

ة إذا كانت متزوجة ، وقـد بينـت الدراسـات أن المـرأة              دور المؤثر أو المبادر في الشراء خاص      

 مــن القــرارات الــشرائية فــي المنــزل ، وعليــه يجــب تــوفير نوعيــة مــن  %٨٥تــدخل فــي نحــو 

 . المعلومات تختلف وتراعي متطلبات كل جنس على حدة

 مـــن حملـــة الثانويـــة يـــنخفض لـــديهم مـــستوى الـــتعلم التـــسويقي،  %٦٦٫٦ووجـــد أن 

ذلك .  من حملة البكالوريوس والدراسات العليا على الترتيب       %٣١٫٢ و %٣٢٫٦مقارناً بنحو   

يعنــي بوضــوح تــأثير التعلــيم علــى درجــة الــتعلم التــسويقي وقــد تــم اإلشــارة ســابقاً لهــذه      

كما وجد أن الفئة األكثـر تعلمـاً مـن الناحيـة التـسويقية تعتمـد علـى المؤسـسات                    . الفروق

سويقي لتلك المؤسسات ال يتجـاوز المفهـوم        الحكومية المختصة، مع العلم بأن الدور الت      

أمـــا الفئـــات األكثـــر تعلمـــاً فتـــستخدم وســـائل اإلعـــالم . الرقـــابي والتـــشريعي فـــي الـــسوق
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 %٥٣٫٣ و%٥٢٫٢لتعزيــز هــذا الــتعلم فــي نحــو ) التلفزيــون والــصحف والمجــالت واإلنترنــت(

 . من حملة البكالوريوس والدراسات العليا على الترتيب

ر غيــر المناســب يـــؤثر بالــضرورة علــى تكــوين مفهــوم الـــتعلم       إن اســتخدام المــصد  

تعتمـد علـى جمعيـة    ) الثانويـة ( مـن الفئـة األقـل تعليمـاً        %٢٥التسويقي، والملفـت للنظـر أن       

حمايــة المــستهلك، بينمــا بزيــادة المــستوى التعليمــي يقــل االعتمــاد علــى هــذه الوســيلة           

والجـدير  . عليا علـى الترتيـب   من حملة البكالوريوس والدراسات ال   %٨٫٧ و %١٦٫٣بحسب  

بـــذكره أن المؤســـسات األكاديميـــة بمـــا تـــشمله مـــن أعـــضاء هيئـــة التـــدريس،والمقررات  

 مــــن اهتمــــام حملــــة   %٤٫٣الجامعيــــة، ومراكــــز األبحــــاث فيهــــا، حــــصلت فقــــط علــــى       

ــو   ــاً بنحـ ــالوريوس مقارنـ ــا %٣٫٣البكـ ــات العليـ ــة الدراسـ ــد أن  .  لحملـ ــا وجـ ــن %٣٥٫١كمـ  مـ

 ألف ريال يعتمدوا على المؤسـسات الحكوميـة، مقارنـاً           ١٥ فوق   أصحاب الدخل المرتفع ما   

 آالف ريال والتـي تـستخدم وسـائل اإلعـالم المختلفـة،             ١٠ للفئة التي تقل عن      %٥٢٫٧بنحو  

 مـــن المـــستهلكين أن الفئـــة الدخليـــة األخيـــرة هـــي األقـــل تعلمـــاً فـــي %٤٤٫٦وينظـــر نحـــو 

  . الجانب التسويقي

ة داللـــة مهمـــة فـــي تكـــوين الـــتعلم التـــسويقي، إذ وجـــد أخيـــراً، تبـــين أن للفئـــة العمريـــ

 ســنة ، لــديهم مــستوى مــنخفض مــن الــتعلم ٤٠ – ٢٠ ممــن أعمــارهم تقــع مــا بــين %٣٧٫٢

 %٤٩٫٧كمــا تبــين بــأن .  ســنة٤٠ لمــن تزيــد أعمــارهم عــن %٢٦٫١التـسويقي، مقارنــاً بنحــو  

 %٥٧٫١خدم  سـنة اسـتخدموا االنترنـت وتطبيقاتـه، فيمـا يـست            ٤٠ممن تقل أعمارهم عـن      

 .     سنة التلفزيون التجاري٤٠من المستهلكين لما فوق 

 : التحليل الديمغرافي لحماية المستهلك.٢
 من الذكور لديهم مستوى أكثـر مـن المرتفـع فـي مجـال حمايـة                 %٧٥٫٧لقد ظهر أن    

من اإلناث لديهم هذا المستوى ، وقد يعـود الـسبب فـي        %٦١٫٤المستهلك، بينما وجد نحو   

كما وجـد  . ختالف األدوار التي يلعبها المستهلك الذكر في السوق مقارناً باألنثىذلك إلى ا 
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ــيمتممــن يزيــد   %٥١٫٦أن   البكــالوريوس لــديهم مــستوى مرتفــع مــن الحمايــة       عــنهمعل

ــاً بنحــو   بــشكل أكثــر تفــصيل فــإن مــستويات الحمايــة    . بــين حملــة الثانويــة  %٤١٫٧مقارن

 لحملـــــة الماجـــــستير %٤٤و %٥٢٫٢و %٦٧٫٥المرتفعـــــة جـــــاءت علـــــى الترتيـــــب بنحـــــو 

وعمومــاً كلمــا كــان المــستوى التعليمــي أعلــى فــإن مــستوى     . والبكــالوريوس والــدكتوراه 

 .الحماية الذي يتمتع به المستهلك سيكون مرتفعاً

إن زيــادة الــدخل لــم تكــن عامــل دال مــن الناحيــة اإلحــصائية فــي التــأثير علــى مــستوى  

 آالف ريـال لديـه مهـارات       ٥من يقل دخلهـم عـن        م %٥٧٫٥حماية المستهلك، إذ تبين بأن      

 لبقيـة الفئـات التـي تزيـد     %٤٨٫٣تسويقية أدت إلى زيـادة مـستوى الحمايـة لـه، مقارنـاً بنحـو           

 ممـن تزيـد دخـولهم    %٤٧٫٧وبـشكل عـام يقـل مـستوى الحمايـة لنحـو       .  آالف ريال  ٥عن  

 . آالف ريال ١٠عن 

الـذي يقـل عـن    (أو المراهـق  )  عاما٦٠ًما فوق ( أخيراً ، وجد أن المستهلك كبير السن  

وقد وجـد   . كالهما يتمتع بقدر أقل من الحماية مقارناً بالفئات االجتماعية األخرى         ) عاما ٢٠

 سنة ، تتمتع بالمـستوى األعلـى مـن الحمايـة ،      ٦٠ – ٥٠من الفئة التي تقع ما بين        %٦٣٫٢أن  

بالعموم فـإن تقـدم عمـر       . %٥٥٫٤ سنة بنسبة    ٣٠ أقل من    –٢٠تالها الفئة التي تقع ما بين       

المستهلك يزيد من التعلم لديه ، ممـا يزيـد مـن مـستوى حمايتـه ، وللتأكيـد علـى ذلـك فقـد                  

 سنة لـديهم أقـل مـستوى مـن الحمايـة ، مقارنـاً       ٢٠ من المراهقين ألقل من %٥١٫٤وجد أن   

 . سنة ٢٠بمن تزيد أعمارهم عن 

 

@      @      @ 
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 : التوصيات 
 السابقة، وما حصلت عليه الدراسة من مالحظات واقتراحات وفرتها في ضوء النتائج

 :الدراسة، فإننا نوصي بما يلي

ضــــرورة قيــــام وســــائل األعــــالم بإعــــداد وتقــــديم األخبــــار والبــــرامج المتعلقــــة          .١

بالمستهلك بأسلوب مبتكـر ، ويـتم ذلـك باسـتغالل وسـائل التواصـل االجتمـاعي                 

 متخصــــصة لتــــدريب المــــستهلكين فــــي هــــذا الجانــــب، فــــضالً عــــن تــــوفير بــــرامج 

والجماعــات المرجعيــة مــن األفــراد و المؤســسات علــى موضــوع اإلعــالم الموجــه     

 .للمستهلك 

التأكيد على أهمية الزيـارات الميدانيـة الجامعيـة والمدرسـية للمتـاجر الكبيـرة فـي                  .٢

السعودية ، وكذلك للمؤسـسات المهتمـة بالمـستهلك ، لمـا لـذلك مـن دور مهـم                   

يــة التعلـيم التــسويقي القائمـة علــى التجربـة والمالحظــة بعيـداً علــى     فـي تعزيـز عمل  

 . المادة النظرية التي توفرها المقررات والكتب المرجعية المتخصصة

وجـــوب تعزيـــز المفهـــوم الرقـــابي لـــوزارة الـــصناعة والتجـــارة ولفـــروع األمانـــات          .٣

ريعي لــذلك نقتــرح بــضرورة تعزيــز الــدور التــش  . والبلــديات المنتــشرة فــي المملكــة 

وزيـادة الـصالحيات الممنوحـة لهـا، بــشكل يفـوق فـرض الغرامـة الماليـة واإليقــاف         

المؤقت عن العمل، إلى سحب الترخيص وحرمانه من العمـل التجـاري، والتـشهير          

بــه فــي القائمــة الــسوداء للتجــار، لمــن يثبــت تورطــه فــي الغــش واالحتيــال واإلضــرار    

 . بمصالح المستهلكين بشكل كبير ومستمر

ل الدور التشريعي والرقابي لجمعية حماية المستهلك ، بحيـث يـتم إشـراك           تفعي .٤

الجمعية في حمالت التفتيش التي تقوم بها البلـديات والـوزارات المختـصة، إضـافة             

إلى تعزيز دورها التوعـوي بتقـديم المزيـد مـن التـسهيالت التـي تمكنهـا مـن إنـشاء                     
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ــة  ــون(إذاعـ ــستهلك، ونـــشر ال   ) تلفزيـ ــشؤون المـ ــشرات التثقيفيـــة  متخصـــصة بـ نـ

 .بحقوق المستهلك في جميع المتاجر واألسواق على اختالف أنواعها 

العمل على إنشاء محكمة مستقلة تتبع للجهات القانونية فـي المملكـة، تخـتص               .٥

 بفض المنازعات التجاريـة الكبيـرة التـي تقـع بـين التـاجر والمـستهلك، وتقلـل مـن                

ــة  ــراءات اإلداريـ ــول اإلجـ ــرعة ، وتحقـــق طـ ــا،   البـــت سـ ــازع عليهـ ــضايا المتنـ ــي القـ فـ

 في مختلف الوسـائل اإلعالميـة، وإدراج التعـامالت          واإلعالن عن ذلك بصورة فاعلة    

 .اإللكترونية التي تتم بين المستهلك والتاجر االفتراضي ضمن اختصاصاتها أيضاً

بالنسبة للجامعات هنـاك دور توعـوي وتثقيفـي مهـم جـداً، بحيـث ال يقتـصر دورهـا                .٦

ات النظريـــة فقـــط، وإنمـــا يجـــب التنـــسيق مـــع الجهـــات الداعمـــة   تـــدريس المقـــرر

لحقــوق المــستهلك فــي المملكــة، حــول كيفيــة توصــيف المقــررات التــي تتعلــق        

بحماية المستهلك، وتشجيع إقامة الندوات والبـرامج التثقيفيـة داخـل الجامعـات             

 .  والمدارس الثانوية

 :آفاق بحث مستقبلية
ينطوي عليها موضوع الدراسـة والنتـائج التـي توصـلت        من منطلق األهمية الكبيرة التي      

لها، لذلك من المفيد جداً تطبيق هذه الدراسة على قطاعات منفردة، لمعرفة الممارسات             

ــا مثـــــل   الـــــسيارات ومـــــستلزماتها،العطور : الـــــسلبية التـــــي تـــــتم فـــــي كـــــل قطـــــاع منهـــ

كمــــا . ومستحــــضرات التجميــــل،المواد الغذائية،المستــــشفيات والمــــستوصفات الطبيــــة

نتطلع مـن البـاحثين القيـام بالمزيـد مـن الدراسـات حـول كيفيـة تعزيـز دور الجامعـات فـي                        

 .    حماية المستهلك عبر أقسام التسويق األكاديمية المنتشرة فيها
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Existing Sources of Information and Their Impact on ConsumerProtection in 

Saudi Arabia “The MediatingRole of Marketing Learning" 

Dr. Iyaad AbdulfattaaH Al-Nsoor – 
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Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia 

Abstract: 

The study aims at determining the impact of the existing sources of 

information on consumer protection in Saudi Arabia. It also aims at determining 

the statistical differences in the marketing learning concept and consumer 

protection level in Saudi Arabia according to information sources and 

demographical factors.  

To achieve the objectives of this study, an exploratory sample of 58 

individuals is chosen. The study population consists of all Saudi and residents 

consumers, 5.8 million peopleaccording to the 2014 census,in the city of Riyadh. 

Simple random sampling is used to collect the study data, 386 individuals are 

selected.

The study concludes that there is an important statistical impact of 

information sources on the formation of marketing learning. There is a statistical 

impact of marketing learning on consumer protection level in Saudi Arabia. The 

study finds that there are no statistical differences in marketing learning concept 

and in consumer protection level in relation to the difference in existing sources 

of information, but found these differences in both of them according to the 

difference in academic level in favor of M.A holders. Finally, the study suggests 

some recommendations to enhance marketing learning and combat

commercial fraud practices in Saudi Arabia.    

Key Words: Information Sources, Marketing Literacy, Consumer Protection, 

Saudi Arabia. 
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 رق التدريس المقابلة لهاأثر أساليب التعّلم الدماغي وط 

 طرق البحث التربوي لطالب الماجستيرعلى إدراك مفاهيم مقرر 

 
 أحمد محمد عوض الغرايبة. د

 كلية التربية - قسم علم النفس
 جامعة الملك سعود

 
 

 :ملخص الدراسة
هــدفت هــذه الدراســة إلــى البحــث فــي أثــر أســاليب الــتعلّم الــدماغي وطــرق التــدريس المقابلــة لهــا علــى     

ولتحقيـق أهـداف     .طـرق البحـث التربـوي لطـالب الماجـستير فـي جامعـة الملـك سـعود                 إدراك مفاهيم مقرر    

ــدماغي  :أداتــي الدراســة الدراســة تــم اســتخدام    ــتعلم ال  وللتأكــد مــن مالئمــة   .مفــاهيمالدراك وإ ، أســاليب ال

 طالباً) ٦٠(راسة من   تكونت عيّنة الد  .  لخصائص السمة المقاسة تم إجراء معامالت الصدق والثبات        األداتين

) ١٥( يدرسون مقرر طرق البحث التربوي، توزعوا على أربع مجموعات تجريبية بواقع           في مرحلة الماجستير  

 لمفـاهيم مقـرر طـرق البحـث      الماجـستير  إدراك طـالب  أن  أشـارت نتـائج الدراسـة       . طالبا للمجموعة الواحدة  

)  اإلجرائــيB (؛ العمــل اليــدويطريقــةالتربــوي وفقــاً لطــرق التــدريس قــد كــان لــصالح الطــالب الــذين يفــضلون    

 البعديــة لمجــاالت بالمقارانــاتمــا النتــائج المتعلقــة  أ؛  فــي تدريــسهم)الخــارجي A(وطريقــة العــرض المباشــر 

تربـوي وفقـاً لطـرق التـدريس فقـد جـاءت علـى النحـو           لمفاهيم مقرر طرق البحـث ال       الماجستير إدراك طالب 

 الطـالب  فإن الفرق الجوهري قـد كـان علـى الترتيـب لـصالح              ؛بالنسبة لمجال االتجاه نحو التعلم النشط     : األتي

 A(العــرض المباشــر ةقــي الــذين يفــضلون طرالطــالبثــم )  اإلجرائــيB(العمــل اليــدوي ةقــيالــذين يفــضلون طر

فـإن  ) تطبيق المعرفـة ومهارات الالبحث عن المعلومات، تقويم   (سبة لمجالي   وبالنفي تدريسهم،   ) الخارجي

 الطـالب ثـم   ،)اإلجرائي B(العمل اليدوي طريقة الذين يفضلون  الطالب :الفرق الجوهري قد كان على الترتيب     

  . في تدريسهم) الخارجيA(العرض المباشر طريقةالذين يفضلون 

 .اغي؛ طرق التدريس؛ طرق بحث تربويأسلوب التعلم الدم: الكلمات المفتاحية

 .دعم هذا البحث من مركز التميز في التعلّم والتعليم، جامعة الملك سعود@ 
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 :المقدمة
تعــد عمليــة الــتعلّم والتعلــيم، بمــا تتناولــه مــن معــارف نظريــة ومهــارات عمليــة محــط    

 فقــد تــداخلت مــصطلحات جديــدة فــي    ، ولطبيعــة العــصر الــذي نعيــشة  ،اهتمــام التربــويين 

ــال، والــتعلّم المبنــي    عمليــة التعلــيم والــتعلّم، مثــل تقنيــات التعلــيم، والــتعلّم المعرفــي الفعّ

قيــق هــذا التقــدّم والتكيّــف فــي التعلــيم والــتعلّم، ال بــد مــن تجديــد فهــم   ولتح. علــى الــدماغ

العمليــة التعليميــة والتعلّميــة؛ مــن أجــل مــساعدة الطلبــة علــى الــتعلّم والنمــو الــشامل فــي   

ــة واإلنفعاليــة واإلجتماعيــة     ــاة المعرفيــة والمهاري ولألســتاذ الجــامعي  . جميــع منــاحي الحي

ة الــتعلّم والتعلــيم بــالتعرف علــى مــواطن الــضعف   اليــوم الــدور األســاس فــي توجيــه عمليــ  

والقوة لدى طلبته، وتشخيص صعوبة التكيف لـديهم وبـذل الجهـد فـي التخفيـف مـن هـذه                    

 .  على التكيف أثناء التعلّمهالصعوبات، لذا فهو يقوم بدور الخبير في مساعدة طلبت

ي أنهّـا تـشكّل    لـدى اإلنـسان، أ    الـتعلّم تـشكل عمليـة     ومن هنا، فإن المعارف هي التي       

الطريقة التي يستخدمها اإلنسان فـي مواجهـة المواقـف والمثيـرات، ومـن ثَـمَّ أصـبح يميـل               

فأسـلوب الـتعلم    . إلى تكرار استخدامها حتى أصبحت سـلوكا دائمـا لديـه وأسـلوبا للـتعلم              

هو الطريقة التي يـنظّم بهـا المـتعلم المعلومـات ويعالجهـا ويتمثلهـا السـتيعاب مـا يعـرض                  

فهو طريقة التعلّم التي قد تكون مرتبطة بشكل أو بـآخر بأحـد       .  خبرات تعليمية  عليه من 

ــدماغ   فــاألفراد ). ٢٠١٤ ,Nasab& Hesabi(أو النــصفين معــا  ) األيمــن أو األيــسر (نــصفي ال

يميلون إلى االعتماد على أحد جانبي الدماغ أكثر من اآلخـر أثنـاء معالجـة المعلومـات، وهـو                   

إن سيطرة أحد جانبي الدماغ لدى األفـراد يمكـن          ). السائد(مسيطر  ما يشار إليه بالجانب ال    

 &Ramanathan, Kennedy)أن يُعبَّر عنه باألسلوب الذي يتبناه الفرد في عمليـة الـتعلّم   

Marsolek, ٢٠١٤) . 

 يُالحــظ اهتمــام المــربين علــى اخــتالف مــستوياتهم التعليميــة، ســواء فــي         ،مــن هنــا 

انويـــة، أو حتـــى فـــي المـــستوى الجـــامعي، بهـــذه الظـــاهرة  المـــدارس األساســـية منهـــا أم الث
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المهمة في عملية التعلم عن طريـق دراسـة االرتبـاط بـين أسـاليب الـتعلم والوظـائف التـي                     

من خالل   يمكننا أن نتعلم   نحن كبشر    ).١٩٩٥كامل والصافي،   (يقوم بها النصفان للدماغ     

 ومخططـات معرفيـة     ىة وبنـ  نتـاج تعـديالت معرفيـ     يـضا مختلفـة؛ إل    أمختلفة وبوسائل    طرق

جديدة من خالل التفاعل المتبادل، إننا عندما نخطـط للعمليـة التعليميـة فإننـا نـساهم فـي                   

االجــراءات العلميــة التــي   " طــرق البحــث "تمثــل حيــث نقــل المعلومــات والتــدريب عليهــا؛    

وممـا    (١٩٩٣ ,De Bartolomeis). تنطـوي عليهـا العمليـات المعرفيـة والتـي تنـتج الـتعلم       

تطلبه جودة التعليم التي تنادي بها الهيئات العالمية والوطنية أن كل متعلّم له الحـق فـي                 ت

، )١٩٩٩ ,NCATE(فضل، وأن يتعلّم وفقا للطريقـة التـي يـستطيع أن يـتعلّم بهـا      األتعليم ال

فالطريقة التي يتعلم بهـا الفـرد تعكـس اسـتقباله أو تحليلـه للمعلومـات وكيفيـة معالجتـه                 

، كما أنها تحدد تفضيالت األفراد في (١٩٩٢ ,Farrel) ي تعترض سير تقدمه للمشكالت الت

 ).٢٠٠٠ ,Honey & Mumford(التعلم 

 :مشكلة الدراسة
رواجـاً فـي التعلـيم العـالي بـصفة          األكثـر    ق التـدريس  ائطر احدة من وتشكل المحاضر 

ذ الطـــالب ولألســـتاعـــدد كبيـــر مـــن ل وفعالـــة لتقـــديم محتـــوى وســـيلة مريحـــةفهـــي . عامـــة

هـي   التعليمـي  مـع هـذا الـنهج    مشكلة كبيرة ولكن، سيطرة تامة على المحاضرة    الجامعي

تهمـل  لكون هـذه الطريقـة       متلقون سلبيون للمعلومات  في ضوء هذه الطريقة،      الطالب أن

 عنـدما يـشاركون    أكثـر   يـتعلم الطـالب     حيـث  الـتعلّم،  الطالب، فاالستماع ال يعني    إشراك

 مأاالسـتعراض،   أم  الممارسـة   أم   من خالل المناقـشة     ذلك سواء كان  التعلّم، في عملية 

 .(١٩٩٧ ,Grunert) التطبيق

ــى صــعيدي علــم  نتيجــة للبحــوث والدراســات التــي تمــت     و   التربيــة وعلــم الــنفس،   عل

عضاء هيئة التدريس في توصـيل األفكـار والمعلومـات للطلبـة،          أوللمشكالت التي واجهت    

ــ    وشـــكاوي   مـــن قلـــة  رر طـــرق البحـــث التربـــوي  طلبـــة الماجـــستير ممكـــن يدرســـون مقـ
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إندماجهم في حصة الدرس، وضعف استيعابهم للمعلومات الواردة فيه، لكـل ذلـك وجـد         

أن أســاليب الــتعلّم فــي التــدريس وحــدها ال تكفــي لتحقيــق ذلــك النجــاح المنــشود، إن لــم     

ــم الطلبــة    . نفــسهم، الــذين يــشكلون بــؤرة عمليــة التعلــيم والــتعلّم   أتــرتبط بأســلوب تعلّ

  المتبعة في تدريس مقرر طـرق البحـث التربـوي          لك يمكن أن نتنبأ بأن طريقة التدريس      ولذ

ال تتناســب مــع رغبــات وحاجــات الطلبــة الــذين نعلمهــم، لــذلك فقــد يكــون عــدم تناســق     

وتكامل طرق التدريس التي يستخدمها عضو هيئة التدريس مع أسلوب تعلّـم طلبتـه هـي                

  . المتضمنة في مقرر طرق البحث التربوياتالسبب في ضعف إدراك المتعلمين للمعلوم

ــتعلّم       ــتعلّم عمليــة داخليــة تقــاس بداللــة النتاجــات الــسلوكية، وأســلوب ال ولكــون ال

يخدم كمتغير وسيط لتوضيح االختالفات بين الطالب في تعلّمهم في السياق التدريـسي             

لـى معالجـة    نفسه، حيث أن هذه االختالفـات تـؤثر علـى تفـضيالتهم التعلّميـة، وقـدرتهم ع                

ــات،  ــهالمعلومـ ــدما تفحـــص تعلّـــم     فاءنـ ــذه االختالفـــات عنـ ــار هـ ــذ بعـــين االعتبـ  يجـــب األخـ

أن أسـلوب الـتعلّم   ) (٢٠٠٢ ,Herrmannوقـد ذكـر هيرمـان   . المتعلّمـين فـي سـياقات معينـة    

يعزز ويدعم إجراءات محدّدة تزيد من مستوى القدرة وتبعد عمّا يضعف هـذه القـدرة مـن                 

 .إجراءات

م المقابلـة لطـرق    سـاليب الـتعلّ   أثـر   أ جاءت هذه الدراسة بهدف إستقـصاء           لهذا كله 

طــالب الماجــستير ممــن يدرســون مقــرر طــرق   التــدريس، وأســاليب الــتعلم المفــضلة لــدى   

ثـر التفاعـل والتطـابق      أ ومعرفـة    ) Herrmann (١٩٨٩ حسب تـصنيف هيرمـان       بحث تربوي   

ــادة معرفــة الطــالب وفهمهــم لمقــرر       .  المــستهدفلبحــث التربــوي طــرق ابينهمــا علــى زي

 : تيويمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال اآل

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائيّة عنــد مــستوى  : "ســؤال الدراســة الــذي نــصَّ علــى

بـــين متوســـطات تعلـــم طـــالب الماجـــستير فـــي جامعـــة الملـــك ســـعود     ) ٠٫٠٥=α(الداللـــة 

المـستندة الـى أسـاليب الـتعلم     لمفاهيم مقرر طرق البحث التربـوي تعـزى لطـرق التـدريس          
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 الخــارجي؛ طريقــة العمــل اليــدوي    Aالمقابلــة ألســلوب الــتعلم   العــرض المباشــر  طريقــة (

  C اإلجرائـي؛ طريقـة الـتعلم التعـاوني المقابلـة ألسـلوب الـتعلّم       Bالمقابلة ألسلوب التعلّم 

 .؟) الداخليDالتفاعلي؛ طريقة العرض العملي المقابلة ألسلوب التعلّم 

بـين  ) ٠٫٠٥=α(توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائيّة عنـد مـستوى الداللـة                :  الدراسـة  فرضية

متوسطات تعلم طالب الماجستير في جامعة الملك سعود لمفاهيم مقرر طـرق البحـث              

العــرض المباشــر  طريقــة (التربــوي تعــزى لطــرق التــدريس المــستندة الــى أســاليب الــتعلم     

 Bلعمــل اليــدوي المقابلــة ألســلوب الــتعلّم   الخــارجي؛ طريقــة اAالمقابلــة ألســلوب الــتعلم 

 التفــاعلي؛ طريقــة العــرض  Cاإلجرائــي؛ طريقــة الــتعلم التعــاوني المقابلــة ألســلوب الــتعلّم

 ). الداخليDالعملي المقابلة ألسلوب التعلّم 

ــة الدراســة  لــى إهــداف التــي تــسعى  تكمــن أهميــة هــذه الدراســة مــن خــالل األ    :أهمي

شياء المهمة في العملية التعليميـة       الطالب هي من األ    ن معرفة خصائص  إتحقيقها، حيث   

التعلّمية التي يجب أن يدركها المدرس ويراعيها أثناء التـدريس مـن أجـل تلبيـة الحاجـات               

إن مــساعدة طلبتنــا علــى الــتعلم للمــستويات  . المعرفيــة والمهاريــة والعاطفيــة لــدى طالبــه 

نفجـار المعرفـي، ويرفـع مـن مـستوى          المعرفية العليا، يسّهل على الطالب مواجهـة هـذا اال         

دراكهم، وينبغي أن يكون هذا من األولويـات التـي يـسعى التعلـيم الجـامعي إلـى تحقيقـه،                    إ

وتعد الدراسة الحالية إضافة في هذا المجـال، إذا أنهـا تقـدم لنـا الفهـم لألسـاليب التعليميـة            

تفاعـل والتطـابق    المفضلة لـدى الطلبـة وطـرق التـدريس المناسـبة لهـذه األسـاليب ومـدى ال                 

.  بينهما وأثر ذلك كله على فهـم وإدراك الطـالب لموضـوعات مقـرر طـرق البحـث التربـوي                    

عضاء هيئة التدريس ومـصممي     أومن المتوقع أن تساهم نتائج هذه الدراسة في مساعدة          

 .   التعليم في تطوير طرق تدريسية أكثر كفاءة مبنية على األساليب التعليمية للطالب

لجانــب اإلبــداعي فــي هــذه الدراســة لكــون نظريــة الــدماغ الكلــي لهيرمــان كمــا يتــضح ا

أكثــر نظاميــة وشــمولية مــن نمــاذج الــتعلّم األخــرى، وتهــتم بــالتطور والنمــو للمتعلّمــين أو      
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م ليست سمات شخصية ثابته لكنها أساليب سـلوكية         المتدربين، وترى أن أساليب التعلّ    

ي واإلبتكاري في مدى مساعدة النظرية على فهم       قابلة للتعلم هذا ويتمثل الجانب اإلبداع     

المتعلّم لذاته من خالل معرفته لنقاط القوة في تعلّمه فيستثمرها ونقاط الضعف فيتـدرب   

كمـا تـساعد علـى فهـم اآلخـرين وتحـسين فاعليـة عمـل الفريـق وزيـادة                    . عليها ويطورهـا  

ر واسـتعمال القـدرات     مالءمة العمل لقدرات الشخص وإثـارة القـدرات اإلبداعيـة واإلبتكـا           

 .العقلية بأفضل ما يمكن

 طــرق التــدريس المــستندة إلــى الــدماغ؛ اســتراتيجيات تلبــي جميــع احتياجـــات         تعــد  

 يـدوي، لـذا هـي       م تعـاوني أ   م عملـي أ   مالطالب التعلّمية سواء كان الطالب ذو طابع نمطي أ        

الســتراتيجية فــي إن نجــاح مثــل هــذا ا. تراعــي الكيفيــة التــي يرغــب المــتعلّم أن يــتعلّم بهــا  

ضــعف منهجيــتهم البحثيــة نظــرا لتعثــرهم فــي فهــم    "تجــاوز عقبــة الطــالب المتمثلــة فــي   

دراكهـم لمحتويـات المقـرر    إيـسهم فـي رفـع مـستوى         " متطلبات مقرر طرق بحـث تربـوي      

وخلــق بــاحثين مميــزين لــيس علــى الــصعيد الدراســي فقــط، وإنّمــا علــى صــعيد مؤســسات    

كمــا ستــساعد الطــالب . ى تطــوير ومواكبــة التقــدم العلمــيالدولــة المتنوعــة التــي تحتــاج إلــ

 العامـة؛ بمـا فـي ذلــك    المتعلقـة بالـسياسة   البحـوث التجريبيـة   أو إدارة تـصميم وتنفيـذ  علـى  

 تجريبيــة أرضــية بنــاءختــصار؛ ا، بفــي هــذه الحالــة هــو العملــي التحــدي إن البحــوث التطبيقيــة؛

 .ة الجوهريةالقضايا البحثية والمنهجي مع الطالب نخراط إتسهل

فــروق بــين متوســطات تعلــم طــالب الماجــستير فــي   التعــرف إلــى ال :هــدف الدراســة

 لطــرق فيمــا إذا كانــت تعــزى جامعــة الملــك ســعود لمفــاهيم مقــرر طــرق البحــث التربــوي   

المقابلـة ألسـلوب الـتعلم      العرض المباشـر    طريقة  (لى أساليب التعلم    إالتدريس المستندة   

A وي المقابلــة ألســلوب الــتعلّم   الخــارجي؛ طريقــة العمــل اليــدB  اإلجرائــي؛ طريقــة الــتعلم 

 التفـاعلي؛ طريقـة العـرض العملـي المقابلـة ألسـلوب        Cالتعـاوني المقابلـة ألسـلوب الـتعلّم    

 ). الداخليDالتعلّم 
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 : منهج الدراسة وإجراءاته
 تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع شــعب طــالب الماجــستير    :مجتمــع الدراســة

األول مــن العــام ســون مقــرر طــرق بحــث تربــوي فــي الفــصل الدراســي  الــذين يدر) الــذكور(

طالبـــا فـــي كـــل شـــعبة ) ١٥(هــــ؛ إذ بلـــغ عـــدد الـــشعب ســـتة بمعـــدل ١٤٣٥/١٤٣٦الدراســـي 

 . دراسية

 من الشعب التـي تـدرس مـساق طـرق            دراسية تم اختيار أربع شعب    :أفراد الدراسة 

الملــك ســعود، حيــث تــم   البحــث التربــوي لطــالب الماجــستير بكليــة التربيــة فــي جامعــة      

 األول مـن العـام الدراسـي        تطبيق اختبار أسلوب التعلم الدماغي في بداية الفصل الدراسي        

، بهدف تشخيص أسلوب التعلم الدماغي السائد لدى كل طالب من طالب            هـ١٤٣٥/١٤٣٦

الشعب األربع، وفي ضوء نتائجهم على اختبار أسلوب التعلم الدماغي تمت عملية توزيـع              

 الـذين  بلـشعب األربـع علـى الـشعب األربـع مـن جديـد؛ بهـدف تـأمين وجـود الطـال                    ا بلطال

يستخدمون أسلوب التعلم الدماغي الواحد فـي شـعبة واحـدة فقـط دون الـسماح بوجـود                  

طالب ممن يستخدمون أساليب تعلم دماغي أخرى فـي الـشعبة الواحـدة، وقـد تمـت هـذه                   

ريــسية ممــن يدرســون الــشعب األخــرى، العمليــة بالتنــسيق مــع الــزمالء أعــضاء الهيئــة التد

يبــين توزيــع الطــالب قبــل وبعــد تطبيــق أســلوب الــتعلم الــدماغي الــذي طبــق       ) ١(والجــدول 

 Aالعرض المباشر التي تتوافـق مـع ربـع الـدماغ          [عليهم قبل البدء بتطبيق طرق التدريس       

وني التــي ، الــتعلم التعــا  اإلجرائــيB، العمــل اليــدوي التــي تتوافــق مــع ربــع الــدماغ     الخــارجي

)  الـداخلي  D، العرض العملي التي تتوافق مـع ربـع الـدماغ             التفاعلي Cتتوافق مع ربع الدماغ     

، ةالمتبناة في هذه الدراسة بما يتناسب مع أرباع الدماغ السائدة لدى طالب الشعب األربع           

وال يفوت الباحث أنه قد تمت إعادة ترتيب طـالب الـشعب األربـع بعـد انتهـاء مـدة التجربـة          

 .لى سابق عهدهاإ
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  حسب أسلوب التعلم الدماغيباعداد الطال): ١(الجدول 
 م الدماغي التعلّأسلوب

 الشعبة
  الشعبةبعدد طال

 A B C D قبل تطبيق االختبار

 ٣ ٤ ٤ ٤ ١٥ أ

 ٤ ٤ ٣ ٤ ١٥ ب

 ٥ ٣ ٤ ٣ ١٥ ج

 ٣ ٤ ٤ ٤ ١٥ د

 ١٥ ١٥ ١٥ ١٥  طرق البحث التربوي بعد االختباربعدد طال

  الدراسة أدوات
 وهـو اختبـار مبنـي علـى اختبـار هيرمـان للـسيادة         : اختبار أسلوب الـتعلم الـدماغي     :أوالً

وقـد عـدِّل    .  فقرة قائمة على نظرية الدماغ الكلـي       ١٢٠، والذي يتكون من     HBDI""الدماغية  

 فقرة تصف سلـسلة مـن    ٦٠باللغة الصينية ،ليتكون من     " She"االختبار وطوّر من قبل شي      

ــدماغ        النــشاطات  ــة فــي تعلّمهــم، مقــسّمة علــى ال التعلّميــة التــي يمكــن أن يفــضلها الطلب

 ;٢٠٠٥ ,She) فقــرة، ويقــسم االختبــار كمــا ورد فــي شــي  ١٥بأجزائــه األربعــة، لكــل ربــع 

Herrmann,الى أربعة أساليب هي    (١٩٩٥:) Q_A :             أسـلوب  الـتعلّم الـذي يفـضله طلبـة ربـع

 Bســلوب الــتعلّم الــذي يفــضله طلبــة ربــع الــدماغ   أ: Q_B؛ "الجــز األيــسر العلــوي  "Aالــدماغ 

أسلوب  الـتعلّم والتفكيـر الـذي يمكـن أن يفـضله طلبـة ربـع        Q_C :؛ "الجز األيسر السفلي"

 Dأســلوب  الــتعلّم الــذي يفــضله طلبــة ربــع الــدماغ  :Q_D؛ "الجــز األيمــن الــسفلي "Cالــدماغ 

دراسة، فهي مطورة ومعدلـة مـن       أمّا األداة التي استخدمت في هذه ال      ؛  "الجز األيمن العلوي  "

 .)٢٠٠٨نوافلة، (، وتمّ تطويرها ونقلها الى العربية من قبل Sheأداة شي 

فـي هـذه الدراسـة،    المقيـاس  تمّ التحقق من الصدق المنطقي لمحتوى  :صدق المحتوى 

حيـث طلـب    .  محكما، من أعضاء هيئـة التـدريس       ١٥بصورته النهائية على    المقياس  بعرض  

 للفقــرات ومــدى التركييــة  المعرفيــةعــة االختبــار مــن حيــث الــصياغةمــن المحكمــين مراج

وضــوحها، ومــدى مالءمــة وانتمــاء الفقــرات لقيــاس الهــدف الــذي وضــعت مــن أجلــه، ومــدى     
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مالئمة محتوى االختبار للبيئة العربية، وكذلك للفئـة العمريـة المـستهدفة، كمـا طلـب مـن          

ــة مالحظــات أخــرى يــ   رون ضــرورة إجرائهــا علــى فقــرات  المحكمــين اقتــراح تعــديالت أو أيّ

وقــد تــمّ األخــذ بمــا أشــار إليــه المحكمــون، وتــمّ تعــديل بعــض الفقــرات وبــذلك       . االختبــار

 .أعتبرت هذه المرحلة من دالئل صدق المحكمين التي تناسب أغراض الدراسة

طالبـا  ) ١٢(تم تطبيـق أداة ادة الدراسـة علـى عينـة اسـتطالعية مؤلفـة مـن             :صدق البناء 

عينــة الدراســة المــستهدفة، وذلــك لحــساب معــامالت ارتبــاط بيرســون بــين        مــن خــارج  

فقرات األداة وبين أداة الدراسة واألبعاد التي تتبع لها، وذلك كمـا فـي الجـدول وذلـك كمـا                     

 ).٢(في الجدول 

 االختبارقيم معامالت االرتباط بين فقرات ): ٢(جدول 

 . الدراسة التي تتبع لهااختباروبين أبعاد 
 رقم أسلوب التعلم الدماغياالرتباط مع 

 A B C D فقرةال
٠٫٣٥ ٠٫٦٨ ٠٫٦٨ ٠٫٧٤ ١ 
٠٫٦٤ ٠٫٤٧ ٠٫٥٧ ٠٫٦٤ ٢ 
٠٫٥٤ ٠٫٣٥ ٠٫٤٧ ٠٫٥٤ ٣ 
٠٫٤١ ٠٫٥٨ ٠٫٦١ ٠٫٦٢ ٤ 
٠٫٥٥ ٠٫٦٨ ٠٫٤٢ ٠٫٤٤ ٥ 
٠٫٦٧ ٠٫٥٩ ٠٫٣٩ ٠٫٦١ ٦ 
٠٫٣٩ ٠٫٦٩ ٠٫٣٩ ٠٫٦٤ ٧ 
٠٫٧٠ ٠٫٤٨ ٠٫٦٠ ٠٫٥٢ ٨ 
٠٫٤٣ ٠٫٤٥ ٠٫٧٥ ٠٫٦٧ ٩ 
٠٫٤٦ ٠٫٤٤ ٠٫٤٨ ٠٫٥٢ ١٠ 
٠٫٤١ ٠٫٤٦ ٠٫٤٧ ٠٫٧٥ ١١ 
٠٫٦٦ ٠٫٥٦ ٠٫٥٥ ٠٫٤٩ ١٢ 
٠٫٦٢ ٠٫٤٢ ٠٫٦٩ ٠٫٥٠ ١٣ 
٠٫٦٩ ٠٫٣٧ ٠٫٦١ ٠٫٥١ ١٤ 
٠٫٦٢ ٠٫٤٨ ٠٫٤٠ ٠٫٦٢ ١٥ 
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 قد  A  الدماغي م، أن قيم معامالت ارتباط فقرات أسلوب التعلّ       )٢(يالحظ من الجدول    

 م قـيم معـامالت ارتبـاط فقـرات أسـلوب الـتعلّ            مـع بعـدها، وأن    ) ٠٫٧٥-٠٫٤٤(تراوحت بـين    

مــع بعــدها، وأن قــيم معــامالت ارتبــاط فقــرات  ) ٠٫٧٥-٠٫٣٩( قــد تراوحــت بــين B الــدماغي

ن قــيم  إمــع بعــدها، وأخيــراً؛   ) ٠٫٦٩-٠٫٣٥( قــد تراوحــت بــين   C  الــدماغيمأســلوب الــتعلّ 

مــع ) ٠٫٧٠-٠٫٣٥( قــد تراوحــت بــين  D  الــدماغيممعــامالت ارتبــاط فقــرات أســلوب الــتعلّ  

 .بعدها

يالحظ من القيم سالفة الذكر الخاصة بصدق البناء؛ أنَّ معامل ارتباط كل فقرة من      و

؛ ممـا يـشير     )٠٫٢٠( الدراسة وأبعادهـا لـم يقـل عـن معيـار             اختبار الدراسة مع    اختبارفقرات  

 ).٢٠١٠عودة، ( أسلوب التعلّم الدماغي أختبارإلى جودة بناء فقرات 

 أســلوب أختبــاراض التحقــق مــن ثبــات االتــساق الــداخلي ألبعــاد   ألغــر :ختبــاراالثبــات 

 Cronbach’s Alphaالـتعلم الـدماغي؛ فقـد تـم حـسابه باسـتخدام معادلـة كرونبـاخ ألفـا          

، وألغـراض التحقـق مـن ثبـات اإلعـادة ألبعـاد             اًطالبـ ) ١٢(على عينة استطالعية بلغ حجمهـا       

يـق علـى العينـة االسـتطالعية سـالفة           أسلوب التعلم الـدماغي؛ فقـد تـم إعـادة التطب           أختبار

 بفاصـــل زمنـــي مقـــداره أســـبوعان بـــين     Test-Retestالـــذكر بطريقـــة االختبـــار وإعادتـــه    

ــين       ــون بـ ــاط بيرسـ ــتخدام معامـــل ارتبـ ــسابه باسـ ــاني، حيـــث تـــم حـ ــين األول والثـ التطبيقـ

 ).٣(التطبيقين األول والثاني على العينة االستطالعية، وذلك كما في الجدول 

  قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي):٣(جدول 

 . أسلوب التعلم الدماغيأختبار واإلعادة ألبعاد 

  الدماغيأسلوب التعلم
 ثبات
 االتساق
 الداخلي

 ثبات
 اإلعادة

 عدد
 الفقرات

A ١٥ ٠٫٨١ ٠٫٧٤ 
B ١٥ ٠٫٧٩ ٠٫٧٨ 
C ١٥ ٠٫٨٥ ٠٫٧١ 
D ١٥ ٠٫٨٣ ٠٫٧٦ 
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 الدراسـة قـد تراوحـت    أختبـار  ألبعـاد  ، أن ثبات االتساق الداخلي)٣(يالحظ من الجدول  

 الدراســـة قـــد تراوحـــت بـــين أختبـــار، فـــي حـــين أن ثبـــات اإلعـــادة ألبعـــاد )٠٫٧٨-٠٫٧١(بـــين 

)٠٫٨٥-٠٫٧٩.( 

جاب عليها المفحوصـين ضـمن كـل     أتم حساب عدد الفقرات التي      : ختباراالتصحيح  

 . ربع من أرباع الدماغ

ــا ــويأداة ادراك مفــاهيم مقــرر طــرق البحــث الت  : ثاني تتكــون أداة إدراك مفــاهيم  : رب

االتجاه نحـو الـتعلم النـشط؛ مجـال البحـث      ( هي  : بعادأمقرر طرق البحث التربوي من ثالثة       

حيــث : تقــع ضــمن تــدرج ليكــارت   ). المعرفــة تطبيــقتقــويم المهــارت و عــن المعلومــات؛  

 ١فـق،   غير موا٢ محايد،  ٣ موافق،٤موافق بشدة، ٥ : (احتسبت الدراجات على النحو االتي

 ).غير موافق بشدة

للتحقــق مــن صــدق محتــوى أداة إدراك المفــاهيم؛ عُرضــت بــصورتها   : صــدق المحتــوى

األولية على لجنة من المحكمين تكونت من عشر محكمين متخصصين في علم النفس         

حيث طلـب مـن المحكمـين    .  يعملون في جامعة الملك سعود  وجامعة اليرموك     ،التربوي

 للفقـرات ومـدى وضـوحها، ومـدى         المعرفيـة التركيبيـة    الـصياغة    مراجعة االختبار من حيث   

ــه، ومــدى مالئمــة محتــوى          ــذي وضــعت مــن أجل مالءمــة وانتمــاء الفقــرات لقيــاس الهــدف ال

االختبــار للبيئــة العربيــة، وكــذلك للفئــة العمريــة المــستهدفة، كمــا طلــب مــن المحكمــين    

وقد تـمّ  .  على فقرات االختباراقتراح تعديالت أو أيّة مالحظات أخرى يرون ضرورة إجرائها      

األخذ بما أشار إليه المحكمون، وتمّ تعديل الصياغة لبعض الفقرات وبذلك أعتبـرت هـذه               

 .المرحلة من دالئل صدق المحكمين التي تناسب أغراض الدراسة

) ١٢(تــم تطبيــق أداة إدراك المفــاهيم علــى عينــة اســتطالعية مؤلفــة مــن  :صــدق البنــاء

الدراسة المستهدفة، وذلك لحساب معـامالت ارتبـاط بيرسـون بـين            طالبا من خارج عينة     

 ).٤(فقرات األداة وبين أداة الدراسة واألبعاد التي تتبع لها، وذلك كما في الجدول 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٨٥

 هـ١٤٣٨  الثالث واألربعون ربيع اآلخرالعدد
 

 قيم معامالت االرتباط بين فقرات األداة): ٤(جدول 

 .وبين أداة الدراسة واألبعاد التي تتبع لها
 :االرتباط مع

قم البعد
ر

رة 
فق
ال

 

 قررإدراك مفاهيم م

 البعد طرق البحث التربوي

س
قيا
الم

 

لدي اهتمام بتعلم طرق البحث العلمي وأنا متشوق لهذا  ١
 )دافعية(المقرر 

٠٫٧٦ ٠٫٨١ 

 ٠٫٦٥ ٠٫٧٤ )دافعية(أرغب بمعرفة خطوات إجراء البحث العلمي  ٢
يجب أن أمتلكها إن عمل بحث أصيل يعتبر مهارة قيّمة  ٣

 )قيمة البحث وتقديره(
٠٫٨٠ ٠٫٨٤ 

 االتجاه
 التعلم نحو

 النشط 

لدي رغبة بمعرفة كيف يكتسب زمالئي معارفهم  ٤
 )تعبّر عن رغبة بالعمل الجماعي(ومهاراتهم في المقرر 

٠٫٦٢ ٠٫٦٧ 

في العادة، أستخدم مصادر متوفرة في المكتبة إلنجاز  ١
 واجبات مقرر دراسي ما

٠٫٥٨ ٠٫٦٣ 

في العادة، استخدم مصادر أخرى متوفرة في الجامعة غير  ٢
أو إلنجاز ) كمركز البحوث أو مستشار إحصائي(المكتبة 

 واجبات مقرر دراسي ما
٠٫٧٩ ٠٫٨٣ 

على األغلب، أعتمد على المدرّس وحده لتزويدي بالمعرفة  ٣
 والمعلومات التي أحتاجها

٠٫٨٤ ٠٫٨٥ 

مجال 
 البحث

عن 
 المعلومات

 

مع من وسائل اإلعالم عن نتائج بحث عندما أقرأ أو أس      ٤
 معين؛ فإنني أفترض أنه قد تم إجراؤه بشكل صحيح

٠٫٥٨ ٠٫٦٥ 

تقييم : مثال(إذا طلب مني إجراء مشروع مسحي صغير  ١
 :فإنني)  معلماً في المدرسة عن عملهم٣٠مدى رضا 

٠٫٦٣ ٠٫٧٣ 

 ٠٫٥٥ ٠٫٦٥ وث على مسار حياتيمن الممكن أن تؤثر نتائج البح ٢
استخدمت برنامج تحليل إحصائي لتلخيص بيانات تعاملت  ٣

 معها سابقًا
٠٫٧٩ ٠٫٨٠ 

تقويم 
 المهارت 

 تطبيقو
 المعرفة

أستطيع التمييز بين المصادر العلمية الموثوقة والمصادر  ٤
 غير العلمية

٠٫٧٨ ٠٫٨٢ 

ــتعلم      )٤(يالحــظ مــن الجــدول   ، أن قــيم معــامالت ارتبــاط فقــرات بعــد االتجــاه نحــو ال

مـع الكلـي لـألداة، وأن    ) ٠٫٨٠-٠٫٦٢(مع بعدها، وبـين  ) ٠٫٨١-٠٫٦٧(لنشط قد تراوحت بين  ا
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قيم معامالت ارتباط فقـرات بعـد مجـال البحـث عـن المعلومـات مـدى الحيـاة قـد تراوحـت                  

ــين  ــين   ) ٠٫٨٥-٠٫٦٣(بـ ــدها، وبـ ــع بعـ ــيم    ) ٠٫٨٤-٠٫٥٨(مـ ــراً؛ أن قـ ــألداة، وأخيـ ــي لـ ــع الكلـ مـ

-٠٫٦٥(المعرفـة قـد تراوحـت بـين          تطبيـق ويم المهـارت و   تقـ معامالت ارتباط فقـرات بعـد       

 .مع الكلي لألداة) ٠٫٧٩-٠٫٥٥(مع بعدها، وبين ) ٠٫٨٢

يالحظ من القيم سالفة الذكر الخاصة بصدق البناء؛ أنَّ معامل ارتباط كـل فقـرة مـن                 

؛ ممـا يـشير إلـى       )٠٫٢٠(فقرات أداة الدراسـة مـع أداة الدراسـة وأبعادهـا لـم يقـل عـن معيـار                    

 .دراك المفاهيمإدة بناء فقرات أداة جو

باإلضافة إلى ما تقدم؛ تم حساب معامالت ارتباط أبعاد أداة إدراك المفاهيم مـع أداة               

ــة، وذلـــك         ــاد أداة الدراسـ ــة ألبعـ ــاط البينيـ ــامالت االرتبـ ــساب معـ ــى حـ ــالوة علـ ــة، عـ الدراسـ

 ).٥(باستخدام معامل ارتباط بيرسون، وذلك كما في الجدول 

 . معامالت ارتباط األبعاد مع أداة الدراسة، واالرتباطات البينية لهاقيم): ٥(جدول 

 

جاه اإلحصائي العالقة
الت
ا

 
حو
ن

 
لم
تع
ال

 
ط
ش
الن

 
 

ال
مج

 
ث
بح
ال

 
 عن
ت
وما
عل
الم

 
 

 تقويم المهارت 

 المعرفة تطبيقو

 مجال البحث عن المعلومات   ٠٫٨١ معامل االرتباط

   ٠٫٠٠ الداللة اإلحصائية 

 تقويم المهارت    ٠٫٨٤ ٠٫٧٧ معامل االرتباط

   ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ الداللة اإلحصائية المعرفة تطبيقو

 إدراك مفاهيم مقرر ٠٫٩٣ ٠٫٩٤ ٠٫٩٣ معامل االرتباط

 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ الداللة اإلحصائية طرق البحث التربوي
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، أن قيم معامالت ارتباط أبعـاد أداة الدراسـة مـع أداة الدراسـة               )٥(يالحظ من الجدول    

، وأن قـيم معـامالت االرتبـاط البينيـة ألبعـاد أداة الدراسـة قـد                 )٠٫٩٤-٠٫٩٣(د تراوحت بين    ق

 ).٠٫٨٤-٠٫٧٧(تراوحت بين 

ــات  ــاهيم      أل:داةاألثبـ ــداخلي ألداة إدراك المفـ ــساق الـ ــات االتـ ــن ثبـ ــق مـ ــراض التحقـ غـ

 علــى Cronbach’s Alphaمعادلــة كرونبــاخ ألفــا   وأبعادهــا؛ فقــد تــم حــسابه باســتخدام 

 التطبيـــق األول للعينـــة االســـتطالعية، وألغـــراض التحقـــق مـــن ثبـــات اإلعـــادة ألداة   بيانـــات

ــى العينــة االســتطالعية بطريقــة االختبــار           الدراســة وأبعادهــا؛ فقــد تــم إعــادة التطبيــق عل

 بفاصل زمني مقـداره أسـبوعان بـين التطبيقـين األول والثـاني، حيـث       Test-Retestوإعادته  

بــاط بيرســون بــين التطبيقــين األول والثــاني علــى العينــة تــم حــسابه باســتخدام معامــل ارت

 ).٦(االستطالعية، وذلك كما في الجدول 

 قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي واإلعادة ألداة إدراك المفاهيم وأبعادها): ٦(جدول 

 األداة

 اوأبعاده

 ثبات

 االتساق

 الداخلي

 ثبات

 اإلعادة

 عدد

 الفقرات

 ٤ ٠٫٨٣ ٠٫٧٦  االتجاه نحو التعلم النشط

 ٤ ٠٫٨٤ ٠٫٧٢ مجال البحث عن المعلومات 

 ٤ ٠٫٨١ ٠٫٧٤ المعرفة تطبيقتقويم المهارت و

 ١٢ ٠٫٨٢ ٠٫٩١ الكلي للمقياس

ــداخلي ألداة الدراســة قــد بلغــت قيمتــه      )٦(يالحــظ مــن الجــدول    ، أن ثبــات االتــساق ال

ادة ألداة الدراســة قــد ، فــي حــين أن ثبــات اإلعــ)٠٫٧٦-٠٫٧٢(وألبعادهــا تراوحــت بــين ) ٠٫٩١(

 .)٠٫٨٤-٠٫٨١(وألبعادها تراوحت بين ) ٠٫٨٢(بلغت قيمته 

 تــمّ: تــمّ اتبــاع اإلجــراءات اآلتيــة لتحقيــق أهــداف الدراســة وهــي  :إجــراءات الدراســة

الكــشف عــن أســلوب الــتعلم الــدماغي لــدى الطــالب المــشاركين بالدراســة عبــر الــشعب   

 إلـــى أربـــع مجموعـــات بمـــا يتناســـب مـــع  تـــصنيف الطـــالب المـــشاركين بالدراســـة ؛ األربـــع
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سلوب الـتعلّم المقابـل      استراتيجية تدريس أل   م تنفيذ كل  ت؛  استراتيجيات الدراسة األربع  

؛ لها، لتكون االستراتيجية نوع من أنواع التعزيز واإلثراء لكل أسلوب متـوافر لـدى الطـالب          

ساهمة كـل   تم اختبـار الطـالب قبـل وبعـد تطبيـق االسـتراتيجيات للكـشف عـن درجـة مـ                    

 .استراتيجية من استراتيجيات الدراسة في تعلم الطالب

تمت المعالجات اإلحصائية للبيانات في معرض إجابة سؤال        : المعالجات اإلحصائية 

، حيــث تــم  (SPSS)الدراســة باســتخدام برنــامج الرزمــة اإلحــصائية للعلــوم االجتماعيــة       

صــة بــتعلم طــالب جامعــة    حــساب المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة الخا    

الملـــك ســـعود لمفـــاهيم مقـــرر طـــرق البحـــث التربـــوي للقياســـين القبلـــي والمباشـــر وفقًـــا   

، ثم تم إجراء تحليل التباين المصاحب لها     )QA  ،QB  ،QC  ،QD(ألسلوب التعلم الدماغي    

ــا ألســـلوب الـــتعلم الـــدماغي    بعـــد تحييـــد أثـــر  )QA ،QB ،QC ،QD(للقيـــاس المباشـــر وفقًـ

 .لقياس القبليأدائهم لها ل

  مصطلحات ومفاهيم البحث
ــتعلم  ــلوب الـــ ــدماغياســـ ــة     : الـــ ــة والوجدانيـــ ــسلوكات اإلدراكيـــ ــة الـــ ــو مجموعـــ هـــ

والفسيولوجية التي تـشكّل مؤشـرات ثابتـة نـسبيا لكيفيـة اإلدراك والمعالجـة والتفاعـل                 

ــدماغ     ، كمــا مــع البئــة المحيطــة بــالفرد المــتعلّم   يقــصد بــه اســتخدام الفــرد ألحــد أجــزاء ال

ويقاس بدرجـة المفحـوص التـي يحـصل      ،)٢٠٠٢ ,Herrmann (العمليات العقلية ربعة فياأل

 .  الدماغيعليها من خالل أدائه على  اختبار أسلوب التعلم

هـــــي مجموعـــــة الطـــــرق واألســـــاليب واألفعـــــال التعليميـــــة التـــــي   : طـــــرق التـــــدريس

 Aلم طريقـــة العـــرض المباشــــر المقابلـــة ألســـلوب الــــتع    ((خدمها الباحـــث وهــــي  يـــست س

 اإلجرائـــي؛ طريقـــة الـــتعلم Bالخـــارجي؛ طريقـــة العمـــل اليـــدوي المقابلـــة ألســـلوب الـــتعلّم 

 التفــاعلي؛ طريقــة العــرض العملــي المقابلــة ألســلوب   Cالتعــاوني المقابلــة ألســلوب الــتعلّم 
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، " هيرمــان"ربعــة حــسب تــصنيف  م األوالموجهــة نحــو أســاليب الــتعلّ ) ) الــداخليDالــتعلّم 

 .سلوب تعلّمي واحدأب بحيث كل طريقة تناس

هــــو تــــصور عقلــــي عــــام أو مجــــرد لموقــــف أو حــــادث أو شــــيء        : دراك المفهــــومإ

، وســـيتم قياســـه باســـتجابة الطالـــب علـــى اســـتبانة إدراك  )٢٠٠٧ ,Lokuciejewski(مـــا

 .المفاهيم لمقرر طرق البحث التربوي

 :اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:متغيرات الدراسة

، QA ،QB(أســلوب الــتعلم الــدماغي، ولــه أربعــة مــستويات   :  وهــوالمتغيــر المــستقل؛

QC ،QD.( 

إدراك مفــاهيم مقــرر طــرق البحــث التربــوي وأبعــاده لــدى       : المتغيــرات التابعــة؛ وهــي  

 .طالب مقرر طرق بحث تربوي

 تقتــصر هــذه الدراســة علــى طــالب الماجــستير لمقــرر طــرق البحــث   : الدراســةودحــد

ناث؛ وتتحدد هذه الدراسـة بالخـصائص الـسيكومترية         ون اإل التربوي؛ كما تتحدد بالذكور د    

مقيــاس أســلوب الــتعلم المــستند إلــى الــدماغ،      : ألدوات الدراســة المــستخدمة بهــا، وهــي   

 وهــي ومقيــاس إدراك المفــاهيم؛ تتحــدد هــذه الدراســة بــالفترة الزمنيــة التــي أجريــت فيهــا   

 . هـ١٤٣٥/١٤٣٦الفصل األول من العام الدراسي 

ــ  ــدأ البــاحثون يــدركون، أن المتعلمــين تتبــاين       :سابقةالدراســات ال ســاليبهم ألقــد ب

اســـــتراتيجيات معالجـــــة المعلومـــــات؛ اإلدراك؛ والتـــــذكر؛ والتفكيـــــر؛ وحـــــل   : المعرفيـــــة

وقــد حــاول البــاحثون تحديــد وعــزل ســمات محــددة مــن    ). ١٩٧٦ ,Messick(المــشكالت 

 ,Messick ,١٩٨٧ ,Keefe (المتعلمين لوصف العمليات الفريدة للتعلم وادراك المفـاهيم 

ن أسـلوب الـتعلم يمكـن أن يكـون          أوقد نتج عن البحوث المتراكمة نتيجـة مفادهـا          ) ١٩٧٦

المـربين والبـاحثين حـاولوا تقيـيم أسـاليب الـتعلم فـي           . له آثار هامة علـى العمليـة التعليميـة        

مــن وقــد ولــدت الكثيــر   . محاولــة لتحــسين كفــاءة وفعاليــة المــواد واألســاليب التعليميــة      
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أحمد محمد عوض الغرايبة. د

دراكــا أوســع إشــمل وأنظريــات أســاليب الــتعلم التــي يمكــن اســتخدامها لتحقيــق فهمــا    

التـي عملـت علـى      ومـن الدراسـات المهمـة فـي هـذا المجـال             . لموضوعات المناهج الدراسـية   

فحص أسلوب التعلم العملي لطالب كل من كليـة تمـريض مهنيـة وبكـالوريس تمـريض                 

طالب تمـريض فـي كليـة مهنيـة      )٥٥(نتها من تكونت عيالتي  ١٩٩٦ ,Gena)(   جينادراسة

شـارت النتـائج إلـى وجـود      أ. مريكيـة أطالب بكالوريس تمريض في جامعـة       ) ٤٨(مريكا؛ و أب

ــتعلم العملــي       ــتعلم وطريقــة ال ــين أســلوب ال ــة إحــصائية ب ــى اكتــساب  عالقــة ذات دالل  عل

 .مفاهيم التخصص

موعـات الـتعلّم    دراسـة هـدفت إلـى معرفـة أثـر اسـتخدام مج            ) ١٩٩٧(وأجرى حـسنية    

المحاضــــرة (فــــي المختبــــر علــــى التحــــصيل فــــي الفيزيــــاء مقارنــــة بــــأثر الطريقــــة العاديــــة    

طالبـاً وطالبـة مـن الـصف العاشـر األساسـي؛           ) ٨٠(وتكونت عينة الدراسة مـن      ). والمناقشة

األولــى تجريبيــة ودرّســت باســتخدام المجموعــات فــي المختبــر    : قــسموا إلــى مجمــوعتين 

طالبــةً، والثانيـة ضــابطة ودرّسـت باســتخدام الطريقــة   ) ٢٢(طالبــاً و ) ١٤(وكـان عــدد أفرادهـا   

أشـارت النتـائج إلـى عـدم وجـود فـروقٍ       . طالبـةً ) ٢٦(طالبـاً و  ) ١٨(العادية وكان عـدد أفرادهـا      

 .دالةٍ في تحصيل الطلبة تعزى إلى طريقة التدريس

ــار   ــة عمـ ــدفت دراسـ ــتخدام   ) ١٩٩٨(وهـ ــة اسـ ــة فعاليـ ــتراتيجية ااإلـــى معرفـ ــتعلم سـ لـ

تكونــت عينــة  . التعــاوني بمــساعدة الحاســوب فــي تحــصيل الطــالب واتجاهــاتهم نحــوه      

) ٥٠(ضــابطة : طالبــا تــم اختيــارهم عــشوائيا قــسموا إلــى مجمــوعتين    ) ١٠٠( الدراســة مــن 

 أظهـرت نتـائج الدراسـة وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـين        . اًطالبـ ) ٥٠(؛ وتجريبية اًطالب

المجموعـة   لـصالح  الـضابطة وذلـك   والمجموعـة  جريبيـة الت المجموعـة  طـالب  تحـصيل 

 .التجريبية 

الحاســوب  اســتخدام أثــر معرفــة إلــى هــدفت دراســة) ١٩٩٩(وقــد أجــرى جبيلــي 

فـي   األساسـي  الخـامس  الـصف  طلبـة  عنـد  والمؤجـل  المباشـر  التحـصيل  علـى  التعليمـي 
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 :مجموعتين إلى تقسيمهم تم طالباً وطالبة )٦٥(من  الدراسة عينة تكونت .الرياضيات

 طالبـة، ) ١٨(و طالبـاً  )١٦(تـدريس   كطريقـة  الحاسـوب  باسـتخدام  درسـت  تجريبيـة 

 االعتيادي منهم الصفي التدريس طريقة األخرى ضابطة درست باستخدام والمجموعة

 حـصائية يعـزى إلـى   إوجـود فـرق ذي داللـة     النتـائج  أظهـرت  وقـد  ..طالبـة  ) ١١ (و طالبـاً  ) ٢٠(

 .التعليمي اسوبالح ولصالح التدريس طريقة

بـين   المقارنـة  إلـى  هـدفت ) ٢٠٠٠(ومقـدداي   الهـرش  مـن  كـل  أجرهـا  دراسـة  وفـي 

 لمهـارات  الطـالب  اكتـساب  فـي  الفـردي  والـتعلم  التعـاوني  الـتعلم  أسـلوبي  اسـتخدام 

 الدراسة عينة تكونت .األردن في بها االحتفاظ على وقدراتهم النصوص محرر برنامج 

 فـي  المـسجلين  البكـالوريوس   قصدية مـن مـستوى درجـة   طالباً اختيروا بطريقة) ٣٩(من 

  يوجد:اآلتية النتائج إلى توصلت الدراسة. اليرموك بجامعة التربية فى الحاسوب مساق

محـرر   برنـامج  لمهـارات  الطـالب  اكتـساب  متوسـط  فـي  إحـصائية  داللـة  ذات فـروق 

  .التعاونية المجموعة لصالح )العملي و النظري( النصوص

ــر اســـتخدام طريقـــة    ) ٢٠٠٣(وأجـــرت العريمـــي  دراســـة هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى أثـ

التــدريس باســتخدام المختبــر التعــاوني علــى التحــصيل ومهــارات عمليــات العلــم فــي مــادة 

طالبــة مــن ) ١٩١(تكونــت عينــة الدراســة مــن  . العلــوم مقارنــة بطريقــة التــدريس االعتياديــة 

ــشوائية      ــة العـ ــارهن بالطريقـ ــم اختيـ ــدادي تـ ــث اإلعـ ــصف الثالـ ــى أن   .الـ ــائج إلـ ــارت النتـ  وأشـ

استراتيجية التـدريس باسـتخدام المختبـر التعـاوني لهـا دور فاعـل فـي اكتـساب مهـارات                   

 . عمليات العلم

ســاليب والستقــصاء أثــر طريقــة التــدريس التقليديــة مقابــل طــرق التــدريس المقابلــة أل 

هـا مـن   دراسـة تكونـت عينت  )  ,٢٠٠٤Lister(جـرى ليـستر    أم علـى اتجاهـات الطـالب    الـتعلّ 

أشـارت النتـائج    . لى مجموعتين ضابطة وتجريبية   إطالبا من الصف السادس وقسمت      ) ٩٣(



 

 
٩٢ 

أثر أساليب التعلّم الدماغي وطرق التدريس المقابلة لها على 
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ن الطــالب الــذين درســوا بأسـلوب تعلمهــم أكثــر إيجابيــة مـن الــذين درســوا بالطريقــة   ألـى  إ

 .التقلدية

لى استكشاف إمكانية تنمية فهـم الطلبـة        إدراسة هدفت   ) ,٢٠٠٥She(وأجرت شي   

تكونت . ل فحص العالقات بين مناحي التدريس وأساليب التعلّم       لمفاهيم العلوم من خال   

طالبا وطالبة من الصف الثـامن مـوزعين علـى أربعـة مـدارس طبـق       ) ٤٦٢(عينة الدراسة من   

ن المتعلمين بمستوى التعلم    ألى  إشارت النتائج   أ. في كل مدرسة طريقة تدريس مختلفة     

ــار البعــدي بعــ   أ أداؤهــم ،ذي المعنــى د تلقــيهم تدريــسا يتقابــل مــع الــنمط    علــى علــى االختب

 . اإلجرائي

 ,Christy, Crutsinger & Knight)وهدفت دراسـة كـل مـن كريـستي ودي وتـامي     

لـى الويـب،   إ بحث تفضيالت أسلوب التعلم وطريقة التدريس علـى الـتعلم المـستند     (٢٠٠٥

ثنائيــة بعــاد أاألربعــة ي  ذوFelder & Silverman’sواســتنادا لنمــوذج فيلــدر وســيلفرمان 

النـــشطة أو العكـــس؛ الحـــسية أو البديهيـــة؛ البـــصرية أو اللفظيـــة؛ التسلـــسلي أو  (القطـــب 

لـى  إخـضاعهم  إطالبـا و ) ٣٤٠(تم اختيار عينة مكونة مـن   . لتطوير أساليب التعلم  ) العالمية

تبـين ان هنالـك   .  بنـد ٤٤ثالثة برامج تدريبية كمـا طبـق علـيهم مقيـاس أسـلوب الـتعلم ذو             

 . لى أسلوب التعلّم على التعلّمإالثر طريقة التدريس المستندة داللة إحصائية 

 رينيـر   ولبحث أساليب التعلم لدى الطالب الموهوبين وعالقتها بمستوى اإلنجاز اختار         

طالبا موهوبـا مـوزعين علـى ثالثـة صـفوف      ) ٨٠( عينة من (٢٠٠٦ ,Rayneri& Larry)والري

 Learning Style Inventory( بـار اسـتخدم الباحـث اخت  ). الـسادس والـسابع والثـامن   (

(LSI .حـصائيا بـين تنـوع أسـاليب        إلـى وجـود ارتبـاط دال        إشارت نتائج التحليـل اإلحـصائي       أ

 .التعلم ومستوى اإلنجاز في مساقي العلوم والرياضيات

 بإستقصاء أثـر نـشاطات   (٢٠٠٦ ,Blgin)وللبحث في طريقة العمل اليدوي قام بيلقن 

مهارات عمليات العلم واتجاهات الطلبة نحو العلوم مقارنـةً         العمل اليدوي على اكتساب     
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. طالبـاً وطالبـةً فـي الـصف الثـامن         ) ٥٥(وتكونت عينة الدراسـة مـن       . بطريقة العرض العملي  

ودرست المجموعة التجريبية بالعمل اليدوي المخبري، بينما درسـت المجموعـة الـضابطة             

ى أن أداء المجموعـة التجريبيـة كـان         أشـارت النتـائج إلـ     . األنشطة نفسها بـالعرض العملـي     

أعلــى فــي كــل مــن اختبــار مهــارات عمليــات العلــم واختبــار االتجاهــات مــن المجموعــة            

 .الضابطة

جـرى مـاجيرش    أللمقارنة بين طريقة العرض العملي، والمحاضرة بالطريقـة التقليديـة           

دراسـته علـى عينـة مـن مجمـوعتين      ) (٢٠٠٧ ,Majerich & Schmucklerوسـجومكلر  

طالبــاً وطالبــةً ودرســت بالطريقــة التقليديــة، والثانيــة  ) ١٩١(األولــى : ن يدرســون الكيميــاءممــ

أشـــارت النتـــائج إلـــى أن مجموعـــة . طالبـــاً وطالبـــةً ودرســـت بطريقـــة العـــرض العملـــي )١٨١(

العــرض العملــي ذو قــدرة أعلــى علــى تــذكر العروضــات وتطبيــق المعرفــة التــي تعلموهــا فــي  

 .االختبارات

دراســة هــدفت إلــى مقارنــة بــين  ) ٢٠٠٧,Randler & Hulde( وهولــد وأجــرى رانــديل

تكونــت عينــة ). عــرض عملــي(تجــارب العمــل اليــدوي والتجــارب المتمركــزة علــى المعلــم  

طالبـاً وطالبـةً، توزعـت    ) ١٢٣(الدراسة من أربع شعب مـن طلبـة الـصف الـسادس وعـددهم               

ــاً وطالبــةً والثانيــة  ) ٦٠(علــى مجمــوعتين األولــى   ــاً وطالبــةً، وتــم اختيــار ثــالث   )٦٣(طالب  طالب

تجــارب مــن وحــدة تلــوث التربــة لمنهــاج العلــوم، بحيــث يــستطيع الطالــب إجراءهــا، وقــام  

ــدريس المجمــوعتين، إحــداهما تتمركــز حــول الطالــب ويقــوم الطالــب          ــم نفــسه بت المعل

نفسه بإجراء التجربة، بينما المجموعة األخرى تتمركز حول المعلم، حيث يقوم المعلم            

أشـارت  . وبعد إنهاء التدريس اختبر الطلبـة فـي المجمـوعتين       . إجراء التجربة أمام الطلبة   ب

نتــائج التحليــل إلــى أن الطلبــة الــذين درســوا بالعمــل اليــدوي كانــت عالمــاتهم أعلــى مــن            

 .المجموعة التي درست بالعرض العملي
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 علـى   دراسة هدفت لتقصي أثـر أسـاليب الـتعلم وطـرق التـدريس            ) ٢٠٠٨(أجرى نوافلة   

طالبــا، ) ٢٢٧(تكونــت عينــة الدراســة مــن    . التحــصيل اآلنــي والمؤجــل فــي مــادة الكيميــاء     

يسية بكل منـاحي  رأعدّ الباحث مذكرات خطط تد . طالبة من طلبة الصف التاسع    ) ٢٣٤(و

ــن    إتوصــلت النتــائج  . التــدريس  Bط ملــى اخــتالف التحــصيل اآلنــي وبداللــة إحــصائية لــصالح ال

 .الداخليDلي، بينما التحصيل المؤجل كان لصالح النمط  الداخDاإلجرائي والنمط 

  فرديـة مبنيـة علـى أسـاس      (Homework)والختبار استخدام وصف واجبـات منزليـة  

) ٢٠٠٩ ,Minotti (مينـوتي أسلوب التعلم والتفكيـر وأثرهـا علـى اسـتيعاب الطـالب   أجـرى       

تــمّ . سابع والثــامنطالبــاً مــن الــصفوف الــسادس والــ) ١٨١(دراســتة علــى عينــة تكوّنــت مــن 

إعطاء جزء منهم واجبات منزلية مبنية على أسـاس أسـلوب الـتعلم والتفكيـر واآلخـرين              

أظهرت المجموعة التي أعطيت واجبات     . تعليمات حول استراتيجيات الدراسة التقليدية    

 . استيعابا  أعلى والتفكيرمبنية على أساس أسلوب التعلم

ــوة   ــرى عطـ ــا أجـ ــة بحثـــت فا ) ٢٠١١(كمـ ــتراتيجية    دراسـ ــي اسـ ــائم علـ ــامج قـ ــة برنـ عليـ

تكونـت عينـة    . المشروعات اللغوية المتكاملة في تنمية بعض مهارات الكتابـة اإلبداعيـة          

طالبــا فــي ) ٢٢(مــن طــالب الــصف األول الثــانوي قــسموا الــى مجمــوعتين   ) ٤٤(الدراســة مــن 

 ا ذ اًهنالـك اثـر   أظهرت النتائج أن    . طالبا في المجموعة الضابطة     ) ٢٢(المجموعة التجريبية،   

 طـالب المجموعـة التجريبيـة يعـزى         ىداللة إحصائية في تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لـد        

 . الستراتيجية المشروعات اللغوية

ولمقارنــة المحاضــرات التفاعليــة المنظمــة مــع المحاضــرات التقليديــة كوســيلة مــن         

ة تمّ تقسيم طالبها دراسته على عين) ٢٠١٢ ,Chilwant(جرى جيلوانت أوسائل التدريس 

ــة    ــرة التفاعليـ ــة المحاضـ ــوعتين، مجموعـ ــرة  ) ٤٥(إلـــى مجمـ ــة المحاضـ ــا ومجموعـ مفحوصـ

 متمـــاثلتين فـــي جميـــع الجوانـــب باســـتثناء انكانـــت المجموعتـــ. مفحوصـــا) ٤٥(التقليديـــة 
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لى عـدم وجـود اخـتالف كبيـر فـي متوسـط عالمـات كـال                 إشارت النتائج   أ. طريقة التدريس 

 . لك فروقا ظاهرية لصالح طريقة العرض المباشر التفاعليةولكن هنا. المجموعتين

ــدريس     ) ٢٠١٣ ,Sawyer(جــرى ســوير  أ ــة طــرق ت طريقــة (دراســة هــدفت لبحــث ثالث

على استيعاب طالب المرحلة االبتدائيـة     ) المحاضرة، طريقة المشاريع، الطريقة المختلطة    

لــى ثالثــة إم تقــسيمهم طالبــا تــ) ٣٤٦(تكونــت عينــة الدراســة مــن  ). الــصف الثــاني والثالــث(

أظهـرت النتـائج وجـود فـروق     . مجموعات كل مجموعـة تـدرس بطريقـة تـدريس مختلفـة         

 .ذات داللة إحصائية لطريقة التدريس المختلطة لكال الصفين الثاني والثالث

ــدريس  )  شــارك –وج ا ز– فكــر  (وللبحــث فــي فاعليــة اســتخدام اســتراتيجية     فــي ت

نمية الوعي الصحي وبعـض مهـارات التواصـل الـشفوي           منهج رياض األطفال المطور علي ت     

طفــال ) ٥٣(دراســته علــى عينــة تكونــت مــن ) ٢٠١٤(جــرى عبــد الحميــد أ أطفــال الروضــة ىلــد

لـــى وجـــود فـــرق دال إشـــارت النتـــائج أ.  مجموعـــة ضـــابطة) ٢٦(مجموعـــة تجريبيـــة و ) ٢٧(

  وعة التجريبيةإحصائياً في الوعي الصحي ومهارات التواصل الشفوي لصالح أطفال المجم

ن دراسـة   ألى الدراسات التي بحثت فاعلية طريقة التدريس في التحصيل نجد           إبالنظر  

اتفقوا على فاعلية طريقـة  ) ١٩٩٨؛ عمار، ٢٠٠٣؛ العريمي، ٢٠٠٠ومقدداي،  الهرش(كل من 

جبيلـي  ( فاعليـة طريقـة الحاسـوب التعليمـي     أنلـى  إفي حين بعظها أشـار    . التعلم التعاوني 

؛ وفاعليــة طريقــة ) ٢٠١٢ ,Chilwant(وفاعليــة طريقــة العــرض المباشــر التفاعليــة ،) ١٩٩٩،

عبــد  " ( شــارك –وج ا ز–فكــر  " ؛ وفاعليــة طريقــة   )٢٠١٣ ,Sawyer(التــدريس المختلطــة  

 ).١٩٩٧حسنية ،(عدم وجود فروقٍ تعزى إلى طريقة التدريس؛ و) ٢٠١٤الحميد،

ريقة التدريس وأسلوب الـتعلم نجـد       ثر فاعلية ط  أبالنظر الى الدراسات التي بحثت في       

 تعلمهـــم أكثـــر إيجابيـــة مـــن الـــذين درســـوا بالطريقـــة بأســـلوبالطـــالب الـــذين درســـوا ن أ

 Randler ;) ( اإلجرائـي B(؛ فهنالك فاعلية لطريقة العمـل اليـدوي  ),٢٠٠٤Lister( التقلدية

& Hulde,٢٠٠٧٢٠٠٥;She, ، ٢٠٠٨ النوافلـة(   ؛ وفاعليـة لـنمطD  الـداخلي ) ؛ )٢٠٠٨ ،النوافلـة
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عالقـة  ؛ و) ٢٠٠٧,Majerich & Schmuckler ;٢٠٠٦,Blgin(وفروق لصالح العرض العملي 

  ذات داللة إحصائية بـين أسـلوب الـتعلم وطريقـة الـتعلم العملـي فـي اكتـساب المفـاهيم         

(Gena, ١٩٩٦)وأن استراتيجية التدريس باستخدام المختبـر التعـاوني لهـا دور فاعـل فـي      ؛ 

 ,Rayneri& Larry)وجاءت دراسة ؛ ) ٢٠٠٣العريمي ،(يات العلم اكتساب مهارات عمل

حــصائيا بـين تنــوع أسـاليب الــتعلم ومــستوى   إ لتـشير نتائجهــا الـى وجــود ارتبـاط دال    (٢٠٠٦

  ومينـــوتيمـــا دراســـة كريـــستي ودي وتـــامي أاإلنجـــاز فـــي مـــساقي العلـــوم والرياضـــيات؛  

(Christy, Crutsinger & Knight, ٢٠٠٥; Minotti,٢٠٠٩)  ن هنالــك داللــة أ فتبــين

لــى أســلوب الــتعلم علــى الــتعلم واالســتيعاب؛   إثــر طريقــة التــدريس المــستندة  إحــصائية أل

 داللـــة إحـــصائية الســـتراتيجية   ا ذاًأن هنالـــك اثـــر ) ٢٠١١(وأوضـــحت نتـــائج دراســـة عطـــوة    

 . المشروعات اللغوية

، والعينــات،     لقــد تنوعــت الدراســات الــسابقة مــن حيــث المــنهج المتبــع فــي الدراســة  

نهــا  جميعهــا فــي هــذه المجموعــة تناولــت طــرق التــدريس        أوالفئــات المــستهدفة، كمــا   

 وكانت جميعها تهدف إلى اختبار هذه الطرق ومقارنتها مـع           ،منفصلة عن أساليب التعلّم   

بعضها، ولكن فـي هـذه الدراسـة اختيـرت هـذه الطـرق علـى افتـراض أن كـل طريقـة منهـا               

ــتعلّم      تتقابــل مــع أســلوب تعلــم دمــ    ــار التفاعــل بــين أســاليب ال اغي واحــد، مــن أجــل اختب

ســاليب التعلّميــة مــع الطــرق لطــالب وهــذه الطــرق التدريــسية، وخــصوصاً عنــدما تتقابــل األل

ن هـذه الدراسـة جـاءت لتختبـر أسـاليب الـتعلم الـدماغي المقابلـة لطـرق                   أكما  . التدريسية

أكثـر المـساقات الدراسـية أهميـة      مـن  يعـدّ التدريس على مقرر طرق البحث التربوي والذي    

 تبنــت هــذه الداســة أربــع مجموعــات تجريبيــة  زقــدفــي مــستقبل الطالــب البحثــي والعملــي؛  

 .لتحري الدقة في النتائج

 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٩٧

 هـ١٤٣٨  الثالث واألربعون ربيع اآلخرالعدد
 

 اإلطار النظري
مفترضــا " نظريــة الــدماغ الكلــي"لتحقيــق تفــضيل الــتعلّم المناســب اســتخدم هيرمــان  

؛ Left Cerebralيـسر  ؛ المـخ األ Right Cerebral المخ األيمن :أربعة أنواع من الدماغ وهي

 ;١٩٨٩ ,Herrmann)؛Left Limbicيـسر  ؛ الحـوفي األ  Limbic  Rightالحـوفي األيمـن  

Herrmann, ن، التفكيـر  والمنظـر : األول: ربـاع تـشكل اثنـين مـن األقطـاب      وهـذه األ (٢٠٠٢

 Organizers, Theالمنظمـون، حفـظ الـذات      _ Theorists, The Thinking Selfالذاتي 

Safekeeping Self.اإلنسانيون، الشعور الذاتي : ؛ الثانيHumanitarians,The Feeling 

Self _   المبتكرون، الذات التجريبيـةInnovators, The Experimental Self  ؛ المنظـرون

ن، والعكـــس أيـــضا المبتكـــرون يجـــدون ييجـــدون صـــعوبة فـــي فهـــم واســـتيعاب االنـــساني

لــيس محاولــة  " الــدماغ الكلــي "  نهــج هيرمــان بتــسمية  ،ن؛ لــذايصــعوبة مماثلــة مــع المنظمــ 

يمانـه بـالتغيير والنمـو وتحقيـق التكامـل          إكـد علـى     أنمـا   إ، و ةنها ثابت ألتصنيف الناس كما لو     

ربـاع الـدماغ   أتي من تحقيق التوازن بين أن زيادة اإلبداع ت أفي مختلف جوانب الشخصية، و    

 ).٢٠٠٥ ,Jill(األربعة 

حــسب خــصائص   Whole Brain Theoryلــدماغ فــي نظريتــه  لقــد جــزأ هيرمــان ا 

ــالعلوي بكلـــه يخـــتص      ــمالي، وســـفلي؛ يمينـــي وشـــمال، فـ ــوي؛ يمينـــي وشـ ــتعلّم إلـــى علـ المـ

 والسفلي بكله يختص بالعاطفية والداخلية، واأليـسر بكلـه يخـتص        ،بالمفاهيمية والتجريد 

يمـن بكلــه يخــتص   والتنظــيم فـي أســفله، واأل ةبالمنطقيـة والكميــة فـي أعــاله وبالتسلـسلي   

، (٢٠١٤ ,Helding)بالمفاهيميــة والبــصرية فــي أعــاله وبالشخــصية والعاطفيــة فــي أســفله   

ــا األيـــسر يكـــون محكـــم البنيـــة      وبـــشكل عـــام يكـــون األيمـــن غيـــر محكـــم البنيـــة بينمـ

)Loren& Bean, ١٩٩٧ .( 

ــي ــكي  وورد فـــ ــوجز وكوالكوســـ ــي وفـــ ــان وشـــ  ;١٩٨٩ ,Herrmann: ( هيرمـــ

She,٢٠٠٥;Voges, ٢٠٠٥; Kowlakowsky-Hayner & Stejskal, وصــف ) .٢٠١٢
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أحمد محمد عوض الغرايبة. د

، ٢أســاليب الــتعلم األربعــة فــي األجــزاء األربعــة للــدماغ كمــا هــو مبــين فــي الــشكل رقــم        

ربعـة، ووصـف الطـرق التعليميــة    ووصـف خـصائص المتعلمـين فـي كـل مــن هـذه األجـزاء األ       

 :والسياقات التي تتقابل معها وفيما يلي توضيح لكل منها

  ويقابل الجزء األيسر العلـوي مـن    External Learning الخارجي A أسلوب التعلم

يعنــي هــذا األســلوب أن الــشخص ). (Q_A ويرمــز لــه بــالرمز ،Upper Left Brainالــدماغ 

يفضل نـشاطات تتـضمن التحليـل والفحـص الـدقيق والتخمـين وحـل المـشكالت منطقيـا                 

ى افتراضــات منطقيــة معينــة،  والوصــول إلــى الحقــائق، كمــا أنــه يتخــذ القــرارات معتمــدا علــ   

كمـا يفـضل    . ممزوجة بالقدرة على التصور والصياغة اللفظية والتعبير عنها بشكل دقيـق          

 لـذلك   ،كمـا أنهـم يهتمـون بالوقـت       .  تبسيط المعقّـد، وإيـضاح غيـر الواضـح         Q_Aأشخاص  

إنهّم ) أفضل الطرق كفاءة  (سرع وقت وأقصر طريق     أنجاز المهام ب  إفهم يرغبون دائما ب   

ذة فـــي المنطـــق؛ فهـــم يعـــالجون المعلومـــات الجديـــدة بـــشكل مـــستمر، إذ يعـــدون  أســـات

الحقيقة ذات أهمية رئيسة، فهم يعطون قيمة للحجّة على الخبرة الشخـصية، وللحقـائق     

علــى الحــدس، إذ إنّهــم يتجنبــون العواطــف بــشكل كامــل، فهــم منعزلــون ومتكبــرون          

إنهـم ذو تفكيـر خطـي لكـنهم         . انيةويميلون دوما إلـى التقليـل مـن أهميـة المـشاعر اإلنـس             

 .أذكياء بطريقتهم

ويقابـل الجـزء األيـسر الـسفلي      Procedural Learning  اإلجرائـي Bأسلوب التعلّم 

نــه عــالم فيــه قــوانين، نقــي،   إ). Q_B( ويرمــز لــه بــالرمز  ،Lower Left Brainمــن الــدماغ 

إال أنه يحـارب  .  منها ويمكن االعتماد عليه، لذلك فهو محافظ على القوانين وما هو مجرب          

ــد   ــصارات، فــي    إ مرتبطــة بQ_Bإن كفــاءة . التقــدم وال يقبــل الجدي نجــاز المهــام، دون اخت

نجـازه، ثـم ينتقـل إلـى آخـر،        إوقتها، وبشكل صحيح، فهو يركز على شيء واحد حتى يتم           

 مشابه للسلحفاة في السباق Q_Bصحيح أن . كما أن اهتمامه دوما منصب على اإلجابات     
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مـر مقـدس بالنـسبة لـه كمـا أنـه            أفالدقة  . ذو إصرار ومثابرة، ولديه كمال في التفاصيل      إال أنه   

 . عبقري في تحقيق النظام

 ويقابـل الجـزء األيمـن الـسفلي     Interactive Learning  التفـاعلي  Cأسلوب الـتعلّم  

يوصف أسلوب التعلّم والتفكير ). Q_C( ويرمز له بالرمز Lower Right Brainمن الدماغ 

إنــه مقيــاس حــساس . يمــن الــسفلي باإلســفنجة التــي تتــشرب الخبــرة المتعلقــة بــالمزاجاأل

، إال أنهــا حقيقــة  Q_Aفهــو منــشغل بالحقيقــة، مثلمــا هــي   . ودقيــق لألمــور لحظــة بلحظــة  

مرتبطــة بالتيــارات العاطفيــة، إنّــه يــدرك فــورا لحظــة تغيــر المــزاج، ويــستجيب لهــا بطريقــة 

يقة، فال وقت للمنطق وال وجود للجانب النظري كمدعم     الخبرة هي الحق   Q_Cيعدّ  . هادئة

 Q_Cفهـو، أي  . إن العاطفة والروحانية تعطينـا اإلحـساس باإلنتمـاء لهـذا العـالم           . للحقيقة

سـرة روحانيـة، ومـا وجودنـا علـى األرض إال            أحساساً داخليـاً غريزيـاً، إننـا ننتمـي إلـى            إيملك  

فــال أهميــة لألهــداف إذا تعارضــت مــع  ألغــراض إنــسانية  كــأن نكــون حنــونين وعــاطفيين،  

 شــخص عــاطفي تــوافقي وجميــل،  Q_Cفكــرة إنــسانيتنا التــي توحــدنا كمجموعــات، إن   

وداعم للتجانس والجمال، وشاعري وعاطفي، وعادة مـا يكـون ذا توجـه نحـو النـاس فهـو                    

 . ينظر للماضي بأعرافه لقيمته العاطفية

قابـل الجـزء األيمـن العلـوي مـن      وي Internal Learning  الـداخلي Dأسـلوب الـتعلّم   

 أنـك ال  Q_Dإن مـا يميـز شخـصية    ). Q_D( ويرمـز لـه بـالرمز    Upper Right Brainالـدماغ  

تستطيع أن تفهـم الكثيـر ممـا يقولـه، فحديثـه مبنـي علـى التـشبيهات دون تقـديم ترجمـة               

ــا يقـــول     ــا التـــشبيهات فـــي توضـــيح مـ ــذه الشخـــصية  . للكيفيـــة التـــي تـــساعد فيهـ ــز هـ تتميـ

ــة أو ســطحية،        باالســتم ــدو بديهي ــي تب ــدة، والمتــضادات، واألســئلة الت ــى األفكــار الجدي اع إل

فهــو خيــالي فنــي ملــيء بــاأللوان، وذو نهايــة . لكنهــا فــي الحقيقــة تــذهب إلــى قلــب الموضــوع

 ,Q_A, Q_B تعمـل بـدعم   Q_Dبـداعات  إإن . مفتوحة ومثيرة للحيرة من وقت إلـى آخـر  

Q_C . ساليب التعلّم مع موضعية األساليب في الدماغأ:  ارتباط ثنائي١ويوضح الشكل. 
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ــدماغ       ١:الــشكل ــتعلم مــع موضــعية األســاليب فــي ال  منــاحي التــدريس مــع أســاليب ال

)Herrmann,١٩٨٩ .( 

   ويعتقد هيرمان بأن تفضيل ما يتم تعلّمه يرتبط بأسلوب التعلّم، لذا فإن الفـشل فـي               

ة  التدريس يؤدي إلـى إحبـاط المـتعلّم، فيزيـد جهـده              المقابلة بين النمط التعلّيمي مع طريق     

ولــذلك يفــضل أن يستكــشف األســاتذة  . المبــذول فــي الــتعلّم، ويحــدث لــه الــضجر والملــل  

قدرات طلبتهم التعليمية والتوجه لتعلـيمهم وفـق أسـاليب الـتعلّم المفـضلة لـديهم، علـى         

 تعلّـم واحـد، بـل       علية وتحـد، فـال يـستمرون فـي تعلـيمهم وفـق أسـلوب              اأن يكون ذلك بف   

 Bull, Montgomy(يسعون إلى مقابلة جميع األسـاليب التعليميـة المتعـددة والمتنوعـة     

& Kimball, مساليب التعلّوفيما يلي توضح لطرق التدريس المقابلة أل). ٢٠٠٠: 

 هــذه  تعتمــد: الخــارجيAالمقابلــة ألســلوب الــتعلم العــرض المباشــر طريقــة : أوال

مـستخدما الـسبورة    الطـالب  على المعلومات بإلقاء اذ الجامعياألست قيام علي الطريقة

 أن لحظـة  أي فـي  يتوقعـون  مـستمعين،  ويقف الطلبـة  إليضاح بعض األفكار وتبسيطها،

 هـذه  فـي  األسـتاذ الجـامعي   يعـد  لـذا  المـادة،  مـن  جـزء  تـسميع أي  أو إعـادة  منهم يطلب

مـل جيـدا بغرفـة صـفية      والطالـب يكـون مـستمعا ويع   التعليميـة،  العمليـة  محـور  الطريقـة 

 

الجزء األيسر السفلي                    الجزء األيمن السفلي

الجزء األيسر العلوي        الجزء األيمن العلوي
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 هـ١٤٣٨  الثالث واألربعون ربيع اآلخرالعدد
 

ــه بالمعرفــة        ــزود طلبت تقليديــة تعتمــد المحاضــرة والكتــاب المنهجــي، واألســتاذ الجــامعي ي

هــي طريقــة التــدريس العــرض المباشــر ن طريقــة إ؛ )١٩٩٤ ,Ester( واإلجابــة عــن األســئلة

 الخـارجي الـذي يحـدث بـالجزء األيـسر           Aالمفترض أن يفضلها الطلبـة ذوو أسـلوب الـتعلم           

 .(٢٠٠٢ ,Herrmann) الدماغ العلوي من

 تتـيح هـذه الطريقـة   :  اإلجرائـي Bطريقة العمل اليدوي المقابلة ألسلوب التعلّم : ثانيا

 بوجـه  والحركيـة  اليدويـة  المهـارات وتنمية بعض  والممارسة التدريب فرصة للمتعلمين

 الموقـف  خـالل هـذا   المـتعلم  بهـا  يمـر  التـي  والمراحـل  اإلجـراءات  هـو  عام، والمهـم هنـا  

 هـذه  وتجريـب  أن، لهـم  سـبق  مـا  تطبيـق  خاللهـا  المتعلمـين  يـستطيع  لتعليمـي والتـي  ا

فيمـا تعلمـوه،    والتجديـد  لالبتكـار  الفرصـة  لهـم  تتـاح  كمـا  جديـدة،  مواقف في المدركات

وتتـضمن هـذه الطريقـة     ،والتنفيـذ واإلنهـاء   التخطـيط  فتـرات  خـالل  بينهم فيما والتفاعل

ــ    ــتعلّم بالعمـ ــة للـ ــة للطلبـ ــة الفرصـ ــة    إتاحـ ــددة، وتجزئـ ــراءات محـ ــوات وإجـ ــدوي بخطـ ل اليـ

ــوعات      ــارير للموضـ ــيات، وكتابـــة التقـ ــار الفرضـ ــارات إلـــى خطـــوات متسلـــسلة، واختبـ المهـ

هــي طريقــة ؛ فطريقــة العمــل اليــدوي  )٢٠٠٥ ,Travis( اإلجرائيــة والعمليــة التــي يجرونهــا 

دث بـالجزء   اإلجرائـي الـذي يحـ   Bسلوب التعلم أالتدريس المفترض أن يفضلها الطلبة ذوو    

 .(٢٠٠٢ ,Herrmann). األيسر السفلي من الدماغ

 طريقــة هــي:  التفــاعلي Cطريقــة الــتعلم التعــاوني المقابلــة ألســلوب الــتعلّم: ثالثــا

 مجموعـة  كـل  المتعاونـة، وتـضم   الصغيرة المجموعات فيها تستخدم ناجحة تدريس

، ةوعـ متن أنـشطة تعليميـة   يمارسـون  حيـث  القـدرات،  مختلفـة  مـستويات  مـن  طلبـة 

 والًؤمـس  لـيس  الفريـق  عضو متعلم في وكل تعلمه، المراد للموضوع فهمهم لتحسين

 فطلبـة  وبالتـالي  فـي المجموعـة،   زمالئـه  يـساعد  أن عليـه  نمـا إو فقط يتعلمه انأيجب عما

 وتتـضمن  الـتعلم،  أثنـاء  والتحـصيل والمتعـة   نجـاز اإل مـن  جـو  فـي  يعملـون  مجموعـة  كـل 

 الــــتعلّم معــــا ونقــــل خبــــراتهم إلــــى بعــــضهم      هــــذه الطريقــــة إتاحــــة الفرصــــة للطــــالب    
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 Cن طريقــة الــتعلّم التعــاوني يفــضلها الطلبــة ذوو أســلوب الــتعلّم  ؛ إ)٢٠١١ ,Kalkan(بعــض

 .(٢٠٠٢ ,Herrmann)التفاعلي الذي يحدث بالجزء األيمن السفلي من الدماغ 

 تعتمدهذه الطريقة:  الداخليDطريقة العرض العملي المقابلة ألسلوب التعلّم :رابعا

 إذا األداء هـذا  تكـرار  مـع  أعـين الطلبـة   أمـام  الـتعلّم  موضـوع  األستاذ الجامعي أداء على

 لتنفيـذ  داءاتاأل بهـذه  للقيـام  الفرصة للطـالب  إعطاء ثم ذلك، التعليمي الموقف تطلب

سـئلة تجعـل الطلبـة يفكـرون، ثـم بعـروض       أوتبدأ هذه الطريقـة ب م، التعلّ موضوع المهارة

 بتقــديم التفــسيرات وتكليــف الطلبــة بحــل بعــض المــسائل       ة، ثــمّ يقــوم األســاتذ  مرئيــة

 &Goulding, Goulding(المتعلقـــة بـــالموقف التجريبـــي وإنهائـــه بأســـئلة ومناقـــشة 

George, ن العرض العملي هو طريقة التدريس المفتـرض أن يفـضّلها الطلبـة ذوو    إ ،) ٢٠١٠

 ,Herrmann). األيمـن العلـوي مـن الـدماغ     الـداخلي الـذي يحـدث بـالجزء     Dأسـلوب الـتعلم   

 .يوضح طرق التدريس وأساليب التعلّم المقابلة لها ٢والشكل رقم . (٢٠٠٢

 

 

 

 

 

 

 

 ,Steyn & Maree (   يوضح العالقة بين طريقة التدريس وأسلوب الـتعلّم ٢الشكل 

٢٠٠٣(. 

