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األداء واستمراره يف كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية جبامعة القصيم
أحمد علي الشزيم*
امللخص_ هضفذ الضعاؾت الخالُت بلى الخهغف نلى ؤهم الخىافؼ اإلاهىىٍت واإلااصًت التي ُ ج ّلضمها ولُت الشغَهت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت
بجامهت اللطُم ألنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين ،وهظلً بلى جلُُم مضي جإزير الخىافؼ والجىاثؼ التي جلضمها اليلُت نلى جدؿين
مؿخىي ألاصاء واؾخمغاعه ،زم جلضًم ملترخاث لخؿىٍغ هكام الخىافؼ مً وحهت هكغ ؤنػاء هُئت الخضعَـ في اليلُت .وكض اؾخسضم
ً
الباخث اإلاىهج الىضفي في الضعاؾت الخالُت ،مؿخسضما اؾدباهت مً بنضاصه للخهغف نلى اججاهاث ؤنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين هدى
ً
الخىافؼ اإلالضمت في اليلُت ،وكض جم جؿبُم الاؾدباهت نلى نُىت ميىهت مً ( )102فغصا مً ؤنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين في اليلُت.
وكض ؤقهغث الىخاثج ؤن ؤفغاص الضعاؾت مً ؤنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين ًىافلىن بإن مؿخىي الخىافؼ اإلالضمت لهم في اليلُت بضعحت
(هبيرة) وبلغ اإلاخىؾـ الخؿابي ( ،)3442وؤن ؤفغاص الضعاؾت مً ؤنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين ًىافلىن خىٌ ؤزغ الخىافؼ نلى جدؿين
ألاصاء بضعحت (هبيرة) بمخىؾـ خؿابي بلغ ( ،)3489هما ؤن ؤفغاص الضعاؾت ًىافلىن خىٌ ملترخاث جؿىٍغ هكام الخىافؼ في اليلُت بضعحت
(هبيرة) بمخىؾـ خؿابي بلغ ( ،)3496هما ؤقهغث الىخاثج ؤهه ال جىحض صاللت بخطاثُت للفغوق بين اؾخجاباث ؤفغاص الضعاؾت خىٌ ؤي
مً مداوعها حهؼي للمؿمى الىقُفي ؤو لؿىىاث الخبرة في اليلُت .وجىص ي الضعاؾت باؾخمغاعٍت الخىافؼ الخالُت في اليلُت ،والهمل نلى
بًجاص خىافؼ حضًضة فغصًت وحمانُت ،واإلاىاػهت بين الخىافؼ اإلااصًت واإلاهىىٍت اإلالضمت ألنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين وألاكؿام
والىخضاث الخابهت لليلُت .هما جىص ي الضعاؾت نماصة اليلُت بؾالق مؼٍض مً الجىاثؼ الفغصًت الؿىىٍت في اليلُت نلى غغاع حاثؼة اللؿم
اإلاخميز ،هإن جيىن حاثؼة اإلاىقف اإلاخميز ،حاثؼة نػى هُئت الخضعَـ اإلاخميز .
الكلماث املفخاحيت :الخىافؼ اإلاهىىٍت ،الخىافؼ اإلااصًت ،ألاصاء ،ولُت الشغَهت ،حامهت اللطُم.

** ًخلدم الباحث بجشيل الشكز لجامعت اللصيم ممثلت بعمادة البحث العلمي على دعمها املادي لهذا البحث جحذ ركم (csi-2016-1-12--1235
 )sخالل السىت الجامعيت 1438ىـ2016/م
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أثز الحوافش املعىويت واملادًت في رفع مسخوى ألاداء واسخمزارو في كليت
الشزيعت والدراساث إلاسالميت بجامعت اللصيم
ماؾؿخه ،وؤن اوهضام الخىافؼ اإلااصًت واإلاهىىٍت اإلاىاؾبت للياصع اإلاجتهض
ً
كض ًازغ ؾلبا نلى ؤصاثه وَؿهم في غهف بهخاحُخه ،وبالخالي ًللظ
فغضت جدلُم ألاهضاف اإلاغحىة للماؾؿت ،ولهل هظا ؤبغػ ؤخض حىاهب
ؤهمُت الخىافؼ بشيل نام لغفو مؿخىي اصاء ؤي مىقف [.[4
بن ؤهمُت وؾبُهت الخىافؼ جسخلف مً فغص بلى آزغ ،وطلً خؿب
الهمغ واإلاىطب واإلاؿخىي اإلاهِص ي والهلمي ،هما ؤن الخىافؼ جسخلف مً
ماؾؿت بلى ؤزغي خؿب اليشاؽ والهمل الظي جماعؾه جلً اإلااؾؿت
ؾىاء واهذ حهمل في اإلاجاٌ الخهلُمي ؤو ؤي مجاٌ آزغ ،ولظا فةن
صعاؾتها وجدضًض ما ًىاؾب ول شغٍدت مً شغاثدها ؤمغ في غاًت
ألاهمُت.
 .2الاطار الىظزي والدراساث السابلت
ؤهمُت الخىافؼ:
للض ؾبم ؤلاؾالم ؤي هكغٍاث بوؿاهُت في مجاٌ الاهخمام بالخىافؼ
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ِبال َخ َؿ َى ِت فل ُه ز ْي ٌر ِّم ْج َها( {...اللطظ :آًت .)89
وكض ػاص الاهخمام بمىغىم الخىافؼ مىظ اهخمام نلماء الىفـ
الطىاعي بةحغاء الخجاعب والضعاؾاث التي ؤؾفغث نً ؤهه ال ًمىً خث
الفغص نلى الهمل بىفاءة وفانلُت ما لم ًىً هىان خافؼ نلى طلً،
فالخؿـ الجُضة والخىكُم الؿلُم لألنماٌ لِـ مهىاه ؤن هفترع ؤن
ً
ألافغاص ؾُلىمىن جللاثُا باألنماٌ نلى زير كُام وبىفاءة ،فجهل ألافغاص
ٌهملىن نً عغبت وخماؽ هي مشيلت هبيرة حهالج فلـ مً زالٌ هكام
الخدفيز [.[5
ً
بن ؤهمُت الخىافؼ جىمً في ؤن اإلاىقف ًلؼمه ؤن ًيىن مخدمؿا ألصاء
ً
الهمل وعاغبا فُه ،وهظا ال ًخإحى بال باؾخسضام الخىافؼ ،خُث ؤنها
ًمىً ؤن جىكل الخماؽ والضافهُت والغغبت في الهمل لضي الفغص ،مما
ً
ًىهىـ بًجابا نلى ألاصاء الهام وػٍاصة ؤلاهخاحُت ،هما ؤن الخىافؼ
حؿانض نلى جدلُم الخفانل بين الفغص واإلااؾؿت وجضفو الفغص بلى
الهمل بيل ؾاكخه لخدلُم ألاهضاف اإلاغؾىمت للمىكمت ،وهظلً حهمل
الخىافؼ نلى مىو شهىع ؤلاوؿان باإلخباؽ بط ؤن تهُئت ألاحىاء ؾىاء
واهذ ماصًت ؤو مهىىٍت فةنها هفُلت بضفو الفغص بلى اإلاثابغة في نمله
وبىفاءة نالُت ،ونمىما حهض الخىافؼ مً الهىامل اإلاهمت الىاحب
جىافغها ألي حهض مىكم يهضف بلى جدلُم مؿخىي نالي مً ألاصاء
وللخىافؼ ؤهمُت هبيرة في الخإزير نلى مؿخىي ألاصاء باليؿبت للضاثغة [.[6
وبىحه نام فةن ؤهمُت الخىافؼ جىمً في آلاحي:
• اإلاؿاهمت في بشبام خاحت الفغص وعفو عوخهم اإلاهىىٍت.
• اإلاؿاهمت في بناصة جىكُم مىكىمت اخخُاحاث الفغص وجيؿُم ؤولىٍاتها.
• اإلاؿاهمت في الخدىم في ؾلىن الفغص ،بما ًػمً جدغًٍ هظا الؿلىن
وحهؼٍؼه وجىححهه وحهضًله خؿب اإلاطلخت اإلاشترهت بين اإلااؾؿت والفغص.

