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:  ابللغة العربيةمستخلص البحث 
، وحتديد املشكالت اليت تعيق واقع إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا استهدفت هذه الدراسة الكشف عن     

التثقيف ، مع تقدمي مقرتحات إجرائية لتفعيل إسهامات اجلامعات السعودية يف إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا
( طالبًا وطالبة من طلبة جامعة 340اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي من خالل استبانة مت تطبيقها على )الوقفي لطالهبا. و 

امللك خالد لتحقيق هذه األهداف. وقد أوضحت نتائج الدراسة امليدانية إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا بدرجة 
معوقات حتول دون هذا التثقيف بدرجة كبرية، وموافقة أفراد العينة على مقرتحات التغلب على تلك املعوقات بدرجة   متوسطة، ووجود

كبرية. وبناء على هذه النتائج، قدمت الدراسة تصوراً مقرتحاً لتفعيل إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا.

تصور مقرتح.، التثقيف الوقفي ،ك خالدجامعة املل ،: إسهامالكلمات املفتاحية
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The Reality of the Contribution of Saudi Universities to Endowment Enlightenment for 

their Students: King Khalid University as AModel 

Abstract: 

This study aimed to reveal the reality of King Khalid University's contribution to endowment 

enlightenment for its students, and to identify problems that hinder the contribution of King 

Khalid University to endowment enlightenment for its students, and to provide procedural 

suggestions to activate the contributions of Saudi universities in endowment enlightenment for 

their students. The study relied on the descriptive method through a questionnaire that was 

applied to (340) male and female students from King Khalid University to achieve these goals. 

The results of the field study showed the contribution of King Khalid University to endowment 

enlightenment for its students with a fair degree, the presence of obstacles that prevent this 

enlightenment to a large extent, and the approval of the sample members on the proposals to 

overcome these obstacles to a large extent. Based on these results, the study presented a 

suggested scenario to activate the contribution of King Khalid University in endowment 

enlightenment for its students . 

Key words: contribution, King Khalid University, endowment enlightenment, a perspective . 
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جامعة امللك خالد منوذجا  واقع إسهام اجلامعات السعودية يف التثقيف الوقفي لطالهبا
:مقدمة البحث

من أهم مقاصد الشريعة، وذلك ألن يف تربية اإلنسان املسلم ما   إن بناء اإلنسان املسلم وإعداده إعدادًا متكامالً 
يضمن سالمة اجملتمع، وىف إطار من هذه الشمولية كفل اإلسالم لإلنسان احلق يف احلياة، والكرامة، والعدل، وحق العمل،  

وغري ذلك من احلقوق  واألمان، وحق اهلجرة, كما كفل حرية العقيدة، والتفكري، والضمري، والرأي، واملسكن، والتنقل 
؛يتمتع اإلنسان هبذه احلقوق كافة أوجد اإلسالم نظمًا عدة تضمن ذلك, ويعد الوقف من بينها وأبرزها ي األساسية, ولك

من السنة النبوية القولية والفعلية.  مشروعيته فالوقف تشريع إسالمي أصيل، يستمد 
واجتماعية،  دينية،الدينية اليت أصبحت يف ظل اإلسالم مؤسسة عظمى هلا أبعاد متشعبة  النظمونظام الوقف من 

وإنسانية، حيث كانت هذه املؤسسة يف ظل احلضارة اإلسالمية جتسيدًا حيًا للسماحة والعطاء   وثقافية،  واقتصادية، 
املساجد واملرافق التابعة هلا والدعوة  والتضامن والتكافل، غطت أنشطتها سائر أوجه احلياة االجتماعية وامتدت لتشمل 

واجلهاد يف سبيل هللا، واملدارس ودور العلم واملكتبات، واملؤسسات اخلريية، وكفالة الضعفاء والفقراء واملساكني واألرامل،  
 (. 2014واملؤسسات الصحية )عزة, 

فهوم اإلسالمي تقوم ابلدرجة األوىل على  وميثل الوقف اليوم ركيزة أساسية من ركائز التنمية املستدامة, والتنمية يف امل
ووسيلًة، وهدفًا، وحتقيق التنمية البشرية يَنبين على حتقيق مقاصد الشريعة اخلمسة وهى كفاية املسلم   ،العنصر البشري مرتكزًا 

وجمال تنمية احلياة  يف دينه، وماله، ونفسه، وعقله، ونْسله، من خالل تنمية جمموعة من اجملاالت: جمال تنمية احلياة الدينية، 
الثقافية والتعليمية، وجمال تنمية األحوال الصحية، وجمال التنمية االقتصادية، وتوفري مناخ فكري وإداري وتكافلي مناسٍب  
لتحقيق التنمية الشاملة، ومؤسسة الوقف هي من املؤسسات النشطة، اليت ساََهت يف حتقيق هذه التنمية الشاملة، وتغطية  

حيث يقوم على أساس الدميومة واالستمرار، ويسعى طواعية إىل  " (،2012ت وَمرافق )الودغريي,نفقات عدة جماال
" استدراك جوانب اخللل يف التوزيع والتملك، وما ينجم عنها من قصور يف إشباع احلاجات األساسية والثانوية للمجتمع

 (. 2012)اجلريوي, 
ية ممارسة جمتمعية تستند إىل إرث إسالمي مرتاكم شهدته أرض  ويعترب النشاط الوقفي يف اململكة العربية السعود"

رغم ما كان يعرتي نشاطه من ضمور عرب احلقب  -احلرمني قبل قيام الدولة السعودية احلديثة بعدة قرون, حيث قام الوقف 
تلف اجملاالت,  اجملتمع والتصدي للمشكالت اليت واجهته من وقت آلخر يف خم خدمة بدور ال ميكن جتاهله يف  -املختلفة

مث تطورت إىل ما يعرف   ، متعددة, بدأت ابجلهود الفردية  وصوراً  أشكاالً  يومع أتسيس الدولة السعودية اختذ العمل اخلري 
نفاق األموال اخلريية لتشمل املرافق العامة واجملاالت الدعوية, كما اتسع النشاط الوقفي  إوامتدت أوجه  بصناديق الرب...

 . (1439)تقرير اقتصادايت الوقف, "  اجملاالت الرعوية والدعوية واإلغاثية  ب إىل جان  ،ومتكينية  ، ليشمل جماالت تنموية
دعا إىل ضرورة   الذي األمر  ؛تشري إىل أن اإلَهال والتهميش قد طال األوقاف بشكل أو آبخر  احلديثة وتشري األدبيات 

أتكد الرتكيز على األوقاف بشكل أكرب وبشكل أخص يف   2030ومع رؤية  واستثمارها،إعادة النظر يف كيفية تنميتها 
( أتكيد على ضرورة  1439يف توصيات )تقرير اقتصادايت الوقف,  كما ورد   .(2030قطاع اجلامعات. )رؤية اململكة 
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والنشاط   عام،ل التعليمية موضوعات تتعلق ابلعمل اخلريي والتطوعي على حنو تضمني املناهج الدراسية يف خمتلف املراح
    . ابلعمل اخلريي والتنموي ي لتنشئة أجيال ذات ارتباط وثيق ووع خاص، الوقفي على وجه 

العمل على إعادة نشر ثقافة الوقف بني أفراد اجملتمع بشكل عام وبني طالب اجلامعة   ضرورةولعل ذلك يتطلب 
. بشكل خاص 
:بحثمشكلة ال

ن واقع العالقة اليوم بني الوقف ومؤسسات التعليم يف اململكة العربية السعودية حيمل الكثري من السلبيات  إ
اململكة العربية السعودية من اعتقاد البعض أن الوقف ال يكون   ولقد جاء ضعف دور الوقف يف جمال التعليم ىف واإلجيابيات، 

كما يظن الكثري أن الوقف هو مسئولية    وأنشطتها،يف متويل مؤسسات تعليمية  وارداً إال يف أمٍر تعبدي صرف، وأنه ليس 
 . (1423)اخلويطر,   .وقاف دائرة حكومية عليها واجبات منوطة هبا، فال مكان للمشاركة األهلية ابملساَهة اخلريية بوقف األ

السعودية يف السنوات األخرية إلحياء دور الوقف اخلريي يف عملية   داخل النخبة الدعوة ولقد تصاعدت وترية
األوقاف إىل مؤسسات ماحنة ختدم املتربع واملستفيد منها، وإنشاء شركات   حتويل الشاملة، وتزايدت دعوات  التنمية 

انب استقطاب أوقاف جديدة لتلبية احتياجات اجملتمعات  متخصصة يف إدارة األوقاف وحسن اختيار الواقفني للنظار، جب
. (1, فقرة 2013, )العمري  اإلسالمية.

تنمية موارد اجلامعات الذاتية، ومن املعروف أن اجلامعات بدأت قبل سنوات   أكد نظام اجلامعات اجلديد علىكما 
اجلامعة، وبعضها اآلخر أنشأ وكالة   بتنمية مصادر دخلها الذايت، فأنشأت بعض اجلامعات إدارات الستثمار موارد
وجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن،   ،متخصصة هلذا اجلانب، وجامعات أخرى أنشأت شركات مثل جامعة امللك سعود 

كما أن اجلامعات بدأت بفرض رسوم على بعض التخصصات يف الدراسات العليا وبرامج الدبلوم، هذا خالف برامج  
فة إىل وضع نظام األوقاف يف اجلامعات. ابإلضا بعد، التعليم عن 

(،  2015) مرداد (، 2017) النويران والبقوم  (،2019) احلراق  مثل:  –وقد أوصت بعض الدراسات السابقة 
بضرورة حتفيز اجلامعات على أن تدرج يف خططها الدراسية مفردات تعىن ابلوقف، واترخيه،   -( 2012) الُعمري و 

ضرورة االستفادة من التجارب احلديثة عند األمم األخرى يف جمال استثمار  , و احلضارة اإلسالميةومفاهيمه، وأثره يف تشييد 
الوقف وتنميته، وأن يكون إلدارات األوقاف احلكومية واألهلية دور كبري ملموس على األرض يف توعية الواقفني أو املتربعني  

تقرير اقتصادايت  ) ى, كما أوص سعودي، وبيان األولوايت بينهاابلوقف على األمور املهمة اليت حيتاجها أبناء اجملتمع ال
( على ضرورة استحداث مسارات يف برامج الدراسات العليا متخصصة يف جمال األوقاف يف كليات  1439، الوقف