ــرز القــضايا المهمــة هــو   أإن مــن  ــة تــشجيعب ــة وذلــك بتفعيــل   المرون ــدى الطلب طــرق  ل

ــر طريقـــة (التـــدريس المختلفـــة  ــتعلم   العـــرض المباشـ ؛ طريقـــة العمـــل اليـــدوي؛ طريقـــة الـ

Quadrant A QA Quadrant D QD 

Quadrant B QB Quadrant C QC 

خطي شمولي تعلم خارجيتعلم داخلي

 عمليتعلم تفاعليتعلم
 شمولي

(Global) 
خطي

(Linear) 
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 هـ١٤٣٨  الثالث واألربعون ربيع اآلخرالعدد
 

 مــع الطــالب انخــراط تــسهل أرضــية بنــاء باختــصار، هــو و)العملــيالتعــاوني؛ طريقــة العــرض 

ن التحدي التربوي في هذا الموضوع جعل إ،  "طرق البحث  مقرر"لمفاهيم   القضايا الجوهرية 

ولجعــل الــتعلم  ) ٢٠٠٣ ,Benson & Blackman(هتمــام مــنهج طــرق البحــث مثيــرا لال 

سـتاذ الجـامعي يجـب االبتعـاد عـن نقـل المعلومـات للطالـب                يرتكز على الطالب بـدال مـن األ       

يجاد بيئة تفاعليـة قـادرة علـى جعـل المفـاهيم متسلـسلة وميـسرة؛ مـن           إواستبدال ذلك ب  

ــز االتــصال بــين الط      ــة؛ خــالل التأمــل والعمــل الجمــاعي واليــدوي وتعزي ن فكــرة تكــوين  إلب

شياء واألحـداث فـي مجموعـات حـسب صـفاتها المـشتركه يقلـل مـن           المفاهيم ووضع األ  

 ةفـراد المجموعـ  أن مفهوما واحدا يندرج تحته عـدد هائـل مـن    إتعقد البيئة من حولنا حيث     

التــي تتــشابه فــي الــصفات كــذلك يــسهل إدراك المفهــوم أذا ادركــت مفــاهيم أخــرى لهــا  

 ). ٢٠١٤,Schuster(لمراد تعلمه عالقة بالمفهوم ا

ن المفهـوم لـيس تعريفـاً يحفـظ إنمـا هـو تكـوين إدراكـي يكونـه                    إ :إدراك المفاهيم 

وتتطلب هذه العملية من الطالب إدراك العالقات بين مجموعة من األشـياء     . الطالب ذهنياً 

ر  فالطالب يمـارس عمليـات التفكيـ       ،أو الظواهر أو الحقائق يجمع بينهما صفات مشتركة       

إليجــاد مثــل هــذه  ) التمييــز والتــصنيف والتعمــيم ( وكــذلك  والتأويــل والتفــسير واالســتنتاج 

 وبالتــالي بنــاء المــدرك أو المفهــوم؛ ولــذلك فــإن عمليــة تكــوين المفــاهيم نتــاج     ،العالقــات

دراك المفـــاهيم يمكّـــن إن إ؛ )٢٠٠٧ ,Lokuciejewski(شخـــصي ونبـــع فكـــري للمـــتعلم 

 واســتيعاب المــضمون، والقــدرة علــى التبويــب، والتــصنيف؛    الطلبــة مــن التنظــيم المعرفــي،  

وزبل على أن فهم أو تعلـم مـادة معينـة يمـنح الفـرد قـدرة ذاتيـة لـتعلّم مـادة                       أولذلك يؤكد   

ــذا فــإن مهمــة التعلــيم تتمثــل فــي اســتخالص مفــاهيم واضــحة للمــواد الدراســية          أخــرى؛ ل

ــاءة     ــرحمن والــصاف (وتقــديمها للطلبــة بــصيغ مفيــدة وبن بــرز علمــاء  أومــن ). ٢٠٠٦ي، عبــد ال

 :النفس المعرفيين الذين صاغوا نظريات ساهمت بتوضيح المفهوم وكيفيه تعلمه هي
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ن التعلم المعرفي يتم مـن خـالل التكيـف    إ(Piaget) يرى بياجية  :النظرية المعرفية

ــاء معــارفهم وإعــادة تركيــب وتنظــيم تلــك          ــى بن ــي للفــرد، وتــشجيع المتعلمــين عل العقل

 وتعـد ) ٢٠٠٢ذيـاب،   (يقة تيسر علـيهم إدراك المفـاهيم وتفـسيرها وإنتاجهـا            المعرفة بطر 

 يحتكمـون إليـه   " وإطـارا "البنائية بالنسبة للكثير من التربـويين وخاصـة المعلمـين، مرجعـا     

جــل االرتقــاء بأســاليب وطــرق التــدريس بحيــث تعطــي مــدى أوســع مــن   أويأخــذون بــه مــن 

لـيهم تنفيـذها بـسبب عوامـل متعـددة مثـل       التحرك بدال من طرق التدريس التي يـصعب ع   

 ).١٩٩٩  والجندي،شهاب(المنهاج والبيئة المدرسية والبيئة الخارجية 

ــساب المفهــوم   ــة اكت ــر   :نظري ن المفهــوم يتكــون مــن عــدة   أ) Bruner(يــرى برون

تـشير  : وهو كلمة أو مصطلح يتم تقديمه بلغة معينة؛ األمثلـة : إسم المفهوم : عناصر هي

ــة ا  ــى األمثل ــي ال تنطبــق عليــه؛         إلإل ــة الــسلبية الت ــي تنطبــق علــى المفهــوم واألمثل يجابيــة الت

 وأأي الخصائص أو الصفات العامة التـي تـضع األمثلـة فـي فئـة معينـة                  : الخصائص األساسية 

  ;١٩٨٦.Joyce)(وهي التي تحدد االختالف بين المفاهيم : مجموعة؛ القيمة المميزة

عامـة   إن تعلـم المفـاهيم يتطلـب أداء اسـتجابة    ) Gagne(جانيه أكد  :نظرية التعّلم

ــرات متقاربــة بعــضها مــع بعــض بــشكل واســع،       ــى أوجــه   ألمجموعــة مثي ي االســتجابة إل

،ويفـسر جانيـه النمـو      "الشبه بين األشياء والتي تعتمد على القدرة بتمثيل المنبهـات داخليـا           

 المخــزون المعرفــي بنــاء علــى نمــط الــتعلم التراكمــي، أي يعتمــد بــشكل كلــي علــى مــدى     

 .)٢٠٠٠، وعزت؛ الهادي ٢٠٠٤أبو عالم، (الالزم من المهارات والعادات 

 على أهمية العرض المنظم مـن       )Ausubel(وزوبل  أيؤكد   :نظرية التعّلم ذو المعنى   

خــالل التتــابع الــدقيق للخبــرات التعليميــة، بحيــث إن الوحــدة المتعلمــة تــرتبط بوضــوح بمــا     

 المعرفية الحالية لدى المتعلم من ناحيـة والمـادة الجديـدة    يسبقها وهذا االتصال بين البنية   

 ؛ ٢٠٠٦عبد الرحمن والـصافي،   (المهيأة للتعلم من ناحية أخرى يجعل المفاهيم ذات معنى          

 ).٢٠٠٤أبو عالم، 
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للمفاهيم أهمية كبيرة في عملية بناء المناهج الدراسية وتطويرها حيث أنها تسهل            

من التتـابع والتكامـل الراسـي واألفقـي للمحتـوى الدراسـي            اختيار المحتوى وتنظيمه بما يض    

بين مختلف المواد في المراحل  الدراسية المختلفة، وتضمن الفهم بأقصر الطرق العمليـة              

(Harre,١٩٧١)  الدراسـات التربويـة    ن المفاهيم تمثل لب الفهم الذي نحاول تحقيقـه فـي  إ؛

  (٢٠٠٠ ,Herges).ون عناية ودقة  واالجتماعية  ولكننا في معظم الحاالت ندرسها بد

لقـــد تعـــددت  :أســـلوب الـــتعّلم الـــدماغي وطـــرق التـــدريس وإدراك المفـــاهيم 

النظريــات التــي تعنــى بدراســة المفــاهيم وإدراكهــا وتنوعــت أســاليبها وطرقهــا فــي تقــديم 

المفهوم وكيفية إدراكة إال أن نظرية الدماغ الكلي جاءت بنظرة شـمولية تتـصف بالدقـة                

رباع يقابل كـل منهـا طريقـة تـدريس معينـة ممـا جعـل                أ تقسيم الدماغ إلى أربعة      بتنبنيها

هذه النظرية أكثر علمية ومنهجية؛ وبالنظر إلى االتجاهات الجديدة في مجال التعلّم والتي           

الـنهج التعليمـي، ونحـن نؤيـد فكـرة مـسؤولية أعـضاء هيئـة                -تركز على الطالب فهي تـثمن     

ســـس العلميـــة التـــي يبنـــى عليهـــا اختيـــار طـــرق التـــدريس؛  التـــدريس فـــي إعـــادة النظـــر باأل

فجلـــوس الطـــالب لـــساعات طويلـــة، واالســـتماع لألســـتاذ الجـــامعي؛ ينـــتج عنـــه اســـتيعاب  

المعلومات المقدمة مـن قبـل األسـتاذ الجـامعي بـشكل نظـري، ومـا يجـب علينـا هـو تعزيـز                        

تقيــــيم الــــتعلّم النــــشط، ومناقــــشة، وتطبيــــق، وحــــل المــــشكالت، وتحليــــل وتوليــــف أو   

ــا        ــا مفاهيميــ ــارات لنحقــــق إدراكــ ــوير المهــ ــتعلّم، وتطــ ــج المــ ــالل دمــ ــن خــ ــات مــ المعلومــ

 .(١٩٩٦ ,Bonwell)مكتمل

  هـدفت الدراسـة إلـى الكـشف عـن أثـر طـرق التـدريس المقابلـة            :النتائج ومناقشتها 

م الدماغي على إدراك مفاهيم مقرر طرق البحث التربوي لدى طالب جامعة             التعلّ سلوبأل

هـل توجـد   : "د ، وذلك عن طريـق اإلجابـة عـن سـؤال الدراسـة الـذي نـصَّ علـى                 الملك سعو 

بــين متوســطات إدراك طــالب   ) ٠٫٠٥=α(فــروق ذات داللــة إحــصائيّة عنــد مــستوى الداللــة      

جامعة الملك سعود لمفاهيم مقرر طرق البحـث التربـوي تعـزى لطـرق التـدريس المقابلـة                  
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؛ "؟)يـدوي، الـتعلم التعـاوني، العـرض العملـي     المحاضـرة، العمـل ال  (م الـدماغي  سـلوب الـتعلّ  أل

دراك  طــالب إفقــد تــم حــساب المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة الخاصــة بــ 

جامعة الملك سعود لمفاهيم مقرر طرق البحث التربوي للقياسين القبلي والمباشر وفقًـا             

 ).٧(لطرق التدريس، وذلك كما هو مبين في الجدول 

دراك طالب جامعة الملك إطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الخاصة بالمتوس): ٧(الجدول 

 .سعود لمفاهيم مقرر طرق البحث التربوي للقياسين القبلي والمباشر وفقًا لطرق التدريس

 القياس المباشر القياس القبلي
 طرق

 التدريس
 المتوسط العدد

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 ٠٫١٤ ٤٫٣١ ٠٫٢٨ ٣٫٧٩ ١٥ ) الخارجيA(العرض المباشر 

 ٠٫١٤ ٤٫٧١ ٠٫٢٨ ٣٫٨٩ ١٥ ) اإلجرائيB(العمل اليدوي    

 ٠٫٣٣ ٣٫٦٣ ٠٫٣٠ ٣٫٢٤ ١٥ ) التفاعليC(التعلم التعاوني   

 ٠٫٣٣ ٢٫٩٣ ٠٫٣٠ ٣٫٣٤ ١٥ ) الداخليD(العرض العملي  

ين المتوســطات الحــسابية الخاصــة  وجــود فــروق ظاهريــة بــ  ) ٧(يالحــظ مــن الجــدول  

دراك طالب جامعة الملك سعود لمفاهيم مقرر طرق البحـث التربـوي للقيـاس المباشـر       إب

خــتالف طــرق التــدريس؛ وللتحقــق مــن جوهريــة الفــروق الظاهريــة؛ تــم إجــراء   اناتجــة عــن 

دراك طالب جامعة الملك سعود لمفـاهيم مقـرر         إ ب ANCOVAتحليل التباين المصاحب    

ث التربوي للقياس المباشر وفقًا لطرق التدريس بعد تحييد أثر أدائهن لمفـاهيم      طرق البح 

 ).٨(مقرر طرق البحث التربوي للقياس القبلي، وذلك كما هو مبين في الجدول 
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دراك طالب جامعة الملك سعود لمفاهيم مقرر طرق تحليل التباين المصاحب إل): ٨(الجدول 

 .ا لطرق التدريس بعد تحييد أثر أدائهن للقياس القبليالبحث التربوي للقياس المباشر وفقً

 مصدر

 التباين

 مجموع

 المربعات

 درجة

 الحرية

 متوسط

 مجموع

 المربعات

 قيمة ف

 المحسوبة

 الداللة

 اإلحصائية

 الداللة

 العملية

 ٪٤٫٧٣ ٠٫١٠ ٢٫٧٣ ٠٫١٧ ١ ٠٫١٧ القياس القبلي

 ٪٨١٫٦٥ ٠٫٠٠ ٨١٫٥٨ ٥٫٠٩ ٣ ١٥٫٢٧ طرق التدريس

    ٠٫٠٦ ٥٥ ٣٫٤٣ الخطأ

     ٥٩ ٣١٫٠٩ الكلي

 بــين ٠٫٠٥=αوجــود فــروق دالــة إحــصائيًا عنــد مــستوى الداللــة     ) ٨(يتــضح مــن الجــدول  

دراك طالب جامعـة الملـك سـعود لمفـاهيم مقـرر طـرق البحـث            المتوسطات الحسابية إل  

) ٨١٫٥٨( المحـسوبة  Fالتربوي للقياس المباشر تعـزى لطـرق التـدريس؛ حيـث بلغـت قيمـة           

؛ ولتحديد لصالح أيٍّ مـن مجموعـات الدراسـة كانـت الفـروق      )٠٫٠٥(باحتمالية خطأ أقل من    

دراك طـالب جامعـة الملـك    الجوهرية؛ فقد تم حساب المتوسـطات الحـسابية المعدلـة إل       

سعود لمفاهيم مقرر طرق البحث التربوي للقياس المباشر واألخطـاء المعياريـة لهـا وفقـاً              

 ).٩(و مبين في الجدول لطرق التدريس، وذلك كما ه

دراك طالب جامعة الملك سعود لمفاهيم مقرر المتوسطات الحسابية المعدلة إل): ٩(الجدول 

 .طرق البحث التربوي للقياس المباشر واألخطاء المعيارية لها وفقاً لطرق التدريس

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدل طرق التدريس

 ٠٫٠٧ ٤٫٢٧ ) الخارجيA(العرض المباشر 

 ٠٫٠٧ ٤٫٦٥ ) اإلجرائيB(العمل اليدوي    

 ٠٫٠٧ ٣٫٧٠ ) التفاعليC(التعلم التعاوني   

 ٠٫٠٧ ٢٫٩٨ ) الداخليD(العرض العملي  
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دراك طـالب جامعـة الملـك سـعود         وفي ضوء قيم المتوسـطات الحـسابية المعدلـة إل         

عياريـة لهـا المـذكورة      لمفاهيم مقرر طرق البحـث التربـوي للقيـاس المباشـر واألخطـاء الم             

وفقاً لطرق التدريس؛ ولكـون طـرق التـدريس متعـدد المـستويات؛ فقـد تـم                 ) ٩(في الجدول   

 للمقارنــات البعديــة للكــشف عــن جوهريــة الفــروق بــين       Bonferroniاســتخدام اختبــار  

المتوسطات الحسابية المعدلة إلدراك طالب جامعة الملك سـعود لمفـاهيم مقـرر طـرق               

قيـاس المباشـر وفقـاً لطـرق التـدريس، وذلـك كمـا هـو مبـين فـي الجـدول                      البحث التربـوي لل   

)١٠.( 

 للمقارنات البعدية إلدراك طالب جامعة الملك Bonferroniنتائج اختبار ): ١٠(الجدول 

 .سعود لمفاهيم مقرر طرق البحث التربوي للقياس المباشر وفقاً لطرق التدريس
 طرق

 التدريس
 

 العرض

 العملي

 التعلم

 يالتعاون

 العرض

  المباشر

 العمل

 اليدوي

Bonferroni 

 المتوسط

 الحسابي

 المعدل

٤٫٦٥ ٤٫٢٧ ٣٫٧٠ ٢٫٩٨ 

     ٢٫٩٨ ) الداخليD(  العرض العملي

    ٠٫٧٢ ٣٫٧٠ ) التفاعليC(   التعلم التعاوني

   ٠٫٥٧ ١٫٢٩ ٤٫٢٧ ) الخارجيA(العرض المباشر

  ٠٫٣٨ ٠٫٩٥ ١٫٦٧ ٤٫٦٥ ) اإلجرائيB(   العمل اليدوي

 الطــالب) أ: أن الفــرق الجــوهري قــد كــان علــى الترتيــب لــصالح  ) ١٠(يتــضح مــن الجــدول  

فـي تدريـسهم مقارنـة بـزمالئهم الـذين      )  اإلجرائـي B(الذين يفضلون طريقـة العمـل اليـدوي       

 الــذين يفــضلون الطــالب) فــي تدريــسهم، ب)  الــداخليD(يفــضلون طريقــة العــرض العملــي 

ــذين يفــضلون     ) الخــارجيA(طريقــة العــرض المباشــر   ــة بــزمالئهم ال  فــي تدريــسهم مقارن

 الــذين يفــضلون طريقــة   الطــالب) فــي تدريــسهم، ج )  الــداخلي D(طريقــة العــرض العملــي  

في تدريسهم مقارنة بـزمالئهم الـذين يفـضلون طريقـة الـتعلم             )  اإلجرائي B(العمل اليدوي 
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 D(ض العملـي  الـذين يفـضلون طريقـة العـر        الطـالب ) في تدريـسهم، د   )  التفاعلي C(التعاوني

 C(فـــي تدريـــسهم مقارنـــة بـــزمالئهم الـــذين يفـــضلون طريقـــة الـــتعلم التعـــاوني  ) الـــداخلي

طــرق التــدريس قــد بلغــت قيمتــه  (ن حجــم األثــر لمتغيــر إحيــث . فــي تدريــسهم) التفــاعلي

إلدراك طـــالب جامعـــة الملـــك ســـعود لمفـــاهيم مقـــرر طـــرق البحـــث التربـــوي   ) %٨١٫٦٥(

لطــرق التــدريس فــي إدراك طــالب جامعــة  ) كبيــر( أثــر للقيــاس المباشــر؛ ممــا يُعنــي وجــود 

الملك سعود لمفاهيم مقرر طرق البحـث التربـوي للقيـاس المباشـر وفقًـا لمعيـار فـؤاد أبـو                      

 .)١٩٩٥الشربيني، المشار اليه في (Cohenو حطب 

العمــل (لــى كــال طريقتــي التــدريس إن موضــوعات مقــرر طــرق البحــث التربــوي تحتــاج إ

صــياغة المــشكلة ووضــع الفــروض  : ، فمهــارة كتابــة الرســالة  )باشــراليــدوي، والعــرض الم

لـى طريقـة العمـل اليـدوي حتـى يـتمكن        إواختبارها واستخالص النتـائج ومناقـشتها تحتـاج         

ن اتقــان المهــارات الــسابقة الــذكر تحتــاج الــى اطــار نظــري يــتم  أكمــا . الطالــب مــن اتقانهــا

العمـل اليـدوي والعـرض    (اشر، فطريقتا تقديمه للطالب وهذا ما تتضمنه طريقة العرض المب      

 .دراك الطالب لمقرر طرق البحثإمهمتان لتحقيق متطلبات فهم و) المباشر

) العمل اليدوي، والعـرض المباشـر     (ويمكن عزو هذه النتيجة إلى أن طريقتي التدريس         

وهو نصف الـدماغ األيـسر وهـو مـا يطلـق      ) QA, QB(ربعي الدماغ طريقتا التدريس ل تمثالن

ــه يــتحكم فــي التفكيــر التحليلــي ويعــد التحليــل مــن أهــم     " التحليــل والعقالنيــة " هعليــ إذ إنّ

، عوضا عما تتـضمنه هـذه الخاصـية         )كحلِّ المشكالت وترتيب األولويات   (مهارات التفكير   

من مهارات كتحديد السمات والصفات، وتحديد الخواص، وإجـراء المالحظـات، والتفرقـة     

ــاء   بـــين المتـــشابه والمختلـــف، وا  ــع، والتبويـــب والتـــصنيف، وبنـ ــة، والمقابلـــة والتجميـ لمقارنـ

المعــايير، ورؤيــة العالقــات، والتنبــؤ والتوقــع والتخمــين، وتحديــد الــسبب والنتيجــة، وإجــراء    

 لذا فقد نجد بعـض األفـراد يـستخدمون بعـض أجـزاء الـدماغ       ،)١٩٩٥ ,Herrmann(القياس 

 .بوتيرة أكبر من األفراد اآلخرين



 

 
١١٠

أثر أساليب التعلّم الدماغي وطرق التدريس المقابلة لها على 
 .طرق البحث التربوي لطالب الماجستيرإدراك مفاهيم مقرر 

أحمد محمد عوض الغرايبة. د

علـــيم الـــسائدة فـــي المـــدارس وحتـــى الجامعـــات تعـــزّز نمـــط الـــسيطرة إنّ طرائـــق الت

ــة  ــسرالدماغيـ ــزون فـــي       األيـ ــات يركّـ ــين والمدرسـ ــن المدرسـ ــة؛ إذ إنّ كثيـــراً مـ ــدى الطلبـ  لـ

تعليمهم لطلبتهم على تنميـة وظـائف الجانـب األيـسر؛ والمتمثلـة فـي معالجـة المعلومـات            

ــابعي، ورمــزي، ومنطقــي، ولفظــي، إضــافة إلــى       ذلــك فــإنّ الجانــب األيــسر   بــشكل خطــي تت

  .)٢٠٠١ ,Sousa(للدماغ يستند أثناء معالجته للمعلومات إلى قوانين المنطق والحقيقة 

لــى فاعليــة إشــارت أالتــي ) ٢٠١٢ ,Chilwant(اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة  

 الهـرش ( كـل مـن    دراسـة نتـائج  فـي حـين اختلفـت مـع     ،طريقة العرض المباشر التفاعلية

ــتعلم   إشــارت أوالتــي ) ١٩٩٨؛ عمــار، ٢٠٠٣؛ العريمــي، ٢٠٠٠، ومقــدداي ــى فاعليــة طريقــة ال ل

التــي أشــارت الــى فاعليــة طريقــة الحاســوب    ) ١٩٩٩( ومــع نتيجــة دراســة جبيلــي   ؛التعــاوني

لى عدم وجود فروقٍ تعـزى      إشارت  أالتي  ) ١٩٩٧حسنية ، (التعليمي، وكذلك نتيجة دراسة     

 .إلى طريقة التدريس

ا تقــدم؛ تــم حــساب المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة    باإلضــافة إلــى مــ 

لمجـــاالت إدراك طـــالب جامعـــة الملـــك ســـعود لمفـــاهيم مقـــرر طـــرق البحـــث التربـــوي         

 ).١١(للقياسين القبلي والمباشر وفقًا لطرق التدريس، وذلك كما هو مبين في الجدول 

لمجاالت إلدراك طالب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ): ١١(الجدول 

جامعة الملك سعود لمفاهيم مقرر طرق البحث التربوي للقياسين القبلي والمباشر وفقًا 

 .لطرق التدريس

 القياس المباشر القياس القبلي

 المجال
 طرق

 التدريس
 المتوسط العدد

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 ٠٫١١ ٤٫٥٣ ٠٫٣٢ ٤٫٣٢ ١٥ المحاضرة

 ٠٫١١ ٤٫٩٣ ٠٫٣٢ ٤٫٤٢ ١٥ العمل اليدوي

 ٠٫٣٣ ٣٫٦٣ ٠٫٤١ ٣٫٣٢ ١٥ التعلم التعاوني

 االتجاه نحو

 لم النشطالتع

 

 ٠٫٣٣ ٢٫٩٣ ٠٫٤١ ٣٫٤٢ ١٥ العرض العملي



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ١١١

 هـ١٤٣٨  الثالث واألربعون ربيع اآلخرالعدد
 

 القياس المباشر القياس القبلي

 المجال
 طرق

 التدريس
 المتوسط العدد

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 ٠٫٢٥ ٤٫٢٢ ٠٫٥٠ ٣٫٤٣ ١٥ المحاضرة

 ٠٫٢٥ ٤٫٦٢ ٠٫٥٠ ٣٫٥٣ ١٥ العمل اليدوي

 ٠٫٤١ ٣٫٥٧ ٠٫٤٦ ٣٫١٥ ١٥ لم التعاونيالتع

 البحث عن

 المعلومات 

 ٠٫٤١ ٢٫٨٧ ٠٫٤٦ ٣٫٢٥ ١٥ العرض العملي

 ٠٫١٥ ٤٫١٨ ٠٫٤٩ ٣٫٦٢ ١٥ المحاضرة

 ٠٫١٥ ٤٫٥٨ ٠٫٤٩ ٣٫٧٢ ١٥ العمل اليدوي

 ٠٫٥٥ ٣٫٧٠ ٠٫٣٤ ٣٫٢٥ ١٥ التعلم التعاوني

 مهاراتالتقويم 

 لمعرفةاتطبيق و

 ٠٫٥٥ ٣٫٠٠ ٠٫٣٤ ٣٫٣٥ ١٥ العرض العملي

وجــود فــروق ظاهريــة بــين المتوســطات الحــسابية لمجــاالت  ) ١١(حــظ مــن الجــدول يال

إلدراك طالب جامعة الملك سـعود لمفـاهيم مقـرر طـرق البحـث التربـوي للقيـاس البعـدي           

ناتجــة عــن اخــتالف طــرق التــدريس؛ وللتحقــق مــن جوهريــة الفــروق الظاهريــة؛ تــم إجــراء   

الت تعلــم طالبــات ؟؟؟؟ لمفــاهيم  لمجــاMANCOVAتحليــل التبــاين المــصاحب المتعــدد  

مقرر طرق البحث التربوي للقياس المباشـر وفقًـا لطـرق التـدريس بعـد تحييـد أثـر مجـاالت                      

ــين فــي           ــي، وذلــك كمــا هــو مب أدائهــن لمفــاهيم مقــرر طــرق البحــث التربــوي للقيــاس القبل

 ).١٢(الجدول 



 

 
١١٢

أثر أساليب التعلّم الدماغي وطرق التدريس المقابلة لها على 
 .طرق البحث التربوي لطالب الماجستيرإدراك مفاهيم مقرر 

أحمد محمد عوض الغرايبة. د

 جامعة الملك تحليل التباين المصاحب المتعدد لمجاالت إلدراك طالب): ١٢(الجدول 

سعود لمفاهيم مقرر طرق البحث التربوي للقياس المباشر وفقًا لطرق التدريس بعد 

 .تحييد أثر مجاالت أدائهن للقياس القبلي
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االتجاه نحو التعلم النشط 

 )مصاحب(

Wilks' 

Lambda 
٤٠٥٧ ٠٫٤٩ ٥١ ٣ ٠٫٨١ ٠٫٩٥%  

البحث عن المعلومات 

 )مصاحب

Wilks' 

Lambda 
١٢٫٨٠ ٠٫٠٧ ٥١ ٣ ٢٫٥٠ ٠٫٨٧% 

تطبيق ومهارات التقويم 

 )مصاحب(المعرفة 

Wilks' 

Lambda 
٨٫٥٤ ٠٫٢٠ ٥١ ٣ ١٫٥٩ ٠٫٩١% 

 طرق التدريس
Wilks' 

Lambda 
٥٠٫١٦ ٠٫٠٠ ١٢٤٫٢٧ ٩ ١٨٫٧٧ ٠٫١٢% 

، وجــود أثــر دال إحــصائياً لطــرق التــدريس عنــد مــستوى الداللــة   )١٢(يتبــين مــن الجــدول 

α=علــى مجــاالت إلدراك طــالب جامعــة الملــك ســعود لمفــاهيم مقــرر طــرق البحــث     ٠٫٠٥ 

التربــوي للقيــاس المباشــر مجتمعــة؛ ولتحديــد علــى أيٍّ مــن مجــاالت إدراك طــالب جامعــة       

لملـــك ســـعود لمفـــاهيم مقـــرر طـــرق البحـــث التربـــوي للقيـــاس المباشـــر كـــان أثـــرُ طـــرق   ا

 لمجــاالت إلدراك طــالب ANCOVAالتــدريس؛ فقــد تــم إجــراء تحليــل التبــاين المــصاحب 

جامعة الملك سعود لمفاهيم مقرر طرق البحث التربوي للقياس المباشر كلٍّ علـى حـدةٍ               

 ).١٣(لي، وذلك كما هو مبين في الجدول بعد تحييد أثر مجاالت أدائهن للقياس القب
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تحليل التباين المصاحب لمجاالت إلدراك طالب جامعة الملك سعود ): ١٣(الجدول 

لمفاهيم مقرر طرق البحث التربوي للقياس المباشر كلٍّ على حدةٍ وفقًا لطرق التدريس 

 .بعد تحييد أثر مجاالت أدائهن للقياس القبلي
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 التابع

 مصدر

وع اينالتب
جم
م

ت 
بعا
مر
ال

 

جة
در

رية 
لح
ا

 

ط
س
متو

 
وع
جم
م

 
ت
بعا
مر
ال

 

ف
مة 
قي

وبة 
س
مح
ال

 

اللة
الد

ئية 
صا
إلح
ا

 

اللة
الد

لية 
عم
ال

 

االتجاه نحو التعلم النشط 

 )مصاحب(
١٫٥٦ ٠٫٣٦ ٠٫٨٤ ٠٫٠٥ ١ ٠٫٠٥% 

البحث عن المعلومات 

 )مصاحب(
٠٫١٣ ٠٫٨٠ ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١ ٠٫٠٠% 

تطبيق ومهارات التقويم 

 )مصاحب(المعرفة 
٠٫٦٣ ٠٫٥٦ ٠٫٣٤ ٠٫٠٢ ١ ٠٫٠٢%  

 %٨٣٫٦٤ ٠٫٠٠ ٩٠٫٣٤ ٥٫٥٧ ٣ ١٦٫٧٢ طرق التدريس

    ٠٫٠٦ ٥٣ ٣٫٢٧ الخطأ
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االتجاه نحو التعلم النشط 

 )مصاحب(
٠٫٦٠ ٠٫٥٧ ٠٫٣٢ ٠٫٠٣ ١ ٠٫٠٣% 

البحث عن المعلومات 

 )بمصاح(
١١٫٠١ ٠٫٠١ ٦٫٥٦ ٠٫٧٠ ١ ٠٫٧٠% 

تطبيق ومهارات التقويم 

 )مصاحب(المعرفة 
٠٫٠٤ ٠٫٨٩ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١ ٠٫٠٠% 

 %٦٨٫٩٤ ٠٫٠٠ ٣٩٫٢١ ٤٫١٦ ٣ ١٢٫٤٧ طرق التدريس
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 .طرق البحث التربوي لطالب الماجستيرإدراك مفاهيم مقرر 

أحمد محمد عوض الغرايبة. د
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االتجاه نحو التعلم النشط 

 )بمصاح(
٤٫٠٠ ٠٫١٤ ٢٫٢١ ٠٫٣٣ ١ ٠٫٣٣% 

البحث عن المعلومات 

 )مصاحب(
٩٫٢٦ ٠٫٠٢ ٥٫٤١ ٠٫٨٠ ١ ٠٫٨٠% 

تطبيق ومهارات التقويم 

 )مصاحب(المعرفة 
٦٫٣٨ ٠٫٠٦ ٣٫٦١ ٠٫٥٣ ١ ٠٫٥٣% 

 %٥٩٫٢٠ ٠٫٠٠ ٢٥٫٦٣ ٣٫٧٩ ٣ ١١٫٣٦ طرق التدريس
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 بــين ٠٫٠٥=αوجــود فــروق دالــة إحــصائياً عنــد مــستوى الداللــة    ) ١٣(مــن الجــدول يتــضح 

المتوسطات الحسابية لمجاالت إدراك طالب جامعة الملك سعود لمفـاهيم مقـرر طـرق              

البحث التربوي للقياس المباشر تعزى لطرق التـدريس؛ ولتحديـد لـصالح أيٍّ مـن مجموعـات                 

ساب المتوســـطات الحـــسابية المعدلـــة الدراســـة كانـــت الفـــروق الجوهريـــة؛ فقـــد تـــم حـــ 

لمجاالت إدراك طالب جامعة الملك سعود لمفاهيم مقرر طـرق البحـث التربـوي للقيـاس                

المباشر واألخطاء المعياريـة لهـا وفقـاً لطـرق التـدريس، وذلـك كمـا هـو مبـين فـي الجـدول                        

)١٤.( 
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ة الملك المتوسطات الحسابية المعدلة لمجاالت إلادراك طالب جامع): ١٤(الجدول 

سعود لمفاهيم مقرر طرق البحث التربوي للقياس المباشر واألخطاء المعيارية لها وفقاً 

 .لطرق التدريس

 المتغير

 التابع

 طرق

 التدريس

 المتوسط

 الحسابي

 المعدل

 الخطأ

 المعياري

 ٠٫٠٨ ٤٫٥٧ )الخارجي A (العرض المباشر

 ٠٫٠٨ ٤٫٩٧ )ئياإلجرا(B    العمل اليدوي

 ٠٫٠٨ ٣٫٦٠ ) التفاعليC(  التعلم التعاوني

 االتجاه نحو

 التعلم النشط

 

 ٠٫٠٨ ٢٫٩٠ ) الداخليD( العرض العملي

 ٠٫١٠ ٤٫٢٢ )الخارجي A ( العرض المباشر

 ٠٫١١ ٤٫٦١ )اإلجرائي(B      العمل اليدوي

 ٠٫١١ ٣٫٥٨ ) التفاعليC(   التعلم التعاوني

 البحث عن

 المعلومات 

 ٠٫١٠ ٢٫٨٦ )لداخلي اD(  العرض العملي

 ٠٫١٢ ٤٫٢٣ )الخارجي A ( العرض المباشر

 ٠٫١٣ ٤٫٦٠ )اإلجرائي(B     العمل اليدوي

 ٠٫١٣ ٣٫٦٨ ) التفاعليC(  التعلم التعاوني

 مهاراتالتقويم 

 تطبيقو

 المعرفة

 ٠٫١٢ ٢٫٩٥ ) الداخليD( العرض العملي

راك طـالب جامعـة الملـك       دإوفي ضوء قيم المتوسطات الحسابية المعدلة لمجاالت        

ــة لهــا          ــوي للقيــاس المباشــر واألخطــاء المعياري ســعود لمفــاهيم مقــرر طــرق البحــث الترب

ــاً لطــــرق التــــدريس؛ ولكــــون طــــرق التــــدريس متعــــدد    ) ١٤(المــــذكورة فــــي الجــــدول   وفقــ

 للمقارنــات البعديــة للكــشف عــن    Bonferroniالمــستويات؛ فقــد تــم اســتخدام اختبــار     

وسطات الحسابية المعدلة إلدراك طالب جامعـة الملـك سـعود           جوهرية الفروق بين المت   

لمفاهيم مقرر طرق البحث التربوي للقياس المباشر وفقاً لطرق التدريس، وذلـك كمـا هـو      

 ).١٥(مبين في الجدول 
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أثر أساليب التعلّم الدماغي وطرق التدريس المقابلة لها على 
 .طرق البحث التربوي لطالب الماجستيرإدراك مفاهيم مقرر 

أحمد محمد عوض الغرايبة. د

 للمقارنات البعدية لمجاالت إدراك طالب جامعة Bonferroniنتائج اختبار ): ١٥(الجدول 

 .رق البحث التربوي للقياس المباشر وفقاً لطرق التدريسالملك سعود لمفاهيم مقرر ط
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 B (   العمل اليدوي

 )اإلجرائي
٠٫٣٧ ٠٫٩٢ ١٫٦٥ ٤٫٦٠  

بالنـــسبة لمجـــال االتجـــاه نحـــو الـــتعلم النـــشط فـــإن الفـــرق    ) ١٥(يتـــضح مـــن الجـــدول  

 B(العمـل اليـدوي    طريقـة  الـذين يفـضلون      الطـالب ) أ: الجوهري قد كان على الترتيـب لـصالح       

 D( العــرض العملـــي  ةقــ يمقارنــة بـــزمالئهم الــذين يفــضلون طر    فــي تدريــسهم   )اإلجرائــي 

)  الخـارجي  A(العـرض المباشـر    طريقـة  الذين يفـضلون     الطالب) بفي تدريسهم   ،  )الداخلي

 فــي ،) الــداخليD(العــرض العملــيطريقــة مقارنــة بــزمالئهم الــذين يفــضلون فــي تدريــسهم 

 فــي تدريــسهم ) اإلجرائــيB( العمــل اليــدوي طريقــة الــذين يفــضلون الطــالب)  جتدريــسهم

)  د  فـي تدريـسهم   ،) التفـاعلي  C( الـتعلم التعـاوني    طريقـة مقارنة بزمالئهم الـذين يفـضلون       

مقارنـــة فـــي تدريـــسهم )  الخـــارجيA(العـــرض المباشـــر طريقـــة الـــذين يفـــضلون الطـــالب

ــتعلم التعــاوني  طريقــةبــزمالئهم الــذين يفــضلون   ن إحيــث   فــي تدريــسهم ) التفــاعليC(ال

لمجال االتجاه نحو الـتعلم النـشط    )%٨٣٫٦٤(حجم األثر لطرق التدريس قد بلغت قيمته     

لطرق التـدريس فـي تعلـم مجـال االتجـاه نحـو            ) كبير(مباشر؛ مما يُعني وجود أثر      للقياس ال 
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المـشار اليـه فـي    (Cohen الـتعلم النـشط للقيـاس المباشـر وفقًـا لمعيـار فـؤاد أبـو حطـب و         

البحــث عــن المعلومــات، (بالنــسبة لمجــالي ) ١٥( كمــا يتــضح مــن الجــدول .)١٩٩٥الــشربيني، 

) أ: فـإن الفـرق الجـوهري قـد كـان علـى الترتيـب لـصالح               ) تطبيـق المعرفـة   ومهارات  التقويم  

مقارنـة بـزمالئهم   في تدريـسهم  )  اإلجرائيB(العمل اليدويطريقة   الذين يفضلون    الطالب

 الـــذين الطـــالب)  ب فـــي تدريـــسهم،) الـــداخليD(العـــرض العملـــي طريقـــةالـــذين يفـــضلون 

ــذين مقارنــة بــزمال فــي تدريــسهم  )  الخــارجيA(العــرض المباشــر  طريقــةيفــضلون  ئهم ال

 الــذين يفــضلون  الطــالب) جفــي تدريــسهم  ، ) الــداخليD(العــرض العملــي  طريقــةيفــضلون 

 طريقـة مقارنة  بزمالئهم الـذين يفـضلون         في تدريسهم    ) اإلجرائي B(العمل اليدوي  طريقة

الــتعلم  طريقــة الــذين يفــضلون  الطــالب)  د فــي تدريــسهم ،) التفــاعليC(الــتعلم التعــاوني 

العــرض  طريقــةمقارنــة بــزمالئهم الــذين يفــضلون      فــي تدريــسهم ) التفــاعليC(التعــاوني

ن حجـم األثـر لطـرق التـدريس قـد بلغـت قيمتـه               إحيـث   .  في تدريسهم  ) الداخلي D(العملي

تطبيــق ومهــارات المجــال تقــويم  ول %٥٩٫٢٠ لمجــال البحــث عــن المعلومــات؛   %٦٨٫٩٤(

البحـث  (تـدريس فـي مجـالي    لطـرق ال ) كبيـر (للقياس المباشر؛ مما يُعني وجود أثر   ) المعرفة

للقياس المباشر وفقًا لمعيـار فـؤاد أبـو         ) تطبيق المعرفة ومهارات  العن المعلومات، تقويم    

 ).١٩٩٥الشربيني، المشار إليه في (Cohen حطب و

وهمـا يمـثال   ) العمـل اليـدوي والعـرض المباشـر    (ن طريقتـي  أيتضح من النتيجة الـسابقة     

دراك مفـاهيم طـرق البحـث بمجاالتـه     إحـصائيا علـى   ذو أثـر دال ا ) QA, QB(ربعـي الـدماغ   

تطبيـق  ومهـارات  الاالتجاه نحو التعلم النـشط ؛ والبحـث عـن المعلومـات؛ وتقـويم              (الثالث  

ــ)  اإلجرائــيB(العمــل اليــدوي فجــاءت طريقــة تــدريس  ). المعرفــة على داللــة ثــم العــرض  أب

 ). الخارجيA(المباشر

ــذي نمتلكــه   أســلوب يعتبــر  ــدما   ســلوباألتفــضيل المعرفــة ال  المــرجح اســتخدامه عن

تواجهنــا الحاجــة لحــل مــشكلة أو اختبــار تجربــة تعليميــة، وبهــذا ســوف يكــون أســلوب     
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 في حل المشكلة قائم على الواقع والتحليـل والخطـوة بخطـوة       )QB,QA(يسر  الدماغ األ 

 تفضيل أسلوبولصالح الكلمات واألرقام والحقائق المقدمة بتسلسل منطقي، إذا يرتبط     

 . فة بقوة مع ما نفضل تعلمه وكيفية تفضيلنا لطريقة تعلمهالمعر

دراك المفــاهيم هــو مــا إومــا يفــسر الفــروق لــدى الطــالب الســتراتيجيات التــدريس فــي 

نجـاز األعمـال بتفاصـيلها فـي الوقـت المحـدد وبالـشكل الـصحيح،             إ فـي    QBيتعلق بكفاءة   

هـا ومـن المـرة    ئجزاأكامـل  عمـال ب   فهو يقوم باأل   QBنه ال توجد هناك اختصارات ل       أكما  

 يأخـذون شـيئاً     QBصـحاب الربـع     أ يركز على شيء واحد في الوقت الواحد،         QBن  إاألولى؛  

صحاب هـذا  أوينجزونه ثم يضعونه جانباً ويختارون شيئاً آخر وينجزونه ثم يضعونه جانباً ف           

الــــــــنمط متــــــــشددون فــــــــي التفاصــــــــيل، كمــــــــا أن اإلجــــــــراءات والدقــــــــة مقدســــــــتان       

؛ وهــذا ينــسجم تمامــا مــع تفاصــيل مقــرر طــرق البحــث يتطلــب  )٢٠٠٢,Herrmann(عنــدهم

دراك مفـاهيم مقـرر     إن  ؛ كما أ  تحديد المشكلة ووضع الفروض واختبارها والتوصل للنتائج      

ــة    ــتعلم النــشط؛ والبحــث عــن المعلومــات؛ وتقــويم       (طــرق البحــث المتمثل االتجــاه نحــو ال

ــدليل وهــذا   إتتطلــب ) تطبيــق المعرفــة ومهــارات ال  فهــو يــرفض  QBمــا يتفــق مــع    ثبــات ال

 .الغموض من أي نوع، ويؤمن بالكفاءة والوضوح

ــي QB م  الــتعلّأســلوب يان الطــالب ذو ينظــر فــي تعلّمهــم   ) أيــسر ســفلي ( اإلجرائ

بـــصفتهم منظمـــين، ويفـــضلون الممارســـة اليدويـــة، ويختبـــرون النظريـــات واإلجـــراءات،        

ماالت تطبيقيـــة للنظريـــات، ويكتبــون تقريـــرا متسلـــسال لنتـــائج التجـــارب، ويجـــدون اســـتع 

وهـذه الخـصائص   ). ١٩٩٥ ,Lumsdaine& Lumsdaine(ويخططون المشاريع وينفـذونها 

تشير إلى أن هوالء الطالب يستخدمون طرقا متنوعة لـدمج النظريـة والمعرفـة فـي معرفـة                  

متماســـكة ومنظمـــة وذات معنـــى، وبالتـــالي يكونـــون قـــادرين علـــى الـــتعلّم بالكيفيـــة التـــي 

 .)٢٠٠٥ ,She(كثر من غيرهم أ جميع طرق التدريس ليحققوا إدراكا يفضلونها في
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أيــسر ( اإلجرائــي QB الــتعلّم أســلوبوقــد تفــسر أفــضلية األثــر اإليجــابي للتقابــل بــين   

دراك مفـاهيم مقـرر طـرق بحـث، مقارنـة           إمع طريقة التدريس بالعمـل اليـدوي فـي          ) سفلي

م تتوافق مع بعض المالمـح      التعلّ ألسلوب التعليمية األخرى بوجود خصائص      األساليبمع  

، ينظـر  )أيـسر سـفلي  ( اإلجرائـي  QB الـتعلّم  أسلوبالعامة لطريقة التدريس، فالطالب ذوو    

ــع        ــاملون مـ ــين ويتعـ ــافظين وعمليـ ــرائيين ومحـ ــسليين وإجـ ــصفتهم تسلـ ــم بـ ــي تعلّمهـ فـ

المحتوى المحدّد البنيـة وغيـر مخـاطرين فـي تعلّمهـم وينجـزون المهمـات بالوقـت المحـدد            

)Herrmann, فطريقـة الـتعلّم اليـدوي تتـصف بمالمـح تناسـب وتنـسجم تمامـا مـع          ). ١٩٨٩

دراك المفـاهيم المرتبطـة   إطبيعة مفاهيم مقرر طرق البحـث ممـا يـنعكس علـى سـهولة       

شـياء محـسوسة    أبمقرر طرق البحث؛ فالطالب الذين يمارسـون العمـل اليـدوي يقومـون ب             

سة مكتوبــــة لهــــم، ويختبــــرون وضــــمن خطــــوات وإجــــراءات محــــدّدة ومنظمــــة ومتسلــــ

وإذا قوبلـــت الخــصائص التعلّيميـــة  . الفرضــيات ويكتبــون التقـــارير للتجــارب التـــي يجرونهــا    

مـع المالمـح العامـة لطريقـة التـدريس بالعمـل اليـدوي،         ) أيـسر سـفلي   ( اإلجرائـي    QBللنمط  

ط يالحظ أن إجراءات طريقة العمل اليدوي تتقابل وتتوافق مع الخـصائص التعليميـة للـنم              

QB مــن حيــث التنظيميــة والتفــصيلية والتسلــسلية واإلجرائيــة    )أيــسر ســفلي ( اإلجرائــي ،

وبالتـالي  ). ٢٠٠٥ ,She(والعملية، وتتيح الفرصة للطلبـة أن يتعلّمـوا بالطريقـة التـي يفـضلونها      

 األنمـــاط التعليمـــة يذا مـــا قورنـــوا بـــالطالب ذوإدراك مفـــاهيم مقـــرر طـــرق البحـــث إزيـــادة 

 .األخرى

 في صنع القـرارات علـى المنطـق المـستند علـى      QAالشخص صاحب تفضيل   ويعتمد  

لفاظ والتعبيـر عـن األشـياء بدقـة         دراك والتعبير باأل  االفتراضات مجتمعة مع القدرة على اإل     

كمــا أن هــذا الــشخص يفــضل تحويــل المعقــد للبــسيط وغيــر الواضــح للواضــح والبطــيء          

فقــط   QAمــة للتعــابير اللفظيــة، يعتبــروبالنــسبة لــه تعتبــر الحقــائق دعا) الفعــال( للكــفء 

بارعاً في المنطـق والعقالنيـة وبأحـسن حـاالت يعـالج المعلومـات الجديـدة دائمـا، فتعريـف                    
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 QAالحقيقـة بغايــة األهميــة، ويجــب أن ال تحتـاج أي حقيقــة لتفــسير وجودهاعنــدما يقــوم   

 نــه يقــوم باكتــشاف أكثــر الطــرق كفــاءة فــي القيــام بــذلك الــشيء         إفقــط بــشيء مــا ف  

 . ليحتفظ بالجهد وخصوصاً الجهد المتكرر

، QAم األيـسر العلـوي       الـتعلّ  ألسـلوب  مـشابه    QBم األيـسر الـسفلي       الـتعلّ  أسلوبإنّ  

ويميـل كالهمـا نحـو الـسيطرة        . فكالهما لفظي، وذو منهج خطي، كمـا يرفـضان الغمـوض          

كمــا يــسعى . علــى بيئــتهم وعلــى أنفــسهم، وذلــك مــن خــالل فــرض الفكــر علــى الحقيقــة

QA       إليجاد واختراع الصيغ والمعادالت، أما QB       فهو يسعى الختبـار تلـك المعـادالت، فهـو 

هـــل :  يجـــد تلـــك التعقيـــدات مثيـــرة ومحفـــزة، ويتـــساءل QAذو توجـــه عملـــي، فـــي حـــين  

 QA,QBن الــنهج المــسيطر علــى كــل مــن  إ) ١٩٩٥ ,Herrmann(نــستطيع إثبــات ذلــك؟ 

لعلمــي والتــي تمثــل قلــب مقــرر طــرق يمثــل تكــامال يتوافــق مــع متطلبــات خطــوات البحــث ا

 .البحث التربوي

 ;( شــي ورانــديل وهولــد اتفقــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة كــل مــن   

Randler & Hulde,٢٠٠٧٢٠٠٥;She, ، أسـلوب لـى فاعليـة   إشـارت  أوالتـي  ) ٢٠٠٨ نوافلـة  

ــامي وكـــذلك نتيجـــة ؛ ) اإلجرائـــيB(العمـــل اليـــدوي   ومينـــوتيدراســـة كريـــستي ودي وتـ

(Christy, Crutsinger & Knight, ٢٠٠٥; Minotti,٢٠٠٩)  ن هنالـك داللـة إحـصائية    إ

دراسـة  م؛ كما اتفقت مع نتيجة      م على التعلّ  لى نمط التعلّ  إثر طريقة التدريس المستندة     أل

(Rayneri& Larry, ٢٠٠٦) سـاليب حـصائيا أل إلـى وجـود ارتبـاط دال    إشارت نتائجها أ التي 

 باسـاليب ن الطـالب الـذين درسـوا    ألى إ التي أشارت ) (٢٠٠٤ ,Listerم؛ ونتيجة دراسةالتعلّ

 .تعلمهم أكثر إيجابية من الذين درسوا بالطريقة التقلدية

لــى إالتــي أشــارت ) ٢٠٠٨(واختلفــت نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتيجــة دراســة نوافلــة 

اتيجية التـــي أشـــارت إلـــى أن اســـتر) ٢٠٠٣( الـــداخلي؛ ودراســـة العريمـــي QDفاعليـــة نمـــط 

التدريس باستخدام المختبر التعاوني لها دور فاعل في اكتساب مهارات عمليات العلـم؛         



 

 
١٢٢

أثر أساليب التعلّم الدماغي وطرق التدريس المقابلة لها على 
 .طرق البحث التربوي لطالب الماجستيرإدراك مفاهيم مقرر 

أحمد محمد عوض الغرايبة. د

 & Majerich ;٢٠٠٦,Bilgin(ونتيجــة درســة كــل مــن بــيلقن مــاجيرش وســجومكلر   

Schmuckler,لصالح العرض العملي؛ وكـذلك نتيجـة        مالتي أشارت نتيجة دراسته   ) ٢٠٠٧ 

رت الـى جـود عالقـة ذات داللـة إحـصائية بـين أسـلوب        التي اشـا  (١٩٩٦ ,Gena)جينا دراسة 

 .التعلم وطريقة التعلم العملي في اكتساب المفاهيم

@      @      @ 
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 :التوصيات
لـى أسـاليب الـتعلّم      إبتبني التـدريس المـستند      :  أوال نها توصي إفي ضوء نتائج الدراسة ف    

والعـــرض )  اإلجرائـــيB(ي نظـــرا لوجـــود أثـــر إيجـــابي لطريقـــة العمـــل اليـــدو:  ثانيـــا.الـــدماغي

فإن الدراسة توصي بتفعيل هـاتين الطـريقتين بتـدريس مقـرر طـرق              )  الخارجي A(المباشر  

 .بحث تربوي

 

@      @      @ 

 



 

 
١٢٤

أثر أساليب التعلّم الدماغي وطرق التدريس المقابلة لها على 
 .طرق البحث التربوي لطالب الماجستيرإدراك مفاهيم مقرر 

أحمد محمد عوض الغرايبة. د

 المراجع
 .دار المسيرة: عمان. التعلم اسسة وتطبيقاته). ٢٠٠٤. (أبو عالم، رجاء -١

المؤجـل   المباشـر  التحـصيل  علـى  التعليمـي  الحاسـوب  اسـتخدام  أثر ). ١٩٩٩. (إبراهيم ,جبيلي -٢

جامعـة   ,منـشورة  غيـر  ماجـستير  رسـالة . الرياضـيات  فـي  األساسـي  الخـامس  الـصف  طلبة عند

 .ك، االردناليرمو

استخدام طريقة المجموعـات فـي المختبـر فـي تحـصيل طلبـة الـصف                أثر  ). ١٩٩٧. (حسنية، غازي  -٣

 .جامعة اليرموك، األردنرسالة ماجستير غير منشورة، . العاشر األساسي في مادة الفيزيا

 : عمـان .١ ،ط الخدمة إثناء في التربية دورات العلوم، تدريس في البنائية ).٢٠٠٢. (ذياب،أنيسة -٤

 .والتعليم التربية   دائرة

اإلحـــــصاء وتـــــصميم التجـــــارب فـــــي البحـــــوث النفـــــسية والتربويـــــة  ). ١٩٩٥. (الـــــشربيني، زكريـــــا -٥

 . مكتبة األنجلوالمصرية: مصر.واالجتماعية

العلميـة   المفـاهيم  لـبعض  البديلـة  التـصورات  تـصحيح  ). ١٩٩٩.( أمينـة  والجنـدي،  منـى  ب،شـها  -٦

والـشكل   البنـائي  الـتعلم  نمـوذجي  باسـتخدام  V الفيزيـاء  فـي  الثـانوي  األول الـصف  لطـالب 

 .١٤٦-١٢٢، ٢   الثالث العلمي المؤتمر العلمية، للتربية المصرية الجمعية .نحوها واتجاههم

فـي تـدريس    )  شـارك    – زواج   – فكـر     (فاعلية اسـتخدام اسـتراتيجية      ). ٢٠١٤ .(عبد الحميد، شادية   -٧

مــنهج ريــاض األطفــال المطــور علــي تنميــة الــوعي الــصحي وبعــض مهــارات التواصــل الــشفوي لــدي    

  .٣٣٠، ٣٥مصر -المجلة التربوية. أطفال الروضة

: بغداد  .١ التربوية والنفسية،ط العلوم تدريس رائقط). ٢٠٠٦.( فالح والصافي، أنور عبدالرحمن، -٨

 .التأميم دار

أثر التـدريس يإسـتخدام العمـل المخبـري التعـاوني علـى تحـصيل طلبـة                 ). ٢٠٠٣. (العريمي، عائشة  -٩

رســالة ماجــستير غيــر منــشورة،  . الثالــث اإلعــدادي واكتــسابهم عمليــات العلــم بــسلطنة عمــان  

 .، االردنجامعة اليرموك
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فاعليـة برنـامج قـائم علـى اسـتراتيجية المـشروعات اللغويـة المتكاملـة                ). ٢٠١١.(عطوة، عبـدالفتاح     -١٠

 .٤٨ – ٣٩، ١٢٠،مصر -مجلة القراءة والمعرفة  .بعض مهارات الكتابة اإلبداعيةفي تنمية 

 الثانوية لتالميذ المدارس التعاوني التعليم إستراتيجية استخدام فاعلية ).١٩٩٨.( حلمي , عمار -١١

 جامعـة ، المستقبل تربوية وتحديات اتجاهات، األول التربوي المؤتمر إلى مقدم بحث. الصناعية

 . التربية كلية س،بوقا السلطان

 .دار األمل: ، األردنالقياس والتقويم في العملية التدريسية). ٢٠١٠. (عودة، أحمد -١٢

تأثير التفاعل بين أسـلوب الـتعلم والتفكيـر وحالـة القلـق           ). ١٩٩٥. (كامل، محمد والصافي، عبد اهللا     -١٣

لعلـوم التربويـة   مجلة جامعة الملك سعود ا. على التحصيل الدراسي لدى عينة من طالب الجامعة     

 . ٣١٣-٢٧٥): ٢ (٧والدراسات اإلسالمية، 

أثر أنماط التعلم وطرق التدريس المقابلـة لهـا علـى مـستوى التحـصيل اآلنـي             ). ٢٠٠٨. (نوافلة، وليد  -١٤

أطروحة دكتوراة غير منشورة، جامعة اليرموك، . والمؤجل في الكيمياء لدى طلبة الصف التاسع

 .األردن

 العلميـة  الـدار  :عمـان . التربويـة  وتطبيقاتهـا  الـتعلم  نظريـات  ).٢٠٠٠(.وعزت،عبد الهادي،جودت -١٥

 .الدولية

الـتعلم   أسـلوبي  اسـتخدام  بـين  مقارنـة  دراسـة ). ٢٠٠٠. ( محمـد  ، والمقـدادي   عايـد ،  الهـرش  -١٦

 وقدراتهم على النصوص محرر برنامج لمهارات الطالب اكتساب في الفردي والتعلم التعاوني

 .١٣٥-١٠٢، )٢(١٢، الجامعة األردنية ربويةالت المجلة. بها االحتفاظ
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The effect of  Cognitive Learning Styles and the Corresponding Teaching 

Methods on Master Students Understanding of the Concepts of  the Educational 

Research Methods Course  

Dr. AHmad MuHammad AwaDH Al-Gharaaybah 

Department of Psychology 

College of Education 

King Saud University 

Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh 

Abstract: 

This study aims at exploring the effect of cognitive learning styles and the 

corresponding teaching methods on master students understanding of the 

concepts of the "Educational Research Methods" course at King Saud 

University. The two domains of cognitive learning styles and concept 

understanding are used as tools to achieve the aims of the study.To ensure that 

both tools are appropriate for the measured attribute characteristics, validity and 

reliability coefficients are calculated. The study sample consists of 60 master 

students registered in the "Educational Research Methods" course. They are 

divided into four equal experimental groups (15 students per group). The study 

findings show that master students perception of educational research methods 

course concepts based on teaching methods is in favor of the group preferring 

manual work (B Procedural) and the method of direct presentation (A  external) 

in their teachings. However, the findings regarding post-experimentcomparisons 

of participants perception dimensions of educational research methods course 

concepts based on teaching methods are as follows: as for attitude towards active 

learning, the significant difference is in favor of participants preferring manual 

work (B Procedural), followed by the method of direct presentation (A external). 

As for searching for information, evaluating skills and applying knowledge, the 

significant difference is in favor of the participants preferring manual work (B 

Procedural), followed by the method of direct presentation (A external).    

Key words: cognitive learning style, teaching methods, educational research 

methods.  
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 :ملخص الدراسة
 األعمــال ورواد والمختــرعين المبتكــرين رغبــة اخــتالف مــدى علــى  التعــرفإلــى  ١الحــالي البحــث هــدف
 بـرامج  ضـمن  الرياديـة  ومـشروعاتهم  االختراعيـة  ومنتجـاتهم  االبتكاريـة  همأفكـار  تطـوير  نحـو  السعوديين
 بتكــرينم(افــرد العينــة  :  مــن كــل تبــاين ضــوء فــي الــسعودية الجامعيــة التقنيــة وأوديــة األعمــال حاضــنات

 ، المعرفي اقتصاد حوال السعودين االقتصاد لتحول مةالداع الرئيسة المجاالتو ،  )األعمال ورواد خترعينوم
  ، المعرفـة  وراء مـا  ومهارات االبتكارية األفكار بإنتاج المرتبط المعرفي العبء  :من كل اتمستوي واختالف

 نحـــو واالتجـــاه ، النفـــسية والـــصالبة ،  الفكريـــة الملكيـــة حقـــوقب والـــوعي ، المـــستقبلية األهـــداف كفـــاءةو
 تــم  ، رائــدا  وا مختــرع او مبتكــر  )٢١٥ (عينــة البحــث  وشــملت   .الجامعيــة  التقنيــة وأوديــة  األعمــال  حاضــنات
 نتـائج   خلـصت . البحـث  اتإجـراء  يفـ  بالمـشاركة  ورغبـتهم  همموافقت اعلى بناء قصدية؛ بطريقة ماختياره
ــى البحـــث ــتالف إلـ ــة اخـ ــرين رغبـ ــرعين المبتكـ ــال وروا والمختـ ــسعوديين داألعمـ ــو الـ ــوير نحـ ــارهم تطـ  أفكـ

 لتحـول  لداعمـة ا الرئيـسة  المجـاالت  تباين ضوء في الريادية ومشروعاتهم الختراعية ومنتجاتهما االبتكارية
 النفـسية والمعرفيـة والمـا وراء        ات المتغيـر  مـستويات  واخـتالف  ،  المعرفـي  داالقتـصا  حـو ن السعودي االقتصاد

 وأوديـة  ،  لألعمـال  الوطنيـة  الحاضـنات  بـرامج  علـى  ممـا يـستوجب مـن القـائمين          معرفية محـل البحـث الحـالي؛      
 شــركاتو ، لألعمــال الوطنيــة الحاضــنات بــرامج ودعــم تطــوير فــي اهتمــامهم الــسعودية الجامعيــة التقنيــة
 للمبتكـــرين والمعرفـــي النفـــسي البنـــاء فهـــم علـــى القـــدرة لـــديها اثرائيـــة بيئـــات لتكـــون الجامعيـــة؛ التقنيـــة

 .السعوديين األعمال ورواد والمخترعين
 
 
 

                                                 
 ز الملك عبد العزيبمدينة  برنامج  منح البحوث اإلنسانية  إلىر الباحث بخالص الشكر والتقدييتقدم١

  .للعلوم والتقنية



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 نسانية واالجتماعيةاإلمجلة العلوم   ١٣٩

 هـ١٤٣٨ الثالث واألربعون ربيع اآلخر العدد
 

 :المقدمة
وضـــعت تحـــديات التنميـــة فـــي القـــرن الواحـــد والعـــشرين مؤســـسات التعلـــيم العـــالي 

العربية بشكل  عام والسعودية بشكل خاص  أمام استحقاقات وادوار أكثـر تـأثيرا فـي                

فجامعـة المـستقبل وجامعـة ريـادة        ،  صناعة الحلول المجتمعية كتلبية للتحديات العالميـة      

وتقنية قائمة ، واجتماعية، ب أن تكون هياكل اقتصاديةيج Entrepreneurship األعمال

ــة تركــز علــى      Creativityعلــى أدوات  االبتكــار  ــر مــن كونهــا هياكــل تعليميــة تقليدي  أكث

، مخرجات صماء ال تعدو كونها شكال من أشكال محو األمية البعيـدة عـن فـرص التنميـة                

اعي للمجتمعـات اإلنـسانية؛ لـذا     والتقنـي واالجتمـ    االقتـصادي  التي ال تـرتبط بـالتطور والرفـاه         

ــرعين     ــالمبتكرين والمختـ ــام بـ ــبح االهتمـ ــال Inventors &Innovatorsأصـ  ورواد األعمـ

Entrepreneurs              في مؤسسات التعليم العـالي ضـرورة تحتمهـا التطـورات والمـستجدات  

، والـــصناعية، والمعرفيـــة، واالقتـــصادية، التـــي طالـــت مختلـــف مجـــاالت الحيـــاة  االجتماعيـــة

ألنهـا المنطلـق األكثـر واقعيـة إلصـالح وتعـديل             ؛والتربوية في العصر الحالي     ،  كنولوجيةوالت

ورواد األعمـال    والمختـرعين  في المجتمعات العربية ؛ خاصة وان المبتكـرين       مسار التنمية   

 وتــــشجيع كفــــاءاتهم  تعــــي أهميــــة  تعزيــــزتعليميــــة بــــأمس الحاجــــة إلــــى مؤســــسات  

 القـائم علـى     التي تعتمد على االقتصاد المفتـوح     العربية   السيما في المجتمعات  ،  ومواهبهم  

 .االستهالك فقط

 والمتــابع للدراســات النفــسية الحديثــة  يــدرك تمامــا ماحظيــت بــه هــذه الــشريحة مــن  

مكانة بارزة ؛ لما لها من أهمية بالغة ودور كبير فـي تغييـر مجـرى تـاريخ ومـستقبل الحيـاة                      

ــاد ، البـــشرية ــار واالختـــراع و ريـ ة األعمـــال أصـــبحت مـــن األنـــشطة المعرفيـــة التـــي   فاالبتكـ

، واحتياجـــاتهم ، تـــستلزم دراســـة هـــذه الـــشريحة  المجتمعيـــة مـــن حيـــث متطلبـــاتهم       

كما أن سـبل مـساعدتهم لـم تعـد حكـرا علـى علـم مـن           ،  وطرق رعايتهم ،  ومشكالتهم

؛خاصـة وان  فلـسفة العلـم فـي     ٢٠١٣، Cramond & Fairweather) (العلـوم دون سـواه   
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 عن األعمال ورواد والمخترعين المبتكرين رغبة لضعف المميزة والمعرفية النفسية الخصائص
 التقنية أودية و األعمال حاضنات ضمن والريادية االختراعية و االبتكارية أفكارهم تطوير

مروان بن علي  الحربي. د

حــالي لــم تعــد تــؤمن بوجــود الكثيــر مــن الحــدود الفاصــلة  والمــصطنعة بــين شــتى      القــرن ال

؛ ولعل ابلغ شاهد علـى      )(٢٠١٤،  Bashour&Mullerالمعارف والعلوم  اإلنسانية والطبيعة      

 ذلك سعي العديد من علماء

ــات          ــارف و التطبيقـ ــن المعـ ــة مـ ــشاء مجموعـ ــي إلنـ ــرن الماضـ ــر القـ ــذ أواخـ ــنفس منـ الـ

تي تمثل نقاط التقاء واتصال بين مختلف فـروع علـم الـنفس كعلـم                والنفسية ال  ةالمعرفي

وعلـــم الـــنفس ، وعلـــم الـــنفس االقتـــصادي، وعلـــم الـــنفس االجتمـــاعي، الـــنفس المعرفـــي

ــي ــوي  ، التنظيمـ ــنفس التربـ ــم الـ ــاء   ، وعلـ ــدف بنـ ــسية ؛بهـ ــصحة النفـ ــاذج والـ ــات نمـ وافتراضـ

عمــــال ؛ وذلــــك ورواد األ، والمختــــرعين، علمية؛لتفــــسير مختلــــف مــــشكالت المبتكــــرين 

إنسانية تكـون أكثـر ابتكـارا وإبـداعا ؛ وصـوال لتحقيـق أهـداف        بيئات لتصميم  واستحداث    

يظهـــر  أن ، وبـــشكل أكثـــر تحديـــدا).(٢٠١٣، Bregant&Robbennolt التنميـــة البـــشرية

خاصــة بمعيــة ، للبحــوث النفــسية والمعرفيــة خــصبة  أرضــاداالبتكــار تعــ دراســة االختــراع و

 Industrial  و االختراعـات الـصناعية  ، Creative Applicationsريـة التطبيقـات االبتكا 

Innovations     التـي  تناولـت موضـوع االبتكـار     ، في مختلـف المجـاالت اإلنـسانية والطبيعيـة

ــة المتــشابكة لمفهــومي         ــة والوظيفي ــه ؛كنتيجــة للطبيعــة البنائي ــراع كــل فــي مجال واالخت

شرا في جعلهمـا إحـدى نقـاط االلتقـاء بـين علـم            واللتان كانتا سببا مبا   ،  االبتكار االختراعو

؛ وبحكــم تنــوع البحــوث التــي    )(٢٠١٣، Bregant&Robbennoltالــنفس والعلــوم األخــرى  

تناولت االبتكار واالختراع في مجال علـم الـنفس  المعرفـي ؛ إال أن مجمـل نتائجهـا أوصـت            

 قادرة  على صياغة بضرورة توفير فرص االختراع واالبتكار للشباب ؛ألنهم يعتبرون عقوال       

ــاة ؛لتحقيـــق ســـبل الرفاهيـــة والراحـــة للمجتمـــع      الحلـــول لعـــالج مختلـــف مـــشكالت الحيـ

Ployhart & Hale ،٢٠١٤).( 

ودعــم االبتكــار و زيــادة معــدالت ،  أن إعــداد العقــول المبتكــرة(٢٠١٤)Romanويؤكــد 

تـضان أفكـار   اح:االختراع في أي مجتمع بما يتالءم مع طبيعة القرن الحالي تتم من خـالل       
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وأهـــــدافهم ، وزيـــــادة االهتمـــــام بدراســـــة خبـــــرات فـــــشلهم، المبتكـــــرين والمختـــــرعين

وعـدم الثقـة    ،  والتـشتت المعرفـي لألفكـار االبتكاريـة والمنتجـات االختراعيـة           ،  المستقبلية

وعـدم الوعيالمـا وراء     ،  وانخفـاض دافعـيهم االبتكاريـة     ،  بالنفس في قدراتهم االختراعيـة      

 .والتقويم، والتخطيط، اقبة الذاتيةمعرفي  بعمليات المر

،  أن االبتكــــار يختلــــف عــــن االختــــراع(٢٠١٤)Yazdanpana&Siamianهــــذا ويــــذكر 

فاالبتكار  هو  نشاط معرفي يتضمن توليـد أفكـار أو مفـاهيم أو ترابطـات جديـدة ومتفـردة        

صـناعي   هـو كـل منـتج     يـراد بـه  Inventionوأصيلة من أخرى متاحة ؛ فـي حـين أن االختـراع      

 غيـر  أو معروفـة  القائمة حاليـا بطريقـة     الصناعية تجاوزت طريقة إنتاجه الممارسات    جديد

التعـديل    أو  التحـسين  و ال تنتمي هذه الطريقة إلى إجـراءات وعمليـات  التنقـيح أو             ،  معروفة

 فــي المتخــصص الــصناعة رجــل عــادة عــن تغيــب ال التــي، يغيــر الجــوهر  الجزئــييالــصناع

الصغيرة والمتوسطة غيـر التقليديـة        ونظرا لحاجة المشروعات  . المعلومات الحالية  حدود

 حاضـنة وبنيـة   بيئـة  إلـى   Knowledge Based Economy القائمـة علـى اقتـصاد المعرفـة    

  Entrepreneurshipاألعمــــال مراكــــز ريــــادة ؛ وبالتــــالي أســــهمت ســــهم داعمــــة تحتيــــة

Centers ويــــشير.تطويرهــــا وتــــسويقها ودعــــم عمليــــة فــــي تــــسهيلKaygusuz(٢٠١٣) 

Kalkan&   ــادة األعمــال ــى أن ري ــورت    Entrepreneurship إل   تعــد احــد المفــاهيم التــي تبل

وعلـم   ، وعلـم االجتمـاع   ،  علـم الـنفس   : بفعل التقاء وتضافر الجهود  البحثيـة فـي كـل مـن              

أن مفهـوم ريـادة األعمـال يـشير إلـى تأسـيس       (٢٠١٥)Ling&Venesaar ويـذكر . االقتـصاد 

 المـادي  العائـد  علـى  الحـصول  ات اقتصادية غيـر تقليديـة فـي سـبيل    وامتالك وإدارة مشروع  

 المخـاطرة،  االبتكـار، : في ضوء عدة أبعاد أو سمات أساسية تشتمل على        ،  الذات وتحقيق

 منتجــات  الكــافي، و طــرح  تــوفير التمويــل  ، الفــرص ؛ واســتغاللها  عــن  البحــث، المبــادرة

 .الوظائف وٕإدارته وإيجاد شروعالم وتملك، الموارد وتخصيص لألسواق، جديدة وخدمات



 

 
١٤٢

 عن األعمال ورواد والمخترعين المبتكرين رغبة لضعف المميزة والمعرفية النفسية الخصائص
 التقنية أودية و األعمال حاضنات ضمن والريادية االختراعية و االبتكارية أفكارهم تطوير

مروان بن علي  الحربي. د

 أن ريادة األعمال في العقد الحـالي تعـد مـن األولويـات              (٢٠١٤)Frese&Gielnikويشير  

كمـا تعتبـر    ،  والتعليمية لمختلف الحكومات في شـتى دول العـالم        ،  واالقتصادية،  السياسية

أولويــة مجتمعيــة قــصوى ؛تــسهم بإدمــاج طاقــات الــشباب فــي مــسارات وخطــط التنميــة ؛   

 . والحد من معدالت البطالة، لتشجيع معدالت النمو االقتصادي

 والتقارير الدولية    لألدبيات والدراسات والبحوث    و يظهر من خالل مراجعة الباحث       
 : اآلتي ، التي تناولت  االبتكار و االختراع و ريادة األعمال

ــة  ) ١( ــصادرة عــــن منظمــ ــارير الــ ــدة  األمــــم أن التقــ  United Nations  المتحــ

Organizations أوصــت المؤســسات الحكوميــة  لأللفيــة  التــي حــددت األهــداف اإلنمائيــة

وغير الحكومية بضرورة رعاية  المبتكرين والمختـرعين و رواد األعمـال ؛ لـذا كـان سـقف             

خــصوصا فــي مرحلــة مــا بعــد  عــام     ، عاليــا  المتحــدة للــدول الناميــة  األمــم مطالبــة منظمــة 

 The) .(المحلية  التنمية مسارات لتوسيع ملحة  بحاجةالتي ستكون  تلك الدول، م٢٠١٥

United Nations Economy ،٢٠١٣  

 تؤكـد علـى   World Bank Group أن التقـارير المتواليـة لمجموعـة البنـك الـدولي     ) ٢(

أن رعايــة ودعــم الــنظم التعليميــة لألفكــار االبتكاريــة و االختراعيــة و ريــادة األعمــال تعــد     

خاصـة  ،  د المعرفي الذي يعد احد أشكال مجتمع ما بعد الصناعة         العصب األساسي لالقتصا  

فـــي ظـــل اعتبـــار تـــدعيم المبـــادرين مـــن ذوي األفكـــار االبتكاريـــة للعمـــل فـــي مجموعـــات    

متجانسة أو غيـر متجانـسة التـي تـستهدف تطـوير وإنتـاج وتـسويق المنتجـات االبتكاريـة                    

 ).٢٠١٣، الحسيني(تعد من أهم متطلبات اقتصاد المعرفة 

 فــي Knowledge Based Economyأن ثــورة االقتــصاد القــائم علــى المعرفــة    ) ٣(

 كخطــوة  إجرائيــة لتحقيــق، القــرن الحــالي ترتكــز بــشكل كبيــر علــى االبتكــار واالختــراع 

لأللفية  الجديدة  من خـالل تفعيـل بـرامج تـشجيع  الوصـول إلـى منتجـات                     اإلنمائية األهداف
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، Kane(حيـاة البـشرية   تـأثيرا فـي   القطاعـات  أسـرع  مجاال تقنيا تعـد مـن    ) ٨٠(تقنية تشمل   

٢٠١٥.( 

 World Intellectual Property (WIPO أن المنظمة الدولية للملكية  الفكرية) ٤(

Organization    ــار ــا لالبتكــ  Global التابعــــة لألمــــم المتحــــدة أطلقــــت مؤشــــرا عالميــ

Innovation Index ، ت بالتعــاون مــع االبتكــارا تطــوير فــي يعنــى بتــصنيف وترتيــب الــدول

ــالي العديـــد مـــن مؤســـسات التعلـــيم  وقطاعـــات ، باإلضـــافة إلـــى الـــشركات الـــصناعية ، العـ

 . (٢٠١٥، WIPO) األعمال القائمة على اقتصاد المعرفي

 (ESCWA) آسـيا  لغـرب  واالجتماعيـة  االقتـصادية  المتحدة األمم أن تقارير لجنة) ٥ (

غرب آسيا يستحيل أن تتحقق بعيدا عن    تؤكد أن الرفاهية االقتصادية واالجتماعية لدول       

، ESCWA(والمبـــادأة و الريـــادة الذاتيـــة والمجتمعيـــة ، الـــوعي بأهميـــة االختـــراع واالبتكـــار

٢٠١٤.(  

، م٢٠١٩الــى ٢٠١٥أن خطــة التنميــة العاشــرة  فــي المملكــة العربيــة الــسعودية مــن  ) ٦(

ــول  ــتهدفت التحــ ــو اســ ــصاد نحــ ــائم االقتــ ــة مجتمــــع  علــــى القــ ــة  وتنميــ ــة المعرفــ  المعرفــ

 Knowledge Society        عبـر تطـوير القـدرات الريـادة المعرفيـة و االبتكاريـة و االختراعيـة 

، النفط والغـاز  ،  تقنية المياه : مجاال علميا وتقنيا  تشمل مجاالت     ) ١٩(للشباب السعودي في    

لفـضاء  ا،  المـواد المتقدمـة   ،  البناء والتشييد ،  التقنية متناهية الصغر  ،  تالبتر وكيماويا ،  الطاقة

ــران ــة ، والطيــ ــة الحيويــ ــة، التقنيــ ــة، البيئــ ــات، الزراعــ ــات، Iالمعلومــ ــصاالت اإللكترونيــ  واالتــ

 ).٢٠١٥، وزارة التخطيط(والفيزياء  الرياضيات، المتقدمة الطبية األبحاث، والضوئيات

أن الجامعات السعودية تعد مسئولة بشكل مباشر عن الفشل في التحول نحو             ) ١١ (

 Competencies For صا في ظل ضعف كفايات االقتصاد  المعرفيخصو، اقتصادالمعرفة

The Knowledge Economy٢٠١٤، البازعي والصقري( لخريجي التعليم الجامعي.( 



 

 
١٤٤

 عن األعمال ورواد والمخترعين المبتكرين رغبة لضعف المميزة والمعرفية النفسية الخصائص
 التقنية أودية و األعمال حاضنات ضمن والريادية االختراعية و االبتكارية أفكارهم تطوير

مروان بن علي  الحربي. د

قامــــت العديــــد مــــن   ،  واستــــشعارا بأهميــــة االبتكــــار واالختــــراع و ريــــادة األعمــــال     

ــة فـــي الـــدول  العربيـــة  باســـتحداث آليـــات  لولـــوج عـــصر       داالقتـــصاالمؤســـسات الحكوميـ

وذلــك عبــر إنــشاء منظومــة   ، المعرفــي ؛  بهــدف تطــوير وإنتــاج  وتوظيــف المعرفــة التقنيــة   

وكـان مـن ضـمن      ،  المعرفـة  ومجتمـع  اقتـصاد  األعمال والمعرفة  بشكل متكامل ؛لصناعة       

، والتطــوير البحــث ومراكــز، Oasis Scientific العلميــة تلــك اآلليــات مــا يعــرف بالواحــات 

ــة  ــة التقنيـ ــة  ، Technical Valleyوأوديـ ، University Startupsوالـــشركات الجامعيـ

 . Business Incubatorsاألعمال وحاضنات

وتعـــد حاضـــنات األعمـــال بمثابـــة وحــــدات تنمويـــة داخـــل المؤســـسات االقتــــصادية        

ــر الحكوميـــة  ــيطة بـــين المؤســـسات   ، والتجاريـــة الحكوميـــة وغيـ وهـــي تعتبـــر حلقـــة وسـ

وتقــوم ، عية  و أنــشطة اإلنتــاج والخــدمات المختلفــةاالقتــصادية كــالغرف  التجاريــة والــصنا

 ويـذكر  . تلك الحاضنات على دعم ورعاية أصحاب أفكار المشروعات الرائدة  والطموحة      

أن حاضنات األعمال فـي الجامعـات تعتبـر بمثابـة منظومـة متكاملـة تـدعم                 ) ٢٠١٥(درادكه  

ــاليأصــــحاب المــــشروعات االبتكاريــــة والمنتجــــات االختراعيــــة  ســــواء بالــــ   أم ، دعم المــ

و .  أم بالتـسويق لهـا  ، أم بحمايتهـا مـن المخـاطر   ، أم بمصادر إدارة  المشروعات    ،  بالمعرفة

الناشـــئة عـــن حاضـــنات  الجامعيـــة أن الـــشركات) ٢٠١٤(فــي ذات الـــسياق يـــذكر بخـــاري 

األعمــال تعــد مــن أهــم القنــوات المتخصــصة التــي تــسهم فــي تــسويق نتــائج األبحــاث فــي      

 . قطاع الصناعيشكل منتجات تخدم ال

 إحــدى اآلليــات المنبثقــة مــن مؤســسات  Technical Valleys وتعتبــر أوديــة التقنيــة 

التعلـــيم العـــالي التـــي تعنـــى بتقـــديم تـــسهيالت واستـــشارات علميـــة وتطبيقيـــة  ؛ إلنـــشاء 

باإلضـــافة إلـــى دعـــم وتطـــوير المنتجـــات الـــصناعية ذات الطـــابع   ، تقنيـــة متميـــزةت شـــركا

 . ي أو الريادياالبتكاري أو االختراع
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 الــسعودية تدة أوديــة التقنيــة بوكالـة الــوزارة للتخطــيط والمعلومــا  وحــويـشير تقريــر 

 يعــد إســهاما مهمــا تقــوم بــه الجامعــات نحــو     التقنيــة أوديــة شــركات أن إنــشاء) م٢٠١٥(

ــيخ ــوم ترسـ ــة مفهـ ــة الوظيفـ ــا، الثالثـ ــضمنة لهـ ــل والمتـ ــار،  نقـ ــة واالبتكـ ــشراكة التقنيـ  والـ

 المعرفـي،  االقتـصاد  نحو لخطط  التنمية وتوجهاتها    حقيقيا د تجسيدا كما تع ،  المجتمعية

 خــصبة بيئــة ومــؤثره فــي االقتــصاد الــسعودي ؛إذ تهــدف إلــى إيجــاد   تاريخيــة وتمثــل خطــوة

 وخططهـا  الدولـة  التناغم بين سياسـة  عبر تحقيق، المعرفي المستدامة واالقتصاد  للتنمية

 . العالي التعليم لمؤسسات ميةواألكادي اإلستراتيجية  والمخرجات العلمية

ــاط  ــة بتوســيع     المملكــة توجهــات ونظــرا الرتب ــسعودية وخططهــا التنموي ــة ال  العربي

المؤسـسات الحكوميـة    فـي  التقنيـة  وتوظيـف ، االبتكـار واالختـراع و ريـادة األعمـال         قاعدة

 علـى  قـائم  اقتصاد من المملكة تحول في يسهم  بما  مناشط الحياة  وفي جميع ،  والخاصة

المــستدامة فــي   وهــو مــا يــدعم مؤشــرات التنميــة، المعرفــة علــى قــائم اقتــصاد إلــى ط الــنف

ــة مؤســـسات   ــة الـــسعودية؛ونظرا لحاجـ ــة العربيـ ــيم المملكـ ــا   التعلـ ــوير آلياتهـ ــالي لتطـ العـ

 مراكزهــا لمــستويات متقدمــة علــى  و لتحقيــق، التنميــة وخطــط أهــداف وبرامجهــا لخدمــة

 تنموية قائمة علـى أسـس نفـسية          إستراتيجية ادإيج أن والدولي؛ يتضح  اإلقليمي المستوى

 وشـركات  لألعمـال   الوطنيـة  وإجراءات بـرامج  الحاضـنات   وسياق محتوى ومعرفية ضمن

ــا تعــد المعرفــي االقتــصاد علــى القائمــة الجامعيــة التقنيــة ــا مطلب ــا، تنموي ــا ، ومجتمعي وتربوي

ومـع التوجهـات   ، دولي المتحـدة والبنـك الـ     األمـم  ينسجم مع التقارير الصادرة عـن منظمـة       

 .الحضارية الحديثة القائمة على االقتصاد المعرفي

نحــو اقتــصاد المعرفــة قــد    خطــط تحويــل االقتــصاد الــسعودي   أن الباحــث وعليــه يــرى 

 الخـــصائص تـــوالي الدراســـات التـــي تتنـــاول تحديـــد  طريـــق تحقـــق أفـــضل المؤشـــرات عـــن

ــ لــضعف المميــزة المعرفيــة وراء مــا و والمعرفيــة النفــسية  والمختــرعين المبتكــرين ةرغب

 ومــشروعاتهم االختراعيــة ومنتجــاتهم االبتكاريــة أفكــارهم تطــوير عــن األعمــال ورواد
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السعودية؛ فهذا النـوع مـن       الجامعية التقنية أودية و األعمال حاضنات برامج ضمن الريادية

والمراكــز والبــرامج ، يــدعم  فــرص نجــاح المؤســسات ) قــد(البحــوث النفــسية والمعرفيــة  

والمختـرعين و رواد     كومية وغير الحكومية المعنية باستقطاب واحتضان المبتكرين      الح

 العربيـة    ةأهداف خطة التنمية العاشـرة للمملكـ       األعمال كخطوة  إجرائية لدعم تحقيق     

 . السعودية

 :مشكلة الدراسة 
االبتكـار واالختـراع    قاعدة العالمية المنادية بضرورة توسيع    التوجهات نظرا لمواكبة 

 م باعتمــاد الــسياسة٢٠٠٢ العربيــة الــسعودية فــي عــام   ريــادة األعمــال ؛ قامــت المملكــةو

 م أطلقت الحكومة الـسعودية الخطـة      ٢٠٠٥ وفي عام    ،  واالبتكار والتقنية للعلوم الوطنية

 حتـى  م٢٠٠٨ عـام  مـن  واالبتكار والتي تمتـد    والتقنية للعلوم المدى بعيدة الشاملة الوطنية

م بإطالق برنامج خادم الحرمين الـشريفين لـدعم     ٢٠٠٧ت في عام    م ؛كما قام  ٢٠٢٥ عام

 العزيــز  عبــد الملــك المبتكــرين والمختــرعين ورواد األعمــال الــسعوديين بإشــراف مدينــة   

التقنيــة ؛ ولتحقيــق أهــداف هــذا البرنــامج  بــادر لحاضــنات برنــامج فــي والتقنيــة ممثلــة للعلــوم

يــة وبالــشراكة مــع الجامعــات الــسعودية   والتقن للعلــوم العزيــز  عبــد الملــك قامــت مدينــة 

كمـا دعمـت  إنـشاء    ، حاضـنات شـبه حكوميـة     ) ٦(و،  حاضنة أعمـال حكوميـة    ) ٢٠(بإنشاء  

بإيجـاد   االقتـصادية  التنميـة  حاضنات أعمال خيرية ؛ بهـدف تحـسين       ) ٦(و،  حاضنة أهلية ) ١١(

 منتجـــاتلل والتوزيـــع واإلنتـــاج، والتطـــوير، قائمـــة علـــى البحـــث، جديـــدة اقتـــصادية أنـــشطة

) ٤(م باسـتحداث    ٢٠٠٩كمـا قامـت وزارة التعلـيم العـالي ومنـذ عـام              . المبتكـرة  والخدمات

 .مركزا جامعيا للبحوث الواعدة) ١٤(وإطالق ، بالجامعات للتقنية أودية

 وتـــشير التقـــارير الحكوميـــة الـــصادرة مــــن وزارة التخطـــيط فـــي المملكـــة العربيــــة        

 التدريبية الخاصة باالبتكار و ريادة األعمـال فـي          مأن تمويل البرامج  ٢٠١٤ عام   يالسعودية ف 

بلغـت مـصروفاتها ضـمن الخطـة التاسـعة للتنميـة         والتقنيـة  مجاالت إنتاج المعرفة والعلوم   
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 وهـو مـا  ، مليار ريـال تـم اعتمادهـا ضـمن الخطـة الثامنـة للتنميـة        )٨٫١(مقارنة بـ ،  مليار ريال )١٦(

األعمـال   والمختـرعين و رواد    لمبتكـرين رعاية واستقطاب ا   اتجاه في مهمًا تطورًا يشكل

ــة ضــمن الحاضــنات  ــة شــركات و، لألعمــال  الوطني ــة التقني ــة    الجامعي  فــي المملكــة العربي

 Global Innovation )٢٠١٥(العـالمي   االبتكـار  مؤشر وتظهر إحصائيات تقرير.السعودية

Index      لــى عربيــا  واألو، دوليــا) ٤٣(  أن المملكــة العربيــة الــسعودية حــصلت علــى المركــز

ــا شــــمال منطقــــة مــــستوى علــــى والثالــــث آســــيا فــــي مجــــال االبتكــــارات   وغــــرب أفريقيــ

 .والمخترعات

وتلـك المؤشـرات المحليـة والدوليـة بحاجـة إلـى       ، ويرى الباحث أن هذا اإلنفاق الـضخم  

جهود بحثية تساعد في الوصـول إلـى تـأطير معرفـي و نفـسي وتربـوي لـدعم تلـك الخطـط                     

خاصــة وأن العديــد مــن البحــوث ، ائج البحــوث المعرفيــة والنفــسيةالتنمويــة الكبــرى عبــر نتــ

، Sheriff ؛ ٢٠١٢، Almubaraki&Busler ؛ ٢٠١١، Sullivan&Marvel(كدراســة  كــل مــن   

et al. ،أشــارت إلــى أن مــن أكبــر التحــديات التــي تواجــه بــرامج ومراكــز حاضــنات          ) ٢٠١٥

والمختــرعين  و رواد  بتكــرينالجامعيــة تتمثــل فــي عــزوف الم التقنيــة شــركات و، األعمــال

ــه  فــشل مــا ال يقــل عــن       ، األعمــال  عــن االنــضمام إليهــا    مــن األفكــار  ) %٦٦(ممــا نــتج عن

ــة و االختراعيــة   ــدعم مــن       االبتكاري ــة ؛ بــسبب عــزوفهم عــن طلــب المــشورة وال والريادي

 . الجامعية التقنية شركات و لألعمال  الوطنية الحاضنات برامج

 & Besançon. ،Lubart  ؛٢٠١٣، Cramond & Fairweather(هـذا وذكـر كـل مـن     

Barbot ،؛٢٠١٣Isaacson ،والمختـــرعين و  مؤشـــرات عـــزوف المبتكـــرين  ارتفـــاع أن) ٢٠١٤

ومنتجــاتهم االختراعيــة ومــشروعاتهم    االبتكاريــة األعمــال عــن تطــوير أفكــارهم    رواد

 لعوامـل النفـسية   الريادية  غالبا ما تعزى وبشكل كبيـر إلـى  تـوافر وتفاعـل مجموعـة مـن ا                   

 .التي تشكل بدورها أسبابا مباشرة لهذه المشكلة المعرفية وراء ما و والمعرفية



 

 
١٤٨
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ــرين       ــة المبتكـ ــعف رغبـ ــات البحـــث أن ضـ ــة الباحـــث ألدبيـ ــالل مراجعـ ــن خـ ــر مـ  ويظهـ

االبتكاريـــة ومنتجـــاتهم االختراعيـــة  أفكـــارهم تطـــوير األعمـــال عـــن والمختـــرعين و رواد

 تلق لم الجامعية التقنية شركات األعمال و  حاضنات مجبرا ضمن ومشروعاتهم الريادية   

 المملكــة فـي  أم، العربـي  الــوطن فـي  التعلــيم العـالي  مؤسـسات  ســواءً فـي  الكافيـة  العنايـة 

الجامعــات العربيــة و  عمــل آليــات تبنــي لتـــأخر ؛وقــد يرجــع ذلــك نتيجــة  الــسعودية العربيــة

 بـرامج  تطبيـق  التأخر في  إلى باإلضافة ، لالقتصاد المعرفي   العالمية المعايير السعودية  وفق  

 واضـحة  نـدرة  وجـود   ذلـك  علـى  ترتـب  ممـا ،  الجامعيـة  التقنيـة  شركات األعمال و  حاضنات

بدراسـة أسـباب ضـعف رغبـة       تعنـى  التـي  والتربويـة  النفـسية  المعرفيـة و   البحوث مجال في

ــ أفكـــارهم تطـــوير األعمـــال عـــن والمختـــرعين و رواد المبتكـــرين اتهم االبتكاريـــة ومنتجـ

علـى دراســة   ركـزت  البحــث أدبيـات  ؛خاصــة وان أغلـب  االختراعيـة ومـشروعاهم الرياديـة    

 التقنيـة  شـركات  و األعمـال  حاضنات  والمخترعين بعيدا عن برامج مشكالت المبتكرين 

 : اآلتية التساؤالت في الحالية الدراسة مشكلة وعليه تحددت.الجامعية

 بـرامج  والمـشروعات ضـمن    والمنتجـات  راألفكـا  تطـوير  فـي  الرغبةتلف   تخ هل ١/ س  

 مبتكـــرين( أفـــراد عينـــة البحـــث  بـــاختالفالجامعيـــة    و أوديـــة التقنيـــة،لاألعمـــا حاضـــنات

 .؟)أعمال  ومخترعين ورواد

األعمــال  الــسعوديين فــي     والمختــرعين ورواد   هــل تختلــف رغبــة المبتكــرين   ٢/س 

تهم الرياديـــة بـــاختالف أفكـــارهم االبتكاريـــةو منتجـــاتهم االختراعيـــة ومـــشروعا تطـــوير

ــو  المجـــاالت الرئيـــسة الداعمـــة لتحـــول  ــر (المعرفـــي االقتـــصاد االقتـــصاد الـــسعودي نحـ البتـ

 ، المتقدمـة  الطبية األبحاث،  المعلومات و اإللكترونيات  ،  التقنية متناهية الصغر  ،  توكيماويا

 . ؟)العلوم األساسية

الـــسعوديين فـــي األعمـــال  والمختـــرعين ورواد  هـــل تختلـــف رغبـــة المبتكـــرين٣/س 

أفكـــارهم االبتكاريـــةو منتجـــاتهم االختراعيـــة ومـــشروعاتهم الرياديـــة بـــاختالف  تطـــوير
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مهارات مـا وراء   و، االبتكارية بإنتاج األفكار المرتبط المعرفي العبء: مستويات كل من 

والــصالبة  ، الــوعي بحقــوق الملكيــة الفكريــة   و، المــستقبلية  كفــاءة األهــداف  و ، المعرفــة

 .الجامعية ؟ التقنية األعمال وأودية التجاه نحو حاضناتوا، النفسية

 : هدفت الدراسة الحالية إلى : أهداف الدراسة 
 اخـــتالف الرغبـــة نحـــو تطـــوير األفكـــار االبتكاريـــة و المنتجـــات   مـــدىىالتعـــرف علـــ)١(

الجامعيـة   و أودية التقنية،  لاألعما حاضنات برامج االختراعية والمشروعات الريادية ضمن   

 ).أعمال مخترعين ورواد، مبتكرين(ء تباين  نمط أفراد عينة البحث في ضو

 اخــتالف الرغبــة نحــو تطــوير األفكــار االبتكاريــة و المنتجــات        مــدىى التعــرف علــ )٢(

الجامعيـة   و أودية التقنية،  لاألعما حاضنات برامج االختراعية والمشروعات الريادية ضمن   

 داالقتـــصاد الـــسعودي نحـــو االقتـــصا تحـــولفـــي ضـــوء تبـــاين المجـــاالت الرئيـــسة الداعمـــة ل 

 . المعرفي

ــة و المنتجــات       مــدىىالتعــرف علــ ) ٣( ــة نحــو تطــوير األفكــار االبتكاري  اخــتالف الرغب

الجامعيـة   و أودية التقنية،  لاألعما حاضنات برامج االختراعية والمشروعات الريادية ضمن   

االبتكاريـة   ج األفكـار بإنتـا  المـرتبط  المعرفـي  العـبء :في ضوء اختالف مستويات كـل مـن       

ومهـــارات مـــا وراء المعرفـــة فـــي البحـــث ، والمنتجـــات االختراعيـــة والمـــشروعات الرياديـــة

ــة   و، المــستقبلية كفــاءة األهــداف و ، والتطــوير ــة الفكري ــوعي بحقــوق الملكي ــصالبة ، ال وال

 .الجامعية التقنية األعمال وأودية واالتجاه نحو حاضنات، النفسية

 :  في اآلتيأهمية  الدراسة الحاليةتبرز : أهمية الدراسة 
 : األهمية النظرية 

اطالع على حد –أنها تعد الدراسة األولى من نوعها في البيئتين العربية والسعودية         )١(

األعمال السعوديين نحو    والمخترعين و رواد   التي تتناول ضعف رغبة المبتكرين    –الباحث  

 بـرامج  ة ومـشروعاتهم الرياديـة ضـمن      أفكارهم االبتكاريـة ومنتجـاتهم االختراعيـ       تطوير
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 النفـسية   تغيـرات فـي ضـوء بعـض الم       الجامعية أودية التقنية  و،  لالوطنية لألعما  الحاضنات

 .والمعرفية و ما وراء المعرفية

 قاعــدة العالميــة  والوطنيــة الــسعودية المناديــة بتوســيع    أنهــا تواكــب التوجهــات  ) ٢(

لدراســة الحاليــة تــسعى الستكــشاف المعوقــات  االبتكــار  واالختــراع و ريــادة األعمــال ؛ فا 

المعرفيــة التــي تقــف أمــام تعزيــز إدمــاج واســتثمار طاقــات      وراء مــا و والمعرفيــة النفــسية

 . الشباب السعودي بما يشجع النمو االقتصادي والحد من البطالة

الـــذين يعـــدون ، األعمـــال والمختـــرعين ورواد المبتكـــرين علـــى دراســـة زكـــأنهـــا ت) ٣ (

معيــة قــادرة علــى تغييــر مــستقبل المجتمــع الــسعودي ؛وذلــك العتبــارهم          شــريحة مجت

عقوال  وكوادر وطنية قادرة  على صياغة الحلول لعالج مختلف مشكالت التنمية البشرية            

  . في المملكة العربية السعودية 

 :األهمية التطبيقية
 وشـركات ،  لالوطنيـة لألعمـا    الحاضـنات  تسهم فـي تطـوير ودعـم بـرامج        ) قد(أنها  ) ١(

الجامعيــة؛ لتكــون بيئــات تعليميــة وتربويــة لــديها القــدرة علــى فهــم البنــاء النفــسي   التقنيــة

مؤســسات األعمــال الــسعوديين؛وصوال لولــوج   والمختــرعين ورواد والمعرفــي للمبتكــرين 

 . المعرفيد السعودية لعصر االقتصاالتعليم العالي

 نحو تشجيع  العالي السعودية دور  مؤسسات التعليم   تعزيزتسهم في   ) قد(أنها  )٢ (

القــــدرات والمهــــارات وتــــشجيع عبـــر استكــــشاف  ســــيما ، التنميــــة البــــشريةمؤشـــرات  

فـي المجتمـع    إصالح وتعـديل مـسار التنميـة        والريادية للشباب ؛ لمواكبة جهود      ،   االبتكارية

 .السعودي

طط القيــادات الجامعيــة  الــسعودية فــي صــياغةالخ  تفيــد صــناع القــرار و ) قــد(أنهــا ) ٣(

و التــــشريعات القانونيــــة واالقتــــصادية التــــي تــــدعم توجــــه  االقتــــصاد ، والبــــرامج  التنمويــــة

السعودي نحو االقتصاد المعرفي من خالل الفهم الواقعي للمؤشرات النفسية والمعرفية         
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ــوة بـــين مخرجـــات البحـــوث النفـــسية ومتطلبـــات      ــد الفجـ ــا يـــدعم سـ لمجتمـــع البحث؛بمـ

 .موأهداف الخطط التنموية بشكل عا

نظـرا لكونهــا الدراســة األولــى مـن نوعهــا ؛ قــد تفيــد نتـائج البحــث الحــالي البــاحثين     ) ٤ (

ــة         ــرامج تدريبي ــة لبحــوث وب ــويين فــي صــياغة تــساؤالت وافتراضــات علمي النفــسيين والترب

األعمـال الـسعوديين    والمخترعين ورواد  مستقبلية تدعم معالجة ضعف رغبة المبتكرين     

 .رية و منتجاتهم االختراعية ومشروعاتهم الرياديةأفكارهم االبتكا تطوير عن

 :مصطلحات الدراسة  
 يعـرف  Torrance أن  Figliotti & Burnett)٢٠١٥(ورد فـي  : Creativeاالبتكـار ) ١(

، أو الثغـرات فـي المعلومـات      ،  االبتكار بأنه نشاط معرفي يتـضمن  اإلحـساس بالمـشكالت          

أفكــار أو مفــاهيم أو ترابطــات جديــدة     واختبارهــا بمــا يهــدف لتقــديم    ، وصــياغة الفــروض 

ــة  ــالةFluency تتـــــسم بالطالقـــ ــة، Originalityو األصـــ ــيل  ، و المرونـــ ــافة التفاصـــ وإضـــ

Elaboration. 