 .1امللدمت
الخمض هلل اللاثل في هخابه الخىُم "وهل حؼاء ؤلاخؿان بال
ؤلاخؿان" (الغخمً :آًت  ،)60وؤفػل الطالة وؤجم الدؿلُم نلى مهلم
البشغٍت ؾُضها مدمض وبهض،
لم ٌهض الهمل بالؿغق الخللُضًت وبالخضوص الضهُا ؤمغ ملبىٌ في ؤي
ماؾؿت مً اإلااؾؿاث بشيل نام واإلااؾؿاث الهلمُت بشيل زاص،
في الىكذ الظي ؤضبذ الخميز هى اللغت التي ًخدضر بها اإلاجخمو في
الهضًض مً اإلاجاالث الخىمىٍت ،وهظلً الجىصة وؤلابضام.
وٍغجبـ هجاح اإلااؾؿاث وجلضمها وببضانها نلى ما جلضمه مً
خىافؼ مهىىٍت وماصًت ألنػائها ووخضاتها وؤكؿامها ،وؤلاصاعة اإلاهخمت
ً
بخدلُم ؤهضافها اإلاغحىة هجضها حؿعى صاثما لفهم خاحاث مىقفحها،
ً
ؾىاء ؤواهىا ؤفغاصا ؤو فغق نمل ،وصعاؾت ؤهم ؤشياٌ الخىافؼ التي
ًمىً جلضًمها ،وألاوكاث اإلاىاؾبت لخلضًمها ،والشيل الظي ؾخلضمه به
بدُث جاحي زماعها اإلاغحىة ،ووغو اللىانض واإلاهاًير وألاؾـ ليل حاثؼة
ً
ؤو خافؼ حماعي ؤو فغصي بهُضا نً ألاهاهُت ،والهالكاث الصخطُت
والػغىؽ الخاعحُت.
للض خكي مىغىم الخىافؼ باهخمام الهضًض مً نلماء الؿلىن
ؤلاصاعي ،ولهل الؿبب وعاء طلً ؤن الخىافؼ بإشيالها اإلاسخلفت حهض مً
ؤهم اإلاخغيراث ؤلاًجابُت في الضافهُت للهمل والاهجاػ والابضام ،وجىلؿم
الخىافؼ بشيل نام بلى هىنين :الخىافؼ اإلاهىىٍت ،والتي حشمل زؿاباث
الشىغ ،والضعوم ،وشهاصاث الخلضًغ ،وألاوؾمت اإلاىحهت لألفغاص ؤو
ألاكؿام ؤو الىخضاث ،والخىافؼ اإلااصًت ،والتي حشمل اإلايافأث اإلاالُت،
والضعحاث ،والهالواث الاؾخثىاثُت ،التي جمىذ للمىقف ملابل كُامه
بهمل مميز ؤو حهض ملخىف للجهىع باإلااؾؿت [.[2
وٍدىاوٌ الباخث هىا ؤهمُت الخدفيز بإشياله اإلاسخلفت وصوعه في عفو
مؿخىي هفاءة الهمل وؤلاهجاػ لألكؿام ،وجدلُم الغغا الىقُفي لضي
ؤنػاء هُئت الخضعَـ والفغص في اليلُت ،وؤهمُت الخدفيز نلى شهىع
ألانػاء مً خُث الشهىع بالفغح والؿهاصة والاعجُاح ؤزىاء ؤصاء نملهم.
وَشير حاصهللا [ ]3بلى ؤن اإلااؾؿت الىاجخت هي جلً اإلااؾؿت التي
حهغف هُف حؿخغل هفاءة وفهالُت ميؿىبحها ،خُث نمل الباخثىن في
ؾبُل الخطىٌ نلى الىضفت الياملت لغفو الىفاءة اإلاهىُت لألفغاص
الفغص ،وكُام ؤلاصاعة بازخُاع الهىاضغ ّ
الفهالت للماؾؿت وعبـ ؤهضافها
باألهضاف الصخطُت للهاملين التي جىهىـ بًجابُا نلى ؤصائهم ،وٍمىً
اللىٌ ؤن اإلااؾؿت الىاجخت جلىم بىغو هكام خىافؼ ّ
فهاٌ كاصع نلى
الخإزير باإلًجاب نلى ؤصاء الفغص بالشيل الظي ًؼٍض مً والئهم للماؾؿت
ومؿانضتها نلى ػٍاصة الاهخاج والبلاء.
ًدخاج عؤؽ الهغم في ؤي ماؾؿت بلى ؤفياع ببضانُت للجهىع
بماؾؿخه لخلبُت مخؿلباث الجىصة ،ولُجهل ماؾؿخه في اإلاغاجب ألاولى
بين هكيراتها مً اإلااؾؿاث ،وال بض ؤن ًضعن ؤن هكام الخىافؼ اإلاىاؾب
ً
ٌُهض مً ؤهم الىؾاثل التي جازغ بًجابا نلى ؤصاء ألاكؿام وألافغاص في
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• جىمُت ناصاث وكُم ؾلىهُت حضًضة حؿعى اإلااؾؿت بلى وحىصها بين
الفغص.
• اإلاؿاهمت في حهؼٍؼ الفغص ألهضاف اإلااؾؿت ؤو ؾُاؾتها وحهؼٍؼ كضعاتهم
ومُىلهم.
• جىمُت الؿاكاث ؤلابضانُت لضي الفغص بما ًػمً اػصهاع اإلااؾؿت
وجفىكها.
• اإلاؿاهمت في جدلُم ؤي ؤنماٌ ؤو ؤوشؿت حؿعى اإلااؾؿت بلى اهجاػها
[.[2
ومً شغوؽ جدلم الخدفيز الفهاٌ في ؤي ماؾؿت ال بض ؤن جيىن
الخىافؼ مخىاؾبت مو الجهض اإلابظوٌ ،فلِـ مً الهضٌ مىذ ميافإة هبيرة
هكير نمل ناصي ،ؤو صفو ميافإة غئُلت ججاه نمل هبير ؤو ببضام مخميز.
وهظلً ؤلاؾغام في جلضًم اإلايافإة بهض الاهتهاء مً الهمل اإلاىجؼ،
والخىىَو في جلضًم اإلايافإة ختى ال ًدضر اإلالل لضي اإلاىقفين مً
الخطىٌ نلى هفـ الخافؼ في ول مغة ،فمً الػغوعي الجمو بين
الخىافؼ اإلااصًت واإلاهىىٍت كضع ؤلاميان [.[7
وٍلخظ الخؿُجي [ ]7مهىكاث الخدفيز اإلادخملت صازل ؤي ماؾؿت
بهضم حصجُو اإلاؿاوٌ للمىقفين ،وؾىء مهاملت اإلاؿاوٌ لهم ،ونضم
وغىح ألاهضاف في اإلااؾؿت ،وخاحت اإلاؿاوٌ هفؿه بلى الخدفيز،
ونضم وحىص كىىاث اجطاٌ بين اإلاؿاوٌ واإلاىقف ،هثرة اللُاصاث
وجػاعب ؤوامغها ،هثرة الخغُير في اللُاصاث زاضت بطا وان ليل مجهم
ؤؾلىب مسخلف نً آلازغ ،ألازؿاء ؤلاصاعٍت هخهضص اللغاعاث وجػاعبها،
كلت الخضعٍب وكلت الخىحُه لخصخُذ ألازؿاء ،نضم اإلاخابهت فال حهغف
ؤلاصاعة الخمُيز بين اإلابضم واإلالطغ.
ؤهىام الخىافؼ:
هىان جطيُفاث مخهضصة ومخىىنت ومخضازلت للخىافؼ ،خُث
حهضصث جلؿُماث الباخثين في مجاٌ الخىافؼ لىؾاثل وؤؾالُب ًمىً
للماؾؿت اؾخسضامها للخطىٌ نلى ؤكص ى هفاءة ممىىت مً ألاصاء
للهاملين وؤهم هظه الخلؿُماث ما ًلي:
فلؿمذ الخىافؼ مً خُث ؾبُهتها ؤو كُمتها بلى :
ؤ .الخىافؼ اإلااصًت:
الخافؼ اإلااصي هى الخافؼ طو الؿابو اإلاالي ؤو الىلضي ؤو الاكخطاصي،
والخىافؼ اإلااصًت هي التي جلىم بةشبام خاحاث ؤلاوؿان ألاؾاؾُت
فدصجو ألافغاص نلى بظٌ كطاعي حهضهم في الهمل ،وججىُض ما لضيهم
مً كضعاث والاعجفام بمؿخىي هفاءتهم ،ومً هظه الخىافؼ الغاجب
واإلايافأث الدصجُهُت والهالواث ،واإلاشاعهت في ألاعباح ،واإلايافأث نً
الاكتراخاث ،والخىافؼ اإلااصًت حشمل ول الؿغق اإلاخهللت بضفو ملابل
ماصي نلى ؤؾاؽ ؤلاهخاج لؼٍاصجه مً خُث الىم ؤو جدؿِىه مً خُث
الىىم ،ؤخضهما ؤو هالهما ،ونلى طلً فةن الفغص ولما ؤهخج ؤهثر وؤفػل
ً
ً
ولما خطل نلى هؿب ؤهبر ،في خين ؤن الخلطـير في ؤلاهخاج هما ؤو هُفـا
ًطِبه بالخغم ــان الج ــؼجي ؤو الىلي [.[8
وبطفت نامت ًمىً اللىٌ بإن الخىافؼ اإلااصًت حهخبر مً ؤهم الهىامل
واهثرهما جإزيرا في اهضفام الفغص بغغبت وبزالص للهمل متى واهذ جلً
ألاحىع مىاؾبت وهفُلت بةشبام مخؿلباث الفغص ،ونلى الهىـ مً طلً
فةن ألاحغ اإلاخضوي وغير اإلايافئ للجهىص اإلابظولت للهمل الظي ال ًلبي
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مؿالب الفغص وخاحاجه نامل هام في بهماٌ الفغص لهمله وجضوي هفاءجه
ؤلاهخاحُت ،وحهض الخىافؼ اإلااصًت مً ؤكضم ؤهىام الخىافؼ وجخميز بالؿغنت
الفىعٍت وبخؿاؽ الفغص بالىدُجت اإلاباشغة إلاجهىصه.
ب -الخىافؼ اإلاهىىٍت:
خاحاث ؤلاوؿان مخهضصة وبالخالي جدخاج بلى مطاصع بشبام مخهضصة
ً
فهىان بهؼ الخاحاث ًمىً ؤن حشبو ماصًا والبهؼ آلازغ ٌشبو
ً
مهىىٍا ،بطن هىالً خاحاث لضي ؤلاوؿان ال ًمىً بشبانها بال بالخىافؼ
اإلاهىىٍت [.[9
وَشير غىُت [ ]10بلى ؤن الخىافؼ اإلاهىىٍت هي التي حؿانض ؤلاوؿان
وجدلم له بشبام خاحاجه الىفؿُت والاحخمانُت ،فتزًض مً شهىع الفغص
بالغغا في نمله ووالثه له ،وجدلُم الخهاون بين ػمالثه ،وجللظ
الخىافؼ اإلاهىىٍت بما ٌؿمى بالغوح اإلاهىىٍت للهاملين وطلً مثل جىحُه
هخاب شىغ ،ؤو ازخُاع الفغص اإلاهجي همىقف مثالي في الضاثغة ؤو جلضًم
صعوم وما شابه طلً.
والخىافؼ اإلاهىىٍت ال جلل ؤهمُت نً الخىافؼ اإلااصًت بل ؤن اإلااصي
مجها ال ًخدلم ما لم ًلترن بدىافؼ مهىىٍت ،وجسخلف ؤهمُت الخىافؼ
ً
اإلاهىىٍت وفلا للكغوف التي جمغ بها اإلااؾؿت ،لهظا فةن لها ؤن جسخاع ما
بين الخىافؼ اإلاهىىٍت بما ًالثم قغوفها.
والخىافؼ اإلاهىىٍت هي التي حشبو خاحاث الفغص غير اإلااصًت ،والخاحاث
الاحخمانُت والظاجُت والخاحت للخلضًغ ،والخاحت بلى جدلُم الظاث ؤو
الاخترام ؤو اللبىٌ الاحخماعي ،ؤو خىافؼ مهىىٍت جخهلم ببِئت الهمل مثل
ؤلاشغاف ،اللُاصة ،الؼمالت ،اإلاشاعهت في ضُاغت اللىاثذ والىكم
اإلاىحىصة.
وٍمىً ؤن جيىن الخىافؼ اإلاهىىٍت بًجابُت ،وٍلطض بها ول ما جغجب
نلُه مً عفو الغوح اإلاهىىٍت لضي ألافغاص مثل ؤلاحاػاث الىقُفُت
اإلاىاؾبت ،اإلاشاعهت في اجساط اللغاعاث ،التركُت ،ؤلانالن في لىخت الشغف.
والهضف الغثِس ي لهظا الىىم مً الخىافؼ هى حصجُو ألافغاص وخثهم نلى
بخضار الؿلىن اإلاغغىب فُه .والخىافؼ ؤلاًجابُت جىمي عوح ؤلابضام
والخجضًض لضي الهاملين ألنها جخالءم وعغباث اإلاىقفين بدُث جترن
بهؼ الىخاثج ؤلاًجابُت نلى مجغٍاث الهمل مثل خافؼ اإلايافإة الىلضًت
التي جمىذ للهامل ملابل كُامه بهمل ٌؿخضعي الخلضًغ [.[11
وٍمىً ؤن جيىن الخىافؼ ؾلبُت ،وهي ول ما ًترجب نلُه مً عوم
ً
اإلاهمل ؤو اإلالطغ مثل اللىم وغير طلً ،فالخافؼ الؿلبي ًخػمً هىنا
مً الهلاب ،وهظا الهلاب ًجهل الصخظ ًسص ى جىغاع الخؿإ ختى
ً
ًخجىب الهلىبت خافؼا لهضم الىكىم في الخؿإ واإلاسالفت ،ومً الىاخُت
الهملُت فةن الخافؼ الؿلبي ال ًدفؼ اإلاىقف بلى الهمل وبهما هى ًدظع،
ّ
وال ًضفو للخهاون ،وال ٌهلم ألاصاء ،وبهما ٌُهلم هُف ًخجىب الهلاب،
وهُف ًخداش ى اإلاىقف اإلاىاكف التي جىكو في الهلاب صون الامخىام نً
ّ
الهمل ،فالخىف مً الفطل مثال وؾُلت عكابت وجدىم غير ؾلبُت مً
الىاخُت الؿُيىلىحُت وال جاصي بلى ؤكص ى الؿاكاث لضي الفغص الظي
ناصة ما ًاصي الهمل بالضعحت التي حهغغه للفطل ،ومً ألامثلت نلى
الخىافؼ الؿلبُت :جىحُه الخيبحهاث الخؿُت واإلاباشغة ،وهظلً جؿبُم
الهلىباث واإلهظاعاث ،والخطم مً الغاجب ،ومىو ؤلاحاػة ،والخغمان مً
التركُت ،والخغمان مً الهالوة ،والخغمان مً الىلل لىقُفت ؤفػل،
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ؤلاوؿان بشبانها ،بِىما الخافؼ فهى ؤؾلىب إلشبام الغغبت ؤو الخاحت،
فالخافؼ هماشغ زاعجي ًىحض في البِئت اإلادُؿت بالفغص الهامل ،وبالخالي
فةن الهالكت بين الخافؼ والضافو هي نالكت مثير واؾخجابت [.[15
وكض جىاولذ مهكم الىكغٍاث ؤلاصاعٍت مىغىم الخىافؼ والخدفيز
وؾىف هدىاوٌ ؤهم هظه الىكغٍاث بازخطاع شضًض [:[16
 .1الىكغٍت الىالؾُىُت (جاًلىع وحاهذ):
ٌهخلض ؤصخاب هظه الىكغٍت ؤن الضافو الىخُض للهامل مً وعاء
الهمل هى ألاحغ اإلااصي الظي ًدطل نلُه ،وؤن هىان نالكت مباشغة
بين الجهض الظي ًبظله الهامل في نمله وبين ملضاع ألاحغ الظي ًمىً
الخطىٌ نلُه.
 .2هكغٍت الهالكاث ؤلاوؿاهُت (الخىن ماًى):
عهؼث هظه الىكغٍت نلى مجمىنت مباصت مً ؤهمها :ؤن الهامل ًخإزغ
صازل نمله بالهالكاث الاحخمانُت ،وؤن الهالكاث الاحخمانُت في الهمل
ً
ؤهثر جإزيرا نلى الهماٌ مً الجىاهب اإلااصًت ،وبالخالي فلض عهؼث هظه
الىكغٍت نلى الجاهب الاحخماعي وؤلاوؿاوي في الهمل.
 .3هكغٍت الضافهُت لإلهجاػ (صافُض ماولُالهض):
جغي هظه الىكغٍت ؤن للفغص الهضًض مً الضوافو التي جدغن وجىحه
ّ
ؾلىهه ،بال ؤن الضافو الغثِـ الظي ًثير اهدباهه وٍغهؼ نلُه هى الضافو
بلى ؤلاهجاػ ،الظي ًمثل الفغق بين مؿخىي ؾمىح الفغص ومؿخىي بهجاػه
الخلُلي ،وَشير عواص هظه الىكغٍت ومً زالٌ صعاؾاتهم بإن ألافغاص
الظًً ًدؿمىن بمؿخىي نالي مً ؤلاهجاػاث ًمخاػون بهضة زطاثظ
مً ؤهمها :ؤن لضيهم الغغبت في جدضًض ؤهضاف مهخضلت ألهفؿهم فحها
بهؼ الخدضي ،هما ؤنهم ًمُلىن للهمل الفغصي ؤهثر مً الهمل
الجماعي ،ويهخمىن هظلً بما ًىجؼوهه مً نمل ؤهثر مً اهخمامهم
بالهىاثض اإلااصًت ،وٍغغبىن في الخطىٌ نلى مهلىماث مغجضة مباشغة
وؾغَهت نً مؿخىي جلضمهم الىقُفي لخدلُم ؤهضافهم.
 .4هكغٍت الهضالت (حشاس ي آصمؼ):
جضوع هظه الىكغٍت خىٌ الهالكت بين الغغا الىقُفي للفغص
والهضالت ،وجفترع ؤن صعحت شهىع الهامل بهضالت ما ًدطل نلُه مً
ميافإة وخىافؼ مً نمله جدضص بضعحت هبيرة شهىعه بالغغا مما ًازغ
نلى مؿخىي ؤصاثه واهخاحُخه ،وحؿدىض الىكغٍت بلى ؤن الفغص ًلِـ صعحت
الهضالت مً زالٌ ملاعهخه اليؿبُت للجهىص التي ًبظلها (اإلاضزالث) في
نمله بلى الهىاثض (اإلاسغحاث) التي ًدطل نلحها مً جلً اليؿبت ألمثاله
الهاملين في الىقاثف اإلاشابهت ،وَشهغ الفغص بالغغا في خاٌ حؿاوث
اليؿبخان ،ؤما في خاٌ نضم الدؿاوي فال ٌشهغ بالغغا ،بطن فالىكغٍت
جلىم نلى فغع عثِـ وهى ؤن ألافغاص جم جدفيزهم مً زالٌ الغغبت
الخاضت بمهاملتهم بؿغٍلت مىطفت وناصلت في الهمل [.[17
 .5الىكغٍت الخضًثت:
الىكغٍت الخضًثت جىكغ للخىافؼ هىكام مفخىح له مضزالجه،
ونملُاجه ،ومسغحاجه ،والخغظًت الغاحهت ،خُث ؤن هكام الخىافؼ هى
حؼء مً الىكام الهام للمىكمت ،وبالخالي نلى اإلاىكمت ؤن جسخاع هكام
الخىافؼ الظي ًدىاؾب مو قغوفها.
 .6الخىافؼ مً مىكىع بؾالمي:
حهخمض الخىافؼ الضًيُت نلى الضافو الضًجي الظي ًمخلىه ول فغص نامل