؛ العليا وطالب الدراسات ،واإلدارة , وكذلك حتفيز أعضاء هيئة التدريس ،والعلوم السياسية ،والقانون  ،واالقتصاد  ،الشريعة
وأئمة   ، إلثراء احلقل املعريف يف القطاع غري الرحبي على حنو عام, والقطاع الوقفي على وجه خاص, ابإلضافة إىل حث خطباء 

   . وآاثره اإلجيابية على اجملتمع  ، وفضله ، تتعلق ابلوقف ، ودورس دورية ، على ختصيص خطب  ،املساجد
واقع إسهامات اجلامعات السعودية يف التثقيف الوقفي   على إىل حماولة التعرف  ة احلالي الدراسة سعت من هنا 

. جامعة امللك خالد منوذجا للجامعات السعودية عند تطبيق اجلانب امليدان واختاذ   ،لطالهبا 
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:بحثأسئلة ال
 ما أَهية التثقيف الوقفي لطالب اجلامعات؟  .1
 التثقيف الوقفي لطالهبا؟ ما واقع إسهام جامعة امللك خالد يف  .2
 ما معوقات إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا؟  .3
ما التصور املقرتح لتفعيل إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا؟  .4

: البحثأهداف  
جتماعي والرتبوي يف  احلايل إىل بيان أَهية التثقيف الوقفي لطالب اجلامعات، وحتليل دور الوقف اال ى البحث سع

، وحتديد املشكالت  واقع إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا اإلسالم ويف الوقت احلاضر، والكشف عن
، مع تقدمي تصور مقرتح لتفعيل إسهامات اجلامعات  إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا اليت تعيق 

لطالهبا.  السعودية يف التثقيف الوقفي 
 :يف اآليت تمتثل:  بحثأمهية ال

 لطالهبا،  الوقفي التثقيف يف  السعودية  إسهامات اجلامعات  واقعموضوع ناول يت  بحث احلايل كون ال  األَهية النظرية:
ظهار أَهية الوقف يف اجملتمعات  إ سهم يف تو  ،الوقفي  التثقيف تناولت الدارسات اليت ندرة يف  فجوة سد حتاول مث ومن

سهم يف توجيه أنظار العاملني يف أوقاف اجلامعات السعودية ألَهية التثقيف الوقفي لطالب  تو  ، وتنميتها احلديثة وتطويرها 
 اجلامعات. 

يف تقدمي تصور مقرتح للقائمني على األوقاف ابجلامعات السعودية لتفعيل   يفيد هذا البحث: التطبيقية األَهية
إسهامات اجلامعات السعودية يف التثقيف الوقفي. 

 : بحثمصطلحات ال
هو إطار فكري عام يتبناه فئات الباحثني أو الرتبويني يف صورة افرتاضات أساسية أو قيم أو مفاهيم  املقرتح:  التصور 
نسان والكون واحلياة واجملتمع، وابلعالقات اجلدلية القائمة بني املوضوعات مجيعها من شأهنا أن  ابإل تتصلأو اهتمامات 

يوجه الباحثني إىل تفضيل مناذج ومناهج وطرائق معينة يف البحث تتالءم مع الصيغة اليت يتبنوهنا وتتفق مع مكوانته )زين  
 (. 2013الدين، 

وأسهم بينهم: أقرع وأسهم له: أعطاه سهمًا أو أكثر,   لونه، : تغري سهاماً  سهوماً، سهم، املنجد:  يف : جاء اإلسهام "
. (360ص, 1998)املنجد, " وأسهم يف الشيء: اشرتك فيه 

 اجلامعة يف التثقيف الوقفي: مدى توعية اجلامعة طالهبا بثقافة الوقف.  إبسهام الباحثان   ويقصد
األنشطة اليت تقدمها املنظمة هبدف رفع مستوى الوعي أبهداف املنظمة، وكذا رفع مستوى الوعي حنو  "التثقيف: 

 (. 2019، دوعبد احلمي)عطية  " املستوى احمللي والقومي علىالقضااي اجملتمعية وذلك 
وجتمع على  بفتح الواو وسكون القاف، مصدر وقف الشيء وأوقفه مبعىن حبسه وأحبسه.  الوقف" الوقف: يف اللغة: 

(. 805، ص2008)ابن منظور،  " أوقاف ووقوف
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(. إذ يؤيده ما رواه عبد هللا بن عمر رضي هللا  1430"حتبيس األصل وتسبيل املنفعة" )الزركشي،  ويف االصطالح:
 رسول  رضي هللا عنه أصاب أرضاً خبيرب، فأتى النيب صلى هللا عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: اي اخلطابعنهما، أن عمر بن 

«  إن شئت حبست أصلها، وتصدقت هبا هللا! أصبت أرضًا خبيرب مل أصب مااًل قط أنفس عندي منه، فما أتمر به؟ قال: »
 (. 1412، 1409)البخاري ومسلم، 

"مجلة األنشطة والفعاليات اليت تقدمها اجلامعة وتشارك هبا يف إطار سعيها   الوقفي هو: التثقيف ويرى الباحثان أن 
". 2030لنشر الوعي ابلوقف وأهدافه وإسهاماته يف خدمة العملية التعليمية وحتقيق رؤية اململكة 

 : بحث حدود ال
تثقيف الوقفي  احلايل على حماولة دراسة واقع إسهام اجلامعات السعودية يف ال البحث حدود موضوعية: اقتصر

لطالهبا جامعة امللك خالد منوذجا. 
 على جامعة امللك خالد.  ت : اقتصر مكانيةحدود 

ول من العام اجلامعي االستبانة يف الفصل الدراسي األ وهيداة الدراسة احلالية أ: مت تطبيق زمانية حدود 
(2019/1441 .)

طالب جامعة امللك خالد. حدود بشرية: مت تطبيق االستبانة على عينة عشوائية من 
 اآليت:  يف  احلايل متثلت خطوات البحث  :لبحث خطة السري يف ا 

الوقف جبامعة امللك  و  الدور االجتماعي والرتبوي للوقف يف اإلسالم والعصر احلاضر : اإلطار النظري ويشمل: عرض أوالً 
والدراسات السابقة. أَهية التثقيف الوقفي لطالب اجلامعات السعودية وطرق التثقيف الوقفي  و   خالد،

اثنيا: الطريقة واإلجراءات للدراسة امليدانية. 
وفيما يلي عرض خلطوات إجراء الدراسة:  واملقرتحات، اثلثا: التوصيات 

اإلطار النظري للبحث والدراسات السابقة: : أوالً 
 االجتماعي والرتبوي للوقف يف اإلسالم والعصر احلاضر: الدور  (1

عمن سواها ابألوقاف كوهنا حتبيسًا لوجوه الرب، وذلك من خصائص أمة اإلسالم من بني   اإلسالم لقد ميز هللا أمة 
دارًا وال أرضًا تربرًا حببسها.. وإمنا حبس أهل اإلسالم"   -فيما علمته–سائر األمم، قال الشافعي: "مل حيبس أهل اجلاهلية 

 (. 4/60ه، 1410)الشافعي، 
لى املسلمني من التعاون، والتكاتف والرتاحم، وقد شبه النيب صلى هللا  ولعل أهم أهداف الوقف ما أوجبه الشارع ع 

عليه وسلم املسلمني: "يف توادهم وترامحهم، وتعاطفهم ابجلسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد ابلسهر  
لكثري من اجلهات العامة   (. ومما مييز الوقف عن غريه من أعمال الرب ميزة الدميومة اليت هبا حيفظ1412واحلمى" )مسلم، 

حياهتا، ويساعد كثرياً من زوااي اجملتمع على استمرارها، مما يضمن لكثري من طبقات األمة لقمة العيش عند انصراف الزمن.  
 )املشيقح، د.ت(. 

وذلك ألن أصل الوقف يبقى اثبتًا ال يباع وال يوهب وال يورث وال يرهن، ويستمر نفعها وخريها حبسب ما يراه  
اقف لتستفيد منها األمة جياًل بعد جيل، وال ميكن ألحد أن يبدل ما حدده الواقف من مصارف الوقف مهما يكن الو 
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(، لذا ساهم الوقف يف إرساء دعائم اجملتمعات اإلسالمية على مدى قرون طوال يف تشييد املساجد،  2018)اسالم ويب, 
على احملتاجني من األرامل واملطلقات والفقراء واملساكني، وبناء احلدائق،  وبناء املدارس، وحفر اآلابر، ورعاية األيتام، والقيام 

 واجلسور، واملكتبات، وبناء القوة العسكرية من جتهيز اجليوش والدروع واخليل. 
وسد حاجة قطاع عريض من الفئات االجتماعية مما حيول   االجتماعي،من كما أن للوقف دور كبري يف حفظ األ  

 (. 2019روجها على القانون أو إحداث الشروخ االجتماعية يف اجملتمع. )داود وسيلغروفا, و خأدون احنرافها  
ولقد شكلت يف اتريخ اإلسالم إدارات أشبه ما تكون بوزارات األوقاف يف عصران احلاضر إذ تتوافقان يف اهلدف، وكان  

ه(، وذلك  87-65)  ك عبد امللهشام بن  ، وعمل على تنظيمها وضبط شؤوهنا اخلليفة األموياألوقاف أول من اهتم أبمر 
نتيجة التوسع يف استخدامها مما أدى إىل تكاثرها كظاهرة يف اجملتمع مث خصص هلا إدارة مستقلة مسيت بديوان الوقف،  

 (. 2012ووضع هلا سجاًل خاصاً لألحباس حلماية مصاحل املوقوف عليهم )سامل، 
كما عمل املسلمون على أن جيعلوا قضية العلم قضية أساسية يف حياهتم ورفعوا من قدر العلماء وطلبة العلم،  

الناس، فكانوا يقرءون فيها ابجملان، وينسخون ما يريدون من صفحات العلم   لعموم وأسسوا املكتبات العامة املفتوحة 
هذه املكتبات بكثرة يف كل املدن اإلسالمية، من أشهرها مكتبة   املختلفة، وينفقون عليها من أمواهلم اخلاصة، وقد وجدت 

