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  جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد التاسع عشر ،العدد الثاين

 

 نموذجاً"مليات التجميل للنساء السعوديات أدوافع االهتمام االجتماعي بالجسد "ع
The Motives of Social interest in the body Cosmetic operations for Saudi women's as a model 

 
 بنت منصور احمد المنصور م*د.ري

 ملخص

مليات التجميل تناولت هذه الدراسة االستطالعية دوافع االهتمام االجتماعي باجلسد: ع
حتقيق األهداف التالية: معرفة الدوافع الذاتية واالجتماعية  منوذجا  أللنساء السعوديات 

والثقافية لالهتمام باجلسد من خالل عمليات التجميل، وما إذا كان اجلسد هوية للتعبري 
عن الذات وحتسني العالقات االجتماعية، ومعرفة تأثري اإلعالم واالنفتاح الثقايف على 

املغرية من قبل عيادات التجميل على تكوين هذه تنمية االهتمام باجلسد، وتأثري العروض 
الدوافع. طبقت الدراسة يف مراكز جتميل طبية خاصة، واستخدمت الدراسة منهج املسح 

 Method of social survey by sampleاالجتماعي عن طريق العينة 
فردة من النساء السعوديات م 611 الستبيان  على عينة عشوائية بعددوطبقت بأداة ا

من إطار ة يف تفسري هذه الظاهرة انطلقت جرين عمليات جتميلية، ادوات الدراسأاليت ال
العنف   Pierre Bourdieuنظري اعتمد على نظرية العامل احلديث بيري بورديو

ونظرية التمثيل املسرحي للعامل ارفنج جوفمان -واحلقل االجتماعي -اهلابتوس -الرمزي
Erving Goffman - تارد ونظرية التقليد والتعلم للعامل جابريلJibril Tard ،

للبيانات اليت مت مجعها. توصلت  spssومت استخدام أسلوب التحليل اإلحصائي الكمي 
الدراسة لعدد من النتائج أمهها: أن اجلسد هو أحدى األدوات التعبريية األساسية عن 

اهرة االهتمام االجتماعي باجلسد يف هوية الذات وحتسني العالقات، مما أكد على بروز ظ
اجملتمع السعودي ،كما أثبتت النتائج تأثري متغري العمر واحلالة االجتماعية واملستوى 
التعليمي والدخل الشهري، مما كشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل 

ائج قوة املتزوجات واملخطوبات واجلامعيات، ومن دخلهن الشهري مرتفع ، كما أثبتت النت
وهيمنة الثقافة االجتماعية يف صياغة السلوك الذايت واجلسدي ألفراد اجملتمع، وتأثري احمليط 
االجتماعي واملكونات الثقافية للمجتمع على هذا االجتاه. كما كشفت النتائج أن 
التقنيات اإللكرتونية ووسائل التواصل االجتماعي هي ضمن أدوات املعرفة والوعي اليت 

مات حول اجلسد مشكلة عنفا  رمزيا  إلغراء النساء بالتجميل، كما أوضحت تبث معلو 
النتائج هيمنة وانتشار املؤسسات التجميلية كقوة ناعمة، من خالل العروض والتخفيضات 
اليت تقدمها. وقد أشارت الدراسة إىل تغري واضح يف مكونات اجملتمع السعودي اجتماعيا  

 وثقافيا .

 .د، التجميل، املرأة السعودية، مراكز التجميلكلمات مفتاحية: اجلس

_________________ 
، قسم الدراسات االجتماعيةكلية اآلداب، ،عمادة الدراسات العليا*جامعة امللك سعود ،
 .اململكة العربية السعودية

 *DR. Reem Mansour Ahmed Al-Mansour 

Abstract 

This study The Motives of Social interest in the body 

Cosmetic operations for Saudi women's as a model" for the 

following objectives: Knowledge of the self, social and cultural 

motives of interest in the community awareness of the body, through 

the process of cosmetic surgery. and whether the body has become an 

identity for self-expression, improving social relations, knowing the 

impact of media and cultural openness in developing this interest, as 

well as the effect of attractive offers by cosmetic clinics in shaping 

these motives The study was applied in private medical beauty 

centers. The study used the social survey method by sample. The 

questionnaire was applied to a random sample of 611 Saudi women 

who underwent cosmetic surgery, Study tools in the interpretation of 

this phenomenon started From a theoretical framework based on the 

theory of the modern world Pierre Bourdieu Symbolic violence - the 

haptus - and the social field - and the theory of theatrical 

representation of the world Irving Goffman, and The Theory of 

Tradition and Learning Gabriel Tard. The statistical analysis method 

(SPSS) was used for the data collected. The study reached a number 

of results, which was the most important: of which is that the body is 

one of the basic expressive tools for self-identity and improvement of 

relations, which confirmed the emergence of the phenomenon of 

social interest in the body in Saudi society, The results also showed 

the effect of the variable age, social status, educational level and 

monthly income, which revealed the existence of statistically 

significant differences in favor of married women, college graduates 

and their monthly income. The results also showed the strength and 

dominance of social culture in shaping the self and physical behavior 

of members of society, the impact of the social environment and 

cultural components of society on this trend. The results also revealed 

that electronic techniques and social media are among the tools of 

knowledge and awareness that broadcast information about the body 

is a symbol of symbolic violence to entice women to beautify, and the 

results showed the dominance and spread of beauty institutions as a 

soft force, through offers and discounts. The study indicated a clear 

change in the social and cultural components of Saudi society. 

Key words: Body, Beauty, Saudi women, Beauty centers. 
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 مقدمة

ن الجسد لم يكن من المواضيع الهامة في علم أتُعد الدراسة االجتماعية العلمية للجسد فرعًا حديثًا من فروع علم االجتماع، إذ 
االجتماع الطبي بشكل كبير في الماضي. أو كما قال جون ميشيل برتلو: إنه لم يتجاوز كونه "مادة سوسيولوجية ذات خسوفات". 

، وكانت البدايات األولى لًلهتمام بالجسد مع بدايات العلوم  ي بالجسد قليًًل جدًا وقد يكاد ال يلحظفقد كان االهتمام االجتماع
"قرن االهتمام بجسد العمال، وما يعيشونه في ظل ظروف : شر الذي كان كما قال ميشيل برتلواالجتماعية في القرن التاسع ع

 .(1)ستنزاف جسدي وفقد أعضاء وتشوهات"العمل القاسية، من ا

مع طول عمر السكان  وثيقاً  إن "التأكيد الجديد على ثقافة االهتمام بالجسد وحمايته وبزوغ فكرة الجسد الجميل ربما يرتبط ارتباطاً  
في المجتمعات الغربية الصناعية، والذي أنتج فكرة تحديد عمر الشباب إلى ما ال نهاية" ويمكن تحقيق تلك التمثًلت للجسد الشاب 
 أنعن طريق التغذية السليمة، وأداء التمارين الرياضية واللجوء للجراحات التجميلية، وترتبط هذه الفكرة بافتراض أن األجساد يمكن 

  (2)تبنى ويعاد بناؤها بهذه الطريقة

إن المقاربة التي يمكن أن تطرح في هذه الدراسة في سياق علم االجتماع في إطار دراسته لظاهرة عمليات التجميل يمكن أن تعود 
أجسادهم، وليسوا إلى كلٍّ من ميشيل فوكو وبرايان تيرنر اللذين يريان وجوب دراسة البشر وتحليلهم بوصفهم أشخاًصا متجسدين في 

مجرد قيم واتجاهات ثقافية، وبالتالي فالجسد قيمة اجتماعية تتموضع بالقوى االجتماعية، فمن الممكن أن يصبح محددًا أساسًا 
مشاركات بعض من العلماء « فوكو»لقد شكل ميراث لبعض الدوافع لظواهر اجتماعية مثل االتجاه لعمليات التجميل. 

مثًًل بيير بورديو، وأنتوني جدنز، وارفنج جوفمان، لقد كان حضورهم الفكري محسوسًا من خًلل العلوم االجتماعيين، وكان منهم 
 .(3)االجتماعية، والتي كان من أبرزها علم االجتماع الطبي وعلم اجتماع الجسد

 مشكلة الدراسة

يشهد هذا العصر تحوالت على المستوى الجسدي كتنامي الشذوذ وتطور التكنولوجيا الحيوية وعمليات التجميل، وغيرها من  
بشكل  السلوكيات الجسدية، مما يمثل ظواهر جسدية ذات دالالت سوسيولوجية"، فيظهر الجسد قبل وبعد عملية التجميل مثًلً 

وا إلجراء عمليات التجميل يتداخلون "بشكل مباشر في نسيج عًلقات" اجتماعية واسعة متغير، فبعد التجميل نجد أن الذين اتجه
كالصداقات، أو الزواج أو العًلقات الجاذبة األخرى حيث كان الجسد قبل إجراء العمليات التجميلية عامًًل مهمًا يؤثر في محدودية 

أجزاء الجسد  تها االجتماعية، ونعني بسوسيولوجيا الجسدعًلقات صاحبه، يعني ذلك أن فيسيولوجيا جسد اإلنسان لها تأثيرا
 .(4)اج لألفعال والسلوكيات المجتمعيةالبيولوجي والفيسيولوجي التي تصنع الفعل االجتماعي وتعمل على تدوير اإلنت

 Bodyبموضعة الجسد  Institutional( "إلى أي حد قام الطب المؤسسي 1984-1926لقد كشفت نظريات فوكو )  
objectification  حيث تمت صياغته طبيًاMedicalized  بحيث أصبح الجسد مجرد كيان طبيعي، يخلق ويعاد إنتاجه

Created & reproduced  ( 1984-1926من خًلل التفاعًلت الرمزية االجتماعية والخطاب الطبي السائد، ويكشف )فوكو
لى أجساد األفراد وسلوكياتهم، لقد أصبح الطب مؤسسة تضم كيف أصبحت السلطة الطبية استراتيجية ومنظمة بسطت هيمنتها ع

عن الجسد، وساهمت السلطة الطبية من خًلل خطابها  Articulating Truthsخبراء ومستشارين محترفين تقدم حقائق مفصلية 
 (5)العلمي في موضعة األجساد المريضة عندما بدأت عمليات التشخيص الطبي في تحديد معايير الصحة والمرض " 
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 :ومما يؤثر في السوسيولوجيا في بحثها حول الجسد

 المتغيرات الثقافية واالجتماعية واختًلفها من مجتمع إلى آخر، وفي الوقت نفسه تشابهها في عدد من المجتمعات البشرية. .1
جب خطر الفكر الثنائي المًلزم الستعمال الجسد مثل ثنائية الذكر واألنثى، الذي يتضمن الفاعل بدوافعه الذاتية، أي ي .2

 (6)البحث والتقصي فيما يقال إن سوسيولوجيا الجسد ما هي إال تلك الوضعيات الفيزيقية للفاعل في عًلقته بالعالم 

كما يرى منظرو اتجاه التفاعل الرمزي بحضور الجسد كقيمة أساسية في تحليل الظاهرة االجتماعية، فهم يسعون إلى الكشف عن 
عادة إنتاجها في  السياق االجتماعي المعاني الثقافية المتباينة المرتبطة باألجساد، واألساليب التي يتم من خًللها ضبطها وتنظيمها وا 

 . (6)والثقافي
د استعماالت اجتماعية، من خًلله نعبر عن ثقافة ومعتقدات الشريحة أو الطبقة التي ينتمي إليها، أو كنوع من أنواع رأس المال فللجس

( "عملية تسليع الجسد التي تقف وراء االهتمام المتزايد بتضاريس الجسد الخارجي، 2001االجتماعي لدى األفراد، وما سماه بورديو )
حسب تسميته، حيث يشكل حضور الجسد المكثف في الثقافة االستهًلكية اليوم واحًدا من أبرز المظاهر  -ة العاليةوربطها بحقبة الحداث

للداللة على أّن  المجتمع الجسدي ( استحدث مصطلح1982التي ترمز إلى الذات، وقد كان ذلك منذ عدة عقود حتى أّن براين تورنر)
 .(7)ماعي والسياسي" في وقت سابقثة المجال الرئيس للنشاط االجتفي األنظمة االجتماعية الحدي الجسد غداً 

وهو موقف يربط هويات البشر بالقيم االجتماعية فيسعون لتنميته وزيادة االدخار في العًلقات االجتماعية باالتجاه إلى تحسينه كرأس  
الجسد من حالته الفطرية إلى جسد موسوم بمًلمح مال في العصر الجديد الذي أسماه علم االجتماع عصر الصورة، الذي يسعى لتغيير 

 . (6)ثقافية تؤثر فيه التماثًلت والممارسات البشرية
وقد ساهم تطور العلوم الطبية في صنع مسار أساس لتطور علم الجراحة والتجميل للجسد كأحد أدوات السلطة الطبية في رأي فوكو، 

اإلنجازات العلمية في المجاالت الصحية المختلفة، وكان من أهم هذه اإلنجازات وتصاعد الجهد الطبي في هذا الحقل على نحو تحقيق 
في مجال الجراحات  التجميلية التي فرضها الواقع والممارسة االجتماعية التي تولي اهتمامًا بالجسد، وأصبحت الفكرة السائدة عند 

ع ادة الهيكلة، وقبول مظهر الجسد وحجمه وشكله وحتى محتواه قابلة "الحداثيين تستلزم مًلحظة أن الجسد أصبح مشروعًا قابل للتغيير وا 
 .(8)عادة البناء وفق تصميمات صاحبه"إل

( "أن الطب يمثل أحد النظم األساسية التي ساهمت في إخضاع الجسد وضبطه، فقد تنامت السلطة الطبية على 1968ويرى فوكو )
 Mechanicalكل المجاالت لرغبة رفع مستوى رفاهية األفراد والسكان، وكان هذا االتجاه فعااًل خاصة مع إحًلل الطب اآللي 

medicine (9)طور األدوات الطبية وأدوات الجراحة العامة بشكل عام، وجراحة التجميل بشكل خاص" محل الطب اإلنساني، وفي ت . 
وما يميز جراحة التجميل عن غيرها من الجراحات األخرى أنها جراحة تكميلية أو تحسينية وليست ضرورية في بعض األحيان، ومع  

ن المظهر، وبرز ذلك باستغًلل حب المرأة للجمال، مواكبًا ذلك ذلك أصبح الناس يترددون على العيادات والمستشفيات من أجل تحسي
االنفتاح الثقافي المعاصر الذي قلل من التشدد والعادات والتقاليد التي كانت سائدة في السنوات الماضية خاصة في المجتمع 

  (.10)السعودي
في الوقت الحاضر، حتى أن الكثير من الناس ُيعدها جراحة العصر، وذلك من خًلل تزايدت الجراحات التجميلية بشكل كبير  

التطورات الهائلة والمجاالت الواسعة التي وصلت إليها، وقد تمثل ذلك في احتراف الجراحين في التدخل في كثير من الحاالت التي 
 .(11)اعها وأساليبهاس عليها وتعدد أنو كانت مستعصية على التغير من قبل، وكثرة إقبال النا

وقد فتح االنفجار الثقافي والتدفق اإلعًلمي، وكثرة المشاهير في وسائل اإلعًلم، والترويج والدعاية لإلعًلنات التجميلية من قبلهم، 
راغبات وتطور وسائل الطب، وانتشار مراكز التجميل، والتنافس بين الشركات والمؤسسات المروجة للتجميل المجال بشكل كبير أمام ال

والراغبين للوصول إلى الشكل المثالي بخوض التجارب التجميلية المختلفة ممارسًا عنفًا رمزيًا خفيًا في رأي بورديو، ومستغًًل حب 
المرأة خاصة للجمال واتباع الموضة، وموسعًا لدائرة االستهًلك االجتماعي، فكلما زادت عيادات التجميل وتنوعت عروضها زاد عدد 

ن النساء، والعكس، ويرجع السبب عند أنصار ما بعد البنائية إلى الجدل بأن التصنيفات اللغوية والسلوك االجتماعي تحدد مرتاديها م
 خبراتنا الجسدية، ويؤكد أتباع التفاعلية الرمزية ارتهان ترويض الجسد والتحكم به بمسلك أشخاص مستقلين نسبيًا، أي أن أصحاب 
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أن هناك قوى اجتماعية تقوم بالتأثير في الجسد بوصفه منتجًا اجتماعيًا وقد شكلت هذه القوى وسائل هذين االتجاهين يشيران إلى 
 .(8)اإلعًلم والقوه الطبية التجميلية

فانتشرت بفعل هذا التأثير عمليات التجميل البسيطة والمعقدة مثل الشفط والنفخ والتكبير والتصغير والتقويم في أنحاء الجسم، وقد 
ع االتجاه لمثل هذه العمليات الثقافة الدينية لبعض األفراد، كما دفع هاجس الجراحات التجميلية إلى الخضوع لهذه العمليات يحدد نو 

 .(12)دون النظر في مدى احتياجهم لهذه العملية، أو ما قد ينتج من هذه العمليات من نتائج عكسية 
ي، فقد كشفت إحصائية أعدتها الجمعية األمريكية لجرحى التجميل أن عدد لقد كان هذا االتجاه لعمليات التجميل على مستوى عالم
ألف عملية  280مليون عملية منها حوالي  1.7قد بلغ أكثر من  2015جراحات التجميل في الواليات المتحدة األمريكية في 

 203ر وتجميل أنف، وحوالي عملية تصغي217ألف عملية شفط دهون، وحوالي  222تكببير صدر وهي األكثر نسبيًا، وحوالي 
 .*ألف عملية شد البطن 128لتجميل األجفان، وحوالي 

ألف عملية، وتضاعف الرقم في العام  141م بلغ 2010إن عدد العمليات التي أجريت في المملكة العربية السعودية عام" 
تاب اإلحصائي السنوي بالمملكة العربية وحسب ما ورد في الكمليارات لاير، م"، وبلغت تكاليف التجميل وجراحاته أربعة 2014

( عملية، أما في مستشفيات القطاع 10244ه )1435السعودية فقد بلغ عدد العمليات التجميلية في المستشفيات الحكومية عام 
-ه1435( )وزارة الصحة، 22989ه )1427(، بينما كان العدد في عام 31903( أي بمجموع )12937الخاص )
المتوقع أن يزداد بشكل أكبر في السنوات القادمة نتيجة ازدياد إجراء العمليات التجميلية من قبل النساء  ، ومن(13,14)ه(1427
 .(15)والرجال

ضح من وقد تنوعت الدوافع الذاتية واالجتماعية والثقافية لًلهتمام بالجسد من خًلل عمليات التجميل في المجتمع السعودي كما ات
الدراسات السابقة ورأي األطباء المتخصصين في التجميل، والتي يظهر من أهمها الرغبة في تحسين المظهر، وزيادة الثقة بالنفس 
ومحاولة خلق صورة جاذبة من شأنها تنمية العًلقات االجتماعية والعاطفية، وكذلك الرغبة في التقليد، وتأثير نجمات وسائل اإلعًلم، 

آثار التقدم لدى النساء، وتصحيح العيوب الَخلقية، والرغبة في تحسين شكل الوجه والقوام، وذلك قد يكون من تأثير ومحاولة محو 
االنفتاح المعرفي والتكنولوجي والدعاية واإلعًلن من ِقبل وسائل التواصل االجتماعي كأحد أدوات الترويج للشركات الراعية 

يل، كما أسهم في انتشار هذه الظاهرة التقدم في مجال الطب والصحة والمرض الذي المتخصصة في مجال الطب والدواء والتجم
ساهم في تنمية العروض المغرية من شركات التجميل وعيادات التجميل الخاصة في مدينة الرياض، فقد ظهر ذلك عند األسر التي 

المملكة العربية  ر أصبح سببًا العتياد السفر خارجترتاد السفر بشكل دوري، بل إن إجراء عمليات التجميل لبعض أفراد تلك األس
ة.السعودي

أن المملكة  2016في عام  ISAPSفعلى المستوى العربي تشير اإلحصاءات المقدمة من قبل الجمعية الدولية لجراحة التجميل 
مليون عملية من هذا  12ألف عملية تجميل من أصل  95العربية السعودية تصدرت العالم العربي في إجراء عمليات التجميل بواقع 

 .**عالمياً  18النوع على مستوى العالم؛ لتكون السعودية بترتيب 
الجتماعية والثقافية حول االهتمام االجتماعي بالجسد والتي تتخذ من مما يستدعي البحث في التساؤل التالي )ما الدوافع الذاتية وا

 عمليات التجميل في المجتمع السعودي اتجاها لها(؟ 
 

_____________ 
*https://tajmeeli.com 

www.isaps.org/ar** 
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 أهمية الدراسة
تتمثل أهمية الدراسة في محدودية الدراسات االجتماعية الخاصة بموضوع االهتمام االجتماعي بالجسد، والدوافع الذاتية واالجتماعية   

 والثقافية لًلهتمام بالجسد، واالتجاه لعمليات التجميل بشكل عام، فقد تسهم نتائج الدراسة في زيادة التراكم المعرفي والعلمي حول هذا
واإلضافة العلمية والمعرفية للدراسات الخاصة بعلم اجتماع الجسد، مما يسهم في التطور األكاديمي لتخصص علم اجتماع  الموضوع،

 جتماع الطبي والصحة والمرض.الالجسد وعلم ا
اء مزيد من كذلك تظهر أهمية الدراسة في محاولة لفت نظر المؤسسات والجمعيات ومراكز البحوث العلمية واالجتماعية وغيرها إلجر 

البحوث حول الموضوع، ورفع مستوى سعيها لمحاولة رفع مستوى الوعي االجتماعي والثقافي، والعمل على تحسين وعي المجتمع 
 هائل في المجال الطبي والتجميلي.حول هذا الموضوع بالمتطلبات الصحية الضرورية مع التطور ال

على المؤسسات االجتماعية في المملكة مثل وزارة الصحة خاصة أقسام التوعية  كما و قد تساعد نتائج هذه الدراسة الجهات المشرفة 
واإلرشاد المجتمعي والرعاية الصحية األولية في تغير االتجاه العام لًلهتمام االجتماعي بالجسد من الطرق المحفوفة بالمخاطر 

تنظيم التغذية الصحية، وذلك للمحافظة على الجسد كالعمليات التجميلية الجراحية، للطرق اآلمنة مثل عمل الرياضة الدورية و 
واالهتمام به لألفراد، وتغير نظرة المجتمع لهذه العمليات باعتبارها محفوفة بالمخاطر، مما يسهم في تحديد نوعية التوعية والتثقيف 

جل حماية األفراد بتوعيتهم بتبعات الصحي من قبل الجهات المختصة لهذا الموضوع ورفع نسبة اإلرشاد والوقاية فيه، والمحاولة من أ
 الدوافع التجارية للمراكز والمؤسسات والشركات التجميلية. 

 أهدف الدراسة
 التعرف على أنواع عمليات التجميل التي تجريها المرأة السعودية. .1
 التعرف على الدوافع الذاتية للنساء السعوديات لًلهتمام بالجسد من خًلل إجراء العمليات التجميلية. .2
 التعرف على الدوافع االجتماعية للنساء السعوديات لًلهتمام بالجسد من خًلل إجراء العمليات التجميلية. .3
 التعرف على الدوافع الثقافية للنساء السعوديات لًلهتمام بالجسد من خًلل إجراء العمليات التجميلية. .4
 لجسد من خًلل إجراء العمليات التجميلية.التعرف على تأثير وسائل اإلعًلم على النساء السعوديات لًلهتمام با .5
 التعرف على تأثير االنفتاح الثقافي على النساء السعوديات لًلهتمام بالجسد من خًلل إجراء العمليات التجميلية. .6
التعرف على تأثير العروض المغرية من عيادات التجميل على النساء السعوديات لًلهتمام بالجسد من خًلل إجراء العمليات  .7

 تجميلية.ال
 التعرف على وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد العينة تعزى لمتغير المستوى التعليمي. .8
 التعرف على وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد العينة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية. .9
 تعزى لمتغير الدخل الشهري لألسر.التعرف على وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد العينة  .10

 الدراسة التاؤ ست
 ما أنواع عمليات التجميل التي تجريها المرأة السعودية؟ .1
 ما الدوافع الذاتية للنساء السعوديات لًلهتمام بالجسد من خًلل إجراء العمليات التجميلية؟ .2
 العمليات التجميلية؟ما الدوافع االجتماعية للنساء السعوديات لًلهتمام بالجسد من خًلل إجراء  .3
 ما الدوافع الثقافية للنساء السعوديات لًلهتمام بالجسد من خًلل إجراء العمليات التجميلية؟ .4
 هل يوجد تأثير لوسائل اإلعًلم على النساء السعوديات لًلهتمام بالجسد من خًلل إجراء العمليات التجميلية؟ .5
 ات لًلهتمام بالجسد من خًلل إجراء العمليات التجميلية؟هل يوجد تأثير لًلنفتاح الثقافي على النساء السعودي .6
هل يوجد تأثير للعروض المغرية من عيادات التجميل على النساء السعوديات لًلهتمام بالجسد من خًلل إجراء العمليات  .7

 التجميلية؟
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 هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد العينة تعزى لمتغير المستوى التعليمي؟ .8
 ل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد العينة تعزى لمتغير الحالة االجتماعية؟ه .9

 هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد العينة تعزى لمتغير الدخل الشهري لألسرة؟ .10

 مفاهيم الدراسة
 االهتمام نظرياً:

 :تركيز االنتباه حول موضوع معّين بشيء ما أو أمر ما. وهو اتجاه نفسّي إلى مصدر اهتمَّ، يهتم اهتماماً  االهتمام* 
 :نسبة لمجموعة من افراد المجتمع الواحد الذين يعيشون في مكان واحد ويضعون جملة من القيم والمعايير يشكلون بها  االجتماعي

في الحياة االجتماعّية وبمقتضاها يضع اإلنساُن نفَسه من السلوك وهي العقد االجتماعّي وهو جملة االتفاقات األساسّية  أنماطاً 
 .**وقواه تحت إرادة المجتمع

لغير اإِلنسان البدن تقول منه َتَجسََّد كما تقول من الجسم تجسم. وهو جسم اإِلنسان وال يقال لغيره من اأَلجسام، وال يقال  الجسد:
 .(16)جسد من خلق اأَلرض

 االجتماعي بالجسد:التعريف اإلجرائي لالهتمام 

االهتمام االجتماعي بالجسد في هذه الدراسة يعني العناية بالجسم والمحافظة عليه من قبل النساء السعوديات في مدينة الرياض، 
وبشكل جماعي ظاهر وملحوظ يظهر تفاعًلت الناس وتعايشهم مع بعضهم البعض عن طريق السعي إلبقاء شباب الجسد بعدة 

السليمة، وعمل التمارين الرياضية، وعمل عمليات تجميلية، ويتم قياسه من خًلل المؤشرات التالية: طريقة طرق منها التغذية 
 االهتمام بالجسد، وعدد ونوع عمليات التجميل التي تم إجراؤها من قبل النساء السعوديات.

  عمليات التجميل
ديل شكل جزء أو أجزاء من الجسم البشري الظاهرة أو إعادة تُعرف عمليات التجميل بأنها: تلك الجراحة التي تعنى بتحسين "تع

 . (11)وظيفته إذا طرأ عليه خلل مؤثر" 
 التعريف اإلجرائي للعمليات التجميلية

ونقصد بها العمليات التجميلية الجراحية أو غير الجراحية، التي تقبل عليها النساء السعوديات في مدينة الرياض لتغيير الشكل إما  
ألسباب صحية ضرورية، أو ألسباب جمالية شكلية، أو عًلج عيوب طبيعية أو مكتسبة في ظاهر الجسد، سواء عمليات جراحية 

حقن التجميلية والشد البسيط، وسوف يتم قياسها من خًلل المؤشرات التالية: عدد عمليات التجميل التي أو ال جراحية، أو عمليات ال
 أجرينها ونوعها ومعرفة آرائهن حول الدوافع الذاتية االجتماعية والثقافية نحو اتجاههن لمثل هذه العمليات التجميلية.

 الدوافع الذاتية نظرياً 
التي تدفع الفرد إلى سلوك محدد في وقت محدد، وتسبب تلك القوة استمرار السلوك إلى أن يحقق  مفهوم افتراضي يشير إلى القوة
 الفرد غايته ويصل إلى هدفه.

وهي مجموعة من الظروف الداخلّية والخارجّية التي تعمل على تحريك الفرد من أجل الوصول إلى حالة التوازن، وتحقيق األهداف 
 داخلية. وتشكل رغبات داخلية لدى الفرد، والتي تقوم بتحريك سلوكه وتوجيهه، حّتى يحّقق غاية ما،التي ترضي حاجاته ورغباته ال
________________ 

*https://ar.wikipedia.org/wiki 
  **  en-www.almaany.com/ar/dict/ar  قاموس المعاني 

 
 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en
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تعّد مهّمة بالنسبة له سواء كانت معنوية أو مادية، وتمثل حالة داخلية نفسية أو جسمية تثير السلوك في ظروف معينة وتحدده 
زالة التوتر، ويصاب  وتواصله حتى تحقيق غاية محددة، وهي حالة من االستثارة والتوتر الداخلي وفقد التوازن بهدف إرضاء الدافع وا 

 .(17)إذا لم يرض الدافع الكائن الحي باإلحباط 
 الدوافع الذاتية إجرائياً 

تقاس الدوافع الذاتية للنساء السعوديات الًلتي أجرين عمليات تجميل في مدينة الرياض من خًلل المؤشرات التالية: )التخفيف من 
الشهري، االنتماء الثقافي، الرغبة في مظهر عًلمات التقدم في العمر، الحالة االجتماعية، المستوى التعليمي، الحالة المهنية، الدخل 

جميل الصورة، التعرض لحوادث، عدد العمليات التي خضعت لها، التوازن النفسي، مستوى الرضا عن المظهر الخارجي، تقليد 
 المشاهير(.

 الدوافع االجتماعية نظرياً 
ف معين وتعّرف الدوافع على أنها: القوة التي تدفع هي مجموعة من المثيرات الداخلية تحرك سلوك األفراد وتوجهه للوصول إلى هد

من أشكال  األفراد في المجتمع ألن يقوموا بسلوك من أجل إشباع وتحقيق حاجاتهم أو أهدافهم. وتُعد الدوافع االجتماعية شكًلً 
من األفراد والجماعات المشتركة  االستثارة الملحة التي تخلق نوعًا من النشاط أو الفعالية في فضاء من التفاعًلت المتبادلة، وشبكة

في القيام بعمليات اجتماعية )التوافق، التعاون، التكيف، االندماج، الصراع، المكانة، األهداف، التصورات، المعتقدات،   
وك التوجهات...( حيث تبدي هذه العمليات االجتماعية في ارتباطها باألفراد وتفاعًلتهم مع أقرانهم في المجتمع اتجاهات السل

 (19)اإلنساني، ففي ظل التفاعل تحدث العمليات االجتماعية والتي تختلف فيما بينها من حيث طبيعتها، وأهدافها 
 ريف اإلجرائي للدوافع االجتماعيةالتع

للنساء السعوديات الًلتي أجرين عمليات تجميل في مدينة الرياض من خًلل المؤشرات  يمكن قياس الدوافع االجتماعية إجرائياً 
التالية: محيط االختًلط بالصديقات، أو في محاوالت إرضاء الزوج، أو الرغبة في التقليد، أو الرغبة في تحسين الوجه والقوام، أو 

 ة أفضل.الرغبة في تصحيح عيوب خلقية وذلك رغبًة في عمل عًلقات اجتماعي
 الدوافع الثقافية نظرياً 

يشير مصطلح الدافعية إلى مجموعة الظروف الداخلية والخارجية التي تحرك األفراد في المجتمع، فالدافع بهذا المفهوم يشير إلى 
بأنها:  نزعة للوصول إلى هدف معين، وهذا الهدف قد يكون إلرضاء حاجات داخلية، أو رغبات اجتماعية وثقافية. وتُعرف الثقافة

عبارة عن نظام للسلوك يتبعه األفراد بحكم العادة وبدون تفكير، ويشير مفهوم الثقافة إلى المكونات المادية والمعنوية التي تميز أمة 
 . (19)أو شعب ما، فكل ما يوجد في مجتمع ما يعبر عن الثقافة لذلك المجتمع 

 الدوافع الثقافية إجرائياً 
من خًلل المؤشرات التالية: االنفتاح الثقافي، والسفر والسياحة، وسماحة الدين، ووسائل اإلعًلم  إجرائياً تقاس الدوافع الثقافية 

 والتواصل اإللكتروني العالمي.
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

موذجا للدراسات ، نsociology Pierre Bourdieuتُقدم سوسيولوجية بيير بورديو  بيير بورديو: البناء االجتماعي للجسد:.1
لقد اعتبر بورديو "أن البناء الذي يخضع له الجسد أصبح  ،ethnographالتي ركزت على الجسد خاصة في أبحاثه اإلثنوغرافية 

وكأنه قائدًا فطريًا قادًرا على تلقين تصور كامل على الكون: تصورات فلسفية وأخًلقية وسياسة معينة، وميتافيزيقية بعينها، من 
تتعلق بحركات جسدية. كما أنها قادرة على أن تطبع المبادئ األساسية للتحكم الثقافي مثل جزئيات اللباس وجزئيات  خًلل أوامر

العناية بالجسد، وقد تبدو هذه الجزئيات ال تدل على معنى. إن االستثمار االجتماعي للجسد يجعل أشكال اشتغاله وسيلة من وسائل 
ة ومرآة للتقابًلت االجتماعية مثل التفاعل ما بين الذكورة واألنوثة، إذ يتجسد ذلك في شكل التعبير عن بنيات وعًلقات اجتماعي

استعمال الجسد أو اتخاذ أوضاع من أشكال التصرفات"، يقول بيير بورديو عن الجسد في مقال بعنوان: "االستعماالت االجتماعية 
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ون للقوة الجسدية أهمية أكثر من أصحاب المهن العقلية، إذ يعطي فالعمال يعط للجسد": هو تشيؤ لذوق الطبقة من دون أدنى شك،
اآلخرون قيمة للطاقة والجمال أكثر، ومن السهل أن نبين أن الطبقات االجتماعية على اختًلفها ال تتوافق حول ممارسة الرياضة، 

أو خيالية، ما دامت الحقيقة متوقعة خارجًيا وسواء أكانت االستفادة الخاصة حتًما ذاتية أو جسدية، فإنه يصعب القول إنها حقيقية 
بالنسبة إلى الجسد مثل الرشاقة واألناقة أو تنمية الجهاز العضلي، وأولها تأثيرات في الجسد الداخلي مثل السًلمة الصحية أو 

 .(6)التوازن الفسيولوجي في السلوكيات مثل صفة المشي والجلوس 

 وبالتالي فالبناء االجتماعي للجسد "يعكس تقسيم العمل الجنسي وتقسيم العمل االجتماعي. وباختصار شديد، إن الجسد ُيعد:

 عكس عليه التماثًلت والتصورات والقيم.تن مجاالً  .1

 رابطًا للطاقة االجتماعية، فبواسطته يتم دمج كل فرد في النسيج الجمعي. .2

 ومختلف أشكال التبادل الرمزي.نقطة تقاطع اللحظات الثقافية  .3

 .(1)لتعبير عن حاجة أو رغبة لألفراد"أداة إلنتاج استراتيجيات فردية أو جماعية تسمح با .4

يشير مفهوم بورديو للجسد "بوصفه نوعا من رأس المال المادي إلى شيوع عملية تسليع الجسد، وهو موقف يربط هويات البشر  
 . (8)ظهر أجسادهم"ها بسبب حجم وشكل ومبالقيم االجتماعية التي يحصلون علي

وتُفسر نظرية بورديو ظاهرة االهتمام االجتماعي بالجسد من خًلل إجراء عمليات التجميل مع تركيز نظرية بورديو في علم 
حياتهم،  االجتماع اهتمامها على المعرفة العادية للفاعلين في المجتمع، وأيضًا على الروتين وعلى اإلدراكات التي يوظفونها في

وذلك يؤكد أن مساهمة بورديو االجتماعية تنحصر في فكرتين وهما آليات الهيمنة والتحكم من جهة، ومنطق ممارسات الفاعلين 
 (20)االجتماعيين في فضاء اجتماعي غير متساٍو وصراعي من جهة أخرى 

العًلقات في المجتمع وتأثير الدوافع االجتماعية وهذا ما تهدف الدراسة التوصل إليه من خًلل عرض الصراعات الداخلية حول 
والثقافية على الدوافع الذاتية التي تدفع إلجراء عمليات التجميل، وتأثير وسائل اإلعًلم واالتصال والعنف الرمزي المجتمعي الخفي 

قبال من قبل عيادات التجميل، وتأثر النساء في مدينة الرياض بها، وانتشار عمليات التجميل بشكل كبي ر في المجتمع السعودي، وا 
 أفراد المجتمع على مثل هذه األنواع من العمليات والجراحات التي يمكن أن يكون لها تأثيرات سلبية على األفراد والمجتمع.

كما يتخذ بورديو بعدًا آخر في نظرية الحقل االجتماعي، حيث يرى أن كل مجال من النشاط اإلنساني بمنزلة ميدان مشحون 
، Structuralisme constructivisteاعيًا، حيث يرى أن األشخاص هم نماذج لما يسميه بورديو بالخاصية البيئية التكوينية اجتم

 .(21)عالهم وردود أفعالهم بطرق معينة(والتي تُعرف بأنها مجموع الطباع التي توجه الفاعلين في أف)

ع الذاتية واالجتماعية والثقافية وتأثير الحقل االجتماعي والثقافي اإلعًلمي وتسعى الدراسة إلى تحقيق أهدافها من خًلل معرفة الدواف
على هذه الدوافع إلجراء العمليات التجميلية من قبل النساء السعوديات في المجتمع السعودي، والتي تشكل أحد محددات أطر بنية 

لبنية، أو يجمع بين دور الفاعل المجتمعي وبنية االجتماعي والثقافي العام "بمعنى أنه يوفق بين الفعل وا Champsالحقل 
بين  بين الفاعل والمجتمع، أو تفاعًلً  وتماثًلً  المجتمع. فكل واحد من هذين العنصرين يؤثر في اآلخر. بمعنى أن هناك تفاعًلً 

 الفهم والتفسير لهذه الظاهرة".

تحدد باعتباره نسق االستعدادات الدائمة والقابلة للنقل التي "فهو من المفاهيم األساسية عند بورديو. وي Habitusأما عن الهابتوس 
يكتسبها الفاعل االجتماعي من خًلل وجوده في حقل اجتماعي بالعالم االجتماعي حيث يعيش"، أي بعض الخصال المترسخة في 



 9 
 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد التاسع عشر ،العدد الثاين

 

ْمت. ولعل اللفظ األخير أقرب ألداء داخل عقول البشر وأجسادهم. ويترجم هذا المصطلح في العربية بلفظ "التطبُّع أو السجّية أو السَّ 
 .(22)مركزيًا" في تطبيق بورديو النظري  على الهيئة أو اْلحال، ويلعب هذا المفهوم دوراً  المعنى المطلوب من حيث إنه يدل أصًلً 

ضد األفراد. "وهذا العنف أكثر خطورة  violence symboliqueوالعنف الرمزي  Champsكما يظهر جانب مفهومي الحقل 
إلى ما يحققه العنف  من العنف المادي الجسدي". وفي هذا، يقول بيير بورديو:" يمكن أن يحقق العنف الرمزي نتائج أحسن، قياساً 

السياسي والبوليسي، فالفاعل االجتماعي يكتسب بشكل غير واع مجموعة من االستعدادات من خًلل انغماسه في محيطه 
 unاالجتماعي، تمكِّنه من أن ُيكيِّف أفعاله مع ضرورات المعيش اليومي، فمثًل ُيطوِّر الفرد عادات ذهنية وسلوكية معينة ُيطبِّقها 

habitus de classe  جراء عمليات على كل الرغبات والطموحات التي تنتشر في محيطه االجتماعي" كالسعي للجمال وا 
  (23).التجميل

بقة العاملة بتقوية أجسادها لتأثيرها على العملية اإلنتاجية، بينما الطبقة المهيمنة كعيادات التجميل ووسائل ويتضح اهتمام الط
للرفاهية،  اإلعًلم في الظاهرة المطروحة فيضعون في مخططاتهم أن أجسادهم هدف في حد ذاتها ويهتمون بمظهرها تبعاً 

فيها وباختًلف الموقع الذي يحتله في مجاله الخاص  عل االجتماعي طرفاً "ويختلف الهابتوس باختًلف الحقول التي يكون الفا
وباختًلف األدوات التصويرية التي تشكل البنية الثقافية السائدة في المجتمع مما يعمل على التكامل بين البنية والفاعلين داخل هذه 

ين البدائل واالستراتيجيات وترتبط هذه االختيارات من قبل البنية" وتتحدد اختيارات واستعدادات الفاعلين التي تؤدي لًلنتقاء من ب
( والثقافة الخاصة بالطبقة والجماعة التي ينتمون لها ويشكًلن عًلقة بين الفاعلين بالهابيتوس )الطبيعة المشكلة اجتماعياً 

 .(23)الهابيتوس والمجال 

وترى الباحثة أن أفعال أفراد المجتمع ترتبط بشكل كبير بالخصائص التي يتم اكتسابها من البيئة التي يولد فيها الفاعلون والمجتمع  
الذي يعيشون فيه، وذلك يؤكد أن فعل األفراد وبنية المجتمع تصبح مفهومًا يكتسب وجوده وأثره من العوامل الخارجية، والتي بالتالي 

باكتساب اإلدراك لوجوده بالفطرة داخل اإلنسان. يتطور هذا الوجود من خًلل المؤثرات التي يدركها اإلنسان، وهذا  تعكس التصور
ما أشار إليه بورديو في مفهوم الفضاء االجتماعي والذي ساهم في تحليل البناء االجتماعي الحديث، وأهم صفات هذا المفهوم 

تقول: أن  pierre Bourdieuلذي تحدده الطبقة ورأس المال الثقافي التي في رأي بورديو تأكيده على البعد الثقافي واالجتماعي ا
حكم الذوق لدى األفراد يتصل في جزء كبير منه بالوسط االجتماعي الذي يعيشه الفرد ويمارس فيه حضوره االجتماعي، ويذهب 

الجتماعية التي ينتمي لها الفرد تحدد الكثير من موجات ألبعد من ذلك في رأيه الذي يقول: إن االنتماء االجتماعي أو الطبقة ا
باإلضافة ، ذوقه، أي أن المجتمعات والطبقات واالنتماءات والثقافات تصنع وتوجه أذواق أفرادها بدون وعي منهم وبدون ممانعة 

ل مجموعة من الفاعلين عن إلى رأس المال االقتصادي وموقع الطبقات وشرائحها في المجتمع الثقافي والمعتقدات التي تميز ك
اآلخرين، والتي يتشاركون فيها في القيم التي يحتويها المجال من حولهم سواء كانت قيًما اجتماعية أم ثقافية أم ذاتية انتشرت بشتى 

لذي يعتمد الوسائل، ومن أهمها اإلعًلم والصحافة والسفر، مما يساعد في تفسير دور الثقافة السائدة أو المسيطرة في المجتمع، وا
على عدة أدوات مفاهيمية في تفسيرها للواقع، من أهمها الهابيتوس والمجال، والتي استطاع بورديو من خًللها أن يقدم لنا جملة 

 .(24)تفسيرات وتحليًلت للعًلقة بين الثقافة والبنى االجتماعية القائمة في المجتمع 

 1922يونيو  11عالم اجتماع أمريكي، ولد في  Erving Goffmanجوفمانرائد النظرية إرفنج نظرية التمثيل المسرحي: .2
 .(24)مه الدائم بنماذج التواصل البشري. أهم مؤلفاته )تقديم الذات في الحياة اليومية(، وكان اهتما1982نوفمبر  19وتوفي في 

الموسع أو في طريقة إعادة إنتاج التركيب إن الفكرة البسيطة في نظرية التمثيل المسرحي للتفاعل تكون ثابته من خًلل البناء 
االجتماعي التي ال تستطيع أن تدرك عملية استقًلل نظام التفاعل ألنه يساهم في التعبير عن تنظيم البناء االجتماعي نفسه ويحدده 
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االجتماعية بطريقة تكاملية  وفقًا للصعيد الثقافي بما يتاح للفاعلين، وينظم بذلك تكوين عمليات البنيات االجتماعية، وتكوين الفئات
 (25)ع وأفعال وتوجهات أفراد المجتمع.تنتج المجتم

يرى جوفمان "أن الناس يظهرون السلوك اإليجابي ويخفون السلوك السلبي عن اآلخرين في مشهد الحياة اليومية، وقد وجََّه   
 -وخاصًة النمَط المعياريَّ واألخًلقيَّ  –كدًا على أن التفاعَل اهتماَمُه لتطوير مدخل التفاعلية الرمزية لتحليل األنساق االجتماعية، مؤ 

ما هو إال االنطباع الذهنيُّ اإلرادي الذي يتم في نطاق المواجهة، كما أن المعلومات تسهم في تعريف الموقف وتوضيح توقعات 
األفراد وأنماط توافقهم، ويرى أن المجتمع هو  لتنوع استجابات الَدور، وينتج من هذه التفاعًلت تنوع أشكال التنظيم االجتماعي وفقاً 
مثل األسرة واألصدقاء واألقران، مما يولد مجتمع "لبناء ال معيناً  نتاج لتفاعل أعداد كبيرة من الجماعات المتجانسة التي تفرض شكًلً 

 .(24)زوجةعًلقات الخاصة مثل الزوج والصفات التعلم والتقليد والمحاكاة والمحاولة إلرضاء اآلخرين في ال

ة حميات التغذية ال تقتصر على حمايتنا بالمظهر، أي أن وظيف ومن ناحية أخرى يرى جوفمان أن الصحة أصبحت ترتبط كثيراً  
من األمراض، بل تهدف لكي تجعلنا نسعد بكيف ستبدو أجسادنا بالنسبة لنا ولآلخرين، وهو ما أطلق علية مفهوم عرض الذات، 

جراء عمليات تجميل من شأنها أن ويدخل تحت ذلك جملة من  المشاريع الذاتية واالجتماعية من حميات وتغذية سليمة ورياضة وا 
تبعث الرضا عن الذات فهي تشكل العًلقة القائمة بين الجسد والهوية الذاتية وتقوم بصياغة االنشغال الحداثي بالجسد، فقد حاول 

 . (8)نع أساس صلب للعًلقات االجتماعيةص عل واألنساق والبنية محاوالً إرفنج جوفمان أن يضع الجسد تحت تحليًلت نظام التفا

ومن خًلل تطبيق هذا المنظور على موضوع الدراسة ترى الباحثة أن الًلتي اتجهن لعمليات التجميل من النساء في المجتمع 
خفاء العيوب والجوانب السلبية، أكثر من التفكير في  السعودي تظهر لديهن الرغبة في إظهار الجوانب اإليجابية والجميلة للمجتمع وا 

عادة تشكيل تصور هذا السلوك كونه ذا فائدة  إلصًلح عيوب معينة في جسم اإلنسان، وهذا ما يزيد التفاعل الذي يسهم في رسم وا 
المرأة لنفسها باعتبار أن عقل اإلنسان مدرك لتلك الحقيقة، وذلك ما جعل جوفمان يهتم بشكل كبير بنظرة اآلخرين وانطباعاتهم نحو 

 .(26)سلوك نحو هويته بقدر التقدير الذي يلقاه من الجماعة بعضهم وتوجهاتهم نحو هوية المتفاعل، فهو يعزز ال

ونًلحظ أن إرفنج جوفمان استخدم مصطلح المظهر الكاذب، ليحلل بدقة عالية طريقة األشخاص في تقديم أنفسهم في الحياة 
دة وبأداة اللغة، وذلك لكسب اليومية للمؤسسات، ولًلرتباط العاطفي مثل الزواج باستخدام المظهر من لباس وباستخدام القيم السائ

الموقف من حولهم عن طريق إخفاء حقيقتهم التي هم عليها، وهذا ما يظهر من تقلبات في السلوك والقيم الذاتية واالجتماعية 
والثقافية نحو العناية واالهتمام بالجسد بواسطة عمليات التجميل بين أفراد المجتمع الواحد بمختلف خصائصه سواء العمرية أو 
المرجعية أو المستوى التعليمي واالقتصادي، مما يظهر لنا أن السلوك اإلنساني يتبع الوعي ويمكنه من خًلل االستخدام العقًلني 
واألخًلقي لهذا الفضاء للغايات النبيلة التي تخدم المجتمع وتعزز صلة اإلنسان باآلخرين، والتي عادة ما تصنع أشكااًل من الدهاء 

ليها األفراد بدرجات متفاوتة في نظر جوفمان، ويرتدون المًلبس المًلئمة التي يرتديها اآلخرون أو يقومون بعمل واالحتيال يوافق ع
عمليات تجميل تغيير أجسادهم للمعيار الجسدي السائد وفق المجتمع الذي يعيشون فيه، وذلك يؤكد ما يصوره جوفمان في نظريته 

فالحياة االجتماعية لدى جوفمان مماثلة للحياة المسرحية تضم فرقا منظمة لدعم  ،رهاا بإظهاالتمثيل المسرحي التي يقوم الفاعلون فيه
المواقف على أنهم التصور الذاتي، ففي كل مواقف الحياة االجتماعية، ومنظماتها نستطيع أن ننظر لألعضاء المشاركين في هذه 

لًلتجاهات والنزعات والرغبات وغيرها من السمات االجتماعية  قاً ويهدفون إلى تحقيق أهداف مماثلة ألهدافه. وف يشبهون الفريق،
(24). 

ويؤكد جوفمان بأن المعايير التي تجعل اإلنسان ملتزمًا لألخذ بعين االعتبار األمور التي تشوش الواجهة الشخصية وتحافظ عليها 
. ما يبعث على رضا اآلخرين من إيجابيات (27)لتطبيقًا من قبل المرأة من الرج من خًلل اللباس والمظهر وشكل الجسم، هي أكثر

خفاء السلب  (28).ياتوا 
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وعن العملية التي أسهمت في تكوين الوعي باألدوار التي تقوم على مسرح الحياة االجتماعية، يؤكد جوفمان هنا على عملية التنشئة 
الكبار وخبراتهم خًلل مرحلة النضج قد تكون ذات  االجتماعية المستمرة في مراحل دورة الحياة المختلفة، بل إن أنماط التعلم لدى

حساسهم بذواتهمتأثير حاسم في تكوين شخصي  (24).اتهم وتصوراتهم وا 

أن "الناس يتعلمون سلوكيات جديدة عن طريق التعزيز أو  هي نظرية تفسرالتقليد والمحاكاة:  -نظرية التعلم االجتماعي .3
حظة المجتمع من حولهم، فحين يرى الناس نتائج إيجابية ومرغوبة للسلوك الذي العقاب الصريحين، أو عن طريق التعلم بمًل

 يًلحظونه )من قبل غيرهم(، تزداد احتمالية تقليدهم، ومحاكاتهم، وتبنيهم لهذا السلوك".

 التعلم"(، رأى تارد أن 1843-1904) Gabriel Tardeأول من تحدث عن نظرية التعلم االجتماعي هو جابريل تارد 
 ."سلوك المثل األسمى، فهم المبادئ ،تقليد المشرفين ،االحتكاك الشديد  :مراحل االجتماعي يحصل على أربع

 "كما يتكون التعلم االجتماعي من ثًلثة أجزاء: "المًلحظة، والتقليد، والتعزيز".

في دفع المرء إلى اتخاذ  لسلوك يلعب دوراً ( "أن تأثير ا1954اقترح جوليان روتر في كتابه التعلم االجتماعي وعلم النفس السريري )
فإن توقع المرء أن يعود عليه سلوك معين بنتائج  إجراء تجاه هذا السلوك، فالناس تنفر من النتائج السلبية، بينما ترغب باإليجابية،

وسوعة الحرة فإن تعزيز السلوك للم إيجابية، أو رأى احتمالية كبيرة في ذلك، تزداد قابلية مشاركته اآلخرين في هذا السلوك، ووفقاً 
بالنتائج اإليجابية يقود المرء إلى تكرار انتهاجه، ولذلك ترى نظرية التعلم االجتماعي أن التأثير على السلوك ال ينحصر فقط 

نما تلعب المحفزات والعوامل البيئية دوراً   .(29)في ذلك"  بالعوامل النفسية، وا 

 . ، قيمة التعزيز، الحالة النفسيةالتوقعالقوة السلوكية، مكونات النظرية: 

وتعرف على أنها "احتمالية المشاركة في سلوك معين في ظرف معين، أي ما احتمالية أن يتصرف اإلنسان القوة السلوكية: 
بطريقة معينة في ظرف من الظروف؟ يتوفر لإلنسان عدة خيارات سلوكية عندما يوضع تحت ظرف من الظروف، لكل خيار من 

 .(29)ر طاقة منها"السلوكيات طاقة كامنة تجعل اإلنسان يخلص إلى تلك التي تحوي أكبهذه 

هو "ما يتوقعه اإلنسان من نتائج يحتمل أن يعود بها سلوك معين، والسؤال المطروح هنا هو: ما احتمالية أن ينتج عن هذا التوقع: 
على مقدار احتمالية ظهور نتائج إيجابية عنه، فإن كان هذا  السلوك نتائج إيجابية؟ تعتمد ثقة اإلنسان في انتهاج سلوك معين

على هذا السلوك، أما عن مصدر التنبؤ بحصول التعزيز، فهو خبرات  ، زادت التوقعات بحصول التعزيز بناءً االحتمال عالياً 
 .(29)إلى المنطق"  اإلنسان السابقة، ولهذا نراه يختلف من شخص آلخر لدرجة يفتقر بها أحياناً 

التعزيز هو "الناتج الذي يعود به سلوك معين، أما قيمة التعزيز فتشير إلى مقدار رغبة اإلنسان في هذه النتائج، قيمة التعزيز: 
فاألشياء التي نحبها ونرغب فيها تحظى بقيمة تعزيز عالية"، لذلك علينا أن نرفع من قيمة التعزيز للسلوك لمن حولنا عند قيامهم 

 .(29)لعكس عند قيامهم بسلوك سيئ أو غير مرغوب بسلوك جيد ونقوم با

وباإلمكان تطبيق نظرية التقليد والمحاكة على موضوع الدراسة )ظاهرة االهتمام بالجسد عن طريق إجراء عمليات التجميل في المجتمع 
 جرين لعمليات التجميل،أجتمعي للتغيير الظاهر على النساء اللواتي السعودي(، فحسب نظرية التعلم قد يعود هذا االهتمام للقبول الم

حساسهن بأنهن  وخاصة أنهن حين إجرائهن أيًا من عمليات التجميل يشعرن بشعور إيجابي تجاه أنفسهن رغبة في زيادة الجمال، وا 
قد أبرزت النظرية العديد من الدوافع لًلتجاه يواكبن التوجه االجتماعي العام للنساء لًلتجاه لعمليات التجميل واستحسان نتائجه، و 

لعمليات التجميل، والتي تظهر في االحتكاك الشديد عن طريق المخالطة بين النساء، سواًء في المجتمع السعودي في مؤسسات التعليم 
ر والمخالطة التكنولوجية أو المؤسسات الوظيفية لمن هن موظفات، أو على مستوى المجتمع القرابي، أو على مستويات أكبر مثل السف
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الحديثة، وكما تظهر النظرية أن النساء اللواتي أجرين عمليات تجميل قد تأثرن بمن حولهن من النساء األخريات اللواتي عملن 
عمليات تجميل، ويظهر هذا التأثر في اتخاذ قرارات تجاه هذا السلوك االجتماعي، وفي غالب األمر عندما تكون النتائج الظاهرة 

سلوك من اتجهن لعمليات التجميل نتائج إيجابية تصورهن بمًلمح أجمل مما كانت عليه من قبل، تزيد قابلية الرغبة من قبل النساء ل
األخريات في المجتمع، والتي تدفعهن إلى التقليد واالتجاه لعمليات التجميل، وتتدخل قيم القبول النسائي والتعزيز اإليجابي تجاه هذا 

ستوى الرغبة لألخريات لًلتجاه لعمليات التجميل وتكرار هذا االتجاه وانتهاجه، ولذلك ترى نظرية التعلم أن أهم أسباب السلوك برفع م
في ذلك، وتدفع النساء التخاذ  كبيراً  رفع مستوى الدوافع النسائية الًلتي أجرين عمليات التجميل هو المحفزات البيئية التي تشكل دوراً 

على التوقع المصاحب لهذا اإلدراك سواء توقع قبول المجتمع للتغير المصاحب لعملية  لعمليات التجميل وبناءً  قرارات جديدة لًلتجاه
التجميل، أو توقع النساء الراغبات في عمل عمليات التجميل في زيادة التحسن في الشكل والمظهر الخارجي مما يجعلهن محط 

    لهذا الشعور المصاحبة فعالدواع ويزيد من قوة وك تجاه هذا الموضو إعجاب وجذب ألفراد المجتمع، ويرفع من قوة السل

 لسابقةالدراسات ا

 : الدراسات المحليةأوالً  

(، بعنوان: )االتجاه نحو عمليات التجميل وعالقته بوجهة الضبط والوعي بالذات لدى عينة إكلينيكية 2014.دراسة المطيري، )1
طالبة( 200( طالبة من كلية األنظمة والعلوم السياسية في جامعة نايف )240هذه الدراسة ) بلغ عدد العينة فيوغير إكلينيكية(، 

مرتادة(، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي واالرتباطي والمقارن، بأداة االستبانة، وهدفت 40ومن مرتادي عيادات التجميل )
م نتائجها: وجود عًلقة عكسية ذات داللة إحصائية عند مستوى للمقارنة في االتجاه بين عينة إكلينيكية وأخرى من الجامعة، وأه

 .(30)ومتغير العمر واالتجاه نحو عمليات التجميل-( نحو كل من الوعي بالذات0.05داللة )

(، بعنوان: )العوامل االجتماعية والنفسية المرتبطة بإقبال الفتاة السعودية على عمليات التجميل 2014.دراسة العقيل، )2
تهدف الدراسة إلى تحقيق هدف رئيس وهو: "معرفة العوامل االجتماعية والنفسية المرتبطة بإقبال الفتاة السعودية  الرياض، الجراحية(

 على عمليات التجميل الجراحية"، ويندرج تحت هذا الهدف عدد من األهداف الفرعية أهمها:

 .مليات التجميل الجراحية. معرفة عًلقة الصفات الشخصية للفتاة في إقبالها على عأ

 .. معرفة عًلقة بعض الظروف االجتماعية في إقبالها على عمليات التجميل الجراحيةب

. معرفة عًلقة بعض الظروف النفسية للفتاة )كالخوف من عًلمات الشيخوخة، الغيرة ولفت انتباه اآلخرين، عدم الرضا عن ج
( مفردة، 150، كانت عينة هذه الدراسة من مرتادي عيادات التجميل بعدد )الشكل( في إقبالها على عمليات التجميل الجراحية

واستخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي، بأداة االستبانة، وأهم نتائجها عدم وجود عًلقة بين متابعة الفتاة لوسائل اإلعًلم 
ا لجراحة التجميل، وكذلك نفس النتيجة لمن واتجاهها لعمليات التجميل، ووجود عًلقة طردية بين مستوى تعليم الفتاة واتجاهه

 . (31)تعرضن لحوادث سابقة، ومن يخفن من عًلمات الشيخوخة وتقدم العمر

  : الدراسات العربيةثانياً 

(، بعنوان: )عمليات التجميل وعالقتها بصورة الجسم ومفهوم الذات كما يدركها طلبة الجامعة 2013) .دراسة سليمان،1
( طالبًا وطالبة من الجامعة األردنية، وهدفت لمعرفة العًلقة 350طبقت هذه الدراسة على عينة بلغ عددها ) األردن، األردنية(

السلبي واإليجابي، واستخدمت منهج المسح االجتماعي، واالستبانة كأداة، بين عمليات التجميل وصورة الجسم ومفهوم الذات 
.(32)وأهم نتائجها: أنه كلما زاد جمال صورة الجسم بشكل إيجابي لدى الذات قل التوجه نحو عمليات التجميل
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  : الدراسات األجنبية:ثالثاً 

هدفت بعنوان: )آراء تجاه مرضى الجراحة التجميلية: دور الثقافة والتواصل االجتماعي(  Kim-Pong Tam (2012)دراسة  .1
الدراسة إلى التعرف على آراء المرضى تجاه الجراحة التجميلية وخاصًة دور الثقافة والتواصل االجتماعي. فالجراحة التجميلية تنتشر 

وقد  يلية ليست معلومة على نطاق واسع.ي يقيم المجتمع مرضى الجراحة التجمانتشارًا متزايدًا على المستوى العالمي، لكن الطريقة الت
)هونج كونج، واليابان، والواليات المتحدة األمريكية(. وقد  المرضى في ثقافات عديدةء سة لتوثيق تلك اآلراء تجاه هؤالسعت تلك الدرا

 توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

  ،أبدى المشاركون تقييمات أكثر سلبية لمرضى الجراحة سيطرة اآلراء السلبية تجاه مرضى الجراحة التجميلية عبر ثقافات عديدة
إنشاء روابط اجتماعية، التجميلية ورأوا أن الجراحة التجميلية غير مقبولة، لم ُيبد المشاركون في هونج كونج واليابان النية في 

وخصوصًا العًلقات الحميمية، مع هؤالء المرضى، كانت هذه اآلراء أقل سلبية في الواليات المتحدة األمريكية عن هونج كونج 
واليابان، وبصورة جزئية بسبب التواصل االجتماعي الذي كان أكثر انتشارًا في الواليات المتحدة والذي قلل من سلبية اآلراء تجاه 

رضى الجراحة التجميلية، كانت لهذه االكتشافات أثار هامة على السًلمة الذاتية لمرضى الجراحة التجميلية الذين يتوقعون م
 (35).تحسًنا أفضل في روابطهم االجتماعية من خًلل الجراحة

بناء الثدي على نوعية حياة المرضى بعد استئصال  إعادةبعنوان: )أثر  Carolina Garzon Paredes ((2013.دراسة 2
هدفت الدراسة إلى التعرف على إعادة  ، البرازيل الجامعي لخدمات الجراحة التجميلية( Walter Cantídioالثدي في مستشفى 

بناء الثدي، وأثر ذلك على نوعية حياة المرضى بعد استئصال الثدي، وذلك ألن هدف إعادة بناء الثدي هو استرداد هيئة الجسم 
وتحسين الصورة الشخصية للمريض عن طريق تعويض حجم الخسارة وضمان تناظر مناسب مع الثدي المقابل. قيَّمت هذه 

عادة بناء الثدي الدرا سة نوعية الحياة والسمات االجتماعية والنفسية والجسدية للمريضات الًلتي أجرين عملية استئصال الثدي وا 
 Walterمريضة أجرين عملية إعادة بناء الثدي في مستشفى  27حيث أجريت الدراسة على عينة مكونة من  الفوري أو المتأخر.

Cantídio  م. اسُتخِدَم مسح نوعية الحياة لمنظمة الصحة العالمية إلجراء 2012وحتى أغسطس  م2007في الفترة من أغسطس
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج كما يلي: حصلت المريضات على تقييم إيجابي  دراسة مستعرضة لتقييم نوعية حياة المريضات.

)جيد جدًا( في ردهم على سؤال "كيف تقيمين  5 % برقم33)جيد( ونسبة  4% من النساء برقم 41لنوعية الحياة. أجابت نسبة 
)جيد( في ردهم على سؤال "كيف تقيمين  4% من المريضات إعادة بناء فوري. وأجابت برقم 81نوعية حياتك؟". أجرت نسبة 

وتكشف هذه  )جيد جدًا( لهذا السؤال. 5% من المريضات الًلتي أجرين إعادة بناء متأخرة برقم 60نوعية حياتك؟". وتًلها نسبة 
النتائج أن إعادة بناء الثدي بعد استئصاله يؤدي إلى نتائج جيدة وجيدة جدًا في نوعية الحياة، وأنها عملية مرتبطة بالفوائد 

 .(34)االجتماعية والنفسية والجسدية

بعنوان: )تأثير الجراحة التجميلية على صورة الجسم وسالمة الحالة  (،(Valentina Elisabetta, et al 2015دراسة .3
هدفت هذه الدراسة إلى توضيح دور االضطراب المتعلق بصوة الجسم، والمتمثل في مراحل منفعة  إيطاليا، النفسية: دراسة أولية(

صورة الجسم من خًلل تحليل االختًلفات المريض بعد الجراحة في كل من تأثير الجراحة التجميلية على سًلمة الحالة النفسية و 
 85شهرًا وظهرت على مرحلتين: مرحلة ما قبل الجراحة ) 12وقد استمرت الدراسة مدة  بين مراحل ما قبل وما بعد الجراحة.

الختبار عدم الراحة الجسدية هو نسخة عينة. خضع المرضى الخاضعين لعمليات تجميل  85عينة(، ومرحلة ما بعد الجراحة 
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كما توصلت  رة لمؤشرات السًلمة العامة للصحة النفسية في كل المراحل، وحصر االستفادة في مرحلة ما بعد الجراحة.صغي
 الدراسة إلى النتائج التالية: 

  ارتبطت منفعة المريض بعد الجراحة بوجود اضطراب كبير في الناحية الطبية متعلق بصورة الجسم في مرحلة ما قبل
درجة الشدة بين الحاالت.، كان للجراحة تأثير إيجابي على كل من حالة االضطراب المرتبطة بسًلمة  الجراحة، مختلفًا في

الحالة النفسية، والحالة المتعلقة بصورة الجسم، ولكن في هذه الحالة األخيرة يتوقف تحسن االضطراب على شدته، حيث 
شهرًا  12ل الجراحة في إظهار ذلك لمدة نحو استمر كل المرضى المصابين باضطراب صورة الجسم في مرحلة ما قب

وأكثر، مكن أن يسمح التقييم الحذر لصورة الجسم واضطراباتها في مرحلة ما قبل الجراحة بتحديد/كشف المرضى الذين قد 
 .(35)ال يكونون راضين بنتيجة ما بعد الجراحة

 (:Interest in the human body sociallyاجتماعياً )االهتمام بالجسد اإلنساني 

أحد أساليب التعبير عن الهوية في المجتمع الحداثي الجديد من وجهة نظر جدينز، حيث  ُيعد الجسد اإلنساني كما أشرنا سابقاً   
مثل االهتمام االجتماعي بالجسد نرى الكثير من المظاهر الجديدة التي باتت تشكل فعًًل اجتماعيًا للكثير من الفئات االجتماعية، 

والذي أصبح أحد أهم أدواته إجراء عمليات التجميل وخاصة من قبل النساء في مختلف مراحلهن العمرية، وقد تزايد هذا االتجاه 
المملكة بفعل االنفتاح الثقافي والمعرفي في عصر الحداثة الراهن، ونتيجة للتطورات التي طرأت في المجاالت الصحية المختلفة في 

العربية السعودية فقد أثر التطور العلمي واالنفجار المعرفي واالختًلط الثقافي في هذه التطورات، واختلفت ردود فعل األفراد تجاه 
هذا التطور باختًلف التركيب البيولوجي والصفات الوراثية لهم، وأدوات الجراحة التجميلية ومدى تطورها والثقة بها، وتطور النظام 

ثر هذا التغير والتطور في المجتمع أصبح الجسد تدريجياً  الصحي ظاهرة بدائل واختيارات. "لقد أسهمت هذه  والمؤسسات الطبية، وا 
التطورات في تنمية قدرات يمتلكها كثيرون على التحكم في أجسادهم، وفي جعلهم عرضة لتحكم آخرين من حولهم. هذا ال يعني 

هتمام الذي يمّكننا من إعادة بناء جذرية ألجسادنا، إال أن الدارج من الطرق التي يتحكم الناس أننا سوف نمتلك الموارد أو قدر اال
عبرها في أجسادهم تتخذ عادة أشكااًل تقليدية، مثل الحمية والحفاظ على اللياقة البدنية. ومن المرجح أن يكون االهتمام بالجسد الذي 

 (36)ك الذي يبديه أبناء الفئات البسيطة من المجتمع" يبديه ذوو القدرة المالية مختلفا كليًا عن ذل

ُيعد عصر الحداثة الراهن عصرًا إعًلميًا تنتشر فيه المعارف في العديد من ظواهر االهتمام االجتماعي بالجسد للجيل الحديث:  
يعانيه من يفتقدون لألدوات التي  الجوانب والتي منها التطورات التي تظهر صور االهتمام بالجسد، "وقد يكون الحرمان الذاتي الذي

تمكن من التحكم في أجسادهم والعناية بها" أحد دوافعهم للبحث عن المعرفة حول الجسد وأدوات تغييره، غير أن هذا الوضع لم 
ما أجسادهن، بل أثار في نفوس األفراد درجة عالية من التأمل في ماهية الجسد، قدر  يقتصر على تمكين النساء من التحكم في

حول كيفية التحكم فيه، وُيعد الجسد معطى طبيعيًّا واختًلًقا ثقافيًّا كذلك، وهذا ما يميزه كموضوع لًلختًلفات، فمن  أثار شكوكاً 
خًلل الجسد، يتميز الفرد عن الجماعة، وتتميز المرأة عن الرجل، ويتميز الشباب عن الشيوخ، وعليه فهذا التميز مرتبط أساسا 

مًا في قد أصبح الجسد معلمًا لهوياتنا ومه: "Kaufmann. C. Jيقول  (.اتها وعًلقاتها االجتماعية المختلفةبالهوية في تقاطع
بما أنه حامل للهوية،  "الجسد األمر الذي يفسر خصوصية القرارات التي أصبحت تتخذ تجاه .(37)"عمليات التبادل االجتماعي

عبر سلسلة من الرموز والشارات التي تسمح بحياة اجتماعية متشعبة بالعًلقات فللجسد لغة اجتماعيه تجعله أداة اتصال وتواصل 
 .(38) بفعل المبادالت المختلفة مثل الصداقة واإلعجاب وبقية التبادالت األخرى"

وبقدر ما يسّهل العلم والمعرفة الحديثة درجة التدخل في الجسد، من الممكن أن يدعم قدرات األفراد على إصدار أحكام أخًلقية 
حول إعادة تشكيل الجسد، وقد يكون هذا السبب أحد األسباب التي ساهمت في إنتاج الكثير من الظواهر االجتماعية الجسدية 
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على أجسامهم وتكون  tattoos لكرة العالمين والمشاهير في الوقت الحالي يصمون أنفسهم بوشموالتي من بعض أمثلتها: العبو ا
ظاهرة مما يجعلها مرئية للجمهور من الجنسين على نطاق واسع، وتقوم وسائل اإلعًلم بنشر هذا الشيء وجعله مميزًا، ويرسم 

نتماء لهذا الفريق أو لهذه الفئة المميزة، مما يجعل الشباب يقوم صورة في أذهان الشباب والمشجعين برمزية الوشم التي تدل على اال
بتقليد هذا الوشم فيصبح وصمًا اجتماعيًا دااًل كرمز اجتماعي خاص. وينتشر الوشم في الوقت الحالي عند الفتيات أيضا وله 

تختلف عما نراه اليوم، وكانت أحد داللته قديما  دالالت رمزية، علمًا أن الوشم قديم جدًا في مجتمعاتنا العربية لكن دالالته سابقًا قد
أنه يرمز لقبيلة معينة أو عشيرة أو عائلة لها وشم يرسم بشكل خاص فيها، كوشم بعض العرب في البادية ووشم الهنود الحمر الدال 

وكذلك رموز وشمية على قبيلتهم، كذلك هناك عًلمات وصم ووشم خاص لفئات منحرفة دينيًا مثل عبدة الشياطين، والهندوس، 
 .(8)ين، وذوي التوجهات الشاذة األخرىأخرى للمثلي

 في الحضارات القديمة، وعبر التاريخ لعب الجسد دوراً  ُيعد االهتمام بالجسد "ظاهرة قديمة الوجود، فطالما كان الجسد فاعًلً     
هو إعطاؤه قدرًا هامًا، ومكانة أساسية في دراسة وتحليل الظواهر،  لهويته، إال أن الجديد في علم اجتماع الجسد ةفي صنع حاسماً 

وفي فهم الواقع المعيش وتفسيره بناًء على العًلقة الجدلية بين الجسد واألنظمة المجتمعية، ولعله من الضرورة أن نشير إلى األهمية 
غة الجسد اليوم، حيث أثبتت أحدث الدراسات االتصالية أن ما يؤثر في المتلقي هو الصورة )الجسد( البالغة التي استحوذت عليها ل

%. فالجسد هو المتحدث وهو المؤثر وهو 17%، لتأتي الكلمة في المرتبة األخيرة بنسبة 38%، يليها الصوت بنسبة 55بنسبة 
 .(39)الفاعل" 

حيث يقومون بوصم أنفسهم بقصات شعر   celebritiesوالفنانون والمشاهير لعاب الرياضية أيضاً ألثاني يأتي ممارسي االمثال ال
غير مألوفة وغريبة الشكل أحيانا، كأحد وسائل التعبير الذاتي عن الهوية استغًلال للجسد لهذا التعبير، ومما يرونه جميًل في 

من ذلك تباين التسريحات النسائية ووجود صالونات ومراكز تجميل تعنى بالشعر بأشكال من الممكن أن يكون  اعتقادهم، أيضاً 
مختلفة ومتفاوتة في الثمن، فنجد النساء في اآلونة األخيرة يقمن بقص أو حلق نصف الشعر وترك النصف اآلخر، أو يقمن بحفر 

من تقوم بنكش شعرها بشكل غريب تقليًدا إلحدى او نقش نصف الرأس بشكل رمزي يمثل صورة أو رسمة لفئة ما، وكذلك منهن 
المشهورات، أيضا يعلقن بعض الحلق من الذهب أو الفضة والنحاس في أماكن كثيرة من أجسادهن مثل أطراف األذنين، وأعًلهما 

رمز النتماء وأرنبة األنف، وأسفل الشفة، وطرف اللسان، وفوق الحاجب، وقريب من فتحت السر وفي أماكن أخرى كثيرة متعددة ت
لهم للتعبير عن ذواتهم وهوياتهم كثقب األذن، ولبس القرط،  ما في مخيلتهم، "بمعنى أن جماعة الشواذ يتخذون من الجسد منطلقاً 

واالعتناء باألظافر بشكل مختلف، والرموش، وغيرها من المظاهر الجسدانية األخرى"، وعن طريق بعض الرموز المشتركة التي 
غير متوافقة. ينتج عن ذلك كله توافر حكم اجتماعي بصدد هذه المواقف، ُيسهم إلى حد  اً األحيان ظروفًا ومواقفتتيح لهم في بعض 

 . (40)في تحويلها إلى مشكًلت اجتماعّيةكبير 

كان من أبرز عًلمات االهتمام االجتماعي الحديثة بالجسد قلق الفتيات المقبًلت على الزواج تجاه الصورة الجسدية الظاهرة  أيضاً 
لهن، فنجد بعضهن يقمن بجراحات تجميلية قبل الزواج سواء بسيطة أو معقدة، ومن الممكن أن يكون الترويج لألجساد الجميلة في 

لمشاهير أحدث تغيرًا في القيم االجتماعية لدى الفتيات، بوضع معايير أشبه بالخالية من العيوب منصات اإلعًلم وعلى حسابات ا
للجسد، وغّير من الرؤية البسيطة التي كان الرجل يراها في األنثى، حيث أصبح جسد المرأة عارضة األزياء نحيلة القوام هي الصورة 

من النماذج الرائجة التي جعلت من رشاقة الجسد والنحافة المفرطة معايير  الحاضرة في ذهنه لزوجة المستقبل، وقد برزت العديد
 للجمال، مما ساهم في الترغيب في إجراء العديد من العمليات الجراحية التجميلية التي أصبح إجراؤها مطلًبا اجتماعيًّا عند بعض النساء

بالتجميل وتنسيق الجسد، إضافة إلى التعافي السريع بعد إجراء  خصوصًا بعد ارتفاع درجة األمان في تقنيات وأدوات الجراحة الخاصة
 (41)العملية
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لقد كان من أهم عًلمات االهتمام االجتماعي بالجسد الوعي بأهمية الرياضة وانتشار المراكز الرياضية واألندية الخاصة، الرتفاع 
د المراكز الرياضية، وأصبح الكثير من النساء في المجتمع قد زداد االهتمام بارتياامستوى الوعي المجتمعي بأهمية العناية بالجسد و 
انتشرت حمامات التقشير  لهدف جمالي، ولبلوغ مرحلة الرضا عن الجسد، أيضاً  ال يمارسن الرياضة لهدف صحي ولكن أيضاً 

تمعي ساهم في انتشار ثقافة والساونا والجاكوزي كتابع للممارسة الرياضة واالهتمام بالجسد. كذلك فإن ارتفاع مستوى الوعي المج
تناول األغذية الصحية، مما ساعد على انتشار الكثير من متاجر التغذية الصحية الطازجة والمستوردة والتي توفر للنساء إيصال 
لى مكان العمل، وانتشرت ثقافة التغذية السليمة واالتجاه لألكًلت الخفيفة والسريعة في الطهي ذات  الخدمات إلى منازلهن وا 
المحتوى قليل السعرات، وذلك ألن البدانة أصبحت منتشرة في السنوات األخيرة بسبب نوع األغذية التي نتناولها، وأصبح الطعام 

هاجسًا للجميع، وكيف يكون صحيًا وغير ضار بالجسد، مما أدى إلى محدودية الطهي في المنازل واللجوء stable diet التقليدي 
التغذية المعيارية في نظرهن، ويتعلق المظهر الجسدي برؤية الفاعل نفسه في ما يتعلق بكيفية الوجود لمثل هذه المتاجر ذات 

إلخ، أي إن هذا …والحضور والتمثل، ونوع اللباس، والشعر وتزيين الوجه، والعناية بالجسد والتغذية والرياضة وعمليات التجميل 
كل يومي للظهور واالختًلط في العًلقات االجتماعية، وذلك بطريقة االعتناء االتجاه لًلهتمام بالجسد أصبح نمطًا متداواًل بش

 .(6)لعًلقات التي تقام في هذا المكانلمكان الحضور ونوع ا بالشكل الخارجي وفقاً 

، فنجد أنه ال يقترن عادة بنساء بدينات أو أحد أساليب إثارة العناية واالهتمام االجتماعي بالجسد  adsوُيعد اإلعًلن التجاري
ممتلئات في أفضل األحوال بل برشيقات، حتى لو كان إعًلنًا ال عًلقة له بالتجميل ومستحضراته ومن ذلك إعًلنات مساحيق 

اإلعًلن فتيات الغسيل أو مواد التنظيف األخرى، أو حتى اإلعًلنات للسيارات، أو أطعمة الحيوانات، ونجد أن الًلتي يقمن بتقديم 
فاتنات في الجمال والرشاقة مما يصنع معايير جديدة لصورة األنثى المثالية والمرغوبة في زمن الحداثة في ذهن كل امرأة ترغب في 
أن تكون جميلة، مما عزز فكرة تغيير أشكالهن لألجمل واالقتداء بالمشاهير مثل نجوم هوليود فقد أصبحت هوليود تقيم مدينة 

 .(42)يةمكانًا جاذًبا للجراحات التجميل لوس أنجلوس وأصبحت للسينما في

إن كثيًرا من المستوصفات الخاصة في الرياض وغيرها أضافت في السنوات األخيرة عيادات تجميل إما ألهداف تجارية أو لجذب 
أو عمل تدليك خاص بتناسق النساء، كما استغلت األماكن الخاصة بالعًلج الطبيعي للمرضى فيها كمكان خاص النقاص الوزن، 

الجسم، أو عًلج البشرة والشعر، أو عيادات توجيه للتغذية السليمة، أو للمساج والتدليك التجميلي، مما يثير فكرة بين النساء مفادها: 
من  أن "القبح أو الدمامة أو نصف الجمال" أصبحت "شيئا غير مقبول" ومقلقة للبعض من النساء، حتى ولو كان الجسد سليماً 

بالمظهر"، واالتجاه للتجميل، وعمل العديد من خطط التمرينات لتلبية  األمراض العضوية، "وتدريجيا أصبحت الصحة أكثر ارتباطاً 
أنه "بينما تتنافس السلع االستهًلكية التجميلية على محاولة جعل أجساد  تلك االحتياجات لراغبات الجسد الجميل، ونًلحظ أيضاً 

أو مثالية الشكل، وقادرة على إثارة إعجاب اآلخرين وخاصة الرجل بشكل عام، تسعى كذلك لتوفير برامج النساء تبدو جميلة 
ن األمراض معافاة، خالية م تبدو لتحسين البشرة وتقوية العضًلت على نحو يجعلها تبعث برسائل عن الصحة عبر جعل المرأة

  (8).الجسدية، شابة المظهر"

اإلشارة إليها ظاهرة اإلقبال على عيادات الليزر عند النساء مما يؤكد تنامي االهتمام بالجسد، رغم ومن السلوكيات التي يجدر 
ها عيادات الليزر تجاه كل عضو يتم تعريضه لليزر رغبة في إزالة شعيرات الجسم، أو إزالة الوحمات االمبالغ الباهظة التي تتقاض

ما يشكل معنى ذا أهمية لدى النساء يتضمن أحد أهم معايير الجمال الذي والكدمات واآلثار غير المرغوب فيها في الجسد، م
 تسعى إليه المرأة. 