الخغمان مً الاشغان بضوعاث وماجمغاث ،وغير طلً الىثير مً ألاؾالُب
[.[12
ً
والخىافؼ الؿلبُت جدضر جىاػها في نملُت الخدفيز فهي جظهغ الهاملين
بإنهم مثلما ًثابىن نلى ألاصاء اإلامخاػ ،فةنهم ٌهاكبىن نلى ألاصاء
الػهُف ،فخدفل ؤلاصاعة بظلً عهبتها وهُبتها وجػمً حضًت الهاملين،
ّ
والبض ؤن ًخم اؾخسضام الىىنين مها بشيل مخىاػن.
وهىان ؤهىام مخهضصة مً الخىافؼ اإلاهىىٍت مثل:
 -1الىقُفت اإلاىاؾبت :خُث جيبو ؤهمُتها مً ؤنها ججهل الؿغٍم ممهضا
للمىقف وي ًبرػ ؾاكاجه وبمياهاجه.
 -2ؤلازغاء الىقُفي :وؤؾلىب ؤلازغاء الىقُفي ٌهمل نلى جىىَو واحباث
الىقُفت ومؿاولُاتها والخجضًض في ؤنبائها بالشيل الظي ًيهئ لشاغلها
ؤن ًجضص كضعاجه وٍؿىع مهاعجه بملابلت هظه ألانباء واإلاؿاولُاث.
 -3اإلاشاعهت في اجساط اللغاعاث :وَهجي طلً بشغان اإلاىقفين ؤو الهاملين
نىض اجساط اللغاعاث اإلاخهللت بإنمالهم.
 -4التركُت  :حهخبر خافؼا مهىىٍا وماصًا ،بط ؤنها جدمل مهها ػٍاصة في
ألانباء واإلاؿاولُت وجإهُضا للظاث.
 -5الباب اإلافخىح :وٍضزل غمً الخىافؼ اإلاهىىٍت التي جلضم إلشبام
خاحاث الظاث واخترام آلازغًٍ وَهجي الباب الفخىح الؿماح للهاملين
بخلضًم اإلالترخاث وآلاعاء التي ًغونها مباشغة بلى عئؾائهم.
 -6لىخاث الشغف :وَهجي طلً بصعاج ؤؾماء اإلاخميزًً في الهمل في
لىخاث الشغف صازل اإلااؾؿت مما ًؼٍض مً والئهم وٍضفههم للمؼٍض
مً الجهض.
 -7اإلاغهؼ الاحخماعي :فالىقُفت التي جدلم لإلوؿان مغهؼا احخمانُا
مغمىكا حهض خافؼا اًجابُا وجمثل بشبانا لخاحاث ؤلاوؿان.
 -8حؿلُم ألاوؾمت والضعوم :وهظا الخافؼ ؤلاًجابي ٌهؿي إلاً واهذ
زضماجه هبيرة ؤو حلُلت وَهض هظا الخافؼ صافها للهاملين إلبغاػ كضعاتهم
وؤخلُتهم بالخلضًغ والاخترام [.[13
مما جلضم ًدبين لىا ؤن الخىافؼ اإلاهىىٍت حهخمض نلى وؾاثل ؤؾاؾها
اخترام الهىطغ البشغي الظي لضًه ؤخاؾِـ وآماٌ وجؿلهاث احخمانُت
ٌؿعى بلى جدلُلها مً زالٌ نمله في الضاثغة ،هما ؤن هكام الخىافؼ
بشلُه اإلااصًت واإلاهىىٍت ًجب ؤن ًيىن مخجضصا ومؿخمغا ،وطلً ألن
الخافؼ مهما وان هىنه وؤهمُخه فبمغوع الؼمً ًفلض كُمخه لضي الفغص.
ُ
وجلؿم الخىافؼ نلى ؤؾاؽ ألاؾغاف اإلاؿخفُضة مجها في اإلاىكمت فخيىن:
ؤ .خىافؼ فغصًت:
خُث جلضم لفغص بهُىه هدُجت كُامه بهمل مهين ًيىن كض ؤهجؼه ؤو
ً
جسؿى الهضف اإلادضص مؿبلا ،وكض جيىن ماصًت ؤو مهىىٍت.
ب .خىافؼ حمانُت:
جلضم إلاجمىنت مً الهاملين في اإلاىكمتٌ ،هملىن بشيل حماعي،
وحؿانض الخىافؼ الجمانُت في هظه الخالت نلى الخهاون والهمل بغوح
الفغٍم الىاخض ،والخفاف الهاملين باججاه جدلُم الهضف ،ومداولت عفو
الىفاءة وػٍاصة الاهخاحُت ،وجؼٍض مً الغكابت الظاجُت لضي الهاملين،
وجدُذ لهم الفغضت في جلضًم اكتراخاتهم مً ؤحل جدؿين ألاصاء [.[14
وهىان نالكت بين الخىافؼ والضافهُت ،فالضافو هى كىة وامىت صازل
ً
ً
الفغص جضفهه لِؿلً ؾلىوا مهُىا ،وبالخالي فهى عغبت ؤو خاحت ًغٍض
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وال زالف في ؤن هظا الضافو الضًجي كض ًخفاوث مً نامل آلزغ ،لىً
وعغم هظا الخفاوث ًبلى هظا الضافو مىحىص لضي حمُو الهاملين ،بل
ً
ًمىً جلىٍخه وحهؼٍؼه زطىضا وهدً وهِش في مجخمو ًىلي الضًً
ألاولىٍت في ول ش يء ،فاإلوؿان اإلاؿلم مهما وان ملضاع بًماهه فاهه
ًغغب في صزىٌ الجىت ،وٍسص ى مً نظاب الىاع وللض عبـ الضًً
الاؾالمي _ وهظا مً مميزاث صًيىا الخىُف_ بين الاًمان وبين الهمل
ََ َ ُ َ
الطالحً ،لىٌ هللا حهالىَ " :م ًْ َنم َل َ
ض ِال ًخا ِّمً طه ٍغ ؤ ْو ؤهثى َو ُه َى ُم ْا ِم ًٌ
ِ
َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ ً َ ّ َ ً َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ نَ
فلىد ُِِىه خُاة ؾ ُِبت ۖ ولىج ِؼٍجهم ؤحغهم ِبإخؿ ًِ ما واهىا ٌهملى "
َّ َّ َ ُ َ َ ُ
َّ َ َ َ
اث واه ْذ
(الىدل :آًت  )97وكاٌ حهالىِ " :بن ال ِظًً َآمىىا ون ِملىا الط ِالخ ِ
َ ُ ْ َ َّ ُ ْ
ُ ً
اث ال ِف ْغ َص ْو ِؽ ه ُؼال " (الىهف :آًت  )107ؤما نً ؾبُهت هظا
لهم حى
الهمل الطالح فاهه ال ًلخطغ نلى الهباصاث وخضها والطالة والطُام
ً
والطضكاث وغيرها ،وبهما ٌشمل ؤًػا نلى ول ما هى زالظ لىحه هللا
حهالى .فاألول والشغب بن وان ًغاص مجها الخطىٌ نلى اللىة والؿاكت مً
ؤحل الاؾخمغاع في ؾانت هللا فهى مً الهمل الطالح وٍثاب الاوؿان نلُه
[.[18
وهغي عؾىٌ هللا ٌؿخهمل مو ول شخظ ما ًىاؾبه مً نىامل
الخدفيزّ ،
فخاعة ٌؿخهمل الخىافؼ اإلااصًت لُالف بها الللىب التي ال جالف
ؤال بظلًّ ،
وجاعه الخىافؼ اإلاهىىٍت ،وعبما اؾخهمل الفسغ والشهامت هما
في شإن ؤبي ؾفُان خين كاٌ الغؾىٌ" :مً صزل صاع ؤبي ؾفُان فهى
آمً" .هما اؾخهمل الخدفيز بالترغُب والترهُب فيان مً هضًه ؤن ّ
ًدفؼ
ً
مغغبا في الخير والؿانت والامخثاٌ ،وبُان ما ًالكُه الهامل مً ألاحغ
واإلاثىبت وعغىان هللا وجبىء اإلاىاػٌ والضعحاث ،هما وان مً هضًه
ً
جغهُبا مً اإلاسالفت ونضم الاؾخجابت ،وكض ُ
اؾخهمل هظا اإلاىهج
الخدفيز
في ّ
الؿىت في وافت اإلاجاالث [.[19
ومً اإلادفؼاث الهامت للمؿلم ُ
ؤمل الفىػ باألحغ الضاثم الظي ال
ًىلؿو ،وهظا ما ؤشاع بلُه عؾىٌ هللا نىضما كاٌ" :مً َّ
ؾً في ؤلاؾالم
ُؾىت خؿىت فله ؤحغها وؤحغ َمً نمل بها بهضهِ ،مً غير ؤن ًَىلظ مً
ؤحىعهم ش يء ،ومً ؾً في ؤلاؾالم َّ
ؾىت ؾِئت وان نلُه وػعها ُ
ووػع
ِ
مً نمل بها مً بهضه ،مً غير ؤن ًَىلظ مً ؤوػاعهم ش يء" [.]21
ُ
الخؿلو بلى هُل مدبت هللا
لخىافؼ الضًيُت الهامت اإلادغهت لعجلت الابخياع:
ُ
حهالى ،جلً الغاًت التي ٌؿعى بلحها ول مؿلم ،والتي ًمىً للمغء ؤن
ًىالها بىفو الىاؽ بمسخلف الىؾاثل والؿبل ،وفي طلً ًلىٌ الىبي ضلى
هللا نلُه وؾلمَ :
"ؤخ ُّب الهباص بلى هللا ُ
ؤهفههم لهُاله" [.[18422
 .3الدراساث السابلت
ؤحغي ببغاهُم [ ]20صعاؾت بهىىان هكم الخىافؼ وؤزغها نلى الغغا
الىقُفي ،لضعاؾت خالت اإلاىقفين غير ألاواصًمُين الهاملين بيلُت
الخجاعة حامهت الىُلين بالؿىصان ويهضف هظا البدث بلى جىغُذ ؤزغ
هكم الخىافؼ نلى صعحت الغغا الىقُفي للمىقفين ،والخغوج بملترخاث
وجىضُاث حؿاهم في وغو هكام للخىافؼ ًىاٌ عغا اإلاىقفين في
الجامهت ،وجىضلذ هخاثج الضعاؾت بلى ؤن اإلاىقفين الهاملين في ولُت
الخجاعة بجامهت الىُلين غير عاغين باألغلبُت نً هكام الخىافؼ ّ
اإلاؿبم
في الجامهت ،ومً الىخاثج الهامت اًػا احمام اإلاىقفين نلى ؤن هىان
الهضًض مً الؿلبُاث في هكام الخىافؼ اإلاؿبم في الجامهت مثل (الشهىع
بهضم وحىص خىافؼ ،نضم وحىص مهاًير زابخه لخلُُم ؤصاء اإلاىقفين،
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نضم جؿبُم الخىافؼ بالهضٌ ،وحىص نىامل شخطُت في جؿبُم
الخىافؼ) ومً الىخاثج اًػا ؤن غالبُت اإلاىقفين ًغون ؤن الخىافؼ
ً
اإلامىىخت لهم غير وافُت وؤن هىان اهىانا ؤزغي مً الخىافؼ ًجب ؤن
ًدطلىا نلحها ،لظلً جىضل البدث بلى ؤن الخغمان مً الخافؼ ًاصي
بلى الخإزير نلى صعحت الخهاون بين الؼمالء ،ػٍاصة خضة الطغام صازل
الجامهت ًازغ نلى صعحت الىالء للجامهت ونلى صعحت الاؾخلغاع فحها.
وفي حامهت ؾىؿا بجمهىعٍت مطغ الهغبُت ؤحغي نبضالؿالم []15
صعاؾت إلادضصاث بصاعة هُيلت هكم الخىافؼ ألنػاء هُئت الخضعَـ
بالجامهاث اإلاطغٍت ،وكض اهؿلم مً صعاؾت اؾخؿالنُت نلى نُىت مً
( )30نػى مً هُئت الخضعَـ بالجامهت لُلف نلى مكاهغ اإلاشيلت
وؤبهاصها جبين له ؤهه ًخم ضغف الخىافؼ ألنػاء هُئت الخضعَـ
بالجامهت للجمُو بشيل حماعي صون الىكغ إلاؿخىي ؤصاء ول نػى وما
ًاصًه مً ؤنماٌ ،وؤن الفلؿفت الؿاثضة في الجامهت؛ ؤن مهكم نىاضغ
ً
الخىافؼ جطغف لألنػاء حهىٍػا نً اهسفاع مؿخىي ؤحىعهم،
وبالخالي فةن الخىافؼ ال ًلابلها ؤي مجهىص بغافي ،هظلً ال ًىحض مهاًير
وؤؾـ مىغىنُت لخلُُم ؤصاء نػى هُئت الخضعَـ بدُث ًمىذ نلى
ؤؾاؾها الخىافؼ ،وبالخالي فلِـ هىان كىانت مً الهػى بىحىص ضلت
بين ؤصاثه والخافؼ الظي ًدطل نلُه ،هما ال ًىحض نالكت واضخت بين
الخافؼ وخاحاث وعغباث ؤنػاء هُئت الخضعَـ هدُجت نضم صعاؾت
واؾخؿالم هظه الخاحاث والغغباث وعبؿها بالخىافؼ .زم بهض طلً
ضمم اؾدباهت للخيبا باإلاخؿلباث ألاؾاؾُت لػمان هجاح حهىص بناصة
هُيلت هكم الخىافؼ ألنػاء هُئت الخضعَـ في الجامهت ،وكض هشفذ
صعاؾخه نً وحىص زمؿت نىامل عثِؿت لػمان طلً هي :صنم وجإًُض
ؤلاصاعة الهلُا ،جىافغ اللضعة الخىىىلىحُت ،الخىحه بالهمُل ،جىافغ جلُُم
مىغىعي لألصاء ،جىضُف وجلُُم الىقاثف.
وفي الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت وبهضف الىشف نً ؤزغ الخىافؼ
الؿلبُت وؤلاًجابُت في الخإزير نلى مؿخىي الاهخاحُت وألاصاء لضي
ً
مجمىنت مً اإلاضعاء ؤحغي وامبل [ ]23صعاؾت مؿخسضما هىنين مً
الخىافؼ اإلااصًت واإلاهىىٍت ،وبىفـ الىكذ اؾخسضم الخىافؼ ؤلاًجابُت
واإلايافأث بإهىانها اإلاسخلفت ،والخىافؼ الؿلبُت في خاالث الخلطير
والهلىباث بإهىانها اإلاسخلفت ،وزلطذ الضعاؾت بلى ؤن الخىافؼ اإلاهىىٍت
هلغاعاث التركُت ؤهم مً الخىافؼ اإلااصًت باليؿبت لفئت اإلاضعاء ،وهظلً
الخاٌ باليؿبت للخىافؼ الؿلبُت ؤزبدذ الضعاؾت ؤن الخىافؼ الؿلبُت
اإلاهىىٍت مثل اخخمالُت انهاء زضماث اإلاىقفين ؤو الاهخلاٌ لىقُفت ؤكل
مؿخىي ؤهم وؤهثر فانلُت مً الهلىباث اإلااصًت.
وبهضف الخهغف نلى ؤزغ الخدفيز نلى هؿب والء ؤنػاء هُئت
الخضعَـ في ماؾؿاث الخهلُم الهالي باإلاملىت الهغبُت الؿهىصًت،
وهظلً الخهغف نلى حىاهب الخدفيز في ماؾؿاث الخهلُم الهالي في
اإلاملىت ؤحغي الهغفج [ ]24صعاؾت شملذ ؾبُهت نمل نػى هُئت
الخضعَـ ،واإلاثبؿاث في بِئت الهمل ،والخمىين ،والخضعٍب واإلايافأث
اإلاالُت ،واإلايافأث اإلاهىىٍت ،وجىضلذ هخاثج الضعاؾت بلى ؤن ما ًلاعب
ً
هطف ؤنػاء هُئت الخضعَـ ًغون ؤن بِئت الهمل الجامهُت بحماال ال
جضنم والء ؤنػاء هُئت الخضعَـ للجامهت التي ٌهملىن بها ،هما ؤن
الخىافؼ ألازغي التي كاؾتها الضعاؾت لم جطل إلاؿخىي اللبىٌ لضي
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مخىؾؿت.
وبهضف الخهغف نلى ؤزغ الخدفيز وصوعه في جدلُم الاهخماء الىقُفي
مً وحهت هكغ ؤلاصاعٍين بجامهت ؤلامام مدمض بً ؾهىص ؤلاؾالمُت ؤحغي
الضوَش [ ]28صعاؾت اؾتهضفذ بشيل زاص ؤلاصاعٍين في الجامهت،
وهضفذ صعاؾخه هظلً بلى الخهغف نلى مضي اهخماء ؤلاصاعٍين للجامهت
ً
بىاء نلى بِئت الهمل الخالُت ،مؿخسضما اإلاىهج الىضفي اإلاؿحي،
ً
وجيىهذ نُيخه مً ( )130بصاعٍا اؾخجابىا الؾدباهت صعاؾخه ،وكض
جىضلذ صعاؾخه بلى ؤهم الىخاثج الخالُت :ؤن مهكم ؤفغاص الضعاؾت مً
ؤلاصاعٍين بجامهت ؤلامام مدمض بً ؾهىص ؤلاؾالمُت ًىافلىن نلى اإلادىع
ألاوٌ وهى مدىع الخىافؼ اإلااصًت واإلاهىىٍت اإلالضمت لإلصاعٍين بجامهت
ؤلامام مدمض بً ؾهىص ؤلاؾالمُت بضعحت (مىافم) ،هما ؤن مهكم ؤفغاص
الضعاؾت مً ؤلاصاعٍين بجامهت ؤلامام مدمض بً ؾهىص ؤلاؾالمُت
ًىافلىن بضعحت (مخىؾؿت) نلى اإلادىع الثاوي وهى :مضي اهخماء
ؤلاصاعٍين بجامهت ؤلامام مدمض بً ؾهىص ؤلاؾالمُت للجامهت بىاء نلى
بِئت الهمل ،وال جىحض فغوق طاث صاللت بخطاثُت آلعاء ؤفغاص الضعاؾت
خىٌ ؤي مً مدىعي الاؾدباهت جغحو الزخالف مخغير الىقُفت الخالُت.
الخهلُب نلى الضعاؾاث الؿابلت:
ًدبين مً زالٌ اؾخهغاع الضعاؾاث الؿابلت ؤهمُت الخدفيز
بإهىانه اإلاسخلفت في عفو هفاءة الهمل وػٍاصة الاهخاحُت ،وهظا ما جخفم
مهه الضعاؾت الخالُت ،وٍالخل هظلً ؤن ؤغلب الضعاؾاث التي جم
اؾخهغاغها اؾخسضمذ اإلاىهج الىضفي واإلاؿحي ،واؾخسضمذ الاؾدباهت
بشيل عثِـ لجمو البُاهاث ،وكض اؾخفاص الباخث مً الضعاؾاث
الؿابلت في بىاء ؤصاة الضعاؾت الخالُت ،والخهغف نلى اإلاىهج اإلاىاؾب
للضعاؾت الخالُت ،وهظلً حاهب هام مً زلفُت الضعاؾت الىكغٍت،
وجسخلف الضعاؾت الخالُت نً الضعاؾاث الؿابلت في ؤنها حؿلـ الػىء
نلى ؤنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين في ولُت الشغَهت بجامهت اللطُم
بشيل ؤؾاس ي ،وجداوٌ جدضًض ؤهم الخىافؼ التي ًخم جلضًمها بالفهل
لهظه الشغٍدت الهامت ،وهظلً الخهغف نلى ؤهم اإلاهىكاث التي جدىٌ
صون جؿبُم هكام الخىافؼ اإلااصًت واإلاهىىٍت في اليلُت ،وؤهم ملترخاث
ً
الخؿىٍغ لىكام الخىافؼ مً وحهت هكغ ؤنػاء هُئت الخضعَـ .ؾهُا
لخؿىٍغ هكام الخىافؼ في اليلُت وحهمُم طلً نلى الجامهاث ووافت
ماؾؿاث الخهلُم الهالي في اإلاملىت الهغبُت الؿهىصًت.
 .4مشكلت الدراست
حهمل نماصة ولُت الشغَهت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت حاهضة بلى جدؿين
ؤصاء ألاكؿام فحها ،وصفههم ججاه ؤهضاف اليلُت اإلاخمثلت بخدلُم حمُو
مهاًير الجىصة في اإلاضزالث والهملُاث واإلاسغحاث بالىؾاثل اإلامىىت
واإلاشغونت وافت ،وال شً ؤن الهالكت بين الخدفيز وألاصاء حهض نالكت
بًجابُت ،وخُث ؤن نمل ول كؿم ًمثل مجمىم ؤنماٌ ؤنػاء اللؿم
مً مىقفين وؤنػاء هُئت جضعَـ ،فةن الخافؼ ًضفو ألانػاء بلى ػٍاصة
ً
اإلاجهىصاث التي ًبظلها ول نػى مما ًىهىـ طلً بًجابا نلى مؿخىٍاث
ألاصاء باللؿم زم باليلُت ،وكض الخل الباخث مً زالٌ نمله ههػى
ً
هُئت جضعَـ في اليلُت بهػا مً مكاهغ الخباؾا في بهجاػ بهؼ ألانماٌ
في بهؼ ألاكؿام في اليلُت ،وٍازغ هظا الخباؾا في ؤلاهجاػ نلى جدلُم
ؤهضاف اليلُت وعئٍتها ،وكض الخل الباخث بهض جلضًمه لىعكت نلمُت في