بغداد، وقرطبة، وإشبيلية، والقاهرة، والقدس، واملدينة، وفاس، والقريوان، وهذا ما جعل املوسرين من أبناء األمة يوقفون  
لعلم. )رشيد، والتهامي،  أمواهلم على املكتبات أو بناء املدارس واجلامعات، ويوقفون األوقاف عليها، أو على طالب ا 

2017.)
ولكن مع مرور الزمن حدثت   ،جند أن الوقف يف القرون األوىل كان يقوم على املبادرات الفردية  وهكذا     

ففي العصر احلديث أنشئت نظارات لألوقاف تتوىل   ؛تدخالت جديدة للدولة تتمثل يف إقامة املنشآت الوقفية واالجتماعية 
وملا تغريت النظارات إىل وزارات أصبح لألوقاف وزارة خاصة مسيت يف الدول العربية بوزارة   ، شؤوهنا كغريها من شؤون الدولة

اململكة العربية السعودية إىل تطوير نظامها الوقفي وزايدة دوره يف التنمية   و وزارة الشؤون الدينية, ولقد اجتهت األوقاف أ
راحل التطور النظامي لألوقاف ابململكة العربية السعودية: على كافة األصعدة, وفيما يلى عرض مل

.إنشاء وزارة احلج واألوقاف هـ1381
.قاف األعلىهـ صدر نظام جملس األو 1386
.هـ صدور الئحة تنظيم األوقاف اخلريية1393
.هـ صدور األمر امللكي إبنشاء وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 1414
.إنشاء اهليئة العامة لألوقاف وإلغاء وكالة وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد لشؤون األوقاف  هـ1431
 ( 3العامة لألوقاف, فقرة  لألوقاف( اهليئة ور نظام اهليئة العامة هـ صد1437

، ويعزز دورها يف  اهليئة إىل تنظيم األوقاف، واحملافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، مبا حيقق شروط واقفيها  وهتدف
فقرة   لألوقاف، العامة  واألنظمة( اهليئة التنمية االقتصادية واالجتماعية والتكافل االجتماعي، وفقًا ملقاصد الشريعة اإلسالمية 

4) .
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” اليت تتبع اهليئة العامة  ةالعام :” األوقافوهي مخسة أنواع من األوقاف يف اململكة العربية السعودية تقريباً  وهناك
الذرية” وهي اليت   هو” األوقافلألوقاف بعد أن كانت اتبعة لوزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف يف السابق. والنوع الثان 

عليها حلفظ الثروة للذرية خشية ضياعها جبهل أو تفريط من الورثة. والنوع   يقوم فيها صاحب الوقف بتعيني من يراه انظراً 
اخلريية األهلية” اليت يؤسسها أصحاهبا، وتكون النظارة عليها هلم وملن يرونه   اسم” األوقافث من األوقاف يندرج حتت الثال
فيما يتمثل النوع   ،اجلمعيات اخلريية أبغراضها املختلفة“ مبسمى” أوقاف لذلك، يف حني أييت النوع الرابع من األوقاف  أهالً 

 . (2فقرة االقتصادية،  )صحفية .املختلفة  تبادر إليها بعض مؤسسات الدولة اليت  " الصناديق الوقفية"اخلامس يف  
يف اململكة العربية   التعليمياجة لتفعيل الوقف سبق تتبني أَهية األوقاف يف اجملتمع، وتربز احلومن خالل ما 

العلمية اليت حتقق   ولألحباثولطلبة العلم  للجامعات، خاصة وأن العامل الغريب عرف مكانة األوقاف العلمية  السعودية، 
التنمية اجملتمعية من مجيع جوانبها، فإن الناظر ألوقاف اجلامعات الغربية جيد أن هناك وعياً كبريًا ملعىن الوقف ومقاصده  

 والنتائج املرتتبة عليه )احلجي، د.ت(. 
، خاصة وأن بعض الدراسات  أَهية تعزيز الدور االجتماعي والرتبوي للوقف العلمي يف الوقت احلاضر تضحمن هنا ت

( وكان  2018ومنها دراسة )نصري واإلبراهيم،  ،لتفعيل الوقف التعليمي يف متويل اجلامعات  اً مقرتح اً قد سبق وقدمت تصور 
أبرز ما جاء يف التصور: وضع خطة عامة هتدف إىل بيان أَهية الوقف وإبراز دوره يف اجملتمع، على أن تتظافر كافة جهود  

يم العايل مع املؤسسات الرتبوية املؤثرة يف اجملتمع كاملسجد، واألسرة، واملدرسة، ووسائل اإلعالم. وأيضاً  مؤسسات التعل 
الوصول ابجملتمع إىل قناعة ذاتية أبَهية بناء األوقاف لصاحل مؤسسات التعليم العايل، وبراجمها الرتبوية وذلك من خالل  

تربوي يف مفرداهتا املناهج يف مقررات التعليم العام عن فضل الوقف،  مساَهة القطاع اخلاص، وكذلك تضمني عنصر ديين 
، وأيضًا دعوة اجلامعات واملعاهد العلمية إىل االهتمام بتدريس الوقف،  عصرايً وأَهيته اجتماعياً، ودوره اترخيياً، وضرورته 

ودراسته هبدف خدمة رسالته، والنهوض بدوره يف اجملتمع. 
 لد: الوقف جبامعة امللك خا  (2

ابحملكمة العامة أبهبا على صك إثبات وقف منجز لقطعة أرض تربع هبا   هـ صدقت الدائرة اإلهنائية 1438يف عام 
أحد املواطنني األصليني كوقف ويكون مصرف هذا الوقف جلامعة امللك خالد لتحقيق أهدافه وهي: 

إحياء سنة األوقاف وتطبيقها يف خدمة العلم واجملتمع.  -أ
املساَهة يف تعظيم األثر االجتماعي للقطاعات غري الرحبية.   -ب
 تقليص االعتماد على ميزانية الدولة السنوية وزايدة االعتماد على املوارد الذاتية.  -ت
السعي حنو االكتفاء املايل الذايت للجامعة واستدامته أسوة ابجلامعات العاملية املرموقة لتحقيق التميز واالبداع يف خمتلف   -ث

االت. اجمل
 دعم وتوسيع األحباث والربامج واملبادرات العلمية والتطبيقية ذات القيمة املضافة العالية اليت ختدم اجملتمع والوطن.  -ج
دعم واستقطاب اجلامعة لكوادر تعليمية وحبثية على قدر كبري من الكفاءة والتميز للنهوض واالرتقاء مبستوى اجلامعة   -ح

حملياً وإقليمياً ودولياً. 
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الربامج واملشاريع العلمية والبحثية للموهوبني واملبتكرين من أعضاء هيئة التدريس والطالب )ذكوراً وإاناثً ابلتعاون  رعاية  -خ
 (. 27/8/1438, 38449593رقم الصك  العدل، مع اجلهات ذات العالقة داخل وخارج اجلامعة. )وزارة 

عضواً   13وقد مت تشكيل جملس نظارة أوقاف جامعة امللك خالد ليتوىل اإلشراف على الوقف ويتألف اجمللس من 
آل سعود أمري منطقة عسري بصفته الرئيس الفخري   زعبد العزييرتأسهم صاحب السمو امللكي األمري تركي بن طالل بن 

واألمني العام   ـبصفته رئيس جملس النظارة السلميفاحل بن رجاء  ومدير جامعة امللك خالد االستاذ الدكتور اجلامعة،ألوقاف 
 للجامعة الدكتور عمر بن سعيد آل مشيط. 

"تطوير أوقاف تعليمية داعمة للبحث العلمي واقتصاد املعرفة   يفوقد حددت رسالة أوقاف جامعة امللك خالد 
التقرير السنوي األول لألمانة العامة ألوقاف اجلامعة,  والتنمية املستدامة بتعزيز التنافسية والشراكة واملسؤولية اجملتمعية". ) 

 (. 21, ص1440
كما حددت األهداف يف اخلطة االسرتاتيجية للوقف على النحو التايل:   
 تقطاب شرائح متنوعة من الداعمني. اس-
 تنمية االستثمار النوعي املستدام. -
 التميز يف األداء اإلداري واملايل للوقف. -
تطوير شراكة فاعلة من قطاعات اجملتمع املختلفة. -
زايدة الوقف يف حتقيق املسؤولية اجملتمعية.  -
 دعم ابتكارات البحوث العلمية النوعية لتحقيق اقتصاد املعرفة. -

ة استقطاب شرائح متنوعة من  أل مس " ل اهلدف االسرتاتيجي األول ميثل حمور اهتمام البحث احلايل حيث جند أنولع 
تتطلب القيام بنشر التثقيف الوقفي بني أفراد اجملتمع وهذا ما سعت إليه املبادرات املرتبطة هبذا اهلدف   " الداعمني للوقف

,  1440)التقرير السنوي االول لألمانة العامة ألوقاف اجلامعة,  "( نشر ثقافة الوقف يف اجملتمع. 4-1فكانت املبادرة رقم )
. (21ص

عرض ألَهية ذلك.  ي ة التثقيف الوقفي لطالب اجلامعة وفيما يليبعث على االهتمام ابحلديث عن أَهي هذاو 
 أمهية التثقيف الوقفي لطالب اجلامعات السعودية:  ( 3
جيهلون إىل حٍد كبري   فئاهتم،إحياء سنة من سنن الصحابة والتابعني يف نفوس طالبنا ألن الكثري من املسلمني مبختلف " أ(

عنه فإن   والذين يعرفون شيئاً  اإلسالم، واألدوار اليت اضطلع هبا عرب اتريخ  اإلسالم، مكانة الوقف يف  -أو جهاًل اتماً  –
ويليب كافة   احلياة، وال يعرفون أن الوقف يشمل مجيع نواحي  الديين، معرفتهم ال تتجاوز ارتباط األوقاف ابجملال 

". وأَهيته مسؤولية كافة مؤسسات اجملتمع الرتبوية وعلى رأسها اجلامعات ، لذلك فالتوعية ابلوقف اجملتمع،احتياجات 
(. 15, ص 2017 , ي)خري 
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نتماء للوطن وتنمية الشعور لدى الطالب أبهنم جزء من جسد واحد حتقيقاً حلديث الرسول صلى هللا عليه  تعزيز روح اال ب(
له سائر اجلسد ابلسهر   ىمنه عضو تداع ىوسلم: "ترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتك

 . (2238, ص5ج والبهائم، ابب رمحة الناس    البخاري،واحلمى" )صحيح 
تقدير الطالب لقيمة الوقف يف اإلسهام يف تنمية اجملتمع مبجاالته املختلفة االقتصادية والصحية والتعليمية وعن أيب   ج(

ونشره، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن مما يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا علمه  هريرة، 
أو صدقة أخرجها من ماله   أجراه، أو هنراً  بناه،أو بيتًا البن السبيل  بناه، أو مسجداً  ورثه،ومصحفًا  تركه، وولداً صاحلًا 

(. 242, حديث رقم88, ص1ج اخلري، يلحقه من بعد موته" )سنن ابن ماجه، ابب ثواب معلم الناس   صحته،يف  
 طرق التثقيف الوقفي:   (4

مستمرة  وهي عملية  هبا،إن عملية التثقيف الوقفي شأهنا شأن أي عملية تثقيف أخرى تسعى اجلامعة إىل القيام 
هي املعرفة واليت هتدف إىل اكتساب املعلومة، واالجتاه املقصود به غرس   : ويتضمن جوانب ثالثة تراكمية،وُمّتصلة، كما أهّنا 

وك وهو يهدف إىل تطبيق املعلومات املكتسبة، ويُسهّ ل التثقيف عملية تغيري  القيم املرتبطة ابملعلومة املكتسبة، والسل
املشاركة يف تنمية اجملتمع. السلوكيات، كما يَرفع من قيمة اإلحساس ابملسؤولية اجتاه 

وللقيام ابلتثقيف على الوجه األمثل جيب االعتماد على طرق وأساليب متنوعة منها: 
 املقررات الدراسية. دمج موضوع الوقف يف بعض -
 عقد الندوات واملؤمترات حول الوقف وأَهيته يف تنمية اجملتمع. -
إقامة أنشطة طالبية حول الوقف وأَهيته ودور الشباب يف تفعيله. -
 إقامة أنشطة تطوعية لنشر ثقافة التثقيف الوقفي. -
 استثمار طاقات الشباب يف نشر ثقافة الوقف. -

 السابقة: والبحوث الدراسات  ب(
تعرف ال واليت سعت إىل( 2019) دراسة احلراق مبوضوع الدراسة احلالية، منها:  الدراسات ذات الصلة مثة بعض 

وقد أوضحت الدراسة ضرورة العمل على تفعيل الوقف والعودة به إىل   تفعيله،أهداف وجماالت الوقف العلمي وسبل  على
سالف عهده حينما كان مؤثرًا فعليًا يف سري نظام األمة، وال يكون ذلك إال برتسيخ الوقف العلمي على كافة املستوايت  

 ها اجلميع. ضرورة العمل على تفعيل الوقف العلمي وأن يعي أَهيتبوأوصت الدراسة   الرمسية، الرمسية وغري 
،دور الوقف يف متويل اجلامعات األردنية احلكومية على تعرف ال( إىل 2018سة نصري واإلبراهيم ) وهدفت درا

أن دور الوقف   :وأوضحت النتائج احلكومية، مقرتح لتفعيل الوقف التعليمي يف متويل اجلامعات األردنية  تصور والتوصل إىل 
وعمل   ،وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء صندوق للوقف التعليمي  متوسطة، اء بدرجة التعليمي يف متويل اجلامعات األردنية ج

وإنشاء مراكز وقفية للبحث العلمي واإلنفاق على الباحثني ومستلزماهتم يف شىت   ،موقع إلكرتون لصندوق الوقف التعليمي 
اجملاالت الثقافية. 
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وقد   االجتماعى،من مكانة الوقف وأثره يف حتقيق األاستهدفت إظهار فقد ( 2018دراسة داود وسيلغروفا )أما 
بينت الدراسة أن الوقف من أهم الطاعات اليت يتقرب هبا العبد إىل هللا تعاىل ملا فيه من منفعة للموقوف عليهم, وتفريج  

ماعي وسد  والوقف له دور كبري يف حفظ األمن االجت ، كرابهتم, ودفع حاجاهتم بصورة مؤسسية دائمة ال بشكل آن مؤقت 
حاجة قطاع عريض من الفئات االجتماعية, مما حيول دون احنرافها أو خروجها على القانون أو إحداث الشروخ االجتماعية  

 يف اجملتمع, وله دور مهم يف التكافل االجتماعي بل وىف التنمية االقتصادية.  
ملمكن أن تقوم به األوقاف اإلسالمية  بيان الدور الذي من اإىل  (2017) دراسة النويران، والبقوم سعت  حنييف 

يف متويل التعليم العايل يف الوطن العريب، ابعتبارها بدياًل عن الدعم احلكومي الذي يقدم حاليًا ملعظم تلك املؤسسات.  
وكان   املختلفة، وانقشت يف املبحث الثان دور الوقف العلمي يف دعم مؤسسات التعليم، وحددت أغراض الوقف العلمي 

رز نتائجها: للوقف العلمي أغراض متعددة وأبرزها إنشاء املؤسسات التعليمية والبحثية املختلفة ودعمها، ومساعدة  من أب
الطالب على الدراسة، وتقدمي التمويل ألصحاب املشروعات العلمية املختلفة واليت تعود ابلنفع على اجملتمع، وكفالة العلماء  

 واملدرسني. 
( إىل إبراز أَهية الوقف العلمي ودوره يف تعزيز التزام منظمات األعمال  2017) دراسة روضة هدفت  كما

أن الوقف العلمي كان عاماًل أساسيًا يف ازدهار احلضارة اإلسالمية واآلن هو   : مبسؤولياهتا االجتماعية وقد توصلت إىل 
 جتماعية بكل أبعادها ومظاهرها. شريك أساسي يف العملية التعليمية يف الدول الغربية وذلك بدافع حتقيق املسؤولية اال

( إىل التعريف ابملقومات والدواعي اليت تدعو األمة إىل إعادة إحياء الوقف.  2016) راسة زقزوقديف حني هدفت 
ن اهتمام األمم واجملتمعات واحلكومات القائمة عليها ابلوقف بوجه عام والعلمي على وجه  أأبرز ما خلصت إليه الدراسة: و 

 مهم يف ازدهارها وشهودها احلضاري. اخلصوص عامٌل 
دور الوقف العلمي يف تعزيز الثقافة القيمية لدى طالب  التعرف على هدفت إىل قد ف( 2015) مرداد دراسة  أما

وطالبات جامعة امللك عبد العزيز. وقد مشلت الدراسة على املشاريع التطبيقية اليت قدمها الوقف العلمي سعيًا يف تعزيز  
ومبادرة تيسري الزواج،   الثقافة القيمية للطالب والطالبات جبامعة امللك عبد العزيز، ومتثل يف مبادرة دعم األحباث العلمية،

 مبادرة ثقة، مبادرة "بيئيت"، برامج تعزيز القراءة لألطفال، ومشروع ألنك إنسان.  و ومبادرة راييل، 
( إىل إقامة النموذج احلضاري العريب واإلسالمي حيث كانت املساجد عبارة 2013) دراسة الدراويش هدفتوقد 

وعاجل البحث دور الوقف يف البحث العلمي يف فلسطني يف مخسة   كافة،  عن جامعات علمية يؤمها الطلبة من أقطار األرض
املبحث الثالث:   التعليمية،مباحث هي املبحث األول: يف حقيقة الوقف واملبحث الثان يف دور الوقف يف دعم املؤسسات 

املبحث اخلامس يف طرق التغلب على املشكالت.  مهمته،يف دور الوقف يف إبراز املشكالت اليت تواجه الوقف يف أداء 
بيان حقيقة الوقف وما يتصل به من قضااي هتم املسلمني، وتوضيح أسباب ظهور نظام  ل م( 2012) دراسة سامل وأجرى 

عن الفوائد الناجتة من تطبيق الوقف على تيسري احلياة االجتماعية واالقتصادية   الوقف يف احلضارة اإلسالمية، والكشف
للمسلمني، وحتديد عناصر السرتاتيجية مقرتحة لنشر ثقافة الوقف يف بالد املسلمني وكيفية تفعيلها. وكان من أبرز أهداف  

املسلم، وتطوير منظومة القيم التشغيلية مبؤسسات  االسرتاتيجية اليت اقرتحها الباحث: تدعيم ثقافة الوقف بني أفراد اجملتمع 
الوقف يف بالد املسلمني، وأن يكون الوقف اإلسالمي أحد أهم أركان االقتصاد اإلسالمي، وبلورة أنظمة جديدة لتعامل  
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شر ثقافة  مؤسسات الوقف اإلسالمي مع النظم العامة للدول اإلسالمية، وأن تساهم وسائل اإلعالم يف البالد اإلسالمية يف ن
. الوقف بني أفراد اجملتمع املسلم

عشرة   وتضمنتم( الوقف يف اجملتمع السعودي بني التقليد ومتطلبات العصر، 2012) دراسة الُعمري وتناولت 
اإلعالم ودوره فـي تنمية  و  مبصلحة األفرادوعالقته  ومقاصده، الوقف وإنسانية حضارة اإلسالممباحث مجيعها تدور حول 

 . مشكالت الوقف فـي اجملتمع السعودي بني التقليد ومتطلبات العصر و  األوقاف، وفاعلية 
وكان من أبرز توصيات   احلاضر،جاالت وطرق إحياء الوقف العلمي يف العصر مب هـ( 1432) دراسة حكيم واهتمت 

سرين وتعريفهم أبن الوقف على التعليم  و هذه الدراسة إجياد خطة إعالمية لنشر وإذكاء الوعي بني أفراد اجملتمع ال سيما امل
قربة إىل هللا تعاىل ومن الصدقة اجلارية، ومن التوصيات أيضًا إظهار الدور الرائد الذي أسهم به الوقف يف املاضي يف تطور  

اجملتمع اإلسالمي بعامة ويف جمال التعليم خباصة. وكذلك إجياد جهة ملحقة إبدارة التعليم تقوم على تفعيل دور الوقف  وتقدم 
يف العملية التعليمية وتتوىل استقبال األموال الوقفية وصرفها على ما حتتاج إليه العملية التعليمية. 