قناع الجمهور  وقد يكون لوسائل التواصل االجتماعي، ولبعض مشاهير اإلعًلمين دور في الترويج لعيادات وأطباء التجميل، وا 
و معقدة، وأن تكون ذات مظهر جذاب، وبالتالي يظهر التنافس بأهمية أن تكون األنثى جميلة وخالية من أي عيوب خلقية بسيطة أ
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 في إبراز الصورة الخارجية للجسد بأجمل أشكالها، لقد أصبحت الصورة اإلعًلمية تعطي االنطباع أنه كلما كان الجسد أكثر شباباً 
ارنة مع األجساد األخرى، وتحتل مكانة ، وذا قوام رشيق، ولباس متناسق، فإن صاحبته تستطيع أن تثير االنتباه مقوتألقاً  وجماالً 

 (43)لجسد المثاِلي على الجسد الواقعيأفضل، وتحظى بفرص وظيفية أعلى وعًلقات إنسانية أكثر، وهذا ما يؤكد تفضيل اإلعًلم ا

 كيل صورة الجسد وطرق االهتمام بهالعوامل المؤثرة في تش

القيم االجتماعية السائدة خاصة ما يتعلق بشكل وحجم الجسم المرغوب، فهذه القيم تغيرت من القرن الماضي بشكل ملحوظ فبعد أن  .1
 كانت البدانة رمًزا للصحة والقوة أصبحت في الفترة األخيرة رمز القبح والكسل وعدم القدرة على ضبط النفس. 

نوع من التعامل االجتماعي مع السمنة، حيث يوصف الشخص السمين بالكثير من  الوصمات االجتماعية السائدة، فهناك مثًلً  .2
من الناحية الصحية نجد األطباء في رأيهم أن الفرد  النوادر والطرائف المنقولة حتى في رسوم الكاريكاتير وأفًلم الكرتون، أيضاً 

 السمين أكثر عرضة لألمراض، وأقل استجابة للعًلج. 

 .(44)فسه ومستوى تقديره الكلي لذاته، وكذلك ما يتعرض له من عنف ومن ضرر مادي أو معنوي إحساس الشخص تجاه ن .3

ما أو جراحة أو حادث أو عاهة تغيرات الجسد المحددة بيولوجيًا التي تحدث أثناء البلوغ وأثناء الحمل، وكذلك الناتجة عن مرض  .4
 ( 44)ما.

( أن صورة الجسم هي "مكون هام للذات 2004) Shroff ويرسم هذا التغيير صورة الجسد لدى األفراد ذهنيا، يرى شروف   
ويؤثر على الطريق الذي يدرك به األفراد العالم". وصورة الجسم تصف التمثيل والتصوير الداخلي للهيئة الخارجية لدى األفراد، وبنية 

وترتبط بالمشاعر واألفكار التي تؤثر على السلوك، واألساس في صورة الجسم هو اإلدراكات الذاتية صورة الجسم متعددة األبعاد 
لدى األفراد والخبرات والتجارب، وهي تتضمن كًًل من: المكونات اإلدراكية )الحجم والوزن والطول(، والمكونات الذاتية )االتجاهات 

 .(45)لهيئة الجسمية ككل( نحو حجم الجسم والوزن وأجزاء الجسم األخرى أو ا

( بأنها "رؤية األفراد ألجسامهم مشتملة الجوانب الجسدية والنفسية واالجتماعية، واألفراد يمكن أن يكون 2007) Wadeويعرفها واد 
 (46)لديهم تقييمات موجبة أو سالبة ألجسامهم، تتأثر باألسرة واألقران" 

شبه الكثير من الباحثين العًلقة التي أصبحت اليوم تربط الفرد بجسده "بحالة االهتمام االجتماعي بالجسد في العصر الحديث:  
حضارة الهوس"، حيث يجدون أن السبب الذي أدى إلى هذا "الهوس الجديد بالجسد"، يكمن في تطور كماليات الحياة والوصول إلى 

لى  ."الترفيه" خصوصا لدى الفئات الفاعلة التي أغلبها من الشباب حيث أسهمت هذه الفئات في تطوير عادات االهتمام بالجسد وا 
هذه "الحضارة" ما كان لها أن تكون لوال التشجيع الذي وجدته من طرف النخب والجماعات ، ظهور "حضارة الترفيه وتسليع الجسد"

: " إننا نعيش في " قائًلً  Du board، والتي لديها سلطة على الرأي العام. في هذا الصدد، يؤكد "دو بورد ذات الهيمنة الثقافية
لهذا السلطان هي الجماعات والقوى ذات النفوذ والهيمنة  مجتمع يؤمن بسلطان الجسد والمظاهر، وأن أكثر الجماعات تشجيعاً 

الثاني من القرن العشرين بتحديث مزدوج لشريحة النساء وشريحة الشباب، حيث ، فلقد تميز النصف "الثقافية، كالشباب والنساء
(47).السياسية والثقافية واالجتماعية أصبح ينظر لهما على أنهما الفاعلون الجدد في الحياة

 :(Cosmetic surgery) عمليات التجميل وأنواعها الجراحية والالجراحية 

يعد التطور الطبي في المملكة أحد أهم األسباب التي أحدثت تقدمًا في مجال العمليات التجميلية، ومن الممكن أن يكون قد    
أسهم في زيادة أسباب الثقة في الوقاية من مخاطر عمليات التجميل لدى أفراد المجتمع، كما أن التقدم المعرفي في جميع 
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سد اإلنساني مؤكدًا على االهتمام االجتماعي بالجسد عبر التاريخ، فقد كان الجسد اإلنساني الجوانب وخاصة الطب قد اهتم بالج
محط اهتمام أفراد المجتمعات وذلك الرتباط الصحة الجسدية بالصحة العقلية، وقد تطور األمر إلى أن بلغ هذا االهتمام للعناية 

مة مثل الشعوب الفرعونية واليونانية وغيرها، وهذا يتفق مع رأي التجميلية بالجسد، والذي ظهر لدى العديد من الشعوب القدي
رأي العالم بورديو حول الجسد اإلنساني والذي مفاده "أن الجسد  أصحاب االتجاه ما بعد البنائي وكذلك الرمزيون، وأيضاً 

عادة بن  (23).ائه من خًلل عادات وقيم المجتمع"اإلنساني يتم تشكيلة وا 

"جرحهُ، يجرحُه جرحًا، شق في بدنه شقًا، وجمعها جراح وجراحات. والجراحة فرع من الطب  :لجرح. يقالمأخوذة من ا الجراحة
على إجراء عمليات يدوية مبضعيه. ويستعمل الجرح للداللة على معنى الكسب، كما  يكون العًلج فيه كله أو بعضه قائماً 
"التحسين والتزيين، وجّمله أي زّينه،  التجميلو (48)نوي".ى العيب والنقص، فهو جرح معيستخدم في المعنى المجازي بمعن

وينظر األطباء المختصون إلى جراحة التجميل على أنها: جراحة تجرى لتحسين منظر جزء من  (48)التجميل: تكلف الجميل.و 
 أجزاء الجسم الظاهرة، أو وظيفته إذا ما طرأ عليه نقص، أو تلف أو تشوه".

وهو ما تدعو إليه الضرورة من تصحيح وتعويض في البدن نشأ عن حادث أو اعتداء،  :النوع األولقسام عمليات التجميل: أ
وذلك كالحوادث والحرائق التي ينتج عنها بتر عضو، أو تشوه، وعن طريق الجراحة بوساطة األطباء المهرة يمكن إصًلح كثير 

زالة العلة أو تخفيفها"  عادة الصحة المفقودة وا    .(44)من العيوب وا 

نفسيًّا  "وهو ما تدعو إليه حاجة التداوي من إصًلح العيوب الخلقية التي تولد مع اإلنسان وتسبب لصاحبها أذىً  :النوع الثاني 
ويمكن لألطباء أن يعيدوا الحال إلى ما كان عليه قدر اإلمكان، وذلك مثل عملية التئام الشفتين المفتوحتين أو إحداهما عن 
طريق الجراحة التجميلية، أو العًلج من السمنة المفرطة، ونحو ذلك مما تدعو إليه حاجة الناس، وتدفع عنهم األلم النفسي، 

  .(44)م " وتذهب عنهم الهم والغ

"وهو ما ال تدعو إليه الحاجة، ولكن ُيقصد بها الغلو في مقاييس الجمال، وذلك كترقيق األنف أو تفليج األسنان  :النوع الثالث 
ة المنهي عنه في الدين أو نمص الحاجب أو نحو ذلك، فهذا النوع من الجراحات ال تدعو إليه الضرورة وربما يدخل في دائر 

 أهمها: ومن (44)اإلسًلمي"

 .جراحة الترميم، وهي عبارة عن أخذ قطعة من مكان ما بالجسم لوضعها في مكان آخر بالجسم 
 .جراحة التحويل، وهي الجراحة التي تجري لتحويل المريض من جنس آلخر 
 .جراحة تجميل وتقويم عضو ما بالجسم، بحثًا عن المزيد من الجمال 
  (44)باإلضافة إلى الجراحة التي تجري إلصًلح وتقويم عضو ما بالجسم، ليصبح أكثر كفاءة وفاعلية في عمله 

 اإلجراءات المنهجية للدراسة

تنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات االستطًلعية )الكشفية(، وهذا النوع من الدراسات االجتماعية يقوم بالبحث نوع الدراسة:  
مشكلة أو موضوع ما، وذلك ألنه على حد علم الباحثة ال يوجد دراسات سابقة في مدينة الرياض تستهدف الكشف لمعرفة أبعاد 

عن الدوافع الذاتية واالجتماعية والثقافية لًلهتمام االجتماعي بالجسد كهوية ثقافية واجتماعية عن طريق االتجاه إلجراء عمليات 
 نة الرياض.التجميل من قبل النساء السعوديات في مدي

لتحقيق أهداف هذا البحث واإلجابة عن تساؤالته تم استخدام منهج المسح االجتماعي عن طريق العينة منهج الدراسة: 
 ويستخدم منهج المسح االجتماعي في الدراسات االستطًلعية لمعرفة حجم وجود مشكلة معينة وخطورتها وأبعادها.
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تكون مجتمع الدراسة من جميع النساء السعوديات الًلتي أجرين عمليات تجميلية في مدينة الرياض، ولقد اختيرت مدينة  الدراسة:مجتمع 
كثرة الرياض خاصة لتكون إطارًا لمجتمع البحث لكبر حجمها واختًلف الطبقات االجتماعية السكانية فيها اقتصاديًا أو تعليميًا أو ثقافيًا، و 

هتمام بأجسادهن من ساكنيها من النساء، وكثرة مراكز التجميل الخاصة فيها، وكذلك للتطور الملحوظ فيها في جميع جوانب ممارسي اال
الحياة التنموية الحديثة، وقد تم اختيار مراكز التجميل الخاصة في مدينة الرياض كمجتمع بحث أولي، ثم تم الوصول للعينة األساسية 

ق حصر المراكز التجميلية الخاصة في أحياء مدينة الرياض حسب تقسيمها الجغرافي، ثم اختيرت عينة للدراسة، وكان ذلك عن طري
تاريخ  إلى -ه15/1/1440زمنية من تاريخ  عشوائية لًلتي أجرين عمليات تجميل وترددن على المراكز التي تم اختيارها في فترة

ه30/2/1440

لقد تم اختيار مجتمع البحث بحصر جميع المراكز الصحية التجميلية الخاصة في مدينة الرياض، عن تمع الدراسة: تحديد مج 
طريق إحصائية رسمية من الجهات الخاصة في رخص المراكز الصحية الخاصة في وزارة الصحة، وكان سبب اختيار العينة 

الجسد ُيعد مستحدث على المجتمع، وقد كان إجراء عمليات التجميل من المراكز الخاصة، يعود إلى أن االهتمام االجتماعي ب
هو األنموذج الدال على هذا االهتمام في الدراسة المطروحة، وفي المنطق أن المستشفيات والمنشآت الصحية الحكومية في 

اب عارضة.العادة تقوم بإجراء عمليات التجميل في الحاالت الضرورية، وفي الغالب للحاالت المتضررة بأسب

 الصدق والثبات(: –أداة جمع البيانات للدراسة: )بناؤها 

نظرًا لطبيعة الدراسة وكون عينة الدراسة كلهن من المتعلمات اختارت الباحثة االستبانة لتكون أداة للدراسة لتطبيقها على العينة 
سة، ومنهجها، ومجتمعها، ولإلجابة عن تساؤالتها. من النساء الًلتي أجرين عمليات التجميل، وذلك نظرًا لمناسبتها ألهداف الدرا

 وتُعد االستبانة أحد أهم وسائل جمع البيانات والمعلومات المقننة، واألكثر صدقًا وثباتًا.

بعد االطًلع على األدبيات، والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية، وفي ضوء معطيات بناء أداة الدراسة:  
الدراسة وأهدافها تم بناء األداة )االستبانة(، وتكونت في صورتها النهائية من ثًلثة أجزاء. وفيما يلي عرض لكيفية وتساؤالت 

 بنائها، واإلجراءات التي تم اتباعها للتحقق من صدقها، وثباتها:

ها من مفردات عينة حوى على مقدمة تعريفية بأهداف الدراسة، ونوع البيانات والمعلومات المطلوب جمع القسم األول:
 الدراسة، مع اإلشارة إلى سرية المعلومات المقدمة، والتعهد باستخدامها ألغراض البحث العلمي فقط.

-الحالة االجتماعية-حوى على البيانات األولية الخاصة بمفردات عينة الدراسة، والمتمثلة في: )العمر  القسم الثاني:
 ملكية السكن(.-مكان السكن -نوع السكن -الشهري لألسرة  الدخل-المستوى التعليمي -نوعها-الوظيفة 

 ( 1الجدول ) كما هو موضح في ( عبارة، موزعة على أربعة محاور أساسية،53تكون من ) القسم الثالث:

 

 

 

 

 



 24 

 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد التاسع عشر ،العدد الثاين

 

 تصميم االستبانة بناًء على المحاور التالية: 

 : محاور االستبانة وعباراتها1جدول 

 عدد العبارات المحور

جراء العمليات التجميليةي أر .1  عبارة 11 النساء السعوديات نحو االهتمام بالجسد وا 

 عبارة 13 الدوافع الذاتية التي تدفع المرأة السعودية لًلهتمام بجسدها من خًلل إجراء عمليات التجميل.2

 عبارة 16 التجميلالدوافع االجتماعية التي تدفع المرأة السعودية لًلهتمام بجسدها من خًلل إجراء عمليات .3

 عبارة 13 الدوافع الثقافية التي تدفع المرأة السعودية لًلهتمام بجسدها من خًلل إجراء عمليات التجميل.4

 عبارة 53 أربعة محاور

موافق  –تم استخدام مقياس ليكرت الثًلثي للحصول على استجابات مفردات عينة الدراسة، وفق درجات الموافقة التالية: )موافق 
غير موافق(. ومن ثم التعبير عن هذا المقياس كميًا، بإعطاء كل عبارة من العبارات السابقة درجة، وفقًا للتالي:  –إلى حد ما 

 ( درجة واحدة.1( درجتان، غير موافق )2( درجات، موافق إلى حد ما )3موافق )

(، ثم تم تقسيمه 2=  1 –3، تم حساب المدى بطرح الحد األعلى من الحد األدنى )ولتحديد طول فئات مقياس ليكرت الثًلثي
(؛ لتحديد الحد 1(، وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )0.67=  3÷  2على أكبر قيمة في المقياس )

: (2)األعلى لهذه الفئة، وهكذا أصبح طول الفئات كما هو موضح في الجدول

 قيق مبدأ صدق االستبانة وثباتها، أجريت الخطوات التالية:ولتح

صدق أداة الدراسة )االستبانة( يعني التأكد من أنها تقيس ما ُأعدت لقياسه، كما ُيقصد بالصدق شمول .صدق وثبات األداة: 1
تها من ناحية أخرى، بحيث أداة الدراسة لكل العناصر التي يجب أن تحتويها الدراسة من ناحية، وكذلك وضوح فقراتها ومفردا

 تكون مفهومه لمن يستخدمها، وتم التأكد من صدق االستبانة من خًلل ما يأتي:

بعد االنتهاء من بناء أداة الدراسة تم عرضها بصورتها األولية على أكثر الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق المحكِّمين(: أ.
م محمد بن سعود، وجامعة الملك سعود في مدينة الرياض، وهم من عشرة أعضاء من هيئة التدريس في جامعتي اإلما

بداء الرأي حول مدى وضوح  المحكمون المتخصصون، للتعرف على مدى الصدق الظاهري لًلستبانة ولًلسترشاد بآرائهم. وا 
العبارات  العبارات ومدى ومًلءمتها لما وضعت ألجله، وتم إجراء الصدق الظاهري لًلستبانة من خًلل التأكد من وضوح

 ومنطقيتها ودقتها في قياس المطلوب ومدى مناسبة العبارات للمحور الذي تنتمي إليه.

للتحقق من صدق االتساق الداخلي لًلستبانة، تم حساب معامل ارتباط بيرسون صدق االتساق الداخلي لألداة: .ب
(Pearson's Correlation Coefficient؛)  للتعرف على درجة ارتباط كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور

 الذي تنتمي إليه العبارة، وتوضح الجداول التالية معامًلت االرتباط لكل محور من المحاور بما فيها من عبارات.
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 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول مع الدرجة الكلية للمحور : 2 جدول

 المحور األول )اتجاه النساء السعوديات نحو االهتمام بالجسد واالتجاه للعمليات التجميلية(

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

9 0.712** 15 0.846** 

10 0.571** 16 0.679** 

11 0.687** 17 0.549** 

12 0.714** 18 0.646** 

13 0.699** 19 0.788** 

14 0.793** - - 

 فأقل  0.01** دال عند مستوى الداللة 

( 0.01يتضح من الجدول أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورها موجبة، ودالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
بين عبارات المحور األول، والدرجة الكلية للمحور، ومناسبتها لقياس ما ُأعدت فأقل؛ مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي 

لقياسه.

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني مع الدرجة الكلية للمحور :3جدول

 ل(المحور الثاني )الدوافع الذاتية التي تدفع المرأة السعودية لالهتمام بجسدها من خالل إجراء عمليات التجمي

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

1 0.584** 8 0.593** 

2 0.679** 9 0.540** 

3 0.689** 10 0.655** 

4 0.687** 11 0.542** 

5 0.622** 12 0.622** 

6 0.583** 13 0.610** 

7 0.591** - - 

 فأقل  0.01** دال عند مستوى الداللة 
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( 0.01يتضح من الجدول أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورها موجبة، ودالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
فأقل؛ مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي بين عبارات المحور الثاني، والدرجة الكلية للمحور، ومناسبتها لقياس ما ُأعدت 

 لقياسه. 

 معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثالث مع الدرجة الكلية للمحور :4جدول

 المحور الثالث )الدوافع االجتماعية التي تدفع المرأة السعودية لالهتمام بجسدها من خالل إجراء عمليات التجميل(

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

1 0.709** 9 0.738** 

2 0.615** 10 0.703** 

3 0.595** 11 0.654** 

4 0.678** 12 0.725** 

5 0.648** 13 0.646** 

6 0.538** 14 0.584** 

7  15 0.664** 

8  16 0.683** 

 فأقل  0.01الداللة  ** دال عند مستوى

( 0.01موجبة، ودالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )يتضح من الجدول أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورها 
فأقل؛ مما يشير إلى صدق االتساق الداخلي بين عبارات المحور الثالث، والدرجة الكلية للمحور، ومناسبتها لقياس ما ُأعدت 

 لقياسه.
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 الدرجة الكلية للمحورمعامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الرابع مع : 5جدول 

 المحور الرابع )الدوافع الثقافية التي تدفع المرأة السعودية لالهتمام بجسدها من خالل إجراء عمليات التجميل(

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

1 0.743** 8 0.661** 

2 0.667** 9 0.748** 

3 0.651** 10 0.630** 

4 0.680** 11 0.630** 

5 0.750** 12 0.645** 

6 0.637** 13 0.667** 

7 0.717** - - 

 فأقل 0.01** دال عند مستوى الداللة 

( فأقل؛ مما 0.01يتضح من الجدول أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورها موجبة، ودالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )
 صدق االتساق الداخلي بين عبارات المحور الرابع، والدرجة الكلية للمحور، ومناسبتها لقياس ما ُأعدت لقياسه. يشير إلى

تم التأكد من ثبات أداة الدراسة من خًلل استخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ، )معادلة ألفا كرونباخ( ثبات االتساق الداخلي ألداة الدراسة: 
(Cronbach's Alpha (α ،)( قيم معامًلت الثبات ألفاكرونباخ لكل محور من محاور االستبانة.6وتوضح الجداول رقم ) 

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة : 6جدول

 ثبات المحور عدد العبارات محاور االستبانة

جراء العمليات التجميليةأر .1  0.8746 11 ي النساء السعوديات نحو االهتمام بالجسد وا 

 0.7527 13 الدوافع الذاتية التي تدفع المرأة السعودية لًلهتمام بجسدها من خًلل إجراء عمليات التجميل.2

 0.8986 16 الدوافع االجتماعية التي تدفع المرأة السعودية لًلهتمام بجسدها من خًلل إجراء عمليات التجميل.3

 0.8951 13 بجسدها من خًلل إجراء عمليات التجميلالدوافع الثقافية التي تدفع المرأة السعودية لًلهتمام .4

 0.9528 53 الثبات العام
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(، وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة تم االعتماد 0.9528يتضح من الجدول أن معامل الثبات العام عاٍل حيث بلغ )
 عليها في التطبيق الميداني للدراسة.

  متغيرات الدراسة

 الدوافع االجتماعية والثقافية والذاتية واالقتصادية لًلهتمام بالجسد من قبل النساء في المجتمع السعودي. المتغيرات المستقلة:أ.

 دوات االهتمام بالجسدأد أنواع إجراء العمليات التجميلية من قبل النساء السعوديات كأح المتغيرات التابعة:ب.

 السعوديات في مدينة الرياض والًلتي اهتممن بأجسادهن من خًلل إجراء العمليات التجميلية.النساء وحدة الدراسة األساسية: 

بعد التأكد من صدق )االستبانة( وثباتها، وصًلحيتها للتطبيق، قامت الباحثة بتطبيقها ميدانيًا باتباع الخطوات  إجراءات تطبيق أداة الدراسة:
 التالية:

امرأة سعودية ممن اتجهن إلجراء العمليات التجميلية  50ًا على عينة عشوائية استطًلعية بعدد توزيع االستبانة وتطبيقها ميداني .1
 كعينة أولية تجريبية )استطًلعية( ثم تم جمعها.

 تم توزيع االستبانة بالطريقة المذكورة في اختيار العينة وجمع البيانات. .2
 استبانة.( 611جمع االستبانات بعد تعبئتها، وقد بلغ عددها ) .3
 مراجعة االستبانات، والتأكد من صًلحيتها، ومًلءمتها للتحليل، واستبعاد غير الصالح منها. .4

تم اختيار العينة على عدة مراحل وكانت من مراكز التجميل الخاصة في مدينة الرياض، ثم وزعت االستبيانات على عينة  عينة الدراسة:
 من النساء الًلتي أجرين العمليات التجميلية ويترددن على المراكز التجميلية المختارة.

 حدود ومجاالت الدراسة

والثقافية للنساء السعوديات في مدينة الرياض لًلهتمام بالجسد من خًلل إجراء  الحدود الموضوعية: الدوافع الذاتية واالجتماعية .1
 العمليات التجميلية.

 الحدود المكانية: مراكز الجلدية والتجميل الخاصة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. .2

 رياض. الحدود البشرية: النساء السعوديات الًلتي أجرين عمليات تجميلية في مدينة ال .3

، ثم تم تطبيق 1439الحدود الزمانية: بدأت الباحثة في إعداد الفصل األدبي من شهر رمضان إلى شهر ذي الحجة الهجري  .4
 .ه، في منتصف شهر محرم تحديداً 1440الدراسة في شهر محرم من العام 

لتحقيق أهداف الدراسة، وتحليل البيانات التي تم تجميعها؛ تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة أساليب المعالجة اإلحصائية: 
(: SPSSوالتي يرمز لها اختصارًا بالرمز ) Statistical Package for Social Sciencesباستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

، المتوسط الحسابي Weighted mean، المتوسط الحسابي الموزون Frequency and percentagesالتكرارات والنسب المئوية 
mean االنحراف المعياري ،standard deviation معامل االرتباط بيرسون ،Pearson correlation coefficient معامل ألفا كرونباخ ،

Alpha Cronbach coefficient :تحليل التباين األحادي ،ONE-WAY ANOVA اختبار شيفيه ،Scheffe. 
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 أهم نتائج الدراسة 

 للبيانات األولية: توصلت الدراسة إلى عدٍد من النتائج، 

 ة الدراسةخصائص عين .1

من  سنة وهن الفئة األكثر من مفردات عينة الدراسة، 40إلى أقل من  30% من العينة أعمارهن من 36أن من المبحوثات يمثلن ما نسبته 
إن من المبحوثات من يمثلن ما نسبته  %من مجموع عينة الدراسة حالتهن االجتماعية متزوجة،97يمثلن ما نسبته  عينة الدراسة من

% من إجمالي 49إن من مفردات عينة الدراسة الموظفات الًلتي يمثلن ما نسبته  % من إجمالي مفردات عينة الدراسة موظفات،62.4
% من إجمالي مفردات عينة الدراسة 66من مفردات عينة الدراسة من يمثلن ما نسبته  مة،مفردات عينة الدراسة الموظفات وظيفتهن معل

% من إجمالي مفردات عينة الدراسة الدخل الشهري ألسرهن 32من مفردات عينة الدراسة من يمثلن ما نسبته  مستواهن التعليمي جامعي،
% من إجمالي مفردات عينة الدراسة مكان 36ة من يمثلن ما نسبته إن من مفردات عينة الدراس لاير، 15,000إلى أقل من  10,000من 

إن من  % من إجمالي مفردات عينة الدراسة نوع سكنهن فيًل،66إن من مفردات عينة الدراسة يمثلن ما نسبته  سكنهن شمال الرياض،
 .% من إجمالي مفردات عينة الدراسة سكنهن ملك72مفردات عينة الدراسة من يمثلن ما نسبته 

 91نهن يقمن باالهتمام بأجسادهن بكافة الوسائل بنسبة )أرأي النساء السعوديات نحو االهتمام بالجسد من خًلل إجراء العمليات التجميلية: 
عمليات تبين في نتائج الدراسة موافقة المبحوثات على الدوافع الذاتية التي تدفع المرأة السعودية لًلهتمام بجسدها من خًلل إجراء كما  (،%

%(، وتفسر هذه النتيجة بأن رغبة المرأة في مظهر  97بنسبة ) الرغبة في مظهر جميل الصورةمها ه%(، والتي من أ 86التجميل بنسبة )
جميل الصورة لطبيعتها األنثوية يجعلها تبحث في تجميل مظهرها، وتجري المرأة العمليات التجميلية للتخفيف من عًلمات التقدم في العمر 

 (.%88سبة )(، جسد المرأة رأسمالها تريد أن يكون جميًًل باستمرار بن%92على الجسم بنسبة )

 ن خالل إجراء العمليات التجميليةالدوافع الذاتية للنساء السعوديات لالهتمام بالجسد م.2
 الموافقة حسب متوسطاتالدوافع الذاتية التي تدفع المرأة السعودية لالهتمام بجسدها من خالل إجراء عمليات التجميل مرتبة تنازلياً  :7جدول

 العبارات م

 الموافقةدرجة  التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبة  الرتبة النسبي

% 
 غير موافق موافق إلى حد ما موافق

 الرغبة في مظهر جميل الصورة 1
 8 35 568 ك

2.92 0.321 97.3% 1 
% 93 5.7 1.3 

5 
تجري المرأة العمليات التجميلية للتخفيف من عالمات 

 العمر على الجسمالتقدم في 

 19 107 485 ك
2.76 0.494 92.0% 2 

% 79.4 17.5 3.1 

 الحرص على أن يكون جسمها متميز الشكل 3
 14 190 407 ك

2.64 0.525 88.0% 3 
% 66.6 31.1 2.3 
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 العبارات م

 الموافقةدرجة  التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبة  الرتبة النسبي

% 
 غير موافق موافق إلى حد ما موافق

 جسد المرأة رأسمالها تريد أن يكون جميل باستمرار 9
 37 148 426 ك

2.64 0.594 88.0% 4 
% 69.7 24.2 6.1 

 يعزز جمال جسد المرأة هويتها األنثوية 13

 16 201 394 ك

2.62 0.537 87.3% 

 

 

 % 64.5 32.9 2.6 

11 

 

 

تعاني بعض النساء من عيوب خلقية تحرجها أمام 
 اآلخرين

 16 202 393 ك

2.62 0.538 87.3% 6 
% 64.3 33.1 2.6 

 ثقتها بنفسهااهتمام المرأة بجسدها يزيد من  12
 12 216 383 ك

2.61 0.527 87.0% 7 
% 62.6 35.4 2 

 الشعور بالرضا والقبول من شكلها بعد عملية التجميل 2
 15 213 383 ك

2.60 0.538 86.7% 8 
% 62.6 34.9 2.5 

7 
تسعى المرأة أن يكون شكل جسمها كالممثالت أو 

 عارضات األزياء أو الرياضيات

 40 172 399 ك
2.59 0.611 86.3% 9 

% 65.3 28.2 6.5 

10 
التعرض لحادث في الماضي أدى لتغيير شكل جسمها 

 مما جعلها تجري عمليات تجميلية

 23 228 360 ك
2.55 0.568 85.0% 10 

% 58.9 37.3 3.8 

 الشعور بالنقص لعيب في شكل الجسم 6
 32 267 312 ك

2.46 0.595 82.0% 11 
% 51.1 43.7 5.2 

 الخوف من مظاهر التقدم في العمر 4
 16 347 248 ك

2.38 0.537 79.3% 12 
% 40.6 56.8 2.6 

تطمح المرأة أن تكون أحد مشاهير الموضة العارضات  8
 في المستقبل

 129 262 220 ك
2.15 0.742 71.7% 13 

% 36 42.9 21.1 
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 العبارات م

 الموافقةدرجة  التكرار
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
النسبة  الرتبة النسبي

% 
 غير موافق موافق إلى حد ما موافق

 - %86.0 0.279 2.58 المتوسط العام

يتضح في الجدول أن مفردات عينة الدراسة موافقات على الدوافع الذاتية التي تدفع المرأة السعودية لًلهتمام بجسدها من خًلل إجراء 
( وهو متوسط يقع في الفئة % 86.0( ووزن نسبي )0.279(، وانحراف معياري )3.00من  2.58عمليات التجميل بمتوسط )

 (، وهي الفئة التي تشير إلى خيار موافق على أداة الدراسة.3.00إلى  2.35المقياس الثًلثي )من الثالثة من فئات 

ويتضح من النتائج في الجدول أن مفردات عينة الدراسة موافقات على اثني عشر من مًلمح الدوافع الذاتية التي تدفع المرأة السعودية 
( 8، 4، 6، 10، 7، 2، 12، 11، 13، 9، 3، 5، 1تتمثل في العبارات رقم )لًلهتمام بجسدها من خًلل إجراء عمليات التجميل 

 التي تم ترتيبها تنازليًا حسب موافقة مفردات عينة الدراسة عليها، كالتالي:

( وهي:" الرغبة في مظهر جميل الصورة " بالمرتبة األولى من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة ووزن نسبي 1جاءت العبارة رقم )
( وهي:" تجري المرأة العمليات التجميلية للتخفيف من عًلمات التقدم في العمر على الجسم " 5%(،  جاءت العبارة رقم ) 97.3)

(، ونستنتج من هذه النتيجة أن التقدم في العمر % 92.0بالمرتبة الثانية من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عليها ووزن نسبي )
ًلل آثار التجاعيد، األمر الذي يجعل المرأة تبحث في معالجة هذه اآلثار من خًلل إجراء العمليات يؤثر على شكل المرأة من خ

التجميلية للتخفيف من عًلمات التقدم في العمر على الجسم، مما يجعلها تمتلك الدافع الذاتي لًلهتمام بجسدها من خًلل إجراء 
 عمليات التجميل.

على أن يكون جسمها متميز الشكل " بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة الحرص  ( وهي:"3جاءت العبارة رقم )
(، ونستنتج من هذه النتيجة أن المرأة تبحث عن التميز في سمة الجمال عن غيرها؛ ولذلك نجدها % 88.0عليها ووزن نسبي )

 جسدها من خًلل إجراء عمليات التجميل.تحرص على أن يكون جسمها متميز الشكل مما يدفعها ذاتيًا لًلهتمام ب

 الدوافع االجتماعية للنساء السعوديات لالهتمام بالجسد من خالل إجراء العمليات التجميلية:.3

 الدوافع االجتماعية التي تدفع المرأة السعودية لالهتمام بجسدها من خالل إجراء عمليات التجميل مرتبة تنازلياً  : 8جدول

 حسب متوسطات الموافقة 

 العبارات م
المتوسط  درجة الموافقة التكرار

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الرتبة
 غير موافق موافق إلى حد ما موافق النسبة %

تتضايق المرأة من تعليقات زميالتها "السلبية"  7
 على جسمها

 30 166 415 ك
2.63 0.576 87.7% 1 

% 67.9 27.2 4.9 

 يهم المرأة إعجاب أقاربها بجمال شكل جسمها 5
 38 183 390 ك

2.58 0.608 86.0% 2 
% 63.8 30 6.2 
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 العبارات م
المتوسط  درجة الموافقة التكرار

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الرتبة
 غير موافق موافق إلى حد ما موافق النسبة %

14 
تريد المرأة أن يراها كل من حولها جميلة 

 الشكل

 19 233 359 ك
2.56 0.556 85.3% 3 

% 58.8 38.1 3.1 

3 
شكل رغبة الرجل في اآلونة األخيرة أن يكون 

جسم المرأة التي سيرتبط بها جمياًل مثل 
 عارضات األزياء

 35 215 361 ك
2.53 0.603 84.3% 4 

% 59.1 35.2 5.7 

تحرص معظم النساء على إجراء العمليات  1
 التجميلية

 80 132 399 ك
2.52 0.716 84.0% 5 

% 65.3 21.6 13.1 

النتشارها تجري المرأة عمليات التجميل  11
 الواسع بين النساء في المجتمع

 49 214 348 ك
2.49 0.641 83.0% 6 

% 57 35 8 

 يهم المرأة رأي اآلخرين في شكل جسمها 2
 25 270 316 ك

2.48 0.576 82.7% 7 
% 51.7 44.2 4.1 

 يزعج المرأة سخرية أسرتها من شكل جسمها 6
 31 257 323 ك

2.48 0.593 82.7% 8 
% 52.8 42.1 5.1 

13 
تحرص المرأة على إجراء العمليات التجميلية 

 لتزيد من فرصها في الزواج

 39 239 333 ك
2.48 0.615 82.7% 9 

% 54.5 39.1 6.4 

19 
تساعدها العمليات التجميلية في زيادة 

 عالقاتها االجتماعية

 74 175 362 ك
2.47 0.702 82.3% 10 

% 59.3 28.6 12.1 

8 
تحب المرأة أن تكون مثل صديقتها جميلة 

 الجسم

 31 273 307 ك
2.45 0.591 81.7% 11 

% 50.2 44.7 5.1 

15 

تملك صاحبات الجسد الجميل تأثير أكثر في 
 مجال العمل واإلنتاج

 

 

 63 212 336 ك

2.45 0.674 81.7% 12 
% 

55 34.7 10.3 
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 العبارات م
المتوسط  درجة الموافقة التكرار

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الرتبة
 غير موافق موافق إلى حد ما موافق النسبة %

16 
نجاحها في الحياة  جمال مظهرها أحد أسباب

 االجتماعية

 69 272 270 ك
2.33 0.669 77.7% 13 

% 44.2 44.5 11.3 

12 
عندما يكون جسد المرأة متناسقًا يسهل عليها 

 االندماج في المجتمع

 79 266 266 ك
2.31 0.687 77.0% 14 

% 43.6 43.5 12.9 

10 
ترى المرأة أن جمال جسمها يشكل قيمتها 

 اآلخرين في عالقاتها االجتماعيةعند 

 80 276 255 ك
2.29 0.683 76.3% 15 

% 41.7 45.2 13.1 

4 
تتجه المرأة إلجراء العمليات التجميلية لتكون 

 جميلة في نظر عائلتها

 65 366 180 ك
2.19 0.605 73.0% 16 

% 29.5 59.9 10.6 

 - %81.7 0.399 2.45 المتوسط العام

يظهر في الجدول إن المبحوثات موافقات على الدوافع االجتماعية التي تدفع المرأة السعودية لًلهتمام بجسدها من خًلل إجراء عمليات 
يهم المرأة إعجاب  (،%88تتضايق المرأة من تعليقات زميًلتها "السلبية" على جسمها وبنسبة )(، والتي من أهمها % 82التجميل بنسبة )

 (.%83(،يهم المرأة رأي اآلخرين في شكل جسمها بنسبة )% 86أقاربها بجمال شكل جسمها بنسبة )

 ن خالل إجراء العمليات التجميليةالدوافع الثقافية للنساء السعوديات لالهتمام بالجسد م.4

 خالل إجراء عمليات التجميل مرتبة تنازلياً  الدوافع الثقافية التي تدفع المرأة السعودية لالهتمام بجسدها من :9جدول

 حسب متوسطات الموافقة

 العبارات م

 درجة الموافقة التكرار
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري
النسبة  الرتبة الوزن النسبي

 موافق %
موافق إلى 

 غير موافق حد ما

11 
سهولة التعرف على جديد التجميل من المواقع 

العالمية يحفز المرأة على إجراء العمليات  اإللكترونية
 التجميلية

 36 260 315 ك
2.46 0.605 82.0% 1 

% 51.5 42.6 5.9 

5 
زيادة الثقة في جميع العيادات التجميلية النتشارها 

 وكثرتها

 76 179 356 ك
2.46 0.706 82.0% 2 

% 58.3 29.3 12.4 
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التجميلية على عروض التخفيضات من العيادات  3
 اإلنترنت مغرية إلجراء العمليات التجميلية

 56 244 311 ك
2.42 0.654 80.7% 3 

% 50.9 39.9 9.2 

1 
سماحة الدين اإلسالمي باالهتمام بالجسد من خالل 

 إجراء عمليات التجميل

 127 98 386 ك
2.42 0.813 80.7% 4 

% 63.2 16 20.8 

7 
التجميلية في نظر المرأة أحد  يشكل إجراء العمليات

 مظاهر التحديث والتطور

 60 242 309 ك
2.41 0.662 80.3% 5 

% 50.6 39.6 9.8 

6 
سهولة االستفادة من عروض الموضة والتجميل في 
 وسائل التواصل االجتماعي إلجراء العمليات التجميلية

 48 274 289 ك
2.39 0.630 79.7% 6 

% 47.3 44.8 7.9 

12 
تحرص المرأة على متابعة مشاهير السناب في 

 إعالناتهم التجميلية

 52 277 282 ك
2.38 0.637 79.3% 7 

% 46.2 45.3 8.5 

تقوم المرأة بالسفر الستشارة أطباء العمليات التجميلية  9
 األشهر عالمياً 

 74 231 306 ك
2.38 0.692 79.3% 8 

% 50.1 37.8 12.1 

كثير من النساء إلجراء العمليات التجميلية خارج ميل  10
 المملكة

 59 296 256 ك
2.32 0.642 77.3% 9 

% 41.9 48.4 9.7 

4 
التطور والتغير واالحتراف في المجال الصحي 
واألدوات واآلالت التجميلية يشجع على إجراء 

 العمليات التجميلية

 37 355 219 ك
2.30 0.575 76.7% 10 

% 35.8 58.1 6.1 

 تتابع المرأة البرامج الخاصة بعمليات التجميل دائماً  8
 64 297 250 ك

2.30 0.650 76.7% 11 
% 40.9 48.6 10.5 

 إجراء العمليات التجميلية ال يتعارض مع القيم الدينية 2
 108 239 264 ك

2.26 0.738 75.3% 12 
% 43.2 39.1 17.7 

13 
على إجراء العمليات التجميلية رغبة تحرص المرأة 

منها في عرض صورها في برامج التواصل 
 االجتماعي انستقرام وتويتر وغيرها

 109 295 207 ك
2.16 0.702 72.0% 13 

% 33.9 48.3 17.8 

 - %78.7 0.447 2.36 المتوسط العام
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موافقات على الدوافع الثقافية التي تدفع المرأة السعودية لًلهتمام  المبحوثاتن أيبين الجدول نتائج تساؤالت الدوافع الثقافية التي من أهمها 
سهولة التعرف على جديد التجميل من المواقع اإللكترونية العالمية يحفز المرأة  (،% 79بجسدها من خًلل إجراء عمليات التجميل بنسبة )

عروض  (،% 82ميع العيادات التجميلية النتشارها وكثرتها بنسبة )(، زيادة الثقة في ج%82على إجراء العمليات التجميلية بنسبة )
اهتمام المرأة  وتفسر هذه النتيجة بأن%(، 81وبنسبة ) التخفيضات من العيادات التجميلية على اإلنترنت مغرية إلجراء العمليات التجميلية

خرين، مما يعزز من دافعيتها لًلهتمام بجسدها من برأي اآلخرين في شكل جسمها يجعلها تبحث في تغيير شكل جسمها ليحقق رضا اآل
 خًلل إجراء عمليات التجميل، ويعزز ثقتها في نفسها عند قبول اآلخرين لها، وحسب رأي بورديو فالبناء االجتماعي للجسد ُيعد:

 تنعكس عليه التماثًلت والتصورات والقيم. . مجاالً 1

 ج كل فرد في النسيج الجمعي.للطاقة االجتماعية، فبواسطته يتم دم . رابطاً 2

. نقطة تقاطع اللحظات الثقافية ومختلف أشكال التبادل الرمزي، فالفاعل االجتماعي يكتسب بشكل غير واع مجموعة من االستعدادات من 3
نية وسلوكية عادات ذه ، ُيطوِّر األفرادخًلل انغماسه في محيطه االجتماعي تمكِّنه من أن ُيكيِّف أفعاله مع ضرورات المعيش اليومي مثًلً 

جراء عمليات  un habitus de classe يطبقهامعينة  على كل الرغبات والطموحات التي تنتشر في محيطه االجتماعي كالسعي للجمال وا 
فإن إجراء عمليات تجميل من شأنها أن تبعث الرضا عن الذات، فهي تشكل العًلقة القائمة بين الجسد والهوية  التجميل وحسب رأي جوفمان

نساق والبنية الالذاتية، وتقوم بصياغة االنشغال الحداثي بالجسد، فقد حاول إرفنج جوفمان أن يضع الجسد تحت تحليًلت نظام التفاعل وا
خفاء العيوب والجوانب السلبية أكثر من التفكير في هذا االتجاه لعمليات التجميل؛ كونه صنع أساس صلب للعًلقات اال محاوالً  جتماعية، وا 

 فائدة إلصًلح عيوب معينة في جسم اإلنسان، وهذا ما يزيد التفاعل الذي يسهم في رسم نظرة اآلخرين.

تقرير ملخًصا لنتائج الدراسة، وأهم ما توصلت إليها في ضوء يتناول هذا ال تقرير الدراسة وتحليل النتائج وفق منظور سيسيولوجيا الجسد:
أهدافها وتساؤالتها من منظور سيسيولوجيا الجسد كما يتضمن التوصيات التي أوصت بها الدراسة، وكذلك ما اقترحته الباحثة من مقترحات 

 لدراسات مستقبلية.

  ات التعبيرية األساسية عن هوية العًلقات في المجتمع في عصر ما بعد أثبتت نتائج الدراسة التي تمت مناقشتها أن الجسد هو أحد األدو
الحداثة، عصر المخاطر كما قال جدينز، وذلك وفق التحليل السيوسولوجي لعلم اجتماع الجسد، فقد وافقت جميع مفردات العينة على 

اض، وبشكل ظاهر وملحوظ يظهر تفاعًلت الناس انتشار االهتمام بالجسد والمحافظة عليه من قبل النساء السعوديات في مدينة الري
وتعايشهم مع بعضهم البعض عن طريق السعي إلبقاء شباب الجسد، وتحسين الصورة الخارجية للجسد بعدة طرق منها التغذية السليمة، 

جراء العمليات التجميلية، للحصول على الرضا الذاتي واالجتماعي عن المظهر ال  خارجي.وعمل التمارين الرياضية، وا 

  لتغيير كما أثبتت الدراسة انتشار إجراء العمليات التجميلية الجراحية أو غير الجراحية، التي تقبل عليها النساء السعوديات في مدينة الرياض
 الشكل إما ألسباب صحية ضرورية، أو ألسباب جمالية شكلية، أو عًلج عيوب طبيعية أو طارئة، أو الرغبة في تصحيح عيوب خلقية، في

 ظاهر الجسد، سواء عمليات جراحية، أو عمليات الحقن التجميلية، أو الشد البسيط، أو غيرها من األنواع التي سبق ذكرها.

 حوادث، كما أثبتت النتائج تأثير المتغيرات التالية: العمر، الحالة االجتماعية، المستوى التعليمي، الحالة المهنية، الدخل الشهري، التعرض ل
التي خضعت لها، التوازن النفسي، مستوى الرضا عن الحياة في المحيط االجتماعي، أو الرغبة في تحسين الوجه والقوام  عدد العمليات

ومستوى الرضا عن المظهر الخارجي على الدوافع الذاتية لًلهتمام بالجسد عن طريق إجراء عمليات التجميل حيث تقوم المتغيرات 
من خًلل المكانة التي يحتلها داخل مجتمعه، والذي يبدي رضاه عن  ن تقدير الشخص لنفسه إيجابياً الديموغرافية بموضعة األفراد، ويكو 
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مظهره الخارجي، ويقوم بالتشيؤ لذوق الطبقة وفق الهابتوس المكون للحقل االجتماعي الثقافي من حوله مما يظهر تفاعل البنية والفعل 
 اإلنساني في خلق الظواهر االجتماعية.

 نتائج الدراسة قوة هيمنة الثقافة االجتماعية نحو صياغة السلوك الذاتي والجسدي ألفراد المجتمع وأثبتت تأثير التوافق، التعاون،  كما أثبتت
التكيف، االندماج، الصراع، المكانة، األهداف، التصورات، المعتقدات، التوجهات، محيط االختًلط بالصديقات، أو محاوالت إرضاء الزوج، 

في التقليد، أو الرغبة في عمل عًلقات اجتماعية أفضل حيث تبدي هذه العمليات االجتماعية في ارتباطها باألفراد وتفاعًلتهم مع أو الرغبة 
 أقرانهم بناء البنية الجسدية، وتدخل في العًلقات االجتماعية، وكيف أنها تنظم أو تخضع لعًلقات القرابة الداخلية أو الخارجية، وتشكل

 عًلت اإلنسانية يظهر فيها األفراد إيجابياتهم ويخفون سلبياتهم.مسرحًا للتفا

  كما أثبتت نتائج الدراسة تأثير الدوافع الثقافية على الجسد كمعطى طبيعي ومكون ثقافي، وهذا ما يميزه كموضوع لًلختًلفات، فمن خًلل
الشيوخ، وعليه فهذا التميز مرتبط أساسا بالهوية في تقاطعاتها الجسد يتميز الفرد عن الجماعة، وتتميز المرأة عن الرجل، ويتميز الشباب عن 

ه حامل وعًلقاتها الثقافية المختلفة مثل الدين واالنفتاح الثقافي، والسفر والسياحة، ووسائل اإلعًلم والتواصل اإللكتروني العالمي، وبما أن
لشارات التي تسمح بحياة اجتماعية متشعبة بالعًلقات بفعل التبادل للهوية، فللجسد لغة تصيره أداة اتصال وتواصل عبر سلسلة من الرموز وا

 والتفاعل.

 ث كما أثبتت نتائج الدراسة دور التقنيات اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي الحديثة، وهي مجموعة من أدوات المعرفة والوعي التي تب
تطبيق ما يبث من معرفة حول تسليع الجسد عن طريق عادات المزاولة معلومات حول الجسد مشكلة عنفًا رمزيًا في هذا الجانب، ويتم 

بية أكثر والممارسة اإلنسانية مثل االتجاه إلجراء عمليات التجميل، ثم تتحّول إلى خبرة لديها االستعداد لتكرار الممارسة وفق توقع نتائج إيجا
 مجتمع الجسدي.أو وفق مفاهيم التقليد والمحاكاة االجتماعية، حتى ظهرت ثقافة ال

 عد كما أكدت نتائج الدراسة على دور المستوى الدراسي والتطور العلمي وارتباطهما بارتفاع المستوى المعيشي والدخل الشهري لألسرة، مما سا
 على سهولة الحصول على مواد العناية بالجسد وأدواتها، وأصبحت مواد جارية االستهًلك، ورفاهية في متناول الجميع مع اختًلف

 عي.اإلمكانات المادية، والتي يتم عن طريق اقتنائها تكوين الجسد كرأس مال مادي يساهم في بناء البنية التكوينية لألفراد وللفعل االجتما

  كما أكدت نتائج الدراسة على هيمنة وانتشار المؤسسات الصحية التجميلية، وبث الكثير من العروض والتخفيضات التي تروج لغياب مخاطر
ات التجميل، وتشكل سلطة القوة الناعمة من قبل المؤسسات الصحية التجميلية، والتي من شأنها المساهمة في نشر ثقافة االستهًلك عملي

 البشري دون حاجة، بداًل من اإلنتاج.

يكشف لنا عن نوعية آخر للفضاءات العامة، حيث إن البعد المًلزم للفعل االجتماعي  ونستنتج من هذا التقرير أن الحداثة تضيف بعداً 
الروابط الموجودة فيه، كما أن هذه الروابط تسمح بالتعبير عن العًلقات ما بين ممثلي الجماعات المختلفة من أفراد وجماعات ومكونات 

قات، مادية، وتكمن خطورة هذه المشكلة في استخدام الجسد كهوية للتعبير عن العًلقات االجتماعية، ويتم تشكيله وفق حاجة هذه العًل
وتأخذ المخاطرات أهمية سوسيولوجية عندما تفقد الحدود التي وضعها نسق المعاني والقيم التي يبني الحقل االجتماعي شرعيتها، ويصل 
البحث االستكشافي عن المهارات الجسدية، والمنجزات اآلنية لتغيير الجسد المجابهة والمزايدة في المخاطرة منتهاها من خًلل استعمال 

 .(6)د البدنية في رأي جدينزالموار 

وقد يكون االهتمام الزائد بالشكل الخارجي للجسد على حساب تنمية الجانب الفكري والعقلي الفردي، فيأتي بعكس القيم المهمة للتكوين 
همال القيم والمعايير اإلنسانية واال جتماعية األساسية.وقد اإلنساني، ويساهم في تسطيح العقل اإلنساني عن طريق غرس القيم غير المهمة وا 
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في  أشارت الدراسة إلى التغير الواضح في مكونات المجتمع السعودي االجتماعية والثقافية، ففي السنوات القًلئل الماضية كان التغير المادي
يد، وطبيعة المجتمع المجتمع السعودي طاغيًّا على التغير الثقافي واالجتماعي وذلك بسبب التمسك بالموروث الثقافي، والعادات والتقال

السعودي المحافظ، أما في الوقت الحاضر فقد أشارت الدراسة لوجود تغير في المستوى الثقافي والفكري في المجتمع السعودي، وذلك عن 
ما طريق قبول أفكار كانت تصنف من ِقَبل بعض فئات المجتمع السعودي في الماضي على أنها أفكار غربية من شأنها إفساد المجتمع، ك

تظهر نتائج الدراسة وفق التحليل السيوسولوجي من منظور الجسد وجود تغيير في الفضاء االجتماعي العام المكون للمجتمع السعودي، 
جديدة والذي قد يتضح فيه االتجاه للفردية كما هو في العالم الحديث واالنفتاح الثقافي العالمي، مما يمنح األفراد القدرة على صنع اتجاهات 

 هم في صنع الفعل االجتماعي، مثل االهتمام االجتماعي بالجسد عن طريق إجراء عمليات التجميل.تسا

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، توصي الدراسة بما يلي: توصيات الدراسة: 

  واجتماعية وثقافية من الممكن أن توجه إعداد توعية وتثقيف من قبل المؤسسات االجتماعية حول شكل الجسد، وما يتعلق به من مؤثرات ذاتية
 صاحبه التخاذ قرارات خاطئة بشأنه.

  توعية المرأة السعودية بأن رأسمالها الحقيقي هو فكرها وشخصيتها وليس جسدها، واالهتمام بتعزيز ثقة النساء السعوديات بذاتهن وصفاتهن 
ج اإلعًلمية مثل الممثًلت أو عارضات األزياء أو الرياضيات ومشاهير الخلقية، وحث المرأة السعودية على عدم السعي لتقليد شكل النماذ

 الموضة العارضات.

  العمل على تطوير أدوات االهتمام االجتماعي بالجسد من نواٍد رياضية، وطرق لممارسة المشي والحركة، وعيادات تغذية، ومؤسسات صنع
 األغذية الصحية.

 يحة ألفراد المجتمع لًلهتمام بالجسد في مراكز الرعاية الصحية األولية والمستشفيات، وتوفير توفير أقسام صحية خاصة بتوجيه الطرق الصح
 الدعم واإلرشاد للراغبين في إجراء العمليات التجميلية عن طريق خدمات اإلرشاد والتأهيل النفسي واالجتماعي.

 تعليمية للحد من األمراض وللحد من تكلفة األدوية الصحية، وضع صاالت رياضية حسب اإلمكانات المتاحة في جميع األحياء والمؤسسات ال
 ولتكون ثقافة الجمال تنبع من ثقافة الصحة العامة.

  ،حث النساء على عدم ممارسة التعليقات السلبية تجاه جسد بعضهن البعض، وحث األسر على دعم الفتيات لتتقبلن ذواتهن وشكل أجسادهن
 وعية والتثقيف الصحي في المؤسسات الصحية واالجتماعية، وعن طريق التنشئة الصحية من قبل األسرة.والحد من السخرية منهن عن طريق الت

 .توعية الرجال بأهمية اختيار المرأة للزواج على أساس قيمها وفكرها وشخصيتها وعدم التركيز على الجمال فقط 

  ،ونشر قيم القناعة والرضا عن صورة الجسد.نشر الوعي في المؤسسات التعليمية حول تغيير الصورة الفطرية للجسد 

  وضع الضوابط التي تحد من انتشار مظاهر إجراء عمليات التجميل بين شرائح المجتمع السعودي، والعمل على ضبط ورقابة انتشار المواقع
 اإللكترونية العالمية التي تحفز المرأة على إجراء العمليات التجميلية.

  آليات لتطبيق الجودة للصحة التجميلية واحتمال آثار العمليات التجميلية كمسؤولية طبية كاملة، وضبط انتشار االهتمام بوضع شروط وضوابط و
 العيادات التجميلية والنظر في أهليتها.
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 العمل على وضع آلية عن طريق وزارة الصحة ووزارة التجارة لمتابعة وضبط عروض التخفيضات واإلعًلنات التجارية من قبل العيادات 
 ة.التجميلية، ومؤسسات الدعاية واإلعًلن، وشركات الدواء العالمية التي تبث على اإلنترنت، والتي تغري المرأة إلجراء العمليات التجميلي

  توعية المرأة السعودية بأهمية ممارسة الرياضة والتغذية السليمة بشكل دوري للحصول على جسم جميل، بدال من اللجوء إلجراء العمليات
 ميلية في حاالت يمكن السيطرة عليها.التج

 ضرورة اتجاه وزارة اإلعًلم نحو إجراء عملية تنظيم لوسائل اإلعًلم الفاعلة عن طريق أخذ تصاريح قبل اإلعًلن ألي منتج تجميل أو عيادة 
الطبية للعيادات الصحية بوزارة تجميل جراحية والنظر في التصنيف الخاص بجودة األداء المهني لهذه العيادات التجميلية عن طريق الرخص 

 الصحة.
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 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد التاسع عشر ،العدد الثاين

 .المسؤولية االجتماعية لدى طلبة جامعة العين وعالقتها بتمثلهم للوحدة الوطنية
Social Responsibility of Al Ain University Students and Its Relationship to Their 

Representation of National Unity. 

 

 *د. محمد سلمان الخزاعلة
 ملخص

االجتماع ددددددددة لددددددددد   لبددددددددة هدددددددددسة الدراسددددددددة التعددددددددر     ا  دددددددد ول ة 
جامعدددددة العدددددب وعلهت دددددا اتمدددددثل ك للوعدددددد  الو   دددددة، و  و دددددة ع  دددددة 

(  البدددددددددددامت و البدددددددددددة،    ا ت دددددددددددارهك اال ر  دددددددددددة 800الدراسدددددددددددة مددددددددددد   
العشددددددددددواة ة ا  تعمددددددددددة مدددددددددد  جمتمددددددددددع الدراسددددددددددة، واسددددددددددت د  الباعدددددددددد  
اسدددددددتبا تب لل شدددددددك عددددددد  العلهدددددددة،   و دددددددة  االسدددددددتبا ة ا و  مددددددد  

( س دددددر ،  مدددددا 26جتماع دددددة( وهدددددد ا دددددتم  علددددد   جمددددداس  ا  ددددد ول ة اال
االسدددددددتبا ة الثا  دددددددة  س دددددددد ا دددددددتملة علددددددد  جمددددددداس  الوعدددددددد  الو   دددددددة( 

( س ددددر ، واعددددد معاات ددددا  ع دددداة ا،    ددددرت  تددددداة  29و  ددددون مدددد   
الدراسدددددددددددة  ن درجدددددددددددة لارسدددددددددددة  لبدددددددددددة جامعدددددددددددة العدددددددددددب للم ددددددددددد ول ة 
االجتماع دددددددددة جدددددددددا ت ادرجدددددددددة  بددددددددد  ، و ن درجدددددددددة  دددددددددثل ك للوعدددددددددد  

ادرجددددددة  بدددددد  ،  مددددددا    ددددددرت ال تدددددداة     -  ضددددددا –  ددددددة جددددددا ت الو 
 αوجدددددود علهدددددة حات داللدددددة  ع ددددداة ة ع دددددد م دددددتو  الداللدددددة  

( ادددددددب ا  ددددددد ول ة االجتماع دددددددة وم  دددددددو  الوعدددددددد  الو   دددددددة ، 0.05=
 ي  ن ا  ددددد ول ة االجتماع ددددددة لل ددددددرد  تددددديةر    ددددددو  الوعددددددد  الو   ددددددة، 

م دددددددتو  الداللدددددددة وعدددددددد  وجدددددددود سدددددددرود حات داللدددددددة  ع ددددددداة ة ع دددددددد 
 0.05 =α يف العلهدددددددددددددددددة ادددددددددددددددددب درجدددددددددددددددددة لارسدددددددددددددددددة ا  ددددددددددددددددد ول ة )

االجتماع ددددددة وم  ددددددو  الوعددددددد  الو   ددددددة  عدددددد   للمت دددددد ات الد  راس ددددددة 
 ااددددددد و، ا  دددددددتو  الدراسدددددددي، ا عددددددددس ال ا مدددددددي (، ع ددددددد   ا دددددددة 

 ( اادول ة.Z( احمل واة  ه  م  ه مة  Zمج ع ه ك  
ماع دددددددة، الوعدددددددد  الو   دددددددة، ا  ددددددد ول ة االجت الكلمااااااااا الم تاحياااااااة 

 جامعة العب.
_________________ 

البحدددددددد  ال دددددددداة  اددددددددا ر   ا وس   ( يف جمدددددددداس الدراسددددددددات االجتماع ددددددددة اا  دددددددداا ة [
 ]ااة   را د ا  مح د للث اسة والعلو . 36اس
 جامعة العب. اإلمارات العرا ة ا تحد .استاح اصوس ال ا ة ا شارك. *
 

 

 *DR.Mohammad Salman AlKhaza’leh 

Abstract 

 
The study aimed at identifying the extent to 

which the students of Al-Ain University 

practice of the social responsibility and its 

relation to the concept of national unity from 

their perspectives. The study sample 

consisted of (800) students randomly 

selected from the study society. The 

researcher used two questionnaires to reveal 

the relationship. The first questionnaire 

consisted of (social responsibility)، which 

included (26) items، and the second 

questionnaire included the field (national 

unity) and it consists of 29 items. The results 

of the study showed that the students of the 

Al-Ain University practiced the social 

responsibility and national unity to a great 

extent. Further، there is a statistically 

significant relationship at the level of 

significance (α = 0.05) between the social 

responsibility and the concept of national 

unity among university students.  The social 

responsibility of the individuals is affected 

by the concept of national unity، and the 

absence of statistically significant differences 

at the level of significance (0.05 = α) 

between the extent of the exercise of social 

responsibility and the concept of national 

unity due to the demographic variables 

(gender، grade level، GPA for the student)، 

where all Z values calculated were less than 

the tabulate z value. 

Keywords: social responsibility، the concept of 
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 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد التاسع عشر ،العدد الثاين

 مقدمة 
ترسيخ  علىمر فيها ورموزها الوطنية ألمنذ تأسيسها ومن خالل والة ا المتحدة مارات العربيةإلتركز دولة ا

المشتركة لى تنمية روح العطاء وتأصيل المسؤولية إ، وتسعى مفهومي المسؤولية االجتماعية ، والوحدة الوطنية
عمق أشكالها وأبسط أ،  فالمتتبع لذلك يرى المسؤولية المجتمعية تتجسد في االجتماعيةعبر جميع الشرائح 

تطبيقاتها بالشارع، والبيت، والمؤسسة الحكومية وغير الحكومية، بالتعامل الفردي والحكومي بتطبيق القانون الذي 
المدينة  عنأن تكون جزءًا من هذه المنظومة المسؤولة  يجعلكال ُيمّيز بين المواطن والمقيم، بالشكل الذي 

إن المسؤولية االجتماعية هي إحدى القنوات التي تدعم المصلحة العامة  .وانتماءاتهوالمجتمع رغم تعدد هوياته 
 للمجتمع والوطن، وهذا سر قوتها كعنصر أساسي مطلوب لتمتين روابط العالقات االنسانية .

والجماعة  ،عن نفسه وعن جماعته  ؤولسفالفرد م ،هي جزء من المسئولية بصفة عامة فالمسؤولية االجتماعية
والمسؤولية االجتماعية  ،كأفراد في جميع األحوال واألمور وعن أعضائها ،أهدافهاعن عن نفسها و ؤولة مس

والمسؤولية  ،ك الجماعة وينعم المجتمع بالسالموفي ضوئها تتحقق الوحدة وتتماس ،ضرورية للمصلحة العامة
وهي  ،ية في المعاملة والمشاركة الجادةتزام والتضامن واالحترام والحب والديمقراطلاالجتماعية تفرض التعاون واال

وتحمل المسئولية يقصد به الممارسة الفعلية للمسئولية االجتماعية  ،هتمام والفهم والمشاركة للجماعةتعبر عن اال
تعد قضيه حيوية الرتباطها  لكلذ ،األسرة وعن الحي واألصدقاء وعن الوطنبالمسئولية عن النفس وعن  أفهي تبد

يجابيه أو سلبية إوما يترتب على أفعال اإلنسان من نتائج  ،ت االستعدادبمهمة تحديد األفعال والممارسات وحاال
 .(1)(2017،الخوالدهداخل الكيان االجتماعي)

ن تعلم المسئولية االجتماعية في أيؤكد التربويون على  حيث ،وهناك اهتمام عالمي بالمسئولية االجتماعية 
كما ترجع إلى  ،اعد في زيادة  فهم الشاب لشخصيتهأنها تسو  ،ت التربوية أمر ضروري وحاجة ملحةالمؤسسا

براز دور المؤسسات التربوي ،الذي طرأ على المجتمعات العربية سرعة التغير االجتماعي في تنمية هذه  ةوا 
 .(2)(2008ند المراهقين لما لها من دور فعال في حياتهم الذاتية واالجتماعية )الصمادي وعثامنه،المسئولية ع

عداد أبنائنا لتحمل أدوارهم والقيام بها على خير وجه إجل أمن  حيوياً  لذا تعتبر المسئولية االجتماعية مطلباً 
ويقاس نمو الفرد ونضجه االجتماعي بمستوى المسئولية االجتماعية  ،ورقيه  هفي بناء المجتمع وتقدم تهمومساهم

 .(3)(1988تجاه ذاته وتجاه اآلخرين )كيره، 
حيث تعمل على صيانة نظم  ،لألفراد والمجتمعات  ةفي استقرار الحيا هاماً  وتلعب المسئولية االجتماعية دوراً 

ويعمل  ،ويقوم كل فرد بواجبه ومسئوليته نحو نفسه ونحو مجتمعه  ،المجتمع وتحفظ قوانينه وحدوده من االعتداء
ن أوكما  ،ن االفراد بالنسبة للمجتمع كالخلية للبدنإما عليه في سبيل النهوض بأمانته الملقاة على عاتقه حيث 

ع ال يكون فكذلك المجتم ،وقامت بأداء وظائفها المنوطة بها ،ذا سلمت جميع خالياه إال إ البدن ال يكون سليماً 
 .(4)(2002)متولي، مسلم جميع افراده وقاموا بأداء جميع مسئولياتهم وواجباتهإال إذا سليما 
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نه مكلف بالقيام أ و ،في هذه الحياة مطالب بواجبات ومسئوليات متعددة اإلنسانن أ (5)(1986)ويرى الجوهري 
 مكانياته .ا  بهذه المسئوليات وفق طاقته و 

على أن المسئولية االجتماعية حاجة فردية فما من فرد تتضح شخصيته وتتكامل أو  (6)(1986)ويؤكد عثمان
انتماء ومنتم ووعي، إليها  ةتنضج ذاتيته وتتنامى إال وهو مرتبط بالجماعة ارتباط عاطفة وحرص، ارتباط رحم

 ومتوحد معها توحد وجود وتاريخ ومستقبل. ،اهتمام
مسئولية الرعاية الكبرى عندما جعله خليفة في االرض، ومسئولية اإلنسان أمام   -سبحانه  –وقد وضع اهلل 

نسان فيه، فاهلل تعالى أمر الناس بالتكافل االجتماعي إلالخالفة في األرض هي مسئولية الرعاية لكل ما استخلف ا
الجماعة  التي يعيش فيها كمراعاة صالح  الذي يوجب على كل فرد في المجتمع  اإلسالمي أن يراعي صالح

 .(7)(2008، الميدانينفسه سواء بسواء) 
أما األدبيات واألبحاث التي تصدت للكشف عن العالقة بين المسؤولية االجتماعية ومفهوم الوحدة الوطنية، فقد 

 .(8) (2001المخزومي،) كل فعال في مفهوم الوحدة الوطنيةأكدت على أن المسؤولية كمفهوم يؤثر ويتأثر بش
لى أن  الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن تشكل اللحمة التي تقوم عليها إ (9)(2012) الخزاعلةوقد أشارت دراسة 

األوطان، والنسيج الذي يحفظ لها  كيانها، ويضمن  حاضرها ومستقبلها، والرفعة التي تعزز األداء العام  وتحقق 
لذا تحرص كل دولة   ،جهودهم  في تناغم وانسجام ملالمجتمع  بما يوحد صفوفهم  ويكالتوافق والتواؤم بين أفراد 
المقدسة التي ال يمكن  التهاون  أو العبث فيها، لما في ذلك من ثوابتها من   وتعدهاعلى وحدتها  الوطنية  

 من الدولة  السياسي واالقتصادي واالجتماعي  ومضار  كبيرة  على رفاهية الشعب واستقراره. أأخطار على 
إذ تقوم كل أمة من األمم بتربية أجيالها الناشئة ضمن منهاج أخالقي في شتى ميادين الحياة يتوافق وأهداف تلك 

ها األساسي هو تربية المواطن األمة، وسواء كان هذا المنهاج من المناهج الوضعية أو السماوية فإن  هدف
وتحضيره ليتمكن من لعب دوره  في النظام السياسي من خالل إكسابه المفاهيم والقيم والمعارف، التي تجعل منه 

لوطنه ويحمل هويته وجنسيته ويتمتع بكامل الحقوق، ضمن دستور وقوانين تحدد إطار الحقوق  اً منتمي اً إنسان
والتصميم على حمايته  هباالنتماء لهذا الوطن وحبه والحرص والشوق إلي والواجبات، ويحس من صميم شعوره

ورعايته وعمرانه، وذلك من منطلق المواطنة الحقيقية التي تؤكد على صيغة من العيش المشترك، وتجمع أبناء 
طار يوحد الجميع ضمن معادلة ثابتة من المساواة التامة في الحقوق والواجبا ت بين جميع الوطن الواحد برابطة وا 

  .(10)(2014العقيل، والحياري،الدين أو العرق أو اللغة ) المواطنين، بصرف النظر عن اختالف
على تنشئة أبنائها   ةمألابأنه إذا ركزت  (11)(2002) كما ورد في جعنيني، المفكر اليوناني هنري جيرووأكد 

وسنصل إلى الوطنية التي تدل على  ستكتمل صورة المواطن بنموذج عقالني وبشكل سياسي وسلوكي ورؤيوي
ارتباط وانتساب الفرد أو الجماعة إلى قطعة معينة من األرض والتعلق بها وحب أهلها وأصحابها، والحنين إليها 

 .خطار التي تهددها عند االغتراب عنها، واالستعداد للدفاع عن كيانها ضد األ
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على أن تربية األمة ألجيالها بصورة واعية تؤدي إلى (.12)(2010)كما ورد في بلوله،  أما هربرت سبنسر فيؤكد
الوطنية والمواطنة الحقه عند أفرادها، فتنتج وحدة وطنية تعد اإلنسان ليعيش في مجتمع معين ويتكيف تكيفًا 

خذ حقوقه من داخل الوطن أسليمًا مع نظم وقواعد وقوانين المجتمع الذي يعيش فيه بتقديم واجباته نحوه، و 
 .ةوخارج

ومن مقومات الوحدة الوطنية نشر المحبة واأللفة بين أبناء الوطن، ونبذ العنف والشقاق والخالف، ونشر لغة 
المحبة والتسامح والترابط والتكاتف، ألنها جزء مهم من قيم الوطنية وهي من القيم التي يحتاجها أبناء المجتمع 

ن االبتسامة أزالة األذى من الطريق وبنشر االبتسامة بيننا .. و كيف ال وقد أمرنا ديننا اإلسالمي بإ كبارًا وصغارًا،
ن رسولنا محمد عليه الصالة والسالم هو خير قدوة لنا، كما أننا مطالبون بنشر لغة أفي وجه اآلخر صدقة، و 

نشر لغة التسامح بيننا، وأن اهلل بعثنا مبشرين وليس منفرين. وان شعارنا الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. وان ن
ن نشعر أبناءنا بأن الوطن هو وطن الجميع، ألن من يعيش على أرض هذا أالحوار بيننا كأفراد وجماعات. و 

الوطن له الحق في المشاركة في بناء حضارته والمساهمة في التفاعل مع مجتمعه وخاصة أن من يعيش على 
 (.13)(2003يه واجبات وله حقوق)شويحات،ن كل منا علأأرض هذا الوطن يدين بالدين اإلسالمي وهلل الحمد، و 

ويرى البعض أن الوطنية تختلف عن القومية، على اعتبار أن الوطنية هي العاطفة التي تميز والء اإلنسان لبلده 
 (.14)(2002أو قبليته أو شعبه سواء أكان ذلك في العصور القديمة أم الحديثة )طربية،

على أن الوحدة الوطنية هي قيام عقد اجتماعي بين الشعب .(15)(2004في ناصر ،   )كما ورد ويؤكد روسو
والنظام السياسي القائم، بحيث يتوحد الشعب في وحدة قومية مصيرية، وفى إطار من مسؤولية مشتركة يطيع 
فيها الفرد الحكومة، التي هي نظام اجتماعي ارتضاه عن طواعية واختيار، والربط بين السيادة في توحيد الشعب 

مه، والتعبير عن إرادته المندمجة في اإلدارة العامة، التي هي محصلة إرادات األفراد، والتي تختلف في وقي
نما هي تعبير عن  مجموعها عن اإلرادات الفردية على اعتبار أنها ليست تعبيرًا عن شيء عفوي طارئ، وا 

اطية من خالل حكومة ديمقراطية يستطيع الوطنية التي تستند إلى القيم والمثاليات، وتقترن هذه الوحدة بالديمقر 
 .الشعب في ظلها أن يجتمع، وأن يتمكن كل مواطن من التعرف على غيره من المواطنين 

نجازاته ومحبته ألفراده ولقيادته ولعلمائه مقومًا  وتعد مشاركة المواطن في تطوير وطنه والمحافظة على استقراره وا 
لى وطنية المواطن من خالل حرصه على أمن وطنه الفكري واالقتصادي هامًا من مقومات وحدتنا الوطنية، وتتج

 ة أمره وعلمائهواالجتماعي والزمني ودوره الكبير في نشر المحبة بين أفراد وطنه والدعاء لوال
 (.16)(2006،الرشيدي)

والجامعة كمؤسسة تربوية يعد دورها في تنمية المسؤولية االجتماعية، وتعزيز مفهوم الوحدة الوطنية  لدى الشباب 
من أسمى المسؤوليات التي يجب أن توليها  بالغ عنايتها واهتمامها من خالل مناهجها ومساقاتها وأنشطتها 

زيادة وعيهم وممارستهم لمسؤوليتهم االجتماعية وملتقياتها العلمية وكل ما ممن شأنه تقوية إحساس الطلبة و 
 الخاصة والعامة والصحة العامة والنظافة. 
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ومن أبرز مسؤوليات الشباب الجامعي هي غيرته والتزامه الخلقي والسلوكي نحو وطنه وسمعته ومكانته. 
والمعلومات التي  فالجامعات المعاصرة معنية بتنمية اإلحساس بهذه المسؤولية أكثر من اهتمامها بالمعارف

تقدمها، فنجاحها في تبليغ رسالتها يتمثل بمقدار قدرة طالبها على االلتزام بمعايير مسؤوليتهم نحو بيئتهم كتبليغهم 
عن األشخاص الذين يعانون من أمراض معدية، ومشاركتهم في االنتخابات الطالبية والبرلمانية، ومكافحتهم 

حسانهم معاملة السياح األجانب، للمخدرات، والتبليغ عن األشخاص الذي ن يعبثون بأمن الوطن والمواطن، وا 
موظفي اإلحصاءات العامة، ومقاومتهم لإلرهابيين، ومقاطعتهم لمنجزات وطنهم، ومساعدتهم بوشعورهم بالفخر 

 األماكن التي يكثر فيها الشائعات التي تضر بمصلحة الوطن، وعدم مشاركتهم بالمسيرات والمظاهرات الداعية
 (.17)(1995هم على تراث الوطن)الحارثي،تهم على وحدة وطنهم، ومحافظتإلى العنف والتخريب، ومحافظ

األداء المهني والوظيفي للجامعات  للمعادلة بين تكامل هناك بأن ن الباحث، يرىإومن خالل ما سبق ف
أهمية تفعيل دورها في تشكيل  من خالل، العربية المتحدة ماراتفي دولة اإل المعاصرة والمؤسسات التربوية

ألن العلوم والمعارف ال ة  وتعزيز الوحدة الوطنية للطلبة؛ المنظومة التي تربط بين  تنمية المسؤولية االجتماعي
قدرتها و  بفاعليتها  اإلماراتيةغنى لها عن سياج قيمي يحميها ويقوي دعائمها. وتقاس فاعلية وأهمية الجامعات 

المسؤولية االجتماعية والوحدة الوطنية لطلبتها  تمكنهم  من مواجهة مستجدات العصر  على تشكيل نظام  تحكمه
 ومتطلباته المتنوعة .