ؤنػاء هُئت الخضعَـ باإلغافت بلى وحىص وؿبت جطل بلى ( )%25مً
ؤنػاء هُئت الخضعَـ جغي في بِئت الهمل الهضًض مً اإلاثبؿاث.
وفي الؿهىصًت هظلً ؤحغث الجِص ي [ ]25صعاؾت بهىىان الخدفيز
وؤزغه نلى ألاصاء الىقُفي للممغغين واإلامغغاث في مغهؼ ؤعاميى الطحي،
وكض ؤشاعث الباخثت بلى وحىص جإزير للخىافؼ اإلاهىىٍت واإلااصًت في جدؿين
ؤصاء اإلامغغين واإلامغغاث ،وزاضت جلً الخىافؼ التي حؿانض نلى
الخغلب نلى مساؾغ اإلاهىت.
ؤما في الجؼاثغ فلض ؤحغي غىُت [ ]10صعاؾت بهىىان جإزير الخىافؼ
نلى ؤصاء الهاملين صًىان التركُت والدؿُير الهلاعي ،بغغع اهدشاف صوع
الخىافؼ الفهاٌ في الخإزير في ؤصاء الهاملين ،وؤهمُت عؤؽ اإلااٌ البشغي في
اإلااؾؿت وصوعه في الغفو مً ؤصائها لخمىُجها مً مىاحهت اإلاىافؿت
وهؿب مؼاًا جىافؿُت هابهت نً عغا نمالها بكغوف الهمل و الجى
الظي جىفغه لهم اإلااؾؿت .وهضفذ صعاؾخه هظلً بلى ببغاػ ؤهمُت وغو
هكام جدفيزي فهاٌ ٌؿاهم في صفو الهماٌ زاضت ؤلاؾاعاث مجهم
لإلبضام والابخياع والخجضًض مً ؤحل جدُم ؤهضاف اإلااؾؿت .وكض بُيذ
هخاثج الضعاؾت ؤن وحىص هكام خىافؼ فهاٌ ٌؿمذ بخلىٍت شهىع ألافغاص
باالهخماء للماؾؿت ،وهظا ما ًجهل مطالخهم الصخطُت جخالءم
ومطالح اإلااؾؿت ،هما حؿمذ قغوف الهمل اإلااصًت واإلاهىىٍت ،والىكاًت
وألامً صازل اإلااؾؿت بدماًت الهامل واإلادافكت نلُه ،بانخباعه ؤهم
مىعص في اإلااؾؿت ،هما جىفغ له الاؾمئىان والؿىُىت اللخان جؼٍضان مً
عغاه نً اإلااؾؿت ،وكض اؾخيخج الباخث ؤهه ال ًمىً ألي ماؾؿت
اكخطاصًت مهما وان حجمها وؾبُهت وشاؾها ؤن جخسلى نً الهىطغ
البشغي في عفو هفاءتها ؤلاهخاحُت وجدلُم ألاهضاف اإلاغؾىمت نً ؾغٍم
جلضًم خىافؼ ،بط ؤن هظه الخىافؼ جازغ نلى صعحت ألاصاء وفهالُخه مً
زالٌ حهؼٍؼ هلاؽ اللىة وجدؿين هلاؽ الػهف لضي الهماٌ.
وبىفـ الهضف ؤحغث نىع هللا [ ]26صعاؾت بهىىان ؤزغ الخدفيز
وصوعه في جدلُم الغغا الىقُفي للهاملين بصاعة خؿاباث اإلاشترهين في
بلضًت غؼة – كؿام غؼة ،وهضفذ الضعاؾت بلى الىكىف نلى ؤهىام
الخىافؼ اإلااصًت اإلالضمت للهاملين في بصاعة خؿاباث اإلاشترهين وهظلً
الخهغف نلى ؤهىام الخىافؼ اإلاهىىٍت اإلالضمت للهاملين في بصاعة خؿاباث
اإلاشترهين ،زم مهغفت مضي عغا الهاملين في بصاعة خؿاباث اإلاشترهين
نً بِئت الهمل الىقُفُت ،واؾخسضمذ في صعاؾتها اإلاىهج الىضفي،
وؾبلذ ؤصاة للُاؽ الغغا الىقُفي لضي الهاملين ،وواهذ ؤبغػ هخاثجها:
ؤن الخىافؼ اإلااصًت جلضم بضعحه كلُلت للهاملين في ؤلاصاعة ،وؤن الخىافؼ
ً
اإلاهىىٍت ال حؿخسضم اؾالكا مو الهاملين بال في خاالث هاصعة حضا،
وهظلً فةن ؤفغاص البدث عاغىن بلى خض ما نً بِئت الهمل الىقُفي،
ووان هىان نالكت اعجباؾُت ؾغصًت طاث صاللت اخطاثُت بين جؿبُم
الخىافؼ اإلااصًت واإلاهىىٍت والغغا الىقُفي نً بِئت الهمل الىقُفُت.
وبهضف جلص ي ؤزغ الخىافؼ في جدؿين ألاصاء لضي مىقفي اللؿام
الهام في ألاعصن ،فلض ؤحغي الخالًبت [ ]27صعاؾت نلى نُىت ميىهت مً
ً
( )449مىقفا باالنخماص نلى اإلاىهج الىضفي الخدلُلي ،وكض ؤشاعث
هخاثجه بلى وحىص نالكت زؿُت اعجباؾُت بين اؾخسضام ؤبهاص الخىافؼ
وجدؿين ألاصاء لضي اإلاىقفين ،وكض واهذ الخىافؼ اإلااصًت واإلاهىىٍت
اإلالضمت للمىقفين في ؤماهت نمان مىسفػت ،بِىم ـا الخ ـىاف ـؼ الاحخم ـانُـت
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الىضوة اإلاسططت ألؾبىم الجىصة في اليلُت ،والتي واهذ خىٌ حاثؼة
اللؿم اإلاخميز وصوعها في جدؿين واؾخمغاع ؤصاء ألاكؿام ،الخفانل الىبير
والاهخمام اإلالخىف مً الخػىع مً ؤنػاء هُئت الخضعَـ في اليلُت
بمىغىم الخىافؼ والجىاثؼ واهخمامهم بخؿىٍغها ،وجمىُاتهم بإن جدبجى
ً
ً
اليلُت هكاما مخيامال للخىافؼ ،وػٍاصة نضص الجىاثؼ مما ؾِىهىـ
باإلًجاب نلى ألاكؿام وألانػاء واليلُت بىفـ الىكذ.
والبرامج وألاكؿام الهلمُت والىخضاث اإلاؿاهضة وؤنػاء هُئت
الخضعَـ واإلاىقفىن ؤلاصاعٍىن في ولُت الشغَهت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت
بجامهت اللطُم ،وهظلً الخاٌ في مسخلف ولُاث الجامهت ،وفي قل
ً
ً
ً
مخؿلباث الجىصة والانخماص ألاواصًمي الظي ؤضبذ ؤمغا واكهُا مؿخمغا،
بداحت بلى مؿخىي مهين مً جلً الخىافؼ بإشيالها اإلاسخلفت اإلااصًت
واإلاهىىٍت ،لغفو مؿخىي ألاصاء واؾخمغاع الخدؿً في الاهخاج والابضام،
ً
ولخدفيزهم لبظٌ ؤكص ى الجهىص ،وهكغا ألن ليلُت الشغَهت والضعاؾاث
ؤلاؾالمُت ججغبت خضًثت عاثضة في هظا اإلاجاٌ جمثلذ بةؾالق حاثؼة
اللؿم اإلاخميز الفطلُت ،لخمثل ؤهبر حاثؼة مهىىٍت جلضم لألكؿام
بغغع جدؿين ألاصاء واؾخمغاعه؛ وحض الباخث الخاحت اإلااؾت لضعاؾت
ً
وجدلُل وجلُُم هكام الخىافؼ بشيل نام في اليلُت ،وضىال بلى ؤمثل
اإلالترخاث الهلمُت البىاءة والابضانُت لخؿىٍغ هكام الخىافؼ ،وبؾالق
حىاثؼ ؤزغي مشابهت ،ووشغ زلافت الخىافؼ في اليلُت وحمُو بغامجها
ً
وؤكؿامها ووخضاتها ،وضىال بلى وشغ طلً في ول ولُاث حامهت اللطُم
واإلااؾؿاث الخهلُمُت الىؾىُت اإلامازلت .وبالخدضًض حؿعى الضعاؾت
لإلحابت نً الدؿائٌ الغثِـ الخالي" :بلى ؤي مضي حؿهم الخىافؼ اإلاهىىٍت
واإلااصًت في عفو مؿخىي ألاصاء واؾخمغاعه في ولُت الشغَهت والضعاؾاث
ؤلاؾالمُت بجامهت اللطُم؟ وٍخفغم نىه ألاؾئلت الفغنُت الخالُت:
أ .أسئلت الدراست
 .1ما ؤهم الخىافؼ اإلاهىىٍت واإلااصًت التي جلضمها ولُت الشغَهت
والضعاؾاث ؤلاؾالمُت لألكؿام وؤنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين؟
 .2ما ؤزغ الخىافؼ والجىاثؼ التي جلضم لألكؿام وؤنػاء هُئت الخضعَـ
واإلاىقفين نلى ّ
جدؿً ألاصاء وعفو مؿخىاه واؾخمغاعه؟
 .3ما ؤهم ملترخاث جؿىٍغ هكام الخىافؼ والجىاثؼ في ولُت الشغَهت
والضعاؾاث ؤلاؾالمُت؟
 .4هل هىان فغوق طاث صاللت بخطاثُت الؾخجاباث نُىت الضعاؾت هدى
الخىافؼ حهؼي للمؿمى الىقُفي ،والخبرة؟
ب .أىداف الدراست
حؿعى الضعاؾت الخالُت بلى جدلُم ألاهضاف الخالُت:
 .1الخهغف نلى ؤهم الجىاثؼ والخىافؼ التي جلضمها ولُت الشغَهت
والضعاؾاث ؤلاؾالمُت لألكؿام وؤنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين.
 .2الىشف نً ؤزغ الخىافؼ والجىاثؼ التي جلضم لألكؿام وؤنػاء هُئت
الخضعَـ واإلاىقفين نلى جدؿً ألاصاء وعفو مؿخىاه واؾخمغاعه مً
وحهت هكغ ؤنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين.
 .3الخهغف نلى ؤهم مهُلاث جؿبُم وجفهُل هكام الخىافؼ والجىاثؼ
لألكؿام وؤنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين في اليلُت مً وحهت هكغ
ؤنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين.
 .4الخهغف نل ـى ؤهم ملترخاث جؿىٍغ هك ـام الخ ـىاف ـؼ والجىاث ـؼ ف ـي ولُ ـت
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الشغَهت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت مً وحهت هكغ ؤنػاء هُئت الخضعَـ
واإلاىقفين.
 .5الىشف نً صاللت الفغوق بين اؾخجاباث نُىت الضعاؾت نلى ؤصاتها
التي حهؼي للمؿمى الىقُفي والخبرة.
ج .أىميت الدراست
جخطح ؤهمُت الضعاؾت مً زالٌ ما ًلي:
ً
ؤوال :ألاهمُت الهلمُت :جىبثم ألاهمُت الهلمُت للضعاؾت مً ؤهمُت
مىغىنها (الخىافؼ) إلاا له مً آزاع هبيرة في عفو مؿخىي ألاصاء وجدؿين
حىصة الهمل ،وجىحُه ؾلىن ؤنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين في
اليلُت ،خُث ؤن هىان هضعة في وحىص صعاؾاث جىاولذ مىغىم الخىافؼ
والجىاثؼ اإلاهىىٍت واإلااصًت في اليلُاث الجامهُت بشيل نام ،وفي خضوص
نلم الباخث ال ًىحض ؤي صعاؾت جىاولذ هظا اإلاىغىم في ولُت الشغَهت
والضعاؾاث ؤلاؾالمُت بجامهت اللطُم.
ً
زاهُا :ألاهمُت الهملُت :وجخلخظ فُما ؾدخىضل بلُه الضعاؾت مً هخاثج
وملترخاث وجىضُاث ،وبمياهُت الاؾخفاصة مً طلً في جؿىٍغ هكام
الخىافؼ في ولُت الشغَهت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت ،وكض حؿخفُض مجها
هظلً باقي ولُاث حامهت اللطُم ،واليلُاث اإلاشابهت في اإلاملىت.
د .مصطلحاث الدراست
 .1الخىافؼ:
ً
الخىافؼ لغت :في اإلاعجم الىؾُـ هي "حمو خافؼ :البانث ،والضافو
الظي ًضفو ؤلاوؿان وٍدثه نلى اللُام بهمل ما".
ً
ً
والخىافؼ اضؿالخا :لم جسخلف هثيرا حهغٍفاث الهلماء لها ،لظا ؾىىخفي
بخهغٍفين للخىافؼ فلض نغفها غىُت [ ]10بإنها" بخضي الؿغق اإلااصًت ؤو
ً
اإلاهىىٍت ؤو ولحهما مها ،والتي بىاؾؿتها ًخم جىحُه وحصجُو الجهىص
الفغصًت ؤو الجمانُت باججاه ؤهضاف اإلااؾؿت ،مهخمضة نلى كىانت
وعغا الىفـ واشبام الخاحاث ،هسؿىة مغخلُت لخدلُم اإلاغاخل
اإلاغغىبت واإلاؿتهضفت في ألاضل".
هما نغفها هاللت [ ]29بانها مجمىنت الهىامل واإلاازغاث الخاعحُت التي
جثير الفغص وجضفهه ألصاء ألانماٌ اإلاىولت بلُه نلى ؤخؿً وحه نً ؾغٍم
بشبام خاحاجه وعغباجه اإلااصًت واإلاهىىٍت".
وَهغف الباخث الخىافؼ بإنها بضٌ مهىىي ؤو ماصي ًمىذ هإصاة
جدفيزًت مً كبل ؤلاصاعة للاء حهض ؤو ؾلىن ؤو اللُام بهمل مخميز ؤو
ؤصاء ؤنماٌ زالٌ الضوام الغؾمي وزاعحه ،حؿهم في جؿىٍغ واكو الهمل،
وجدؿً مً مؿخىي الخضمت اإلالضمت للماؾؿت ومخللي الخضمت.
 .2ألاصاء:
ّ
ألاصاء لغت مطضع ؤصي .كام بإصاء واحبه :بةهجاػه ،بةهماله (اإلاعجم
الىؾُـ).
َْ
ومؿخدم ،كاٌ حهالى(َ :ف ّاج َبامٌ
ّ
وألاصاء :حؿضًض ؤو صفو ما هى واحب
ِ
ب ْاإلاَ ْه ُغوف َو َؤ َص ٌاء ب َل ُْه بة ْخ َؿان) (ؾىعة البلغة :آلاًت  .)178وكاٌَ " :ص ًًُْ
ٍ
ِ َ ِ َ ِ ِ ِِ
ْ َْ ْ
َ ُّ
َ
ْ
صاء ِمً صًً الهب ِض" [.[31
هللا ؤخم ِباأل ِ
ِ
وألاصاء في الاضؿالح هى "جىفُظ الفغص ألنماله ومؿاولُاجه التي
جيلفه بها اإلااؾؿت ؤو الجهت التي جغجبـــ وقُفخه بها " شاوَش [ .]9هما
حهغف عاوٍت [ ]30ألاصاء بإهه "طلً الهمل الظي ًخههضه الفغص بهض ؤن
ًيلف به ،وٍيىن مدضص الىمــُت و مؿخىي الجىصة ،وٍاصي بإؾلىب ؤو
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ً
ً
مىقفا بصاعٍا ،وبالخالي فُطبذ مجمىم مجخمو الضعاؾت ( )305نػى
هُئت جضعَـ ومىقف.
نُىت الضعاؾت:
ً
جيىهذ نُىت الضعاؾت مً ( )102فغصا مً ؤنػاء هُئت جضعَـ
واإلاىقفين (بصاعٍين) ،جم ازخُاعهم بالؿغٍلت الهشىاثُت البؿُؿت،
وجمثل الهُىت وؿبت ( )%30مً مجخمو الضعاؾت ألاضلي.
ج .أداة الدراست
لخدلُم ؤهضاف الضعاؾت وؤلاحابت نً ؤؾئلتها كام الباخث بةنضاص
اؾدباهت حشخمل نلى نباعاث مضعحت بؿغٍلت لُياعث الخماس ي ،ميىهت
مً ؤعبهت مداوع عثِؿت:
اإلادىع ألاوٌ :الخىافؼ اإلالضمت ألنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين في
اليلُت ،وٍخيىن مً ( )12نباعة.
اإلادىع الثاوي :ؤزغ الخىافؼ نلى جدؿين ألاصاء ،وٍخيىن مً ( )6نباعاث.
اإلادىع الثالث :ملترخاث جؿىٍغ هكام الخىافؼ في ولُت الشغَهت ،وٍخيىن
مً ( )10نباعاث.
اإلادىع الغابو :ؾااٌ مفخىح :ما ؤهم مهُلاث جؿبُم وجفهُل هكام
الخىافؼ والجىاثؼ لألكؿام وؤنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين في اليلُت؟
ؾغٍلت جصخُذ الاؾدباهت:
حمُو نباعاث الاؾدباهت مضعحت خؿب جضعٍج لُياعث الخماس ي :
ً
صعحت اإلاىافلت (هبيرة حضا =  ،5هبيرة =  ،4مخىؾـ =  ،3كلُلت = ،2
ً
كلُلت حضا = .)1
ُ
وجدؿب صعحت اإلاماعؾت في ؤي مدىع مً مداوع الاؾدباهت
بدؿاب اإلاخىؾـ الخؿابي إلاخىؾـ نباعاجه الفغنُت .وبالخالي ًمىً
جلؿُم صعحت اإلاماعؾت ً
بىاء نلى الخضعٍج الؿابم هما ًىضخها الجضوٌ
عكم ( )1الخالي:

بؿغٍلت مهُىت ؤي مدضص الىمـ .وؾلىن ألاصاء هى كُام الفغص
باليشاؾاث اإلاؿخترة الػمىُت ؤو الكاهغة اإلادؿىؾت التي جيىن نملــه و
اإلادضصة بإبهاص زالزت هي همُت الهمل ،هىنُخه وهمؿه".
وَهغف حجل [ ]32ألاصاء بإهه" هخاج حهض مهين كام ببظله فغص ؤو
مجمىنت إلهجاػ نمل مهين "
وَهغف الباخث ألاصاء بإهه :اللُام بإنباء الهمل ؤو الىقُفت مً
مؿئىلُاث وواحباثً ،
وفلا للمهضٌ اإلافغوع ؤصائه مً فغص ؤو مجمىنت.
ه .محدداث الدراست
اكخطغث الضعاؾت نلى نُىت مً ؤنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين في
ولُت الشغَهت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت بجامهت اللطُم زالٌ الهام
الجامعي 1438/1437هـ ،هما اكخطغث نلى جؿبُم ؤصاة الضعاؾت وهي
اؾدباهت مً بنضاص الباخث للُاؽ وحهاث هكغ نُىت الضعاؾت خىٌ
مداوع الضعاؾت.
 .5الطزيلت والاحزاءاث
أ .مىهج الدراست
اؾخسضم الباخث في هظه الضعاؾت اإلاىهج الىضفي ،وهى اإلاىهج الظي
ً
ٌهخمض نلى صعاؾت الكاهغة هما جىحض في الىاكو ،ويهخم بىضفها وضفا
ً
ً
ً
صكُلاّ ،
وَهبر نجها هُفُا بىضفها وبُان زطاثطها ،وهمُا بةنؿائها
ً
ً
وضفا عكمُا مً زالٌ ؤعكام وحضاوٌ جىضح ملضاع هظه الكاهغة ؤو
حجمها ؤو صعحت اعجباؾها مو الكىاهغ ألازغي [.[33
ب .مجخمع الدراست
جيىن مجخمو الضعاؾت مً حمُو ؤنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين
في ولُت الشغَهت (الظوىع) ،والظي ًبلغ نضصهم (خؿب الخلغٍغ الؿىىي
لليلُت للهام الضعاس ي 2017/2016م) ( )256نػى هُئت جضعَـ ،و()40