 السابقة: والبحوث التعليق على الدراسات 
براهيم  نصري واإل ؛ 2015مرداد ؛ 2016زقزوق ؛ 2019احلراق )الدراسات السابقة بعض ايل مع احل البحث  اتفق 

ويف بناء احلياة االجتماعية فـي اجملتمعات   ،أثر فـي بناء احلضارات واألمم األخرىالتأكيد على أن للوقف  يف ؛( 2018
السنة املباركة من خالل صيغ جديدة للوقف تتناسب مع  وتوعية اجملتمع أبَهيته والتشجيع على إحياء هذه ، اإلسالمية 

سرين وتعريفهم أبن الوقف  و متطلبات العصر، وأيضًا إجياد خطة إعالمية لنشر وإذكاء الوعي بني أفراد اجملتمع ال سيما امل
اجملتمع اإلسالمي بعامة  أن للوقف يف املاضي أثر كبري يف تطور وتقدم و على التعليم قربة إىل هللا تعاىل ومن الصدقة اجلارية، 

ويف جمال التعليم خباصة وإظهار الدور الرائد الذي أسهم به، واندت برتسيخ الوقف العلمي على كافة املستوايت الرمسية وغري  
يف التأكيد على أن اهتمام األمم   ( 2012العمرى ؛ 2012سامل 1432؛ حكيم كما يتفق البحث مع دراسات: )الرمسية،  

ومات القائمة عليها ابلوقف بوجه عام والعلمي على وجه اخلصوص عامٌل مهم يف ازدهارها وشهودها  واجملتمعات واحلك
وعلى   ،وضحت أثر األوقاف اجلامعية العاملية على النهوض ابجلانب القيمي والتعليمي على الطالب والطالبات احلضاري، وأ

لمي والقيمي لطالب وطالبات اجلامعة. أَهية نشر ثقافة األوقاف العلمية مبا حيقق الرقي ابملستوي الع
أن أي منها مل   يف(  2012العمرى ؛ 2012سامل 1432؛ حكيم  )واختلفت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة 

 يضع تصوراً مقرتحاً لتفعيل دور اجلامعات يف نشر الثقافة الوقفية بشكل عام، وبشكل خاص ملنسوبيها وطالهبا. 
االستبانة اليت طبقت على أفراد عينة   ، وبناءطار النظرياحلايل من الدراسات السابقة يف بناء اإل  بحثال استفادوقد 

احلايل, يف ضوء ما سبق كان من الضروري التعرف على واقع إسهام   بحث ئج الوكذلك يف تفسري نتا ، احلايل بحث ال
اجلامعات يف التثقيف الوقفي لطالهبا ويف ضوء النتائج يتم صياغة التصور املقرتح. 

الطريقة واإلجراءات:اثنيا:  
 منهج البحث:  (1
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طبيعة البحث االعتماد على املنهج الوصفي للكشف عن مدى إسهام اجلامعة يف التثقيف الوقفي لطالهبا،   اقتضت
والوقوف على املعوقات اليت قد حتول دون هذا اإلسهام، ومن مث وضع مقرتحات لتفعيل ذلك اإلسهام, وذلك من خالل  

بناء استبانة موجهة لطالب جامعة امللك خالد. 
 ينة: جمتمع البحث والع (2

البحث يف مجيع طالب وطالبات جامعة امللك خالد يف خمتلف املراحل الدراسية. وبعد إاتحة االستبانة   جمتمعمتثل 
( استجابة. ويوضح اجلدول التايل  340مل يصل من استجاابت الطلبة سوى )و إلكرتونياً إىل مجيع طالب وطالبات اجلامعة، 

 خصص, واملرحلة الدراسية. خصائص عينة البحث حسب متغريات اجلنس, والت 
(: خصائص عينة البحث حسب متغريات النوع والتخصص واملستوى الدراسي 1جدول )

املتغري 
الفئة 

املرحلة الدراسية التخصص اجلنس 
دراسات عليا بكالوريوس نظريعلميأنثى  ذكر

158182136204228112العدد 
%32.9 %67.1%60%40%53.5 %46.5النسبة 
الذكور  نسبة ، و %(53.5) انث ( وأن نسبة اإل340( يتضح أن عدد أفراد عينة الدراسة وصل إىل )1) اجلدول من 

وصلت  و %(, 40) من التخصصات العلميةو  ،%(60نسبة عينة الدراسة من التخصصات النظرية )  وبلغت%(, 46,5)
(. % 32.9من طالب الدراسات العليا )تهم %( بينما نسب67.1نسبة أفراد عينة الدراسة من طالب البكالوريوس )

 ( أداة البحث وخصائصها: 3
وتضمنت البياانت األساسية لعينة الدراسة،  )االستبانة( كأداة رئيسة جلمع البياانت من عينة الدراسة,  استخداممت 

،  3، حمايد=2=، غري موافق1=غري موافق متاماوإرشادات تطبيقها، وقد صيغت عباراهتا وفق تدريج ليكرت اخلماسي )
هى: ، موزعة على ثالثة حماور عبارة   ( 42)(، واشتملت على 5، موافق بشدة=4موافق=

 فقرة.  (20)  واقع إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا: أوالً 
فقرة .  (10)   معوقات إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا:  اثنياً 
فقرة.  (12اإلجراءات املقرتحة لتفعيل إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا ): اثلثاً 
 صدق االستبانة:    (3

معامل االرتباط اخلطي لبريسون  وذلك حبساب صدق االتساق الداخلي, حبساب من  االستبانة من صدق  التأكدمت 
 ي تنتمي إليه، واجلدول التايل يوضح ذلك: بني كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للمحور الذ

(: صدق االتساق الداخلي لكل فقرات وحماور االستبانة ابستخدام معامل )ارتباط بريسون(2جدول )

معامل االرتباطتاحملورمعامل االرتباطتاحملورمعامل االرتباطت احملور

ل: 
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**10,698ا
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**10,694املل

20,736** 20,682** 20,724**
30,678** 30,780**30,810**
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40,737**40,865**40,833**
50,717**50,844**50,896**
60,617**60,858**60,894**
70,648**70,819**70,898**
80,678**80,746**80,880**
90,752**90,818**90,893**

100,789**100,838**100,871**
**110,861**0,618احملور ككل**110,771
120,794**120,886**
**0,815احملور ككل**130,631
140,785**
150,850**
160,858**
170,841**
180,826**
190,848**
200,788**

**0,812احملور ككل

(؛ مما يدل  0.01اجلدول السابق أن مجيع قيم االرتباط دالة عند مستوى )يتضح من خالل النتائج املوضحة يف 
. االستبيان  على صدق

 ثبات االستبانة:    (4
، وذلك بعد تطبيق  Alpha- Cronbachكرونباخ -مت التأكد من ثبات االستبانة عن طريق حساب معامل ألفا

 وكانت النتائج كالتايل:  خالد،( طالباً جبامعة امللك 25االستبانة على عينة عشوائية قوامها )
كرو نباخ -(: معامالت ثبات حماور االستبانة احملسوبة مبعادلة الفا3جدول )

كرونباخ   –قيم معامل ألفا  عدد العبارات حماور االستبانة 
200.718احملور االول
100.819احملور الثان 
120.738احملور الثالث 

420.796االستبانة ككل
كانت مرتفعة؛ مما يدل على    كرونباخ  –ألفا  ت يتضح من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول السابق أن مجيع قيم معامال

ثبات االستبانة بدرجة كبرية جداً. 
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 وتفسريها:  الدراسة نتائج  (5
للكشف عن واقع إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا، وحتديد املشكالت اليت تعيق إسهام اجلامعة يف  

املتوسطات  التثقيف الوقفي لطالهبا، مت وصف حتقيق ذلك، والتعرف على اإلجراءات املقرتحة لتفعيل إسهام اجلامعة يف 
 وحماورها وفقاً للجدول اآليت:  احلسابية لدرجات موافقة أفراد العينة على فقرات االستبانة 

(: وصف املتوسطات احلسابية الستجاابت أفراد العينة على االستبانة 4) جدول

 املقياس العدديوصف متوسطات استجاابت العينة 
 4.20أكرب من أو تساوي  مرتفعة جدا 

4.20إىل أقل من   3.40من  مرتفعة 
3.40إىل أقل من   2.60من  متوسطة 
2.60إىل أقل من   1.80من  ضعيفة 

1.80أقل من  ضعيفة جدا 
أوضحت النتائج اخلاصة بسؤال: "ما واقع إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا؟" موافقة مجيع أفراد   -أ

العينة على إسهام اجلامعة يف التثقيف الوقفي هلم بدرجة متوسطة، وذلك حيث بلغ إمجايل متوسط استجاابهتم على هذا  
(. أما تفصياًل، فيوضح اجلدول اآليت املتوسطات احلسابية الستجاابت على فقرات احملور األول من  2.85السؤال )
االستبانة: 

العينة على فقرات احملور األول من االستبانة (: متوسطات استجاابت أفراد 5) جدول

املتوسط  فقرات حمور "واقع إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا" 
احلسايب 

االحنراف 
املعياري 

وصف 
الفقرة 

متوسطة 3,181,302الوقف التعليمي يساهم يف حتسني جودة خمرجات العملية التعليمية 
متوسطة 3,131,355 االقتصادية احلالية تتزايد أَهية اللجوء إىل الوقف التعليمي ابجلامعة لدعم ميزانيتها يف ظل األوضاع 

متوسطة 3,091,171يدعم وقف اجلامعة الطالب الوافدين امللتحقني ابجلامعة من دول أخرى
متوسطة 3,051,261 الوقف اجلامعي يسهم يف تقدمي خدمات ألفراد اجملتمع

متوسطة 2,801,279 الوقف ابجلامعة ساهم يف تقدمي خدمات تعليمية أفضل للطالب
متوسطة 3,021,294 تدعم أوقاف اجلامعة الربامج واملشاريع العلمية والبحثية للموهوبني 

متوسطة 2,971,305 الوقف يدعم مهارات الطالب من خالل الربامج التدريبية اليت يقدمها 
متوسطة 2,921,271 ابجلامعة يساهم يف مساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة الوقف 

متوسطة 2,841,173 توظف أوقاف اجلامعة امكاانهتا لدعم البحث العلمي 
متوسطة 2,821,211 تستقطب أوقاف اجلامعة الكوادر التعليمية والبحثية اليت على قدر من الكفاءة والتميز

متوسطة 2,701,316 ميزانيات ألنشطة الطالبساعد الوقف يف توفري 
متوسطة 2,891,310حصلت على معلومات كافية عن معىن الوقف التعليمي بشكل عام 