 الدراسات السابقة
لقد حاول الباحث الوقوف على الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة، إال إنها قليلة جدًا، أو قد تكون نادرة، تلك 

جتماعية وعالقتها بمفهوم الوحدة الوطنية، ولالستفادة من الموضوع ومن الدراسات التي تناولت المسؤولية اال
 تقديم الدراسات ذات الصلة األقرب لموضوع الدراسة ومنها: تمالدراسات السابقة، فقد 

والتي  هدفت التعرف إلى دور الجامعات األردنية الرسمية في تعزيز تربية المواطنة  (18)(2017دراسة العمايرة )
 وعالقتها بتنمية االستقاللية الذاتية لدى طلبة كليات العلوم التربوية من وجهة نظرهم،  تكونت عينة  الدراسة من

 ورأن د ليها الدراسةإالتي توصلت ( طالبًا وطالبة اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية، ومن أهم النتائج 680)
بين تربية المواطنة  إيجابيةوجود عالقة  الجامعة في تعزيز تربية المواطنة كانت متوسطة، كما وبينت الدراسة

 وتنمية االستقاللية الذاتية .
هدفت إلى التعرف إلى جملة التغيرات التي أصابت المسؤوليات " دراسة  (19)( ،sider 2017واجرت سيدر )

( تم اختيارهم بالطريقة العشوائية النسبية من 244)تكونت عينة الدراسة من االجتماعية لدى الطلبة الراشدين،  
بين  ابيةإيجالنتائج التي أظهرتها الدراسة وجود عالقة أهم ومن مريكية، ألعشرة مدارس ريفية بالواليات المتحدة ا
 .المواطنة وقيمة المسئولية االجتماعية
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بدراسة هدفت التعرف إلى توجهات الطلبة نحو المواطنة في بريطانيا، حيث  (20)( ،kerr 2016وقامت   كير )
( سنة وقد أشارت الدراسة إلى أن توجهات الطلبة نحو المواطنة 28 – 14تكونت العينة من الفئة العمرية )

جاءت مرتفعة، كما وبينت الدراسة أن تعليم  )المواطنة( عملية معقدة تحمل فرصًا وأبعادًا كثيرة للطلبة داخل 
المشاركة في المدرسة وخارجها، وخلصت الدراسة إلى أن الطلبة الذين تزداد معارفهم المدنية هم أكثر مقدرة على 

 أنشطة سياسية وأعمال تطوعية مثل الكبار.
بدراسة بعنوان "االتجاه نحو ظاهرة االرهاب وعالقته بالمسئولية االجتماعية وبعض  (21)(2016وقام الهذلي)
وقد أظهرت  ،طالباً  (369)خرى لدى عينة من الطلبة في جامعة أم القرى "تكونت عينة الدراسة من ألالمتغيرات ا

ظهرت الدراسة وجود عالقه أكما ، جاءت بدرجة متوسطةاالجتماعية  للمسؤولية أن ممارسة الطلبةالدراسة نتائج 
 بين االتجاه نحو الوعي بخطورة ظاهرة االرهاب ومدى الشعور بالمسئولية االجتماعية . إيجابية

هدفت الكشف عن طبيعة العالقة بين المسؤولية االجتماعية ومنظومة القيم  دراسة  (22)(2016أجرى الزبون )و 
( طالًبا وطالبة، ومن أهم النتائج  367تطبيقية ، تكونت عينة الدراسة من)الممارسة لدى طلبة جامعة البلقاء ال

بين ، إيجابية القةع وجودو  أن الطلبة يمارسون المسؤولية االجتماعية بدرجة متوسطة، ليها الدراسةإالتي أشارت 
ظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أالمسؤولية االجتماعية ومنظومة القيم الممارسة . كما و 

 والمستوى الدراسي. الجنسدرجة التزام الطلبة بالمسؤولية االجتماعية والقيم الجامعية تعزى لمتغير 
بدراسة هدفت التعرف على دور االلتزامات مقابل المسئولية االجتماعية في  (23)(ENZLE،2015نزل )أوقام 

( طالبًا وطالبة، ومن النتائج التي أظهرتها الدراسة 134تحقيق الوحدة االجتماعية" وقد تكونت عينة الدراسة من )
حقيق نتائج أفضل أن التكاتف بين األفراد يدفعهم للتعاون مع بعضهم البعض كشرط أساسي لتحقيق أهدافهم و ت

 من أولئك الذين ال تجمعهم أي قواسم.
دراسة هدفت إلى تحديد اتجاهات طلبة جامعة غزة نحو المواطنة ومعرفة عالقة  (24)(2015 أجرى  عبد)

( طالبًا  140المواطنة ببعض المؤسسات االجتماعية )المسجد، المدرسة، األسرة(، تكونت عينة الدراسات من ) 
جاءت بدرجة مرتفعة، وأن  نحو المواطنة ليها الدراسة أن اتجاهات الطلبةإهم النتائج التي توصلت أوطالبة، ومن 

للمسجد والمدرسة واألسرة دور كبير في تربية المواطنة وتنمية قيم الوالء واالنتماء والعدل والمساواة والحقوق 
 والواجبات.

بدراسة هدفت التحقق من تطور المسؤولية المدنية واألخالقية وعالقتها    (25)(Stephans،2014)وقام  ستفانز 
وطالبة شملت ثالث جامعات من الواليات المتحدة األمريكية  ( طالباً 740بالتعليم العالي لدى عينة  تكونت من )

نتائج أن تقوم بتدريس مساقات جامعية متخصصة تهدف إلى تطوير المفاهيم األخالقية والمدنية. وأظهرت ال
  .مرتفعةبدرجه  المسؤولية المدنية واألخالقية تعززالمساقات المعنية التي تطرحها الجامعات 

دراسة  هدفت إلى تقييم المساقات الدراسية المتعلقة بالجوانب األخالقية  (26)(،2014Smith)سميثوأجرى 
ليها الدراسة أن هناك مشكلة إوالمسؤولية االجتماعية في برامج األعمال الجامعية. ومن أهم النتائج التي أشارت 
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قية والمسؤولية واضحة في خلو برامج األعمال في درجة البكالوريوس من المساقات المتعلقة بالجوانب األخال
 االجتماعية.

التربية  بدراسة هدفت للتعرف إلى اتجاهات طلبة الجامعات األردنية نحو مادة (27)(2009)وهدفت دراسة الزبون
( طالبًا وطالبة بالطريقة 724)الوطنية وانعكاس ذلك على تمثلهم للعديد من مفاهيمها، تكونت عينة الدراسة من  

 التي توصلت اليها الدراسة أن تمثل الطلبة لمفاهيم التربية الوطنية جاءت مرتفعة. هم النتائجأالعشوائية، ومن 
دراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة بين مستوى التفكير األخالقي وبين مستوى  (28)( 2009)وأجرت مشرف 

وطالبة ومن أهم  باً ( طال950المسؤولية االجتماعية لدى طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة، تكونت عينة الدراسة من )
مستوى التفكير األخالقي والمسؤولية االجتماعية لدى  إيجابيةالنتائج التي توصلت اليها الدراسة وجود عالقة 

 طلبة الجامعة اإلسالمية بغزة.
تكونت عينه و  ،التعرف على العالقة بين المسئولية االجتماعية و تنظيم الوقت (29)(2002)وهدفت دراسة الشايب

ن الطلبة يمارسون المسؤولية ألى إالدراسة  ليهاإطالبه ، ومن النتائج التي أشارت ( طالب و 500الدراسة من )
بين المسئولية االجتماعية و تنظيم  إيجابيةاالجتماعية بدرجة متوسطة ، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقه 

 الوقت.
بأن بعضها قد جاءت درجته الكلية متوسطة كدراسة دراسة العمايرة  يالحظ من خالل الدراسة السابقة

 (21)(2016الهذلي) ودراسةالجامعة في تعزيز تربية المواطنة كانت متوسطة،  ورأن د بينتوالتي   (18)(2017)
، ودراسة الشايب م القرىألى وجود درجة متوسطة من المسئولية االجتماعية لدى طلبة جامعة إوالتي توصلت 

وبعضها اآلخر جاءت  ن الطلبة يمارسون المسؤولية االجتماعية بدرجة متوسطة،ألى إوالتي أشارت  (29)(2002)
مرتفعة، والتي أشارت إلى أن توجهات الطلبة نحو المواطنة جاءت  (20)(kerr 2016كير ) درجته مرتفعة كدراسة

ودراسة ستفانز  والتي أكدت على أن اتجاهات الطلبة جاءت بدرجة مرتفعة، (24)( 2015ودراسة عبد ) 
Stephans،2014)) (25)  والتي أظهرت نتائجها أن المساقات المعنية التي تطرحها الجامعات تعزز المسؤولية

والتي توصلت إلى أن تمثل الطلبة لمفاهيم التربية  (27)( 2009ودراسة الزبون) المدنية واألخالقية بدرجه مرتفعة، 
والتي بينت وجود  (18)(2017، ومنها من بين وجود عالقه موجبه دالة كدراسة العمايرة )الوطنية جاءت مرتفعة

  (19)(sider 2017سيدر ) ودراسة ،بين تربية المواطنة وتنمية االستقاللية الذاتية إيجابيةعالقة 
والتي  (21)(2016الهذلي)بين المواطنة وقيمة المسئولية االجتماعية ودراسة  إيجابيةوالتي أظهرت وجود عالقة "

رهاب ومدى الشعور بالمسئولية إلبين االتجاه نحو الوعي بخطورة ظاهرة ا إيجابيةأظهرت وجود عالقه 
، بين المسؤولية االجتماعية ومنظومة بيةإيجاوالتي أظهرت وجود عالقة (22)( 2016، ودراسة الزبون )االجتماعية

بين مستوى التفكير األخالقي  إيجابيةوالتي أظهرت وجود عالقة  (28) ( 2009، ودراسة مشرف ) القيم الممارسة
ظهرت عدم وجود فروق ذات داللة أما الدراسة التي أ، االجتماعية لدى طلبة الجامعة اإلسالمية بغزةوالمسؤولية 
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التزام الطلبة بالمسؤولية االجتماعية والقيم الجامعية تعزى لمتغير الكلية والمستوى الدراسي، إحصائية في درجة 
 وهي الدراسة الوحيدة في ذلك. (22)(2016فقد كانت دراسة الزبون )

الدراسة  وأنهاالوطنية،  بالوحدةلتتعرف على عالقة المسئولية االجتماعية  جاءت بأنها تتميز هذه الدراسةفي حين 
الوحدة  تمثل المسؤولية االجتماعية، ودرجة ممارسة درجةالتي تناولت  االولى من نوعها حسب علم الباحث

العالقة بينهما في  ودراسةهذين المفهومين الوطنية وبيان مستوياتها لدى طلبة الجامعة، كما وتتميز بتناولها 
كما ويؤكد الباحث أهمية الدراسات السابقة واالستفادة  ت، ضمن متغيرا يضاً أوأنها تناولت العالقة  جامعة العين 

 منها في بناء منهجية الدراسة وتحليلها ومناقشتها.
 شكلة الدراسة وأسئلتهام

تحمل وأن ترتبط بالكائن اإلنساني دون غيره من المخلوقات،  التيتعد المسئولية االجتماعية من القضايا المهمة 
التمثل بمفهوم الوحدة الوطنية إلى يؤدي  . الوطنأمانة المسؤولية يترتب عليه أفعال وممارسات إيجابيه داخل 

وممارستها كمنهج وحياة، وذلك من  ،دورًا مهمًا في درجة اإلحساس بالمسئولية االجتماعية ، ويحملهاوااللتزام بها
وتنمو،  الدولةان  للوطن  ومصالحه العليا ، فبها   تتقدم كونها قوة الدولة ورمز حضارتها، وهي صمام  األم

ويمتلك  الشعب إرادة التعايش والقدرة على  تحقيقها، وعندما كانت الجامعة هي الحاضنة للشباب وهي التي 
م عتبارهاب ،فعاالً أو  تصقل شخصيتهم وتزودهم بالفكر والمعرفة وتوجههم نحو االلتزام بقيم المجتمع وأهدافه سلوكاً 

، وعندما كانت المسؤولية االجتماعية والوحدة الوطنية، هي مرتكزات هم القوه والمرحلة الحاسمة في تقدم المجتمع
ولفحص  ء واالنتماء للوطن ووالة األمر،فهي شعار الوال منذ الوالدة،يجب ان تكون مؤصله في نفوس الطلبة، 

، فقد جاءت هذه الدراسة لتتعرف على ن وجدتإيجابيات ومعالجة السلبيات إلذلك، ومعرفة الواقع لتعزيز ا
جابة عن إلخالل اوذلك من  المسؤولية االجتماعية لدى طلبة جامعة العين وعالقتها بتمثلهم للوحدة الوطنية.

 تية:آلسئلة األا
 ؟وجهة نظرهم االجتماعية منممارسة طلبة جامعة العين للمسؤولية  ما درجة 
 ؟الوطنية من وجهة نظرهم للوحدةطلبة جامعة العين  تمثل ما درجة 
 ( هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةα =0.05 بين المسؤولية االجتماعية )والوحدة 

 ؟طلبة جامعة العين  الوطنية  لدى
  الجنسفي ضوء متغيرات ) طلبة جامعة العين لدى  والوحدة الوطنيةهل توجد عالقة بين المسئولية االجتماعية  

 ؟(، المعدل التراكميالمستوى الدراسي
 أهمية الدراسة

 :يمكن تحديد أهمية الدراسة فيما يأتي
  عالقة  تناولتالباحث ، والتي  علمفي حدود بجامعة العين باإلمارات تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها األولى

 المسئولية االجتماعية بمفهوم الوحدة الوطنية لدى طلبة الجامعة. 
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  وضرورة العناية جامعة العين باإلمارات تسلط الضوء على المسئولية االجتماعية ومفهوم الوحدة الوطنية لطلبة
 بهما.

   وتأصيل المسئولية  تفيد المسئولين بالجامعة بضرورة تبني البرامج والمناهج واألساليب المالئمة لتنمية
 االجتماعية ومفهوم الوحدة الوطنية لدى طلبة الجامعة.

  المؤسسات المجتمعية كالمدارس والجامعات  والمساجد والمدارس لتقوم بدورها  ةتفيد هذه الدراس أن  يمكنكما و
من خالل  واألفعال،  ، والوحدة الوطنية وتمثلها في األعمالطلبةلفي تنمية المسئولية االجتماعية والثقة بالنفس ل

تاحة الفرص لمناقشة او الندوات   لمواضيع والقضايا المرتبط بهما .البرامج والمقررات الدراسية واألنشطة ، وا 
 أهداف الدراسة

المسئولية االجتماعية ومفهوم الوحدة الوطنية لدى طلبة  مدى ممارسةتهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن 
في  وكذلك بيان الفروق ،عالقة مستوى المسئولية االجتماعية بمفهوم الوحدة الوطنية، مع بيان جامعة العين 

  ، المستوى الدراسي ، المعدل التراكمي(.الجنسلمتغيرات الدراسة )  مدى الممارسة والتمثيل وفقاً 
 : تمثلت حدود الدراسة في اآلتي:محددات الدراسة

 .ماراتإلباعة العين جام . الحدود المكانية: طبقت هذه الدراسة في1
 م 2019 /2018تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الثاني للعام الجامعي  الزمانية: تم. الحدود 2
 .جامعة العين . الحدود البشرية: اقتصر مجتمع الدراسة وعينتها على طلبة3
المقاييس ومجاالتها ، .الحدود الموضوعية : تحددت نتائج هذه الدراسة على دقة  إجابات أفراد العينة وفقرات 4

 والتي ستتحدد لخدمة أغراض الدراسة .
 مصطلحات الدراسة

وتجاه دينه  ،و أصدقائه ،هي عباره عن مسئولية الفرد عن نفسه و مسئوليته تجاه أسرته المسئولية االجتماعية:
ومشاركته في حل  يجابيةفي تحقيق أهدافه واهتمامه باآلخرين من خالل عالقته اإل همن خالل فهمه لدور  ،ووطنه

 (.30)(2008مشكالت المجتمع و تحقيق األهداف العامة".)قاسم،
: بأنها عبارة عن مسئولية الفرد لنفسه و ألسرته ولزمالئه و لجيرانه في وتعرف المسؤولية االجتماعية إجرائياً 

عه وذلك من خالل ما الحي ولوطنه للمشاركة في جميع نواحي القضايا االجتماعية وفق ظرفه و ظروف مجتم
 يقدم له من برامج و أنشطة هادفة و نافعة بالتعاون مع باقي أفراد مجتمعة للمشاركة في مواجهة وحل المشكالت.

: هو الصورة الذهنية الشاملة التي تتعلق بالوحدة الوطنية من حيث معناها والمقومات التي تقوم عليها المفهوم
  (.31)(2006وسبل صونها وترسيخها )الشرعه،

وفق معطيات ثقافية   : توجه عام لتحقيق التماسك واالندماج الوطني بين  فئات الشعب المختلفة الوحدة الوطنية
 (.32)(2013،يونس، تصب في تشكيل ودعم الهوية الوطنية  )وطنية موحدة
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: "بأنها عبارة عن توحد جميع أبناء الوطن الواحد، مهما اختلفت أيدولوجياتهم وتعرف الوحدة الوطنية إجرائياً 
تدفعهم وتحفزهم إلى ممارسات وسلوكيات موحدة تجاه قضاياهم  إيجابيةوتوجهاتهم الفكرية نحو وجدان ومشاعر 

 الوطنية والخارجية"
 ،يةئو لمعيارية، والتكرارات والنسب المستخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات اا: األساليب اإلحصائية

 (. zكما تم استخدام اختبار بيرسون. واختبار فشر)
 تم إتباع المنهج الوصفي االرتباطي  لتحقيق أهداف هذه الدراسة.: منهج الدراسة
 اً ( طالب7500عددهم )  والبالغ ،جامعة العينتكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة : وعينتهاة مجتمع الدراس

 .2019/ 2018الجامعي  من العام خالل الفصل الثاني وذلك ،وطالبة
بتوزيع  االستبانات على  ،  حيث قام  الباحثالطبقيةتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية : عينة الدراسة

 ( يوضح ذلك.1، والجدول رقم )وفقا لمتغيرات الدراسة ،وطالبة اً طالب 800
 عينة الدراسة تبعًا لمتغيراتهاد توزيع أفرا :1جدول 

 المئويةالنسبة  العدد مستوى المتغير المتغير
 %375.50 403 ذكور الجنس

 %49.625 397 ناثإ
 %26.375 211 أولى المستوى الدراسي للطالب

 %25.25 202 ثانية
 %24.375 195 ثالثة
 %24 192 رابعة

 %10.375 83 ممتاز المعدل التراكمي
 %625.33 269 جيد جدا
 %25.44 354 جيد
 %75.11 94 مقبول

 أداة الدراسة
بإعداد أداة بحث رئيسة، وهي عبارة عن استبانتين، للكشف عن العالقة بين  ثتحقيًقا ألغراض الدراسة، قام الباح

باالستعانة . حيث تم تصميم االستبانتين طلبة جامعة العينالمسؤولية االجتماعية، وبين الوحدة الوطنية لدى 
( فقرة موزعة على مجال واحد هو  28باألدب النظري المتعلق بالموضوع، وبلغ عدد فقرات االستبانة األولى ) 
– على مجال واحد ة( فقرة موزع33مجال المسؤولية االجتماعية، في حين بلغ عدد فقرات االستبانة الثانية )

 ولى لالستبيانين.هو مجال الوحدة الوطنية، وقد كان ذلك في الصورة األ -أيضاً 
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 صدق األداة
  الصدق الظاهري .1

( محكمين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال اإلدارة 8للتأكد من صدق أداة الدراسة )االستبانة( تمَّ عرضها على )
، وكان الغرض من ذلك الحكم على اإلماراتيةمن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات  وأصول التربية التربوية

درجة مناسبة الصياغة اللغوية لفقرات االستبانة، ومدى مناسبة فقرات االستبانة ألهداف الدراسة، باإلضافة إلى 
المحكمين وبناًء  مالحظات ومقترحاتالحذف أو اإلضافة أو التعديل، وقد تمَّ إجراء التعديالت الالزمة في ضوء 

( فقرة، في حين تكونت  26ولى ) ألتكون عدد الفقرات النهائية لالستبانة ا البية المحكمين،على إجماع غ
 ( فقرة.29االستبانة الثانية بصورة نهائية من )

 صدق االتساق الداخلي .2
للتحقق من صدق االتساق الداخلي لبنود األداة، قام الباحث باحتساب معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة 

 ( يوضحان ذلك.3، 2ات األداة بالدرجة الكلية للمجال المنتمية إليه، والجدولين )بين فقر 
 االجتماعيةمعامالت ارتباط فقرات األداة بالدرجة الكلية للمجال المنتمية إليه فيما يتعلق بالمسؤولية  :2جدول 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م المجال
المسؤولية 
 االجتماعية

1 .88 2 .83 3 .50 
4 .82 5 .46 6 .42 
7 .63 8 .52 9 .46 
10 .68 11 .44 12 .82 
13 .58 14 .51 15 .85 
16 .87 17 .62 18 .80 
19 .51 20 .70 21 .75 
22 .69 23 .65 24 .85 

 25 .61 26 .75 
 0.01جميع القيم دالة عند مستوى 

 
 فقرات األداة بالدرجة الكلية للمجال المنتمية إليه فيما يتعلق بالوحدة الوطنية. معامالت ارتباط:  3جدول 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م المجال
الوحدة 
 الوطنية

1 0.876 2 0.882 3 0.855 
4 0.824 5 0.798 6 0.808 
7 0.808 8 0.845 9 0.858 
10 0.842 11 0.575 12 0.735 
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13 0.916 14 0.944 15 0.820 
16 0.877 17 0.817 18 0.725 
19 0.876 20 0.754 21 0.880 
22 0.846 23 0.840 24 0.795 
25 0.813 26 0.834 27 0.780 
28 0.769 29 0.754 29 0.794 

 0.01* جميع القيم دالة عند مستوى 

 األداةثبات 
 Test- R) تطبيقهعادة ا  معامل الثبات عن طريق تطبيق االختبار و للتحقق من ثبات االختبار، تم حساب 

Test)  باستخدام معادلة بيرسون، بعد مرور أسبوعين على التطبيق األول، وتم التطبيق على عينة مكونة من )
 ( 0.82و) ىاالول لألداة( 0.79وطالبة من خارج أفراد عينة الدراسة. وقد بلغ معامل الثبات )  اً ( طالب 33) 

(،التي تقيس مدى االتساق  KR)- 20( 20كما قام الباحث باستعمال معادلة كودريتشاردسون )   الثانية، لألداة
 ألغراض الدراسة.  ئمويعد مال(.  0.81معامل الثبات الكلي )  االختبار وقد كانالداخلي لفقرات 
 تصحيح األداة

 على النحو اآلتي: ألغراض تصحيح األداة تم احتساب استجابات أفراد الدراسة
 Likerفقد أعطي  لتقدير درجة الموافقة على كل فقرة من فقراتها وزن متدرج وفق مقياس ليكرت الخماسي)

Scale ( ،الذي تدرج من )درجة كبيرة جدًا، ودرجة كبيرة، ودرجة متوسطة، ودرجة قليلة ، ودرجه قليله جدًا(. كما
وأدنى تدرج في الموافقة درجة واحدة، وتكون الدرجات مرتبة ترتيبًا أعطي أعلى تدرج في الموافقة خمس درجات 

 .5،4،3،2،1تنازليًا 
مستويات، وذلك من خالل طرح الحد  5ولتعرف درجة الممارسة والتمثل ، تم قسمة الفرق بين الحدين على 

 (.4( يساوي)1الحد األدنى للبدائل ) -( 5األعلى للبدائل )
ا كان الحد األدنى يمثل درجة واحدة، عندها تم زيادة الثمانية بالعشرة لكل عالمة .فعندم0.8مستويات =  5÷  4

 وفقًا لكل عبارة، وهكذا تصبح أوزان الفقرات  كاآلتي: 
 ( قليل جدًا. 1.8    -   1)  •
 ( قليل. 2.6   -1.81) •
 ( متوسط.                 3.4  - 2.61) •
           ( كبير.            4.2  -  3.41) •
 ( كبير جدًا.  4.21-5) •
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 متغيرات الدراسة
 اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:

 العالقة بين مستوى ممارسة المسؤولية االجتماعية ودرجة تمثل الطلبة بالوحدة الوطنية.: المتغير التابع
 :المتغيرات المستقلة

 (.إناث، ذكور) الجنس 
 ،ثانية، ثالثة، رابعة(. المستوى الدراسي للطالب) أولى 
 .)المعدل التراكمي) ممتاز، جيد جدا، جيد ، مقبول 

 نتائج الدراسة ومناقشتها
درجة ممارسة طلبة جامعة العين للمسؤولية االجتماعية من وجهة  األول: ما النتائج المتعلقة بالسؤال

 نظرهم.؟
استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات إلجابات للمسؤولية االجتماعية تم طلبة جامعة العين لمعرفة ممارسة  

 ( يوضح ذلك. 4أفراد العينة على فقرات االستبانة، والجدول رقم )
: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرات المتعلقة بمجال 4جدول 

 المسؤولية االجتماعية .
المتوسط  ؤولية االجتماعيةفقرات مجال: المس الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

مسؤوليتي االجتماعية تنبثق من خالل المحافظة على الوطن ووالة  1
 األمر فيه.

4.17 0.86 3 

 2 0.77 4.18 .بنظافة البيئةركز على االلتزام أ 2
 1 0.81 4.19 خر.آأقدم صالتي اذا سمعت النداء على أي عمل  3
 5 0.62 4.12 على  زمالئي بالمحافظة على ممتلكات الوطن والجامعة. أأكد 4
 6 0.69 4.12 استنعين بزمالئي لحل مشكالتي الشخصية. 5
 7 0.77 4.11 يجابيةاإلاحرص على االستماع للدروس  6
 4 0.82 4.13 خر الطالب.آقوم بإطفاء انوار القاعة ان خرجت منها أ 7
 8 0.98 4.05 عملهم. أفضل محاسبة المقصرين في 8
 10 0.92 4.03 وساخ في الشارع واالماكن العامة.ألوجه الجميع بعدم رمي اأ 9
 11 0.97 4.03 داء واجباتيأقصر في أشعر بالذنب عندما أ 10
 15 1.29 3.97 صدقائي اذا تصرفت بشكل غير جيد.أتقبل نقد أ 11
 13 0.98 3.99 حاول إصالحه.أرى خطأ في مكان ما أعندما  12
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 14 1.09 3.98 حرص على تأدية أي عمل اكلف به على اكمل وجه.أ 13
 12 0.93 4.01 تأخر عليهم في الموعد.أعتذر ألصدقائي عندما أ 14
 16 1.03 3.96 جل النجاح والتفوق.أأحث زمالئي على المثابرة من  15
 18 1.11 3.91 شارك اصدقائي في مناسباتهم.أ 16
 17 1.01 3.93 الى نفسي عندما أفشل في تحقيق عمل ما.وجه اللوم أ 17
 21 1.25 3.85 خرين عندما يتحدثون.آللى اإصغي لالستماع أ 18
 20 1.39 3.87 ساعد أسرتي باألعمال المنزلية.أ 19
 19 1.19 3.85 بادر لتقديم المساعدة لكبار السن.أ 20
 22 0.97 3.84 ساهم في االعمال التطوعية باستمرار.أ 21
 23 1.15 3.84 حرص على عدم ازعاج جيرني.أ 22
 9 0.85 4.04 لوالدي. رضاءً إتنازل عن بعض مطالبي أ 23
 25 1.04 3.75 حرص على تكوين عالقات اجتماعية مع زمالئي.أ 24
 26 1.33 3.73  خرين.آلاتخذ قراراتي بعد استشارة ا 25
 24 1.07 3.81 سرع لمساعدة الجيران عند طلب المساعدة.أ 26

 0.96 3.98 الكلي
األعلى  ( في حدها4.19( إلى أن المتوسط الحسابي لفقرات األداة ، تراوحت ما بين )4تشير نتائج الجدول)

( في حدها األدنى وكانت 3.73" وبين )خرآذا سمعت النداء على أي عمل إأقدم صالتي ( "3) وكانت للفقرة رقم
 ."خرينآلبعد استشارة ااتخذ قراراتي (" 25للفقرة  رقم )

( 3.98مدى ممارسة كبيرة بمتوسط حسابي )على حصل  قد، في الجامعة في حين يبين الجدول أن المجال ككل
 واضحه وجليه، عمال المسؤولية االجتماعيةأو  لسلوكياتطلبة جامعة العين ممارسة  أن لىإالباحث ذلك  وويعز 
أن  ، ويجبنحو المنهجية الصحيحة والسليمة قاعدة وبناء بأنهاجاباتهم إومن خالل  من وجهة نظرهم تعد والتي
بانعكاس الجوانب  ة، ومعرفة تامةشفافة بحرية مسؤولالتهم اوعي الشباب وثقافتهم الواسعة، وممارس تظهر
والمحافظة على  بالدينعتزاز اال هم علىاتجابإفقد ركزت سرته وجامعته ووطنه، أعلى الفرد نفسه وعلى  يجابيةاإل
، ، وعدم تلويثها ماديًا ومعنوياً والمحافظة على مقدرات الوطن وبيئته واالنتماء للوطن وقيادة الوطن، لصالةا

وتختلف نتائج هذه الدراسة مع  .واحترام الكبير والعطف على الصغير ومساعدة الجيران والتكافل االجتماعي 
 متوسطة،  ودراسةوالتي بينت أن ممارسة الطلبة للمسؤولية االجتماعية جاءت بدرجة  (21)(2016الهذلي)دراسة 

 أن الطلبة يمارسون المسؤولية االجتماعية بدرجة متوسطة، ودراسةوالتي أشارت إلى   (22)(2016الزبون )
مع  وتتفقوالتي أكدت على ان الطلبة يمارسون المسؤولية االجتماعية بدرجة متوسطة،  (29)(2002الشايب )
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أن المساقات المعنية التي تطرحها الجامعات  على والتي دلت نتائجها  Stephans، 2014))(25)نتائج دراسة 
 تعزز المسؤولية المدنية واألخالقية بدرجه مرتفعة.

 الوطنية من وجهة نظرهم؟ للوحدةطلبة جامعة العين تمثل  درجةما لنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:ا
تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات للوحدة الوطنية طلبة جامعة العين لمعرفة تمثل  

 ( يوضح ذلك. 5أفراد العينة على فقرات االستبانة، والجدول رقم )
نحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرات المتعلقة بمجال : المتوسطات الحسابية واال5جدول 

 .الوحدة الوطنية 

 فقرات مجال: تمثل مفهوم الوحدة  الوطنية الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة

 1 0.61 4.31 أشعر  باالفتخار النتمائي  لوطني. 1
 22 0.96 3.77 واالفتخار بها. والة األمرأقوم على  إظهار  2
 2 0.65 4.08 وحدة مشاعري اتجاه قضايا وطني ليس لها حدود 3
 3 0.67 4.05 احترم الخصوصيات لكل شرائح المجتمع. 4
 8 0.83 3.99 أنسجم مع انتمائي لعرقي وقبيلتي. 5
 4 0.69 4.04 أفتخر بقوميتي العربية. 6
 23 0.99 3.75 وبين أبناء وطني.فتخر بالتفاعل والتالحم بيني  أ 7
 24 1.08 3.74 أشجع على  وجود ثقافات فرعية في المجتمع. 8
 5 0.71 4.03 .وحدتي الوطنية تتحقق بمجرد وجود عوامل التشابه في الدين واللغة 9
 6 0.73 4.01 مة  العربية و الوحدة اإلسالمية.أللى اإفتخر بانتمائي  أ 10
 21 1.06 3.79 تحقيق المصالح لجميع المواطنين. أشعر باالرتياح عند 11
 7 0.75 4.00 أقدم والئي لوطني على كل الوالءات األخرى. 12
 20 1.01 3.80 ن يقبل بلدي جميع المسلمين من كل حدٍب وصوب.أأحب  13
 19 0.97 3.81 .أفتخر  بدستور وطني الذي يحفظ حقوق المواطنة للجميع 14
 25 1.17 3.73 تتساوى فيه القوانين واألنظمة بين فئات الشعب.أفتخر ببلدي الذي  15
 9 0.96 3.98 ن الوحدة  الوطنية واجب شرعي ووطني.أأؤمن ب 16
 26 1.18 3.71 .أشجع وطني على التجرد من االنحياز والمحاباة ألي شخص 17
 10 1.04 3.98 . أفتخر بوطني لتوفيره القدر الكافي من فرص الحراك االجتماعي 18

19 
أشارك وطني بعدم السماح لفئة أو جماعة أن تكون سلطة على حساب 

 .الدولة
3.97 0.94 11 
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20 
أشارك وطني بالتشجيع على تكوين مؤسسات مشتركة ذات طابع 

 وطني.
3.69 1.29 27 

21 
أشارك وطني في  تركيزه على تنمية ثقافة االنفتاح والحوار بما ال 

 .يخالف الدين
3.83 1.21 18 

 12 1.02 3.95 احترام النظام واجب كل فرد في المجتمع. 22
 29 1.37 3.65 أشارك وطني في  توحيد نوعية التعليم في جميع أرجاء الدولة. 23

24 
أرى أن المشاركة السياسية لجميع أفراد المجتمع يعكس الوجه الحضاري 

 .للدولة
3.67 1.28 28 

25 
توازن التنمية بين العاصمة والمحافظات أشارك الدولة في تركيزها على 

 .األخرى
3.91 1.01 13 

26 
افتخر بوطني الذي يركز على نشر مبادئ الوسطية واالعتدال التي يقوم 

 .عليها اإلسالم
3.89 1.06 14 

27 
أشارك دولتي في التركيز على  االرتباط بين المواطنين من خالل  مبدأ 

 الكفاءة.
3.88 1.10 15 

 16 1.09 3.87 وطني على  عدالة توزيع الثروات بين المواطنين.أشجع  28

29 
فتخر بوطني بتركيزه على ترسيخ  األمن االجتماعي في وعي أ

 .المواطنين بحقوقهم وواجباتهم
3.85 1.23 17 

 1.05 3.88 الكلي
في حدها األعلى  (4.31( إلى أن المتوسط الحسابي لفقرات األداة ، تراوحت ما بين )5تشير نتائج الجدول)
( في حدها األدنى وكانت للفقرة  رقم 3.65( " أشعر  باالفتخار النتمائي  لوطني." وبين )1وكانت للفقرة  رقم )

 .أرجاء الدولة (" أشارك وطني في  توحيد نوعية التعليم في جميع23)
بمتوسط حسابي  ممارسة كبيرة درجةقد حصل على  ،في حين يبين الجدول أن المجال ككل في الجامعة 

من  خط أحمر وهو مقدس في نفوس الطلبة، فقد تأصل ذلك لديهم أن الوطن لىإالباحث ذلك  وويعز  ،(3.88)
 ،وحبهم واعتزازهم بالوطن والوطنية واالقتداء بنهجهم ،ومن خالل االقتداء بوالة األمر التنشئة األسرية، خالل

خالص والتكافل االجتماعي، والتفاني من إلاألمر الذي شكل لديهم منظومه وطنية في الوالء واالنتماء للوطن، وا
مر فيه ومقدراته بجميع جوانبها االجتماعية واالقتصادية والتربوية والسياسية، فهو االساس ألأجل الوطن ووالة ا

 (20)(،kerr 2016نتائج هذه الدراسة مع دراسة كير )، وتتفق وعقائدي عدة، والتضحية دونه واجب دينيوالقا
والتي أكدت على  (24)( 2015والتي أشارت إلى أن توجهات الطلبة نحو المواطنة جاءت مرتفعة، ودراسة عبد ) 

والتي أكدت على أن تمثل  (27)( 2009أن اتجاهات الطلبة نحو المواطنة جاءت بدرجة مرتفعة، ودراسة الزبون) 
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والتي أكدت على  (18)(2017لمفاهيم التربية الوطنية جاءت مرتفعة، وتختلف مع نتائج دراسة العمايرة )الطلبة 
 الجامعة في تعزيز تربية المواطنة كانت متوسطة. ورأن د

( بين α =0.05هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )لنتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:ا
 ؟باإلماراتجامعة العين تماعية ومفهوم الوحدة الوطنية  لدى طلبة المسؤولية االج

بين فقرات  (Pearson Correlationلإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج معامالت االرتباط بطريقة بيرسون )
 ( يوضح ذلك.6المسؤولية  االجتماعية وفقرات مفهوم الوحدة الوطنية، والجدول )

معامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائية للعالقة بين  مدى ممارسة المسؤولية االجتماعية لطلبة  :6جدول 
 وتمثلهم لمفهوم الوحدة الوطنية ،جامعة العين

معامل االرتباط بين المسؤولية  العدد
 االجتماعية ومفهوم الوحدة الوطنية

التائية  القيمة
 المحسوبة

القيمة التائية 
 المجدولة

 الداللةمستوى 

 دال 1.96 20.12 0.72 800
القيمة التائية المحوسبة اكبر من القيمة المجدولة، مما  تبين أن، فقد  إحصائيةن هناك داللة أ (6)يبين الجدول

 لوحدة الوطنية،باللفرد تتأثر  االجتماعيةالمسؤولية  أنوعالقة حقيقية، وهذا يدل على  اً يعني ان هناك ارتباط
 وأفعاالً  لها سلوكاً  ممارستهم  من خالل في نفوس الطلبة منذ الصغر ةمؤطر  االجتماعيةفعندما تكون المسؤولية 

ل ثمتفممارسة ذلك هو بالتأكيد  في كل ما يحافظ على القيم وعلى النفس، واألسرة، وعلى الوطن ووالة األمر فيه،
مع دراسة  وتتفق نتائج هذه الدراسة .وقيادته أمنه وممتلكاتهللوطن في نفوس الطلبة واالعتزاز به والمحافظة على 

ودراسة  (22)(2016والزبون ) (21)(2016"ودراسة الهذلي) (19)( ،sider 2017ودراسة ) (18)(2017العمايرة )
 .ببين كل متغير واخر قامت بدراسته إيجابيةوالتي أظهرت  كل منها وجود عالقة  (28)(2009مشرف ) 

رابعًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:  ما طبيعة العالقة بين المسؤولية االجتماعية ومفهوم الوحدة الوطنية 
 ستوى الدراسي، المعدل التراكمي(؟، المالجنسفي ضوء متغيرات )ن جامعة العيلدى طلبة  

مدى ممارسة المسؤولية االجتماعية ( للتحقق من الفروق في معامالت االرتباط بين Zلإلجابة تم تطبيق معادلة )
وفقًا للمعادلة ، المستوى الدراسي للطالب، المعدل التراكمي ( الجنسوتمثل مفهوم الوحدة الوطنية تبعًا للمتغيرات )

  التالية:
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 حيث أن:

Z1( قيمة :Z.لمعامل االرتباط للمستوى األول ) 
Z2( قيمة :Z لمعامل االرتباط ).للمستوى الثاني 
n1.عدد أفراد العينة في المستوى األول : 
n2.عدد أفراد العينة في المستوى الثاني : 
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 ( يوضح ذلك.7والجدول رقم )
( للتحقق من الفروق في معامالت االرتباط بين مدى ممارسة المسؤولية Zنتائج تطبيق اختبار ) :7جدول 

، المستوى الدراسي للطالب، المعدل الجنستبعًا لمتغيرات الديمغرافية )االجتماعية وتمثل مفهوم الوحدة الوطنية 
 التراكمي(

 المستوى المتغير
معامل 
 االرتباط

 Z العدد
Z المحسوبة( شريةفال( 

   أنثى ذكر

 الجنس
   1.41  0.31 403 *0.30 ذكر
     0.07 397 0.07 أنثى

المستوى الدراسي 
 للطالب

 المستوى
معامل 
 االرتباط

 Z العدد
السنة 
 األولى

السنة 
 الثانية

السنة 
 الثالثة

السنة 
 الرابعة

السنة 
 األولى

0.21 211 0.21  
0.63 
 

0.21 
 

-0.31 

 

السنة 
 الثانية

0.05 202 0.05   -0.42 
-0.76 

 
السنة 
 الثالثة

0.15 195 0.15    
-0.85 

 
السنة 
 الرابعة

0.34* 192 0.35     

 المعدل التراكمي

 0.80 1.33 1.31  0.42 83 0.40 ممتاز
 0.24- 0.04-   0.06 269 0.06 جيد جداً 
 0.21-    0.07 354 0.07 جيد
     0.13 94 0.13 مقبول

*Z  = 1.97الجدولية 

( في العالقة بين α= 0.05جدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )اليظهر من 
لمستوى الدراسي، ، االجنستعزى للمتغيرات الديمغرافية ) ومفهوم الوحدة الوطنية المسؤولية االجتماعية مدى

أن ويدل ذلك على  ( الجدولية.Z( المحسوبة أقل من قيمة )Z(، حيث كانت جميع قيم )المعدل التراكمي
بالتعاليم الدينية  والتزامهخالل قيم وعادات المجتمع  وذلك منالمسؤولية االجتماعية متأصلة في نفوس الطلبة 

يثار والمحافظة على الوطن إلوالمساعدة وا على حب التعاون سرية التي تركزألا والمحافظة على القيم، والتنشئة
 (22) (2016الزبون ) ، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة هليإباالنتماء والوالء  واالفتخار واالعتزاز وممتلكاته
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ظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التزام الطلبة بالمسؤولية االجتماعية والقيم أوالتي 
  والمستوى الدراسي. الجنس،الجامعية تعزى لمتغير 

 توصيات الدراسة
 في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يأتي:

  بممارسة المسؤولية االجتماعية وتمثل مفهوم الوحدة الوطنية وغرسها في نفوس  االلتزامضرورة التركيز على
 من خالل تخصيص مقرر دراسي كمتطلب جامعي . فعاالً أو  اً الطلبة سلوك

  تخصيص أكثر من يوم دراسي في كل فصل تقوم فيه ندوات  ومهرجانات وجوائز لتفعيل ممارسة المسؤولية
 .الوطنيةهوم الوحدة فاالجتماعية وتمثل م

 عميق المسؤولية االجتماعية والوحدة الوطنية في والجامعات االخرى وذلك لتجراء دراسات مماثلة في الكليات إ
 للسلوك السوي والوالء واالنتماء الوطني. محكاً  واعتماده بالجامعات، نفوس الطلبة

 المراجع
 األردني المجتمع في الجامعي الشباب عند المسؤولية مفهوم الخوالدة،محمود  محمد .1

المجلد اإلنسانية،  للعلوم العربية المجلة المدرسية. التربية في المسئولية لتعليم ودعوة
 .م2017الكويت،  ، 8، العدد 25

 لطلبة االجتماعية المسئولية لمقياس تطويرية دراسة ، عثامنة صالح الصمادي، حمدأ .2
، 6المجلد واالجتماعية، اإلنسانية للعلوم الشارقة جامعة مجلة. األردنية الجامعات

 .م2008مارات، إل، ا3العدد
 غير ماجستير رسالة .الشخصية سمات وبعض االجتماعية المسئولية كيره، محمد تيسير .3

 .م 1988،مصر الزقازيق، جامعة ، منشورة
 الجامعة، شباب لدى بالقيــم وعالقتها االجتماعية المسئولية. متوليإبراهيم  عباس .4

 – 15 القاهرة، النفسية، للدراسات المصرية الجمعية النفس، لعلم السادس العلمي المؤتمر
 .م 2002 األول، كانون 18

 التربية وزارة. الجامعي للمستوى االبتدائية المرحلة معلمي تأهيل الجوهري، برنامجمحمد  .5
 .م 1986 ، القاهرة، مصر،والتعليم

 االنجلو مكتبة. اجتماعية نفسيه دراسة االجتماعية المسئولية ، عثمانحمد أ سيد .6
 .م 1986 ،1ط ،، القاهرة، مصرالمصرية
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، دمشق، والنشر لطباعة القلم دار. وأساسها االسالمية األخالق الميداني،الرحمن  عبد .7
 .م 2008سوريا، 

، 16، العدد8 ، المجلدالمنهل مجلة ، بالنفس والثقة االجتماعية التنشئة .أمل المخزومي .8
 م. 2001، السعودية

 الوطنية  الوحدة بمفهوم الزرقاء جامعة  طلبة وعي  درجة  الخزاعلة،سلمان  محمد .9
 2، العدد12المجلد، االنسانية، والدراسات للبحوث الزرقاء جامعة مجلة ، األردنية
 .م 2012األردن، 

ت األردنية في تدعيم قيم الحيارى، دور الجامعا حسن أحمدالعقيل، عصمت حسن . 10

.م 2014، األردن،10، العدد 4للعلوم التربوية، المجلد األردنية المجلةالمواطنة،   
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 الثاين جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد التاسع عشر، العدد

 
 مشكلة التنمر اإللكتروني بين طلبة المدارس الثانوية دراسة ميدانية في إحدى المدارس بالمملكة العربية السعودية

The problem of cyberbullying among high school students: A field study in a school in the Kingdom of 

Saudi Arabia 

 
 *د. تامر محمد عبد الغني إبراهيم

 خصمل
هدف البحث احلايل الوصول إىل مقرتحات للتخفيف من مشكلة 
التنمر اإللكرتوين يف اجملال املدرسي، وقد تكّونت عينة البحث من مجيع 
طالب وطالبات املرحلة الثانوية مبدرسة رؤية املستقبل األهلية مبحافظة 

(، 48اإلحساء حي اهلفوف باململكة العربية السعودية وكان عددهم )
قام الباحث  حيثي هذه الدراسة إىل منط الدراسات الوصفية ، وتنتم

بتصميم استمارة استبيان لطالب املرحلة الثانوية للتعرف على أكثر 
أساليب وأشكال التنمر اإللكرتوين املستخدمة يف اجملال املدرسي ، 

أكثر األساليب الرسائل النصية هي من ظهرت نتائج الدراسة أن أو 
مقاطع الفيديو مر اإللكرتوين لطالب املدارس ، بينما املستخدمة يف التن

تنمر اإللكرتوين لطالب فكانت أقل األساليب املستخدمة يف ال
شكال املستخدمة يف التنمر اإللكرتوين لطالب ألكثر اأما أ ،املدارس

املدارس هي تشويه السمعة ، كما أكدت الدراسة يف نتائجها بأنه ال 
ائياً بني استجابات طالب املرحلة الثانوية توجد فروق جوهرية دالة إحص

الذكور واإلناث فيما يتعلق بتحديدهم ألشكال التنمر اإللكرتوين 
)العزلة، وتشويه السمعة، واملضايقات اإللكرتونية، واإلفشاء، وأشكال 

، واملستوي الدراسي ، وقد ّّتت مناقشة  التنمر اإللكرتوين ككل(
والوصول رتبطة بنتائج البحث النتائج وتقدمي بعض التوصيات امل

مقرتحات للتخفيف من مشكلة التنمر اإللكرتوين ومؤشرات لبحوث 
 مستقبلية.

 

 : التنمر اإللكرتوين.الكلمات المفتاحية
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 ]ومراشد بن محيد للثقافة والعل

 ،إدارة تطوير الشراكة اجملتمعية،استاذ بوكالة اجلامعة للدراسات والتطوير وخدمة اجملتمع *
 جامعة امللك فيصل

 Tamer Mohamed Abdelghani Ibrahim Dr.* 
Abstract 

The aim of the current research is to reach proposals to 

alleviate the problem of cyberbullying in the school 

field; the research sample consisted of all high school 

students at the Future Vision National School in Al-

Ahsa Governorate, Al-Hofuf district in the Kingdom of 

Saudi Arabia. The number of participants was (48). 

This study belongs to the type of descriptive studies.  

Urgently, the researcher designed a questionnaire form 

for high school students to identify the most common 

ways and forms of cyber bullying used in schools. The 

results of the study showed that text messaging is one 

of the most common ways used in online bullying of 

school students, while video clips were the least used 

way for online bullying of school students. The most 

common form of cyberbullying used by school 

students is defamation. The study also confirmed in its 

results that there are no statistically significant 

differences between the responses of male and female 

secondary school students regarding their 

identification of forms of cyberbullying (isolation, 

defamation, electronic harassment, disclosure, and 

forms of cyberbullying as a whole).), also results 

indicated that there is no statistically significant 

differences between male and female concerning forms 

cyber bullying ways and their academic level. The 

results were discussed, and recommendations related 

to research results were presented, suggestions to 

elevate the problem of cyberbullying were introduced, 

finally, indications for future research are reported. 

 

Keywords: cyberbullying. 
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 ة ــدمـمق
بـ طوومل  تطحديثـة لرـل مـ  يسـم  تالوصـ ا ااسـ لا تطمعلامـ   ولواطا يـ  تسـوددت ا فـ  لـا تطورـال تطولواطـا   

تإلطلولاوـــ  ااـــا تطعمـــا  لـــ  ليقـــ ف تآلخر  لـــ  تطرـــلا تهدـــل اخطـــة ب ســـوددت  تآل رـــ   تالطلولاويـــة تطملوبرـــة 
 ااتطراتوــا تطوق طــةا ا ــ د  مــ  يــو  مــا دــصا اســ لا تطواتصــا تال ومــ    ب إلوولوــ  لــ طلمبياول اتآل رــ   تطلاحيــة

تطبليـد تالطلولاوـ ا افلفـة تطمح دثـة ا تطلس لا تطوصيةا اتطصالا اتطلسام  ا امق رع تطفيدياا تطمل طم   تطر وفيـةا 
 .طلولاويةا اماتقع تطواتصا تال وم   إلتطفاليةا اتطماتقع ت

تطدرال ا ابدأ ولباية اوفسية ات وم  ية ب طغة  مش لاط  ل وم  ية تطو  ودد  ل ال  ما تطلاتال تالطخطة فرا 
ا طخطة أصبح طه وو لج سلبية مور  تووش ل تطعوا بيا ة يف  تطعقاد تآلديل  اد صة ف  تطبيلة تطمدلسيو تيد 

دلسة ا ااخت يدد  تطرصب ا قلة تطوحصيا تطدلتس  ا تطقلق ا اتإلحب ر اتآلفل ل تالووح لية ا اتطرلاب ما تطم
دلق بيلة مدلسية فيل آموة وس  د  ل  دلق مو خ ما تطداا بيا تطرصب ا اوحد ما قدلتور   ل  تطوعل  لط  

حيث وسر  ف  تضرلتب تطمو خ تطمدلس  ا اوضعا ما فلص تطوحصيا ا  او يد وسبة في بر  ما تطمدلسة
 تطدلتس  اتطومي  تطمدلس .

ا أا  تطمش لا اتطقض ي  تطو  يات رر  تطملشداا تال وم  ياا ف  تطم  ا م  ابخطة يعد تطوومل تإلطلولاو
سببً  لليسيً  ما أسب ب لثل  تطمش لا تطسلالية تطو  لرل  ف    تطمدلس  ايعوبل مم لسة تطوومل تإلطلولاو

 مدلتس تطممللة تطعلبية تطسعادية.
و  ب طوومل تالطلولاو ا بلف  ورال أس طيب اقد الحل تطب حث أا معل  تطدلتس   ورو  ب طوومل تطع د  اال ور

تطوومل تالطلولاو  ا ي د  وعقيدا  وبعً  طلورال تطولواطا  ا مع  د  لطم   بعض تطملشديا تال وم  يا بأس طيب 
طلودفيا امدشلت  طبحاث مسوقبلية ط  مقولح   لة لط  تطاصاا  اب طو ط  فوحا بح اتشل ا تطوومل تالطلولاو ا 

 مل تإلطلولاو  طرصب تطمدتلس.ما مشللة تطوو
 الدراسة مشكلة

يعد تطسلاة تطوومل  أحد سم   تطم ومعـ   تطبشـلية موـخ تطقـد ا ااـا لـ ال    مـة يم لسـر  تآلفـلتد بأسـ طيب موعـدد  امووا ـة ااـا    

 هلطيـلـ ا يولـل فا (1) أفلتد تط وس تطبشـل  بأشـل ا مدولفـة ابـدل    موف اوـة ايلرـل  وـدم  ووـافل طـه تطلـلاا تطمو سـبة رما اد طد

اس أمـ  تها فقـد لرـل وـاف يصـ حبه مـا ملأ معوـا قصا أا تطسب ما قبا تهدليا بشـلا طل ل  أوه وعلض تطشدص   فيم  مض

  تطــــخ  قـــد يحـــدث أثوـــ   تســــوددت  طلولاوـــتإل بـــ طوومل  ا بصـــال  لطلولاويـــه ااــــا مـــ  يســـمأيضـــً  ســـب اقـــخا ادـــدتف اوح يــــا اطلـــ

 .(2)وولو تإل
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وولو  ما دصا تطلس لا تطفاليةا اتطبليد تإلطلولاوـ ا افـلا تطدلدشـة أا اف ما تطمض يقة أا تطوسلر  بل تإلطلولاو  وتإلف طوومل    

وولوـ  ايشـما  بـل تإل دص م ا ايو  تطوسلر ف طب ً ا ودايا شأا ورديد أماتقع تطشبل   تال وم  ية مثا تطفيسباة اواويل طمض يقة 

لس ا تطشو ل  تا ا تطعديد ما تآلفع ا ل طورديدت   .(3)سوف ت ية أا تالفولت ت  تطعلقيةالت 

 اف تطوومـل ضـللتً ألبـل اأشـد أوـات فرـا هط  لرال لأد   تطو أحد تآلس طيب  وولو  اتطراتواتإلطلولاو  مثا تإل ُوعد اس لا تالوص اا   

ولــلًت طصوفوــ   ا ورــ ق أاســع اأشــد درــال  طــ  لطلولاوــ  مشــللة تطوومــل تإلا ابــخطة وحاطــ  ( 4)ا وــأثيله أ مــق ايســومل طفوــل  رايلــةآل

تطعديـد مـا تطدلتسـ   ط  تإلص بة ببعض تطمشـ لا حيـث ألرـل  لطلولاو  تطوومل تإلطخطة يدد  ا  افماض شدصية تطمووملتطشديد 

  تطواتفــــق ا يــــ د  تطســــلاة تطعــــداتو ا اســــا  ا(6)عمليــــة تالووحــــ لتطوفليــــل اتطودرــــير طا  (5)ب طضــــلل تطوفســــ  طلولاوــــ تطوومــــل تإل تلوبــــ ر

 ا اتطضـغر تطوفسـ  ا (8) ا اتلوفـ ف تطشـعال بـ طقلق تال ومـ   ا اتطوـدميل تطا ـدتو  (7)تال وم   ا اتودف ض تطشعال ب آلمـ ا تطوفسـ 

 اتطفلقـة تطدلتسـية مدولفـة تط ـوس اتطعمـلا وـأثيلت  أتطموعلقـة بمشـللة تطوومـل تإلطلولاوـ  و ـد  اف  لا ولة تطمشلص   .(9)اتاللول ب

طلولاوـ  فـ  ضـا  موغيـلت  فلاق ف  تطوعلض آل مـ ا تطوومـل تإلعد  ا اد ب( 10)(Christina, 2014)  دلتسة فألد  شللةاتطمف  

ا  مــ أاا ــاد فــلاق بــيا تط وســيا فــ   طلولاوــ ااتإلاا ــاد فــلاق بــيا تط وســيا فــ  مشــللة تطوومــل تطوقليــد   تطدلتســيةاتطوــاف اتطفلقــة 

 (11)(2017ا بـد تطع يـ دلتسـة )ا بيومـ  ل وـ   ما ولة تطسلالي   مق لوة ب طـخلال  لثل مع و أ و ثل و  تإل تطوومل تإلطلولاو  حيث

أا بــ (12)(2018 ااشــ   دلتســة )بيومــ  واصــل  وــ ث ا ا تإللثــل مــألال  وــد تطــخ ا داتفــع تطوومــل تإلطلولاوــ أاــ  وو ل رــ  أمــا  اتطوــ 

 .و ثإلتطخلال ألثل ما ت  ود طيً  تطوومل تإلطلولاو  طلرلبة تطمضرلبيا سلاليً  اتوفع رمسوا 

 ا فأصـبحمشـللة تطم ومـع بصـفة   مـة افـ  تطمـدتلس بصـفة د صـة ح صـبأطلولاو  اتطوعـلض طـه تطوومل تإلا أاف  ضا  خطة و د 

بــأا  (14)( مســعدا حيــث أاضــح ) (13)  لــ  تطبيلــة تطمدلســية ووــ لج ســلبيةمشــللة ولبايــة ات وم  يــة اشدصــية ب طغــة تطدرــال ا خت  

 مليـة تطـوعل  تطمدلسـ  ا   ف  تطمـدتلس ا اطـه آثـ له تطسـلبية  لـ  وفسـية تطر طـب ا ا لـ طلولاو  ألثل أشل ا تطعوا تووش لتً ومل تإلتطو

ا ادلـق بيلـة مدلسـية  وو  يورـ ت    تودفـ ض فع طيـة تطمدلسـة ا ا ل  تطمو خ تطع   طلمدلسة ا حيث يدثل  ل  تطمدلسة للر  ا ايومثـا فـ

ا تطمدلسـة ا حيـث فيـ بر  مـوسـبة دلتور   لـ  تطـوعل  او يـد دلق مو خ ما تطداا بيا تطرصب ا اوحـد مـا قـفيل آموة وس  د  ل  

لـ وات أطلولاوـ  مشـللة حقيقيـة مووشـل  بـيا رـصب تطملحلـة تطث وايـة سـات  ل تإلبأا مشللة تطوومـ (15)( ,Moses 2013ألد  دلتسة )

بـــأا مشـــللة تطوومـــل  (16)(2017ا  ملااأحمـــدولاوـــ ا لمـــ  ألـــد  دلتســـة )طلأا مشـــ اديا طحـــاتدث تطوومـــل تإلا ضـــح ي  أمرـــ  ميا 

ي دل دلتسور  وللت طو تيدا  ف  تطعقاد تآلديل  اد صـة فـ  تطبيلـة تطمدلسـة ا حيـث   طلولاو  أحد تطلاتال تطسيلاطا ية تطر مة تطوتإل

 لس . وسر  ف  تضرلتب تطمو خ تطمدلس  ا اوضعا ما فلص تطوحصيا تطدلتس  اتطومي  تطمد

 ـا دلـا فـ  مولامـة تطقـي   تطوـ وج طلملتاقيا  سل لق بة تطوسق تآل قلةط  لطلولاو  قد ول ع مشللة تطوومل تإلا أتطب حث  طخطة يلر  

 هلـد   ليـأااـخت مـ  ا  لسـ    تالسـوددت قيا ممـ  يوـوج  وـه تطملتا روولو  طدتإلي  ب  طلراتوا اتإل تالسوددت بليفية  اضعا تطا  
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ا تســـوددت  تطراتوـــا تطمحماطـــة طـــدر تطمـــلتاقيا فـــ  فيـــل محلـــه ابـــداا ا ـــ  يوـــوج  وـــه ســـلاة لســـ    بـــأ (17)(2017 احوـــ ادلتســـة )

و حــة تطموحــلاا  م  ــة بعيورــ  وــول  تطســلاة أ ــد  ا ــاد فــلد طــ  لقــد ول ــع تطمشــللة ا أا  تالســوددت  تطرــدا اقــدل  تطموومــل  لــ   ات 

ممــ   ا (18)حية اال يوقيــد ب طوات ــد ب طمدلســة تووشــ لًت فــ  حيــ   تطضــ ألثــللولاوــ  طممــ  ي عــا تطوومــل تإل تطمدلســةاووبعــه دــ لا ورــ ق 

مل وية تطوحل  به ا طخطة فرا ممود ما تطبي  تلس ف  وحدي   طمات رة تطوومل تإليضع تطمد ط  تطمدلسـة لطلولاو  د لا تطمدلسة ا ات 

 .(19)تط سد  تطمب شل تالوص ا ط  لا مو ح  تطحي   ا اال ي اا ب وقر فت  ا 

تطــخيا فــ ب  تال ومــ  ييا امــ ا تآلدصــ لييات  بدفيــة و مــة فــ  لــا لامــ ا تطاتطــديا ا ا طلولاوــ  مشــللة وومــا اوســومل فــ طوومل تإل   

ادلتيـور  بدف يـ  اـخه تطقضـية فـ   تال ومـ  ييا أامرـ  قلـة دبـل  تآلدصـ لييا ردـل أدالا  لليً  ف  اخت تطشأا ااخت تطغي ب طه مبـللت  

طـ  دـ لا أسـاتل لدصـ لييا تال ومـ  ييا ا ااـ  مم لسـة وموـد  يا اـدال  تآلأ  وم لس بحخل شديد بعيدًت  ا ل ال  تطمدتلس ا اآلور 

طـــ  خطــة وشـــ به بعــض  اتوـــب تطســلاة تطوومـــل  مــع بعـــض أ ــلتض تطســـلاة تطعــداتو  ا ممـــ  ي عــا تطمقـــلبيا لتطمدلســة ب ب إلضــ فة 

لم  أا لثيل مـا تهبـ   اتطمعلمـيا ال يعلفـاا تطسـبب تطحقيقـ  الت  لـ ال   وه  ويا أا فليل تطوصلا ا اأو و  اأطلر طب يصفاوه ب

 .(20)تطوومل تإلطلولاو 

دصــــــ لييا تال ومــــــ  يا مورــــــ  دلتســــــة طلولاوــــــ  اتآلا تطدلتســــــ   تطوــــــ  ووعلــــــق بــــــ طوومل تإلافــــــ  اــــــخت تطصــــــدد أشــــــ ل  تطعديــــــد مــــــ

(King,2014)(21)   لــ   لــ  با ــاد حــاتدث اــ  مليا فــ  تطمــدتلس تطث وايــة دصــ لييا تال ومــ  ييا تطعــ تآلطــ  أا لواصــل  اتطوــ 

طــ  لطلولاوــ  فــ  تطمــدتلس تطث وايــة أصــبح مشــللة مســومل  وحوــ ا ومــل تإلا اأا تووشــ ل تطو طلولاوــ  بــيا تطرــصب ب طمــدتلسطلوومــل تإل

بـأا  (22)(Slovak,2011) سـةدلت  لـد أطي    لمية مروية ووو سب مـع ولـة تطفلـة ا بيومـ  آوددا  ص  ا اوحو ا آلا يو  وو اطر  ب

طلولاوـــ  ا بيومـــ  اضـــح  شـــللة تطوومـــل تإلدصـــ لييا تال ومـــ  ييا تطعـــ مليا فـــ  تطم ـــ ا تطمدلســـ  فيـــل م رـــ يا طلوع مـــا مـــع متآل

مـ   ل فيـة  ـا دصـ لييا تال ومـ  ييا تطعـ مليا فـ  تطم ـ ا تطمدلسـ  طـيس طـدير  معلا ا بعض تآلأ Franco, 2015)  )(23)دلتسة

تإلطلولاوــ  طرــصب تطمــدتلس اخطــة مــا دــصا تســوددت  تطمقــ ييس  ســل ة تلوشــ ا ســلاة تطوومــلولاوــ  ا اي ــب  لــير  طلتطوومــل تإل

ااـخت يوفـق مـع ا  طلولاو إلوس ق تطوع ما ف  تطم  ا تطمدلس  بمشللة تطوومل تأتطمودصصة بخطةا لم  ي ب  لير  تالاوم   بإلش د 

تالســوعدتد  هدصــ ل  ت ومــ    مدلســ  طديــأبضــلال  ا ــاد  (24)(2017 اتط ــاال )لــد  دلتســة أا بيومــ  (22)(Slovak,2011)دلتســة

طلولاوــ ا مــع ضــلال  وــافيل تطصــصحي   تطص مــة طمم لســة داله تطمروــ  طلوع مــا مــع تإل اتطعلــ  اتطمرــ ل  طلوع مــا مــع مشــللة تطوومــل

 .وس قهأتطسلاة تطموومل ا 

تطوــ  وات رــه تطوع مــا ب طم ــ ا تطمدلســ ا لمــ  يعــد مــا أاــ  تطمشــ لا اتطقضــ ي   ابــخطة يعــد تطوومــل تإلطلولاوــ  قلقــً  يــدثل  لــ  أوســ ق

أ ـــا ســـل  اتطم ومعـــ  مـــا ة ي ـــب  لـــير  تطواتصـــا مـــع تطوســـق تآل ييا تطعـــ مليا فـــ  تطم ـــ ا تطمدلســـ ا طـــخطدصـــ لييا تال ومـــ تآل

طــ  ل ح  ــةبوحا فــاب طوــ ط   Epstein,2007))(25)دلتســة ه ااــخت مــ  ألــد   ليــطلولاوــ  ب طمــدتلس تطودفيــا مــا مشــللة تطوومــل تإل
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اومـ   تبضـلال   (26)(2016ا لمضـ ا) دلتسـة لـد أحيـث ا طلولاوـ تطو  ورو  بمشـللة تطوومـل تإل لت  تطم يد ما تطدلتس   لضلال  

تطم يــد   ـلت لبضـلال   (17)(2017احوـ ا) ا بيومـ  ألـد  دلتسـة ردــل أطلولاوـ  ادلتسـة تلوب رـه بموغيـلت  تطبـ حثيا بموغيـل تطوومـل تإل

 رطلولاوـــ  طـــدتطوـــ  وقلـــا مـــا مســـواي   تطوومـــل تإللشـــ دية تطبـــلتمج تإلطـــ  وصـــمي  تطم يـــد مـــا لورـــدا  تطوـــ مـــا تآلبحـــ ث اتطدلتســـ   

طلولاوـ  ر تطوومـل تإلمـا تطدلتسـ   طمعلفـة مسـوا  تطم يـد ل ـلت  (27)(2018 امب للـةاـ  ووـ لج دلتسـة )أتطمـلتاقيا ا بيومـ  ل وـ  مـا 

 اأشل طه اأسب به.

اتطوــ  ورـــو  بمشــللة تطوومــل تإلطلولاوـــ  طرــصب تطمـــدلتسا  –فـــ  حــداد  لــ  تطب حـــث  – دلتســ  تطتوضــح وـــدل     لرــ ل مـــ  ســبقافــ

 اب طو ط  فوحا بح حة لط  ا اد مقولح   طلودفيا ما مشللة تطوومل تإلطلولاو  طرصب تطمدلتس.  

 الدراسةأهمية       

 .تطداط  اتإلقليم  اتطمحل  رحة بصال  لبيل   ل  تطمسوا يعد تطوومل تإلطلولاو  ما تطماضا    تطمرلا  .1

طلولاو  تطمسوددمة ف  تطم  ا تطمدلس ا مم  ط  معلام   حاا معلفة أس طيب اأشل ا تطوومل تإلوقد  وو لج تطبحث تطح  .2

 طلولاو  اتطودفيا مور  ف  تطم  ا تطمدلس . يفية تطوع ما مع مشللة تطوومل تإليس  د  ل  ل

طلولاو  تطخ  يمس رصب  طم  ا تطمدلس  بماضاف تطوومل تإلب وس ق تطوع ماأا  دص لييا تال وم  يياتآلتووب ه  خب  .3

 .طلولاو  اتطودفيا مور تطوومل تإل س آلدخ تإل لت ت  تطمروية بليفية تطوع ما مع مشللةتطمدتل 

 .طلولاو  ب طمدتلسومل تإلطصحة تطوفسية اتطددمة تال وم  ية طلودفيا ما مشللة تطوول ما تطمعلفة بيا  ل  ت .4

 أهداف الدراسة 

  يوة تطدلتسة. رطلولاو  تطمسوددمة طدتطوعلا  ل  أس طيب تطوومل تإل .1

  يوة تطدلتسة. رطلولاو  تطمسوددمة طدتطوومل تإل أشل اتطوعلا  ل   .2

 تطدلتس (. رتطوافا تطمسوا ة )يلت  تطديمافلتفية طلدلتستطلشا  ا ا اد فلاق خت  دالطة لحص لية بيا تطوومل تإلطلولاو  اتطموغ .3

 .طرصب تطمدتلس طلولاو طلودفيا ما مشللة تطوومل تإل مقولح  ط  لمح اطة تطواصا  .4

 الدراسةتساؤالت  

 ؟ يوة تطدلتسة رطلولاو  تطمسوددمة طدم  أس طيب تطوومل تإل .1

 ؟ يوة تطدلتسة رطلولاو  تطمسوددمة طدتطوومل تإل أشل ام   .2

   ؟تطوافا تطمسوا  تطدلتس ()ة و  ه تطوومل تإلطلولاو  ول ع طلموغيلت  تطديمافلتفية طلدلتسة اا وا د فلاق دتطه لحص لي .3

 م  تطمقولح   طلودفيا ما مشللة تطوومل تإلطلولاو  طرصب تطمدتلس. .4
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  مفاهيم الدراسة 

 لكترونيالتنمر ال مفهوم  .1

 ـــو  مـــا دصطرـــ ـــة طي ـــ  تإلوولوـــ  لاســـيلة ولواطا ي   لطحـــ ق تطضـــلل أا تال  ـــ ا  ـــا قصـــد بشـــلا مولـــلل تالســـوددت  تطمعومـــد  ل

 .(28)اتسوردتا شدص معيا أا م ما ة ما تآلشد ص

 ــً   لــ  ر طــب أدــل آل  ل يقــ ف تآلخر تطوفســ  أا تطعــ رف  أا تطمضــ يقة تا تالحــلتا تا تطســدلية مــا قبــا ر طــب موومــل لطلولاوي

 .(29)سبب ما تآلسب ب ابشلا موللل

  (30) او ا اتطلس لا تطوصية  بل تطايبتطولواطا ي  ل الوص ال  تطر وفيةا اتطبليد تإلطلول  تطمض يق   تطمسومل  ب سوددت. 

 :لكتروني يي هه  الدراسة كما يليويمكن تحديد مفهوم التنمر ال 

 تطسلاة تطمقصاد اتطموللل تإلطلولاو  تطض ل تطخ  يوعلض طه رصب تطملحلة تطث واية.أ. 

 طمـ   تطر وفيـةا تطلسـ لا تطوصـيةا تطصـال امقـ رع تطفيـدياا تطبليـد تإلطلولاوـ ا فـلا تطدلدشـة  بـل يو  اخت تطسلاة باتسـرة تطملب. 

 تطايبا الاتبر تطايب تطددت ية.

يصــدل اــخت تطســلاة مــا شــدص فــ  تطغ طــب فيــل معلــا  تطرايــة ايســم  بــ طموومل لطلولاويــً  لطــ  ر طــب تطملحلــة تطث وايــة معلــا  ا. 

 تإلطلولاو .تطراية ايسم  بضحية تطوومل 

 للدراسةالطار النظري 

 يتضمن الطار النظري للدراسة العناصر اآلتية:

 التنمر االلكتروني . أ

 أسباب انتشار التنمر اللكتروني:

لـ ا  ث ل سلبية سات   ل  تطق ل  ب طوومل أا  ل  تطضحية أا  ل  تطم ومع للا طرختآما تطمشلص  تطو  طر   تإلطلولاو  لتطووميعد 

تووشـ ل أفـص  تطعوـاا ) تطوـ ط  لـ  تطوحـا  ب طمـدتلس ااـ  طلولاوـ طـ  تووشـ ل مشـللة تطوومـل تإللوـدد   تطوـ وحديد تآلسب ب البد ما 

تال ومـ   ا  ووـاف شـبل   تطواتصـاسـل ا آلتطعويفـةا أفـص  تطلـ لواا تطعويفـةا تطعوـا ت تآلطعـ ب تإلطلولاويـةتووشـ ل قوـات  تطمصـ ل ةا 

 (33,32,31,20). (د ل ه اأوولو  ف  تطمو ا سراطة تطحصاا  ل  تإلطسلالي   أبو لر ا سل بعض تآلضعا مو بعة املتقبة 

 لكترونيل أشكال التنمر ا

ســ    تســوددتمر  لرــل مــ  يســم تطر لــا طشــبل   تطايــب تال وم  يــة طصووشــ ل ولــلتً  تطــخ  يســودد  فــ  تطبيلــة ا طلولاوــ    بــ طوومل تإلات 

 .(34) :أشل ا موعدد  ا   ل  تطوحا تطو ط  امووشل  اطه طخطة أصبح ل ال  اتسعةتالفولتضيةا 

 وولو .بوعمد اقسا  ما م ما ة م   ل  تإلتطع طة: أقص   شدص م   .1
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ا تطشـ لع    ـا شـدص مـ  إلطحـ ق تطضـلل بـه أا وشل تطقيا اتطقـ ا ألس ا ت  وولو ب ا وحقيل شدص م   ل  تإلوشايه تطسمعة:  .2

 ا صدتق وه.أا بسمعوه أ

 شاية تطموللل تطخ  يوضما ورديدت  أا دلق داا شديد.وتطوحلش تطشديد اتط :ولاويةطلإلتطمض يق   ت .3

 وولو .تإل ل  طه ا صال أا معلام   محل ة  وه أمش للة أسلتل شدص م   تإلفش  : .4

 لطالب المرحلة الثانوية: ويي ظل تلك األشكال يؤكد الباحث بأن هناك نوعين من التنمر اللكتروني

 وولوــ تإل تســوددت  ف حشــةاافيــدياا   لســ ا صــال الســا  ل ملفــ   وحمــا فيلاســ  ا لســ التطمب شــل ) طلولاوــ تإلتطوومــل  تآلاا:

 تإلا وة(.ا أاتطر وا طلورديد 

 لـ  شـبل    شـدص آدـلبأوـه ا يصحلـه تطموومـل مثـا )تطولـ ال لطلولاو  تطغيل مب شـل ااـا تطـخ  يحـدث داا تطث و : تطوومل تإل

طلولاو  اشبل   تطواتصا تال وم    طشدص م ا وشل م  يسئ طشدص مـ   بـل بليد تإلوصفح تط م   اوولو  اتطواتصا تال وتإل

 .طلولاو (تإل أا تطبليد أا شبل   تطواتصا تال وم   تطر وا 

أ  اقــ  مــا دــصا تطرــ وا   لق بــة ايمــ لس مــا أ  ملــ ا افــ هطلولاوــ  ســلاة مدفــ  طــيس  ليــيعــد تطوومــل تإل  لــ  مــ  ســبق ابوــ  ً 

طـ  ألبـل  ـدد مـا تط مرـال لتطبليد تإلطلولاو  أا بـلتمج تطملتسـص ا ايصـا اـخت تطسـلاة   ا رليقأا  أا تطح ساب تطمحماا ا تطدل

 .ا مم  قد ُيحدث وو لج سلبية ألثل حد  مق لوة ب طوومل تطع د ف لقة ابسل ة

 لكترونيأساليب التنمر ال 

 (35):تطو ط تطوحا   طلولاو  ا   لميث اآدلاا  د  أس طيب طلوومل تإلحدد س

 ا تطايب اوسوردا تطضحية ما دصا تطورديد اتطسب   أتطر وفية: تطمللم   تطصاوية  بل تطر وا تطمل طم    .1

 اتطحصاا  ل  بي و وه تطشدصية.   