 الفكريـة  بأنـه الفكـرة    للملكيـة  العالميـة  عرفتـه المنظمـة   :Invention االختـراع  ) ٢ (

ــاً وتتــيح مختــرع أي إليهــا يتوصــل التــي ــا  مجــال فــي معينــة مــشكلة حــل عملي التكنولوجي

)WIPO ،٢٠١٥.( 

ــال  ) ٣( ــادة األعمـ ــا : Entrepreneurshipريـ ــدرة (٢٠١٣)Carayannisيعرفهـ ــا القـ   بأنهـ

اقتصادية غيـر تقليديـة      مشروعات وإدارة وتنظيم تطوير  والمبادرة في تأسيس و     والرغبة

 .الذات وتحقيق المادي العائد على الحصول في سبيل

ــوير ) ٤( ــي تطـ ــة فـ ــار الرَغْبَـ ــشروعات   األفكـ ــة والمـ ــات االختراعيـ ــة و المنتجـ  االبتكاريـ

 Desire Towards The Development of Creative Ideas and Products: الرياديـة 

Inventive and Entrepreneurial projects:   ــة  : يعرفهــا الباحــث بأنهــا ــة نزوعي حال

أو ،  يـة لألفكـار   مستمرة  تهدف لسد الثغرات المعلوماتيـة بـين المكونـات البنائيـة والوظيف             
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، واختبارهـا ،  عبر تحسين صياغة الفروض لحل مشكالتها     ،  أو الخدمات األصيلة  ،  المنتجات

بـصورة أكثـر    منهـا  تحقيق األهداف  المنشودة     لوصوالً   الخاصة بها؛    أوجه الضعف لمعالجة  

 .  وفعاليةكفاءة

لباحـث  يعرفهـا ا :National Business Incubation لالحاضنات الوطنية لألعمـا ) ٥ (

   Saudi Businessوطنيـة تـدعهما الـشبكة الـسعودية لحاضـنات األعمـال       بأنهـا بـرامج  

)SBIN(Incubator Network ، أو الغـــرف التجاريـــة والـــصناعية Chambers of 

Commerce and Industry ،  و تطـــــوير لـــــدعم أو الجامعــــات الـــــسعودية صــــممت 

طريـــق   غيـــر مباشـــر عـــنأو مباشـــر بـــشكل الرياديـــة للـــشباب الـــسعوديين المـــشروعات

وذلـــك بتـــوفير التـــدريب و ، حـــضانتها لمـــدة زمنيـــة تتـــراوح بـــين ســـنتين إلـــى ثـــالث ســـنوات

 وشـبكات  والخـدمات الرسـمية،    والقانونيـة،  المكتبيـة  والخـدمات ،  والتمويل االستشارات،

 .االتصال

يعرفهــا الباحــث بأنهــا شــركات اســتثمارية  : Technical valleysأوديــة التقنيــة  ) ٦(

؛و  المعرفــي تقــوم علــى مبــادئ االقتــصاد، لقــة مملوكــة بالكامــل للجامعــة التــي تتبــع لهــا مغ

ــة   ــى خدمــ ــز علــ ــرين تركــ ــرعين، المبتكــ ــال ورواد، والمختــ ــشركات، األعمــ ــئة والــ ، الناشــ

 التقنية ؛بما يسهم في استثمار     والتجهيزات،  البني التحتية  عبر توفير ،  الكبرى والشركات

 .اقتصادي مردود ذات منتجات ا إلىوتحويله العلمي البحث مخرجات

ــبء) ٧( ــي العـــــ ــوير األفكـــــــار  المـــــــرتبط المعرفـــــ ــة و االختراعيـــــــة   بتطـــــ االبتكاريـــــ

 Cognitive load Related to the Development of Creative ideas and:والرياديـة 

Inventive and Entrepreneurial Projects :       ويعرفـه الباحـث بأنهـا معتقـدات معرفيـة

 والمــشروعات االبتكاريــة و االختراعيــة والرياديــة المــراد     تطــوير األفكــار  وبةتتعلــق بــصع 

العناصـر البنائيـة     تعقـد   بدورها عـن الـصيغة إجرائيـة لمـدى          والتي تعتبر ،  صياغتها أو إنتاجها  
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 القــائم  مــن معرفيــا جهــدا التـي تتطلــب ، والوظيفيـة المكونــة لتلــك األفكــار والمــشروعات 

 . نشاطه المعرفي االعتيادي يادي بما يفوقبالعمل االبتكاري أو الر

 يعرفهـــــا الباحـــــث بأنهـــــا:Meta-CognitiveSkillsمهـــــارات مـــــا وراء المعرفـــــة ) ٨(

 والتقيــيمMonitoring والمراقبــة، Planning التخطــيط وظيفتهــا عليــا تحكــم عمليــات

  لـدى المبتكـر أو المختـرع أو رائـد المـشروع لمجمـل األنـشطة            Self-Evaluationsالفردي  

 .االبتكارية والمنتجات االختراعية والمشروعات الريادية المرتبطة باألفكار

 &Romero;. Gómezيعــرف :Future Goals المــستقبلية  كفــاءة األهــداف) ٩(

villar(٢٠١٢)   األهداف المستقبلية بأنها أهداف شخصية بعيدة المـدى تعمـل كمحفـزات  

تي سواءً تهدف إلشباع الحاجات النفسية       وال،  ذاتية لألفكار والسلوكيات الفردية الحالية    

والـــصلة ، Competenceوالكفايـــة ،   Autonomy األساســـية المتمثلـــة باالســـتقاللية  

Relatedness)   كأهـداف داخليـةIntrinsic Goals ( ،      أم تهـدف إلـى إشـباع حاجـات حـب

 ). Extrinsic Goals  كأهداف خارجية(والثراء ، والسعي للمناصب، الشهرة والوجاهة

 Intellectual Property Rights الــــوعي بحقــــوق الملكيــــة الفكريــــة) ١٠(

Awareness :          التـي  الحقـوق  يعرفها الباحث  بأنها اإلحاطة  المعرفية المدركـة لمجموعـة 

حقــوق المــؤلفين  : والتــي  تــشمل،والــصناعي للمبتكــر أو  المختــرع   الفكــري اإلنتــاج تحمــي

Copyright ، االختـراع  وبـراءات Invention Patents ، التجاريـة   والعالمـاتTrademarks 

 World Intellectual Properity الفكريـة  للملكيـة  العالميـة  وفقـا لمـا حددتـه المنظمـة    

Orgnazation  . 

 Attitude Towardالجامعيــة التقنيــة األعمــال وأوديــة  االتجــاه نحــو حاضــنات  ) ١١(

Business Incubation and Technical valleys :باحث بأنها حالة من الميـل  يعرفها ال

النفــسي لــدى المبتكــر أو المختــرع  أو رائــد المــشروع تتــضمن عمليــة تقيــيم ذاتــي ســلبي أو  

 .الجامعية السعودية التقنية  وأوديةلايجابي نحو حاضنات األعما
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 &Bartone;Kelly يعـــرف Psychological Hardinessالــصالبة النفـــسية ) ١٢(

Matthews (٢٠١٣)ــا الفـــرد نحـــو قدرتـــه علـــى   مجموعـــة التـــصور  ات الذاتيـــة التـــي يحملهـ

مــع الــضغوط  والنفــسية المتاحة؛ليـدرك ويفــسر ويتعامـل   البيئيــة المـصادر  كــل اسـتخدام 

 . Stressful Life Eventsالضاغطة  الحياة  وأحداثPsychological Stressesالنفسية 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 : يادة الريادية االبتكار و االختراع و ر:أوال 

 يعتبـر  Creative   إلـى أن االبتكـار  (٢٠١٥) St-Louis & Vallerandتـشير كـل مـن     

أكثر من كونه مفهوما أحاديا محدد التعريـف ؛وذلـك لكونـه نـشاطا     ، مفهوما علميا مركبا 

ــز بالتعقيـــد والغمـــوض   ــا ونفـــسيا يتميـ ــدرات معرفيـــة ، معرفيـ وســـمات ، إذ يحتـــوي علـــى قـ

أن (٢٠١٥) Burnett & Figliotti  وذكـرت  . ة وحـضارية متعـددة  ومحددات بيئيـ ، شخصية

Torrance       أ: (هـــي  ،  يفتـــرض بـــان االبتكـــار كنـــشاط معرفـــي يتـــضمن أربعـــة مكونـــات (

ومـن  ،  محـددة  زمنية فترة خالل الفرد ينتجها التي ويراد بها عدد األفكار   : Fluencyالطالقة

ويـــراد بهـــا  : Originalityاألصـــالة) ب.(والفكريـــة، واللفظيـــة،  أنواعهـــا الطالقـــة الـــشكلية

 والجــدة  لفكــرة أو شــيء جديــد  لــه فوائــد تطبيقيــة تتميــز بالنــدرة   الفــرد القــدرة علــى إنتــاج

ــة) ج(.التكــرار وعــدم ــر     Flexibility:المرون ــر وجهــة التفكي ــى تغيي ــراد بهــا القــدرة عل ،  وي

) هــــ. (تجـــةوإعـــادة تنظـــيم األفكـــار لتبـــدو فـــي عـــدد مـــن فئـــات األفكـــار واالســـتجابات المن 

. ويراد بها القدرة على إضافة مالمح جديدة لفكرة  أو مشكلة ما        : Elaborationالتفاصيل  

أن االبتكار حظي باهتمام كبير من قبـل الكثيـر مـن البـاحثين فـي                ) ٢٠١٠(ويذكر الحامولي   

  هذه الظـاهرة  المعرفيـة؛ فاالتجـاه          تعلم النفس؛لذا تعددت االتجاهات النظرية التي درس      

 تناول االبتكاريـة فـي ضـوء التركيـز علـى دراسـة       Pragmatic Approachرائعي العملي الذ

 Analyticalأمــا اتجــاه التحليــل النفــسي ، طرائــق وأســاليب تركيــب األفكــار االبتكاريــة  

Approach    فتنــــاول االبتكاريــــة فــــي ضــــوء التركيــــز علــــى دراســــة إعــــالء الــــصراعات 
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ــذكاء الــصناعي   ، الالشــعورية ــاول Artificial Intelligence Approachأمــا اتجــاه ال  تن

االبتكارية  في ضـوء التركيـز علـى دراسـة تطـوير التفكيـر االبتكـاري مـن خـالل اسـتخدام                       

 Expert الخبيــرة والــنظم، الحاســوب التطبيقــات  الحاســوبية  للــذكاء الــصناعي كألعــاب

Systemsاآللـــي  والـــتعلم Machine Learningواالتمتـــة  والتخطـــيط Planning & 

Robotics ،    أما اتجـاه القيـاس النفـسيPsychometric Approach    تنـاول االبتكاريـة فـي 

أمــا االتجــاه التــاريخي   ، Creative Output ضــوء التركيــز علــى دراســة نــواتج االبتكــار     

تنــاول االبتكاريــة فــي ضــوء التركيــز  Historical Sociological Approachاالجتمــاعي 

فـي حـين أن االتجـاه       ،   والوجدانيـة المـؤثرة فـي االبتكـار        على دراسة المتغيرات االجتماعية   

 تناول االبتكارية في ضوء التركيز علـى دراسـة المعرفـة     Cognitive Approachالمعرفي 

أما اتجاه المكونـات  ، Information Processingاالبتكارية و عمليات تجهيز المعلومات 

ة في ضوء التركيـز علـى دراسـة     تناول االبتكاري Multicomponent Approachالمتعددة 

وهو االتجاه الـذي يعـد األكثـر تطـورا واسـتيعابا            ،  المتغيرات المعرفية واالجتماعية والبيئية   

للموضــوعات والمتغيــرات المرتبطــة باالبتكاريــة كالعمليــات  المــستخدمة فــي توليــد البنــى  

، Exploratory Process والعمليـات االستكـشافية  ، Cognitive Structures المعرفيـة 

 Creative و البيئـــة االبتكاريـــة ، Creative Personality والشخـــصية االبتكاريـــة

Environment . 

ــذكر ــة      (٢٠١١)Trumanوتــ ــر  العمليــ ــت مبكــ ــذ وقــ ــت منــ ــسية تناولــ ــوث النفــ  أن البحــ

 Stage مرحلة اإلعداد) ١: (وهي ،  في ضوء  تقسيمها  إلى أربعة مراحل متكاملةةاالبتكاري

of Preparation  : المعلومــات عــن عويــتم فيهــا جمــ ، وتمثــل مرحلــة ظهــور المــشكلة 

وتمثـل مرحلـة     : Stage of Incubationمرحلة االحتـضان  ) ٢.  (وتحديد أبعادها، المشكلة

تــتم فــي ، تجهيـز معرفــي  ال شــعوري لجملـة المعلومــات والمعطيــات المرتبطـة بالمــشكلة   

خـر ؛بمـا يـسمح لـه تخفيـف العـبء        ظل انصراف الفرد عنها باالنـشغال بممارسـة نـشاط آ          
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 : Stage of Illumination مرحلــة اإلشــراق) ٣.(المعرفــي وصــوال إلــى احــل أو فكــرة مــا

تطلـــب مـــن الفـــرد ضـــرورة  ، وتمثـــل مرحلـــة الوصـــول للحـــل أو الفكـــرة علـــى نحـــو مفـــاجئ  

وتمثـل مرحلـة التأكـد مـن     :Stages of Verificationمرحلة التحقـق   ) ٤.( منهاةاالستفاد

 أو الحل الذي تم التوصل إليه في ضوء التجربة أو الحقائق المنطقية             ،  ودة الفكرة صحة وج 

 Logical Truths. 

أنـه ال يمكـن دراسـة االبتكـار بإطـاره الـشمولي إال مـن خـالل         (٢٠١٤) Watson و يـذكر 

 CreativePersonدراسـة الـشخص المبتكـر         ) ١:(وهـي ،  أربعة عناصـر تتـداخل مـع بعـضها        

، واالنفتــاح، والرغبــة بحــل المــشكالت، والخيــال، والتحــدي، ز بالفــضوليةبــصفته إنــسانايتمي

بــــصفته مخرجــــات ، Creative Productدراســـة اإلنتــــاج االبتكـــاري   ) ٢. (والثقـــة بــــالنفس 

ــدة   ــات جديـ ــات وتركيبـ ــادرة، ومنتجـ ــتخدام ، ونـ ــة لالسـ ــة، ومالئمـ ــين  ، ،وذات قيمـ ــع بـ تجمـ

 بــصفتها عمليــات Creative Process دراســة  العمليــة االبتكاريــة) ٣.(البــساطة والتعقيــد

واالختالل في  ،  تسهم في إدراك الثغرات   ،  معرفية ووجدانية تتم داخل الشخص المبتكر     

دراسـة  ) ٤.  (وإجـراء التعـديالت   ،  والربط بين النتـائج   ،  ووضع الفروض واختبارها  ،  المعلومات

، االقتــصادية التــي تتــضمن مجموعــة العوامــل Creative Environmentالبيئــة االبتكاريــة 

معيقـــة /والثقافيـــة ؛ التـــي تعتبـــر ســـياقات مـــسهلة ، والتعليميـــة، واألســـرية، واالجتماعيـــة

 .للتفكير االبتكاري

 أن مـصطلح االختـراع      (٢٠١٥)Lorenzo;Antonio&Vito يذكر كـل مـن     وفي المقابل 

Inventionــ خــصوصا عنــد  ،  احــد المــصطلحات العلميــة التــي صــاحبها بعــض الجــدل    ر يعتب

 ؛ لـــــــــذلك كـــــــــان للتـــــــــشريعات  القانونيـــــــــة Creativeمـــــــــصطلح االبتكـــــــــارمقارنتـــــــــه ب

Legitimizations ،  واألحكــام القــضائيةAdjudications ،   باإلضــافة إلــى جهــود المنظمــة

إذ تـم تعريفـه فـي    ،  دور كبيـر فـي حـسم ذلـك الجـدل      (WIPO)الدوليـة للملكيـة الفكريـة   

 وينطوي،  إنتاجه ألحد يسبق ولم،  ةيتصف بالجد ،  صناعيا قابال للتطبيق   ضوء  اعتباره منتجا   



 

 
 نسانية واالجتماعيةاإلمجلة العلوم   ١٥٧
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 ويتطلـب الحـصول علـى حـق       ،  المألوف وليس بـدهيا    المستوى ابتكارية تتجاوز  خطوة على

مكاتـب االختـراع    تمنحهـا  ؛التي تعتبـر بمثابـة وثيقـة قانونيـة     Patent Right اختراع  براءة

 النظاميـــة لحمايـــةبا اختراعـــه ؛ ليتمتـــع أو الدوليـــة لمالـــك االختـــراع ، أو اإلقليميـــة،المحليـــة 

 . )القانونية(

إلــى أنــه بــالرغم مــن الفــصل العلمــي بــين مــصطلحي االبتكــار  (٢٠١٠) Nelson ويــشير

وركـن وظيفـي أصـيل فـي ظهـور المنتجـات       ،  واالختراع ؛إال أن االبتكار يعد جوهر االختـراع       

بتكار هـي    اال  تاالختراعية ؛ وبالتالي فإن االتجاهات النظرية  النفسية والمعرفية التي درس          

نفسها تلك األطر والنماذج التفسيرية التي تناولت السياقات العلمية المتعلقة بالمنتجـات   

إلــى أن الفالســفة   (٢٠١٣)Mastويــضيف . أم الفنيــة، أم األدبيــة، االختراعيــة ســواء العلميــة 

، واألدبــاء والمثقفـــين تنـــاولوا دراســة االختـــراع وفـــق اتجاهــات ونظريـــات علميـــة مختلفـــة   

 Ferdinand de Saussureوالمتمثلـة  فـي أعمـال    ، Cultural Theoryة الثقافية كالنظري

and John Austin ،    أو من خـالل النظريـة البنيويـةStructuralism Theory ،   أو مـن خـالل

أو مـــن خـــالل ، Immaterial Theories of Cultureالنظريـــات غيـــر الماديـــة للثقافـــة  

 .Anthropologist أو االنثربولوجية Historical Trendsاالتجاهات التاريخية 

 قبيـل  مـن  يعـد  الSaudi Patent Office و وفقـا لمكتـب بـراءات االختـراع الـسعودي      

ــة، والنظريــــات االكتــــشافات، )أ :(كــــل مــــن  االختراعــــات ــية والطــــرق العلميــ  )ب(.الرياضــ

 الذهنيــة األنــشطة ممارســة وأســاليبها،أو وقواعــدها التجاريــة األعمــال مزاولــة مخططــات

ــات،)ج (.األلعــاب مــن لعبــة ممارســة  أو المحــضة، ــات، النبات  فــي التــي – والعمليــات والحيوان

 األحيـاء  ذلـك  مـن  ويـستثنى  الحيوانـات،  أو النباتـات،  إلنتـاج  المـستخدمة  – حيويـة  معظمها

 جـسم  معالجـة  طـرق )د( .الدقيقـة  األحياء علم وعمليات الحيوية، غير والعمليات الدقيقة،

 جـسم  علـى  المطبقـة  المـرض  تـشخيص  وطـرق  عالجيـاً،  أو جراحيـاً،  وانالحيـ  أو اإلنسان،
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 الطـرق  تلـك  مـن  أي فـي  تـستعمل  التـي  المنتجـات  ذلـك  مـن  ويستثنى الحيوان، أو اإلنسان

http://www.kacst.edu.sa)/(. 

در االختراعــــات  أن البحــــوث التــــي  تناولــــت تحليــــل مــــصا    (٢٠١١)Yam;etal  ويــــذكر 

 أشـــارت إلـــى أن عمليـــات الـــتعلم Technological Invention Sourceالتكنولوجيـــة 

والتبــادل األفقــي للمعلومــات بــين المعنيــين بالمنتجــات   ، Interactive learningالتفــاعلي 

 Theواالنفتاح التجاري  ، وارتباط قطاعات األعمال بمراكز البحوث الجامعية، االختراعية

Trade Openness ،   وتعظـيم  مـشاعر التنـافر    ، األجنبيـة  واالستفادة مـن تـراخيص التقنيـة

وإشــاعة المعــارف ،  بــين الواقــع ومــا يجــب أن يكــون Cognitive Dissonanceالمعرفــي 

 بيئات إنسانية أكثر قـدرة      دالجديدة عادة ما تكون من أهم المصادر والمحفزات نحو إيجا         

 كمجتمــع Global Competitivenessلعالميــة علــى االختــراع بمــا يعــزز لهــا التنافــسية ا 

 .إنساني

ــاون الخليجـــي أن      ــدول مجلـــس التعـ ــراع لـ ــراءات االختـ ــصائيات مكتـــب بـ ــر إحـ وتُظهـ

شــملت ، بــراءة اختــراع) ٣٢٥٣( بلغــت ٢٠١٤إجمـالي بــراءات االختــراع الممنوحــة فــي عــام  

 والغـــاز البتـــرول و هندســـة، بـــراءة) ٨٦٠(والكهربائيـــة  الميكانيكيـــة الهندســـة: مجـــاالت 

ــي ــراءة) ٤٢٢(الطبيعــ ــصيدلة، بــ ــة الــ ــة والتقنيــ ــراءة) ٤٥٩(الحيويــ ــاء، بــ ــة الكيميــ  والهندســ

ــة ــراع  ) ١٤٩١(الكيميائيـ ــين أظهـــر التقريـــر    ).http://www.gccpo.org(بـــراءة اختـ  فـــي حـ

م شـهد مـنح     ٢٠١٥م أن عـام     ٢٠١٦الصادر فـي مـارس       السعودي البراءات اإلعالمي لمكتب 

) ١١٠(و، )%٨٦( بنــسبة بــراءة)٦٥٣(  منهــا المؤســسات كــان نــصيب اختــراع، بــراءة) ٧٦٣(

ــا) %١٤( بنـــسبة بـــراءة اختـــراع منحـــت لألفـــراد   شـــهادة) ٨٦٩( ٨٦٩ المدينـــة منحـــت كمـ

 واألفــراد) %٨٥( بنــسبة شــهادة)٧٣٧ (الــشركات منهــا  كــان نــصيب  الــصناعية، للنمــاذج

 ).%١٥( بنسبة )١٣٢(
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 Entrepreneurship أن مفهــوم ريــادة األعمــال  (٢٠١٣) Nasarتــذكر ، ابــلوفــي المق

التي أسـهمت بـشكل كبيـر فـي         ،  يعتبر احد المفاهيم الحديثة في مجالي االقتصاد واإلدارة       

ــصغيرة       ــة الـ ــين الـــشركات والمـــشروعات التجاريـ ــة بـ ــر دينامكيـ ــة وصـــل أكثـ ــاد حلقـ إيجـ

بمــا يــسهم فــي تحويــل االبتكــارات     والمتوســطة  الناشــئة وعمليــات االبتكــار والتطــوير     

خاصة وأنها  ،  والمخترعات إلى منتجات تجارية ؛ ويعتبر حجر الزاوية في التنمية االقتصادية          

 . أن ريادة األعمال أصبحت عامال حاسما في ظل اقتصاد المعرفة

ريــادة ) أ:(وهــي،  أن ريــادة األعمــال يــصنف إلــى ثالثــة أنــواع (٢٠١٥) Shepherdويــذكر 

ويــراد بهــا أن يكــون رائــد العمــل ذو منــصب قيــادي   ، ي مجــال العمــل المؤســسياألعمــال فــ

ويـراد بهـا أن تكـون المؤسـسة الناشـئة      ، ريادة األعمال االجتماعية  )ب.(يتصف باالبتكارية 

ويـراد بهـا أن   ، ريـادة األعمـال االقتـصادية   ) ج.(مؤسسة غير ربحية تعنى بالشأن االجتماعي     

ويـــشير . صادية ربحيـــة تعنـــى بالمـــال واألعمـــالتكـــون المؤســـسة الناشـــئة مؤســـسة اقتـــ

Baumol(٢٠١٠)     إلــى أن الفكــر الريــادي يعتبــر فكــرا ذاتيــا نــابع مــن الفــرد نفسه؛يــستهدف 

نــشر األفكــار االبتكاريــة والمنتجــات االختراعيــة ؛ لــذلك فــإن ريــادة األعمــال ال تعنــي إقامــة 

قامــة مــشروعات  بــل تعنــي إ ، مــشروعات جديــدة تعمــل علــى اســتغالل الفــرص التجاريــة   

تجمع بين االبتكـار والحمـاس و تحمـل مـستويات مرتفعـة مـن المخـاطرة غيـر المـضمونة               

 Global Entrepreneurshipويـــشير تقريـــر المرصـــد الـــدولي لريـــادة األعمـــال . النتـــائج

Monitor ــادة تتميـــز بـــثالث خـــصائص  ٢٠١٤ لعـــام : وهـــي، م أن األعمـــال التـــي توصـــف بالريـ

وفــي ضــوء اعتبــار مفهــوم    )./(http://www.babson.edu .والمواقــف واألداء، الطمــوح

ريادة األعمال عملية تنموية تهدف توليد أنشطة ذات قيمة اقتـصادية واجتماعيـة تـسهم              

 في تحقيـق التنميـة االقتـصادية لتخفيـف مؤشـرات البطالـة بـين الـشباب ؛ يـشير كـل مـن            

Rae; Martin; Antcliff & Hannon (٢٠١٢)      إلـى أن ريـادة األعمـال تـستهدف دراسـة 

وهـي  ، Nascent Businessالمشروعات الناشـئة  ) أ: (وهي،  أشكال من المشروعاتةثالث
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وال تتطلـــب عملياتهـــا   ، أو الـــشراكة ،تلـــك المـــشروعات التـــي تتـــصف بالملكيـــة الفرديـــة     

 Babyالـــصغيرة المـــشروعات ) ب.(وإجراءاتهـــا دفـــع رواتـــب ألكثـــر مـــن ثالثـــة شـــهور  

Business  ،                    وهي تلـك المـشروعات  الجديـدة التـي تتـصف بقـدرتها علـى اسـتحداث فـرص

ــد عــن       ــر مــن ثالثــة شــهور وال تزي المــشروعات )ج.(شــهرا) ٤٢(عمــل مدفوعــة األجــر ألكث

وهــي تلــك المــشروعات التــي تتــصف باالســتقرار فــي      ، Established Businessالقائمــة 

ــال   ــا للعمـ ــدماتها ومنتجاتهـ ــديم خـ ــن  تقـ ــر مـ ــهرا) ٤٢(ء ألكثـ ــن   .شـ ــل مـ ــذكر كـ ــذا ويـ  هـ

Blackburn ;Hart &  Wainwright (٢٠١٣)   أن هناك خلط بين مفهومي ريـادة األعمـال 

ارتفــاع )أ: (وتتمثــل هــذه االختالفــات فــي تميــز ريــادة األعمــال بــاالتي    ، والمنــشات الــصغيرة 

. ع فـي المنتجـات والخـدمات   االبتكـار واإلبـدا  )ب.(معدل المخاطرة في المشروعات الرائـدة    

 .  استمرارية الثراء وديمومته)د.(سنوات)١٠-٥(الثراء السريع في غضون)ج(

 Kalkan وعــــــن عالقــــــة مفهــــــوم ريــــــادة األعمــــــال بعلــــــم الــــــنفس يــــــذكر        

&Kaygusuz(٢٠١٣)    العالقـات  :وهمـا ،  أن نقطة االلتقاء بينهما تكمن فـي عنـصرين هـامين

 Mc خاصـة مـن منظـور    Motivation لدافعيـة وا، Personal Relationshipsالشخـصية  

Clelland; Atkinson & Feather ؛وذلك العتبارهما من أهم الديناميات النفسية لفهم  

السلوك اإلنساني؛ وعليه أصبح هذا المتغير احد المتغيرات التي تدخل ضمن نطاق بحوث             

 Organizationalوعلم الـنفس التنظيمـي  ، SocialPsychologyعلم النفس االجتماعي

Psychology. ويــــشيرKorpysa (٢٠١١)   ــام ــذ عــ ــه ومنــ ــان للبحــــوث  ١٩٨٠  إلــــى أنــ م كــ

والدراسات النفسية إسهام كبيـر فـي تطـوير مجـاالت البحـث فـي مفهـوم ريـادة األعمـال               

ــادة األعمــال       ــز ري ــة التــي تناولــت تحفي ــائج المتوالي ــر النت أو دراســة الخــصائص  ، خــصوصا عب

 . البيئة االجتماعية والثقافية في ريادة األعمال  أو دور،النفسية لرواد األعمال

 أن البحــوث والدراســات التــي تناولــت ريــادة األعمــال اســتندت (٢٠١٤)Shepherdويـرى  

  Economic Approachالمـدخل االقتـصادي  ) أ: (وهـي ، مـداخل واتجاهـات رئيـسة   ) ٣(إلـى 
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/ المـدخل االجتمـاعي   ) ب.( األعمال في تحقيق التنمية االقتصادية     دالذي يركز على دور روا    

 البيئـة االجتماعيـة والثقافيـة    ر الذي يركز تأثيSocio Environmental Approach البيئي

 الـــذي يركـــز علـــى  PsychologicalApproachالمـــدخل النفـــسي ) ج.(علـــى رواد األعمـــال

 .السمات والخصائص النفسية والشخصية المميزة لرواد األعمال

 Theالعـالي فـي المملكـة المتحـدة      التعلـيم  فـي  دةالجو  هذا ويؤكد تقرير هيئة ضمان

Quality Assurance Agency for Higher Education  م علـى ضـرورة أن   ٢٠١٤ لعـام

تــوفر مؤســسات التعلــيم العــاليبرامج ومؤســسات ومنــاهج تُعنــى بتعزيــز قــدرة المتعلمــين  

بريـــادة والـــوعي ، Entrepreneurial Capabilityعلـــى تنميـــة القـــدرة علىـــروح المبـــادرة 

 Entrepreneurial والقــدرات المعرفيــة الرياديــة  ، Enterprise Awarenessاألعمــال 

Mindset ، وتعزيـــز ، وتـــشجيع المـــشروعات القـــادرة علـــى اســـتحداثفرص عمـــل جديـــدة

ــدى الحيــــاة    ــتعلم مــ ــارات الــ ــ  ، مهــ ــة بمــ ــاءة الذاتيــ ــق التنميــــة    اوالكفــ ــي تحقيــ  يــــسهم فــ

 . )/(http://www.qaa.ac.ukاالقتصادية

 European Commission وفــي ذات الــسياق يوصــي تقريــر المفوضــية األوروبيــة   

  لريادة األعمـال بـضرورة أن يـولي البـاحثون اهتمـامهم بدراسـة جوانـب الشخـصية        (٢٠١٢)

Personality االجتماعيـة   والهويـة Social Identity  الشخـصي   والطمـوح ، لـرواد األعمـال

Personal Ambition ــافة إلــــى دراســــة أهــــدافهم ،  لهــــم وثقــــتهم بأنفــــسهم ، باإلضــ

Personal Confidence ،الــذاتي واالنــضباط، التكيــف علــى وقــدرتهم Self-Discipline 

 وقـدرتهم علـى تجـاوز   ، وفهـم دوافعهـم  ، Personal Organization الشخـصية  وتنظـيم 

أم ، Ethical ء األخالقيــةســواpersonal values وقــيمهم الشخــصية، المتــصورة القيــود

 Social and Environmental Awareness .والبيئي وعيهم االجتماعي

 أن رواد األعمــال البــد أن  (٢٠١٤)Galloway;  Marks & Chillas وتــذكر كــل مــن 

القـــدرة علـــى حـــل ) ب.(التفكيـــر االبتكـــاري) أ:(وهـــي، يتـــصفوا بمجموعـــة مـــن الخـــصائص 
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ــة الفكر ) ج(المــشكالت ــوعي بالملكي ــةال ــر مــن الفحــص العلمــي      ، ي ــا يتطلــب الكثي وهــو م

والنفسي لخصائص هذه الشريحة المجتمعية ؛وصوال لتحقيق أقصى درجـات اسـتثمارهم            

 .فيما يعود على المجتمعات اإلنسانية بالخير والرفاهية

ــة فــي تطــوير :ثانيــا األفكــار االبتكاريــة و المنتجــات االختراعيــة والمــشروعات   الرَغْبَ

 :الريادية

 يعتبــــر أحــــد المــــصطلحات Desire  أن مــــصطلح الرغبــــة (٢٠١٥)Hoffmanيــــذكر 

االجتماعيــة  النفــسية الوجدانيــة التــي تعبــر عــن أحــد األشــكال  الوظيفيــة ألنظمــة الــدوافع 

Psychosocial Motives ، والتي تختلف عن الحاجات النفسيةPsychological Needs 

 الهامة في تشكيل الكثير مـن  تلمتغيرااختالفا في الدرجة وليس في النوع ؛ وتعتبر أحد ا     

ــة   ــسية والمعرفيـ ــسلوكيات النفـ ــة (الـ ــسلبية وااليجابيـ ــة    ) الـ ــي كافـ ــسان فـ ــاة اإلنـ ــي حيـ فـ

؛ويعيب على الكثير مـن الدراسـات النفـسية إغفالهـا دراسـة      ، المجاالت واألنشطة اليومية 

 . وتفسير النجاحات واإلخفاقات على مستوى السلوك االستجابي المبادر

 إلـى أن الرغبـة فـي تطـوير     (٢٠١٣) Pedler; Burgoyne & Boydell كـل مـن   ويـشير 

 تــم تناولــه فــي األدبيــات النفــسية  Self- Developmentأو مــا يعــرف تنميــة الــذات ، الــذات

الذي ينمو لـدى الفـرد بـصفة تدريجيـة كنتيجـة للنمـو المعرفـي        ،  كأحد إشكال الوعي الذاتي   

أن مـصطلح الرغبـة    (٢٠١٥) Fios; Pane & Tirtawinataويـذكر  . والتفاعـل االجتمـاعي  

المحــدد يــدفع الفــرد  نفــسي  يــشير  إلــى حالــة مــن اســتعدادCognitive Desireالمعرفيــة 

ــا ، نحــــو تطــــوير أفكــــاره  ــا يعــــزز التفاعــــل المعرفــــي  ، ومعارفــــه المتعلقــــة بموضــــوع مــ بمــ

Interacting Cognitive     ــسبة ــارات المكتـ ــسئولية و المهـ ــشعور بالمـ ــين الـ ــفء بـ  الكـ

ويحــد مــن نقــاط الــضعف ؛لــذلك فهــي تعتبــر مــن الوســائل التــي تــدعم  ، المعــارف والخبــرةو

كما أنها تؤثر وبـشكل عـام علـى         ،  واالجتماعية،  واألكاديمية،  الشعور بالهوية الشخصية  

 .نظم معالجة المعلومات
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 أن الرغبــة المعرفيــة أو مــا يعــرف بالرغبــة بــالتفكير (٢٠١٣) Caselli& Spadaويــرى 

Desire Thinking          تعتبر من المتغيـرات التـي شـاع بحثهـا كثيـرا فـي مجـال علـم الـنفس 

 .الرتباطها كثيرا بنمط التفكير االيجابي

 إلـى أن مـن أهـم التحـديات التـي تواجـه المنظمـات        (٢٠١٠) Cord& Clementsويشير 

والبـــرامج والمؤســـسات المـــسئولة عـــن االبتكـــار تتمثـــل فـــي ضـــعف الرغبـــة فـــي االبتكـــار  

؛ولـذلك يمكـن اعتبارهـا مـن       ،  التقني الذي يدعم القدرة التنافسية لتلك الجهات      الصناعي و 

، الذاتيـة  والكفـاءة ،  الثقـة  تعزيـز  والخيال ؛ألنهـا تعمـل علـى       أهم أدوات المعينة على اإلبداع    

  & Carayannis ويــذكر كــل مــن.المــشكالت بطــرق إبداعيــة وحــل، الــذات وصــورة

Campbell (٢٠١٢) وير األفكار االبتكارية النابعة من التفكيـر األصـيل   إلى أن الرغبة في تط

باعتبــاره مــن المحفــزات علــى ، تتــأثر جودتهــا وفعاليتهــا بــشكل كبيــر بــسياقات الوجــدان

  أن هـذه الرغبـة       (٢٠١٣)Mallanti&Hamzahوفـي ذات الـسياق يعتبـر        . التفكير االبتكاري 

 أعلى النموذج. ةتعتبر من األمور المهمة في تطوير مبادرات األعمال الريادي

 أن تــشجيع األفكــار االبتكاريــة ;Hilala (٢٠١٣)Husin& Zayed  ويؤكــد كــل مــن 

تعتبــر مــن أهــم القــضايا  المطروحــة فــي مجــال العلــوم النفــسية والتربويــة خــالل العقــدين    

الماضيين ؛ وليس بعيدا  عن ذلـك  تركيـز  العديـد مـن البـاحثين النفـسيين منـذ مـدة طويلـة                      

 و، Amabile و، Torrance :مثـل  ، Barriers of Creativeات االبتكـار  على تحديـد معوقـ  

Isaksen&Treffinger ،Nevis ،Danzig & Nevis ،  ــاذج الــــذين شــــكلت جهــــودهم نمــ

المعوقـات  ) ١: (واطر معرفية تحدد ابرز معوقـات االبتكـار  التـي يمكـن  تلخيـصها فـي اآلتـي                   

ــالنفس :الشخـــــصية وتـــــشمل  ــر، ضـــــعف الثقـــــة بـــ ــالعجز ، طالحمـــــاس المفـــ الـــــشعور بـــ

واســـــتخدام أفكــــــار غيــــــر  ، عدم القــــــدرة علــــــى إيـــــصال الفكــــــرة لآلخــــــرين ،والتـــــسرع 

وتـدني المـستوى   ،  أحادية المسئولية في تربيـة األبنـاء      :وتشمل،  المعوقات األسرية )٢.(مرنة

االفتقـار لمـصادر الـتعلم      : وتـشمل ،  المعوقـات التعليميـة   ) ٣.(والتفكك األسـري  ،  االقتصادي
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 عن األعمال ورواد والمخترعين المبتكرين رغبة لضعف المميزة والمعرفية النفسية الخصائص
 التقنية أودية و األعمال حاضنات ضمن والريادية االختراعية و االبتكارية أفكارهم تطوير

مروان بن علي  الحربي. د

انعــزال المؤســسات ، وســوء بــرامج إعــداد المعلمــين، والتعلــيم األصــم، يثــةوالتقنيــات الحد

القيــــود :وتــــشمل، المعوقــــات المجتمعيــــة) ٤.(التعليميــــة عــــن المجتمــــع وســــوق العمــــل

رفــــض المجتمــــع لألفكــــار ، عــــدم االســــتقرار الــــسياسي، وســــائل اإلعــــالم، االجتماعيــــة

 .غياب الدعم والتشجيع، االبتكارية

 & Gorshunova; Medvedev  كــــل مــــن ويظهــــر مــــن خــــالل مراجعــــة

Razdorskaya(٢٠١٤)   للعديـــــد مـــــن أدبيـــــات البحـــــث التـــــي تناولـــــت االبتكـــــار واالختـــــراع

Creativity and Invention Characteristics ،      وجـود عـدة مكونـات نفـسية لالبتكـار

عــادة مــا تــشكل ، EmotionalCreativityيطلــق عليهــا المــشاعر االبتكاريــة ، واالختــراع

ــل  ــا   عوامـ ــن أهمهـ ــراع  ومـ ــار واالختـ ــافزة لالبتكـ ــامرة  :حـ ــدي ، Adventureحـــب المغـ تحـ

ــصعاب ــتطالع ، Challengeالـــ ــل، Curiosity حـــــب االســـ ــدس ، Imaginationالتخيـــ الحـــ

Intuition  ، الثقة بالنفسConfidence  ،     االنفتـاح ،  القـدرة علـى التكيـفOpenness  ،  الـوعي

ــول المخــاطرة ، Creative Awarenessباالبتكــار  ، Interestاالهتمــام، Risk Takingقب

والتفاعــل ، Sensitivityالحــساسية بالمــشكالت، Responsibilityالــشعور بالمــسئولية 

 .Social Interactionاالجتماعي

تــــرعين فــــي  أن إشــــاعة  ثقافــــة االختــــراع وتحفيــــز المخ(٢٠١٣)Mahajan ويـــذكر 

ورفــع ، المجتمعــات اإلنــسانية عــادة مــا تتطلــب إشــاعة مفــاهيم ومبــادئ اقتــصاد المعرفــة   

وتبنــي ، وتــوفير الــدعم المــالي ، الكفــاءة المعرفيــة للعــاملين فــي مجــاالت البحــث والتطــوير   

 . التعليم واإلدارة والصناعة لثقافة االختراعات: القيادات العليا في مجاالت

 أن من أهـم التـأثيرات التـي تواجـه الحاضـنات ورواد األعمـال                (٢٠١٢)Lesákováويذكر  

والخـــصائص االقتـــصادية ، البنـــاء  المعرفـــي والشخـــصي والمهنـــي لرائـــد العمـــل: تتمثـــل فـــي

ودرجة التعاون بـين  ،  في المجتمعUnemployment ومستوى البطالة ، لحاضنات األعمال

ونمــط التركيبــة الــسكانية   ، المستــشارين والــداعمين والخبــراء مــن الجهــات المنــاظرة     
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، ودرجـــة انتـــشار الـــشركات الـــصغيرة والمتوســـطة، )متحـــضر/ريفـــي(للمجتمـــع المحلـــي 

 .والخبرة التجارية للمجتمع المحلي

، Almubaraki&Busler(كمــا يظهــر مــن خــالل مراجعــة الباحــث لدراســة كــل مــن    

ني عزوفـــا أن حاضــنات األعمـــال تعـــا ) ٢٠١٢، Wang&Gu ؛ ٢٠١١، Sullivan&Marvel ؛ ٢٠١٠

 تستطيع الـصمود   ال الريادية المشروعات من )% ٦٦(إذ تبين أن     الرواد، من من قبل الكثير  

 الـسوق  من والخروج الفشل منها تواجه )  % ٤٤(أن و،  عامين من ألكثر العمل في والبقاء

 Rae; Martin; Antcliff ويـشير كـل مـن    .عمرها من األولى سنوات السنوات األربع في

& Hannon (٢٠١٢)        أن تحويـل األفكـار االبتكاريـة والرياديـة إلـى مـشروعات ومؤسـسات

تجاريــة واقتــصادية تــستطيع النمــو تظــل مــن أهــم التحــديات التــي تواجــه المجتمعــات فــي    

وعلى الرغم من تلك الجهود واإلسهامات العلمية المتواليـة فـي دراسـة    . شتى دول العالم 

ــادرين؛ إال أن  ــرعين والمبــــ ــرين والمختــــ ــيان (٢٠١٠)Hennessey&Amabileالمبتكــــ  يوصــــ

ــضرور ــوير      ةبـ ــن تطـ ــرعين عـ ــرين والمختـ ــزوف المبتكـ ــباب عـ ــي أسـ ــث فـ ــارهم   البحـ أفكـ

االبتكاريــة و منتجــاتهم االختراعيــة ومــشروعاتهم الرياديــة خاصــة فــي ظــل تنــوع وتعــدد     

ــادرات العالميــة  ــة، المب ــرعين    ، واإلقليمي والمحليــة ؛لتــشجيع واحتــضان المبتكــرين والمخت

وذلـــك ، وهـــو مـــا يقتـــضي تغييـــر طريقـــة التفكيـــر فـــي دراســـة هـــذه المـــشكلة، نوالمبـــادري

 . باستحضار متغيرات أخرى أكثر التصاقا بهذه المشكلة

 Business Incubation and Technical : أوديـة التقنيـة  لحاضـنات األعمـا  :ثالثـا 

valleys  

 Businessأن حاضنات األعمـال  (٢٠١٥)Jamil ;Ismail& Mahmood   يرى كل من 

Incubation ، وأودية التقنيةTechnical valleys ، و مجمعات العلوم والتقنيـة Science 

and Technology Parksنجاح  في الزاوية دول العالم المتقدمة حجر من كثير  تعتبر في

 علـى  خاصة في الواليات المتحدة و أوروبا باعتبارها اقتصادات قادرة       االقتصادية اإلصالحات
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ومنتجـات  ، أفكـار  عالمية؛ ألنها وبشكل واضح تضمن توليد واحتضان وتقـديم      المنافسة ال 

 .وخدمات ابتكارية و اختراعية جديدة

 ســيعتمد الواحــد والعــشرين القــرن علــى أن و بــالرغم مــن اتفــاق الكثيــر مــن البــاحثين

 مــازاال (٢٠١١) McAdam &Marlowاألعمــال؛إال أن  واالبتكــار وحاضــنات المعرفــة علــى

، االقتـصادي   الفاعلة في النمـو     للمساهمة  الكثير من الجامعات حول العالم تفتقر      يريان أن 

ويظهــر ذلــك مــن خــالل تلمــس اآلثــار الواضــحة لالنفــصال الكامــل بــين قطاعــات الــصناعة    

 أن فكــــرة (٢٠١٢)Lesákováويــــذكر .  والتقنيــــة وبــــين المؤســــسات التعليميــــة والبحثيــــة

وأمــا بــدايتها الفعليــة ، م١٩٦٠بــدأت فــي عــام  Business Incubation حاضــنات األعمــال

م؛لذلك فهي تعتبر تمثـل نظامـا مبتكـرا لتـوفير مجموعـة مـن          ١٩٩٠فكانت في أواخر عام     

الخدمات لبدء الشركات الناشئة عن طريق إيجاد روابط أكثر متانة بين مواهب  الـشباب       

مـال ال تعتبـر بـديال    وكل من التكنولوجيا ورأس المال والخبرة؛ مع العلم بأن حاضـنات األع  

 .عن المبادرات االقتصادية؛بل هي احد أنواع المسئولية االجتماعية تجاه ريادة األعمال

 علــى األعمــال ينطــوي حاضــنات  إلــى أن مــصطلح(٢٠١٤) Faria &Barbosa  ويــشير

 ؛لــضمان الــسياسات صــانعي قبــل مــن األعمــال تطــوير مجموعــة كبيــرة مــن اســتراتيجيات

ــه مـــصطلحا ينطـــوي   ال االقتـــصادي النمـــو ــافة إلـــى كونـ ــدانهم ؛ باإلضـ  علـــى مـــستدام فـــي بلـ

المحتــــضنة والداعمــــة لألفكــــار االبتكاريــــة  مؤشــــرات إجرائيــــة دالــــة علــــى بــــرامج البيئــــة

قابلــة للحيــاة واالســتمرارية عبــر   والمنتجــات االختراعيــة ؛الســتحداث مــشروعات جديــدة 

 أن مــصطلح ى إلــ(٢٠١٤) Faria &Barbosa يــشير،  وبــشكل أكثــر تحديـدا . تـوفير حــزم 

، المحليـة  المجتمعـات  األعمـال الجديـدة داخـل      حاضنات األعمـال يـستهدف وصـف تطـوير        

،  لبدء إنشاء مؤسـسة تجاريـة   األعمال المبتدئ رجل تحديد إجراءات مساعدة  خالل من  

األمـر   فـي المجتمـع   فـرص العمـل المتاحـة    عـدد  زيـادة  تسهم بدورها فـي   ،  أو خدمية ناشئة  
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ــادة     الــذي يــنعكس بــ  دوره فــي تنــشيط االقتــصاد المحلــي إلحــداث التنميــة المجتمعيــة وزي

  .التنافسية االقتصادية

  أن حاضـنات األعمـال الجامعيـة تعـد    (٢٠١٤) Olivares & Wetzelويؤكـد كـل مـن    

واســتحداث المؤســسات وزيــادة قــدرتها ، الحــر العمــل ثقافــة مهمــة نحــو تــسهيل خطــوة

 (٢٠١٢) Colombo;Piva&Rentocchiniهـذا ويحـذر   . وإعداد قـادة المـستقبل  ، التنافسية

 األعمــال الجامعيــة  تمــن خطــورة تجاهــل إنــشاء ودعــم وتطــوير بــرامج خــدمات حاضــنا     

 إقامــة وال يقــل خطــورة عــن هــذا التجاهــل إغفــال   ، ســواء األكاديميــة أم غيــر األكاديميــة  

ــات ــاون عالقــ ــسات  تعــ ــع مؤســ ــك      مــ ــة؛  وذلــ ــة والدوليــ ــرى المحليــ ــي األخــ ــث العلمــ البحــ

وفي ذات الـسياق   .نعكاساتها السلبية على االقتصاد الوطني القائم على المعرفة تحديدا        ال

 أن مـن أهـم أدوار حاضـنات األعمـال إسـهامها فـي       (٢٠١٤) Costantini &Liberatiيؤكـد  

 مـستويات  تحقيـق  علـى  الفقيـرة  المعرفة التكنولوجية والـصناعية بمـا يـساعد الـدول          نقل

 .أكبر سرعةب مرتفعة على مؤشراتالتنمية

 أن حاضــنات األعمــال فــي المملكــة العربيــة الــسعودية يُنظــر    (٢٠١٤) Salemويــذكر 

 المبـادرة  روح االقتـصادية التـي تجمـع بـين        التنميـة  لبرامج األساسية إليها باعتبارها الدعامة  

جديـدة؛   الستحداث مـشاريع  االقتصادية المتاحة الموارد  العمل الحر واالستفادة من   لبدء

 Businessطلقــت الحكومــة الــسعودية  مبــادرات حاضــنات األعمــال االقتــصادية    لــذلك أ

incubator initiativesرأس اهتماماتها االقتصادية لتحقيق  في  ذات األنشطة االبتكارية

وأثمـــر هـــذا االهتمـــام عـــن إطـــالق برنـــامج الـــشبكة الـــسعودية  ، تنميـــة بـــشرية مـــستدامة

؛لتــشجيع االبتكــار ونقــل Saudi Business Incubator Networkلحاضــنات األعمــال 

ــة  ــدعم الفنــي       ، وتــوطين التقني ــدريب وال ــرامج الت ــرة مــن ب ــى إطــالق حزمــة كبي ، باإلضــافة إل

 .والمعرفي،والمالي 
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 عن األعمال ورواد والمخترعين المبتكرين رغبة لضعف المميزة والمعرفية النفسية الخصائص
 التقنية أودية و األعمال حاضنات ضمن والريادية االختراعية و االبتكارية أفكارهم تطوير

مروان بن علي  الحربي. د

ــذا ويـــشير التقريـــر الـــسنوي لبرنـــامج بـــادر      ــة لحاضـــنات  هـ  Badirواألعمـــال التقنيـ

Programme for Technology Incubatorsوالتقنيـة   للعلـوم  زالعزيـ  الملك عبد  بمدينة

حاضـــنات شـــبه  ) ٦(و، حاضـــنة أعمـــال حكوميـــة  ) ٢٠(م والـــذي يـــشرف علـــى   ٢٠١٣لعـــام 

وأن بـرامج الحاضـنات الـسعودية    ، حاضنات أعمـال خيريـة  ) ٦(و، حاضنة أهلية) ١١(حكومية  

 أنظمـة  تطـوير  ومـساندة ،  السعودية في التقنية حاضنات صناعات وتطوير تستهدف قيادة 

 تقنيـــة شـــركات وإنـــشاء، والقانونيـــة، و اإلداريـــة، الماليـــة النـــواحي مـــن األعمـــال حاضـــنات

ــدة ــة الجــدوى ذات التقنيــات وتــوطين وجــذب، ودائمــة جدي  المبتكــرة والمنتجــات، التجاري

، العــالمي االقتــصاد فــي والمنافــسة المــساهمة مــن المملكــة الحديثــة؛ لتمكــين والعمليــات

 التقنيــة شــركات إنــشاء خــالل مــن كبيــر مــستوى علــى عمــل فــرص باإلضــافة إلــى تــوفير 

؛وعليــه يــرى الباحــث أن هــذا الــدعم والكــم الكبيــر مــن   . )(https://badir.com.saالدائمــة 

حاضنات األعمال يتطلب إسهاما بحثيا يواكب التطلعات الحكومية وغير الحكوميـة فـي             

 . السعوديسبيل تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع 

ــل   ــي المقابـ أن أوديـــة (٢٠١٤) Jongwanich;Kohpaiboon&Yang يـــذكر، وفـ

 بـين  روابـط  إقامـة    تحاول أن تردم هـذه الفجـوة عبـر تـشجيع    Technical valleysالتقنية

ــة  الــشركات ــة والمؤســسات واألكاديمي ــالحلزون يــسمى أو مــا(البحثي ــي  ب  Tripleالثالث

Helix(  التكنولوجيـة والـصناعية للمجتمعـات       القـدرة  زيـز عادة ما تسهم في تع    ،   من خالل

 القـدرة  علـى  كمؤشـر  االختـراع  وتـسجيل بـراءات    ؛إضافة إلى إسهامها في مـضاعفة تبنـي       

 . والتطويرية االبتكارية؛لذلك فهي تعتبر من أهم أدوات تفعيل مهام البحوث على

لـف عـن    إلـى أن أوديـة التقنيـة تخت   (٢٠١٣) Tang;Baskaran;Pancholi & Luويشير 

 مــن كــل تــضم التــي الكبيــرة  أنهــا تــستهدف المــشروعات  ناحيــة حاضــنات األعمــال مــن 

الجامعيــة الكبــرى مــع العلــم بأنــه ال تعنــى     الحكوميــةأو المختبــرات  والجهــات الــشركات
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 بــرامج جــوهر هــي التجاريــة التــي األعمــال فــي المــساعدة بالدرجــة األولــى بتقــديم خــدمات 

  .األعمال حاضنات

 تعتبر احـد  University startupsأن الشركات الجامعية (٢٠١٣) Swamidass ويرى 

، أشكال أودية التقنية التي تسعى إلى وضع الجامعات في طريق بـرامج التنميـة االقتـصادية               

 وفــي ذات الــسياق . واســتحداث المزيــد مــن فــرص العمــل  ، وتنويــع مــصادر الــدخل الــوطني 

 أن أوديـة التقنيـة والـشركات    (٢٠١٣) Haltiwanger;Jarmin & Mirandaيؤكد كل من 

ــد مــن المــصداقية للمعــارف       ، ولألســواق، الجامعيــة المنبثقــة عنهــا بمقــدورها إضــفاء المزي

كما أنها تسهم في ضخ المزيد من الكـوادر المدربـة فـي             ،  وللمنتجات التجارية واالقتصادية  

ة شــعارها شــتى المجاالت؛باإلضــافة إلــى أنهــا تــشكل بيئــات اقتــصادية ذات تنافــسية عاليــ  

 . االبتكار واإلبداع

 للعديـد مـن    (٢٠١٤)Toole ;Czarnitzki& Rammer  هـذا وتُظهـر مراجعـة كـل مـن     

الدراسات والبحوث التي تناولت أودية التقنية والـشركات الجامعيـة فـي كـل مـن الواليـات                  

) %٣٫٤(أن أوديـة التقنيـة والـشركات الجامعيـة أسـهمت بنـسبة      ، المتحـدة وأوربـا واليابـان   

وزيــادة ، واســتحداث فــرص العمــل ، وتــدفقات االســتثمارات ،  تحريــك عجلــة االقتــصاد فــي

 .نسبة المنتجات االبتكارية و تسجيل براءات االختراعات

 إلــى أن أوديــة التقنيــة  (٢٠١٢) Somsuk. ،Laosirihongthong &McLeanويــشير 

  مـن Marketing Technologyتكتـسب أهميـة كبـرى خاصـة فـي مجـال تـسويق التقنـي         

مجـــال البحـــوث األكاديميـــة إلـــى مجـــال األســـواق التجاريـــة أو مـــا يعـــرف بنقـــل التقنيـــة           

Technology Transferمن الجامعات إلى األسواق  . 

أن متطلبــات نجــاح أوديــة التقنيــة يعتمــد علــى    (٢٠١٢)Adenan& Hashim  ويــذكر

ثين و والتعـــــرف علـــــى اتجاهـــــات البـــــاح، معرفـــــة اتجاهـــــات صـــــانعي القـــــرار بالجامعـــــات
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 عن األعمال ورواد والمخترعين المبتكرين رغبة لضعف المميزة والمعرفية النفسية الخصائص
 التقنية أودية و األعمال حاضنات ضمن والريادية االختراعية و االبتكارية أفكارهم تطوير

مروان بن علي  الحربي. د

، واتجاهــاتهم نحــو رغبــتهم بتقاسـم حقــوق الملكيــة الفكريــة لمنجــزاتهم ، األكـاديميين 

 .وقوة سيطرتهم النفسية والسلوكية تجاه المواقف الصعبة

ــشركات     ) ٢٠١٤(وتظهــر مراجعــة بخــاري   ــبعض الدراســات والتقــارير التــي تناولــت ال ل

: ومنهــا، عــامال) ١٤( علــىالناشــئة مــن الجامعــات اليابانيــة أن نجــاح هــذه الــشركات يعتمــد   

القــدرة علــى تــشكيل شــبكة مــن العالقــات الخارجيــة التــي تــضمن تــوفير خــدمات الــدعم   

ومراعاة الفـروق  ، والقدرة على استقطاب رؤؤس األموال، Logistic Supportاللوجستي 

والقدرة على ضمان التعاون مع الجهـات الحكوميـة         ،  الشخصية الفردية بين طالبي الخدمة    

، والقدرة على التقييم المناسـب ألداء الـشركة  ، كومية الداعمة للتنمية الصناعيةوغير الح 

والقــدرة علــى اكتــساب الــدعم االجتمــاعي  ، والقــدرة علــى المرونــة فــي البنيــة المعلوماتيــة  

 . للشركة الناشئة

االبتكــــار  قاعــــدة العالميــــة المناديــــة بــــضرورة توســــيع التوجهــــات ونظــــرا لمواكبــــة

م بــإطالق ٢٠٠٥ العربيــة الــسعودية فــي عــام  األعمــال ؛ قامــت المملكــةواالختــراع و ريــادة 

ــة الخطــة ــدة الــشاملة الوطني ــة للعلــوم المــدى بعي ــد   والتقني  عــام مــن واالبتكــار والتــي تمت

 األولــى الخمــسية  الخطــة:التاليــة الزمنيــة الجدولــة وفــق وذلــك م،٢٠٢٥ عــام حتــى م٢٠٠٨

م والتـي رسـم لهـا       ٢٠١٤-٢٠٠٨تمتـد مـن عـام       واالبتكـار والتـي      والتقنية للعلوم والموسعة

ــة  ــوير البنيـ ــة هـــدف تطـ ــة للعلـــوم التحتيـ ــار والتقنيـ ــوير، واالبتكـ ــنظم وتطـ ــة الـ  االيكولوجيـ

 للعلــوم الثانيــة الخمــسية  الخطــة. ومراكــز االبتكــار التقنــي، بــادر و إطــالق برنــامج، الوطنيــة

العاشــرة  التنميــة خطــة مــع والمتزامنــة م٢٠١٩ - ٢٠١٥ عــام مــن واالبتكــار وتمتــد والتقنيــة

 علـى  والحـصول  والتقنيـة واالبتكـار،   فـي العلـوم    رائـدة  دولـة  تـصبح  والتي رسم لها هـدف أن     

 واالبتكـار وتمتـد    والتقنيـة  للعلـوم  الثالثـة  الخمـسية  الخطـة . المجـال  في هذا  إقليمية مكانة

سم لها  عشرة والتي ر   الحادية التنمية خطة مع المتزامنة م٢٠٢٤ نهاية إلى ٢٠٢٠ عام من

ــة تــصبح أن هــدف ــدة دول ــوم فــي رائ ــة علــى والحــصول والتقنيــة واالبتكــار،  العل ــى مكان  عل
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فـي حـين بلـغ      . على المعرفـة   قائم إلى اقتصاد  المملكة تحول المجال هذا في مستوى آسيا 

مركـزا بحثيــا توزعـت بــين القطـاعين الحكــومي    ) ١٤٣(المملكــة فـي  البحثيــة عـدد المراكـز  

 .مختبرا لألبحاث)١١٦٧(باإلضافة إلى ، والخاص

شاط البحثــي فــي  المملكــة العربيــة الــسعودية بــشكل أساســي فــي   يرتكــز النــهــذا و 

 الملـك ز وجامعـة  الجامعات الكبرى وهي جامعة الملك سعود وجامعة الملـك عبـد العزيـ         

صـصي ومركـز األبحـاث       التخ ضافة إلى مستشفى الملـك فيـصل      ، باإل والمعادن للبترولفهد  

ــة وجامعــة الملــك عبــ    للعلــوم والتقنيــة  زومدينــة الملــك عبــد العزيــ   ، د اهللا  للعلــوم والتقني

ويــرتبط تــوزع النــشاط البحثــي فــي المملكــة عمومــا وفــي تلــك المؤســسات الجامعــات           

خــصوصا بــاختالف وتنــوع المجــاالت البحثيــة ومــدى ارتباطهــا باالتجــاه العلمــي للجامعــة أو     

 للمؤسسة العلمية

أن ) ٢٠١٤"( الواقــع والطمــوح"ة بالجامعــات الــسعودية هــذا ويــشير تقريــر أوديــة التقنيــ  

إنشاء أودية التقنية فـي المملكـة العربيـة الـسعودية يـستهدف إيجـاد بيئـة خـصبة للتنميـة                

باإلضــافة إلــى ردم الفجــوة بــين الجامعــات  ، المــستدامة فــي ضــوء مبــادئ االقتــصاد المعرفــي 

لخــاص والــصناعة؛ وذلــك عبــر الــسعودية بمــا تمتلكــه مــن إمكانــات ومــوارد وبــين القطــاع ا

ــة          ــة بمــا يتوافــق مــع المــسارات البحثي ــة التقني اســتقطاب الــشركات الكبــرى داخــل أودي

ــإبراز       . واألكاديميــة فــي الجامعــات   ــام الجامعــات ب ــى أهميــة قي ــر النظــر إل هــذا ولفــت التقري

، فـة والتوعيـة باقتـصاد المعر    ،  الجانب والدور الذي تقوم به أودية التقنية في خدمة المجتمـع          

  .وحقوق الملكية الفكرية لبراءات االختراع، واإلبداع، والتوجهات الحديثة في االبتكار

انـه  ) ٢٠١٤( العربيـة الـسعودية    هذا وتـشير إحـصائيات وزارة التعلـيم العـالي بالمملكـة           

، بالجامعات السعودية للتقنية أودية) ٤(م تم استحداث ٢٠١٤م وحتى عام ٢٠٠٩منذ عام 

،  شــركات اســتثمارية  مغلقــة مملوكــة بالكامــل للجامعــة التــي تتبــع لهــا   وذلــك باعتبارهــا

 المبتكــرين والمختــرعين  ورواد و تركــز علــى خدمــة، المعرفــي تقــوم علــى مبــادئ االقتــصاد
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ــال ــشركات األعمــ ــشركات  والــ ــئة والــ ــرى الناشــ ــوفير ،الكبــ ــوم بتــ ــة    وتقــ ــي التحتيــ ، البنــ

 وتحويلهــا إلــى  العلمــي البحــث مخرجــات التقنيــة بمــا يــسهم فــي اســتثمار     والتجهيــزات

 .اقتصادي مردود ذات منتجات

   :االبتكارية و االختراعية والريادية بتطوير األفكار المرتبط المعرفي العبء :رابعا

 تعتبـر  Cognitive Load Theoryأن نظريـة العـبء المعرفـي    (٢٠١١) Sweller يـرى  

والدراسـات التـي تناولـت عمليـة        من أهم النظريات المعرفية التي بُنيت على نواتج البحـوث           

 ؛لـذلك فهـي    Cooperative Learningوالـتعلم التعـاوني   ، Self-Learningالـتعلم الـذاتي  

من النظريات التي أولت جل اهتمامها بالبحث فـي كيفيـة تـصميم بيئـات وأنـشطة الـتعلم                   

 ويـذكر  . Memory Workingاستنادا على نماذج تجهيز المعلومات في الذاكرة العاملة 

Meissner &  Bogner (٢٠١٣)         أن نظريـة العـبء المعرفـي تعـد مـن النظريـات النفـسية

ــاهيم          ــن مفـ ــتج مـ ــي تنـ ــة التـ ــسلوكية  المختلفـ ــسية والـ ــواهر النفـ ــشرح الظـ ــتم بـ ــي تهـ التـ

Plass; Park &ويـذكر  . Learningوالـتعلم  ، Trainingوالتـدريب  ،  practiceالممارسـة  

Brünken(٢٠١٥)   تعتبر من النظريات الفاعلة في توضيح تأثيرات    أن نظرية العبء المعرفي 

 . Cognitive Production التصميم البيئي على مجمل عمليات اإلنتاج المعرفي

 ى يــشير إلــ Cognitive Loadأن مــصطلح العــبء المعرفــي )أ٢٠١٥( ويــذكر الحربــي 

دخالت المقدار الكلي من الجهد المعرفي الذي يستهلكه الفرد أثنـاء معالجـة وتجهيـز المـ               

والعامـل الـرئيس الـذي يـشكل هـذا العـبء            ،  في الذاكرة العاملة خالل فترة زمنيـة محـددة        

إلــى أن الفــرد ) ٢٠١٤(وتــشير بــدوي . هــو عــدد المــدخالت التــي  يتوجــب معالجتهــا وتجهيزهــا

ــا      ــراض منهـــ ــه أعـــ ــر لديـــ ــي تظهـــ ــبء المعرفـــ ــن العـــ ــاني مـــ ــذي يعـــ ــي  : الـــ ــز المعرفـــ العجـــ

Deficits Cognitive ، المعرفـــــي و االنغـــــالقDogmatism  ، وتـــــدني مـــــستوى الكفـــــاءة

Inefficiency ،  ــة ــيط الدافعيــ ــع  ، Motivation Inhibitionوتثبــ ــي تجميــ ــصعوبة فــ والــ

 .والتركيب، وتدني القدرة على الفهم، وعدم القدرة على التذكر، المعلومات
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المعرفــي يظهــر كنتيجــة    العــبء  أنChinnappan & Chandler (٢٠١٠) و يــشير 

 Cognitive Schemas المعرفيـة   معرفة استحداث أو استخدام مخططاتحتمية لعدم

تعتبر كأبنية معرفية تساعد في تنظيم وتصنيف المعلومات إلعطائهـا معنـى  بمـا يـسهم        

  للــذاكرة العاملــة  Executive Functions فــي تــسهيل المهــام والوظــائف التنفيذيــة  

Memory Working. 

 إلــى أن التــصورات النظريــة للعــبء   (٢٠١١) Sweller; Ayres& Kalyugaويــذكر

،  مــصادرةتفتــرض أن للعــبء المعرفــي ثالثــCooper & Sweller المعرفــي والتــي تبناهــا

 ويــشير هــذا المــصدر إلــى  Intrinsic Cognitive Loadالعــبء المعرفــي الــداخلي) ١:(هــي

ألساسـية  صعوبة المحتويـات والمفـردات المـراد إتقانهـا أو انجازهـا نتيجـة لتعقـد العناصـر ا                 

المكونة لها ولمهاراتها ؛ويكون العـبء المعرفـي الـداخلي مرتفعـا إذا كانـت عناصـر ذلـك                   

ــر تفــاعال   ــا يفــوق ســعة ذاكــرة الفــرد     ، المحتــوى أكث العــبء )٢.(ممــا يتطلــب جهــدا معرفي

ويشير هذا المصدر إلى ضعف تصميم Extraneous Cognitive Load المعرفي الخارجي

 Information لتــي تحــدث فيهــا عمليــات تجهيــز المعلومــات  البيئــة الخارجيــة الماديــة ا 

Processing ، أو اســــتعراض المعلومــــات ، باإلضــــافة إلــــى عــــدم مناســــبة طرائــــق  عــــرض

ــا أو      ــراد تعلمهـ ــر المـ ــردات والعناصـ المـــستخدمة فـــي تفكيـــك التركيبـــات المعرفيـــة للمفـ

ept Conc Hierarchicalوالخـــــرائط المفاهيميـــــة ، والجـــــداول، كالرســـــوم، إتقانهـــــا

Mapsإلجــراءات  عــادة مــا يكــون محــددا   الخــارجي المعرفــي العــبء فــإن الــسبب ؛ولهــذا

 Germane  الـصلة  وثيق المعرفي العبء) ٣.(التجهيز المعرفي في أنظمة الذاكرة العاملة

Cognitive Load ،      ــى مجموعــة األســاليب  Cognitive Stylesويــشير هــذا المــصدر إل

التــــي يقــــوم بهــــا الفــــرد المجهــــز  e StrategiesCognitiv المعرفيــــة تواالســــتراتيجيا

المفـردات أو    حـول Cognitive Schemasالمعرفيـة   المخططات بناء بهدف للمعلومات ؛

  Structure Cognitiveالمعرفيــــة بالبنيــــة المهـــارات المــــراد إتقانهــــا مــــن خــــالل ربطهــــا 
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 وليـدي معنـى ت   ذات علـى نحـو يـسهم فـي إيجـاد تراكيـب ونـواتج معرفيـة         لديـه  الموجـودة 

Generative Semantic. 

 أن نظريــة العــب المعرفــي مــن شــأنها أن تفــتح أفاقــا كبيــرة     (٢٠٠٩)Sweller ويــذكر 

خاصـة وأنهـا تـسهم فـي تقـديم          ،  للمهتمين بمجـال دراسـة األفـراد المبتكـرين والمبـدعين          

تفسيرات علمية مناسبة تشرح كيفية  توليد المعارف الجديدة المـسهمة فـي المنتجـات               

 .و االختراعية، اريةاالبتك

 &Choi ; Jeroen ;van Merriënboerوفـــي ذات الـــسياق يـــذكر كـــل مـــن 

Paas(٢٠١٤)       أن البيئــة االبتكاريــة قــد تعتبــر ميــدانا خــصبا لتطبيــق مفــاهيم نظريــة العــبء 

وذلك بصفتها بيئة مادية تتهيأ مقومات التفاعل بين خـصائص المبتكـر وأركـان         ،  المعرفي

ــذهني  (٢٠١١)Kolfschotenويؤكــد .خــرىالعمليــة االبتكاريــة األ   أن إســتراتيجية العــصف ال

Brainstorming                  إثناء حـل المـشكالت فائقـة التعقيـد تعتبـر إحـدى التكوينـات المعرفيـة 

 . في الذاكرة العاملة التي تتأثر بمستويات العبء المعرفي

، Cooper & Swellerونظــرا ألهميــة نظريــة العــبء المعرفــي التــي قــدمها كــل مــن  

عتبــر اإلفــادة مــن تطبيقاتهــا وتكييفهــا فــي دراســة األنــشطة المعرفيــة غيــر العاديــة أمــرا    ت

 و،  فـي مجـال االبتكـار      المعرفـي  خاصـة فـي ظـل نـدرة األدبيـات التـي تناولـت العـبء               ،  ضروريا

ــادة األعمــال ؛وعليــه يفتــرض الباحــث الحــالي أن العــبء    ، االختــراع  المــرتبط المعرفــي و ري

والريادية بأنه عبارة عن معتقـدات معرفيـة تتعلـق           االختراعية ارية و االبتك األفكار بتطوير

صياغتها أو  والمشروعات االبتكارية و االختراعية والريادية المراد   تطوير األفكار   بصعوبة

العناصـر البنائيـة والوظيفيـة       تعقـد  والتي تُعبر بـدورها عـن الـصيغة اإلجرائيـة لمـدى           ،  إنتاجها

 القــائم بالعمــل   مــن معرفيــا جهــدا التــي تتطلــب ، لمــشروعاتالمكونــة لتلــك األفكــار وا  

 .   نشاطه المعرفي االعتيادي أو الريادي بما يفوق، االبتكاري
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 االختراعيـة  و االبتكاريـة  األفكـار  و أما فيمـا يتعلـق بـدور العـبء المعرفـي فـي تطـوير            

ــة ــة     ،والرياديــــ ــة الباحــــــث لدراســــ ــالل مراجعــــ ــر مــــــن خــــ ، Sun & Yao;فيظهــــ

٢٠١٢;Khalil; Mansour&Wilhite ،٢٠١٠)  ;Cavalcante& Ferreira ،٢٠١٣ 

Chandrasekera&So-Yeon ،أن فحــــص العــــبء المعرفــــي يــــساعد فــــي فهــــم      ) ٢٠١٥

وأنـه يعـد مـن أكثـر العوامـل المعرفيـة ارتباطـا              ،  القدرات والمهارات االبتكاريـة و اإلبداعيـة      

eativeCr  االبتكاريـة  ةكمـا انـه يعتبـر مـن أهـم مؤشـرات الكفـاء       ، ببعدي األصالة والجـدة 

Competence                 ويعتبر مـن العوامـل الفارقـة بـين مرتفعـي ومنخفـضي التفكيـر االبتكـاري،  ،

وبــين المبتــدئين والخبــراء ؛ كمــا أن تقليــل مــستويات العــبء المعرفــي تعــد مــن التــدخالت   

باإلضافة إلى أنها تسهم فـي تفعيـل اسـتراتيجيات          ،  المعززة لجودة التصميمات االبتكارية   

 .   e StrategiesCreativاالبتكار

 المرتبطة بتطوير  يفترض الباحث أن معتقدات العبء المعرفي     ،  ومن العرض السابق  

تعتبــر مــن العوامــل المــسهمة فــي ضــعف  ) قــد(والرياديــة  االختراعيــة االبتكاريــة و األفكــار

 ومنتجـاتهم  االبتكارية أفكارهم تطوير عن األعمال والمخترعين  ورواد   رغبة المبتكرين 

 التقنيــــة أوديــــة و، األعمـــال  حاضــــنات بـــرامج  ضــــمن الرياديـــة  ومــــشروعاتهم االختراعيـــة 

و ريـادة األعمـال أنـشطة معرفيـة بالغـة           ،  واالختـراع ،  الجامعية؛ وذلك نظرا العتبار االبتكار    

باإلضـافة إلـى   ، تتطلب وظـائف معرفيـة تتعلـق بأنظمـة الـذاكرة العاملـة وكفاءتهـا            ،  التعقيد

الجامعية بيئـات ابتكاريـة أكثـر تعقيـدا مـن بيئـات            التقنية ةأودي و،  األعمال اعتبار حاضنات 

التعلم العادية ؛وبالتالي فهـي تتطلـب خـصائص معرفيـة تـسهم فـي االسـتجابة لمجموعـة                   

أو الريــادي ؛باإلضــافة إلــى    ، أو االختراعــي ، العمــل االبتكــاري  : الــضغوط والمهــام لكــل مــن    

، والتــــسويقية، والتجاريــــة، راتيــــةو الخب، واالجتماعيــــة، االســــتجابة للخــــصائص الفيزيقيــــة

 . الجامعية التقنية أودية و األعمال والخدمية لبيئة حاضنات
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 Future Goals المستقبلية   كفاءة األهداف:خامسا

 يعتبـــر أحـــد  Future Goals أن مفهـــوم األهـــداف المـــستقبلية (٢٠١٤)Lekesيـــذكر 

التي أفرزتها نظرية تقريـر   ، psychosocial and Organismالمفاهيم النفسية الوجودية 

 فـي ضـوء   Deci and Ryan التـي بلورهـا كـل مـن     Self-Determination Theoryالـذات  

والــــــــصلة ، Competenceوالكفــــــــاءة ،   Autonomy مفــــــــاهيم االســــــــتقاللية

Relatedness؛وتـــشير التـــصورات النظريـــة لهـــذا االتجـــاه إلـــى أن الدافعيـــة Motivation 

  Attributionيمكــن  مــن خاللهــا عــزو، ات أنمــاط متعــددةليــست أحاديــة البعــد بــل هــي ذ

ــا       ــى نمطهـ ــاءً علـ ــسيرها بنـ ــة وتفـ ــسانية الواعيـ ــسلوكيات اإلنـ ــن الـ ــر مـ ــا، الكثيـ ، واتجاههـ

  . ومستواها

 أن مــصطلح األهــداف المــستقبلية تــم  (٢٠١٢)Romero;. Gómez& villarويــذكر 

وأهـداف الحيـاة    ،  خـصية  الش Aspirationsوالطموحـات   ،  استخدامه لإلشـارة إلـى األهـداف      

Life Goalsذاتيــة لألفكــار والــسلوكيات الفرديــة   بعيــدة المــدى التــي تعمــل كمحفــزات

ــة ــية     ، الحاليـــ ــسية  األساســـ ــات النفـــ ــباع الحاجـــ ــدف إلشـــ ــواءً تهـــ ــي ســـ  Basic والتـــ

Psychological Needs ،أم إشباع الحاجات الثانوية المكتسبة . 

هـداف   إلـى أن أدبيـات البحـث التـي تناولـت األ      (٢٠١١)McLachlan & Hagger  ويشير

،  ميــزت بــين نــوعين مــن تلــك األهــداف  Kasser &Ryanخاصــة مــن منظــور ، المــستقبلية

ــة  ) أ:(وهمــا ــى      ، Intrinsic Goalsاألهــداف الداخلي ــراد بهــا تلــك األهــداف التــي تــشير إل وي

كتلك الحاجات  ،  الطموحات التي تتفق مع متطلبات الدوافع والحاجات الفطرية الغريزية        

وهي عـادة مـا تكـون متـسقة     ، والصلة، والكفاية،    الحاجة لالنتماءو، المتعلقة باالستقاللية

 ويـراد بهـا تلـك األهـداف     Extrinsic Goals  األهـداف الخارجيـة   )ب.(مع الطبيعة البشرية

التي تشير إلى الطموحات التي تتفق مع متطلبـات الـدوافع والحاجـات  الثانويـة المكتـسبة        

وهي ، والثراء، والسعي للمناصب،  ب الشهرة كتلك الحاجات المتعلقة بإشباع حاجات ح     
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وتعــويض عــن شــعور الفــرد بعــدم قدرتــه علــى إشــباع حاجاتــه    ، تعتبــر بمثابــة ردود أفعــال 

 أن األهداف المستقبلية الداخلية عـادة مـا   (٢٠١٢) Martos&Koppويذكر . النفسية العليا

والرضــا ، النفــسيةوالــصحة ، والتنظــيم الــذاتي، واإلصــرار، تكــون مؤشــرا للكفــاءة المعرفيــة

عن الحياة؛ في حين أن  األهداف المستقبلية الخارجيـة عـادة مـا تكـون مؤشـرا علـى مـدى             

وعــدم الــشعور بإشــباع  ، والــضغط النفــسي،شــعور الفــرد باإلجبــار علــى الفعــل السلوكي  

 Pilkington. ،Windsor& Crispهــذا ويؤكــد كــل مــن .الحاجــات النفــسية األساســية

وبنوعيــة ، تقبلية تعتبــر مــن العوامــل التــي تتــأثر بالعوامــل الثقافيــة  أن األهــداف المــس(٢٠١٢)

 .وبتقدير الذات، )أنثى/ذكر(وبالنوع البشري، ومستوى التعليم، القيم

 إلـــى أن األهـــداف  Rijavec; Brdar &(٢٠١١) Miljkovićوبـــشكل عـــام يـــشير   

ــا، المـــستقبلية تقـــوم بـــوظيفتين  ــيا  ) أ:(همـ ــا تعمـــل كمحـــرك دافعـــي لتكـــوين وصـ غة أنهـ

أنهــا )ب.(مجموعــة مــن األهــداف المرحليــة القريبة؛وصــوال لألهــداف النهائيــة بعيــدة المــدى   

بعـض النظـر    ،  تعتبر منشطة وموجهه للـسلوكيات اآلنيـة الحالية؛وصـوال لألهـداف النهائيـة            

 .عن مدى صحة أو عدم صحة التصورات المستقبلية التي يحملها الفرد عن مستقبله

الشخــصية  واالبتكــار درســت مــن قبــل   ) الــدوافع( أن األهــداف (٢٠١١)Grant ويــذكر 

ــا  مـــن علمـــاء الـــنفس منـــذ أكثـــر  ــا ثالثـــة عقود؛وذلـــك باعتبارهـ ــار لإلبـــداع محركـ ، واالبتكـ

، المعلومـات  ر مجاال حيويا ونفسيا مهما للمبتكـر خاصـة إثنـاء مهـام معالجـة          ولكونها توف 

 . األفكار االبتكارية وبتوفير مهارات المرونة المعرفية ،وصقل

 االقتـصاد  إلـى  الصناعي االقتصاد من   إلى أن ضغوط التحول     (٢٠١٥)Hennesseyوتشير  

ومنــصات ، االبتكاريــةالــشركات  بيئــات المعرفــة، تتطلــب تكثيــف اســتحداث علــى القــائم

ضـرورة دراسـة منظومـة األهـداف الدافعيـة           باالعتبـار  خاصة فـي ضـوء األخـذ      ،  األعمال ريادة

 .لدى المبتكرين ورواد األعمال
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مروان بن علي  الحربي. د

ــداف     ــق بــدور األه ــا فيمــا يتعل ــي تطــوير   و أم ــار المــستقبلية ف  و االبتكاريــة األفك
 والريادية االختراعية

 Lichtenfeld ،e ؛٢٠١٠، Zhang & Barto(فيظهر من خالل مراجعة الباحث لدراسة

al ،؛٢٠١٢ Liua ،et al ،؛٢٠١٣ ; Jovanovica & Matejevicb ،٢٠١٤ ; Lekes ،٢٠١٤  

Hennessey ،؛٢٠١٥ Roskes ،عدم جودة األهداف المـستقبلية تعتبـر مـن    /أن جودة)٢٠١٥

لألهـداف   (المـصير  تقريـر  وأن نظريـة  ،  العوامل المعـززة أو المثبطـة للـسلوكيات االبتكاريـة         

وان األهـــداف ، اإلبـــداعي لفهـــم التفكيـــر جديـــدا منظـــورا بإمكانهـــا أن تـــوفر) المـــستقبلية

كمــا أن األهــداف   ، المــستقبلية الخارجيــة لهــا دور ســلبي كبيــر علــى التفكيــر االبتكــاري       

 Psychological الدافعيــــة طويلــــة المــــدى تعتبــــر مــــن وســــائل التمكــــين النفــــسي  

Empowerment   التعـاون االبتكـاري بـين العـاملين فـي مجـال تطـوير         المـشجعة لمهـارات

ــة  ــرات التكنولوجيـ ــضغوط     ، المبتكـ ــة الـ ــتراتيجيات مواجهـ ــز اسـ ــصادر تحفيـ ــد مـــن مـ وتعـ

Strategies Copingوخفـض مـستويات اإلجهـاد العقلـي    ،  المرتبطة باألعمال االبتكارية 

Mental Fatigue   ــد ــة التعقيـ ــة فائقـ ــام المعرفيـ ــرة المهـ ــد مباشـ ــا أن األ،  عنـ ــداف كمـ هـ

المــــستقبلية الداخليــــة المرتبطــــة الحاجــــات النفــــسية  األساســــية تعتبــــر مــــن العوامــــل    

 .المسهمة في التفكير االبتكاري

ــها    ــسابق عرضــ ــات الــ ــن األدبيــ ــداف     ، ومــ ــة لألهــ ــصورات النظريــ ــث أن للتــ ــرى الباحــ يــ

 التي قدمها كل مـن  واألهداف الخارجية، المستقبلية في ضوء مفهومي األهداف الداخلية

Kasser &Ryan ،       بما تتضمنه من مفـاهيم وتطبيقـات ؛ يمكـن اعتبارهـا اعـزاءات نفـسية

 وإطــارا تفــسيريا مناســبا لفهــم ضــعف رغبــة المبتكــرين   ، Psycho cognitiveومعرفيــة 

 االختراعيـــة ومنتجـــاتهم االبتكاريـــة أفكـــارهم تطـــوير األعمـــال عـــن ورواد، والمختـــرعين

الجامعيـــة فـــي  التقنيـــة أوديـــة و، عمـــالاأل حاضـــنات بـــرامج ضـــمن الرياديـــة ومـــشروعاتهم

 .المملكة العربية السعودية
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 : Met cognitive Skills  مهارات ما وراء المعرفة:سادسا

 Meta-Cognitive إلــى أن  مفهــوم مــا وراء المعرفــة (٢٠١٣ )Roebers ،et alيــشير 

ع مفـاهيم   يعد من المفاهيم بالغة التعقيد ؛ويرجع ذلك لكونه مفهوما يتشابه ويتداخل مـ            

ــا وراء اإلدراك  : ــذاتي  Meta- Perceptionمــ ــيم الــ ــضبط ، Self-Regulated التنظــ و الــ

 ؛وعلى الـرغم مـن هـذا    Meta-Memoryوما وراء الذاكرة ،Executive Control التنفيذي

 تــذكر أن  (٢٠١٢)Goldfusالجــدل الفلــسفي الممتــد حتــى كتابــات فالســفة اليونــان إال أن       

ديد من األدبيات المعاصـرة التـي تناولـت مفهـوم مـا وراء المعرفـة                هناك شبه اتفاق بين الع    

 Thinking About Thinking علـى اعتبـاره مفهومـا يـشير إلـى التفكيـر حـول التفكيـر        

؛وذلــك علــى نحــو يتــضمن تقيــيم الفــرد لمجموعــة المعلومــات والمعــارف التــي تتــضمنها          

، يـدة تبعـا لمدركاتـه المعرفيـة      والتحكم بها ؛لتوليد معارف جد    ،  بنيتهالمعرفية ومدى وعيه  

ــدوافع       ــة والــ ــات المعرفيــ ــيا مــــن العمليــ ــزءا أساســ ــا يــــشكل جــ ــاره مفهومــ وعلــــى اعتبــ

Motivations واالنفعـاالت  Emotions ،        كمـا أنهـا تـشكل جـسرا بينهـا ؛وذلـك لتـضمنها

التي تختلـف بـاختالف التـصورات     Skillsوالمهارات  ،  Strategies مجموعة االستراتيجيات 

ــا  ــة لهـ ــنفس        ، النظريـ ــالم الـ ــد عـ ــى يـ ــدأت علـ ــي بـ ــود التـ ــوير الجهـ ــصيلة لتطـ ــت حـ ــي كانـ التـ

 .lJohn Flavelاألمريكي

أن مهارات ما وراء المعرفة تعتبر مـن  (٢٠١٢) Roll;Holmes; Day & Bonn ويشير

: فمهــارات مــا وراء المعرفــة تتــضمن   ، المفــاهيم المنبثقــة عــن موضــوع مــا وراء المعرفــة     

 علـى إعـداد خطـة    تهقدرالفرد بAwarenessفي مدى وعي  وتتمثل  ،  Planning التخطيط)أ(

ــتراتيجيات      ــى اسـ ــشتمل علـ ــحة تـ ــددة وواضـ ــل محـ ــسلوكية ؛ل عمـ ــة والـ ــق المعرفيـ تحقيـ

فـي مـدى وعـي الفـرد         وتتمثـل ،  Self-Monitoringالمراقبـة الذاتيـة     )ب.(المنشودةاألهداف  

ة سـلفاً لتحقيـق     إلى العمليات لمراقبة ومتابعـة تنفيـذ الخطـة المعـد          استخدام   على   تهقدرب

 علــى تــهقدروتتمثــل فــي مــدى وعــي الفــرد ب  ، Self-Evaluation الــذاتي التقــويم)ج.(هأهدافــ
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مروان بن علي  الحربي. د

أدائــه ومالحظــة أخطائــه وتقويمهــا بهــدف تحــسين لتقيــيم معــايير مجموعــة مــن التحديــد 

 .مهارتي التخطيط والمراقبة الذاتية

ــذكر  ــذي افترضــه    (٢٠١١)Delvecchio هــذا وي  Schraw andأن التــصور النظــري ال

Denisonيصنف مهارات ما وراء المعرفة إلى .: 

هـذه المهــارة   وتتـضمن : knowing about knowing المعرفـة   عـن  المعرفـة ) أوال(

التقريريــة  المعرفــة)أ:(وهــي، مهــارات مــا وراء المعرفــة الفرعيــة   مــن أنــواع الرئيــسة ثــالث 

Declarative Knowledge ، عــة مــن الحقــائق  الفــرد بمجمو بمعرفــة وهــي مهــارة تتعلــق

 Procedural اإلجرائيــة المعرفــة)ب.(والمفــاهيم حــول مكونــات محتــوى أو مــشكلة مــا  

Knowledge  ،   أو حـل   ،  عمل شـيء مـا     بكيفية الفرد بمعرفة تتعلق وهي تلك المهارة التي

 وهـي تلـك المهـارة التـي    ،  Conditional Knowledgeالـشرطية  المعرفـة ) ج(مـشكلة مـا  

بمقـدره أن    والواجبـات التـي بمقتـضاها يمكنـه معرفـة متـى            شروطبال الفرد   بمعرفة تتعلق

ــراء يـــستخدم ــا إجـ ــتعماله هـــدف يكـــون  وألي، مـ ــبا اسـ ــا(.مناسـ ــيم):ثانيـ  المعرفـــة  تنظـ

Regulation of Cognition مهـارات مـا    مـن  أنـواع  هـذه المهـارة الرئيـسة ثـالث     وتتـضمن

 بقـدرة  تتعلـق  التـي  تتعلق يوهي تلك المهارة الت   : التخطيط)أ:(وهي،  وراء المعرفة الفرعية  

ــار   ــى االختيــــ ــرد علــــ ــواعي الفــــ ــتراتيجيات الــــ ــة  الســــ ــة معينــــ ــق معرفيــــ  أهــــــداف لتحقيــــ

 تقدمــه مــدى الفــرد علــى تقــدير بقــدرة تتعلــق  وهــي تلــك المهــارة التــي:التقــويم)ب.(محــددة

 وهـي تلـك المهـارة التـي       : التنظـيم ) ج (.الوصول لحل مشكالت محـددة     عمليات في الحالي

 الرئيــسة األهــداف إحــراز نحــو تقدمــه مــدى الفــرد علــى مراجعــة  بقــدرة علــقتت التــي تتعلــق

  .إجراءاته وسلوكيه متى ما كان ذلك ضروريا وتعديل والفرعية

 أن افتراضــــات النظريــــة التــــي صــــاغها كــــل (٢٠١٤)Java  وفــــي ذات الــــسياق ذكــــرت 

التي ركزت بشكل أساسي على توصيف مهارات مـا   Van Der Ste and Veenmanمن

األكثر ارتباطا بالموهوبين أو بحل المشكالت     ) المراقبة،  التخطيط،  التوجيه(اء المعرفة ور
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، االبتكارية ؛وبشكل عام تم تحديد عناصر تلك المهارات في األنشطة المـا وراء معرفيـة   

اســترجاع المعــارف والخبــرات ) ١(:التــي تتمثــل فــي مــدى وعــي الفــرد بقدرتــه علــى كــل مــن  

ــد األهــ )٢.(الــسابقة ــة   )٤.(فــرز وتــصنيف المعلومــات  ) ٣(.داف تحدي  خفــض العناصــر المكون

بـــين المتغيـــرات المرتبطـــة  إيجـــاد العالقـــات) ٥(اقـــل عـــدد مـــن العناصـــر   إلـــى للمـــشكلة

 المرونة) ٧(. تحقيق اكبر قدر من الفهم االبتكاري لخطوات حل المشكلة    )٦(بالمشكلة

 التقيـيم ) ٨(تحديـدها مـسبقا    تـم  التـي  األهداف ؛لتحقيق االستراتيجيات المتبعة  في تعديل 

 .الذاتي إلجراءات الوصول للحل ولمدى مناسبته وفعاليته

 أن مهــارات مــا وراء المعرفــة تعتبــر مــن ٢٠١٥)Hargrovea & Nietfeldb (ويــشير

ــالعمر      باإلضــافة إلــى تعــدد شــبكة   ، المهــارات التطوريــة التــي يــتم اكتــسابها مــع التقــدم ب

 .  Social Interactionsالتفاعالت االجتماعية

 أن نظريــة اإلبــداع التنظيمــي   (٢٠١٤) Anderson; Potočnik & Zhou ويــذكر

Organizational Creativity التــي تبناهــا Amabile’s ترتكــز فــي نظرتهــا للمــشروعات 

 والمهـارات االبتكاريـة  ، Knowledge المعرفة: هي، االبتكارية والريادية على ثالثة عناصر

Creativity Skills ،افعيةوالد. Motivatio 

 ”U (Inverted” U(أن نظريــة مقلــوب (٢٠١٣) Gemmellوفــي ذات الــسياق يــذكر 

Theoryتشرح طبيعة االرتباط بين ما وراء المعرفة واألنشطة االبتكارية  . 