متوسطة 2,841,221 قرأت منشوراً عن الوقف التعليمي 
متوسطة 2,751,214 التعليمي  برامج الوقفشاهدت بعض اإلعالانت عن 
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متوسطة 3,021,182 الوقف أتيت يف سياق تقليدي غري مرتبط ابلواقع املعاصرمعظم األفكار اليت تنشر عن 
متوسطة 2,691,345مسعت خطبة مجعة عن الوقف التعليمي 

متوسطة 2,681,202شاهدت بعض الربامج املختصة يف الوقف التعليمي 
ضعيفة 2,591,212 درست بعض املقررات اليت تناقش موضوع الوقف التعليمي 

ضعيفة 2,521,244حضرت بعض األنشطة وامللتقيات يف موضوع الوقف التعليمي 
ضعيفة 2,401,172 شاركت يف بعض فعاليات أوقاف اجلامعة 

متوسطة 2,850,944إمجايل فقرات احملور
وذلك من وجهه  من خالل اجلدول السابق يتضح أن اجلامعة تسهم يف التثقيف الوقفي للطالب بدرجة متوسطة 

: نظر أفراد عينة الدراسة حيث جاءت النتائج املتعلقة ابستجابة أفراد عينة الدراسة لعبارات هذا احملور على النحو التايل 
فجاءت   20و 19و  18( أما العبارات 2,68إىل  3,18بدرجة متوسطة ترتاوح ما بني ) 17إىل  1العبارات من 

حنوها تشري اىل اإلسهام الضعيف, وابلنظر هلذه العبارات جند أهنا تتضمن فقرات   متوسطات استجاابت أفراد عينة الدراسة
( بينما العبارات  11إىل  1تتعلق مبدى وعى الطالب مبا يقدمه الوقف من دعم للطالب داخل اجلامعة, وهى العبارات من )

شارة إىل أن أفراد عينة الدراسة يرون  ( تتعلق بطرق التثقيف الوقفي للطالب من قبل اجلامعة, وىف ذلك إ20اىل  12من )
أن الوقف جبامعة امللك خالد يشارك بدرجة متوسطة يف دعم الطالب والعملية التعليمية من خالل اسهامه يف حتسني  
خمرجات التعلم ودعم املوهوبني والطالب الوافدين وتنمية مهارات الطالب من خالل دعم التدريب, أما العبارات املتعلقة  

(  14( درجاهتا متوسطة حيث جاءت العبارة )17إىل  12تثقيف الوقفي فجاءت على النحو التايل: العبارات من )بطرق ال
( ولعل ذلك  3.03ونصها معظم األفكار اليت تنشر عن الوقف أتيت يف سياق تقليدي غري مرتبط ابلواقع املعاصر, مبتوسط )

( جاءت بدرجة ضعيفة  20و 19و 18وخريي, أما العبارات )يرجع إىل أن الوقف مرتبط لدى اجلميع بكونه عمل ديين 
(، حضرت بعض األنشطة وامللتقيات  2.59على النحو التايل: درست بعض املقررات اليت تناقش موضوع الوقف التعليمي )

 (. 2,40( وشاركت يف بعض فعاليات أوقاف اجلامعة )2,52يف موضوع الوقف التعليمي )
وأن من ضمن  هـ  1438حيث مت أتسيسه عام اثة الوقف جبامعة امللك خالد ولعل تفسري ذلك يُعزى إىل حد

أهدافه االسرتاتيجية نشر ثقافة الوقف, وقد أعد لذلك برامج جاري العمل على تنفيذها. 

م(  2012) سامل وهذه النتائج تؤكد على ضرورة االهتمام بربامج التثقيف الوقفي ابجلامعات وبذلك تتفق مع دراسة 
واليت أكدت على ضرورة دعم ثقافة الوقف بني أفراد اجملتمع املسلم، وتطوير منظومة القيم التشغيلية مبؤسسات الوقف يف  
بالد املسلمني, وأن تساهم وسائل اإلعالم يف البالد اإلسالمية يف نشر ثقافة الوقف بني أفراد اجملتمع املسلم، واستفادة  

 االستثمارية احلديثة يف جمال اإلدارة الوقفية. الوقف اإلسالمي من الصيغ 
كما أوضحت النتائج اخلاصة بسؤال: "ما معوقات إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا؟" موافقة   -ب

مجيع أفراد العينة على تلك املعوقات بدرجة كبرية، وذلك حيث بلغ إمجايل متوسط استجاابهتم على هذا السؤال  
ا تفصياًل، فيوضح اجلدول اآليت متوسطات االستجاابت على فقرات احملور الثان من االستبانة: (. أم3.68)
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(: متوسطات استجاابت أفراد العينة على فقرات احملور الثاين من االستبانة 6جدول)

املتوسط  الوقفي لطالهبا"  يف التثقيففقرات حمور "معوقات إسهام جامعة امللك خالد 
احلسايب 

االحنراف 
املعيارى 

وصف 
الفقرة 

مرتفعة 3,901,881الدعاية لربامج التثقيف الوقفي ابجلامعة حمدودة
مرتفعة 3,781,133ضعف الربامج املساَهة يف نشر ثقافة الوقف ابجلامعة 

مرتفعة 3,771,155 قلة املوارد البشرية "اخلرباء" يف جمال الوقف التعليمي 
مرتفعة 3,761,111 االهتمام ابلوقف التعليمي يف اجلامعات جيعل من عملية التثقيف حمدودةحداثة 

مرتفعة 3,721,104عدم الوضوح يف استقالل الوقف التعليمي عن اجلامعة 
مرتفعة 3,681,132الرؤية املستقبلية لألوقاف التعليمية غري واضحة 

مرتفعة 3,661,154الوقف ابجلامعة حدودية األنشطة املتعلقة بنشر ثقافة 
مرتفعة 3,611,206إعطاء األنشطة األخرى أَهية أكرب من الوقف التعليمي 

مرتفعة 3,531,161الوقف التعليمي ال يلقى اهتماما عند املسؤولني على اجلامعة 
متوسطة 3,391,277 ضعف الدعم احلكومي املايل ألوقاف اجلامعات

مرتفعة 3,680,911احملورإمجايل فقرات 
ويتضح من هذا اجلدول وجود معوقات عدة حتول دون نشر جامعة امللك خالد لثقافة الوقف ممثلة يف: حمدودية  
برامج الدعاية للتثقيف الوقفي وضعف الربامج املساَهة يف التثقيف الوقفي  وحمدودية األنشطة املعدة لذلك وحداثة موضوع  

ابجلامعات وعدم االهتمام الكايف به من قبل املسؤولني وكذلك ضعف الدعم احلكومي املايل ألوقاف اجلامعة, ولعل  الوقف 
هذه النتيجة تفسر أيضا حبداثة الوقف ابجلامعة وتؤيد نتائج احملور األول من حماور االستبانة واملتعلقة بواقع إسهام جامعة  

ليت جاءت بدرجة متوسطة وأشارت إىل حمدودية دور اجلامعة يف هذا السياق, مما يعد  امللك خالد ابلتثقيف الوقفي لطالهبا وا 
( واليت أوضحت أن اهتمام األمم  2016مربراً للتأكيد على أَهية التثقيف الوقفي ويدعم ذلك ما أشارت إليه دراسة زقزوق )
 يف ازدهارها وشهودها احلضاري.  واجملتمعات واحلكومات ابلوقف بوجه عام والعلمي على وجه اخلصوص عامٌل مهم 

أما النتائج اخلاصة بسؤال: "ما اإلجراءات املقرتحة لتفعيل إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا؟"؛   -ت
(، ويوضح اجلدول اآليت ذلك: 3.88فقد أوضحت استجاابت العينة موافقتهم على هذه املقرتحات بدرجة كبرية )

اابت أفراد العينة على فقرات احملور األول من االستبانة (: متوسطات استج7جدول)

املتوسط  فقرات حمور "اإلجراءات املقرتحة لتفعيل إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا" 
احلسايب 

االحنراف 
املعيارى 

وصف 
الفقرة 

مرتفعة 3,961,226عقد لقاءات علمية عن الوقف ومساَهته يف تنمية الوطن
مرتفعة 3,951,201عقد شراكات توعوية دائمة بني إدارة أوقاف اجلامعة والكليات

مرتفعة 3,941.201ختصيص العديد من احلمالت اإلعالمية لنشر ثقافة الوقف 
مرتفعة 3,941,242ختصيص بعض األنشطة الطالبية لنشر ثقافة الوقف التعليمي 

مرتفعة 3,911,154اجلامعة للتواصل املستمر إنشاء رابطة طالب أوقاف 
مرتفعة 3,911,219مشاركة وقف اجلامعة بركن خاص تعريفي يف مجيع مناسبات اجلامعة 

مرتفعة 3,881,166عمل محالت للمتطوعني هتدف لنشر ثقافة الوقف
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مرتفعة 3,871,212 ابجلامعة نشر ثقافة الوقف يف قنوات التواصل "مواقع التواصل االجتماعي" اخلاصة 
مرتفعة 3,841,153عمل مسابقات ثقافية هتدف لنشر ثقافة الوقف كل عام

مرتفعة 3,841,245نشر برامج متعددة يف قناة اجلامعة اإلعالمية 
مرتفعة 3,791,145ختصيص منح دراسية من الوقف للطالب السعوديني، غري السعوديني 

مرتفعة 3,691,259خاصة بثقافة الوقف التعليمي وضع مادة دراسية 
مرتفعة 3,881,016إمجايل فقرات احملور 

( أن أفراد عينة الدراسة من طالب جامعة امللك خالد يرون أن هناك حاجة كبرية إىل: عقد  7) ويتضح من اجلدول 
دائمة بني إدارة أوقاف اجلامعة والكليات،  لقاءات علمية عن الوقف ومساَهته يف تنمية الوطن، وعقد شراكات توعوية 

وضع مادة دراسية خاصة بثقافة الوقف التعليمي، ولعل   وختصيص العديد من احلمالت اإلعالمية لنشر ثقافة الوقف، وأيضاً 
تفسري ذلك يُعزى إىل حمدودية دور الوقف يف نشر ثقافة الوقف داخل اجلامعة ولدى طالبه, وأن املعرفة ابلوقف ومهامه 

داخل اجلامعة حمدودة ورمبا يرجع ذلك إىل كون الوقف يرتبط ابألعمال اخلريية والدينية وأن مسالة تفعيل دوره يف اجلامعات  
يعد أمراً جديداً. 