فش   تآلسلتل تطوصية: اووضما تطورديد ا تطلس لا  .2   د  وللتل تطورديد.اتالبو ت  تطم د  مق با ت 

 وولو . ع تطفيديا تطشدصية اوشلا   ل  تإلطلولاو   ل  تطصال امق ر: حصاا تطموومل تإلاتطصال امق رع تطفيدي .3

ا إطلولاوـ  ام ـلد ددـاا تطضـحية  ليرـ  فــوومـل تإلمطـ  تطضـحية مـا تطلطلولاويـة للسـ طة   بـ ل   ـا اصـاا :تإلطلولاوـ تطبليـد  .4

 ضحية. ة اتطبي و   اتطمح دث   تطد صة ب طتطموومل يرلع  ل  تطلس لا تطشدصي

ايحـ اا أا ياقـع بـه  تطايب: يقا  تطموومل تإلطلولاو  ب طوحـدث مـع تطضـحية مـا حسـ ب م يـا  بـل تطايـبفلا تطدلدشة  بل  .5

 .طه بوشل صال شدصية أاا تطقلصوة  ل  حس به تطشدص ا أ آلخر لم  ب

دب ل اصال فيـل اللقـة أما وشل  ووملميوملا تطه ابم لد دداا تطضحية  لي: يقا  تطموومل بوشل دبل لاتبر تطايب تطددت ية .6

  ل  صفحة تطضحية.
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 خصائص شخصية المتنمر اللكتروني

 (36)طلولاويــة فــ  تطواتصــا تال ومــ    ال وــ  دص لصــه  لــ  تطوحــا تطوــ ط   اــا مــا أســ   تســوددت  تآل رــ   تإلطموومــل تإلطلولاوــا

تودفـ ض  تطمشـلص افـ  حـا تطلـ ال    داتويـة طا يـ اتطولوا تطحلية فـ  تسـوددت   تطضغاراضعا قاوه ف  وحما  وولو اتإل )لدم ا

وعــلض آلشــل ا  تطوفســيةا تالضــرلتب  مــا  مع و وــه املوفــعاتقوصــ د  مواســر  رخا  مســوا  تال وم  يــةاتطمرــ لت   مســوا  تموصلــه

 (.د صة وولو  بصفةبصفة   مة اتإل تالوص ال واطا ي  تطمر ل  ف  تسوددت  ول لضح ي افة ما تطوومل لموومليا أا مدول

 لكترونياستراتيجيات مواجهة التنمر ال 

طلولاو  بم  يحمله ما  داتا و  ه تهدليا بأس طيبه تطمدولفـة مـا تطمشـلص  تطوـ  طرـ  آثـ ل سـلبية  لـ  تطقـ ل  بـ طوومل تإليعد تطوومل 

 سـولتوي ي   ب Riebel,2009 (37)))  ل  خطة فقد أش ل  دلتسـة سل  أا  ل  تطم ومع للاا ابو  ً أا  ل  تآل ها  ل  تطموومل  ليأ

 طلولاو  ا   ل  تطوحا تطو ط : إلطمات رة تطوومل ت

 تطمعل . تآلصدق  ا تآلسل اتطبحث  ا تطمس ود  ما  تال وم  ية:تطمات رة  .1

 وومل.وحليا سلاة تط تطعقصو اتطوفليل  تطواليديةاتالسو  بة  تطمعلفية:تطمات رة  .2

 يةالخدمة االجتماعو لكتروني التنمر ال  . ب

  لكتروني:مشكلة التنمر ال االجتماعية مع الخدمة نظريات 

فـ  يسوريع تطمم لس تطعـ     حو ب طمدتلس طلولاو تطو  ووو سب مع مشللة تطوومل تإل تطاصا تطوفسيلوللية  ساا يعلض تطب حث

طرـصب  اوفسيل تطسـلاة تإلوسـ و  مشلصور ااربيعة طلولاو  ب طمدتلسا إلطمشللة تطوومل ت أا يحدد أوس ق تطوع ماتطم  ا تطمدلس  

اربيعــة  رــصب تطمــدتلس ابيلــة تطمدلســةاتطعصقــة بــيا  تطــبعضا  بعضــر  م  ــ   تطرــصب ابــيا تطرــصباتطعصقــ   بــيا  تطمــدتلس

 .او د أا ما أا  اخه تطوللي   بيورر اتطوف  ا تطمسومل 

 نساق األيكولوجيةأل ا نظرية

ة بـــيا تطوـــ س ابيلـــ ور  تال وم  يـــة امعلفـــة تطعاتمـــا تطدتدليـــة اتطد ل يـــة تطمـــدثل   لـــ  وســـ  د تطولليـــة  لـــ  فرـــ  تطوفـــ  ص  تطمدولفـــ

صـصحر  فرـخه تطولليـة ال وللـ   لـ   تآلديـل اسلالر  اد صة فـ  تطسـوات   تإلوسـ ا احـا مشـلصوه فقـر اال  لـ  تآلوسـ ق تطبيليـة ات 

 .(38) تطاق  خت تطعصقة بيورم  ف   طمات رة ح     تإلوس ا بف  لية ألثل اطلور  ولل   ليرم  معً  ا ل 

 لكتروني:مع مشكلة التنمر ال  مبررات استخدام النظرية

 طلولاو .إلوس  د  ل  فر  مشللة تطوومل ت  وقد  تطوللية م ما ة ما تطمف اي  تطو .1

 ا أسـل لوسـق  (لاأاطيـ   تآلمـا ) فـلد الوسـق  (تطرـصب)وسـ ق تطوع مـا أ مـامعلامـ   لثيـل  تطحصاا  ل   ةوويح تطوللية فلص .2

لوســـق  (امدسســـ   تطم ومـــع)مولمـــةا لوســـق  اتطـــا تل ( تطمدلســـة اتإلدتل  تطوعليميـــة)  مـــ   الوســـق  ( م  ـــة تطرـــصب ب طمدلســـة)
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بمشــللة تطوومــل  تطملوبرــة حيــث ووــيح اــخه تطمعلامــ   تطاصــاا لطــ  تطعديــد مــا تطعاتمــا تطمعلامــ  امــع وولــي  اولويــب اــخه  م ومعــ 

 .طلولاو  ب طمدتلستإل

 اديويً .ورو  تطوللية ب طم  ا تطبيل  تطمحير بأوس ق تطوع ما م ديً  ات وم  يً  اثق فيً   .3

أ ـا تطودفيـا مـا وسـ ق تطوع مـا مـا ورو  تطوللية ب طوعـ اا بـيا تآلوسـ ق ااـخت مـ  وسـع  لطيـه تطدلتسـة حيـث ورـو  ب طوعـ اا بـيا أ .4

 طلولاو .مشللة تطوومل تإل

  :(39)الستفادة من النظرية وتطبقها على الدراسة الحالية ويقًا لطارها النظريكيفية اأن يوضح ويستطيع الباحث 

   دفيا ما مشللة تطوومل تالطلولاو . ا تطوأما  وس ق تطوع ما ب طم  ا تطمدلس أتطوع اا: تطوع اا مع 

  طمدلسة.بة وس ق تطمفواحة اتطمغلفآلبليفية تطوع ما مع ت تالاوم  تطمغلقة: وس ق آلوس ق تطمفواحة اتآلت  

   :لشـب ف تحوي  ـ   تطرـصب اتسـوثم ل ر قـ ور  فـ  تطبـلتمج اتآلوشـرة تطوـ  ووفـخا  تطمدلسـة اخطـة بضـلال  تالاوم   ح طة تالسوقلتل

 .اخطة ما أ ا وحقيق قدل مو سب ما تطوولي  اتالسوقلتلا للاوس ق تطوع ما أبمش للة 

   وســ ق تطوع مــا فــ  تطم ــ ا تطمدلســ  ابيلــور ا اخطــة برــداأقــة بــيا اصــا ربيعــة تطعص تطواتفــق بــيا تطشــدص اتطبيلــة: ضــلال 

 لـــ  تطودفيـــا مـــا مشـــللة تطوومـــل  وســـ  د  طلولاوـــ ا اتالســـوف د  مـــا تطفـــلص اتطمـــاتلد تطمو حـــة تطوـــتطودفيـــا مـــا مشـــللة تطوومـــل تإل

ســوثم ل تطر قــ   اشــغا أاقــ   طــ  تل  وســع  مشــ للة تطرــصب افليــق تطعمــا فــ  تطبــلتمج اتآلوشــرة تطوــ هطلولاوــ ا لمــ  ي ــب  ليــتإل

 .  تطفلتغ

  بالمجال المدرسي مع مشكلة التنمر اللكترونييي الخدمة االجتماعية أدوار الممارس العام 

تطلفــ    فــ  تطعمــا مــع مدولــا  هيــطووــاتفل طد ة ــدتده فــ  لرــ ل أســس معلفيــة امر ليــة اقيميــلتطممــ لس تطعــ   اــا تطمروــ  تطــخ  يــو  

 .(40)مشلصور شب ف تحوي   ور  امات رة لا م ومع   طمس  دور   ل  أا مولم   أا  م     أ تً أا أسل أفلتدًت  تً وس ق سات تآل

ســلاة اتطماتلبــة طرــصب تطمــلحلويا تطمواســرة طلصــدل  قات ــد أب طممللــة تطعلبيــة تطســعادية  افــ  لرــ ل تاومــ   ا تل  تطولبيــة اتطوعلــي 

اما بيور  دال تطملشـد تطرصبـ   اتطماتلبة تطسلاة قات د وربيق ب طمدلسة ف  تطع مليا أداتل و  وحديد تطس دسة تطم د اتطث وايةا فف  

 .(41):ل ا  ا تطوحا تطو ط 

تطمش للة مع لدتل  تطمدلسة امولامة تطعما تطولبا  ب آلس طيب تإللش دية اتطولباية تطمو سبة ف  وفعيـا تط  وـب تطوثقيفـ ا اتطوا يـة  .1

 اطي   أمالا  امولامة تطعما تطولبا .أبة ا بقات د تطسلاة اتطماتلبة طلرل

 دلتسة ح ال  تطرلبة تطملولبيا طلمد طف   تطسلالية تطو  ووضمور  تطقات د اتود خ تآلس طيب تإللش دية تطمو سبة طلا ح طة. .2

لبــة تطمدــ طفيا تطووســيق اتطمشــ للة مــع تطمعلمــيا تطمســلاطيا  ــا تآلوشــرة تطولبايــة تطموفــخ  دتدــا تطمدلســة أا د ل رــ  طل  يــة تطر .3

 .سلاليً  اوافيل فلص وحسيا دل    تطسلاة اوقديل م  يسوحقه تطرلبة ما دل    وعايضية
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 دلتسة ح ال  تطرلبة لثيل  تطغي ب اتطوأديل اتود خ تآلس طيب تإلش لية تطمو سبة امو بعور . .4

 عليم   اتطوا ير   تطاتلد  ف  تطقات د.تطو ت  تطملشد تطرصب  بمسداطيوه اات ب وه بدقة اماضا ية ف  ووفيخ تآلولمة اتطو .5

 لـ  مسـوار تطاحـدت   بأوه تطشـدص تطمروـ  تطـخ  يسـ  د توسـ ق تطوع مـا فـ  تطم ـ ا تطمدلسـ تطملشد تطرصب  اف  ضا  خطة يعد 

 .(44,45ا42,43)ومثا أداتله مع مشللة تطوومل تالطلولاو  فيم  يل :وتطمشلص ا ا تطوع ما مع  ا تطلبلر( بليفية )تطصغلرا تطاسر

  ب طمدلسة طلولاو و   امعلام    ا مشللة تطوومل تإلوافيل بي. 

   هطلولاو  اتطموومل  ليشدصية تطموومل تإل طلوعلا  ل  تطمعلميامس  د  . 

 وشرة تطمدلسة.أ لير  ف  بلتمج ا وومليا اتطموومل واليا قدلت  تطرصب تطم 

 اخطة بمش للة تطعما تطفليق  ب طمدلسة. هر  لا  ل  حد لي روية مع تطرصب تطموومليا اتطموومل قد مق بص  م 

 . ودليب تطمعلميا بليفية تطوع ما مع شدصية تطرصب تطموومليا اتطموومل  لير 

 ووو سب مع تطرصب تطموومليا اتطموومل  لير .  تطودرير تط يد طلبلتمج اتآلوشرة تطو 

   مم لسة تطبلتمج اتآلوشرة   أثومو بعة تطرصب تطموومليا اتطموومل  لير  بصفة مسومل. 

طـ  تطودفيـا مـا مشـللة تطوومـل ل  وصحل بـأا تطممـ لس تطعـ   ب طم ـ ا تطمدلسـ  طـه أداتل موعـدد  امول ملـة وسـع  ل  م  سبق ابو  ً 

 .(46)س اساا واضح خطة ف  تطشلا تطو ط ب طمدتل  تإلطلولاو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجال المدرسي خصائي االجتماعي باليوضح تكامل أدوار األ:  1شكل 
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 :طلولاو مشللة تطوومل تإل اساا يقا  تطب حث بوربيق خطة  ل 

    طلولاو .درة طلودفيا ما مشللة تطوومل تإل تطمدتلس: موسق امش لة ف  اضعف   تآلدص ل  تال وم 

  طلولاو .ل تإلأ ا تطودفيا ما مشللة تطووم س: تطوع اا اتطووسيق مع تط مص  مال تطمدتتال وم    ما أ ا  تآلدص ل 

  طلولاو .ومل تإلدفيا ما مشللة تطووس  د  ل  تطو  تطمدتلس: وقدي  تالسوش لت  تطمروية تطوتال وم    مع  تآلدص ل 

 الجراءات المنهجية للدراسة الجزء الثاني:

 الدراسةنوع  

وعـلا  لـ  أسـ طيب طلطـخطة فرـ  وسـع   اليفيـً اوسـوردا اصـا تطمشـللة لميـً    وووم  اخه تطدلتسة لط  ومر تطدلتس   تطاصفية تطو

   طلولاو  ف  تطم  ا تطمدلس .تطوومل تإل أشل اا 

 المستخدمالمنهج  

ط مـع  تسـوب وةر طب   تطملحلة تطث واية اتسـودد  تطب حـث ا  طرصبما  وم    تطش ال ل  تسوددت  مورج تطمسح توعومد اخه تطدلتسة  

ب طمدلســة طوعبلــة تالســوب وة مــا تطرــصب  مو اــا تطمعلفــةتســوددت  ح ــل   اوــ   Google Driveمعلامــ   حــاا تطماضــاف باتســرة

 ولواطا ي  تطوعلي .   دص ليأا تطملشديا تطرصبييا ما شلتا مشولة إاتطر طب   ب

 مجاالت الدراسة 

طألســب ب  ســةطرــخه تطمدل اوــ  تدويــ ل تطب حــث  اتطرفــااتإلحســ   حــ  لديــة تطمســوقبا تالاليــة بمح فلــة مدلســة المجااال المكاااني: أ. 

 تهوية:

  ح صلة  ل  شر د  تال وم د تطداط  ما مولمةAdvanced .تطع طمية 

   يو  تسوددت  وربيق Web 2.0 تطصصفية ف  تطودليس اتطولليف   تطمو طية ابعض تآلوشرة.  

   (.48ا ددا  ) طملحلة تطث واية ب رصب ار طب   تطمدلسة تطمس لياااا يمثا  ميع  المجال البشري:ب.

   .2019/  3/  20حو   2019/  2/  20دصا تطفول  ما ربق  اخه تطدلتسة تطميدتوية  المجال الزمني:ج.

 أدوات الدراسة

 :تمثلت أدوات جمع البيانات يي

   لكتروني لدى طالب المدارسمشكلة التنمر ال استمارة استبيان لطالب المرحلة الثانوية حول 

اخطــة بــ طل اف لطــ  تطوــلتث تطولــل ا  تإلطلولاوــ امشــللة تطوومــل رــصب تطملحلــة تطث وايــة حــاا قــ   تطب حــث بوصــمي  تســوم ل  تســوبي ا ط

اتطدلتس   تطس بقةا اتسوم لت  تالسوبي ا تطملوبرـة بماضـاف تطدلتسـة. اقـد ت ومـد تطب حـث  لـ  تطصـدق تطمورقـ  مـا دـصا تالرـصف 

اتطدلتسـ   اخطـة طلاصــاا لطـ  تآلبعـ د تطمدولفـة تطملوبرـة بمشــللة   لـ  تآلدبيـ   اتآلرـل تطولليـةا ثـ  وحليــا اـخه تآلدبيـ   اتطبحـاث

ودصـــص ددمـــة ( مـــا أ ضـــ   ايلـــة تطوـــدليس 6بعـــد  لضـــر   لـــ   ـــدد ) طـــألدته تطدلتســـة. اقـــد أ ـــلر تطب حـــث تطصـــدق تطلـــ ال 



12 
 الثاين جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد التاسع عشر، العدد

تطـبعض. ابوـ  ًت  وـ  حـخا بعـض تطعبـ لت  ات  ـ د  صـي فةاقـد %(ا 83.3 ل  وسـبة توفـ ق ال وقـا  ـا ) تال وم داقد و   ت وم  يةا

رـصب تطملحلـة ( مفـلدت  مـا 10طعيوـة قاتمرـ  ) ثبـ   لحصـ ل  طرـ   لمـ  أ ـل  تطور ليةاو  صي فة تالسوم ل  ف  صالور    ل  خطة

دت  اخطــة آلت(ا لمــ  وــ  تســوددت  رليقــة ث ويــة طحســ ب ثبــ   0.79للاوبــ خا ابلــا مع مــا تطثبــ   ) -تطث وايــة ب ســوددت  مع مــا أطفــ  

(ا ااـا 0.83ا ابلـا مع مـا تطثبـ   )Split – halfطلو  لـة تطوصـفية  Spearman - Brownبـلتاا  – دطـة سـبيلم ا ب سـوددت  مع

 .تإلحص ل  طلثب   مو سب مسوار

  لكتروني لدى طالب المدارسمشكلة التنمر ال تحديد مستوى 

)ثصثــة  نعاامر يــة فلــ   تطمقيــ س تطثصثــ : طلولاوــ  طــدر رــصب تطمــدتلسا بحيــث ولــاا بدتيــة اومشــللة تطوومــل تإلطلحلــ   لــ  مســوار 

ددــ ا تطبي وــ   لطــ  تطح ســب تهطــ ا اطوحديــد رــاا دصيــ  تطمقيــ س  ال)دل وــيا(ا  إلااى حااد مااادل ــ  (ا  )دل ــة اتحــد (ا وــ  ولميــ  ات 

يــ  تطمقيــ س (ا وــ  وقســيمه  لــ   ــدد دص2   1 – 3أقــا قيمــة ) –تطثصثــ  )تطحــداد تطــدوي  اتطعليــ (ا وــ  حســ ب تطمــدر   ألبــل قيمــة 

لضـــ فة اـــخه تطقيمـــة لطـــ  أقـــا قيمـــة فـــ  تطمقيـــ س أا بدتيـــة   ( ابعـــد خطـــة ومـــ0.67   2/3طلحصـــاا  لـــ  رـــاا تطدليـــة تطمصـــحح )

 االخت أصبح راا تطدصي  لم  يل : اتطاتحد تطصحيح اخطة طوحديد تطحد تآل ل  طرخه تطدلية  تطمقي س اا

 مستويات المتوسطات الحسابية : 1جدول 

 مستوى منخفض 1.67إلى أقل من  1ت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد من إها تراوح

 مستوى متوسط 2.35إلى أقل من  1.67إها تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد من 

 مستوى مرتفع 3إلى  2.35إها تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد من 

 :أساليب التحليل الحصائي 

ا اقـد ربقـ  ( الحزم الحصائية للعلوم االجتماعيةSPSS.V. 17.0باستخدام برنامج ) من خالل الحاسب اآللي معالجة البيانات تتم

تطوللتلت  اتطوسب تطملايةا اتطمواسر تطحس ب ا اتالوحلتا تطمعي ل ا اتطمدرا امع ما ثب   )أطف . للاوبـ خ(ا ) تآلس طيب تإلحص لية تطو طية

 .(اوحليا تطوب يا أح د  تالو  هاتدوب ل ) ( طعيوويا مسوقلوياا 

   . لض وو لج تطدلتسة تطميدتوية

 .م ومع تطدلتسةرصب تطملحلة تطث واية تطمحال تآلاا: اصا 

                                                                                                                                (  48)ن=مجتمع الدراسةطالب المرحلة الثانوية وصف  :2جدول 

المتوسط  المتغيرات الكمية م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1 17 السن 1

 1 2 الترتيب بين األخوة 2

 2 6  نترنت يي اليومعدد ساعات استخدام ال  3
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 % ك النوع م

 47.9 23 هكر 1

  52.1 25 أنثى 2

 100 48 المجماااوع

 % ك دراسيالمستوى ال م

 27.1 13 المستوى األول الثانوي  1

 41.7 20 المستوى الثاني الثانوي  2

 31.3 15 المستوى الثالث الثانوي  3

 100 48 المجماااوع

 % ك الحالة التعليمية لألب م

 56.3 27 مؤهل جامعي 1

 16.7 8 ماجستير 2

 27.1 13 دكتورا  3

 100 48 المجماااوع

 % ك مية لألمالحالة التعلي م

 75 36 مؤهل جامعي 1

 10.4 5 ماجستير 2

 14.6 7 دكتورا  3

 100 48 المجماااوع

 % ك لكترونيالتعرض للتنمر ال  م

 100 48 نعم 1

 - - ال 2

 100 48 المجماااوع

 % ك لكترونينوع التنمر ال  م
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 37.5 18 مباشر 1

 62.5 30 غير مباشر 2

 100 48 المجماااوع

 لجدول السابق أنيوضح ا

 ( سوةا اب وحلتا معي ل  سوة اتحد  وقليب ً 17مواسر سا رصب تطملحلة تطث واية )   ااخت يملـا تطمبحـاثيا مـا تإل  بـة  لـ
 طلولاو  ب طمدتلس ااخت م  وسع  لطيه تطدلتسة تطح طية.ال  دقيقة طاتقع مشللة تطوومل تإلأسللة تالسوبي ا اب طو ط  وعر  ص

 داور  تطولويب تطث و .لب تطملحلة تطث واية بيا مواسر ولويب رص 
 وقليبــً اابــ وحلتا معيــ ل  ســ  و ا  ( ســ    ا6وولوــ  فــ  تطيــا  )ســوددت  رــصب تطملحلــة تطث وايــة طإمواســر  ــدد ســ     ت 

ــداتفع تطمدديــة الســوددت  تإلو ىإلااهلااك  قااد يرجااعا ة بحــاث امعلامــ   موعلقــة ب طعمليــ مــا مثــا  وولوــ  فــ  تطمدلســةعــدد تط
تطوعلمية حيث أا ودليس  ميـع تطمقـللت  تطدلتسـية ب طمدلسـة وـدلس ب طلغـة تإلو لي يـة ااـخت يورلـب تالرـصف  لـ  لـا مـ  اـا 

ل ــلت  تطمح دثــ   تطوليفاويــة  طــ لقــد يل ــع خطــة وولوــ  فوــل  رايلــة أا تطرــصب اتطر طبــ   وســودد  تإل  ديــد اتطول مــة اب طوــ ط 
ثب   تطخت   سـل توشـغ ا بعـض تآل طـ لطـة قـد يل ـع خا أا  (47) (2009ا تطووي ة ووفق مع دلتسة ) م ااخه ا طعيوة تطدلتسة ات 

 .اطيةآلت ا مقي س أدتلر  و  ه أبو لر  اا ولبية تحوي   ور أأبو لر  سلاليً  ا ا  ة ا مو بع
  (.47.9%(ا بيوم  تطخلال بوسبة )52.1لو ث بوسبة )رصب تطملحلة تطث واية ألبل وسبة ما% 
 ـــ و  تطثـــ وا  بوســـبة )ة مـــا ألبـــل وســـب ـــة تطث وايـــة ب طمســـوار تطث ـــ وا  بوســـبة 41.7رـــصب تطملحل %(ا ثـــ  تطمســـوار تطث طـــث تطث

 %(.27.1%(ا يلير  تطمسوار تآلاا تطث وا  بوسبة )31.3)
  (ا 27.1%(ا ثــ  دلوـالته بوســبة )56.3بوسـبة )رـصب تطملحلـة تطث وايــة تآلب ح صـا  لـ  مداــا  ـ مع  ألبـل وسـبة مــا%

 %(.16.7م  سويل بوسبة ) يلير 
  (ا يليرـ  14.6%(ا ثـ  دلوـالته بوسـبة )75بوسـبة )رصب تطملحلة تطث واية تآل  ح صلة  ل  مداـا  ـ مع  ألبل وسبة ما%

 %(.10.4م  سويل بوسبة )
 ( ما 100وسبة )% طمعلضـةتطعملية تور  ألثل تطشلتلح أ تطب حث ريل ا ، تإلطلولاو يوعلضاا طلوومل رصب تطملحلة تطث واية 

 .طلوومل تإلطلولاو 
  (ا ثـــ  مب شـــل بوســـبة 62.5بوســـبة ) يوعلضـــاا طلوومـــل تإلطلولاوـــ  تطغيـــل مب شـــل رـــصب تطملحلـــة تطث وايـــةألبـــل وســـبة مـــا%

 طرــصب تطملحلــة تطث وايــةا آلوــه يووشــل بســل ة طلولاوــ  فيــل تطمب شــل اــا تآلدرــلأا تطوومــل تإل تطب حــث رايــل  %(ا37.5)
يقـ ا تطضـللا فيصـبح مـا تطصـعب  تطدرـألتد وصحيح أمل  ل  م  فعله ا وطا ود  تطموحو   ل اطلسير افيل ق با اموشعب ات 

 طلولاوــ تإل ب فقــد يســودد  تطموومــل تطضــحيةمــ   أبإدفــ    ــ   مــا اايوــه يقــا  طلولاوــ   طموومل تإلفــ ليــها ليق فــه أا تطســيرل  
لثـــل أوـــاتف تطوومـــل أا ألـــد  أحيـــث  (48) (James,2010مـــع دلتســـة ) ه تطووي ـــة ووفـــقأســـم   مســـوع ل  طحم يـــة وفســـه ا ااـــخ

 مب شل.تطغيل طلولاو  إلطلولاو  تووش لًت اا تطوومل تتإل
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 .طلولاو تآلس طيب تإلطلولاوية تطمسوددمة ف  تطوومل تإلتطمحال تطث و : 
 (48)ن=              لكترونياألساليب اللكترونية المستخدمة يي التنمر ال  :3جدول          

                                                                                                                          
المتوسط  باراتاااااااااالع م

 الحسابي
 االنحراف
 الترتيب المعياري

 5 0.93 1.9 المكالمات الهاتفية  1

 1 0.82 2.29 الرسائل النصية 2

 3 0.82 2.19 الصور 3

 8 0.74 1.4 مقاطع الفيديو 4

 7 0.91 1.75 البريد اللكتروني 5

 2 0.93 2.23 غرف الدردشة عبر شبكات التواصل االجتماعي 6

 4 0.92 2 روابط الويب الخداعية 7

 6 0.89 1.75 لكترونيةمنصات األلعاب ال  8

مستوى  0.4 1.94 المتغير ككل
 متوسط

طلولاوــ  لمــ  يحــددا  رــصب تطملحلــة تطث وايــة تآلســ طيب تإلطلولاويــة تطمســوددمة فــ  تطوومــل تإل مســوار  تطســ بق أا: ياضــح تط ــداا
(ا امدشلت  خطة افقً  طولويب تطمواسر تطحس ب      ف  تطولويب تآلاا تطلس لا تطوصـية 1.94مواسر حيث بلا تطمواسر تطحس ب  )

(ا اأديـلًت 2.23ث و  فلا تطدلدشة  بل شبل   تطواتصا تال ومـ    بمواسـر حسـ ب  )(ا ا    ب طولويب تط2.29بمواسر حس ب  )
 (.1.4مق رع تطفيديا بمواسر حس ب  )

 .طلولاو  طدر رصب تطملحلة تطث وايةأشل ا تطوومل تإلتطمحال تطث طث: 
 العزلة.1

 (48)ن=                                 العزلة : 4جدول                                                 

 العبارات م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 2 0.91 2.02 لكترونيةوعات شبكات التواصل االجتماعي ال طردي من مجموعة من مجم 1
 6 0.74 1.46 اللكترونية منعي من المشاركة يي شبكات التواصل االجتماعي 2
 4 0.89 1.73 اللكترونية لكترونية عبر شبكات التواصل االجتماعيب ال إقصائي من األلعا 3
 5 0.88 1.69 اللكترونيةأثناء تواجدي بشبكات التواصل االجتماعي ي علالتآمر  4
 1 0.82 2.04 اللكترونيةبعدم مصاحبتي بشبكات التواصل االجتماعي  يالتحريض عل 5
 3 0.93 1.75 اللكترونيةل االجتماعي مقاطعتي أثناء تواجدي بشبكات التواص 6

مستوى  0.65 1.78 المتغير ككل
 متوسط



16 
 الثاين جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد التاسع عشر، العدد

لمــ  يحــددا  رــصب تطملحلــة تطث وايــة مواســر حيــث بلــا  تإلطلولاويــةمســوار تطع طــة لأحــد أشــل ا تطوومــل  ياضــح تط ــداا تطســ بق أا:

بعـد  مصـ حبو     لـتطولويـب تآلاا تطوحـليض  (ا امدشلت  خطة افقً  طولويـب تطمواسـر تطحسـ ب   ـ   فـ 1.78تطمواسر تطحس ب  )

ا ـــ   ا ـــ   ب طولويـــب تطثـــ و  رـــلد  مـــا م ما ـــة مـــا م م (ا2.04طلولاويـــة بمواســـر حســـ ب  )تال ومـــ    تإلبشـــبل   تطواتصـــا 

ة فــ  شــبل   تطواتصــا تال ومــ    اأديــلًت موعــ  مــا تطمشــ لل (ا2.02طلولاويــة بمواســر حســ ب  )شــبل   تطواتصــا تال ومــ    تإل

 (.1.46طلولاوية بمواسر حس ب  )تإل

 تشويه السمعة .2

 (48)ن=                                         تشويه السمعة :5جدول                                          

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

نشااار إشااااعات عناااي لتشاااويه سااامعتي خاااالل شااابكات التواصااال االجتمااااعي  1
 1 0.86 2.25 اللكترونية

 2 0.86 2.23 اللكترونيةاالستهزاء بي عبر شبكات التواصل االجتماعي  2

 3 0.93 2.17 اللكترونيةعلى شبكات التواصل االجتماعي عمل صفحة باسمي  3

 4 0.94 2.04 اللكترونية ات التواصل االجتماعيعلى شبك كتابة عبارات غير الئقة عني 4

 6 0.85 1.69 خبار كاهبة عن عائلتي على شبكات التواصل االجتماعي اللكترونيةأنشر  5

 5 0.9 1.9 عمل صفحة بصورتي على شبكات التواصل االجتماعي اللكترونية 6

مستوى  0.55 2.05 المتغير ككل
 متوسط

طلولاوـ  لمـ  يحـددا  رـصب تطملحلـة تطث وايـة مواسـر حيـث لأحد أشـل ا تطوومـل تإل ار وشايه تطسمعةمسو ياضح تط داا تطس بق أا

(ا امدشـلت  خطـة افقـً  طولويـب تطمواسـر تطحسـ ب   ـ   فـ  تطولويـب تآلاا وشـل لشـ      وـ  طوشـايه 2.05بلا تطمواسر تطحسـ ب  )

ا ـ   ب طولويـب تطثـ و  تالسـور ت  بـ   بـل شـبل    (ا2.25 ب  )طلولاوية بمواسر حسـدصا شبل   تطواتصا تال وم    تإلسمعو  

دبـ ل ل خبـة  ـا  ـ للو   لـ  شـبل   تطواتصـا تال ومـ    أوشل اأديلًت  (ا2.23تطواتصا تال وم    تالطلولاوية بمواسر حس ب  )

 (.1.69بمواسر حس ب  )تإلطلولاوية 
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 لكترونيةالمضايقات ال  .3
 (48)ن=                                             لكترونيةالمضايقات ال  :6جدول                            

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

1 
أحصااال علاااى انتقاااادات قاساااية أثنااااء تواجااادي بشااابكات التواصااال االجتمااااعي 

 5 0.92 1.85 اللكترونية

علااى شاابكات  ييروسااية تتلااف جهااازي أثناااء تواجااديلكترونيااة إإرسااال ملفااات  2
 2 0.83 2.1 نترنتال 

 4 0.98 1.94 لكترونيةبشبكات التواصل االجتماعي ال  ألقاب أثناء تواجدي علىيطلق  3

 6 0.9 1.77 لكترونيةعبر شبكات التواصل االجتماعي ال  يرض آراء ومعتقدات علي 4

أخالقيًا بشبكات التواصل االجتماعي  للدخول يي دردشة غير الئقة يتم دعوتي 5
 1 0.94 2.27 لكترونيةال 

 3 0.99 2 من أيراد يفرضون أنفسهم علي عبر برامج المراسالت الفورية ييتم إزعاج 6

مستوى  0.63 1.99 المتغير ككل
 متوسط

 يحـــددا  رـــصب تطملحلـــة تطث وايـــةطلولاوـــ  لمـــ  لأحـــد أشـــل ا تطوومـــل تإل طلولاويـــةتطمضـــ يق   تإل مســـوار اياضـــح تط ـــداا تطســـ بق أ
  ــ   فــ  تطولويــب تآلاا يــو  د ــاو  (ا امدشــلت  خطــة افقــً  طولويــب تطمواســر تطحســ ب 1.99مواســر حيــث بلــا تطمواســر تطحســ ب  )

ا ــ   ب طولويــب تطثــ و   (ا2.27طلولاويــة بمواســر حســ ب  )    تإلبشــبل   تطواتصــا تال ومــ أدصقيــ ً طلــدداا فــ  دلدشــة فيــل اللقــة 
اأديــلًت فــلض آلت   (ا2.1بمواســر حســ ب  )وولوــ   لــ  شــبل   تإل طلولاويــة فيلاســية وولــا  رــ    أثوــ   وات ــد ل ا ملفــ   للســ

 (.1.77طلولاوية بمواسر حس ب  ) بل شبل   تطواتصا تال وم    تإل امعوقدت   ل 

 اليشاء .4

 (48)ن=                                   اليشاء :7جدول                                      

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

لتواصاال االجتماااعي باادون أهنااي علااى شاابكات ا تخصااني نشاار صااور شخصااية 1
 1 0.87 2.13 لكترونيةال 

 4 0.86 1.83 شبكة االنترنت تسئ لي لي ريع منشورات 2

 3 0.96 2.02 لكترونيةبكات التواصل االجتماعي ال على ش سرقة بعض أيكاري وعرضها 3

 6 0.77 1.44علاااى شااابكات التواصااال االجتمااااعي  عااارض بعاااض مااان مكالمااااتي الهاتفياااة 4
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المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

 لكترونيةال 

 5 0.87 1.6 لكترونيةعلى شبكات التواصل االجتماعي ال  نشر مقاطع ييديو خاص بي 5

6 
لكترونياااة اعي ال خصاااي بشااابكات التواصااال االجتماااالااادخول علاااى حساااابي الش

 2 0.93 2.06 ونشر محتوياتها

مستوى  0.58 1.85 المتغير ككل
 متوسط

 

مواسـر حيـث بلــا  طلولاوــ  لمـ  يحـددا  رـصب تطملحلـة تطث وايـةلأحـد أشـل ا تطوومـل تإل تإلفشـ   مسـوار :ياضـح تط ـداا تطسـ بق أا

 ودصــو  ــ   فــ  تطولويــب تآلاا وشــل صــال شدصــية   (ا امدشــلت  خطــة افقــً  طولويــب تطمواســر تطحســ ب1.85تطمواســر تطحســ ب  )

ا ــ   ب طولويــب تطثــ و  تطــدداا  لــ  حســ ب   (ا2.13طلولاويــة بمواســر حســ ب  ) لــ  شــبل   تطواتصــا تال ومــ    تإل بــداا أخوــ 

 و  اأديـلًت  ـلض بعـض مـا مل طمـ (ا2.06تطشدص  بشبل   تطواتصا تال وم    تالطلولاوية اوشـل محواي ورـ  بمواسـر حسـ ب  )

 (1.44طلولاوية بمواسر حس ب  ) ل  شبل   تطواتصا تال وم    تإل تطر وفية

  لكتروني لدى طالب المرحلة الثانوية ككلمستوى أشكال التنمر ال 

 (48)ن=        لكتروني لدى طالب المرحلة الثانوية ككلأشكال التنمر ال  :8جدول 
                                                                                                                                  

 األشكال م
االنحراف  المتوسط الحسابي

 المعياري
 الترتيب

 4 0.65 1.78 العزلة 1

 1 0.55 2.05 تشويه السمعة 2

 2 0.63 1.99 لكترونيةالمضايقات ال  3

 3 0.58 1.85 اليشاء 4

مستوى  0.54 1.92 كال ككلاألش
 متوسط

 لمـ  يحـددا  رـصب تطملحلـة تطث وايـة طلولاو  طدر رـصب تطملحلـة تطث وايـة للـاأشل ا تطوومل تإل مسوار ياضح تط داا تطس بق أا:

معة (ا امدشلت  خطة افقً  طولويـب تطمواسـر تطحسـ ب   ـ   فـ  تطولويـب تآلاا وشـايه تطسـ1.92مواسر حيث بلا تطمواسر تطحس ب  )
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   ب طولويــب تطثــ و  ا ــ ااتطولبايــة دلــا فــ  تطمبــ دي اتطقــي  تطديويــة اتال وم  يــةا ــاد  طــ لاقــد يل ــع خطــة (ا 2.05بمواســر حســ ب  )

 (.1.78اأديلًت تطع طة بمواسر حس ب  ) (ا1.99طلولاوية بمواسر حس ب  )تطمض يق   تإل

طلولاوـ  أشـل ا تطوومـل تإليوعلـق بوحديـد تطث وايـة تطـخلال اتإلوـ ث فيمـ   تطمحال تطلتبع: تطفلاق تطمعواية بيا تسو  ب   رصب تطملحلـة
 طدير :

 يتعلق بتحديدهم الفروق المعنوية بين استجابات طالب المرحلة الثانوية الهكور والناث ييما  :9جدول 
 (48)ن=       لكتروني لديهمألشكال التنمر ال 

 األشكال م
 العدد مجتمع البحث

 )ن(
المتوسط 

 سابيالح
االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الداللة tقيمة  (df)الحرية 

 العزلة 1
 0.62 1.8 23 هكر

46 0.160 
 

 غير دال
 0.69 1.77 25 أنثى

 تشويه السمعة 2
 0.47 2.08 23 هكر

46 0.417 
 

 غير دال
 0.61 2.01 25 أنثى

 لكترونيةالمضايقات ال  3
 0.64 2.04 23 هكر

46 0.488 
 
 الغير د

 0.64 1.95 25 أنثى

 اليشاء 4
 0.57 1.9 23 هكر

46 0.584 
 

 غير دال
 0.6 1.8 25 أنثى

 األشكال ككل
 0.52 1.95 23 هكر

 غير دال 0.453 46
 0.57 1.88 25 أنثى

 (                                                                                               0.01** معنوي عند )                                                   (*0.05) عند معنوي        
يوعلق ال وا د فلاق  االية دتطة لحص ليً  بيا تسو  ب   رصب تطملحلة تطث واية تطخلال اتإلو ث فيم   :ياضح تط داا تطس بق أا

طلولاو  ا اتإلفش  ا اأشل ا تطوومل تإلطلولاويةتطمض يق   تإل  )تطع طةا اوشايه تطسمعةا ا طلولاو  طديربوحديدا  آلشل ا تطوومل تإل
 و ث.إلشل ا تطوومل تإلطلولاو  ال ودولا ف  مم لسور  بيا تطخلال اتأا أط  ل اقد يل ع خطةللا(ا 

أشل ا تطوومل يوعلق بوحديد تطدلتس  فيم  تطمحال تطد مس: تطفلاق تطمعواية بيا تسو  ب   رصب تطملحلة تطث واية ربقً  طلمسوار 
 طلولاو  طدير :تإل
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شكال التنمر يتعلق بتحديد أالفروق المعنوية بين استجابات طالب المرحلة الثانوية طبقًا للمستوى الدراسي ييما  :10جدول 
 (48)ن=           One Way ANOVAلكتروني لديهم باستخدام اختبار ال 

 م

 المستوى الدراسي
 
 
 

 األشكال

 المستوى األول
(1) 
 (13)ن=

 المستوى الثاني
(2) 
 (20)ن=

 المستوى الثالث
(3) 
 الداللة قيمة )ف(  (15)ن=

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 غير دال 0.994 0.68 1.88 0.56 1.63 0.74 1.91 العزلة 1

 غير دال 0.290 0.62 2.03 0.43 1.99 0.64 2.14 تشويه السمعة 2

 غير دال 0.004 0.66 1.98 0.59 1.99 0.7 2 لكترونيةالمضايقات ال  3

 غير دال 0.396 0.6 1.96 0.47 1.82 0.72 1.77 اليشاء 4

 غير دال 0.202 0.6 1.96 0.42 1.86 0.66 1.96 ككل األشكال

 (0.05* معنوي عند )                                                         (    0.01ند )** معنوي ع
ال وا د فلاق  االية دتطة لحص ليً  بيا تسو  ب   رصب تطملحلة تطث واية ربقً  طلمسوار تطدلتس  فيم   ياضح تط داا تطس بق أا:

ا اتإلفش  ا اأشل ا تطوومل طلولاويةطع طةا اوشايه تطسمعةا اتطمض يق   تإلطلولاو  طدير  )تيوعلق بوحديدا  آلشل ا تطوومل تإل
وق لب تا او ة  أا شل ا تطوومل تإلطلولاو  وم لس  ل   ميع تطمسواي   تطدلتسيةأا أط  ل اقد يل ع خطة طلولاو  للا(تإل

                             .ب طملحلة تطعملية

 أاضح  وو لج تطدلتسة  ل  تطوحا تطو ط : : الدراسة وتفسير نتائجمناقشة 

 بالنسبة للتساؤل األول 
طلولاوـ  طرـصب تطوومـل تإل فـ تآلس طيب تطمسـوددمة ألثل تطلس لا تطوصية ما      ف  تطولويب تآلاا طلولاو  تطمسوددمةأس طيب تطوومل تإل

 ح ــ  اســل ة قايــة طألوولوــ طــ  ليلــة تطوللفــة اال وحوــ ا اقل تالســوددت اســليعة  ةأا تطلســ لا تطوصــية ســرل طــ لاقــد يل ــع خطــة ا  تطمــدتلس
 مــع دلتســةا اووفــق اــخه تطووي ــة طــ  ألثــل مــا شــدص فــ  اقــ  اتحــد لاووميــ  بأورــ  ولســا  وولوــ أا تإلولســا  ــا رليــق تط ــاتا فرــ  
 (Messias,2014) (49)  ا( ادلتسةSlonje,2012 )(50) ا( ادلتسةJuvonen,2008 )(51)بـأا اتطو  ألد   (52)( 2016ا ) م د ا ادلتسة

 حيــث(53)( SLonJe, 2008مــع دلتســة ) ووفــقال اطلــا اــخه تطووي ــة طلولاوــ  ا تطوومــل تإللثــل تآلســ طيب تطمســوددمة فــ  أتطلســ لا تطوصــية اــ  
 ـ   بيومـ  طمـدتلس ا وـأثيل سـلب   لـ  رـصب ت طلولاوـ  اطـهتإلسـوددمة فـ  تطوومـل لثل تآلسـ طيب تطمأطلولاو  اا تطبليد تإلبأا ألد  ف  وو ل ر  

مر  أصــبح ســرا اســليع تا تســوددأ طــ لاقــد يل ــع خطــة ا تال ومــ   فــلا تطدلدشــة  بــل شــبل   تطواتصــا أســلاب تســوددت   الترتيااب الثااانيفــ  
ً  فـ  أا تطرليقـة تآللثـل تسـوددتم لـ  حيـث ألـد  فـ  وو ل رـ   kowalski,2007(54))) ا اووفق اـخه تطووي ـة مـع دلتسـة  موات د بصفة مسومل ا 

تآلســ طيب تطمســوددمة فــ  تطوومــل قــا أرــ  فمقــ رع تطفيــديا  تطولويــب تآلديــلا اأديــلًت  ــ   فــ   تطوومــل تإلطلولاوــ  اــ  تســوعم ا فــلا تطمح دثــة
 مــــع دلتســــة ا ااــــخه تطووي ــــة ال ووفــــق لطــــ  ح ــــ  اســــل ة قايــــة طألوولوــــ  أا مقــــ رع تطفيــــديا وحوــــ ا   طــــلاقــــد يل ــــع خطــــة طلولاوــــ  تإل
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(Smith,2008)(55)  ل  رـصب  اطر  وأثيل سلب مق رع تطفيديا ا   تطمسوددمة ف  تطوومل تإلطلولاو  لثل تآلس طيبأ لد  بأاأحيث 
   .تطمدلتس

 بالنسبة للتساؤل الثاني   
 لكتروني لدى طالب المرحلة الثانوية المتعلقة بالعزلة:أشكال التنمر ال 

تطموومـــل تطشـــدص قيـــ    طـــ لاقـــد يل ـــع خطـــة  طلولاويـــةتإلتصـــا تال ومـــ    بو  بشـــبل   تطوا بعـــد  مصـــ ح  تطوحـــليض  لـــ األولالترتياااب 
ا  (56) (Garaigordobil,2015مـع دلتسـة ) ا ااـخه تطووي ـة ووفـق ما شبل   تطواتصا تال وم    هتطشدص تطموومل  لي بع ا طلولاوي ً ل

اـــ   ـــ ا تطفـــلد  ـــا شـــبل    شـــيا  ً  لالي  مـــا ألثـــل اـــخه تطســـا  طلولاويـــ ً ل لالي   يم لســـر  تطشـــدص تطموومـــلاوـــ ة ســـ ألـــد  بـــأاحيـــث 
 اقـد يل ـع طلولاويـةا    شبل   تطواتصا تال ومـ    تإلرلد  ما م ما ة ما م م تطولويب تطث و ف      ا بيوم  تطواتصا تال وم   

دلتســــة ووفــــق مــــع ااــــخه تطووي ــــة ا  هطلولاوــــ  يمــــ لس ســــلالي   اــــدفر  وحقيــــق تطع طــــة تال وم  يــــة طلموومــــل  ليــــا تطموومــــل تإلأ طــــ لخطــــة 
(Storey,2008 )(57) طـة تال وم  يـة طضـح ي  تطوومـل تطع فلضطلولاويً  مور  ليم لسر  تطشدص تطموومل مم لس    ةاو بأا لد  أحيث 
 .طلولاويةة ف  شبل   تطواتصا تال وم    تإلموع  ما تطمش لل تطولويب تآلديل    ف  اأديلًت ا طلولاو تإل

 دى طالب المرحلة الثانوية المتعلقة بتشوية السمعة:لكتروني لأشكال التنمر ال 
  ا أ طـــ لا اقـــد يل ـــع خطـــة طلولاويـــةتإلوشـــل لشـــ      وـــ  طوشـــايه ســـمعو  دـــصا شـــبل   تطواتصـــا تال ومـــ     األولالترتياااب

حـــدتث تطللتايـــة طلموومـــل  ليـــل  طلولاوـــ  يســـعتطموومـــل تإل قوـــ  ر  بعـــد  تســـأخاـــ ا تهفـــ   هطـــ  وشـــل تإلشـــ     ات  ا أولر فه دـــليا ات 
 شـ     اـاا وشـل تإلأبـلـد  أحيـث (52)(2016ا دلتسـة ) مـ دااـخه تطووي ـة ووفـق مـع  ،وولوـ ة ف  وشـايه سـمعوه  لـ  تإلتطمش لل

 بــل شــبل   تطواتصــا  بــ  تالســور ت  فــ  تطولويــب تطثــ و بيومــ   ــ   ا طلولاويــ ً للثــل تطســلالي   تطوــ  يقــا  برــ  تطشــدص تطموومــل أ مــا
اضع تطسدلية ف  تطمووـدي   مه ف  بأا يضع تطموومل  لي  طلولاو  يسعأا تطموومل تإل ط لا اقد يل ع خطة يةطلولاوتال وم    تإل

اــا تطوعــلض  شـل ا تطوومــل تإلطلولاوـ ألــد  بـأا ألثــل حيـث أ (51)(Juvonen, 2008ااــخه تطووي ـة ووفــق مـع دلتســة ) طلولاويـةتإل
  ل ل خبة  ا   للو   ل  شبل   تطواتصا تال وم    تإلطلولاوية.دبأوشل  تطولويب تآلديلاأديلًت     ف  ا  طلسدلية

  لكترونية:المتعلقة بالمضايقات ال  لكتروني لدى طالب المرحلة الثانويةأشكال التنمر ال 

  ا أ طـ لاقـد يل ـع خطـة  طلولاويـةأدصقيـً  بشـبل   تطواتصـا تال ومـ    تإلطلدداا ف  دلدشة فيـل اللقـة  يو  د او  األولالترتيب

شــب ف لوولوــ  بســبب تطــداتفع تطمدديــة الســوددتمه امورــ  ثــل تطشــلتلح تطعمليــة تســوددتمً  طإ يوــة تطدلتســة فــ  ملحلــة تطملتاقــة اأورــ  أل

يـة  لـ  مـ  يـو  وشـل   بـل طلولاوبـيا تطمـلتاقياا اضـعا تطلق بـة تإل قلـة ا ـاد تطـا ل تطـديو  قد يل ع خطة لطـ ا أتطلفب   تط وسيةا 

ا اووفـق اـخه تطووي ـة مـع  وولوـ تسـوددت  اسـ لا تإلاـا  لـ  تطمـلتاقيا فـ  ليفيـة ا د  ا اد لق بـة ل فيـة مـا تآلا وولو  شبل   تإل

طلولاوـ  ل وـا  شـل اطـ  أليوعلضـات   طلولاوـ أا تطملتاقيا ضح ي  تطوومل تإلحيث ألد  ب (56) (Garaigordobil,2015) دلتسة 

 لــ  شــبل    طلولاويــة فيلاســية وولــا  رــ    أثوــ   وات ــد لللســ ا ملفــ    تطثــ و تطولويــب بيومــ   ــ   فــ  تطوحــلش تط وســ  ا  مورــ 

بــيض بــأا تطقلصــوة آللــد  لــ  خطــة وقليــل تطبيــ  تأا ا طلولاويــة فــ  تطعــ ط  تطقلصــوة تإل وســبة تووشــ ل طــ لاقــد يل ــع خطــة  وولوــ تإل

تطو  تسوردف  مدسس   د صة ا  مةا امور  قرـع ا ا 2016ملي لت  داالل      109ا 57تإلطلولاوية للف  تطاالي   تطموحد  بيا 

ط  لثل   دد تطس     تطو  وقضـير  لأا قد يشيل اخت ا Whitehouse,2018(58))) تطددمة اتوور ة تطبي و   اسلقة تطحقاق تطفللية
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 بـل  امعوقـدت   لـ ً فـلض آلت   تطولويـب تآلديـلاأديـلًت  ـ   فـ  ا ( 2وولو  ااخت يوفق مع  ـداا لقـ  )إل يوة تطدلتسة  ل  شبلة ت

ومــ قــد ال ورــو  بـــ آلأا  يوــة تطدلتســـة  طـــ لاقـــد يل ــع خطــة  طلولاويــةتإل شــبل   تطواتصــا تال ومـــ      ـــا مال تطحي ويــة اتطسي ســـية ات 

 .طلولاويةأا مم لسة تآلطع ب تإلوولو  ما دصا تطوصفح تطواتصا  بل شبلة تإل اا تاوم مر 

 حلة الثانوية المتعلقة باليشاءلكتروني لدى طالب المر أشكال التنمر ال  

 رــلق أا طــ لاقــد يل ــع خطــة  اطلولاويــةتإلوشــل صــال شدصــية طــ  بــداا أخوــ   لــ  شــبل   تطواتصــا تال ومــ    :  األولالترتيااب 

دلتسـة  ااـخه تطووي ـة ووفـق مـع  وولوـ اتقيه طلشـدص تطمسـودد  طشـبل   تإلمصـد ألثـلوشل تطصال تطشدصـية سـرلة اسـليعة اولـاا 

(Garaigordobil,2015) (56)مـا ألثـل ا طلولاوـ  لالي   يم لسـر  تطشـدص تطموومـل تإلا اوـ ة سـأاـ  وو ل رـ  أحيث ل و  ما  ا

تطشدص  بشبل   تطواتصـا  تطدداا  ل  حس ب  :الترتيب الثاني    ف  بيوم   تطصال تطشدصيةاا  وشل شيا ً  اخه تطسلالي   

تطق واويــة تطموعلقــة بــ ط لتل   طلولاوــ  بــ إل لت ت طمــ   تطموومــل تإلل ــد    لطــ ــع خطــة ا اقــد يل  محواي وــهطلولاويــة اوشــل تال ومــ    تإل

 اقـدا طلولاويـةتإلما مل طم و  تطر وفية  ل  شبل   تطواتصا تال وم      لض بعض    ف  تطولويب تآلديل اأديلًت طلولاوية ا تإل

ا أي ــب تطوــ  طلولاويــة تطمرــ لت  تإل طــ  قــدل    طيــة مــال ا يحوــ وولوــ ض تطمللمــ   تطر وفيــة  لــ  شــبلة تإل ــل  أا  طــليل ــع خطــة 

   .طلولاوي ً لتطموومليا  رولاا مو حة طد

 بالنسبة للتساؤل الثالث 

ال وا ـد فـلاق  االيـة دتطـة لحصـ ليً  بـيا تسـو  ب   ألـد  ووـ لج تطدلتسـة ا  تطوومل تإلطلولاو  اتطوافبيا لحص لية  ةوا د فلاق دتط

تطمضـ يق   طلولاوـ  طـدير  )تطع طـةا اوشـايه تطسـمعةا ا أشـل ا تطوومـل تإلال اتإلو ث فيم  يوعلق بوحديـدا  تطخل رصب تطملحلة تطث واية

 رمعلافـة طـد اتسـوددتم ور  طلولاوـ ا أشـل ا تطوومـل تإلأ طـ لاقد يل ـع خطـة  (طلولاو  للاا اتإلفش  ا اأشل ا تطوومل تإلطلولاويةتإل

دلتسـة ااخه  تطووي ـة ووفـق مـع ا ( 19-15ف  ملحلة  ملية اتحد  م  بيا ) ور أطب   ا لم  ا ر أسات  ل وات رصب  ضح ي  تطوومل

(Hinduja,2008)(59 ) طلولاوـ ا اطلـا ال وـ ث و ـ ه تطوومـل تإل  ا ـاد فـلاق دتطـة بـيا تطـخلال اتإل ـد لـ  لد  فـ  وو ل رـ  أحيث

 ا ادلتسـةطلولاو وعلضً  طلوومل تإل أا تإلو ث ألثل ل   ل ر  ف  وولد  أ اتطو  (60)(2009ا مع ايةمع دلتسة )ووفق اخه تطووي ة 

Floros,2013) )(61)  طلولاو  مق لوة ب إلو ثأا تطخلال ألثل وعلضً  طلوومل تإلألد  ب تطو . 

 ليً  ال وا ـد فـلاق  االيـة دتطـة لحصـ ألـد  ووـ لج تطدلتسـة تطدلتسـ ا  رتطوومل تإلطلولاو  اتطمسـوا  بيا وا د فلاق دتطه لحص لية

طلولاوــ  طــدير  )تطع طــةا اوشــايه أشــل ا تطوومــل تإلبوحديــد يوعلــق بــيا تســو  ب   رــصب تطملحلــة تطث وايــة ربقــً  طلمســوار تطدلتســ  فيمــ  

ااــخه  تطعمليــةاوقــ لب تطملحلــة  طــ لاقــد يل ــع خطــة (ا طلولاوــ  للــاا اتإلفشــ  ا اأشــل ا تطوومــل تإلطلولاويــةتطمضــ يق   تإلتطســمعةا ا 

  ـد  ا ـاد فـلاقفـ  ( 52) (2016 ا مـ دادلتسـة ) ا(63) (2016 ا )تطسـيد ا ادلتسة(62) (Brown,2014) مع دلتسة  تطووي ة ووفق

   .تطدلتس  رآلشل ا تطوومل تإلطلولاو  ف  ضا  موغيل تطمسوا  تطوعلضف   بيا رصب تطمدتلس

  ًاتطوفســيةويــة )تال وم  يــةا ط اتوــب تهتفــ  وــدليب اووميــة رــصب ار طبــ   تطمــدتلس  أاميــةالباحااث  ىعلااى مااا ساابق ياار  وبناااء 

فـ   وسـ ا  ولسـي  مبـ دي تطولبيـة تطلقميـة تطوـ طلولاو  اتطاق ية مـا أضـلتلها مـع ضـلال  طلحم ية ما تطوومل تإل (اتطولواطا ية تطديويةا



23 
 الثاين جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد التاسع عشر، العدد

ا  مــلاا أحمــدة )دلتســ هلــد   ليــأتطايــب ااــخت مــ  تهمــا طشــبلة  بليفيــة تالســوددت أوســ ق تطوع مــا ب طم ــ ا تطمدلســ  ا ــ    يــ د 

2017) (16)  .               

 النتائج العامة للدراسة

 ( س    .6مواسر  دد س     تسوددت  رصب تطملحلة تطث واية طإوولو  ف  تطيا  ) .1

 ألبل وسبة ما رصب تطملحلة تطث واية يوعلضاا طواف تطوومل تإلطلولاو  تطغيل مب شل.  .2

 .تطلس لا تطوصيةا  ف  تطوومل تإلطلولاو  تآلس طيب تإلطلولاوية تطمسوددمة ألثل  .3

تطموعلقة ب طع طة ا  تطوحليض  ل   ـد  تطمصـ حبة  لـ  شـبل    تإلطلولاو  طدر رصب تطملحلة تطث واية طلوومل ألثل مم لس   .4

 تطواتصا تال وم   .

لشـ     طوشـايه تطسـمعة دـصا  ألثل مم لس   طلوومل تإلطلولاو  طدر رصب تطملحلـة تطث وايـة تطموعلقـة وشـايه تطسـمعة اـ  وشـل .5

 شبل   تطواتصا تال وم    تإلطلولاوية.

طـدر رـصب تطملحلـة تطث وايـة تطموعلقـة ب طمضـ يق   تإلطلولاويـة اـ  تطـد ا  طلـدداا فـ  دلدشـة مم لس   طلوومل تإلطلولاو  ألثل  .6

 فيل اللقة أدصقيً  بشبل   تطواتصا تال وم    تإلطلولاوية.

خا  لــ  إلطــدر رــصب تطملحلــة تطث وايــة تطموعلقــة ب إلفشــ   اــ  وشــل صــال شدصــية بــداا تتإلطلولاوــ  مم لســ   طلوومــل ألثــل  .7

 شبل   تطواتصا تال وم    تإلطلولاوية

 ألثل أشل ا تطوومل تإلطلولاو  طدر رصب تطملحلة تطث واية ا  وشايه تطسمعة. .8

طث واية تطخلال اتإلو ث فيم  يوعلـق بوحديـدا  آلشـل ا تطوومـل ال وا د فلاق  االية دتطة لحص ليً  بيا تسو  ب   رصب تطملحلة ت .9

 )تطع طةا اوشايه تطسمعةا اتطمض يق   تإلطلولاويةا اتإلفش  ا اأشل ا تطوومل تإلطلولاو  للا(.  تإلطلولاو 

ــً  طلمســوار تطدلتســ  فيمــ  يو .10 ــة تطث وايــة ربق علــق بوحديــدا  ال وا ــد فــلاق  االيــة دتطــة لحصــ ليً  بــيا تســو  ب   رــصب تطملحل

                        آلشل ا تطوومل تإلطلولاو  طدير  )تطع طةا اوشايه تطسمعةا اتطمض يق   تإلطلولاويةا اتإلفش  ا اأشل ا تطوومل تإلطلولاو  للا(.      

 لكتروني ومؤشرات لبحوث مستقبليةال مشكلة التنمر  للتخفيف من مقترحات

 يي المجال المدرسي كلة التنمر اللكترونيمقترحات للتخفيف من مش: أوالً 

 ل دتد تسولتوي ية ما قبا ا تل  تطوعلي  ادفر  تطودفيا ما مشللة تطوومل تالطلولاو .  .1

 تطمدلس  تطوعلا  ل  تطمع لا تطملوبرة ب طوومل تإلطلولاو .تطملشد تطرصب  ي ب  ل   .2

 ا اد ق  د  بي و   امعلام    ا تطرصب تطموومليا ب طمدلسة. .3

 وحديد تآلسب ب اتطعاتما تطو  أد  تط  تووش ل مشللة تطوومل تإلطلولاو  اتط اتوب تطشدصية اتطبيلة طلرصب. .4

 .تطوومل تإلطلولاو ودليبر  اوثقيفر  حاا تطمد رل تطملوبرة بمشللة ط ب طمدلسةتطمحل   د ا  أاطي   تآلمال امدسس   تطم ومع .5

 ب تطموومليا اتطموومل  لير .تسوددت  تطمق ييس تطعلمية تطو  وحدد تطرص .6

 تالاوم   بوقدي  تطمس ود  تال وم  ية بل فة أشل طر  طرصب تطمدتلس. .7
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بــلتمج طوــدليب تطرــصب اتطر طبــ   فــ  تطوــاتح  تال وم  يــة اتطوفســية اتطديويــة اتطولواطا يــةا وــ  )هووضــما تاضــع درــة  مــا  .8

اليفيــة تطوع مــا مــع تطمشــللة وســ ق آللولاويــةا اولســي  مبــ دي تطولبيــة تطلقميــة اتطوا ايــة بــ إل لت ت  تطق واويــة تطموعلقــة بــ ط لتل  تإلط

تآلسـب ب اتطحلـاا اتطمعـ لا  تطوومـل تالطلولاوـ  وس ق تطمشـللة ووعلـق ب طمشـللةآلا ووفيخ مح ضلت   مر تشبل   تطايب اليفية تسودد

لـ  تال ومـ ف ا لـ  تطـوفس اتطـديا اتطددمـة تال وم  يـة لـًص يـديل تطوـدات  دبـلت  فـ  م ـ ا تطولبيـة ا ا وسـ ق تطمشـللة آلا ووفيخ ودات  

ا  وســ ق تطمشــللةأمــدر تلوب ررــ  ب طمشــللةا ل ــدتد وشــلت  وعليفيــة ووضــما لــا مــ  يوعلــق ب طمشــللة اوا يعرــ   لــ  ا افــق ودصصــه 

 (.ودليب تطمعلميا افليق تطعما  ل  ليفية تطوع ما مع مشللة تطموومل اتطموومل  ليه

 أخرىلبحوث مستقبلية  مؤشرات ثانيًا:

   مـةاتطوومـل تإلطلولاوـ  بصـفة تطموعلقـة بمشـللة  تطميدتوية ف  تطددمة تال وم  يـةتطبحاث او ة قلة ف   دد ف  حداد  ل  تطب حث 

اما اخت تطمورلق يدلد تطب حث  ل  أامية وا ه تطبحـاث بصفة د صة  طمدتلس بمع مشللة تطوومل تإلطلولاو  اتطددمة تال وم  ية 

   تطو ط : ل  تطوحا   اف  اخت تطصدد يملا أا وقول  بعض تطمدشلت  طبحاث مسوقبلية ا طلولاو تطوومل تإل مشللة طدلتس   لط ات

 مقي س ضح ي  تطوومل تإلطلولاو . .1

 طضح ي  تطوومل تإلطلولاو . تطمس ود  تطم ومعية .2

 طلولاو .للة تطوومل تإلمش طلمم لس تطع   ف  تطددمة تال وم  ية طمات رة تال وم  يةتطمسداطية  .3

 طلولاو .تطوومل تإل رمسوا  طلحد مافع طية بلو مج مقول  ما مولال تطمم لسة تطع مة ف  تطددمة تال وم  ية  .4

 .فع طية بلو مج ودليب  طلمم لس تطع   ف  تطددمة تال وم  ية طووميوه مر لت  تطوع ما مع مشللة تطوومل تإلطلولاو  .5
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 مقدمة

كانت و التزال معضلة تحقيق مستويات عليا من النمو االقتصادي مدار اهتمام 
لما للنمو االقتصادي من آثار تنموية  و السياسيين خصوصا   االقتصاديين عموما  

إيجابية و تبعات اجتماعية محمودة، و قد اختلفت المقاربات و النظريات المفسرة 
للنمو و تباينت اآلراء حول كيفية تحقيقه على أرض الواقع فبين دافع بفكرة تقسيم 

و مهلل  بتفعيل التقدم التقني كرافعة تنموية العمل و توسعة األسواق كسميث و مناد  
للنماذج الرياضية المتناولة للنمو كنتيجة لعوامل داخلية يتقدمها التطور التكنولوجي، 

من الدراسات  هائل   ضاع السياسيون بين طيات األدبيات االقتصادية التي قدمت كما  
 و األبحاث حول هذه اإلشكالية العويصة.

لسنوات األخيرة من اختلالت الجزائر كغيرها من بلدان العالم الثالث تعاني في هذه او 
اقتصادية كبرى باتت تهدد استقرارها االجتماعي، فكونها دولة بترولية الصغير جعلها 
تعتمد و لسنوات طويلة على الريع المتأتي من هذه المادة، و هو ما أصاب 
اقتصادها بجمود هيكلي و اختلل تنظيمي، إذ كانت نقطة ارتكازه األولى تتمثل 

فاظ على توازنات اجتماعية و امنية دون مراعاة ألدنى القواعد أساسا في الح
 االقتصادية.

 مشكلة الدراسة
تكمن مشكلة الدراسة في تحديد معوقات النمو االقتصادي في الجزائر، إذ يوجد 
العديد من المتغيرات التي تربطها علقة تأثير و تأثر بشكل مباشر أو غير مباشر 

 ا طرح اإلشكالية التالية:بتعثر النمو، و عليه ارتأين
ما مدى تأثير الميزان التجاري و سعر الصرف المعتمد على النمو االقتصادي في 

 ؟  الجزائر
 فرضيات الدراسة

من كون النمو االقتصادي يعبر عنه بالناتج  لإلحاطة باإلشكالية السابقة و انطلقا   
 الداخلي الخام، ارتأينا تقديم جملة من الفرضيات:
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  الناتج الداخلي الخام الفرضية األولى: وجود علقة ذات داللة إحصائية بين(PIB) 
 و العجز التجاري في الجزائر، و يفترض أن تكون عكسية.

  الناتج الداخلي الخام الفرضية الثانية: وجود علقة ذات داللة إحصائية بين(PIB) 
 .و سعر الصرف المعتمد في الجزائر و يفترض أن تكون طردية

  الناتج الداخلي الخام الفرضية الثالثة: توجد علقة سببية بين(PIB)  في الجزائر
 متغيرات الدراسة في اتجاهات مختلفة.و 

 أهمية الدراسة
تتضح األهمية البالغة لهذا الموضوع من كونه يعالج أكبر المشاكل االقتصادية التي 

أال و هي مشكلة النمو االقتصادي المتعثر، كما تتزايد  يعرفها االقتصاد الوطني حاليا  
أهمية هذا البحث نظرا لتركيزه على معالجة اإلشكالية السابقة من خلل وجهة نظر 
مغايرة لألطروحات السابقة التي سيقت في هذا المجال، و لعل أهم ما يميز الطرح 

دها وجود انفصال كلي بين المقدم في ثنايا الدراسة يتمثل في الدفع بفكرة أساسية مفا
الميزان التجاري للقتصاد الجزائري و بين النمو و هو ما ال تقره النظرية االقتصادية، 
إضافة إلى محاولة القول بحياد و عزلة سعر الصرف إزاء النمو االقتصادي في 
الجزائر، و هو ما يدعو إلى التساؤل عن القوى التي يخضع لها النمو االقتصادي في 

ائر، في ظل انتفاء المسببات و المؤثرات المتعارف عليها في النظريات الجز 
 االقتصادية.

 أهداف الدراسة

 يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على ثلث نقاط أساسية هي: 
  الناتج الداخلي الخام تبيان أسباب العلقة العكسية إن وجدت بين(PIB)  و

 العجز التجاري في الجزائر.
  الناتج الداخلي الخام توضيح حياد سعر الصرف، إزاء تطور(PIB)  في

 الجزائر.
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  تقديم طرح مغاير لما قدم سابقا من حلول مستعجلة و اقتراح معالجة تعثر النمو
االقتصادي في الجزائر، بما يمكن من إعادة التوازنات الكبرى إلى نسق مقبول 

 .اقتصاديا  

 ةمنهجية الدراس
بحثنا هذا على المنهج الوصفي إلعطاء صورة رقمية واضحة عن خصائص اعتمدنا في  

و مكونات النمو االقتصادي الوطني و بقية المتغيرات المستقلة المفسرة له، و هو ما 
مكننا من تسليط الضوء على أهم االختلالت الهيكلية، كما استخدمنا المنهج االستداللي 

لموجودة بين مختلف المحاور، أي بين العجز لتبيان أهم علقات التأثير و التأثر ا
التجاري و الناتج الداخلي الخام من جهة، و بين سعر الصرف و الناتج الداخلي من 
جهة ثانية، كما كان للمنهج االستداللي الحظ الوافر في هذه المادة العلمية، إذ أن 

ط بين المتغيرات استخدامنا لمختلف المؤشرات اإلحصائية مكننا من تتبع درجات االرتبا
 و تحديد اتجاهات التأثير و التأثر بينها.

  الدراسات السابقة
أجريت العديد من الدراسات حول هذا الموضوع و قد اختلفت من حيث زوايا 
معالجتها لإلشكالية من جهة و من حيث طبيعة المعطيات و البيانات التي 

 استخدمت فيها من جهة ثانية، و فيما يلي سرد ألهما:
 لدراسات باللغة العربيةا
 ( 2018دراسة غيدة فلة و غيدة فوزية)(1) : حاولت الباحثتان من خللها

التعرض ألثر االستثمار في التعليم على النمو االقتصادي في الجزائر، باستخدام 
، و كانت النتيجة األساسية تفيد بوجود علقة توازنية طويلة األجل ARDLنموذج 

مفاده أنه بالرغم من  أنها بشكل سلبي، و قد قدمت الباحثة تفسيرا  بين المتغيرين إلى 
ارتفاع متوسط عدد سنوات الدراسة إال أن التحصيل العلمي و جودة التكوين كانتا 
منخفضتين مما أدى إلى عدم تكون رأس مال بشري كاف لتحقيق النمو االقتصادي 

 المنشود في الجزائر.
 



5 

 سلعردعسلثنينةل عجمان علةلراسان عاسلحوث عسلجمةلرعسلانا عجر، عجم
 

 من أهم توصيات الدراسة نجد: و 

 الحرص على ملءمة مخرجات النظام التعليمي لمخرجات العمل.أ. 
 االهتمام بجودة العملية التعليمية.ب. 
ضرورة وجود نظرة استشرافية تمكن من تعديل المناهج و األساليب بما ج. 

 يحقق تواصل بين األجيال.
ضرورة التوجه للستثمار في القطاعات اإلنتاجية كحل طويل المدى د. 

 ل الميزاني.للختل

 ( 2016دراسة مليك محمودي و يوسف بركان)(2) : في هذه الدراسة ركز الباحثان
على تتبع محددات النمو االقتصادي في الجزائر من خلل نموذج قياسي، حيث 

في الناتج الداخلي الخام في حين حددت المتغيرات  كان المتغير التابع متمثل  
المستقلة بعدد السكان و الصادرات و حجم االستثمار. و قد توصل الباحثان إلى أن 
المتغيرات المستقلة لها تأثير بالغ على النمو االقتصادي في الجزائر، كما تبين أن 

فلحة و هو ما النمو المحقق يرتكز على قطاعين أساسيين هما المحروقات و ال
 يجعله نمو غير متوازن.

 ( 2017دراسة قمومية سفيان)(3) : حاول الباحث في دراسته هذه تسليط الضوء
على أثر التغييرات الحاصلة في هيكلة تدفق رؤوس األموال األجنبية على النمو 

نظرية  ئة، و قد قدم الباحث توط2011-1999االقتصادي في الجزائر خلل الفترة 
وضع نموذج قياسي لمعالجة اإلشكالية، و قد خلص إلى جملة من النتائج ثم قام ب

 كان من أهمها ما يلي:
وجود تأثير مباشر للستثمار األجنبي المباشر على النمو االقتصادي في أ. 

 الجزائر.
يؤثر تغير هيكلة تدفق رؤوس األموال األجنبية على النمو االقتصادي بشكل  . ب

 لب.آني موجب ثم بشكل متأخر سا
 و لم يقدم الباحث توصيات محددة بهذا الصدد. 
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 الدراسات باللغات األجنبية 
 راسة دNation Unies-Commission économique.. 

أجرت اللجنة االقتصادية المختصة بإفريقيا و التابعة لهيئة األمم :(4)(2016)
و قد دراسة شاملة عن الجزائر من الناحية االقتصادية،  2016المتحدة في سنة 

تناولت الدراسة مخالف المؤشرات االقتصادية الكلية، بطالة، تضخم، سعر 
الصرف، النمو االقتصادي، ..و قد بينت نتائج الدراسة تحسن الوضعية االقتصادية 
الجزائرية و تطور العديد من الجوانب االجتماعية، و جاء من بين توصيات هذه 

تسمح ببعث قدرات إنتاجية خارج  الدراسة ضرورة بعث إصلحات اقتصادية جذرية
قطاع المحروقات و تمكن من تحقيق معدالت نمو فعلية في قطاعات ذات طابع 

 انتاجي و ليست ذات بعد ريعي.
  دراسة DEKKHICHE Djamel(2012)(5):  أين طرح الباحث إشكالية تتعلق

واق بالتساؤل حول مدى إمكانية تحقيق مستويات تنموية جراء االنفتاح على األس
 العالمية، و قد توصل الباحث إلى جملة من النتائج نورد أهمها فيما يلي:

  ال يمكن الجزم بأن االنفتاح التجاري من شأنه أن يساهم بشكل مباشر في
 تحسين معلت نمو االقتصاد الجزائري.

  سياسة االنفتاح التجاري الحذر مكنت الجزائر من تحقيق بعض التحسن في
 االقتصادية الكلية و لكنها عرقلت النمو االقتصادي.المؤشرات 

 و من التوصيات التي ساقها الباحث نذكر:

  يوصي الباحث بضرورة تحقيق االستقرار على جميع األصعدة بما في ذلك
 رؤية واضحة للمستثمرين المحليين الجانب االقتصادي بما يعطي

 األجانب.و 
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  دراسةBanque Mondiale -Rapport- (2017)(6) قدم البنك الدولي في:
حول الجزائر يتتبع فيه الوضعية االقتصادية و  مفصل   تقريرا   2017ربيع سنة 

اإلصلحات التي تم بعثها منذ فترة اإلصلح الهيكلي في بداية تسعينات القرن 
الماضي، و قد خلص التقرير إلى ضرورة االهتمام بالمورد البشري و بتطوير 

 رج المحروقات. القطاعات اإلنتاجية خا

 تتمثل حدود الدراسة في حدين أساسيين هما:حدود الدراسة : 
، و هو 2018و  2001: اقتصار الدراسة على فترة زمنية ممتدة ما بين سنتي أوال  

، كما و قياسيا   إحصائيا   ما قد يؤثر على نتائجها و إن كانت هذه الفترة مقبولة جدا  
 أنه قد تعذر على الباحث التوغل في سلسلة زمنية أبعد من ذلك. 