أنــه يمكــن تلمــس العالقــة بــين مــا وراء المعرفــة  ٢٠١٤)Jo An& Cao (هــذا ويــذكر

مـشكالت االبتكاريـة تعتبـر مـن نمـط المـشكالت            واالبتكار واإلبداع من خـالل فهـم أن ال        

ــب   ــيئة التركيـ ــة    Ill-StructuredProblemسـ ــدم المألوفيـ ــصف بعـ ــي تتـ  ، Unfamiliar التـ

، Dynamicityالنـشاط  ، Complexity والغمـوض ، Situatedness وعدم الثبات الـواقعي 

 . اوكثرة عدد التفاعالت بين العناصر المكونة له، Domainالمجالية / والخصوصية
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مروان بن علي  الحربي. د

 و االبتكاريـة  األفكـار  و أما فيما يتعلـق بـدور مهـارات مـا وراء المعرفـة فـي تطـوير                  
 والريادية االختراعية

 Lizarraga ؛٢٠١٢، Al-khayat ( فيظهر من خالل مراجعة الباحث لدراسـة كـل مـن   

& Sanz ،٢٠١٣ Storma &  Hickmana ،؛ ٢٠١٤Abdivarmazan ،etal ،؛٢٠١٤ ; 

Hargrovea & Nietfeldb ،٢٠١٥. Shoghi & Ghonsoolyإلى أن مهارات مـا وراء  ) ٢٠١٥

وأن التدريب على مهارات ما وراء المعرفـة تـساعد          ،  المعرفة ترتبط باإلمكانات االبتكارية   

ــة       ــالة والطالقــ ــة كاألصــ ــشكالت االبتكاريــ ــل المــ ــاد حــ ــة بعــــض أبعــ ــى تنميــ ــة ، علــ وتنميــ

 التفكيـر  علـى  القـدرة   في تعزيزكما تسهم، Associativeاستراتيجيات التفكير التقاربي 

وأن تعـدد  ، جديـدة الذهنيـة  الصور  الـ إنتـاج   كما أنها تسهم في     ،  الطويل المدى على اإلبداعي

 .مبتكرةأفكار  تساعد في إنتاج Metacognitive Experiencesالخبراتالماوراء معرفية 

 &Cho ؛ (٢٠١٣، Hayniea ،et alكمـا يظهـر مـن مراجعـة الباحـث لدراسـة كـل مـن         

Jung ،؛٢٠١٤  Ling & Venesaar ،أن دراســة ريــادة األعمــال مــن منظــور مــا وراء   ) ٢٠١٥

المعرفـــــة مـــــن شـــــأنها أن أســـــهمت بوضـــــع تـــــصور مـــــا وراء معرفـــــي للعقليـــــة الرياديـــــة  

Entrepreneurial Mindset وإعــادة اإلحــساس، علــى  التــي عــادة مــا توصــف  بأنهاقــادرة 

والعمــل ، Reasoning Ability الســتدالليةوارتفــاع القــدرة ا، عناصــر المــشكالت تنظــيم

ــر مــن       ظــروف ظــل فــي الجــاد تتــضمن المخــاطرة؛ كمــا أن مهــارات مــا وراء المعرفــة تعتب

ــادي      ، وتنظــيم، Entrepreneurial Orientationالوســائل المهمــة فــي فهــم التوجــه الري

يم كمـا أنهـا تـساعد علـى رؤيـة المفـاه           ،  وتحقيق األهداف المرجوة مـن المـشروع الريـادي        

 .والمنتجات االقتصادية برؤية جديدة

يـــرى الباحـــث أن مـــا وراء المعرفـــة بمـــا تتـــضمنه مـــن ، ومـــن األدبيـــات الـــسابق عرضـــها

مناســبا ؛يــساعد فــي فهــم ضــعف رغبــة ) مــا ورائيــا(مهــارات يمكــن اعتبارهــا إطــارا معرفيــا 

 مومنتجـــاته االبتكاريـــة أفكـــارهم تطـــوير األعمـــال عـــن ورواد، والمختـــرعين المبتكـــرين
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 التقنيــــة أوديــــة و، األعمـــال  حاضــــنات بـــرامج  ضــــمن الرياديـــة  ومــــشروعاتهم االختراعيـــة 

 .الجامعية في المملكة العربية السعودية

 : Psychological Hardiness الصالبة النفسية:سابعا

النفـسية يعتبـر أحـد      أن مفهوم الصالبة(٢٠١٣) Bartone;Kelly& Matthewsيذكر

 Suzanne التـي اسـتطاعت  Personality Traitsخـصية مفـاهيم المرتبطـة بـسمات الش   

Kobasa      من مجموعة المنطلقات واالفتراضات النظرية     ،  ١٩٧٩ صياغتها وبلورتها في عام

 أن مـصطلح  (٢٠١٢) Hystad;Eid & Brevikويذكر .Existentialismللفلسفة الوجودية 

 التـي  Self Beliefsالـصالبة النفـسية يـستخدم للداللـة علـى مجموعـة المعتقـدات الذاتيـة         

والنفـسية المتاحة؛ليــدرك   البيئيـة  المــصادر كـل  اسـتخدام  يحملهـا الفـرد نحـو قدرتــه علـى    

 الحيـــاة  وأحـــداثPsychological Stressesمـــع الـــضغوط النفـــسية  ويفـــسر ويتعامـــل

 . Stressful Life Eventsالضاغطة 

ا علـى تعزيـز   إلى أن أهمية الصالبة النفسية تكمن فـي قـدرته   Crosson)٢٠١٥( وتشير

، Confidence-Self والثقة بالنفس  ، flexibility Cognitiveالمرونة المعرفية:كل من 

 وتقــدير الــذات، Optimism التفـاؤل وتعزيــز ، واالنفتـاح ، Self-Efficacyوالكفـاءة الذاتيــة  

Self-Esteem ،التكيـف  وAdjustment ،لمرونـة النفـسية   اوPsychological resilience 

ــضغوط   لتعامــل ال ــى  ، Occupational Stress المهنيةفعــال والمباشــر مــع ال باإلضــافة إل

ــف ــوتر   تخفي ــشعور باإلجهــاد والت ــراق النفــسي  ، ال ــى تحويــل    Burnoutواالحت والقــدرة عل

 .ديداأقل تهالمواقف الضاغطة إلى مواقف 

 إلـى أن الـصالبة النفـسية  وفـق التـصور      (٢٠١٢) Kardum ،;Hudek& Krapić ويـذكر 

ــزام ) أ: (وهــي،  يقــوم علــى ثالثــة أبعــاد  Kobasaلمقــدم مــن  النظــري ا ، Commitmentااللت

  Valueنـسقه القيمـي   علـى إدراك  الفـرد  قـدرة  مجموعـة المعتقـدات المرتبطـة ب    ويراد بـه 

system ،ــه ــه ، وأهدافــ ــدير إمكانياتــ ــرارات   ليكون ؛وتقــ ــاذ القــ ــى اتخــ ــادرا علــ -Decisionقــ
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Making  تكيفـــــــهالتـــــــي تـــــــدعم  Adaptation ،زنـــــــهوتوا Balance،وتماســـــــكه  

Integrationالــتحكم ) ب(. النفــسي والعــضويControl ،  ويــراد بــه مجموعــة المعتقــدات 

والمعرفيــة العليــا  ، توظيــف األنــشطة الــسلوكية و والوجدانيــة علــى الفــردقــدرة المرتبطــة ب

بـــين مـــن اتخـــاذ القـــرارات للـــتحكم بـــالمواقف الـــضاغطة ؛علـــى نحـــو يـــسهم فـــي ســـالمة 

ويـــراد بـــه مجموعـــة ، Challengeالتحـــدي)ج. (مثيـــرات النفـــسية والبيئيـــةمجموعـــة مـــن ال

أكثر من  كضرورة حياتية    ات الحياتية تغيير قبول ال   على الفردقدرة  المرتبطة ب  المعتقدات

 . ها مشكلة مهددة لحياته الحالية والمستقبليةكون

، حكموالـــت، االلتـــزام(أبعـــاد الـــصالبة النفـــسية  أن إلـــى  (٢٠١٤)Albehbahan يـــشيرو 

ومتكاملة ال يمكن االستعاضة ببعد واحد      ،  و وظيفية مترابطة  ،  تعتبر أبعادا بنائية  )والتحدي

وتقيــيم االســتراتيجيات و ، عــن بقيــة األبعــاد األخــرى عنــد تقيــيم أحــداث الحيــاة الــضاغطة 

األساليب المناسبة لمواجهتها ؛وبالتالي ففشل الفـرد فـي تحقيـق هـذا التكامـل مـن شـأنه                   

باإلضـافة إلـى تعميـق الفـشل فــي     ، وانخفـاض الدافعيــة ، نفـسي الحتـراق  الاعر أن يولـد مـشا  

. وتحفيـزا ،  وبهجـة ،  مصادر بيئية سلبية إلى مـصادر أكثـر إشـراقا          تحويل الضغوط النفسية    

 إطـار تفـسيري لدراسـة    أن الصالبة النفـسية تعتبـر بمثابـة    (٢٠١٣)Sandvika ،et al ويشير 

صادر الـضغوط النفـسية ؛وبالتـالي فهـي تعتبـر كمتغيـر       المعتقدات المعرفية للفـرد حيـال مـ     

 منظومة التقييمات الذاتية للفـرد لألحـداث الـضاغطة          بين Intervening Variableوسيط  

ــسية     ــضغوط النفـــ ــة الـــ ــتراتيجيات مواجهـــ ــتخدامه الســـ ــين اســـ  Physiologicalوبـــ

Coping Strategies . 

ــصالبة النفــسية   أن دراســة (٢٠١٣)Hasanvand; Khaledian &Meratiويــذكر  ال

كــسمة نفــسية للشخـــصية االبتكاريــة تعتبـــر مــن النقــاط البحثيـــة الجوهريــة المعاصـــرة       

بصفتها حاجة مـن الحاجـات   ، سبيل تحقيق أقصى درجات استثمار المبتكرين      ؛وذلك في 

التـي تـسهم بـدورها فـي تحـسين      ، Mental-Psychological Needsالنفسية والمعرفية 
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، Hajebi وفــي ذات الــسياق يــذكر. لــضغوط البيئيــة المختلفــةقــدرتهم علــى التعامــل مــع ا

etal(٢٠١٦)     مواجهـة   فـي تفـسير الفـروق الفرديـة فـي        فعاال  أن الصالبة النفسية تعتبر عامال

وكـذلك تعتبـر عـامال مهمـا فـي تطـوير المهـارات            ،  متطلبات األعمال اإلبداعية و االبتكارية    

خاصة في ظل تحقيق مبادئ  التـي  ، Creative Cognition والمعرفة االبتكارية، اإلنتاجية

 .والتحدي، والتحكم، االلتزام:والتي تتمثل في ، Kobasaاقترحتها 

 االختراعيـة  و االبتكاريـة  األفكـار  و أما فيما يتعلق بدور الصالبة النفسية في تطـوير     
 والريادية

ــسية       ــصالبة النفـ ــات وبحـــوث  الـ ــبعض دراسـ ــة الباحـــث لـ ــالل مراجعـ ــر مـــن خـ فيظهـ

ــة واال ــار كدراسـ  ؛(٢٠١١، Samadzadeha; Moslem & Shahbazzadeganc بتكـ

Rhoads؛ ٢٠١٢ Chen& Chen ،؛٢٠١٢ Charyton ،et al ،؛ ٢٠١٣Seddiqah &Hossein ،

٢٠١٥;Sameen ،؛٢٠١٤  Hajebi ،et al ،وجـود عالقـة ارتباطيـة بـين الـصالبة النفـسية       )٢٠١٦ 

التفكير االبتكاري عادة ما     من عالية اتمستوي لديهم الذين وأن،  وكل من أنماط التفكير   

، مقارنةبمنخفــضي التفكيــر االبتكــاري امتالكــا لمهــارات الــصالبة النفــسية  يكونــون أكثــر

-Selfوقبـول الـذات  ، Quality of Lifeكمـا أنهـا تعتبـر عـامال معـززا لـشعور بجـود الحيـاة        

Acceptance ،واالنبـــساطية Extraversion ،ويقظـــة الـــضمير Conscientiousness ،

ــرين والمبــــــدعين  Agreeablenessوالطيبــــــة  ــرتبط بمكونــــــات  ، لــــــدى المبتكــــ ــا تــــ وأنهــــ

؛ كمــا تــسهم فــي حمايــة المبتكــرين      )والتفــصيل  والطالقــة،  واألصــالة، المرونــة، (االبتكــار

ــابة     ــن اإلصــــ ــات مــــ ــون والجماليــــ ــالي الفنــــ ــي مجــــ ــدعين فــــ ــبعض والمبــــ ــطرابات بــــ  االضــــ

 .Depressionواالكتئاب Anxiety كالقلق  Psychological Disordersالنفسية

يفتــرض الباحــث أن معتقــدات الــصالبة النفــسية التــي    ، مــن األدبيــات الــسابق عرضــها  

والنفـسية المتاحة؛ليــدرك   البيئيـة  المــصادر كـل  اسـتخدام  يحملهـا الفـرد نحـو قدرتــه علـى    

، Kobasaووفقــا للتــصور النظــري الــذي اقترحتهــا ، مــع الــضغوط النفــسية ويفــسر ويتعامــل
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والتحـــدي يمكـــن اعتبارهـــا إطـــارا نفـــسيا مناســـبا ، والـــتحكم، االلتـــزام: يتمثـــل فـــي والـــذي

 االبتكاريـة  أفكـارهم  تطـوير  والمختـرعين عـن   ؛يساعد فـي فهـم ضـعف رغبـة المبتكـرين      

 أوديــة و، األعمــال حاضــنات بــرامج ضــمن الرياديــة ومــشروعاتهم االختراعيــة ومنتجــاتهم

درة الدراســات واألدبيــات التــي تناولــت هــذه   الجامعيــة الــسعودية؛خاصة فــي ظــل نــ   التقنيــة

 .النقطة البحثية المهمة

 Intellectual Property Awareness الوعي بحقوق الملكية الفكرية :ثامنا

لمفهــوم الملكيــة الفكريــة  (٢٠٠١)Fisher تــشير المراجعــة التاريخيــة التــي عرضــها   

 Intellectual Property  ديمــة التــي شــغلت حيــز   أنــه يعتبــر مــن المفــاهيم الفلــسفية الق

، Immanuel Kant ،Georg Hegel : اهتمـــام الكثيـــر مـــن الفالســـفة والعلمـــاء أمثـــال 

Marx  Karl ،وDavid Hughes  ،وJohn Locke       ؛بـصفته مفهومـا يالمـس منـع اآلخـرين

كمــا يظهــر مــن  تلــك المراجعــة أن   ، أو تــشويه األعمــال اإلبداعيــة المختلفــة ، مــن الــسطو

ريــة يعتبــر أيــضا مــن المفــاهيم القانونيــة الجدليــة خاصــة فــي مجــال    مفهــوم الملكيــة الفك

التجاريـة   االسـتخدامات  الذي تحاول تشريعاته تنظيم   CommercialLawالقانون التجاري 

ــة ــار مــــن ألنــــواع مختلفــ ــيقية، األفكــ ــوبية، واألعمــــال الموســ واألفــــالم ، والبــــرامج الحاســ

ــا متطلبـــات حقـــوق الملكيـــة  والمخترعـــات التـــي تتـــوفر في ، والمكتـــشفات، الـــسينمائية هـ

 .Patent Agent الفكرية وبراءة االختراع 

 World Intellectual Properity الفكريــة  للملكيـــة العالميــة  ووفقــا للمنظمـــة 

Organization(٢٠١٥) إبــداعات  يــشير مــصطلح الملكيــة الفكريــة إلــى Creationsالعقــل  

 فـي  مستخدمة وصور وأسماء وشعارات،  وتصاميم،  وفنية أدبية ومصنفات،  اختراعات من

 .التجارة

 أن حقــوق الملكيــة الفكريــة تتــضمن ثالثــة مفــاهيم      (٢٠١٤)Speriusi-Vladويــذكر 

 هـي عبـارة عـن وثيقـة قانونيـة تمـنح      ، Patent Agent بـراءة االختـراع   ) أ(: وهـي ، أساسـية 
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 أو، طريقـة  فـي  البـتّ  يكفـل لمالـك المنـتج الـصناعي حـق      مقابل اختـراع صـناعي علـى نحـو      

حــق )ب.(ســنة٢٠لمنتجــه بــصفتهم مــستهلكين فــي حــدود    اآلخــرين اســتخدام مكانيــةإ

 يهـدف إلـى حمايـة الحقـوق     قـانوني  وهـو مـصطلح  ، Copyrights Protect التـأليف والنـشر  

 األدبيـة  مـصنفاتهم  يخـص  وفاتهم فيمـا   بعد عاما ٥٠ عن تقل ال لمدة للمبدعين الممنوحة

 والـصور ،  الجغرافيـة  والخـرائط ،  واإلعالنـات ،  لبياناتا وقواعد،  الحاسوبية البرامج و،  والفنية

ــة ــة  ) ج(.التقنيـ ــة التجاريـ ــي، Trademarkالعالمـ ــة    وهـ ــماء التجاريـ ــة لألسـ  Brandمرادفـ

Names ،  وعالمــات الخدمــةService Marks) ــارات، كالكلمــات أو ، أو التــصاميم، أو العب

أو ،  تتكفـل بإنتاجهـا     خدمـة مـا    أو التي تـستخدم لإلشـارة إلـى سـلعة        )أو الحروف ،  األصوات

 .ما تقديمها شركة

 بحقـوق  المتعلقـة  الدوليـة   للمعاهدات (٢٠٠٦) Salmon وتشير المراجعة التي قدمها

إلى ، )العالمة التجارية،  وحق التأليف والنشر  ،  التي تشمل براءة االختراع   (الفكرية   الملكية

يـات الدوليـة كانـت فـي     أن بدايات دخول حقوق الملكية الفكرية حيز المعاهـدات واالتفاق       

 الملكيـة  لحمايـة  Paris Conventionبـاريس  عـشر عبـر اتفاقيـة    التاسـع  القـرن  منتـصف 

ــدة، م١٨٨٣ فــــي عــــام الــــصناعية ــاون ومعاهــ  The Patentاالختــــراع لبــــراءات التعــ

Cooperation Treaty (PCT) الــدولي باإلضــافة إلــى برتوكــول النظــام ، م١٩٦٦ فــي عــام

، م١٩٨٩ فـــي عـــام The International Trademark System للعالمـــات التجاريـــة

 الكائنــات بإيــداع الــدولي االعتــراف حــول The Budapest Treaty بودابــست ومعاهـدة 

ــضوية ــصغيرة العـ ــسجيل  ألغـــراضMicroorganisms الـ ــراءات تـ ــي عـــام    بـ االختـــراع فـ

 .م١٩٨٠

حيـز   أن هـذا التعـدد فـي المعاهـدات واالتفاقيـات لـم يـدخل        (٢٠٠٦) Salmon ويؤكـد 

ــة     ــي والحاســم إال مــع إقــرار اتفاقي والمندرجــة ، م١٩٩٤فــي عــام  ) TRIPS (التطبيــق الفعل

مدونـة   والتي شـكلت أول  ،  )(GATTوالتجارة   الجمركية للتعريفات العامة ضمن االتفاقية 
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للمنازعــات  تــسوية، الحــدود ومراقبــة والجنائيــة، المدنيــة، القــوانين تطبيــق لفــرض أحكــام

ــة ال   ــذ بــشأن حقــوق الملكي ــة ؛ ومن ــة المنظمــة:ذلــك الوقــت تولــت كــل مــن     فكري  العالمي

، )WCT(النـشر  لحقـوق  الفكريـة  للملكيـة  العالميـة  والمنظمـة ،  )WIPO(الفكرية للملكية

 مهام  )WPPT (الصوتية والتسجيالت األداء لحفالت الفكرية للملكية العالمية والمنظمة

ومعــايير عالميــة موحــدة  ، ومؤشــرات، ومقــاييس، صــياغة و إقــرار تــشريعات وممارســات  

أن منظمـــة (٢٠١٤)Cook ويـــذكر. فــي حــدودها الــدنيا    الفكريـــة الملكيــة  حقــوق  لحمايــة 

تسعى مـن خـالل دعهمـا لعولمـة حقـوق الملكيـة الفكريـة إلـى                  )WTO( التجارة العالمية 

 وضـمان ،   لفترة زمنية معينة   قحماية أصحاب الحقو  : ومنها،  تحقيق مجموعة من األهداف   

ــسة ــة، لـــةالعاد المنافـ ــار المـــستهلكين،وتحفيز وحمايـ ــي ، االبتكـ وحمايـــة ، واإلنتـــاج التقنـ

تطــوير  فــي االســتثمار لنتــائج الحمايــة وتــوفير، التجاريــة واألســرار، التــصميمات الــصناعية 

والمـساهمة  ،  والتطويريـة  البحثيـة  لألنشطة التمويل وتحفيز وسائل  الجديدة، التكنولوجيا

 . في نقل التكنولوجيا

 يجـب أن تمـارس دورهـا     األكاديميـة  أن المؤسـسات (٢٠١٦)Wright& Katz ويـذكر 

والعمــل علــى زيــادة وعــيهم  ، إعــادة مفــاهيم الطــالب حــول حقــوق الملكيــة الفكريــة   فــي

 Unawarenessخاصة في ظـل تـوافر العديـد مـن المؤشـرات حـول عـدم الـوعي                 ،  بقوانينها

، االقتـصاد المعرفـي   طلبـات وهو ما يعتبر من معوقات اإليفـاء بمت      ،  بحقوق الملكية الفكرية  

 . الحتياجات سوق العمل في عصر االنفجار المعلوماتي واالستجابة

ــة     ــارة الدوليـــ ــة التجـــ ــر غرفـــ ــشير تقريـــ  International Chamber ofويـــ

Commerce(٢٠١٣) أن حقـــوق الملكيـــة الفكريـــة تعتبـــر مـــن مـــصادر االبتكـــار واالختـــراع  

تعـــد مـــشكلة تكبـــر  الفكريـــة الملكيـــةحقـــوق  وأن قرصـــنة، والتقـــدم االقتـــصادي والنمـــو

واسـع؛مما يترتـب عليهـا خـسائر ماليـة كبيـرة ال              نطـاق  وعلـى  جمـاعي،  وبـشكل ،  بسرعة

 . العالمي السوق اقتصاد ونظام االقتصادية، وتقوض فرص التنمية، االبتكار تشجع
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 إلى أن األدبيات النفسية والتربوية التي تناولت حقـوق الملكيـة   ٢٠١٣) Jewess ويشير

 كمــا ظهــر فــي أعمــال  Ethical Valuesلفكريــة تناولتــه ضــمن منظــور القــيم األخالقيــة   ا

Kant ،و Hegel ،ومــن منظــور إنــساني كمــا ظهــر فــي أعمــال Maslow  ؛خاصــة فــي ظــل

 & Hart ; Clarkوفـي ذات الـسياق يـرى    . ةاعتبارها مـن ضـمن إشـباع الحاجـات اإلنـساني     

Fazzani (٢٠١٣)  ين علــم الــنفس وقــوانين حقــوق الملكيــة    أن مــن أهــم نقــاط االلتقــاء بــ

 بالنــــسبة Self - Actualizationتحقيــــق الــــذات: الفكريــــة تتمثــــل مفهــــومين همــــا

 المعرفي بالمعلومات المتعلقة بحقوق الملكية    Awarenessوحصيلة الوعي   ،  للمخترعين

ونظـرا  . Human Rights الفكرية باعتبارها مكونا أساسيا من مكونات حقـوق اإلنـسان  

أن المكتــب (٢٠١٥) Parr & Smith ذكــر، ة الــوعي بحقــوق الملكيــة الفكريــة  ألهميــ

 USPTO( United States Patent and( والعالمات التجاريـة عاألمريكي لبراءات االخترا

Trademark Office  يوصـــي بـــضرورة إجـــراء دراســـات مـــسحية حـــول الـــوعي بحقـــوق 

 . الملكية الفكرية

ر حقـوق الملكيـة الفكريـة أولويـة إسـتراتيجية           وفي المملكة العربية الـسعودية تعتبـ      

) أ(:وهـي ، تشريعات حكومية عالجت حقوق الملكية الفكريـة      ) ٥(تمثلت في صدور    ،  هامة

) د.(التجاريــة العالمــات نظــام)ج(.والنــشر المطبوعــات نظــام) ب.(التجاريــة األســماء نظــام

 للـدارات  خطيطيـة الت والتـصميمات  االختراع براءات نظام) ه(.المؤلف حقوق حماية نظام

كمـا أطلقـت الحكومـة الـسعودية العديـد          .الـصناعية  والنماذج النباتية واألصناف المتكاملة

 التجاريـــة، العالمـــات والوحـــدات الحكوميـــة التـــي تعنـــى بتـــسجيل، واألجهـــزة، مـــن بـــرامج

النشر؛وباإلضافة إلى ذلك  قامـت       وحقوق،  الصناعية والنماذج التصاميم االختراع، وبراءات

كة باالنضمام إلى اغلب االتفاقيات والمعاهدات الدوليـة ذات العالقـة بحمايـة حقـوق             الممل

 . الملكية الفكرية



 

 
١٩٠
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 و االبتكارية األفكار في تطوير الفكرية الملكية بحقوق و أما فيما يتعلق بدور الوعي

تبـين وجـود نـدرة    ، ؛ فيظهـر مـن خـالل مراجعـة الباحـث لهـذه العالقـة              والريادية االختراعية

حة فـي األدبيـات النفـسية التـي تناولـت هـذه النقطـة البحثيـة مـن منظـور نفـسي ؛وعلـى                واض

 الرغم من ذلك يمكن القول بأن دراسة كل من

  Bainbridge ،؛(٢٠١٢ The Office for Harmonization in the Internal 

Market ،؛ ٢٠١٣ Robinson ،؛٢٠١٥ Abbott ،مــن أصــحاب  ) %٤٠(أشــارت إلــى أن  )٢٠١٦

روعات الصغيرة والمتوسطة في دول االتحاد األوربي يفشلون نتيجـة لعـدم وعـيهم              المش

والى أن هذا الوعي يعتبر من أولويات إدارة المخاطر بالنسبة للعاملين في            ،  بحقوق الملكية 

من مواطني االتحاد األوروبـي يـشعرون بـأن الـوعي بحقـوق             ) %٨٦(وأن  ،  قطاعات األعمال 

كمــا أن فــشل  ، والمختــرعين والفنــانين ، عــم المبتكــرين الملكيــة الفكريــة تــسهم فــي د  

أم إجرائيـا   ،  المبتكرين والمخترعين في تـسجيل بـراءات اختـراعهم ال يعـد فـشال قانونيـا               

فحسب ؛بل يعد فشال نفسيا ومعرفيا يستوجب ضرورة اتخاذ إجراءات حكومية تكون            

 بيئـة  القتـصادية بتهيئـة   و أن قيام المؤسسات العلمية وا     ،  أكثر انسجاما مع ثورة االختراع    

والعمــل علــى تنميــة الــوعي بهــا لــدى    ، وحمايتهــا الفكريــة إعمالهــا علــى احتــرام الملكيــة  

و تحديــدا مجــاالت نقــل  ، منــسوبيها مــن شــأنه أن يــسهم فــي تحفيــز قــدراتهم اإلبداعيــة    

  .التقنية

ــها   ــسابق عرضـ ــات الـ ــن األدبيـ ــة    ، مـ ــة المدركـ ــة  المعرفيـ ــرض الباحـــث أن اإلحاطـ يفتـ

حقـــوق  : التـــي  تـــشمل، والـــصناعية الفكريـــة االنتاجـــات تحمـــي التـــي الحقـــوق لمجموعـــة

 العالميـة  التجارية وفقـا لمـا حددتـه المنظمـة         والعالمات،  االختراع ونظام براءات ،  المؤلفين

؛يمكن اعتبارها إطارا مساعدا  ومكمال لبقيـة المتغيـرات األخـرى محـل                الفكرية للملكية

 األعمـال عـن    والمختـرعين ورواد   عف رغبـة المبتكـرين    الدراسة ؛وذلك في سبيل  فهم ض      

 بـرامج  ضـمن  الرياديـة  ومـشروعاتهم  االختراعيـة  ومنتجـاتهم  االبتكاريـة  أفكارهم تطوير
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الجامعية في المملكة العربية السعودية؛خاصة فـي ظـل          التقنية أودية و،  األعمال حاضنات

 . ندرة الدراسات التي تناولت هذه النقطة

  :الجامعية التقنية األعمال وأودية حو حاضناتاالتجاه ن:تاسعا

ــر مــن   Attitudesأن مفهــوم االتجاهــات   Coon &  Mitterer)٢٠١٣(ذكــر  يعتب

، HerbertSpencerالفلسفية القديمـة التـي أعـاد إحيائهـا الفيلـسوف البريطـاني               المفاهيم

 الـذي   النفـسية  القـوى  ومـصدر ،  الـسببية  من خالل استخدمه في دفاعه عـن كـل مـن قـانون            

م أصـبحت االتجاهـات مـن    ١٩٢٠ ؛ ومع بـدايات عـام   David Humeتمت معارضته من قبل 

؛كونهـا تعتبـرمن المحـددات المهمـة          النفس لدى المختصين في علم    المفاهيم األساسية 

والـــسلوكية دون  ةواتخـــاذ القـــرارات االجتماعيـــة واالنفعاليـــ ، المعلومـــات لـــنظم معالجـــة

 .استثناء

ــذكر ــي   Chaiklin )٠١١٢(ويــــ ــنفس األمريكــــ ــالم الــــ ــهامات عــــ   أن إســــ

Allport  Gordon              كان لها الدور األكبر في تثبيـت أركـان مـصطلح االتجـاهAttitude   فـي

باعتبـاره  مـصطلح نفـسي يـراد بـه حالـة مـن        ،  قائمة أولويات البحوث النفسية واالجتماعيـة     

م فـي التـأثير     تـسه  مجموعة الخبرات الشخصية،   تنظمها والعصبي العقلي والتأهب التهيؤ

 .للمثيرات واألحداث الفرد والتوجيه على استجابات

النفـــسي   أن متغيـــر االتجـــاهWilson & Caputi ;  Thomas)٢٠١٤(ويـــشير

Attitude Psychological      حظي بأهمية بحثية كبرى ؛كونـه يعتبـر مـن المنبئـات الـنفس 

، االنفعــاالت:ع فيــه بنــاءً تطوريــا تجتمــ   التــي تمثــلpsychosocial predictorsاجتماعيــة 

 لالتجاهــــات األساســــية والتــــي تعتبــــر جميعهــــا المكونــــات، والــــسلوكيات، والمعتقــــدات

 . النفسية

أن تواصـل البحـوث التحليليـة لمفهـوم االتجـاه       Fabrigar &  Wood)٢٠١٢( و يـذكر 

 اإلفـصاح عـن المعتقـدات المعرفيـة    :ومنهـا ، أفرز تحديد من الوظـائف لالتجاهـات النفـسية   
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logical BeliefsEpistemo ،والقــــيمvaluesعــــن والــــدفاع، الشخــــصية واالجتماعيــــة 

، ونتيجــة لهــذا التركيــب البنــائي والــوظيفي المعقــد . و إشــباع الــدوافع، Ego Defenseاألنــا

النفـسية التـي    المفـاهيم  مـن  العديـد   أن هناك Kouyoumdjian & Plotnik)٢٠١٣(يشير 

تلـك   ومن، مفهوم االتجاه بشكل غير مقصوديخلط الكثير من الباحثين فيما بينها وبين      

Hoeksema-Nolen ،. et alويــذكر .والميــل، ،والمــشاعر والقيمــة المعتقــد، :المفــاهيم

  أنه يمكن تلخيص)٢٠١٤(

أنهـا  : تفرد االتجاهات النفسية عن المفاهيم األخرى سالفة الـذكر بالخـصائص اآلتيـة            

 وقابلــة، تــضمن حكمــا تقويميــا ت، مــستقرة نــسبيا، و تتمحــور حــول موضــوع مــا  مكتــسبة،

 . للتغيير

التــي   لالتجاهــات النظريــةet al) .٢٠١٥ (، Hewstoneوتظهــر المراجعــة التــي قــدمها

تناولــت تفــسير االتجاهــات النفــسية ؛انــه نظــرا لتنــوع  مــدارس علــم الــنفس تعــددت تلــك     

ــة  ــصورات النظريـ ــرا     ، التـ ــا كبيـ ــت رواجـ ــي راقـ ــات التـ ــهر تلـــك النظريـ ــن أشـ ــة: ومـ  نظريـ

nbergRose المعروفـــــة باالتـــــساق المعرفـــــي الوجـــــدانيCognitive -Affective 

Cnsistency ، ونظريةrFestinge     المعروفـة بالتنـافر المعرفـيDissonance Cognitive ،

 Katzونظريـــة ، Social Judgment المعروفـــة بـــالحكم االجتمـــاعي Hovlandونظريــة  

 المعروفـة بنظريـة   Bem’s ريـة  ونظ، Functional Theoryالمعروفـة بالنظريـة الوظيفيـة    

 . Perception Selfاإلدراك الذاتي 

) ايجـابي  /سـلبي  ( أن نمـط  االتجـاه   (٢٠٠٩) Combs;Cennamo & Newbillويـرى  

ــة/ضــعيفة(ومــستوى قوتهــا   ــدخل ضــمن أنــشطة       ) قوي ــي ت ــر مــن العوامــل الهامــة الت تعتب

خـارجي  يحفـز  عمليـات        إذ أن االتجاهات تعتبر بمثابـة عامـل شخـصي           ،  التفكير االبتكاري 

 علـــى تحقيـــق التفاعـــل بـــين إجـــراءات توليـــد األفكـــار Regulation-Selfالتنظـــيم الـــذاتي 

ــة   ــة و االختراعيــــ ــام التأمليــــــة  Ideas Generatingاالبتكاريــــ  Reflective واألحكــــ
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 Judgment تركيز:  واللتان تؤثران بدورهما على كل من Focus /ضيقNarrow   مجـال 

ــصَوَّرَ باإلضــافة، المــشكلة و تــصميم النمــوذج األولــي  ، Ideate  إلــى أنهمــا يــساعدان علــى  تَ

Design Prototype ، واختبار Test   الحلول في مجـال الحـلSolution.   وفـي ذات الـسياق

 أن االتجاهـات تعتبـر مـن العناصـر الخمـسة األساسـية لـتعلم التفكيـر         (٢٠١٣) Tsai يـذكر 

الي تعتبر االتجاهات من وسـائل تنميـة مهـارات    ؛ وبالتGary Davisاالبتكاري وفقا لنموذج 

 .Creative Thinking Skills التفكير االبتكاري 

الجامعيــة فــي  التقنيـة  وأوديــة األعمـال  حاضــنات نحــو و أمـا فيمــا يتعلـق بــدور االتجـاه    

؛ فيظهــر مــن خــالل مراجعــة لمــا ذكــره والرياديــة االختراعيــة و االبتكاريــة األفكــار تطــوير

)Davidson( يــشير إلــى وجــود نــدرة واضــحة فــي األدبيــات النفــسية التــي تناولــت هــذه ٢٠١١ 

 أن االتجـــاه نحـــو أوديـــة ٢٠١٤)Koseli(النقطـــة البحثيـــة ؛ وبـــشكل مباشـــر تظهـــر دراســـة  

 وعـدد سـنوات الخبـرة    التقنية وحاضنات األعمال لـدى أعـضاء هيئـة التـدريس يتـأثر بـالعمر،            

 .التدريس مجال في

 ؛٢٠٠٩، Volkmann & Tokarski(دراســة كــل مــن   و تظهــر مراجعــة الباحــث ل  

Packham ،et al. ،؛٢٠١٠ Johansen; Schanke & Høyvarde ،؛٢٠١٢ Sanchez & 

Garcia ،؛٢٠١٣ Obembe; Otesile & Ukpong ،؛٢٠١٤ Rikwentishe & Ibrahim ،

، ،Chmielecki &Seliga ؛٢٠١٥، Olszewska ؛٢٠١٥، Tshikovhi ،Ndivhuho ؛٢٠١٤

والريادية لـدى الـشباب تتـأثر بـشكل          االختراعية و  االتجاه نحو األعمال االبتكارية    أن)٢٠١٥

ــا       ــار ضـــمن إجراءاتهـ ــادة والبتكـ ــاهيم الريـ ــة لمفـ ــدى تبنـــي المؤســـسات الجامعيـ ــر بمـ كبيـ

وأنـه  ،  واالقتـصادية  الثقافيـة  والخلفيـة  الجنس، وان هذا االتجاه يختلف باختالف    ،  التدريسية

 وان للمكونـات  ،  االختراعية والمنتجات والحلول المبتكرة فكاراأل توليد يسهم في تطوير  

إسهامات مختلفة فـي    ) والسلوكية،  والوجدانية،  المعرفية(النفسية لالتجاهات األساسية

وأن األفـراد القـاطنين فـي الـدول األقـل           ،  تشكيل االتجاه نحو ريادة األعمال بشكل خـاص       
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كما أنها تعد سببا رئيسا للفشل ، ة األعمالنموا اقتصاديا يملكون اتجاها سلبيا تجاه رياد

والتنـــــشئة ، وان الـــــشعور باالســـــتقاللية واالنتمـــــاء الجـــــامعي والـــــدعم المـــــالي ، التجـــــاري

وان االتجاهـــات ، االجتماعيـــة تعتبـــر مـــن المحـــددات الهامـــة لالتجـــاه نحـــو ريـــادة األعمـــال   

 . خاصة بريادة األعمالالنفسية تعلب دورا في تقرير مدى االنخراط في البرامج التدريبية ال

 األعمــال حاضــنات نحــو يفتــرض الباحــث أن االتجــاه ، ومــن األدبيــات الــسابق عرضــها  

يمكن اعتبارها إطارا نفسيا يمكن من خالله محاوله فهم ضـعف            الجامعية التقنية وأودية

 ومنتجــــاتهم  أفكــــارهم تطــــوير  األعمــــال عــــن  ورواد، والمختــــرعين  رغبــــة المبتكــــرين 

 .في المملكة العربية السعودية الريادية اتهمومشروع االختراعية

 منهج الدراسة وإجراءاتها
لمناسـبته ألهـداف    المقـارن    قام الباحث باستخدام المنهج الوصـفي        :منهج الدراسة   

 .الدراسة

تــم ، مبتكــرا ومخترعــا ورائــدا) ٢١٥(فعليــة  شــملت عينــة الدراســة ال:عينــة الدراســة 

مــوافقتهم و رغبــتهم بالمــشاركة فــي إجــراءات    ؛بنــاءا علــى ١اختيــارهم بطريقــة قــصدية 

يوضـح توزيـع أفـراد عينـة الدراسـة فـي ضـوء بعـض المتغيـرات                  ) ١(والجـدول   . البحث الحـالي  

  . الديموغرافية

 .توزيع أفراد عينة الدراسة الفعلية حسب متغيري الجنس والمؤهل العلمي) ١(جدول 
 متغير  المؤهل العلمي الجنس

الدكتوراه  الماجستير لبكالوريوسا إناث ذكور
 

 المجموع

 ١٠٦ ١١ ٢٤ ٧١ ١٥ ٩١ رواد األعمال

 ٦٧ ٢٧ ٢٧ ١٣ ٩ ٥٨ المبتكرين 

                                     
واتـساع مـساحة بيئـة      ،خاصة في ظل نوعية أهداف البحـث        ،لصعوبة الحصول على عينة عشوائية متاحة        ١

مع العلم بأن إجراءات التطبيق تمت عن طريق إرسـال أدوات البحـث بـشكل الكترونـي بمعـدل        . الدراسة
مع العلم بأنه تم اعتماد تصنيفهم إلـى مبتكـرين ومختـرعين و رواد أعمـال         ،أداة بحثية واحدة كل أسبوع      

 .في ضوء اإلجراءات  الفحص المتبعة في حاضنات األعمال وأودية التقنية الجامعية  
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 متغير  المؤهل العلمي الجنس
الدكتوراه  الماجستير لبكالوريوسا إناث ذكور

 
 المجموع

 ٤٢ ١٥ ٢١ ٦ ٤ ٣٨ المخترعين 
 ٥٣ ٧٢ ٩٠ ٢٨ ١٨٧ المجموع

 ٢٤٫٦٥ ٣٤٫٠٤٨ ٤١٫٨٦ ١٣٫٠٢ ٨٦٫٩٨ النسبة المئوية
٢١٥ 

ينــة الدراســة ومــن جهــة أخــرى  وطبقــا لطــرق الحــصول علــى أفــراد ع   ، هــذا مــن جهــة 

يمكــن تــوزع أفــراد العينــة الفعليــة حــسب  المعاهــد المراكــز و الفعاليــات والملتقيــات إلــى    

 : اآلتي

 الملـك  بجامعـة  األعمـال  لريـادة  سـلمان  الملـك  شكلت نسبة المشاركين من معهد    

 أم بجامعـة  األعمـال  ريـادة  و اإلبـداع  وبلغت نسبة المشاركين من معهـد     ،  )%٩٫٧(سعود  

 الرياديـة  واألعمـال  التوظيـف  خـدمات  وبلغت نسبة المـشاركين مـن مركـز       ،  )%٣٫٤(القرى

 وبلغــت نــسبة المــشاركين مــن وادي)%٥٫٦(اإلســالمية ســعود بــن محمــد اإلمــام بجامعــة

وبلغـــت نـــسبة المـــشاركين مـــن نـــسبة  )%٣٫٢(ســـعود الملـــك بجامعـــة للتقنيـــة الريـــاض

ــة الظهــران المــشاركين مــن شــركة وادي   ــرول فهــد لملــكا لجامعــة التابعــة – للتقني  للبت

 أم بجامعــة للتقنيــة مكــة وادي وبلغــت نــسبة المــشاركين مــن شــركة، )%٤٫٤(والمعــادن

ــادة االبتكــارو فــي حــين بلغــت نــسبة المــشاركين مــن حاضــنة     )%٣٫٦(القــرى  األعمــال ري

 بـادر  وبلغت نـسبة المـشاركين مـن حاضـنة        )%٦٫٨(والمعادن للبترول فهد الملك بجامعة

وبلغـت  ،   )%٥٫٤ (والتقنيـة  للعلـوم  العزيـز  عبـد  الملـك  بمدينة صاالتواالت المعلومات لتقنية

ــامج   ــة التقنيــة المجموعــات نــسبة المــشاركين مــن برن ــد الملــك بمدين ــز عب ــوم العزي  للعل

 المتقـدم  التـصنيع  تقنيـة  في حين بلغت نـسبة المـشاركين مـن حاضـنة          ،  )% ٧٫٣ (والتقنية

وبلغـت نـسبة المـشاركين مـن حاضـنة          )%٨٫١ (والتقنيـة  للعلـوم  العزيـز  عبد الملك بمدينة

وبلغـــت نـــسبة  ، )%٨٫٣ (والتقنيـــة للعلـــوم العزيـــز عبـــد الملـــك بمدينـــة الحيويـــة التقنيـــة

 بمدينــة الــسعودي الــسوق إلــى والوصــول المــشاريع بــادر لتــوطين المــشاركين مــن برنــامج

 وبلغت نسبة المشاركين مـن ضـمن  فعاليـات         ،  )%٧٫٢ (والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك



 

 
١٩٦

 عن األعمال ورواد والمخترعين المبتكرين رغبة لضعف المميزة والمعرفية النفسية الخصائص
 التقنية أودية و األعمال حاضنات ضمن والريادية االختراعية و االبتكارية أفكارهم تطوير

مروان بن علي  الحربي. د

وبلغــت نــسبة )%٢(م٢٠١٥ عــام فــي حائــل جامعــة - االبتكــار و لإلبــداع العــالمي األســبوع

 عــام فــي جــازان بجامعــة األعمــال ريــادة و لإلبــداع الثــاني المــشاركين مــن ضــمن الملتقــى  

 ريـــادة و لإلبـــداع الـــصيفي وبلغـــت نـــسبة المـــشاركين مـــن ضـــمن البرنـــامج )%٤٫٣(م٢٠١٥

وبلغــــت نــــسبة  ، )%٢٫١(م٢٠١٥ عــــام فــــي قــــرىال أم جامعــــة الثالــــث لمبــــدعي  األعمــــال

 الميـاه  ومعالجـة  والطاقة للتبريد السعودي الدولي المشاركين من ضمن فعاليات المعرض    

في حين بلغت نسبة المشاركين من ضـمن فعاليـات المهرجـان            ،  )% ٤٫٠(م٢٠١٥ عام في

ن وبلغـت نـسبة المـشاركين مـن ضـم         ،  )%٧٫٤ (م٢٠١٥ عام في واإلبداع للعلوم السعودي

 عـام  الرياض في  بمدينة التجارية بالغرفة التجارية بالغرفة األعمال شباب فعاليات ديوانية 

 وشــابات شــباب وبلغــت نــسبة المــشاركين مــن ضــمن فعاليــات منتــدى   ، )% ٣٫٠(، م٢٠١٥

 ).% ٤٫٢(م٢٠١٥ عام في الشرقية المنطقة في األعمال

 أدوات الدراسة
 االختراعيــــــة المنتجــــــات و البتكاريــــــةا األفكــــــار تطــــــوير فــــــي اســــــتبيان الرَغْبَــــــة-١

 : الريادية والمشروعات

 نظرا لعدم توفر أداة بحثية سواءً في البيئتين المحلية أم العربية تعنى بقياس الرَغْبَة             

و أســفرت ، الرياديــة والمــشروعات االختراعيــة المنتجــات و االبتكاريــة األفكــار تطــوير فــي

الذي ، لرغبة المعرفية عن إعداد هذا االستبيان مراجعة الباحث لبعض األدبيات المتعلقة با     

غيــر (عبــارة تــتم اإلجابــة عليهــا وفــق التــدرج الربــاعي    ) ٢٥(تكــون فــي صــورته األوليــة مــن   

 ).موافقة بدرجة كبيرة جدا-موافق بدرجة متوسطة–موافق بدرجة قليلة–موافق 

 المنتجـات  و ةاالبتكاريـ  األفكـار  تطـوير  فـي  ستبيان الرَغْبَة الخصائص السيكومترية ال  

 :الريادية والمشروعات االختراعية

ــدق المحكمـــين  ) ١( ــرض عبـــارات االســـتبيان الــــ      :صـ ) ٨(علـــى ) ٢٥( قـــام الباحـــث بعـ

والقيـاس والتقـويم   ، واإلرشـاد النفـسي   ،  محكمين من المختصين في علم الـنفس التربـوي        
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 علـى معادلـة    وباالعتمـاد . النفسي؛ الستطالع أرائهم حول مدى مناسبة عبارات االسـتبيان        

rCoopeلحساب صدق المحكمين لتقرير مدى قبول تعديل صـياغة العبـارة أو حـذفها أو                ١

منهـا  ) ٩(وحـذف ،  عبـارات ) ٦(و وفقـا لـذلك تـم تعـديل صـياغة            ،  اإلبقاء عليها في االستبيان   

وبــذلك اســتقرت  الــصورة األوليــة لالســتبيان  ، المحكِّمــين آراء بحــسب ؛لعــدم صــالحيَّتها 

 االختراعيـــة المنتجـــات و االبتكاريـــة األفكـــار تطـــوير فـــي بـــارة تقـــيس الرَغْبَـــة ع)١٦ (علـــى

 . الريادية والمشروعات

بعــــد حــــذف وتعــــديل العبــــارات غيــــر المناســــبة بحــــسب أراء  : الــــصدق العــــاملي ) ٢(

المحكمين؛قــام الباحــث بــالتحقق مــن الــصدق العــاملي لعبــارات االســتبيان البالغــة عــددها   

أو ، فــردا ممــن يــصنفون بــأنهم مبتكــرون) ٧٦(شــملت ٢اســتطالعيةعبــارة علــى عينــة ) ١٦(

 لحاضــنات بــادر أو رواد أعمــال ؛ وذلــك طبقــا لبيانــاتهم المــسجلة ضــمن برنــامج ، مخترعــون

  أســلوب التحليــل  وباســتخدام.التقنيــة التــابع لمدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة    

 Principal المحـاور   تـدوير   مـع  سيةاألسا المكونات  بطريقةFactor Analysisالعاملي 

Componentsــة ــاكس بطريقــ ــدول، Varimaxالفاريمــ ــح) ٣ (والجــ ــام يوضــ ــارات  أرقــ عبــ

 . األفكار تطوير في الرَغْبَة بعامل تشبعاتها، االستبيانو

 يوضح أرقام عبارات االستبيان و تشبعاتها، بالعامل الكامن) ٢(جدول 
أرقام 
 العبارات

٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

ع التشب
بالعامل 
 العام

٠٫٦١٤ ٠٫٦٢٣ ٠٫٦٢١ ٠٫٦٦٤ ٠٫٦٦٢ ٠٫٦١٢ ٠٫٦٤٣ ٠٫٥٢١ 

                                     
 ١٠٠×)  عدد مرات االختالف-عدد مرات االتفاق(÷عدد مرات االتفاق=  المحكمين صدق ١
بعـــد اخـــذ مـــوافقتهم علـــى المـــشاركة فـــي الدراســـة   ،تـــم التواصـــل معهـــم بواســـطة البريـــد االلكترونـــي   ٢

 للعلوم والتقنية لجهودهـا فـي تـذليل    زوفي هذا المقام يشكر الباحث مدينة الملك عبد العزي        . االستطالعية
 .ة الصعوبات التي واجهت الباحث في التواصل مع أفراد هذه العينةكاف
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 التقنية أودية و األعمال حاضنات ضمن والريادية االختراعية و االبتكارية أفكارهم تطوير
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أرقام 
 العبارات

١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ 

التشبع 
 بالعامل

٠٫٧٦٣ ٠٫٦٨٤ ٠٫٦٧٣ ٠٫٥٣٢ ٠٫٥٢٣ ٠٫٥٤٢ ٠٫٧٨١ ٠٫٧١٢ 

 و االبتكارية األفكار تطوير في أن جميع عبارات استبيان الرَغْبَة  ) ٢( يتبين من جدول    

تــشبعاتها  عبــارة كانــت)١٦(الرياديــة  والبــالغ عــددها  والمــشروعات االختراعيــة اتالمنتجــ

ودالــــة إحــــصائيا عنــــد مــــستوى ، )٠٫٣٥ (عليهــــا المتعــــارف اإلحــــصائية القيمــــة مــــن أعلــــى

؛ولتمتعهـا بقـيم سـالبة تـم اإلبقـاء علـى جميـع عبـارات                )٣٫١٧٥(وجذرها الكامن بلغ    )٠٫٠١(

معامل ثبـات االسـتبيان عـن طريـق حـساب معامـل             كما قام الباحث بحساب     . االستبيان

وبلغــت قيمــة معامــل الثبــات  ، فــردا) ٧٦=ن(ألفــا كرونبــاخ علــى أفــراد العينــة االســتطالعية   

 .مما يطمئن الباحث من حيث استخدام هذا االستبيان في البحث الحالي)٠٫٨٧٤(

ــ و االبتكاريــــة األفكــــار المــــرتبط بتطــــوير المعرفــــي مقيــــاس العــــبء-٢  ةاالختراعيــ

 : والريادية

نظــرا لعــدم تــوفر أداة بحثيــة ســواءً فــي البيئتــين المحليــة أم العربيــة تعنــى بقيــاس           

العناصــر البنائيــة والوظيفيــة المرتبطــة بتطــوير   التــصورات المعرفيــة التــي تتعلقبمــدى تعقــد 

مــن القــائم بالعمــل  معرفيــا جهــدا والرياديــة  التــي تتطلــب االختراعيــة و األفكــار االبتكاريــة

وبعـــد مراجعـــة الباحـــث   ، تكـــاري أو الريـــادي بمـــا يفـــوق نـــشاطه المعرفـــي االعتيـــادي      االب

  التـي افترضـها  Cognitive Load Theoryللتـصورات النظريـة الخاصـة بالعـبء المعرفـي      

Cooper & Sweller   ؛ و وفقــا ) ٢٠١٥، ؛الفيــل٢٠١٤، بــدوي(؛ومراجعــة مكونـات مقياســي

هـذا المقيـاس الـذي تكـون المقيـاس فـي صـورته              ألهداف البحث الحالي قام الباحث بإعداد       

ــداخلي ) أ:(هــي، أبعــاد) ٣(األوليــة مــن   العــبء )ب.(عبــارات) ٩(وتقيــسه، العــبء المعرفــي ال

) ٧(وتقيــسه، الــصلة وثيــق المعرفــي العــبء) ج. (عبــارات) ٨(وتقيــسه، المعرفــي الخــارجي
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–ض جــدامــنخف(وتــتم اإلجابــة علــى عبــارات المقيــاس وفــق التــدرج الخماســي     . عبــارات

 ).مرتفع جدا-مرتفع- متوسط–منخفض

ــصائص الــــسيكومترية   ــاس العــــبء الخــ ــي مقيــ ــوير  المعرفــ  األفكــــار المــــرتبط بتطــ

 إعداد الباحث:  والريادية االختراعية و االبتكارية

عبارة تمثل الصورة األوليـة  السـتبيان        ) ٢٤( قام الباحث بعرض       :صدق المحكمين   ) ١(

وعلـم الـنفس   ، ن المختصين في علم النفس التربوي   محكمين م ) ٩(على   المعرفي العبء

والقيــاس والتقــويم النفــسي؛ الســتطالع أرائهــم حــول مــدى مناســبة عبــارات         ، المعرفــي

لحـساب صـدق المحكمـين لتقريـر مـدى قبـول             rCoopeوباالعتماد على معادلة    . االستبيان

ــارة أو حــذفها أو اإلبقــاء عليهــا فــي المقيــاس       ) ٨(ل صــياغة تــم تعــدي ، تعــديل صــياغة العب

وبـذلك اسـتقرت    ،  المحكِّمـين  آراء بحـسب  عبـارات لعـدم صـالحيَّتها       ) ٦(عبارات وحـذف  

 األفكـار  بتطـوير  المـرتبط  المعرفـي   عبارة تقيس العبء   )١٨ (الصورة األولية للمقياس على   

 . والريادية االختراعية و االبتكارية

بعــــد حــــذف وتعــــديل العبــــارات غيــــر المناســــبة بحــــسب أراء   :الــــصدق العــــاملي ) ٢(

المحكمــين ؛قــام الباحــث بــالتحقق مــن الــصدق العــاملي لعبــارات المقيــاس البالغــة عــددها   

فــردا ممــن يــصنفون بــأنهم  ) ٧٦(عبــارة علــى أفــراد العينــة االســتطالعية التــي شــملت  ) ١٨(

 بـادر  وذلك طبقا لبياناتهم المسجلة ضمن برنامج     أو رواد أعمال ؛     ،  أو مخترعون ،  مبتكرون

وباســتخدام أســلوب .التقنيــة التــابع لمدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة  لحاضــنات

 المحــاور  تــدوير  مــع األساســية المكونــات  بطريقــةFactor Analysisالعــاملي  التحليــل

Principal Componentsالفاريمــاكس بطريقــة Varimax ،أرقــام يوضــح) ٣ (والجــدول 

 .بعامل العبء المعرفي تشبعاتها، و عبارات المقياس
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 عن األعمال ورواد والمخترعين المبتكرين رغبة لضعف المميزة والمعرفية النفسية الخصائص
 التقنية أودية و األعمال حاضنات ضمن والريادية االختراعية و االبتكارية أفكارهم تطوير

مروان بن علي  الحربي. د

 بالعامل الكامن  المعرفي يوضح نتائج تشبعات أبعاد مقياس  العبء) ٣(جدول 
التشبع   العامل المشاهد 

بالعامل 
 الكامن

الخطأ المعياري لتقدير 
 التشبع 

مستوى  قيمة ت
 الداللة 

 ٠٫٠١ ٨٫٧٢ ٠٫٠٩٥ ٠٫٨٣ العبء المعرفي الداخلي
العبء المعرفي 
 الخارجي

٠٫٠١ ٧٫٢٥ ٠٫١٠ ٠٫٧٣ 

 وثيق المعرفي العبء
 الصلة

٠٫٠١ ٨٫٢٦ ٠٫٠٩٦ ٠٫٨٠ 

 الثالثــة كانــت تــشبعاتها    المعرفــي العــبء  مقيــاس أن  أبعــاد) ٣(  يتبــين مــن جــدول   

، )٠٫٣٥(عليهــا المتعــارف اإلحــصائية القيمــة مــن أعلــى) العــبء المعرفــي( الكــامن بالعامــل

؛ولتمتعهــا بقــيم ســالبة تــم اإلبقــاء علــى جميــع  األبعــاد ) ٠٫٠١(الــة إحــصائيا عنــد مــستوى ود

 االختراعيـــة و االبتكاريـــة األفكـــار بتطـــوير المـــرتبط المعرفـــي العـــبء المكونـــة لمقيـــاس

 مـن   تشبعاتها أعلى   عبارة كانت ) ١٤ (أن التحليل العاملي عن   هذا أسفرت نتائج  . والريادية

 )٤( أدى إلى اسـتبعاد    وهذا،  ولتمتعها بقيم سالبة   )٠٫٣٥(عليها لمتعارفا اإلحصائية القيمة

 مــن كــل مــن واحــدة وعبــارة، الــداخلي المعرفــي العــبء بعــد مــن بواقــع عبــارتين، عبــارات

؛بــسبب عــدم وصــول    الــصلة وثيــق المعرفــي والعــبء، الخــارجي المعرفــي العــبء بعــدي

الثـة أو حتـى بالعامـل الكـامن؛في حـين      ثها للحد األدنى على أي عامل من العوامل ال       اتتشبع

 المعرفي العبء:أبعاد هي    التي تشبعت  على ثالثة      ،  تم اإلبقاء على بقية عبارات المقياس     

ــا  فـــسرت، وثيـــق الـــصلة المعرفـــي العـــبء، الخـــارجي المعرفـــي العـــبء، الـــداخلي جميعهـ

 . د الصحيحكما تجاوزت قيمة الجذر الكامن لكل منها الواح، الكلي التباين  من)%٦٩٫٧(

 األفكــار بتطــوير المــرتبط المعرفــي العــبء كمــا قــام الباحــث بحــساب ثبــات مقيــاس

ــاخ علــى أفــراد        االختراعيــة االبتكاريــة و والرياديــة عــن طريــق حــساب معامــل ألفــا كرونب

ممــا يطمــئن الباحــث مــن حيــث ) ٠٫٧٩١(وبلغــت قيمــة معامــل الثبــات ، العينــة االســتطالعية

 .لبحث الحالياستخدام هذا المقياس في ا
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 و االبتكاريـــة األفكـــار المـــستقبلية المرتبطـــة بتطـــوير  اســـتبيان كفـــاءة األهـــداف-٣

  والريادية االختراعية

نظــرا لعــدم تــوفر أداة بحثيــة ســواءً فــي البيئتــين المحليــة أم العربيــة تعنــى بقيــاس           

البنائيـة  األهداف المستقبلية التي تدفع الفرد نحو سد الثغرات المعلوماتية بـين المكونـات        

عبــر تحــسين صــياغة فــروض حــل ، أو الخــدمات األصــيلة، أو المنتجــات، والوظيفيــة لألفكــار

تحقيـــق األهـــداف لوصـــوالً  الخاصـــة بهـــا؛ أوجـــه الـــضعفلمعالجـــة ، واختبارهـــا، مـــشكالتها

 ؛وبعــد مراجعــة الباحــث للتــصورات النظريــة التــي      بــصورة أكثــر كفــاءة  منهــا  المنــشودة 

، المــستقبلية  التــي ميــزت بــين نــوعين مــن األهــداف   Kasser &Ryanافترضــها كــل مــن  

؛و وفقــا ألهــداف البحــث الحــالي قــام    األهــداف الخارجيــة  )ب. (األهــداف الداخليــة ) أ:(وهمــا

عبـارة توزعـت وفقـا    ) ٢٤(الباحث بإعداد هذا االستبيان الـذي تكـون فـي صـورته األوليـة مـن                

االنتماء (الصلة  : مضمونها على أهداف   عبارة تركز ) ١٢(وتقيسه،  األهداف الداخلية ) أ: (لالتي

عبــــارة تركــــز ) ١٢(وتقيــــسه، األهــــداف الخارجيــــة) ب.(واالســــتقاللية والكفــــاءة) الــــوطني

وتـتم اإلجابـة علـى عبـارات االسـتبيان          .الثـراء والمنـصب والـشهرة     : مضمونها علـى أهـداف    

بـق  ينط-ينطبـق علـي أحيانـا   –ينطبق علي كثيرا  –ينطبق علي تماما  (وفق التدرج الخماسي  

 ).ال ينطبق علي مطلقا–علي قليال 

 : المستقبلية الستبيان األهدافالخصائص السيكومترية 
عبـارة تمثـل الـصورة األوليـة السـتبيان      ) ٢٤( قام الباحـث بعـرض   :صدق المحكمين   ) ١(

وعلـم  ، محكمـين مـن المختـصين فـي علـم الـنفس التربـوي       ) ٩(المـستقبلية علـى    األهـداف 

التقـــويم النفـــسي؛ الســـتطالع أرائهـــم حـــول مـــدى مناســـبة والقيـــاس و، الـــنفس المعرفـــي

لحساب صدق المحكمين لتقرير مدى      rCoopeوباالعتماد على معادلة    .عبارات االستبيان 

) ٦(تم تعديل صـياغة    ،  قبول تعديل صياغة العبارة أو حذفها أو اإلبقاء عليها في االستبيان          

وبـذلك اسـتقرت    ،  محكِّمـين ال آراء بحـسب  عبارات لتكـرار مـضمونها    ) ٥(عبارات وحذف 
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 عن األعمال ورواد والمخترعين المبتكرين رغبة لضعف المميزة والمعرفية النفسية الخصائص
 التقنية أودية و األعمال حاضنات ضمن والريادية االختراعية و االبتكارية أفكارهم تطوير

مروان بن علي  الحربي. د

 بتطــوير المــستقبلية المرتبطــة  عبــارة تقــيس األهــداف)١٩ (الــصورة األوليــة للمقيــاس علــى 

 . والريادية االختراعية و االبتكارية األفكار

بعــــد حــــذف وتعــــديل العبــــارات غيــــر المناســــبة بحــــسب أراء   :الــــصدق العــــاملي ) ٢(

) ١٩( لعبارات االستبيان البالغ عـددها       المحكمين ؛قام الباحث بالتحقق من الصدق العاملي      

ــتطالعية التـــي شـــملت     ــراد العينـــة االسـ ــارة علـــى أفـ ــأنهم   ) ٧٦(عبـ ــردا ممـــن يـــصنفون بـ فـ

 بـادر  أو رواد أعمال ؛ وذلك طبقا لبياناتهم المسجلة ضمن برنامج         ،  أو مخترعون ،  مبتكرون

باسـتخدام أسـلوب    و.  التقنيـة التـابع لمدينـة الملـك عبـد العزيـز للعلـوم والتقنيـة                لحاضنات

 المحــاور  تــدوير  مــع األساســية المكونــات  بطريقــةFactor Analysisالعــاملي  التحليــل

Principal Componentsالفاريمــاكس بطريقــةVarimax ،أرقــام يوضــح) ٤ (والجــدول 

 .بعامل األهداف المستقبلية تشبعاتها، عبارات االستبيان و

 لمستقبلية بالعامل الكامن يوضح نتائج تشبعات بعدي األهداف ا) ٤(جدول 
الخطأ المعياري لتقدير  التشبع  العامل المشاهد 

 التشبع 
مستوى  قيمة ت

 الداللة 
 ٠٫٠١ ٨٫٥٥ ٠٫٠٩٥ ٠٫٨٢ األهداف الداخلية 
 ٠٫٠١ ٢٣٫٩٦ ٠٫٠٣٥ ٠٫٨٥   األهداف الخارجية

 ألفكارا المستقبلية المرتبطة بتطوير  أن  بعدي استبيان األهداف    ) ٤(يتبين من جدول    

ــةو ــة االبتكاريـــ ــة االختراعيـــ ــامن كانـــــت تـــــشبعاتهما بالعامـــــل  والرياديـــ ــداف( الكـــ  األهـــ

ودالـــة إحـــصائيا عنـــد ، )٠٫٣٥(عليهـــا المتعـــارف اإلحـــصائية القيمـــة مـــن أعلـــى) المــستقبلية 

؛ولتمتعها بقيم سالبة تـم اإلبقـاء علـى جميـع العبـارات المكونـة السـتبيان                 ) ٠٫٠١(مستوى  

عبــارة ) ١٥ (أن التحليــل العــاملي عــن   هــذا وأســفرت نتــائج  . بليةالمــستق كفــاءة األهــداف 

ولتمتعهــا بقــيم  )٠٫٣٥( عليهــا المتعــارف  اإلحــصائية القيمــة مــن  تــشبعاتها أعلــى  كانــت

المــستقبلية  بعــد األهــداف مــن بواقــع عبــارتين، عبــارات )٤( أدى إلــى اســتبعاد وهــذا، ســالبة

 وعبـارتين مـن بعـد األهـداف       ،  والكفـاءة ) االنتماء الـوطني  (الداخلية يتعلق مضمونها بالصلة     
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بـــالثراء و المنـــصب؛وذلك بـــسبب عـــدم وصـــول  يتعلـــق مـــضمونها المـــستقبلية الخارجيـــة

ــشبع ــى أي   اتتـ ــى علـ ــد األدنـ ــن الها للحـ ــاملمـ ــة (ينعـ ــة أو الخارجيـ ــل  )الداخليـ ــى بالعامـ أو حتـ

التـــي تـــشبعت  علـــى بعـــدي ، الكـــامن؛في حـــين تـــم اإلبقـــاء علـــى بقيـــة عبـــارات االســـتبيان

كمـا تجـاوزت   ، )%٧١٫٩(؛إذ بلـغ قيمـة تباينهـا الكلـي       ألهداف الداخلية األهداف الخارجيـة ا

 . قيمة جذرها الكامن لكل منها الواحد الصحيح

 بتطــوير المرتبطــة المــستقبلية األهــداف كمــا قــام الباحــث بحــساب ثبــات اســتبيان    

فــا كرونبــاخ علــى والرياديـة عــن طريــق حــساب معامـل أل   االختراعيــة و االبتكاريــة األفكـار 

ــتطالعية  ــراد العينـــة االسـ ــة معامـــل الثبـــات  ، )٧٦=ن(أفـ ــئن  ) ٠٫٨٥٤(وبلغـــت قيمـ ــا يطمـ ممـ

 .الباحث من حيث استخدام هذا االستبيان في البحث الحالي

 :  قائمة مهارات ما وراء المعرفة المرتبطة بالبحث والتطوير-٤
العربيــة تعنــى بقيــاس   نظــرا لعــدم تــوفر أداة بحثيــة ســواءً فــي البيئتــين المحليــة أم        

وفـي ضـوء    ،  في ظل األنـشطة المعرفيـة االبتكاريـة أو االختراعيـة           المعرفة وراء ما مهارات

ــين قائمــة أنــشطة مــا وراء      ، أهــداف البحــث الحــالي وتــساؤالته   قــام الباحــث بتعريــب وتقن

 ؛ التـي قـام بإعـدادها    The Meta Cognitive Activities Inventory (MCAI)المعرفـة  

م ؛وذلك ألنها أداة بحثية ركزت فـي  ٢٠٠٨ في عام Van Der Ste &Veenmanكل من 

بنائها النظري وإجراءاتهـا التحليليـة علـى تحديـد األنـشطة والعناصـر الفرعيـة لمهـارات مـا                    

 .وراء المعرفة األكثر ارتباطا بالموهوبين أو بحل المشكالت االبتكارية

 مدى وعـي الفـرد بقدرتـه    تقيس، عبارة) ٢٧(   وتتكون القائمة في صورتها األجنبية من    

ــى كــل مــن   ــرات الــسابقة   ) ١(:  عل ــد األهــداف )٢.(اســترجاع المعــارف والخب فــرز ) ٣(. تحدي

) ٥(اقـل عـدد مـن العناصـر      إلى للمشكلة خفض العناصر المكونة    )٤. (وتصنيف المعلومات 

هــم  تحقيــق اكبــر قــدر مــن الف )٦(بــين المتغيــرات المرتبطــة بالمــشكلة  إيجــاد العالقــات

ــشكلة   ــل المـ ــوات حـ ــاري لخطـ ــة) ٧(.االبتكـ ــديل  المرونـ ــي تعـ ــة  فـ ــتراتيجيات المتبعـ  االسـ



 

 
٢٠٤

 عن األعمال ورواد والمخترعين المبتكرين رغبة لضعف المميزة والمعرفية النفسية الخصائص
 التقنية أودية و األعمال حاضنات ضمن والريادية االختراعية و االبتكارية أفكارهم تطوير

مروان بن علي  الحربي. د

الــذاتي إلجــراءات الوصــول للحــل  التقيــيم) ٨(تحديــدها مــسبقا  تــم التــي األهــداف ؛لتحقيــق

ينطبـق  (وتتم اإلجابة على عبارات القائمة وفق التدرج الخماسي         .ولمدى مناسبته وفعاليته  

ال ينطبــق علــي –ينطبــق علــي قلــيال  -ينطبــق علــي أحيانــا –راينطبــق علــي كثيــ –علــي تمامــا

 ).مطلقا

 :  لقائمة مهارات ما وراء المعرفةالخصائص السيكومترية
 علـى  تم عرضها ،  العربية اللغة إلى القائمة بترجمة قام الباحث   :المحكمين صدق )١( 

مـــة باســـتخدام الترج(االنجليزيـــة واللغـــة العربيـــة اللغـــة مـــن كـــل فـــي المختـــصين بعـــض

بعـد ذلـك قـام    .اللغويـة  الترجمة وسالمتها دقة من للتأكد)Translation Backالعكسية 

 مجـالي  فـي  المختـصين  مـن  محكمـين )٦(بعرض القائمة فـي صـورتها العربيـة علـى            الباحث

 الستطالع أرائهم حول مدى      النفسي والتربوي ؛    والتقويم والقياس،  النفس المعرفي  علم

لحـــساب صـــدق المحكمـــين  rCoopeالعتمـــاد علـــى معادلـــة وبا.مناســـبة عبـــارات القائمـــة

 اإلبقـاء  تـم ، لتقرير مدى قبول تعديل صياغة العبارة أو حـذفها أو اإلبقـاء عليهـا فـي القائمـة              

وبـــذلك ، )%٩٨٫٤٧(عاليــة بلغــت    اتفــاق  نــسبة  نالــت  ألنهــا  القائمــة  عبــارات  جميــع  علــى 

 .المعرفة وراء ما أنشطة) ٨( عبارة تقيس)٢٧ (استقرت الصورة األولية للقائمة على

قام الباحث بالتحقق من االتـساق الـداخلي بـين الدرجـة الكليـة              : االتساق الداخلي ) ٢(

 ١لكل مهارة ما وراء معرفية والدرجة الكلية للقائمة على بعض أفراد العينة االسـتطالعية  

ــرون   ) ٥١(بلغـــت ــأنهم مبتكـ ــصنفون بـ ــردا ممـــن يـ ــاتهم  ، فـ ــا لبيانـ أو مخترعون؛وذلـــك طبقـ

التقنيــة التــابع لمدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم      لحاضــنات بــادر سجلة ضــمن برنــامج المــ

 . التي تم التوصل إليهاقيم معامالت االرتباط يوضح  )٥(والجدول .والتقنية

                                     
استمارة  تم إرسالها إلـى أفـراد   ) ٧٦(استمارة من مجموع ) ٢٥(بلغ عدد االستمارات االلكترونية المفقودة    ١

.العينة االستطالعية 
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مع الدرجة مهارة ما وراء معرفية قيم معامالت االرتباط  بين درجة كل ) ٥(جدول 

  للقائمة الكلية
أنشطة 

مهارات ما 
وراء 

 المعرفة 

االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

أنشطة 
مهارات ما 

وراء 
 المعرفة

االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

أنشطة 
مهارات ما 

وراء 
 المعرفة

االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

أنشطة 
مهارات 
ما وراء 
 المعرفة

االرتباط 
بالدرجة 
 الكلية

استرجاع 
 المعارف

فرز  @@٠٫٥٨
 المعلومات

إيجاد  @@٠٫٤٩
 العالقات

 @@٠٫٥٦ المرونة @@٠٫٦١

تحديد 
 األهداف

خفض  @@٠٫٦٢
 العناصر

الفهم  @@٠٫٥٧
 االبتكاري

 التقييم @@٠٫٦٤
 الذاتي

٠٫٦٣@@ 

المعرفـة  الثمانيـة      وراء مـا  مهـارات  أنـشطة  أن إلـى ) ٥ (جـدول  في المبينة النتائج تشير

 امتـــدت إذ، الـــداخلي واالتـــساق التماســـك مـــن بدرجـــة مقبولـــة المكونـــة للقائمـــة حظيـــت

 المعــامالت تلــك وجميــع، )٠٫٦٣-٠٫٤٩ (بــين للقائمــة الكليــة بالدرجــة ارتباطهــا معــامالت

 ). ٠٫٠١ (مستوى عند دالة كانت

عـن طريـق     المعرفـة  وراء مـا  مهـارات  كما قام الباحث بحساب ثبـات قائمـة أنـشطة         

وبلغـت قيمـة معامـل    ، )٥١=ن(حساب معامل ألفا كرونباخ على أفـراد العينـة االسـتطالعية        

 .مما يطمئن الباحث من حيث استخدام هذه القائمة في البحث الحالي) ٠٫٨٥٥(ات الثب

 ).٢٠٠٢(تقنين مخيمر: النفسية   استبيان الصالبة-٥

وقــام مخيمــر  ،  بإعــداد اســتبيان الــصالبة النفــسية بــصورته األجنبيــة     Kobasaقامــت 

ها فـي بيئـة البحـث       ويعـد مـن االسـتبيانات الـشائع اسـتخدام         ،  بتقنينه للبيئـة العربيـة    ) ٢٠٠٢(

الحالي؛ وهو عبارة عن استبيان يستهدف قياس التصورات الذاتية التي يحملها الفـرد نحـو               

مـع   والنفسية المتاحة؛ليـدرك ويفـسر ويتعامـل       البيئية المصادر كل استخدام قدرته على 

عبـارة تقـيس   ) ٤٧(ويتكـون االسـتبيان مـن       . الـضاغطة  الحيـاة  الضغوط النفـسية وأحـداث    

-٢٨-٢٥-٢٢-١٩-١٦-١٣-١٠-٧-٤-١:(وتقيسه العبـارات   االلتزام بعد)أ:(هي،  عادثالثة أب 

ــتحكم )ب.()٤٦-٤٣-٤٠-٣٧-٣٤-٣١ ــد الـ ــارات  بعـ ــسه العبـ -١٧-١٤-١١-٨-٥-٢(وتقيـ
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 عن األعمال ورواد والمخترعين المبتكرين رغبة لضعف المميزة والمعرفية النفسية الخصائص
 التقنية أودية و األعمال حاضنات ضمن والريادية االختراعية و االبتكارية أفكارهم تطوير

مروان بن علي  الحربي. د

-١٢-٩-٦-٣ (بعد التحدي وتقيـسه العبـارات     ) ج().٤١٤٤-٣٨-٣٥-٣٢-٢٩-٢٦-٢٣-٢٠

وفــق التــدرج   تــتم اإلجابــة عليهــا   ).٤٧-٤٥-٤٢-٣٩-٣٦-٣٣-٣٠-٢٧-٢٤-٢١-١٨-١٥

وتــصحح العبــارات  )  تنطبــق علــي نــادرا – تنطبــق علــي أحيانــا  –تنطبــق علــي دائمــا  (الثالثــي 

-٣٥-٣٢-٢٨-٢٥-٢٣-٢١-١٦-١١-٨(؛في حين تصحح العبارات     ) ٣-٢-١(السابقة وفق   

 .بصورة عكسية) ٤٧-٤٦-٤٢-٣٨-٣٧-٣٦

 :  الستبيان الصالبة النفسيةالخصائص السيكومترية
قـــام الباحـــث بـــالتحقق مـــن االتـــساق الـــداخلي باســـتخدام       :  ياالتـــساق الـــداخل ) ١ (

، االلتــزام(مــصفوفة االرتباطــات وبــين األبعــاد الثالثــة المكونــة الســتبيان الــصالبة النفــسية     

 ١والدرجـــة الكليـــة لالســـتبيان علـــى بعـــض أفـــراد العينـــة االســـتطالعية  )التحـــدي، الـــتحكم

أو رواد األعمال؛وذلــك طبقــا  ،أو مخترعــون، فــردا ممــن يــصنفون بــأنهم مبتكــرون  ) ٦٤=ن(

التقنيــة التــابع لمدينـة الملــك عبــد العزيــز   لحاضــنات بـادر  لبيانـاتهم المــسجلة ضــمن برنــامج 

 . التي تم التوصل إليهاقيم معامالت االرتباط يوضح  )٦(والجدول .للعلوم والتقنية

لصالبة الستبيان ا المكونة األساسية األبعاد بين االرتباطات مصفوفة يوضح) ٦ (جدول

 والدرجة الكلية النفسية
الدرجة الكلية  التحدي التحكم االلتزام البُعد

 لالستبيان
 @@٠٫٦٨١ @@٠٫٤٢٧ @@٠٫٥١٢ - االلتزام
 @@٠٫٥٣٣ @@٠٫٦٥٠ - - التحكم
 @@٠٫٥٤١ - - - التحدي

األبعــاد الثالثــة المكونــة الســتبيان الــصالبة  أن إلــى) ٦(فــي جــدول  المبينــة النتــائج تــشير

 واالتــساق  التماســك  مــن  بدرجــة مقبولــة   حظيــت )التحــدي ، الــتحكم ، االلتــزام (سيةالنفــ

                                     
رة  تـم إرسـالها إلـى أفـراد      استما) ٧٦(استمارة من مجموع    ) ١٢(بلغ عدد االستمارات االلكترونية المفقودة       ١

.العينة االستطالعية 
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؛بينمــا ) ٠٫٦٨١-٠٫٥٤١ (بــين للقائمــة الكليــة بالدرجــة ارتباطهــا معــامالت امتــدت إذ، الــداخلي

 كانـت  المعـامالت  تلـك  ؛وجميـع )٠٫٦٥٠-٠٫٤٢٧(تراوحت معامالت ارتباطاتها البينيـة بـين      

 ). ٠٫٠١ (مستوى عند دالة

ام الباحث بحساب ثبات استبيان الصالبة النفسية عن طريق حساب معامـل            كما ق 

وبلغــــت قيمــــة معامــــل الثبــــات ، )٦٤=ن(ألفــــا كرونبــــاخ علــــى أفــــراد العينــــة االســــتطالعية

 .مما يطمئن الباحث من حيث استخدام هذا االستبيان في البحث الحالي)٠٫٧٩٨(

 :الجامعية يةالتقن األعمال وأودية استبيان االتجاه نحو حاضنات-٦

نظرا لعدم توفر أداة بحثية سواءً في البيئتين المحلية أم العربية تعنـى بقيـاس الميـل        

النفــسي لــدى المبتكــر أو المختــرع  أو رائــد المــشروع تتــضمن عمليــة تقيــيم ذاتــي ســلبي أو  

الجامعية السعودية؛و وبعـد مراجعـة الباحـث         التقنية  وأودية لايجابي نحو حاضنات األعما   

 قــام الباحــث بإعــداد اســتبيان، رات النظريــة التــي االتجاهــات النفــسية بــشكل عــام للتــصو

الـذي تكـون فـي صـورته األوليـة مـن       ،  الجامعيـة  التقنية وأودية األعمال حاضنات نحو االتجاه

الجامعيـة  سـواءً    التقنيـة  وأوديـة  األعمـال  عبارة تركز مضمونها نحو جدوى حاضـنات   ) ٢٤(

ــد ال   ــة  ، أم، عمــلبالنــسبة للمبتكــر ورائ ــة واالجتماعي أم جــدواها فــي نقــل   ، جــدواها الوطني

وتتم اإلجابة علـى عبـارات االسـتبيان وفـق     . وتوطين وتسويق المنتجات التقنية أو الريادية  

 ).أوافق بشدة- ال أوافق–أوافق –أوافق بشدة(التدرج الرباعي

 التقنيــة األعمــال وأوديــة   الخــصائص الــسيكومترية الســتبيان االتجــاه نحــو حاضــنات   

 : الجامعية

عبـارة تمثـل الـصورة األوليـة السـتبيان          ) ٢٤(قـام الباحـث بعـرض     :صدق المحكمين   ) ١(

محكمـين مـن المختـصين      ) ٦(الجامعيـة علـى      التقنية وأودية األعمال حاضنات نحو االتجاه

والقيـاس والتقـويم النفـسي؛ السـتطالع        ،  وعلـم الـنفس المعرفـي     ،  في علم النفس التربوي   

لحـساب   rCoopeوباالعتمـاد علـى معادلـة       . مـدى مناسـبة عبـارات االسـتبيان        أرائهم حـول  
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 عن األعمال ورواد والمخترعين المبتكرين رغبة لضعف المميزة والمعرفية النفسية الخصائص
 التقنية أودية و األعمال حاضنات ضمن والريادية االختراعية و االبتكارية أفكارهم تطوير

مروان بن علي  الحربي. د

صدق المحكمين لتقرير مـدى قبـول تعـديل صـياغة العبـارة أو حـذفها أو اإلبقـاء عليهـا فـي                       

 بحــسب عبــارتين لتكــرار مــضمونها) ٢(عبــارات وحــذف) ٤(تــم تعــديل صــياغة ، االســتبيان

  عبارة تقيس االتجاه)٢٢ (لية لالستبيان على  وبذلك استقرت الصورة األو   ،  المحكِّمين آراء

 .الجامعية التقنية وأودية األعمال حاضنات نحو

بعــــد حـــذف وتعــــديل العبـــارات غيــــر المناســـبة بحــــسب أراء    : الـــصدق العـــاملي   ) ٢ (

) ٢٢(المحكمين ؛قام الباحث بالتحقق من الصدق العاملي لعبارات االستبيان البالغ عـددها      

ــراد العي  ــارة علـــى أفـ ــتطالعية التـــي شـــملت  عبـ ــأنهم   ) ٧٦(نـــة االسـ ــردا ممـــن يـــصنفون بـ فـ

 بـادر  أو رواد أعمال ؛ وذلك طبقا لبياناتهم المسجلة ضمن برنامج         ،  أو مخترعون ،  مبتكرون

ــوم والتقنيــة وباستخدامأســلوب        لحاضــنات ــز للعل ــد العزي ــة الملــك عب ــابع لمدين التقنيــة الت

 المحــاور  تــدوير  مــع األساســية اتالمكونــ  بطريقــةFactor Analysisالعــاملي  التحليــل

Principal Componentsــة ــدول ،Varimax بطريقــ ــح) ٧ (والجــ ــام يوضــ ــارات  أرقــ عبــ

 .الجامعية التقنية وأودية األعمال حاضنات نحو بعامل االتجاه االستبيان تشبعاتها،

 يوضح أرقام عبارات االستبيان و تشبعاتها، بالعامل الكامن) ٧(جدول 
أرقام 
 العبارات

٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

التشبع 
 بالعامل العام

٠٫٣٨ ٠٫٥٥ ٠٫٦٠ ٠٫٥٦ ٠٫٣٩ ٠٫٦١ ٠٫٧٣ ٠٫٤٥ 

أرقام 
 العبارات

١٦ ١٥ ١٤ ١٣ ١٢ ١١ ١٠ ٩ 

التشبع 
 بالعامل

٠٫٥٦ ٠٫٦١ ٠٫٥٣ ٠٫٧١ ٠٫٨٢ ٠٫٤٨ ٠٫٧٧ ٠٫٥٨ 

أرقام 
 العبارات

٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ ١٨ ١٧ 

التشبع 
 بالعامل

٠٫٦٥ ٠٫٤٩ ٠٫٧٥ ٠٫٦٧ ٠٫٤٩ ٠٫٦٦ 
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 وأودية األعمال حاضنات نحو أن جميع عبارات استبيان االتجاه    ) ٧(تبين من جدول     ي

 اإلحــصائية القيمــة مــن تــشبعاتها أعلــى عبــارة كانــت)٢٢(الجامعيــة والبــالغ عــددها  التقنيــة

؛ولتمتعها بقيم سالبة تم اإلبقاء )٠٫٠١(ودالة إحصائيا عند مستوى، )٠٫٣٥ (عليها المتعارف

 . ستبيانعلى جميع عبارات اال

كمــا قــام الباحــث بحــساب معامــل ثبــات االســتبيان عــن طريــق حــساب معامــل ألفــا  

ــتطالعية   ــة االسـ ــراد العينـ ــى أفـ ــاخ علـ ــردا) ٧٦-ن(كرونبـ ــات   ، فـ ــة معامـــل الثبـ وبلغـــت قيمـ

 .مما يطمئن الباحث من حيث استخدام هذا االستبيان في البحث الحالي)٠٫٨١١(

 :الفكرية الملكية بحقوق استبيان الوعي-٧

  نظــرا لعــدم تــوفر أداة بحثيــة ســواءً فــي البيئتــين المحليــة أم العربيــة تعنــى بقيــاس        

الــوعي بحقــوق الملكيــة الفكريــة لــدى المبتكــر أو المختــرع  أو رائــد عمــل ؛وبعــد مراجعــة    

الباحث للتصورات النظرية التي تناولت مفهومي الـوعي وحقـوق الملكيـة الفكريـة ؛خاصـة                

باعتباره احـد  انتهاك حقوق الملكية الفكرية     تبيان لمفهوم   من  )ب٢٠١٥(ما قدمه الحربي  

القرصنة االلكترونيـة وغيـر االلكترونيـة لحقـوق تـأليف ونـشر وطبـع أو اسـتخدام                  أشكال  

 وفقـا لـذلك قـام الباحـث     . األوعية السمعية والبـصرية بـدون تـصريح       أو،  البرامج الحاسوبية 

حـق  )ب.(ببـراءة االختـراع   ) أ:(كـل مـن   بإعداد هذا االستبيان الذي استهدف قياس الـوعي ب        

بواقـع  ، عبـارة ) ١٥(الذي تكون في صـورته األوليـة مـن         ،  العالمة التجارية ؛  ) ج.(التأليف والنشر 

عبــــارات لكــــل مكــــون مــــن المكونــــات الثالثــــة الســــتبيان الــــوعي بحقــــوق الملكيــــة   ) ٥(

–بق علي تماما  ينط(هذا وتتم اإلجابة على عبارات االستبيان وفق التدرج الرباعي        .الفكرية

 ).ال ينطبق علي مطلقا–ينطبق علي قليال -ينطبق علي أحيانا
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 عن األعمال ورواد والمخترعين المبتكرين رغبة لضعف المميزة والمعرفية النفسية الخصائص
 التقنية أودية و األعمال حاضنات ضمن والريادية االختراعية و االبتكارية أفكارهم تطوير

مروان بن علي  الحربي. د

 : الفكرية الملكية بحقوق الخصائص السيكومترية الستبيان الوعي
  :المحكمين صدق )١( 

 الملكيـة  بحقـوق  عبارة تمثل الصورة األولية السـتبيان الـوعي     ) ١٥(قام الباحث بعرض  

وعلـــم الـــنفس ، ن فـــي علـــم الـــنفس التربـــويمحكمـــين مـــن المختـــصي) ٦(الفكريـــة علـــى 

والقيــاس والتقــويم النفــسي؛ الســتطالع أرائهــم حــول مــدى مناســبة عبــارات         ، المعرفــي

لحـساب صـدق المحكمـين لتقريـر مـدى قبـول             rCoopeوباالعتماد على معادلـة     .االستبيان

مـين  تعديل صياغة العبارة أو حذفها أو اإلبقـاء عليهـا فـي االستبيان؛وبحـسب آراء المحك       

ــاء تــــم ــارات جميــــع علــــى اإلبقــ ــتبيان عبــ ــا االســ ــة بلغــــت  اتفــــاق نــــسبة نالــــت ألنهــ عاليــ

ــتبيان علـــى   )%٩٤٫٢٢( ــة لالسـ ــتقرت الـــصورة األوليـ ــوعي )١٥ (وبـــذلك اسـ ــارة تقـــيس الـ   عبـ

 .عبارات لكل مكون من المكونات الثالثة لالستبيان) ٥(بواقع ، الفكرية الملكية بحقوق

 : االتساق الداخلي) ٢(

حــث بــالتحقق مــن االتــساق الــداخلي باســتخدام مــصفوفة االرتباطــات وبــين     قــام البا

حــق ، بــراءة االختــراع(الفكريــة الملكيــة بحقــوق األبعــاد الثالثــة المكونــة الســتبيان الــوعي

ــأليف  ــة ، النــشر والت ــة      ) العالمــة التجاري ــى بعــض أفــراد العين ــة لالســتبيان عل والدرجــة الكلي

أو رواد ، أو مخترعـــون، صنفون بـــأنهم مبتكـــرونفـــردا ممـــن يـــ)  ٥٣(االســـتطالعية  بلغـــت 

التقنيـة التـابع لمدينـة       لحاضـنات  بـادر  األعمال؛وذلك طبقا لبياناتهم المسجلة ضمن برنامج     

التــي تــم قــيم معــامالت االرتبــاط يوضــح  )٨(والجــدول .الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة 

 . التوصل إليها
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 الستبيان الوعي المكونة األساسية بعاداأل بين االرتباطات مصفوفة يوضح) ٨ (جدول

 والدرجة الكلية الملكية بحقوق
حقوق النشر  براءة االختراع البُعد

 والتأليف
الدرجة الكلية  العالمة التجارية

 لالستبيان
 @@٠٫٦٢٧ @@٠٫٤١٩ @@٠٫٥٧٢ - براءة االختراع
حقوق النشر 
 والتأليف

- - ٠٫٥٨٧ @@٠٫٤٣٢@@ 

 @@٠٫٦٤٠ - - - العالمة التجارية

 األبعــاد الثالثــة المكونــة الســتبيان الــوعي  أن إلــى) ٨ (فــي جــدول المبينــة النتــائج تــشير

 حظيـت )العالمـة التجاريـة   ،  حـق النـشر والتـأليف     ،  براءة االختراع (الفكرية الملكية بحقوق

 بالدرجــة ارتباطهــا معــامالت امتــدت إذ، الــداخلي واالتــساق التماســك مــن بدرجــة مقبولــة

؛بينمــا تراوحــت معــامالت ارتباطاتهــا البينيــة بــين    ) ٠٫٦٤٠-٠٫٥٨٧ (بــين بيانلالســت الكليــة

 كمـا قـام الباحـث        )٠٫٠١ (مـستوى  عنـد  دالة كانت المعامالت تلك ؛وجميع)٠٫٥٧٢-٠٫٤١٩(

بحساب معامل ثبات االستبيان عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ على أفـراد العينـة     

ممـا يطمـئن الباحـث مـن      ) ٠٫٨٧٥(معامـل الثبـات     وبلغت قيمـة    ،  فردا) ٥٣=ن(االستطالعية  

 .حيث استخدام هذا االستبيان في البحث الحالي

 نتائج البحث ومناقشتها
 األفكــار تطــوير فــي الرغبــةتلــف  تخهــل:  الحــالي علــىلبحــث مــن اولنــص الــسؤال األ

الجامعيـــة   و أوديـــة التقنيـــة لاألعمـــا حاضـــنات بـــرامج والمـــشروعات ضـــمن  والمنتجـــات

ولإلجابـة علـى هـذا      .؟)األعمـال    والمخترعين ورواد  المبتكرين(فراد عينة البحث       أ باختالف

 . One-Way ANOVA  السؤال تم استخدام تحليل التباين األحادي
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مروان بن علي  الحربي. د

األعمال  والمخترعين ورواد المبتكرينتحليل التباين لمعرفة داللة الفروق بين ) ٩(جدول 

 برامج ضمن والمشروعات المنتجاتو األفكار الرغبة في تطوير على درجات استبيان

 الجامعية التقنية أودية و، األعمال حاضنات
مجموع  مصدر التباين المتغير

 المربعات 
متوسط  ح٠د

مجموع  
 المربعات

 الداللة ف

بين 
 المجموعات 

٥٥١٫٠٩٨ ٢ ١١٠٢٫١٩٦ 

داخل 
 المجموعات 

٤١٫٦١٦ ٢١٢ ٨٨٢٢٫٥٧٦ 

 الرغبة في تطوير
 والمنتجات األفكار

والمشروعات ضمن 
الحاضنات و أودية 

 ١٣٫٢٤٢ ٢١٤ ٩٩٢٤٫٧٧٢ المجموع التقنية 

٠٫٠١ ١٣٫٢٤٢ 

 فــي فــي الرغبــة )  ٠٫٠١(وجــود فــرق دال إحــصائيا عنــد مــستوى   ) ٩(يتبــين مــن الجــدول  