حدول 1
جوسيع فئاث ُ
الحكم على درحت املمارست
م
1
2
3
4
5

درحت املمارست أو مسخوى ألاىميت
ً
مىسفػت حضا
مىسفػت
مخىؾؿت
مغجفهت
ً
مغجفهت حضا

املدى للمخوسط الحسابي للخلدًز
()1480 – 1
()2460 – 1481
()3440 – 2461
()4420 – 3441
()5 – 4421

الضازلي) بدؿاب مهامل اعجباؽ ول نباعة مً نباعاتها الفغنُت بالبهض
الظي جيخمي بلُه ،وللخدلم مً طلً كام الباخث بخؿبُم الاؾدباهت نلى
نُىت اؾخؿالنُت ميىهت مً ( )30فغص مً مجخمو الضعاؾت ومً زاعج
نُىت الضعاؾت ألاؾاؾُت ،وكض ؤقهغ الخدلُل ؤن حمُو نباعاث الاؾدباهت
اعجبؿذ مو اإلاداوع التي جيخمي بلحها اعجباؾاث مىحبت طاث صاللت
بخطاثُت ،خُث جغاوخذ كُم مهامالث الاعجباؽ بين الهباعاث للمدىع
ألاوٌ (الخىافؼ اإلالضمت ألنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين في ولُت
الشغَهت) بين ( ،)0489 -0465وحمُهها طاث صاللت بخطاثُت ،وللمدىع
الثاوي (ؤزغ الخىافؼ نلى جدؿين ألاصاء) بين ( )0485 – 0467وللمدىع
الثالث بين ( )0471 -0450وحمُهها طاث صاللت بخطاثُت ،وهظا ماشغ
نلى وحىص ضضق الاحؿاق الضازلي لضي نباعاث الاؾدباهت.

ضضق وزباث ؤصاة الضعاؾت:
ً
ؤوال :الطضق
كام الباخث بهضة بحغاءاث للخدلم مً ماشغاث الطضق لالؾدباهت
ؤهمها ما ًلي:
 .1الخدلم مً الطضق الكاهغي (ضضق اإلادىمين) خُث جم نغع
الاؾدباهت بطىعتها ألاولُت نلى مجمىنت مً اإلادىمين مً ؤصخاب
الازخطاص والخبرة إلاغاحهت نباعاتها وجضكُلها وجدضًض مضي مالءمتها
واهخمائها إلاداوعها وؾالمتها اللغىٍت .وكض وعصث مالخكاث هامت وبىاءة
نلى بهؼ نباعاث الاؾدباهت ،وجم حهضًل بهػها وخظف واؾدبضاٌ
نباعاث ؤزغي ،وجم الاجفاق نلى الطُغت الجهاثُت لالؾدباهت.
 .2هما كام الباخث بالخإهض م ـً ض ـضق البى ـاء لالؾدباهت (ضضق الاحؿاق
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ً
زاهُا :الثباث
للخدلم مً زباث الاؾدباهت كام الباخث بدؿاب زباث الاؾدباهت
ومداوعها مً زالٌ جؿبُم مهاصلت ؤلفا هغوهبار ،وبلغ مهامل الثباث
للمدىع ألاوٌ (الخىافؼ اإلالضمت ألنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين في
ولُت الشغَهت) ( ،04972وللمدىع الثاوي (ؤزغ الخىافؼ نلى جدؿين
ألاصاء) ( )04909وللمدىع الثالث ( ،)04929والاؾدباهت اليلُت (،)04942
وهي حمُهها مهامالث مغجفهت وماشغة نلى زباث ألاصاة وضالخُتها
للخؿبُم ألغغاع الضعاؾت الخالُت.
 .6الىخائج ومىاكشتها

م
10
3
2
8
1
4
6
9
5
7
11
12
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للض جم نغع الىخاثج التي جىضلذ بلحها الضعاؾت ومىاكشتها خؿب
جغجِب ؤؾئلت الضعاؾت ،وكض جىضلذ الضعاؾت الخالُت بلى الىخاثج الخالُت:
ً
ؤوال :الىخاثج اإلاخهللت بالؿااٌ ألاوٌ للضعاؾت :ما ؤهم الخىافؼ اإلاهىىٍت
واإلااصًت التي جلضمها ولُت الشغَهت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت لألكؿام
وؤنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين؟
ولإلحابت نً هظا الؿااٌ جم خؿاب اإلاخىؾؿاث الخؿابُت
والاهدغافاث اإلاهُاعٍت الؾخجاباث نُىت الضعاؾت نلى اإلادىع ألاوٌ
لالؾدباهت (الخىافؼ اإلالضمت ألنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين في ولُت
الشغَهت) ،وٍىضح الجضوٌ عكم ( )2هخاثج هظا الخدلُل:

حدول 2
املخوسطاث الحسابيت والاهحزافاث املعياريت ومسخوى املوافلت لعباراث املحور ألاول لالسدباهت مزجبت جىاسليا حسب املخوسط الحسابي
مسخوى
الاهحزاف املعياري
الترجيب
املخوسط
املحور ألاول :الحوافش امللدمت ألعضاء ىيئت الخدريس واملوظفين في كليت
املوافلت
الحسابي
الشزيعت
جىفغ اليلُت حاثؼة لللؿم اإلاخميز ً
هبيرة حضا
1
0412
4488
بىاء نلى جلُُم ؤنماٌ ألاكؿام.
هبيرة حضا
2
0471
4448
الاخخفاء باإلصاعٍين ؤزىاء التركُت الىقُفُت.
هبيرة
3
0488
4424
الترشُذ للضوعاث الخضعٍبُت صازل اإلاملىت وزاعحها.
هبيرة
4
0474
4411
بجاخت فغضت اإلاشاعهت باإلااجمغاث الخاعحُت.
هبيرة
5
1.08
3448
ميافأث مالُت (زاعج صوام ،اهخضاب ،حلؿاث).
ّ
هبيرة
6
1401
3442
جلضًم شهاصاث شىغ وجلضًغ ،وصعوم جظواعٍت ،نىض بهجاػ ؤي نمل مميز.
مخىؾؿت
7
0489
3438
جىغٍم اإلاخميزًً باخخفاٌ آزغ الفطل الضعاس ي ؤو آزغ الهام.
مخىؾؿت
8
0.86
3433
جخىفغ فغضت الىلل لىقُفت ؤوؿب مً الخالُت.
مخىؾؿت
9
0495
3426
بجاخت الفغضت لللُام بإنماٌ كُاصًت.
مخىؾؿت
10
0494
3419
تهُئت بغامج لخىلي مىاضب كُاصًت.
ً
كلُلت حضا
11
1411
1464
جلضم اليلُت حاثؼة ؤفػل نػى هُئت جضعَـ مخميز ؾىىٍت.
ً
كلُلت حضا
12
1423
1459
جلضم اليلُت حاثؼة ؤفػل مىقف مخميز ؾىىٍت.
هبيرة
--0447
3442
اإلاخىؾـ الىلي للخىافؼ ألنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين في ولُت الشغَهت

ً
ً
حاثؼ هبيرة ؾىىٍت ،تهخم بها اليلُت اهخماما هبيرا ،لها نشغة مهاًير،
شاملت لجمُو ؤنماٌ ألاكؿام الهلمُت في اليلُت ونضصها ؾبهت ؤكؿام،
جدىافـ ألاكؿام فُما بُجها للفىػ بها ،وٍخم جلضًم صعوم لألكؿام
اإلاخميزة ألاوٌ والثاوي والثالث ،في اخخفاٌ هبير جلُمه اليلُت في نهاًت
الهام ،وٍخم زالٌ هظا الخفل جىغٍم نضص هبير مً ؤنػاء هُئت
ّ
الخضعَـ واإلاىقفين الظًً اهخللىا لىقاثف ؤزغي ؤو جغكىا ،ؤو اهتهذ
فترة جيلُفهم ،بخلضًم الضعوم ،وشهاصاث الشىغ .وهظلً الخاٌ باليؿبت
للهباعة التي خطلذ نلى الترجِب الثاوي فغبما ألن اليلُت جيخهج هكام
ناصٌ لجمُو ميؿىبحها للترشُذ للضوعاث الخضعٍبُت صازل اإلاملىت
وزاعحها ،وهظلً الترشُذ للماجمغاث الضولُت الخاعحُت ،واإلايؿىبين
ٌشهغون بهظه الهضالت لظلً حاءث جلضًغاتهم مغجفهت لهظه الهباعاث،
وخطلذ نلى جغجِب مخلضم.
ؤما نً ؾبب خطىٌ الهباعة (جلضم اليلُت حاثؼة ؤفػل مىقف
مخميز ؾىىٍت) في الترجِب ألازير ،والهباعة التي كبلها الخاضت بإنػاء
هُئت الخضعَـ فغبما ألن اليلُت ال جلضم هاجان الجاثؼجان نلى غغاع
حاثؼة اللؿم اإلاخميز ،ولهل الؿبب في طلً نضم جىافغ صعاؾت جلُُمُت
لخلُُم حمُو ؤنػاء هُئت الخضعَـ ،واإلاىقفين .وعبما لى ؤؾللذ
اليلُت مثل هظه الجىاثؼ الػصاص الخىافـ والخفانل بين ؤنػاء هُئت
ً
الخضعَـ واإلاىقفين واوهىـ طلً بًجابُا نلى ألاصاء صازل اليلُت.

جىضح الىخاثج الىاعصة في الجضوٌ الؿابم ؤن ؤفغاص الضعاؾت مً
ؤنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين ًىافلىن بإن مؿخىي الخىافؼ اإلالضمت
ألنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين في ولُت الشغَهت بضعحت (هبيرة) وبلغ
اإلاخىؾـ الخؿابي ( ،)3442باهدغاف مهُاعي ( ،)0447وجغاوخذ كُم
اإلاخىؾؿاث الخؿابُت لهباعاث هظا اإلادىع بين ( ،)4488 – 1459بضعحت
ً
ً
مىافلت جغاوخذ بين (كلُلت حضا – مخىؾؿت – هبيرة -هبيرة حضا)،
وجغاوخذ كُم الاهدغاف اإلاهُاعي للهباعاث بين (.)1423 – 0412
وكض حاءث في الترجِب ألاوٌ الهباعة (جىفغ اليلُت حاثؼة لللؿم
اإلاخميز ً
بىاء نلى جلُُم ؤنماٌ ألاكؿام) ،بمخىؾـ خؿابي بلغ ()4488
وفي الترجِب الثاوي الهباعة (الاخخفاء باإلصاعٍين ؤزىاء التركُت الىقُفُت)
وفي الترجِب الثالث الهباعة (الترشُذ للضوعاث الخضعٍبُت صازل اإلاملىت
وزاعحها) بمخىؾؿاث خؿابُت ()4424 ،4448نلى الخىالي .بِىما خل في
الترجِب كبل ألازير الهباعة (جلضم اليلُت حاثؼة ؤفػل نػى هُئت
جضعَـ مخميز ؾىىٍت) والترجِب ألازير للهباعة (جلضم اليلُت حاثؼة
ؤفػل مىقف مخميز ؾىىٍت) بمخىؾـ خؿابي ( )1459 ،1464نلى
الخىالي.
وٍفؿغ الباخث ؾبب خطىٌ الهباعة (جىفغ اليلُت حاثؼة لللؿم
اإلاخميز ً
بىاء نلى جلُُم ؤنماٌ ألاكؿام) نلى الترجِب ألاوٌ هى ؤن اليلُت
ؤؾللذ هظه الجاثؼة مىظ نضة ؾىىاث وما ػالذ مدافكت نلحها ،وهي
132

وجخفم الىدُجت الخالُت للضعاؾت (ؤن ؤنػاء هُئت الخضعَـ
واإلاىقفىن ًىافلىن بإن مؿخىي الخىافؼ اإلالضمت ألنػاء هُئت
الخضعَـ واإلاىقفين في ولُت الشغَهت بضعحت (هبيرة) ،مو هدُجت صعاؾت
الضوَش [ ]28الظي جىضلذ صعاؾخه بلى ؤن مهكم ؤفغاص الضعاؾت مً
ؤلاصاعٍين بجامهت ؤلامام مدمض بً ؾهىص ؤلاؾالمُت ًىافلىن نلى مدىع
الخىافؼ اإلااصًت واإلاهىىٍت اإلالضمت لإلصاعٍين بجامهت ؤلامام مدمض بً
ؾهىص ؤلاؾالمُت بضعحت (مىافم) .بِىما جسخلف مو صعاؾت الهغفج []24
بط جىضلذ هخاثجه الضعاؾت بلى ؤن ما ًلاعب هطف ؤنػاء هُئت
ً
الخضعَـ ًغون ؤن بِئت الهمل الجامهُت بحماال ال جضنم والء ؤنػاء
هُئت الخضعَـ للجامهت التي ٌهملىن بها ،هما ؤن الخىافؼ ألازغي التي
كاؾتها الضعاؾت لم جطل إلاؿخىي اللبىٌ لضي ؤنػاء هُئت الخضعَـ.