: اقتصار الدراسة على متغيرين مفسرين إثنين، و كان باإلمكان إدراج متغيرات ثانيا  
أخرى، إال أن الباحث رأى بأن المتغيرات المعتمدة كفيلة بتسليط ما يكفي من الضوء 

 على إشكالية الدراسة.
 للدراسةاإلطار النظري  

 النمو االقتصادي، المفهوم و النظريات االقتصادية: .1
سنحاول فيما يلي بسط مفهوم النمو االقتصادي و أهم ما تعلق به من نظريات بغية  

 التحكم في منحى الدراسة.
 مفهوم النمو االقتصادي 

"النمو االقتصادي بأنه: "تلك الزيادة التي تحدث عند التوفيق Paul Romerيعرف " 
 للمنفعة " حيث يكتب بهذا الصدد:  مختلف الموارد بالكيفية التي تجعلها أكثر درا  بين 

*”Economic growth occurs whenever people take 
resources and rearrange them in ways that are more 
valuable” 

___________________ 
*.https://www.econlib.org/library/Topics/College/economicgrowth.html  
 

https://www.econlib.org/library/Topics/College/economicgrowth.html
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" يعرف النمو االقتصادي بأنه: "الزيادة في القدرات Kevin Grierاالقتصادي "
 معينة".اإلنتاجية لبلد ما خلل فترة زمنية 

"** Economic growth is an increase in the production of 
goods and services in an economy."  

بمقدار  على ما سبق يمكن القول بأن النمو االقتصادي كمفهوم يرتبط أساسا   بناء   
على تطور القدرات اإلنتاجية لذلك  التزايد في الثروة المحققة داخل اقتصاد ما اعتمادا  

 االقتصاد خلل فترة زمنية معينة.
 لنظريات المفسرة للنمو االقتصاديا.2

تعددت النظريات المفسرة للنمو االقتصادي و تباينت األطروحات المقدمة في هذا 
المجال، و فيما يلي حصر ألهم ما جاء في األدبيات االقتصادية حول النمو 

 االقتصادي.

 :(7)(Dimer, 2007النظريات التقليدية ) .1

منذ أكثر من قرنين من الزمن بدأت التساؤالت حول ماهية و أسباب النمو  
أدم سميث، دافيد االقتصادي، و قد كان من األوائل في هذا المجال كل من 

، حيث تباينت آراؤهم حول النمو ريكاردو، توماس مالتوس و كارل ماركس
 االقتصادي و مسبباته.

  1776-أدم سميث-النمو االقتصادي من وجهة نظر : 

 Recherches sur la nature et les causes de laفي كتابه الشهير "
Richesse des Nations ركز أدم سميث على تقسيم العمل كعامل أساسي " 

 نا من متى ما تمك إلحداث النمو االقتصادي، و اعتقد سميث أن النمو غير نهائي
 األسواق و األعمال من خلل آلية التقسيم و التي بها يتم فتح مساحات جديدةتوسعة 

___________________ 
**https://www.investopedia.com/terms/e/economicgrowth.asp 

https://www.investopedia.com/terms/e/economicgrowth.asp
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إضافية و خلق قيم إضافية، تعود بالنفع على داخل األسواق مما يسمح بتبادل ثروات 
 الفرد و على الصالح العام.

  في كتابه الشهير1796-توماس مالتوس-النمو االقتصادي من وجهة نظر : 
 "Essai sur le principe de population حاول مالتوس تقديم رؤية "

ي، و مكملة للطرح الذي جاء به سميث من حيث كون النمو االقتصادي المتناه
أرجع ذلك إلى التزايد المستمر في عدد السكان غير مهتم بفكرة تقسيم العمل التي 
قدمها سميث، و يرى مالتوس أن الفقر و البؤس الذي كانت تعيشه الممكلة 
البريطانية في ذلك الوقت راجع إلى االختلف الذي يعرفه قانونين أساسين داخل 

التزايد الحسابي للموارد المتاحة و الثاني  ، القانون األول يتمثل فيالحياة عموما  
يتعلق بالتزايد الهندسي لعدد السكان مما يؤدي إلى ظهور فجوات كبرى بين ما هو 

، عنه تدهور في الوضعية االقتصادية عموما  ينجم متاح و ما ينبغي أن يتوفر مما 
إال أي تراجع في معدالت النمو االقتصادي. و علج ذلك حسب مالتوس ال يكون 

عناصر أساسية هي: تزايد الوفيات، تناقص الوالدات، تشجيع  ةمن خلل ثلث
 العزوبة.

  يعتقد ريكاردو أن النمو : 1817-دافيد ريكاردو-النمو االقتصادي من وجهة نظر
 principes deاالقتصادي غير متناهي و هو ما دفع به في كتابه "

l’économie politique et de l’impôt حيث يرى أن القيمة المضافة ،"
داخل االقتصاد تنقسم إلى ثلثة أقسام، القسم األول يرجع لمالكي العقارات و هو 
متمثل في الريع، القسم الثاني يرجع إلى العمال و هو متمثل في األجور التي 
يتقاضونها، أما القسم الثالث فيرجع إلى المستثمرين أو أصحاب األموال و هو متمثل 

لربح. فإذا نمى عدد السكان فلبد من زيادة اإلنتاج الفلحي، فتصبح األراضي في ا
الصالحة للزراعة أقل مردودية و هو ما يرفع من تكاليف االستغلل و بالتالي من 
األجور و من الريع ألصحاب األراضي مما ينجر عنه تناقص في األرباح ألصحاب 

ف النمو االقتصادي، و لتأخير قدوم رؤوس األموال، فيحجمون عن االستثمار فيتوق
هذه المرحلة ينصح ريكاردو بضرورة االعتماد على التقدم التقني لزيادة اإلنتاجية من 
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جهة و لتوسعة هوامش الربح بما يتيح استمرارية االستثمار من قبل أصحاب رؤوس 
 األموال فيستمر النمو االقتصادي. 

  يرى ماركس ان النمو : 1844-كارل ماركس-النمو االقتصادي من وجهة نظر
االقتصادي محدود في النظام الرأسمالي، و يرجع ذلك إلى االنخفاض المتواصل 
في معدالت الفائدة، و يقدم ماركس نموذجه االقتصادي المناهض للنموذج الغربي 

 لى بعث نمو حقيقي و عادل.الملكية العامة و الصالح العام كقيم قادرة ع مقدما  

 
  Solowنظرية 

 A Contribution to the Theory of Economic"في مقاله الشهير 
Growth يرى "Solow  أن النمو االقتصادي يتحقق من تراكم عاملين أساسيين هما

 اقتصاديا   ا  رأس المال و العمل، إال أن تراكم هاذين العاملين ال يمكن أن يسببا نمو 
 على المدى الطويل و هو ما دفعه للتفكير في كيفية إحداث ذلك، حيث قدم طرحا  

يرتكز على إدخال التطور التقني كرافعة إلحداث نقلة متواصلة في مستويات 
 اإلنتاجية مما يمكن من تحقيق نمو اقتصادي مستمر على المدى الطويل

(Thomas Baudin, David de la Croix, 2015)(8). 
  لنمو الداخلينظرية ا

بول من أطروحات يعتقد رواد هذا التيار و على رأسهم " Solowلما قدمه  خلفا  
أن النمو االقتصادي ال يمكن تحقيقه إال من خلل التقدم التقني، كما يرى  رومر"،

المنظرون المنتمون لهذا التيار أن التقدم التقني عامل داخلي أي أن له ارتباط وثيق 
بالحياة االقتصادية و بفطرة البحث عن الربح و تحقيق الفائدة و هو ما يدفع 

أشكال تعاملتهم، انتهاء لتطوير التقنيات و المتعاملين للبحث و التطوير في مختلف 
 التكنولوجيا التي تسمح لهم بتحقيق مستويات أعلى من المردودية و األرباح

(Murat Yildizoglu, 2010)(9). 
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 مسح نظري لمتغيرات الدراسة
سيمكننا المسح النظري لمتغيرات الدراسة في إطار معطيات االقتصاد الجزائري من  

أولية عن مدى عمق اإلشكالية المطروحة من جهة كما سيمكننا من فهم أخذ فكرة 
 أسس الدراسة القياسية التي ستتبع هذا الجزء.

 في الجزائرمعدل النمو و الناتج الداخلي الخام  أ.
شهد الناتج الداخلي الخام الجزائري تزايدا مستمرا بشكل عام خلل السنوات األخيرة، 

، ليواصل االرتفاع 2016مع نهاية الربع الرابع من سنة مليار دوالر  160حيث بلغ 
مليار دوالر  173مليار دوالر، ثم ليتجاوز عتبة الـ  167,3في السنة الموالية ليناهز 

  *2019مع بداية الربع األول من سنة 
و الجدول التالي يبين تطور الناتج الداخلي الخام بكل تفاصيله خلل السنوات 

 األخيرة.
 **2018و  2015طور الناتج الداخلي الخام للجزائر ما بين سنتي ت: 1جدول 

 
 
إن التزايد المستمر في حجم الناتج الداخلي الخام يوحي ألول وهلة بجود وضعية جد 

 حسنة للقتصاد الجزائري إال أن المتتبع لتفاصيل هذا النمو المتزايد، يلحظ أنه 
 وى الميزان التجاري و تراجعخطير في العجز المسجل على مست م  بتنا وبمصح

_______________ 
 موقع قاعدة البيانات اإلحصائية للبنك الدولي*
(https://donnees.banquemondiale.org/pays/algerie .) 

 2019جواب  46الخارجي، نشرة إحصائية ثلثية حول االقتصاد الجزائري رقم **المصدر: الجزائر 

https://donnees.banquemondiale.org/pays/algerie
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هو تلك االنخفاضات  في قيمة العملة الوطنية، و ما يزيد الوضعية تأزما   كبير
السحيقة التي تصيب الناتج الداخلي الخام الجزائري من حين آلخر، و هو ما يعكس 

، زات الضخمة من الناتج الداخليهشاشة البنية االقتصادية المصاحبة لهذه القف
 يبين ذلك بوضوح. 1الشكل رقم:و 

 

 
1:شكل  

يبين المساهمة القطاعية في الناتج الداخلي الخام، حيث تتأكد المساهمة  2الشكل  
الضعيفة لقطاع الصناعة من جهة أولى و تراجع قطاع الزراعة من جهة ثانية، و 

 الخاصة و الذي و إن كان يوفر عددا  في الوقت نفسه يلحظ تنامي قطاع الخدمات 
من الوظائف إال أنه و بتركيزه على الخدمات المحلية يساهم في دعم الطلب  معتبرا  

أن  على األسعار باتجاه االرتفاع، و عليه فيمكن أن يستشف مبدئيا   العام مؤثرا  
الواردات الجزائرية التي سنتعرض لها في عنصر موال لم تكن موجهة إلى تكوين 
قاعدة إنتاجية خالقة للثروة بقدر ما كانت موجهة لتلبية حاجيات استهلكية مباشرة أو 

 غير مباشرة.

 
 *المساهمة القطاعية في تكوين الناتج الداخلي الخام للقتصاد الجزائري :2شكل 

  )2018دوق النقد الدولي، المصدر: )صن *
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 التجارة الخارجية.ب
تشير اإلحصائيات و الدراسات المقدمة من طرف الهيئة الوطنية لترقية االستثمار  

إلى وجود اختلالت معتبرة على مستوى التجارة الخارجية الجزائرية، حيث بدأ العجز 
التجاري الناجم عن تجاوز مستوى الواردات مقدار الصادرات بالظهور ألول مرة في 

مليار دوالر ألول مرة  13,7ز تجاري مقدر بـ: ، أين تم تسجيل عج2015بداية سنة 
إذ  2016ليتواصل تنامي العجز التجاري ويصل إلى مستويات قياسية بلغت أوجها في سنة 

، و هي مستويات جد  (11)(ANDI, 2019مليار دوالر) 17أصبح العجز يفوق 
خاصة إذا ما قورنت تلك المبالغ الضخمة  عميقا   تنظيميا   مخيفة تعكس انفلتا  

الجدول التالي يبين تطور الميزان التجاري بين سنتي و  بالعوائد االستثمارية المحققة.
 .2018و  2005

 (11)2018 – 2005: تطور الميزان التجاري الجزائري خلل الفترة 2جدول 
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، 2008من الجدول أعله التنامي الرهيب لمستوى الواردات منذ سنة  و يتضح جليا   
و المختص المتمعن في هذه األرقام ال يخفى عليه ما يمكن أن توفره هذه المبالغ من 

عند هذا  ثورة إنتاجية و تنمية حقيقية في مجاالت الحياة، و يبقى السؤال مطروحا  
لمتقدمة من اإلنفاق على الواردات المستوى من البحث، هل مكنت هذه المستويات ا

حقيق من إحداث نقلة نوعية في االقتصاد الجزائري؟ هل مكنت هذه المبالغ من ت
 عنها ازدهار جميع مناحي الحياة في الجزائر؟  تجنهضة اقتصادية يفترض أن ين

 و االحتياطات من العملة األجنبيةسعر الصرف  ج.

مقارنة بعملة مرجعية من شأنه أن يعطي صورة إن تتبع تطور قيمة العملة الوطنية  
واضحة عن المسار العام للتجارة الخارجية، حيث أن تراجع قيمة العملة الوطنية هو 
مرادف لتزايد القدرات التصديرية للبلد، و العكس صحيح إذ أن ارتفاع قيمة عملة ما 

لعملة الجزائرية فقد يعتبر أحد مؤشرات تزايد الواردات و تعثر صادرات البلد. بالنسبة ل
في قيمتها خلل العقدين األخيرين، إذ بلغت نسبة انخفاضها ما  رهيبا   عرفت تراجعا  

 قيمتها مقارنة باألورو األوروبي.التالي يبين تدهور  الشكلو  %50يقارب الـ 

 
 (11)(2001-2018: تطور سعر صرف العملة الجزائرية باألورو )3شكل 

لة الوطنية خلل الفترة التراجع المتواصل الذي عرفته العممن الشكل أعله يتبين 
على هذه المعطيات اإلحصائية تحقيق  إذ يفترض بناء  ( 2001/2018) المدروسة

مستويات تصدير متزايدة و تسجيل تراجع قيمة الواردات، إذ أن غلء العملة األجنبية 
مام تزايد الواردات في مقارنة بالعملة الوطنية من شأنه أن يلعب دور حاجز الصد أ

حين أنه يوفر ميزة تنافسية معتبرة على مستوى أسعار السلع المصدرة إلى األسواق 
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الخارجية، و فيما يلي من عناصر البحث سنتحقق مما قد افترض على ضوء 
 النظرية االقتصادية انطلقا من تحليل البيانات و اإلحصائيات الواقعية.

ا فكرة واضحة عن التراجع الرهيب للحتياطات الوطنية و الشكل المبين أدناه يعطين 
من العملة األجنبية و التي ما فتأت تتآكل بسبب الحاجة الماسة لتغطية العجز 
الميزاني للدولة خلل السنوات األخيرة، و ال يخفى على المختصين الرابط القوي 

الهيكلي الذي  الذي يمكن أن يستشف بين العجز الميزاني للدولة و العجز التجاري
 أصاب التجارة الخارجية.

 
  2011-2017 (12): تطور االحتياطات من العملة األجنبية 4شكل

 الية النمو االقتصادي في الجزائر: الدراسة القياسية إلشكثانيا  
على جميع  كبيرا   يشهد االقتصاد الجزائري اليوم و أكثر من أي وقت مضى تعثرا  

األصعدة، حيث تشير اإلحصائيات الرسمية إلى تراجع مستويات النمو االقتصادي 
 2019من سنة  إبريلبشكل مثير للقلق إذ تفيد نشرة للبنك الدولي الصادرة في شهر 

ثم  1,4إلى  2016في سنة  %3,2إلى تراجع معدالت النمو االقتصادي من 
، و تتوقع النشرة اإلحصائية أن على التوالي 2018و  2017في سنتي  1,5%

، و من أجل 2021مع حلول سنة  %1,4ينخفض معدل النمو في الجزائر إلى 
الوقوف على اإلشكالية المطروحة و اإلحاطة بأبعادها و بالعناصر المكونة لها تم 

 الدراسة بشكل مباشر أو غير مباشر. ةتحديد جملة من المتغيرات التي ترتبط بمشكل
 قة بين المتغيراتطبيعة العال.1

إن إجراء دراسة متينة يستدعي استخدام سلسلة زمنية طويلة تمكن من تقدير دقيق  
للعلقة الموجودة بين متغيرات الدراسة، حيث شملت المعطيات المجال الزمني من 

 .VAR، و هو ما سيمكننا من استخدام نموذج 2018إلى سنة  2001سنة 
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 التعريف بمتغيرات الدراسة
تتكون دراستنا هذه من ثلثة أنواع من المتغيرات: متغير تابع يعكس الظاهرة محل 
الدراسة، متغيرات مستقلة تعكس العناصر التي يمكن أن تساعد في تفسير الظاهرة و 

 متغيرات عشوائية.
 و الناتج الداخلي الخام: و هو المتغير الداخلي أو التابع، و هو "المتغير التابع "

له نحاول أن نستدل على مستوى النمو الذي حققه االقتصاد الذي من خل
، و قد بينا في الجزء النظري مفهومه، أبعاده (Pibv)الجزائري، و قد عبرنا عنه بـ :

 و أنواعه.
 )هي المتغيرات التي سنعتمد عليها لدراسة الظاهرة، : و المتغيرات المستقلة )المفسرة

إلى األبحاث و األدبيات االقتصادية المرتبطة  و قد تم اختيارها بعناية فائقة استنادا  
بالموضوع من جهة و إلى الدراسات السابقة من جهة ثانية، إضافة إلى مدى توفر 

 اإلحصائيات و المعلومات حول هذه المتغيرات، و فيما يلي عرضها:
 ( الميزان التجاريBcomv و يعبر هذا المتغير عن وضعية الميزان التجاري :)

لجزائري خلل سنة معينة، أي وضعية الواردات مقارنة بالصادرات في للقتصاد ا
 تلك السنة، و قد تم تقييمه بالدوالر األمريكي.

 ( سعر الصرفTchav و :) يعبر عن قيمة العملة الوطنية مقارنة بقيمة عملة
 أجنبيةخلل سنة معينة، و سنستخدم األورو كعملة أجنبية مرجعية.

 الدراسةمصادر بيانات متغيرات 
نشريات و تعددت مصادر بيانات متغيرات الدراسة و التي تراوحت بين تقارير سنوية 

لكترونية التي تتوفر إللكترونية، تم استقاؤها من المواقع اإإحصائية و إحصائيات 
على أرشيف دائم لكل من الهيئات الرسمية الجزائرية، وزارة التجارة، و زارة المالية، 

لإلحصائيات، المديرية العامة للجمارك، بنك الجزائر، إضافة إلى الديوان الوطني 
، حيث كان الهدف الدولي، صندوق النقد الدولي بعض الهيئات الدولية كالبنك

 ألطول فترة ممكنة.فترة متماثلة لجميع المتغيرات و  األساس توفير بيانات ممتدة على
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بمبالغ مقدرة بـ "مليار دوالر"،  وقد عبر عن الناتج الداخلي الخام و الميزان التجاري
 في حين عبر عن سعر الصرف بقيمة نقدية.

الداخلي العالقة التي تربط النمو االقتصادي كمتغير مستقل )معبر عنه بالناتج 
 الخام( بمتغيرات الدراسة

حسب األدبيات االقتصادية هناك علقة واضحة بين المتغيرات المفسرة بالمتغير 
 ي:التابع و هي كما يل

  العلقة الموجودة بين الناتج الداخلي الخام و بين الميزان التجاري هي علقة طردية
في اتجاهين، حيث أن ارتفاع الناتج الداخلي الخام يعبر عن تزايد معدل النمو أي 

في مستوى الصادرات  مستوى اإلنتاج من السلع و الخدمات و هو ما يعني تزايدا  
 على وضعية الميزان التجاري و الذي يفترض أن يسجل فائضا   مما ينعكس إيجابا  

في مثل هذه الحاالت، كما أن تزايد معدالت التصدير من شأنه أن يرفع من سقف 
القدرات اإلنتاجية الوطنية مما يزيد من مستوى الثروة المحققة من جهة و يخفض من 

مر إلى ارتفاع الناتج معدالت البطالة من جهة ثانية، و هو ما يؤدي في نهاية األ
 الداخلي الخام أو بعبارة أخرى تزايد النمو االقتصادي الوطني.

  العلقة الموجودة بين الناتج الداخلي الخام و سعر الصرف علقة عكسية فكلما
 انخفض سعر صرف العملة الوطنية أدى ذلك إلى جعل الواردات أكثر غلء  

عنه تناقص في األولى  تجو هو ما ين على الصعيد الدولي، الصادرات أرخص ثمنا  و 
مما يؤدي على المدى المتوسط  و تزايد في الثانية، فيتحسن الميزان التجاري تدريجيا  

و الطويل إلى ارتفاع معدالت النمو بالنظر للدعم الذي يوفره انخفاض قيمة العملة 
 للقدرات اإلنتاجية الوطنية.
 لتطور التاريخي لمتغيرات الدراسةا
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 .*2018و  2001: التطور التاريخي لمتغيرات الدراسة ما بين سنتي 5شكل 

 ( يتضح ما يلي:5من الشكل )
  فيما يتعلق بالناتج الداخلي الخام، نلحظ من خلل المنحنى البياني نمو

هذا األخير بشكل عام، إال أنه يلحظ في بعض السنوات انخفاضات سحيقة 
كبير، حيث أن هذا النوع من لحجم الناتج، و هو ما يثير االنتباه بشكل 

نه يتضح أن االنخفاضات المعتبرة ال يمكن تبريره بتناقص الطلب العام و م
 النمو المحقق في الناتج الداخلي الخام ليس بالنمو المهيكل و الناجم عن

تطور القدرات اإلنتاجية للقتصاد الوطني و إنما راجع إلى متغيرات خارجية 
 أساسي منها بحجم اإلنفاق على مشاريع الصالح العام. قد يتعلق جزء  

  العملة الوطنية بشكل من خلل المنحنى الثاني نلحظ تدهور سعر صرف
ضعف العملة الوطنية مقارنة  كبير عبر مختلف السنوات، إذ يبدو جليا  

بالعملت األجنبية )األورو في وضعيتنا الحالية( و هو ما يعكس قلة الطلب 
على العملة الوطنية على مستوى األسواق الدولية، كما يستشف ضعف 

بي من هذا التراجع فيتمثل في القدرات التصديرية للبلد، أما الجانب اإليجا
تزايد قدرتنا التنافسية على صعيد األسواق الدولية، فضعف العملة و إن كان 
غير محمود إال أنه حافز رئيس للصادرات، حيث تصبح المنتجات الوطنية 
أقل تكلفة للمتعاملين األجانب مما من شأنه أن يرفع من قيمة المعاملت 

 الخارجية )الصادرات(.
 
__________ 

 Eviews9المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج  *
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  المحنى الثالث يبين العجز في الميزان التجاري، حيث تشير البيانات إلى

و يرجع ذلك إلى  2014أن هناك تنامي في العجز التجاري منذ نهاية سنة 
الفترة  التزايد الرهيب في مستوى الواردات مقارنة بالصادرات على طول

، بعدها يلحظ ظهور 2016إلى غاية سنة  2014الممتدة من نهاية سنة 
 تعافي من العجز التجاري، إذ يبدأ المنحنى بالتصاعد و هو ما يعني تراجعا  

ولهما تراجع مستوى أفي مستوى العجز، و قد يرجع ذلك أحد أمرين اثنين، 
 المحققة(.الواردات، و ثانيهما تزايد مستوى الصادرات )المبالغ 

 -UNIT ROOTTEST-اختبار االستقرارية لمتغيرات الدراسة )اختبار جذر الوحدة 
 الستقرارية السلسل( :

 ( -اختبار االستقرار لمختلف السلسل الزمنية عند المستوى ): 3جدول 
  (-)D*و عند الفرق األول و الثاني

 Eviews9المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج 
مستقرة عند المستوى األول سواء (، نلحظ أن جميع المتغيرات غير 3من الجدول )

( و هو ما %5بقاطع أو بقاطع و اتجاه عام، و ذلك لكبر القيم االحتمالية )أكبر من 

 Adfاختبار ديكي فولر الموسع 

اختبار المستوى  -
 بقاطع

اختبار المستوى 
بقاطع و اتجاه 

 عام

اختبار الفرق 
 األول بقاطع

اختبار الفرق 
األول بقاطع و 

 اتجاه عام

درجة 
التكام

 ل
I(d) 

Pv T المتغير
s 

C
of 

P
v 

T
s 

Co
f 

P
v 

T
s 

C
of 

P
v 

T
s 

C
of 

 
Pibv 0,4

1 
-
1,
7 

-
0,
1
6 

0,
8
9 

-
1,
1 

-
0,
20 

0
,
0
1 

-
3,
6
4 

-
0,
97 

- - - I(1) 
Bcom

v 
0.6
1 

-
1.
2
6 

-
0.
2
2 

0.
5
6 

-
1.
9
8 

-
o.
38 

0
.
0
0
9 

-
3.
9
4 

-
1.
06 

- - - I(1) 
Tchav 0.9

6 
0.
2
6 

0.
0
2 

0.
9
1 

-
1.
0
3 

-
0.
26 

0
.
2
8 

-
1.
9
8 

-
0.
72 

0
.
3
2 

-
2
.
5 

-
0.
76 

X 
 adfاختبار ديكي فولر الموسع 

اختبار الفرق  -
 الثاني بقاطع

اختبار الفرق 
الثاني بقاطع و 

 اتجاه عام

 درجة التكامل
I(d) المتغير Pv T

s 
C
of 

P
v 

T
s 

Co
f 

 
Pibv 0.0

03
3 

-
4.
3
6 

-
2.
1 

0.
0
1
8 

-
4
/
4 

2.
1- 

I(2) 
Bcom

v 
0.0
00
2 

-
6/
2
3 

-
1.
4
9 

0.
0
0
1
2 

-
6
.
0
4 

1.
49
- 

I(2) 
Tchav 0,0

00
1 

-
6,
4
3 

-
1,
5
1 

0.
0
0
0
1 

7
.
6
4
- 

1.
61
- 

I(2) 



20 

 جمةل عجمان علةلراسان عاسلحوث عسلجمةلرعسلانا عجر، عسلعردعسلثنين

VAR Lag Order Selection Criteria

Endogenous variables: PIBV BCOMV TCHAV 

Exogenous variables: C 

Date: 02/29/20   Time: 23:35

Sample: 2001 2018

Included observations: 15

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -190.7335 NA  33201369  25.83114  25.97275  25.82963

1 -136.7179  79.22288  85396.32  19.82906  20.39550  19.82302

2 -126.5666  10.82805  89029.51  19.67555  20.66682  19.66499

3 -84.74323   27.88227*   2025.922*   15.29910*   16.71520*   15.28401*

 * indicates lag order selected by the criterion

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

 FPE: Final prediction error

 AIC: Akaike information criterion

 SC: Schwarz information criterion

 HQ: Hannan-Quinn information criterion

يؤدي إلى عدم إمكانية رفض فرض العدم القائل بوجود جذر وحدة أي عدم استقرار 
السلسل  نحو تحليل أعمق، نبحث عن استقرارية السلسلة الزمنية، و للمضي قدما  

عند الفرق األول، حيث يبين الجدول أعله أنه بعد إجراء الفروق األولى استقر 
غير مستقر، مما  Tchavفي حين بقي المتغير  Bcomvو  Pibvالمتغيرين 

جراء الفروق عند المستوى الثاني، حيث تبين البيانات أن السلسل الثلثة إاستدعى 
و هو ما مكننا من رفض  %5ل من أق P-valueأصبحت مستقرة، إذ أن قيم 

و منه فالسلسل   ل،سالفرض العدم القائل بوجود جذر وحدة و عدم استقرارية السل
 .الدرجة الثانيةالثلثة مستقرة و متكاملة من 

 (VARاختبار عدد مدد التباطؤ الزمني للنموذج )
 "SelectionTho Lag Length:" 
(، حيث سنعتمد VARاإلبطاء للنموذج المقترح )، يبين مختلف مدد (4)الجدول رقم 

على جملة من المعايير اإلحصائية التي نذكرها فيما يلي )عثمان نقار، منذر العواد، 
( 2012) (13( 

  معيار أكيكAIC 
  معيار شيوارتزSIC 
  معيار هانن كوينHQ 
  معيار التنبؤ النهائيFPE 
  معيارLR 

 : مدد اإلبطاء للنموذج المقترح4جدول 

  Eviews9المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج 
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( لجميع المعايير 3( يتضح أن مدة اإلبطاء المعتمدة هي )4من خلل الجدول رقم )

فإننا ندرك أنها أقل  (*)ملحظة القيم التي يلزمها الرمزالسابقة، و عليه و عند 
 (.3المعتمدة ستكون )القيم و منه فإن درجة التأخر 

 للمتغيرات المعتمدة في الدراسة VARمعايرة نموذج .2
فيما يلي سنقوم بتحديد نموذج متجه االنحدار الذاتي المتعدد و الذي من شأنه أن  

على نقطة مركزية هي  يعكس الظاهرة المدروسة بدقة ووضوح، حيث سنعتمد أساسا  
القيم السابقة لمختلف متغيرات النموذج مرجحة بقيم اإلبطاء المحددة في العنصر 

للظاهرة محل الدراسة و يمكن من  السابق، و هو ما يعطي إحاطة زمنية أكثر اتساعا  
 ضبط مختلف التأثيرات عبر الزمن. 

للمتغيرات المعتمدة في    ’VAR ‘Vector Auto Regressionمعايرة نموذج 
 الدراسة:

PIBV = C(1)*PIBV(-1) + C(2)*PIBV(-2) + C(3)*BCOMV(-1) + 
C(4)*BCOMV(-2) + C(5)*TCHAV(-1) + C(6)*TCHAV(-2) + C(7) 
PIBV = 0.611*PIBV(-1) - 0.048*PIBV(-2) + 0.453*BCOMV(-1) + 
0.402*BCOMV(-2) + 2.027*TCHAV(-1) - 0.565*TCHAV(-2) - 
88.635 

-من خلل المعادلة أعله نجد أن النمو االقتصادي في الجزائر يوضح بـثابت )
بالنسبة للمتغيرات  ( و أيضا  Pibv( بالنسبة لنفسه )-2، -1( و تأخيرين )88,63

 األخرى )سعر الصرف، عجز الميزان التجاري( على مدى سنتين سابقتين، حيث:
( و هي تمثل -88,63الثابت سالبة ) من خلل معادلة النموذج نلحظ أن قيمة

قيمة تغير الناتج الداخلي الخام في غياب المتغيرات األخرى، و هو ما يعكس ميل 
النمو للتراجع بشكل غير عادي، و المتمعن في الشأن االقتصادي الجزائري يلحظ 

)شكل رقم  2008أن تذبذب النمو المعبر عنه بالناتج الداخلي الخام انطلق منذ سنة 
( حيث كان هناك تراجع من حين إلى آخر، و المثير للنتباه عند هذا المستوى 1

من التحليل هو أنه من غير المعقول أن يتراجع الناتج الداخلي الخام بمثل تلك 
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األرقام في اقتصاد منتج، و ما يمكن أن يفسر ذلك االختلل ال يمكن أن يبتعد عن 
و تزايد معدالت اإلنفاق العام التي شكلت  القول بضعف القدرات اإلنتاجية الوطنية

 هالة من النمو غير الحقيقي للقتصاد الجزائري.
نلحظ وجود علقة طردية مع قيمته  Pibvبالنسبة للمتغير إضافة إلى ما سبق، و 

المؤخرة للسنة األولى، حيث أن تزايد الناتج الداخلي الخام لسنة معينة من شأنه أن 
في السنة التي تليها، و منه فإن تزايد الثروة المحققة في  0,6 يؤدي إلى تزايده بقيمة

سنة معينة و إن كان نتيجة تنامي اإلنفاق العام سيكون له تأثير على المعاملت و 
المبادالت في السنة الموالية لسنة اإلنفاق مما ينجر عنه تنامي القدرات اإلنتاجية و 

ا بالنسبة للتأخير الثاني فنلحظ أن تزايد التوظيف و تناقص معدالت البطالة. أم
تزايد الناتج الداخلي الخام في سنة معينة ينجر عنه ميل نحو التناقص في مستوى 
النمو في السنة الثانية، و قد يعود ذلك إلى كون الزيادة في هذا الناتج لم تتعلق على 

رية غير أرض الواقع بالقدرات اإلنتاجية بقدر ما تعلقت بدوائر المعاملت التجا
المنتجة من جهة أولى و باالستهلك من جهة ثانية، و قد قدرت نسبة التراجع في 

 . 0,048الناتج الداخلي الخام بـ 
  (Bcomv)بالنسبة للمتغير المستقل )المفسر( و المتمثل في عجز الميزان التجاري

فنلحظ وجود علقة طردية بينه و بين المتغير التابع، و هي علقة غير مقبولة من 
ناحية النظرية االقتصادية، إذ كيف يمكن للنمو االقتصادي المعبر عنه بتزايد مستوى 

. قد يحدث في بعض و مستمرا   متزايدا   تجاريا   الناتج الداخلي الخام أن يحدث عجزا  
 عجزا   ة تنموية معينة تتسبب في تنامي الواردات محدثة  األحيان أن متطلبات مرحل

 في الميزان التجاري، إال أن المتمعن في العجز التجاري الجزائري يجده عجزا   ظرفيا  
عند هذه النقطة، فكيف للنمو االقتصادي  محوريا   هو ما يجعلنا نطرح تساؤال  و  هيكليا  

؟ أم أنه يجب علينا قلب السؤال أن يتسبب بشكل هيكلي في اختلل الميزان التجاري
ليصبح : ما هي أسباب العجز التجاري إذا كانت ال تمت بصلة إلى النمو 

 االقتصادي المسجل في الجزائر؟ .
و الذي يعكس تطور سعر الصرف، فإننا نلحظ وجود  Tchavبالنسبة للمتغير 

(، بمعنى أن 2,02علقة طردية بينه و بين الناتج الداخلي الخام في التأخر األول)
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( معناه زيادة في الناتج الداخلي Tchavزيادة في قيمة  تراجع قيمة العملة الوطنية )
حيث أن تراجع  اقتصاديا   ال  مقبو  أي زيادة في مستوى النمو االقتصادي، و هذا األمر

 و الصادرات أقل ثمنا   غلء   ة من شأنه أن يجعل الواردات أكثرقيمة العملة الوطني
للتأخير الثاني  مما يرفع من حجمها ليتدعم بذلك الناتج الداخلي الخام. بالنسبة

( و هذا يعني أن تراجع قيمة العملة يؤدي إلى تناقص في 0,56-)نلحظ أنه سالب
مستوى النمو االقتصادي )تناقص الناتج الداخلي الخام( و هو ما يستدعي االنتباه و 

التناقص في قيمة العملة يصاحبه تزايد في مقدار الحذر، إذ أن من المفترض أن هذا 
الناتج الداخلي الخام، و تفسير ذلك هو أن تراجع قيمة العملة لم يدعم ما كان 
يفترض أن يرفع من قيمة النمو، أي أنه لم يدعم القدرات اإلنتاجية الوطنية بل كان 

 في تراجع تلك القدرات و تزايد الواردات بالرغم من غلئها. سببا  
  : تقدير النموذج5جدول 

 
 . Eviews9المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج 

( يمكن القول بأن النموذج المطور جيد من الناحية القياسية 5من الجدول رقم )
 حيث أنه يوفر معامل تحديد

R-squared  و هو ما يدل على ارتفاع معنويته و قدرته (0.84) مرتفع القيمة
(، و 0,0035و هي مقدرة بـ ) (Pالتفسيرية، كما أن القيمة االحتمالية منخفضة )

هو ما يعني ارتفاع القوة االحتمالية للنموذج. بعبارة أخرى يعكس النموذج علقة 
إحصائية قوية بين المتغير التابع و المتغيرات المستقلة، حيث أن هذه األخيرة 

Dependent Variable: PIBV

Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps)

Date: 02/29/20   Time: 23:36

Sample (adjusted): 2003 2018

Included observations: 16 after adjustments

PIBV = C(1)*PIBV(-1) + C(2)*PIBV(-2) + C(3)*BCOMV(-1) + C(4)*BCOMV(-2) 

        + C(5)*TCHAV(-1) + C(6)*TCHAV(-2) + C(7)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) 0.611489 0.722397 0.846472 0.4192

C(2) -0.048408 0.800275 -0.060489 0.9531

C(3) 0.453451 1.705311 0.265905 0.7963

C(4) 0.402320 1.300739 0.309301 0.7641

C(5) 2.027085 2.801248 0.723636 0.4877

C(6) -0.565702 2.821942 -0.200465 0.8456

C(7) -88.63592 92.04326 -0.962981 0.3607

R-squared 0.840160     Mean dependent var 154.8525

Adjusted R-squared 0.733600     S.D. dependent var 44.45046

S.E. of regression 22.94263     Akaike info criterion 9.403506

Sum squared resid 4737.277     Schwarz criterion 9.741514

Log likelihood -68.22805     Hannan-Quinn criter. 9.420815

F-statistic 7.884394     Durbin-Watson stat 2.017124

Prob(F-statistic) 0.003527
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لعجز التجاري( قادرة على تفسير التغيرات )الناتج الداخلي الخام، سعر الصرف، ا
خاضعة لمتغيرات  %16، بينما تبقى %84الحاصلة في العجز الميزاني بنسبة 

 أخرى لم يتم تناولها.
 جل الوقوف على جودة النموذج أ من اختبار القوة اإلحصائية للنموذج:
 سنقوم بثالث اختبارات أساسية:

 ’Normality test‘ اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي أ.

 
 ’Normality test‘ : اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي 6شكل 

  Eviews9المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج 
، حيث أن القيمة من خلل الشكل أعله يتبين أن قيم البواقي موزعة طبيعيا   

( و بالتالي ال يمكن رفض الفرض العدم القائل بوجود 0,501االحتمالية مرتفعة )
 توزيع طبيعي لهذه القيم. 

 ’Serial correlation LM test‘ اختبار االرتباط المتعدد  ب.
 ’Serial correlation LM test‘ : اختبار االرتباط المتعدد 6جدول 

 
  Eviews9على مخرجات برنامج ا  المصدر: من إعداد الباحث اعتماد
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Series: Residuals
Sample 2003 2018
Observations 16

Mean      -2.33e-15
Median  -0.782636
Maximum  34.36552
Minimum -41.84123
Std. Dev.   17.77128
Skewness  -0.585772
Kurtosis   3.834047

Jarque-Bera  1.378767
Probability  0.501885

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.257071     Prob. F(3,6) 0.8539

Obs*R-squared 1.822336     Prob. Chi-Square(3) 0.6101

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 02/29/20   Time: 22:51

Sample: 2003 2018

Included observations: 16

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) -1.171822 2.738294 -0.427939 0.6836

C(2) 0.750456 1.695987 0.442489 0.6736

C(3) -0.604386 2.227718 -0.271303 0.7953

C(4) 1.261137 2.992963 0.421367 0.6882

C(5) -1.423678 3.747320 -0.379919 0.7171

C(6) 2.543962 6.354450 0.400343 0.7028

C(7) -46.12803 232.0648 -0.198772 0.8490

RESID(-1) 1.285195 2.951459 0.435444 0.6785

RESID(-2) -0.660791 0.768591 -0.859744 0.4229

RESID(-3) -0.017668 0.577912 -0.030573 0.9766

R-squared 0.113896     Mean dependent var -2.33E-15

Adjusted R-squared -1.215260     S.D. dependent var 17.77128

S.E. of regression 26.45033     Akaike info criterion 9.657585

Sum squared resid 4197.720     Schwarz criterion 10.14045

Log likelihood -67.26068     Hannan-Quinn criter. 9.682312

F-statistic 0.085690     Durbin-Watson stat 2.028579

Prob(F-statistic) 0.999165
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Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 0.848459     Prob. F(6,9) 0.5641

Obs*R-squared 5.780532     Prob. Chi-Square(6) 0.4482

Scaled explained SS 2.591731     Prob. Chi-Square(6) 0.8581

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 02/29/20   Time: 23:39

Sample: 2003 2018

Included observations: 16

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 115.8787 2130.856 0.054381 0.9578

PIBV(-1) 12.83870 16.72391 0.767685 0.4623

PIBV(-2) -6.569614 18.52684 -0.354600 0.7311

BCOMV(-1) 7.533458 39.47897 0.190822 0.8529

BCOMV(-2) -2.777492 30.11288 -0.092236 0.9285

TCHAV(-1) 13.55523 64.85055 0.209023 0.8391

TCHAV(-2) -22.81880 65.32963 -0.349287 0.7349

R-squared 0.361283     Mean dependent var 296.0798

Adjusted R-squared -0.064528     S.D. dependent var 514.7859

S.E. of regression 531.1353     Akaike info criterion 15.68755

Sum squared resid 2538943.     Schwarz criterion 16.02555

Log likelihood -118.5004     Hannan-Quinn criter. 15.70486

F-statistic 0.848459     Durbin-Watson stat 1.912886

Prob(F-statistic) 0.564103

( يتبين أن النموذج ال يعاني من وجود ارتباط خطي بين 6من خلل الجدول رقم ) 
قيم البواقي قد يرفع من احتمالية خطأ التقدير، إذ تبدو واضحة القيمة االحتمالية و 

، مما يعني أنه ال يمكننا أن نرفض الفرض  %5و هي أكبر من  0,6101المقدرة بـ 
 و بالتالي فل وجود الرتباط بين قيم البواقي. العدم القائل بعدم وجود ارتباط

 ’Heteroskedasticity‘التغاير -اختبار عدم ثبات التباين .ج

 ’Heteroskedasticity‘: اختبار التغاير 7جدول 
 

 
 

  Eviews9على مخرجات برنامج  ا  المصدر: من إعداد الباحث اعتماد
وجود تغاير بين بواقي القيم، حيث من خلل النتائج يتبين أن النموذج ال يعاني من  

مرتفعة، مما يعني أننا ال يمكن أن نرفض  0,4482أن القيمة االحتمالية و المقدرة بـ 
 الفرض العدم القائل بعدم وجود تغاير بين قيم البواقي.

 و اختبار السببية:-Cointegration Test-اختبار التكامل المشترك 
 (:-Cointegration Test-اختبار التكامل المشترك )

إن الهدف األساس من إجراء اختبار التكامل المشترك هو تحديد وجود علقة توازن 
يقوي و على المدى الطويل، حيث أن وجود ممثل هذه العلقة يدعم النموذج المطروح 

الذي ( و Johansen, 1988قدرته التفسيرية، و للتمكن من ذلك سنستخدم اختبار )
غيره في الحاالت التي يتكون فيها النموذج من عدة متغيرات يعتبر أكثر ملءمة من 

  .(14)(2016)زهرة حسن، خديجة عدنان، 
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( للتكامل المشترك Johansen, 1988)األساس للتمكن من إجراء اختبار إن الشرط 
هو أن تكون المتغيرات مستقرة عند نفس المستوى، و قد بينا ذلك فيما سبق من 

 .(3)خلل الجدول رقم 
 *(Cointegration Test: اختبار التكامل المشترك )8دول ج

 
 .Eviews9المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج *

أكبر من القيمة   Trace Statistic( يبين أن القيمة األولى لـ8قم )الجدول ر 
و هو ما يمكننا  %5، أقل من  Pالحرجة المقابلة لها، كما أن القيم االحتمالية لـ 

من رفض فرض العدم و القائل بعدم وجود تكامل مشترك بين المتغيرات على 
المدى الطويل، و نقبل عندئذ الفرض البديل القائل بوجود علقة تكامل على المدى 

 الطويل بين مختلف المتغيرات.
ة ( للتكامل المتزامن، مما يعكس وجود علق1كما يبين الجدول وجود متجه واحد )

توازن و تناسق على المدى الطويل بين الناتج الداخلي الخام  كمتغير تابع و بقية 
 المتغيرات المستقلة و المتمثلة في عجز الميزان التجاري و سعر الصرف.

 (:Granger Causality Testsاختبار السببية لغرانجر )
 عند ثالث مدد إبطاء:

 *(Granger Causality Tests: اختبار السببية لغرانجر ) 9جدول 

 

Date: 02/29/20   Time: 23:41

Sample (adjusted): 2003 2018

Included observations: 16 after adjustments

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: PIBV BCOMV TCHAV 

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.838715  35.10165  29.79707  0.0111

At most 1  0.300488  5.908377  15.49471  0.7063

At most 2  0.011831  0.190427  3.841466  0.6626

 Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 02/29/20   Time: 23:44

Sample: 2001 2018

Lags: 3

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

 BCOMV does not Granger Cause PIBV  15  0.13821 0.9344

 PIBV does not Granger Cause BCOMV  1.74743 0.2346

 TCHAV does not Granger Cause PIBV  15  0.54330 0.6662

 PIBV does not Granger Cause TCHAV  1.24347 0.3564

 TCHAV does not Granger Cause BCOMV  15  0.53714 0.6699

 BCOMV does not Granger Cause TCHAV  0.65523 0.6019
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 Eviews9المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا  على مخرجات برنامج *
 عند مدة إبطاء واحدة

 *(Granger Causality Tests: اختبار السببية لغرانجر )10جدول

 
 Eviews9المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج *

عند ثلث مدد إبطاء فإن المتغيرات تفقد ( أعله يتضح أنه 10و  9من الجداول )
تأثيرها على بعضها البعض، و ال يمكن أن نحدد من خلل اختبار غرانجر للسببية 
تأثير أحدها على اآلخر. أما عند تقليص مدد اإلبطاء فيظهر تأثير الناتج الداخلي 
 الخام على العجز الميزاني بشكل واضح، حيث أن القيمة االحتمالية مقدرة بـ

، و تفسير ذلك من الناحية االقتصادية أن االقتصاد %5( و هي أقل من 0,046)
الجزائري القائم على االستيراد بشكل أساسي كلما ارتفعت معدالت النمو الراجع إلى 
تزايد مستويات اإلنفاق تزايد مستوى الواردات بشكل كبير، و هو ما يؤدي إلى تدهور 

 ي مستمر.الميزان التجاري و ظهور عجز هيكل
على قيمة العملة  (، أن العجز التجاري يؤثر سلبا  10من الجدول رقم ) و يتبين أيضا  

الوطنية و يجرها بشكل متواصل إلى مستويات دنيا، و هو ما يفترض أن يتسبب في 
تزايد النمو من خلل تحسن تنافسية الصادرات إال أن ما يحدث للقتصاد الجزائري 

ن تراجع قيمة العملة شجع على عمليات المضاربة ضد أإذ  هو عكس ذلك تماما  
العملة الوطنية في السوق السوداء و رفع من حجم الواردات بالرغم من غلئها، 

السؤال المطروح عندها : ما الذي يفسر عدم وجود تأثير إيجابي النخفاض العملة و 
 اخلي الخام؟الوطنية على مستوى النمو االقتصادي أو بعبارة أخرى على الناتج الد

 
 

Pairwise Granger Causality Tests

Date: 02/29/20   Time: 23:45

Sample: 2001 2018

Lags: 1

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

 BCOMV does not Granger Cause PIBV  17  0.11744 0.7369

 PIBV does not Granger Cause BCOMV  4.77189 0.0464

 TCHAV does not Granger Cause PIBV  17  1.01975 0.3297

 PIBV does not Granger Cause TCHAV  1.30944 0.2717

 TCHAV does not Granger Cause BCOMV  17  0.53905 0.4749

 BCOMV does not Granger Cause TCHAV  5.76433 0.0308
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  اختبار القوة التوقعية للنموذج .2

في هذا العنصر سنقوم باختبار القوة التوقعية للنموذج، حيث سنعتمد على مؤشرين  
 أساسيين:
 ' األول يتمثل في ما يسمى بخطأ مربع جذر الوحدةRoot Mean 

Squared Error حيث كلما كانت قيمته أقل دل ذلك على ارتفاع القوة ، '
 التفسيرية للنموذج.

 ' 'المؤشر الثاني يتمثل في ما يسمى بـمعيار 'تيلTheil Inequality 
Coefficient  من الصفر كانت القوة  '، حيث كلما كان المؤشر قريبا

التوقعية للنموذج مرتفعة، في حيث إذا كانت القيمة تقترب من الواحد دل 
( Pibvي للمتغير التابع )بين التطور الحقيق شاسعا   ذلك على أن هناك فرقا  

(، و منه تكون القوة التوقعية للنموذج PibvFو المتغير التابع المتوقع )
 .ضعيفة جدا  

 

 
 *(The model forecasting power)  : اختبار القوة التوقعية للنموذج7شكل 

 Eviews9المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج *
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Root Mean Squared Error 19.00495

Mean Absolute Error      15.66604

Mean Abs. Percent Error 9.427941

Theil Inequality Coefficient  0.059572

     Bias Proportion         0.002013

     Variance Proportion  0.112978

     Covariance Proportion  0.885009
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( يتضح أن للنموذج المطور قوة توقعية كبيرة حيث أن خطأ مربع 7من الشكل رقم )
هي قيمة منخفضة و   19'  يقدر بـRoot Mean Squared Errorجذر الوحدة '

(، كما أن  قيمة معيار Pibvمقارنة بالقيم التي تم تسجيلها في سلسلة المتغير التابع )
و هي قيمة جد منخفضة  0,059قدرت بـ ' Theil Inequality Coefficient'تيل' '

 Biasالمعلمة ' و تقترب من الصفر و هو ما يؤكد القوة التوقعية للنموذج، أخيرا  
Proportion تعتبر شديدة االنخفاض مما يقوي من  0,0020' و التي تقدر قيمتها بـ

 القوة التوقعية للنموذج.
 لصدمات و دوال االستجابة الدفعيةأثر ا .2

العنصر سنحاول البحث في اآلثار التي يمكن أن يتسبب فيها تغير  من خلل هذا 
ما على  قيم أحد المتغيرات المفسرة على المتغير التابع، إذ أنه من المعروف أن تغيرا  

عنه  مستوى الميزان التجاري من شانه أن ينعكس على النمو االقتصادي معبرا  
بالناتج الداخلي الخام، كما أن أي تغيير في سعر الصرف من شأنه أن تكون له 
تبعات على التجارة الخارجية مما ينعكس بشكل مؤكد مباشر أو غير مباشر على 
الناتج الداخلي الخام للبلد، و قد بينا فيما سبق المفارقة في ما ينبغي أن يكون من 

غيرات المفسرة، و لعل دراسة أثر الصدمات سيبين لنا علقة بين المتغير التابع و المت
بشكل أوضح عمق المفارقة التي سيقت فيما قبل و التي مفادها وجود علقة غير 

 .مبررة اقتصاديا بين المتغيرات المذكورة سابقا  

 
سة خلل لصدمات تنبؤية لمتغيرات الدرا : استجابة المتغير التابع )الناتج الداخلي الخام( تبعا  8شكل 

 *العشر سنوات المقبلة 
 Eviews9المصدر: من إعداد الباحث اعتمادا على مخرجات برنامج *
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من الشكل أعله يتضح أن إحداث صدمة ما في أحد المتغيرات المفسرة يتسبب 
في استجابة غير منسجمة على مستوى المتغير التابع، كما يلحظ أن 

تكون حادة، و هو ما يفسر غياب روابط االستجابة على مستوى المتغير التابع 
اقتصادية حقيقية بين المتغيرات، إذ أن تغير نتائج التجارة الخارجية ممثلة في 

 ادي ــمو االقتصــوى النـــى مستــر علــي كبيـور آنــي تطــبب فـاري تتســـزان التجــالمي
ة للناتج الداخلي و هو ما ال يمكن قبوله، إذ أنه من المعلوم أن االستجابة الحاد

في مستويات اإلنفاق و ال تعني بالضرورة تطور القدرات  الخام تعكس إفراطا  
اإلنتاجية الوطنية خاصة على المدى القصير، و هو ما يؤكد عزلة التجارة 
الخارجية الوطنية و بعدها عن كونها أحد مسببات نمو حقيقي في االقتصاد 

لخام الوطني. كما أن النظر إلى مستوى العملة الوطنية يبين أن الناتج الداخلي ا
يستجيب بشكل حاد إزاء كل انخفاض لقيمة العملة الوطنية و هو ما ينافي ما 

أن يرفع  جاءت به النظريات االقتصادية، إذ أن تدني قيمة العملة من شأنه أوال  
من قيمة الصادرات و يخفض من قيمة الواردات على المستوى المتوسط، مما 

يل استجابة فورية بهذه الحدة من شأنه أن يحسن من مستويات النمو و لكن تسج
في العلقة بين نظام الصرف المعتمد و بين هيكل االقتصاد  لل  تعكس خ
 الوطني.

 نتائج الدراسة 
 نتائج أولية: . أ
 ( تقدير الناتج الداخلي الخامPIB كمتغير تابع و سعر الصرف و العجز )

 .و إحصائيا   التجاري كمتغيرات مستقلة )مفسرة( مقبول اقتصاديا، قياسيا  
  جميع السلسل الزمنية مستقرة عند المستوى الثاني وقد تبين وجود علقة

 طويلة األمد فيما بينها بعد إخضاعها الختبار التكامل المشترك لجوهانسن.
  وجود علقة سببية أحادية االتجاه لبعض المتغيرات و قد تم تبيانها فيما

 سبق.
 كبرى كعدم التوزيع الطبيعي للبواقي و خلو النموذج من المشاكل القياسية ال

 التغاير و االرتباط المتعدد.
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 اختبار الفرضياتب.
 فيما يتعلق بفرضيات الدراسة خلصنا إلى ما يلي:

  بالنسبة للفرضية األولى القائلة بوجود علقة ذات داللة إحصائية بين الناتج الداخلي
يفترض أن تكون عكسية، ، و (Bcomv)و العجز التجاري في الجزائر (PIB)الخام 

لم يتم إثباتها حيث اتضح من النموذج المقدم أن النمو االقتصادي المعبر عنه بتزايد 
مستوى الناتج الداخلي الخام يتسبب في حدوث عجز تجاري متزايد و مستمر، و هو 
ما ال يمكن تقبله، إذ أن تزايد الناتج الداخلي الخام يفترض أن يعكس تزايد القدرات 

اجية الوطنية مما من شأنه أن يرفع من مستوى الصادرات و بالتالي يتحسن اإلنت
الميزان التجاري، إال أن ما تمت ملحظته من خلل النموذج أن العلقة الموجودة 
 بين المتغيرين طردية و هي عكس ما كان ينبغي أن يسجل وفق النظرية االقتصادية. 

 الناتج الداخلي ة ذات داللة إحصائية بين الفرضية الثانية و التي مفادها وجود علق
و سعر الصرف المعتمد في الجزائر و يفترض أن تكون طردية، تم  (PIB)الخام 

إثباتها بالنسبة للتأخير األول، إذ تبين من نتائج الدراسة وجود علقة طردية بين نمو 
الناتج الداخلي الخام و تزايد سعر الصرف )تراجع قيمة العملة(، إال أنه بالنسبة 

ة، و ذلك ألن العلقة أصبحت عكسية أي للتأخير الثاني نجد ان الفرضية لم تعد مثبت
أن كل انخفاض في قيمة العملة الوطنية )تزايد في سعر الصرف( يؤدي إلى تناقص 
الناتج الداخلي الخام، و هو ما يعني أن االنخفاضات المسجلة في قيمة العملة أدت 
إلى عرقلة الصادرات من جهة و تنمية الواردات من جهة ثانية، و هو ما يؤكد 

وع تدفقات التجارة الخارجية لقوى خارجة عن نطاق آليات السوق من عرض و خض
طلب و سعر صرف، و إال كان من المفترض أن الناتج الداخلي الخام يتزايد كلما 

 اتجهت قيمة العملة إلى االنخفاض.
  الناتج الداخلي الخام الفرضية الثالثة و التي تقضي بوجود علقة سببية بين(PIB) 

في الجزائر و متغيرات الدراسة في اتجاهات مختلفة، قد تم إثباتها من خلل الدراسة، 
إذ يظهر تأثير الناتج الداخلي الخام على العجز التجاري بشكل واضح فكلما ارتفعت 
معدالت النمو الراجع إلى تزايد مستويات اإلنفاق تزايد مستوى الواردات بشكل كبير، 
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الميزان التجاري و ظهور عجز هيكلي مستمر. و تبين  و هو ما يؤدي إلى تدهور
على قيمة العملة الوطنية و يجرها بشكل  أن العجز التجاري يؤثر سلبا   أيضا  

متواصل إلى مستويات دنيا، و هو ما يفترض أن يتسبب في تزايد النمو من خلل 
 تماما.تحسن تنافسية الصادرات إال أن ما يحدث للقتصاد الجزائري هو عكس ذلك 

 خالصة
   في تطور الناتج الداخلي الخام خلل سنوات  وجود تذبذبات غير مبررة اقتصاديا

 الدراسة.
   بين النمو االقتصادي في الجزائر و بين الميزان  وجود علقة متناقضة اقتصاديا

 التجاري.
  حياد سعر الصرف و عدم تأثيره على النمو االقتصادي بالشكل المتعارف عليه في

 ات االقتصادية.األدبي
  خضوع الميزان التجاري الجزائري لتقلبات الناتج الداخلي الخام و تطورهما بشكل

 متناقض خلل فترة الدراسة.
   للدولة في الحياة االقتصادية مما يجعل متغيرات الدراسة  وجود تدخل قوي جدا

تتطور بشكل مخالف للقواعد االقتصادية، و قد يفسر ذلك بالتوجهات االجتماعية 
 لجميع السياسات و التحركات االقتصادية للحكومات المتعاقبة.

 توصيات الدراسة
 مما سبق ال يسعنا إال سوق توصية واحدة هي:

 جزائري لقواعد السوق، و حجب و تحييد كل القواعد ذات إخضاع االقتصاد ال
 البعد غير االقتصادي.
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 وجهة اإلمارات نحو تدويل االقتصاد اإلسالمي الصكوك اإلسالمية

Islamic Sukuk The destination of the Emirates towards the internationalization of the  

Islamic economy 

  *د.سيف محسن قائد

 ملخص
انطالقًا من املبادرة اليت أطلقها صاحب السمو الشيخ حممد بن  

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حاكم ديب 
بأن تصبح "ديب عاصمة االقتصاد  2013يف مطلع العام 

اإلسالمي"، ومسايرة للتوجه الذي تسعى إليه دولة اإلمارات العربية 
االقتصاد اإلسالمي، واحلرص على زيادة املتحدة يف جمال تنمية قطاع 

األنشطة االقتصادية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وأبرزها التشجيع 
على التعامل باألوراق املالية ذات الطابع اإلسالمي، ومنها "الصكوك 
اإلسالمية"، حرصت الدولة على إصدار العديد من التشريعات 

لنظام القانوين الذي حيكم والقوانني اليت سعت من خالهلا لوضع ا
هذه الورقة من حيث إجراءات إصدارها، وإدراجها يف أسواق 
األوراق املالية، وبيان ما تقدمه من مزايا وحقوق حلامليها، ومتكينهم 

 يف الوقت ذاته من تكوين تنظيم مجاعي هبدف محاية هذه احلقوق.
 ويف سبيل توضيح مدى كفاية التشريعات احلديثة اليت تناولت

الصكوك اإلسالمية، عملت الدراسة على حتليل النصوص القانونية 
،  2015( لسنة 2الواردة يف قانون الشركات التجارية االحتادي رقم )

والقرارات الصادرة عن هيئة األوراق املالية والسلع بشأهنا وأبرزها 
 بشأن الصكوك اإلسالمية. 2014( لسنة 16القرار رقم )

فصل أول للتعريف بالصكوك اإلسالمية  ومت تقسيم الدراسة إىل
وإبراز خصائصها ومن مث بيان أوجه الشبه واالختالف بينها وبني كل 
من السندات واألسهم، وفصل ثاٍن يتحدث عن شروط إصدارها 
وإدراجها يف أسواق األوراق املالية يف الدولة، واجلزاء املرتتب على 

تضمنت أبرز النتائج وأهم اإلخالل هبذه الشروط، وأخرياً اخلامتة اليت 
 .التوصيات

__________ 
جلائزة  36البحث الفائز باملركز الثاين يف جمال الدراسات االقتصادية باملسابقة الـ[

 ]راشد بن محيد للثقافة والعلوم

 أكادميية شرطة ديب *

 *Dr. Saif Mohsen Qaid 

Abstract 
Based on the initiative launched by His Highness 

Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice 

President, Prime Minister and Ruler of Dubai in early 

2013 to become "Dubai the capital of the Islamic 

economy", consistent with the trend pursued by the 

United Arab Emirates in the field of developing the 

Islamic economic sector, and keenness to increase 

economic activities that are compatible with Islamic 

law, most notably the encouragement of dealing in 

securities of an Islamic nature, including "Islamic 

bonds",The state was keen to issue many legislations 

and laws through which it sought to establish the legal 

system that governs this paper in terms of its issuance 

procedures, its inclusion in the stock market, and the 

statement of the advantages and rights it offers to its 

holders, and at the same time enabling them to form a 

collective organization in order to protect these rights. 

In order to clarify the adequacy of recent legislations 

that dealt with Islamic Sukuk, the study analyzed the 

legal texts contained in the Federal Commercial 

Companies Law No. (2) of 2015, 2015 and the 

decisions issued by the Securities and Commodities 

Authority regarding them, most notably Resolution No. 

(16) of 2014 regarding Sukuk. Islamic. 

The study was divided into a first chapter to define 

Islamic Sukuk and highlight their characteristics, then 

explain the similarities and differences between them 

and both bonds and stocks, and a second chapter talks 

about the conditions for their issuance and listing on 

the state’s stock exchanges, the penalty for breaching 

these conditions, and finally the conclusion that 

included the most prominent Findings and most 

important recommendations. 
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 مقدمة

في الفصل الخامس من الباب الرابع  اإلسالمية الصكوك 2015لسنة  (2)االتحادي رقم  التجارية الشركاتنظم قانون 

من هذا الفصل لبيان األحكام المتعلقة بإصدار  (234)إلى  (229)المخصص لشركات المساهمة، وكرس المواد من 

 .الصكوك، وكيفية الوفاء بها، وحقوق حملتها

 ، إال أنهما مختلفان في الطبيعة(*)الصكوك بالسندات في العديد من المواضع في قانون الشركاتوعلى الرغم من اقتران 

يجعل من  ،السندات تعتبر التزاًما يقع على الجهة المصدرة . تفصيل ذلك، أنوالحقوق المترتبة على كل منهما القانونية،

 ،من الجهة المصدرة بدفع مبلغ مالي في ميعاد معينيحتوي على تعهد  عام أصحابها دائنين بقيمتها، وهي تنشأ عن عقد

ة األجل التي صور القروض طويل. وتعتبر السندات على هذا النحو أهم األطرافأو عند تحقق شرط محدد ارتضاه 

، وتتم بتجزئة مبلغ القرض إلى قيم صغيرة يكتتب فيها الجمهور مقابل فائدة يتحصلون عليها، ولهذا تتحصل عليها الشركة

ذا كانت السندات على هذا النحو أحد طرق زيادة رأسما بأنها قروض عامة موجهة للجمهور. توصف السندات ل وا 

 ل فائدة مالية طيلة فترة القرض.يقرضها للشركة  مقاب ،أداة من أدوات استثمار األموال، فهي بالنسبة لحاملها **(2)الشركة

لى جانب السندات التي استحدث فيها قانون الشر  ضاف قانون أ عديدة عن ذي قبل،كات االتحادي الحالي جوانب وا 

تحت  (229)في عنوان المادة وضعها هي "الصكوك" و أال و أداة مالية جديدة  2015( لسنة 2الشركات االتحادي رقم )

 إصدار السندات أو الصكوك"." مسمى

لم  إال أنهقانون الشركات االتحادي قد استخدم لفظ الصكوك مقترًنا بالسندات في أكثر من موضع، وعلى الرغم من أن 
بأنها تتضمن السندات والصكوك وأية أدوات في المادة األولى  عرف األوراق المالية ولكنه قد ،يبين ماهية هذه الصكوك

كزي وهيئة األوراق المالية والسلع. وقد تكرر األمر في لنظام الذي يصدره المصرف المر لدين أخرى تصدرها الشركات وفًقا 
شروط عندما أحالت إلى قرار يصدر من الهيئة أو المصرف المركزي بحسب اختصاص كل منهما يحدد  (229/5)المادة 

جراءات إصدار هذه الصكوك.  وا 
_________ 

( 2قانون الشركات التجارية االتحادي رقم)أنظر  ( التي تتعلق بتحول الشركة.277(، والمادة )234إلى  228(، والمواد من )201(، و م )195/3(، و م )1من هذه المواضع: م ) *
 2015سنة 
. غير أن 2015( لسنة 2( من قانون الشركات االتحادي رقم )201 إلى 196هناك طرق أخرى تزيد بها شركة المساهمة رأسمالها، وهي طرق منصوص عليها في المواد من )**

ن في الشركة، فتهبط نسب األرباح، كما الشركات قد تفضل االقتراض العام في صورة السندات؛ ألنه يترتب على استخدام الوسائل المشار إليها في هذه النصوص، زيادة عدد المساهمي
ير تكوين الجمعية العامة للشركة، وهو ما قد يؤثر بشكل أو بآخر على عملية صنع القرار في الشركة. انظر في ذلك، د. مصطفى كمال طه، يخشى أن يؤدي تغير هذه الزيادة إلى تغي
 النظرية العامة للقانون التجاري والبحري
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 -على إصدار قانون الشركات الجديد العام السابق- 2014بهذا الشأن في عام  اً ة قرار لهذه اإلحالة، صدر من الهيئ اً ذوتنفي

وك . وقد عرف هذا القرار الصك(*)س مجلس إدارة الهيئة بشأن الصكوكالصادر من رئي 2014لسنة  (16)وهو القرار رقم 

تمثل حصًصا في ملكية أصل أو مجموعة من  ،أدوات مالية متساوية القيمة وقابلة للتداولفي المادة األولى منه بأنها "

لى جانب التعريف، نظم القرار كل المسائل المتعلقة بالصكوك من حيث اإلصدار األصول، وت صدر وفًقا للشريعة". وا 

  واإلدراج والجزاءات المفروضة على مصدريها في حال مخالفتهم هذه الشروط.

 أهمية موضوع الدراسة

قد اهتم بها قانون الشركات االتحادي فال تخفى أهمية البحث في الصكوك اإلسالمية من وجهة النظر القانونية على أحد، 

في الوقت الحالي ا تعتبر ، واهتمت بها هيئة األوراق المالية والسلع على النحو السابق بيانه، كما أنه2015( لسنة 2رقم )

 ركات، والعامة كالمؤسسات والدول.عتمد عليها األشخاص االعتبارية الخاصة كالشأهم وسائل التمويل التي تمن 

يكفي أن نذكر أنه وفق تقرير وكالة "تومسون رويترز" بلغ إجمالي الصكوك  ،على أهمية دراسة الصكوك وللتدليل
سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء صاحب الاإلسالمية في دبي ضمن مبادرة 

في عام  116.4بينما كان ، 2015ر عام ليار دوالم 135دبي عاصمة لالقتصاد اإلسالمي( مبلغ ، )رعاه اهلل ،كم دبياح
قيمتها مليون دوالر  تصكوك بنك دبي اإلسالمي التي بلغه، فقد أكدت وكالة بلومبيرغ أن ". وفي الوقت ذات(**)2014

من حيث  2015تعتبر أفضل الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي لعام  2015والتي أصدرها البنك في يناير 
 .(***)"2015عاف متوسط الربح خالل مايو دت الوكالة أن هذه الصكوك قد أدرت على المستثمرين ثالثة أضاألداء. وأك

،غير أنها ال (****)السابقة أن الصكوك اإلسالمية أداة مالية مهمة تضاف إلى األسهم والسندات اإلحصائياتويتضح من 
ن كان  ،وال من المشرعين ،تحظى باهتمام كبير من الفقه بالقدر الذي تحظى به األدوات األخرى كاألسهم والسندات، وا 

 يحمد لقانون الشركات االتحادي الحالي تنظيمه الجزئي لها. 

________________ 
 م.2014مايو  29، 44، السنة 565*تم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، العدد 

   https://ae.aliqtisadi.com/654595 1/5/2016 ** نقاًل عن الموقع التالي:

 https://ae.aliqtisadi.com/573262*** أنظر الموقع اإللكتروني التالي:  

ستثمار فيها، فقد شهدت األعوام القليلة **** الجدير بالذكر أن النجاح الكبير لسوق الصكوك اإلسالمية واإلقبال المتزايد عليها دفع العديد من الدول إلى ولوج سوق الصكوك واال

زيادة عدد إصداراتها من الصكوك، فوفقًا لإلحصائية الصادرة عن شركة المنصرمة قيام بعض دول الخليج، كالبحرين وقطر والكويت بالتوسع في مجال الصكوك اإلسالمية، وذلك ب

Standard & Poor مليون دوالر،  500ال يتجاوز  2001، وهي من أكبر الشركات التي تقدم إحصاءات عن األوراق المالية المتداولة، فقد كان حجم التعامل في الصكوك في العام

 ر.بليون دوال 319التعامل بها إلى وصل  2016ام ، وفي ع2007ولكن هذا الرقم تضاعف عام 

 

 

https://ae.aliqtisadi.com/654595
https://ae.aliqtisadi.com/573262
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 أهداف الدراسة

 .وبيان خصائصهامن حيث تعريفها  الصكوك اإلسالميةتحديد ماهية  .1

من عرض وشرح شروط إصدار شركات المساهمة لهذه الصكوك كما وردت في قانون الشركات والقرارات الصادرة  .2

 هيئة األوراق المالية والسلع.

 .إدراج الصكوك في إحدى األسواق المالية في الدولة توضيح آلية .3

بيان الجزاءات المترتبة على مخالفة شروط اإلصدار واإلدراج، مع بيان مدى إمكانية تقدم الجهة المصدرة بطلب  .4

 لتعليق أو الغاء صكوكها المدرجة في السوق.

 مشكلة الدراسة

در  تتجلى مشكلة البحث في نقص النصوص المنظمة إلصدار سواء في صورة قوانين أو لوائح أو  ،اإلسالمية الصكوك اجوا 
قرارات وتعليمات تصدرها الجهات الرقابية على تداول األوراق المالية، وذلك على الرغم من أهمية هذه الصكوك في الوقت 

المنتجات  الحاضر، والنداءات المتزايدة من علماء االقتصاد والمتخصصين في األسواق المالية بضرورة اللجوء إلى
 .أو تلك القائمة على التعامل الربوي ير المضمونة والمحفوفة بالمخاطركبديل عن المنتجات غ ،كالصكوك ،اإلسالمية

دراج هذه الورقة ويرتب على ويعظم هذه المشكلة  أنه وعلى الرغم من وضع المشرع اإلماراتي لشروط توضح آلية اصدار وا 
يؤدي إلى تعليق إدراجها أو الغائه من السوق، غير أن هذه اإلجراءات ال تزال غير كافية وبحاجة إلى  مخالفتها جزاءً 

 المالية. األوراقوضع تنظيم خاص حماية للمستثمر وتشجيعًا له في الوقت ذاته على االستثمار بهذا النوع الجديد من 

 تساؤالت الدراسة

اإلجابة عليها، ومن األسئلة الرئيسية في هذا  تحاول الدراسةالتي  تساؤالتاليثير موضوع البحث في الصكوك العديد من 
 المجال:

 يةالهيئة كاف ات الصادرة عنقرار الو  2015( لسنة 2هل التنظيم القانوني الوارد في قانون الشركات االتحادي رقم ) .1
 لبيان كل المسائل القانونية المرتبطة بهذه األداة المالية الجديدة والتي يرغب المشرع تعظيم استخدامها؟

وهل تنظيم المشرع لهما في المواد ذاتها  ؟االتحادي الحالي الشركات في قانون والسندات ما الفارق بين الصكوك .2
 سليم، أم أنه كان يتعين عليه الفصل بينهما؟

 في سوق األوراق المالية التي وضعتها هيئة األوراق المالية؟ الصكوكدراج ما هي شروط إ .3

 ؟ بشروط اإلصدار واإلدراجالجهات المصدرة  الجزاءات التي وضعها المشرع اإلماراتي في حال أخلتما هي  .4
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 الدراسة صعوبات

الصكوك، فعلى الرغم  تناول موضوعقلة المراجع القانونية المتخصصة في  فيتمثلت أهم الصعوبات التي واجهت الدراسة 

ها دون الخوض في منإال أن الغالبية العظمى منها تناولت الجانب الشرعي  ،من كثرة الدراسات التي تناولت الصكوك

قلة هو ، وما زاد من هذه الصعوبة والجزاءات المتربة على مخالفتها ،واإلدراج ،اإلصداربآلية المسائل القانونية المتعلقة 

 توافر قاعدة بيانات عنوما ترتب على ذلك من عدم  ،*(2)فعلي للصكوك في أسواق األوراق المالية في الدولةال اإلدراج

 ،التي تكون بحاجة إلى معالجة تكالالمش ظهور بعض يصاحبهاإلدراج الذي غالبًا ما اإلصدار و عملي لعملية التطبيق ال

وذلك كنتيجة منطقية  ،عدم تناول القضاء لمثل هذه المسائل ف إلى ذلكأض، والتي توضح مواضع القصور في القانون

 .**(2)وعمليات اإلدراج في الدولة اإلصداراتلقلة 

 نطاق الدراسة

والقرارات الصادرة ، 2015( لسنة 2ارية االتحادي رقم )ينصب هذا البحث على دراسة الصكوك وفقًا لقانون الشركات التج

وغيرها من  ،بشأن الصكوك اإلسالمية 2014( لسنة 16كقرار الهيئة رقم ) ،الدولةعن هيئة األوراق المالية والسلع في 

در  من حيث بيان  الصكوك اإلسالميةويقتصر على دراسة اج وتداول هذا النوع من األوراق. القرارات ذات الصلة بإصدار وا 

كذلك الشروط المتعلقة  ، وتتناولخرىالخصائص التي تميزها، ومدى االختالف بينها وبين األوراق المالية األو  ،تهاماهي

 الشروط.ت المترتبة على تخلف هذه والجزاءا ،دراجها في أسواق األوراق الماليةا  و بإصدارها 

ويخرج عن نطاق هذا البحث أنواع الصكوك والحقوق التي يمنحها الصك لحامله كونها بحاجة إلى بحث مستقل، كما 

 يخرج، وكذلك الجرائم المرتبطة بإخالل الجهات المصدرة بقواعد اإلفصاح والشفافية. 

 

___________________ 

للصكوك في سوق دبي المالي أو سوق أبوظبي لألوراق المالية، وكل ما في األمر أن الصكوك المدرجة في إمارة دبي  الجدير بالذكر أنه وحتى هذه اللحظة ال يوجد أي إدراج فعلي *

 . (. للمزيد انظر أ. عبد اهلل حسن محمد الزعابي، التنظيم القانوني للصكوك اإلسالميةDIFCفي األصل مدرجة في ناسداك دبي التابعة لمركز دبي العالمي )

القضاء اإلنجليزي، وحصل حاملو الصكوك على حكم قضائي ضد الشركة التي  مأمام محاكم الدولة سوى القضية المتعلقة بصكوك دانة غاز التي أثيرت قضيتها أماوال توجد **

لى يومنا هذا لم يصدر أي حكم بفصل في سارعت باللجوء إلى المحكمة االبتدائية في الشارقة للحصول على حكم وقتي يمنع الحجز على أصولها الموجودة في الدولة والتنف يذ عليها، وا 

 . أ. عبد اهلل حسن محمد الزعابي.أنظر هذه القضية
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 منهج الدراسة

سوف يتبع ، فاول الصكوك من الناحية القانونيةلإلجابة على هذه التساؤالت، ونظًرا لطبيعة موضوع الرسالة الذي يتن

ار هيئة األوراق وقر  االتحادي النصوص القانونية الواردة في قانون الشركات؛ حيث سيقوم بتحليل الباحث المنهج التحليلي

 .صدار الصكوكإل إلى مدى كفايتها في تنظيم و للوص، المالية والسلع

 خطة الدراسة

، األسهمو  السنداتبوعالقتها  اإلسالمية للصكوكمن تحديد الناحية القانونية  الدراسةتمكن ت، وحتى ما تقدمعلى  وبناءً 

 على النحو اآلتي: الدراسةتقسيم  سيتموبيان مدى ارتباطها بالشريعة اإلسالمية، فإنه 

 وتمييزها عن غيرها من األوراق المالية اإلسالمية التعريف بالصكوكاألول:  الفصل

 المبحث األول: التعريف بالصكوك وبيان خصائصها.