 و أوديـة التقنيـة    ،  لاألعمـا  حاضـنات  بـرامج  والمـشروعات ضـمن    والمنتجـات  األفكـار  تطوير

 ).األعمال  والمخترعين ورواد المبتكرين( أفراد عينة البحث  الجامعية تعزى إلى اختالف

 والمخترعين بين المبتكرين Scheffeالمقارنات البعدية بطريقة شيفيه ) ١٠(جدول 

 والمشروعات والمنتجات األفكار تطوير في على درجات استبيان الرغبة األعمال ورواد

  عيةالجام التقنية أودية و، األعمال حاضنات برامج ضمن
االنحراف المتوسطات  العدد المجموعات  المتغير  فروق المتوسطات وداللتها

 المخترعين المبتكرين المعياري
 ١٫٨٤٤ - ٦٫٤٨ ٣٠٫٤٦ ٦٧  المبتكرين
 - - ٤٫٧٢ ٣٢٫٣٠ ٤٢  المخترعين

الرغبة في 
 األفكار تطوير

 والمنتجات
 والمشروعات

 @٥٫٤٧ @٣٫٦٣ ٦٫٩٩ ٢٦٫٨٣ ١٠٦ األعمال رواد

عـــدم وجـــود فـــرق دال إحـــصائيا  بـــين متوســـطي درجـــات       ) ١٠ (الجـــدول مـــن يتـــضح

 والمنتجــات األفكــار تطــوير فــي الرغبــة اســتبيان درجــات المبتكــرين والمختــرعين علــى  

الجامعية؛باإلضـافة إلـى وجـود       التقنية أودية و،  األعمال حاضنات برامج ضمن والمشروعات
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 بــين متوســطي درجــات المبتكــرين ورواد األعمــال   )٠٫٠١(فــرق دال إحــصائيا  عنــد مــستوى  

و وجـود فـرق     ،  والمـشروعات  والمنتجـات  األفكـار  تطـوير  فـي  الرغبـة  استبيان درجات على

 بـين متوسـطي درجـات المختـرعين ورواد األعمـال  علــى     ) ٠٫٠١(دال إحـصائيا  عنـد مـستوى    

ــات ــتبيان درجـ ــة اسـ ــي الرغبـ ــوير فـ ــار تطـ ــات األفكـ ــمن والمـــشروعات والمنتجـ ــرامج ضـ  بـ

 .لصالح المخترعين الجامعية التقنية و أودية، األعمال حاضنات

تعد منطقية خاصة في ظـل      )١٠( ويرى الباحث أن النتائج البحثية الموضحة في الجدول         

استحضار الطبيعة المعرفية المميزة للمبتكرين والمخترعين مقارنة برواد األعمال؛ فمـن           

 والمنتجـات  األفكـار  تطـوير  فـي  ل بأن زيـادة الرغبـة     الناحية المعرفية والنفسية يمكن القو    

تعزى إلى ) قد( لدى  المبتكرين والمخترعين     التقنية أودية و الحاضنات ضمن والمشروعات

الطبيعـــــة المعرفيـــــة المكونـــــة لعمليتـــــي االبتكـــــار واالختـــــراع المتمثلـــــة فـــــي مكونـــــات   

، Elaborationوالتفاصيل  ،  Flexibilityوالمرونة،  Originalityواألصالة،  Fluencyالطالقة

والتي جميعها تتطلب توافر مناخات معرفية و خبراتية تشكل بالنـسبة لهـم بعـدا إثرائيـا                 

يساعدهم على تحفيز طاقاته االبتكارية االختراعية تسهم في رفع كفاءتهم المعرفيـة        

رائية وهو ما يمكن تلمسه في الطبيعية البنائية و اإلج       ،  وتوفر لهم الدعم المادي والمعنوي    

كمـا أن طبيعـة     .التقنيـة الـسعودية    أوديـة   األعمـال و    ألهداف وعمليات منظومات حاضنات   

، السمات النفسية لدى  المبتكرين والمخترعين بما تشتمل على  تعاظم الـوعي باالبتكـار             

، والحـساسية الزائـدة للمـشكالت     ،  والشعور العـالي بالمـسئولية  الشخـصية واالجتماعيـة         

والرغبـــة فـــي توســـيع شـــبكة التفـــاعالت ،  االنفتـــاح علـــى الخبـــراتوالرغبـــة الجامحـــة فـــي

االجتماعيــة بمــا يعــزز مــن جــودة العمــل االبتكــاري و االختراعــي جميعهــا تفــرض وتعــزز       

، سلوكيات واستراتيجيات طلـب المـساعدة  لـدى المبتكـرأو المختـرع بـأي وسـيلة كانـت                  

مواجهـة العوائـق    ومن أي جهة سـواء أكانـت حكوميـة أم غيـر حكوميـة تـساعده علـى                   

على نحو يضمن تحقيق أهدافه؛ في حين أن الطبيعـة المعرفيـة لـرواد األعمـال قـد ال يظهـر                    



 

 
٢١٤

 عن األعمال ورواد والمخترعين المبتكرين رغبة لضعف المميزة والمعرفية النفسية الخصائص
 التقنية أودية و األعمال حاضنات ضمن والريادية االختراعية و االبتكارية أفكارهم تطوير

مروان بن علي  الحربي. د

فكمـا هـو معـروف أن    ، أم النفسية، فيها ذلك التعقيد سواء على مستوى األبنية المعرفية    

أو االقتـصادي   ،  أو االجتمـاعي  ،  طبيعة األعمـال الرياديـة سـواء فـي مجـال العمـل المؤسـسي              

 قيمـة  ذات أنـشطة  بدرجة أساسية على تقديم الخدمات األصـيلة القائمـة علـى توليـد         تعني  

 البطالـة  مؤشـرات  لتخفيف االقتصادية التنمية تحقيق في بما تسهم  واجتماعية اقتصادية

ويـرى الباحـث أن     .  النتائج مضمونة غير المخاطرة من مرتفعة وفق مستويات  الشباب بين

 (٢٠١٣) Tang;Baskaran;Pancholi & Luإلـى مـا ذكـره    هذا االختالف قد يمكن اعزاؤه 

  أنهـا تـستهدف المـشروعات       ناحيـة  بأن أوديـة التقنيـة تختلـف عـن حاضـنات األعمـال مـن              

الجامعيـــة  الحكوميـــة أو المختبـــرات والجهـــات الـــشركات مـــن كـــل تـــضم التـــي الكبيـــرة

 األعمــال فــي المــساعدة الكبــرى مــع العلــم بأنــه ال تعنــى بالدرجــة األولــى بتقــديم خــدمات     

ــة التـــي ــوهر هـــي التجاريـ ــرامج جـ ــنات بـ ــال حاضـ ــتدالل علـــى أن    .األعمـ ــه يمكـــن االسـ  وعليـ

مجمــــوعتي  المبتكــــرين والمختــــرعين ككيانــــات وخــــصائص معرفيــــة تعكــــس مقــــدار  

 الجامعيــة التقنيــة أوديــة و، األعمــال رغبــتهم وحــاجتهم إلــى مؤســسات وبــرامج حاضــنات

فهـذا المكـون   ، الرياديـة  والمـشروعات  ة و االختراعية والمنتجات االبتكاري  األفكار لتطوير

الـــشعوري كفيـــل بـــأن  يعكـــس احـــد متطلبـــات الرعايـــة والعنايـــة  بـــشريحة المبتكـــرين   

ــة  قــادرة  علــى صــياغة الحلــول لعــالج           ــرعين فــي ضــوء اعتبــارهم كفــاءات معرفي والمخت

 .مختلف مشكالت المجتمع ؛لتحقيق سبل الرفاهية والراحة

 بعـض   القول بأن النتائج السابقة تتفق مع ما أشـارت إليـه نتـائج              وبشكل عام يمكن  

 ؛ ٢٠١١، Sullivan&Marvel؛٢٠١٠، Almubaraki&Busler (الدراســات الــسابقة  كدراســة

Wang&Gu ،؛٢٠١٢ Rae; Martin; Antcliff & Hannon ،؛٢٠١٢ Mahajan ،؛ ٢٠١٣ 

Galloway;  Marks &Chillas ،تطــوير فــي  والتــي أشــارت إلــى أن مــستوى الرغبــة)٢٠١٤ 

قـــد تختلـــف نتيجـــة  التقنيـــة أوديـــة و الحاضـــنات ضـــمن والمـــشروعات والمنتجـــات األفكـــار
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الخـــتالف الخـــصائص والـــسمات النفـــسية والمعرفيـــة لألفـــراد الموســـومين باالبتكـــار أو       

 .ألعمالاالختراع أو ريادة ا

والمختـرعين   هل تختلف رغبة المبتكـرين :  الحالي علىبحث من الثانينص السؤال ال  

ــوير    ورواد ــي تطـ ــسعوديين فـ ــال  الـ ــة     األعمـ ــاتهم االختراعيـ ــة ومنتجـ ــارهم االبتكاريـ أفكـ

االقتــصاد الــسعودي  ومــشروعاتهم الرياديــة بــاختالف المجــاالت الرئيــسة الداعمــة لتحــول 

ــو ــصاد نحـــ ــ(المعرفـــــي االقتـــ ــصغر  ، تر وكيماويـــــاالبتـــ ــة متناهيـــــة الـــ المعلومـــــات ، التقنيـــ

ــات ــاث، واإللكترونيــ ــة األبحــ ــة الطبيــ ــية ، المتقدمــ ــوم األساســ ــسانية  ، العلــ ــدمات اإلنــ الخــ

-One ولإلجابــة علــى هــذا الــسؤال تــم اســتخدام تحليــل التبــاين األحــادي     .؟)واالجتماعيــة

Way ANOVA 

 الداعمة الرئيسة المجاالتفاوتي تحليل التباين لمعرفة داللة الفروق بين مت) ١١(جدول 

 تطوير في الرغبة المعرفي على درجات استبيان االقتصاد نحو السعودي االقتصاد لتحول

 الجامعية التقنية أودية و، األعمال حاضنات برامج ضمن والمشروعات والمنتجات األفكار

 مصدر التباين المتغيرات
مجموع 
 المربعات

 ح٠د
متوسط 
مجموع  
 المربعات

 لداللةا ف

بين 
 المجموعات 

٣٤٧٫٨٥٠ ٥ ١٧٣٩٫٢٥٢ 

داخل 
 المجموعات 

٣٩٫١٦٥ ٢٠٩ ٨١٨٥٫٥٢٠ 

 الرغبة في تطوير
 والمنتجات األفكار

 والمشروعات

  ٢١٤ ٩٩٢٤٫٧٧٢ المجموع 

٠٫٠١ ٨٫٨٨٢ 

 فــي فــي الرغبــة )  ٠٫٠١(وجــود فــرق دال إحــصائيا عنــد مــستوى   ) ١١(يتبــين مــن الجــدول  

 و أوديـة التقنيـة    ،  لاألعمـا  حاضـنات  بـرامج  والمـشروعات ضـمن    منتجـات وال األفكـار  تطوير

 نحــو الــسعودي االقتــصاد لتحــول الداعمــة الرئيــسة الجامعيــة تعــزى إلــى اخــتالف المجــاالت

 .المعرفي االقتصاد



 

 
٢١٦

 عن األعمال ورواد والمخترعين المبتكرين رغبة لضعف المميزة والمعرفية النفسية الخصائص
 التقنية أودية و األعمال حاضنات ضمن والريادية االختراعية و االبتكارية أفكارهم تطوير

مروان بن علي  الحربي. د

 الرئيسة المجاالتمتفاوتي ل Scheffeالمقارنات البعدية بطريقة شيفيه ) ١٢(جدول 

 الرغبة المعرفي على درجات استبيان االقتصاد نحو عوديالس االقتصاد لتحول الداعمة

 أودية و، األعمال حاضنات برامج ضمن والمشروعات والمنتجات األفكار تطوير في

 الجامعية التقنية
االنحراف المتوسطات  العدد المجموعات  فروق المتوسطات وداللتها

 البتر المعياري
 وكيماويات

 متناهية التقنية
 الصغر

 @٤٫٧٧ @٤٫٢٨ ٧٫٣٤ ٢٧٫٣٨ ٥٣ األساسية علومال
 اإلنسانية الخدمات

 واالجتماعية
٩٫٠٨٢ @٨٫٥٨ ٤٫٤٠ ٢٣٫٠٧ ٤٤@ 

 و المعلومات
اإللكترونيات 
 واالتصاالت

٤٫٨٤ @٤٫٣٥ ٧٫٠٣ ٢٧٫٣٠ ٤١@ 

 الطبية األبحاث
 المتقدمة

٦٫٢٨ @٥٫٧٨ ٦٫٥٠ ٢٥٫٨٧ ١٧@ 

 -  - ٦٫١٩ ٣١٫٦٦ ٣٦ وكيماويات  البتر
 - - ٤٫٧٠ ٣٢٫١٥ ٢٤ الصغر متناهية ةالتقني

 : اآلتي) ١٢ (الجدول من يتضح

عدم وجود فروقات بينيـة دال إحـصائيا  بـين متوسـطات درجـات األفـراد  المنتمـين                     )١(

المعرفـي المتمثلـة فـي       االقتصاد االقتصاد السعودي نحو   للمجاالت الرئيسة الداعمة لتحول   

ــا، مجــــاالت المعلومــــات واإللكترونيــــات  ــة الطبيــــة ثاألبحــ ــية، المتقدمــ ، العلــــوم األساســ

ــدمات اإلنـــسانية واالجتماعيـــة علـــى    ــتبيان درجـــات الخـ  األفكـــار تطـــوير فـــي الرغبـــة اسـ

 .الجامعية التقنية أودية و، األعمال حاضنات برامج ضمن والمشروعات والمنتجات

بـــين متوســـطي درجـــات األفـــراد    ) ٠٫٠١(وجـــود فـــرق دال إحـــصائيا  عنـــد مـــستوى     )٢(

الـــصغر و البتروكمياويـــات وبقيـــة المنتمـــين للمجـــاالت  متناهيـــة  لمجـــالي التقنيـــةالمنتمـــين

ــول  ــة لتحـ ــو  الداعمـ ــصاد الـــسعودي نحـ ــصاد االقتـ ــات    االقتـ ــة فـــي المعلومـ ــي المتمثلـ المعرفـ
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ــات ــاث، واإللكترونيــ ــة األبحــ ــة الطبيــ ــية ، المتقدمــ ــوم األساســ ــسانية  ، العلــ ــدمات اإلنــ الخــ

 والمـشروعات  والمنتجـات  األفكـار  تطـوير  فـي  الرغبـة  اسـتبيان  درجـات  واالجتماعية علـى  

 متناهيــة الجامعيــة لــصالح لمجــالي التقنيــة  التقنيــة أوديــة و، األعمــال حاضــنات بــرامج ضــمن

 . الصغر و البتروكمياويات

التـي تعكـس وجـود فـرق     ) ١٢(  ويرى الباحث أن النتائج البحثية الموضـحة فـي الجـدول            

 حاضـنات  برامج ضمن والمشروعات والمنتجات راألفكا تطوير في الرغبة دال إحصائيا في  

 لتحــول الداعمــة الرئيــسة المجــاالت اخــتالف إلــى تعــزى الجامعيــة التقنيــة أوديــة و، األعمــال

المعرفـــي لــصالح مجمـــوعتي األفـــراد المنتمـــين لمجـــال   االقتـــصاد نحـــو الـــسعودي االقتــصاد 

ــة ــا  متناهيـــة التقنيـ ــائج منطقيـــة تالـــصغر ومجـــال البتـــر وكيماويـ  خاصـــة فـــي ظـــل   تعـــد نتـ

مظــاهر  رصــد الــذي تنــاول ) ٢٠١٤(استحــضار تقريــر وزارة االقتــصاد والتخطــيط الــسعودية     

ــول ــة مجتمـــع إلـــى التحـ ــرات قيـــاس خـــالل مـــن المعرفـ ــة العلـــوم مؤشـ ــار والتقنيـ  واالبتكـ

 للتقنيــات الــوطني المركــز  إذ تبــين أن،فــي المملكــة العربيــة الــسعودية  رئيــسة لقطاعــات

 لتقنيـة   ومعهـد الملـك  عبـد اهللا       ،  والتقنيـة،  للعلـوم  العزيز عبد الملك بمدينة الصغر متناهية

النانو يعتبران من أنـشط الجهـات الحكوميـة التـي تـدعم المبتكـرين والمختـرعين  وتـوفر              

 المتناهيـة  لهم برامج اثرائية وخـدمات فنيـة عاليـة المـستوى فـي مجـاالت بحـوث التقنيـات                  

 ومعالجـة ،  الطاقـة  مجـاالت  فـي  سواء  التطويريـة أم التطبيقيـة       Nanotechnology الصغر

ــاه ــانو مــواد خــصائص ودراســة ،وتــصنيع المي ــنفط     .الن ــر إلــى أن صــناعة ال كمــا يــشير التقري

الفقـري   تحظى بأهمية بالغة في المملكة العربية السعودية ؛ألنها تعتبر العمـود           ومشتقاته

 الـسعودية  العربية المملكة لدى المؤكدة النفطية السعودي بفضل االحتياطيات   دلالقتصا

كما أشـار التقريـر إلـى أن جامعـة الملـك فهـد للبتـرول والمعـادن                  ،  ،برميل مليار )٢٦٦( بنحو

 طلبــات تقــديم إســتراتيجية حــسب الــسعودية األكاديميــة المؤســسات تــصدرت ترتيــب 

باإلضافة إلى شركة ارامكو    ،  )%٤٤(العالمية وذلك بنسبة   الجهات ألهم براءات االختراع 
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 م؛ فـي حـين حققـت  الـشركة    ٢٠١٣-٢٠٠٨مبراءة اختراع مـن عـا   ) ١٩٤(التي حصلت على    

م؛أمـا  ٢٠١٣-٢٠٠٨بـراءة اختـراع مـن عـام       ) ٩٧) (سـابك (األساسـية    للـصناعات  السعودية

بـراءات اختـراع فـي ذات الفتـرة     ) ٩(الشركة الوطنية لثاني أكسيد التيتانيوم حصلت على    

 .الزمنية المذكورة آنفا

تتـضمن فـي    ) ربما(ق عرضها   وعليه يرى الباحث أن تلك المؤشرات والمعطيات الساب       

 االقتـصاد الـسعودي نحـو      طياتها إشارات للتوجهات الحكومية فـي دعـم مـسارات تحـول           

 ؛إذ قـد  تالمعرفي  المبني على االبتكار فـي  مجـال صـناعة الـنفط و البتـر وكيماويـا          االقتصاد

اخ يتضمن هذا التوجه  الحكومي المتمثـل فـي زيـادة مـستوى الـدعم واإلنفـاق إلـى إيجـاد منـ              

من التضمينات النفـسية والمعرفيـة  المـشجعة والمحفـزة لألفـراد العـاملين مجـال صـناعة              

  بوجــود كيانــات حكوميــة  قويــة تقــف إلــى جــوارهم فــي تطــوير  تالــنفط و البتــر وكيماويــا

يفـسر الفـرق بـين متوسـطي درجــات     ) قـد (وهـو مـا   ، ومـشروعاتهم  ومنتجـاتهم  أفكـارهم 

 مقارنــة بــالمنتمين  تالبتــر وكيماويــا ، الــصغر متناهيــة األفــراد المنتمــين لمجــالي التقنيــات   

المعرفـي والمتمثلـة فـي       االقتصاد االقتصاد السعودي نحو   للمجاالت األخرى الداعمة لتحول   

، والعلـــوم األساســـية، المتقدمـــة الطبيـــة واألبحـــاث، المعلومـــات واإللكترونيـــات:مجـــاالت 

 األفكـار  تطـوير  فـي  الرغبـة  بياناسـت  درجـات  والخدمات اإلنسانية واالجتماعية وذلك على    

 .الجامعية التقنية أودية و، األعمال حاضنات برامج ضمن والمشروعات والمنتجات

المعلومـات  :هذا ويرى الباحث أن انتفاء الفروق البينية بـين األفـراد المنتمـين لمجـاالت      

انية والخـــدمات اإلنـــس، والعلـــوم األساســـية، المتقدمـــة الطبيـــة واألبحـــاث، واإللكترونيـــات

 والمـشروعات  والمنتجـات  األفكـار  تطـوير  فـي  الرغبـة  اسـتبيان  درجـات  واالجتماعية علـى  

الجامعيــة قــد يعــزى إلــى وجــود مــدركات     التقنيــة أوديــة و، األعمــال حاضــنات بــرامج ضــمن

ســلبية لــديهم حيــال الــدور الحكــومي أو دور القطــاع الخــاص أو دور الجامعــات الــسعودية    

، واإلنفـــاق علـــى األنـــشطة البحثيـــة االبتكـــار تـــشجيع ةالمتمثـــل فـــي عـــدم وضـــوح سياســـ
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 بحثية ومعاهد  باحثين نحو الحكومية واالستثمارات الدعم فشعور أولئك األفراد بتوجه   

 األفكـار  تطـوير  لشريحة أو قطاع معين من شـأنه أن يوجـد تـردد حيـال الرغبـة فـي                  حاضنة

ويـرى الباحـث أيـضا أن       . جامعيةال التقنية أودية و،  األعمال حاضنات برامج ضمن والمنتجات

 أوديــة األعمــال و حاضــنات غيــاب بــرامج التوعيــة اإلعالميــة  والتعريفيــة بمجموعــة بــرامج   

 باإلضــافة إلــى حداثــة الخبــرة ســواء علــى مــستوى اإلدارة والــدعم لتلــك الحاضــنات ، التقنيــة

 لــدى قــد يكونــا عــاملين مهمــين فــي تــشكيل هــذا االنكفــاء علــى الــذات   األوديــة األعمــال و

، المعلومـات واإللكترونيـات  : المبتكرين والمخترعين ورواد األعمال العاملين فـي مجـاالت     

ونظرا لعدم تـوفر  .والخدمات اإلنسانية واالجتماعية،  والعلوم األساسية ،  الطبية واألبحاث

 تــدعم  تلــك النتــائج ؛يوصــي الباحــث -علــى حــد اطــالع الباحــث-دراســات وبحــوث ســابقة

النقطة مجددا ؛ بهدف الوصول لمنطلقات نظريـة مناسـبة يمكـن مـن             بضرورة دراسة هذه    

 .خاللها تفسير تلك النتائج البحثية

والمخترعين  هل تختلف رغبة المبتكرين  :  الحالي على  بحث من ال  ثالثنص السؤال ال  

ــوير    ورواد ــي تطـ ــسعوديين فـ ــال الـ ــة     األعمـ ــاتهم االختراعيـ ــة و منتجـ ــارهم االبتكاريـ أفكـ

بإنتــاج  المــرتبط المعرفــي العــبء: ة بــاختالف مــستويات كــل مــن   ومــشروعاتهم الرياديــ 

الــوعي و ، المــستقبلية األهــدافو كفاءة، مهــارات مــا وراء المعرفــة و، االبتكاريــة األفكــار

 األعمــال وأوديــة  واالتجــاه نحــو حاضــنات  ، والــصالبة النفــسية ، بحقــوق الملكيــة الفكريــة  

-One  اسـتخدام تحليـل التبـاين األحـادي        ولإلجابة على هذا الـسؤال تـم      .الجامعية؟ التقنية

Way ANOV 
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 مستويات المتغيرات المستقلة على تحليل التباين لمعرفة داللة الفروق بين) ١٣(جدول 

 . المتغير التابع
مجموع  مصدر التباين المتغيرات 

 المربعات 
متوسط  ح٠د

مجموع  
 المربعات

 الداللة ف

بين 
 المجموعات 

٣٦٢٫٠٢٤ ٢ ٧٢٤٫٠٤٩ 

داخل 
 المجموعات 

٤٣٫٤٠٠ ٢١٢ ٩٢٠٠٫٧٢٣ 

 مستوى العبء
 المرتبط المعرفي
فكار بإنتاج األ

والمنتجات 
  ٢١٤ ٩٩٢٤٫٧٧٢ المجموع  والمشروعات

٠٫٠١ ٨٫٣٤٢ 

بين 
 المجموعات 

١٩٢٫١١٣ ٢ ٣٨٤٫٢٢٦ 

داخل 
 المجموعات 

٤٢٫٧٨٨ ٢١٢ ٩٠٧١٫١٠٤ 

مستوى مهارات ما 
 وراء المعرفة

  ٢١٤ ٩٤٥٥٫٣٣٠ جموعالم

٠٫٠١ ٤٫٤٩٠ 

بين 
 المجموعات 

٥٩٠٫٤٠٣ ٢ ١١٨٠٫٨٠٦ 

داخل 
 المجموعات 

٤١٫٤٣٦ ٢١٢ ٨٧٤٢٫٨٩٥ 

مستوى كفاءة  
 األهداف المستقبلية

  ٢١٤ ٩٩٢٣٫٧٠١ المجموع

٠٫٠١ ١٤٫٢٤٩ 

بين 
 المجموعات 

٢١٠٫٩٢٦ ٢ ٤٢١٫٨٥٢ 

داخل 
 موعات المج

٤٤٫٨٢٥ ٢١٢ ٩٥٠٢٫٩٢٠ 

 الوعي مستوى
 الملكية بحقوق

 الفكرية

  ٢١٤ ٩٩٢٤٫٧٧٢ المجموع

٠٫٠١ ٤٫٧٠٦ 

بين 
 المجموعات 

٧٧٢٫٢٨١ ٢ ١٥٤٤٫٥٦١ 

داخل 
 المجموعات 

٣٩٫٥٢٩ ٢١٢ ٨٣٨٠٫٢١١ 

مستوى الصالبة 
 النفسية

  ٢١٤ ٩٩٢٤٫٧٧٢ المجموع

٠٫٠١ ١٩٫٥٣٧ 

بين 
 موعات المج

٤٨٩٫٥٤٠ ٢ ٩٧٩٫٠٧٩ 

داخل 
 المجموعات 

٤٢٫١٩٧ ٢١٢ ٨٩٤٥٫٦٩٣ 

 نحو مستوى االتجاه
 األعمال حاضنات
 التقنية وأودية

 الجامعية
  ٢١٤ ٩٩٢٤٫٧٧٢ المجموع

٠٫٠١ ١١٫٦٠١ 
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 فــي فــي الرغبــة)  ٠٫٠١(وجــود فــرق دال إحــصائيا عنــد مــستوى  ) ١٣(يتبــين مــن الجــدول  

 و أوديـة التقنيـة    ،  لاألعمـا  حاضـنات  بـرامج  والمـشروعات ضـمن    والمنتجـات  األفكـار  تطوير

 بإنتــاج األفكــار المــرتبط المعرفــي العــبء: جامعيــة تعــزى الخــتالف مــستويات كــل مــن   ال

و الــوعي بحقــوق ، المــستقبلية و كفــاءة األهــداف، ومهــارات مــا وراء المعرفــة ، االبتكاريــة

 التقنيـــة األعمـــال وأوديـــة واالتجـــاه نحـــو حاضـــنات، والـــصالبة النفـــسية، الملكيـــة الفكريـــة

 .الجامعية

مستويات متفاوتي بين  Scheffeنات البعدية بطريقة شيفيه المقار) ١٤(جدول 

 األفكار تطوير في الرغبة المتغيرات المستقلة محل الدراسةعلى درجات استبيان

 الجامعية التقنية أودية و، األعمال حاضنات برامج ضمن والمشروعات والمنتجات
 المتوسطات وداللتهافروق 

ت
المتغيرا

 

 المتوسطات العدد المجموعات
االنحراف 
 المرتفع المتوسط المعياري

المستوى 
 المنخفض 

٣٫٩٢ @٣٫٥١ ٦٫١٥ ٣٠٫٧٣ ٣٨@ 

المستوى 
 المتوسط 

٠٫٤١ - ٦٫٧٣ ٢٧٫٢٢ ٦٢ 

بء المعرفي
الع

 

المستوى 
 المرتفع 

٧٫٥٦ ٢٦٫٨١ ١١٥ - - 

المستوى 
 المنخفض 

٠٫٨٣ ٢٫٣٤ ٦٫٣٩ ٢٩٫٥١ ٢٩ 

المستوى 
 وسط المت

٣٫١٨ - ٧٫٣٦ ٢٧٫١٦ ٥٣@ 

ت ما وراء المعرفة
مهارا

 

المستوى 
 المرتفع 

٦٫٢١ ٣٠٫٣٥ ١٣٣ - - 

المستوى 
 المنخفض 

ف  @٥٫٠٥ ٠٫٦٧ ٧٫٤٦ ٢٦٫٣٤ ٤٧
كفاءة األهدا
ستقبلية

الم
 

المستوى 
 المتوسط 

٤٫٣٧ - ٦٫٦٧ ٢٧٫٠١ ٦١@ 
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 المتوسطات وداللتهافروق 
ت
المتغيرا

 
 المتوسطات العدد المجموعات

االنحراف 
 المرتفع المتوسط المعياري

المستوى 
 المرتفع 

٥٫٧٧ ٣١٫٣٩ ١٠٧ - - 

المستوى 
  المنخفض

٤٫٦١ ٠٫٩٥٣ ٧٫٠٩ ٢٨٫٠٠ ٨٢@ 

المستوى 
 المتوسط 

٣٫٦٦ - ٦٫٨٥ ٢٨٫٥٩ ١٠٦@ 

الوعي بحقوق الملكية الفكرية
 

المستوى 
 المرتفع 

٤٫٢٦ ٣٢٫٦١ ٢٧ - - 

المستوى 
 المنخفض 

٥٫٣٠ ٠٫٢٠٣ ٧٫١٣ ٢٦٫٨٢ ٥٧@ 

المستوى 
 المتوسط 

٥٫٥٠ - ٦٫٦٣ ٢٦٫٦٢ ٦٦@ 

الصالبة
سية 

 النف
 

المستوى 
 المرتفع 

٥٫٤١ ٣٢٫١٣ ٩٢ - - 

المستوى 
 المنخفض 

٤٫٧٩ ٢٫١٧ ٦٫٩٨ ٢٧٫٠٠ ١٠٢@ 

المستوى 
 المتوسط 

٢٫٦١ - ٧٫٠٨ ٢٩٫١٧ ٤٠ 

االتجاه
ن 

 حو
ت
حاضنا

 
األعمال

 

المستوى 
 المرتفع 

٥٫٣٤ ٣١٫٧٩ ٧٣ - - 

 :اآلتي) ١٤ (الجدول من يتضح

بإنتــاج  المــرتبط المعرفــي بالنــسبة التجــاه الفــروق بــين متفــاوتي مــستوى العــبء      ) أ(

 :ةاالبتكاري األفكار

بـين متوسـطات درجـات مجموعـات     )  ٠٫٠١(وجود فرق دال إحـصائيا عنـد مـستوى          ) ١ (

 الرغبــة اسـتبيان  درجــات مـستوى العــبء المعرفـي المــنخفض والمتوسـط والمرتفــع علـى    
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 أوديـــة و، األعمـــال حاضـــنات بـــرامج والمـــشروعات ضـــمن والمنتجـــات األفكـــار تطـــوير فـــي

 ١رفي المنخفضالجامعية لصالح مجموعة العبء المع التقنية

عدم وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجـات  مجمـوعتي مـستوى العـبء                ) ٢ (

 تطــوير فــي الرغبــة اســتبيان درجــات والعــبء المعرفــي المرتفــع علــى، المعرفــي المتوســط

 التقنيــــة أوديــــة و، األعمــــال حاضــــنات بــــرامج ضــــمن والمــــشروعات والمنتجــــات األفكــــار

 .الجامعية

 فـي  الـسعوديين  األعمـال  ورواد والمخترعين المبتكرين  رغبة يرى الباحث أن اختالف   

بــاختالف  الرياديــة ومــشروعاتهم االختراعيــة منتجــاتهم و االبتكاريــة أفكــارهم تطــوير

االبتكاريـة تعـد نتـائج منطقيـة خاصـة فـي             األفكـار  بإنتـاج  المرتبط مستوى العبء المعرفي  

ح تـأثيرات التـصميم البيئـي علـى     ظل استحضار منطلقات نظرية العبء المعرفي التي  توض     

وعلــى نحــو أدق يــرى الباحــث أنــه مــن الناحيــة المعرفيــة   . مجمــل عمليــات اإلنتــاج المعرفــي 

ــة    ــأن اخــتالف الرغب  ضــمن والمــشروعات والمنتجــات األفكــار تطــوير فــي يمكــن القــول ب

ــدى  المبتكــرين والمختــرعين    التقنيــة أوديــة و الحاضــنات تعــزى إلــى تفــاوت نــسب    ) قــد( ل

 أثنــاء األعمــال ورواد والمختــرعين المبتكــرينالجهــد المعرفــي الــذي يــستهلكه  كات مــدر

التي تعتبر بدورها المكون األكثـر أهميـة   - معالجة وتجهيز المدخالت في الذاكرة العاملة      

،  والمتمثلــة فــي اإلعــداد ة مراحــل العمليــة االبتكاريــ خــالل -فــي األنــشطة المعرفيــة العليــا 

 .ثم مرحلة التحقق، و اإلشراق، واالحتضان

وعليه يمكن القول بأن الشعور بزيادة وتعقد عدد المدخالت المعرفيـة التـي  يتوجـب                

تعتبــر مــن العوامــل ) قــد(معالجتهــا وتجهيزهــا األعمــال أو رائــد، أو المختــرع، علــى المبتكــر

أفكـارهم االبتكاريـة و منتجـاتهم االختراعيـة          المعرفية التي تقلل من رغبتهم في تطـوير       

                                     
 معالجــة  المــستوى المــنخفض يــشير إلــى القــدرة الفــرد علــى تنظــيم  األحمــال والمــدركات المعرفيــة أثنــاء      ١

 .  العاملة الذاكرة في المدخالت وتجهيز



 

 
٢٢٤

 عن األعمال ورواد والمخترعين المبتكرين رغبة لضعف المميزة والمعرفية النفسية الخصائص
 التقنية أودية و األعمال حاضنات ضمن والريادية االختراعية و االبتكارية أفكارهم تطوير

مروان بن علي  الحربي. د

عاتهم الريادية ضمن برامج حاضنات األعمال و أودية التقنية الجامعية خصوصا أن     ومشرو

األعمـال بعـدم    أو رائـد ،  أو المخترع ،  تعاضدت تلك المدركات المعرفية مع شعور المبتكر      

أو علــى ، مالئمــة تــصميم البــرامج والخــدمات ســواء علــى مــستوى الــدعم المعرفــي االثرائــي 

أو ســوء التــصميمات  ، المتمثــل بالتــسهيالت العامــة  مــستوى خــدمات الــدعم اللوجــستي    

الفيزيقيـــة والهندســـية لحاضـــنات األعمـــال و أوديـــة التقنيـــة الجامعيـــة التـــي تعتبـــر عوامـــل  

 . وسيطة ومهمة لعمليات االبتكار واالختراع و ريادة األعمال

وعليه يـرى الباحـث أن وجـود فـرق دال إحـصائيا بـين متوسـطات درجـات  مجموعـات               

بء المعرفــي المــنخفض والمتوســط والمرتفــع لــصالح مجموعــة المــستوى       مــستوى العــ 

والمـشروعات تعـد     والمنتجـات  األفكار تطوير في الرغبة استبيان درجات المنخفض على 

  نتــائج منطقيــة ؛وذلــك علــى اعتبــار أن ارتفــاع مــستوى العــبء المعرفــي المــرتبط بــصعوبة   

جهـا عـن حـدوها الطبيعيـة والواقعيـة           صـياغتها أو إنتا    والمشروعات المـراد   تطوير األفكار 

األعمــال تجــاه العناصــر البنائيــة     أو رائــد، أو المختــرع، مــدركات المبتكــر  تــشير إلــى تعقــد  

بمـا يـضعف     الجامعيـة  التقنية أودية و األعمال والوظيفية المكونة أو المضمنة في حاضنات     

 .ن برامجهارغبته كقوة بشرية معرفية في تطوير أفكاره و منتجاته ومشروعاته ضم

، Sun & Yao;وبشكل عام يمكن القول بأن النتائج السابقة تتفق مع نتائج دراسـة 

٢٠١٢;Khalil; Mansour&Wilhite ،٢٠١٠)  ;Cavalcante&Ferreira ،٢٠١٣ 

Chandrasekera&So-Yeon ،التـــي أشـــارت إلـــى أن  العـــبء المعرفـــي  المـــنخفض ) ٢٠١٥

ــة    ــة و اإلبداعيـ ــارات االبتكاريـ ــدرات والمهـ ــي تفعيـــل القـ ــر مـــن أهـــم   ، يـــساعد فـ ــه يعتبـ وانـ

 االبتكاريـــة ،ويعتبـــر مـــن العوامـــل الفارقـــة بـــين مرتفعـــي ومنخفـــضي   ةمؤشـــرات الكفـــاء

لتـدخالت المعـززة    كما أن تقليل مستويات العـبء المعرفـي تعـد مـن ا            ،  التفكير االبتكاري 

 .لجودة التصميمات االبتكارية

 : المعرفة وراء ما بالنسبة التجاه الفروق بين متفاوتي مستوى مهارات) ب(
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بين متوسطات  )  ٠٫٠١( وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى        )١٤(يتضح من الجدول    ) ١(

 مـا  والمستوى  المتوسط والمرتفع مـن مهـارات       ،  درجات  مجموعات المستوى المنخفض    

 والمـشروعات  والمنتجـات  األفكـار  تطـوير  فـي  الرغبـة  اسـتبيان  درجات المعرفة على  وراء

الجامعيـــة لـــصالح مجمـــوعتي المـــستوى  التقنيـــة أوديـــة و، األعمـــال حاضـــنات بـــرامج ضـــمن

 . المتوسط والمرتفع مقارنة بالمستوى المنخفض

ــستو      )٢( ــوعتي المـ ــات  مجمـ ــطي درجـ ــين متوسـ ــصائيا بـ ــرق دال إحـ ــود فـ ــدم وجـ ى عـ

 الرغبـة  اسـتبيان  درجـات  المعرفة علـى   وراء ما والمستوى المرتفع من مهارات   ،  المتوسط

 أوديـــة و، األعمـــال حاضـــنات بـــرامج ضـــمن والمـــشروعات والمنتجـــات األفكـــار تطـــوير فـــي

 .الجامعية التقنية

 ورواد والمختــرعين المبتكــرين مــن الناحيــة المعرفيــة ؛يــرى الباحــث أن اخــتالف رغبــة

 الرياديـة  ومـشروعاتهم  االختراعيـة  منتجـاتهم  و االبتكاريـة  أفكـارهم  ويرتطـ  في األعمال

باختالف مستوى مهاراتهم الماوراء معرفية تعتبـر نتيجـة بحثيـة منطقيـة خاصـة فـي ظـل             

تهمـين علـى    ) قـد (عليـا  تحكـم  استحضار أن المهارات الما وراء معرفيـة تـشكل عمليـات          

 والتي من ضمنها Cognitive Executive Functionsالتنفيذية المعرفية مجمل الوظائف

اسـترجاع المعـارف     األنشطة المعرفية  االبتكارية و االختراعية ؛وذلك من خالل مهارات         

ــسابقة  ــرات الـ ــداف ، والخبـ ــد األهـ ــات  ، وتحديـ ــصنيف المعلومـ ــرز وتـ ــر  ، و فـ وخفـــض العناصـ

لمرتبطـة  بـين المتغيـرات ا   إيجـاد العالقـات   و، اقل عدد من العناصـر  إلى للمشكلة المكونة 

 المرونـة  و،  وتحقيق اكبر قـدر مـن الفهـم االبتكـاري لخطـوات حـل المـشكلة               ،  بالمشكلة

 والتقيــيم، تحديــدها مــسبقا تــم التــي األهــداف لتحقيــق االســتراتيجيات المتبعــة فــي تعــديل

الذاتي إلجراءات الوصول للحل ولمدى مناسبته وفعاليته التي تشكل في مجملها منظومة            

ــة مــن المــدركا   ــد      متكامل ــرع أو رائ ــة وإمــداد المبتكــر أو المخت ــة بتهيئ ت المــا روراء معرفي

المعرفيــــة والــــسلوكية والوجدانيــــة المتوافقــــة مــــع المهمــــة   ســــتراتيجيات الااألعمــــال ب



 

 
٢٢٦

 عن األعمال ورواد والمخترعين المبتكرين رغبة لضعف المميزة والمعرفية النفسية الخصائص
 التقنية أودية و األعمال حاضنات ضمن والريادية االختراعية و االبتكارية أفكارهم تطوير

مروان بن علي  الحربي. د

لمراقبة ومتابعة تنفيذ الخطـة  أم ، المنشودةتحقيق األهداف المعرفية غير العادية سواء ل   

 .أدائه ومالحظة أخطائه وتقويمهالتقييم  أم ، هدافاألالمعدة سلفاً لتحقيق 

وأما من الناحية النفسية فيرى الباحـث أن اخـتالل امـتالك مهـارات مـا وراء المعرفيـة                   

األعمـــال مــن شـــأنه أن يولــد  لـــديهم مــشاعر العجـــز      ورواد والمختــرعين  لــدى المبتكـــرين 

 القـدرة علـى     وتـدني ،  وتثبيط الدافعيـة  ،  والشعور بتدني الكفاءة الذاتية   ،  ،واالنغالق المعرفي 

 والتركيـــب المعرفـــي والتـــي مـــن شـــأنها أن تـــضعف فـــي نهايـــة المطـــاف رغبـــة         ، الفهـــم

ــرين ــال ورواد والمختـــرعين المبتكـ ــوير فـــي األعمـ ــارهم تطـ ــاتهم و االبتكاريـــة أفكـ  منتجـ

الريادية سواء بشكل فردي أم ضمن برامج حاضـنات األعمـال            ومشروعاتهم االختراعية

 . وأودية التقنية الجامعية

ليــه يــرى الباحــث أن وجــود فــرق دال إحــصائيا بــين متوســطات درجــات مجموعــات وع

المستوى المنخفض والمتوسط والمرتفع مـن مهـارات مـا وراء المعرفـة لـصالح مجموعـة                 

 األفكـار  تطـوير  في الرغبة استبيان درجات المستوى المتوسط أم المستوى المرتفع على   

لك على اعتبار أن ارتفاع مـستوى امـتالك      والمشروعات تعد نتائج منطقية ؛وذ     والمنتجات

األعمـال مـن شـأنها أن تزيـد      ورواد والمختـرعين  مهارات مـا وراء المعرفـة لـدى المبتكـرين     

التــي تــشكل جــسرا نحــو  ، مــن  كفــاءة العمليــات واالســتراتيجيات المعرفيــة والوجدانيــة  

مج حاضـنات   والمشروعات ضمن برا   والمنتجات األفكار تطوير في فاعلية وكفاءة الرغبة  

فــي حــين يعــزو الباحــث انتفــاء الفــروق بــين متوســطي   .  األعمــال وأوديــة التقنيــة الجامعيــة 

المعرفـة   وراء مـا  والمستوى المرتفع من مهـارات    ،  درجات مجموعتي المستوى المتوسط   

إلــى عوامــل نفــسية وســيطة أو فارقــة أخــرى ال يمكــن الجــزم بهــا ؛ألنهــا لــم تــدخل ضــمن     

الحالي مما يجعلها نقطة بحثية جديرة بالدراسة فـي إسـهامات           أهداف وإجراءات البحث    

 .بحثية الحقة
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-Al (  وبشكل عام يمكن القول بأن النتائج السابقة تتفق مع نتائج دراسة كل مـن             

khayat ،؛٢٠١٢ Lizarraga & Sanz ،٢٠١٣ Storma &  Hickmana ،؛ ٢٠١٤Hayniea ،et 

al ،؛ (٢٠١٣ Cho& Jung ،٢٠١٤;Abdivarmazan ،etal ،؛٢٠١٤  Hargrovea & 

Nietfeldb ،٢٠١٥.; Shoghi & Ghonsooly٢٠١٥ Ling & Venesaar ،التــي  ) ٢٠١٥

 وتـسهم فـي تعزيـز     ،  أشارت إلى أن مهارات ما وراء المعرفة ترتبط باإلمكانات االبتكاريـة          

ة كما تسهم في وضع تصور ما وراء معرفـي للعقليـة الرياديـ          ،  اإلبداعي التفكير على القدرة

 .وتحقيق األهداف المرجوة من المشروع الريادي، وتنظيم

 : المستقبلية بالنسبة التجاه الفروق بين متفاوتي مستوى كفاءة األهداف) ج(

بـين متوسـطات    )٠٫٠١(وجود فرق دال إحصائيا عند مـستوى        ) ١٤(يتضح من الجدول    ) ١(

 األهــداف و المتوســط والمرتفــع مــن كفــاءة   ، درجــات  مجموعــات المــستوى المــنخفض   

 والمــشروعات والمنتجــات األفكــار تطــوير فــي الرغبــة اســتبيان درجــات المــستقبلية علــى

الجامعيـــة لـــصالح مجمـــوعتي المـــستوى  التقنيـــة أوديـــة و، األعمـــال حاضـــنات بـــرامج ضـــمن

 .المتوسط و المرتفع مقارنة بالمستوى المنخفض

 المــستوى عــدم وجــود فــرق دال إحــصائيا بــين متوســطي درجــات بــين مجمــوعتي  ) ٢(

 اســتبيان درجــات المــستقبلية علــى األهــداف والمــستوى المرتفــع مــن كفــاءة ، المتوســط

 أودية و،  األعمال حاضنات برامج ضمن والمشروعات والمنتجات األفكار تطوير في الرغبة

 .الجامعية التقنية

 تطـــوير فـــي األعمـــال ورواد والمختـــرعين المبتكـــرين يـــرى الباحـــث أن اخـــتالف رغبـــة

بــاختالف مــستوى  الرياديــة ومــشروعاتهم االختراعيــة منتجــاتهم االبتكاريــة و أفكــارهم

نتيجـة بحثيـة منطقيـة؛ خاصـة فـي ظـل استحـضار          ) أيـضا (المـستقبلية تعـد    األهداف كفاءة

ــثالن فــــي    ــامتين تتمــ ــين هــ ــرين  ) أ(نقطتــ ــزة للمبتكــ ــوع الخــــصائص النفــــسية المميــ  مجمــ

والرغبــة بحــل ، والخيــال، والتحــدي، يةالــذين يتميــزون بالفــضول األعمــال ورواد والمختــرعين



 

 
٢٢٨

 عن األعمال ورواد والمخترعين المبتكرين رغبة لضعف المميزة والمعرفية النفسية الخصائص
 التقنية أودية و األعمال حاضنات ضمن والريادية االختراعية و االبتكارية أفكارهم تطوير

مروان بن علي  الحربي. د

إذ أنها  ،  المستقبلية الطبيعة الوظيفية لألهداف  ) ب.(والثقة بالنفس ،  واالنفتاح،  المشكالت

ذاتية لألفكار والسلوكيات الفردية التي تهدف إلشباع الحاجات النفسية  تعتبر محفزات

حــث أن هــذا االمتــزاج   وعليــه يــرى البا.أم إشــباع الحاجــات الثانويــة المكتــسبة ، األساســية

ــرين     ــة للمبتكـ ــة الوجدانيـ ــل األنظمـ ــدافعي داخـ ــرعين النفـــسي والـ ــال ورواد والمختـ  األعمـ

ــة       ــا تجــاه تفــاوت رغب ــورواد المبتكــرين يــشكل عــامال وجــدانيا محــددا وفارق  والمخترعين

 . الريادية ومشروعاتهم االختراعية منتجاتهم و االبتكارية أفكارهم تطوير في األعمال

لـدى المبتكــر أو   المـستقبلية   أكثـر دقـة ؛يـرى الباحـث بـأن كفـاءة األهـداف       وعلـى نحـو  

 األهــداف مجموعــة وصــياغة لتكــوين المختــرع أو رائــد األعمــال تعمــل بمثابــة إطــار دافعــي 

ــة النهائيــة المرجــو تحقيقهــا مــن تطــوير األفكــار     القريبــة واألهــداف  المرحليــة  و االبتكاري

ويــرى الباحــث أنــه مــن عــدم الموضــوعية      ، ياديــةالر والمــشروعات االختراعيــة المنتجــات

ــة    ــتالف رغبـ ــزو اخـ ــرين العلميـــة ومـــن اإلجحـــاف اإلنـــساني عـ ــرعين المبتكـ  ورواد والمختـ

 الرياديـة  ومـشروعاتهم  االختراعيـة  منتجاتهم و االبتكارية أفكارهم نحو تطوير  األعمال

ليـة المتمثلـة   نحو هيمنة نمط معين من األهداف المستقبلية سـواء أكانـت األهـداف الداخ            

أم األهــداف الخارجيــة المتمثلــة فــي إشــباع ، والــصلة، والكفايــة، و االنتمــاء، فــي االســتقاللية

ــراء، والـــسعي للمناصـــب، حاجـــات حـــب الـــشهرة  ــام النفـــسي لـــدى  ، والثـ خاصـــة وان النظـ

ــالي فــان كــال النمطــين         اإلنــسان يــسير وفــق متــصل ولــيس وفــق كيــانين مــستقلين ؛وبالت

 والتنظـــيم الـــذاتي نحـــو تطـــوير األفكـــار ، واإلصـــرار، فـــاءة المعرفيـــةيعتبـــران محفـــزان للك

 .الريادية والمشروعات االختراعية المنتجات و االبتكارية

يرى الباحـث أن وجـود فـرق دال إحـصائيا بـين متوسـطات درجـات                 ،  وفي ضوء ما تقدم   

 المــستقبلية مجموعــات المــستوى المــنخفض والمتوســط والمرتفــع مــن كفــاءة األهــداف

 الرغبـة  اسـتبيان  درجـات  لح مجموعة المستوى المتوسـط أم المـستوى المرتفـع علـى           لصا

والمــشروعات تعــد نتــائج منطقيــة؛وذلك فــي ضــوء اعتبــار    والمنتجــات األفكــار تطــوير فــي
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وإطــارا تفــسيريا مناســبا لفهــم ، كفــاءة األهــداف المــستقبلية اعــزاءات نفــسية ومعرفيــة

 االبتكاريــة أفكــارهم تطــوير األعمــال عــن  ورواد، والمختــرعين ضــعف رغبــة المبتكــرين  

 أوديــة و، األعمــال حاضــنات بــرامج ضــمن الرياديــة ومــشروعاتهم االختراعيــة ومنتجــاتهم

 . الجامعية في المملكة العربية السعودية التقنية

ــائج دراســـة كـــل        ــائج الـــسابقة تتفـــق مـــع نتـ ــأن النتـ ــول بـ ــام يمكـــن القـ  وبـــشكل عـ

 Jovanovica ; ؛٢٠١٣، Liua ،et al ؛٢٠١٢، Lichtenfeld ،e al ؛٢٠١٠، Zhang & Barto(من

& Matejevicb ،٢٠١٤ ; Lekes ،٢٠١٤  Hennessey ،؛٢٠١٥ Roskes ،التـي أشـارت   )٢٠١٥ 

، إلـى أن كفـاءة األهـداف المــستقبلية تعتبـر مـن العوامــل المعـززة للـسلوكيات االبتكاريــة       

المــشجعة  تمكـين النفـسي  كمـا أن األهـداف الدافعيـة طويلـة المـدى تعتبـر مـن وسـائل ال        

لمهـــارات التعـــاون االبتكـــاري بـــين العـــاملين فـــي مجـــال تطـــوير المبتكـــرات التكنولوجيـــة 

 .المختلفة

 :الفكرية الملكية بحقوق الوعي بالنسبة التجاه الفروق بين متفاوتي مستوى ) د(

بـين متوسـطات   )٠٫٠١(وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى ) ١٤(يتضح من الجدول   ) ١ (

 بحقـــوق و المتوســـط والمرتفـــع مـــن الـــوعي ، جـــات  مجموعـــات المـــستوى المـــنخفض در

 والمنتجــــات األفكــــار تطــــوير فــــي الرغبــــة اســــتبيان درجــــات الفكريــــة علــــى  الملكيــــة

الجامعيـة لـصالح مجمـوعتي       التقنيـة  أوديـة  و،  األعمـال  حاضنات برامج ضمن والمشروعات

 .ضالمستوى المتوسط و المرتفع مقارنة بالمستوى المنخف

عــدم وجــود فــرق دال إحــصائيا بــين متوســطي درجــات بــين مجمــوعتي المــستوى  ) ٢( 

 اسـتبيان  درجـات  الفكرية علـى   الملكية بحقوق والمستوى المرتفع من الوعي   ،  المتوسط

 أودية و،  األعمال حاضنات برامج ضمن والمشروعات والمنتجات األفكار تطوير في الرغبة

 .الجامعية التقنية



 

 
٢٣٠

 عن األعمال ورواد والمخترعين المبتكرين رغبة لضعف المميزة والمعرفية النفسية الخصائص
 التقنية أودية و األعمال حاضنات ضمن والريادية االختراعية و االبتكارية أفكارهم تطوير

مروان بن علي  الحربي. د

ــرعين المبتكــرين  اخــتالف رغبــة ويــرى الباحــث أن   تطــوير فــي األعمــال ورواد والمخت

بــاختالف مــستوى  الرياديــة ومــشروعاتهم االختراعيــة منتجــاتهم االبتكاريــةو أفكــارهم

نتيجـــة بحثيـــة منطقيـــة؛ خاصـــة فـــي ظـــل ) أيـــضا(الفكريـــة تعـــد الملكيـــة بحقـــوق وعـــيهم

ــدوافع ال ) أ:(استحــضار نقطتــين هــامتين تتمــثالن فــي    ــة  وراء  األهــداف وال شخــصية الكامن

 طبيعة القيم ) ب(. تحقيق األهداف المنشودة من األعمال االبتكارية االختراعية والريادية       

إذ يرى الباحث أنهما عـاملين هـامين        .لتلك األعمال  والقانونية الحاكمة  األخالقية والمبادئ

 ضمن والمشروعات والمنتجات األفكار تطوير في ومشتركين في تفسير اختالف الرغبة    

الجامعية؛فاألهـداف والـدوافع الشخـصية الكامنـة         التقنية أودية و،  األعمال حاضنات برامج

وراء تحقيــق األهــداف المنــشودة مــن األعمــال االبتكاريــة االختراعيــة والرياديــة كمكــون    

عـصف بـروح وثقافـة وتقاليـد ورسـالة          يميل إلى الجنوح  عبر ممارسة أسـاليب ت        ) قد(نفسي  

وهـو مـا يعتبـر مـن معوقـات      ، أو نشر أو إعادة استخدام المعرفة اإلنسانيةأخالقيات إنتاج    

 .االقتصاد المعرفي في عصر االنفجار المعلوماتي اإليفاء بمتطلبات

 وعلــى نحــو أدق يــرى الباحــث بــأن مــستوى اإلحاطــة  المعرفيــة المدركــة لمجموعــة        

  أو رائـد األعمـال التـي      والـصناعي للمبتكـر أو  المختـرع        الفكـري  اإلنتـاج  تحمـي  التـي  الحقوق

، Invention Patents االختـــــراع وبـــــراءات، Copyrightحقـــــوق المـــــؤلفين  : تـــــشمل

 للملكيـــــة العالميـــــة  وفقـــــا لمـــــا حددتـــــه المنظمـــــة   Trademarksالتجاريـــــة  والعالمـــــات

بتكــاري أو االختراعــي أو لعمــل االل  وقــانونيأخالقــيتعتبــر بمثابــة إطــار  ، )WIPO(الفكريــة

ــادي ــا ، الريـ ــيلة  تكمـ ــر نقطـــة انطـــالق و وسـ  آمنـــة لالتـــصال بـــين األهـــداف المـــستقبلية   عتبـ

المنشودة من األعمال االبتكارية االختراعية والريادية وبين الرغبة الوجدانيـة التـي تهـدف              

أو ، أو المنتجــات ، لــسد الثغــرات المعلوماتيــة بــين المكونــات البنائيــة والوظيفيــة لألفكــار       

، واختبارهــا ، سين صــياغة الفــروض لحــل مــشكالتها   عبــر تحــ ، تقــديم الخــدمات األصــيلة  

 . الخاصة بهاأوجه الضعفلمعالجة 
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وبالتالي يمكن اعتبار الـوعي الـذاتي بـاألطر والتـشريعات القانونيـة الدوليـة  المقـرة مـن          

لقــيم الفكريــة التــي حــددت معــايير وإجــراءات عــدم اخــتالل ا   للملكيــة العالميــة المنظمــة

نسانية لتلك األعمال غيـر العاديـة كإطـار ومعيـار قـانوني ينـضم               واالقتصادية واإل األخالقية  

الفكريـة   الملكيـة  بحقـوق  تلك الرغبة ؛وعليه يمكـن القـول بـأن انخفـاض مـستوى الـوعي              

 األنظمــةسهم فــي تقــويض لـدى المبتكــرين أو المختــرعين أو رواد األعمـال مــن شــأنه أن يـ   

مهنيـة لألعمـال االبتكاريـة أو االختراعيـة         وال،  واإلنـسانية ،  واالقتصادية،  األخالقيةو،  العلمية

 اآلن فـي مجتمعـات   نيعيـشو أو الريادية ؛خاصة وان شريحة الشباب في شـتى دول العـالم    

والقانونية؛باإلضافة إلـى أنـه يمكـن أن يـشكل     األخالقية  شهدت تحوالت كبرى في قيمها

 أو رائـد األعمـال   هذا االختالل خبرة ذاتية خادعة ومشوهة نحو قـدرة المبتكـر أو المختـرع         

على االنجاز بعيدا عن برامج حاضنات األعمال و أوديـة التقنيـة الجامعيـة واللتـان تـشكالن                  

في مجموعهما خبـرات اثرائيـة شـاملة ومتكاملـة فـي جميـع جوانبهـا القانونيـة والماليـة و               

 .اإلدارية

 يرى الباحـث أن وجـود فـرق دال إحـصائيا بـين متوسـطات درجـات                ،  وفي ضوء ما تقدم   

ــوعي      ــن الـ ــع مـ ــط والمرتفـ ــنخفض والمتوسـ ــستوى المـ ــات المـ ــوق مجموعـ ــة بحقـ  الملكيـ

 اسـتبيان  درجـات  الفكرية لصالح مجموعتي المستوى المتوسط والمستوى المرتفـع علـى         

والمــشروعات تعــد نتــائج منطقيــة؛وذلك فــي ضــوء   والمنتجــات األفكــار تطــوير فــي الرغبــة

القيــا وقانونيــا لفهــم ضــعف الرغبــة فــي   الفكريــة إطــارا أخ الملكيــة بحقــوق اعتبــار الــوعي

 بـرامج  ضـمن  الرياديـة  ومـشروعاتهم  االختراعيـة  ومنتجـاتهم  االبتكاريـة  أفكارهم تطوير

وبـشكل عـام    .الجامعية في المملكة العربية السعودية     التقنية أودية و،  األعمال حاضنات

 The ؛(٢٠١٢ ،Bainbridge يمكن القول بأن النتائج السابقة تتفـق  مـع نتـائج دراسـة كـل      

Office for Harmonization in the Internal Market ،؛ ٢٠١٣ Robinson ،؛٢٠١٥ 
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٢٣٢

 عن األعمال ورواد والمخترعين المبتكرين رغبة لضعف المميزة والمعرفية النفسية الخصائص
 التقنية أودية و األعمال حاضنات ضمن والريادية االختراعية و االبتكارية أفكارهم تطوير

مروان بن علي  الحربي. د

، عــامال مهمــا فــي فــشل ابتكــاراتهم واختراعــاتهم ومــشروعاتهم الــصغيرة والمتوســطة

مــن شــأنه أن يــسهم فــي  الفكريــة ريــة فــي ضــوء احتــرام الملكيــةاالبتكا البيئــة وأن تهيئــة

 .تحفيز القدرات اإلبداعية لدى العاملين فيها

 :النفسية الصالبة بالنسبة التجاه الفروق بين متفاوتي مستوى ) ه (

بـين متوسـطات    )٠٫٠١(وجود فرق دال إحصائيا عند مـستوى        ) ١٤(يتضح من الجدول    ) ١(

 النفسية علـى   و المتوسط والمرتفع من الصالبة    ،  لمنخفضدرجات  مجموعات المستوى ا    

ــات ــتبيان درجـ ــة اسـ ــي الرغبـ ــوير فـ ــار تطـ ــات األفكـ ــمن والمـــشروعات والمنتجـ ــرامج ضـ  بـ

الجامعيـــة لـــصالح مجمـــوعتي المـــستوى المتوســـط و   التقنيـــة أوديـــة و، األعمـــال حاضـــنات

 .المرتفع مقارنة بالمستوى المنخفض

ن متوســطي درجــات بــين مجمــوعتي المــستوى  عــدم وجــود فــرق دال إحــصائيا بــي ) ٢(

 فــي الرغبــة اســتبيان درجــات النفــسية علــى  والمــستوى المرتفــع مــن الــصالبة  ، المتوســط

 التقنيـة  أوديـة  و،  األعمـال  حاضـنات  بـرامج  ضـمن  والمـشروعات  والمنتجـات  األفكـار  تطوير

 .الجامعية

 تطـــوير فـــي األعمـــال ورواد والمختـــرعين المبتكـــرين يـــرى الباحـــث أن اخـــتالف رغبـــة

بــاختالف مــستوى  الرياديــة ومــشروعاتهم االختراعيــة منتجــاتهم االبتكاريــةو أفكــارهم

نتيجة بحثية منطقية؛ خاصـة فـي ظـل استحـضار ثـالث نقـاط               ) أيضا(صالبتهم النفسية تعد  

ــي   ــل فـ ــة تتمثـ ــة هامـ ــرين  )أ:(نفـــس معرفيـ ــزة للمبتكـ ــصائص النفـــسية المميـ ــوع الخـ  مجمـ

ــرعين ــال ورواد والمختــ ــذين األعمــ ــي  الــ ــالقلق المعرفــ ــزون بــ ــة  ،  يتميــ ــساسية العاليــ والحــ

الجهـد المعرفـي الـذي    ) ب.(وقبـول المخـاطرة  ، وتقـدير الـذات  ،  والثقـة بـالنفس   ،  للمشكالت

 خـالل المعلومات  وتجهيز    أثناء معالجة  األعمال ورواد والمخترعين المبتكرينيستهلكه  

ثـــم مرحلـــة ، و اإلشـــراق،واالحتـــضان،  والمتمثلـــة فـــي اإلعـــدادةمراحـــل العمليـــة االبتكاريـــ

مجموعة المعتقدات الذاتية التي يحملها المبتكر أو المختـرع أو رائـد األعمـال     ) ج.(التحقق
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 والنفسية المتاحة؛ليدرك ويفسر ويتعامـل     البيئية المصادر كل استخدام نحو قدرته على  

إذ يـــرى الباحـــث أنهـــا عوامـــل مـــشتركة     . الـــضاغطة مـــع الـــضغوط النفـــسية واألحـــداث   

 والمــشروعات والمنتجــات األفكــار تطــوير فــي ة تــساعد تفــسير اخــتالف الرغبــة ومتداخلــ

الجامعية؛إذ تصب جميعها في اتجاه تحديـد        التقنية أودية و،  األعمال حاضنات برامج ضمن

درجــة قــدرة المبتكــر أو المختــرع أو رائــد األعمــال علــى إدارة الــضغط النفــسي المــرتبط          

 .رياديةباألعمال االبتكارية االختراعية وال

وعلــى نحــو أدق يــرى الباحــث بــأن مــستوى الــصالبة النفــسية يــضمن بــين طياتــه تــوفير    

لتعامل الفعال والمباشـر مـع   اكبر قدر من درجات التكيف والمرونة النفسية والمعرفية با   

ــضغوط ــة   ال ــة أو االختراعي ــر تخفيــف مــشاعر اإلجهــاد    ،  المرتبطــة باألنــشطة االبتكاري عب

أقــل المواقــف الــضاغطة إلــى مواقــف    فــسي والقــدرة علــى تحويــل    واالحتــراق الن، والتــوتر

االلتـــزام : ؛والتي تنـــتظم جميعهـــا فـــي ضـــوء أبعـــاد الـــصالبة النفـــسية المتمثلـــة فـــي  ديـــداته

Commitment               باألنساق القيميـة واألهـداف الشخـصية؛ والقـدرة علـى الـتحكمControl 

واقف الـضاغطة ؛باإلضـافة إلـى    باألنشطة السلوكية و الوجدانية والمعرفيـة  المرتبطـة بـالم       

أكثــر مــن كــضرورة حياتيــة  ات الحياتيــةتغييــر المــرتبط بقبــول الChallengeبعــد التحــدي

و ،  التـي تعتبــر جميعهـا أبعــادا بنائيــة  ،هـا مــشكلة مهـددة لحياتــه الحاليـة والمــستقبلية   كون

وتقيـــــيم ، ومتكاملــــة تــــستخدم عنـــــد تقيــــيم األحــــداث الــــضاغطة     ، وظيفيــــة مترابطــــة  

تيجيات و األساليب المناسبة لمواجهتها ؛وبالتـالي فـان انخفـاض مـستوى  الـصالبة                االسترا

حتـراق  الاالنفسية لدى المبتكرين والمختـرعين ورواد األعمـال مـن شـأنه أن يولـد مـشاعر               

 باإلضافة إلى تعميق مشاعر الفشل في إدارة  الـضغوط النفـسية وهـو مـا يـشكل                    نفسيال

ــتهم   ــز ضـــعف رغبـ ــالق وتعزيـ ــة انطـ ــي نقطـ ــوير فـ ــارهم تطـ ــة و أفكـ ــاتهم االبتكاريـ  منتجـ

 التقنيــــة أوديــــة و،األعمــــال حاضــــنات ضــــمن بــــرامج الرياديــــة ومــــشروعاتهم االختراعيــــة

 .الجامعية



 

 
٢٣٤

 عن األعمال ورواد والمخترعين المبتكرين رغبة لضعف المميزة والمعرفية النفسية الخصائص
 التقنية أودية و األعمال حاضنات ضمن والريادية االختراعية و االبتكارية أفكارهم تطوير

مروان بن علي  الحربي. د

يرى الباحـث أن وجـود فـرق دال إحـصائيا بـين متوسـطات درجـات                 ،  وفي ضوء ما تقدم   

ــصال        ــسية لـ ــصالبة النفـ ــن الـ ــع مـ ــط والمرتفـ ــنخفض والمتوسـ ــستوى المـ ــات المـ ح مجموعـ

 فــي الرغبــة اســتبيان درجــات مجمــوعتي المــستوى المتوســط و المــستوى المرتفــع علــى    

والمــشروعات تعــد نتــائج منطقيــة فــي ضــوء اعتبارهــا ســمة         والمنتجــات األفكــار تطــوير

 فارقـا خاصـة عنـد تفـسير الرغبـة          و عـامال نفـسيا    ،  نفسية للشخصية االبتكاريـة أو الرياديـة      

 أوديـــة و، األعمـــال حاضـــنات بـــرامج ضـــمن روعاتوالمـــش والمنتجـــات األفكـــار تطـــوير فـــي

 .   أو تفسير القدرة على مواجهة متطلبات األعمال اإلبداعية و االبتكارية،الجامعية التقنية

ــل         ــة كـ ــائج دراسـ ــع نتـ ــسابقة تتفـــق مـ ــائج الـ ــأن النتـ ــول بـ ــن القـ ــام يمكـ وبـــشكل عـ

Samadzadeha; Moslem & Shahbazzadeganc ،؛(٢٠١١ Rhoads؛ ٢٠١٢ Chen& 

Chen ،؛٢٠١٢ Charyton ،et al ،؛ ٢٠١٣Seddiqah &Hossein ،٢٠١٥;Sameen ،؛٢٠١٤  

Hajebi ،et al ،٢٠١٦( 

التفكيــر االبتكــاري  مــن عاليــة مــستويات والتــي أشــارت إلــى أن األفــراد الــذين لــديهم   

امتالكــا لمهــارات الــصالبة النفــسية مقارنــة  بمنخفــضي التفكيــر      عــادة مــا يكونــون أكثــر  

 ).والتفصيل والطالقة، واألصالة، المرونة،(كما أنها ترتبط بمكونات االبتكار ،االبتكاري

 األعمــال حاضــنات نحــو االتجــاه بالنــسبة التجــاه الفــروق بــين متفــاوتي مــستوى      ) و( 

 :الجامعية التقنية وأودية

بـين متوسـطات    )٠٫٠١(وجود فرق دال إحصائيا عند مـستوى        ) ١٤(يتضح من الجدول    ) ١(

 حاضـنات  نحـو  و المتوسط والمرتفع من االتجاه  ،  ات المستوى المنخفض  درجات  مجموع  

ــال ــة األعمـ ــة وأوديـ ــة التقنيـ ــى الجامعيـ ــات علـ ــتبيان درجـ ــة اسـ ــي الرغبـ ــوير فـ ــار تطـ  األفكـ

الجامعيـة لـصالح     التقنيـة  أوديـة   و ،األعمـال  حاضنات برامج ضمن والمشروعات والمنتجات

 .لمستوى المنخفضمجموعتي المستوى المتوسط و المرتفع مقارنة با
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عــدم وجــود فــرق دال إحــصائيا بــين متوســطي درجــات بــين مجمــوعتي المــستوى   ) ٢(

الجامعيـة   التقنيـة  وأوديـة  األعمال حاضنات نحو والمستوى المرتفع من االتجاه   ،  المتوسط

 بــرامج ضــمن والمــشروعات والمنتجــات األفكــار تطــوير فــي الرغبــة اســتبيان درجــات علــى

 .الجامعية التقنية يةأود و، األعمال حاضنات

ــرعين المبتكــرين ويــرى الباحــث أن اخــتالف رغبــة    تطــوير فــي األعمــال ورواد والمخت

بــاختالف مــستوى  الرياديــة ومــشروعاتهم االختراعيــة منتجــاتهم االبتكاريــةو أفكــارهم

نتيجة بحثيـة منطقيـة؛     ) أيضا(تعد الجامعية التقنية وأودية األعمال حاضنات اتجاههم نحو 

أن نمــط  االتجاهــات ومــستوى قوتهــا   ) أ:(ل استحــضار نقطتــين تتمــثالن فــي خاصــة فــي ظــ 

) ب.(تعتبر من العوامل الهامة التي تدخل ضمن أنشطة التفكير االبتكاري         ) قوية/ضعيفة(

نمــط المــدركات المعرفيــة للمبتكــر أو المختــرع أو رائــد األعمــال حيــال طبيعــة وإجــراءات 

ــرامج والمؤســسات ال   ــادة    وخــدمات المنظمــات والب مــسئولة عــن االبتكــار واالختــراع و ري

 األعمـــال الـــسعودية ومـــدى قـــدرتها علـــى تقـــديم الـــدعم الفعـــال والمتواصـــل للمبتكـــرين   

 االختراعيـــة منتجـــاتهم و االبتكاريـــة أفكـــارهم تطـــوير فـــي األعمـــال ورواد والمختـــرعين

ــى    ومـــشروعاتهم ــل علـ ــو يعمـ ــى نحـ ــة علـ ــز الرياديـ ــة تعزيـ ــاءة، الثقـ ــة والكفـ ــل، الذاتيـ  وحـ

 .المشكالت بطرق إبداعية وليست بيروقراطية

 التقنيـة  وأوديـة  األعمال حاضنات نحو  وعلى نحو أدق يرى الباحث بأن مستوى االتجاه   

 التقنيــة وأوديــة األعمــال الجامعيــة يــضمن بــين طياتــه عمليــة تقيــيم ذاتيــة جــدوى حاضــنات 

أم ،  واالجتماعيــة جــدواها الوطنيــة ، أم، الجامعيــة ســواءً بالنــسبة للمبتكــر ورائــد العمــل     

تعتبر دالة إجرائية لطبيعة    ،  جدواها في نقل وتوطين وتسويق المنتجات التقنية أو الريادية        

الحالـــة النزوعيـــة نحـــو تحـــسين صـــياغة الفـــروض المرتبطـــة بالمـــشكالت االبتكاريـــة أم    

ية واختبارهـا ضـمن البيئـة اإلداريـة والمعرفيـة والفيزيقيـة واإلشـراف            ،  االختراعية أم الريادية  

لحاضــنات األعمــال وأوديــة التقنيــة الجامعية؛خاصــة وان هــذا المــستوى يعتبــر بمثابــة عامــل 
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 عن األعمال ورواد والمخترعين المبتكرين رغبة لضعف المميزة والمعرفية النفسية الخصائص
 التقنية أودية و األعمال حاضنات ضمن والريادية االختراعية و االبتكارية أفكارهم تطوير

مروان بن علي  الحربي. د

شخــصي خــارجي  قــد يحفــز أو يثــبط عمليــات التنظــيم الــذاتي علــى تحقيــق التفاعــل بــين      

ــة      ــام التأمليـ ــة واألحكـ ــة و االختراعيـ ــار االبتكاريـ ــد األفكـ ــراءات توليـ ــؤثران  ، إجـ ــان تـ واللتـ

 .واختبار الحلول المرتبطة بها، و على تَصَوَّرها،  المشكلةمجال بدورهما على تركيز

الجامعيـة   التقنيـة  وأوديـة  األعمال حاضنات نحو وبالتالي فان انخفاض مستوى االتجاه  

لـــدى المبتكـــرين والمختـــرعين ورواد األعمـــال مـــن شـــأنه أن يولـــد مـــشاعر رفـــض اإلفـــادة   

علــى ممارســات التطــوير والــدعم   واالنكفــاء  الجامعيــة التقنيــة وأوديــة األعمــال حاضــنات

الذاتي في ضوء اعتبارها برامج وكيانات عديمة الجدوى بالنـسبة لـه كمبتكـر أو مختـرع أو                  

 أفكــارهم تطــوير فــي رائــد أعمــال ؛وهــو مــا يــشكل نقطــة انطــالق وتعزيــز ضــعف رغبــتهم 

 ،األعمـال  حاضـنات  ضمن برامج  الريادية ومشروعاتهم االختراعية منتجاتهم االبتكارية و 

 .الجامعية التقنية أودية و

يرى الباحث أن وجـود فـرق دال إحـصائيا بـين متوسـطات درجـات         ،   وفي ضوء ما تقدم   

 األعمـال  حاضـنات  نحـو  مجموعات المستوى المنخفض والمتوسط والمرتفع مـن االتجـاه        

 الجامعية لـصالح مجموعـة المـستوى المتوسـط أم المـستوى المرتفـع علـى                التقنية وأودية

ــتب درجــــات ــار تطــــوير فــــي الرغبــــة ياناســ والمــــشروعات تعــــد نتــــائج   والمنتجــــات األفكــ

 منطقيــة؛في ضــوء اعتبــاره إطــارا نفــسيا يمكــن مــن خاللــه فهــم ضــعف رغبــة المبتكــرين    

 ومـشروعاتهم  االختراعيـة  ومنتجاتهم أفكارهم تطوير األعمال عن  ورواد،  والمخترعين

 .في المملكة العربية السعودية الريادية

ن القـــــول بـــــأن النتـــــائج الـــــسابقة تتفـــــق مـــــع نتـــــائج دراســـــة وبـــــشكل عـــــام يمكـــــ

 Johansen; Schanke ؛٢٠١٠، .Packham ،et al ؛٢٠٠٩، Volkmann & Tokarski(كـل 

& Høyvarde ،؛٢٠١٢ Sanchez & Garcia ،؛٢٠١٣ Obembe; Otesile & Ukpong ،

، Olszewska ؛٢٠١٥، Tshikovhi ،Ndivhuho ؛٢٠١٤، Rikwentishe & Ibrahim ؛٢٠١٤

  التي أشارت إلى أن االتجـاه نحـو األعمـال االبتكاريـة    )٢٠١٥، ،Chmielecki &Seliga ؛٢٠١٥
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 والمنتجــات والحلــول المبتكــرة األفكــار توليــد والرياديــة يــسهم فــي تطــوير   االختراعيــة و

ــة ــات، االختراعيــ ــية وان للمكونــ ــات األساســ ــسية لالتجاهــ ــة(النفــ ــة، المعرفيــ ، والوجدانيــ

،  مختلفـة فـي تـشكيل االتجـاه نحـو ريـادة األعمـال بـشكل خـاص             إسهامات) والسلوكية

وان االتجاهات النفسية تعلب دورا في تقرير مـدى االنخـراط فـي البـرامج التدريبيـة الخاصـة               

 .بريادة األعمال

 

 

@      @      @ 
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  :التوصيات
ــى االســتناد -١ ــائج إل ــة كمقــدمات الحــالي البحــث نت ــصياغة مناســبة نظري  تــساؤالت ل

 تحــسين رغبــة المبتكــرين  إلــى تــسعى التــي التدريبيــة والــدورات للبــرامج علميــة وضوفــر

 بــرامج أفكــارهم االبتكاريــة ضــمن  األعمــال الــسعوديين نحــو تطــوير   والمختــرعين و رواد

 .الجامعية أودية التقنية و، لالوطنية لألعما الحاضنات

الجامعيـة   وديـة التقنيـة  أ و، لالوطنية لألعما الحاضنات القائمون على برامج   يولي أن-٢

ــرامج      وشــركات، لالوطنيــة لألعمــا  الحاضــنات الــسعودية اهتمــامهم فــي تطــوير ودعــم ب

الجامعيـة؛ لتكـون بيئـات اثرائيـة لـديها القـدرة علـى فهـم البنـاء النفـسي والمعرفـي               التقنية

 .األعمال السعوديين والمخترعين ورواد للمبتكرين

ــي   -٣  ــة بـ ــة اإلعالميـ ــرامج التوعيـ ــسعودي كتعريـــف   تكثيـــف بـ ــشباب الـ ــاط الـ ن أوسـ

الجامعيــة الــسعودية؛عبر اإلفــادة مــن وســائل التواصــل  أوديــة التقنيــة و، لاألعمــا بحاضــنات

 . اإلعالمي واالجتماعي المتوافقة مع طبيعة المرحلة العمرية والتعليمية لهم

ــار      -٤  ــة االبتكـ ــاعة ثقافـ ــة بإشـ ــات التقنيـ ــة وكليـ ــات الجامعيـ ــولي الكليـ ــرورة أن تـ ضـ

ــامعي فـــي ضـــوء اإلفـــادة مـــن بـــرامج    واال ــالبين أوســـاط الـــشباب الجـ ــادة األعمـ  ختـــراع و ريـ

وان تكون شريك حقيقي في تنفيذ      ،  الجامعية أودية التقنية  و،  لالوطنية لألعما  الحاضنات

ــدة الــشاملة الوطنيــة الخطــة واالبتكــار فــي المملكــة العربيــة    والتقنيــة للعلــوم المــدى بعي

 .السعودية

 والتقنيـة  للعلـوم  المدى بعيدة الشاملة الوطنية مون على تنفيذ الخطةأن يولي القائ  -٥

م ٢٠٢٥ عـام  حتـى  م٢٠٠٨ عـام  مـن  والتـي تمتـد   ،  واالبتكار في المملكة العربية السعودية    

اهتمامهم بضرورة استكشاف المعوقـات المعرفيـة ومـا وراء  المعرفيـة والوجدانيـة التـي          

شباب الــسعودي ؛بمــا يــشجع معــدالت النمــو تقــف أمــام تعزيــز إدمــاج واســتثمار طاقــات الــ

 . االقتصادي والحد من البطالة
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واالبتكــار فــي  والتقنيــة للعلــوم المــدى بعيــدة الــشاملة الوطنيــة أن تــشكل الخطــة-٦

المملكة العربية السعودية احد أدوات إصالح النظام التعليمـي سـواء فـي مراحـل التعلـيم             

 والتقني العام أم التعليم العالي والتدريب الفني 

 خليجيــة  عينــات علــى الحــالي البحــث متغيــرات حــول األبحــاث مــن المزيــد إجــراء-٧

وصـــوال لـــصياغة اســـتراتيجيه خليجيـــة وعربيـــة موحـــدة تبنـــى فـــي ضـــوء    وعربيـــة مختلفـــة

الخــصائص والــسمات النفــسية والمعرفيــة ومــا وراء المعرفيــة للمبتكــرين والمختــرعين       

 أوديـة التقنيـة    و،لالوطنيـة لألعمـا    الحاضنات رامجبورواد األعمال العرب المنخرطين ضمن      

  .الجامعية

 

@      @      @ 
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  :العربية المراجع قائمة
الكفايـات الالزمـة للطالـب الجـامعي نحـو         ). ٢٠١٤(البازعي، حصة حمود و الصقري، عواطف إبراهيم       -١

م التربويــة مجلـة العلـو   المعرفـة مـن وجهـة نظـر أعـضاء هيئــة التـدريس بجامعـة القـصيم،         داقتـصا 

 .٩٥٦-٨٦٧، )٢(٧، والنفسية

ــة الجامعــات فــي األعمــال حاضــنات منظومــة تطــوير). ٢٠١٤(اهللا أمــان بــن عــصام بخــاري، -٢  : الياباني

 .١٢١-٧٣، )١١(، العالي للتعليم السعودية المجلةوالتحديات،  الواقع

، الحــديث الكتــاب دار، )الطبعــة األولــى(، المعرفــي العــبء مقيــاس). ٢٠١٤ (العلــيم عبــد زينــب، بــدوي -٣

 . القاهرة

اقتـصاد المعرفـة والـتعلم مـدى الحيـاة دراسـة إقليميـة لخبـرة االتحـاد                  ).٢٠١٣(الحسيني، عزه أحمـد    -٤

 .١٩٩-١٠١، )٢(١٩مجلة كلية التربية ببنها، األوروبي وإمكانية اإلفادة منها في مصر، 

 فـــي االســـتثمار ريـــةنظ متغيـــرات بعـــض مـــن االبتكـــاري بـــالتفكير التنبـــؤ). ٢٠١٠(طلعـــت الحــامولي،  -٥

-٥٢٣،  )١٤٤(٢جامعـة األزهـر،     -مجلـة كليـة التربيـة     عملياتـه،    في الفروق على التعرف و االبتكارية

٦١٤. 

 ورتبــة المعرفــي العــبء مــصدر اخــتالف ضــوء فــي بــالتعلم االنهمــاك). أ٢٠١٥(الحربــي، مــروان علــي  -٦

، مجلـة العلـوم التربويـة      الثانويـة،  المرحلـة  طـالب  لدى المتعلم العجز ومستوى المعرفية السيطرة

 .٤٨٨-٤٦١، )٣(٢٧، جامعة الملك سعود

 المرحلــة طــالب لــدى األكاديميــة النزاهــة معــايير مخالفــة محــددات). ب٢٠١٥(الحربــي، مــروان علــي  -٧

مجلـة العلـوم    ،  )للنـشر    بحث مقبول (،  السعودية العربية المملكة في الجامعية فوق وما الجامعية

 .الرياض،  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،جامعةاإلنسانية واالجتماعية

 بجامعــة التنافــسية الميــزة لتحقيــق كمــدخل األعمــال حاضــنات). ٢٠١٥( محمــود أمجــد درادكــة، -٨

 . ٥٦٨-٦٢٢، )٥(٣١بأسيوط،  التربية كلية مجلةالتدريس،  هيئة أعضاء نظر وجهة من الطائف
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 االنجلـو  مكتبـة :القـاهرة   ،  )عـة الثالثـة   الطب(،  النفـسية  الـصالبة  اسـتبيان ). ٢٠٠٢( محمد عماد،  مخيمر -٩

 . المصرية

 االنجلــو مكتبــة:القــاهرة ، )الطبعــة األولــى (، مقيــاس العــبء المعرفــي ).٢٠١٥(الفيــل ؛حلمــي محمــد  -١٠

 .المصرية

 التنميــــة لخطــــة والــــسياسات األهــــداف). ٢٠١٥(وزارة التخطــــيط بالمملكــــة العربيــــة الــــسعودية   -١١

 م٢٠١٩م الى٢٠١٥ من عام العاشرة

www.mep.gov.sa/themes/BlueArc/index.jsp;jsessionid...alfa?event 

ــا    -١٢ ــوزارة للتخطــيط والمعلوم ــة ال ــسعودية   توكال ــة ال ــر ورشــة عمــل    ).٢٠١٥( بالمملكــة العربي تقري

 ".الواقع والطموح"أودية التقنية بالجامعات السعودية 

http://mohe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-Ministry-for-Planning-and-Information-

affairs/Pages/Depert٢.aspx 
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Abstract: 

This research1 aims at identifying the difference in the desire of Saudi 

innovators, inventors and entrepreneurs todevelop their creative ideas, inventive 

products, and entrepreneurial projects in the context of business incubators 

programs and university technical valleys of Saudi Arabia in light of some 

variations. Such variations include the sample study (innovators, inventors, and 

entrepreneurs),  the key areas supporting the transformation of Saudi economy 

towards knowledge-based economy, and the different levels of each ofthe 

cognitive load associated with creating innovative ideas and metacognitive skills, 

the efficiency of future objectives, the awareness of intellectual property rights, 

psychological hardiness, and attitude towards university business incubators and 

technical valleys.                                         

      The research sample includes (215) innovators, inventors, and 

entrepreneurs selected purposely on the basis of their consent and desire to 

participate in the research procedures. Results of this research indicate a 

difference in the desire of Saudi innovators, inventors, and entrepreneurs 

todevelop creative ideas, inventive products, and entrepreneurial projects within 

the business incubators programs and university technical valleys of Saudi 

Arabia. This difference in desire came in light of the variation of the key areas 

supporting the transformation of Saudi economy towards knowledge-based 

economy, and the different levels of psychological, cognitive, and metacognitive 

variables in question. Thus, attention must be paid by the administrators of 

national business incubators programs and university technical valleys of Saudi 

Arabia to the development and support of national programs for business 

incubators and university technical companies to be enriching environments 

capable of comprehending the psychological and cognitive set up of Saudi 

innovators, inventors and entrepreneurs. 