( واليت أكدت على أَهية الوقف يف دعم  2017) دراسة النويران والبقوم كما أن نتائج هذا احملور تتفق مع نتائج 
عليمية والبحثية داخل اجلامعات. العديد من اخلدمات الت

 : تصور مقرتح لتفعيل إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا اثلثا: 
يسهم الوقف بدور كبري يف احلياة العلمية والتعليمية, ويعد أحد مصادر التمويل للنظم التعليمية منذ عصور طويلة  

يف ظل التحول الذى  و إجيابية يف حتقيق هنضة العامل اإلسالمي وقيام حضارة إسالمية امتدت لقرون,  اً مضت, وكان له آاثر 
كان البد لصناع القرار من البحث عن طرق تدعم متويل    ؛حدث يف السنوات األخرية وضعف املخصصات املالية للجامعات

اجلامعات, وقد دعم ذلك نظام اجلامعات اجلديد   ولعل من بني ما مت التوصل إليه هو تفعيل دور الوقف يف ، اجلامعات 
وبدأت ابلفعل اجلامعات يف إنشاء الوقف التعليمي, ولكن األمر حيتاج إىل التأسيس لنظام الوقف بشكل صحيح من خالل  

امعة يف  نشر ثقافة الوقف داخل اجلامعة أو القيام ابلتثقيف الوقفي, وملا كانت الدراسة احلالية قد أكدت على أن إسهام اجل
هذا اجملال متوسطة فإن الباحثان رأاي ضرورة وضع تصور مقرتح لتفعيل إسهامات اجلامعة يف التثقيف الوقفي لطالهبا. 

منطلقات وركائز التصور املقرتح: 
 ينطلق التصور املقرتح لتفعيل إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا من املنطلقات الرئيسية التالية: 

القيم اإلسالمية يف اجملتمع السعودي واملؤكدة على أَهية الوقف يف بناء احلضارة اإلسالمية وحتقيق مقاصد الشريعة املتمثلة  -أ
وهي اخلمسة اليت البد منها ألجل القيام مبصاحل الدنيا واآلخرة، حبيث يرتتب على تركها إما هالك   ؛يف املقاصد الضرورية 

واملال، واملقاصد احلاجية، وهي الرخص اليت   ، والعقل ، والعرض ،والنفس  ، ظ الدينكبري أو شر مستطري، وهي: حف 
واملشقة عن الناس مما ال يصل إىل درجة   ،رفعًا للحرج ، أو على خالف األصل يف األحوال االستثنائية ،ُشرعت لعذر

، والقيم ،واألخذ مبا يليق من حماسن النوافل  ، والتكافل ،الضرورة. واملقاصد التحسينية، وهي اليت هلا عالقة مبوضوع القيم 
إىل جمال   ،واملعامالت  ، واآلداب ، وجتنب األحوال املدنسات، يف شىت اجملاالت من العبادات ،والعادات  ،واألخالق 
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والعقوابت, وهي اليت يندرج حتتها الوقف على األكثر، وقد يندرج يف الضرورات كحفظ النفس فيما لو أمل   ،جلناايت ا
ابلبلد وابء ال قدر هللا فإنه يقدم ما قدمه هللا ورسوله يف الصرف من غلة الوقف لتحقيق املقصد الضروري "حفظ  

(. 2014النفس" على غريه )الزاين، 
 الداعمة لتطوير اجملتمع وحتقيق ازدهاره وحتسني خمرجات العملية التعليمية.  2030رؤية اململكة -ب
نظام اجلامعات اجلديد املتطلع إىل دفع اجلامعات إىل إجياد مصادر متويل جديدة والتقليل من اعتمادها على ميزانية  -ج

 رية لتنمية موارها املالية. والسماح للجامعات بتأسيس شركات استثما  ،وذلك من خالل برامج األوقاف ، الدولة
( اليت تركز على ضرورة حتسني فعالية األداء من خالل وضع اجراءات  1446 -1436اخلطة العشرية لوزارة التعليم )  -د

تعمل على رفع كفاءة األداء وحتسني مستوايت الشفافية واإلفصاح. 
التثقيف الوقفي لطالهبا بدرجة متوسطة، ووجود  نتائج الدراسة امليدانية اليت أوضحت إسهام جامعة امللك خالد يف -هـ

معوقات حتول دون هذا التثقيف بدرجة كبرية، وموافقة أفراد العينة على مقرتحات التغلب على تلك املعوقات، ومن مث  
تفعيل إسهام جامعة امللك خالد يف التثقيف الوقفي لطالهبا بدرجة كبرية. 

أهداف التصور املقرتح: 
ق أهداف الوقف واليت أُسس من أجلها خلدمة العملية التعليمية واجملتمع. اإلسهام يف حتقي-أ

إعداد برامج تثقيفية لنشر ثقافة الوقف لطالب اجلامعة. -ب
توفري الدعم الالزم لربامج نشر ثقافة الوقف. -ج
اشراك الطالب يف برامج التثقيف الوقفي داخل اجلامعة وخارجها. -د

 املقرتح: مربرات التصور  
نتائج الدراسة احلالية واليت تؤكد على أن إسهام اجلامعة يف التثقيف الوقفي لطالهبا متوسط وأن األنشطة املوجهة هلذا  -أ

 الغرض ضعيفة. 
احلاجة إىل تفعيل دور الوقف التعليمي يف الوفاء ابحتياجات اجلامعة وطالهبا وبراجمها األكادميية. -ب
 ام اجلامعات اجلديدة واملتمثل يف فتح روافد جديدة لتمويل التعليم. احلاجة إىل تفعيل توجه نظ-ج
إشراك الطالب يف برامج التثقيف الوقفي ضرورة لدعم االنتماء بني الشباب وفتح اجملال للمشاركة. -د
التثقيف الوقفي أداة للوصول إىل غاية تسعى إليها اجلامعة وهي زايدة مصادر التمويل.   -هـ
 ي ركيزة أساسية لتحقيق أهداف الوقف التعليمي ابجلامعة. التثقيف الوقف-و
 . 2030إسهام التصور املقرتح يف حتقيق طموحات رؤية -ز

 مكوانت التصور املقرتح: 
 واألنظمة املساعدة يف حتقيق التصور املقرتح.   ،واملادية  ، مجيع املوارد البشرية   مدخالت:-أ

فرق عمل مدربة ومؤهلة هلذا الغرض. تنفيذ برامج التثقيف الوقفي من خالل  عمليات: -ب
 رفع مستوى الوعي بني طالب اجلامعة أبَهية التثقيف الوقفي.  خمرجات:-ج
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رفع مستوى انتماء الطالب وزايدة الدخل للوقف التعليمي وتقدمي   وهي الوصول إىل حتقيق غاايت التثقيف الوقفي -د
خدمات تعليمية متميزة لكافة منسويب اجلامعة وحتقيق التميز يف األداء الوظيفي. 

 متطلبات تطبيق التصور املقرتح:  
بيقه وتتمثل يف: حيتاج التصور املقرتح إىل متطلبات واجراءات إدارية وتنظيمية وعملية ال بد من توافرها ليسهل تط

 دعم القيادة لنشر ثقافة الوقف داخل اجلامعة بصور متنوعة وحديثة. -أ
 إنشاء جهة خمتصة ابلتثقيف الوقفي داخل هيكلية الوقف التعليمي ابجلامعة. -ب
إعداد فريق عمل مدرب على آليات نشر ثقافة الوقف وحتقيق التثقيف الوقفي. -ج
 والتنظيمية لفريق العمل.  توفري اإلمكاانت املادية والبشرية -د
 توظيف التقنية يف حتقيق غاايت الفريق. -هـ
 التعرف على جتارب اجلامعات الكربى يف نشر ثقافة الوقف.  -و

 آليات تنفيذ التصور املقرتح: 
 استثمار وجود الوقف التعليمي ابجلامعة كمحرك ومسؤول عن التثقيف الوقفي للطالب. -
 لتعليمي تعين ابلتثقيف الوقفي. إنشاء جلنة أو وحدة داخل الوقف ا-
 تشكيل فرق عمل وتدريبها وأتهيلها الكتساب خربات يف جمال التثقيف الوقفي. -
 وضع خطة عمل لتصميم وتنفيذ برامج وأنشطة للتثقيف الوقفي. -
 توفري االمكاانت الالزمة لتنفيذ الربامج واألنشطة املتعلقة ابلتثقيف الوقفي. -
 عقد شراكات توعوية دائمة بني إدارة أوقاف اجلامعة والكليات.  -
 نشطة الطالبية لنشر ثقافة الوقف. ختصيص العديد من احلمالت اإلعالمية واأل-
 إنشاء رابطة طالب أوقاف اجلامعة للتواصل املستمر. -
 مشاركة وقف اجلامعة بركن خاص تعريفي يف مجيع مناسبات اجلامعة. -
 للمتطوعني هتدف لنشر ثقافة الوقف. عمل محالت -
 نشر ثقافة الوقف يف قنوات التواصل "مواقع التواصل االجتماعي" اخلاصة ابجلامعة. -
 نشر برامج متعددة عن الوقف وخدمات وأهدافه ومقاصده يف قناة اجلامعة اإلعالمية. -
 غري السعوديني. و ختصيص منح دراسية من الوقف للطالب السعوديني،  -
 اسية خاصة بثقافة الوقف التعليمي. وضع مادة در -
تبادل اخلربات يف جمال التثقيف الوقفي مع اجلهات واجلامعات اليت هلا السبق يف هذا اجملال.  -
 قياس مدى رضا املستفيدين من أنشطة التثقيف الوقفي.  -
 تقييم العائد من برامج التثقيف الوقفي على حتقيق أهداف الوقف ابجلامعة. -
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قد تواجه التصور املقرتح واحللول املقرتحة: املعوقات اليت 
آلية التغلب عليها املعوقات 

برامج تدريبية للقيادات العاملة ابلوقف إىل أَهية التثقيف الوقفي  توجيهعدم قناعة القيادات أبمهية التثقيف الوقفي
ابعتباره ركيزة أساسية يف جناح برامج الوقف ابجلامعة 