 األوراق المالية.المبحث الثاني: تمييز الصكوك اإلسالمية عن غيرها من 

 .واإلدراج وجزاء االخالل بهاصدار شروط اإلالثاني:  الفصل

 شروط إصدار وادراج الصكوك في أسواق األوراق المالية.المبحث األول: 

 تعليق والغاء اإلدراج كجزاء االخالل بشروط االصدار واألدراج.: المبحث الثاني

 الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.

 

 

 

 

 



 
  

6 
 

 عن غيرها من األوراق المالية اإلسالمية وتمييزهاالتعريف بالصكوك : ولالفصل األ 

مع  اةحيث تتناسب هذه األد، *(3،4،5)االستخدام في وقتنا الحالي الشائعةاألدوات المالية  من أهم والصكوك تعتبر 
تكاد لها استخدامات عديدة ومختلفة المستثمرين الذين يرغبون في تحقيق عائد من خالل االستثمار طويل األجل، كما أن 

أو من حيث الدور الذي تلعبه في تمويل  ،رهااصدإب، سواء من حيث الجهات التي تقوم مع سندات الدين إلى حد ما تتشابه
وقابلة للتداول ا أوراق مالية متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة مأن كاله حيثتى من أو ح النفقات االستثمارية والتشغيلية،

اعتقاد الكثيرين بأنهما وجهان  أدى إلى وهو ما ا،مبعض الخصائص المشتركة بينه وجود، ناهيك عن في أسواق المال
نما ا ،لعملة واحدة، بمعنى أنه ال وجود الختالف بينهما أو  التسنيد كلمة أن باإلضافة إلىختالف في المسميات فقط، الوا 

 هذا يزيد من عملية الخلط بينهما.و  ،أي أنها تدل على ذات المعنى تستعمل كمفردات لمسمى واحد، التصكيك

 بينهما،جه الشبه و على الرغم من وجود بعض أ تمام االستقالل خرعن اآل مستقلفي حقيقة األمر أن كل منهما ير أنه غ

ويختلفان كذلك في عدة أوجه جوهرية منها طبيعة  ،به وخصائصه التي تميزه عن اآلخر تنظيمه الخاص أن لكل منهما بل

واألنواع التي يشتمل عليها كل منها، والكثير من  العائد الذي يحققه كل منهما، ومدى تحمل حامل كل منهما للخسارة،

 األمور األخرى.

ن ذلك األمر يقتضي تحديد ماهيتها بوضع إ، فالف بين الصكوك وغيرها من األوراقوحتى نتمكن من توضيح مدى الخت

 هم.رها من األوراق كالسندات واألسالفها مع غيتخاتعريفًا لها وبيان خصائصها، ومن ثم بيان 

______________ 

التمويل  كان أول ظهور حقيقي للصكوك اإلسالمية في العالم العربي في المملكة األردنية الهاشمية، حيث عرفت المملكة نوعين من الصكوك، هما صكوك *

منه تحت مسمى  م، وذلك في نص المادة الثانية1978( لسنة 13وصكوك االستثمار، فقد ورد ذكرهما ضمن قانون البنك األردني للتمويل واالستثمار رقم )

م( تبنت فيه فكرة صكوك التمويل اإلسالمي، 1981سمته )قانون سندات المقارضة لسنة أم أصدرت األردن قانونًا مؤقتًا 1981سندات المقارضة، وفي العام 

ميتها بالسندات، إال أن هذه التسمية أتت فكانت بذلك أولى الخطوات التشريعية على مستوى العالم العربي واإلسالمي في تبني فكرة الصكوك، وعلى الرغم من تس

ي تصدرها شركة مقترنة بلفظ المقارضة، األمر الذي أبرز الطابع الشرعي فيها. للمزيد انظر في ذلك: د. عصام حنفي محمود، صكوك التمويل واالستثمار الت

 ردنية الهاشمية، المساهمة، د. عبد السالم العبادي، صكوك التمويل اإلسالمي ومسيرتها في المملكة األ

التي قامت بطرح أول إصدار  1987و تعد البحرين من أوائل الدول الخليجية السباقة في هذا المجال، حيث قامت بإنشاء "شركة األمين لألوراق المالية" في العام 

ودورها في تمويل التنمية، أبحاث ندوة إسهام الفكر م. للمزيد انظر: د. سامي حسن حمود، صيغ التمويل اإلسالمي مزايا وعقبات كل صيغة 1988لها في العام 

 اإلسالمي في االقتصاد المعاصر.
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 الصكوك اإلسالمية والخصائص المميزة لها ماهية: األول المبحث

ونشأة الصكوك اإلسالمية إلى التفكير في البعد عن أدوات التمويل المحرمة والمرهقة بفوائدها  الرئيسي لظهوريتمثل السبب 

وفي الوقت نفسه البحث عن مصادر تمويلية جديدة متوافقة مع أحكام الشريعة الغراء، بحيث تكون بدياًل عن السندات 

بدائل "كسندات المقارضة" وهو  يسعون لطرحسالمية في مختلف البلدان اإل جعل الباحثينالمقترنة بفوائد ثابتة، وهذا ما 

 .*(4)م والذي يعتبر اليوم أحد أنواع الصكوك اإلسالمية1977اصطالح جديد طرح ألول مرة عام 

نه لم يمض على إ إذ، األوراق المالية حديثة النشأة مقارنة بغيرها من األوراق المالية كاألسهم والسندات منالصكوك ف

الدول خالل السنوات بعض األزمات االقتصادية التي شهدتها  حيث يعزى في ظهورها إلى نية طويلة،ظهورها فترة زم

األخيرة ونتج عنه انهيار لبعض المؤسسات المالية العمالقة، ومنها بنوك عالمية وشركات تامين ضخمة، بل أن األمر 

 . (6)هيار للدول نفسهاوفي أحيان أخرى ان الحاالت،ها في بعض تعدى ذلك ليطال انهيار عمالت

باالستثمار أو التمويل اإلسالمي المتوافق مع أحكام الشريعة ومع ظهور مصطلح الصكوك وارتباطه في عقول الباحثين 

عدة تقترب من مفهوم الصكوك بمنظرها  مصطلحاتبين خلط يال يزال إلى يومنا هذا إال أن هناك من  ،اإلسالمية الغراء

 .(7)التوريق أو غيره من المصطلحاتالتسنيد أو ك ،اإلسالمي

المشابهة  المصطلحاتومدى اختالطه بغيره من  الصكوكبمصطلح المقصود  تناولعلى ما تقدم، سوف يتم  وبناءً لذلك، 

ذكر الخصائص التي تتميز بها وأخيرًا  ،سواء اللغوية أو التشريعية أو الفقهية ،التعرض للتعريفات التي تناولته، ومن ثم له

 .الصكوك عن غيرها من األوراق المالية

 الصكوك تعريف

بداية وقبل الخوض في تعريف الصكوك، ينبغي اإلشارة إلى أن مصطلحات التصكيك والتوريق والتسنيد ما هي إال 
مصطلحات مترادفة، أي أنها تستعمل كمفردات لمسمى واحد، حيث يستفاد ذلك من تعريف التصكيك الذي ورد في قرار 

على  ( بقوله أن التصكيك هو "القيام بإصدار أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية3/15/ 137الفقه اإلسالمي رقم )مجمع 
  (8).مشروع استثماري يدر دخاًل"

تحويل أصول مالية غير سائلة مثل القروض واألصول األخرى غير السائلة إلى أوراق بأنه " من الفقه فيعرفه وأما التوريق
وتستند إلى ضمانات عينية أو مالية ذات تدفقات نقدية  ،وسندات( قابلة للتداول في أسواق رأس المالمالية )أسهم 

 .(9،10)متوقعة"
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خاصة  الرتباطه باالستثمار اإلسالمي، لدى الجمهور هو المستخدممصطلح الصكوك  وكما يرى البعض أصبح هأن بيد

عند كمسميات للصكوك  ،لمصطلحي التوريق والتسنيد يعد هناك استخدام لمو  ،حكام الشريعةأوأنه ينسجم مع أصول و 

 .(*)المرتبط بالفائدة المحرمة شرعاً  ارتباطهما باالقتصاد التقليدي ولعل السبب في ذلكالباحثين في االقتصاد، 

 جانبًا.أنه من األفضل اعتماد مصطلح الصكوك أو التصكيك وطرح بقية المصطلحات األخرى  يرى الباحثلذلك 

مع الحديث  ،يعي لها، والمعنى التشر اإلسالمية للصكوكمعنى اللغوي سوف يتم التعرض للوبعد هذه المقدمة البسيطة 

 الي:نى الفقهي لها، وذلك على التالتعرض للمع ، وأخيراً قانوني لها في التشريع اإلماراتيعن التنظيم ال بإيجاز

 التعريف اللغوي للصكوك : أوالا 

صكه صكًا: أي  د به: وثيقة بمال أو نحوه. ويقال:اوير  ،وأصك وصكاك **(11)جمع لكلمة صك" :بالمعنى اللغويالصكوك 

ته م، أي لط [29]الذاريات:آية َفَصكَّْت َوْجَهَها. وفي القرآن الكريم دفعه بقوة أو ضربه، وصكت الباب: أي أغلقته

 (7)"تعجباً 

 للصكوك التشريعيالتعريف  : ثانياا 

، إال أنه لم (234إلى  29)في المواد من  قانون الشركات االتحاديللصكوك في  المشرع اإلماراتي الرغم من تنظيمعلى 
وأيًا  ،ها الحكومةاألوراق المالية التي تصدر  من أنها اإلشارة إلى وكل ما قام به هو ،لها تعريفًا خاصًا يبين ماهيتها يضع

المصرف المركزي وهيئة األوراق  وفقًا لتعليمات الشركات التجاريةالتي تصدر عن طريق أو من أشخاصها االعتبارية 
 .في الدولة المالية والسلع

في القرار رقم نجدها تتالفى ذلك القصور بنصها على تعريف الصكوك  ،وبالرجوع إلى قرارات هيئة األوراق المالية والسلع
ن الصكوك عبارة ا إمنه بقولهاألولى المقصود بالصكوك في المادة  م بشأن نظام الصكوك الذي وضح2014( لسنة 16)

 ، وتصدر وفقاً عن "أدوات مالية متساوية في القيمة وقابلة للتداول تمثل حصصًا في ملكية أصل أو مجموعة من األصول

 للشريعة". 

                                                            
  http://almuhamahresalah.blogspot.aeانظر الموقع اإللكتروني التالي: *

علي، الصكوك مع العلم أن كلمة صك باألصل كلمة فارسية هي "جك" ويقصد بها الكتاب، إال أنه تم تعريب هذه الكلمة إلى العربية. د. أحمد شعبان محمد  **

 .م2014ية، دار التعليم الجامعي، ودورها في تحقيق التنمية االقتصاد

 

 

http://almuhamahresalah.blogspot.ae/
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هيئة تعتبر من األوراق المالية التي تصف في خانة الوسائل االستثمارية التي الفالصكوك وفق هذا التصور الذي وضعته 

عة من و في ملكية أصل أو مجم أن الصكوك ما هي إال حصص التعريف السابق يذكرالشرع الحنيف، فعندما حث عليها 

في رأس مال مشاركة أو  اً أن تكون حصصمن التي تمثلها الصكوك ال تخلو ، فهو بذلك يعني أن الحصص (*)األصول

، أو في ملكية منافع أعيان أو إجارة )منافع خدمات(، كما أنها قد حصصًا في ملكية أعيان مضاربة أو سلم، أو أنها تمثل

  ... إلخ. موجودات مشروع معين نشاط تجاري معين أو  ملكية في اً حصص تمثل

  التنظيم القانوني للصكوك في التشريع اإلماراتي

 -229)وذلك في المواد من  ،م2015لسنة  (2) المشرع اإلماراتي الصكوك في قانون الشركات االتحادي رقمعالج 

لى جانب ذلك أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع )القرار رقم (234 م بشأن 2014لسنة  (16)، وا 

دراج الصكوك لدى سوق األوراق المالية في ) إصدارنظام الصكوك الذي نظم شروط  مادة(. إال أن هذه  28وا 

 المعالجة أثارت بعض التساؤالت.

الطريقة التي تناول بها المشرع اإلماراتي الصكوك، ومن ثم الرد على بعض التساؤالت توضيح بأواًل  سيقوم الباحثوعليه 

 التي أثارتها هذه المعالجة. 

 المشرع اإلماراتي للصكوك معالجة

يالحظ أن المشرع اإلماراتي كان أكثر توسعًا في مفهوم األوراق المالية التي تصدرها شركات المساهمة العامة، فنجده  . أ

بأن تصدر أسهم أو سندات قرض، أو صكوك، أو أية  اتيسمح لهذه الشرك ،االتحاديالتجارية  طبقًا لقانون الشركات

ط أن يتم قبولها من المصرف المركزي وهيئة األوراق المالية والسلع، وذلك وفقًا لنص المادة بشر  ،أوراق مالية أخرى

وراق المالية الذي كانت األ 1984( لسنة 8الملغي رقم )، وذلك على خالف قانون الشركات (**)ذاته من القانون (1)

 .(12)( منه152/1)هما األسهم والسندات وفقًا لنص المادة  ،ن فقطفيه تقتصر على نوعي

_____________ 

*Godlewski, Christophe J. and Turk-Ariss, Rima and Weill, Laurent, Do Markets Perceive Sukuk and Conventional Bonds 

as Different Financing Instruments? (April 4, 2011). BOFIT Discussion Paper No. 6/2011. 

وفقًا للنظام الذي  تصدرها الشركات السنـدات والصكوك وأية أدوات دين قانون الشركات االتحادي على أن األوراق المالية هي: "...( من 1تنص المادة ) **

 يقبلها المصرف المركزي والهيئة" يصدر من المصرف المركزي والهيئة. أية أوراق مالية أخرى محلية أو أجنبية
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وذلك في -دأب على استخدام لفظ الصكوك مقترنًا بالسندات في أكثر من موضع ويالحظ كذلك أن المشرع اإلماراتي  . ب

وما إذا  ، دون بيان ماهية هذه الصكوك، األمر الذي يثير بعض التساؤالت عن فحوى هذه الصكوك-قانون الشركات

التي  لتمويلكوك المرابحة أو المقارضة وغيرها( أم أنه يقصد بها صكوك اكان يقصد بها الصكوك اإلسالمية )ص

 .سندات الدينمن  فحواهاينظمها التشريع المصري والتي تقترب في 

 دللة على ذلكعلى التساؤالت واألسانيد الم اإلجابة

نه كان يقصد بذلك الصكوك التي تصدر ، فإن المشرع عندما نص على الصكوك في قانون الشركاتحقيقة األمر إ في

 الصكوك اإلسالمية وليس صكوك التمويل.وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية، أي 

 ويمكن تأييد ذلك بعدد من الحجج واألسانيد:

يعنى بتنظيم  رار سابق على صدور قانون الشركاتصدور قانون خاص من هيئة األوراق المالية والسلع وهو ق .1

 .اإلسالمية م بشأن نظام الصكوك2014لسنة  (16)الصكوك، هو القرار رقم 

عرف الصكوك بأنها "أدوات مالية متساوية في القيمة وقابلة للتداول تمثل حصصًا في ملكية أصل أو أن قرار الهيئة . 2

دراج الصكوك  مجموعة من األصول، وتصدر وفقًا للشريعة"، فالواضح من التعريف أن الهيئة تشترط أن يكون صدور وا 

وجود لجنة شرعية تختص بالتحقق من توافق  ف إلى ذلك أن قرار الهيئة يشترطقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية. أضطب

 .من القرار ذاته ةوذلك وفقًا لنص المادتين الخامسة والحادية عشر  صكوك مع أحكام الشريعة اإلسالمية،ال

الجديد عالوة على ذكر الشركات التي تعمل وفقًا ألحكام الشريعة في العديد من نصوصه االتحادي أن قانون الشركات . 3
، (*)، واشترط صدورها وفقًا لنظامهايتعلق باألوراق المالية ومن ضمنها الصكوك إلى المصرف المركزي والهيئةيحيل فيما 

بمعنى أن صدورها يجب أن يكون متوافقًا مع أحكام الشريعة اإلسالمية، إضافًة إلى وجود لجنة شرعية تضمن عدم خروج 
 الصكوك عن هذا المسار.

ي تسعى ، مع التوجه السامي والنبيل الذأن صدور قانون الشركات ومن قبله قرار الهيئة أتيا متوافقين في نصوصهما .4
 م.2020وذلك بحلول العام  ،والسعي لجعل إمارة دبي عاصمًة له ،وهو التحول لالقتصاد اإلسالمي ،إليه دولة اإلمارات

_____________ 
 .( من قانون الشركات االتحادي229( والمادة )1انظر نص المادة ) *
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 الفقهي للصكوك ثالثاا: التعريف

قامت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بتعريف الصكوك اإلسالمية بأنها: "وثائق متساوية القيمة، 

 ،أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص ،شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات تمثل حصصاً 

 .(*)وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله"

: "إصدار وثائق أو ا( بشأن الصكوك اإلسالمية بأنه19/4) 178القرار رقم  في ،الفقه اإلسالمي الدولي وعرفها مجمع

أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من األعيان موجودات )شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصًا شائعة في ملكية 

 .(**)نشاؤها من حصيلة االكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه"د والديون( قائمة فعاًل أو سيتم إوالمنافع والنقو 

 نها: تعريفًا لها بقوله إ (***)(Islamic financial services boardالخدمات المالية اإلسالمية )كذلك أورد مجلس و 

"شهادات يمثل كل صك منها حق ملكية لنسبة مئوية شائعة في موجودات عينية، أو مجموعة مختلطة من الموجودات 

معين، ويشترط أن يكون المشروع أو النشاط  العينية وغيرها، وقد تكون الموجودات في مشروع محدد، أو نشاط استثماري

 .متفقًا مع أحكام الشريعة اإلسالمية"

فتؤكد على  ،في مجملها على الجانب الشرعي للصكوك أنها تركزغير أنه يالحظ  ،وقد تعددت التعاريف الفقهية للصكوك

 الصكوك للضوابط الشرعية. امتثالضرورة وجود األصول، وكذلك ضرورة 

 

 

_____________ 
 .( الخاص بصكوك االستثمار17حيث ورد هذا التعريف في البند الثاني من المعيار الشرعي رقم ) *

  aifi.org/2300.html-http://www.iifa  ** للمزيد حول الموضوع انظر موقع مجمع الفقه اإلسالمي على الرابط التالي:
 http://www.ifsb.org/ar_background.php *** أنظر الموقع االلكتروني التالي:

 

 

http://www.iifa-aifi.org/2300.html
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 خصائص الصكوك

في الظهور،  سبقتهاأو تلك التي  ،سواء ما ظهر منها حديثاً  ،المالية األخرى بعض األوراقمع  اإلسالمية الصكوك تشابهت
أو من حيث اإلصدار، إال أنها تختلف عنها  ،التنظيم سواء من حيث آلية ،بعض الجوانب اإلداريةوعادة ما يشمل التشابه 

طرح في كونها تقوم على فكرة تمويل مشروع أو عملية استثمارية طويلة أو متوسطة األجل، وملتزمة في كافة مراحلها منذ 
 .(31)ام الشريعة اإلسالميةبأحك استردادها موعدحلول  نشرة اكتتابها لجمهور المستثمرين حتى

ها، ويمكن وخالل فترة زمنية قياسية منذ ظهور انتشارًا واسعًا  ببعض الخصائص التي ساهمت بانتشارها امتازتكما أنها 

 : (*)ذكر أهم خصائصها على النحو التالي

 :تصدر في شكل أوراق مالية الصكوك عبارة عن وثائق اسمية  1.

سمية محددة، تحدد وفقًا للقانون، ويتم توضيح إتصدر في شكل أوراق مالية، وتكون لها قيمة تعتبر الصكوك وثائق اسمية 
 المادة فيقانون الشركات االتحادي  اإلماراتي في المشرع كل من وهو ما نص عليه .(14,11,3)اإلصدارهذه القيمة في نشرة 

أنه ال يمكن  سميًا، أيإأن يبقى الصك  ومعنى بقيمته كاملة".سميًا إلى حين الوفاء إبقوله "يبقى السند أو الصك  (229/2)
  سمية كاملًة.إلأن يتم إدراجه في سوق األوراق المالية للتداول إال بعد االنتهاء من الوفاء بقيمته ا

 (**)( من ذات القانون230/2قيمتها االسمية كاملة قبل التداول، وذلك وفقًا لنص المادة )

 ***(15)أصل أو مجموعة أصولملكية في  حصة شائعة الصكوك ملكيةتمثل . 2

"أدوات مالية متساوية في  هيئة بشأن الصكوك بأنهاالمن قرار ( 1) في المادة اإلسالمية اإلماراتي الصكوكعرف المشرع 

 .القيمة وقابلة للتداول تمثل حصصًا في ملكية أصل أو مجموعة من األصول، وتصدر وفقًا للشريعة"

                                                            
م، المتعلق "بصكوك االستثمار"، 2007(، الصادر من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية في العام 17أنظر المعيار الشرعي رقم ) *

 م.1980( الصادر في الدورة الرابعة، المنعقدة في المملكة العربية السعودية )جدة(، 2/4) 3رقم وكذلك قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدولي 

( من هذا القانون يشترط إلصدار السندات أو 229( من المادة )5( من قانون الشركات االتحادي على أنه "مع مراعاة ما ورد بالبند )230/2تنص المادة ) **

رأس المال كاماًل من المساهمين ونشر الميزانية وحساب األرباح والخسائر عن سنة مالية على األقل ما لم يكن اإلصدار مكفواًل من استيفاء  -2الصكوك ما يأتي: 

 .الدولة أو أحد البنوك العاملة فيها

بحيث ال يتميز كل شريك من  -أو نصفهاكثلثها  -المقصود بالحصة الشائعة أو المالك المشاع: "هو أن يملك الشخص جزء معلوم غير معين من عين ما ***

دراسة فقهية  الشركاء عن اآلخر، فيكون نصيب كل شريك مشاعًا في كل أجزاء العين دون تمييز"، انظر د. حامد بن حسين بن محمد علي ميرة، صكوك اإلجارة

 تأصيلية تطبيقية
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أن تكون الصكوك عبارة عن حصص شائعة في ملكية  اشترطالمشرع اإلماراتي  أن يتضح ،السابق التعريفمن خالل 

فال يصح  أو خدمات، اً أو منافع اً أعيان، سواء أكانت مخصصة لالستثمار وتدر دخالً  أصل أو مجموعة من األصول تكون

، األمر الذي يترتب عليه ملكية جزء من المشروعويعتبر الصك مقابل أن تكون بمثابة الدين في ذمة المصدر للحامل، 

 .(21)وضع حامل الصك في مركز قانوني أشبه بمركز الشريك في الشركة من حيث ملكيته ألصل من أصول الشركة

نما له، مجرد مالك لحق مالي في العائد أو في ارتفاع قيمة الصك فقط ليس حامل الصك والواقع أن في  كذلك الحق وا 

الصكوك  ن له الحق في األرباح والتصرف فيكما أوالحق في رفع دعوى المسؤولية على اإلدارة، الرقابة والتصرف، 

ذا نصت نشرة اإلصدار على غير إال إ في اقتسام موجودات المشروع عند التصفية له المشاركةوكذلك والتنازل عنها، 

 .(16،14،13،17)ذلك

 وية القيمةبفئات متسا إصدار الصكوك. 3

صدرة للصكوك بإصدارها بفئات متساوية القيمة، وذلك حتى يسهل على الجمهور شراؤها وتداولها في متقوم الجهات ال

 كل من ما أكد عليه، وهو الواحد صكوك بفئات مختلفة في اإلصدار إصدار حيث ال يجوز، (18،19)سوق األوراق المالية

من قانون الشركات االتحادي التي تنص على  (229/1)، وكذلك نص المادة (*)في تعريفه للصكوك المشرع اإلماراتي

 .(**)الصكوك بقيم متساوية لكل إصدار إصداروجوب أن يكون 

 للتداول في سوق األوراق المالية قابلية الصكوك .4

قابلة للتداول الصكوك أنواع  ال يمكن اعتبار جميع أنه غير أنه ينبغي اإلشارة إلىمبادئ الصكوك، أهم يعتبر التداول أحد 

وأنواع أخرى غير قابلة  كصكوك المضاربة، وصكوك اإلجارة، إصدارهاللتداول بمجرد  ةكون قابلاع تنو أمباشرة، فهناك 

إذا ما تم تحويلها إلى من تداولها  يوجد مانعوصكوك االستصناع والسلم، غير أنه ال  كصكوك المرابحة ،لتداول بطبيعتهال

 .(14،20،21)ال يصح تداولهاإنه في ذمة الغير ف اً دينفي الحالة التي ال تزال فيها ، أما بضاعةسلعة أو 

 (229/1)المادة  ، كما نصت عليهابشأن الصكوكهيئة التعريف الصكوك الوارد في قرار  خاصية التداولعلى  أكدوقد 

                                                            
 مكرر(من قانون رأس المال المعدل 14( من قرار الهيئة بشأن الصكوك، وكذلك نص المادة )1*انظر نص المادة )

( على أنه "يجوز للشركة أن تصدر سندات أو صكوك قابلة للتداول، سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم 229/1تنص المادة ) **

 متساوية لكل إصدار".
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 .قابلة للتداول..." اً صكوك"يجوز للشركة أن تصدر سندات أو  من قانون الشركات االتحادي بقولها

 في مواجهة الشركة قابلية الصك للتجزئة عدم. 5

تكون قابلة للتجزئة، حتى في الحالة التي ينتقل فيها فإن هذه الصكوك ال  ،عندما تقوم الشركة بإصدار صكوك معينة

 يتم االتفاق فيما بينهم علىهذه الحالة أن مثل نه ال بد في أأو أكثر بسبب اإلرث أو غيره، إذ الصك لملكية شخصين 

، سواء بالحصول على األرباح أو التصرف في الصك وفق نشرة اإلصدار أو شخص واحد يمثلهم أمام الشركة اختيار

 .(22)غيرها

يوضح عدم  من نصبشأن الصكوك، ، وكذلك قرار هيئة األوراق المالية والسلع االتحاديقانون الشركات  خلووبالرغم من 

ال يقبل الصك التجزئة في مواجهة الشركة المصدرة ف، محل اتفاق بين الفقه ذلك األمر إال أن ،قابلية الصكوك للتجزئة

  .(23،24،18)له

 اح وتلزمه بتحمل مخاطر االستثمارحاملها الحق في الحصول على األرب الصكوك تعطي .6

ودون تحديد مسبق لهذه  (طالما تحققتاألرباح ) الحق في الحصول على صاحبهامالية تمنح عبارة عن ورقة  الصك
أو الوثيقة الصك  هذا ، ولكن ما يميز هذه الورقة عن األوراق األخرى أنها تقوم على مبدأ االشتراك، بمعنى أن(25)األرباح

بين أصحاب رؤوس األموال  عيمن العقد الجما اجزءً  يعديعد بمثابة العقد بين صاحب المال والشركة أو المشروع الذي 
 .(3)والشركة

وال يقف األمر عند  ،ما كانت هناك أرباح فعلية تحققتلطا قيمتهالربح عن  يستحق حامل هذا الصك ،على هذا العقد بناءً و 
 ،(14)أيًا كانت كذلك جميع المصاريف واآلثار المترتبة على ملكيته لألصول التي يمثلها الصك نه يتحملإبل  ،هذا الحد

قاعدة "الغرم ل اً وفق أو الهبوط في القيمة الخسارةمن الخسارة بقدر هذه الحصة في حال  ايتحمل جزءً  وفي المقابل فإنه
 .(26)بالغنم"

، ففي كل مرة يتحدث فيها القانون عن التشريع اإلماراتيفإن هذه الخاصية تجد لها تطبيقًا في  ،ومن وجهة نظر الباحث

 .(*)، بل ويشترط صدورها وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالميةنجد أنه يقرن لفظ الصكوك بالشريعة اإلسالمية ،الصكوك

___________ 
 ( من قرار الهيئة بشأن الصكوك أنها "تصدر وفقًا للشريعة اإلسالمية"، يتضح من خالل التعريف السابق توافق1ورد في نهاية تعريف الصكوك في المادة ) *

 .الصكوك التي تصدر في اإلمارات مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
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 تمييز الصكوك اإلسالمية عن غيرها من األوراق المالية:  المبحث الثاني

وتختلف معها في أمور صائص، والخفي بعض األمور  كالسندات واألسهملصكوك مع غيرها من األدوات المالية اتتفق 

كثيرة يتم  في هذه المسألة أنه في أحيان الخلط بينها ، ومما يزيد األمر تعقيداً  إلى قيامأحيانًا  أخرى، األمر الذي يؤدي

لكل فهذا األمر ليس شائعًا،  غير أن سندات، وأطالق لفظ الصك على األوراق المالية بشكل عام بما تتضمن من أسهم إ

 .(10)عن غيرها من األوراق ما يميزهامن الخصائص كما أن لها  ،تسمية مختلفةمالية ورقة 

هو قيام بعض التشريعات بوضع نصوص من األوراق المالية االختالف بين هذه األنواع  رإلى إظها الحاجةوما يزيد من 

الرغم من اختالف طبيعة كل ورقة، فعلى سبيل المثال يقوم المشرع اإلماراتي على  ،ة أكثر من نوعقانونية واحدة لمعالج

خاصة لكل  اً دون أن يضع نصوص( 234-229بتنظيم السندات والصكوك في قانون الشركات االتحادي في المواد من )

 منهما على الرغم من طبيعتهما المختلفة.

 .لبينهذا المبحث إلى مط يتم تقسيم ًا على ذلك، سوفبوترتي

 والسندات الصكوك التفرقة بين: المطلب األول

على  ،بإصدارهاالتجارية الشركات بعض أنواع سمحت التشريعات للحكومات و  التي األوراق الماليةمن  والسندات الصكوك
اعتبار أنها من أدوات التمويل الحديثة التي تجنب اللجوء إلى وسائل التمويل المرهقة، كما أنها تخضع لشروط وأحكام 

واتفاقهما في  ،متعلقة باإلصدار واإلدراج والتداول تكاد تكون متشابهة، األمر الذي أدى إلى خلق بعض أوجه التشابه بينهما
 :أنفي بينهما  االتفاقأهم أوجه تتمثل و ، الخصائص بعض

 ،عن طريق الحصول على السيولة النقدية كالهما يعتبر من أدوات التمويل التي تهدف إلى تمويل مشروع اقتصادي .1

االقتراض من البنوك وزيادة األعباء المالية على المشروع نتيجة للفوائد المرتفعة التي تنتج  إلى بعيدًا عن اللجوء

 .(27)عن االقتراض

 التي ال يتم تداولها كأحد أنواع الصكوك ق األوراق المالية )مع استثناء صكوك البيوعاسو أكالهما قابل للتداول في  .2

، غير أنه في تداول الصكوك يمكن مالحظة أن الصك يعد دلياًل على نقل الملكية إذا ما تمت عملية البيع (كما

 .(11)للمبلغ النقدي دون أن يمثل نقاًل لملكية الحصة ذاتها والشراء، في حين أن تداول السند ال يعدو كونه نقالً 
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إلى أنها ذات مخاطر متدنية مقارنة  باإلضافة ،المستثمريناالستقرار لدى  قكالهما من األوراق المالية التي تحق .3

 .(28)غيرها من األوراق المالية األخرىب

والمحافظة على االستقرار  النقدية في األسواق الماليةأنهما يلعبان دورًا كبيرًا في المحافظة على حجم السيولة  .4

 .(29)المالي

ألول مرة،  بإصدارهالقيمة األصلية للسند أو الصك عند القيام  عبارة عن وهي ،سميةإن، األولى يهما بقيمتيتمتع كال .5

 .(30)يتم تحديدها على أساس العرض أو الطلبوهي التي  ،والثانية يطلق عليها القيمة السوقية

وموافقة حامل السند أو حامل  اإلصدار،نشرة في ذلك  ينص علىأن  شريطة ،كالهما يقبل التحويل إلى أسهم .6

الصك، وهو ما سيتم تناوله بشيء من التفصيل عند الحديث عن الحقوق التي يتمتع بها كل من حامل السند أو 

 الصك.

ذا كانت هذه هي أوجه االتفاق، فأن  .7 ختالف التي تجعل من كل منهما ورقة مالية هناك العديد من أوجه االوا 

 :(31)نوضحها على النحو اآلتيوطبيعة قانونية مختلفة عن األخرى،  قانوني ولها نظام ،امستقلة بذاته

  ن حيث الشكل والطبيعة القانونيةم .1

في موجودات الشركة أو  اً بمعنى أن حامل الصك يعتبر شريك ،يمثل الصك حصة شائعة في موجودات الشركة أو المشروع

تعتبر الصكوك من االستثمارات لمشاركة بالربح وتحمل الخسائر، و وتطبق عليه قاعدة "الغرم بالغنم" طبقًا لمبدأ ا ،المشروع

 (32،11)أسهمًا مالية في األصول والمنافع والحقوقذات األجل المتوسط والطويل، كما أنها تمثل 

ربوية، حيث يلتزم مصدر السند )المقرض( بالوفاء بقيمة عوائدها في  اً فإنها ال تعدوا كونها قروض ،أما بالنسبة للسندات

دون مشاركة حامل السند في أصول الشركة أو المشروع، ودون تحمله ألي خسائر قد تنجم عن  سواء ،مواعيد استحقاقها

  (11،14،28)استثماراتها

 لشرعيةبالضوابط ا من حيث آلية اإلصدار والتقيد .2

مع شرط وجوب أن تتضمن نشرة اإلصدار الضوابط الشرعية التي يتعين  ،يتم تداول الصكوك عن طريق االكتتاب العام

 منذ بداية باألحكام الشرعية حيث يتعين على الجهة المصدرة التقيد ، (30)على الشركة المصدرة لها االلتزام بضوابطها
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لضمان  وضعها المشرع اإلماراتي، ويعد ذلك األمر من أهم الضمانات التي الصكوك  إطفاءاإلعالن عن االكتتاب وحتى 
( 5/1إلًى المادة ) ، وذلك استناداً (33)له في جميع المراحل التي تمر بهاعدم حيدة الصكوك عن الهدف الذي وجدت من أج

من قرار الهيئة بشأن الصكوك التي نصت على أنه: "يجب توافر الشروط اآلتية فيما يتعلق بطلبات اإلصدار واإلدراج 
إجازة الصكوك من قبل اللجنة الشرعية لدى الملتزم. فإذا لم يكن لديه لجنة شرعية، وجب إجازة  -1األساسي للصكوك: 

 وافق عليها منظم اإلصدار". الصكوك من قبل لجنة شرعية ي

ار تكون خالية من أي الرغم من أن تداولها يكون عن طريق االكتتاب العام، إال أن نشرة اإلصدعلى ف ،أما بالنسبة للسندات
، األمر الذي يجعلها في دائرة القروض باتباع هذه الضوابطلزام الجهة المصدرة ابط شرعية، األمر الذي يعني عدم إضو 

 .(34)الربوية

 الذي يحققانه وضمان رأس المال من حيث المدة الزمنية والعائد3.

ع أو النشاط المشرو بحيث ترتبط المدة هي مدة استمرارية الشركة أو المشروع المعني، المدة الزمنية بالنسبة للصك  

وتنتهي بانتهائه، ويستمر مالك الصك في الحصول على نسب متفاوتة من األرباح طول فترة عمل الشركة أو المشروع، 

كما أنه قد يتعرض للخسارة في حال خسر المشروع، فطالما كان هناك ربح، فإن مالك الصك سيحصل على نصيبه، 

نه يخسر بقدر نصيبه، وذلك وفقًا لقاعدة "الغرم بالغنم". األمر الذي يعني سواء زاد أو قل هذا الربح، وفي حال الخسارة فإ

مان لرأس المال بالنسبة لحاملي الصكوك، إذ يبقى مصير حامل الصك مرهونًا بنشاط الشركة أو ضأنه ال يوجد 

 .(28) المشروع.

بانقضاء الشركة أو انتهاء هذه المدة عادة ال ترتبط ف الصكوك، ها فيتختلف عنمدة الزمنية في السندات ال في حين أن

في ذمة  ومحددة سلفاً  ثابتة تظلالسندات في  لفوائدا كما أن ،(35)المشروع، بل أنها قد تزيد أو تنقص عن مدة المشروع

ويتمتع حامل السند بضمان  .(*)أو تعرضهما للخسارة يق الشركة أو المشروع ألية أرباحبغض النظر عن تحق ،مصدرها

وبغض النظر عن األوضاع المالية التي تتعرض لها الشركة أو الجهة المصدرة أو  ،في جميع األحوال رأس المال

بل أنه يتعداه ليشمل كذلك الفوائد التي كان من المفترض أن يحصل عليها  ،وال يقتصر الضمان على السند فقطالمشروع، 

 .(11)حامل السند

____________ 

ف، ضمانات الصكوك اإلسالمية، ورقة بحثية مقدمة إلى ندوة )الصكوك اإلسالمية: عروض وتقويم(، المنعقدة في جامعة الملك د. حمزة بن حسين الفعر الشري *

 م.2010مايو  25 -24عبد العزيز )جدة(، خالل الفترة 
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  :السندأو  الصك رد قيمةمن حيث 4.

األخير الذي تملك  حامل الصك يتسلمهالها إلى نقود يتحو و صفتها االستثمارية السابقة  هو "إنهاءالصكوك  برد قيمةيقصد 

في حين أن المراد برد قيمة السند "قيام الشركة المصدرة لها بدفع قيمتها اإلسمية  "إلى الحامل السابق له السند بدفع قيمته

 .(11)مع فوائدها، وذلك في التواريخ التي تحددها نشرة اإلصدار"

على أن يشار إلى ذلك في نشرة  ،شرائه من حامله بإعادةللسند أو الصك  ةتعني قيام الجهة المصدر  الردفعملية 

أو جزئية  ،إما أن تكون كليًة مرة واحدة في نهاية اإلصدار الردعملية في أن  والسند الصكبين  وال اختالف، (*)االكتتاب

إذا ما حل وقت بالنسبة للسندات  الرديتجلى بوضوح في أن هما االختالف بين جوهر أن إال، اإلصداربالتدرج خالل سنوات 

 يكون وفقًا للقيمة السوقية للصكفي الصكوك  الردليها الفوائد، في حين أن إمضافًا  ايكون بالقيمة اإلسمية له استحقاقها

 .)مضافًا إليها قيمة األرباح إن وجدت(

 تمييز الصكوك عن األسهم: المطلب الثاني

تقوم على فكرة المشاركة في مشروع أو نشاط استثماري معين وتمثل حصة في التي دوات استثمارية األالصكوك عن  تعتبر
األسهم كذلك من األدوات االستثمارية التي تخضع ألحكام عقد الشركة وتمثل حصة كما تعد ، هذا المشروع صافي أصول

وذلك على الرغم من أوجه واحدة،  لعملةالبعض بأنهما وجهان أدى إلى الخلط بينهما واعتقاد  مافي رأس مالها، وهذا 
 :أن تتمثل أوجه الشبه بينهما فياالختالف بينهما، و 

 كل منأو المشروع، وتشمل هذه األصول  الشركةمن الصك والسهم يمثل حصة شائعة في صافي أصول  كالً  .1

فإن الحائز له  ،ذا ما تم بيع الصك أو السهما  ، و (36)األعيان والمنافع وما تؤول إليه فيما بعد من نقود أو ديون

 . يعد حائزًا للحصة الشائعة نفسها التي يمثلها كل منهما

 ،منها ار أيصدإإضافة إلى أنه عند  ،(11)وليس من أدوات الدين من أدوات الملكية واألسهمالصكوك  تعتبر  .2

  .سميةإ، وتحمل كذلك قيمة (**)الواحد اإلصدارمتساوية القيمة في فإنها تصدر 

__________________ 

  التالي:مقال منشور في مجلة قصة اإلسالم للدكتور حسن شحاته، بعنوان: تساؤالت حول الصكوك اإلسالمية واإلجابة عليها، على الموقع اإللكتروني  *

 https://islamstory.com/- 

 من قانون الشركات االتحادي (229/4( والمادة )105انظر نص المادة ) **

https://islamstory.com/-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%83%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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"كصكوك  بعض أنواع الصكوك وجود إلى اإلشارةالبد من غير أنه قابلية كل من الصكوك واألسهم للتداول،   .3
 . (20)كونها تمثل دينًا في ذمة الغير إال إذا تم تحويلها إلى بضاعة شرعاً  ال يجوز تداولها " التيالمرابحة

وها معرضون للربح أو الخسارة، فائدة ثابتة أو ربح مضمون، فحامل عن الحديثفي الصكوك واألسهم ال يمكن   .4
قيمة الصك  فال يستحق الحامل لها إال قدرًا من العائد يتناسب مع ،ذا ما حقق المشروع أو النشاط ربحًا معيناً وا  

 أو السهم الذي يملكه.

 إيجازمكن يإال أنه توجد بينهما الكثير من الفروقات،  في بعض السمات، تشابه بين الصكوك واألسهموعلى الرغم من ال
 :في اآلتي أبرزها

بالنسبة للشركة أو المشروع الذي يشارك بحصة شائعة  اإلدارةأعمال  أن حامل الصك ال يمكنه القيام بأي عمل من .1
وال  ،مجالس اإلدارة، فال يملك حق التصويت الختيار في إدارة الصكوك بشكل مباشر االشتراك حرم من حقفيفيه، 

الجهة المصدرة للصكوك وكيفية إدارتها للمشروع عن يحق له حضور الجمعية العمومية، وكل ما يملكه هو مراقبة 
ه، في حين يشترك ، حمايًة لحق(36)همححماية حقوقهم ورعاية مصال طريق جماعة حملة الصكوك التي تمثلهم بهدف

 .تمتعه بكافة المزايا السابقةإلى  إضافةحامل السهم في إدارة الشركة، 

 إصداروقد يكون  غالبًا ما يحدد بمدة زمنية معينة تمثل مدة المشروع، فيكون له تاريخ ابتداء وتاريخ انتهاء،أن الصك  .2
وفي الحالة ، لجدول زمني معينبعض الصكوك وفقًا  رد قيمةالتي يترتب عليها  "المشاركة المتناقصة"الصكوك بطريق 

، في حين أن السهم يستمر مدة حياة اإلطفاءفإن الصك يكون قاباًل للرد أو  ،فيها المشروع غير محدد المدةالتي يكون 
وذلك ما لم يعبر هو عن  ،ن انتقلت ملكيتها إلى شخص آخريقبل الرد من جانب الشركة حتى وا   أو المشروع والة الشرك

 .رغبته بترك الشركة عن طريق قيامه ببيع أسهمه إلى الغير

فال يجوز لها أن تخرجه منها باسترداد هذه األسهم، فهذا السهم  ،أما بالنسبة لألسهم، فمتى تم سداد قيمتها بالكامل للشركة
من  قيمة السهم باستردادمطالبة الكذلك القيام ب للمساهميضاف إلى غيره من األسهم ويكون رأس مال الشركة، وال يجوز 

( من قانون الشركات االتحادي بقولها: "ال يجوز للمساهم أن يطلب استرداد 206/3)، وفي ذلك تنص المادة الشركة
  مساهمته في رأس مال الشركة".

"أسهم  بنية استهالكها من الشركة وتسمى وال يستثنى من هذه القاعدة سوى بعض األسهم التي تصدر من البداية
ترد قيمته إلى المساهم مع علمه بذلك من البداية، وفي نهاية الرد  . وهذا النوع من األسهم يتم استهالكه أو*(37)االستهالك"

قد تمنحه الشركة في المقابل أسهم تمتع تعطيه بعض الحقوق كنسب في األرباح وفق تصور الجهات العامة، ولكنها حقوق 
 . (37)تمنحها أسهم رأس المال التي تستهلك في األصلأقل بكثير من الحقوق التي 

_________________ 

 يقصد باستهالك األسهم: "رد قيمتها خالل حياة الشركة وقبل انقضائها" *
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هذه  أو ما يقارب قيمتهاسترداد  مالكهحيث يمكن ل في السوق تقلباً  أقلو  ،مالية قليلة المخاطرال اقور من األيعتبر الصك .3
أن درجة المخاطرة تكون أعلى بالنسبة  ، في حينلآلخرين اعلى سداد ديونه قدرة الجهة المصدرةعن  القيمة بغض النظر

وهو أمر صعب التوقع مما  ،ارتفاع وانخفاض سعر السهمعلى بالدرجة األولى وذلك العتماد حامل السهم  ،لمالك السهم
  .(38)يعرضه للخسارة

فإنها تصدره على اعتبار أنه أحد منتجاتها التجارية، في حين أنه ال يمكن  ،عندما تقوم الشركة بإصدار الصك.4
المصدرة لتلك  مالك الشركةيعتبر أحد وذلك ألن حامل السهم  ،اعتبار السهم من منتجات الشركة التجارية

 .(11)األسهم

دراجها بسوق األوراق الماليةشرط : الثاني الفصل  وجزاء اإلخالل بها إصدار الصكوك وا 

عدادها الورقةالقيام بتهيئة هذه  الصكوكبإصدار  يقصد بهدف طرحها في األسواق المالية ودعوة الجمهور لالكتتاب  وا 
من اإلماراتي  ويعد المشرع .وذلك بغرض التداول ،إصدارالسوق ألول مرة في كل  هادخول بإدراجهافيها، في حين يقصد 

دراجهاالمالية  األوراق إصدار التي تنظم مسألةقوانين واللوائح في وضع ال التشريعات السباقة سواء  ،في األسواق المالية وا 
الهيئات الرقابية إلى  إصدارهايحيل القانون في رارات التي وانين والقأو الق ،عن طريق القوانين الصادرة عن وزارة االقتصاد

الجهات أو  على يتعينالقوانين والمعايير التي  وضعلها صالحية  التياألوراق المالية والسلع  هيئةك - لألوراق المالية
 .(*)المصدرة في أحد أسواق األوراق المالية أوراقهاحتى تتمكن من إدراج  ،بها االلتزام الشركات المصدرة لألوراق المالية

  ___________ 

عالم الصكوك، فتصدرت ماليزيا قائمة الدول المصدرة للصكوك، حيث الجدير بالذكر أنه ومع مطلع القرن الواحد والعشرين بدأت بعض الدول فعليًا الدخول في  *
م بإصدار صكوك اقتربت في قيمتها من المليار دوالر أمريكي. انظر في ذلك، د. نور الدين أندجمون، تطوير الصكوك في ماليزيا، 2002قامت في العام 

 .6م ، ص 2008بحث مقدم لمركز الملك فهد للمؤتمرات بالرياض، 
م، 2006حتى العام نتيجة للخبرة الماليزية في القطاع المالي وتطويرها المستمر له، استطاعت االحتفاظ بالمراكز المتقدمة بالنسبة للدول المصدرة للصكوك و     

فقد استطاعت دولة  ولكن وبالرغم من ذلك استطاعت بعض الدول التي عرفت سوق الصكوك منذ حين ليس بالبعيد أن تتغلب على ماليزيا في هذا المجال،

م أن تنتزع هذه الصدارة وتصل إلى مقدمة الدول المصدرة للصكوك على المستوى العالمي، واستمرت على ذلك 2007اإلمارات العربية المتحدة في العام 

م. راجع 2009م إلى 2006الفترة من مليار دوالر في  29.1م، حيث قاربت إصداراتها الثالثين مليار دوالر أمريكي، بواقع 2008الحال حتى نهاية العام 

 في ذلك، الموقع اإللكتروني التالي:

1.391381-31-12-http://www.albayan.ae/economy/first/2010 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  عندما أطلق صاحب السمو 2013وقد استمر الوضع هكذا حتى مطلع العام 

مليار درهم( مما جعلها في المركز الثالث  46.2مبادرة "دبي عاصمة االقتصاد اإلسالمي"، وقد تزامنت هذه المبادرة مع إدراجات للصكوك بلغت قيمتها )

 الرسمي لمركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي على الرابط اإللكتروني التالي:عالميًا في هذا المجال. انظر في المزيد، الموقع 

/dubai_the_capital_of_islamic_economyslamic_economy5/dubai_the_capital_of_ihttp://www.iedcdubai.ae/page/view/ 

 

 

http://www.albayan.ae/economy/first/2010-12-31-1.391381
http://www.albayan.ae/economy/first/2010-12-31-1.391381
http://www.iedcdubai.ae/page/view/5/dubai_the_capital_of_islamic_economy/dubai_the_capital_of_islamic_economy
http://www.iedcdubai.ae/page/view/5/dubai_the_capital_of_islamic_economy/dubai_the_capital_of_islamic_economy
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بنوك كذلك و  االتحادية أو المحلية حكوماتللالصكوك  إصدار يرخص في اإلماراتي المشرعغير أنه ينبغي اإلشارة إلى أن 

على شركات  صدار الصكوكإحصر مسألة  وبالنسبة للشركات التجارية فقد، وفقًا لشروط وضوابط معينة االستثمار

: التي تنص على أنه االتحادي من قانون الشركات (31)لنص المادة  استناداً  وذلك ،من الشركات المساهمة دون غيرها

( من هذا القانون، ال يجوز لغير الشركة المساهمة إصدار أسهم أو سندات أو صكوك قابلة 4"مع مراعاة ما ورد بالمادة )

  .(*)للتداول"

 بها ذا كان يقصدإ، وما سالف الذكرنص المادة  المقصود بعبارة الشركات المساهمة الواردة فيعن  يتساءل البعض قدو 

 (10)رقم  الهيئة إدارةي مجلس أن قرار  خاصةً الخاصة أو كالهما، شركات المساهمة ساهمة العامة أو المشركات  المشرع

الخاص  2014لسنة  (16)قرار رقم الكذلك وتداول أسهم شركات المساهمة الخاصة و  بإدراجالخاص  2014لسنة 

في شأن النظام الخاص بإدراج األوراق المالية  2000( لسنة 12ومن قبلهم قرار مجلس الوزراء رقم ) الصكوك بإصدار

 التساؤل. هذا على اإلجابةن والسلع جميعها جاءت خالية م

المساهمة، فالنص يشمل شركات المساهمة العامة النص قد جاء عامًا دون تحديد نوع معين من أنواع شركات  وطالما أن

 .والخاصة على السواء، فالعام يبقى على عمومه ما لم يوجد ما يخصصه

بشأن ضوابط الشركات المساهمة الخاصة  2017( لسنة 539الوزاري رقم )وقد تأكد هذا المفهوم الذي بصدور القرار 
على أنه: السندات والصكوك  بإصدارالمتعلقة و منه  (48)نص في المادة  حيث ،االتحاديالمنفذة ألحكام قانون الشركات 
، يجوز للشركة أن االتحادي من قانون الشركات (234، 233، 232، 231، 230، 201) "مع مراعاة أحكام المواد أرقام

 السماحلى قد حسم تلك المسألة بنصه صراحة ع اإلماراتي تصدر سندات أو صكوك..."، وبذلك النص يكون المشرع
 .العامةأنها في ذلك شأن شركات المساهمة ش أو صكوكالمساهمة الخاصة بإصدار سندات  لشركات

صدار الورقة المالية، في حين تتمثل األولىالمكتتبين، فإن تلك العملية مرهونة بالقيام بخطوتين أساسيتين، تتمثل   بطرح وا 

 بعملية اإلدراج في سوق األوراق المالية، وما بين اإلصدار واإلدراج تدور العديد من الشروط واإلجراءات التي تسبق لثانيةا

دراج أوراق مالية اتباعها، وفي حال أخلت بأي شرط من شروط  كل عملية وينبغي على الجهة أو الشركة الراغبة بإصدار وا 

________________ 

شريعات العربية كالمشرع المصري الذي للشركات المساهمة، وشركات التوصية باألسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركة وذلك على خالف بعض الت *
 الشخص الواحد بإصدارها.
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فإن المشرع اإلماراتي رتب على ذلك األمر بعض الجزاءات التي بموجبها تملك الهيئة بعد تشاورها  أو اإلدراج  اإلصدار

 مع السوق أن تعلق اإلدراج مدة معينة، أو أن تقوم بإلغاء اإلدراج بشكل نهائي.

دراج إلصداراتباعها  شروط الواجبالبيان يخصص األول ل ،مبحثينإلى  الفصلهذا  على ذلك، سوف نقسم وبناءً   وا 

لبيان الجزاء المترتب على مخالفة أحد شروط اإلصدار في حين يتم تخصيص الثاني ، في سوق األوراق المالية الصكوك

   .أو اإلدراج

دراج إصدار شروط : األول المبحث  في أسواق األوراق المالية الصكوكوا 

الدراسة  من مرحلةل بها قتاألوراق النور، وتنالمرحلة التي تبصر من خاللها هذه  المالية األوراق إصدار عمليةتعتبر 

في حين  صورة وثائق ملموسة تمثل القيمة المادية للحق الناتج عنها.والفعلي لتخرج في حيز الوجود الواقعي  والتخطيط إلى

 يعتبر إدراجها في السوق أساس تداول هذه األوراق في السوق.

تتطلب عملية نها ، بل إبذلك للقيام ةالمصدر ورقة مالية ال يتم بمجرد تفكير وعزم الجهة  ةأيأو إدراج  إصدارن أ غير

دراجها ضمان صدورها  من ورائها إلىوالتي غالبًا ما يهدف  ،التي يحددها المشرعالشروط والقيود ب االلتزام وفقًا للسياسة وا 

 .لحماية االدخار العامهادفة ضمانات من وبما يحقق لهذه العملية للدولة، االقتصادية 

دراج  إصداربشروط  الكاملةولإلحاطة  يتحدث األول عن ، مطلبينالحالي إلى  المبحثتقسيم  يتعين عليناالصكوك وا 

 شروط إصدار الصكوك في حين يتطرق الثاني لشروط إدراجها في السوق.

 شروط إصدار الصكوك :األول المطلب

العديد من  مراعاتهابضوابط شرعية حرصت على  إصدارهاتعتبر الصكوك من األوراق المالية حديثة النشأة التي ارتبط 

وظهرت في العديد من الدول والبلدان األجنبية، وذلك  ،بل أنها تخطت حاجز الدول اإلسالمية ،الدول والمنظمات اإلسالمية

للضمان أكثر من  مصدراً وهذا ما يجعلها  ،مقابل أصول إال إصدارها يتم كونها إحدى أدوات االقتراض الشرعية التي ال

مراعية في ذلك الجانب الشرعي، ولم تترك  إصدارهاالصكوك التقليدية، لذلك حرصت التشريعات على وضع شروط تنظم 

 .(39)الشروط تلك أن تقوم بذلك دون استيفاء إصدارهالكل جهة راغبة في 
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قانون  ، فقد ورد تنظيمها في كل منالمشرع اإلماراتيالصكوك  إصدارومن التشريعات التي قامت بوضع شروط تنظم 

وعلى الرغم من  ،بشأن الصكوك اإلسالمية 2014( لسنة 16رقم ) هيئةالوقرار  2015( لسنة 2رقم ) الشركات االتحادي

قرار الهيئة إال أنه يالحظ قيامه باإلحالة في شروط  صدور كان الحقُا على االتحاديأن تاريخ صدور قانون الشركات 

لىقرارات الالصكوك إلى  إصدار  .(*)قانون المصرف المركزي الصادرة عنها وا 

في مجملها ال  فإن الشروط التي تتطلبها ،لصكوكا إصداربتنظيم شروط  عنيتوأيًا كانت القوانين أو التشريعات التي 

 .ذاتها اإلصداروثالثة موضوعية متعلقة بعملية  ،وأخرى متعلقة بجهة اإلصدار ،متعلقة بالملتزم اً تخرج عن كونها شروط

 بالمصدرالشروط المتعلقة   : أوالا 

بإصدار  الراغبةأو المصدر الطرف الذي يقابل المستثمرين في عقد اإلصدار، وعادة ما تقوم الشركة  اإلصدارتعتبر جهة      

 (SPV) الصكوك ويطلق عليه الشركة ذات الغرض الخاص إصدارغرض ب معنوي مستقل عنهابإنشاء شخص الصكوك 

وذلك بقولها أن المصدر هو:  2014( لسنة 16( من قرار هيئة األرواق المالية والسلع رقم )1وقد ورد تعريفه في المادة)

أصل مملوك له أو له حق "أي شخص اعتباري )شركة أو صندوق أو كيان قانوني آخر( يتم إصدار صكوك على 

 التصرف فيه".

الصكوك، وذلك لكونها تحقق  إصداربالنسبة لعملية  اً أساسي اً ركنويعتبر وجود هذه الشركة أو الكيان المعنوي المستقل 

( األمر الذي يتحقق معه تحسين اإلصدار)الجهة المستفيدة من  اإلصدارشرط انفصال الذمة المالية للمصدر عن جهة 

 .(40)الئتمانية للصكوك المصدرةالجدارة ا

 ويضع المشرع اإلماراتي شرطين يجب توافرها في المصدر، يمكن استنتاجهما من التعريف السابق، وهما: 

 وجوب أن يكون المصدر مستقاًل عن جهة اإلصدار، فالشركة ذات الغرض الخاص تكون بمثابة الممثل القانوني .1

___________ 

( من قانون الشركات االتحادي على أن يكون إصدار الصكوك وفقًا للشروط التي يقوم بتنظيمها المصرف 229/5اإلماراتي في المادة )حيث ينص المشرع *

 .( من ذات القانون لتنظم شروط اإلصدار30المركزي وما يصدر عن هيئة األوراق المالية والسلع من قرارات، ومن ثم تأتي المادة )
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ذات ذمة مالية وشخصية األمر الذي يتعين معه أن تكون  ،لمصلحة حملتهاالذي يدير هذه الصكوك  لحملة الصكوك

 .بإنشائهاي قامت تاعتبارية مستقلة عن الجهة ال

ستثماري أو أي شكل قانوني طالما كان متمتعًا بالشخصية المعنوية االق و صندالشكل الشركة أو  اتخاذأن بإمكانه  .2

  للصكوك مبني على أحد األصول المملوكة له أو له حرية التصرف فيها. إصدارهوطالما أن 

 تمويل(الالشروط المتعلقة بالملتزم )الشركة التي تحتاج    ثانياا:

لسنة  (16)رقم قرارات هيئة األوراق المالية والسلع ورد تنظيم الشروط المتعلقة بإصدار الصكوك في التشريع اإلماراتي في 

بنشر الهيئة قيام إلى ، إضافة في بعض مواده االتحاديقانون الشركات كما تناولها  ،الصكوك اإلسالميةبشأن  2014

 على النحو اآلتي: إيجازهاويمكن  ،على الموقع اإللكتروني الخاص بهابعض هذه الشروط 

، وبذلك ال يسمح ألي شكل آخر من شركة مساهمة عامة شكل الصكوك المصدرة الشركة تأخذأن  وجوب .أ 

بشأن  2017( لسنة 539أنه مع صدور القرار الوزاري رقم ) . غيرصكوك إسالمية بإصدارالشركات أن تقوم 

شأنها لشركات المساهمة الخاصة القيام بإصدار الصكوك  أجاز المشرع ،ضوابط الشركات المساهمة الخاصة

  .العامة في ذلك شأن شركات المساهمة

القيام بإعداد نشرة اكتتاب وفقًا لنموذج معد مسبقًا من قبل  التي تسعى إلصدار الصكوك المشرع الشركاتلزم أ .ب 

 القيامنه ينبغي على الجهة المستفيدة )الملتزم( ، فإالهيئة، وفي حال كانت الصكوك المصدرة قابلة للتحويل

جراءات وحاالتتفاصيل هذه الصكوك  بوضع وكافة المسائل المتعلقة بها في نشرة  أو تبديلها هاتحويل وا 

 .من قبل الهيئة المعدوفقًا للنموذج  االكتتاب

من قرار  (4/1)المادة  نصت . وتطبيقُا لذلكاإلصداروعملية  المصدرة تعارض بين نظام الشركةأي عدم وجود  .ج 

تتضمن الوثائق التأسيسية يجب أن تتوفر في الملتزمين الشروط التالية: أال " على أنه: الهيئة المتلق بالصكوك

دراج الصكوك وفقًا ألحكام هذا النظام".  للملتزم أية قيود تمنعه من التصرف كملتزم فيما يتعلق بإصدار وا 

 منعلى الترخيص القانوني  يكون حاصالً نه ينبغي أن ، فإخارج الدولةتم تأسيسه  لملتزم الذيلأما بالنسبة 
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مع  هذا اإلصدارإسالمية، عالوة على عدم تعارض صكوك  إصدار بهيستطيع بموج ،الدولة التي تأسس فيها 

  .(*)الداخلي هنظام

، بمعنى في ما هو متوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية اإلصدارأن يتم استخدام العائدات الناتجة من حصيلة   .د 

 ،ذلك من قبل اللجنة الشرعية إثباتعلى أن يتم  أن يكون المشروع من المشاريع المتوافقة مع أحكام الشريعة،

 .(**)وأن يكون تحت رقابتها

من قرار هيئة األوراق  (6)والمادة  (3/2)الحصول على موافقة هيئة األوراق المالية والسلع وفقًا لنص المادة  .ه 

 على أن يستثنى من ذلك الشرط الصكوك ،الصكوك إصدارقبل  2014لسنة  (16)المالية والسلع رقم 

 .(***)إصدارهاالحكومية فيما يخص مسألة 

 حسابمرفقًا به كشف  ميزانيتهابنشر  قيامها إلى باإلضافة، اإلصدارقبل  بأكملهرأسمالها استيفائها الشركة ب قيام .و 

المشرع من ذلك  يستثن   لمو  ،عن سنة مالية على األقل وما تعرضت له من خسائر أرباحيوضح ما حققته من 

 . (****)الدولة أو أحد البنوك العاملة فيها قبل من مضموناً  اإلصدارالحاالت التي يكون فيها  سوى الشرط

عقد أمانة مع ممثل حملة الصكوك، وهو شخص يدعى إبرام أن تقوم ب الجهة المصدرة للصكوكلزم المشرع أ .ز 
متعلقة  ومراجعة أي بيانات يحق له بموجب هذه االتفاقية الحصول على أية معلومات ،(*****)األمين أو الوصي
إضافة إلى امتالكه حق الرقابة على أدائها، وذلك حرصًا من المشرع اإلماراتي على ،  بالصكوك المصدرة

 .(******)حماية حقوق حملة الصكوك
 

____________ 
دراج الصكوك اإلسالمية المحلية المنشورة على موقع هيئة األوراق المالية  *   والسلع على الرابط اإللكتروني التالي:انظر شروط إصدار وا 

https://www.adjd.gov.ae/AR/Pages/Legal %20 Guidance/SCM-islamicbondissuance.aspx 
 .( من قرار الهيئة بشأن الصكوك11نص المادة )**

 بشأن الصكوك اإلسالمية. 2014لسنة  16( من قرار هيئة األوراق المالية والسلع رقم 2/2انظر نص المادة ) ***
دراج الصكوك اإلسالمية المحلية المنشورة على موقع هيئة األوراق المالية والسلع على الرابط اإللكتروني التالي: ****  انظر شروط إصدار وا 

 https://www.sca.gov.ae/arabic/services/pages/servicecard84.aspx     
يتم تعيينه  "ممثل مستقل 2014( لسنة 16( الواردة ضمن األحكام العامة لقرار هيئة األوراق المالية والسلع رقم )1ويعتبر األمين وفقًا لنص المادة ) *****

 بموجب اتفاقية أمانة لتمثيل مصالح حاملي الصكوك".

 .( من قرار الهيئة بشأن الصكوك6/4نص المادة ) ******
 

https://www.adjd.gov.ae/AR/Pages/Legal%20Guidance/SCM-islamicbondissuance.aspx
https://www.sca.gov.ae/arabic/services/pages/servicecard84.aspx
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 ،العاملة في الدولة للعمل كوكيل دفعصكوك القيام بتعيين أحد البنوك ال بإصدارلزم المشرع الشركات الراغبة أ .ح 

 له، ويجوز (*)يلتزم بدفع قيمة االسترداد نيابة عن المصدر أنه كماكذلك إلى أن يتم استرداد الصكوك،  ستمروي

 .(**)عن مالكي الصكوكأن يكون ممثاًل 

 اإلصدارالشروط المتعلقة بعملية   : ثالثاا 

، حيث تتطلبها التشريعات للحفاظ على الغاية والهدف المرجو من ذاتها اإلصداربعملية  شروط تتعلقهي عبارة عن 

 المشرعانوفي سبيل ذلك حرص  ،إصدارهامن أجله تم عدم خروجها عن المسار الذي ل اً الصكوك، وضمان إصدار

الية من قرار هيئة األوراق الم (5)نصت المادة فقد   ذاتها، اإلصداروضع الشروط التي تمس جوهر عملية على اإلماراتي 

على ضرورة أن  فقد أكدت ،للصكوك إصدارعلى أهم الشروط الواجب توافرها في أي عملية  الخاص بالصكوك والسلع

جازتها من قبلها الجهة المستفيدة شرعية لدىعرضها على لجنة  الصكوك إصداريسبق  اللجنة وفي حال عدم توافر هذه ، وا 

جازتهاال مناص من عرضها على لجنة شرعية  ،لديها قبول هذه اللجنة مرهون بموافقة منظم  ، مع مراعاة أنقبلها من وا 

 .(****)، وشريطة أن ال تتعارض مع النظام األساسي للجهة المصدرة وأحكام عقد تأسيسها(***)اإلصدار

سواء  -ووفقًا للفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر، فإنه يجب أال يقل الحد األدنى لقيمة أي إصدار للصكوك أيًا كان نوعها 

صكوك تصدرها األشخاص االعتبارية العامة أو تلك التي تصدر من البنوك الخاضعة إلشراف أكانت صكوك حكومية أو 

األوراق  عن عشرة ماليين درهم إماراتي، أو ما يعادلها بأي عملة أجنبية تلقى قبواًل لدى هيئة -البنك المركزي اإلماراتي

الهيئة خالف ذلك األمر، بمعنى أن المشرع يعطي الهيئة صالحية رفع الحد األدنى ، إال إذا قررت (16)أو البورصةالمالية 

 سمية لإلصدار، كما يمنحها سلطة التخفيف عن بعض الحاالت التي تستدعي التخفيف من شرط القيمة اإلسمية.إلللقيمة ا

____________ 

 .( من قرار الهيئة بشأن الصكوك6/5* نص المادة )

 الواجب توافرها في الصكوك اإلسالمية وفقًا لدائرة قضاء أبوظبي المنشورة على الرابط اإللكتروني التالي:انظر الشروط  **

https://www.adjd.gov.ae/AR/Pages/Legal %20 Guidance/SCM-islamicbondissuance.aspx. 

هو: "المصرف أو المؤسسة المالية المرخص لها من قبل  2014( لسنة 16الجدير بالذكر أن منظم اإلصدار وفقًا لقرار هيئة األوراق المالية والسلع رقم ) ***

 دار بالنيابة عن الملتزم".المصرف المركزي بالعمل في الدولة أو أي منظم إصدار يرخص له من الهيئة، الذي يتولى إدارة وتنظيم اإلص

 ي:**** انظر متطلبات اإلدراج للصكوك اإلسالمية المنشورة على الموقع الرسمي لسوق أبوظبي لألوراق المالية على الرابط اإللكتروني التال

 https://www.adx.ae/DocumentCenter/adxdocs/ListingofIslamicSukuk[AR].pdf 

https://www.adjd.gov.ae/AR/Pages/Legal%20Guidance/SCM-islamicbondissuance.aspx
https://www.adx.ae/DocumentCenter/adxdocs/ListingofIslamicSukuk%5bAR%5d.pdf
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 في سوق األوراق المالية الصكوك إدراجشروط  :المطلب الثاني

عام في أحد أسواق األوراق المالية في ال االكتتابالصكوك التي تطرح عن طريق  إدراجنص المشرع اإلماراتي على ضرورة 

نص  فقد، الجهات المرخص له بإصدار صكوك أو الحكومةوما تقوم  ،شركات المساهمة ما تصدرهبين  دون تفريق ،الدولة

إصدار صكوك التجزئة في الدولة إال بطريق ة المتعلق بالصكوك على أنه: "ال يجوز ئالثالثة من قرار الهيفي المادة 

( 2/2وبالنسبة للصكوك الحكومية فقد تناولتها المادة ) االكتتاب العام، ويجب إدراجها في السوق وفقًا ألحكام هذا النظام"،

ستثنى الصكوك الحكومية من تطبيق أحكام هذا النظام. وحال الرغبة في إدراجها بالسوق، ُتطبق "ت من القرار ذاته بقولها:

 بشأنها األحكام المتعلقة باإلدراج والتداول، وبما يتناسب مع طبيعتها الحكومية".

ن كان قد استثنى الصكوك الحكومية من بعض األحكام الواردة  ،لسابقة يتضح أن المشرع اإلماراتيمن خالل النصوص ا وا 

يلزمها  حيث ،لإلدراج بالنسبة من ذلك لم يستثنهاإال أنه  المتعلقة بشروط وآلية اإلصدار، في قرار الهيئة سالف الذكر

 . طبيعتها الحكوميةمع  يتالءمولكن بما  ،ألحكام والشروط الواردة في هذا القرارباتباع ا

بشأن ضوابط الشركات المساهمة  2017( لسنة 539وتجدر اإلشارة إلى أن المشرع اإلماراتي ووفقًا للقرار الوزاري رقم )

الخاصة يجيز لشركات المساهمة الخاصة القيام بإصدار سندات وصكوك ويضع لها قواعد وشروط خاصة تنظيم إدراجها 

 في السوق.

التي تصدرها شركات المساهمة العامة، ومن ثم التطرق تناول شروط إدراج الصكوك  سيتم ،على ما تقدم وبناءً  ،لذلك

 للشروط الواجب اتباعها من قبل شركات المساهمة الخاصة. 

 الصادرة عن شركات المساهمة العامةشروط إدراج الصكوك : الفرع األول

 ،في كل من قانون الشركات االتحادي التي تصدرها شركات المساهمة العامة شروط إدراج الصكوك اإلماراتينظم المشرع 

، إضافة إلى في أسواق األوراق المالية بإدراج األوراق الماليةقرارها المتعلق و  ،وقرار الهيئة المتعلقة بالصكوك اإلسالمية

 وط في: هذه الشر أهم القوانين األخرى ذات الصلة والتي ال تتعارض مع أحكامه. وتتمثل 

 :مركز اإليداعأن يتم إدراج الصكوك لدى .1

 ويسبق عملية  ،أن تقوم بإدراجها في أحد األسواق المالية في الدولة اإلسالميةلصكوك ليتعين على الشركات المصدرة 
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المركزي المعتمدة من قبل هيئة األوراق المالية والسلع الدولة،  اإليداعهذه األوراق لدى أحد مراكز  بإيداعالقيام  - اإلدراج

بشأن تنظيم نشاط اإليداع  2018/ر.م( لسنة 19قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )لويقصد باإليداع المركزي وفقًا 

الذي يقوم بدوره بتسجيل المركزي، و  اإليداعمراكز  أحدالجهات المصدرة للصكوك بإيداع أوراقها المالية لدى  يامالمركزي ق

كما أن هذا المركز يعمل نقل قيمة هذه األوراق بين  ،وحفظ الملكيات لهذه الصكوك بما تحويه من قيود ترد عليها

 والسجالت لمالك األوراق المالية.إلى قيامه بتحديث البيانات  إضافةوذلك عن طريق التحويل بين حساباتهم،  ،المستثمرين

 من أي شرط يقف حائاًل دون إدراج هذه الصكوك أو تداولها: اإلصدارألساسي للمصدر أو شروط أن يخلو النظام ا .2

يحتوي نظامها  أالفإنه يجب  ،من إدراجها في سوق األوراق المالية اإلسالميةصكوك لتتمكن الجهات المصدرة ل حتى

قرار من  (4/1)وقدر ورد ذكر هذا الشرط صراحة في نص المادة ، يقف حائاًل دون هذا اإلدراج األساسي على شرط

أال تتضمن الوثائق " الهيئة الخاص بالصكوك التي نصت على الشروط التي ينبغي توافرها في المصدر ومن ضمنها

دراج الصكوك وفقًا ألحكام هذا ال  نظام".التأسيسية للملتزم أية قيود تمنعه من التصرف كملتزم فيما يتعلق بإصدار وا 

 :ة العامة للرقابة المالية على اإلدراجئلهيموافقة هيئة األوراق المالية والسلع أو ا .3

التعامالت التي تتم على األوراق دور هيئة الرقابة المالية والسلع في متابعة  إبرازيحرص المشرع اإلماراتي على 

إلدراج أوراقها  من الهيئة المسبقة بأخذ الموافقة لألوراق المالية الجهات المصدرة يلزملذلك  ،في الدولة المالية المدرجة

قرار الهيئة بشأن  ( من3/2)حيث تنص  ،اإلصدار تاريخ معينة منزمنية خالل مدة  في أحد أسواق الدولة المالية

وق وفقًا "يجب على الملتزم الحصول على موافقة الهيئة قبل إصدار أو إدراج أي صكوك في الس: الصكوك على أنه

 .(*)"ألحكام هذا النظام

 قد تأسست داخل الدولة في غير المناطق المالية الحرة: للصكوك المصدرةأو الشركة أن تكون الجهة  .4

يشترط المشرع اإلماراتي في الشركات أو الجهات المصدرة للصكوك أن تكون قد تأسست في الدولة وفي غير المناطق 

نصت المادة  عمااًل لذلكوا  المالية المحلية،  األوراق سواقأ أحد إدراجًا أساسيًا فيحتى تتمكن من إدراج صكوكها  الحرة

 فيما يتعلق باإلدراج األساسي لصكوك التجزئة، يجب أن يكون الملتزم قد على أنه: "بشأن الصكوك  الهيئة( من قرار 4/2)

___________ 
م في شأن النظام الخاص بعمل السوق تحظر على السوق قبول إدراج أي 2001( لسنة 3( من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )25أضف إلى ذلك أن المادة ) *

 ورقة مالية قبل حصول مصدرها على موافقة هيئة األوراق المالية والسلع
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 ارج ــأسس خـذي تـال الملتزمق على ــرط ال ينطبــذا الشـــن هى ذلك فإـلوع"، ةـرة الماليـــق الحــة في غير المناطـــتأسس في الدول

 تعلق باإلدراج األساسيالمنع يغير أن هذه حدى المناطق المالية الحرة. الذي تم تأسيسه في إ الملتزمالدولة، وكذلك 

ما يمنع من إدراج لفال وجود  ،أما بالنسبة لإلدراج الثانوي أو المشترك .للصكوك، أي إدراج الصكوك ألول مرة في السوق

( من قرار رئيس مجلس 2( من القرار سالف الذكر، ونص المادة )8وفقًا لنص المادة ) في السوق مشتركاً  إدراجاً الصكوك 

  األوراق المالية اإلسالمية. إصداربشأن طرح أو  2018/ر.م( لسنة 20إدارة الهيئة رقم )

 إجازة اإلدراج من قبل هيئة الرقابة الشرعية: .5

في  ونصت ،(5)المادة  تناولتهاواإلدراج  اإلصدارأورد المشرع اإلماراتي في قرار الهيئة المتعلق بالصكوك بعض شروط 

 اإلجازةيتطلب  اإلماراتي حيث يفهم من ذلك أن المشرع ،الصكوك من قبل لجنة شرعية إجازةعلى ضرورة فقرتها األولى 

 لكي يتم إدراج الصكوك في أحد أسواق األوراق المالية.  من قبل لجنة الرقابة الشرعية

في مرحلة  اإلجازةأهمية الحصول على هذه حول  تاإلدراج من قبل هيئة الرقابة الشرعية بعض التساؤال إجازةوتثير مسألة 

على  ه ينصأن كما في مرحلة اإلصدار، هذه اإلجازة شترطاإلماراتي ي المشرعأن  يرجع إلى اإلدراج، والسبب في ذلك

 .في حال خالفت الجهة المصدرة أحد شروط اإلدراج أو االلتزامات المفروضة عليها خالل فترة اإلدراج بعض الجزاءات

 رحلة اإلدراج أنما يدل على حرصهخالل مفي الصكوك على توافر هذا الشرط  اإلماراتي المشرع حرصحقيقة األمر أن 

 .االستردادحتى لحظة  إصدارهاتوافقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية منذ  يةاستمرار  علىوتأكيده 

 عن القيمة المحددة من قبل الهيئة: إدراجهاأال تقل القيمة االسمية للصكوك المراد  .6

تضمنت  ، فقدالمراد إدراجهاتقوم بعض الهيئات الرقابية المسؤولة عن إدراج األوراق المالية بوضع حد أدنى لقيمة الصكوك 

سمية اإلجمالية إلشرطًا يقضي بضرورة أال تقل القيمة ا هيئة األوراق المالية والسلع بشأن الصكوك( من قرار 5/2)

عشرة ماليين درهم أو ما يعادلها بأي من العمالت األجنبية التي تقبلها الهيئة أو  عن في السوق إدراجها المطلوبلصكوك ا

 المالية.سوق األوراق 
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 الصكوك التي تصدرها شركات المساهمة الخاصة  إدراجشروط : الفرع الثاني

سبق الحديث عن سماح المشرع اإلماراتي لشركات المساهمة الخاصة القيام بإصدار صكوك إسالمية شأنها في ذلك شأن 

بشأن ضوابط الشركات  2017( لسنة 539( من القرار الوزاري رقم )48وذلك وفقًا لنص المادة ) ،العامة شركات المساهمة

هيئة األوراق المالية والسلع  األوراق المالية التي تصدرها إلى إدراجالمساهمة الخاصة، ومن ثم أوكل مهمة تنظيم شروط 

د إصدارفي الدولة كونها الجهة الرقابية التي تشرف على تنظيم  راج وتداول األوراق المالية بمختلف أنواعها، وتتمثل هذه وا 

 :(*)الشروط في

 ضرورة موافقة مجلس إدارة الشركة المساهمة الخاصة على أن يتم إدراج أوراقها المالية في سوق األوراق المالية. .1

 ضرورة دفع رأس مال الشركة بالكامل حتى تتمكن من إدراج أوراقها في السوق. .2

الراغبة باإلدراج قد قامت بإصدار ميزانيتها المدققة عن آخر سنتين ماليتين، على أن تراعي في ذلك  أن تكون الشركة .3

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

ال يقل عدد المساهمين في الشركة المصدرة عند اإلدراج عن ثالثين مساهمًا، وأال تقل حقوقهم فيها عند التقدم أوجوب  .4

 عما تم استيفاؤه من رأسمالها.بطلب اإلدراج 

تعهد الشركة المصدرة بتقديم ملخص سنوي يوضح حقيقة الوضع المالي للشركة من خالل عرض تقاريرها المالية  .5

السنوية التي تم تدقيقها في آخر سنتين ماليتين، إضافة قيمها بنشر ملخص عن نتائج أنشطتها خالل ذات الفترة، 

يام من تاريخ اإلدراج، وذلك في صحيفتين من الصحف اليومية التي تصدر في على أن يكون النشر قبل عشرة أ

 الدولة، على أن تكون إحداهما باللغة العربية واألخرى باللغة اإلنجليزية. 