1The researcher expresses his sincere thanks and appreciation to the program of 

research grants in humanities at King Abdulaziz City for Science and 

Technology.  
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 لمجتمعي لتنمية المجتمعات المحليةتفعيل الحوار ا 
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 كلية الخدمة االجتماعية
 عبد الرحمنجامعة األميرة نورة بنت 

 
 

 :ملخص الدراسة
عي في تنمية المجتمعات المحليـة      لى تصور مقترح لتفعيل الحوار المجتم     إتهدف هذه الدراسة للتوصل     

نـشطة بمـا   حيث يساهم الحوار مع أفراد المجتمع في تطوير قدراتهم من خـالل مـشاركتهم فـي كافـة األ           

دوار والمهــام والتنفيــذ وتعتبــر هــذه الدراســة مــن   القــرارات وتحمــل المــسؤوليات وتحديــد األ اتخــاذفــي ذلــك 

ــص      ــى األخـ ــت علـ ــد طبقـ ــة وقـ ــفية التحليليـ ــات الوصـ ــاتائيات الدراسـ ــة    االجتماعيـ ــان التنميـ ــز ولجـ ــي مراكـ  فـ

ــه        ــي تواجـ ــد الـــصعوبات التـ ــة وتحديـ ــي فـــي التنميـ ــوار المجتمعـ ــد دور الحـ ــة الريـــاض لتحديـ ــة بمدينـ االجتماعيـ

كما طبقت علـى عينـة مـن المـستفيدات مـن         ،األخصائيات االجتماعيات وتعيق الحوار مع المجتمع المحلي        

 أن الحـوار مـع المجتمـع يـساهم          إلـى  مستفيدة وتـم التوصـل       )٢١٧( بلغت   مركز التنمية االجتماعية بالدرعية   

 ورســم االحتياجــاتفــي التعــرف علــى خصائــصه واكتــشاف القيــادات المحليــة فيــه كمــا أنــه وســيلة لتحديــد   

خـصائيات يـواجهن   الخطط وفهم المشكالت المجتمعية ويشجع علـى المـشاركة المجتمعيـة كمـا أن األ     

 تعيــق الحــوار منهــا مــا يتعلــق بخــصائص المــستفيدات ومنهــا مــا يتعلــق باإلعــداد    العديــد مــن الــصعوبات التــي 

ســتراتيجيات واألدوار واألدوات التــي المهنــي لألخــصائيات االجتماعيــات وتــم التوصــل لتحديــد الخطــوات واإل   

 . لتفعيل الحوار في المجتمعات المحليةاستخدامهايمكن للممارسين 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٧٣

 هـ١٤٣٨ الثالث واألربعون ربيع اآلخر العدد
 

 :مشكلة البحث
يعد الحوار قيمة في ذاته وآلية يلجأ إليها اإلنسان بحثاً عن فهم متبادل وهـو مـن أهـم                   

مـــن ضـــروراتها، فهـــو وســـيلة اإلنـــسان للتعبيـــر عـــن    وضـــرورةاالجتماعيـــةأســـس الحيـــاة 

ــه وأحاسيــسه ومواقفــه ومــشكالته وطريقــه إلــى تــصريف شــئون        حاجاتــه ورغباتــه وميول

ه وســـيلة لتنميـــة أفكـــاره وتجاربـــه وتهيئتهـــا للعطـــاء واإلبـــداع   حياتـــه المختلفـــة، كمـــا أنـــ 

والمـشاركة فــي تحقيــق حيـاة متحــضرة ، إذ مــن خـالل الحــوار يــتم التواصـل والتفاعــل مــع     

اآلخرين فهو ظاهرة صحية في المجتمع وركيزة فكرية وثقافية ووسيلة يـستطيع الفـرد               

، كمـا أنـه يعتبـر الوسـيلة األسـلم      بالحجة والبرهان من خاللها أن يوصل ما يريده من أفكار  

واألســمى إلــى الــدعوة والتواصــل مــع اآلخــرين وهــو مــن أهــم أدوات التقــدم البــشري حيــث    

يـــدفع بـــالعقول الـــى اإللتقـــاء والنقـــاش والتفكيـــر والنقـــد واإلبـــداع وبالتـــالي يحقـــق التقـــدم 

 على ذلـك مـن      والتطور اإلنساني كما أن للحوار قدرة فائقة على التأثير واإلقناع وليس أدل           

توجيــه اهللا ســبحانه وتعــالى رســله إلــى اتبــاع الحــوار كــأهم وســائل الــدعوة فــالحوار يــدفع  

الفرد إلى قبول واستماع اآلراء المخالفة مما يجعله يراجع مـا لديـه مـن أفكـار سـابقة فهـو             

يحقق التوازن بين حاجة االنسان لإلستقاللية وحاجته للمشاركة والتفاعـل مـع اآلخـرين              

فمن خالل التواصل الحواري يشعر الفرد بأنه يكتسب تعليماً يشارك هو فـي             ) ٢١:دياللبو(

حـساس  أن للحوار دور في تنمية اإل     ) م٢٠٠٨ ،  الحازمي(وتشير دراسة   ) ٢٧:مبروك(صنعه  

 أن) ٢٠٠٨، ثـروت (بالمسؤولية االجتماعية وتنمية وعي األفراد بدورهم كما تؤكـد دراسـة            

ــاً يــساعد المــواطنين علــى تفهــم  مجتمعــاتهم بأســلوب     الحــوار المجتمعــي مــدخالً تنم  وي

ويساهم في زيـادة الـوعى واإلدراك لـديهم مـن           إجرائي يعتمد على التعلم الذاتي والتشاور       

كما أكدت ، حتياجاتهم ومشكالتهم والمساهمة في حلهاإخالل المشاركة في تحديد   

مـوي لتفعيـل مـشاركة      على أهمية الحوار المجتمعي كمـدخل تن      ) م  ٢٠١٣،  عمارة(دراسة  

 إلـى أن  (٢٠٠٧ ، .Fred)كمـا توصـلت دراسـة     القيادات النسائية في تنمية المجتمـع المحلـي  
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عمليات الحوار المجتمعي مـع المـواطنين تـساهم فـي تعـديل األفكـار والمعـاني التقليديـة                    

مـع  لديهم باإلضافة إلى توظيف الموارد البشرية من خالل دفع عمليات المشاركة الفعالة       

أن الحوار المجتمعي لـه مـردود    )Sue ، ٢٠٠٠(دراسة  وأكدت ، مؤسسات المجتمع المحلى

 ألهميـة ) (٢٠٠٠ Hobbs   كمـا أشـارت  ، فعـال علـى صـياغة حلـول للمـشكالت المجتمعيـة      

الحـــوار فـــي تحريـــك التفـــاعالت االجتماعيـــة للوجهـــة البنـــاءة اإليجابيـــة للتـــصدي للقـــضايا   

المجتمع وبخاصــة المــشكالت المتعلقــة بالــصراعات   جتماعيــة القائمــة بــ والمــشكالت اإل

انـــه توجــــد عالقـــة إيجابيـــة بــــين اســـتخدام الحــــوار     ) م٢٠١٣، ابــــراهيم(وأكـــدت دراســـة   

المجتمعــي بالجمعيــات األهليــة وتبــصير المــواطنين بخــدمات الجمعيــات األهليــة فــي تنميــة  

االجتماعيـة  وتنميـة الـشعور بالمـسئولية        العشوائيات كذلك تنمية مـشاركة المـواطنين        

عتمـاد علـى الحـوار المجتمعـي فـي           علـى أهميـة اإل     )٢٠٠٧،  عبد اللطيـف  (كما أكدت   ،  لديهم

 ، تخــاذ القــرارإتحديــد وبلــورة المــشكلة بالجمعيــات األهليــة كخطــوة مــن خطــوات عمليــة  

المردود الفعال للحوار المجتمعي في تطوير المجتمع  في دراسته (٢٠٠٦ ، Loung)وأوضح 

في دراستها العمليـات التـي يمكـن مـن خاللهـا إجـراء       ) Tanya. A  (٢٠٠٨ ،ونموه وتناولت

الحوار المجتمعي داخل المجتمع وتؤدى إلى التغيير، و مما أسفرت عنه نتـائج دراسـتها أن                

الحوار المجتمعي ينتج عن عملية التحفيز وبث روح المبادرة مـع اإللتـزام بـآداب التخاطـب            

يـث يتـيح الحـوار تبـادل اإلقتراحـات واآلراء بمـا يـؤدى إلــى        والتقليـل مـن الخـالف فـي اآلراء ح    

أن الحــــوار  ) (٢٠٠٩، Burity دراســــة ضــــافتكمــــا أ. إحــــداث التغييــــر وتحقيــــق التنميــــة   

المجتمعـــي يـــتمخض عـــن نـــوع جديـــد مـــن التعـــاون بـــين المنظمـــات األهليـــة والحكوميـــة   

ــد         ــد مــن منظمــات المجتمــع المــدني لتقــوم بالعدي مــن الخــدمات  والمــواطنين وإنــشاء مزي

ــة     ) (٢٠٠٨، Johan وأكــدت دراســة  ، والبــرامج لتنميــة المجتمــع  علــى أهميــة إعــادة الهيكل

داخــل المنظمــات حتــى تكــون قــادرة علــى إجــراء الحــوار بــين العــاملين بهــا والمــستفيدين 

أن المــشاركة مبــدأ هــام فــي عمليــة التنميــة وفــي جميــع التــدخالت المجتمعيــة وبمــا ، منهــا



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٧٥

 هـ١٤٣٨ الثالث واألربعون ربيع اآلخر العدد
 

 باشــراك الفقــراء فــي الخطــط والبــرامج هــاهميــة تفعيلألــى إ) م٢٠٠٨  ،رشــدي(أشــارفلقــد 

ــة مـــشكالتهم  ــة   ، لمواجهـ ــارت دراسـ ــا أشـ ــدخل    ) Gould ٢٠٠٤، (كمـ ــامج التـ ــى أن برنـ إلـ

المهنـــي القـــائم علـــى المـــشاركة المجتمعيـــة قـــد ســـاعد علـــى الـــتخلص مـــن العديـــد مـــن    

وسـاهم  مـاء للمجتمـع     المشكالت لدى المشاركين مثل الشعور بـاالغتراب وتـدعيم االنت         

 زيـادة المـشاركة المجتمعيـة فـي الحيـاه العامـة باإلضـافة إلـى المـساهمة فـي منظمـات                       في

 الـى ) م٢٠١٣،  الربايعـه ( المجتمع المحلى ومساعدتها على إنجـاز أهـدافها واشـارت دراسـة           

 المشاركة المجتمعية في رسم المشاريع وتخطيطها وتنفيذها يؤدي الى تعزيـز نجـاح              أن

علـى  ولكـون الحـوار المجتمعـي مـدخالً تنمويـاً يـساعد المـواطنين        مـن هنـا   ، شاريعتلك المـ  

ويــساهم فــي تفهــم مجتمعــاتهم بأســلوب إجرائــي يعتمــد علــى الــتعلم الــذاتي والتــشاور     

 التغييــر االيجــابي لتحقيــق التنميــة مــن خــالل المــشاركة المجتمعيــة ودورهــا فــي تعــديل    

تحـددت مـشكلة البحـث    ايجابيـة   وقيم اييرمع بناء وفي للمواطنين االجتماعي السلوك

 كـأداة لتحريـك المـواطنين نحـو المـشاركة         تفعيـل الحـوار المجتمعـي      كيف يمكـن     : "في

 " المجتمعية الفعالة لتحقيق األهداف التنموية

 :  أهمية الدراسة
سعت هذه الدراسة إلضافة رؤيا جديدة عن الكيفية التي من شـأنها زيـادة فاعليـة                  .١

ي وبالتـالي يمكـن للبـاحثين فـي مثـل هـذا الموضـوع اإلسـتفادة مـن                   الحوار المجتمعـ  

  .هذه الدراسة

ســاهمت هــذه الدراســة فــي الوقــوف علــى المــشكالت والمعوقــات التــي تحــد مــن        .٢

 .استخدام الحوار المجتمعي بين المواطن والمجتمع

نتـــائج هـــذه الدراســـة تفيـــد العـــاملين فـــي مؤســـسات الحـــوار المجتمعـــي النـــسائية  .٣

غير الرسمية والمسؤولين عن إدارتها لزيـادة فاعليـة اسـتخدام الحـوار            الرسمية و 

 .كأداة لتحقيق التنمية
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 :أهداف الدراسة
 .  تحديد دور الحوار المجتمعي في تنمية المجتمعات المحلية .١

   تحديد اآلليات المستخدمة في الحوار مع المجتمعات المحلية .٢

 الحوار المجتمعي تحديد الصعوبات التي تواجه الممارسين وتعيق  .٣
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حـاوره محـاورة    ) ٤٨٢:المحـيط (حديث بـين شخـصين أو أكثـر       : نهأيعرف الحوار لغة ب   

ــه   ــه وجادل ــه نــوع مــن الحــديث بــين شخــص     ) ٢٠٥:الوســيط (  وحــوار جاوب ين أو ويعــرف بأن

فريقين يتم فيه تداول الكالم بينهما بطريقة متكافئـة فـال يـستأثر بـه أحـدهما دون اآلخـر                     

فهــو الوســيلة التــي ) ٣١:عبــدالجواد(ويغلــب عليــه الهــدوء والبعــد عــن الخــصومة والتعــصب  

سـتمرار االتـصال    إ إلـى كثر ممـا يـدفع       أ وأبمقتضاها تنتقل المعلومة والمعنى بين شخصين       

وتعـرف  ) ١١: حبيـب (لـى اسـتمرار سـريان العالقـة     إ هنا وسيلة تواصـل يـدفع        فالحوار،  بينهم

)Kubinkov ،الحـــوار المجتمعـــي أنـــه  يعنـــى  المفاوضـــة الجماعيـــة حـــول المـــصالح        ) ٢٠٠١

المــشتركة بــين األفــراد ويتــيح المــشاركة المجتمعيــة فــي صــنع القــرار وفــي تقريــر المــصير  

 فالحوار أداة ، ائل المتعلقة بهؤالء األفرادوالحصول على المعلومات والتشاور بشأن المس   

للكـشف عـن الحقـائق واألشـياء الخفيــة، ومـن خاللـه تـتم اإلجابــة عـن كثيـر مـن عالمــات           
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ستفهام واإلشكاالت العالقة في الذهن، أو تزيد من القناعات الذاتيـة، وبـشكل مجمـل               اإل

هــا مــن انحــراف أو  فــإن الحــوار ينــضج األفكــار والقــرارات ويعمقهــا ويــشذبها ممــا يعلــق ب   

والحـوار االجتمـاعي ال     ،  جمود أو شوائب، ويحرك العقل باتجـاه اإلبـداع والتجديـد والتحـرر            

 فهــم عــنيحتــاج بالــضرورة إلــى أن يــؤدي إلــى إجمــاع اآلراء وإذا أســفر الحــوار علــى األقــل      

أن أفضل لآلراء المختلفة التي يعبر عنها المشاركون فيـه فإنـه يمكـن لنـا أن نعتبـر  نـسبياً                      

ــدأ اإل          ــه مب ــاً نخلــق مــن خالل ــا ملتزم لتــزام الحــوار قــد حقــق هدفــه ويجــب أن يكــون حوارن

 .باألفكار التي تنتج عنه واإلجراءات المتوقعة والنتائج التي يتم تحقيقها

 :ويمكن تعريف الحوار اجرائياً بأنه
 عملية تبادلية مستمرة تستخدمها المنظمات اإلجتماعية مع المواطنين 

 لتعلم الذاتي والتشاور والمشاركة الفعالةتعتمد على ا 

 تسعى لتوليد األفكار وتدفق المعلومات حول الخطط والبرامج والخدمات 

يــــتم مــــن خاللهــــا تنميــــة قــــدرة المــــواطنين علــــى التعبيــــر عــــن آرائهــــم وتحديــــد     

 احتياجاتهم

تتطلــب مجموعــة مــن المهــارات األساســية فــى االتــصال والعمــل الجمــاعى وإتخــاذ   

 القرار

 .ف لتحريك المواطنين لتحقيق التغيير اإليجابي لتحقيق التنميةتهد 

 المجتمع المحلي تنمية  مفهوم :ثانياً
عتمـــاد تجمـــع إنـــساني تقـــوم بـــين أعـــضائه روابـــط اإل " بأنـــه المجتمـــع المحلـــييعـــرف

الــوظيفي المتبــادل ويــشغل منطقــة جغرافيــة محــددة ويــستمر خــالل الــزمن عــن طريــق       

بيـنهم  جتمـاع فيمـا   تـصال واإل  لإلأنـساق محـددة  د مـن تطـوير   ثقافة مشتركة تمكن األفرا 

 و )٢٠٠:العاطي عبد ( لهم سبل التفاعل وتنظيم أوجه نشاطاتهم االجتماعية        ييسر كما

تقوم تنمية المجتمع المحلي على أسـاس برنـامج مخطـط يـدور حـول مـشاكل المجتمـع                    
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اطق التـي يعيـشون فيهـا       مع التركيز على المساعدة الذاتية ومشاركة المواطنين في المن        

وتحقيق التعاون والتكامل بين الجماعات من ناحية وبين المهنة والمساعدات الفنية من   

ــة  ــى   أناحيـ ــواطنين علـ ــساعدة المـ ــرى لمـ ــدير    إخـ ــى تقـ ــدراتهم وعلـ ــي قـ ــة فـ كتـــساب الثقـ

فضل لـسكانه   أالمسؤولية نحو مجتمعاتهم في سبيل النهوض بالمجتمع وتحقيق حياة          

ن تنميــة المجتمــع الجهــود التــي  أالــى "ويــذهب آرثــر دنهــام  ) ٣٨٤:طيفعبــداللالمــسيري و(

ــذلها المواطنـــ  ــة األ   أ لتحـــسين ونيبـ ــادة طاقـ ــة وزيـ ــاتهم المحليـ ــاع مجتمعـ ــى  وضـ ــالي علـ هـ

ــذاتي وتكامــل الجهــود فيمــا يتــصل بــشؤون المجتمــع المحلــي        "المــشاركة والتــسيير ال

Dunham (في حين يذهب بيتر دي سوتري   ) (١٩٧٠P.D.Sautoy (  ن تنميـة المجتمـع   أالـى

العـون الـذاتي    : سـاس مجموعـة مـن المفـاهيم المتكاملـة هـي           أفلسفة وعملية تقوم علـى      

سـتثارة فتنميـة المجتمـع المحلـي        الذي يعتبره شعار التنمية والمبـادأة المحليـة و عمليـة اإل           

ــتاتيكية التـــي تتـــسم بـــالخمول والجمـــود   هـــي عمليـــة تحويـــل المجتمـــع مـــن الحالـــة اإل   سـ

لى مجتمع ديناميكي يتـسم بالحركـة الذاتيـة والـدفع المـستمر والتغيـر        إة البطيئة   والحرك

 وهنـاك  ، جتمـاعي قتـصادي والتقـدم اإل  فضل يسودها النمـو اإل أالسريع المقصود نحو حياة   

اتفــاق بــين كافــة نمــاذج تنميــة المجتمــع المحلــي علــى مجموعــة مــن األساســيات مثــل            

يجابيـة  إمجـتمعهم المحلـي وتحـويلهم لعناصـر     استثارة شعور االهالي بمشكالتهم نحو     

ســـباب المـــشكالت وبنـــاء خطـــة المواجهـــة وتنفيـــذ هـــذه الخطـــة أفـــي مجـــال تـــشخيص 

نمــائي ســواء كــان ذا طــابع ســتمرار الــذاتي فــي ممارســة العمــل اإلوتحقيــق القــدرة علــى اإل

 )١٩٧٠، Bennis(و غير رسمي أرسمي 

 :أنهالى جرائياً عإويمكن تحديد تنمية المجتمع المحلي 
 يقودهـا األخـصائيون االجتمـاعيون كقـادة مهنيـون      جتماعي مقـصود إعملية تغيير    -

 .لعملية التنمية



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٢٧٩

 هـ١٤٣٨ الثالث واألربعون ربيع اآلخر العدد
 

المجتمع المحلـي الـذي يمكـن ان يتخـذ كوحـدة للتنميـة هـو المجتمـع الريفـي علـى                       -

 .مستوى القرية وفي المجتمع الحضري على مستوى الجيرة والحي

 المحليــة  أوضــاع المجتمعــات  روف لــى تغييــر ظــ   إتهــدف تنميــة المجتمــع المحلــي     -

هـالي  ن يتم هذا التغييـر بمبـادرة األ       أفضل على   أللقتصادية  جتماعية واإل الثقافية واإل 

 .ومشاركتهم مشاركة كاملة وفعالة

مشاركة المواطنين في مشروعات التنميـة المحليـة وخطواتهـا هـي فيـصل نجـاح                 -

 .و فشل جهود التنميةأ

فكـار  أة قدرات الطاقات البشرية وذلـك لتغييـر   تهتم تنمية المجتمع المحلي بتنمي    -

 .المواطنين واتجاهاتهم وقيمهم السلبية

تتطلب توافر المساعدات الفنية والمعونات المادية والتي يمكن توفيرها من خالل     -

 .مراكز التنمية االجتماعية

 :ثالثاً مفهوم مراكز التنمية االجتماعية
 . وتديرها وتشرف عليهاجتماعيةوزارة الشؤون اإل اجتماعية تنشئها اتمؤسس -

ــات      - ــه، ويتناســـب مـــع المهمـ ــذ برامجـ ــولي تنفيـ ــاز إداري وفنـــي يتـ ــز جهـ  لكـــل مركـ

 . المنوطة به

تهــدف إلــى تنميــة المجتمعــات المحليــة تنميــة اجتماعيــة متكاملــة وشــاملة وفــق       -

 . األساليب العلمية الحديثة المستندة إلى احتياجات المواطن في تلك المجتمعات

ى أساس مشاركة األهـالي فـي تلمـس احتياجـاتهم، ومـشاركتهم ماديًـا             تقوم عل  -

ومعنويًا وبشريًا في تنفيذ مختلف البرامج التنموية التي تسهم في سـد احتياجـات              

 . المجتمع المحلي وتنميته، وتحقيق أمنه وسالمته

 علـى تكـوين   – فـي المنـاطق التـي تقـع فـي نطـاق عملهـا           –تعمل على حـث األهـالي        -

 . برامج التنمية المتنوعة التي تقترحها اللجانتشجيعهم للعمل فيواللجان، 
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 فــي البــرامج التــي تنفــذها المراكــز أو اللجــان أن تكــون متناســقة مــع الوضــع   ىيراعــ -

 .الحضاري واالجتماعي واالقتصادي لكل منطقة

 منهجيـــة علميـــة تـــستند إلـــى المـــسوح االجتماعيـــة الميدانيـــة   تـــتم البـــرامج وفـــق  -

 التنظيميـــة لمراكـــز الالئحـــة. (لهـــاد االحتيـــاج الفعلـــي يـــتحدليـــة للمجتمعـــات المحل

 )هـ١٤٢٨، التنمية االجتماعية

 المنطلق النظري للدراسة
 يــساعد المــواطنين علــى تفهــم مجتمعــاتهم   تنمويــاًيعتبــر الحــوار المجتمعــي مــدخالً 

 عمليـة التنميـة     حتياجاتهم والمساهمة في رسم الخطط والبـرامج حيـث تـرتبط          إوتحديد  

ساســية بتحقيــق المــشاركة الفعالــة فــي عمليــة التنميــة وفــي جميــع   أمــستدامة بــصورة ال

فــراد المجتمــع مــن خــالل مــشاركتهم فــي أالتـدخالت المجتمعيــة فهــدفها تطــوير قــدرات  

تخــاذ القــرارات وتحمــل المــسؤوليات وتحديــد   إنــشطة والتــدخالت بمــا فــي ذلــك   كافــة األ

يجــــاد الحلــــول إ كعناصــــر فاعلــــة فــــي نفــــسهمأدوار والمهــــام  لتمكيــــنهم مــــن رؤيــــة األ

لمــشكالتهم  وذلــك مــن منطلــق منظــور القــوى الــذي يتبنــى طريقــة مختلفــة فــي التفكيــر      

لى العمالء فهـو يتوقـع مـن مقـدم الخدمـة أن يـسأل ويتواصـل مـع طالـب الخدمـة                     إوالنظرة  

ستكـــشاف اإليجـــابي المبنـــي علـــى مجموعـــة واضـــحة مـــن القـــيم   لـــى اإلإبطريقـــة تهـــدف 

بصفته شريك رئيسي لحل المـشكالت يمتلـك المعرفـة       ) ٢٠١٠،  Hammond (تجاهاتواإل

الكافية والمهـارات التـي يحتاجهـا العميـل فالعالقـة هنـا تعاونيـة ومتوازيـة وتحالفيـة لـيس            

 ، الــدخيل(فقــط فــي خطــة التــدخل بــل فــي جميــع مراحــل وعمليــات المــساعدة المهنيــة      

اركة مــستخدم الخدمــة فــي عمليــة نقــصد بــالتمكين مــش وذلــك لتمكــين العمــالء و) ١٥٩:

يــضا نــوع مــن المــساعدة الذاتيــة بمقتــضاها تأخــذ    أالتخطــيط والتوصــيل لهــا كمــا يتــضمن   

الجماعــة زمــام المبــادرة لخدمــة نفــسها ولتعزيــز وجودهــا وســيطرتها علــى مــصادر القــوة    

هداف المجتمعية التـي تـؤثر فـي        يجابية في صياغة الغايات واأل    والمشاركة الموضوعية واإل  
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يتطلــــب اســــتبعاد الــــرؤى  kondratحيــــاتهم ومقــــدراتهم لكــــون التمكــــين حــــسب رأي 

جــراء العمليــات إو الحــدس الــداخلي والتركيــز علــى المــنهج النقــدي مــن خــالل أالشخــصية 

ــالمجتمع      كمــا يعتبــر التمكــين عمليــة   ) ٤٣:نــاجي (الحواريــة بــين مختلــف عناصــر القــوة ب

 خـــالل المـــشاركة الواســـعة فـــي صـــنع موجهـــة لزيـــادة وعـــي المجتمـــع وبنـــاء قدراتـــه مـــن

القــرارات عــن طريــق القيــام بأعمــال تــستهدف تحويــل المجتمــع مــن حالــة لحالــة أفــضل     

 ويلجأ االخصائيون للحوار مـع العمـالء ليكـون هنـاك تبـادل لألفكـار بـين افـراد                    )٣١:زهران  (

ــزودوا بالمعــارف واأل    ــسلوكية التــي تنقــصه   فكــار والقــيم واأل المجتمــع حتــى يت م نمــاط ال

نـسان مـن اكتـساب المعرفـة والمـشاركة فاإلنـسان       إوتوجد لدى االخـرين فيـتمكن كـل       

 والتنميــة المــستدامة تــرتبط  هــو أداة التنميــة وغايتهــا النهائيــة كمــستفيد مــن مخرجاتهــا  

 كمــــا أن الحــــوار )٧٨:نــــاجي(ساســــية بتحقيــــق المــــشاركة الفعالــــة للمــــواطن أبــــصورة 

  فعـاالً   مكانـة متميـزة بحيـث تـصبح شـريكاً          المجتمعي يضع منظمات المجتمع المدني فـي      

 )م٢٠١٠، عز(في تنمية الوعي لدى األهالي

 :دور الحوار المجتمعي في تحقيق تنمية المجتمع
تعد مشاركة المواطنين فـي التنميـة إحـدى القـيم المحوريـة باعتبارهـا هـدفاً ووسـيلة                   

تم مـن خاللهـا   في نفـس الوقـت حيـث أنهـا تعـد اسـتراتيجية للعـالج عـن طريـق الـتعلم ويـ                      

تــدريب المــواطنين علــى األســلوب الــديموقراطي والتعــرف علــى الحاجــات والمــشكالت         

فالمــــشاركة ، وكيفيـــة حلهـــا وبالتـــالي تنميـــة قــــدراتهم علـــى اإلعتمـــاد علـــى أنفـــسهم        

ــة       ــى كافـ ــتمرارها علـ ــا واسـ ــمان نجاحهـ ــة وضـ ــة لتحقيـــق التنميـ ــرورة ملحـ ــة ضـ المجتمعيـ

ون القدرة على اإلحساس بالمسئولية وبأهمية      المستويات فمن خاللها يكتسب المواطن    

دورهم فى إتخاذ القـرارات باإلضـافة إلـى زيـادة ثقـتهم بأنفـسهم وبـالبرامج المقدمـة ومـن                     

كمــا تعــد تعبيــر تطبيقــى للمــسئولية االجتماعيــة مــن جانــب         ، ثــم إنجــاز تنميــة حقيقيــة   

ــاهر الـــسلبية واالتك    ــاء وتقـــضى علـــى مظـ اليـــة وكافـــة المـــواطنين وتنمـــى الـــشعور باإلنتمـ
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 وال يتوقع الممارسون المهنيـون أن ينـدفع المواطنـون      ،  المعوقات السلوكية واالجتماعية  

تلقائيــاً نحــو المــشاركة بــل البــد مــن اســتثارتهم وتحــريكهم نحــو المــشاركة الفعالــة            

باســتخدام الحــوار المجتمعــي كآليــة لتعبئــة المــشاركة المجتمعيــة حيــث يعتبــر الحــوار      

مويــاً يــساعد المــواطنين علــى تفهــم مجتمعــاتهم بأســلوب إجرائــى     المجتمعــى مــدخالً تن 

يعتمد علـى الـتعلم الـذاتى والتـشاور مـن خـالل دعـوة أطـراف متنوعـة للحـوار المباشـر فـى                         

ــوارد          ــة المـ ــوفير كافـ ــيم وتـ ــى تنظـ ــل علـ ــلفاً تعمـ ــا سـ ــط لهـ ــل المخطـ ــن التفاعـ ــبكة مـ شـ

فــراد بالقــضايا الهامــة فــى المجتمعيــة المتاحــة للوصــول إلــى الهــدف المحــدد وزيــادة وعــي األ

 ) ٢٠٠٧،  عبـد اللطيـف    ( مجتمعهم وزيـادة االتـصال وتـدفق المعلومـات ولقـد أكـدت دراسـة              

 بالجمعيــات تعلــى أهميــة اإلعتمــاد علــى الحــوار المجتمعــي فــي تحديــد وبلــورة المــشكال    

 اســتخدام الحــوار نتــائجوتتحــدد أهــم ، األهليــة كخطــوة مــن خطــوات عمليــة اتخــاذ القــرار

 :ي فيالمجتمع

 .المجتمع تقدير إحتياجات أنه يمكن اإلعتماد عليه كأسلوب في -

 تمكين المجتمعات من إدارة شئونها ذاتياًيساعد على  -

 مناقشة أنشطة التنمية خالل الحوار -

 زيادة معرفة األهالي بطبيعة وإمكانيات مجتمعهم  -

 تنمية الوعي الناقد وتمكين المواطن العادي -

 المجتمع وكيفية التعامل معهاإيجاد اتفاق حول أولويات  -

 زيادة الرغبة لدى األهالي في العمل التطوعي -

 اكتشاف كوادر قيادية وتنميتها من خالل الحوار -

ــع      - ــات المجتمـ ــين فئـ ــحة بـ ــل واضـ ــوات تواصـ ــيس قنـ ــة  " (تأسـ ــسة االمريكيـ المؤسـ

 )  ١١٥:للتنمية
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 اإلجراءات المنهجية للدراسة
 :نوع الدراسة

راســات الوصــفية التحليليــة تــستهدف تحديــد دور الحــوار   تعتبــر هــذه الدراســة مــن الد

جتماعيــات المجتمعــي فــي تنميــة المجتمعــات المحليــة مــن وجهــة نظــر األخــصائيات اإل        

جتماعية كما تستهدف تحديـد الـصعوبات التـي تواجـه           التنمية اإل ولجان  العامالت بمراكز   

ن وجهـــة نظـــر الحـــوار المجتمعـــي وتحديـــد أفـــضل الوســـائل للتواصـــل مـــع األخـــصائيات مـــ

فـي المجتمعـات    كأدة للتنمية   المستفيدات حتى يتم التوصل لتصور مقترح لتفعيل الحوار         

 .المحلية

 :المنهج المستخدم
) الـــشامل وبالعينـــة( تعتمـــد هـــذه الدراســـة علـــى مـــنهج المـــسح االجتمـــاعي بنوعيـــه   

ق عتبــاره أحــد األســاليب التــي تــستخدم فــي الحــصول علــى بيانــات ميدانيــة فيمــا يتعلــ           إب

بوجهات نظر األخصائيات االجتماعيات حول دور الحـوار المجتمعـي فـي تنميـة المجتمـع،                

وآليات التواصل مع المستفيدات، وطرق تعرف المستفيدات على خـدمات مراكـز التنميـة              

االجتماعية، والوسائل المفضلة للمستفيدات للتعبيـر فيهـا عـن الخـدمات التـي يـرغبن بهـا               

 .وتلبي احتياجهن

 :راسةعينة الد
مــسح شــامل لألخــصائيات االجتماعيــات العــامالت فــي مركــز التنميــة االجتماعيــة   -

 لجــان التنميــة االجتماعيــة بالريــاض بالريـاض،  مركــز التنميــة االجتماعيــة بالدرعيـة، 

 أخصائية ) ٢٠(وبلغ عددهن 

جتماعيــة مــستفيدة مــن مركــز التنميــة اإل  ) ٢١٧(عــددها عــشوائية منتظمــة  عينــة  -

 حساب عدد المستفيدات من مركز التنمية بالدرعيـة ومـن ثـم              حيث تم  بالدرعية

 )٨٥ :الضحيان " (" Sample Size Calculatorتحديد حجم العينة باستخدام 
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 :إطار المعاينة
مـستفيدة ممـن يتـرددن علـى المركـز بـصفة        ) ٥٠٠(يبلغ إطار المعاينة لمجتمع البحث      

 مستمرة

 :  مجاالت الدراسة
 :  المجال المكاني

 التنميـة   بالريـاض، لجـان    مركز التنمية االجتماعية     بالدرعية،جتماعية   التنمية اإل  مركز

 : وتم اختيار منطقة الرياض للمبررات التاليةاالجتماعية بالرياض

باعتبارهــا منطقــة حــضرية تكثــر فيــه المــشكالت المجتمعيــة المرتبطــة بالتحــضر          

 السريع

ي المملكــة ولــه تجربــة تنمويــة   يعتبــر مركــز التنميــة بالدرعيــة مــن أقــدم المراكــز فــ     

 اليستهان بها

يتم من خـالل المركـز واللجـان تنفيـذ المبـادرات التنمويـة المتنوعـة بـصفة مـستمرة                     

 على مدار العام

 :المجال البشري
ــامالت فــــي     - ــات العــ ــصائيات االجتماعيــ ــمول جميــــع األخــ ــة  (تــــم شــ ــز التنميــ مركــ

 لجان التنمية االجتماعيـة  ض،بالريا مركز التنمية االجتماعية  بالدرعية،االجتماعية  

 .أخصائية) ٢٠(بالرياض والبالغ عددهن 

 )٢١٧( عـــددها جتماعيـــة بالدرعيـــة  عينـــة مـــن المـــستفيدات مـــن مركـــز التنميـــة اإل  -

 مستفيدة

 :  أدوات الدراسة

مركــــز التنميــــة : (جتماعيــــات العــــامالت فــــي اســــتبانة موجهــــة لألخــــصائيات اإل:أوال

ــة اإل ــة،جتماعيـ ــز التبالدرعيـ ــة اإل مركـ ــة نميـ ــة اإلبالريـــاض،جتماعيـ ــان التنميـ ــة  لجـ جتماعيـ

 )بالرياض
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تــم و: جتماعيــة بالدرعيــة اســتبانة موجهــة للمــستفيدات مــن مركــز التنميــة اإل:ثانيــا  

 الـــذي يحـــدد Closed Questionnaire تبنـــي الـــشكل المغلـــق فـــي تـــصميم االســـتبانة 

وتـم تـصميم المحـاور      عليهـا ستجابات المحتملة لكل عبارة بناءًا على درجـة الموافقـة         اإل

، حيــث  Likert Scaleســتبيان علــى غــرار مقيــاس ليكــرت الثالثــي التــي احتــوى عليهــا اإل

درجـات،  ) ٣= ( نعـم  :أُعطيت أوزان متدرجة من أعلى إلى أسفل حسب المستويات التالية   

  ).١= (، ال ) ٢= (موافق إلى حد ما 

 : صدق أداة الدراسة وثباتها
 المعلومات من عينة الدراسـة قامـت الباحثـة ببنـاء            ولجمع: اةلألدالصدق الظاهري    

ــات، واســتبانه اســتبانة األخــصائيات اإل (أدوات الدراســة   المــستفيدات مــن مركــز   جتماعي

، وتأكدت من صدقهما وثباتهما من خـالل عرضـها علـى عـدد            )جتماعية بالدرعية التنمية اإل 

 حيـث بلغـت نـسبة    فق مرئياتهم محكماً من ذوي االختصاص فتم الحذف واإلضافة و       ) ١٤(

 . %٨٢ وإستبانة المستفيدات %٨٤االتفاق على إستبانة األخصائيات 

ــداخلي  صــدق اإل  ــألداةتــساق ال ــصدق الظــاهري ألداة الدراســة      :ل بعــد التأكــد مــن ال

ثــم قامــت الباحثــة عــشوائية مــن األخــصائيات قامــت الباحثــة بتطبيقهــا ميــدانياً علــى عينــة 

ســتبانة حيـث تــم حــساب  بيرســون لمعرفـة الــصدق الـداخلي لإل  رتبـاط  بحـساب معامــل اإل 

رتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االسـتبانة بالدرجـة الكليـة للمحـور الـذي                 معامل اإل 

 :الجداول أدناهتنتمي إليه العبارة كما توضح ذلك 
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 معامالت ارتباط بيرسونيوضح ) ١(جدول رقم 

 نمية المجتمع بالدرجة الكلية للمحور لعبارات محور دور الحوار المجتمعي في ت

 معامل ارتباط بيرسون رقم العبارة المحور

٠٫٦٢٥  .١** 

٠٫٤٩١  .٢** 

٠٫٤٨٣  .٣@ 

٠٫٥٥٤  .٤** 

٠٫٤٥٠  .٥* 

٠٫٦٢٥  .٦** 

٠٫٤٩٥  .٧* 

٠٫٥٨٨  .٨** 

٠٫٤٥٠  .٩* 

٠٫٦١٧  .١٠** 

٠٫٦٢٤  .١١** 

٠٫٣٦٥  .١٢* 

دور الحوار المجتمعي 
 في تنمية المجتمع

 

٠٫٧٤٢  .١٣** 
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 تواجه الصعوبات التييوضح معامالت ارتباط بيرسون لعبارات محور ) ٢(ل رقم جدو

  بالدرجة الكلية للمحور مع المستفيداتوتعيق الحوار االجتماعياتألخصائيات ا

 معامل ارتباط بيرسون رقم العبارة رالمحو

٠٫٥٦٦**  .١ 

٠٫٦٤٢**  .٢ 

٠٫٤٥٥*  .٣ 

٠٫٦٢٠**  .٤ 

٠٫٤٥٠*  .٥ 

٠٫٧٣٤**  .٦ 

٠٫٦٦٠**  .٧ 

٠٫٦٣٥**  .٨ 

الصعوبات التي تواجه 
االجتماعيات  األخصائيات

 وتعيق الحوار مع المستفيدات
 

٠٫٤٩٥*  .٩ 
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ألخصائيات ا يوضح معامالت ارتباط بيرسون لعبارات محور مقترحات) ٣(جدول رقم 

  بالدرجة الكلية للمحور لتفعيل الحوار المجتمعياالجتماعيات

 

 ١ بيرسونمعامل ارتباط رقم العبارة المحور

٠٫٥٢١  .١** 

٠٫٦٤٦  .٢** 

٠٫٧٢٠  .٣** 

٠٫٦٨٠  .٤** 

٠٫٤٣٧  .٥* 

٠٫٥٤٣  .٦** 

مقترحات األخصائيات االجتماعيات 
 لتفعيل الحوار المجتمعي

٠٫٧١٨  .٧** 

رتبــاط كــل عبــارة مــن العبــارات مــع    إ قــيم معامــل  أن) ٣ – ١(توضــح النتــائج بالجــدول  

فأقـل ممـا يـشير إلـى أن عبـارات           ) ٠٫٠٥(ة  محورها موجبة ودالة إحصائياً عند مستوي الداللـ       

ــارات          ــين عبـ ــداخلي بـ ــاط الـ ــوة االرتبـ ــد قـ ــة، ويؤكـ ــدق مرتفعـ ــة صـ ــع بدرجـ ــتبانة تتمتـ االسـ

االســتبيان، وعليــه فــإن هــذه النتيجــة توضــح صــدق عبــارات ومحــاور االســتبانة وصــالحيتها     

 .للتطبيق الميداني

اختبــار (ت الباحثــة لقيــاس مــدى ثبــات أداة الدراســة اســتخدم :ثبــات أداة الدراســة 

  للتأكد من ثبات أداة الدراسة  Cronbach's Alpha) ألفا كرونباخ

                                     
  فأقل٠٫٠١دال عند مستوى الداللة       @@  ١

  فأقل٠٫٠٥دال عند مستوى الداللة @      
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 .يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة) ٤(جدول رقم 

 الترتيب ثبات المحور عدد العبارات المحور

 ١ ٠٫٨٨ ١٣ دور الحوار المجتمعي في تنمية المجتمع

 وتعيق الصعوبات التي تواجه األخصائيات االجتماعيات
 الحوار مع المستفيدات

٣ ٠٫٧٨ ٩ 

مقترحات األخصائيات االجتماعيات لتفعيل الحوار 
 المجتمعي

٢ ٠٫٧٣ ٧ 

  ٠٫٧٦ ٢٩ الثبات العام

 – ٠٫٧٣(أن معامل الثبات ألداة الدراسـة تـراوح مـا بـين            ) ٤(توضح النتائج بالجدول رقم     

ن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية      وهذا يدل على أ    )٠٫٧٦(وبلغ معامل الثبات العام     ) ٠٫٨٨

 .من الثبات يمكن اإلعتماد عليها في التطبيق الميداني للدراسة

  وتفسيرها ومناقشتهانتائج الدراسة
 :البيانات األولية لألخصائيات عينة البحث: أوالً

  المؤهل العلمييوضح ) ٥(جدول رقم 
 % العدد المؤهل العلمي م

 %٩٠ ١٨ جامعي ١

 %١٠ ٢ ماجستير ٢

 %١٠٠ ٢٠ المجموع الكلي 

 سنوات الخبرةيوضح عدد ) ٦(جدول رقم 
 % العدد سنوات الخبرة م

 %٥ ١  سنوات٣أقل من  ١
 %٥٠ ١٠  سنوات٨ إلى أقل من ٣من ٢

 %٤٥ ٩  سنة١٤ إلى أقل من ٨من ٣
 %١٠٠ ٢٠ المجموع الكلي 
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   العلميتخصصيوضح ال) ٧(جدول رقم 

 % العدد تخصصال م

 %٦٥ ١٣ مة اجتماعيةخد ١

 %١٥ ٣ علم اجتماع ٢

 %٢٠ ٤ علم نفس ٣

 %١٠٠ ٢٠ المجموع الكلي 

البيانــات األوليــة لعينــة البحــث مــن األخــصائيات االجتماعيــات  ) ٧ - ٥(ول اوضــح الجــدت

ــى أن     ــات مــستواهن التعليمــي    ) %٩٠(حيــث تــشير النــسب ال مــن األخــصائيات اإلجتماعي

) %١٠( ويليهن الحاصالت على مؤهـل ماجـستير ويمـثلن           ينةبالعجامعي، وهن الفئة األكبر     

ــه  كمــا يتــضح  مــن الجــدول عــدد ســنوات الخبــرة العمليــة لألخــصائيات اإل       جتماعيــات عين

 ٣(من األخصائيات عدد سنوات خبرتهن في المجـال تتـراوح مـن             ) %٥٠(الدراسة، فنسبة   

لدراســة، فــي حــين أن ، وهــن الفئــة األكبــر مـن بــين مفــردات عينــة ا ) ســنوات٨إلـى أقــل مــن  

) ١٤(ســنوات إلــى أقــل مــن ) ٨(مــن األخــصائيات تتــراوح عــدد ســنوات خبــرتهن مــن ) %٤٥(

 ســنوات ويمــثلن مــا ٣ ســنوات خبــرتهن أقــل مــن ت مــن األخــصائيات بلغــ عــددأقــلوســنه، 

 حيـث وجـد     التخصص العلمي لعينة الدراسة   كما تُبين النتائج بالجدول أعاله      ) %٥(نسبته  

 خدمة اجتماعية، وهن الفئة األكبر من عينـة الدراسـة، فـي حـين أن      تخصصهن) %٦٥(أن  

مــن األخــصائيات  ) %١٥(جتماعيــات تخصــصهن علــم نفــس، و  ألخــصائيات اإلامــن ) %٢٠(

 . االجتماعيات عينه الدراسة تخصصهن علم اجتماع
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 حول دور البحث من األخصائيات اإلجتماعيات  عينة نظرةيوضح وجه) ٨(جدول رقم 

 مجتمعي في تنمية المجتمعالحوار ال
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 ٠ ١ ١٩ك
١.

يسهل التعرف على 
 ٠ ٥ ٩٥٫٠% خصائص المجتمع

٢٫٩٥ 
 

٠٫٢٢ 
 

٩٨٫٣ 
 

١ 
 

 ٠ ٢ ١٨ك
٢.

أحد الوسائل لتحديد 
اإلحتياجات وفقاً 

 ألولويتها
%٠ ١٠ ٩٠٫٠ 

٢٫٩٠ 
 

٠٫٣١ 
 

٩٦٫٧ 
 

٢ 
 

 ٠ ٣ ١٧ك
٣.

أداة لرسم الخطط 
 ٠ ١٥ ٨٥٫٠% والمشروعات

٢٫٨٥ 
 

٠٫٣٧ 
 

٩٥٫٠ 
 

٣ 
 

 ٠ ١ ١٩ك
٤.

يهيئ المستفيدات لتقبل 
 الحلول بشكل أفضل

%٠ ٥ ٩٥٫٠ 

٢٫٩٥ 
 

٠٫٢٢ 
 

٩٨٫٣ 
 

١ 
 

 ٠ ٣ ١٧ك
٥.

يحفز المستفيدات 
 ٠ ١٥ ٨٥٫٠% لعرض أفضل ما لديهن

٢٫٨٥ 
 

٠٫٣٧ 
 

٩٥٫٠ 
 

٣ 
 

 ٠ ٥ ١٥ك
٦.

يساعد في الوصول إلى 
فهم أعمق للمشكالت 

 المجتمعية
%٠ ٢٥ ٧٥٫٠ 

٢٫٧٥ 
 

٠٫٤٤ 
 

٩١٫٧ 
 

٥ 
 

 ٠ ٢ ١٨ك.٧

 

يستثير الحوار ما لدى 
المشاركين من خبرات 

 وأفكار
%٠ ١٠ ٩٠٫٠ 

٢٫٩٠ 
 

٠٫٣١ 
 

٩٦٫٧ 
 

٢ 
 

 ٠ ٦ ١٤ك
٨.

يساعد في اإلعالن عن 
 ٠ ٣٠ ٧٠٫٠% خدمات المركز

٢٫٧٠ 
 

٠٫٤٧ 
 

٩٠٫٠ 
 

٦ 
 

                                     
دور دراسـة    : محـاور  كل عبارة مـن عبـارات     لإلجابة عن   )  ٣-٢-١ (الثالثيمقياس ليكرت   ثة   الباح تاتخذ - ١

) ٢٫٣٤ إلـى    ١٫٦٧أكبر مـن      ( ، و  تمثل ال ) ١٫٦٧ إلى   ١: (الحوار المجتمعي في تنمية المجتمعات المحلية ، بحيث       
 نعمتمثل  ) ٣٫٠٠إلى ٢٫٣٤أكبر من (  ، و نعم إلى حدما تمثل
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 ٠ ٥ ١٥ك
٩.

يدعم عملية المشاركة 
 ٠ ٢٥ ٧٥٫٠% المجتمعية

٢٫٧٥ 
 

٠٫٤٤ 
 

٩١٫٧ 
 

٥ 
 

 ٠ ٤ ١٦ك
١٠.

يشجع الحوار مع 
المستفيدات على 

 تطوعهن
%٠ ٢٠ ٨٠٫٠ 

٢٫٨٠ 
 

٠٫٤١ 
 

٩٣٫٣ 
 

٤ 
 

 ٠ ٢ ١٨ك
١١.

يساهم في اكتشاف 
 ٠ ١٠ ٩٠٫٠% ت المحليةالقيادا

٢٫٩٠ 
 

٠٫٣١ 
 

٩٦٫٧ 
 

٢ 
 

 ٠ ٣ ١٧ك
١٢.

يساهم في تقييم 
 ٠ ١٥ ٨٥٫٠% الخدمات المقدمة

٢٫٨٥ 
 

٠٫٣٧ 
 

٩٥٫٠ 
 

٣ 
 

 ٠ ٤ ١٦ك
١٣.

يساهم في التواصل بين 
 ٠ ٢٠ ٨٠٫٠% فئات المجتمع

٢٫٨٠ 
 

٠٫٤١ 
 

٩٣٫٣ 
 

٤ 

  ٩٤٫٧ ٠٫١٦ ٢٫٨٤ المتوسط العام 

 العبارات التي لديها متوسط متساوي أخذت نفس الرتبة ∗

جتماعيــات حــول اتفــاق وجهــات نظــر األخــصائيات اإل ) ٨ (تُوضــح نتــائج الجــدول رقــم 

 وقــد تـراوح المتوسـط الحـسابي لتقـدير درجــة     ، دور الحـوار المجتمعـي فـي تنميـة المجتمـع     

) ٢٫٧٠(و ) ٢٫٩٥(ع مـا بـين   موافقتهن حول أهميـة دور الحـوار المجتمعـي فـي تنميـة المجتمـ            

علــى أداة الدراســة، ) نعــم(درجــات وهــي متوســطات تــشير إلــى خيــار   ) ٣(درجــة مــن أصــل  

درجــات وهــو متوســط يــشير إلــى ) ٣(درجــة مــن أصــل ) ٢٫٨٤(وحيــث بلــغ المتوســط العــام 

، فقــد تــم ترتيــب وجهــات نظــر هــن حــول دور   )%٩٤٫٧(، وبلــغ الــوزن النــسبي  )نعــم(خيــار 

 : في تنمية المجتمع تنازلياً وفق درجة موافقتهن عليها كالتاليالحوار المجتمعي

يهيــئ المــستفيدات لتقبــل  "والتــي تــنص علــى أن الحــوار  ) ١-٤(جــاءت األدوار رقــم  .١

، فــي المرتبــة "  علــى خــصائص المجتمــعويــسهل التعــرفالحلــول بــشكل أفــضل، 

ــارات محــور دور الحــوار المجتمعــي فــي تنميــة المجتمــع،        ــى مــن بــين عب ــغ األول  وبل
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درجــات وهــو متوســط ) ٣(درجــة مــن أصــل ) ٢٫٩٥(متوســط مــوافقتهن علــى ذلــك 

 ).%٩٨٫٣(على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسبي للموافقة ) نعم(يُشير إلى خيار 

يعد أحد الوسائل لتحديد    "والتي تنص على أن الحوار      ) ١١-٧-٢(جاءت األدوار رقم     .٢

ار مـــا لـــدى المـــشاركين مـــن خبـــرات اإلحتياجـــات وفقـــاً ألولويتهـــا، ويـــستثير الحـــو

، فـي المرتبـة الثانيـة مـن       "  اكتشاف القيادات المحلية   ويساهم في وأفكار وحلول،   

بـــين عبـــارات محـــور دور الحـــوار المجتمعـــي فـــي تنميـــة المجتمـــع، وبلـــغ متوســـط  

درجـات وهـو متوسـط يُـشير إلـى          ) ٣(درجـة مـن أصـل       ) ٢٫٩٠(موافقتهن علـى ذلـك      

 ).%٩٦٫٧(راسة وبلغ الوزن النسبي للموافقة على أداة الد) نعم(خيار 

 لرسم الخطـط    أداةيعد  " والتي تنص على أن الحوار      ) ١٢-٥-٣(جاءت األدوار رقم     .٣

ــدمات  ويـــساهم فـــي والمـــشروعات،  ــيم الخـ ــة، تقيـ ــز المـــستفيدات  المقدمـ  ويحفـ

، فــي المرتبــة الثالثــة مــن بــين عبــارات محــور دور الحــوار     "لعــرض أفــضل مــا لــديهن  

درجـة  ) ٢٫٨٥( تنمية المجتمع، وبلـغ متوسـط مـوافقتهن علـى ذلـك              المجتمعي في 

علـى أداة الدراسـة وبلـغ       ) نعـم (درجات وهو متوسـط يُـشير إلـى خيـار           ) ٣(من أصل   

 ).%٩٥٫٠(الوزن النسبي للموافقة 

والتــي تــنص علــى أن الحــوار مــع المــستفيدات يــشجع ) ١٣-١٠(جــاءت األدوار رقــم  .٤

، في المرتبة الرابعـة مـن   "ين فئات المجتمع    التواصل ب  ويساهم في  تطوعهن،على  

بـــين عبـــارات محـــور دور الحـــوار المجتمعـــي فـــي تنميـــة المجتمـــع، وبلـــغ متوســـط  

درجـات وهـو متوسـط يُـشير إلـى          ) ٣(درجـة مـن أصـل       ) ٢٫٨٠(موافقتهن على ذلـك     

 ).%٩٣٫٣(على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسبي للموافقة ) نعم(خيار 

يــساعد فــي الوصــول إلــى   " والتــي تــنص علــى أن الحــوار   ) ٩-٦(جــاءت األدوار رقــم   .٥

، فـي  "  المـشاركة المجتمعيـة   ويـدعم عمليـة   فهم أعمق للمشكالت المجتمعية،     

المرتبة الخامسة من بين عبارات محور دور الحوار المجتمعي في تنمية المجتمع،            
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درجـــات وهـــو ) ٣(درجـــة مـــن أصـــل ) ٢٫٧٥(وبلـــغ متوســـط مـــوافقتهن علـــى ذلـــك  

علــى أداة الدراســة وبلــغ الــوزن النــسبي للموافقــة  ) نعــم(شير إلــى خيــار متوســط يُــ

)٩١٫٧%.( 

يــساعد فــي "والــذي يــنص علــى أن الحــوار ) ٨( رقــم األخيــرة الــدورجــاء فــي المرتبــة  .٦

، مـن بـين عبـارات محـور دور الحـوار المجتمعـي فـي                " اإلعالن عـن خـدمات المركـز      

) ٣(درجــة مــن أصــل  ) ٢٫٧٠(تنميــة المجتمــع، وبلــغ متوســط مــوافقتهن علــى ذلــك   

على أداة الدراسـة وبلـغ الـوزن النـسبي     ) نعم(درجات وهو متوسط يُشير إلى خيار       

 ).%٩٠٫٠(للموافقة 

 يوضح الوسائل التي تستخدمها) ٩(جدول رقم 

 جتماعيات للتواصل مع المستفيدات األخصائيات اإل

 النسبة العدد @الوسائل المستخدمة للتواصل

 اجتماع
٥٥٫٠ ١١% 

 %٧٠٫٠ ١٤ مقابلة
 %٨٠٫٠ ١٦ استمارة

 مناقشات جماعية
٦٥٫٠ ١٣% 

 %٣٥٫٠ ٧ مناقشات فردية
 %٢٥٫٠ ٥ منتديات الكترونية

 %٨٥٫٠ ١٧ واتس اب
 %٧٠٫٠ ١٤ تويتر
 %٥٥٫٠ ١١ اجتماع
 %٧٠٫٠ ١٤ مقابلة
 %٨٠٫٠ ١٦ استمارة

 تستخدم األخصائية أكثر من وسيلة للتواصل مع المستفيدات@ 
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ــائج بالجــدول أعــاله  أن الــواتس أب، واإل    ــة، وتــويتر مــن   أوضــحت النت ســتمارة، والمقابل

الوســائل التــي تــستخدمها األخــصائيات االجتماعيــات للتواصــل مــع المــستفيدات حيــث         

علــى ) %٧٠٫٠(، و)%٨٠٫٠(، و)%٨٥٫٠(بلغــت نــسبة مــن يــستخدمنها مــن عينــة البحــث        

جتماعـات مـع المـستفيدات بلغـت نـسبة      ، واإلالتوالي، وفي حين أن المناقـشات الجماعيـة   

ــصائيات     ــن االخـ ــستخدمنها مـ ــن يـ ــشات    ) %٥٥٫٠(، و)%٦٥٫٠(مـ ــا المناقـ ــوالي، أمـ ــى التـ علـ

الفرديـــة والمنتـــديات االلكترونيـــة شـــكلت أقـــل  نـــسبة اســـتخداماً مـــن قبـــل األخـــصائيات 

 .على التوالي) %٢٥٫٠(، و)%٣٥٫٠(وبلغت نسبة من يستخدمنها من عينة البحث 

 يوضح متى يتم التواصل مع المستفيدات) ١٠(ل رقم جدو

 متى يتم التواصل
 

 النسبة العدد

  أشهر٣كل 
١٥ ٣% 

 %٥٥ ١١ بداية العام
 % ٣٠ ٦ تنفيذ البرنامج بعد

 %١٠٠ ٢٠ المجموع

أمـــا عـــن متـــى يـــتم التواصـــل مـــع المـــستفيدات تبـــين مـــن النتـــائج بالجـــدول أعـــاله أن    

 )%٥٥( مــع المـستفيدات بدايـة العـام وبلغـت النــسبة     خـصائيات يحرصـن علـى التواصـل    األ

من األخـصائيات  ) %١٥( بينما أقل نسبة البرنامج،يتواصلن بعد تنفيذ   ) %٣٠(كما ان نسبة    

االجتماعيــات يــرين أن انــسب األوقــات للتواصــل مــع المــستفيدات مــع المــستفيدات كــل    

 .ثالثة أشهر
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 يوضح الصعوبات التي تواجه) ١١(جدول رقم 

  وتعيق الحوار مع المستفيدات عينة البحثجتماعياتائيات اإلاألخص

 
م

 درجة الموافقة
 الصعوبات
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 ١٥ ٣ ٢ ك
١

عدم قناعتي بجدوى 
الحوار مع 
 المستفيدات

% ٧٥٫٠ ١٥٫٠ ١٠٫٠ 

١٫٣٥ 
 

٠٫٦٧ 
 

٤٥٫٠ 
 

٩ 
 

 ١ ١٢ ٧ ك
٢

ضيق الوقت يحول 
 ٥٫٠ ٦٠٫٠ ٣٥٫٠ % ستخدام الحواردون ا

٢٫٣٠ 
 

٠٫٥٧ 
 

٧٦٫٧ 
 

٤ 
 

 ٤ ١١ ٥ ك
٣

نقص الكفاءة 
 ٢٠٫٠ ٥٥٫٠ ٢٥٫٠ % بمهارات الحوار

٢٫٠٥ 
 

٠٫٦٩ 
 

٦٨٫٣ 
 

٧ 
 

 ٧ ١٠ ٣ ك
٤

ردود األفعال السلبية 
من المستفيدات عند 

 محاورتهم
% ٣٥٫٠ ٥٠٫٠ ١٥٫٠ 

١٫٨٠ 
 

٠٫٧٠ 
 

٦٠٫٠ 
 

٨ 
 

 ٢ ١٢ ٦ ك
٥

شك المستفيدات 
 ١٠٫٠ ٦٠٫٠ ٣٠٫٠ % بجدوى الحوار

٢٫٢٠ 
 

٠٫٦٢ 
 

٧٣٫٣ 
 

٥ 
 

 ٣ ٦ ١١ ك
٦

هيمنة بعض األطراف 
 ١٥٫٠ ٣٠٫٠ ٥٥٫٠ % على الحوار

٢٫٤٠ 
 

٠٫٧٥ 
 

٨٠٫٠ 
 

٣ 
 

 ١ ٧ ١٢ ك
٧

استعجال 
لنتائج  المستفيدات
 الحوار

% ٥٫٠ ٣٥٫٠ ٦٠٫٠ 

٢٫٥٥ 
 

٠٫٦٠ 
 

٨٥٫٠ 
 

١ 
 

 ٤ ٩ ٧ ك
٨

عدم وصول 
المعلومات لكل 

 األطراف
% ٢٠٫٠ ٤٥٫٠ ٣٥٫٠ 

٢٫١٥ 
 

٠٫٧٥ 
 

٧١٫٧ 
 

٦ 
 

 ١ ١٠ ٩ ك
٩

تداخل الموضوعات 
 ٥٫٠ ٥٠٫٠ ٤٥٫٠ % أثناء الحوار

٢٫٤٠ 
 

٠٫٦٠ 
 

٨٠٫٠ 
 

٢ 

  ٧١٫١ ٠٫٣٦ ٢٫١٣ المتوسط العام 
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ــه     ــي تواجــ ــصعوبات التــ ــدول الــ ــائج الجــ ــح نتــ ــصائياتُوضــ ــع   ت األخــ ــوار مــ ــق الحــ  وتعيــ

علــى  عليهــا ة األخــصائياتتــم ترتيــب الــصعوبات تنازليــاً وفــق درجــة موافقــ  والمــستفيدات

 :النحو التالي

اسـتعجال المـستفيدات    " والتي تـنص علـى أن       ) ٦-٩-٧(جاءت الصعوبات رقم     .١

، فـي   "  األطراف علـى الحـوار     وهيمنة بعض  أثناء الحوار،    وتداخل الموضوعات لنتائج الحوار،   

، وتـراوح متوسـط     الـصعوبات مراتب من المرتبة الحاديـة عـشر إلـى الثانيـة عـشر مـن بـين                  ال

درجــات وهــو متوســط  ) ٣(درجــة مــن أصــل ) ٢٫٤٠ إلــى ٢٫٥٥(مــوافقتهم علــى ذلــك مــا بــين  

، )%٨٥٫٠(علــــى أداة الدراســــة وبلــــغ الــــوزن النــــسبي للموافقــــة ) نعــــم(يُــــشير إلــــى خيــــار 

 ).%٨٠٫٠(و

ضــيق الوقــت يحــول " والتــي تــنص علــى أن ) ٣-٨-٥-٢(جــاءت الــصعوبات رقــم  .٢

 وعـــدم وصـــول قبـــل المـــستفيدات بجـــدوى الحـــوار، والـــشك مـــندون اســـتخدام الحـــوار، 

، فــي المراتــب مــن المرتبــة  "  بمهــارات الحــوارونقــص الكفــاءةالمعلومــات لكــل األطــراف، 

جـة  در) ٢٫٠٥ إلـى    ٢٫٣٠(الرابعة إلى السابعة وتـراوح متوسـط مـوافقتهم علـى ذلـك مـا بـين                  

على أداة الدراسـة وبلـغ      ) نعم إلى حد ما   (درجات وهو متوسط يُشير إلى خيار       ) ٣(من أصل   

 .على التوالي) %٦٨٫٣(، و)%٧١٫٧(، و)%٧٣٫٣(، و)%٧٦٫٧(الوزن النسبي للموافقة 

عــدم قنــاعتي " والــذي يــنص علــى  ) ١( رقــم األخيــرة الــصعوبةجــاءت فــي المرتبــة   .٣

درجــة مــن ) ١٫٣٥( متوســط مــوافقتهن علــى ذلــك  وبلــغ"  بجــدوى الحــوار مــع المــستفيدات 

علـى أداة الدراسـة وبلـغ الـوزن النـسبي           ) ال(درجات وهـو متوسـط يُـشير إلـى خيـار            ) ٣(أصل  

 ).%٤٥٫٠(للموافقة 

 – يــتفقن-بنــاءاً علــى تلــك النتــائج تخلــص الباحثــة إلــى أن األخــصائيات االجتماعيــات    

تــراوح  مــع المــستفيدات وحيــث  حــول بعــض الــصعوبات يــرين أنهــا تواجــه وتعيــق الحــوار  

درجــات وهــو ) ٣(درجــة مــن أصــل  ) ٢٫٤٠ إلــى ٢٫٥٥( مــوافقتهن علــى ذلــك مــا بــين  متوســط
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 المــستفيدات لنتــائج الحــوار، اســتعجال: فــيوهــي تتمثــل ) نعــم(متوســط يُــشير إلــى خيــار  

 الـوزن النـسبي     وبلـغ  الحواروتداخل الموضوعات أثناء الحوار، وهيمنة بعض األطراف على         

 ).%٨٠٫٠(، و)%٨٥٫٠(افقة للمو

ــا يـــرين  ــا  –بينمـ  هنـــاك بعـــض الـــصعوبات تواجـــه وتعيـــق الحـــوار مـــع   أن- إلـــى حـــد مـ

درجـة مـن أصـل      ) ٢٫٠٥ إلـى    ٢٫٣٠(المستفيدات، حيث تراوح متوسط موافقتهن عليها مـن         

ضـيق الوقـت    :  تتمثـل فـي    وهـي ) مـا نعـم إلـى حـد       (درجات وهو متوسـط يُـشير إلـى خيـار           ) ٣(

 وعـدم وصـول    قبل المستفيدات بجدوى الحوار،      والشك من يحول دون استخدام الحوار،     

المعلومات لكل األطراف، ونقص الكفاءة بمهارات الحوار وبلـغ الـوزن النـسبي للموافقـة               

فــــــــي حــــــــين أن جميــــــــع . علــــــــى التــــــــوالي) %٦٨٫٣(، و)%٧١٫٧(، و)%٧٣٫٣(، و)%٧٦٫٧(

 . المستفيداتالحوار مع جدوى حول- يتفقن –عيات األخصائيات االجتما

 يوضح مقترحات األخصائيات) ١٢(جدول رقم 

  لتفعيل الحوار المجتمعي عينة البحثجتماعيات اإل

م
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 ٠ ٢ ١٨ ك
١ 

إنشاء شبكات معتمدة 
 ٠ ١٠٫٠ ٩٠٫٠ % للتواصل مع المستفيدات

٢٫٩٠ 
 

٠٫٣١ 
 

٩٦٫٧ 
 

١ 
 

 ٢ ٤ ١٤ ك
٢

إقامة لقاءات شهرية 
 ١٠٫٠ ٢٠٫٠ ٧٠٫٠ % مفتوحة

٢٫٦٠ 
 

٠٫٦٨ 
 

٨٦٫٧ 
 

٣ 
 

 ٠ ٥ ١٥ ك
٣

تنظيم مجموعات 
 ٠ ٢٥٫٠ ٧٥٫٠ % صغيرة للمناقشة

٢٫٧٥ 
 

٠٫٤٤ 
 

٩١٫٧ 
 

٢ 
 

 ١ ٦ ١٣ 
٤

ترشيح أعضاء لعرض 
 ٥٫٠ ٣٠٫٠ ٦٥٫٠ % المشكالت

٢٫٦٠ 
 

٠٫٦٠ 
 

٨٦٫٧ 
 

٣ 
 

 ٠ ٢ ١٨ ك
 متابعة نتائج الحوار٥

% ٠ ١٠٫٠ ٩٠٫٠ 

٢٫٩٠ 
 

٠٫٣١ 
 

٩٦٫٧ 
 

١ 
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 ٠ ٢ ١٨ ك
 تقييم التجربة باستمرار٦

% ٠ ١٠٫٠ ٩٠٫٠ 

٢٫٩٠ 
 

٠٫٣١ 
 

٩٦٫٧ 
 

١ 
 

 ٠ ٢ ١٨ ك
٧

توفير خط ساخن للرد 
على استفسارات 
 المستفيدات

% ٠ ١٠٫٠ ٩٠٫٠ 

٢٫٩٠ 
 

١ ٩٦٫٧ ٠٫٣١ 

  ٩٣٫١ ٠٫٢٣ ٢٫٧٩ المتوسط العام 

تُوضح نتائج الجـدول اتفـاق وجهـات نظـر األخـصائيات االجتماعيـات حـول مقترحـات                  

درجـة مـن    ) ٢٫٦٠(و  ) ٢٫٩٠( وقد تراوح متوسط موافقتهن ما بـين         المجتمعي،تفعيل الحوار   

علــى أداة الدراســة، وحيــث بلــغ ) عــمن(درجــات وهــي متوســطات تــشير إلــى خيــار ) ٣(أصــل 

، )نعـم (درجـات وهـو متوسـط يـشير إلـى خيـار             ) ٣(درجة مـن أصـل      ) ٢٫٧٩(المتوسط العام   

 تنازليــاً وفــق درجــة مــوافقتهن  المقترحــات، فقــد تــم ترتيــب  )%٩٣٫١(وبلــغ الــوزن النــسبي  

 :على النحو التاليعليها 

فير خــط ســاخن تــو" والتــي تــنص علــى أن ) ١-٦-٥-٧(جــاءت المقترحــات رقــم  .١

للــرد علــى استفــسارات المــستفيدات، ومتابعــة نتــائج الحــوار، وتقيــيم التجربــة باســتمرار،    

، فـــي المرتبـــة األولـــى مـــن بـــين     "وإنـــشاء شـــبكات معتمـــدة للتواصـــل مـــع المـــستفيدات     

درجـات  ) ٣(درجـة مـن أصـل     ) ٢٫٩٠(المقترحات، وبلغ متوسط موافقتهن على ذلك ما بين         

علــى أداة الدراســة وبلــغ الــوزن النــسبي للموافقــة  ) نعــم(خيــار وهــي متوســطات تُــشير إلــى 

)٩٦٫٧%.( 

، "تنظـيم مجموعـات صـغيرة للمناقـشة         " والـذي يـنص علـى       ) ٣(جاء المقتـرح رقـم       .٢

) ٢٫٧٥(في المرتبة الثانية من بين المقترحات، وبلـغ متوسـط مـوافقتهن علـى ذلـك مـا بـين                 

علـى أداة الدراسـة وبلـغ       ) نعم(يار  درجات وهي متوسطات تُشير إلى خ     ) ٣(درجة من أصل    

 ).%٩١٫٧(الوزن النسبي للموافقة 
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إقامـة لقـاءات   "والتي ينص علـى   ) ٤-٢(جاءت في المرتبة األخيرة المقترحات رقم        .٣

، مــن بــين المقترحــات، وقــد بلــغ   " لعــرض المــشكالت وترشــيح أعــضاءشــهرية مفتوحــة، 

 وهـو متوسـط يُـشير إلـى     درجـات ) ٣( مـن أصـل   درجـة ) ٢٫٦٠(متوسط موافقتهن على ذلك    

 ).%٨٦٫٧( على أداة الدراسة وبلغ الوزن النسبي للموافقة )نعم(خيار 

 يوضح البيانات األولية لعينة الدراسة من المستفيدات) ١٣(جدول رقم 
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 يقرأ
 ويكتب

 %١٥٫٢ ٣٣ طالبة %٠٫٥ ١

 %٢٨٫٥ ٥٦ موظفة %٧٫٤ ١٦ ابتدائي

 %٥٩ ١٢٨ ربة منزل %١٠٫١ ٢٢ متوسط

    %٣٥٫٩ ٧٨ ثانوي
    %٤١ ٨٩ جامعي
    %٢٫٨ ٦ دبلوم

مي
عل
ل ال
ؤه
الم

 
 %٢٫٣ ٥ ماجستير

ظيف
الو

لة 
حا
ال

 ية

   
 %١٠٠ النسبة ٢١٧ المجموع

ة عينــه يوضــح الجــدول توزيــع المــستفيدات مــن مركــز التنميــة االجتماعيــة بالدرعيــ        

من المـستفيدات مـستواهن     ) %٤١٫٠(الدراسة حسب مستواهن التعليمي، حيث وجد أن        

مــن المــستفيدات مــستواهن   ) %٣٥٫٩(التعليمــي جــامعي، وهــن الفئــة األكبــر، فــي حــين       

مــن ) %٧٫٤(مــن المــستفيدات مــستواهن التعليمــي متوســط، و    ) %١٠(التعليمــي ثــانوي، و 

مــن المــستفيدات حاصــالت ) %٢٫٣(، و)%٢٫٨(، المــستفيدات مــستواهن التعليمــي ابتــدائي

على مؤهل دبلوم، وماجستير على التـوالي، وبينمـا الالتـي مـستواهن يقـرأن ويكتـبن يمـثلن            

مــن المــستفيدات ربــات منــازل، ) %٥٩٫٠( تُبــين النتــائج بالجــدول أعــاله أن كمــا.فقــط )٠٫٥(
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مستفيدات موظفـات،   من ال) %٢٥٫٨(وهن الفئة األكثر من بين المستفيدات، في حين أن    

 .من المستفيدات طالبات) %١٥٫٢(و 

 يوضح طرق تعرف المستفيدات على خدمات مركز التنمية االجتماعية) ١٤(جدول رقم 

 النسبة العدد طرق التعرف على مركز التنمية االجتماعية

 %١٥٫٢ ٣٣ عن طريق الجيران

 %٧٫٤ ١٦ عن طريق اإلعالنات الموجودة بالحي

 %٣٥ ٧٦ ل التواصل االجتماعيعن طريق وسائ

 %١٨٫٩ ٤١ عن طريق الصدفة

 %٢٣٫٥ ٥١ عن طريق العامالت بالمركز

 %١٠٠ ٢١٧ المجموع الكلي

 يوضــح الجــدول طــرق تعــرف المــستفيدات علــى خــدمات مركــز التنميــة االجتماعيــة،   

مــن المــستفيدات تعــرفن علــى خــدمات المركــز عــن    ) %٣٥٫٠(حيــث أوضــحت النتــائج أن  

من المستفيدات  ) %٢٣٫٥(ائل التواصل االجتماعي، وهن الفئة األكبر، في حين         طريق وس 

مـن المـستفيدات   ) %١٨٫٩(تعـرفن علـى خـدمات المركـز عـن طريـق العـامالت بـالمركز، و        

مــن ) %٧٫٤(مــن المــستفيدات عـن طريــق الجيــران، وبينمــا  ) %١٥٫٢( والــصدفة،عـن طريــق  

  .بالحيالمستفيدات طريق اإلعالنات 

 يوضح هل تشارك المستفيدات) ١٥(م جدول رق

  مركز التنميةحول خدماتفي إبداء آرائهن 
 النسبة العدد هل تشارك المستفيدات بآرائهن

 %٣٧٫٣ ٨١ نعم
 %٤٠٫٦ ٨٨ أحيانا

 %٢٢٫١ ٤٨ ال

 %١٠٠ ٢١٧ المجموع الكلي



 

 
٣٠٢

 تفعيل الحوار المجتمعي لتنمية المجتمعات المحلية
  بمدينة الرياضاالجتماعيةدراسة مطبقة على مراكز التنمية 

  الهزانيعبد العزيز الجوهرة ناصر .د

وار تُبين النتائج بالجدول أعاله مدى مشاركة المستفيدات في إبداء آرائهـن أثنـاء الحـ              

مـن المـستفيدات    ) %٤٠٫٦( مركـز التنميـة حيـث بينـت النتـائج أن             مع مقدمات الخدمـة فـي     

مــن المــستفيدات دائمــاً مــا يبــدين ) %٣٧٫٣(أحيانــاً يبــدين آرائهــن حــول خــدمات المركــز، و

مـــن المـــستفيدات ال يبـــدين آرائهـــن حـــول ) %٢٢٫١(آرائهـــن حـــول خـــدمات المركـــز بينمـــا 

 .خدمات المركز

  يوضح أسباب عدم مشاركة المستفيدات أثناء الحوار بالمركز)١٦(جدول رقم 
 أسباب عدم المشاركة

 النسبة العدد

 %٢٠٫٧ ٣٥ ح لي فرصة للحوار   لم تت

 %١٠٫١ ١٧ عتقد أن رأيي غير مهم  أ

 %١١٫٢ ١٩   اآلخرينخجل من الحديث مع أ

 %٧٫٧ ١٣ ضيق الوقت  

 %٥٠٫٣ ٨٥ ال يوجد لدي معلومات كافية

 %١٠٠ ∗١٦٩ جموع الكليالم

 المــستفيدات بإبــداء آرائهــن أثنــاء  عــدم مــشاركةأهــم أســباب أن تُــشير النتــائج إلــى 

، )%٥٠٫٣( عدم وجود المعلومات الكافية لـديهن وبلغـت نـسبة مـن يـرين ذلـك                   هو الحوار

، ثــم )%٢٠٫٧(ذلــك ويليــه عــدم إتاحــة الفرصــة لهــن أثنــاء الحــوار وبلغــت نــسبة مــن يــرين    

ــاء  ــرين ذلــك       الخجــل أثن ، فــي حــين أن  )%١١٫٢( التحــدث مــع االخــرين وبلغــت نــسبة مــن ي

مـن المـستفيدات يعـزين     ) %٧٫٧(من المستفيدات يرين أن آرائهن غيـر مهمـة، و           ) %١٠٫١(

 .لحوارل  المخصصوقتالعدم كفاية الى عدم مشاركتهن في الحوار 

                                     
 لمن أجبن بأحياناً وال ∗
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 آرائهنعن  للتعبير  عينة البحثالوسيلة المفضلة للمستفيدات) ١٧(جدول رقم 

عم
ن

 

  ال
 م

 درجة الموافقة
 % العدد % العدد الوسيلة

 ٦٤٫٥ ١٤٠ ٣٥٫٥ ٧٧ الجماعية المفتوحةاللقاءات  ١

 ٧٧٫٩ ١٦٩ ٢٢٫١ ٤٨ اللقاءات والمناقشات الفردية ٢

 ٧٢٫٤ ١٥٧ ٢٧٫٦ ٦٠ ملء استمارة الرغبات ٣

 ٧٩٫٧ ١٧٣ ٢٠٫٣ ٤٤ المناقشة أثناء تقديم البرامج ٤

 ٨٠٫٦ ١٧٥ ١٩٫٤ ٤٢  مع مجموعات قليلةالمناقشة ٥

 ٨٨٫٥ ١٩٢ ١١٫٥ ٢٥ منتديات الكترونية ٦

 ٧٤٫٧ ١٦٢ ٢٥٫٣ ٥٥ المناقشة في الواتس أب ٧

 ٨٢٫٠ ١٧٨ ١٨٫٠ ٣٩ التغريد في تويتر ٨

ــاله أن    ــدول أعـ ــائج بالجـ ــحت النتـ ــائل     أوضـ ــن الوسـ ــة مـ ــة المفتوحـ ــاءات الجماعيـ اللقـ

 وبلغــت نــسبة مــن يــرين  ناقــشة مقــدمات الخدمــةومالمفــضلة للمــستفيدات للتعبيــر فيهــا  

مــــــــــن )  %٢٠٫٣(بينمــــــــــا نــــــــــسبة  ،)%٢٢٫١(، و) %٢٥٫٣(، و) %٢٧٫٦(، و)%٣٥٫٥(ذلــــــــــك 

المــستفيدات يــرين أن مــلء اســتمارة الرغبــات، و المناقــشة فــي الــواتس أب، و اللقــاءات      

بيـر فيهـا    الفردية والمناقشات، و المناقشة أثناء تقديم البرامج مـن الوسـائل المفـضلة للتع             

أمـا نــسبة  ، )%١٩٫٤(تمثـل  و نـسبة  وأقــلعـن الخـدمات التـي تــرغبن بهـا وتلبـي احتيـاجهن،       

 المناقشة مـع مجموعـات قليلـة،        يفضلن  عينة البحث  من المستفيدات ) %١١٫٥(و) %١٨٫٠(

 .و التغريد في تويتر، و منتديات الكترونية 

 

@       @       @ 
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 الدراسة تمناقشة النتائج واإلجابة على تساؤال
 :النتائج المتعلقة بالبيانات األولية لعينة البحث: أوالً

 :تبين من النتائج مايلي جتماعياتاألخصائيات اإل_ أ 

جتماعيـــات عـــدد ســـنوات خبـــرتهن فـــي مجـــال الخدمـــة   مـــن األخـــصائيات اإل) %٥٠(

عينـة  ، وهن الفئة األكبر من بين مفـردات  ) سنوات٨ إلى أقل من ٣(االجتماعية تتراوح من    

من األخصائيات االجتماعيات تتـراوح عـدد سـنوات خبـرتهن مـن           ) %٤٥ (ونسبةالدراسة،  

 سـنوات  ٣سنه، وتقل النسبة لمن سنوات خبـرتهن أقـل مـن            ) ١٤(سنوات إلى أقل من     ) ٨(

من األخصائيات االجتماعيـات عينـة الدراسـة مـستواهن     ) %٩٠( ،  فقط) %٥(حيث يمثلن   

كبر من األخصائيات االجتماعيات، ويليهن الحاصالت علـى        وهن الفئة األ   التعليمي جامعي، 

مــن األخــصائيات االجتماعيــات عينــه الدراســـة     ) %٦٥(، )%١٠(مؤهــل ماجــستير ويمــثلن    

تخصصهن علـم نفـس،   ) %٢٠(تخصصهن خدمة اجتماعية وهن الفئة األكبر في حين أن     

 .عمن األخصائيات االجتماعيات عينه الدراسة تخصصهن علم اجتما )%١٥(و

ممــا ســبق يتــضح أن األخــصائيات العــامالت بمراكــز التنميــة االجتماعيــة علــى درجــة      

ــتفهم متطلبــات العمــل التنمــوي           ــي تــؤهلهن ل ــرة والتخــصص الت ــدة مــن التأهيــل والخب جي

 .المناط بهن

ــة      – ب  ــة االجتماعيـ ــز التنميـ ــى مركـ ــرددات علـ ــن المـــستفيدات المتـ ــة البحـــث مـ  عينـ

 :بالدرعية

ت مــستواهن التعليمــي جــامعي، وهــن الفئــة األكبــر، فــي حــين   مــن المــستفيدا) %٤١ (

مـــــن المـــــستفيدات ) %١٠(مـــــن المـــــستفيدات مـــــستواهن التعليمـــــي ثـــــانوي، و) %٣٥٫٩(

ــي متوســـط  ــسبةمـــستواهن التعليمـ ــي   ) %٧٫٤ ( ونـ ــستواهن التعليمـ ــستفيدات مـ مـــن المـ

علـى  من المستفيدات حاصالت على مؤهل دبلـوم، وماجـستير          ) %٢٫٣(، و )%٢٫٨(ابتدائي،  

 .فقط) %٠٫٥(التوالي، وبينما الالتي يقرأن ويكتبن يمثلن 
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من المستفيدات ربات منـازل، وهـن الفئـة األكثـر مـن بـين المـستفيدات، فـي                   ) %٥٩(  

 .من المستفيدات طالبات) %١٥٫٢(و من المستفيدات موظفات، ) %٢٥٫٨(حين أن 

 مـن المتعلمـات وهـذا    جتماعيـة   اإلمما سبق يتـضح أن المتـرددات علـى مركـز التنميـة                

 التواصل بسهولة عبر أي قناة تختارها األخصائية باإلضـافة لكـونهن     قادرات على يجعلهن  

تاحـة الفرصـة لهـا بالمـشاركة لتنمـو بنفـسها وتـنهض              إطاقات بشرية يمكن استثمارها ب    

 كمـا أن أكثـر مـن نـصف العينـة اليعملـن وهـذا يعطـي فرصـة مناسـبة لتـرددهن                        بمجتمعها،

 .لديهن على المركز لوجود الوقت الكافي بصفة مستمرة

 دور الحوار المجتمعي في تنمية المجتمعات المحلية: ثانياً
 :كشفت النتائج ما يلي 

األخــــصائيات االجتماعيــــات حـــول أهميــــة دور الحــــوار المجتمعـــي فــــي تنميــــة   تتفـــق  

 وقــد تــراوح متوســط مــوافقتهن حــول أهميــة دور الحــوار المجتمعــي فــي تنميــة     المجتمــع،

درجــات وهــي متوســطات تــشير إلــى ) ٣(درجــة مــن أصــل ) ٢٫٧٠(و ) ٢٫٩٥(لمجتمــع مــا بــين ا

 : وتتمثل في أن الحوار) نعم(خيار 

 .يهيئ المستفيدات لتقبل الحلول بشكل أفضل -

 . على خصائص المجتمعيسهل التعرف -

 .حتياجات وفقاً ألولويتهايعد أحد الوسائل لتحديد اإل -

 .ين من خبرات وأفكار وحلوليستثير الحوار ما لدى المشارك -

 . اكتشاف القيادات المحليةيساهم في -

 . لرسم الخطط والمشروعات ويساهم في تقييم الخدمات المقدمةأداة -

 يحفز المستفيدات لعرض أفضل ما لديهن ويشجعهن على التطوع -

يــساهم فــي التواصــل بــين فئــات المجتمــع ويــساعد فــي الوصــول إلــى فهــم أعمــق        -

 .للمشكالت المجتمعية
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 .يدعم عملية المشاركة المجتمعية -

ــوار مـــع المـــستفيدات يحقـــق مجموعـــة مـــن األدوار تـــصب      ــا ســـبق أن الحـ يتـــضح ممـ

جميعهــا فــي تعزيــز عمليــة المــشاركة ابتــداء مــن اختيــار الخدمــة ومــن ثــم التخطــيط لهــا    

والمشاركة في تنفيذها وتقييمها وهذا هو أساس العمل التنموي ويتفق هذا مع ما أكدتـه               

ــ ــة    الدراسـ ــدت دراسـ ــد أكـ ــسابقة فلقـ ــة) ٢٠٠٢، Kent(ات الـ  أن Matthew) (٢٠٠٤، ودراسـ

المشاركة المجتمعية هي الطريقة المناسبة لتحقيق التنمية وأن النظـرة المـستقبلية فـي              

التنميــة يجــب أن تركــز علــى المــشاركة المجتمعيــة بإعتبارهــا األداة الفعالــة لإلنجــاز ومــا       

بـــأن بـــرامج المـــشاركة  ) Bryan  (٢٠٠٠و دراســـة  )٢٠٠٨، Ashok(أشـــارت إليـــه دراســـة  

المجتمعية تؤثر بطريقة مباشرة في إحداث تغييرات في أفـراد المجتمـع وأنـه كلمـا زادت                 

معــدالت المــشاركة فــي المــشروعات المجتمعيــة التنمويــة تــزداد قــدرة أفــراد المجتمــع         

جتماعية ويتمكنون بشكل أفضل من رفع مستواهم وتحسين أحوالهم االقتصادية واال    

أن المشاركة المجتمعية في المنظمات غير الحكومية لها دور بارز في اإلصالح والتنميـة              و

كما أوضـحت دراسـة     . من خالل إقامة مشروعات وبرامج تتيح الفرصة للمشاركة الفعالة        

)Kevin ،أهميــة المــشاركة المجتمعيــة باعتبارهــا إشــراك لألفــراد والجماعــات فــي     ) ٢٠٠١

ة نشاطات التنمية، كما أكدت على اهميتهـا كعمليـة اجتماعيـة ممـا              نطاق تخطيط وإدار  

يساعد على تمكين األفراد للحصول على حقوقهم وتنمية مجتمعهم ومـساعدتهم فـي             

 . الحصول على الثقة والتوافق النفسي

 :المستفيداتاآلليات المستخدمة في الحوار مع : اًلثثا
 :المستفيدات لتواصل مع المستخدمة من قبل االخصائيات لالوسائل_ أ 

سـتخدام مـن   يتضح من نتـائج الدراسـة أن لوسـائل التواصـل االجتمـاعي نـصيب فـي اإل           

جتماعيــــات حيــــث أشــــارت نتــــائج الدراســــة الــــى أن الوســــائل التــــي خــــصائيات اإلقبــــل األ

تـــستخدمها األخـــصائية للتواصـــل مـــع المـــستفيدات الـــواتس أب، واالســـتمارة، والمقابلـــة،  
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علـى التـوالي، كمـا      ) %٧٠٫٠(، و )%٨٠٫٠(، و )%٨٥٫٠( من يـستخدمنها     وتويتر وبلغت نسبة  

جتماعــات تــستخدمها األخــصائيات االجتماعيــات للتواصــل  أن المناقــشات الجماعيــة، واإل

علـــى التـــوالي، بينمـــا المناقـــشات ) %٥٥٫٠(، و)%٦٥٫٠(مـــع المـــستفيدات وبلغـــت النـــسبة 

تواصـــل اســـتخداماً مـــن قبـــل    الفرديـــة والمنتـــديات االلكترونيـــة تـــشكل أقـــل وســـائل ال     

 .فقط) %٢٥٫٠(، و)%٣٥٫٠(األخصائيات وبلغت نسبة من يستخدمنها 

) %٣٥٫٠(أن  سـتمارة المـستفيدات حيـث اتـضح         إوهذا يتفق مع ما أشـارت اليـه نتـائج           

 .من المستفيدات تعرفن على خدمات المركز عن طريق وسائل التواصل االجتماعي

  : للتعبير عن آرائهن المفضلة لدى المستفيداتالوسائل-ب 

المفتوحة من الوسـائل   أشارت نتائج استبانة المستفيدات إلى أن اللقاءات الجماعية  

المفضلة لهن للتعبير مـن خاللهـا عـن الخـدمات التـي يـرغبن بهـا وتلبـي احتيـاجهن وبلغـت            

يفــضلن مــلء اســتمارة الرغبــات،   ) %٢٧٫٦(، بينمــا نــسبة  )%٣٥٫٥(نــسبة مــن يــرين ذلــك   

يفــضلن التحــاور  ) %٢٢٫١(فــضلن التحــاور عــن طريــق الــواتس أب بينمــا نــسبة    ي) %٢٥٫٣(و

مــن المــستفيدات يــرين أن المناقــشة أثنــاء تقــديم البــرامج مــن  ) %٢٠٫٣(بــشكل فــردي ، و

مـــــن ) %١١٫٥(، و)%١٨٫٠(، و)%١٩٫٤(الوســـــائل المفـــــضلة للتعبيـــــر و أقـــــل نـــــسبة وتمثـــــل  

 والتغريـــد فـــي تـــويتر، ومنتـــديات المـــستفيدات يـــرين أن المناقـــشة مـــع مجموعـــات قليلـــة، 

 .الكترونية من الوسائل المفضلة للتعبير والمشاركة

ختيـارهن  إخصائيات من حيـث     وتتفق تلك النتائج مع ما أشارت إليه نتائج استمارة األ         

أوصـت بـه     كما تتفق مع مـا     ،  لوسائل مالئمة للمستفيدات يتم من خاللها التواصل والحوار       

 حاجـات  بتفقـد  مـن أهميـة القيـام   ) م٢٠٠٤، زمزمـي (راسـة  ود) م٢٠٠٨، قـدومي (دراسـة  

 وحـوارهم ومـشاركتهم   اسـتفتائهم  خـالل  من فرادهأ مطالب على والتعرف المجتمع

 الحـي الـذين   ولجنـة  المؤسـسات  قبـل  مـن  لهـم  المقدمـة  الخـدمات  مـستوى  عـن  الـرأي 
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 بنـاء   لتحقيق التنمية بمفهومها العام والشامل كعمليـة واعيـة موجهـه لـصياغة             يقطنونه

                                               .حضاري اجتماعي متكامل يؤكد فيه المجتمع هويته وذاتيته وإبداعه

 :الزمنية التي يتم بها التواصل  الفترة–ج 

ــى النحــو         ــائج اســتمارة االخــصائيات أنهــن يتواصــلن مــع المــستفيدات عل كــشفت نت

 :التالي

الجتماعيـات يتواصـلن مـع المـستفيدات بدايـة العـام       مـن االخـصائيات ا     ) %٥٥(نسبة  

، مــن األخــصائيات االجتماعيــات يــرين أن انــسب األوقــات للتواصــل مــع  )%٣٠(بينمــا نــسبة 

ــامج  و    ــذ كــل برن ــرين أن   ) %١٥٫٠(المــستفيدات بعــد تنفي مــن األخــصائيات االجتماعيــات ي

ــة أشــهر ومــن المالحــظ         ان النــسبة انــسب األوقــات للتواصــل مــع المــستفيدات كــل ثالث

خصائيات يحرصـن علـى التواصـل بدايـة العـام حتـى يـتم صـياغة البـرامج وفقـاً                األكبر من األ  

حتياجات المستفيدات ورغباتهن وتقل النـسبة لمـن يتواصـلن بعـد تنفيـذ البـرامج حيـث                  إل

قـل نـسبة لمـن يتواصـلن بـشكل         أمن المتوقـع ان اهتمـامهن ينـصب علـى تقيـيم البـرامج و              

نــه هــو القــادر علــى فــتح قنــوات    أهميــة التواصــل الــدوري المــستمر أل دوري علــى الــرغم مــن 

ومــن الواضــح ان مــا يــتم داخــل    ن يــتم مــن خاللهــا تحقيــق الــدور المــأمول للحــوار   أيمكــن 

المركز هو تواصل فقط لتحديد البرامج وتقييمها وهو ال يرقى لمرتبة الحوار المنظم المعد          

 مجتمعسلفاً الذي يمكن من خالله تحقيق تنمية ال

 : الصعوبات التي تواجه االخصائيات وتعيق الحوار المجتمعي:رابعاً 
 :أوضحت النتائج ما يلي

 حــول بعــض الــصعوبات يــرين أنهــا تواجــه      – يــتفقن-أن األخــصائيات االجتماعيــات  

 ٢٫٥٥(وتعيق الحوار مع المـستفيدات حيـث تـراوح متوسـط مـوافقتهن علـى ذلـك مـا بـين           

: وهـي تتمثـل فـي     ) نعـم (درجات وهو متوسط يُشير إلـى خيـار         ) ٣(درجة من أصل    ) ٢٫٤٠إلى  
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ستعجال المـستفيدات لنتـائج الحـوار، وتـداخل الموضـوعات أثنـاء الحـوار، وهيمنـة بعـض                   إ

 ).%٨٠٫٠(، و)%٨٥٫٠( الوزن النسبي للموافقة وبلغ الحواراألطراف على 

ار مـــع  أن هنـــاك بعـــض الـــصعوبات تواجـــه وتعيـــق الحـــو - إلـــى حـــد مـــا –بينمـــا يـــرين 

درجـة مـن أصـل      ) ٢٫٠٥ إلـى    ٢٫٣٠(المستفيدات، حيث تراوح متوسط موافقتهن عليها مـن         

ضـيق الوقـت   : وهـي تتمثـل فـي     )  نعـم إلـى حـد مـا       (درجات وهو متوسط يُـشير إلـى خيـار          ) ٣(

يحــول دون اســتخدام الحــوار، و الــشك مــن قبــل المــستفيدات بجــدوى الحــوار، و عــدم          

قــص الكفــاءة بمهــارات الحــوار وبلــغ الــوزن النــسبي وصــول المعلومــات لكــل األطــراف، ون

وهـذا يتفـق مـع نتـائج        .على التـوالي  ) %٦٨٫٣(، و )%٧١٫٧(، و )%٧٣٫٣(، و )%٧٦٫٧(للموافقة  

ــصعوبات والتحــديات تعــوق قــدرة       أ مــن (٢٠١٣، Cherise) دراســة  ــد مــن ال ن هنــاك العدي

ا غيــاب الثقــة بــين هليــة علــى ممارســة آليــات الحــوار المجتمعــي الفعــال منهــ  الجمعيــات األ

 المواطنين والمؤسسات وفقدان التواصل بينهما وأنه لينجح الحوار يجب أن يكون صـادقاً         

 . بين جميع األطرافوعادالً

ــواجههن    ــة المعلومــات   أمــا فيمــا يخــص المــستفيدات فت حيــث  صــعوبات تتعلــق بقل

ة مــن المــستفيدات انــه ال توجــد لــديهن معلومــات كافيــة ونــسب    ) %٥٠٫٣( شــارت نــسبة أ

تعـود الـصعوبة ألسـباب      ) %١٠٫١(و) %١١٫٢(لم تتاح لها الفرصة للحوار بينما نسبة        ) %٢٠٫٧(

) %٧٫٧(حساسها بعدم قيمة رأيها واقـل نـسبة         إفي شخصية المستفيدة مثل الخجل و     

ويتفق هذا مع مـا أشـارت اليـه دراسـة      ، ضيق الوقت لديها يصعب عليها الدخول في الحوار 

ــهام عبـــده ( ــان) م٢٠٠٨، سـ ــق أهـــداف الحـــوار      بـ ــى تحـــول دون تحقيـ  مـــن الـــصعوبات التـ

 ضــعف ثقافــة الحــوار بيــنهم -المجتمعـى ألهدافــه هــو قلــة المعلومــات وعــدم وعـى األهــالى  

 تحتـاج لمجموعـة   الحـوار بـأن عمليـة    ) م٢٠١٤،  البوبـو (كما يتفق مع ما أشارت اليـه دراسـة          

 .عملية المشاركة المجتمعيةل ةعمادتكون من اآلليات ل
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 :مما سبق ان هناك صعوبات تتعلق بالمستفيدات مثليتضح 
 استعجال المستفيدات لنتائج الحوار 

 الشك من قبل المستفيدات في جدوى الحوار 

 الخجل وعدم شعور المستفيدة بأهمية رأيها 

 عدم وجود معلومات كافية لدى المستفيدات 

 :صعوبات تتعلق باالخصائية االجتماعية
 نقص الكفاءة بمهارات الحوار 

 عدم وصول المعلومات لكل األطراف 

عدم القدرة على إدارة الحوار بحيث تتداخل الموضوعات وتهيمن بعض األطـراف             

 على الحوار

 عدم قدرة االخصائية على تنظيم وقتها لتعطي الحوار الوقت الكافي 

      وهــذه الــصعوبات ســاهمت فــي عــدم مــشاركة نــسبة مــن المــستفيدات فــي إبــداء   

فقــط علــى الــرغم مــن فــتح   ) %٣٧٫٣( نــسبة مــن يــشاركن بــآرائهن   بلغــتآرائهــن حيــث

) %٤٠٫٦(أحيانـاً   األخصائيات للعديد مـن قنـوات التواصـل بينمـا بلغـت نـسبة مـن يـشاركن                   

 ) %٢٢٫١(ومن ال يشاركن 

 :      نخلص من العرض والمناقشة السابقة إلى ما يلي
ــع     - ــى التواصـــل مـ ــدة علـ ــدرة جيـ ــديهن قـ ــات لـ ــصائيات االجتماعيـ  المـــستفيدات االخـ

 .ويحرصن باستمرار على اختيار الوسيلة المناسبة للتواصل مع المستفيدات

المــستفيدات لــديهن القابليــة الجيــدة للتواصــل مــع القائمــات بتقــديم الخدمــة ولكــن   -
 .هناك بعض الصعوبات التي تعيق هذا التواصل سواء كانت شخصية أو تنظيمية

ولكن لم يتخذن الخطوات الالزمة لتنفيـذه       االخصائيات لديهن قناعة بأهمية الحوار       -
وفق آلياته المحددة فكل جهودهن يـتم توجيههـا للتواصـل مـع المـستفيدة لتقـدير                 

 .االحتياجات وتقييم البرامج
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 :لتفعيل الحوار المجتمعي كأداة للتنمية المحلية المقترح التصور: خامساً
 المجتمعــي كمــدخل تحديــد كيـف يمكــن تفعيــل الحـوار   فــي التـصور  هــذا اهميــة تبـدو 

تنموي يتم من خالله تحفيز المواطنين للمشاركة في عمليات التنمية حتى يدركوا حجم             

مشكالتهم وامكانياتهم والوقوف على طبيعة البرامج والخدمات المقدمـة، فـالمواطنون    

هم المؤشر الذي يوجه القائمين على التنمية الى المشروعات المناسـبة والوسـائل األكثـر               

 :الى التصور هذا وفقاً إلستجابتهم لها، وينقسممالئمة 

 :للدراسة النظري المنظور- ١

 جوانـب  بأهميـة  يـؤمن  فكالهمـا  بـالقوة  وربطـه  التمكـين  بمنظـور  اإلسـتعانة  فـي  تبلور

 شـخص  كـل  وأن غيـره  عن تميزه التي وطاقاته خبراته من النابعة اإلنسان حياة في القوة

لتنميـة مجتمعـه فالمـشاركة المجتمعيـة تعبيـر           ااسـتثماره  يمكـن  إيجابية جوانب يمتلك

عــن قــدرة العناصــر النــشطة فــى المجتمــع المحلــى علــى فهــم طبيعــة الــسياق االجتمــاعى   

ومحاولة تغييـره إلـى األفـضل مـن خـالل جهودهـا وجهـود  األفـراد الـذين يعيـشون فـى هـذا                          

ــدائم       علــى كافــة  المجتمــع واســتغالل الطاقــات البــشرية والماديــة المتاحــة مــع التغلــب ال

 وتعتبـــر المــــشاركة المجتمعيـــة حـــق لجميــــع    ، المعوقـــات التـــى تعتـــرض هــــذه العمليـــة    

المواطنين فى المجتمع طالما تتوافر لديهم القدرة عليها فهـي تـساهم فـى دعـم مفهـوم       

التعاون والعمـل المـشترك بـين سـكان المجتمـع المحلـى حتـى يتمكنـوا مـن التعامـل مـع                   

 .ابها وإتخاذ اإلجراءات الكفيلة بعالجهاالمشكالت المشتركة وتحديد أسب

 :الدراسة شملتها التي المحددات- ٢

لتفعيـل الحـوار المجتمعـي كـأداة لتعبئـة           مقتـرح  لتـصور  للتوصـل  الدراسـة  هـذه  تهدف

ــدور الــذي يمكــن ان يــساهم بــه الحــوار،    بتحديــد المــشاركة المجتمعيــة وذلــك   كــذلك ال

ــد ــة      تحدي ــذ الحــوار بمراكــز التنمي ــات تنفي ــصعوبات  آلي ــد ال ــة وتحدي ــي االجتماعي تواجــه  الت

 .الصعوبات تلك لمواجهة متكاملة برؤيا الحوار المجتمعي للخروج االخصائيات وتعيق
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 :التعديل تتطلب التي المجتمع ظروف- ٣

مراكـز ولجـان التنميـة       بـه  تقـوم  الذي الدور في قصور هناك أن الدراسة نتائج كشفت

 معــي بالــشكل الــذي يحقــق أهــداف التنميــة، كمــا      تفعيــل الحــوار المجت  االجتماعيــة فــي 

 الخدمـة  بتقـديم  القائمـات  لـدى  المختلفـة  المهـارات  فـي  قـصور  هنـاك  ان الدراسة كشفت

 .المطلوب بالشكل تفعيله دون وتحول تواجههن التي الصعوبات بعض ووجود

 :المقترح التصور من االستفادة محددات- ٤

 العناصـر  فـي  المقترح التصور من ستفادةاال لمحددات العامة المؤشرات تحديد يمكن

 :التالية

 كيف يمكن تفعيل الحوار المجتمعي كأداة للتنمية؟ 

 تعيق الحوار المجتمعي؟ التي الصعوبات مواجهة يمكن كيف 

 يمكــن تفعيــل الحــوار المجتمعــي عــن طريــق تنفيــذه وفــق آليــة واضــحة محــددة    :أوالً

 :باتباع المراحل التالية
 شاطالن العملية المرحلة

 التمهيدية

تحديـــــد الموضـــــوعات التـــــي  
ســيتم الحــوار فيهــا وأهــم 
 .المتغيرات المرتبطة بها

تحديــــــد الجوانــــــب الفنيــــــة    
 للعمل

 قدر من المعلومـات لمـساعدة الـسكان     أكبرجمع    -
 .على تفهم مشكالتهم وبيئاتهم

 تحديد االطراف التي ستشارك في الحوار -
 تهيئة الجوانب المادية إلنجاح الحوار -

 فيذيةالتن
 بناء الثقة 
 توضيح الرؤيا  
 مع المشكالت التعامل 

 التعريف بالهدف من الحوار  -
الفـرص   و الـتحكم فـي  أبناء جسور عدم السيطرة    -

 المتاحة للحوار
 طرح معلومات كاملة عن موضوع الحوار  -
دراك كـــل إفـــراد المجتمـــع علـــى فهـــم وأمـــساعدة  -

 فكارمايتعلق بموضوع الحوار من خالل توليد األ
ــا ونقــــــاط  دراك نقــــــاط اإلإوفهــــــم  - تفــــــاق لتقويتهــــ

 ختالف لمواجهتها اإل
 .أفراد المجتمعمواجهة الموضوعات الخالفية لدى    -



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣١٣

 هـ١٤٣٨ الثالث واألربعون ربيع اآلخر العدد
 

 شاطالن العملية المرحلة
مواجهــة عوامــل التــشويش وتحديــد النقــاط القابلــة  -

 .للتغيير وغير القابلة للتغيير
ــى ترتيـــب األ   - ــساعدة الـــسكان علـ ــد  مـ ــار وتحديـ فكـ

 ولويات والخروج بنتائج للحواراأل
 ارات تخاذ القرإ -
 دوار والمهامتحديد خطوات العمل وتوزيع األ -

 مراجعة االختيارات  التقويمية

ــى فهــــم       - ــسكان علــ ــوار ومــــساعدة الــ ــيم الحــ   تقيــ
الــــصعوبات التــــي تعرقــــل الحــــوار ومناقــــشة كيــــف  

 يمكن تذليلها
تقيـيم مــا تـم التوصــل اليـه مــن نتـائج والبــدء بــالتفكير       -

 .لتحسين األداء
ــي    - ــد فـ ــن جديـ ــدء مـ ــراءاإالبـ ــرامج  أت وجـ ــشطة وبـ نـ

 حوارية جديدة

 :التاليةستراتيجيات اإلويتم تنفيذ الحوار من خالل 

 :اإلتصالاستراتيجية  

 األهـداف  فـي تحقيـق      المركزتصال بالمستفيدين لحثهم على مشاركة       تستخدم لإل 

حتياجـات   ضـوء اإل   والبـرامج فـي   حتياجاتهم ومشكالتهم لتكون الخطـط      إوالتعرف على   

 . لمجتمعالفعلية ألفراد ا

 :استراتيجية المشاركة 

فــراد المجتمــع للمــشاركة فــي الحــوار وتهيئــة المنــاخ    أتاحــة الفرصــة امــام  إوتتــضمن 

فــراد المجتمــع فــي عمليــات   أهــداف الحــوار لتفعيــل مــشاركة   أوكافــة الظــروف لتحقيــق  

 .تخاذ القرارإ

 :استراتيجية التعليم والتدريب 

عــارفهم المتــصلة بالمــشكالت   وتــستهدف مــساعدة افــراد المجتمــع علــى زيــادة م     

ــد األ  واإل ــارات المتـــصلة بالتفـــاوض وتحديـ هـــداف والتحليـــل وحـــل  حتياجـــات وتنميـــة المهـ
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ــذلك  ــشاركة     المـــشكالت، كـ ــارات عـــن المـ ــيم ومهـ ــات وقـ ــداد المـــستفيدين بمعلومـ  إمـ

 .المجتمعية وأهميتها في تنمية مجتمعهم

 :استراتيجية المساندة والدفاع 

االمكانات والموارد المحليـة التـي يمكـن مـن خاللهـا حـل             االستخدام االمثل للموارد و   

مشكالت المجتمع واشباع احتياجاته والعمل على تـوفير خـدمات جديـدة وتوجيـه أفـراد                

 .بحقوقهمالمجتمع للتعرف على موارد الخدمات وكيفية المطالبة 

 :السلوكاستراتيجية تغيير  

اتهم السلبية من خالل الحـوار       تدعيم القيم اإليجابية لدى المواطنين وتغيير سلوكي      

المجتمعي لزيـادة مـشاركتهم فـي تنميـة مجـتمعهم ويمكـن تنفيـذ هـذه االسـتراتيجيات                   

والتوضــيح، المناقــشة الجماعيــة، تبــادل  الــشرح تتمثــل فــي مــن خــالل تكتيكــات أساســية  

 .اآلراء

 :تي يمكن استخدامها لتفعيل الحوار المجتمعياألدوار المهنية ال

خالل مساعدة أفراد المجتمع على إقامة العالقات التعاونيـة مـع            من   :الممكندور   -

 .المجتمع سكان وفيما بينالمركز 

 من خالل إزالـة المعوقـات التـي تحـول دون تحقيـق الحـوار المجتمعـي           :المعالجدور   -

 . ألهدافه

 بإرشاد المستفيدين بقنوات التواصل مع المركز وأهمية المـشاركة          :المرشددور   -

 .ح تنمية مجتمعهمالمجتمعية لصال

 تعلــيم المــستفيدين بمهــارات مختلفــة حــول كيفيــة الحــوار النــاجح    :المعلــمدور  -

وتفهم المجتمع والظروف المحيطة بـه وطبيعـة المـشكالت المجتمعيـة وكيفيـة        

 .ولوياتهداف وترتيب األتحديد األ
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 :األدوات المهنية المستخدمة لتفعيل الحوار المجتمعي

 جماعــات المــساعدة  المحاضــرات، العمــل، ورش النــدوات، ،االجتماعــات المقــابالت، 

 .الذاتية

  متطلبات تفعيل الحوار المجتمعي :ثانياً

تقــدم الباحثــة مجموعــة مــن التوصــيات بنــاءاً علــى مــا توصــلت إليــه الدراســة مــن نتــائج، 

 :لتفعيل الحوار ومواجهة الصعوبات التي تحول دون تحقيق أهدافه على النحو التالي

ــذتــــصميم وت .١ ــصائيات اإل  نفيــ ــدريبي متكامــــل لألخــ ــامج تــ ــوير   برنــ ــات لتطــ جتماعيــ

 .حوار فعالمهاراتهن في كيفية إدارة 

 .إقامة جلسات حوارية دورية ومتابعة نتائجها وتقييم التجربة باستمرار .٢

ــداء       .٣ تنظــيم مجموعــات صــغيرة للمناقــشة لتــشجيع المــستفيدات الخجــوالت إلب

 .المشاركاتي توزيع فرص النقاش على خصائية مهاراتها فآرائهن واستخدام األ

 ترشـــيح أعـــضاء لعـــرض المـــشكالت ومـــنح الثقـــة للمـــستفيدات لـــإلدالء بـــآرائهن   .٤

 .باألسلوب الذي يناسبهن

االستفادة من وسائل التواصل االجتماعي لإلعالن عن مواعيد الجلسات الحوارية           .٥

 .وطبيعة الموضوعات التي ستطرح وأي معلومات قد تثري موضوع الحوار

تحليل البيئة الداخلية لمراكز التنميـة االجتماعيـة لمعرفـة نقـاط القـوة التـي تفعـل              .٦

 .الحوار والضعف والتهديدات التي تحد من الحوار ومعرفة الفرص التي تعززه

ان تكـــون مـــن ضـــمن خطـــة المركـــز إقامـــة دورات تدريبيـــة للمـــستفيدات لتنميـــة     .٧

 .مهارات االتصال

 بـأكبر قـدر     التواصـل لتزويـدهن   خدام وسـائل    إتاحة المعلومات للمستفيدات باسـت     .٨

 .من المعلومات حتى يتمكن من المشاركة في الحوار
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توفير خط ساخن للرد على استفسارات المستفيدات وإنشاء شـبكات معتمـدة             .٩

  .للتواصل

االهتمام بوسائل التواصل المفضلة للمستفيدات لتكون بمثابـة قنـوات يـتم مـن               .١٠

  .ومشاركتهندات واستقبال آرائهن خاللها تدفق المعلومات للمستفي
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 : العربيةالمراجع
، اإلســكندرية" تمكــين الفئــات المهمــشة مــن منظــور الخدمــة االجتماعيــة ) "م٢٠١٤ (نــاجي، أحمــد .١

 .المكتب الجامعي الحديث

 . دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،"علم االجتماع الحضري ")٢٠٠٠ (عبد العاطي، السيد .٢

، ضـمن  "المجتمعيكيفية تنفيذ الجمعيات لبرنامج الحوار    ) "م٢٠٠٨(المؤسسة االمريكية للتنمية     .٣

 ١٥الحكومية، ص يصدرها مركز خدمات المنظمات غير التي اإلرشادية األدلةسلسلة 

 .بيروت، ٣ط، "المحيط) "م١٩٩٦( وآخرون اللجمي، أديب .٤

ي تعزيــز األمــن الــوطني للمملكــة العربيــة  الحــوار الــوطني ودوره فــ)"م٢٠٠٨( عبيــد الحــازمي، خليــل .٥

 نــايف العربيــة للعلــوم العليــا، جامعــة كليــة الدراســات منــشوره، دكتــوراه غيــر رســالة"الــسعودية 

 .األمنية، الرياض

دور المـــشاركة الـــشعبية فـــي المـــشاريع التـــي نفـــذتها المجـــالس البلديـــة   ) "٢٠١٣(ســـائد ، الربايعـــه .٦

ــين   ــة جنـ ــي محافظـ ــة فـ ــة منـــ ، "المنتخبـ ــاث    ، شورةدراسـ ــة لألبحـ ــة القـــدس المفتوحـ ــة جامعـ مجلـ

 .الجزء الثاني، ٣١العدد ، والدراسات

 .مكتبة العبيكان، الرياض" العينات والمتغيرات) "م٢٠١٢ (الضحيان، سعود .٧

 ، " فـى تحقيـق التنميـة المحليـة بالجمعيـات األهليـة            المجتمعـي دور الحوار   " ):م٢٠٠٨(سهام  عبده،   .٨

 . كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان ، رسالة ماجستير غير منشورة

 . دار الثقافة ، بيروت، "فن الحوار)" م٢٠٠٢(صموئيل ، حبيب .٩

الحوار المجتمعي كمدخل لتفعيل مشاركة القيادات النسائية في تنميـة          ) "م٢٠١٣(طارق  ،  عمارة .١٠

العـدد  مجلة دراسات فـي الخدمـة االجتماعيـة والعلـوم االنـسانية             ،  بحث منشور " المجتمع المحلي 

  الجزء السابع٣٥
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دراســــة " اســــتخدام الحــــوار المجتمعــــي لمواجهــــة النزاعــــات القبليــــة ) "م٢٠١٥(عبــــداهللا ، عــــوده .١١

 المـــــصرية لألخـــــصائيين  الجمعيـــــة، الثالـــــثالجـــــزء ، ٥٤ االجتماعيـــــةمجلـــــة الخدمـــــة ، منـــــشورة

 .االجتماعيين

 ، مجلـة اآلداب ، "جتماعيـة منظور القـوى اتجـاه حـديث فـي الخدمـة اال      )  "م٢٠١٤(عبد العزيز   ،  الدخيل .١٢

  الرياض، جامعة الملك سعود، ٢ع، ٢٦م 

  . ٤ ط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة" المعجم الوسيط)"  م٢٠٠٤(مجمع اللغة العربية  .١٣

  دار االندلس الجديد للنشر والتوزيع ، "االدارة بالحوار) "م٢٠٠٨(محمد ، عبدالجواد .١٤

 مطبقـة علـى     دراسـة "المجتمعيـة   ياء في تـدعيم المـشاركة       دور لجان األح  ) "م٢٠١٤(محمد  ،  البوبو .١٥

 كلية الخدمة االجتماعية جامعة حلوان،  منشورةماجستير غيررسالة " لجان أحياء مدينة غزة

أساليب تفعيل مشاركة المجتمع المدني في التخطـيط لمواجهـة الفقـر           )"م٢٠٠٨(محمد  رشدي،   .١٦

ــاطق العــشوائية   ــر منــش   ، "فــي المن ــة جامعــة    ، ورة رســالة ماجــستير غي ــة الخدمــة االجتماعي  كلي

 .حلوان

 رســالة"المحلــي دور المــشاركة المجتمعيــة فــي تنميــة وتطــوير المجتمــع ) " م٢٠٠٨(منــال قــدومي،  .١٧

 . كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية،  نابلسمنشورة،ماجستير غير 

 ١ط ، مكتبة وهبه، القاهرة" تعلمهالحوار وفنياته واستراتيجياته وأساليب ) "م٢٠١٣(منى اللبودي،  .١٨

ــوال ، المـــسيري .١٩ ــضرية   )" م٢٠١٣(نـ ــة والحـ ــة الريفيـ ــة االجتماعيـ ــة الخدمـ ــدمام، "ممارسـ ــة ،  الـ مكتبـ

  ط ، المتنبي

ــواطنين فـــي تنميـــة    ) "م٢٠١١(نيـــرمين ، حلمـــي .٢٠ ــادة مـــشاركة المـ اســـتخدام الحـــوار المجتمعـــي لزيـ

كليــة ، ماعيــة والعلــوم اإلنــسانية مجلــة دراســات فــي الخدمــة االجت  ، بحــث منــشور " العــشوائيات

 .جامعة حلوان، الخدمة االجتماعية
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دراسـة مطبقـة علـى    " الحوار المجتمعي واتخاذ القرار بالجمعيات االهليـة    )"٢٠٠٧(هبه  ،  عبداللطيف .٢١

الجمعيــات األهليــة بمدينــة الفيــوم، مجلــة دراســات فــي الخدمــة االجتماعيــة والعلــوم االجتماعيــة،  

 .٢٣، العدد ٢، جامعة حلوان، جكلية الخدمة االجتماعية

استخدام الجمعيـات االهليـة للحـوار المجتمعـي للتوعيـة بمخـاطر الهجـرة غيـر               ) "م٢٠١١(هناء  عز،   .٢٢

كليـة الخدمـة   ، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنـسانية   ،  بحث منشور " الشرعية

 .جامعة حلوان، االجتماعية
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 .الجامعي الحديث
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 .مطبوعات جامعة ام القرى، السعودية
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Activating the Community Dialogue for the Development of Local 

Communities: A Study Applied to Social Development Centers in the City of 

Riyadh 

Dr. Al-Jawharah NaaSir Abdul`azeez Al-Hazzaani 

College of Social Services 

Princess Nourah bint Abdulrahman University 

Abstract: 

This study aims to reach the formulation of a proposal for activating the 

community dialogue in the development of local communities. Conducting 

dialogue with community members contributes to the development of their 

abilities through their participation in all activities, including decision-making, 

assuming responsibilities, defining roles and tasks as well as implementing them. 