الوقفي  مسؤولية التثقيفيتوىل  يإقامة برامج تدريبية مكثفة لفرق العمل الذاملعنية بنشر ثقافة الوقفضعف فرق العمل 
واالستعانة هبم يف تدريب الطالب ومنسويب اجلامعة 

مكاانت املادية والبشرية الالزمة لتنفيذ برامج التثقيف الوقفي توفري اإلمكاانت املخصصة للتثقيف الوقفي ضعف اإل
تصميم برامج متميزة للتثقيف الوقفي لضمان حتقيق اهلدف عدم توافر برامج متميزة للتثقيف الوقفي

هتيئة كافة السبل الستقطاب الطالب للمشاركة يف برامج التثقيف الوقفي  التثقيف الوقفي  برامجاخنفاض مستوى مشاركة الطالب يف 
مقرتحات إلجناح التصور املقرتح: 

وتبين القيادة لعملية التثقيف الوقفي. قناعة -أ
وضع خطة زمنية سنوية حمددة للتثقيف الوقفي. -ب
ختصص مراكز أو وحدة للتثقيف الوقفي. -ج
هتيئة املناخ الالزم لنشر ثقافة التثقيف الوقفي. -د

ابآليت:  الباحثان يوصي  التوصيات واملقرتحات:
 أوقاف جامعة امللك خالد لألخذ به.  وهيتقدمي التصور املقرتح للجهة املعنية   -أ

ظهار أَهية الوقف يف جتويد احلياة  إ إنشاء مركز إعالمي أبوقاف اجلامعة لنشر ثقافة الوقف داخل اجلامعة وخارجها و  -ب
 اجلامعية واخلدمات الطالبية املقدمة هبا. 

اجلامعة وفروعها لتشجيع اجملتمع على املشاركة يف دعم الوقف ومشاريعه.  إقامة أنشطة تثقيفية ابلوقف على مستوى-ج
تشجيع الدراسات العلمية اليت تتناول جانب الوقف على التعليم من خالل دوره املعريف، وأثره االجتماعي، وفوائده  -د

 املستقبلية على اجملتمع. 
ابجلامعات السعودية يف االرتقاء جبودة التعليم وحتسني خمرجاته. إجراء املزيد من الدراسات حول أثر وجود الوقف -هـ

 :املراجع
دار صادر.  :، بريوت9اجلزء  ،لسان العرب(. 2008ابن منظور، )

 https://www.islamweb.net/ar/article/221959, مسرتجع من: حديث الوقف(. 2018) سالم ويبإ
, 2حتقيق: حمب الدين اخلطيب، ط اجلامع صحيح البخاري )مع فتح الباري البن حجر(،ه(. 1410البخاري، حممد بن إمساعيل )

 دار الراين للرتاث. :القاهرة
أهبا.  .هـ1440-1439 التقرير السنوي األول لألمانة العامة ألوقاف اجلامعة للعام (.1440أوقاف اجلامعة )د، جامعة امللك خال
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مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاد ملتقى  .أثر الوقف يف التنمية املستدامة (.2012اجلريوي, عبد الرمحن بن عبد العزيز )
.201 -168ديسمرب,  4و3 ،جامعة قاملة / اجلزائر اإلسالمي,

 .موقف. كو  ،الوقف على التعليم يف الغرباحلجي، إبراهيم بن حممد )د.ت(. 
  :مسرتجع من  111 -89  (,77) جملة الفقه والقانون,, الوقف العلمي, أهدافه وجماالته وسبل تفعيله(. 2019احلراق, حممد )

numero77.pdf-monsite.com/medias/files/majalah-http://majalah1.e 
مسرتجع من:  املنهل, .حياء الوقف العلمي يف العصر احلاضرأجماالت وطرق و حكيم, حممد طاهر )د.ت(. 

https://platform.almanhal.com/Files/2/67134 
ماذا يريد اجملتمع من الرتبويني؟ وماذا ندوة:  .الوقف كوسيلة لدعم التعليم: رؤية مستقبليةه(. 1423اخلويطر, خالد بن سليمان )

: مسرتجع من هـ20/11/1423ـ  18؟ تنظيم وزارة املعارف ـ الرايض الرتبويون من اجملتمعيريد 
http://www.alwahamag.com/?act=artc&id=1190 

االندلسي منوذجا(, املؤمتر   املسلمة )اجملتمع دور الوقف التكافلي يف تنمية اجملتمعات(. 2017خريي, خدجية خريي عبد الكرمي )
حتت شعار الوقف... صدقة جارية ... ومناء ... ال  ،الوقف اإلسالمي: التحدايت واستشراف املستقبل ،العلمي اخلامس

سالمية, اخلرطوم, ن الكرمي والعلوم اإلآ(, جامعة القر 2017يوليو  12-11هـ )1438شوال  18-17, يتوقف
 السودان.

أولوايت البحث العلمي يف الثان:  املؤمتر العلمي فلسطني،دور الوقف يف البحث العلمي يف (. 2013) يالدارويش, حسني أمحد عل
 شؤون البحث العلمي, غزة , فلسطني. –اجلامعة االسالمية بغزة  ،العلميفلسطني حنو دليل وطين للبحث 
يف الدراسات  اجمللة األردنية االجتماعي،(. الوقف وأثره يف حتقيق األمن 2019نت )داود, هايل عبد احلفيظ, وسيلغروفا, برل

 .36-9(, 1)15, اإلسالمية
أَهية الوقف العلمي ودوره يف تعزيز التزام منظمات األعمال مبسؤولياهتا االجتماعية الكراسي العلمية (. 2017روضة, جديدي )

.48-31, (, جامعة الشهيد محه خلضر الوادي, اجلزائر12, )جملة رؤي اقتصادية الوقفية أمنوذجا,
 /https://vision2030.gov.sa: (. اسرتجعت من2016اململكة العربية السعودية. ) 2030رؤية 

، حتقيق وختريج: عبدامللك بن 353/ص4اجلزء  ،شرح الزركشي على منت اخلرقيه(. 1430الزركشي، حممد بن عبدهللا املصري )
 .األسديعبدهللا الدهيش , مكة املكرمة, مكتبة 

, 2, ملحق43, جملة دراسات علوم الشريعة والقانون (. الوقف وعالقته ابملستوى احلضاري لالمة,2016زقزوق, نداء حممد )
803-816.
 . /https://www.alukah.net/sharia/ 0/73362  ، مسرتجع من األلوكةموقع (. الوقف ومقاصده، 1435زاين، الطاهر )

اسرتجع من : (،ملف فيديو) . أساليب بناء التصور املقرتح يف الرسائل العلمية(2013زين الدين، حممد جماهد )
https://www.youtube.com/watch?v=j5WtMe3aN2o 

جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم  اسرتاتيجية مقرتحة لنشر ثقافة الوقف يف بلدان العامل اإلسالمي،(. 2012سامل، أمحد عبدالعظيم )
.153-113,اهرة, مصر,الق1اجلزء (,31) ,(ASEPالنفس )

دار املعرفة. :بريوت األم,ه(. 1410الشافعي، حممد بن إدريس )
 https://waqef.com.sa/livenews_show.php مسرتجع: ,مليار رايل( 54و )حن صحيفة االقتصادية .اهليئة العامة لألوقاف

?show=64 
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, (3, )جملة البحوث االقتصادية واملالية اجلزائر, -مناذج عاملية الستثمار الوقف–إحياء نظام الوقف يف اجلزائر (. 2015عزة, هشام )
113-143. 

 الدور التثقيفي لبعض املنظمات األهلية ببعض قرى حمافظة جنوب سيناء،(. 2019ميد، ماهر إبراهيم، حممد أمحد )عطية، وعبداحل
 .497-487، (10)، جملة االقتصاد الزراعي والعلوم الزراعية

منظور اجتماعي ثقافة الوقف يف اجملتمع السعودي بني التقليد ومتطلبات العصر "رؤية من (. 2012العمرى, سلمان بن حممد )
 http://www.al-, مسرتجع من :تقدمي معاىل الشيخ صاحل بن عبد العزيز حممد ال الشيخ .شرعي

jazirah.com/2012/20120208/fe25.htm 
املركز الدويل  .السعودي .. رصد اترخيي وأطروحات عصرية لتنمية اخلريثقافة الوقف يف اجملتمع  (.2013)بن حممد  العمرى, سلمان

  ه, مسرتجع من : 1434صفر  25 - 2013يناير  7 لألحباث والدراسات )مداد(.
 .مجادى األوىل 29-28  تقرير ملتقى األوقاف الرابع .اقتصادايت الوقف .(1439) جلنة األوقاف بغرفة الرايض

أحباث  عبدالعزيز،دور الوقف العلمي يف تعزيز الثقافة القيمية لدى طالب وطالبات جامعة امللك (. 2015فؤاد بن صدقة ) مرداد,
, األردن, جامعة العلوم التطبيقية ومجعية احلديث الشريف وإحياء الرتاث, اجمللد األول.املنهج النبوي يف تعزيز القيممؤمتر: 

 دار إحياء الرتاث. :حتقيق: حممد فؤاد عبدالباقي، بريوت ،املسند الصحيح )صحيح مسلم((, ه1412مسلم، مسلم النيسابوري )
امللتقى  ،األوقاف يف العصر احلديث، كيف نوجهها لدعم اجلامعات وتنمية مواردها )دراسة فقهية(املشيقح، خالد بن علي )د.ت(. 

.  http://www.feqhweb.com/vb/t12467.htmlفرع الشبكة الفقهية, اسرتجع من :أحد أالفقهي 
 القاهرة: مكتبة معهد الدراسات الشرقية. .املنجد يف اللغة(. 1998معلوف, لويس )

 .اجلامعات األردنية احلكومية تصور مقرتح لتفعيل الوقف التعليمي يف متويل(. 2018نصري، واإلبراهيم، جنوه أنور، وعدانن بدري )
.315 -302, (4) 45، جملة العلوم الرتبوية

 authority-https://www.awqaf.gov.sa/about :مسرتجع من .تعريف ابهليئة .(2020) اهليئة العامة لألوقاف
:اسرتجعت من األلوكة الثقافية,  الوقف وأثره يف حتقيق التنمية االجتماعية, (.13, يونيه  2012الودغريي, صفية )

https://www.alukah.net/culture/0/41786 
هـ(.27/8/1438,) 38449593رقم الصك  هـ(.1438) وزارة العدل
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