 القيام بسداد رسوم اإلدراج المقررة من قبل الهيئة. .6

 التزام الشركة بأي شروط أو متطلبات أخرى تنص عليها الهيئة. .7

____________ 

 انظر شروط إدراج األوراق المالية لشركات المساهمة الخاصة المحلية المؤسسة في الدولة على موقع هيئة األوراق المالية والسلع: *

  https://www.sca.gov.ae/Arabic/Services/Pages/ServiceCard82.aspx 
 

 

 

https://www.sca.gov.ae/Arabic/Services/Pages/ServiceCard82.aspx
https://www.sca.gov.ae/Arabic/Services/Pages/ServiceCard82.aspx
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لغاء إدراج الصكوكية: الثانالمبحث    كجزاء اإلخالل بشروط اإلصدار أو اإلدراج تعليق وا 

 كما أن، جمهور المستثمرينلدى  هذه األوراقيمثل إعالنًا بقبول  حيث ،السندات والصكوك العديد من المزايا إدراجيحقق 

 واالقتصادكل من الجهة المستفيدة والمستثمر األمر الذي ينعكس إيجابًا على  ،االستثماريةقوتها يعكس مدى  ياد تداولهاداز 

 .(41)الوطني

 ،المالية قاسو في األ هابإدراج لها الجهات المصدرة وضع النصوص التي تلزمعلى جاهدة التشريعات  عملت ونتيجة لذلك

و من أجل الوصول  السوق أنظاروتمام عمليتي البيع والشراء تحت  بين المستثمرين عملية التداول تسهيل رغبة منها في

 إلى سوق منظم يحوز على ثقة المستمرين والمتعاملين وفي الوقت ذاته توفير الحماية لهم والمحافظة على سمعة السوق.

 ةجهبوصفها  - والسلعلهيئة األوراق المالية  على منح الصالحياتحرص المشرع اإلماراتي توفير هذه الحماية  سبيلوفي 

إصدار أو اتخاذ ما يلزم في حال وجود أية تجاوزات ناتجة عن عملية  تمكنها من الالزمة التي اإلجراءاتالتخاذ  -رقابية

كتعليق ووقف هذه األوراق من التداول في السوق إلى أن  ،وقائيةً  عةبالمت اإلجراءات سواء أكانت ،(*)ةدراج األوراق الماليإ

 كالقيام بإلغائها وشطبها من السوق بشكل قاطع. ،الملتزم بتصحيح أوضاعه خالل مدة السماح إن وجدت، أو عقابيةيقوم 

لغاءولبيان حاالت تعليق ، على ما تقدم بناءً  يتناول األول حاالت  تم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين،سي، الصكوك إدراج وا 

 ها.لغاء إدراجحاالت وأسباب إبيان حين يخصص الثاني ل في ،للصكوك وأسباب التعليق اإلجباري واالختياري

 لصكوكلحاالت وأسباب التعليق اإلجباري واالختياري  :المطلب األول

وعلى وجه  ،مصدري األوراق المالية االلتزام بتعليمات أسواق األوراق المالية أو الهيئات الرقابية التابعة لها علىيتعين 

دون تأخير في األوقات المحددة و يد الهيئة أو السوق و كقيامهم بتز  ،بعد عملية اإلدراج الخصوص االلتزامات المستمرة

من أي مستجدات  ظهورفي حال  أنفسهمالهيئة أو السوق ومن تلقاء  بإخطاروالقيام  ،البيانات والمعلومات التي تطلبهاب

 .على المركز المالي للمصدر شأنها التأثير

____________ 
األوراق المالية والسلع جنبًا تجدر اإلشارة إلى أن المشرع اإلماراتي أوكل مهمة الرقابة على عملية إدراج األوراق المالية في األسواق المالية في الدولة إلى هيئة  *

وسوق اإلمارات لألوراق المالية والسلع التي  في شأن هيئة 2000( لسنة 4( من القانون االتحادي رقم )4إلى جنب مع األسواق، وذلك استنادًا إلى نص المادة )

لغاء أو تعليق إدراج أية أوراق مالية أو سلع من  -نصت على أنه: "للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ممارسة الصالحيات اآلتية: ج النظام الخاص بقبول إدراج وا 

 التداول في السوق".
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التعرض للمخالفات  والسوق يجنبهمالهيئة  يمثلهم بتعليماتأو من  ن االلتزام الطوعي من قبل المصدرينأ ومما ال شك فيه

لذلك حرص المشرع اإلماراتي على توضيح االلتزامات و ، في السوق إدراج أوراقهم المدرجةوبالتالي تعليق  ،القانونية

قد تتقدم الشركة  أنهغير  .(*)اإلسالمية بالصكوك المتعلق قرار الهيئة( من 18، 17في المواد )المستمرة المتعلقة باإلدراج 

وذلك بسبب ظهور ظروف أو مستجدات  ،قتاً ؤ ة في السوق بطلب تعليق تداولها مأو المصدر الذي قام بإدراج أوراقه المالي

 طارئة مع ضرورة الحصول على موافقة الهيئة أو السوق قبل تعليق التداول.

الوفاء  المدرجةالتي تقوم به الهيئة في حال تخلفت الشركة صكوك الدراج إتعليق لذلك سيتم الحديث أواًل عن حاالت 

  .المدرجة الشركة طلبعلى  الذي يتم بناءً ومن ثم الحديث عن التعليق ، بالتزاماتها

 

 من قبل الهيئة أو السوق إدراج الصكوكتعليق حاالت : الفرع األول

يقاف صكوكالالحق في تعليق إدراج  السوق معبعد التشاور منح المشرع اإلماراتي هيئة األوراق المالية والسلع  ، تداولها وا 

راج األوراق بإد الخاص مجلس الوزراء( من قرار 20/1المادة )في فنص  وقام بتوضيح األسباب التي بموجبها يتم التعليق،

إذا  التداول في السوقللهيئة بعد التحقق والتشاور مع األسواق تعليق إدراج أية ورقة مالية من على أنه: "السلع و المالية 

ة العامة أو ذا رأت أن تداول الورقة ال يخدم المصلحدد حسن سير العمل، أو إهية أو حدث ما يحدثت ظروف استثنائ

في المادة  المتعلق بالصكوك ، كما نص على األمر ذاته في قرار الهيئةمساهمين "بحقوق ال يشكل غبنًا أو إخالالً 

(19/1). 

________________ 

 وتتمثل أهم هذه االلتزامات في : *

 تقيد مصدري ومدرجي األوراق المالية )الصكوك أو السندات( بجميع التعليمات الصادرة عن الهيئة أو إدارة السوق. .أ 

جوهرية قد االلتزام بتقديم كل ما تطلبه الهيئة أو السوق من إحصائيات وبيانات وغيرها وقيامها ومن تلقاء نفسها بتقديم أي مستجدات ب. 

 تكون سببًا في التأثير على أسعار األوراق المالية المدرجة في حال توفرها.

 .ذلك نشر المعلومات المتعلقة بأوضاع الشركة ونشاطاتها كلما طلب منها ج.
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في أي وقت  الصكوكوعماًل بالنصوص السابقة، فإن المشرع اإلماراتي قد منح الهيئة الحق المطلق بتعليق إدراج أو تداول 

إذا ما رأت أن االستمرار في إدراج وتداول هذه األوراق ال يحقق األهداف سالفة الذكر، أو يتعارض معها، أو من شأنه 

مر أو السوق، ويعتبر هذا التعليق تعليقًا عقابيًا ناجم عن مخالفة تعليمات اإلدراج والتداول الصادرة ثإلحاق الضرر بالمست

 عن الهيئة والسوق.

  :اإلسالمية الصكوكإدراج بتعليق  فيها القيامللهيئة  فيها التي يجوز حاالتال أمثلة لبعضرد و نو 

بشأن  2014( لسنة 16من قرار الهيئة رقم ) (20المادة )الواردة  ،فقدان الشركة ألي من شروط إدراج الصكوك .1

 الصكوك.

أو قيامها ببيع غالبية موجودات الشركة، على قرار جمعيتها العمومية غير العادية،  انخفاض رأس مال الشركة بناءً  .2

ألن رأس وقد أصاب المشرع اإلماراتي بنصه على وقف تداول صكوك الشركة التي تقوم بتخفيض رأس مالها، وذلك 

بحقوق المساهمين، ناهيك مال الشركة هنا يمثل الضمان العام لدائني هذه الشركة والقيام بتخفيضه سيؤثر بال شك 

 *(42)عن أنه سيؤثر وبشكل مباشر تأثيرًا سلبيًا على سعر هذه األوراق
 

ذلك األمر  وقد اعتبر المشرعالمدرجة إلى أقل من نصف رأسمالها. في الشركة حملة الصكوك انخفاض صافي حقوق  .3

 .قرينة على تدهور المركز المالي للشركة

 على طلب الشركة المدرجة بناءا  الصكوكإدراج حاالت تعليق : الفرع الثاني

على  أن يكون طلب تعليق إدراج الصكوك بناءً  د بهيقصيطلق على هذا النوع من التعليق بالتعليق االختياري لإلدراج، و 

نما فقطهيئة العلى  الصكوكمسألة تعليق إدراج  صرتلم يق المشرع اإلماراتيف ،لهاطلب الشركة المدرجة   بذلكسمح  وا 

 مع ضرورة موافقة الهيئة على ذلك.  ،معينة شروط وضوابطل اً وفق شريطة أن يكون ذلك ،لها المدرجةللشركات 

________________ 

األمر ال  اعتبار أن ذلك تجدر اإلشارة إلى أن المشرع األردني استثنى الشركات التجارية التي تقوم بتخفيض رأسمالها عن طريق قيامها بشراء أوراقها المالية على *

ة مقارنة، رسالة ماجستير، يؤثر في حقوق حملة األوراق المالية. انظر: أ. حسان محمد الطحاينة، إدراج األوراق المالية في السوق المالي )البورصة(: دراسة قانوني

 .  2016جامعة اليرموك، كلية القانون، 
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على أنه: "للملتزم طلب وقف تداول الصكوك الخاصة  الصكوك( من قرار الهيئة بشأن 20/2المادة )نصت  ؛لذلكوتأكيدًا 

وللهيئة قبول أو رفض  ...به مؤقتًا فـي حال حـدوث أي أمـر جوهـري يتعين اإلفصاح عنه بصورة فورية بموجب هذا النظام

 طلب وقف التداول مؤقتًا وفقًا لتقديرها ألسباب التعليق".

أن تتقدم إلى اإلسالمية  صكوكللاإلماراتي أعطى الحق للشركات المصدرة  أن المشرع النص السابقيتضح من خالل 

 ستدعي هذا اإليقاف،أسباب جدية تتقدم أن و  ،بأمر جوهري متعلقاً هذا الطلب  شريطة أن يكون ،تداولهاالهيئة بطلب وقف 

 .في قبول الطلب أو رفضه الحرية مطلق مع منح الهيئة

غير أنه وتداول أوراقها المالية،  إدراجللمشرع اإلماراتي قيامه بالسماح للشركات المدرجة أن تتقدم بطلب تعليق  ويحسب

موافقة ما يثبت تعليق اإلدراج  إرفاق طلبومن وجهة نظر الباحث فإنه كان ينبغي على المشرع أن ينص على ضرورة 

شك إلى  يؤدي وبالسدراج وتداول األوراق المالية الخاصة بأي شركة إخاصة وأن تعليق  ،الجمعية العامة على هذا الطلب

 .االقتصاديالتأثير على مركزها 

سواء كان التعليق لغاء تعليق األوراق المالية المصدرة من قبلها  ة المدرجة التقدم بطلب إالشرك يحقفإنه  ،حال أيةوعلى 

بذلك الطلب قبل أن تنقضي مدة الستة في أسباب التعليق، وأن تتقدم أن تقوم بتال شريطة ،على طلبها أو بقرار الهيئة بناءً 

على أنه: "للهيئة  التي نصت الصكوك الهيئة بشأن( من 19/3المادة )لنص  وذلك وفقاً أشهر، وأن توافق عليه الهيئة، 

 اتخاذ قرار بإلغاء تعليق إدراج وتداول أي صك بناء على طلب الملتزم في حال زوال األسباب التي أدت لتعليق اإلدراج".

 إدراج الصكوك لغاءحاالت إ: المطلب الثاني

 حددتها *(43)حاالت معينة فيلغاء إدراج بعض األوراق المالية ئة األوراق المالية والسلع سلطة إهياإلماراتي  المشرع منح

( من قرار الهيئة بشأن الصكوك 21والمادة )من قرار مجلس الوزراء الخاص بإدراج األوراق المالية والسلع ( 22المادة )

 ق األوراق الماليةاسو أمن  الصكوكإدراج  بإلغاءأن تقوم ومن تلقاء نفسها  لهيئة األوراق المالية والسلعيجوز اإلسالمية، ف

 التي سيتم شرحها تفصياًل. إذا ما توافرت حالة من الحاالت السابقة في الدولة

____________ 
 منظمة".يقصد بحاالت اإللغاء أو الشطب: "شروط أو حاالت معينة إذا توافرت أو تحققت في شركة معينة، فإنه يجب استبعاد هذه الشركة من السوق ال *
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  إمكانيةاإلشارة إلى  الحاالت التي تجيز للهيئة القيام بتعليق إدراج الصكوك دون وقد اقتصرت النصوص السابقة على ذكر

( من 23نص المادة ) وبالرجوع غير أنه .ألي سببمن السوق في  الصكوكإدراج هذه بطلب إلغاء  الشركة المدرجة قيام

بطلب إللغاء إدراج الصكوك الخاصة به، قرار الهيئة الخاص بالصكوك نجده ينص على أنه: "يجوز للملتزم التقدم للهيئة 

 .(*)وفقًا لما هو موضح بنشرة االكتتاب"

 لم يقصر حق اإللغاء على هيئة األوراق المالية والسلع، بل أنه أعطىاإلماراتي  المشرعأن  ص السابقنيتضح من ال

الحصول  إلى ضرورة إضافة،  متى توافرت شروط معينة ذاته الحق التي قامت بإدراجها في السوقالشركات  الجهات أو

 .الهيئة على موافقة

 التي تتم بناءً  اإللغاء تناول حاالت، ومن ثم تتم من قبل الهيئة التي اإللغاءحاالت ل سيتم التعرض ،تقدمما  على وبناءً 

 لغاء اإلدراج.اآلثار المترتبة على تعليق أو إ بيان اً ، وأخير على طلب الشركة المدرجة

 )اإللغاء اإلجباري( على قرار الهيئة الصكوك بناءا إدراج  لغاءإ: لفرع األولا

، الحاالت التي يجوز فيها للهيئة القيام بالغاء إدراج الصكوك من السوق الصكوك بشأن ( من قرار الهيئة21المادة )حددت 

 : تتمثل هذه الحاالت فيو 

 (**)حالة صدور قرار بحل الشركة وتصفيتها1.

 األوراقفإنه يتعين على هيئة  ،على حكم المحكمة أو بناءً  اختيارياً سواء كان  ،الشركة وتصفيتهاإذا ما صدر قرار بحل 

 .(***)إدراج صكوك هذه الشركة بإلغاءالمالية والسلع أن تقوم 

____________ 
)شركة مساهمة خاصة( بالتقدم بطلب لشطب قيدها من م على قيام شركة إسمنت االتحاد 2018ومثال ذلك: موافقة هيئة األوراق المالية والسلع في يوليو  *

للهيئة على  سجالت الهيئة، وذلك بعد قيامها بتغيير شكها القانوني من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة. انظر الخبر على الموقع اإللكتروني
 الرابط اإللكتروني التالي:

 https://www.sca.gov.ae/Arabic/News/Pages/Articles/2018/2018-7-2.aspx 

 .( من قانون الشركات االتحادي302انظر في تفاصيل حل الشركة المادة )** 

 ورقة أية إدراج إلغاء ( التي تنص على أنه:" للهيئة22/1والسلع في المادة )وهو ما تضمنه كذلك قرار الهيئة في شأن النظام الخاص بإدراج األوراق المالية  ***
 .إذا اتخذ قرار بحل الشركة وتصفيتها" -1: اآلتية الحاالت من أي في السوق في التداول من مالية
 

 

https://www.sca.gov.ae/Arabic/News/Pages/Articles/2018/2018-7-2.aspx
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 إلنهاءال بالقدر الالزم وال تحتفظ بها إ ،ة للشركة وزوالهاوذلك ألن التصفية تؤدي إلى انقضاء الشخصية القانوني 

األوراق التي أدرجتها هذه الشركات حماية  إدراج، لذلك حرص المشرع على ضرورة قيام الهيئة بإلغاء (*)التصفية

 للمستثمرين والمتعاملين فيها.

حيث  ،( من قانون الشركات االتحادي233فقد نظمتها المادة ) ،حملة صكوك الشركة الصادر قرار بحلها لوضعبالنسبة و 

كما أنه يجوز للشركة أن تعرض  وال تملك الشركة رفض ذلك األمر، ،يستطيعون المطالبة بأداء قيمتها قبل موعد استحقاقها

 .(**)فإن الفوائد عن المدة المتبقية تسقط ،ما قبلوا بذلك أو استجابت الشركة لطلبهم فإذا ،األمرعليهم ذلك 

تقدم على حكم المحكمة، وبين التصفية االختيارية التي  ية اإلجبارية التي تتم بناءً ولم يفرق المشرع اإلماراتي هنا بين التصف

 دراج أوراق الشركة. إ بإلغاءعلى طلب الجمعية العامة غير العادية، فكالهما يؤدي إلى قيام الهيئة  بناءً 

 أشهر فأكثر: 6استمرار تعليق إدراج السند أو الصك لمدة .2

بناء الذي يتم  أو االختياريسواء التعليق اإلجباري التي تقوم به الهيئة  ،لصكوكا إدراجحاالت تعليق  إلى اإلشارة تسبق
التقدم بطلب  الجهة المصدرة لهانه يتعين على فإ األوراقذا ما تم تعليق هذه شركة المدرجة وبموافقة الهيئة، فإعلى طلب ال

 تقمولم  هذه المدةذا انقضت أما إ .بعد معالجتها ألسباب التعليق أشهر من تاريخ التعليق، وذلك 6رفع التعليق خالل 
، وذلك ألن (***)فإنه يتعين على الهيئة القيام بإلغاء إدراجها ،رفع التعليقبطلب  خاللها بتوفيق أوضاعها والتقدم الشركة
 .(42)لمثل هذه المدة يعتبر مؤشر قوي على عدم مقدرة الشركة على تسوية أوضاعها القانونية أو المالية اإليقاف
 حالة استرداد الصكوك ذات الصلة بالكامل:.3

 لقيم الصكوك التي تم نتيجة الستثمار الشركةاإلسالمية من أرباح إنما هو اإلشارة إلى أن ما تدره الصكوك  يجببداية 

حيث يحصل حاملها على  ،المتفق عليها مدة االستثمارفإن موعد استردادها يكون بانتهاء المشروع أو  االكتتاب فيها؛ لذلك

منها الخسائر التي لحقت بها جراء  أو مخصوماً  ،ح الناتج عن استثمارهاقيمتها وقت االسترداد مضافًا إليها حصته من الرب

لصكوك أن يتم استردادها في أي وقت أو قبل انتهاء با. ولكن أحيانا تجيز نشرة االكتتاب الخاصة (16)االستثمارهذا 

 مدتها.

________ 
 .( من قانون الشركات االتحادي21/3انظر المادة ) *

 .( من قانون الشركات االتحادي233انظر المادة ) **

 ( من قرارها بشأن الصكوك اإلسالمية.21/2الدين، وكذلك نص المادة )( من قرار الهيئة بشأن سندات 23/2انظر نص المادة ) ***
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ال قيمتها إ باستردادالمطالبة  منها د انتهاء مدتها، وليس لحاملي أيال بعكوك إال يقوم المصدر بدفع قيمة الص أنفاألصل 

 .(3)بعد انتهاء المدة المتفق عليها

 ،ن ذلك يؤدي إلى انقضائهاإف ،في أسواق األوراق الماليةأدرجت  التيصكوك الوقام المصدر باسترداد  حصلفإذا ما 

 .لغاء إدراجها من السوق بشكل مطلقن معه إاألمر الذي يتعي

 نصت عليهاحاالت ال بعض إلى الحاالت السابقة يضيف شأن إدراج األوراق الماليةب قرار مجلس الوزراءالجدير بالذكر أن 

  الحاالت في:تمثلت هذه و ه، ( من22المادة )

 شركةالرئيسي للنشاط الفي جذري جوهري و حالة حدوث تغيير  1.

وعلى سبيل المثال أن يكون  ،الشركة المدرجة بتغيير نشاطها الجوهري الذي كانت تمارسه إلى نشاط آخر تقومأحيانًا 

ومن ثم تقوم بتغيير هذا النشاط للعمل في مجال الطرق والمواصالت، األمر  ،نشاطها االستثمار في الذهب والمجوهرات

أضف إلى ذلك أن المشرع يهدف إلى حماية المستثمر  ،الذي يترتب عليه التأثير على المركز المالي على هذه الشركة

تمارسه وكان هو السبب الذي ما كان ليرتضي أن يستثمر في سندات أو صكوك هذه الشركة إال وهو يعلم بالنشاط الذي 

 الدافع إلى قيامه باالستثمار فيها.

 مركزهاوقد يؤدي إلى تحسين  ،ن تغيير نشاط الشركة قد يكون إلى األفضلإ حيث ،منتقدةأن هذه الحالة  الباحث ويرى

ووضعها المالي، فما الذي يمنع الشركة من تغيير نشاطها الذي تمارسه طالما قامت باإلعالن عن ذلك لحملة سنداتها أو 

 هيئة األوراق المالية والسلع.وقامت بأخذ موافقة  صكوكها

خاصة وأن  ،الذي قد يثار هنا عن الوضع إذا ما قامت الشركة المدرجة بالتحول من شكل قانوني إلى آخر السؤالولكن 

 .قانوني إلى آخر لويسمح للشركات التجارية بالتحول من شك (*)قانون الشركات االتحادي ينظم التحول

______________ 

( منه على أنه: "يجوز ألية شركة أن تتحول من شكل 273(، حيث نصت المادة )282إلى  273)نظم قانون الشركات االتحادي تحول الشركات في المواد من  *

وفقًا ألحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنظمة لتحول الشركات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة كل فيما يخصه في هذا  إلى آخر مع بقاء شخصيتها االعتبارية

 المختصة". الشأن بالتنسيق مع السلطة
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أن قيام الشركة المصدرة بالتحول من الشكل القانوني التي كانت عليه وقت إصدارها للصكوك إلى شكل  األمرحقيقة 

 قانوني آخر قد يترتب عليه التغيير في األنشطة التي يمكن أن تمارسها، كما لو كانت شركة مساهمة تحولت إلى شركة

 .(44)قانونُا ممارسة أنشطة التأمين واستثمار األموال لحساب الغير، وأعمال البنوك ذات مسؤولية محدودة، فهنا يمتنع عليها

 أصدرتها الشركة المتحولة. ن تغيير الشكل القانوني على هذا النحو يستوجب إلغاء إدراج لصكوك التي سبق وأن ولهذا، فإ

 الشركة اندماج 2.

إما بإدماج إحداهما في األخرى، أو بتأليف شركة جديدة تندمج  كثر قائمتين من قبل،ضم شركتين أو أ" :باالندماجيقصد 

 إحدى الشركاتوفيها تقوم  ،االبتالع أو صورة الضمفقد تتخذ إما  ،وتختلف صور االندماج .(1،45)فيها الشركات القائمة

بالنسبة للشركة  واستمرارهاالشخصية المعنوية لألولى  مما يترتب عليه انقضاء قائمة، قائمة باالندماج بأخرىال

ن أو أكثر لتكوين شركة اوفيها تمزج شركت ،ندماج عن طريق المزج أو االتحاد، وتعرف الصورة الثانية باال(1،45)الدامجة

 .(46)ثالثة، األمر الذي يترتب عليه انقضاء جميع الشركات بمالها من شخصيات معنوية وتظهر شخصية معنوية جديدة

 القانونيةوذلك ألن شخصيتها  ؛وتحديدًا الشركة المندمجة رة األولى من صور االندماجوما قصده المشرع هنا هي الصو 

 لتيا الدامجةللشركة  بالنسبةبإلغاء إدراج األوراق المالية التابعة لها.أما  الهيئة يستدعي قياموهو ما  ،ستنقضي وتزول

االندماج سيؤدي بطبيعة الحال إلى انتقال  الحظر ال يسري عليها، وذلك ألن فإن السوقمدرجة في  إسالمية تمتلك صكوك

وما يترتب على ذلك  ،مما يعني أنها تصبح ضامنة لديون الشركة المندمجة ،جميع أصول وخصوم الشركة المندمجة إليها

 .من وجوب تقديمها ضمانات لدائني الشركة المندمجة

المالية  لغاء أوراقهايبرر إ الدامجة بمالشركة ماج لن يمس األوراق المالية بالنسبة لكان االند إذا ،ومن وجهة نظر الباحث

كما فعلت  تعليقًا مؤقتاً ها من األفضل أن ينص المشرع اإلماراتي على تعليق اإلدراج ألوراقكان  إال أنهالمدرجة في السوق، 

ألن الشركة الدامجة ستصبح في مركز الضامن وذلك  ،وعلى وجه الخصوص المشرع األردني ،بعض التشريعات العربية

  وهذا األمر وبال شك سيوثر في مركز الشركة ووضعها المالي. ،لديون الشركة المندمجة
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 الشركة المدرجة عن مباشرة نشاطهاتوقف .3

األسباب ( من قرار مجلس الوزراء سالف الذكر توقف الشركة عن مباشرة نشاطها الطبيعي أحد 22/5اعتبرت المادة )

 أي في السوق في التداول من مالية ورقة أية إدراج إلغاء للهيئةوذلك بقولها: " المبررة إللغاء إدراج وتداول أوراقها المالية

توقفت عن مباشرة ، فمتى ما ثبت للهيئة أن الشركة المدرجة إذا توقفت الشركة عن مباشرة نشاطها" :اآلتية الحاالت من

رغبة في حماية  إدراج أوراقها المالية بإلغاءنها تقوم ، فإمن المفترض أن تباشرها بشكل اعتيادياألنشطة الطبيعية التي 

 .المستثمرين

عن مباشرة  المدرجة ت مطلقة ودون تحديد لمدة معينة تتوقف فيها الشركةءأنها جا السابقةغير أنه يالحظ على المادة 

عن  التوقف توضح أسباب، كما أنها لم تطلب من الشركة تقديم أسباب مبررة لكي يتم تعليق إدراج أوراقها المالية نشاطها

األردني بإلغاء إدراج األوراق  فعلى سبيل المثال ال يقوم المشرعفعلت بعض التشريعات،  مباشرة أنشطتها المعتادة كما

ضافة إلى أنه يقيد هذا دراجها فقط، إة، بل يقوم بتعليق إالمالية بالنسبة للشركات التي توقفت عن مباشرة أنشطتها المعتاد

 .(*)هذا التوقف ثالثة أشهر دون أن تقوم الشركة بإبداء أسبابمدة التوقف يتجاوز التعليق بضرورة أن 

قرار مجلس الوزراء بشأن إدراج األوراق ( من 22) أن يقوم المشرع اإلماراتي بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة نأملوعليه 

لحاقها ،الشركة عن مباشرة نشاطها تتوقف في حالالمالية  من  (20بحاالت تعليق اإلدراج المنصوص عليها في المادة ) وا 

 .القرار ذاته

  )اإللغاء االختياري( الصكوك بناء على طلب الشركةإدراج لغاء إ: الفرع الثاني

طفائها، ولكن في أحيان استحقاقها أو إ في موعدق األوراق المالية اسو أ في إدراجهاصكوك أن يتم انتهاء للاألصل بالنسبة 

هذه األوراق قبل موعد لدراج اإلبظروف معينة تجبرها على التقدم بطلب إلغاء  لها المدرجةالمصدرة أو كثيرة تمر الشركة 

نتيجة التقدم بطلب اإللغاء،  الصكوكر معه التساؤل عن مدى تأثر حاملي ، األمر الذي قد يثو اإلطفاءاالستحقاق أو 

 ى إجابة الهيئة أو السوق لهذا الطلب.ومد

____________ 
 . /أ( تعليمات إدراج صكوك التمويل اإلسالمي في بورصة عمان8أنظر نص المادة ) *

 ن على الرابط اإللكتروني التالي:وللمزيد انظر تعليمات إدراج صكوك التمويل اإلسالمي في بورصة عما

http://www.sdcjordan.com/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=1258 

http://www.sdcjordan.com/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=1258
http://www.sdcjordan.com/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=1258
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 ،اإلماراتي الواجب توافرها في الشركة المتقدمة بطلب اإللغاء المشرععن الشروط التي ينص عليها أواُل عليه سيتم الحديث 

  .ومن ثم بيان مدى إمكانية إعادة إدراجها من جديد مع بيان الحماية التي يوفرانها لحاملي هذه األوراق

 صكوكللاإللغاء االختياري : أوالا 

الصكوك المدرجة في لغاء إحق التقدم بطلب ألوراقها المالية الشركة المدرجة  إعطاءحرص المشرع اإلماراتي على  

كما أنه اشترط عالوة على هذه ، دونها تتمكن الشركة من اإللغاء بحيث التوافر شروط معينة بقيد هذا الحق ، ولكنه السوق

بالصكوك  بشأن الهيئة ( من قرار23المادة ) في  هذه الشروط تورد حيث ،ضرورة الحصول على موافقة الهيئة الشروط

التي نصت على أنه: "يجوز للملتزم التقدم للهيئة بطلب إللغاء إدراج الصكوك الخاصة به، وفقًا لما هو موضح بنشرة 

 االكتتاب، وبالشروط التالية:

 بحسب متطلبات الوثائق التأسيسية. الجهة المختصة لديه قة جمعيته العمومية أو مجلس إدارةحصول الملتزم على مواف .1

( يومًا على األقل، وعلى أن يتضمن اإلخطار 90الصكوك ذات الصلة والهيئة والسوق كتابة قبل )إخطار حاملي  .2
 توضيحًا شاماًل وكافيًا لقراره بإلغاء اإلدراج والحصول على موافقة الهيئة".

ير من لغاء إدراجها في البورصة يطرح الكثصكوك بالتقدم بطلب تعليق أو إللسماح المشرع للجهات المدرجة غير أن 
ذا كان األمر يسيرًا بالنسبة للتعليق التساؤالت عن مصير حامليها، مر على فإن األ أشهر،خاصة وأنه لن يتجاوز الستة  ،وا 

خالف ذلك بالنسبة لإللغاء، فهل يستحق حملتها قيمتها اإلسمية أم السوقية؟ وما يزيد من هذه اإلشكالية أن المشرع لم 
 هذه المسائل.يضع نصوصًا تعالج 

ساب قيمة الصكوك التي تحانه كان يتعين على المشرع أن ينص على اآللية أو الكيفية التي عن طريقها يتم إويرى الباحث 
على أو أن ينص  ،كأن يقوم بدفع قيمتها وفقًا ألسعار التداول خالل مدة معينة ،الشركة المصدرةستلغى بناء على رغبة 

  .لجنة معينة من خارج السوق لتقوم بذلك التقدير تكليف

 هالغاؤ راق المالية التي تم تعليقها أو إإدراج األو  إعادة إمكانيةمدى ثانياا:  

 -جبارياً إسواء أكان التعليق اختياريًا أم  - لغاء تعليق صكوكهاللشركة المدرجة أن تتقدم بطلب إ يجيز المشرع اإلماراتي

( من قرار مجلس الوزراء 21وذلك استنادًا نص المادة )، الموافقة على طلب اإللغاءالهيئة التي يكون لها أواًل وآخرًا  إلى

 بناءً  مالية ورقة أية إدراج تعليق قرار بإلغاء قرار اتخاذ الخاص بإدراج األوراق المالية والسلع التي نصت على أنه: "للهيئة
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( من 20/3زوال األسباب التي أدت لتعليق اإلدراج" وكذلك نص المادة ) حال في الورقة لتلك المصدرة الجهة طلب على 

 قرار الهيئة المتعلق بالصكوك.

 لم يورد نصاً  اإلماراتي فيالحظ أن المشرع ،إجباريًا أم اختيارياً  اإللغاءسواًء أكان  ،لغاء اإلدراجبالنسبة لمسألة إ أما   

، وذلك ألنه وبطبيعة الحال سيتعين على إدراجهالغاء إعادة إدراج األوراق المالية التي تم إالتقدم بطلب  إمكانيةيتحدث عن 

مع  ،لإلدراجبطلب جديد  التقدم ،في كلتا الحالتين االختياري أو اإلجباري اإللغاء سواءً  ،أوراقها المالية لغاءتم إالشركة التي 

يحق حول المدة القانونية التي  تالتساؤالبعض األمر قد يثير  هذا، غير أن بجميع شروط وقرارات الهيئة والسوق التزامها

 .أوراقها الملغاةالتقدم بطلب إلعادة إدراج من شركة فيها لل

أوراقها المالية من  لغاء إدراجنونية التي يمكن للشركة التي تم إيؤخذ على المشرع اإلماراتي سكوته عن تحديد المدة القا   

على مدة معينة  المصري الذي ينص كالمشرع بعض التشريعات  التقدم بطلب جديد إلعادة إدراجها، وذلك على خالف

من أنواع  لغاء اإلدراج يعد نوعاً إوذلك على اعتبار أن ، الملغاةإدراج األوراق  إعادةها حتى تتمكن من يجب انقضاؤ 

طالما دراج هذه األوراق في أي وقت إعادة إسلمنا بإمكانية  فإذا، شروط وقواعد القيدالمترتبة على مخالفة  تالجزاءا

المترتبة  تالجزاءاخاصة وأن المشرع اإلماراتي اعتبره أحد  ،من هذا اإللغاء تجاوزت الشركة أسباب اإللغاء، فما الحكمة إذاً 

 الصكوك اإلسالمية.الهيئة بشأن  ( من قرار25/3لنص المادة ) على مخالفة شروط اإلدراج وفقاً 

 دراج السندات والصكوكلغاء إأو إ اآلثار المترتبة على تعليق :الفرع الثالث

لغاءرتب المشرع اإلماراتي بعض اآلثار على تعليق  قرار ( من 22تضمنتها المادة ) والصكوك اإلسالميةإدراج السندات  وا 

 في: تمثلبشأن الصكوك اإلسالمية، ت الهيئة

دراجها أو تم إ أنه تم تعليق طالما أسواق األوراق المالية في الدولة صكوك فيالتداول المشرع اإلماراتي حظر   .1

التي تصدرها  ،ويسري هذه الحظر على جميع الصكوك ،اختيارياً أم جباريًا إ أو اإللغاء سواء أكان التعليق ،لغاؤهإ

 .(*)أو الصادرة عن أية جهات أخرى الشركات التجارية

_____________________ 

 .( من قرار الهيئة بشأن الصكوك اإلسالمية22/1نص المادة ) *
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( من 2/2) المادةمها المشرع في نظ فقد ،لها االعتبارية التابعة األشخاصأو  الحكومة صكوك التي تصدرهاللبالنسبة و 

الصكوك التي تصدرها الحكومة أو األشخاص  ، التي ينص من خاللهما على استثناءالهيئة المتعلق بالصكوك قرار

يوقف  أنهغير  .باإلصدار واإلدراجاالعتبارية التابعة لها من الخضوع ألحكام وقرارات هيئة األوراق المالية والسلع المتعلقة 

على  فتصبح بناءً  ،في الدولة األوراق الماليةفي أحد أسواق  القيام بإدراجها قررت الحكومةالعمل بهذا االستثناء في حال 

 .بما يتناسب مع الطبيعة الحكومية لهاو قرارات الهيئة خاضعة ألحكام و  ذلك

أيًا  الجهة المدرجة لها خالفت في حال الصكوك الحكومية لغاء إدراجإ أوتعليق بالهيئة قيام إمكان هنا عن  التساؤل يثورو 

 .قواعد اإلدراج أو فقدت شرطًا من شروطه من

لغاء  على اعتبار أن هذا يتنافى  ،الصكوك الحكومية عن اإلدراج والتداول إدراجالواقع أنه من الصعب قبول فكرة تعليق وا 

مع طبيعتها وكونها حكومية، األمر الذي يجعل التعليق واإللغاء كجزاء على مخالفة الشروط يؤثر في مهمة هذه وتلك 

 .(*)يةالصكوك ويؤثر سلبًا على قدرة الدولة المال

مسؤولية كل من هيئة األوراق المالية والسلع وكذلك السوق المالي الذي كانت و الصكوك المعلقة أو الملغاة  إخالء. 2

سواء الشركة المدرجة لها أو  ،مدرجة فيه من أي خسائر يتعرض لها أي طرف من األطراف التي كانت تتعامل بها

 . المدرجةالشركة  علىعلى دين أو التزام لهم ضمان ال بمثابةكانت هذه األوراق  األشخاص الذينأو حتى  ،هامالكي

 

 

 

 

_____________ 

 . للمزيد انظر سوق دبي المالي على الرابط اإللكتروني التالي:2022ومن الصكوك الحكومية التي أصدرتها حكومة دبي "صكوك دبي دي أو أف" المستحقة في  *

  https://www.dfm.ae/ar/issuers/listed-securities/securities 

 

 

https://www.dfm.ae/ar/issuers/listed-securities/securities
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 خاتمــــة

( لسنة 2في قانون الشركات التجارية االتحادي رقم ) اإلسالمية دراستنا المتقدمة موضوع الصكوك موضوعتناولنا في 

 اإلماراتية التي نظمتالتشريعات و القوانين  إظهاروالقرارات الصادرة عن هيئة األوراق المالية والسلع، وذلك بهدف  2015

دراجها في أسواق األوراق المالية تمهيداً  إصدارها دف مسايرة التخطيط وذلك كله به ،لالستثمار فيها لتداولها وتشجيعاً  وا 

لالقتصاد  تصبح إمارة دبي عاصمةً  بأن- حفظه اهلل-صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم فكر االستراتيجي ل

 .مكانتها باالرتقاء في االقتصاد اإلسالميدولة اإلمارات العربية  تعزز، وأن اإلسالمي

 إيجازهاإلى بعض النتائج وأهم التوصيات يمكن  راسةدالالبحثية التي حملتها الدراسة التحليلية ، خلصت  الرؤىوبعد هذه 

 في التالي:

 إلى العديد من النتائج أهمها: الدراسةتوصلت : النتائج

 والسندات وبينها وبين األسهم، غير أن لكل ورقة نظامها القانونيالصكوك  وجود بعض أوجه التشابه بين .1

 .المختلف وخصائصها التي تميزها عن األخرى

مختلفة  بعض الجهات األخرى بإصدار أنواعاإلماراتي للجهات الحكومية والشركات التجارية و  المشرعيرخص  .2

نما بقصر األمر على ه ال يسمح لجميع الشركات التجارية بإصدار الصكوك من الصكوك اإلسالمية، غير أن  وا 

  لشركات المساهمة الخاصة.والشركات المساهمة العامة ا

ومنها ما يتعلق  ،منها ما هو متعلق بالمصدر ،لصكوك اإلسالميةاإلصدار  اإلماراتي شروطاً  يضع المشرع .3

شروط هو نص ال ولعل أبرز ما يميز هذه ذاتها،  اإلصداروأخرى مرتبطة بعملية  ،بالجهة المستفيدة أو الملتزم

 . إصدارهاالشرعية بالنسبة لعملية  على ضرورة توافر هيئة للرقابة المشرع

دراج لتنظيم إصدار و  اإلماراتي شروطاً  المشرعيضع  .4 ، ويستمر في أسواق األوراق المالية اإلسالمية لصكوكاا 

بهذه اإلخالل ، ويرتب المشرع جزاء نتيجة اإلدراج مدةالشروط طوال  بتلك المالكة لهذه األوراقالتزام الشركات 

صكوك ل، كما أنه بإمكان الشركات المالكة .السوق بشكل نهائي من هلغاءأو إ اإلدراجيتمثل في تعليق  الشروط

 .من السوقلغاء إدراجها إالتقدم طواعية بطلب تعليق أو في السوق مدرجة 
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سواء أكان اإللغاء  ،لغاء إدراجهاإدراج أوراقها المالية التي تم إ أن المشرع اإلماراتي يسمح للشركات بإعادة .5

ولكن دون قيامه بتحديد مدة زمنية يتم  بناء على طلب الشركة المصدرة من قبل الهيئة والسوق أو اختيارياً  إجبارياً 

 .بطلب إعادة اإلدراج بخالف بعض التشريعات التي اشترطت مرور مدة معينةمن خاللها التقدم 

  التوصيات      

 التوصيات، من أبرزها:خلصت الدراسة إلى العديد من 

نوصي المشرع اإلماراتي بضرورة فصل السندات عن الصكوك في التنظيم القانوني من حيث الجهة المصدرة  .1

مكانية الت ؛ نظًرا الختالف طبيعة كل حول إلى أسهم، وغيرها من األحكاموشروط اإلصدار والتداول والتنازل وا 

  دائن، وال يستوي كالهما في المعاملة مع الشركة.منهما؛ فمالك الصك شريك في أصل، ومالك السند 

أسوة  ،بوضع نص يقرر فيه تعليق إدراج األوراق المالية بالنسبة للشركة الدامجة اإلماراتي نوصي المشرع .2

ببعض التشريعات األجنبية والعربية التي تقرر ذلك كالمشرع األردني، فعلى الرغم من أن األوراق المالية 

إال أن وضع الشركة الدامجة  ،والتي تملكها الشركة الدامجة لن تتأثر بعملية االندماج المدرجة في السوق

ومركزها المالي سيتغير بال شك نتيجة االندماج مما يتعين معه تعليق إدراج وتداول أوراقها مؤقتًا إلى حين 

 .واالقتصاديوثبات مركزها المالي  االطمئنان الستقرار وضعها

النظام شأن في  2000( لسنة 12من قرار الهيئة رقم ) (22/5بتعديل نص المادة )نوصي المشرع اإلماراتي  .3

التي أعطت الحق لهيئة األوراق المالية والسلع في القيام بإلغاء إدراج  الخاص بإدراج األوراق المالية والسلع

ة عن مباشرة نشاطها الطبيعي، حيث خلت األوراق المالية المدرجة في السوق في حال توقفت الشركة المدرج

المادة السابقة من تحديد المدة التي ينبغي أن تتوقف فيها الشركة عن مباشرة نشاطها حتى تعاقب بإلغاء إدراج 

وعليه  ،تقديم األسباب الجوهرية التي منعتها من مباشرة ذلك النشاطب، كما أنها لم تطالب الشركة المالية أوراقها

 ( بدالً 20المنصوص عليها في المادة ) ةف هذه الحالة إلى حاالت تعليق إدراج األوراق المالينوصي بأن تضا

الذي ال يرتب جزاء اإللغاء على توقفت  األردنيت العربية ومنها المشرع أسوة ببعض التشريعا ،من اإللغاء

أنه يقيد هذا التعليق بضرورة أن ضافة إلى ة، بل يقوم بتعليق إدراجها فقط، إالشركة عن مباشرة أنشطتها المعتاد

 يتجاوز التوقف مدة ثالثة أشهر دون قيام الشركة المدرجة بإبداء أسباب هذا التوقف.
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بوضع اآللية التي توضح كيفية احتساب قيمة السندات أو الصكوك في الحالة التي  اإلماراتي نوصي المشرع .4

المالكة لهذه  أو الشركات ، كأن يلزم الجهاتالسوقلغاء إدراج هذه األوراق من بطلب إتتقدم فيها الشركة 

بدفع قيمتها وفقًا ألسعار التداول خالل مدة معينة سابقة على عملية اإللغاء، أو أن ينص على تكليف  األوراق

 ن خارج السوق لتقوم بذلك التقدير.لجنة معينة م

اء تعليق إدراج األوراق المالية في الحالة لغئة األوراق المالية والسلع سلطة إمنح هيبنوصي المشرع اإلماراتي  .5

قد تجاوزت أسباب المدرجة لها ( إذا ما رأت أن الشركة اإلجباريعنها )التعليق  التي يكون التعليق صادراً 

نونية ال تستطيع مدة قا يحدد المشرعأن  من األفضلحتى ال يتضرر حملة هذه األوراق، كما أنه وذلك  ،التعليق

بعد انقضاء هذه  إالغاء إدراج أوراقها )اإللغاء اإلجباري( من التقدم بطلب إعادة إدراج أوراقها لالشركة التي تم إ

ينص على ضرورة أن تنقضي مدة السنة حتى تتمكن الشركة من التقدم الذي أسوة بالمشرع المصري  ،المدة

ء المترتب على مخالفة شروط أن اإللغاء نوع من الجزا على اعتباربطلب إعادة إدراج أوراقها الملغاة، وذلك 

 القيد واإلدراج.
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 التاسع عشر، العدد الثاينجملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد 

 التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ: دراسة حالة ترابط المياه والطاقة في مملكة البحرين
Climate Change Adaptation and Mitigation: The Case of Water-Energy Nexus in the 

Kingdom of Bahrain 

 الصباغ محمود د. مها*
 ملخص

حيظى التكيف مع اآلثار النامجة عن تغري املناخ والتخفيف من انبعاث غازات 
الدفيئة باالهتمام يف العديد من دول العامل. وبالنظر إىل وجود خيارات حتقق 
التكيف املرجو وتعمل يف الوقت ذاته على التخفيف من االنبعاثات، فإنه من 

رات املتاحة أمام دول جملس اجملدي تقييم هذه اخليارات. ولعل من أبرز اخليا
التعاون لدول اخلليج العريب هي تلك املرتبطة بإدارة املياه وذلك لعالقة 
االرتباط الوثيقة بني املياه والطاقة يف دول اجمللس. يهدف هذا البحث إىل 
تقييم اخليارات املتعلقة بإدارة املياه البلدية والطاقة الكهربائية يف مملكة البحرين 

يق التكيف والتخفيف من آثار تغري املناخ. ولتحقيق هذا اهلدف، وذلك لتحق
مت بناء منوذجني ديناميكيني لقطاع املياه البلدية وقطاع الطاقة الكهربائية 

 (WEAP)ختطيط وتقييم املوارد املائية ململكة البحرين باستخدام برنامج 
فرتة وذلك لل (LEAP)ختطيط بدائل الطاقة على املدى البعيد برنامج و 

. وتُبني نتائج البحث أن تنفيذ اخليارات املتعلقة برفع وعي 2020-2030
املستهلكني واستخدام أدوات ترشيد استهالك املياه وخفض نسبة املياه غري 

%، 29الرحبية جمتمعة من شأنه أن حيقق خفضًا يف الطلب على املياه يبلغ 
ئية والطاقة األولية باإلضافة إىل خفض الطلب اإلمجايل على الطاقة الكهربا

%. وعند استخدام الطاقات 1.8وخفض انبعاث غازات الدفيئة بنحو 
إىل  1.25املتجددة، فإن البصمة الكربونية لقطاع املياه البلدية تنخفض من 

. وخيرج 2030مليون طن مكافئ ثاين أكسيد الكربون يف عام  1.13
حرين ودول البحث مبجموعة من التوصيات وذلك على مستوى مملكة الب

اجمللس لتعزيز اإلفادة من الرتابط الوثيق بني املياه والطاقة فيما يتعلق بالتدابري 
املتعلقة بالتكيف والتخفيف من آثار تغري املناخ. كما ويوصي البحث أيضاً 
بدراسة اخليارات املتعلقة بالتكيف والتخفيف يف جماالت أخرى كاألراضي 

 جهة اآلثار النامجة عن تغري املناخ.      الرطبة واألمن الغذائي وذلك ملوا
دول جملس  ،WEAPبرنامج ، LEAP برنامجالكلمات المفتاحية: 

 .الطاقة الكهربائية، املياه البلدية التعاون لدول اخلليج العربية،
 

______________ 
للثقافة جلائزة راشد بن محيد  36البحث الفائز باملركز الثاين يف جمال البيئة باملسابقة ال

 والعلوم
 ، مملكة البحرينجامعة اخلليج العريبكلية الدراسات العليا، ،  قسم املوارد الطبيعية والبيئة*
 

 

 *Dr. Maha Mahmood Alsabbagh 

 

Abstract 
Many countries are devoting great attention to means 

of climate change adaptation and mitigation. Given 

that some adaptation measures have shared benefits 

for mitigation, there is merit in conducting a 

preliminary examination of their effectiveness. 

Options related to water management are among the 

most notable means available to Gulf Cooperation 

Council (GCC) countries because the water–energy 

nexus is especially prominent in these countries. This 

research aims to assess a number of options related to 

municipal water and electricity management in the 

Kingdom of Bahrain and that are aimed at achieving 

climate change adaptation and mitigation. Two 

dynamic models were built: one for the municipal 

water sector using Water Evaluation and Planning 

(WEAP) software, and one for the electricity sector 

using Long-range Energy Alternatives Planning 

(LEAP) software for the period 2020–2030. The 

modelling results show that combined 

implementation of options related to raising 

consumer awareness, using water-saving devices, 

and reducing the share of non-revenue water can 

contribute to a 29% reduction in water demand, 

additional to a 1.8% reduction in electricity and 

primary energy demand, along with carbon dioxide 

equivalent (CO2e) emissions. Penetration of 

renewable energies can contribute to reducing the 

municipal water sector’s carbon footprint from 1.25 

million tons CO2e to 1.13 million. This paper gives 

several recommendations for the national and 

regional levels to benefit from the water–energy 

nexus in climate change adaptation and mitigation. 

Additionally, it recommends exploring the 

effectiveness of options related to wetlands and food 

security, also to address adaption and mitigation. 

Keywords: LEAP, WEAP, GCC, electricity, 

municipal water  
___________ 
Department of Natural Resources and Environment, College of 

Graduate Studies, Arabian Gulf University, kingdom of Bahrain 
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 التاسع عشر، العدد الثاينجملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد 

 مقدمة
يشكل تغير المناخ حديث الساعة ومحور السياسات في العديد من دول العالم، ذلك أن الدراسات قد بينت أن تغير المناخ 
واقع ال محالة، ال سيما وأن آثاره قد بدأت تتضح جليًا للعيان. وأجمعت دول العالم على بذل الجهود الالزمة لئال يتجاوز 

درجة مئوية،  1.5درجة مئوية، مع العمل على أن يكون االرتفاع بحدود  2العالم االرتفاع في متوسط درجات الحرارة في 
دولة بالتصديق على اتفاقية باريس  185مقارنة بمتوسط درجات الحرارة قبل الثورة الصناعية. وقامت  2100بحلول عام 

الدول ملتزمة بتقديم تقارير دورية وبحسب اتفاقية باريس، فإن جميع كما وقدمت مساهماتها لخفض انبعاث غازات الدفيئة. 
ومحدثة للمساهمات المحددة والجهود المبذولة في سبيل التكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف من انبعاث غازات الدفيئة، 

 إذ سيقوم خبراء بإجراء مراجعة تقنية لهذه التقارير والتي من الممكن أن تكون جزءًا من البالغات الوطنية للدول. 
ن تقارير المساهمات المحددة والبالغات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أجزاء حول التدابير وتتضم

والسياسات التي تم اتخاذها والمزمعة للتكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف من االنبعاثات وذلك في مجموعة من 
االرتباط الوثيق بين المياه والطاقة في دول المجلس، إال أنه لم يتم  القطاعات ومن بينها قطاعي المياه والطاقة. وبالرغم من

الوقوف على دراسات علمية منشورة حول الكيفية التي يسهم بها االرتباط بين المياه والطاقة في تحقيق التكيف والتخفيف 
 من االنبعاثات المتسببة في تغير المناخ وذلك باستخدام بيانات فعلية. 

من االنبعاثات المتسببة في تغير ذه الدراسة إلى تقييم عدد من الخيارات التي تحقق التكيف والتخفيف وعليه، تهدف ه
وذلك من خالل التركيز على دراسة حالة الترابط بين المياه البلدية والطاقة الكهربائية في مملكة البحرين. وعلى وجه  المناخ

 الخصوص، تهدف هذه الدراسة إلى: 
 2030توقع كمية الطلب على المياه من القطاع البلدي والطاقة الكهربائية بحلول عام الهدف األول: 

 الهدف الثاني: تحديد كمية الخفض في إنتاج المياه والطاقة وذلك عند تطبيق مجموعة من الخيارات
 الهدف الثالث: التعرف على المنافع المتحققة عند خفض الطلب على المياه والطاقة األولية

 الرابع: الخروج بتوصيات لتطبيق الخيارات المناسبة لمملكة البحرينالهدف 
وتكمن أهمية هذا البحث في كونه األول على مستوى المنطقة والذي يقوم بدراسة حالة الترابط بين المياه والطاقة باستخدام 

ميه: إنتاج مياه الشرب، ومعالجة مياه بيانات حقيقية وليس تقديرية الستهالك الطاقة الكهربائية في قطاع المياه البلدية بقس
الصرف الصحي. كما ويبين هذا البحث المنافع المتعددة والمترتبة على تبني مجموعة من السياسات واإلجراءات المتعلقة 
بقطاعي المياه والطاقة، باإلضافة إلى االلتزامات الوطنية واإلقليمية والدولية التي يمكن اإليفاء بها عند تطبيق هذه 

إلجراءات، األمر الذي يدعم عملية صنع السياسات. ولعل القيمة األكبر لهذا البحث تكمن في كونه األول على مستوى ا
المنطقة والذي يضطلع بتقييم مجموعة من الخيارات التي تحقق التكيف مع آثار تغير المناخ والتخفيف من االنبعاثات 

ألولى لدراسات مستقبلية ليس لدراسة الترابط بين قطاعي المياه والطاقة المسببة له في آن واحد. وهذا ما يجعله اللبنة ا
نما لدراسة كيفية تحقيق التكيف والتخفيف في قطاعات أخرى أيضًا. وثمة أهمية يمكن إضافتها وتتمثل في  فحسب، وا 

لس، ناهيك عن اإلشارة التوصيات التي يخرج بها هذا البحث والتي يمكن تطبيقها في مملكة البحرين وفي باقي دول المج
 إلى فرص التكامل بين الدول والتي من شأنها تعظيم المنافع التي يمكن تحقيقها. 

يتألف هذا البحث من خمسة أجزاء، بحيث يتناول الجزء الثاني منه أبرز الدراسات المتعلقة بالتكيف والتخفيف باإلضافة 
فيستعرض المنهجية التي تم اتباعها لتحقيق أهداف البحث باإلضافة إلى االرتباط بين المياه والطاقة. أما الجزء الثالث، 

إلى تفاصيل الخيارات والسيناريوهات المختلفة التي تم تطبيقها في قطاعي المياه والطاقة. ويوضح الجزء الرابع أبرز النتائج 
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تي يخرج بها هذا البحث. وأخيرًا، التي تم التوصل إليها باإلضافة إلى مناقشتها في ضوء الدراسات السابقة والتوصيات ال
 ُيوجز الجزء الخامس أبرز مخرجات البحث باإلضافة إلى الموضوعات المقترحة للبحوث المستقبلية.  

 الدراسات السابقة
 The Intergovernmental Panelيشير أحدث التقارير الصادرة من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 

on Climate Change (IPCC)  1إلى أن األنشطة البشرية قد تسببت في ارتفاع متوسط درجة الحرارة في العالم بنحو 
درجة مئوية  1.5درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وأن هذا االرتفاع من المرجح أن يصل إلى نحو 

. ولعل أبرز ما ينبغي أن تركز عليه (1)ا هي عليه إذا ما استمرت األنشطة البشرية على م 2052و 2030بين عامي 
الدول اآلن هو كيفية التكيف مع اآلثار الناجمة عن تغير المناخ والتي تمس جميع جوانب الحياة، باإلضافة إلى تخفيف 

من االرتفاع االنبعاثات المتسببة في تغير المناخ وذلك من خالل تقييم الخيارات المتاحة لخفض االنبعاثات وتنفيذها للحد 
عملية التواؤم مع المناخ الفعلي أو المتوقع هو  Adaptationالمتوقع في متوسط درجات الحرارة في العالم. والتكيف 

وتأثيراته، بحيث يكون الهدف من عملية التكيف هو التخفيف من الضرر أو تجنبه أو استغالل الفرص المفيدة وذلك في 
تدخل بشري للحد من مصادر غازات االحتباس الحراري أو لتعزيز فهو  ،Mitigationالنظم البشرية. أما التخفيف 

 .(2)مصارف تلك الغازات 
التي تقدمها الدول بصورة دورية، ومن بينها دول  National Communicationsوتتضمن تقارير البالغات الوطنية 

يارات المتاحة للتكيف والتخفيف من مختلف المجلس، فصلين منفصلين حول التكيف والتخفيف، حيث يتم دراسة الخ
القطاعات بصورة منفردة. وكذا الحال بالنسبة لمعظم الدراسات العلمية المنشورة والتي غالبًا ما ُتعنى بدراسة التكيف أو 

في التخفيف من قطاع واحد فقط. إال أن اتجاه الدراسات العلمية في مجال تغير المناخ في العالم قد أخذ منحى مختلف 
السنوات القليلة الماضية. إذ انصبت جهود الباحثين على فهم وتقييم االرتباط بين اإلجراءات التي يمكنها تحقيق التكيف 

 والتخفيف في آن واحد وذلك لتعزيز التصدي لتغير المناخ. 
ل دولة أو منطقة على ويأخذ االرتباط بين التكيف والتخفيف أشكااًل عدة وذلك بحسب السياق الوطني والظروف الخاصة بك

، نجد أن االرتباط وثيق بين الزراعة والمياه وتغير المناخ. حيث يؤثر تغير المناخ على كمية حدة. ففي الدول الزراعية مثالً 
المياه المتاحة للزراعة، مما يؤدي إلى تغير نوعية المحاصيل التي تتم زراعتها وبالتالي انبعاث غازات الدفيئة. ومن أبرز 

وآخرون  Lucena، ودراسة (3)في النيبال Dhakalو   Shresthaات الحديثة التي تطرقت إلى هذا الموضوع دراسةالدراس
 .(5)في أفريقيا وآخرون  Antwi-Agyei، ودراسة (4)في البرازيل 

أما على مستوى دول المجلس، فقد تم التطرق بصورة موجزة إلى عدد من اإلجراءات التي من شأنها تحقيق التكيف 
 Intended Nationally Determined Contributionsوالتخفيف وذلك في تقارير المساهمات الوطنية المزمعة 

(INDC)  رد في هذه التقارير عدد من المشروعات المتعلقة والتي تم تقديمها قبيل التوقيع على اتفاقية باريس. حيث و
بالتكيف مع آثار تغير المناخ والتي يسهم تنفيذها في خفض االنبعاثات المتسببة في تغير المناخ. ولعل من أبرز 
القطاعات التي يمكن أن تحقق إجراءات التكيف فيها خفضًا في االنبعاثات هو قطاع المياه والذي ورد ذكره في أربعة 

 (. 1ارير من أصل ستة وذلك لدول المجلس )شكل تق
كما وورد ذكر قطاع المياه ضمن القطاعات التي تستهدفها جميع دول المجلس إلجراءات التكيف مع اآلثار الناجمة عن 
ن تغير المناخ. حيث يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المياه. وحيث أ

المصدر الرئيسي للمياه في دول مجلس التعاون هو محطات التحلية، فإن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي إلى تزايد الطلب 
على المياه المحالة. وبالتالي، فإنه وبغية التكيف مع اآلثار الناجمة عن تغير المناخ، فإنه من الضروري التخطيط لتلبية 

وذلك عن طريق إنشاء محطات تحلية جديدة، وترشيد استهالك المياه، واستغالل مياه الطلب المتزايد المتوقع على المياه 
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الصرف الصحي المعالجة بصورة مناسبة. وفيما يتعلق بالتخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة، فقد ورد قطاع الطاقة كأحد 
لمجلس سياسات وتدابير تستهدف (. إذ تتبنى جميع دول ا1أبرز الخيارات وذلك في جميع تقارير دول المجلس )شكل 

تحسين كفاءة الطاقة وتنويع مصادر الطاقة لتشمل مصادر الطاقة المتجددة، ال سيما وأن انبعاثات غازات الدفيئة من 
% في كل من البحرين 70قطاع الطاقة هي األكبر مقارنة بباقي القطاعات. إذ تشكل االنبعاثات من قطاع الطاقة ما بين 

 .  (8-6)من إجمالي غازات الدفيئة في المملكة العربية السعودية %95وُعمان ونحو 
 

 
 : القطاعات ذات األولوية للتكيف، التخفيف، والتكيف والتخفيف كما ورد في تقارير المساهمات الوطنية المحددة لدول المجلس1شكل 

 الموقع:مالحظة: تم الحصول على تقارير المساهمات الوطنية المحددة لدول المجلس من 
https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Submission%20Pages/submissions.aspx 

ومن هنا تتضح العالقة الوثيقة بين المياه والطاقة والتي أدركت دول المجلس الدور الهام الذي تلعبه في تحقيق التكيف 
حيث يتم استهالك الطاقة في مختلف مراحل إنتاج مياه الشرب، باإلضافة إلى معالجة والتخفيف من آثار تغير المناخ. 

اه الصرف الصحي. وانعكس ذلك جليًا في االستراتيجية المائية لدول المجلس والتي اعتمدت على مبدأ تحقيق الترابط مي
بين الماء والطاقة والغذاء، كما وتضمنت أيضًا مؤشرًا لتحقيق أهدافها والذي نص على أن تشكل الطاقة المتجددة نحو 

. وعليه، فإن الحفاظ على (9) 2035طاع المياه وذلك بحلول عام % على األقل من مصادر الطاقة المستخدمة في ق10
المياه وترشيد استهالكها، يعني بالضرورة خفض استهالك الطاقة، وبالتالي التكيف مع آثار تغير المناخ وخفض االنبعاثات 

(10). 
. إال أنه وبالرغم من ذلك، فإن عدد الدراسات (11)وتعتبر عالقة االرتباط بين المياه والطاقة قوية جدًا في دول المجلس 

مجال المياه، إذ يتم تقييم الخفض العلمية قد ُعنيت بدراسة وتقييم هذه العالقة محدود نسبيًا. وتأتي أبرز هذه الدراسات في 
 (14, 13)لسعودية وا (12)المتوقع في الطلب على المياه وتأثير ذلك على قطاع الطاقة وانبعاثات غازات الدفيئة في البحرين 

 (19)وآخرون  Marzooqأما في دراسة . (18)ودول المجلس مجتمعة  (17, 16)واالمارات العربية المتحدة  (15)والكويت 
في البحرين، فقد تم احتساب كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة فعليًا في إنتاج مياه  (20)وآخرون  Alsabbaghودراسة 

ولى، وفي قطاع المياه البلدية والمتضمن إنتاج مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي الشرب وذلك في الدراسة األ
وذلك في الدراسة الثانية. إال أنه لم يتم في هاتين الدراستين تقييم اآلثار المترتبة على تطبيق مجموعة من الخيارات في 

 قطاعي المياه والطاقة. 
 

1 1 3 4 2 3 3 5 5 4 
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 التكيف والتخفيف

https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Submission%20Pages/submissions.aspx
https://www4.unfccc.int/sites/submissions/INDC/Submission%20Pages/submissions.aspx
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 وبشكل عام، فإنه يمكن القول بأنه لم يتم الوقوف على أية دراسة علمية منشورة تتضمن جميع المحاور التالية: 
  تغطية كامل قطاع المياه البلدية والمتضمن إنتاج مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي 
 يس فرضيات تم بناؤها في ضوء استخدام بيانات حقيقية تتعلق بالطاقة المستهلكة في قطاع المياه البلدية ول

 دراسات من خارج المنطقة 
 دراسة تأثير الخيارات المتعلقة بقطاع الطاقة على البصمة الكربونية لقطاع المياه البلدية 
  الربط بين قطاعي المياه والطاقة باستخدام برامج نمذجة ديناميكية مخصصة لتقييم الخيارات المتعلقة بإدارة هاذين

 القطاعين
نما في وهنا  يأتي هذا البحث ليسد هذه الثغرة في األدبيات المتعلقة بتغير المناخ، ليس في مملكة البحرين وحدها فحسب، وا 

 دول المجلس أيضًا. 
 منطقة الدراسة 

تعتمد مملكة البحرين على تحلية مياه البحر وذلك كمصدر لمياه الشرب، حيث أن االعتماد على المياه الجوفية آخذ في 
التناقص. إذ يتم إنتاج مياه التحلية من خمس محطات في الوقت الحاضر وذلك باستخدام التقنيات الحرارية والتناضح 

% سنويًا 3/ اليوم. وَشِهد إنتاج المياه نموًا بلغ في المتوسط نحو  3ألف م 860العكسي وبإجمالي قدرة إنتاجية يبلغ نحو 
وذلك  2017و 2016أن اإلنتاج قد بدأ في الثبات إلى حد ما في عامي  . إال(21) 2017 – 2008وذلك خالل الفترة 

 2. ويوضح شكل 2019نتيجة التصحيحات التدريجية التي حدثت في أسعار المياه لتعكس التكلفة الحقيقية إلنتاجها في 
-Nonه غير الربحية استهالك المياه بحسب القطاع باإلضافة إلى نصيب الفرد من المياه، كما ويوضح أيضًا نسبة الميا

revenue water)*( .توزيع استهالك المياه في القطاع المنزلي. إذ يستهلك االستحمام  3ويوضح شكل  المرتفعة نسبيًا
وتصريف المياه نحو نصف كمية المياه، في حين تتوزع النسبة الباقية ما بين غسيل المالبس وغسيل الصحون 

لمنزلي والتجاري، حيث واستخدامات أخرى. وفي هذا البحث، فإنه سيتم التركيز على إنتاج واستهالك المياه في القطاع ا
 ستتم اإلشارة إليها بالمياه البلدية. 

   

 
 (21) 2017-2008: استهالك المياه بحسب القطاعات في البحرين في الفترة 2شكل 

____________________ 
اخلطأ و املياه اليت يتم احلصول عليها من شبكات التوزيع بصورة غري شرعية، و وهي تساوي الفرق بني إمجايل كمية املياه املنتجة وإمجايل كمية املياه املستهلكة، وتشمل املياه املتسربة، *

 . (9) ن يتم إصدار فاتورة استهالك هلايف قراءة العدادات باإلضافة إىل املياه اليت يتم احلصول عليها بصورة قانونية ولكن دون أ
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  (22)ات المياه في المنازل في البحرين: توزيع استخدام3شكل 

 
 وتبذل هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين جهودها بهدف ترشيد استهالك المياه. ومن أبرز ما قامت به: 

  برنامج الكشف على االستهالك العالي: حيث يتم مراقبة ورصد معدالت االستهالك العالي للمياه باستخدام برنامج
 آلي، ومن ثم تتم زيارة المواقع للتحقق من األسباب وتحديد مواقع التسربات المائية.    

 لقصوى ألبرز التركيبات المائية مثل تطبيق نظام التمديدات المائية: يشتمل نظام التمديدات المائية على الحدود ا
الحنفيات وفوهات الدوش باإلضافة إلى بعض األجهزة الكهربائية التي تستهلك المياه مثل غساالت المالبس 

 بحيث صار إلزاميًا على جميع الوحدات اإلنشائية.   2016وغساالت الصحون. وصدر هذا النظام في عام 
 :وصدرت هذه الالئحة لضمان تطبيق اشتراطات نظام التمديدات المائية،  الئحة تنظيم العمل في مجال السباكة

 إذ ُيشترط اجتياز امتحان نظري وعملي وذلك للحصول على رخصة مزاولة السباكة. 
  عقد المحاضرات التوعوية وحمالت التوعية في المناسبات المختلفة وعند الطلب، ويتم خاللها توزيع أدوات ترشيد

 ورة مجانية للراغبين.  استهالك المياه بص
الجدير بالذكر أنه يتم العمل حاليًا على إعداد الالئحة الفنية الخليجية ألدوات ترشيد استهالك المياه. إذ تم وضع مسودة 
لتحديد المواصفات الفنية ألدوات ترشيد استهالك المياه وذلك من قبل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج 

. إال أن وضع بطاقة كفاءة استهالك المياه على األجهزة الكهربائية (23) 2019المتوقع أن يتم إقرارها في  العربية، ومن
 التي تستهلك المياه، مثل غساالت المالبس وغساالت الصحون، ال يزال غير إلزامي. 
-2008% خالل الفترة 5سنوي بلغ وفيما يتعلق بقطاع الطاقة في البحرين، فإن إنتاج الطاقة الكهربائية قد ارتفع بمتوسط 

(. إال أنه، كما الحال بالنسبة إلنتاج المياه، فإن إنتاج الطاقة الكهربائية قد أخذ في الثبات إلى حد ما 4)شكل  2017
وذلك نتيجة التصحيحات التدريجية التي حدثت في تعرفة استهالك الطاقة الكهربائية. وهذا  2017و 2016خالل عامي 

استهالك محطات إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه من الغاز الطبيعي والذي تأثر بكمية الطلب على الطاقة ما انعكس على 
 5ويتضح من شكل الكهربائية، ذلك أن إنتاج الطاقة الكهربائية يعتمد بصورة أساسية على الغاز الطبيعي في البحرين. 

واستهالك المياه والطاقة الكهربائية من جهة أخرى، في حين وجود عالقة ارتباط طردية قوية بين عدد السكان من جهة، 

 %25االستحمام 

 %22تصريف املياه  

 %12غسيل املالبس 

 %8غسيل الصحون 

 %6ري املزروعات 

 %27استخدامات أخرى 
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يبدو أن العالقة أضعف نسبيًا وذلك بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي. األمر الذي يعني أن زيادة عدد السكان، يعني 
 بالضرورة تزايد الطلب على المياه والطاقة الكهربائية في البحرين.

 
البحرين، فقد تم إقرار الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة في  وبغية استدامة قطاع الطاقة في

, 24) 2025% بحلول عام 5%، وآخر للطاقة المتجددة يبلغ 6. كما وتم أيضًا وضع هدف لكفاءة الطاقة يبلغ 2016عام 

25) . 
 

 
 (21) 2017-2008: الطاقة الكهربائية المنتجة واستهالك الغاز الطبيعي في محطات إنتاج الكهرباء والمياه في البحرين في الفترة 4شكل 

 

  
جمالي الناتج المحلي: العالقة بين استهالك المياه والطاقة الكهربائية وعدد السك5شكل   )يسار( في البحرين ان )يمين( وا 

  (26, 21) 2017- 2008في الفترة 
 المنهجية 

البحث وذلك  تم اتباع المنهج الكمي لتحقيق أهداف هذا البحث. ويستعرض هذا الجزء الخطوات المنهجية بحسب أهداف
 على النحو التالي:  

 2030: توقع كمية الطلب على المياه من القطاع البلدي والطاقة الكهربائية بحلول عام الهدف األول
جمالي الطلب على الطاقة الكهربائية في مملكة البحرين بحلول عام  بغية توقع كمية الطلب على المياه من القطاع البلدي وا 

-Business-Asأواًل ومن ثم بناء السيناريو المرجعي  Current Accounts، تم بناء نموذج للوضع الحالي 2030
Usual (BAU)قييم الموارد المائية . وتم ذلك باستخدام برنامجي تخطيط وتWater Evaluation and Planning 
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(WEAP)  وتخطيط بدائل الطاقة على المدى البعيدLong-range Energy Alternatives Planning (LEAP) 
بتطويرهما. وتم استخدام اإلحصاءات  Stockholm Environment Institute (SEI)واللذان قام معهد ستوكهولم للبيئة 

. وفيما 1منشورة وذلك فيما يتعلق بالمياه والطاقة وذلك لبناء نموذج الوضع الحالي كما هو موضح في جدول الرسمية ال
يتعلق بالطاقة الكهربائية المستهلكة في قطاع المياه البلدية، فقد تم االعتماد على بيانات فعلية تم حسابها في دراسة 

Alsabbagh كما وتم تحديد سنة األساس (20)وآخرون .Base Year  وذلك كونها أحدث سنة  2017لهذه الدراسة لتكون
 تتوافر فيها جميع البيانات المطلوبة. 