م
1
5
2
3
4
6

هما ازخلفذ مو صعاؾت ابغاهُم [ ]20التي جىضلذ هخاثج صعاؾخه بلى ؤن
اإلاىقفين الهاملين في ولُت الخجاعة بجامهت الىُلين غير عاغين باألغلبُت
نً هكام الخىافؼ ّ
اإلاؿبم في الجامهت.
ً
زاهُا :الىخاثج اإلاخهللت بالؿااٌ الثاوي للضعاؾت :ما ؤزغ الخىافؼ والجىاثؼ
التي جلضم لألكؿام وؤنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين نلى ّ
جدؿً ألاصاء
وعفو مؿخىاه واؾخمغاعه؟
ولإلحابت نً هظا الؿااٌ جم خؿاب اإلاخىؾؿاث الخؿابُت
والاهدغافاث اإلاهُاعٍت الؾخجاباث نُىت الضعاؾت نلى اإلادىع الثاوي
لالؾدباهت (ؤزغ الخىافؼ نلى جدؿين ألاصاء) ،وٍىضح الجضوٌ عكم ()3
هخاثج هظا الخدلُل:

حدول 3
املخوسطاث الحسابيت والاهحزافاث املعياريت ومسخوى املوافلت لعباراث املحور الثاوي لالسدباهت مزجبت جىاسليا حسب املخوسط الحسابي
مسخوى
املخوسط الاهحزاف الترجيب
املحور الثاوي :أثز الحوافش على جحسين ألاداء
الحسابي املعياري
املوافلت
ً
هبيرة حضا
1
0471
4424
الخىافؼ ؤلاًجابُت جىمي عوح ؤلابضام والخجضًض لضي.
هبيرة
2
0477
4405
الخىافؼ جيىن فهالت ومازغة نىضما حؿخسضم فىع كُام الهػى ؤو اإلاىقف بالخطغف اإلاؿلىب.
هبيرة
3
0468
4402
اإلايافإة اإلااصًت ؤو اإلاهىىٍت كاصعة نلى الخإزير في ؾلىوي ؤلاًجابي ،زاضت بطا جىاؾب حجم اإلايافإة مو
حجم ؤلاهجاػ.
هبيرة
4
0476
3489
الخىافؼ حشهغوي بةهجاػاحي وبلضعحي نلى ؤلاهجاػ.
هبيرة
5
0481
3465
نىضما ؤخطل نلى ميافإة ؤشهغ بالهضالت واإلاىغىنُت في مهاملت اإلاىقفين مً كبل ؤلاصاعة.
هبيرة
6
0482
3447
الخىافؼ حشهغ الهاملين بإهمُت آعائهم وملترخاتهم.
هبيرة
--0439
3489
الىلي

جىضح الىخاثج الىاعصة في الجضوٌ الؿابم ؤن ؤفغاص الضعاؾت مً
ؤنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين ًىافلىن خىٌ ؤزغ الخىافؼ نلى
جدؿين ألاصاء بضعحت (هبيرة) بمخىؾـ خؿابي بلغ ( )3489وباهدغاف
مهُاعي بلغ ( ،)0439وجغاوخذ كُم اإلاخىؾؿاث الخؿابُت لهباعاث هظا
ً
اإلادىع بين ( )4424 – 3447بضعحت مىافلت بين (هبيرة – هبيرة حضا)،
وجغاوخذ كُم الاهدغاف اإلاهُاعي بين ( ،)0482 -0468وكض حاءث في
الترجِب ألاوٌ الهباعة (الخىافؼ ؤلاًجابُت جىمي عوح ؤلابضام والخجضًض
ً
لضي) ،بمخىؾـ خؿابي بلغ ( )4424بضعحت مىافلت (هبيرة حضا)،
وحاءث في الترجِب الثاوي الهباعة (الخىافؼ جيىن فهالت ومازغة نىضما
حؿخسضم فىع كُام الهػى ؤو اإلاىقف بالخطغف اإلاؿلىب) بمخىؾـ
خؿابي ( ،)4405وفي الترجِب الثالث الهباعة (اإلايافإة اإلااصًت ؤو اإلاهىىٍت
كاصعة نلى الخإزير في ؾلىوي ؤلاًجابي ،زاضت بطا جىاؾب حجم اإلايافإة
مو حجم ؤلاهجاػ) بمخىؾـ خؿابي ( ، )4402وفي الترجِب ألازير حاءث
الهباعة (الخىافؼ حشهغ الهاملين بإهمُت آعائهم وملترخاتهم) بمخىؾـ
خؿابي ( )3489وحمُهها بضعحت هبيرة.
وٍفؿغ الباخث ؾبب خطىٌ حمُو نباعاث هظا اإلادىع نلى
ً
صعحاث مىافلت هبيرة بلى هبيرة حضا ،ناثض بلى ؤهمُت الخىافؼ في جىمُت
عوح ؤلابضام والخجضًض لضي ؤنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين في اليلُت
فلض خطلذ هظه الهباعة نلى الترجِب ألاوٌ ،وبضعحت مىافلت هبيرة
ً
حضا ،وهظا ًاهض ؤن الخىافؼ ًمىً ؤن جىكل الخماؽ والضافهُت
والغغبت في الهمل لضي اإلاىقف ونػى هُئت الخضعَـ نلى خض ؾىاء،
مما ًىهىـ بًجابا نلى ألاصاء الهام وػٍاصة ؤلاهخاحُت ،هما ؤن الخىافؼ

حؿانض نلى جدلُم الخفانل بين الفغص واليلُت ،وجضفو الهاملين بلى
الهمل بيل ما ًملً مً كىة لخدلُم ألاهضاف اإلاغؾىمت لليلُت ،وهظلً
حهمل الخىافؼ نلى مىو شهىع ؤلاوؿان باإلخباؽ ،بط ؤن تهُئت ألاحىاء
ؾىاء واهذ ماصًت ؤو مهىىٍت فةنها هفُلت بضفو الفغص بلى اإلاثابغة في نمله
وبىفاءة نالُت ،ونمىما حهض الخىافؼ مً الهىامل اإلاهمت الىاحب
جىافغها ألي حهض مىكم يهضف بلى جدلُم مؿخىي نالي مً ألاصاء،
وللخىافؼ ؤهمُت هبيرة في الخإزير نلى مؿخىي ألاصاء باليؿبت لليلُت.
وكض اجفلذ هدُجت الضعاؾت الخالُت (ؤن ؤفغاص الضعاؾت مً ؤنػاء
هُئت الخضعَـ واإلاىقفين ًىافلىن خىٌ ؤزغ الخىافؼ نلى جدؿين ألاصاء
بضعحت (هبيرة) مو هدُجت صعاؾت غىُت [ ]10خُث بُيذ هخاثج الضعاؾت
ؤن وحىص هكام خىافؼ فهاٌ ٌؿمذ بخلىٍت شهىع ألافغاص باالهخماء
للماؾؿت ،هما اجفلذ مو هدُجت صعاؾت نىع هللا [ ]26فلض بُيذ ؤن
هىان نالكت اعجباؾُت ؾغصًت طاث صاللت اخطاثُت بين جؿبُم الخىافؼ
اإلااصًت واإلاهىىٍت والغغا الىقُفي نً بِئت الهمل الىقُفُت ،وهظلً
صعاؾت الخالًبت [ ]27فلض ؤشاعث هخاثجه بلى وحىص نالكت زؿُت
اعجباؾُت بين اؾخسضام ؤبهاص الخىافؼ وجدؿين ألاصاء لضي اإلاىقفين.
بِىما ازخلفذ هظه الىدُجت مو هدُجت صعاؾت نبض الؿالم []15
الظي جىضل في صعاؾخه بجامهت ؾىؿا اهه لِـ هىان كىانت مً نػى
هُئت الخضعَـ بىحىص ضلت بين ؤصاثه والخافؼ الظي ًدطل نلُه.
وعبم ـا ؾب ـب الازخ ـالف بُ ـً الىخ ـاث ـج م ـغصه ألن حامهـ ـت ؾى ـؿ ـا خؿب
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صعاؾت نبضالؿالم [ ]15جىػم الخىافؼ نلى حمُو ؤنػائها بالدؿاوي
صون جمُيز خؿب الجهض والخميز في الهمل ،وبهما هخهىٍؼ نً هلظ
ألاحىع اإلاضفىنت لهم.
ً
زالثا :الىخاثج اإلاخهللت بالؿااٌ الثالث للضعاؾت :ما ؤهم ملترخاث جؿىٍغ
هكام الخىافؼ والجىاثؼ في ولُت الشغَهت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت؟
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ولإلحابت نً هظا الؿااٌ جم خؿاب اإلاخىؾؿاث الخؿابُت
والاهدغافاث اإلاهُاعٍت الؾخجاباث نُىت الضعاؾت نلى اإلادىع الثالث
لالؾدباهت (ملترخاث جؿىٍغ هكام الخىافؼ في اليلُت) ،وٍىضح الجضوٌ
عكم ( )4هخاثج هظا الخدلُل:

حدول 4
املخوسطاث الحسابيت والاهحزافاث املعياريت ومسخوى املوافلت لعباراث املحور الثالث لالسدباهت مزجبت جىاسليا حسب املخوسط الحسابي
الترجيب
املخوسط الاهحزاف
املحور الثالث :ملترحاث جطويز هظام الحوافش في الكليت
املعياري
الحسابي
1
0438
4446
ؤلانالن نً الجىاثؼ الفغصًت والجمانُت واإلاىافؿاث نلى مىكو اليلُت.
2
0461
4438
صنم وجإًُض ؤلاصاعة الهلُا في اليلُت بىكام الخىافؼ اإلاهىىٍت.
3
0454
4421
صنم وجإًُض ؤلاصاعة الهلُا في اليلُت بىكام الخىافؼ اإلااصًت.
4
0442
4407
صعاؾت الخاحاث والغغباث لألنػاء واإلاىقفين وعبؿها بالخىافؼ.
5
0484
3488
حشىُل لجىت زاضت بالخلُُم والخىافؼ في اليلُت.
6
0439
3487
وغو ؤؾاؽ مىغىعي للملاعهت بين الىقاثف مً خُث اإلااهل والغجبت والخبرة والىاحباث.
7
0479
3486
وحىص زؿت مخياملت لىكام الخىافؼ في اليلُت.
8
0481
3474
جىافغ كانضة بُاهاث بلىتروهُت ألنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين في اليلُت.
9
0471
3461
وحىص جؿبُلاث مىغىنُت لخلُُم ؤصاء نػى هُئت الخضعَـ واإلاىقف في اليلُت.
10
0473
3448
بناصة الىكغ في مماعؾاث مىذ الخىافؼ مً كبل الهمُض بشيل صوعي ومؿخمغ.
0431
3496
الىلي

جىضح الىخاثج الىاعصة في الجضوٌ الؿابم ؤن ؤفغاص الضعاؾت مً
ؤنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين ًىافلىن خىٌ ملترخاث جؿىٍغ هكام
الخىافؼ في اليلُت بضعحت (هبيرة) بمخىؾـ خؿابي بلغ ()3496
وباهدغاف مهُاعي بلغ ( ،)0431وجغاوخذ كُم اإلاخىؾؿاث الخؿابُت
لهباعاث هظا اإلادىع بين ( )4446 – 3448بضعحت مىافلت بين (هبيرة –
ً
هبيرة حضا) ،وجغاوخذ كُم الاهدغاف اإلاهُاعي بين ( ،)0484 -0439وكض
حاءث في الترجِب ألاوٌ الهباعة (ؤلانالن نً الجىاثؼ الفغصًت والجمانُت
واإلاىافؿاث نلى مىكو اليلُت) ،بمخىؾـ خؿابي بلغ ( )4446بضعحت
ً
مىافلت (هبيرة حضا) ،وحاءث في الترجِب الثاوي الهباعة (صنم وجإًُض
ؤلاصاعة الهلُا في اليلُت بىكام الخىافؼ اإلاهىىٍت) بمخىؾـ خؿابي
( ،)4438وفي الترجِب الثالث الهباعة (صنم وجإًُض ؤلاصاعة الهلُا في اليلُت
بىكام الخىافؼ اإلااصًت) بمخىؾـ خؿابي ( ،)4421وفي الترجِب ألازير
حاءث الهباعة (بناصة الىكغ في مماعؾاث مىذ الخىافؼ مً كبل الهمُض
بشيل صوعي ومؿخمغ) بمخىؾـ خؿابي ( )3496وحمُهها بضعحت هبيرة.
وٍفؿغ الباخث ؾبب خطىٌ حمُو ملترخاث الخؿىٍغ لىكام
ً
الخىافؼ نلى صعحاث مىافلت هبيرة وهبيرة حضا ٌهىص بلى ؤهمُت الخىافؼ
باليؿبت ألي مىقف وليل نػى هُئت جضعَـ ،وهظه الىدُجت جيسجم
مو الىدُجت الؿابلت في الدؿائٌ الثاوي الظي ؤقهغث هخاثجه ؤهمُت
الخىافؼ في جىمُت عوح ؤلابضام والخجضًض لضي ؤنػاء هُئت الخضعَـ
واإلاىقفين في اليلُت ،ولظلً فةن ؤفغاص الضعاؾت مً ؤنػاء هُئت
جضعَـ ومىقفين ًغون ؤن هظه اإلالترخاث مً شإنها الاعجلاء بىكام
الخىافؼ ،وٍمىً ؤن جؿىعها بلى ألافػل ،وؤنها ؾخهىص نلحهم بالىفو،
فالهباعة ألاولى التي جلترح ؤلانالن نً الخىافؼ نلى مىكو اليلُت حهجي
اجاخت الفغضت للجمُو للهلم والخىافـ ،والهضالت للجمُو ،والبهض نً
ً
ؾىاء واهذ ماصًت او مهىىٍت ،وهظلً الهباعة
الخديز في مىذ ؤي خىافؼ