This study is a descriptive analytical study. It is applied on female social workers 

in social development centers and committees in Riyadh to determine the role of 

community dialogue in social development and identify difficulties facing 

female social workers that hinder dialogue with the local community. The study 

is also applied on a sample of female beneficiaries of Dir`iyyah Social 

Development Center amounting to (217) female beneficiaries.  

The study concludes that conducting dialogue with the community 

contributes to identifying community characteristics and discovering local 

leaders. In addition, it is a way of identifying community needs, drawing plans, 

and understanding social problems. Conducting dialogue with the community 

also encourages community participation. Female social workers face many 

difficulties hindering dialogue; some of which relate to the characteristics of the 

female beneficiaries while others relate to the professional preparation of the 

female social workers. The study identifies the steps, roles, strategies, and tools 

that can be used by practitioners to activatedialogue in local communities. 
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  قراءة نقديةكتابات نظمي لوقا عن النبي  

 
 شيخة بنت عبد اهللا الشيباني  . د

  بكلية العلوم والدراسات اإلنسانية بثادق-قسم العلوم والدراسات اإلنسانية 
 جامعة شقراء 

 
 

 :ملخص الدراسة
فـي  ) م١٩٨٧-م١٩٢٠(    لقد تناول هذا البحث بالدراسة ، جهـود المفكـر القبطـي الـدكتور نظمـي لوقـا                   

 لوقـا (،و"محمـد فـي حياتـه الخاصـة     "،و" وا محمـداه  "، و "الرسـالة والرسـول   : محمـد : "مؤلفاته في السيرة النبوية     
بل هـو يؤكـد      ، اإلسالمي والتاريخ السيرة كتب في نفسه فأغرق ، األديان دراسة استهوته مستشرقاً ليس)

حيث تلقى العلـم علـى يـد رجـل مـسلم ،كمـا       ،  أن بواعث كثيرة في صباه قربت بينه وبين الرسول محمد           
 . حفظ القرآن الكريم 

 وعـن  اإلسـالم  عـن  كتبـه  فـي  العتدالـه  نتيجـة  أنـه  كـر ذُ ما ومؤلفاته الشخصية هذه لدراسة شدني وقد
 كهنوتيـا  عليـه  يـصل  لـم  أنـه  حتـى  النصارى المتعصبين جانب من ذلك ثمن دفع قد ،  محمد النبي شخصية

 الدراسـة  وأيـضا  ، النبويـة  الـسيرة  كتابـة  فـي  المـسلمين  غيـر  جهـود  إبـراز  إلـى  البحـث  هـذا  هـدف وي . وفاته بعد
 . ذلك في المستخدم المنهج بيان مع لمؤلفاتهم والتحليل بالنقد

  : إلى البحث وينقسم
  :وتحته ، وحياته نشأته لوقا نظمي : األول المبحث 

  . العلمي وتحصيله لوقا نظمي نشأة : األول المطلب
 .  محمد والنبي اإلسالم بدين اهتمامه عوامل : الثاني المطلب
  : وتحته ، نقدية تحليلية دراسة النبوية السيرة في مؤلفاته : الثاني المبحث
  . ونقد عرض النبوية السيرة في مؤلفاته : األول المطلب
  . النبوية السيرة في مؤلفاته في ومصادره منهجه : الثاني المطلب

 بالنقـد  النبويـة  الـسيرة  عـن  المعتـدلين  علـيهم  يطلـق  مـا  كتابـات  تنـاول  ضـرورة  إلـى  البحـث  خلـص  وقد
 وربمـا  ،  النبـي  سـيرة  دراسـة  فـي  المتخصـصين  غيـر  بهـا  اغتـر  ربمـا  شـوائب  من تخلو ال أنها حيث والتحليل
  .  عنها الكتابة في مصادرهم ضمن أصبحت
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 :المقدمة
 وعلى آله وصـحبه  الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا الحبيب محمد     

 . والتابعين بإحسان إلى يوم الدين

  :وبعد

،     لقــد حظيــت الــسيرة النبويــة علــى مــر العــصور باهتمــام كبيــر مــن علمــاء اإلســالم      

كمــا ،  المــصطفىوأدبائــه وشــعرائه فــألفوا المؤلفــات التــي شــملت جميــع جوانــب ســيرة 

مـع اخـتالف   ، شاركهم هذا االهتمام غير المسلمين سـواء فـي بـالد الغـرب أو فـي الـشرق          

دوافعهم فهناك من كان هدفـه مـن االهتمـام بدراسـة الـسيرة اإلسـاءة للـدين اإلسـالمي                    

وهنــاك مــنهم مــن عرفــوا قيمتهــا وأهميــة مــا جــاء بــه  ، مــن خــالل اإلســاءة للنبــي محمــد  

فــي مؤلفــاتهم  ، فــأثنوا علــى صــاحب الــسيرة   ، ت وقــيم ومفــاهيم اإلســالم مــن تــشريعا 

   . وأشعارهم

  ومن هؤالء بعـض الكتـاب النـصارى فـي المـشرق اإلسـالمي حيـث كتبـوا فـي الـسيرة              

، ففــي لبنــان نــصري ســلهب ، النبويــة كتابــات تحمــل فــي طياتهــا ثنــاء علــى النبــي محمــد     

وفـي مـصر نظمـي لوقـا،        ،  جمعة الطوال وفي األردن خليل    ،  وخليل إسكندر ،  ولبيب الرياشي 

كحلـيم  ،  شـعرا كما شاركهم عدد من الشعراء النصارى فأثنوا علـى صـاحب الرسـالة      

 .وشبلي شميل وغيرهم، دموس

)  م١٩٨٧-م١٩٢٠(جهـود الـدكتور نظمـي لوقـا     ، وقد اخترت أن أتنـاول فـي هـذا البحـث         

محمــد فــي "و، "وا محمــداه"و، "الرســالة والرســول: محمــد ":فــي مؤلفاتــه فــي الــسيرة النبويــة

فـأغرق نفـسه فـي كتـب        ،  ليس مستشرقاً استهوته دراسة األديـان     )لوقا(،و"حياته الخاصة 

ــاريخ اإلســالمي  ثــم انتهــى إلــى مجموعــة مــن اآلراء عــن النبــي العربــي أراد أن      ، الــسيرة والت

وهـو لـيس نـصراني يعـيش فـي وسـط كثـرة مـسلمة أراد أن يعـرف          ،  يخرج بها علـى النـاس     
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 شيء هؤالء الذين يعيشون حولـه فأخـذ نفـسه بالبحـث والـدرس والتقـصي ليخـرج                 على أي 

 .)١(على أبناء دينه بما يوضح لهم شيئا عن هذا الدين الذي يعتنق من حولهم 

، معلنـا أنـه   بل هو يؤكد أن بواعث كثيرة في صباه قربت بينه وبـين الرسـول محمـد            

وفـى  .  يَشْرُف به ويحمـد لـه بـوادره وعقبـاه    ليس في نيته أن ينكر هذا الحب أو يتنكر له، بل     

اعتقاده أن الناس، قبل اإلسـالم، كانـت بحاجـة إلـى ديـن جديـد يجمـع بـين القلـب والعقـل                  

ويتجه إلى الناس كافة ال يفرق بين شعب وآخـر، ويرضـى أشـواق الـروح وحاجـات الجـسد                    

ي يفهمــه البــشر ، أي الــدين الــذ"ديــن البــشر: "ولــذلك ســماه. معــا، وهــذا الــدين هــو اإلســالم 

 . )٢(ويتناغمون معه ألنه يلبى مطالبهم ومطامحهم، ويخاطب عقولهم ويشبع عواطفهم

وقد شدني لدراسة هذه الشخصية ومؤلفاته ما ذكر أنه نتيجة العتدالـه فـي كتبـه عـن                 

قد دفع ثمـن ذلـك مـن جانـب المتعـصبين النـصارى            ،  اإلسالم وعن شخصية النبي محمد      

 . كهنوتيا بعد وفاتهحتى أنه لم يصل عليه 

وأحب أن أنوه هنا إلى أنني لست بصدد بحث هل أسلم نظمي لوقا أم بقي على ديانتـه           

، وإنما هدف هذا البحث هو إبراز جهود غير المسلمين في كتابة السيرة النبوية            ،  النصرانية

 . وأيضا الدراسة بالنقد والتحليل لمؤلفاتهم مع بيان المنهج المستخدم في ذلك

 . اهللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى 

 
@      @      @ 

 

 

 

                                     
 .١/١٨١، م١٩٩٤، الهيئة المصرية العامة للكتاب، المحمديات، فتحي اإلبياري )١(

 . ٩ص ، م١٩٥٩، القاهرة، دار الكتب الحديثة، محمد الرسالة والرسول )٢(
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  : نظمي لوقا نشأته وحياته:المبحث األول
 .  نشأة نظمي لوقا وتحصيله العلمي:المطلب األول

وكـان  ،  م١٩٢٠ولـد فـي مدينـة دمنهـور عـام           ،  مـن أقبـاط مـصر     ،  هو نظمي لوقا جـرجس    

 كمـا  –وأم كانت أقرب إلى الطفولة غريـرة  ، تعليمأول أبناء زواج من أب شاب متوسط ال    

وقـد مرضـت    . لم يـتح لهـا إال بعـض التعلـيم االبتـدائي           ،   في الثالثة عشرة من عمرها     -يصفها

وتـولى إرضـاعه ذوات األطفـال مـن الجـارات       ،  لـذا لـم يـتح لهـا إرضـاعه         ،  والدته بعد إنجابهـا لـه     

 .ق مدينة دمنهوروأيضا بعض الفالحات الوافدات على سو، وذوات القربى

ولـذلك كـان والـداه يحوطانـه بـسور         ،  بنيتـه شـديدة الـضعف     ،  فنشأ طفالً معتل الصحة   

فأصـبحت أمـه رفيقتـه وهـي مـصدره الوحيـد لكـل تـصور         ، يعزله عن مخالطة أقرانـه وأنـداده   

ما أن يعود إلى بيتـه  ، وكان والده كما يصوره رجال داجنا   ،  عن الناس وما بينهم من عالقات     

هكــذا كانــت حيــاة . )١(يجالــسه هــو وأمــه ويطــالع لهمــا فــي الكتــب ،  إلــى الــصباححتــى يلزمــه

إلــى أن بلــغ الرابعــة مــن العمــر ورزقــت األم  ، خاليــة مــن االحتكــاك بالعــالم الخــارجي )لوقــا(

بـل  ، ولما لـم تكـن هنـاك ريـاض أطفـال     ، ففكر األبوان في إرساله إلى المدرسة ،  بطفل آخر 

وهنــاك التقــى بأبنــاء  ، فقــد ذهــب إلــى تلــك المدرســة " نمدرســة العريــا" مدرســة أوليــة هــي  

ولـذا تـم نقلـه مـن المـستوى          ،  وقد كان يمتاز عنهم بإجادته لقراءة الصحف والكتب       ،  جيله

 :فـصرخ فيـه   ،  وذات يوم أخذ منه الطالب الذي يجلس بجواره قلمـه         ،  األول إلى مستوى أعلى   

 . الذي أرعبه بتهديده، ديروإذا بالمعلم يوجه له السباب ثم يذهب به للم، هات قلمي

كان هذا الموقـف باإلضـافة إلـى تهكـم زمالئـه عليـه وضـربهم لـه خـارج المدرسـة ألنـه                        

سببا في أن ينسحب إلـى االنطـواء داخـل نفـسه والعـزوف عـن       ، أكثر موهبة وتفوقا منهم  

) لوقــا(وفــي هــذه العزلــة وجــد  . مخالطــة النــاس أو مجــاراة أنمــاطهم الــسلوكية والفكريــة  

كــان قــدوة لــي فــي مــنهج  " :يقــول عنــه، شــيخ المــسجد الكبيــر، فــي الــشيخ البخــاريضــالته 

                                     
 .٤٥ص ، م١٩٩٠، مصر، مكتبة غريب، أنا واإلسالم )١(
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لكنـه كـان كبيـرا بالتطلعـات        ،  فهو قصير القامـة كفيـف البـصر       ،  التعويض عن ضعف البنية   

 . )١("الذهنية والخلقية وسمو المبادئ الفكرية والروحية المسرفة في نزاهتها 

 كـان لـي والـد       :ما ذكره هو حيث قـال     ،  ريعلى يد الشيخ البخا   )لوقا(وكان سبب تعلم    

 شـديد الطمـوح فـي تطلعـه إلـى مـستقبل        -شأنه شأن األكثرين من رجـال بيئتـه وطبقتـه         –

، يصبو إلى أن يحقق فيه وبه ما لم يتيسر له شخصيا من الجاه العـريض وعلـو المكانـة     ،  ابنه

نـابر وصـناديد    وكانت أواسط العشرينات من هذا القرن لم تزل العصر الـذهبي لفرسـان الم             

لذا قرر أن يضع أساس هذا المستقبل بأن يعهد بي إلى مؤدب خـاص ذي قـدرات              ،  الصحافة

وهنــاك ، م١٩٢٦واتفــق أن انتقــل للعمــل فــي الــسويس عــام ، اسـتثنائية فــي المجــال األدبــي 

التقى بالشيخ البخاري و اسـترعى اهتمامـه أنـه سـمعه ال يكلـم عامـة النـاس وخاصـتهم إال                    

لذا استقر في نفس والدي أن هذا الشيخ البليـغ الـذكي   ،  سمت ووقار وأنفة   وفيه،  بالفصحى

ولــم يفتــه أن حفــظ  ، الــسمح خيــر مــن يفــتح البنــه كنــوز البالغــة العربيــة ويعرفــه أســرارها   

 .)٢( بعد حفظ القرآن –على أهميتها –ذخائر األدب من الشعر والنثر تأتي 

وكـان  ،  علـم وفقـه وفلـسفة وخلـق       في هذا الشيخ الكفيف خزانة أدب و      ) لوقا(و وجد   

، وتجنب اللحن، والبد فيه من ضبط مخارج الحروف وإقامة النحو، التعليم بالضرورة شفويا 

ثــم بــدأ يحفــظ  ، أن يــتكلم وكأنــه يقــرأ مــن كتــاب مفتــوح   ) لوقــا(فــتعلم ، وتــوخي الجزالــة 

يـه  ومـا يتطـرق إل    ،  حيـث يـذكر لـه الـشيخ مـوجزا مـن تفـسيرها             ،  ويقف عند كـل آيـة     ،  القرآن

فـتعلم كيـف يـربط المعنـى اللغـوي          ،  ذهنه بصددها من األمثـال الـسائرة والـشعر المـشهور          

 .)٣(بالصورة الجمالية والذوق األدبي

                                     
 .٥٢ص، أنا واإلسالم )١(

 .٣٠ص، ة والرسول؛ و محمد الرسال١٠ص،  أنا واإلسالم )٢(

 .٣٥-٣٤ص ، محمد الرسالة والرسول )٣(
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فقد كـان يتـردد عليـه لـيحفظ         ،  على يد الشيخ وهو في العاشرة من عمره       ) لوقا(تخرج  

الطفل وكان المسلمون والنصارى يتعجبون من هذا       ،  القرآن منذ كان عمره ست سنوات     

ويحمـل لـشيخه نعلـه حتـى يـضعه فـي            ،  النصراني الذي يدخل المسجد ليحفظ آيـات القـرآن        

 . )١(ثم يسير به حيث أراد، قدمه

ثم انتقل إلـى اإلسـكندرية   ،     كما حصل نظمي على إتمام شهادة المرحلة االبتدائية     

علــى ثــم التحــق بجامعــة القــاهرة وحــصل    ، وهنــاك أتــم الحــصول علــى الــشهادة الثانويــة   

كمــا حــصل علــى ليــسانس مدرســة الحقــوق  ، )م١٩٤٠(قــسم الفلــسفة ، ليــسانس اآلداب

، وحـصل علـى درجـة الـدكتوراه فـي الفلـسفة           ،  ثم واصل دراسته العليا   ،  الفرنسية بالقاهرة 

ــدريس فــي مــدينتي الــسويس واإلســكندرية      ــة    ، وقــد عمــل بالت ثــم أســتاذا للفلــسفة بكلي

ــادي القلــم   ، جامعــة عــين شــمس   ،ثــم بكليــة اآلداب ، المعلمــين بالقــاهرة  وكــان عــضوا بن

 . )٢(وعضوا باتحاد الكتاب العرب ، وعضوا باتحاد كتاب مصر، الدولي

ووصـــفت كتاباتـــه بأنهـــا ، شـــتهر بكتاباتـــه عـــن اإلســـالم وعـــن النبـــي محمـــد  اوقـــد 

 .)٣(فتباينت ردة فعل عامة الناس من مسلمين ونصارى حول مؤلفاته عن اإلسالم، منصفة

وقــد تمثــل ذلــك ، كنيــسة قــررت أن تحرمــه وتطــرده مــن رحمهــا ورحمتهــا  كمــا أن ال

ورفــض صــغار ، حيــث تهــرب كــاهن الكنيــسة مــن الــصالة عليــه، م عنــدما مــات١٩٨٧عــام 

ولمـا سـأل مـن رافقـوه ألداء واجـب وداعـه هـل صـدر فـي                   ،  العاملين فيها إدخال تابوته إليهـا     

ــا مجـــرد  حقـــه حرمـــان كنـــسي دون أن يعلـــم ؟ أم أن تـــصرف الكنيـــسة و  القـــائمين عليهـ

كمــا . تــصرف شخــصي ؟ ورغــم أن الــسؤال كــان واضــحا إال أنــه بقــي دون إجابــة حتــى اآلن  

هل سيدفن نظمي في مقابر األقباط ؟ أم يذهب به إلـى مقـابر   ، كان هناك سؤال آخر مهم 

                                     
 .٣٢-٣١ص، محمد الرسول والرسالة )١(

 . م١٩٨٥ يوليو ١٨، األهرام، نظمي لوقا راهب الفلسفة وحوار حول اإلسالم والمسيحية، بهاء جاهين )٢(

 .سوف ترد ردود األفعال هذه عند الحديث عن مؤلفاته )٣(
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لكـن وألنـه ظـل حتـى اللحظـات األخيـرة مـن              ،  المسلمين نزوال على شائعة أنـه أسـلم سـراً         

فقــد دفــن فــي مقــابر   ،  أنــه نــصراني ومعتــز بنــصرانيته ولــم يتخــل عنهــا مطلقــاً    حياتــه يعلــن 

 . )١(لكن دون صالة الموتى ، األقباط

لـو أن الرجـل   : " )٢(وقال غالي شكري وهو كاتب قبطـي مـن زمـالء وأقـران نظمـي لوقـا             

ولـيس  ،  وهو شرح لموقفه العقيدي)أنا واإلسالم(أسلم سراً لما كتب ونشر مؤلفه األخير   

دون ، اإلســـالمي" توطنـــه "و، المـــسيحي" تدينـــه "عليـــه شـــبهة أو التبـــاس أو غمـــوض حـــول  

 . "تناقض بين الدين والوطنية 

المعنــى الــذي بلــوره نظمــي لوقــا فــي       "   ثــم بــين أن ســبب موقــف الكنيــسة منــه هــو        

، هـو أن اإلسـالم وطـن حـضاري ننتمـي إليـه نحـن المـسيحيين الـشرقيين                  ،  وفكره،  سلوكه

 . )٣(" ما يخص أهله الذين يتخذونه عقيدة دينية لهم فهو يخصنا ك

 .  عوامل اهتمامه بدين اإلسالم والنبي محمد :المطلب الثاني
، كمـا ذكـر أنـه       )٤( ذكر في مقدمة مؤلفاته سبب اهتمامه بالكتابة عـن النبـي محمـد              

عـن   بالـدفاع  - وأنـت نـصراني  – فـيم اهتمامـك     :وصلته مئات الرسائل التـي توجـه لـه سـؤال          

 رسول اإلسالم ؟ 

ــو       ــه وهـ ــاب لـ ــور أول كتـ ــد ظهـ ــه بعـ ــه لـ ــذا الـــسؤال وجـ ــول إن هـ ــالة  (ويقـ ــد الرسـ محمـ

 إن هــذا الــسؤال ينبــئ عــن عــدم اطــالع أو عــدم اقتنــاع بــالمفهوم  :لــذا اإلجابــة، )والرســول

فلبـــاب المـــسيحية وجوهرهـــا األصـــيل أنهـــا دعـــوة المحبـــة القلبيـــة  ، الحقيقـــي للمـــسيحية

فواجب المسيحي حقا   . والمخالف والموافق ،  بحبها العدو والصديق  الكاملة الشاملة تعم    

                                     
 . ٥ص. م٢٠١٠، القاهرة، مكتبة جزيرة الورد، ١ط، كاتب مسيحيإسالميات ، محمد الباز )١(

 .٢٧٩-٢/٢٧٨، بيروت، دار ابن حزم، ١ط، المستدرك على تتمة األعالم، محمد خير رمضان )٢(

 .٥ص ، إسالميات كاتب مسيحي، محمد الباز )٣(

كمـا ألـف   . ٢-١؛ ومحمد في حياته الخاصة ص١٥-١٤ ؛ وامحمداه ص ٢٨-٢٥ص،  محمد الرسالة والرسول   )٤(
 . أنا واإلسالم يبن فيه عقيدته النصرانية وسبب اهتمامه بالكتابة عن النبي محمد : كتاب
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وأن يـدافع عـن المظلـوم والمفتـرى         ،  أن ينطوي على الحب ال الكراهيـة وعلـى الـود ال الحقـد             

ولن تغني عنه بعدئذ أن يكـون صـواماً      ،  وإال كان مفرطا في جوهر عقيدته المسيحية      ،  عليه

فاإلنـصاف مرتبـة   ، مالم يـستطع أن يكـون منـصفا   وال يستطيع المرء أن يكون محبا   ،  قواماً

كمــا جــاء فــي  " (ومــن لــم يكــن أمينــا علــى القليــل ال يــؤتمن علــى الكثيــر     " أقــل مــن الحــب  

وبهــذا االعتبــار كــان األخلــق أن يعجــب المتعجــب مــن منتــسب للمــسيح يفتــات ، )اإلنجيــل

لكفـر إلـى   مـن ضـالل ا  ، علـى صـاحب رسـالة اهتـدى بهـا الماليـين        ) كفئة مـن المستـشرقين    (

ال أن يعجـــب المتعجـــب مـــن مـــسيحي دفعتـــه عقيدتـــه الـــصادقة  ، عبـــادة اهللا رب العـــالمين

وإلى إنصافه وإيالئـه مـاهو حقيـق        ،  المستنيرة إلى الدفاع عن صاحب تلك الرسالة المظلوم       

وإني ألربـأ بنفـسي أن أكـون الـذي يفتـات أو يتواطـأ علـى مثـل ذلـك                    ،  به من الحب والتعظيم   

 . )١( "االفتئات اللئيم

التــي تــدعوه  ،   هكــذا يــرى مــن وجهــة نظــره أنــه مــن منطلــق إيمانــه بديانتــه النــصرانية     

، وهـو بهـذا القـول كأنـه يتحـدث عـن ديانـة صـحيحة               ،  للموضوعية كتب عن النبي محمـد       

هــو الهــدف النهــائي  ، أو المــسيح، لــيس محمــد ": وقــال أيــضا. والحقيقــة أنهــا ديانــة محرفــة 

ولكني مبـشر   ،  فلست مبشراً بدين  ،  "وسيلتي للتبشير بالموضوعية    " بل هما   ،  لكتاباتي إذن 

ــدي المــؤمنين بكــل ديــن      ــين ي ــدي جميــع البــشر   ، بالعــدل والنزاهــة ب ــين ي ــدى ...بــل ب ، وال تتب

الموضـــوعية فـــي أوجهـــا إال حيثمـــا تكـــون إنـــصافا نزيهـــا لعقيـــدة مخالفـــة إذن هنـــا ميـــدان   

لهـــذا يكـــون البيـــان العملـــي لالنتـــصار ، المعركـــة الحقيقيـــة ضـــد الذاتيـــة والجـــور والعـــدوان

، عن اإلسـالم  ،  أن يكتب الداعية الموضوعي المسيحي العقيدة     ،  للموضوعية والدعوة إليها  

، ومــن تكوينــه النفــسي ومــن الوحــدة القوميــة، بــدافع مــن الرابطــة اإلنــسانية ، وعــن محمــد

 . )٢("أيضاً

                                     
 .١٥-١٤ص ، وامحمداه )١(

 .٤٢ص، أنا واإلسالم )٢(



 

 
٣٣٦

  قراءة نقدية كتابات نظمي لوقا عن النبي 
 شيخة بنت عبد اهللا الشيباني  . د
 

 رغبتـه فـي الكتابـة    :ألولا،    إذن هناك ثالثة دوافع دفعتـه للكتابـة عـن النبـي محمـد         

 هــو الــروابط اإلنــسانية والوحــدة :والثــاني، بموضــوعية حتــى عــن المخــالفين لــه فــي العقيــدة

 كمـا أنـه     )١(القومية ولعل هذا ما أشـار لـه زميلـه غـالي شـكري عنـدما نـاقش قـضية إسـالمه                       

، كان يرغب في  أن يوحد بـين أبنـاء وطنـه المـسلمين والمـسيحيين وينبـذ التعـصب الـديني                     

 فهو التكوين النفسي وهـو يقـصد بالتأكيـد دراسـته لإلسـالم فـي طفولتـه            :أما الدافع الثالث  

ولــست أنكــر أن بواعــث كثيــرة فــي صــباي قربــت بينــي وبــين هــذا         " :المبكــرة حيــث قــال  

ولــيس فــي نيتــي أن أنكــر هــذا الحــب أو أتنكــر لــه بــل أننــي ألشــرف بــه وأحمــد لــه     ، الرســول

ب هو الذي يسر لي شيئا من التفهم وزين لي من شخص هذا             بوادره وعقباه ولعل هذا الح    

الرســول الكــريم تلــك الــصفات المــشرقة وجعلنــي أعــرض بوجــداني عــن تلــك النظــرة           

الجائرة أو المتجنية التي نظر بها كثيرون من المستشرقين وغيرهم إلـى الرسـول العربـي              

 .)٢("ولكن حين أحتكم إلى العقل أرى الخير كل الخير فيما جنحت إليه 

 
@      @      @ 

 

 

 

                                     
 .صفحة السابقةلا، انظر )١(

 .٢٨-٢٧ص ، محمد الرسالة والرسول )٢(
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 .  مؤلفاته في السيرة النبوية دراسة تحليلية نقدية:المبحث الثاني
 .  مؤلفاته في السيرة النبوية عرض ونقد:المطلب األول

ــ وك،  الرسـالة والرسـول   :  محمـد  : كتـاب  :له ثالثة مؤلفات في السيرة النبوية هـي         :تابـــ

 .  وفيما يلي عرض ونقد لهذه المؤلفات، ة محمد في حياته الخاص:وكتاب. وا محمداه

 . )١() الرسالة والرسول:محمد(كتاب -١

وقــد اســتغرق تأليفــه عــشر ســنوات مــن عــام      ، وهــو أول كتبــه عــن النبــي محمــد     

ثم عندما انتهى مـن تأليفـه نـزل الكتـاب فـي األسـواق فـي شـهر رمـضان                ،  م١٩٥٩-م١٩٤٨

وقد نشرته مجلة اإلذاعـة والتلفزيـون فـي      ،ضمن الكتب الدينية التي تغمرها في هذا الشهر       

 . )٢(م ١٩٥٩ يناير عام ٣أوائل رمضان في 

وَإِنَّ مِنْ أَهْـلِ الْكِتَـابِ لَمَـن يُـؤْمِنُ بِاللَّـهِ وَمَـا أُنـزِلَ إِلَـيْكُمْ          ويبدأ الكتاب باآلية الكريمة     

 أُولَٰئِـكَ لَهُـمْ أَجْـرُهُمْ عِنـدَ     ۗاللَّـهِ ثَمَنًـا قَلِيلًـا     وَمَا أُنزِلَ إِلَـيْهِمْ خَاشِـعِينَ لِلَّـهِ لَـا يَـشْتَرُونَ بِآيَـاتِ               

، ولعله باختياره لهذه اآلية بالتحديد ليؤكـد أنـه مـن أهـل الكتـاب        ،  ]١١٩ :آل عمران  [ ۗرَبِّهِمْ  

 بموضـوعية ولـن     وأنـه سـوف يـتكلم عـن النبـي           ،  الذين آمنوا بالقرآن كمـا آمنـوا باإلنجيـل        

الحقيقة أن هذه اآلية نزلت في مسلمة أهل الكتاب الذين          و،  يكتم شيء من أجل مصلحة    

ثـم  .  لـم يـسلم فـال تنطبـق عليـه هـذه اآليـة             ) لوقا(، وكون   )٣( أسلموا وأتبعوا النبي محمد     

أفالطون حبيب إلى نفسي بيـد      (،  بعد ذلك استشهد بمقولة ألرسطو عن أستاذه أفالطون       

                                     
وعلـى غـالف الكتـاب      . م١٩٥٩،  مـصر ،  ربيمطابع دار الكتاب الع   ،  طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم    ،  ٢ط )١(

وقـدم للكتـاب   ،  قررت وزارة التربية والتعليم تدريس هذا الكتاب بمدارسها بإقليمي الجمهورية         ( عبارة  
كمـا قـدم لـه األسـتاذ     ، وزير التربية والتعلـيم للجمهوريـة العربيـة المتحـدة       ،   كمال الدين حسين   : األستاذ

  .واألستاذ فتحي رضوان ، أمين الخولي

موقـع المـصري   ، واصدر كتابا عـن الرسـول فـي رمـضان    ، نظمي لوقا حفظ القران واألحاديث  ،  محمد كامل  )٢(
 today.almasryalyoum.comاليوم 

 .١/٧٦هـ،١٤٠١، بيروت، دار الفكر، التفسير) هـ٧٧٤(محمد بن إسماعيل ، ابن كثير )٣(
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وهـو يعبـر   ، ظهـر أثـر دراسـته للفلـسفة    وهنـا ي . )١()أن الحقيقة أحب إلى نفسي مـن أفالطـون       

بهـــذه المقولـــة أنـــه وإن كـــان نـــصرانياً محبـــاً لعقيدتـــه إال أن هـــذا ال يقـــف عائقـــاً إمـــام حبـــه   

 . للحقيقة بإنصاف النبي محمد 

إلـى الـسائرين فـي الظلمـة وإلـى مـن            " :      ثم بعد ذلك وضع إهداء للكتاب وجهه بقوله       

 مهاتما غاندي الـذي كـان   :وأيضاً إلى الروح العظيم  .  فجر جديد  – من أنفسهم    –يلوح لهم   

والقــرآن ومــات بيــد هندوســي   ، واإلنجيــل، وآيــات مــن التــوراة ، يــصلي بــصفحات مــن براهمــا  

 . )٢(" شهيد دفاعه الصادق المجيد عن حرية العبادة ألتباع محمد ، متعصب

ردود حيث قـال فـي استعراضـه لـ    ، هذا اإلهداء لم يعجب بعض المطلعين على الكتاب 

كان يأنس في أحاديثـه االعتـدال   ،  أن دكتور فلسفة له بعض الشهرة:الفعل على الكتاب  

التقى به وقال له وهو يزم شفتيه في امتعاض أنه يأخذ عليه إهـداء كتـاب عـن          ،  والمعقولية

 . )٣(وهو غاندي ، رسول اإلسالم إلى رجل ال يدين بديانة سماوية

 المـرء ال يحتـاج إال إلـى نـصيب متواضـع مـن              :بقولـه وقد بين سبب اختياره لهذا اإلهـداء        

، فالرجـل لـيس مـن ذوي قربـاي      ،  الفطنة كي يفهم أن لهذا اإلهداء إلـى غانـدي مغـزى معينـا             

وليــست لــي بــه عالقــة تجعــل  ، وال مــن أتبــاع محمــد، وال مــن أهــل ديــانتي، وال مــن بنــي وطنــي

 فلــيس مــن العــسير علــى -كمــا يقــول التعبيــر الــدارج–" ســواد عينيــه"اإلهــداء موجهــا إلــى 

الفكـري  " الـنمط " أو  " النمـوذج " القارئ العام أن يستشف من هذا اإلهداء أني عنيت بـه أنـه              

نظــرة ، علــى اختالفهــا، والنفــسي والــسلوكي الــذي أدعــو إليــه فــي النظــر إلــى العقائــد كلهــا   

فهــذا شــأنك  ، لــتكن ديانتــك مــا تكــون   ":فكــأنني أقــول لقــارئي ، احتــرام وتكــريم وإخــاء 

بـل أجعـل مـن      ،  ولكني أدعوك أال تتخذ منها ذريعة للتعصب ضـد الـديانات األخـرى            ،  حدكو

                                     
 .٢٣ص )١(

 .٢٤ ص  )٢(

 .٢٦ص، أنا واإلسالم )٣(
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فـي  ، واجعل من تلك الديانات أخوات لديانتك في التوجه إلـى اهللا  ،  جميع أتباعها إخوة لك   

 . وفي حب شامل للبشرية كافة، تنزه عن األنانية والتعصب

الـذي كـان يحظـى فـي     ، هـو غانـدي  " المثـل " تعمدت بهذا اإلهداء االستهاللي أن أجعـل       

ولكنــه مــوقن بــأن جــوهر كــل     ، وهــو لــيس مــسيحيا وال مــسلما   ، ديانتــه بمرتبــة القداســة  

الديانات منحصر في أنها سبل تتجه بالمؤمنين بها إلى اهللا وإلى الفـضيلة ومكـارم األخـالق                 

، "كعلـى عينـك ورأسـ      " - أيهـا القـارئ    -فلـتكن ديانتـك أنـت أيـضا       ،  التي هي نقيض األنانيـة    

ولكن حذار أن تجعلها خندقا ترمي منه العقائد األخرى أو أتباعها بالكراهيـة أو االزدراء أو                

واحتـرام  ،  روحاً عظيما تجتمع فيه محبـة كـل البـشر         -مثل غاندي –بل كن   ،  سوء الفهم 

 . )١("جوهر كل الديانات 

 –د البقـر   بئس المثل له فغاندي هذا ليس من أتبـاع أي ديانـة سـماوية بـل هـو أحـد  عبّـا                      

ألني أعبد البقـرة وسـأدافع      ،  عندما أرى بقرة ال أعدني أرى حيواناً       " : حيث قال  -والعياذ باهللا 

كما أن االنجليز ، )٢(..".وأمي البقرة أفضل من أمي الحقيقية، عن عبادتها أمام العالم اجمع    

طة هم الذين صنعوا منه أسطورة للقضاء على الحكم اإلسـالمي فـي الهنـد وتـسليم الـسل          

 . )٣(للهندوس 

، ثم ينقلنا الكاتب إلى مقدمة يؤكد فيها عزمه على العـدل واألنـصاف فـي هـذا الكتـاب         

ومــن يغلــق عقلــه  ، مــن يغلــق عينيــه دون النــور يــضير عينيــه وال يــضير النــور    " :ابتــدأها بقولــه

وخـــتم مقدمتـــه بالمكـــان .." ..يـــضير عقلـــه وضـــميره وال يـــضير الحـــق ، وضـــميره دون الحـــق

 . )٤() م١٩٥٩-١٩٤٨ – مصر الجديدة – ش ابن سينا ١٠( الذي ألف الكتاب فيه والتاريخ

                                     
 .٢٣ص، سالمأنا واإل )١(
 ar.m.wikiquote.orgموقع ويكي االقتباس  )٢(

 said.netمنشور بموقع صيد الفوائد ،  أسطورة غاندي: موضوع، خالد بن محمد الغيث )٣(

 .٢٨-٢٥ص )٤(
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صـبي  (بعنـوان  ،   بعد ذلك انتقل بنا المؤلف للتعرف على ظروف تعلمه للدين اإلسـالمي   

وكيـف تعـرف   ، م١٩٢٦عـام  ،  ذكر فيه حياته فـي صـغره فـي مدينـة الـسويس         )في المسجد 

مي علــى يــد الــشيخ البخــاري منــذ كــان فــي      مــن خــالل دراســته الــدين اإلســال  علــى النبــي  

وهذا الفصل قال عنه فاروق خورشيد أنه أجمـل         . )١(السادسة من العمر حتى بلغ العاشرة       

 .)٢(ما كتب في القصة القصيرة في أدبنا المعاصر 

أولهـا  ،  حيث قسمه إلـى سـبعة عـشرة فـصالً         ،  وبعد ذلك شرع في موضوعات الكتاب     

وختم هذا الفـصل    ،  حيث ناقش موقف الناس من نزول الوحي       )اآلية الكبرى (كان بعنوان     

فــال يبقــى إال أن ،  فــإذا تــذكرنا أن البــشر يتطــورون ويتقــدمون فــي وعــيهم العمرانــي  :بقولــه

كمــا أن غــذاء اإلنــسان يــساير المــرء فــي  ، الــشرائع الــسماوية تــساير البــشر فــي تطــورهم 

 . )٣(تدرجه من الرضاع إلى الطفولة واليفاع والكهولة 

 ديـن   :تحدث عن الدين اليهودي وقال    ،  )دين شعب (وفي الفصل الذي يليه تحت عنوان       

فهـو إذن لـيس الـدين الـذي     ، قد أختص بـه شـعب معـين دون سـائر الـشعوب       ،  بني إسرائيل 

 . )٤(ويجدون فيه شبع حاجتهم الفطرية إلى العقيدة ، يهتدي به الناس كافة

وأعنـي  " : عن الديانة النصرانية وقال     تحدث )دين قلب (وفي الفصل الثالث تحت عنوان      

ال مــا ألحــق بكالمــه وســيرته مــن ، بالمــسيحية هنــا مــا جــاء بــه المــسيح مــن نــصوص كالمــه 

ولهذا نجد ، فالمسيحية بهذا االعتبار هي دين القلب اإلنساني من حيث هو كذلك      ،  التأويل

لهــذا ، كمــا خلــت مــن تــشريع المعــامالت، دعــوة المــسيح خاليــة مــن المراســم والطقــوس

 . )٥("بقيت المسيحية في حقيقتها دين قلة من األفراد ميسرين لها 

                                     
 . ٤٥-٢٩ص  )١(

 .٥٢ص .م١٩٥٩، القاهرة، المكتب الفي للنشر، ١ط، محمد في األدب المعاصر )٢(

 .٥١-٤٧ص )٣(

 .٥٢ص )٤(

 .٥٩-٥٨ص )٥(
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" تحـدث عـن الـدين اإلسـالمي ويعرفـه بأنـه             ) ديـن البـشر   (و الفصل الرابـع تحـت عنـوان         

فالناس في حاجة إلى دين يؤكد وجود اهللا ووحدانيته باإلضـافة إلـى ديـن يـنظم              " دين البشر 

أو ،  ال فرق فيهم بين شعب وشـعب أو جيـل وجيـل          دين يتجه إلى جميع البشر    ،  معامالتها

 .  )١(طبقة وطبقة 

 نـــاقش موقـــف اإلســـالم مـــن اهللا فـــي مـــسألة  )اهللا(والفـــصل الخـــامس تحـــت عنـــوان  

وأن هذا نقـض    ،  الوحدانية وأن سورة اإلخالص لم تدع شائبة ريب في مسألة وحدانية اهللا           

ــد الــشرك   ــاب    ، جميــع عقائ ــد أهــل الكت ــه صــحح عقائ ــا، كمــا أن ــصارى   كم ــه الن ــاقش تألي  ن

وإنــا أتبــاع المــسيح والمنتــسبين إليــه   ، وأيــضا نــاقش مــسألة البنــوة هللا عــز وجــل  ، للمــسيح

كمـا تحـدث عـن صـفات اهللا     . حدث بينهم اختالف في هـذه المـسألة أدت إلـى فتنـة بيـنهم          

 . )٢(عزوجل 

وتـه   أو بن  – عليـه الـسالم      –ومن كالمه هذا يفهم أنه يخالف النصارى فـي تأليـه عيـسى              

 .  وأن لم يصرح برأيه بشكل مباشر في هذا– تعالى اهللا عما يقولون -هللا 

ــوان     ــت عنـ ــسادس تحـ ــصل الـ ــسان(و الفـ ــصرانية    ، )اإلنـ ــة والنـ ــف اليهوديـ ــاقش موقـ نـ

ثـــم ذكـــر أحكـــام وشـــرائع اإلســـالم عـــن   . )٣(واإلســـالم مـــن خطيئـــة آدم عليـــه الـــسالم  

، لمفاضــلة بيــنهم فــي التقــوى فقــط  وا، وتــساوي البــشر فــي الكرامــة  ، واألمانــة، المــسؤولية

 . )٤(وذكر صفات اإلنسان المسلم 

                                     
 .٦٣-٦٠ص )١(

 .٧١-٦٥ص  )٢(

 . في منهجه-بإذن اهللا–، وسوف تناقش ٧٦-٧٥ص  )٣(

 .٨٤-٧٦ص )٤(
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ال تأليه وال شـبهة تأليـه فـي معنـى        " :ابتدأه بقوله ،  )النبوة(و الفصل السابع تحت عنوان      

 وأنه يجري عليه ما يجـري  ثم تحدث بعد ذلك عن بشرية النبي محمد    " النبوة اإلسالمية   

 . )١(على سائر بني آدم في هذه الدنيا 

ثـم  ، تحدث بداية عـن مكانـة المـرأة فـي اإلسـالم     ) حواء(و الفصل الثامن تحت عنوان  

وكيـف رفـع اإلسـالم    ، وعنـد عـرب الجاهليـة   ،  تحدث عن مكانة المرآة في العصور القديمة      

 . )٢(وناقش قضية تحرير المرآة في العصر الحديث وموقف اإلسالم من هذا ، مكانة المرآة

نـاقش فيـه قـضية تعـدد الزوجـات فـي اإلسـالم              ،  )الـزواج (ان  والفصل التاسع تحت عنو   

وقارن بينه وبين الـزواج فـي   ، كما تحدث عن الزواج في المسيحية ،  وبين الحكمة من ذلك   

وعبــر عــن ذلــك بكــالم   ، ثــم نــاقش موضــوع الطــالق فــي اإلســالم والهــدف منــه    ، اإلســالم

ا عـذابا مقيمـا للـزوجين     ففـيم نجعلهـ   ،  إن فرصة اإلنسان فـي الحيـاة واحـدة         " :جميل فقال 

 . )٣(" وأن حياتهما معا إهدار لحياتهما ال محالة ، تبين أن الوفاق بينهما مستحيل

ــوان    ــدأ هــذا الفــصل بعــدد مــن الجمــل مثــل      )ال قيــصر(و الفــصل العاشــر تحــت عن "  ابت

ثــم تحــدث عــن أن اإلســالم تــصدى لهــذه القــسمة     ، "أعطــوا مــا لقيــصر لقيــصر ومــا هللا هللا    

ولــيس قيــصر الــروم وحــده هــو الــذي نعنيــه  " : وضــح مــا المقــصود بقيــصر بقولــهثــم، فمحاهــا

ويستمد من غيـر الحـق والعـدل        ،  بل كل حاكم يسوم الرعية الخسف     ،  حين نقول قيصر  

ال قيــصر بعــد اليــوم بــين قــوم يؤمنــون بأنــه ال إلــه إال   . واألصــول اإللهيــة ســلطانه علــى النــاس 

كــان عليــه أن ، و الحــاكم األول زمانــاً ومقامــاً وقــدوة وهــثــم بــين أن النبــي محمــداً .." .اهللا

                                     
 .٩٣-٨٥ ص )١(

 .١٠١-٩٤ص )٢(

 .١٢٢-١٠٢ص  )٣(
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كمـا أنـه لـيس لـه مـن األمـر شـيئا بـل األمـر          ،    يشاور المؤمنين في األمر وكـذلك كـان يفعـل         

 . )١(لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ حيث قال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ، جميعه هللا

تحدث عن العالقات االجتماعية بـين      ). سمع النا (والفصل الحادي عشر تحت عنوان      

ويخــتم هــذا الفــصل  ، مستــشهدا باآليــات القرآنيــة فــي ذلــك  ، المــسلمين وغيــر المــسلمين 

 . )٢(بإجمال مميزات اإلسالم في التعامل مع الناس 

وابتغـاء  ،  مع اهللا في األرض    " :ابتدأه بقوله ،  )مع اهللا (و الفصل الثاني عشر تحت عنوان       

وفيمـا يتـصل   ، ن الدنيا وما تدع وفيما يعرض لـك مـن المنـافع والطيبـات       لوجهه فيما تأخذ م   

ثــم تحــدث عــن الــصالة وقــارن بينهــا وبــين الــصالة فــي  ، .. ".بينــك وبــين النــاس مــن األســباب

 . )٣(المسيحية 

لـم يبـق شـك       " :وقـال فيـه   ،  )بَرحَ الخفـاء  (أما الفصل الثالث عشر فوضعه تحت عنوان        

بـرح   " :ثـم خـتم بـالقول     ،  .. ".مناسبة لطـور البـشرية الطبيعـي      في أن رسالة اإلسالم جاءت      

 . )٤("الخفاء والرسالة رسالة حق 

 لـم  تحدث فيه عن أن النبي ،  )شجاعة اإليمان (في الفصل الرابع عشر تحت عنوان       

 ثم ذكر ما تعرض له النبي       ،  يحقق له وال ألهله أي مكاسب شخصية من دعوته لإلسالم         

ومـع هـذا هـو صـامد     ، ومساومته لتـرك هـذه الـدعوة     ،  غ دعوة اإلسالم  من أذى في سبيل تبلي    

 دليـلٌ علـى    إن هـذه المواقـف مـن النبـي محمـد      :وخـتم بـالقول  ،  وصابر فـي سـبيل تبلغيهـا      

 . )٥(وأنه ليس طالب مغنم ، صدقة

                                     
 . ١٣٣-١٢٣ص  )١(

 .١٤٤-١٣٥ص  )٢(

 . ، سوف ترد هذه المقارنة في منهجه١٤٩-١٤٥ ص )٣(

 .١٥٦-١٥١ ص )٤(

 .١٦٨-١٥٧ ص )٥(
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 لــم يــزعم ذكــر فيــه أن النبـي ، )ال ادّعـاء ( وفـي الفــصل الخــامس عـشر تحــت عنــوان   

، أو يرتب لنفـسه بهـا سـلطانا أو تقـديماً          ،  و حقا يستعلي بها على أحد     لنفسه قدرة أو صفة أ    

وعــن فتــرة ، وعــن إنــذاره لعــشيرته األقــربين ، ثــم ذكــر كيفيــة نــزول الــوحي علــى النبــي   

 . )١(الوحي ونزول سورة الضحى 

تحــدث فــي هــذا الفــصل عــن  ) الجهــاد األكبــر(والفــصل الــسادس عــشر تحــت عنــوان  

وتحدث عن  ،  كذلك ذكر مواقف عن عدل النبي       ،  وأهل بيته  ، مع أصحابه  أخالق النبي   

 . )٢("سالم على الصادقين " :ثم ختم الفصل بقوله،  في هذه الدنيازهده 

ال بـد ممـا لـيس    (خـتم الكتـاب بعنـوان       ،  وفي الفصل األخير وهـو الفـصل الـسابع عـشر          

ء طـويال قبـل أن يفـاء    ماذا بقي مـن مـزاعم لـزاعم ؟ إيمـان امتحنـه الـبال            " : ليقول فيه  )منه بد 

موفقـة  ،  وعقيـدة جـاءت فـي طورهـا الطبيعـي ملبيـة حاجـة اإلنـسان الطبيعيـة                 ،  عليه النصر 

وسماحة ال ، وسمو يتعفف عن بهارج الحياة،   ونزاهة ترتفع فوق المنافع    ،،  بين دينه ودنياه  

ولــم يجعــل لذريتــه وعــشيرته ميــزة مــن ميــزات الــدنيا  ، يــداخلها زهــو أو اســتطالة بــسلطان

مـا  . ال خيرة في األمر، ال خيرة في األمر ما نطق هذا الرسول عن الهوى    ،  ونعيمها وسلطانها 

ومــا صــدق بــشر إن لــم يكــن هــذا الرســول  ، ال خيــرة فــي األمــر، ضــل هــذا الرســول ومــا غــوى 

، ومـا بـين مـن محجـة    ، وما قوم مـن نهـج  ،  فسالم عليه بما هدى من سبيل  ،بالصادق األمين   

 . )٣(وسالم على الصادقين 

  هذه الخاتمة ومـا سـبقها مـن فـصول يبـرز فيهـا إعجـاب نظمـي لوقـا بشخـصية النبـي                         

ــي حاجــات اإلنــسان          محمــد  ــدين اإلســالمي هــو ديــن البــشرية الــذي يلب  واعترافــه بــأن ال

، كذلك استشهاده بآيات القـرآن الكـريم      ،  واإلنسان فيه يوفق بين الدين والدنيا     ،  الطبيعية

                                     
 .١٧٨-١٩٦ص  )١(

 .١٨٩-١٧٩ص  )٢(

 .١٩١-١٩٠ص  )٣(
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، بحيــث يبــرز أن )١( فــي مواضــيع كثيــرة بــين اإلســالم والنــصرانية ومقارنتــه، وأقــوال النبــي 

كل هذا جعل المطلعين على هذا الكتاب سواء مـن          ،  الدين اإلسالمي أفضل من النصرانية    

 . وهذا ما سوف نناقشه في الموضوع التالي، المسلمين أو النصارى تتباين ردود أفعالهم

  :موقف المسلمين والنصارى من هذا الكتاب •

كان رد الفعـل متبـاين بـين المـسلمين          ،  م١٩٥٩دما خرج الكتاب إلى األسواق عام       عن

  :وقد صنف نظمي نفسه قراء كتابه حسب ردة فعلهم إلى صنفين، والنصارى

ولـو كـان مـن أقـرب ذوي القربـى         ،   من سخط علي وأبغضني وأعلن الحـرب علـي         :األول

ت قد نوهت بمحمـد ورسـالته فأنـا         فقد قر في نفسه أنني ما دم      ،  وأقدم األصدقاء واألصحاب  

 . وليس بعد الكفر ذنب، معتنق الديانة األخرى، عدو ديني نابذا له

 علــى عكــس مــا ظــن   –ألن الواحــد مــن هــؤالء ظننــي   ،   مــن أعلنــوا الحــب علــي  :الثــاني

 . )٢( منحازاً لديانته نابذا لديانتي األصلية -األول

طرق "  قوله  :واقف حدثت معه منهاكان مبنياً على م ،  هذا التصنيف الذي وضعه نظمي    

رجل أبيض البشرة مشرب بحمرة في      ،  "محمد الرسالة والرسول    " بابي بعد ظهور كتابي     

" اللهم أجعلـه خيـرا    " :فقلت في نفسي، وما أن تأكد أني فالن حتى عانقني      ،  مالبس أوربية 

 اعمــل  أنــا:ثــم قــال، وراح يثنــي علــى كتــابي ، وجلــس علــى طــرف المقعــد فــي تــأدب واضــح   

وقد جئت أدعوك وأسرتك لزيـارة مكـة والعمـرة أو           ،  وأسكن مكة المكرمة  ،  بالسعودية

ولكــن ، يــسرني أن أزور مكــة، فــسألته بهــدوء شــديد ، الحــج إن تــأخرت إلــى موســم الحــج  

وأخيـرا  ، وفغـر فـاه   ،  أيسمح بهذا للمسيحيين ؟ فغاضت الحمرة الطبيعية من وجـه الرجـل           

وماذا دعـاك إلـى   ،  ال: أو لم تسلم ؟ فقلت له:دق ما سمع كمن ال يص:عثر على لسانه فقال  

ولم ينس وهـو فـي فتحـة البـاب          ،  هذا الظن ؟ فانتفض الرجل يبتدر باب المسكن وأنا أتبعه         

                                     
 . سوف يناقش هذا في منهجه بإذن اهللا )١(

 .٢٥ص، أنا واإلسالم )٢(
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وانطلـق يهـبط الـسلم    ، ثـم بـصق علـى األرض     ،  أن يلتفت إلي في مقت شديد وازدراء واضح       

ــا، ووقفــت أنظــر فــي أعقابــه  ، كمــن ينجــو بنفــسه مــن وبــاء    ــه ليــسوا  وأن  أحمــد اهللا أن أمثال

 . )١(" كثيرين جداً 

 كــان :، األول)٢(    وهنــاك رد فعــل لشخــصين مهمــين جــدا لــم يــذكرهما نظمــي لوقــا      

القرار الذي اتخذه كمال الدين حسين وزير التربية والتعلـيم للجمهوريـة العربيـة المتحـدة            

ــاب فــي المــدارس فــي العــام ا      ، فــي ذلــك الوقــت   ، م١٩٦١لدراســي حيــث قــرر تــدريس الكت

فقـد رفـض نـصارى    ،  ولم يعجب هذا القرار النصارى    ،  اعتقاداً منه أن فيه نصرة قوية لإلسالم      

في حين اكتفى األقبـاط  ، سوريا أن يدرس أبناؤهم هذا الكتاب واستجاب عبد الناصر لهم     

نظمـي لوقـا فـي    ( بعنـوان  ١٩في مصر على تداول كتاب ألفه القمص سرجيوس زعيم ثورة  

 . )٣()الرد على كتاب محمد الرسالة والرسولالميزان 

كان وقتهـا أسـقفا للتعلـيم فـي عهـد      ( البابا شنودة  الذي استفزه هذا الكتاب         :والثاني

 )٤(ووقع صدام بالفعل بين األنبا شنودة والـدكتور كمـال اسـتينو             ،  )البابا كيرلس السادس  

                                     
 .٢٩ص، كما ذكر موقف آخر، ٢٨ص، أنا واإلسالم )١(

، واكتفـى بتوضـيح هدفـه مـن الكتابـة عـن اإلسـالم         ،  ربما أنه اكتفى باإلشارة إلى ردة الفعـل بـشكل عـام            )٢(
، رسالة للكنيسة أنه لم يترك ديانته، ي بداية مؤلفاته عن النبي محمد       أيضا في تصريحه بأنه مسيحي ف     

 : وقد قـال عـن هـذا الكتـاب     ، ربما حاول استرضاء الكنيسة،  )على مائدة المسيح    ( كما أنه بتأليفه كتاب     
بـنفس الموضـوعية   ) علـى مائـدة المـسيح   ( فإنـه كتـب فيمـا بعـد     ،  بموضوعيةأنه كما كتب عن محمد    

أي أننـي شـرعت هـذه الموضـوعية     ، التي ينبغـي أن ينظـر بهـا إليـه كـل إنـسان أيـا كانـت عقيدتـه                المحايدة  
ــدتي  ، وفرضــتها طريقــا لنفــسي قبــل غيــري    ــا واإلســالم  (. ومــا يخالفهــا علــى الــسواء   ، فيمــا يتــصل بعقي أن

 ).٥٣ص

شور بموقع بوابة من. في طبعتين على أنه كتاب يدعو للتسامح" فتنة "  قصور الثقافة تصدر كتاب   : مقال )٣(
  islamist-movements.comالحركات اإلسالمية 

، م١٩٥٦عينـه جمـال عبـد الناصـر وزيـر التمـوين والتجـارة عـام         ، مهندس ومبتكر زراعـي وسياسـي قبطـي     )٤(
 ar.m.wikipedia.orgموقع . وكان النصراني الوحيد في مجلس الوزراء
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ولكـن لـم يـستطع      ،  بسبب فرض الكتاب علـى طـالب المـدارس        ،  نائب رئيس الوزاء وقتها   

 . منع تقرير الكتاب

وظـل مترقبـا   ، أن البابا شنودة الرجل الذي لم يتعـود الهزيمـة أسـرها فـي نفـسه          اويبدو

كـان البابـا شـنودة متوجـاً علـى عـرش       ، م١٩٨٧ يونيـو    ٢١فعندما مـات فـي      ،  لنظمي بالمرصاد 

وقـد طافـت    ،  ظمـي وكان طبيعيا أن يمنـع الـصالة علـى ن         ،  الكنيسة ملكاً ال يرد أحد له كلمه      

، بـه زوجتــه الكاتبــة واألديبــة صــوفي عبــد اهللا بعـدد كبيــر مــن الكنــائس تطلــب الــصالة عليــه  

 . )١(لكن دون أن يستجيب لها أحد 

بــل كتــب لــه  ، لــم يكتــف كمــال الــدين حــسين بتقريــر الكتــاب علــى طــالب المــدارس   

 . )٢(مقدمة أعرب فيها عن إعجابه الشديد بالكتاب 

فهـو  ، حاول نظمي لوقا أن ينشر في الصحف توضـيحا لموقفـه          ،  لك  لكل ردود الفعل ت   

لكـن النظـام   ، ولكـن ألنـه رأى أنـه يـستحق اإلنـصاف      ،  لم ينصف رسول اإلسالم ألنـه أسـلم       

الحاكم فرض علـى الـصحف حظـراً شـديداً أن تنـشر شـيئاً عـن كتـب نظمـي حتـى وال فـي                   

ى للحكــم االســتبدادي  أنــه تــراء-حــسب تعبيــره -وعلــل هــو ذلــك ، اإلعالنــات المدفوعــة

 . )٣(يومئذ أن حظر النشر يريح دماغه من الضجة التي أثارها الساخطون على الكتاب 

كان الحل الوحيد أن يستمر نظمي لوقا في إصـدار كتبـه التـي تـدافع عـن النبـي محمـد                      

 " :وأن يضع فـي صـدرها بيانـاً حاسـماً لموقفـه وعبـر عـن ذلـك بقولـه                 ،  وعن اإلسالم وتنصفه  

محمـد  ( و )وامحمـداه ( أصدر كتب    )٤("صى ما استطعته إبراء لذمتي وإراحة لضميري        وهذا أق 

عمر بن الخطاب البطل ( و)عمرو بن العاص  ( و )أبو بكر حواري محمد   ( و )في حياته الخاصة  

                                     
 .١٨ص ، أسالميات كاتب مسيحي، محمد الباز )١(

 .٩-٨ص ، محمد الرسالة والرسول )٢(

 .٢٧، ١٧ص، أنا واإلسالم )٣(

 .٢٧، ١٧ص، أنا واإلسالم )٤(
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للدرجـة التـي   ، كان يزداد سوء الفهم، وفي كل مره يصدر له كتاب جديد، )والمثل والرجل 

ــصدر وبعــد ربــع    كتابــه )محمــد الرســالة والرســول ( قــرن مــن كتابــه األول  اضــطر فيهــا أن يُ

 ). أنا واإلسالم(المهم جداً 

وكــان ســبب إصــداره لهــذا الكتــاب كــي يــصحح تفكيــر النــاس عــن طريــق تــصحيح        

تـــصورهم لنـــوع موقفـــه الفكـــري البحـــت مـــن اإلســـالم وعالقتـــه بـــه وســـداً لمنافـــذ اللـــبس  

 .)١(واإلبهام في هذا الشأن 

،  بتكـرار أنـه نـصراني المعتقـد        ي جميع مؤلفاتـه فـي سـيرة النبـي           ونالحظ أنه التزم ف   

وهـو مـا سـوف يتـضح للقـارئ فـي مؤلفاتـه              ،  وأن هدفه الموضوعية فـي الكتابـة عـن اإلسـالم          

 .التالية

 . )٢( )وا محمداه تمحيص وإنصاف(كتاب -٢

 إلـى    ":ابتـدأ الكتـاب بإهـداء     ،     هذا الكتـاب الثـاني الـذي ألفـه عـن سـيرة النبـي محمـد                  

وأيـضاً إلـى زوجتـه    ".  فجـر جديـد   - مـن أنفـسهم   –السائرين في الظلمة وإلى من يلوح لهـم         

 . )٣(صوفي عبد اهللا التي وقفت بجانبه في هذه الحياة 

ــه عــن      )لوقــا(ويفهــم مــن هــذا اإلهــداء أن     قــد عــانى مــن التعــصب ضــده بــسبب كتابت

 . وأنه مع هذا مستمر في كتابته، اإلسالم ونبيه محمد 

و يبدوا أنه قسم المقدمـة إلـى ثالثـة أقـسام وضـع لكـل منهـا عنوانـاً                    ،   قدم للكتاب  ثم

 ذكر سؤال سبب اهتمامه     )"سؤال وجواب   " هنا أقف   (مستقالً القسم األول تحت عنوان      

والقـسم  . )٤(وهو نـصراني بالـدفاع عـن رسـول اإلسـالم ؟ ثـم أجـاب، وخـتم بكتابـة اسـمه                       

                                     
 .١٨ص ، أسالميات كاتب مسيحي، ؛و انظر محمد الباز١٧ص، أنا واإلسالم )١(

 .م١٩٦٠، مصر، دار الحمامي، ١ط )٢(

 .١١ص )٣(

 .١١-١٠وقد سبق ذكر إجابته على هذا السؤال ص. ١٥-١٣ص )٤(
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لــم آت  " :وتحتــه مقولــة، )معنــى الــشرف والــشرفاء كلمــة فــي (الثــاني وضــعه تحــت عنــوان  

ولعلــه باختيــاره لهــذه  . )٢(ونــسبها لهنريــك أبــسن  . )١("ألدعــو خطــاة إلــى التوبــة بــل األبــرار    

ولكــن يــدعو  ، المقولــة يريــد اإلشــارة إلــى أن كتابــه هــذا ال يقــصد بــه الــدعوة إلــى اإلســالم         

.  اإلسـالم والنبـي محمـد    أصحاب الفكر غير المتعصب إلى الموضـوعية فـي نظـرتهم إلـى        

 فــأي النــاس أولــى بنفــي الكيــد عــن  :ثــم ابتــدأ بتوضــيح هدفــه مــن تــأليف هــذا الكتــاب بقولــه   

الذي حول الماليين من عبادة األصنام الموبقة إلى عبـادة اهللا رب     " أبي القاسم   " سيرته من   

يا مـن زخـارف    ولم يفد من جهاده لشخصه أو آله شيئا مما يقبل عليه طالب الدن         ،  العالمين

ــى نفــسي ذلــك         ، الحطــام ــى الــشرف وصــيانة لحــق المــروءة أوجبــت عل ــى معن حفاظــاً عل

 .  )٣(وفي آخر الموضوع وضع اسمه والعنوان والتاريخ  . اإلنصاف لشخص أبي القاسم

 : ذكر فيه موضـوع الكتـاب بقولـه       )منطق األكذوبة (والقسم الثالث كان تحت عنوان      

 مــا وجهــه أهــل االفتــراء إلــى   :موســوعتنا اإلســالمية هــو وموضــوع هــذا الكتــاب الثــاني مــن   

ثــم ذكــر مـن وجهــه نظــره  ، ننظـر فيهــا ونمحـصها  ، شـخص الرســول العربـي مــن مفتريــات  

، األسـباب والـدوافع التــي دفعـت المستــشرقين ومـن تــبعهم لالفتـراء علــى النبـي محمــد       

محمـد  (األول   كتابـه    كما ذكر ما واجهه هو من افتراء بـسبب كتابتـه عـن النبـي محمـد                  

ــاوين       . )٤()الرســول والرســالة  ثــم بعــد ذلــك قــسم الكتــاب إلــى ســبعة مواضــيع جعــل العن

                                     
 : وذلــك فــي كتــاب ،  المقولــة وردت بغيــر هــذا اللفــظ منــسوبة فيمــا يزعمــون للمــسيح عليــه الــسالم     هــذه )١(

ــال   ــاة وخدمــة يــسوع    (  منظــور أرثوذكــسي  : المــسيح مــشتهى األجي ــف، )مــع حي ــا بيــشوي : المؤل ،  األنب
  st-takla.orgموقع ، منشور باإلنترنت بمكتبة الكتب المسيحية

ال  " : مقولة مزعوم نسبتها للمسيح عليه الـسالم . معامالته مع الخطاة   المسيح في    : حيث ورد تحت عنوان   
 . "ألني لم آت ألدعو أبراراً بل خطاة إلى التوبة ، يحتاج األصحاء إلى طبيب بل المرضى

كــان مــن أهــم العــاملين علــى ظهــور ، كاتــب مــسرحي نرويجــي كبيــر، )م ١٩٠٦ت(هنريــك يوهــان إبــسن  )٢(
 ar.m.wikipedia.orgموقع . يعرف ب أبو المسرح الحديث، ةالدراما الواقعية المعاصر

 .٢٣-١٧، ص )م ١٩٥٩ ديسمبر سنة –مصر الجديدة ،  شارع ابن سينا١٠، الدكتور نظمي لوقا( )٣(
 .٣٤-٢٥ص  )٤(
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ــراء بهــا علــى النبــي      ــوان    . الــشبهات التــي تــم االفت حيــث جــاء الموضــوع األول تحــت عن

 حــسب – نـاقش شــبهة المستـشرقين وســائر المغرضـين    )الفريـة األولــى األميـة والجهــل  (

ورد عليهم بتوضيح الفرق بـين األميـة والجهـل          ،  عني أنه جاهل   ت  من أن أمية النبي      -قوله

ثم خـتم بتوضـيح هـدفهم    ، مستشهداً بقصص من التراث ومن عصره لدعم وجهة نظره    

باإلضافة إلى  ،  المتمثل في الرغبة في االنتقاص من حميد صفاته       ،   بالجهل من اتهام النبي    

 . )١(رام  لما يتمتع به من تقدير واحتحقدهم على النبي محمد 

، ناقش فيه شـبهة  ) إنما يعلمه بشر   :الفرية الثانية (والموضوع الثاني كان تحت عنوان      

وذلـك ليـسهل أن يقـال عـن ذلـك الـصاحب       ،  أخذ العلم من بشر له علم سابق     أن النبي   

ــدين الجديــد قبــساً مختلــساً مــن     ، أو نــصراني فــي حكــم الراهــب  ، أنــه راهــب  كــي يكــون ال

وهكــذا ، يكــون األولــى بالنــاس أن يقــصدوا األصــل  دون الفــرع     و، مــشكاة معروفــة قائمــة  

ــذين التقــى بهــم النبــي      . )٢(تتجمــع خيــوط المــؤامرة    ــاقش ، ثــم اســتعرض النــصارى ال ون

 .)٣(" بكل واحد وذلك في ايطار مناقشة عقلية موضوعية  ظروف التقاء النبي 

ــوان      ــاء تحـــت عنـ ــوع الثالـــث فجـ ــا الموضـ ــة (أمـ ــة الثالثـ ــوح الـــش :الفريـ ــدد جمـ هوة وتعـ

 وقول المفترين عليه     وناقش فيه الشبه التي أطلقت حول تعدد زوجات النبي           )الزوجات

    ًحيـث  "وال كابح لـه عـن االسـتكثار مـنهن          ،  ال صبر له عن النساء    ،   أنه كان رجال شهوانيا

وذلك بـالتفريق بـين الرغبـة التـي يملـك      ، ناقش هذا الموضوع معتمداً على التحليل النفسي  

 . )٤(وبين الرغبة التي تتحكم في اإلنسان ،  زمامهااإلنسان

                                     
 .٣٤-١٩ص )١(

 . ٦٦-٦٥ص  )٢(

 .٧٦ -٥٥ص  )٣(

 .٨٧-٧٧ص  )٤(
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 ابتدأه بالحـديث  ) المصانعة والوفاء:الفرية الرابعة(وجاء الموضوع الرابع تحت عنوان   

منهـا  ،   من تسع زوجات يرجع إلى ظروف أفضت به إلى الجمع بيـنهن            عن أن زواج النبي     

ال يمكـن أن يعفـي نفـسه مـن     ظروف اجتماعية ترجع إلى األحداث التي كان هو محورها و   

. ومنهـا ظـروف نفـسيه مرجعهـا إلـى عواطفـه ومراميـه       ، المسئولية وااللتزام بـبعض آثارهـا     

 مـن خديجـة رضـي اهللا عنهـا وذكـر أقـوال المستـشرقين أن        ثم تحـدث عـن زواج  النبـي          

وقــد نــاقش هــذه الــشبهة   ،  مــن غيرهــا فــي حياتهــا مــصانعة ولــيس وفــاء    عــدم زواجــه  

 . )١(يات كتب السيرة مستعيناً بروا

 تحـدث فيـه    )النـزوة والنخـوة   : الفرية الخامسة (والموضوع الخامس كان تحت عنوان      

وأن زواجـه منهـا مـن     ،   من نـسائه وبـدأ بزواجـه مـن سـودة بنـت زمعـة               بواعث زواج النبي    

بقيـت وحيـدة ال مـال       ،  وبعد وفاته ،  باب النخوة حيث أنها من السابقين لإلسالم مع زوجها        

ثــم تحــدث عــن  ،  مــن بــاب النخــوة والــشهامة لــذا تزوجهــا النبــي ، لهــا مــشركونلهــا وأه

ــاب النخــوة    وأن زواجــه ،  مــن حفــصة بنــت عمــر بــن الخطــاب    زواج النبــي   كــان مــن ب

 فرفـضا   ثـم علـى عثمـان    عنـدما عـرض ابنتـه علـى أبـي بكـر         ،  لصاحبه عمر بن الخطاب   

 .)٢(الزواج منها 

 منهـا بعـد    وأن زواجـه  ،  سلمة رضـي اهللا عنهـا   من أمكما تحدث عن زواج النبي 

 مـن جويريـة   وتحـدث عـن زواج النبـي       . )٣(وفاة زوجها لكي يصونها ويصون بنيها األيتـام         

، وقـد  )٤(وأن زواجه منهـا كـان سـببا فـي إسـالم قومهـا        ،  سيدة بني المصطلق  ،  بنت الحارث 

وذكـر بعـد ذلـك زواج       ،  )٥(ناقش نظمي هذا الموضوع مناقشة موضوعية أجاد فيها النقاش        

                                     
 .سوف يرد مناقشة ذلك في منهجه، ٨٩ص  )١(

 .ناقشة منهجه في هذا الموضوع في المبحث التالي بإذن اهللاسوف ترد م )٢(

 .٨٤-٧٨ص )٣(

 .٩٢-٨٧ص  )٤(

 .سوف ترد مناقشة منهجه في هذا الموضوع في المبحث التالي بإذن اهللا )٥(
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 فـي   وأن رغبـة النبـي      ،  بنـت سـيد بنـي النـضير       ،   من صفية بنت حيي رضي اهللا عنهـا        النبي  

هـي التـي دفعتـه    ، جبر خاطرها الكسير بعـد سـقوط دولتهـا ومقتـل أبيهـا وزوجهـا وأخيهـا              

 من أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان وهي بأرض  ثم تحدث عن زواج النبي      ،  )١(للزواج منها   

ثـم خـتم   ،  لحبشة بعدما تنصر زوجها عبيد اهللا بن جحش وبقيت هـي علـى ديـن اإلسـالم                ا

وسـاق خبـرَ   ،  من ميمونة بنت الحارث رضـي اهللا عنهـا  الموضوع بالحديث عن زواج النبي     

، ثم في نهاية الموضوع مهد للموضوعين التـاليين    فتزوجها أنها وهبت نفسها للنبي 

ــه    ــاب بقول ــ " :فــي هــذا الكت ــه الجــدل فــي أمــر ســبع مــن أولئــك         ولع ــا ينتهــي ب ل فــي ذلــك م

ألن األمـر فيهمـا كـان موضـع         ،  وبقي أمر اثنتين أفردنا لكـل منهمـا بابـاً علـى حـده             ،  الزوجات

 .)٢("وعائشة بنت أبي بكر، وهما زينب بنت جحش، لغط كثير ومماحكة ال تفتر حتى تثور

  فيـه عـن زواج النبـي      تحـدث  )زواج المحـارم  (والموضوع السادس جاء تحت عنوان      

وكيـف أن المستـشرقين المغرضـين ومـن تـبعهم      ، من زينب بنت جحـش رضـي اهللا عنهـا         

 .)٣( ثم ذكر أقوالهم ورد عليها أكثروا اللغط في زواج النبي 

  تحدث فيـه عـن زواج النبـي         )انتهاك الطفولة (والموضوع السابع كان تحت عنوان      

 حــسب –وكيــف أن المحــدثين مــن المفتــرين   ،مــن عائــشة بنــت أبــي بكــر رضــي اهللا عنهــا  

ثـم رد علـى     ،   وتـصايحوا منـددين بانتهاكـه لحرمـة الطفولـة           أساءوا للنبي محمد     -تعبيره

وأيــضاً استــشهد بروايــات مــن كتــب  ، هــذا االفتــراء وذكــر قصــصاً مــن الواقــع لتــدعيم رأيــه  

 . )٤(الحديث والسيرة

                                     
 .٩٦-٩٤ص  )١(

 .١٤٧-١٠٩ص )٢(
 .سوف ترد مناقشة منهجه في هذا الموضوع في المبحث التالي بإذن اهللا. ١٢٨-١١٣ص )٣(

 .سوف ترد مناقشة منهجه في هذا الموضوع في المبحث التالي بإذن اهللا.١٤١-١٢٩ص )٤(
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حيــث أشــار إلــى  ، )١() منــه بــد ال بــد ممــا لــيس (بخاتمــة تحــت عنــوان  ، ثــم خــتم الكتــاب 

أي قالة  " :حيث قال، النتيجة التي توصل لها من خالل ما عرضه من مواضيع في هذا الكتاب        

 بعد هذا تنهض على قدمين لتطاول هذا الخلق العظيم ؟ 

 مــا كــان هــذا :ال خيــرة فــي األمــر.  مــا كــان هــذا الرســول أخــا شــهوة:ال خيــرة فــي األمــر

وســالم علــى .. . مــا كــان هــذا الرســول مقــارف دنايــا:رة فــي األمــرال خيــ. الرســول طالــب دنيــا

 . )٢("الصادقين 

 .  كتاب محمد في حياته الخاصة-٣

ثـم  " مؤلف هـذا الكتـاب مـسيحي المولـد والمعتقـد             " : وجاء تحته  )تنبيه(ابتدأه بعنوان   

 عنـه    الـذي يغنـي    –ومـا كنـت بحاجـة إلـى هـذا التنبيـه              " :ذكر سبب وضـعه هـذا التنبيـه بقولـه         

 لوال أن نفرا من الناس ذهب ظنهم إلى أن إنصاف عقيـدة مـن العقائـد ال يمكـن أن                    -اسمي

وبالتـالي ال يـدافع بالـضرورة       ،  يصدر إال عن شـخص يـدين بالعقيـدة التـي يـدفع عنهـا االفتـراء                

 . )٣("وهو ظن باطل ، عن اإلسالم أو ينصفه إال مسلم

 وأنهـا ليـست كتبـاً دينيـة فـي      ثم بعـد ذلـك اسـتعرض منهجـه فـي كتبـه عـن اإلسـالم               

فالغرض األول منها ، وإن عالجت أموراً متصلة بالدين   ،  وغايتها األصيلة ،  ومنهجها،  جوهرها

والنظر في سائر األمور نظراً موضوعياً مبرءاً     ،  الحث على نزاهة العقل والضمير بصفة عامة      

 . عن التحيز والتحامل

 . )٤(ة الثاني مع اختالف يسير في األلفاظإما إهداء الكتاب فجاء نحو اإلهداء في كتاب

                                     
الخـتالف موضـوع   ، ولكـن المـضمون مختلـف   ، )محمد الرسالة والرسول   ( هذا نفس العنوان لخاتمة كتابه       )١(

 . الكتاب

 .١٨٤-١٨١ص  )٢(

 .١ص )٣(

 .٣ص )٤(
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 انتقى موضوعات من كتابه الثاني      )لوقا(يتضح أن   ،  ومن خالل االطالع على هذا الكتاب     

وأضــاف ، )محمــد فــي حياتــه الخاصــة (ووضــعها فــي هــذا الكتــاب تحــت مــسمى   ، وامحمــداه

ب وربمـــا دافعــه لهـــذا أن يكـــون الكتـــا ، لبعــضها عنـــاوين جديـــدة ولكــن نفـــس المـــضمون  

 .  ليحتوي فقط على الحياة الخاصة للنبي )وامحمداه(اختصار لكتاب 

ــوعاً     ــشر موضـ ــي عـ ــى اثنـ ــاب إلـ ــده يقـــسم الكتـ ــة   ، فنجـ ــوعات التاليـ ــل الموضـ ــم ينقـ ثـ

، والثـاني  )١()كلمة في معنى الـشرف والـشرفاء   (بموضوعاتها ومضمونها األول تحت عنوان      

والرابـع  ،  )٣( ) الـشهوة وتعـدد الزوجـات      جمـوح (، والثالـث بعنـوان      )٢()األمية والجهـل  (بعنوان  

نقلـه حرفيـاً إلـى      ،  )النـزوة والنخـوة   (، أما الخامس تحت عنوان      )٤( )المصانعة والوفاء (بعنوان  

، ثم بعد ذلك وضـع عنوانـاً   )٥(زواجه من حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي اهللا عنها فقط            

 تحـدث  )ن المواسـاة ال بـد مـ  (فجـاء الموضـوع الـسادس تحـت عنـوان       ،  مستقالً لكـل زوجـة    

خير مـن  (والموضوع السابع  بعنوان . )٦( من أم سلمة رضي اهللا عنها  فيه عن زواج النبي     

و الموضـوع  . )٧( من جويرية بنت الحارث رضي اهللا عنها          تحدث فيه عن زواج النبي       )ذلك

 مـن صـفية بنـت حيـي رضـي اهللا        فتحدث عن زواج النبي     ) الخاطر الكسير (الثامن بعنوان   

  تحـدث فيـه عـن زواج النبـي       )ال يجـدع لـه أنـف      (والموضوع التاسـع تحـت عنـوان        ،  )٨(عنها  

ويالحـظ أنـه اقتـبس عنـوان الموضـوع         ،  من أم حبيبة رملة بنت أبي سـفيان رضـي اهللا عنهـا            

                                     
 .١٥، ١٢ص )١(

 .٣٤-١٩ص )٢(

 .٤٥-٣٧ص  )٣(

 .٦٥-٤٩ص  )٤(

 . ٧٦-٦٨ص  )٥(

 .٨٤-٧٨ص )٦(

 .٩٢-٨٧ص  )٧(

 .٩٦-٩٤ص  )٨(
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 هــذا الفحــل ال : مــن ابنتــه حيــث قــالمــن مقولــة أبــي ســفيان عنــدما بلغــه خبــر زواج النبــي 

 تحـدث فيـه عـن زواج       )هبـة فـي طيهـا حـرج       (لعاشـر تحـت عنـوان       والموضوع ا ،  "يجدع أنفه   

ثم نقل الموضوع الحادي عـشر والثـاني        ،  )١( من ميمونة بنت الحارث رضي اهللا عنها         النبي  

زواج (فجــاء الموضــوع الحــادي عــشر تحــت عنــوان      ،  بــنفس العنــوان والمــضمون   ، عــشر

ــارم ــي    )المحـ ــن زواج النبـ ــه عـ ــدث فيـ ــي     تحـ ــت جحـــش رضـ ــب بنـ ــن زينـ ــا  مـ ، )٢(اهللا عنهـ

  تحـدث فيـه عـن زواج النبـي     )انتهاك الطفولة(والموضوع الثاني عشر كان تحت عنوان       

 . )٣(من عائشة بنت أبي بكر رضي اهللا 

فجــاءت هنــا مختــصرة أجمــل ، كتابــة بخاتمــة مختلفــة عــن كتابــه الثــاني) لوقــا(وخــتم 

لذاكرون أن التـاريخ كـم     وليذكر ا  " :حيث قال ،   الخاصة فيها نتائج بحثه في حياة محمد       

بالعـشرات وبالمئـات   ، وعى من رجاالت أصحاب رسـاالت كانـت لهـم الزوجـات الكثيـرات        

وال فيمــا ، ولــم يقــدح ذلــك فيمــا لهــم مــن فــضل ظــاهر    ، وكانــت لهــم الــسراري بغيــر عــدد  

 . لدعواتهم من أثر في العقول والسرائر

 ال يحسب هـذا التعـدد   وغير داود وسليمان ؟ فكيف ،  وسليمان،  وهل نسى الناس داود   

، اليسير إال على محمد بن عبد اهللا دون سواه ؟  أال إن الميزان المـستقيم ال يكيـل بكيلـين                  

ومن ،  ومن يظلم إنما نفسه يظلم    ،  وال يحرم على زيد ما يرى أضعافه غير حرام على عمرو          

 .)٤("وسالم على الصادقين . يجوز في الحكم إنما يضير تفكيره وضميره

يبرز فيها منهجه   ،  ت هذه الخاتمة بعبارات مختصرة ولكن لها معنى عظيم        وقد امتاز 

  . غير المتحامل على نبي ديانة غير ديانته، الموضوعي

                                     
 .١١٢-١٠٨ص )١(
 .سوف ترد مناقشة منهجه في هذا الموضوع في المبحث التالي. ١٢٨-١١٣ص )٢(

 . سوف ترد مناقشة منهجه في هذا الموضوع في المبحث التالي. ١٤١-١٢٩ص )٣(

 . ١٤٢ص  )٤(
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 .  منهجه ومصادره في مؤلفاته في السيرة النبوية:المطلب الثاني

 .  منهجه:أوالً

  :سار نظمي لوقا على منهج واحد في مؤلفاته الثالثة تمثل فيما يلي

 .  لوب الحوارأس -١

ممـا أبـرز    ،  ثم اإلجابـة عليهـا    ،  وذلك بإثارة التساؤالت  ،  استخدم  أسلوب الحوار كثيراً    

فمــا هــو ، إن قــال بــالوحي هنــاك    " :قولــه:ومــن أمثلــة ذلــك،  قدرتــه علــى الحــوار واالســتنتاج

ثـم  " بحيـث يفتقـر وحـي محمـد إلـى ذلـك الـدليل ؟         ،  دليلك على صدق وحـي مـن قبـل محمـد          

حتى نطالب بظهور جبريل وهـو     ،   ير أحد ملك الوحي هابطا على من قبل محمد         لم":أجاب

 . )١(" يهبط بالوحي عليه 

 أخذ العلـم مـن      وزعم المفترين أن النبي     ،  )إنما يعلمه بشر  (وعند حديثة عن شبهة     

فلمـاذا  ، فجبر هذا المزعوم كان يلـم بـه غيـر أبـي القاسـم خلـق كثيـر              " :جبر النصراني قال  

لـو أن الـسر كلـه فـي أبـي      ،  ماكان جبر عليهم ببعيـد  :ثم أجاب " به منهم سواه ؟     إذن لم ين  

، ولكنهــا قلــة الحيلــة وحرقــة الحــسد تخــرج مــن قلــوبهم شــواظا ال يحــرق إال نافثيــه، جبـور 

 .)٢("والمكر السيئ ال يحيق إال بذويه 

ــه عــن شــبهة أن زواج النبــي     ــد حديث مــدة ربــع قــرن طمــع    ،  مــن خديجــة فقــط  وعن

وأيـن  ،   فـأين الطمـع هنـا      :ذكر أدلة وبراهين لرد هذه الشبهة قـال       ،  ة لها وليس وفاء   ومصانع

 . )٣("ولكنها األكذوبة التي ال تتورع وال تستحي ، ال طمع وال وصولية " :الوصولية ؟  ثم أجاب

                                     
 . ٥٠ص ، محمد الرسالة والرسول )١(

 .٧٦ص، حمداهوم )٢(

 .٦٠ص ، ومحمد في حياته الخاصة، ١٠٢ص ، ومحمداه )٣(
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 . مقارنة بين الديانة اليهودية والنصرانية واإلسالم -٢

أمـا  ، )محمد الرسـالة والرسـول  (لفه وهو عمد الكاتب إلى هذه المقارنة في أول كتاب أ        

ونالحـظ أنـه أسـتخدم هـذا المـنهج فـي عـدة           ،  مؤلفاته األخرى فال يوجـد مثـل هـذه المقارنـة          

  :موضوعات هي

 .  األسس التي قامت عليها الديانتين السابقتين لإلسالم-١

ية وإن الـشرائع الـسماو    ،  مبينا دورها فـي هدايـة البـشر       ،  قام بذكر الرساالت السماوية   

ــة          ــة منتهي ــديانات الثالث ــم تتابعــت ال ــد وأن تــساير البــشر فــي تطــورهم العمرانــي وإال فل الب

 باإلسالم ؟  

، وأشــركوا بــاهللا  ، ثــم تحــدث عــن اليهوديــة فوضــح أن بنــي إســرائيل حرفــوا ديــنهم        

وتنقـي العقيـدة مـن    ، فجاءت النصرانية  لترد األمور إلـى نـصابها        ،  واتخذوا متع الدنيا دينا لهم    

 إنــه يعنــي بالنــصرانية هنــا مــا جــاء بــه   :وقــال، ئب الدنيويــة فجــاءت قاصــدة إلــى الــروح الــشوا

لكــن البــشرية  . )١ (ال مــا ألحــق بكالمــه وســيرته مــن التأويــل    ، المــسيح مــن نــصوص كالمــه   

بأسرها ال تقوى على امتثال ذلك الدور فهو للخاصة من الذين تسمو قلـوبهم فـوق ماديـات                  

. اس فــسلطان الحــس علــى قلــوبهم غيــر مــردود وال مجحــودأمــا ســواد النــ، الحيــاة بأســرها

وكانـت نتيجتهـا   ، لهذا بقيت المـسيحية فـي حقيقتهـا ديـن قلـة مـن األفـراد الميـسرين لهـا              

ــدنيا ومعاناتهــا     ــة عــن ال أمــا الــسواد مــن النــاس فراحــوا    ، المنطقيــة تلــك الرهبانيــة المنعزل

ا كمــا تــصورتها عقــولهم  فتمثلوهــ، يلبــسون أوثــانهم وعقائــدهم الماديــة طيــالس عبــادة   

تهتكــت ، وكمــا زالــت اليهوديــة  ، فقــصروا عــن االرتقــاء الروحــي كمــا أراد المــسيح لهــم      

ديـن  ، وينزهه عـن كـل نقـص وتجـسيم    ، المسيحية فكان البد من دين  يؤكد وحدانية اهللا       

، ويجمــع بــين الجــسد والــروح   ، أي يجمــع بــين دنيــاهم وآخــرتهم   ، يــصلح للنــاس حيــاتهم  

لتكـون خاتمتـه   ، وينـتهج الحـدود الـشرعية   ،  طيبات الحياة التي أحلـت لـه      فيستمتع اآلدمي ب  

                                     
 .٥٨-٥٧ص ، محمد الرسالة والرسول )١(
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" ويكــون ديــن البــشر  ، وعلــى هــذا يكــون هــذا الــدين هــو العقيــدة الحقــة  ، الجنــة فــي اآلخــرة 

لقد جاء اإلسالم ليدعو إلى عبـادة       . )١("وكان اإلسالم هو الذي انبرى للنهوض برسالة الدين         

 عليـه   –سيحية من قبل تـدعو إلـى التوحيـد وإن المـسيح             اهللا الواحد األحد وكذا جاءت الم     

وإن العقيــدة المــسيحية فــي  ، ولــم يــدع أنــه ابــن اهللا ،  لــم يــدع النــاس إلــى عبادتــه  -الــسالم

اللَّـهُ الـصَّمَدُ   ) ١(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ     ويستشهد نظمي بالقرآن  ،  جوهرها تدعو إلى وحدانية اهللا    

كمـا حـاول منطقيـا    . ]٤-١:اإلخـالص [    وَلَـمْ يَكُـنْ لَـهُ كُفُـوًا أَحَـدٌ     ) ٣ (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَـدْ ) ٢(

المحـيط  ، القـادر علـى كـل شـيء    ، وأنه سبحانه خالق كل شيء،  البرهنة على وحدانية اهللا   

بـل  ،  حاشـا . وما كان سبحانه فردا فـي جـنس وال واحـدا فـي سـاللة مـن نوعـه                  " بكل شيء   

وحـول هـذا المفهـوم يـرى أن القـرآن ال          . )٢(" الكـفء هللا     فمـن ذا  ،  جلّ عن النظراء واألكفـاء    

فهـو يهـب لمعتقديـه الطمأنينـة فـي ظـل الحـرص علـى رضـوان اهللا                   ،  يدع شكا فـي التوحيـد     

 ممـا  - عزوجل–وبهذا يكون اإليمان سببا في سكون العقل والنفس وتكون صفات اهللا    

ويأخـذ  ، زق الوهـاب العـدل    فاهللا هو الرا  ،  ويكون على قدر إدراكهم   ،  يتجلى للناس ويعنيهم  

 . )٣(لوقا في ذكر اآليات القرآنية التي تؤكد صفات اهللا عزوجل 

ومـــا عـــداه ســـواء ، وبهـــذا الكـــالم يعتـــرف نظمـــي لوقـــا أن اإلســـالم هـــو الـــدين الحـــق 

 . اليهودية أو النصرانية فهي محرفة من قبل البشر

 . خطيئة آدم عليه السالم-٢

، "خطيئـة آدم عليـه الـسالم    " ي بـين الـديانات وهـي    الموضوع األخر الذي قارن فيه نظمـ  

 -عليـه الـسالم   –مـن قـصة خطيئـة أدم        ،  فبين ما ترسخ في أذهان اليهود، ومن ثم النصارى        

لـذا  ،  البـد لهـا مـن كفـارة       ،  فهـي خطيئـة باقيـة موروثـة       ،  وكيف ألصق باإلنـسان وزر أبيـه آدم       

                                     
 .٦٣ص ، محمد الرسالة والرسول )١(

 .٦٧ص ، محمد الرسالة والرسول )٢(

 .٧٠-٦٨ص ، محمد الرسالة والرسول )٣(



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣٥٩

 هـ١٤٣٨بيع اآلخر  الثالث واألربعون رالعدد
 

 البشرية الهالك المبين بـسبب      وأنه لوال تضحيته لكان مصير    ،  افتدى المسيح بني آدم بدمه    

وإن أنـس ال   " :وذكر أن هذا الموضـوع أحـدث لـه بلبلـة فـي الفكـر حيـث قـال               . تلك الخطيئة 

أيـن هـم ؟ ومـا       ،  أنس القلق الذي ساورني وشغل خاطري عـن ماليـين البـشر قبـل المـسيح               

 " ذنبهم حتى يهلكوا بغير فرصة للنجاة ؟ 

وهـو عنـدما يفـصلها يـذكر كثيـراً      ، الكاتبوهذه القضية أخذت قسطاً وافراً من عقل     
فالـشرك يقـوم فيهـا      ،  التي كان في تحريفها إثقال علـى كاهلـه        ،  عن عقيدة أتباع المسيح   

ولــذلك يــذكر اآليــات القرآنيــة التــي تــدع عــن  ، بــدالً مــن التوحيــد واإلنــسان يحمــل وزر غيــره 
، عنة له طـوال عمـره     كاهل اإلنسان آثار تلك الخطيئة التي كتب عليه أن يحملها وكأنها ل           

وأن اإلنــسان مــسئول عــن عملــه ال عــن   ، ولكــن اإلســالم يؤكــد أن ال تــزر وازرة وزر أخــرى  
 عليـه الـسالم   –وكأنه فتح عينيه على الحقيقة الكبرى فقد تاب اهللا علـى آدم          ،  عمل غيره 

 تلـك االنفراجـة التـي   ، ومن ثم فال أثر لها علـى بنـي آدم مـن بعـده           ،  وغفر له تلك الخطيئة   ،  -
إنه تمزيق لصحيفة السوابق ووضـع زمـام كـل إنـسان      " يعتبرها ردا لالعتبار    ) لوقا(أحسها  
 . )١("والناس في كرامة البشرية أمة واحدة بغير تفريق ، بيد نفسه

ومما سبق نجد أن عدة نقاط تمثل العقد الحقيقية التي تكبـدها الكاتـب وعاناهـا فـي                  
وهـو  ، و قد وجد فـي عقيدتـه النـصرانية غيـر ذلـك     فعقله يعرف اهللا واحداً وه، حياته وفكره 

وهـو فـي عقيدتـه يحمـل خطيئـة أبيـه آدم           ،  يتوصل إلى مسئولية اإلنسان عـن آثامـه وأفعالـه         
فيتحمـل ذلـك صـابراً ويجـد نفـسه      ، وهو يالقي النفور من هؤالء الذين يـضيرهم النـور        ،  األولى

وإن من كرامة اإلنسان علـى     " :والنظرة الموضوعية يقول  ،  محتسباً وفي ذلك الوجه الحق    
ك مــن العــذاب مــا يــصيبه بــنفس   نفــسه أن يتبــع الحــق ويجهــر بــه ويحتمــل فــي ســبيل ذلــ    

 . )٢("راضية

                                     
 .٧٨-٧٥ص ، محمد الرسالة والرسول )١(

كتــاب منــشور بموقــع ، اتجاهــات قــراءة الــسيرة النبويــة ، هيــام شــبل، ٧٩ص ، محمــد الرســالة والرســول )٢(
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 . الزواج -٣

 اًوذكر أن النصرانية أشاعت حوله جو،    قارن أيضا بين الزواج في النصرانية واإلسالم      

وال ، ..". ذلــك فليتــزوجومــن لــم يــستطع، أن العفــة أو الرهبانيــة هــي األصــل " :خاصــاً خالصــته

واعتبار أن الجسد كلـه عـورة بكـل         ،  شك أن هذا المفهوم مرتبط بفكرة الخطيئة األولى       

والـصيام النـصراني والعـزوف      ،  فهـذا الترهـب مـع النـسك       ،  رغائبه وطلبه للطيبـات مـن الـدنيا       

ة فيهـا   وأن هذا يجعل الحياة ال طمأنينـ      ،  وازدرائه،  أدله على الضيق بالبدن   ،  عن أطايب اإلدام  

وهــو مــا أثبتــه علــم  ، وإنمــا صــراع وقلــق مــستمر تفــسد بــه الــدنيا وتعيــا بــه الــنفس   ، وال قــرار

بل ، إن اإلسالم ال يقاوم الحياة ":ثم ذكر موقف اإلسالم من الزواج فقال   . النفس الحديث 

وال يفــصل بــين حيــاة ، وصــيانة ينابيعهــا مــن األكــدار ، يقــر الفطــرة البــشرية علــى تقديــسها 

اة الجـسد حيـث ال انفـصال لهمـا فـي واقـع الجبلـة التـي جبلهـا خالقهـا الحكـيم                        الروح وحي 

  . )١("الخبير 

 . الصالة -٤

فعنـد  ،  كانـت الـصالة   ،  من ضمن األمور التي قارن فيها الكاتب بين اإلسالم والنـصرانية          

ولكـن   " :قـال ، حديثه عن هذا الركن في اإلسالم وإيراده اآليـات القرآنيـة التـي تحـث عليهـا               

ــا تبــرز خــصوصية         أيــن  ــدين ؟ هن تكــون تلــك الــصالة ؟ هــل البــد فيهــا مــن وســاطة رجــال ال

ال ، كــل مكــان فــي أرض اهللا الطــاهرة يــصلح مــسجدا ومحرابــا      ، اإلســالم فــي أمــر الــصالة   

وال ، وال وســطاء بــين اهللا واإلنــسان بعــد اليــوم   ، وال كهانــة بعــد اليــوم ، هياكــل بعــد اليــوم 

والـصلة بيـنهم وبـين ربهـم صـلة          ،  م الـرحمن سـواء    فكلهـم أمـا   ،  وصاية على ضـمائر النـاس     

 . مباشرة ال أمت فيها وال التواء

ذكر الصالة في النصرانية مقارناً بينهما بحيـث        ،  وبعد أن ذكر ميزة الصالة في اإلسالم      

، إن الـسيد المـسيح أعلـن الحـرب علـى مظهريـات اليهوديـة         . ها هنا ال بد لي من وقفة       " :قال

                                     
 .١١٣-١١٢ص، محمد الرسالة والرسول )١(
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إنــي اعتقــد أن المــسيح نقــض   ...،نــادى بعبــادة الــضمير النقــي  و، وهــدم شــكليات الطقــوس 

وأعتقـد  ، ال نها تناقض عبادة الضمير والصلة الخالصة المباشرة بين اإلنسان واهللا ،  الكهانة

أمـا هـو فلـم يـرد فـي نـصوص       ، أن كل ما التصق بالمسيحية بعد ذلك كان من عمـل تابعيـه     

 . )١("أقواله ما يبرر قيام الكهنوت 

ــديانات        بعــد هــذه ا  ــه ناســخ لجميــع ال ــدين اإلســالمي وأن ــة التــي تظهــر عظمــة ال لمقارن

كان من الطبيعي أن تكون لقـراء الكتـاب سـواء مـن المـسلمين أو النـصارى ردة                ،  السابقة

 . )٢(الفعل التي سبق ذكرها 

 . التحليل الموضوعي لقضايا من السيرة النبوية -٥

ــرح  ــا(  صـ ــه فـــي الـــسيرة النبويـــ   ) لوقـ ــنهج   فـــي جميـــع مؤلفاتـ ــه ســـوف يـــسلك المـ ة أنـ

وأن هـذا لـيس دليـل إسـالمه وإنمـا هـو مـا تمليـه عليـه                 ،  الموضوعي في كتابة سـيرة النبـي        

خاصــة فــي بعــض القــضايا التــي تثــار حولهــا    ، وبالفعــل فقــد التــزم بهــذا المــنهج  ، مــسيحيته

فقـد تحـدث عـن حقوقهـا فـي اإلسـالم          ،   حقـوق المـرأة    :منها على سبيل المثال   ،  الشبهات

ارتفع قدرها به في حين أنها في الديانات األخرى لم تكن تتعدى الـسلعة التـي تبـاع    وكيف  

فلـيس اإلسـالم     " : وفي ذلك يقـول    ،  حتى لدرجة شك فيها البعض بأن لها روحاً       ،  وتشترى

على حقيقته عقيدة رجعية تفرق بين الجنسين في القيمة بل المرأة في موازينه تقف مـع                

وال يحـبس عنهـا التفـضيل إن حـصل لهـا      ،  يفـضلها إال بفـضل     الرجل علـى قـدم المـساواة ال       

 .)٢("ذلك الفضل بعينه في غير مطل أو مراء 

أورد ،  مـن جويريـة بنـت الحـارث مـن بنـي المـصطلق       أيضا عند حديثه عن زواج النبـي      

رواية وقوعها في السبي وكانت من نصيب ثابت بن قيس فكاتبتـه علـى أن تـدفع لـه فديـة         

                                     
 .١٤٩-١٤٨ص، محمد الرسالة والرسول )١(

 .١٥-١٣ص ، انظر )٢(

 .١١٨-١١٧؛ وانظر أيضا حديثه عن الطالق ص ١٠١-١٠٠ص، محمد الرسالة والرسول )٣(
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 عليهــا أن وعنــد ذلــك عــرض النبــي  ،  لتــستعين بــهم لجــأت للنبــي ثــ، ويطلــق ســراحها

يقول نظمي معلقاً على موقـف  . فوافقت على ذلك، يدفع فديتها لثابت بن قيس ويتزوجها    

فهـو ال يرفـع عنهـا ذل        ،  لفتـة بارعـة تجمـع بـين نبـل الفروسـية واإللهـام الـسديد               : " النبي  

يرفعهـا مـن األسـر    ، ممـا كانـت قبـل الـسبي       بل يرد إليها عزتهـا أعـز        ،  الرق واألسر فحسب  

ويجعـل بينـه    ،  ويرفعهـا مـن الكفـر إلـى مقـام أم المـؤمنين            ،  إلى مقـام زوجـة القائـد المظفـر        

ويحول الهزيمة والعـداء إلـى ألفـة ووالء       ،  وبين أهلها المهزومين نسبا وصهرا فيغسل الثأر      

أخذ كل  ،  إلى بني المصطلق  ثم عندما أورد رواية أن المسلمين عندما عرفوا أمر األصهار           . "

وقد اعتـق بزواجهـا أهـل    ،  "أصهار رسول اهللا     ":منهم يطلق سراح من عنده وهم يهتفون      

 لذلك النبل الـذي أسـر بـه محمـد قلبـه             – سيد قومه    –واهتز أبوها    " :قال. مئة بيت فيما يقال   

فـي  وفعـل هـذا الـزواج مـالم يفعلـه الـسيف             ،  وأسـلموا ،  فأسـلم ،  وقلب سائر بنـي المـصطلق     

فأين هذه الكياسة الملهمة من الشهوة المزعومة ؟ لقد كان بيده           . سلسلة من المعارك  

وكـــان بيــده وقـــد راقتــه أن يجعلهـــا فــي ملـــك يمينـــه    ، أن يجعلهــا مـــن نــصيبه مـــن الــسبايا   

ولكــن المــسألة كانــت أكبــر وأجــل مــن فتــاة راقــت رجــال     ، بــشرائها مــن قــيس بــن ثابــت  

ثم هي فضال عن    ،  وانتشار دين ،  وتألف قلوب ،  فتح مبين ألن المسألة كانت مسألة     ،  فتمناها

 . )١("ال نزوة ، هذا مسألة نخوة

فلـو كـان فرضـهم صـحيحا      " :قـال ، )إنمـا يعلمـه بـشر   (    وأيضا عند حديثـة عـن شـبهة        

فمـا  ، وكان جبر هـو المـصدر الـذي اسـتقى منـه أبـو القاسـم الكتـاب والحكمـة         ، أيسر صحة 

علـى تمويـل عربـي ليـدعو إلـى ديـن جديـد ؟ أي منفعـة لـه فـي            الذي كان يحمـل نـصرانياً مثلـه         

ذلك ؟ إن غيرته علـى دينـه كانـت قمينـة أن تكفـه عـن تمويـل مـن ينـافس النـصرانية بـدين                   

ولكننــا رأينــا أبــا القاســم يواصــل دعوتــه مقيمــاً  ، فيقطــع عنــه ورد حكمتــه وأســراره، جديــد

ينــة علــى مــا يزيــد علــى العــشرين ويــستمر نــزول القــرآن إلــى قبيــل وفاتــه فــي المد، ومهــاجراً

                                     
 .٩٢-٩١ص ، ؛ ومحمد في حياته الخاصة١٣١ -١٣٠ص ، امحمداهو )١(
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فهل ترى كان جبر في تلـك المـدة كلهـا كامنـاً تحـت لـسان أبـي القاسـم فـي غـدوه                     . عاماً

وفــي ، وفــي مناقــشته للمكــابرين ، وفــي اجتماعــه بالعــشائر ، فــي محنتــه ومهجــره ، ورواحــه

 .)١("خلوه إلى أصحابه وأهله ؟ هذا الفرض مرفوض شكالً وعقالً  

 . لمستشرقينالسخرية من أفكار ا -١

هــو الكــم ،  أن مــن ضــمن األســباب التــي دفعتــه للكتابــة عــن النبــي )لوقــا(    لقــد ذكــر 

، لـذا   )٢( الكبير من األكاذيب التي تكلم بها عدد من المستشرقين علـى الرسـول محمـد                

مـن أمثلـة    ،  ثـم يـرد علـيهم ويـسخر مـن أقـوالهم           ،  نجده يذكر أقوال هـؤالء المستـشرقين      

  :ذلك

إن :حيـث قـال  ،  من أم المؤمنين خديجة رضي اهللا عنهـا    ه عن زواج النبي       عند حديث 

المستشرقين يذكرون أنه معروف عن خديجة بنـت خويلـد رضـي اهللا عنهـا أنهـا الطـاهرة          

، ذات الثراء الواسع المرغوبة من أشراف القوم لو يقـدرون علـى ذلـك   ، الشريفة في قومها 

اليشرك معها غيرها ويظل على ذلـك  ، بع قرن يأتي محمد الفقير ويتزوجها ما يقرب من ر       

لـذا رد ادعـاءهم هـذا تحـت         . إن هـذا فـي نظـرهم لهـو المـصانعة ولـيس الوفـاء              ،  حتى المـوت  

 حيـث ذكـر فيـه أن النبـي          ،  )المصانعة والوفـاء  (عنوان ينطق بالسخرية من أفكارهم هو       

و فــي وهــ، تــزوج أم المــؤمنين خديجــة رضــي اهللا عنهــا وهــي تكبــره بخمــس عــشرة ســنة     

ألنهـا  ، ومع هذا ظل زوجاً لهـا طـوال فتـرة ربـع قـرن            ،  ريعان شبابه في الخامسة والعشرين    

كمـا أن أمانتـه وعفتـه وحـسن سـلوكه      ،  زوجته الفضلى التي سكن إليها وما احتاج غيرهـا        

ولو كان مصانعاً حقاً لما بقي زوجاً لها كل هذه السنوات دون أن يـشرك              ،  مما يؤكد ذلك  

 مـصانعا وال مرائيـا إنمـا هـو     لـم يكـن محمـد    ،  يئة تعرف التعدد وال تعيبه    في ب ،  معها غيرها 

، وليس كما زعموا الخـوف مـن زوال النعمـة وانقـشاع التـرف             ،  اإلخالص في حقيقة معدنه   

                                     
 .٧٦-٧٥ص ، وامحمداه )١(

 .٢٦،٢٩ص ، وامحمداه، انظر مقدمة كتابه )٢(
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هــو زعــم ال يــنهض علــى قدميــه لحظــة واحــدة أمــام الواقــع الــذي لــم ينكــره ألــد     " :ثــم قــال

أيـن   " :ستنكاري تهكمي لهؤالء المفترين يقول    وبسؤال ا ،  "أعدائه من القرشيين واليهود     

الطامع هنا وأين المطموع فيه يـا أولـي األلبـاب ؟ وهـذا الـسؤال إجابتـه أن خديجـة رضـي اهللا             

أو عـن   ،  سـواء بنفـسها   ،   الزواج علـى اخـتالف الروايـات       عنها هي التي طلبت إلى الرسول       

 . طريق وصيفتها

وهــو يبــدي تعجبــه مــن  ،  البــراهين واألدلــة علــى افتــراءات الكــاذبين )لوقــا(     لقــد ســاق 

عجبـي مـن عقـول آدميـة تنـسب أبـا القاسـم            " :عقول هؤالء المفترين على النبـي محمـد         

وقـد تنكـر   ، والوفـاء الـذي ال يبـارى    ،  حيث يضرب المثل المـذهل المعجـز األريحيـة        ،  للمصانعة

 . )١(" العين ضوء الشمس من رمد 

 مــن أم المــؤمنين زينــب بنــت جحــش رضــي اهللا عنهــا  وضــوع زواج النبــي أيــضاً فــي م

وعلــت للمغرضــين ضــجة كبيــرة تــولى ، هــذه زوجــة كثــر فــي زواج محمــد بهــا اللغــط  " :قــال

 –وكــان ســندهم فيهــا  ، وتــبعهم مــن الــسوقة أقــوام وأقــوام ، كبرهــا مستــشرقون كثــر 

تـزوج محمـد   . (عليه صرح المغالطـة  أساساً تاريخياً ثابتاً أقاموا   –كالعهد بمنطق األكذوبة    

وكانـت زينـب   (،  حقيقـة   تاريخيـة ثابتـة ليـست موضـع جـدل              )ابنة عمته زينب بنت جحش    

وهـذه  ، )بنت جحش زوجة زيد بن حارثة قبل ذلك      ثم طلقها بعد خالف بينهما وجفـوة     

ذ وزيـد ابـن حارثـة كـان ابنـا بـالتبني لمحمـد منـ               (،  حقيقة تاريخية ثابتـة ليـست موضـع جـدل         

وهذه أيضاً حقيقـة تاريخيـة ثابتـة كـذلك ليـست      ،  )الجاهلية وهو الذي زوجه ابنة عمته هذه      

ولكن القصة التي ركبوها تركيباً مـن هـذه العناصـر الثالثـة قـصة عجيبـة حقـاً                  ،  موضع جدل 

 . )٢("الخبيثة  في ألوانها البراقة واستهوائها للعقول الساذجة والنيات

                                     
 . ٦٤-٥١ص،  ؛ ومحمد في حياته الخاصة١٠٨-٩٠ص، وامحمداه )١(

 .١١٥ص، ؛و محمد في حياته الخاصة١٦٥-١٥٠ص ، وامحمداه )٢(
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وعائـشة بنـت    " : من عائشة رضي اهللا عنها قـال       ج النبي       وأيضاً عند حديثه عن زوا    

 علــى مــا ترويــه كتــب  -لغــط المحــدثون مــن المفتــرين بــأمر زواج الرســول منهــا   ، أبــي بكــر

ــروى مـــن أحاديـــث الـــسيدة عائـــشة نفـــسها    ، الـــسيرة ــا يـ ــرة–وعلـــى مـ ،  وهـــي دون العاشـ

، ة الجنــسية ونــسبوه إلــى الوحــشي  ، وتــصايحوا منــددين بانتهــاك محمــد لحرمــة الطفولــة     

 . )١("وليس أبعد عن خالئق محمد من مثل هذه الفرية 

 وحـق زوجاتـه رضـي اهللا عـنهن         استخدام عبـارات غيـر الئقـة فـي حـق النبـي               -٢

 : وأصحابه رضوان اهللا عليهم

نقول أنه ربما كان الحماس لتوضيح الفكرة أو تقويـة  ،     لكي نحسن الظن وال نسيء 

وهــو لــم يظهــر ســوى فــي كتابــه الثــاني  ، م هــذا األســلوبالســتخدا)لوقــا(الــرأي هــي مــا دفــع 

  فعنــد حديثــه عــن وفــاء النبــي  )محمــد فــي حياتــه الخاصــة( وأيــضا فــي كتابــه )وامحمــداه(

ذكر أن هذا الوفاء يكاد يجعله      ،  لزوجته خديجة حتى بعد مماتها وذكره روايات تؤيد ذلك        

ولكــن ال ، شــاء مــا يــشاءفليقــل مــن  " :، ونــص كالمــه)٢( يــشك فــي بــشرية النبــي محمــد  

وأنا ، إلى وفاء يكاد يجعلني أشك في بشريته، حيلة في نسبة محمد إلى الوفاء غاية الوفاء   

الذي جربت من فنون التنكر والمروق ما أوشك أن يقضي علـى ثقتـي بـسائر خلـق اهللا مـن                     

 .)٣(" أبناء آدم وبنات حواء 

 مـن  ه عـن زواج النبـي محمـد       أما ما كان في حق أمهات المؤمنين  فهـو عنـد حديثـ             

 لـيس رجـالً   فلكـي يبـرهن علـى أن النبـي        ،  أم المؤمنين سودة بنـت زمعـة رضـي اهللا عنهـا           

أســاء إليهــا رضــي اهللا ، وأنــه تزوجهــا بعــد وفــاة خديجــة رضــي اهللا عنهــا لحكمــة  ، شــهوانياً

                                     
 .١٢٩ص ، حياته الخاصة؛ومحمد في ١٦٨ص ، وامحمداه )١(

فـال شـيء أبـداً يـشكك فـي بـشرية       ،  الشك أن هذا القول من نظمي لوقا هـو مـن دس الـسم فـي العـسل            )٢(
وهــذا القــول مــن لوقــا مــدخل لغيــر ،  فهــو كمــا ورد فــي آيــات القــرآن الكــريم بــشرا رســوالالنبــي محمــد 

 . ته   في التشكيك في بشريالمسلمين المتربصين باإلسالم ونبيه محمد 

 . ٦٤ص ،  ؛و محمد في حياته الخاصة١٠٧ص،   وامحمداه)٣(
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سـودة بنـت زمعـة امـرأة متقدمـة فـي الـسن لـيس لهـا جمـال            " :عنها في الوصف حيث قال  

وإنمـا هـي أرملـة      ،  حظهـا مـن الـذكاء غيـر كبيـر         ،  وال جـاه  ،  وال مال لها على اإلطـالق     ،  يجةخد

وكانــت فيهــا دعابــة   ، لهــا مــشية كــان زوجهــا العظــيم يــضحك منهــا  ، بدينــة طيبــة القلــب 

  . )١(" وليس فيها للرجال مأرب 

 فكـان عنـد حديثـة عـن زواج النبـي      ، أما ما كان منه في حق أصحاب النبي محمـد          

ذكـر روايـة أن حفـصة رضـي اهللا عنهـا        ،  ن أم المـؤمنين حفـصة بنـت عمـر رضـي اهللا عنهـا              م

قام والدها عمـر بـن الخطـاب بالبحـث لهـا عـن زوج فعـرض الموضـوع                   ،  عندما توفي زوجها  

                                     
، هــذا الوصــف فيــه إســاءة بالغــة ألم المــؤمنين  ٦١ص، ؛ومحمــد فــي حياتــه الخاصــة ١٠٤-١٠٣ص، وامحمــداه  )١(

فكتــب الــسيرة حفظــت لنــا أنهــا رضــي اهللا عنهــا قــد جمعــت مالمــح    ، ســودة بنــت زمعــة رضــي اهللا عنهــا 
 كانــت هــي وزوجهــا الــسكران بــن عمــرو مــن الــسابقين إلــى اإلســالم وقــد      عظيمــة وخــصاالً طيبــة فقــد 

 كانــت خيــر ثــم بعــد وفــاة زوجهــا وتزوجهــا مــن النبــي ، هــاجرت معــه إلــى الحبــشة فــي الهجــرة الثانيــة
 زوجة امتازت بلطافة المعشر ودعابة في الروح حيث كانت تدخل السعادة والبهجة فـي قلـب النبـي                    

 صليت خلفك البارحة فركعـت بـي حتـى أمـسكت بـأنفي مخافـة أن                : اهللا  من ذلك أنها قالت لرسول      
محمـد بـن سـعد بــن    ، ابـن سـعد  (. وكانـت تـضحكه األحيـان بالـشيء    ،  "فـضحك الرسـول   ، يقطـر الـدم  

ولم أجـد فـي المـصادر أن لهـا مـشية      ، )٨/٥٤، )ت .د(، بيروت، دار صادر ،  الطبقات الكبرى ). هـ٢٣٠ت(منيع  
كمـا أنهـا   ، - أي ثقيلـة –بل المعروف عنها أنه كانت امرأة طويلة ثبطـة      ،  نها م مضحكة يضحك النبي    

 بعـث إليهـا بغـرارة مـن     حتى أن عمـر بـن الخطـاب    ، رضي اهللا عنها كانت أمرأة معطاءة تكثر الصدقة  
، )١٧٥-٨/١٧٤الطبقــات ، ابــن ســعد(.  فــي غــرارة مثــل التمــر ؟ ففرقتهــا بــين المــساكين: فقالــت، دراهــم

 قـد   يـا رسـول اهللا   : فقد قالـت ، تي وهبت يومها لعائشة رضي اهللا عنها لما كبرت في السن  وهي أيضا ال  
وقد أثنت أم .  يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودةفكان رسول اهللا ، جعلت يومي منك لعائشة

ن مـا رأيـت امـرأة أحـب إلـي أن أكـون فـي مـسالخها مـ          " : المؤمنين عائشة رضـي اهللا عنهـا عليهـا بقولهـا          
 جــواز هبتهــا نوبتهــا : بــاب،  الرضــاعة: كتــاب، صــحيح مــسلم" (مــن امــرأة فيهــا حــدة  ، ســودة بنــت زمعــة

، ومعنــاه أن أكــون أنــا هــي  ،  المــسالخ بكــسر المــيم والخــاء وهــو الجلــد   : وقــال النــووي )٢/١٠٨٥، لــضرتها
وجــودة ، سلـم تـرد عائــشة عيـب سـودة بـذلك بــل وصـفتها بقـوة الـنف        ، "مـن امـرأة فيهــا حـدة     " : وقولهـا 

، شــرح النــووي علــى صــحيح مــسلم ) هـــ٦٧٦ت(أبــو زكريــا يحيــى بــن شــرف الــدين  (.القريحــة وهــي الحــدة
فكيف من هذه صفاتها أن توصف بأن حظها مـن الـذكاء            . )١٠/٤٨.هـ١٣٩٢،  بيروت،  ،دار إحياء التراث  ٢ط

 !غير كبير 
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وكـأن   " :)لوقـا (قـال   ". ما أريد أن أتـزوج اليـوم         " : فقال له عثمان     على عثمان بن عفان     

 . )١("وم حتى استثنى ذلك اليوم من شأنه أن يتزوج في كل ي

 . إيراد أحاديث وروايات تخالف كتب الحديث والسيرة -٣

 روايــات غيــر موجــودة أو مخالفــة لمــا ورد فــي كتــب      ســاق عنــد حديثــه عــن النبــي   

  عنـد حديثـه عـن بـدء نـزول الـوحي علـى النبـي         :الحديث وكتب السيرة النبوية ومن ذلك 

 قــدوس : عنهــا بــه إلــى ورقــة بــن نوفــل وقولــه لــه   وذهــاب خديجــة رضــي اهللا ، فــي غــار حــراء 

قـال  . "والذي نفـس ورقـة بيـده لقـد جـاءه النـاموس األكبـر الـذي كـان يـأتي موسـى                     ،  قدوس

ثـم تـراءى لـه الـوحي وهـو فـي سِـنّةٍ مـن النـوم فثقـل تنفـسه            ،  واطمأن محمـد قلـيال     " :نظمي

﴾ وَرَبَّـكَ   ٢﴾ قُـمْ فَأَنـذِرْ ﴿     ١ الْمُـدَّثِّرُ ﴿   يَـا أَيُّهَـا     )سـورة المـدثر   (وتفصد جبينه بالعرق ونزلت عليـه       

ــرْ ﴿ ــرْ ﴿٣فَكَبِّ ــكَ فَطَهِّ ــاهْجُرْ ﴿٤﴾ وَثِيَابَ ــزَ فَ ــسْتَكْثِرُ ﴿ ٥﴾ وَالرُّجْ ــنُن تَ ــا تَمْ ــبِر٦ْ﴾ وَلَ ــكَ فَاصْ  .﴾ وَلِرَبِّ

ورأت خديجة ما به من روع فدعته إلـى النـوم ليـصيب شـيئاً             ،  ونهض محمد مرتجفاً مأخوذاً   

. فقد أمرنـي جبريـل أن أنـذر النـاس    ،  انقضى يا خديجة عهد النوم والراحة    :ة فقال من الراح 

 . )٢(" فمن ذا أدعو ؟ ومن ذا يستجيب لي ؟ . وأن أدعوهم إلى اهللا وإلى عبادته

                                     
، مـع أن المقـصود مـن    مـان  الشك أن هذا الكـالم يفهـم منـه سـخريته مـن إجابـة عث             .١١٧ص،  وامحمداه )١(

وتـذكر  ،  مفهوم للكل وال يؤول علـى فهـم لوقـا وهـو أنـه فـي الوقـت الحـالي ال يفكـر فـي الـزواج                    كالمه  
 وعثمـان يومئـذ يريـد أم كلثـوم        المصادر أن عمر قد عرض حفصة على عثمان متوفى رقية بنـت النبـي               

 .)٨/٨٣الطبقات ، ابن سعد( .فأعرض عن عمر لذلك، بنت النبي 

 :  قـال أورد البخاري في صحيحه ما يخالف هذه الرواية فقد روى من حـديث جـابر بـن عبـد اهللا عـن النبـي          )٢(
جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديـت عـن يمينـي فلـم أر شـيئا ونظـرت عـن شـمالي فلـم أر                   

فأتيـت خديجـة   شيئا ونظرت أمامي فلم أر شيئا ونظرت خلفي فلم أر شيئا فرفعت رأسي فرأيـت شـيئا                  
﴾ ١ يَـا أَيُّهَـا الْمُـدَّثِّرُ ﴿    : قال فنزلت. وصبوا علي ماء باردا   ،   فدثروني : قال. وصبوا علي ماء بارد   ،   دثروني : فقلت

 .٤/١٨٧٤.  تفسير سورة المزمل: باب،  التفسير:  كتاب.﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ٢قُمْ فَأَنذِرْ ﴿
فلـم أقـف عليـه فـي كتـب الحـديث أو        ،  "جـة عهـد النـوم والراحـة         انقـضى يـا خدي     " : وأما مـا نـسب للرسـول        

أنه لم يعثـر عليـه أحـد        ،  ahlalhdeeth.comوقد وجدت منشورا في موقع ملتقى أهل الحديث         ،  السيرة
وقـد  ، وليس موجـودا سـوى فـي كتـاب فـي ظـالل القـرآن لـسيد قطـب             ،  من طالب العلم في كتب الحديث     
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 روايته عـن وفـاة أبـي طالـب عـم         :من ذلك ،  كما أورد روايات ضعيفة من كتب السيرة      

ل علــى أبــي طالــب أخــوه العبــاس يــسمع مــا    ويميــ، وتحــشرج الــروح " : حيــث قــالالنبــي 

 إن المحتـضر نطـق بالـشهادة       :ثم يقـول العبـاس البـن أخيـه        ،  يهمس به في لحظته األخيرة    

ورغبتـه فـي نجـاة نفـسه       ،  وتعلقـه بـه   ،  وعلـى شـدة حبـه لعمـه الراحـل         .وهو في الرمق األخير   

 لم تتحرك فيه خالجة وقال ، لقاء ما أحسن إليه ونافح عنه

 . )٢("إنه لم يسمع: )١(بجمود الراسخ 

                                                                                   
 لــم أجــده بعــد بحــث  : حاديــث وآثــار كتــاب فــي ظــالل القــرآن قــال الــشيخ علــوي الــسقاف فــي تخريجــه أل 

  . "واألقرب عندي أنه ليس بحديث ، طويل
 وهذا غير صحيح فقد كان النبـي    ،   غير مكترث بإسالم عمه    يشعر بأن النبي    ،  "جمود راسخ    " :  قوله  )١(

 . حريصاً على إسالمه وكان مهتماً بذلك إلى آخر رمق في حياة عمه

الــسيرة ، وقــد أورد هــذه الروايــة مــن طريــق ابــن إســحاق ابــن هــشام     . ١٦٢ص، لرســالة والرســول محمــد ا )٢(
لقـد اسـتدل بعـض مـن ذهـب مـن الـشيعة وغيـرهم مـن           " : وعلـق عليهـا ابـن كثيـر بقولـه     ، ٢/٢٦٥النبوية  

 أمرتـه   يا أبن أخي لقد قال الكلمـة التـي  : الغالة إلى أن أبا طالب مات مسلماً بقول العباس في هذا الحديث     
 عن هذا من وجوه أحدها أن في السند مبهمـا ال يعـرف حالـه وهـو              : والجواب. أن يقولها يعني ال إله إال اهللا      

وقــد روى اإلمــام أحمــد  ، ومثلــه يتوقــف فيــه لــو انفــرد  ، وهــذا إبهــام فــي االســم  ، "عــن بعــض أهلــه   " : قولــه
األعمش حدثنا عباد عن سـعيد بـن      والنسائي وابن جرير نحواً من هذا السياق من طريق أبي أسامة عن             

ثم قد عارضه أعني سياق ابن إسحاق ما هو أصح منه وهـو مـا رواه   ،  جبير فذكره ولم يذكر قول العباس     
 أن : البخاري قائال حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه                 

كلمـة  ،  ال إلـه إال اهللا   :  أي عـم قـل     : فقـال ،  وعنده أبو جهـل    أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي         
فقال أبو جهل وعبد اهللا بن أبـي أميـة يـا أبـا طالـب أترغـب عـن ملـة عبـد المطلـب فلـم                . أحاج بها عند اهللا   

 السـتغفرن لـك مـالم أنـه     : فقال النبي . يزاال يكلماه حتى قال آخر ما كلمهم به على ملة عبد المطلب          
ا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْـدِ مَـا تَبَـيَّنَ    مَفنزلت ،  عنك

ويؤكـد هـذا كلـه    ، ورواه مـسلم بنحـوه   .  إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْـتَ     ونزلت  لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ   
 مـا أغنيـت عـن عمـك فإنـه       قلـت للنبـي    : بخاري بـسنده إلـى العبـاس بـن عبـد المطلـب أنـه قـال                مارواه ال 

ورواه مـسلم  ،  "كان يحوطك ويغضب لك قال هو في ضحضاح من نار ولوال أنا لكان في الدرك األسـفل                  
وممـا يـدل علـى    ،  وعندي أن الخبر بذلك ما صـح لـضعف سـنده كمـا تقـدم           : ثم قال ابن كثير   . في صحيحه 

وبتعليـل صـحته لعلـه قـال ذلـك عنـد       ،  بعـد ذلـك عـن أبـي طالـب فـذكر لـه مـا تقـدم              ك أنه سـأل النبـي       ذل
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 . تحليل الروايات بما يخالف ما ورد في كتب الحديث و السيرة -٤

    المالحـــظ أن نظمـــي لوقـــا اعتمـــد أحيانـــاً فـــي تحليلـــه ألحـــداث الـــسيرة النبويـــة علـــى 

فأتي تحليله أحياناً مخالفاً للروايات الواردة في كتـب الحـديث           ،  التحليل النفسي والفلسفي  

،  مــن حفــصة بنــت عمــر رضــي اهللا عنهــاد حديثــه عــن زواج النبــي  عنــ:والــسيرة مــن ذلــك

فتركــه عمــر ســاخطاً ، ذكــر روايــات أن عمــر عــرض الــزواج منهــا علــى أبــي بكــر ولــم يجبــه 

فمـا زاد عثمـان     ،  ثم اتجه إلى عثمان بن عفان وعرض عليه الزواج مـن ابنتـه حفـصة              ،  غاضباً

.  والغضب يكاد يذهب بلبـه إلى الرسول  فذهب عمر   .  ما أريد أن أتزوج اليوم     :أن رده قائالً  

 فتلقاه وهو أعلـم النـاس بحـدة طبعـه واستوضـحه مـا يعانيـه           :ثم علق لوقا على ذلك بقوله     

،  ما يعانيـه عمـر مـن األلـم والمـضاضة     فأدرك النبي . فذكر له ما فعل صاحباه    ،  من الكرب 

ة مـن هـو خيـر     يتـزوج حفـص  : بوحي من كياسته ونخوتـه فقـال لـه مواسـياً       فتصرف النبي   

هـو إذن الـشرف الـذي تجـاوز كـل أمـل             . ويتزوج عثمان من هي خير من حفـصة       ،  من عثمان 

ومرة أخرى دخلت البيت الكبير زوجـة لـم تـضمها إلـى محمـد عرامـة الـشهوة بـل نبالـة                       ،  له

 . )١(" النخوة 

                                                                                   
البدايــة ، )هـــ٧٧٤ت(إسـماعيل بــن محمــد  " معاينـة الملــك بعــد الغرغــرة حـين ال ينفــع إيمانهــا واهللا أعلــم   

 .١٢٥-٣/١٢٣، )ت.د(، بيروت، والنهاية، مكتبة المعارف
 لـم  في هـذه الروايـة يـرى لوقـا أن النبـي           . ٧٦-٧٥ص،   في حياته الخاصة   ؛ومحمد١١٩-١١٨ص  ،  وامحمداه )٣(

ولكـن الروايـات   ، يتزوج حفصة إال نخوة لعمر عندما رفض التـزوج بهـا أبـو بكـر وعثمـان رضـي اهللا عنهمـا         
 راغبــا فــي الــزواج مــن حفــصة قبــل أن  فقــد كــان النبــي ، التــي فــي كتــب الــسيرة تخــالف هــذا االســتنتاج 

 الخطـاب   فقـد أورد ابـن سـعد بـسنده إلـى عمـر بـن        -رضـوان اهللا علـيهم      - صاحبيه   يعرضها عمر على  
ثـم عـرض الـزواج     ،  قد بدأ لي أن ال أتزوج يومي هذا        : فقال له ،  فذكر أمر عرضه الزواج منها على عثمان        

فمكثـت ليـالي ثـم خطبهــا    ، فكنـت عليـه أوجـد منـي علـى عثمـان      :  "وقـال عمـر  ، علـى أبـي بكـر فـصمت    
 يتـزوج حفـصة مـن    :  فقـال  فذكر ذلك عمر لرسـول اهللا  : وفي رواية أخرى ( .  فأنكحتها   رسول اهللا 

 لعلـك  :  فلقينـي أبـو بكـر فقـال    : قـال عمـر  . )ويتـزوج عثمـان مـن هـو خيـر مـن حفـصة        ،  هو خير من عثمان   
 إنـه  : قـال أبـو بكـر   .  نعـم :  فقلـت : قال عمر. وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئاً    
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أورد أن أبــا ،  مــن أم حبيبــة رملــة بنــت أبــي ســفيان        وعنــد حديثــه عــن زواج النبــي    

ثـم علـق   . "هذا الفحل ال يجـدع أنفـه       " : من ابنته قال    عندما وصله خبر زواج النبي       سفيان

 يقـصد ارتـداد     – أن ما حاق بابنته من زوجهـا         :وليس لهذا إال معنى واحد     " :نظمي لوقا بقوله  

،  كان مفروضا أن يجدع أنف محمـد –عبيد اهللا بن جحش عن اإلسالم واعتناق النصرانية       

بـل أنـف أبـي سـفيان ومـن وااله           ،  دع بذلك الزواج لـم يكـن أنـف محمـد          ولكن األنف الذي ج   

 . )١(" من المشركين 

وهـو يـرد   ،  من زينب بنـت جحـش رضـي اهللا عنهـا             وأيضا عند حديثه عن زواج النبي       

أن زينـب رضـي اهللا عنهـا لـم تـستطع أن             : قـال ،  على المستشرقين لغطهم في هذا الـزواج      

فكيــف إذن  " : فقــالثــم تحــدث عــن موقــف النبــي  ، هتــسكن لزيــد وأن قلبهــا لــم يهــف لــ 

وال طاقة لها بدفعه عن نفسها ؟ ال بد أن تأسو يـده  ، يتركها تحمل وحدها ما ال وزر لها فيه     

ال بد أن يـدفع عنهـا شـعور الهـوان           . ذلك الجرح الذي رآه ينزف من وجدانها األنثوي الرقيق        

ال بد مـن زواج يكـون   ،  متكافئ على ظنها  والدونية الذي حاق بوهمها من ذلك الزواج غير ال        

ثـم رأى نفـسه أمـام اعتبـار خـاص مـن       . ورأى مـن واجبـه أن يتزوجهـا   . لها) رد اعتبار(بمثابة  

رأى نفــسه أمــام عقيــدة مــساواة    ، مخلفــات البيئــة العربيــة فــي تــاريخ جاهليتهــا الطويــل      

ة االبـن بـالتبني أو مطلقتـه    فأرملـ ، باألبناء الحقيقيين في كل شيء " األبناء بالتبني   " األدعياء  

فمـا عـسى   ، وزينب ذات شهرة مستفيضة بالجمـال ، حرام على األب بالتبني حرمة مطلقة    

                                                                                   
 قـد ذكرهـا فلـم أكـن     لم يمنعنـي أن أرجـع إليـك فيمـا عرضـت إال أنـي قـد كنـت علمـت أن رسـول اهللا                   

  ).٨٣-٨/٨١الطبقات ، ابن سعد" ( قبلتها  ولو تركها رسول اهللا ألفشي سر رسول اهللا 

ظ قـول أبـي سـفيان أورده ابـن سـعد بغيـر هـذا اللفـ        . ١٠٣ص ، ؛ ومحمد في حياتـه الخاصـة      ٤٠ص،  وامحمداه )١(
قـال ابـن   . )٢("  ذلـك الفحـل ال يقـدع أنفـه     :  ابنتـه قـال   لمـا بلـغ أبـا سـفيان ابـن حـرب نكـاح النبـي         : فقـال 

محمد ".(قولهم هذا فحل اليقدع أي ال يضرب أنفه وذلك إذا كان كريماً         " : منظور في معنى هذه الكلمة    
ويتضح أن أبـا سـفيان قـال هـذه     ) ٨/٢٦١، )ت.د(بيروت ،  ،دار صادر ١ط،  لسان العرب ،  ،)هـ٦٣٠ت(بن مكرم   

 . وليس كما فسرها نظمي لوقا، الجملة مدحاً وثناء ًعلى النبي 
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أن يقول الناس إذن ؟ وما عسى أن تتناجى به أحياء العرب وقد رأوا الرسول يتزوج مطلقة        

إرضـاء  ابنه؟ أال يرمونـه بقالـة الـسوء ؟ أال يخوضـون فـي نزاهـة مقـصده ؟ وتـردد محرجـا بـين              

، ضــميره وإطاعــة نخوتــه بجبــر خــاطر زينــب الكــسير ورفعهــا إلــى مقــام أمهــات المــؤمنين   

ــأي بنفــسه عــن تلــك الــشبهات     ــر قلــوب النــاس وعــرف     ، وبــين الن ــذي خب وهــو الحــصيف ال

وَإِذْ تَقُـولُ لِلَّـذِي    :غامت نفسه وضاقت فجاجهـا حتـى أتـاه مـا رفـع الحـرج عنـه         ،  خوافيهم

 وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِـي فِـي نَفْـسِكَ مَـا اللَّـهُ                  أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ  

مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَـا وَطَـرًا زَوَّجْنَاكَهَـا لِكَـيْ لَـا                

ــؤْمِنِي  ــى الْمُ ــونَ عَلَ ــهِ      يَكُ ــرُ اللَّ ــانَ أَمْ ــرًا وَكَ ــنْهُنَّ وَطَ ــضَوْا مِ ــائِهِمْ إِذَا قَ ــي أَزْوَاجِ أَدْعِيَ ــرَجٌ فِ نَ حَ

ومـا أخفـى محمـد فـي نفـسه إال الرغبـة فـي جبـر خـاطر               " :ثـم قـال   . ]٣٧:األحزاب [مَفْعُولًا

 .)١("كسير ال سبيل إلى عالجه حق العالج إال بيده 

 حيــث  رضــي اهللا عنهــا عنــدما تزوجهــا النبــي     وأيــضاً عنــد حديثــه عــن عمــر عائــشة 

وإال لـم   ،   ليتزوجهـا   إنها كانت أنثى ناضجة عندما رشحتها خولة بنت حكيم للنبي            :قال

أي في الـسنة العاشـرة   ، وأن ترشيحها هذا كان في السنة العاشرة للبعثة،  تكن رشحتها 

له أبوه المطعم بن خطبها  ،  هو جبير ،  وكانت عائشة مخطوبة لفتى آخر    ،  إلسالم أبي بكر  

وكان آل المطعـم بـن عـدي جميعـا فـي الـسنة العاشـرة للمبعـث علـى كفـر قـريش                        ،  عدي

فهــل كــان ذلــك ، وهــب المطعــم بــن عــدي خطبهــا البنــه مــذ ولــدت، المعهــود فــي الجاهليــة

                                     
وهـذا مخـالف لمـا ورد فـي تفـسير هـذه             . ١٢٨-١٢٧ص  ،  ؛ومحمد في حياتـه الخاصـة     ١٦٣-١٦٢ص  ،  وامحمداه )١(

والــذي كــان ، جتــه هــو إخبــار اهللا إيــاه أنهــا ستــصير زوفخالصــة مــا ورد أن الــذي كــان يخفيــه النبــي ، اآليــة
وأراد اهللا إبطال ما كان أهل الجاهليـة عليـه    ،   تزوج امرأة ابنه   : يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس      

ووقـوع ذلـك أمـام المـسلمين        ،  وليس أبلغ فـي إبطالـه مـن تـزوج امـرأة الـذي يُـدعى ابنـاً                 ،  من أحكام التبني  
 محب الدين : تحقيق، ،فتح الباري)هـ٨٥٢ت(أحمد بن علي العسقالني ، ابن حجر (.ليكون أدعى لقبولهم  

-٦/٤٢٠ه،  ١٤٠١،  دار الفكر،بيـروت  ،  التفـسير ،   ؛وابـن كثيـر    ١٨/١٤٠،  )ت.د(،  بيـروت ،  دار المعرفة ،  الخطيب
٤٢١.( 
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معقــوال أن يــتم وأبــو بكــر الــصديق هــو مــن هــو فــي إســالمه ؟ لــيس مــن المــرجح أن يقبــل         

أو علــى األقــل لــيس مرجحــا أن يقبلــه إذا  ، الخاطــب المــشركالــصديق بعــد أن أســلم ذلــك  

فإذا أضفنا هذه القرينة إلى القرينة السابقة وهي        .تقدم بعد أن أمر الرسول بالجهر بالدعوة      

قدرنا سنها في ذلـك  ، نضوج عائشة للزواج أو مقاربة نضوجها يوم ذكرتها خولة للرسول    

، ة والـزواج ثـالث سـنوات علـى األقـل          ومـرت بـين الخطبـ     ،  اليوم بمـا اليقـل عـن تـسع سـنين          

 . )١("تصل بها إلى سن الثانية عشرة بحسابنا 

                                     
ال شك أن هذا االجتهاد من نظمي لوقـا  . ١٣٤-١٣٣ص ، ؛ومحمد في حياته الخاصة  ١٧٢-١٧١ص  ،  وامحمداه )١(

يخالف ما ورد بأسانيد صحيحة من حـديث عائـشة   ، ئشة رضي اهللا عنهافي حساب عمر أم المؤمنين عا  
حيـث ورد عنهـا أن    ،  وصـحيح مـسلم   ،  رضي اهللا عنها نفسها في أصح كتب الحديث وهو صحيح البخـاري           

 : كتــاب، صــحيح البخــاري.( ودخــل بهــا وهــي بنــت تــسع ســنين ،  تزوجهــا وهــي بنــت ســت ســنين النبــي 
، ؛ وصــحيح مــسلم٣/١٤١٤.  عائــشة وقــدومها المدينــة وبنائــه بهــا ي  تــزويج النبــ: بــاب، فــضائل الــصحابة

 تزوجهـا وهبـي ابنـة     : وقـال ابـن كثيـر     ،  )١٠٣٩-٢/١٠٣٨،   تزويج األب البكر الصغيرة    : باب،   النكاح : كتاب
ــا وهـــي ابنـــة تـــسع ســـنين مـــاال خـــالف فيـــه بـــين النـــاس وقـــد ثبـــت فـــي الـــصحاح       ، ســـت ســـنين وبنـــى بهـ

 . ٣/١٣٠، البداية والنهاية.وغيرها
 " : حيـث أورد ابـن حجـر قـال        ،  أما خطبة جبير بن المطعم بن عـدي لهـا فقـد وردت الروايـات بأسـانيد معلولـة                  

 أخرجه ابن سعد من حديث   : )ابن حجر "( قلت  (  كانت تذكر لجبير بن مطعم وتسمى له         : قال أبو عمر  
 قـال أبـو   : بن أبي مليكـة قـال  كما وأخرجه أيضا عن ابن نمير عن األجلح عن ا، )عباس بسند فيه الكلبي     

إسـناد الروايـة معلـول فاإلسـناد أضـعفه ابـن        ) (٨/١٧،  اإلصـابة .." ( .بكر كنت أعطيتهـا مطعمـا البنـه جبيـر         
إنمــا كــان صــاحب ســمر    " : قــال عنــه اإلمــام أحمــد ، هــو هــشام بــن محمــد بــن الــسائب الكلبــي   (الكلبــي 
 رافـضي   : وقـال ابـن عـساكر     ،  "روك الحـديث    متـ " : وقال الدارقطني ،  ما ظننت أن أحد يحدث عنه     ،  ونسب

، ميــزان االعتــدال فــي نقــد الرجــال   )ه٧٤٨ت(محمــد بــن أحمــد  ، الــذهبي. )هـــ٢٤٠(مــات ســنة  ، لــيس بثقــة 
ــاني . )٨٩-٧/٨٨م، ١٩٩٥بيـــروت،، ،دار الكتـــب العلميـــة١ط، علـــي محمـــد معـــوض :تحقيـــق ــناد الثـ واإلسـ

، أيضا فيه األجلح وهو ضـعيف    .)٥/٢٦٨هذيب  تهذيب الت ،  ابن حجر ( مرسل فابن أبي مليكة من التابعين       
يكتـب حديثـه وال يحـتج    ،  لـيس بـالقوي  : وقال أبـو حـاتم    ،   في نفسي منه شيء    : قال عنه القطان  (الحديث  

وقــال يعقــوب بــن ،  ضــعيف: وقــال أبــو داود، وكــان لــه رأي ســوء،  ضــعيف لــيس بــذاك: وقــال النــسائي، بــه
، ابـن حجـر  .  كان ال يدري ما يقـول جعـل أبـا سـفيان أبـا الزبيـر      : وقال ابن حبان= = ثقة حديثه لين     : سفيان

  .  وهذا جميعه مما يضعف الرواية، ،)١/١٦٥م، ١٩٨٤بيروت،، دار الفكر، ١تهذيب التهذيب،ط
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 .  مصادر مؤلفاته في السيرة النبوية:ثانياً

 . القرآن الكريم -١

حيث يستشهد فـي  ،    كان القرآن الكريم من المصادر البارزة في مؤلفات نظمي لوقا         

ورة التي وردت فيها هذه اآليـة بـدون         ويكتفي باإلشارة للس  ،  الموضوع الواحد بأكثر من آية    

مما يدل أنه يعتمد علـى مـا حفظـه    ،  )١(ولم يذكر رقم اآلية سوى مرة واحدة      ،  ذكر رقم اآلية  

 : بقوله تعالى  )محمد الرسالة والرسول  (، ومن أمثلة ذلك أنه بدأ كتابه        )٢(من القرآن الكريم    

          هِ وَمَـا أُنـزِلَ إِلَـيْكُمْ وَمَـا أُنـزِلَ إِلَـيْهِمْ خَاشِـعِينَ لِلَّـهِ لَـا              وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَـابِ لَمَـن يُـؤْمِنُ بِاللَّـ

ــا   ــا قَلِيلً ــهِ ثَمَنً ــاتِ اللَّ ــشْتَرُونَ بِآيَ ــمْ ۗيَ ــرُهُمْ عِنــدَ رَبِّهِ ــمْ أَجْ ــكَ لَهُ آل (صــدق اهللا العظــيم ۗ  أُولَٰئِ

فأحيانـاً  ، لفـة كما أن استشهاده بآيات القرآن الكـريم يـأتي فـي موضـوعات مخت             ،  ) "عمران

كوحدانية اهللا  ،  يستشهد بها في القضايا التي هي موضع اختالف بين المسلمين والنصارى          

سـورة  (فجـاء فـي     ،  ال يدع القرآن شائبة من ريب فـي مـسألة وحدانيـة اهللا             " :عز وجل فقال  

لَـمْ يَلِـدْ     :تعـدد وفـي تنزيهـه عـن الـشرك وال         اللَّـهُ الـصَّمَدُ     ) ١(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـدٌ        :)اإلخالص

ــدْ  ــدٌ ) ٣(وَلَــمْ يُولَ ــوًا أَحَ ــهُ كُفُ ــنْ لَ ، وفــي ذلــك نقــض لعقائــد الــشرك  " :ثــم قــال، .  وَلَــمْ يَكُ

 . )٣(.. ".وتصحيح لعقائد أهل الكتاب أيضا

منـذ بدايـة دعوتـه      ،  كما استشهد بآيات القرآن الكريم في حديثه عـن النبـي محمـد              

ونزلــت  " : فــي نــزول الــوحي علــى النبــي :مثلــة ذلــك قولــهومــن أ، إلــى اإلســالم إلــى وفاتــه 

) ٤(وَثِيَابَـكَ فَطَهِّـرْ    (3)وَرَبَّـكَ فَكَبِّـرْ   ) ٢(قُـمْ فَأَنْـذِرْ   ) ١(يَا أَيُّهَا الْمُـدَّثِّرُ  ) سورة المدثر(عليه 

وشـرع محمـد   .. .]٧-١:لمـدثر ا [ وَلِرَبِّـكَ فَاصْـبِرْ     ) ٦(وَلَا تَمْـنُنْ تَـسْتَكْثِرُ      ) ٥(وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ   

                                     
 إن جبــر هــذا هــو الــذي : ويقــال " : حيــث ورد، )إنمــا يعلمــه بــشر ( عنــد حديثــة عــن فريــة . ٦٩ص، وامحمــداه )١(

 ."من سورة النحل  ١٣٠أشارت إليه اآلية 

 . ٤٢ص ، محمد الرسالة والرسول، ذكر أنه حفظ القرآن وله من العمر تسع سنوات )٢(

 .٦٥ص ، محمد الرسالة  والرسول )٣(
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 استـشهد بقولـه   وعنـد حديثـه عـن أميـة النبـي          . )١("كما أوحي إليه ينذر عشيرته األقربين       

ــزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُــمُ   تعــالى  ــهِ وَيُ ــيْهِمْ آيَاتِ ــنْهُمْ يَتْلُــو عَلَ ــأُمِّيِّينَ رَسُــولًا مِّ ــوَ الَّــذِي بَعَــثَ فِــي الْ هُ

وعـن وفـاة   . )٢(]سـورة الجمعـة   [ إِن كَـانُوا مِـن قَبْـلُ لَفِـي ضَـلَالٍ مُّبِـينٍ             الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ  

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَـإِنْ مَـاتَ     :  أستشهد  بقوله تعالى    النبي  

 .)٣(] "١٤٤:آل عمران[  أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ

والخالصة أن القرآن الكريم كان حاضراً في ذهن نظمي لوقا في كتابتـه عـن اإلسـالم              

 . وعن النبي محمد 

  . كتب التفسير -٢

   لم يصرح بمصدره من كتب التفسير سوى مرة واحدة وذلـك عنـد حديثـه عـن زواج            

 إن المستـشرقين اسـتغلوا مـا    : من زينـب بنـت جحـش رضـي اهللا عنهـا حيـث قـال                النبي  

ــتَ   الزمخــشري فــي تفــسيره لقــول اهللا تعــالى  رواه ــهِ وَأَنْعَمْ ــهُ عَلَيْ ــمَ اللَّ ــذِي أَنْعَ ــولُ لِلَّ وَإِذْ تَقُ

عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّـقِ اللَّـهَ وَتُخْفِـي فِـي نَفْـسِكَ مَـا اللَّـهُ مُبْدِيـهِ وَتَخْـشَى النَّـاسَ                        

ا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَـرًا زَوَّجْنَاكَهَـا لِكَـيْ لَـا يَكُـونَ عَلَـى الْمُـؤْمِنِينَ        وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخَْشاهُ فَلَمَّ 

ثم . ]٣٧:األحزاب [حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا      

 نالحظ  أنه ال يستعين بكتـب التفـسير    وأحياناً. )٤(ذكر رواية الزمخشري نصاً من تفسيره       

، وإنما فسرها بما يتوافق مع الموضوع الذي يكتب عنه  ،  عند تفسيره آليات القرآن الكريم    

 مــن ميمونــة بنــت الحــارث رضــي اهللا عنهــا  عنــد حديثــه عــن زواج النبــي :ومــن أمثلــة ذلــك

 فــي حــرج مــع  فيمــا بعــدوحتــى ال يقــع النبــي  ":قــال، وكيــف أنهــا وهبــت نفــسها للنبــي  

                                     
 .١٧٤-١٧٣ص ، محمد الرسالة والرسول )١(

 .١٩ص ، ؛ومحمد في حياته الخاصة٣٦ص ، وامحمداه )٢(

 .٨٩ص، محمد الرسالة والرسول )٣(

 . ١١٨-١١٧ص ، ؛و محمد في حياته الخاصة١٥٤-١٥٢ص، وامحمداه )٤(
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ويكـن غيـر أهـل لـذلك     ، النساء الالتي يهبن أنفسهن له متطلعات لشرف أمومة المـؤمنين       

فقـد أنقـذه القـرآن مـن هـذا التـورط الفـادح فحـرم         ، الشرف بمحتد أو فضل أو سابقة جهاد     

عليه بصريح الـنص فـي سـورة األحـزاب أن يتـزوج النـساء مـن بعـد أو أن يبـدل بهـن أزواجـا                 

 . )١("أخريات 

لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِـنَّ مِـنْ أَزْوَاجٍ   ال شك أنه يقصد قوله تعالى     و

  وَكَـــانَ اللَّـــهُ عَلَـــىٰ كُـــلِّ شَـــيْءٍ رَّقِيبًـــا     ۗوَلَـــوْ أَعْجَبَـــكَ حُـــسْنُهُنَّ إِلَّـــا مَـــا مَلَكَـــتْ يَمِينُـــكَ      

 .)٢( يخالف ما ذكره  لوقا وورد في كتب التفسير ما،  ]٥٢:األحزاب[

                                     
 .١١٢-١١١ص ، ؛ ومحمد في حياته الخاصة١٤٧ص ، وامحمداه )١(

 ذكر غير واحد من العلماء كابن عباس ومجاهد والضحاك وقتـادة وابـن زيـد وابـن جريـر               :  قال ابن كثير    )٢(
حـسن صـنيعهن فـي اختيـارهن اهللا      ورضا عنهن على وغيرهم أن هذه اآلية نزلت مجازاة ألزواج النبي  

 كـان جـزاؤهن أن اهللا تعـالى     فلمـا أختـرن رسـول اهللا    ورسوله والدار اآلخرة لما خيرهن رسول اهللا       
قـصره علــيهن وحــرم عليـه أن يتــزوج بغيــرهن أو يـستبدل بهــن أزواجــا غيـرهن ولــو أعجبــه حــسنهن إال     

ونـسخ حكـم هـذه اآليـة     ، ه الحـرج فـي ذلـك   اإلماء والسراري فال حـرج عليـه فـيهن ثـم أنـه تعـالى رفـع عنـ           
وقـال اإلمـام أحمـد    ،  عليهنوأباح له التزوج ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوج لتكون المنة لرسول اهللا     

 حتـى أحـل    مـا مـات رسـول اهللا       : حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائشة رضي اهللا عنها قالت           
 حتـى أحـل    لـم يمـت رسـول اهللا    : إلى أم سـلمة أنهـا قالـت   وروى ابن أبي حاتم بسنده ، "اهللا له النساء  

. ترجـى مـن تـشاء مـنهن اآليـة     ( وذلـك قـول اهللا تعـالى    ، اهللا له أن يتزوج من النساء ما شاء إال ذات محـرم        
أي لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِـن بَعْـدُ    وقال آخرون بل معنى اآلية. فجعلت هذه ناسخة للتي بعدها في التالوة  

، ن بعد ما ذكرنا من صفة النساء الالتي أحللنا لك من نسائك الالتي أتيـت أجـورهن ومـا ملكـت يمينـك               م
وقـال  . والواهبة وما سوى ذلـك مـن أصـناف النـساء فـال يحـل لـك       ، والخال والخاالت ،  وبنات العم والعمات  

 تـوفين أمـا   لنبـي   قلـت ألبـي بـن كعـب أرأيـت لـو أن أزواج ا       : ابن جربر بسنده إلى رجـل مـن األنـصار قـال           
. لَّا يَحِلُّ لَـكَ النِّـسَاءُ مِـن بَعْـدُ       قول اهللا تعالى   :  قلت : قال.  وما يمنعه من ذلك    : فقال. كان له أن يتزوج   

 الـى قولـه تعـالى     أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَـكَ يَا إنما أحل اهللا له ضربا من النساء فقال تعالى          : فقال
   ِّإِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي   ثم قيل له   ُلَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْد . وقال عكرمة      ُا يَحِـلُّ لَـكَ النِّـسَاء لـَّ

 .٥٠٣-٣/٥٠٢، التفسير( .  أي التي سمى اهللامِن بَعْدُ 
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 . الحديث النبوي الشريف -٣

ــة           ــسيرة النبويـ ــي الـ ــه فـ ــي مؤلفاتـ ــة فـ ــا باألحاديـــث النبويـ ــذه  ، استـــشهد لوقـ ــن هـ ومـ

ممـا يـرجح أنـه اعتمـد علـى      ، األحاديث ما يـورده بـالمعنى ولـيس كمـا روي فـي كتـب الـسنة                

فربما كتب بناء على مـا  ، الذاكرة في إيراد األحاديث ولم يستعن بكتب السنة في مؤلفاته    

. تعلمه عن اإلسالم وحفظه من أحاديث نبوية في موضوعات مختلفة مـن الـسيرة النبويـة                

 . )١(" إن لبدنك عليك حقا  " :فصاحب الرسالة هو القائل " :ومثال ذلك قوله

ألــيس الرســول هــو   " :حيــث قــال ، ونــسبه للنبــي ، كمــا أنــه استــشهد بكــالمٍ مــأثور  

 . )٢("كما تكونوا يولّ عليكم  " :وحكمه النواصع، ه الجوامعالقائل في كلمات

مـن ذلـك    ،   وهي ليست موجودة في كتب الـسنة       أيضاً ورد عنده أقوال نسبها للنبي       

لعــن اهللا الــذواقين " و ، "لعــن اهللا كــل ذواق مطــالق   " :فجــاء فــي الحــديث الــشريف  " :قولــه

كمـا أورد زيـادات فـي الحـديث ليـست فيـه         . )٣(" لعن اهللا كل مزواج مطالق      " و  ،  "والذواقات  

                                     
فــإن لجــسدك عليــك  ..."ورد هــذا الحــديث فــي صــحيح البخــاري بلفــظ   . ١٥٢ص، محمــد الرســالة والرســول  )١(

 .٢/٦٩٧،  حق الجسم في الصوم: باب،  الصوم: كتاب، ..".حقا
كمــا تكونــوا يــولّ  ( وفــي األثــر  " : قــال الــشيخ ابــن عثيمــين رحمــه اهللا  . ١٢٩ص، محمــد الرســالة والرســول  )٢(

وهذا األثر وإن لم يكن صحيحاً مرفوعاً إلى       ،   أن اهللا يولي على الناس على حسب حالهم        : يعني) عليكم  
 .ahlalhdeeth.comمنشور بموقع ملتقى أهل الحديث . ..". لكنه صحيح المعنىالرسول 

وكل ما وجد هو مـا رواه ابـن أبـي    ، هذه األلفاظ لم ترد في كتب السنة. ١٣٠ص  ،   محمد الرسالة والرسول    )٣(
"  إن اهللا ال يحب كل ذواق من الرجال وال كل ذواقة مـن النـساء    : قال رسول اهللا     " : بة في مصنفه  شي
ال  " :  قـال رسـول اهللا       : ، والطبراني في المعجم األوسـط مـن طريـق أبـي موسـى األشـعري قـال                 ٤/١٨٧

لـم يـروا هـذا الحـديث      " : نـي قـال الطبرا " تطلقوا النساء إال من ريبة فإن اهللا ال يحب الذواقين وال الـذواقات   
، والبزار في مسنده مـن طريـق   ٨/٢٤" عن عمرو بن قيس إال محمد بن عبد الملك تفرد به وهب بن بقية    

و ، ٨/٧٠" إن اهللا عــز وجــل ال يحــب الــذواقين وال الــذواقات      " :  قــالأبــي موســى األشــعري عــن النبــي     
برانـي فـي الكبيـر واألوسـط وأحـد أسـانيد البـزار فيـه                رواه البـزار والط    " : وقـال ،  الهيثمي في مجمـع الزوائـد     

 حـديث  : وقال العجلوني. ٤/٣٣٥".عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وضعفه يحيى بن سعيد وغيره         
 : – أي الـسخاوي فـي كتابـه المقاصـد الحـسنة      –قـال فـي المقاصـد    " إن اهللا يكره الرجل المطالق الذواق  " 

، بيـــروت، ٤ط،  أحمـــد القـــالش: تحقيـــق، كـــشف الخفـــاء) هــــ١١٦٢ت  (إســـماعيل بـــن محمـــد . ( ال أعرفـــه
 .١/٢٩٢.هـ١٤٠٥، مؤسسة الرسالة
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 إنــه ال فــضل لعربــي علــى أعجمــي وال :وهــذا الرســول هــو القائــل " :فــي األصــل مــن ذلــك قولــه

 .)١("لقرشي على حبشي إال بالتقوى 

مـن ذلـك قولـة      ،  و استشهد بأحاديث بعضها إسناده حسن وبعـضها إسـناده ضـعيف           
آكـل  ،   إنمـا أنـا عبـد      : ال تمـل مـن تكريـره       وكنت تقـول وتعيـد القـول       " :وهو يخاطب النبي    

وتـذهب مـع    : " وقوله أيضا مخاطبا النبي     . )٢("وأجلس كما يجلس العبد     ،  كما يأكل العبد  
فتجـذب  ، أبي هريرة إلى الـسوق فتـشتري لنفـسك سـروايل ويثـب البـائع إلـى يـدك ليقبلهـا                    

إنمـا أنـا    ،  بملـك ولـست   ،  هـذا تفعلـه األعـاجم بملوكهـا        " :يدك من يده مستنكرا وتقول لـه      
 . )٣("رجل منكم 

 لعائــشة    كمــا استــشهد بأحاديــث موضــوعة مــن ذلــك مــا أورده عــن محبــة النبــي    
حبـك يـا عائـشة فـي قلبـي           " :أحبها الحب الذي طالما عبـر عنـه بقولـه          " :رضي اهللا عنها قال   

 . )٤("كالعروة الوثقى 

                                     
أال ال فـضل لعربـي علـى أعجمـي وال لعجمـي             ... ": هـذا الحـديث ورد بلفـظ      . ١٥٨ص،  محمد الرسالة والرسـول    )١(

، ، المـسند  )هــ ٢٤١ت(أحمـد بـن حنبـل       . ..".على عربي وال ألحمر على أسود وال أسود علـى أحمـر إال بـالتقوى              
 .٥/٤١١. م٢٠٠٤لبنان،، بيت األفكار الدولية، شعيب األرناؤوط؛وناصرالدين األلباني: علق على أحاديثه

، آكـل كمـا يأكـل العبـد      ..: . قولـه  أورد أبو يعلى في مسنده من حديث عائشة رضي اهللا عنها عـن النبـي                 )٢(
 .٩/١٩" إسناده حسن  " :  الزوائدقال الهيثمي في مجمع. ٨/٣١٨" وأجلس كما يجلس العبد 

 فجلــس إلــى البــزازين  دخلــت يومــا الــسوق مــع رســول اهللا :  روى الطبرانــي بــسنده إلــى أبــي هريــرة قــال )٣(
فقـال  .  اتزن وأرجـح  فاشترى سراويل بأربعة دراهم وكان ألهل السوق وزان قال فقال له رسول اهللا              

 كفى بك من الجفـاء فـي دينـك أن    : ل أبو هريرة فقلت لهقا.  إن هذه الكلمة ما سمعتها من أحد      : الوزان
 هـذا  :  يـده منـه وقـال     يقبلهـا فجـذب رسـول اهللا          فطرح الميزان ووثب إلى يد النبي        ال تعرف نبيك    

لم يرو هذا الحـديث عـن أبـي هريـرة      " : قال الطبراني. ..".إنما يفعله األعاجم بملوكها إنما أنا رجل منكم   
 ورواه أبــو يعلــى فــي  ، ٣٥٠-٦/٣٤٩المعجــم األوســط . "األغــر إال عبــد الــرحمن بــن زيــاد  إال األغــر وال عــن 

رواه أبو يعلى والطبراني في األوسـط وفيـه يوسـف بـن              " : وقال الهيثمي في مجمع الزوائد    ،  ١١/٢٥المسند  
 .٥/١٢٢. "زياد البصري وهو ضعيف 

وهو ليس  ،  وهو حديث باطل موضوع   ،  لخير  هذا حديث ال يصح عن معلم ا       " : قال الشيخ عائض القرني    )٤(
. بل يجنـب النـاس األحاديـث الموضـوعة    ، وال يورد للناس  ،  من لفظه وفيه ركاكة ومثل هذا ال يستشهد به        
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ولـم يـشر    ،  ضـوعة    وبهذا نجد أنه استشهد بأحاديث صحيحة وحـسنة وضـعيفة ومو          

وبهــذا خلــط ، "قــول الرســول " أو " حــديث شــريف " إلــى مــصدر الحــديث بــل يكتفــي بقــول   

بل هو كحاطـب  ، فاتت كتاباته بعيدة عن منهج اإلنصاف الذي ينادي به    ،  الصحيح بالضعيف 

 . ليل جمع الصحيح والسقيم في مؤلفاته

 . كتب السيرة النبوية -٤

 والخلفــاء   ضــمن مــا تعلــم ســيرة النبــي       لقــد ذكــر لوقــا أنــه تعلــم فــي صــغره مــن       

 والخلفـاء الراشـدين     وأنه عنـدما بلـغ التاسـعة مـن عمـره كانـت سـيرة النبـي                  ،  الراشدين

 . )١(آلف لديه من عشرائه 

ونجـد أنـه فـي      ،  اعتمـد علـى روايـات الـسيرة النبويـة         ،  لذا عندما ألف عـن النبـي محمـد          

ذكر روايـات مـن   ، )د الرسالة والرسولمحم( وهو كتاب أول كتاب ألفه عن سيرة النبي    

ويظهـر لنـا مـن اإلطـالع     ،  ولكنه لم يذكر مصادره التي اعتمد عليها في ذلـك       سيرة النبي   

 الذي صرح فيه ببعض مصادره أن سيرة ابـن هـشام هـي أبـرز            )وامحمداه(على كتابه الثاني    

نجـد أنـه باإلضـافة    كذلك بمقارنة الروايات الواردة عنده بكتب السيرة    ،  مصدر اعتمد عليه  

ومـن أمثلـة الروايـات مـن      ،  هنـاك مـصدر آخـر وهـو طبقـات ابـن سـعد             ،  إلى سيرة ابن هـشام    

وهنـاك موقـف مـشهور جـداً مـن تلـك المواقـف   هـو موقفـه مـن                       " :سيرة ابن هشام قولـه    

 إن قريــشا تــشدد عليــه النكيــر بــسبب مــا يبــسطه عليــه مــن :عمــه أبــي طالــب حــين قــال لــه

 إنا  :وقد قالوا له  ،   مهدد باجتماعهم على مقاطعته وعداوته     -كبر سنه  على   –وإنه  ،  حمايته

واهللا ال نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحالمنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننازله                

 فــأبق علــي وعلــى نفــسك وال  :وتقــدم عمــه إليــه بقولــه . وإيــاك حتــى يهلــك أحــد الفــريقين 

                                                                                   
ــر كتـــــــــاب  ــائض القرنـــــــــي : انظـــــــ ــوعة الـــــــــشاملة   ،  دروس للـــــــــشيخ عـــــــ منـــــــــشور بموقـــــــــع الموســـــــ

www.islamport.com 

 .٤٢ص، محمد الرسالة والرسول )١(
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نــت الكلمــة التــي ال تنطــق إال عــن منتهــى شــجاعة     ثــم كا...تحملنــي مــن األمــر مــاال أطيــق   

واهللا لو وضعوا الشمس في يميني والقمر فـي         ،   ياعم :اإليمان ورسوخ اليقين بماهو بسبيله    

 . )١("يساري على أن أترك هذا األمر حتى يظهره اهللا أو أهلك فيه ماتركته 

هـذه أم    " :ل فقـا  أما روايته من طبقات ابن سعد فهي ما رواه عن زهـد النبـي محمـد                 

نظـرت فـإذا جـرة فيهـا شـيء مـن            ،  سلمة زوجك تـصف مـا وجدتـه فـي دارك ليلـة عرسـها              

، ثـم عـصدت البرمـة   ، فأخـذت ذلـك الـشعير فطحنتـه    ، وإذا رحى وبرمة وقدر وقعـب   ،  شعير

 . )٢(" وطعام أهله ليلة عرسه فكان ذلك طعام رسول اهللا ، وأخذت القعب فأدمته

 فقد صرح ببعض مصادره من كتـب        )في حياته الخاصة  محمد  ( و )وامحمداه(أما كتابه   

ومـصادر   " : من خديجة رضي اهللا عنها قال ومن ذلك عند حديثه عن زواج النبي        ،  السيرة

أو ، سـواء بـصفة مباشـرة   ، التاريخ مجمعة على أن الطلب والعرض كانـا مـن جهـة خديجـة          

سها بــدون  إنهــا عرضــت عليــه نفــ :فمحمــد بــن إســحاق المطلبــي يقــول  . بوســاطة رســول

 أن عبدها ميسرة الـذي صـحب الرسـول إلـى الـشام فـي تجـارة               :ويروي ابن هشام  . وساطة

 .)٣(...".خديجة

                                     
 . ١٠١-٢/٩٨، ووردت هذه الرواية في سيرة ابن هشام، ١٦٢-١٦٠ص، لة والرسولمحمد الرسا )١(

وذكرها ابن سعد فـي  ، هذه الرواية غير موجودة في سيرة ابن هشام، ١٨٣ص ، محمد الرسالة والرسول   )٢(
وإذا رحى وبرمة وقدر فنظرت فيها كعـب      " : ولكن باختالف في الرواية في    ،  ٩٢-٨/٩١الطبقات الكبرى   

) كعـب (مـادة   ،  لـسان العـرب   .  قطعة من السمن والدهن    : وذكر ابن منظور أن كعب إهالة معناه      ،   "إهالة
٣/٢٧٣. 

ومحمـد  ، ١٠٥وانظـر أيـضا وامحمـداه ص    .٥٧- ٥٦ص، ؛ ومحمد في حياتـه الخاصـة   ٩٩-٩٨ص  ،  وامحمداه )٣(
 : بمـصدره فقـال  صـرح  ، عند حديثه عن أسر أبي العاص بن الربيع في غزوة بدر         ،  ٦٣ص  ،  في حياته الخاصة  

فنلـتمس   " :  لـه قـال  وأيضا عن حديثه عن زيد بن حارثة وتبني النبـي    ،  "كما جاء في سيرة ابن هشام       " 
، ومحمــد فــي حياتــه  ١٥٥ص ، وامحمــداه" نقــال عــن ابــن إســحاق المطلبــي   ، عنــد ابــن هــشام تلــك القــصة  

ص ، ، وامحمــداه"بــن هــشام ونحــن ننقلهــا هنــا عــن ســيرة ا " : ، وأيــضا حادثــة اإلفــك قــال١٢٠ص، الخاصــة
 .١٣٧ص، ، ومحمد في حياته الخاصة١٧٥
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ويقـول غيرهمـا مـن كتـاب         " : وأحيانا يبهم مصادره كقوله في نفس الموضـوع أعـاله         

 . )١(..".السيرة أنها لم تبعث إليه مباشرة

حيـث قـال فـي      ،  ني تاريخ الطبري   ال شك أنه يع    -كما صرح بمصدر آخر له وهو الطبري        

وفي روايـة أخـرى مـن       : "  من زينب بنت جحش رضي اهللا عنها       عرضه لروايات زواج النبي     

 .)٢(..".روايات الطبري

 . الشعر العربي القديم -٥

أن من أسباب دراسته على يـد       ،  )محمد الرسالة والرسول  (  ذكر لوقا في مقدمة كتابه      

وأنـه آمـن أن ولــده   ، شـديد الولـوع بالفــصاحة والفـصحاء   هـو أن والــده كـان   ، الـشيخ البخـاري  

واشـتهى أن يقـوِّم   ،  البكر ينبغي أن يصيب من ينابيع الـضاد وبالغتهـا أكبـر حـظ مـستطاع               

وقد كان الـشيخ البخـاري يحفـظ        ،  وتهذب نفسه بالمعلقات وعيون الشعر    ،  لسانه بالقرآن 

ــذا كــان أثنــاء تعليمــه لل  ، أشــهر دواويــن العــرب وعيــون الخطــب    فتــى يملــي عليــه الــشعر   ل

وافتــتن بــأبي  ، ووعــى المعلقــات وديــوان الحماســة  ، فــتعلم الفتــى الــذوق األدبــي  ، المــشهور

وظهر أثر ذلك في مؤلفاته فيمـا بعـد حيـث زخـرت             ،  )٣(العالء والمتنبي على وجه الخصوص      

  ":فقد استشهد بأبيات شعر ألبي الطيب المتنبـي منهـا قولـه          ،  بأبيات الشعر العربي القديم   

كما استشهد ببيت شعر البن الرومي عند حديثه عـن          ،  )٤("لوال المشقة ساد الناس كلهم    

  : فقالعدل النبي 

 .)٥("  تلك عليا مراتب األنبياء        وعسير بلوغ هاتيك جدا  

  : يقول الشاعر العربي القديم:فقال، وأيضا بأبيات شعر ألبي تمام

                                     
 .٥٧ص ، ومحمد في حياته الخاصة، ٩٩ص ، وامحمداه )١(

 .١١٦ص  )٢(

 . ٤٢، ٣٥ -٣٣ص ، محمد الرسالة والرسول )٣(

 .٦٦ص ، ، وامحمداه٣٧، وانظر ص ٢٦ص، محمد الرسالة والرسول )٤(

 .١٨٣ص، محمد الرسالة والرسول )٥(
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 .)١(وتقبل أشباها عليك صدورها         تبين أعقاب األمور إذا مضت   

  . وقصص من الواقع، مراجع حديثه -٦

ومـن  ، نالحـظ أنـه مـن المعجبـين بالـشيخ محمـد عبـده       ،    من خالل القراءة في مؤلفاته  

مـن  ،  حيث نجـده يستـشهد بنـصوص مـن أقوالـه          ،  المتأثرين بفكره المطلعين على مؤلفاته    

وال  " :قـال ، )٢(وحيـدة هـي صـدق رسـالته      وأن آيتـه ال    ذلك عند حديثه عن نبوة النبـي محمـد          

ــه           ــتح كتاب ــده فــي مفت ــه اإلمــام محمــد عب ــا    مــا قال أملــك نفــسي مــن اإلعجــاب أن أورد هن

فاإلسالم في هذه الدعوة ال يعتمد على شيء سوى الـدليل العقلـي              " :)اإلسالم والنصرانية (

ــه الفطـــري    ــ " :ثـــم    قـــال. ..".والفكـــر اإلنـــساني الـــذي يجـــري علـــى نظامـ ــتاذ رحـ م اهللا األسـ

ويـصبح النـاس   ، ليحـق الحـق  ،  علـى تغييـر المنكـر   وعند حديثه عـن حـث النبـي        . )٣("اإلمام

محمـد  (صدقت يا رسول الصدق ؛ وصدق بمـدد منـك اإلمـام              " :بخير وحكومتهم بخير قال   

وأنه إذا فقـدت األمـة شـجاعة إيمانهـا       " يقظة األمة "إن المعول كله على      " : حين قال  )عبده

 . )٤("  لها في شيء من مظاهر المنعة والحرية واالستقالل فال خير

فهــو يقــف وقفــات ، كـان بــارزا فــي مؤلفاتـه  ، كمـا أن اهتمــام نظمــي لوقـا بعلــم الــنفس  

ومن ذلك عند حديثه عن الـزواج فـي المـسيحية وارتباطـه     ،  تحليل وتعليل نفسي لألحداث   

ائبـه وطلبـه للطيبـات مـن        وأن الجـسد كلـه عـورة بكـل رغ         ،  عندهم بفكرة الخطيئة األولـى    

وقد كشف لنا علم النفس الحديث عـن العلـل واآلفـات المخربـة التـي تـسمم                " :قال.الدنيا

 . )٥("ينابيع الحياة بسبب الشعور بالتأثم من الجسم وغرائزه النوعية 

                                     
 . ٦٥ص ، حمداهوام )١(

ولكـن هـذا مـنهج الـشيخ محمـد عبـده ومـن        ،   ودالئـل نبوتـه كثيـرة       هذا الكالم غير صحيح فآيات النبي         )٢(
  . نحا نحوه حتى أنهم أنكروا الطير األبابيل والمعجزات

 .٩١-٩٠ص، محمد الرسالة والرسول )٣(

 .١٣٠ص، محمد الرسالة والرسول )٤(

 .١٣٣ص، محمد الرسالة والرسول )٥(
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ولم تخلُ مؤلفاته من استـشهاده بقـصص مـن الواقـع وذلـك ليوصـل الفكـرة  للقـارئ                      

وأن اإلسـالم  ، ذلك عن الحكمة من تعدد الزوجات فـي اإلسـالم  ومن ، بكل يسر وسهولة 

وإنـي أعـرف مـن تجربتـي الشخـصية حـاالت             " :قـال ،  رخص في ذلك ألسباب فيهـا مـصلحة       

ســأذكر منهــا حالــة جــارٍ لنــا فــي دمنهــور منــذ عــشرين ســنة كــان   ، كثيــرة مــن هــذا القبيــل

ن لهمـا ولـد واحـد       وكـا ،  متزوجاً من سيدة قضى معها ربع قـرن لـم تـشركها زوجـة أخـرى               

وفي اعتقادي أن هذا    ...،وخيم الحزن على البيت   ،  ثم مات فجأة  ،  تجاوز العشرين من عمره   

الرأي المستمد مـن الواقـع فـي تحديـد ظـروف التوحـد والتعـدد هـو أقـرب مـا يكـون للتعليـل                

 .)١("الطبيعي 

قلـت   " :تطـرق للفـرق بـين األميـة والجهـل قـال           ،  وعند حديثه عن موضوع أمية النبي       
ذات مــرة لــصاحب لــي معــدود بــين المتعلمــين أصــف ســيدة التقيــت بهــا فــي داره فــي اليــوم    

ومــن العــسير أن تجعــل فكرهــا  ،  مــا أجهلهــا إنهــا ال تعــرف شــيئاً وال تفقــه شــيئاً  :الــسابق
 أجاهلة هي ؟ كيف تقـول    :فظهرت الدهشة على وجهه وقال    . ينشط في أمر غير مطروق    

ــا ؟ ألـــست قـــد ســـمعتها تت  زيـــة والفرنـــسية كبنـــات لنـــدن  حـــدث معـــك باإلنجليهـــذا عنهـ
  . )٢(..".؟وباريس

وال شـك بـأن     ،  ليوصل فكرته ويقربها مـن األذهـان      ،  وبهذا فإنه استخدم هذا األسلوب    
باإلضافة إلى أنه أسلوب محبب من النفس ، أسلوب القصص من أساليب اإلقناع بفكرة ما  

 . البشرية
@      @      @ 

 

                                     
 .١١١-١١٠ص، محمد الرسالة والرسول )١(

 ؛ ومحمـد    ١٠٨-١٠٧ص  ،  وأنظر أيضا وامحمداه  . ٢٨-٢٧ص،   ؛ومحمد في حياته الخاصة    ٥١-٥٠،  وامحمداه )٢(
وكــذلك عنــد  ، استــشهد بقــصة مــن الواقــع عــن وفــاء الزوجــة لزوجهــا    . ٦٥-٦٤فــي حياتــه الخاصــة ص  

تشهد بقصتين من الواقع في القرن العـشرين عـن    بعائشة رضي اهللا عنها   اس      حديثه عن زواج النبي     
 . ١٣٤، ١٣٣ص ،  ؛ ومحمد في حياته الخاصة١٧٢، ١٧٠ص ، وامحمداه، زواج الفتيات وهن صغار في السن
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 .الخاتمة
، ويتعــرف علــى أخالقــه العظيمــة، حــد أن يطلــع علــى ســيرة النبــي محمــد ال يمكــن أل

وال عجب أن نجد شهادات     ،  ثم ال يظهر إعجابه وانبهاره بشخصيته       ،  وخصاله الشريفة 

 وحـق ديـن اإلسـالم مـن قبـل كثيـر ممـن لـم يعتنقـوا الـدين             معتدلة في حق النبي محمد      

ونحــن إذ نحمــد  ، وأشــعارهم،  فــي مؤلفــاتهم حيــث ســطروا أعجــابهم بــه    ، اإلســالمي

أذ أن بعــضهم ، فــال بــد أن نخــضع مؤلفــاتهم للتحليــل والنقــد ، لهــؤالء المعتــدلين مــواقفهم

،  وال مقام أصحابه وزوجاته رضي اهللا عنهم أجمعينيأتي بعبارات ال تناسب مقام النبي     

لنقــد وهــذا البحــث تنــاول بالدراســة وا  ، أو روايــات وأحاديــث لــم تثبــت فــي الــسنة والــسيرة   

مـع بيـان منهجـه المـستخدم فـي      ) المفكر القبطي الـدكتور نظمـي لوقـا     (والتحليل مؤلفات   

 . ذلك

ــا(ال ريــب أن  ــاً لتقــديم ســيرة النبــي     )لوق وفكــر ، بأســلوب مقنــع ،  بــذل جهــداً فكري

وتقــديس ، وحقائقــه التــي تنــأى عــن تأليــه البــشر  ، وفهــم لطبيعــة الفكــر اإلســالمي ، محايــد

، وذلك بنـاءً علـى نـشأته وتعلمـه لإلسـالم فـي طفولتـه              ،   مرتبة اإللوهية  ورفعهم إلى ،  األنبياء

العقيــدة التــي تخــالف عقيدتــه  ،  نبــي اإلســالموهــو يــرى أنــه فــي تأليفــه كتــب عــن محمــد    

 مـن   )محمـد الرسـالة والرسـول     (ويعـد كتابـه     ،  هو تطبيق عملي لمبدأ الموضوعية    ،  النصرانية

تـاب يمتـاز بالـشمول والموضـوعية ونقـد للديانـة            أهم مؤلفاته عن الـسيرة النبويـة فهـذا الك         

وربمـا ألنـه   ،  اليهودية والنصرانية مقارناً بينهما وبين اإلسالم ليثبـت تفـوق اإلسـالم عليهمـا             

وأيضا لطول مدة تأليفه التي اسـتمرت عـشر         ،  أول كتاب فلم يواجه الهجوم عليه من قبل       

جــاءت ردة الفعــل قويــة ، ايــاتســنوات ممــا ســاعده علــى القــراءة والتــأني فــي التحليــل للرو

 ممـا جعلــه يؤلــف كتبــه  ، تجـاه هــذا الكتــاب مـن قبــل المــسلمين والنــصارى علـى حــد ســواء   

ليـصدر فـي مقـدمتها بيانـاً أنـه مـا زال علـى               ،  )محمد في حياته الخاصـة    ( و )وا محمداه (األخرى  

، مخالفـة لـه  وأن إيمانه بها هو ما يدفعه ليكتب بموضوعية عن نبي عقيدة          ،  ديانته النصرانية 
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إال أنهـا احتـوت علـى عبـارات ال تناسـب        ،   الموضوعية )لوقا(وهذه المؤلفات وأن توخى فيها      

كمــا احتــوت علــى  ،  وال مقــام أصــحابه وزوجاتــه رضــي اهللا عــنهم أجمعــين   مقــام النبــي  

وأننــي بهــذا البحــث لــم أهــدف لإلســاءة    ، روايــات وأحاديــث لــم تثبــت فــي الــسنة والــسيرة   

فمـا صـح   ، بـل هـدفت لنقـد جهـوده ومنهجـه     ، ي كتابتـه للـسيرة النبويـة   لجهود نظمي لوقا فـ  

فآمـل أن   ،  وما أسـاء فيـه نقدتـه وكـل ذلـك خدمـة لـسيرة النبـي المـصطفى                    ،  وثبت أبرزته 

 . والحمد هللا رب العالمين، أكون قد وفقت فيما فعلت

 
@      @      @ 
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 المصادر والمراجع
 .  المصادر:أوال

 )هـ٢٤١ت(أحمد بن حنبل  •

، بيــــت األفكــــار الدوليــــة ، شــــعيب األرنــــاؤوط ؛ وناصــــرالدين األلبــــاني :علــــق علــــى أحاديثــــه ، المــــسند -

 .م٢٠٠٤لبنان،
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Writings of Nazhmi Looqaa About Prophet MuHammad Peace be Upon Him: 

A Critical Reading 

Dr. Shaikhah Bint Abdullah Al-Shaybaani  

College of Science and Humanities Studies 

Shaqra University (Thadiq) 

Abstract: 

This research investigatesthe writings of Dr. Nazhmi Looqaa (1920 – 1987), 

a Coptic thinker, about the prophet's biography: MuHammad al-risaalah wa al-

rasool, Waa MuHammadaah, and MuHammad fi Hayaatih al-khaaSSah. Looqaa 

is not an orientalist intrigued by the study of religions immersing himself in the 

books of the prophetic biography and Islamic history. Instead, he assures that 

during his boyhood, he had many motives that drew him close to Prophet 

MuHammad –peace be upon him- ashe was taught by a Muslim man and 

memorized the Holy Quran.  

     What has motivated the researcher to study Looqaa's personality and 

works is the moderation manifested in his writings about Islam and the character 

of Prophet MuHammad –peace be upon him-. Due to this moderation, Looqaa 

suffered segregation by some fanatic Christians to the extent that no priest 

prayed for him when he died. This research aims at highlighting the efforts of 

non-Muslims in writing the Prophet's biography as well as studying critically and 

analytically their writings showing the approach used.  

     This research is divided into two parts. The first part deals with the 

upbringing of Nazhmi Looqaa and his life in two sections: one tackles the 

upbringing of Nazhmi Looqaa and his education, and the other discusses the 

factors of his interest in Islam and Prophet MuHammad –peace be upon him-. 

The second part studies Looqaa's writings about the Prophet's biography 

critically and analytically in two sections: the first is a presentation and critique 

of Looqaa's writings on the Prophet's biography, and the second is about the 

approach and references used by Looqaa in his writings about the Prophet's 

biography. 

     The research concludes with a recommendation to study the writings of 

the so-called moderates about the Prophet's biography critically and analytically. 

That is because such writings are not free of flaws and may mislead non-

specialists in their study of the Prophet's biography who may use it as a reference 

in their writings.  
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