مسخوى
املوافلت
ً
هبيرة حضا
ً
هبيرة حضا
ً
هبيرة حضا
هبيرة
هبيرة
هبيرة
هبيرة
هبيرة
هبيرة
هبيرة
هبيرة

الثاهُت والثالثت ،صنم بصاعة اليلُت للخىافؼ اإلاهىىٍت والخىافؼ اإلااصًت،
وهظا ٌهجي وغو الخىافؼ في هكام ماؾغ له حشغَهاث وحهلُماث واضخت
مً عؤؽ الهغم ؤلاصاعي في اليلُت ،ومً اإلاالخل ؤن ؤي مً اإلالترخاث لم
ًدطل نلى صعحت ؤكل مً هبيرة ختى جلً الهباعة التي حاءث في الترجِب
ألازير(بناصة الىكغ في مماعؾاث مىذ الخىافؼ مً كبل الهمُض بشيل
صوعي ومؿخمغ) خطلذ نلى مىافلت بضعحت هبيرة ،وهظا ماشغ نلى
ؤهمُت حمُو اإلالترخاث فهملُت مغاحهت هكام الخىافؼ نملُت مهمت
هإي هكام ًدخاج بلى مغاحهت صوعة مؿخمغة للىكىف نلى حىاهب اللىة
والػهف ،وجصخُذ حىاهب الػهف ،وحهكُم حىاهب اللىة وجؿىٍغها
باؾخمغاع.
وكض اجفلذ الىدُجت الخالُت للضعاؾت مو هدُجت صعاؾت نبضالؿالم
[ ]15بط هشفذ صعاؾخه نً وحىص زمؿت نىامل عثِؿت لػمان هجاح
هكام الخىافؼ في حامهت ؾىؿا هي صنم وجإًُض ؤلاصاعة الهلُا ،جىافغ
اللضعة الخىىىلىحُت ،الخىحه بالهمُل ،جىافغ جلُُم مىغىعي لألصاء،
جىضُف وجلُُم الىقاثف.
ً
عابها :الىخاثج اإلاخهللت بالؿااٌ الغابو للضعاؾت :هل هىان فغوق طاث
صاللت بخطاثُت الؾخجاباث نُىت الضعاؾت هدى الخىافؼ حهؼي للمؿمى
الىقُفي ،ونضص ؾىىاث الخبرة في اليلُت؟
لإلحابت نً هظا الؿااٌ جم اؾخسضام جدلُل ازخباع (ث) لهُيخين
مؿخللخين إلاخغير اإلاؿمى الىقُفي (نػى هُئت جضعَـ ،مىقف بصاعي)،
وجدلُل الخباًً ألاخاصي ) (One- Way ANOVAإلاخغير ؾىىاث الخبرة في
اليلُت (ؤكل مً  5ؾىىاث ،مً  – 5ؤكل مً 10ؾىىاث10 ،ؾىىاث
فإهثر):
وٍىضح الجضوٌ عكم ( )5هخاثج ازخباع (ث) لضاللت الفغق بين مخىؾـ
اؾخجاباث ؤفغاص الضعاؾت التي حهؼي للمؿمى الىقُفي:
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حدول 5
هخائج اخخبار (ث) لداللت الفزق بين مخوسط اسخجاباث أفزاد الدراست التي حعشى للمسمى الوظيفي
الاهحزاف املعياري
املحور
املخوسط
العدد
املسمى الوظيفي
الحسابي
0,76
3,29
84
نػى هُئت جضعَـ
ؤهم الخىافؼ اإلاهىىٍت واإلااصًت التي
مىقف بصاعي
0,64
3,16
18
جلضمها اليلُت.
0,74
3,17
84
نػى هُئت جضعَـ
ؤزغ الخىافؼ والجىاثؼ التي جلضمها
اليلُت نلى ّ
مىقف بصاعي
0,69
3,21
18
جدؿً ألاصاء.
0,72
3,53
84
نػى هُئت جضعَـ
ملترخاث جؿىٍغ هكام الخىافؼ في
مىقف بصاعي
0,71
3,64
18
اليلُت.
0,54
3,14
84
نػى هُئت جضعَـ
اإلاجمىم الىلي
مىقف بصاعي
0,39
3,03
18

جىضح الىخاثج الىاعصة في الجضوٌ الؿابم ؤهه ال جىحض صاللت
بخطاثُت للفغق بين اؾخجاباث ؤفغاص الضعاؾت خىٌ ؤي مً مداوعها
حهؼي للمؿمى الىقُفي ،وهظا ٌهجي ان مخغير اإلاؿمى الىقُفي لم جىً
له ؤهمُت في الخإزير نلى اؾخجاباث ؤفغاص الضعاؾت هدى مداوعها.
وٍفؿغ الباخث طلً بإن الخىافؼ تهم حمُو ميؿىبي اليلُت بغؼ
الىكغ نً اإلاؿمى الىقُفي للفغص ،وعبما ألن اليلُت تهخم بخلضًم
الخىافؼ لجمُو ميؿىبحها نلى خض ؾىاء اإلاىقفىن وؤنػاء هُئت
الخضعَـ ول خؿب ما ٌؿمذ به الىكام ،ولظلً حاءث الخلضًغاث

04673

مسخوى
الداللت
0450

04210

0483

04567

0457

04803

0442

ث

مخلاعبت بين الفئخين ،وفُما ًخهلم بإزغ الخىافؼ والجىاثؼ التي جلضمها
اليلُت نلى ّ
جدؿً ألاصاء ،فهي جىهىـ بالفاثضة نلى ؤصاء الفئخين بغؼ
الىكغ نً مؿماه الىقُفي ،وهىظا باليؿبت إلالترخاث الخؿىٍغ ،فهي
جىهىـ بشيل بًجابي نلى الفئخين صون جمُيز ؤو جديز لفئت ما ولظلً
ً
حاءث الفغوق غير صالت بخطاثُا.
وٍىضح الجضوٌ عكم ( )6هخاثج جدلُل الخباًً ألاخاصي One-Way
 ANOVAللىشف صاللت الفغوق بين اؾخجاباث ؤفغاص الضعاؾت التي
حهؼي إلاخغير الخبرة في اليلُت:

حدول 6
هخائج جحليل الخباًن للكشف داللت الفزوق بين اسخجاباث أفزاد الدراست التي حعشى ملخغير الخبرة في الكليت
املخغيراث

مصادر الخباًن

مجموع املزبعاث

ؤهم الخىافؼ اإلاهىىٍت واإلااصًت التي
جلضمها اليلُت.

بين اإلاجمىناث
صازل اإلاجمىناث
الىلي
بين اإلاجمىناث
صازل اإلاجمىناث
الىلي
بين اإلاجمىناث
صازل اإلاجمىناث
الىلي
بين اإلاجمىناث
صازل اإلاجمىناث
الىلي

14871
694026
704897
24077
454391
474469
0411
47485
47496
04437
284123
28456

ؤزغ الخىافؼ والجىاثؼ التي جلضمها
اليلُت نلى ّ
جدؿً ألاصاء.
ملترخاث جؿىٍغ هكام الخىافؼ في
اليلُت.
اإلاجمىم الىلي

جىضح الىخاثج الىاعصة في الجضوٌ الؿابم ؤهه ال جىحض صاللت
بخطاثُت للفغوق بين اؾخجاباث ؤفغاص الضعاؾت خىٌ ؤي مً مداوعها
حهؼي لؿىىاث الخبرة في اليلُت ،وهظا ٌهجي ان مخغير ؾىىاث الخبرة لم
جىً له ؤهمُت في الخإزير نلى اؾخجاباث ؤفغاص الضعاؾت هدى مداوعها.
وَهؼو الباخث الؿبب في نضم جإزير ؾىىاث الخبرة نلى جلضًغاث
ً
نُىت الضعاؾت خىٌ مداوعها عبما ألن اليلُت جمىذ خىافؼا مهىىٍت
وماصًت ألنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين بإشياٌ مسخلفت مىظ فترة
ؾىٍلت ،ألامغ الظي حهل ؤغلب ؤفغاص الضعاؾت ًضعوىن طلً بغؼ
الىكغ نً نضص ؾىىاث الخبرة لهم في اليلُت ،وعبما هظلً ؤن الخىافؼ

درحاث
الحزيت
2
99
101
2
99
101
2
99
101
2
99
101

ف

الداللت إلاحصائيت

مخوسط
املزبعاث
04936
04697

14342

04266

14039
04458

24265

04109

04055
04483

04114

04893

04218
04284

04768

04467

ًمىً ؤن ٌؿخفُض مجها ول مً هى مهين في اليلُت بغؼ الىكغ نً
جاعٍش حهُِىه ،ولظلً لم جازغ ؾىىاث الخبرة نلى اؾخجاباث ؤفغاص
الضعاؾت.
 .7الخوصياث
 جىص ي الضعاؾت باؾخمغاعٍت الخىافؼ الخالُت في اليلُت ،والهمل نلىبًجاص خىافؼ حضًضة فغصًت وحمانُت ،واإلاىاػهت بين الخىافؼ اإلااصًت
واإلاهىىٍت اإلالضمت ألنػاء هُئت الخضعَـ واإلاىقفين وألاكؿام
والىخضاث الخابهت لليلُت.
بًجاص ملاًِ ــ مىغىنُ ـت ل ـألصاء باليؿب ـت ألنػـ ـاء هُئ ـت الخضعَـ ومً135
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في خىمهم وهظلً للمىقفين ،بدُث ًخم وغو هكام للخلُُم الشامل
ألصاء نػى هُئت الخضعَـ واإلاىقف ،وطلً مً زالٌ بنضاص ملاًِـ
جخمخو بماشغاث ضضق وزباث نالُت ،وجؿبُلها مً كبل لجان ّ
مضعبت
وماهلت.
 جىص ي الضعاؾت اللُاصاث الهلُا في اليلُت وؾاثغ اليلُاث في الجامهاثوماؾؿاث الخهلُم الهالي باالهخمام بالخىافؼ اإلاهىىٍت وىنها مخىافغة
ً
صاثما وال جدخاج بلى بمياهاث ماصًت ،وال جدخاج بلى حشغَهاث وؤهكمت،
ً
وهي جترن ؤزغا لضي اإلاىقفين ًفىق في هثير مً ألاخُان ألازغ الظي جترهه
الخىافؼ اإلااصًت.
 مغاحهت هكام الخىافؼ الفغصًت والجمانُت بشيل صوعي ،مً ؤحلجلُُمه وجدضًثه وجؿىٍغه ،،وبغافت ؤي ؤوشؿت حضًضة ممىً ؤن جدفؼ
مً ؤصاء ألانػاء واإلاىقفين وجؼٍض مً مؿخىي الاهخاحُت.
 جىص ي الضعاؾت نماصة اليلُت بؾالق مؼٍض مً الجىاثؼ الفغصًتالؿىىٍت في اليلُت نلى غغاع حاثؼة اللؿم اإلاخميز ،هإن جيىن حاثؼة
اإلاىقف اإلاخميز ،حاثؼة نػى هُئت الخضعَـ اإلاخميز.
 بحغاء الضعاؾاث الخلُُمُت اإلاىغىنُت ألصاء ؤنػاء هُئت الخضعَـواإلاىقفين اإلاغجبؿت بالخىافؼ بإهىانها اإلاسخلفت.
املزاحع
أ .املزاحع العزبيت
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صعاؾت ملاعهت ،مجلت ؤلاصاعة الهامت ،الغٍاع ،مههض ؤلاصاعة الهامت،
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صاع حغٍغ لليشغ ،نمان ،الاعصن.
] [14الهىش ،نالء زلُل .)2007( .هكام الخىافؼ واإلايافأث وؤزغه في
جدؿين ألاصاء الىقُفي في وػاعاث الؿلؿت الفلؿؿُيُت في كؿام
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ABSTRACT_ This study aims to identify the most important moral and material incentives offered
to faculty and staff at the College of Sharia and Islamic Studies at Qassim University and attitudes
towards it, also aims to assess the impact of incentives and prizes offered by the college to improve
the level of performance and continuity in light of the quality requirements, and then make
proposals to develop a system of incentives from the viewpoint of the faculty members at the
college. It will use the researcher descriptive approach to this study, it will also use the Find A
questionnaire prepared to identify the trends of faculty and staff members about the incentives
offered at the college, as well as a private on developing proposals to identify, The questionnaire
was applied to a sample of (102) faculty and staff members. The results showed that the members
of the faculty and staff agreed that the level of incentives provided to them at the college was
(large) and the mean was (3.42), and that the members of the faculty and staff agree on the effect
of incentives on improving performance) With an average of (3.89). The members of the study also
agreed on proposals to develop the incentive system in the college with a (significant) average
with an average of (3.96). The results also showed that there is no statistical significance of the
differences between the responses of the study members from its axes attributed to the job title or
years of experience in college. The study recommends the continuation of the current incentives in
the college, and work to create new individual and collective incentives, and the balance between
the material and moral incentives provided to members of faculty and staff and departments and
units of the College. The study also recommends that the faculty deanship launch more individual
annual awards in the College along the lines of the Distinguished Department Award, such as the
Distinguished Employee Award, the Outstanding Faculty Member Award .
KEYWORDS: Moral incentives, Material incentives, Performance, College of Sharia, Qassim
University.
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