 
 (27, 25, 21, 20) 2017لعام : الفرضيات المستخدمة في بناء الوضع الحالي 1جدول 

 الفرضية المتغير القطاع

المياه البلدية
 

 2017 سنة األساس
 نسمة  1,501,116 عدد السكان

% منها من محطات التحلية والباقي من 99.8مليون متر مكعب، نحو  263.9 إجمالي المياه المنتجة 
 المياه الجوفية

 إجمالي المياه المستهلكة 
% منها يتم استهالكها في القطاع البلدي 97.5مليون متر مكعب، نحو  182.5

 والباقي يتم استهالكه في القطاع الصناعي
 متر مكعب / الفرد / السنة  118.4 المياه البلديةنصيب الفرد من 

محطات تحلية المياه وطاقتها 
 اإلنتاجية

Stage -Multiالتبخير الوميضي المتعدد المراحل محطة سترة وتستخدم تقنية 
Flash Distillation (MSF)  اليوم، 3ألف م 113.6وذلك بطاقة اإلنتاجية تبلغ /

 Reverse Osmosisوتستخدم تقنية التناضح العكسي  محطة رأس أبوجرجور
(RO)  محطة الحد وتستخدم تقنيتي / اليوم3مألف  75وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ ،
MSF المراحل  والتبخير بطريقة التأثير متعددEffect Distillation -Multiple

(MED)  محطة ألبا وتستخدم تقنية / اليوم3ألف م 409.1وطاقتها اإلنتاجية تبلغ ،
MED  محطة الدور وتستخدم تقنية / اليوم3م ألف 43.2وطاقتها اإلنتاجية تبلغ ،

 / اليوم3ألف م 218.2التناضح العكسي وطاقتها اإلنتاجية تبلغ 

الطاقة الكهربائية المستهلكة في 
 محطات التحلية

(: ROأبوجرجور )، محطة رأس  3كيلووات ساعة/م 5.3(: MSFمحطة سترة )
، محطة 3كيلووات ساعة/م 3.8(: MSF، محطة الحد ) 3كيلووات ساعة/م 4.8

كيلووات  5.1(: MED، محطة ألبا ) 3كيلووات ساعة/م 2.6(: MEDالحد )
 3كيلووات ساعة/م 5.4(: RO، محطة الدور ) 3ساعة/م

الطاقة الكهربائية المستهلكة في 
 شبكات نقل وتوزيع المياه

 3وات ساعة/مكيلو  0.14

نسبة المياه غير الربحية )الفرق 
بين كمية المياه المنتجة 

 والمستهلكة(
 

30.8% 
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محطات معالجة مياه الصرف 
 الصحي

، محطة / اليوم3ألف م 71، محطة المحرق: / اليوم3ألف م 300محطة توبلي: 
 ، محطة الهملة: / اليوم3م 494، محطة جو: / اليوم3م 153الدور: 
  / اليوم3م 726، محطة الجسرة: / اليوم3م 487، محطة عسكر: اليوم/ 3م 923

إجمالي كمية مياه الصرف 
 الصحي المعالجة

% منها تتم معالجتها في المحطات أعاله في حين ال 95.2، 3ممليون  143.8
 تتوافر البيانات الكافية حول المحطات التي تقوم بمعالجة النسبة الباقية

المستهلكة في  الطاقة الكهربائية
محطات معالجة مياه الصرف 

 الصحي

، 3كيلووات ساعة/م 0.9، محطة المحرق: 3كيلووات ساعة/م 0.3محطة توبلي: 
، 3كيلووات ساعة/م 0.2، محطة جو: 3كيلووات ساعة/م 0.2محطة الدور: 
، 3كيلووات ساعة/م 0.1، محطة عسكر: 3كيلووات ساعة/م 2.2محطة الهملة: 
 .3كيلووات ساعة/م 0.2محطة الجسرة: 

الطاقة الكهربائية المستهلكة في 
شبكات نقل مياه الصرف الصحي 
 ومياه الصرف الصحي المعالجة 

 3كيلووات ساعة/م 0.5

الطاقة الكهربائية
 

 2017 سنة األساس
 جيجاوات ساعة 17,978 إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة 

الطاقة الكهربائية  إجمالي
 المستهلكة

 منها تم استهالكه في قطاع المياه البلدية 1,246جيجاوات ساعة، نحو  16,559

الفاقد في شبكة النقل والتوزيع 
)الفرق بين كمية الطاقة الكهربائية 

 المنتجة والمستهلكة(

7.9% 

 %30نحو  كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية
محطات إنتاج الطاقة الكهربائية 

 والقدرة المركبة لها
 929ميجاوات، محطة الحد:  700ميجاوات، محطة الرفاع:  125محطة سترة: 

 ميجاوات  3920.9ميجاوات، محطة العزل:  1224.9ميجاوات، محطة الدور: 
 

 : (2)جدول ولبناء السيناريو المرجعي، فقد تم اتباع الخطوات التالية وذلك فيما يتعلق بقطاع المياه البلدية 
 طلب على المياه البلدية باالعتماد على أعداد السكان ونصيب الفرد من المياه البلدية، وذلك لقوة تم بناء توقعات نمو ال

(. وتم الحصول على التوقعات المتعلقة بالنمو في أعداد 5عالقة االرتباط بين أعداد السكان والطلب على المياه )شكل 
رد من المياه البلدية، فقد تم افتراض نمو نصيب الفرد من . وفيما يتعلق بنصيب الف(28)السكان وذلك من الجهات الرسمية 

أن  (12)وآخرون   Al-Zubariمتر مكعب/الفرد/السنة بسبب تغير المناخ. حيث بيَّن  0.055المياه البلدية وذلك بمعدل 
مو الطلب درجة مئوية وذلك كل عشر سنوات. وبالنظر إلى ن 0.4متوسط درجات الحرارة في مملكة البحرين يرتفع بنحو 

/ الفرد وذلك عند ارتفاع متوسط درجة الحرارة  3م 1.38على المياه، فإنه يمكن القول بأن الطلب على المياه يرتفع بنحو 
درجة مئوية  0.04. وعليه، فقد تم افتراض أن متوسط درجات الحرارة يرتفع سنويًا بمقدار (12)بمقدار درجة مئوية واحدة 

 / الفرد / السنة. 3م 0.055على المياه بمقدار مما يؤدي إلى نمو في الطلب 
  تم الحصول على الخطة المستقبلية لمشاريع هيئة الكهرباء والماء وذلك لتحديد محطات التحلية المقرر ايقافها، وتلك

 التي سيتم إنشاؤها، باإلضافة إلى القدرة اإلنتاجية لهذه المحطات وسنة اإلنشاء. 
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 نتاجية المحطات الموجودة من المياه وذلك عند افتتا  محطات التحلية الجديدة. تم افتراض التناقص التدريجي إل 
  ،تم افتراض ثبات كمية الطاقة الكهربائية المستهلكة في قطاع المياه البلدية وذلك بالنسبة للمحطات والشبكات القائمة

 حلية الجديدة.  في حين تم افتراض تحسن كفاءة استهالك الطاقة الكهربائية وذلك في محطات الت
 :وتم ذلك من خالل تطبيق المعادالت التالية 

  عدد السكان المتوقع ×الطلب المتوقع على المياه = نصيب الفرد من المياه : 1معادلة
                     نتاج المياه = الطلب المتوقع على المياه   الفاقد من المياه: إل2معادلة

  جودة التوقعات المستقبلية المتعلقة بإنتاج المياه المحالة وذلك باالعتماد على البيانات الخاصة كما وتم التأكد من
وذلك باستخدام  WEAP)القيم المشاهدة( وتمت مقارنتها بالقيم المحسوبة باستخدام برنامج  2017-2008بالفترة 

 :(29)المعادالت التالية 
القيمة المشاهدة(/عدد القيم(  –)مجموع )القيمة المحسوبة [ ×شاهدة( /متوسط القيم الم1)متوسط الخطأ = : 3معادلة

*100[     
/عدد  2القيمة المشاهدة( –)مجموع )القيمة المحسوبة [×/متوسط القيم المشاهدة( 1جذر متوسط مربع الخطأ = ): 4معادلة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1/2]100القيم( *
متوسط القيم  –)القيمة المحسوبة  ×متوسط القيم المشاهدة(  –مجموع )القيمة المشاهدة  [( =R2معامل التحديد ): 5معادلة

         ] 2متوسط القيم المشاهدة( –)القيمة المحسوبة  × 2متوسط القيم المشاهدة( –مجموع )القيمة المشاهدة [/  2]المشاهدة(
. وتعتبر هذه النتائج %4.9وجذر متوسط مربع الخطأ % 0.3كانت نتيجة متوسط الخطأ وبتطبيق هذه المعادالت، 

. كما وكانت قيمة (30)% 10% و  10-مناسبة لبناء السيناريوهات، إذ أن نطاق نسبة الخطأ المقبول يتراو  ما بين 
 وهي قيمة جيدة كونها مرتفعة نسبيًا. وعليه، فقد تم التأكد من جودة التوقعات المستقبلية.  0.85معامل التحديد 

 (: 2ولبناء السيناريو المرجعي المتعلق بالطاقة الكهربائية، فقد تم اتباع الخطوات المنهجية التالية )جدول 
 اقة الكهربائية، وهي تمثل نموًا منخفضًا للطلب على الطاقة تم استخدام التوقعات الرسمية للطلب المتوقع على الط

الكهربائية من مختلف القطاعات بفعل رفع الدعم عن أسعار الطاقة الكهربائية. إذ تعكس التعرفة الجديدة للطاقة الكهربائية 
 . )*(التكلفة الفعلية لإلنتاج 2019المطبقة في مارس 

  يع هيئة الكهرباء والماء وذلك لتحديد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية المزمع تم الحصول على الخطة المستقبلية لمشار
 إنشاؤها باإلضافة إلى الطاقة اإلنتاجية لها وسنة اإلنشاء. 

 .تم افتراض ثبات كفاءة إنتاج الطاقة الكهربائية وذلك للمحطات القائمة والجديدة 
 بلدية، فقد تم استخدام المعادالتقبل قطاع المياه ال ولحساب كمية الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية من 

  : (17)التالية
من المياه  3م 1الطاقة الكهربائية المستهلكة في إنتاج مياه الشرب = )الطاقة الكهربائية المستهلكة في تحلية  :6معادلة 

من المياه باستخدام تقنية  3م 1كمية المياه المنتجة(   )الطاقة الكهربائية المستهلكة في تحلية  × MSFباستخدام تقنية 
MED ×  من المياه باستخدام تقنية  3م 1كمية المياه المنتجة(   )الطاقة الكهربائية المستهلكة في تحليةRO ×  كمية

 المياه المنتجة(  
______________ 

 من التعرفة اجلديدة وذلك ملسكن واحد فقط، حيث يتم تطبيق التعرفة املدعومة ألسعار الطاقة الكهربائيةمت استثناء املواطنني  *
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 [الطلب على الطاقة الكهربائية من قطاع مياه الشرب = الطاقة الكهربائية المستهلكة في إنتاج مياه الشرب   : 7معادلة 
كمية المياه  ×من المياه(  3م 1من المياه   الطاقة الكهربائية المستهلكة في توزيع  3م 1)الطاقة الكهربائية المستهلكة لنقل 

  ]المنتجة 
 3م 1الطاقة الكهربائية المستهلكة في معالجة مياه الصرف الصحي = )الطاقة الكهربائية المستهلكة في معالجة :8معادلة 

(   )الطاقة الكهربائية 1لمعالجة في محطة كمية مياه الصرف الصحي ا × 1من مياه الصرف الصحي في محطة 
كمية مياه الصرف الصحي المعالجة في محطة  × 2من مياه الصرف الصحي في محطة  3م 1المستهلكة في معالجة 

كمية مياه الصرف  × 7من مياه الصرف الصحي في محطة  3م 1(..... )الطاقة الكهربائية المستهلكة في معالجة 2
 (   7الصحي المعالجة في محطة 

ي معالجة مياه الطلب على الطاقة الكهربائية من قطاع مياه الصرف الصحي = الطاقة الكهربائية المستهلكة ف: 9معادلة 
من مياه الصرف الصحي إلى محطات المعالجة   الطاقة  3م 1)الطاقة الكهربائية المستهلكة لنقل  [الصرف الصحي  

كمية مياه الصرف  ×من مياه الصرف الصحي المعالجة إلى المستهلك النهائي(  3م 1الكهربائية المستهلكة في نقل   
       ]الصحي المعالجة 

إجمالي الطلب على الطاقة الكهربائية من قبل قطاع المياه البلدية = الطلب على الطاقة الكهربائية من قطاع : 10معادلة 
                                                         مياه الشرب   الطلب على الطاقة الكهربائية من قطاع مياه الصرف الصحي     

 (31, 21, 20) 2030-2020وذلك للفترة  BAUبناء السيناريو المرجعي  : الفرضيات المستخدمة في2جدول 
 الفرضية المتغير القطاع

المياه البلدية
 

 2020 بداية السيناريو
 2030 نهاية السيناريو
 2030في عام  2,213,000 عدد السكان

نصيب الفرد من 
 المياه البلدية 

 % في السنة  0.05معدل النمو 

محطات تحلية المياه 
 الجديدة 

ومن المتوقع افتتاحها في  / اليوم3مألف  227.3وطاقتها اإلنتاجية  2محطة الدور 
ومن  / اليوم3مألف  227.3وطاقتها اإلنتاجية  2، محطة رأس أبوجرجور 2021عام 

/ 3مألف  136.3، محطة المدينة الشمالية وطاقتها 2024المتوقع افتتاحها في عام 
 113.6وطاقتها اإلنتاجية  2، محطة سترة 2028من المتوقع افتتاحها في عام و  اليوم
 2029ومن المتوقع افتتاحها في عام  / اليوم3مألف 

محطات تحلية المياه 
 المتوقع إيقافها

من المتوقع أن يتم إخراج محطة سترة من الخدمة وذلك بعد افتتا  محطة رأس 
 2024أبوجرجور في عام 

ربائية الطاقة الكه
المستهلكة في 

 محطات تحلية المياه

للمحطات التي  3مكيلووات ساعة  5وذلك للتحلية الحرارية و 3مكيلووات ساعة /  3.3
 تستخدم تقنية التناضح العكسي

الطاقة 
الكهربائية

إجمالي الطلب على  
 الطاقة الكهربائية

 

 2030جيجاوات ساعة في عام  26,233
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محطات إنتاج الطاقة 
الكهربائية الجديدة 
 والقدرة المربكة لها

ميجاوات ومن المتوقع افتتاحها في عام  1,350بطاقة إنتاجية  2محطة الدور 
ميجاوات ومن المتوقع افتتاحها  1,750بطاقة تبلغ  2، محطة رأس أبوجرجور 2019

ومن المتوقع افتتاحها عام  1,131بطاقة إنتاجية  3، محطة الدور 2024في عام 
. كما ومن المتوقع أن يتم تشغيل محطة الطاقة الشمسية والريا  في عام 2028
 ميجاوات 5بطاقة  2019

 : تحديد كمية الخفض في إنتاج المياه والطاقة وذلك عند تطبيق مجموعة من الخياراتالهدف الثاني
تم البحث في الدراسات السابقة عن أبرز الخيارات والتقنيات والتي من الممكن أن تحقق خفضًا في إنتاج المياه البلدية 
والطاقة األولية. وفيما يتعلق بالخيارات في قطاع المياه، فقد تم اختيار ثالثة خيارات تناسب الوضع المائي في مملكة 

، استخدام أجهزة ترشيد هين مما يؤدي إلى خفض الطلب على المياه المحالالبحرين، وهي: رفع الوعي لدى المستهلك
استهالك المياه في المنازل، وأخيرا خفض نسبة المياه غير الربحية. وأما قطاع الطاقة، فتم التركيز على الخيارات المتعلقة 

الكربونية لقطاع المياه  وذلك للتعرف على تأثيرها على البصمة Supply Side Managementبإدارة جانب العرض 
طاقة الريا ،  البلدية. وعلى وجه التحديد، فقد تم اختيار ثالثة خيارات تتعلق بالطاقة المتجددة وهي: الطاقة الشمسية،

 والطاقة الحيوية. 
آلنفة وعليه، فقد تم تصميم ثالثة سيناريوهات تتعلق بقطاع المياه، باإلضافة على سيناريو رابع يشمل جميع الخيارات ا

الذكر، ذلك أنه ال يوجد تعارض بين تنفيذها كلها. وكذا الحال بالنسبة لقطاع الطاقة الكهربائية، إذ تم بناء ثالثة 
الفرضيات المستخدمة في  3سيناريوهات تتعلق بالطاقات المتجددة، باإلضافة إلى سيناريو رابع يجمع بينها. ويوضح جدول 

وذلك فيما يتعلق بقطاع  (15)ذكر أنه تم إعداد هذه الفرضيات في ضوء الدراسات السابقة بناء هذه السيناريوهات. الجدير بال
المياه البلدية. أما فيما يتعلق بقطاع الطاقة الكهربائية، فقد تمت االستعانة بالمبادرات والبرامج الواردة في الخطة الوطنية 

 .(24)للطاقة المتجددة 
 (25, 24, 15, 12)دارية والتقنية المتعلقة بقطاع المياه البلدية والطاقة الكهربائية إل: سيناريوهات الخيارات ا3جدول 

 الفرضيات السيناريو القطاع

المياه 
 البلدية

سيناريو رفع 
 الوعي 

يؤدي رفع الوعي لدى المستهلكين إلى خفض تدريجي في نصيب الفرد من المياه بمقدار 
  2030% بحلول عام 10

سيناريو أدوات 
 الترشيد

يؤدي استخدام أجهزة ترشيد استهالك المياه في المنازل الى انخفاض نصيب الفرد بشكل 
  2030% بحلول عام 20تدريجي بمقدار 

سيناريو خفض 
 المياه غير الربحية

تم افتراض تحسين كفاءة شبكات نقل وتوزيع المياه تدريجيًا لتصبح نسبة المياه غير 
  2030% في عام 12الربحية 

 ويشمل جميع السيناريوهات الثالثة السابقة  جميع الخيارات

الطاقة 
 الكهربائية

 الطاقة الشمسية
ميجاوات بحلول عام  200تم افتراض إضافة طاقة إنتاجية من الطاقة الشمسية بمقدار 

2025  
 2025بحلول عام  ميجاوات 50تم افتراض إضافة طاقة إنتاجية من طاقة الريا  بمقدار  طاقة الريا 

 الطاقة الحيوية
ميجاوات بحلول عام  5تم افتراض إضافة طاقة إنتاجية من الطاقة الحيوية بمقدار 

2025 
 ويشمل جميع السيناريوهات الثالثة السابقة جميع الخيارات
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 : التعرف على المنافع المتحققة عند خفض الطلب على المياه والطاقةالهدف الثالث
تم الربط بين النموذجين الذين تم بناؤهما لقطاعي المياه البلدية والطاقة الكهربائية وذلك بغية التعرف على المنافع المتحققة 
عند تنفيذ مجموعة من الخيارات المتعلقة بالقطاعين. حيث تم الربط بين النموذجين الديناميكيين اللذين تم بناؤهما في 

. الجدير بالذكر أن هذه هي المرة األولى التي تتم فيها عملية 6وضح في شكل كما هو م LEAPو WEAPبرنامجي 
، هالخفض في إنتاج المياه المحال. وتشتمل المنافع التي تم احتسابها ما يلي: )*(الربط بين البرنامجين وذلك لدول المجلس

في  الخفضحديدًا الغاز الطبيعي، و الخفض في الطلب على الطاقة األولية وتالخفض في إنتاج الطاقة الكهربائية، و و 
الخفض في غازات ثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والميثان. كما انبعاثات غازات الدفيئة مجتمعة، باإلضافة إلى 

 باستخدام المعادلة التالية:   LEAPوتم حساب البصمة الكربونية لقطاع المياه البلدية وذلك من خالل برنامج 
معامل االنبعاث               × ة لمستهلكة في قطاع المياه البلديالكربونية لقطاع المياه البلدية = كمية الطاقة االبصمة 
 (  11)معادلة 

 الخروج بتوصيات لتطبيق الخيارات المناسبة لمملكة البحرين الهدف الرابع:
إلى الدراسات السابقة، فقد تم إعداد مصفوفة للمفاضلة  باالستناد إلى النتائج التي تم التوصل إليها في هذا البحث باإلضافة

بين الخيارات التم تم تقييمها. وفي ضوء نتائج التقييم، فقد تم إعداد مجموعة من التوصيات التي تتعلق بالترابط بين المياه 
 والطاقة في مملكة البحرين وذلك لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ وتخفيف االنبعاثات. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 LEAPو WEAP: مخطط توضيحي للربط بين برنامجي 6شكل 

 النتائج والمناقشة
 باتباع المنهجية التي تم تفصيلها في الجزء السابق، تم تحقيق أهداف البحث وذلك على النحو التالي: 

 2030توقع كمية الطلب على المياه من القطاع البلدي والطاقة الكهربائية بحلول عام  الهدف األول:
 في عام  3مليون م 263تبين نتائج السيناريو المرجعي الذي تم بناؤه لقطاع المياه البلدية أن إنتاج المياه سيرتفع من نحو 

 (.7)شكل  2030في عام  3مليون م 382إلى  2017
________ 

 ، وذلك لدولة اإلمارات العربية املتحدة ودول اجمللس( LEAPو WEAP) وهي اجلهة املطورة للربناجمني ،الدراسة التقنية اليت قام هبا باحثون من معهد ستوكهومل للبيئة ثناءباست *
 وليست دراسات علمية منشورة يف دوريات حمكمة. Consultancy Reports، وهي دراسات تقنية استشارية (18، 16)
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، كما وسيرتفع أيضًا نصيب 2017مقارنة بعام  2030% في عام 48إذ سيرتفع إجمالي الطلب على المياه البلدية بنسبة 

 % وذلك بسبب 0.6الفرد من المياه البلدية ولكن بنسبة أقل تبلغ 
في أعداد السكان، فإن . إال أنه ونظرًا للنمو المتوقع *2019رفع الدعم الحكومي عن المياه والذي تم بشكل كامل في عام 

الطلب على المياه سيستمر. وفي حال لم تتم معالجة قضية المياه غير الربحية وخفض نسبتها، فإنه من المتوقع أن تبلغ 
. وهذا ما يقارب كمية المياه المستهلكة في القطاع المنزلي 2030في عام  3مليون م 119كمية المياه غير الربحية نحو 

 ، األمر الذي يحتم ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة حيالها.   3مليون م 121ة نحو والبالغ 2017في عام 
 

 
 2030: إنتاج المياه البلدية ونصيب الفرد المتوقع في السيناريو المرجعي حتى عام 7شكل 

 
مقارنة بعام  2030% في عام 58كما وتشير نتائج السيناريو المرجعي المتعلق بالطاقة الكهربائية إلى نمو الطلب بنحو 

ألف جيجاوات ساعة  1.2(. ومن المتوقع أن يرتفع استهالك قطاع المياه البلدية من الطاقة الكهربائية من 8)شكل  2017
. وحيث أن إنتاج الطاقة الكهربائية في البحرين يعتمد 2030ألف جيجاوات ساعة في عام  1.7إلى نحو  2017في عام 

مليون طن  19كمية انبعاثات غازات الدفيئة المتوقعة من هذا القطاع تبلغ نحو  بشكل أساسي على الغاز الطبيعي، فإن
كيلووات  4.4من المياه المحالة سوف يستهلك نحو  3م 1(. وهذا ما يعني أن إنتاج 8مكافئ ثاني أكسيد الكربون )شكل 

%، فإن ذلك 30ربائية تبلغ نحو . وبالنظر إلى أن كفاءة إنتاج الطاقة الكه2030ساعة من الطاقة الكهربائية في عام 
كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون  3.2من الغاز الطبيعي والذي يتسبب في انبعاث نحو  3م 1.6يعني استهالك نحو 

 (. 9)شكل 
 
 
 

___________ 
 باستثناء حساب كهرباء وماء واحد لكل أسرة حبرينية*
 

118

118.5

119

119.5

 -

 100

 200

 300

 400

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

نصيب الفرد من املياه البلدية 
م) 3 

 /
الفرد

) 
ياه 

ج امل
إنتا

(
ن م

مليو
3 ) 

 (الفرد/  3م)نصيب الفرد من املياه البلدية  (3مليون م)املياه غري الرحبية  (3مليون م)الطلب على املياه 



15 
 التاسع عشر، العدد الثاينجملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد 

 
 2030-2017وانبعاث غازات الدفيئة في السيناريو المرجعي للفترة : الطلب المتوقع على الطاقة الكهربائية 8شكل 

 

 
 وذلك في السيناريو المرجعي 2030من المياه المحالة في عام  3م 1: اآلثار المترتبة على إنتاج 9شكل 

وبالتالي فقد تم الحصول على حق استخدام  /https://www.iconfinder.comمالحظة: تم شراء األشكال التوضيحية من موقع 
 هذه األشكال. 
 : تحديد كمية الخفض في إنتاج المياه والطاقة وذلك عند تطبيق مجموعة من الخياراتالهدف الثاني

ياه يمكن أن يحقق مقدار خفض في تُبين نتائج السيناريوهات المتعلقة بإدارة قطاع المياه البلدية أن استخدام أجهزة ترشيد الم
 52مقارنة بالسيناريو المرجعي. كما ويبلغ مقدار الخفض نحو  2030في عام  3مليون م 78الطلب على المياه بنحو 

(. 10وذلك لخياري خفض نسبة المياه غير الربحية ورفع وعي المستهلكين على التوالي )شكل  3مليون م 40و 3مليون م
ولعل كمية الخفض األكبر التي يمكن تحقيقها تتمثل في تطبيق الخيارات الثالثة معًا، إذ أنه من المتوقع أن تحقق خفضًا 

 تعلق بالطلب على المياه البلدية. مقارنة بالسيناريو المرجعي وذلك فيما ي 2030% في عام 40يبلغ نحو 
وينعكس الخفض في الطلب على المياه البلدية على إنتاج الطاقة الكهربائية. حيث يسهم استخدام أجهزة ترشيد المياه في 

(. 11)شكل  2030جيجاوات ساعة في عام  320تحقيق أكبر كمية خفض في الطلب على الطاقة الكهربائية وذلك بنحو 
 214المياه غير الربحية في المرتبة الثانية، إذ يسهم في خفض الطلب على الطاقة الكهربائية بنحو  ويأتي خفض نسبة

. وهذا ما يعني خفض 2030جيجاوات ساعة في عام  164جيجاوات ساعة، يليه رفع الوعي لدى المستهلكين وذلك بنحو 
إذ يتراو  مقدار الخفض المتوقع في الطلب على الغاز الطلب على الطاقة األولية المستهلكة في إنتاج الطاقة الكهربائية. 

ألف طن نفط مكافئ وذلك للسيناريوهات المختلفة المتعلقة بإدارة قطاع المياه البلدية، في حين  101و 52الطبيعي ما بين 
مقارنة  2030ألف طن نفط مكافئ في عام  197يصل مقدار الخفض المتوقع عند تطبيق جميع الخيارات إلى نحو 

 (. 12بالسيناريو المرجعي )شكل 
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كما وتسهم الطاقات المتجددة في تحقيق خفض في الطلب على الطاقة األولية أيضًا. إذ يتراو  الخفض المتوقع في الطلب 

مقارنة بالسيناريو المرجعي وذلك عند تنفيذ  2030ألف طن نفط مكافئ في عام  674و 540على الطاقة األولية بين 
منفردة. أما عند تنفيذ المشروعات المتعلقة بطاقة الريا ، الطاقة الشمسية والغاز الحيوي بصورة  المشروعات بصورة

 (. 13)شكل  (24) 2030ألف طن نفط مكافئ في عام  711مجتمعة، فإن ذلك من شأنه أن يحقق كمية خفض تصل إلى 
 

 
 يارات: الطلب المتوقع على المياه البلدية عند تطبيق مجموعة من الخ10شكل 

 
 

 
 : االستهالك المتوقع لقطاع المياه البلدية من الطاقة الكهربائية وذلك عند تطبيق مجموعة من الخيارات المتعلقة بقطاع المياه11شكل 
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 : إجمالي الطلب المتوقع على الطاقة األولية عند تطبيق مجموعة من الخيارات المتعلقة بقطاع المياه البلدية12شكل 

  (24)مالحظة: تمت االستعانة بنتائج تقييم المشروعات المتعلقة بالطاقات المتجددة والواردة في الخطة الوطنية للطاقة المتجددة 

 
 (24) : إجمالي الطلب المتوقع على الطاقة األولية عند تطبيق مجموعة من الخيارات المتعلقة بقطاع الطاقة الكهربائية13شكل 

 

 التعرف على المنافع المتحققة عند خفض الطلب على المياه والطاقة: الهدف الثالث
ال تقتصر المنافع المترتبة على خفض الطلب على المياه البلدية والطاقة الكهربائية على خفض الطلب على الطاقة األولية 

نما تمتد أيضًا لتشمل مجموعًة من المنافع البيئية واالقتصادية واالجتماعية. فعل ى الصعيد البيئي، يمكن تحقيق فحسب، وا 
مليون طن وذلك عند تنفيذ الخيارات  11.4و 0.72خفض تراكمي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يتراو  ما بين 

(. كما ويمكن أيضًا خفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين بما يتراو  بين 4المختلفة المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة )جدول 
طن، وهذا  204.5و 13ن، في حين تتراو  كميات الخفض التراكمية المتوقعة من الميثان ما بين ألف ط 30.7و 1.94

نسان. إذ تشير دراسة للبنك الدولي إلى أن تلوث الهواء سبب رئيس للوفاة واإلصابة إلما ينعكس على جودة الهواء وصحة ا
. كما وتعد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه أحد أهم مصادر ملوثات الهواء (32)باألمراض في دول المجلس 

، األمر الذي يعني أن تنفيذ عدد من الخيارات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة ضروري للحفاظ على البيئة (32)في المنطقة 
نإلوصحة ا ما تمتد لتشمل البيئة البحرية. إذ تؤثر مياه الرجيع نسان. وال تقتصر المنافع البيئية على الهواء فحسب، وا 

Brine Discharge  من محطات التحلية في البحرين على البيئة البحرية وذلك من حيث ارتفاع درجة حرارة المياه
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الحد  يعني خفض كمية مياه الرجيع وبالتالي ه. وعليه، فإن خفض اإلنتاج من المياه المحال(33)والتركيز المرتفع للملوحة 
 من التأثيرات السلبية لمحطات التحلية على البيئة البحرية. 

 : المنافع المترتبة على تنفيذ عدد من الخيارات المتعلقة بقطاعي المياه البلدية والطاقة الكهربائية 4جدول 
 2030-2020خالل الفترة 

 الخيار القطاع
خفض المياه 

 (*3)مليون م

خفض الطاقة 
الكهربائية )ألف 

جيجاوات 
 ساعة(*

خفض الطاقة 
األولية )ألف 

طن نفط 
 مكافئ(*

خفض انبعاثات 
CO2  مليون(

 طن(*

خفض انبعاثات 
NOx *)ألف طن( 

خفض انبعاثات 
CH4 *)طن( 

 المياه

 13 1.94 0.72 309 1 246 رفع الوعي
أدوات 
 25 3.76 1.41 599 1.9 478 الترشيد

خفض نسبة 
المياه غير 

 الربحية
450 2.0 610 1.43 3.83 26 

جميع 
 58 8.64 3.23 1,376 4.5 1,067 الخيارات

 الطاقة**

 204.0 30.1 10.9 5,202 - - طاقة الريا 
الطاقة 
 الشمسية

- - 5,871 10.1 29.3 203.2 

 204.5 30.7 11.4 6,095 - - الغاز الحيوي
جميع 

الطاقات 
 المتجددة

- - 6,095 9.7 28.9 202.8 

  2030-2020منافع تراكمية من الممكن تحقيقها خالل الفترة * 
جعي المتعلق بقطاع ** فيما يتعلق بالمنافع المترتبة على تنفيذ الخيارات المتعلقة بإنتاج الطاقة الكهربائية، فقد تم احتسابها بناء على السيناريو المر 

 المياه البلدية
 

(. إذ أنه وبتنفيذ الخيارات 14صمة الكربونية لقطاع المياه البلدية )شكل ولعل من أبرز المنافع البيئية هو انخفاض الب
% مقارنة بالسيناريو المرجعي. أما عند 2.4المتعلقة بقطاع المياه، فإن البصمة الكربونية لقطاع المياه تنخفض بنسبة 

لمياه تنخفض بنسبة أكبر لتصل إلى إدخال الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة في البحرين، فإن البصمة الكربونية لقطاع ا
%.  الجدير بالذكر هو أن تنفيذ جميع الخيارات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة السابق تقييمها من شأنه أن يحقق 9.6

%، باإلضافة إلى خفض الطلب على الطاقة 29منافع بيئية جمة. إذ ينتج عن ذلك خفض الطلب على المياه بنحو 
%، وما يترتب على ذلك من خفٍض في الطلب على الطاقة األولية وانبعاث غازات الدفيئة بنسبة 1.8الكهربائية بنسبة 

 . 2030-2020% مقارنة بالسيناريو المرجعي للفترة 3.8
 



19 
 التاسع عشر، العدد الثاينجملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد 

 
 وذلك عند تطبيق مجموعة من الخيارات المتعلقة  2030: البصمة الكربونية لقطاع المياه البلدية في مملكة البحرين في عام 14شكل 

 بلدية والطاقة الكهربائية )مليون طن مكافئ ثاني أكسيد الكربون(البقطاع مياه 
 

 
المرجعي وسيناريو تطبيق جميع الخيارات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة  : الطلب التراكمي على المياه والطاقة واالنبعاثات في السيناريو15شكل 

 2030-2020في الفترة 
ينتج عنه خفض التكلفة المترتبة على اإلنتاج  هوفيما يتعلق بالمنافع االقتصادية، فإن خفض الطلب على المياه المحال

على المياه. وهذا ما يساعد على تحقيق التوازن المالي باإلضافة إلى تكلفة إنشاء محطات جديدة لتلبية الطلب المتنامي 
الذي تسعى البحرين إلى تحقيقه في الفترة القادمة. وثمة منفعة اقتصادية أخرى تتمثل في تكلفة الفرصة البديلة المتعلقة 

ه، فإنه يمكن بيعه في بالغاز الطبيعي. حيث أنه وبداًل من استهالكه بسعر مدعوم في إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية الميا
طالة عمر المخزون لألجيال القادمة. كما أن تحسين جودة الهواء المترتبة على خفض  األسواق العالمية أو االحتفاظ به وا 
الطلب على المياه والطاقة، تعني خفض التكاليف المالية المترتبة على عالج األمراض واإلجازات المرضية الناتجة عن 

المنافع االجتماعية، فتتمثل في الحفاظ على صحة االنسان، وااللتزام بالسلوك البيئي المستدام، ناهيك تلوث الهواء. وأما 
 عن الحفاظ على الموارد الطبيعية المشتركة وبالتالي تعزيز قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية. 

 

 مجيع الطاقات املتجددة
1.13 

 الطاقة الشمسية
1.14 

 طاقة الرياح
1.15 

 الغاز احليوي
1.17 

 مجيع اخليارات
1.22 

 أجهزة الرتشيد 
1.23 

[CATEGORY 
NAME] 

[VALUE]        

 رفع الوعي
1.24 

 السيناريو املرجعي
1.25 

 78  

 182  

 247  

 4  

 75  

 176  

 243  

 3  

مليون طن )الطلب على الطاقة األولية 
 (نفطي مكافئ

ألف )الطلب على الطاقة الكهربائية  (مليون طن)مكافئ ثاين أكسيد الكربون 
 (جيجاوات ساعة

 (3بليون م)الطلب على املياه 

 مجيع اخليارات السيناريو املرجعي
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ي المياه والطاقة يسهم في اإليفاء بعدد من وباإلضافة إلى المنافع اآلنفة الذكر، فإن تنفيذ الخيارات المتعلقة بقطاع
االلتزامات الوطنية، اإلقليمية والدولية. وتتعلق هذه االلتزامات بالطاقة، والمياه، وجودة الهواء، وتغير المناخ، وأهداف 

عة الخيارات أبرز المنافع البيئية، االقتصادية واالجتماعية المترتبة على تنفيذ مجمو  16التنمية المستدامة. ويلخص شكل 
 التي تمت دراستها والمتعلقة بقطاعي المياه البلدية والطاقة الكهربائية.     

 : الخروج بتوصيات لتطبيق الخيارات المناسبة لمملكة البحرينالهدف الرابع
(. وبحسب المقارنة، فإن رفع الوعي لدى 5تم إعداد مصفوفة وذلك للمقارنة بين الخيارات التي تمت دراستها )جدول 

المستهلكين واستخدام أدوات ترشيد استهالك المياه من شأنه أن يحقق خفضًا متوسطًا في الطلب على المياه كما ويعتبر 
ات المتجددة، فإنها مرتفعة التكلفة نسبيًا وال تحقق خفضًا في الطلب على منخفض التكلفة نسبيًا وسهل التنفيذ. أما الطاق

المياه والطاقة الكهربائية، إال أنها في المقابل تحقق خفضًا في الطلب على الطاقة األولية واالنبعاثات المصاحبة. وهذا ما 
 و جميع هذه الخيارات. يستلزم األخذ بجميع الجوانب بعين االعتبار عند اتخاذ القرار في تبني بعض أ

 
 : مصفوفة المقارنة بين الخيارات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة5جدول

 التنفيذ التكلفة الطاقة األولية واالنبعاثات* الطاقة الكهربائية* المياه* الخيار القطاع

 المياه

      رفع الوعي
      أدوات الترشيد

خفض نسبة المياه غير 
      الربحية

      جميع الخيارات

 الطاقة

      طاقة الريا 
      الطاقة الشمسية
      الغاز الحيوي

      جميع الطاقات المتجددة
         

   منخفض       متوسط   مرتفع  مالحظة: 
  (35, 34)تم تصنيف الخيارات بحسب التكلفة وسهولة التنفيذ بالرجوع إلى المصادر التالية 

 %1%، منخفض يعني أقل من 10 – 1%، متوسط يعني بين 10مرتفع يعني أكثر من * 
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 : المنافع المتحققة عند تنفيذ الخيارات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة16شكل 

 

ولعله من األجدى البدء في تنفيذ الخيارات األسهل في التنفيذ واألقل تكلفة، ال سيما وأن إدارة ترشيد الكهرباء والماء بهيئة 
الكهرباء والماء في البحرين لديها الخبرة الالزمة للتنفيذ. ففي إحدى الحمالت التي استهدفت المساجد، تم تحقيق خفض في 

. كما ويتم استهداف الفنادق والمستهلكين من ذوي االستهالك (22)دينار  4,600ك بتكلفة % وذل42استهالك المياه بلغ 
المرتفع، إال أن حجم الحمالت التي تستهدف الجمهور وتكرارها باإلضافة إلى تقييم مدى جدواها ما يزال دون المستوى 

مليون أداة  34العربية السعودية مثاًل، تم توزيع نحو في المملكة المرجو ال سيما إذا ما تمت مقارنتها بالدول األخرى. ف
% من السكان. ونتج عن الحملة تحقيق خفض إجمالي في 80مليون مواطن ومقيم وذلك بنسبة  18ترشيد للمياه على 

ي في مليون لاير سعود 900/اليوم باإلضافة إلى تحقيق وفر في الميزانية ُقّدر بنحو 3ألف م 524استهالك المياه بلغ نحو 
. وعليه، فإنه وبالرغم من أهمية استهداف المستهلكين من ذوي االستهالك المرتفع، فإن استهداف الجمهور ال (36)السنة 

يقل أهمية عنه. ذلك أن المواطن والمقيم هو المستهلك الرئيسي للمياه بصرف النظر عن الموقع الذي يتواجد فيه. ووعي 
 . (38, 37)ئي وترشيد االستهالك، كما ويعتبر أداة هامة في سبيل تحقيق االستدامة روري النتهاج السلوك البيالمستهلك ض

وبمراجعة الدراسات السابقة، تم الوقوف على عدد من المشروعات ذات الصلة برفع وعي المستهلكين واستخدام أدوات 
الخفض المتحقق باإلضافة إلى بعض المشروعات المطبقة في أستراليا ومقدار  6ترشيد استهالك المياه. ويوضح جدول 

التكلفة. وبافتراض تقارب التكلفة بين البحرين وأستراليا، فإن فترة استرداد التكلفة تُبين أن معظم هذه المشروعات مجٍد من 
الناحية االقتصادية. كما ويشير أحد التقارير إلى أن مشروعات مماثلة تتعلق بترشيد استهالك المياه، مجدية اقتصاديًا في 

 . (34)كندا 
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 (35): بعض المشروعات المتعلقة بترشيد استهالك المياه ومدى فعاليتها وتكلفتها 6جدول 

 المشروع
مقدار الخفض في 

في  3المياه )ألف م
 السنة(

 التكلفة )ألف 
 دينار بحريني(

عدد سنوات 
 استرجاع التكلفة *

 8.6 1,092 168 توفير خدمات السباكة لألسر ذات الدخل المنخفض
 3.2 1,911 785 توزيع أدوات ترشيد استهالك المياه بصورة مجانية

 3.2 8,559 3,558 تعويض جزء من قيمة الغساالت الموفرة للمياه
تعويض تكلفة المراحيض ذات التدفق األحادي 

Single-flash Toilet  بذات التدفق الثنائي
Dual-flush Toilet 

553 4,151 10 

تعويض جزء من تكلفة المراحيض ذات التدفق 
بذات التدفق  Single-flash Toiletاألحادي 
 Dual-flush Toiletالثنائي 

177 422 3.1 

 3دينار/م 0.75* بافتراض تطبيقه في البحرين مع احتساب التكلفة الفعلية إلنتاج المياه والبالغة 
 

وثمة أدوات أخرى لرفع وعي المستهلكين وذلك فيما يتعلق بترشيد استهالك المياه. حيث تقوم الجهات الحكومية وشركات 
لكترونية على موقعها على شبكة االنترنت بحيث يتمكن المستهلك من تقدير كمية استهالكه إإنتاج المياه بتوفير حاسبة 

ي البحرين، إال أنه يمكن تطويرها على غرار التجارب اإلقليمية والدولية. إذ للمياه. وبالرغم من توفر مثل هذه الحاسبة ف
على نوع المسكن وعدد األشخاص، في حين تحتوي الحاسبة االلكترونية لإلمارات  *تحتوي الحاسبة االلكترونية في البحرين

ه ومدة االستخدام باإلضافة إلى إتاحة مثاًل على تفاصيل أخرى تتضمن نوعية األجهزة المستهلكة للميا **العربية المتحدة
 ***فرصة شراء أدوات ترشيد االستهالك الكترونيًا ومقدار الخفض المتوقع تحقيقه. بينما في الواليات المتحدة األميركية

في مثاًل يتم تضمين عمر األجهزة المستهلكة للمياه، في حين تم إضافة استهالك الفرد من المواد الغذائية وذلك لتضمينها 
. وقد يكون من المجدي أيضًا إضافة معلومات أخرى للمستهلك مثل ****حساب البصمة المائية للفرد في االتحاد األوروبي

مثاًل.  9كمية الطاقة التي سيتم توفيرها عند ترشيد استهالك المياه باإلضافة إلى كمية االنبعاثات وذلك على غرار شكل 
المياه بمتوسط االستهالك في الدولة أو المنطقة، باإلضافة إلى تضمين ذلك في كما ويمكن مقارنة استهالك الفرد من 

 الفاتورة الشهرية مما يحفز المستهلكين على ترشيد استهالك المياه. 
بين ***** WaterSenseوثمة خيار آخر يتعلق برفع الوعي وترشيد االستهالك. إذ تم عقد شراكة طوعية تحت اسم 

األميركية والشركات المنتجة للمياه والمصنعة لألجهزة المستهلكة للمياه ومقاولي البناء. تستهدف هذه وكالة حماية البيئة 
المتعلقة بترشيد  الشراكة رفع وعي المستهلكين من خالل وضع ملصق الشراكة على المنتجات وتوفير المعلومات واألدوات

  .  استهالك المياه
__________ 

*http://www.ewa.bh/ar/Conservation/Water/watercalculator   
**https://savewateruae.com/calculator/  

***calculator-https://www.epa.gov/watersense/watersense  
****project.eu/calculator/calculator.html-http://aquapath  
*****https://www.epa.gov/watersense 

http://www.ewa.bh/ar/Conservation/Water/watercalculator
https://savewateruae.com/calculator/
https://www.epa.gov/watersense/watersense-calculator
http://aquapath-project.eu/calculator/calculator.html
https://www.epa.gov/watersense
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األمر الذي يصب في المواطنة الصالحة والشراكة المجتمعية، وهذا ما يمكن تطبيقه في البحرين وباقي دول المجلس. كما 
للمياه، كغساالت المالبس وغساالت الصحون،  ويمكن أيضًا إلزام الشركات المصنعة والموردة لألجهزة الكهربائية المستهلكة

بوضع بطاقة كفاءة استهالك المياه بصورة مفهومة للمستهلك )نجوم مثاًل( وذلك على غرار بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات 
ات والثالجات. إذ أن وعي المستهلك بكمية استهالك األجهزة الكهربائية للمياه من شأنه أن يساعد في اختيار األجهزة ذ

الكفاءة العالية. ومن الممكن أيضًا حث مراكز التسوق الكبرى على وضع أدوات ترشيد استهالك المياه في أماكن بارزة، 
 ياه والسباكة.  ذلك أن وجودها يقتصر حاليًا على المحالت المتخصصة بمستلزمات الم

ويمكن لدول المجلس التعاون في هذا المجال وذلك لتعزيز التعاون فيما بينها في المجال البيئي. إذ أنه ومن الممكن أن يتم 
تضمين بطاقة كفاءة استهالك المياه في المواصفات والمقاييس الخليجية الموحدة على غرار بطاقة كفاءة الطاقة للمركبات 

لكترونية الستهالك المياه والطاقة الكهربائية بحيث ُيراعى في تصميمها الظروف إبة مثاًل. كما ويمكن أيضًا إعداد حاس
الخاصة بكل من دولة كمساحة الوحدات السكنية وتعرفة المياه والكهرباء، وذلك على غرار تجربة االتحاد األوروبي. وُيمكن 

تضطلع جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية بإعداد للجمعيات العلمية أن تلعب دورًا في هذا المجال. إذ أنه من الممكن أن 
هذه الحاسبة ال سيما وأن للجمعية دور بارز في عقد المؤتمرات والورش التدريبية المتخصصة على مستوى المنطقة وأن 

 األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية هي من ضمن شركاء الجمعية. 
وتحديدًا خفض نسبة المياه غير الربحية، فإنه وبالرغم من أهمية هذا الخيار لدول المنطقة،  وفيما يتعلق بالخيارات األخرى

إال أن خفض التسربات تحديدًا لم ترد إال في تقريرين من تقارير المساهمات الوطنية المحددة لتغير المناخ. وبحسب 
% 40و 20مياه غير الربحية التي تتراو  ما بين الدراسات المنشورة، فإن دول الخليج تعاني بشكل عام من قضية نسبة ال

% في كندا، وهذا ما يدعو إلى 10% فقط في استراليا و11% للبحرين مثاًل، في حين تصل النسبة إلى 30للسعودية و
لذكية . وتشير الدراسات السابقة أيضًا إلى إمكانية اإلفادة من العدادات ا(35, 34, 9)ضرورة أن تحظى هذه القضية باألولوية 

. وقد اتخذت (39)للمياه في تحديد مواقع تسرب المياه في شبكة االنابيب وبالتالي رفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع المياه 
البحرين خطوات في هذا الخصوص، حيث بدأت في عملية تركيب العدادات الذكية، وكذا الحال بالنسبة لإلمارات العربية 

 المتحدة. 
ر اإلشارة إلى ضرورة توفير البيانات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة الكهربائية باإلضافة إلى وقبل ختام هذا الجزء، تجد

المشروعات والمبادرات ذات الصلة في منصة واحدة على شبكة االنترنت. إذ أن توفير البيانات الكاملة ضروري إلجراء 
تطوير والتحسين المستقبلية. وُيقال في اإلدارة أنه ال الدراسات والبحوث المعنية بتقييم الوضع الحالي واستكشاف فرص ال

 . If you cannot measure it, you cannot improve itيمكن تطوير ما ال يمكن قياسه 
 وُيمكن إجمال أبرز التوصيات التي يخرج بها هذا البحث في النقاط التالية: 

 :على مستوى مملكة البحرين
  .تبني نهج الترابط في إدارة موارد المياه والطاقة 
  البدء في تنفيذ حمالت واسعة لرفع وعي المستهلكين وتوزيع أدوات ترشيد استهالك المياه، إذ تصل نسبة الخفض

 . (40)% 50الممكن تحقيقها إلى نحو 
  كفاءة استهالك المياه عقد شراكات مع القطاع الخاص وذلك لرفع وعي المستهلكين وتمويل مشروعات تحسين

 تعزيزًا للشراكة المجتمعية.
  12% إلى نحو 31التركيز على سبل خفض المياه غير الربحية وذلك من .% 
  توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بأنماط استهالك المياه في المنازل والجهود المبذولة لخفض االستهالك

 لتشجيع البحث العلمي. 



24 
 التاسع عشر، العدد الثاينجملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد 

  تهدف إلى ترشيد استهالك المياه. تشجيع المسابقات التي 
  .توفير أبرز أدوات ترشيد استهالك المياه في مراكز التسوق الكبرى 

  :على مستوى دول المجلس
، ويمكن لمركز اإلحصاء الخليجي أن يسهم في عملية التنسيق )*(إجراء مسوحات دورية ألنماط استهالك المياه في المنازل

 ات ومن ثم نشر نتائجها على موقع المركز على شبكة االنترنت.  واإلشراف على تنفيذ هذه المسوح
إعداد حاسبة إلكترونية الستهالك الفرد للمياه، ويمكن أن تضطلع بهذا الدور جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية بدعٍم من 

 األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
لألجهزة الكهربائية المستهلكة للمياه، كغساالت المالبس وغساالت الصحون، وتضمينها  إعداد بطاقة كفاءة استهالك المياه

 في مجموعة المواصفات والمقاييس التابعة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
 . اإلفادة من التجارب المختلفة لدول المجلس وذلك عن طريق التوأمة بين المدن الخليجية مثالً 

 الخاتمة
تم في هذا البحث تقييم الدور الذي يلعبه الترابط بين المياه البلدية والطاقة الكهربائية في عملية التكيف مع تغير المناخ 
والتخفيف من االنبعاثات المتسببة فيه. وتم ذلك من خالل بناء نموذجين ديناميكيين أحدهما إلنتاج واستهالك المياه البلدية 

، كما وتم تقييم LEAPخر إلنتاج واستهالك الطاقة الكهربائية وذلك باستخدام برنامج ، واآلWEAPباستخدام برنامج 
مجموعة من الخيارات المتعلقة بكل قطاع. وبيَّنت نتائج النمذجة إمكانية تحقيق خفض تراكمي في الطلب على المياه يصل 

تغير المناخ وتخفيف انبعاثات غازات % مما يسهم في تحقيق التكيف مع 8% وانبعاثات غازات الدفيئة بنحو 29إلى 
الدفيئة في آن واحد. وُيعد هذا البحث األول من نوعه على مستوى دول المجلس والذي يسلط الضوء على قضيتي التكيف 
والتخفيف من خالل دراسة االرتباط بين المياه والطاقة وذلك باستخدام بيانات فعلية وبرامج متخصصة للنمذجة. وعليه، فإن 

ئج والتوصيات التي خرج بها هذا البحث تسهم في عملية صنع السياسات البيئية ال سيما وأن مملكة البحرين قد النتا
حصلت مؤخرًا على تمويل من صندوق المناخ األخضر لتمويل المشروعات ذات العالقة بالمياه وتغير المناخ، مما يضفي 

بحث بتقييم الطرق المختلفة لرفع وعي المستهلكين وذلك أهمية خاصة على نتائج هذا البحث. وفي الختام، يوصي ال
. هذا، باإلضافة إلى Social learningوالتعلم االجتماعي  Participationبالرجوع إلى النظريات المتعلقة بالمشاركة 

ء شركات ضرورة دراسة الخيارات المتاحة لتمويل المشروعات المتعلقة برفع كفاءة استهالك المياه، كدراسة جدوى إنشا
وذلك  على غرار شركات خدمات الطاقة والتي بدأت تظهر في بعض  Water Service Companiesخدمات المياه 

دول المجلس. كما ويوصي البحث أيضًا بتقييم المجاالت األخرى الممكنة للتكيف والتخفيف والتي تشمل األراضي الرطبة 
 واألمن الغذائي. 

 
 
 
 
 

______________ 
 .تقوم به حالياً اململكة العربية السعودية الذيك الطاقة يف القطاع املنزيل غرار مسح استهالوذلك على *
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Abstract 

 

The literary scene in Algeria witnessed 

the emergence of a significant number 

of novelists who fought this adventure. 

We mention, for example: Al-Taher 

Wattar, Wasini Laraj, Ahlam 

Mostaghanemi, Amin Zaoui ... and 

others who have made history a rich 

material for their fictional works, and 

the question that arises is: Has it 

succeeded? Those in the transmission of 

historical facts as they are, or did the 

considerations and splendor of writing 

come at the expense of controlling facts 

and events? Did these novelists subject 

their heroes to history, or do you see 

them subjected history to their heroes? 

And did these novelists possess the 

courage to reveal the cover of the untold 

story, this is what the search will 

attempt to uncover 
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 ملخص
شهدت الساحة األدبية بروز عدد ال يستهان به من 

نذكر على سبيل  الروائيني الذين خاضوا هذه املغامرة ،
 املثال:الطاهر وطار،واسيين لعرج،أحالم مستغامني،أمني
زاوي ...وغريهم ممن جعلوا التاريخ مادة دمسة ألعماهلم 

والسؤال الذي يطرح نفسه:هل وفق هؤالء يف  الروائية،
نقل احلقائق التارخيية كما هي،أم أن شهوة الكتابة 
ورونقها جاءت على حساب ضبط احلقائق 
 واألحداث؟وهل أخضع هؤالء الروائيون أبطاهلم للتاريخ،

وهل امتلك هؤالء يخ ألبطاهلم؟أم تراهم أخضعوا التار 
اجلرأة لكشف الستار والغطاء عن املسكوت الروائيون 

 عنه؟ هذا ما سيحاول البحث الكشف عنه.
 
 
 
 
 
 

______________ 
 املركز اجلامعي عني متوشنت ،اجلزائر *
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 مقدمة
ال كان عمله  الروائي تخطيه بنجاح ،ورهان كبير على  الشك أن كتابة الرواية التاريخية مغامرة محفوفة بالمخاطر،   وا 

له. للتاريخ بدل أن يكون إضاءة   الروائي مسخا    

أو تسجيل  سابقين ،أو أخذ العبرة من ال سواء من باب الحنين إلى الماضين، وألن التاريخ يغري باكتشافه والرجوع إليه،
استطاع ولكن قلة منهم من  متحدين األمواج والعباب، أخذ الكثير من الروائيين ينهلون من بحر التاريخ، حقائق للعالمين...

لذلك  ولعلنا نضرب مثاال   إياه من النوازع والذاتية، مجردا   ، وكتب التاريخ من أجل التاريخ ج سالما من هذه المعركة،و خر ال
في نقل الحقائق كما  ذريعا   ولكنها فشلت فشل   روايات جرجي زيدان التاريخية التي حققت شهرة كبيرة على المستوى الفني،ب

فجاء  ،األحداث كما تشاء ال كما حدثت فعل  بعد أن سمح الكاتب لنفسه أن تدخل لتسير  أو كما يجب أن تكون،  ،هي
 للتاريخ ومشوها للحقائق. عمله مسخا  

بدل  أحداثها بالتاريخ،لجأت الرواية الحديثة إلى تطعيم وتبطين  ،من المساءلة وهربا   وتفاديا للوقوع في مطب تزييف التاريخ،
وبهذا استطاعت أن تنقد  بطريقة أدبية فنية رائعة، فمزجت بين المتخيل الروائي والمرجع التاريخي، وضعه في الواجهة ،

 نفسها من التعرض إلى المساءلة . ذوتعيد تفكيكه وتشكيله كما تشاء ،وفي الوقت ذاته تنق التاريخ،

نذكر على سبيل  بروز عدد ال يستهان به من الروائيين الذين خاضوا هذه المغامرة ،وفي الجزائر شهدت الساحة األدبية   
عمالهم ألاوي ...وغيرهم ممن جعلوا التاريخ مادة دسمة أمين ز  أحلم مستغانمي، ،األعرجواسيني  الطاهر وطار، المثال:
أم أن شهوة الكتابة ورونقها جاءت  ،كما هي هل وفق هؤالء في نقل الحقائق التاريخية والسؤال الذي يطرح نفسه: الروائية،

 أم تراهم أخضعوا التاريخ ألبطالهم؟ أبطالهم للتاريخ، نو وهل أخضع هؤالء الروائي على حساب ضبط الحقائق واألحداث؟
قد حق فيهم قول أم  أو المغيب في التاريخ ، وهل امتلك هؤالء الروائيون  الجرأة لكشف الستار والغطاء عن المسكوت عنه،

 الشاعر:

 ما أرانا نقول إال ُمعارا  **  أو معاد ا من قولنا مكرورا  ؟

أصحابها على أحداث ووقائع  التي اتكأ فيهامن خلل عرض نماذج لبعض الروايات  هذا ما سيحاول البحث اإلجابة عنه،
بل إن  ،المعة ومشهود لهاوقد تعمدنا اختيار روايات ألسماء جزائرية  تدور في أفلكها، أبطالهم نجوما   جاعلينتاريخية 

فالروائي الذي يحرص أن  والقراءة الجمالية، هذا حتى نكون منصفين في العملية النقدية، ، بعضها توج ونال جوائز عدة
ري به أن يحرص كذلك على ح على المستوى العربي والعالمي،والمواصفات المطلوبة للمعايير  يخرج عمله السردي مطابقا  

وتلبية  وره،وفق تص وتشكيله من إعادة بعثه متمكنا   في استنطاق حيثياته ، بارعا   ،في نقل الحدث التاريخي أن يكون أمينا  
 وقد استعنا بكل من المنهج التاريخي والوصفي والتحليلي لعرض هذه المادة وقراءتها قراءة نقدية. ،لمعطيات مجتمعه
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 النشأة والتوصيف التاريخية:الرواية 

من خلل  بإقحام وقائع منه في العالم المعاصر، ،من زاوية مختلفةالتاريخ  وبعث وقراءة نتاجإ الرواية التاريخية هي إعادة 
،يمتزج فيه الواقع  ة تسعى إلى تأسيس وعي جمالي جديديفالرواية التاريخ ، مجالين متمايزين هما :المرجع والتخييل

 والتاريخ بالفن . ، بالمتخيل

وتصور مسارا  "رواية تستحضر ميلد األوضاع الجديدة، وقد وصف معجم المصطلحات األدبية الرواية التاريخية بأنها
وهي عمل يقوم على تواترات داخلية في تجارب الشخصيات تمثيل لنوع من  وبداية وقوة دافعة في مصير لم يتشكل بعد،

 .(1)" ارتباطهم المتبادل بالحياة االجتماعية والفرديةالسلوك والشعور اإلنساني في 

ذا أردنا التأريخ لهذا النوع أو االتجاه الروائي العربي يمتح من األدب  أن اعتبار،فلشك أن البداية ستكون غربية، على  وا 
 .(*2)األدب الغربي منذ النهضة األوربية

الرواية التاريخية والدة الرواية التاريخية العربية الحديثة كان بتأثير مباشر من إلى أن  فقد ذهب أكثر النقاد والدارسين
الرواية الرومانسية ،بدأت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لتتلءم مع المتطلبات الفكرية الملحة األوروبية ،ومن 

ومهمة  المنوط بهذا النوع من الروايات كبير وخطير،بما يعني أن الدور  (17،3)..من توعية وتعليم وتثقيف وتسلية جادة
لى هذا ذهب غنيمي هلل الذي وصف الرواية التاريخية بأنها ، الروائي فيها شائكة غير معبدة "أوسع ميادين األدب  وا 
 .(4)في الوعي القومي" العالمي وأخطرها وأعمقها أثرا  

،فوضعوا معايير وأسس  والرواية بشكل خاص، بصفة عامةدب وقد تحرج بعض الدارسين من هذا الوافد الجديد على األ
،بعد أن الحظوا ظهور روايات تاريخية مسخت الحقائق  يجب أن ال يتجاوزها الروائي في خضم تعامله مع التاريخ

موثقة ال صورة للمجتمع  :" وكان حاصل ذلك مثلما جاء على لسان )دوبلن( ، الفني،وطمست الوقائع تحت مسمى اإلبداع 
 على "العديد من تزويرات التاريخ من جانب الكتاب -أي)دوبلن( -،كما  اعترض** (5) " وال رواية تاريخية ،محترما   توثيقا  

من  قائل:"فكأينالرأي عبد المالك مرتاض  ويشاطر )دوبلن( ،(5)،وهو يدعو بصواب إلى مفهوم عن التاريخ أصيل وصادق"
ولم  وأن يبرز وظيفة سياسية أو اجتماعية ..وجاء بغير الحقيقة التاريخية، ، روائي حاول أن يرسم فترة من زمن التاريخ
 . (6)وآرائه غير الحيادية يعبر لدى النهاية إال عن إيديولوجيته هو،

_____________ 

الرواية التاريخية جنس تاٍل يمكننا بأي حال من األحوال تسمية بعض األعمال السردية التراثية كالسير الشعبية والمقامات وغيرها نقطة انطلق للرواية التاريخية ،ف *
 .للرواية األدبية وتابع لها

ا خدمة لخلفياته اإليديولوجية وليس بغرض اإلبداع والخروج عن المألوف، لعل روايات جرجي زيدان خير مثال على تجاوز الروائي الحقائق التاريخية وتزييفه**
رئيسة، أو باألحداث فقد"اعتمد أسلوب القصة التاريخية ليسرح في خياله ما شاء، مع أن الخيال المسموح به في القصة التاريخية يجب أن ال يتصل بالشخصيات ال

بداء مساوئها وتمييع تاريخها وتفسيره تفسيرا جنسيا فرويدياالكبرى..إن الغاية التي توخاها جرجي زيدان هي ت ينظر شوقي أبو خليل: جرجي  .حقير األمة العربية ،وا 
 م. 1981، دار الفكر ، دمشق،  2زيدان في الميزان ، ط
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والعشرية  ، 1967ونكسة  1948كحرب  ودونما توقف، الوطن العربي تباعا   مر بهاغير أن الظروف والرهانات التي 
بغية  فرضت على الروائي خوض تجربة الكتابة على مائدة التاريخ وغيرها ، سبتمبر.. 11وأحداث  السوداء في الجزائر،

إن النقاد أنفسهم  حتى بل كما يشاء هو، ال كما يشاء التاريخ، متلقيفهو يحضر الطبق ويزينه لل ، وبلورته إعادة قراءته
وبعد أن  فالمشهد الثقافي اليوم ، ، أصبحوا أكثر ليونة في التعامل مع هذه الروايات التي فرضت نفسها على الساحة األدبية

ليعيد بلورتها وفق  ،وطرق أبواب التاريخ بل استئذان، صار يلزم الروائي باختراق الماضي دون رقيب ذاق حلوة التجريب،
 ما تتطلبه ذائقة العصر الحالي.على  بناء  و  ، رؤيته الخاصة

ليس من شك في أن تمثل التاريخ في الرواية المعاصرة يعد أداة من أدوات التجريب الذي"يبتكر طرائق وأساليب جديدة في   
 .(7)" ،فهو جوهر اإلبداع وحقيقته عندما يتجاوز المألوف،ويغامر في قلب المستقبل أنماط التعبير الفني المختلفة

 ،لكن ليس كما فعل السابقون فوجدوا في التاريخ ضالتهم، ولهذا انكب الروائيون على البحث عن الجديد والخارق والمميز،
نما بالطريقة الجديدة التي ابتكروها ،فراحوا يستدعون ويسترجعون أحداث التاريخ  أو حتى بعضهم في بداياتهم األولى ،وا 

 ،محاطة بهالة من التقديس والتعتيمال توجد في كتب المؤرخين ،أو تلك الموجودة لكنها الغائبة والغامضة والمغيبة التي 
الروائي تكمن في  و"الحقيقة أن قوة على تقنية التفكيك ،متكئين في ذلك  كقطعة عجين طرية، تشكيلها،عبثوا بها وأعادوا ف

والرواية التاريخية الحديثة بوجه  ،(8)" يميز الرواية الجديدةوذلك ما  يخترع بحرية ،دون تقيد بنموذج أو مثل، أنه يخترع ،وأنه
نما  ،ال يقتصر عمله على مجرد التسجيل المباشر، خاص"فالفنان الذي يؤرخ لمرحلة أو مراحل سابقة من تطور مجتمعه وا 

التي تكسب العمل وهي العملية  ، يتجاوز هذه الخطوة اليسيرة إلى مهمة أجدى وأضخم هي عملية التفسير الفني لألحداث
 .(9)" األدبي داللته الخاصة التي يتميز بها عن كتب التاريخ

ذا أردنا أن نعرض نماذ   ،فهي كثيرة على  لتلك الروايات التي استدعى فيها الروائيون التاريخ بشخصياته وأحداثه جوا 
،ذلك "أن الحديث عن التفاعل بين التاريخ واإلبداع هو في أبعاده حديث عن الرواية كجنس  الصعيد العربي والجزائري

،كشفته تلك الكتابات السردية المعاصرة التي حاولت قراءة الراهن  ومتميزا   مكثفا   تعبيري جمالي تعامل مع التاريخ تعامل  
ومن أبرز الروائيين الذين كان لهم فضل  ،(10)الماضي" العربي قراءة تاريخية تعيد تركيب قدرات فهم الحاضر ضمن أحداث

رضوى عاشور..وفي  ، ،جمال الغيطاني ،نجيب محفوظ ،جرجي زيدان سليم البستاني ، السبق في تجريب الرواية التاريخية
 ،الحبيب السائح .. ،جيللي خلص ،أحلم مستغانمي :واسيني األعرجالجزائر

 ،ففي روايته )عرس البغل( الروائيين الجزائريين الذين سبقوا إلى هذا النوع من الكتابة والطاهر وطار الذي يعد من أوائل
،عبر  وتكثيف أبعادها الجمالية والداللية (الحاج كيان)وظف التراث العربي واإلسلمي وأعلمه في تشكيل شخصية 

 .(11).. استثمار شخصيات المتنبي وسيف الدولة والحسين األهوازي والحلج

،ووجه االختلف بينهما طريقة تعاملهما  ويجب التنبيه إلى أن الرواية التاريخية الكلسيكية غير الرواية التاريخية الحداثية
أما  من نسج خيال الكاتب، فتسرد األحداث كما جرت مضمنة إياها أبطاال   ،فاألولى تتقمص دور المؤرخ غالبا   ، مع التاريخ

يجعلها فتفكك األحداث وتعيد ترتيبها وصياغتها وقراءتها ،األمر الذي  ، يخ إلى عالم التخييلالثانية فتعمل على سحب التار 
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،"فالدرجة الثقافية والكم  حصيفا  و  قارئا نبيها   يتطلب ،أساسا   ،هذا النوع من الرواياتعصية على القارئ العادي ،ذلك أن 
،بغية إيصالها بتجاوزات فنية تعتمد بدورها المفارقات اللغوية  المعرفي مشروطان لدى المتلقي الذي يستقبل مادة تاريخية

 . (12)والزمنية"

المرجعي والمتخيل -ائيو التاريخي والر   

 الخيال والتخييل 

"الجانب الخادع في النفس الذي يقود إلى الخطأ  كونه يمثل ،وغربا   عربا   عند األقدمين، في الغالب، ،كان الخيال مهمشا   
وتحول دون أن يباشر العقل عمله بالطريقة  ، "كان يعتقد أن المخيلة تشوش الفكر فديكارت مثل   ،(13)والزلل"

"بقوة من األثر الفادح لكتب األكاذيب الصرفة التي تتحرك في أفق  فحذر -رائد اإلصلح-محمد عبده أما ،(14)الصحيحة"
 .(14)" مشبع بالتخيلت

حتى إنه أصبح عنصرا مهما في األدب ال  ،من الخيال تدريجيا   -غير المبرر– ومع بزوغ فجر الرومانسية زال هذا التخوف
ومن  ،شكل الذي يجعله محرما  لكن ليس بال ظهور التيار الواقعي،مع  ا  دثم ما لبث أن انحسر دور الخيال مجد، يقوم إال به

 . يتعاطاه مجرما  

"كل فلذة من  ،شعارهم في ذلك ،فتبناه األدباء ودعوا إليه بشدة وسرعان ما استعاد بريقه على أعتاب الحداثة ومتطلباتها
 .(15)" األدب تكتسب أدبيتها بقدر ما تحتل من رقعة الخيال

،هذه الممارسة تكون في  ،وهو نوع من الممارسة لهذا الواقع "التخييل بناء ذهني يحيل على واقع ويستند إليه فإن وعموما  
 .(16)" علقاته،أو تشكيله من جديدشكل إعادة إنتاجه أو ترتيب 

 المرجعية-المرجع

،أي إعادة المواقف المعاشة إلى سياق  المرجع أو السياق عبارة عن أنظمة ثقافية واجتماعية تساهم في العملية التواصلية
 كالبيئة االجتماعية، ،ويضم مصطلح المرجع مجموعة من المكونات التي يعود إليها الكاتب في العملية اإلبداعية، (18)واحد

 .. ة والتراثيةيوالمرجعية الدين والتوجهات السياسية،

،والمرجع حارس ال ينام ،بما  ،فالخيال ينشأ من العدم والمجازفةمن الجنون  امما سبق يبدو الجمع بين المصطلحين ضرب
 "فالرواية التاريخية يتجاذبها هاجسان أحدهما األمانة وصحيح يعني أن عملية الكر والفر هذه ال يحسنها إال روائي متمكن ،

تجافي ما تواضعت عليه المصادر التاريخية من قيام الدول وسقوطها واندالع الحروب  التاريخية التي تقتضي عليها بأال
 .(2)واآلخر مقتضيات الفن الروائي بأبعاده اللمتناهية" ، المأثورة

،قسم التزم فيه أصحابه بالنقل األمين للمادة التاريخية على حساب الفن مما أفقده  لهذا إلى قسمين وقد انقسم الروائيون تبعا  
،ألن ذلك  ،وهو ما حذر منه إحسان عباس الذي "طالب في هذا الصدد بأال يناقض األديب بين فلسفته وفنه مصداقيته
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العنان ،وقسم أبى إال أن يطلق (2)دبي يؤمن به الفنان"،أو موقف أ التناقض قد يؤدي إلى عجز األديب عن تقديم رؤية فنية
عطاء تقييم وتفسير  "وفق منظور حداثي يرفض في متخيله احتواء التاريخ بل يروم تمثل الواقع،، للكتابة دون قيود وا 

ن  التاريخجل تنا لبعض النماذج التي لم تكتب من أوهو ما سنعرضه في قراء ،(19)إيديولوجي للحاضر بأدلجة التاريخ " ،وا 
وتجنبا للوقوع في  بالعودة إلى أحداث وقعت في وقت ما. ،قراءة الحاضر واستشراف المستقبل ولكن بغية  استحضرته،

يرومون في ذلك التأكيد  ،التاريخي على الرواية التاريخية فضل النقاد مصطلح التخييل، مشكلة التصنيفات واألحكام الشكلية
 من التاريخ وأن"الرواية أكثر تحررا   السيما ،)*(عليه التاريخ ويوجه مساره كهامش يسيطر ،وليس على وجود الرواية كفن

"فلبأس أن  ومع ذلك ،(19)"ومفارقات اللغة إلى ما هو أرحب بفعل الخيال ، ، ألنها تقفز بمضامينه المتباينة )المرجع(
  يضمن الروائي النصوص التاريخية أو التواريخ بمسمياتها عبر تقنية

الذي يظل رغم كل شيء مغريا للقارئ  (20)والمتمثلة في الجمع بين شذرات من الخطاب جاءت شتى في التاريخ" )الكوالج(
 والروائي على حد سواء.

 عنهطرق باب المسكوت -نقد المرجع 

واإلكراهات والمحاذير  ،نتيجة التعصب الديني والمذهبي، المقصود بنقد المرجع"عدم الخوض في حقول معرفية بعينها  
هذه المحظورات التي ما فتئ األدباء القدامى يتحاشونها حتى ال ، (21)واالستعلء الطبقي" والتغييرات العرفية، السياسية،

،  وتمنع أقلمهم من تنفس الحرية ، من العبودية التي تكبل حريتهم يراها المحدثون ضربا   ، يكونوا عرضة للمساءلة والنقد
في المشهد الثقافي  وهو ما أصبحنا نشاهده عيانا   ، أعلنوا التمرد والعصيان على القديم وقوانينهوكرد فعل على ذلك 

إنها  ،ال يخضع لألوامر والمحظورات، انتهاكيا   تخيليا   والساحة األدبية في الوقت الحاضر،"فالرواية اليوم أضحت فعل  
نما هي الكتابة  ، رة أو لنقل التجربة أو مراعاة الذوق العامتأسيس لمتخيل مختلف ومضاد بفعل الكتابة التي لم تعد للعب وا 

وفي  ،(22)هي انفجار الينابيع في صحراء الكذب والحقائق الخرافية"كاشفة وجارحة.. ن وتمرد ،هي فعل عصيا..بحد ذاتها
 .(23)هذا الصدد يقول )روجيه كايو(:"ليس هناك شيء ال يمكن تجريده من التقديس"

عادة القراءة. ، يخضع لسلطة واحدة هي سلطة الكتابة فقط فالروائي اليوم وما لم يستطع  ومادون ذلك قابل للنقد والمراجعة وا 
خراجه للعيان التاريخ البوح به أو سكت عنه ،وما  ،تكفلت الرواية الحداثية التي تتكئ على معطيات تاريخية الخوض فيه وا 

 فلكل تمثيل  ، طر وسائل التمثيل التي انتهجتها الرواية ما بعد الكولونياليةمن شك في أن "أسلوب الرد بالكتابة من أبرز وأخ

وهو ما سنحاول التطرق إليه في  ،(10،24)"طرديا   توجد مقاومة تتناسب مع قوة السلطة تناسبا   ،وحيثما توجد سلطة مضاد،
 : ضوء النماذج اآلتية 

_______________ 
صفة لها،وبالتالي تفقد الرواية التي توظف التاريخ تخضع الخطاب التاريخي لسيطرتها ،فتقدمه بطريقة جديدة ،بخلف الرواية التاريخية التي تجعل من التاريخية  *

 2002ينظر:محمد رياض وتار:توظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، اتحاد الكتاب العرب،دمشق،-خصائصها لصالح التاريخ
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الساق فوق الساق في ثبوت رؤية هلل العشاق ألمين -األسود يليق بك ألحلم مستغانمي-مملكة الفراشة لواسيني األعرج
 كوالج ألحمد عبد الكريم-الزاوي

 رواية األزمة

هذا النوع  ونقصد بها مجمل الكتابات التي تحدثت عن العشرية السوداء في الجزائر في مطلع تسعينات القرن الماضي، 
 العنف، اإلرهاب ، الموت : مركزيا للمتن الحكائي تتوالد منه تيمات من التوجه الروائي"اتخذ من الفتنة الجزائرية سؤاال  

وهي تتناول السؤال  وهي تيمات جديدة في الرواية الجزائرية وسمت هذه األخيرة بمناخات الفاجعة والمأساة،..،المنفى
 .(25)،ألغلب النصوص الروائية الصادرة في تلك المرحلة التاريخية" السياسي الذي تدور في فلكه سائر أسئلة المتن الحكائي

أن يكون حاضر وماضي أبطالها الذي يدورون في فلكه  اختارت في روايتها )األسود يليق بك( فأحلم مستغانمي مثل  
 ، مستعينة بتيمات أو ثنائية الفن واإلرهاب ، اء وما أفرزته من هواجس الموت والخوف والترقبمتعلقا بالعشرية السود

وكأننا  أي الغناء والعزف، ، للسبب نفسه وشقيقها من اإلرهاب الذي اغتال والدها فالبطلة مغنية هربت من الجزائر خوفا  
 ،واإلرهاب الذي يجلب الموت بين الفن الذي يدعو للحياة، بالكاتبة تحاول إقناعنا أن ما حدث في الماضي كان صراعا  

ن خالفت الواقع، ،وهي رؤية ذاتية طالما أن الفنان والكاتب يحملن  إال أنها عبرت عن رؤية الكاتبة الخاصة لألمور، وا 
 وهكذا تسير الرواية في خط واحد هو ثنائية الفن واإلرهاب/الحياة والموت. الرسالة ذاتها،

:"أن يثبت لهم اعتناقه  فقايضوا حياتها مقابل قتل الوالد الموسيقار عن إحدى شخصياتها التي وقعت في يد اإلرهابيين، تقول
وتقول في  ،(26)ن جعل من صوته مزامير للشيطان"بتصفيته م   ، على نفسه ،ويكون حينها آمنا   الجهاد بعودته لقتل والده

:"غطى اإلعلم حدث حفلها ضمن المتابعة اليومية لما درج  حفلت الغناءمتحدثة عن بطلتها التي تحيي  ،موضع آخر
 .(26)على تسميته المذابح الجزائرية"

هذه المرأة أو المغنية تحدت ف التي كانت تقطع بها الرؤوس،والفؤوس سيستمر ولن توقفه السكاكين ،الغناء /فالفن 
الذين كانوا يرون المرأة في حد ذاتها  (31)للنضال النسائي ضد اإلسلميين" حتى "غدت رمزا   اإلرهاب/الموت بالفن/الحياة،

 عورة فكيف بصوتها؟

ل بقاع العالم،تقول:"عاشت أمها الفاجعة جزائر وفي ك،في ال ،شر بعينه أينما حل أفسد ،حسب الكاتبة وهؤالء اإلسلميون
خوتها  1982نفسها سنة حماة..فقد دخل الجيش إلى حماة لينظفها من اإلسلميين يوم غادرت وهي صبية مع والدتها وا 

ما ف، نتقاد الجيش الذي يفسد أكثر مما يصلحإلى االجريء  قفزت بحديثهافإن الكاتبة  وكما يبدو ،(26)فمحاها من الوجود"
 حدث في حماة هو نفسه مع حدث في الجزائر.

،بل ذنب أو  عن آخرها تزج الناس في السجون حتى امتأل ثم تنتقل الكاتبة إلى ذكر ما حصل أيام العشرية السوداء من
لقاء القبض على عشرات اإلسلميين ، جريرة اقترفوها فقد"حدث أيام الرئيس بوضياف أن قامت السلطات بمداهمة الجامعة وا 

رسالهم إلى معتقلت الصحراء بعد أن ضاقت المدن بمساجينها"  .(26)وا 
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تسليط الضوء على بعض الحيثيات التي سكتت المقررات عن ذكرها لألجيال التي لم  ومع أن الكاتبة وفقت إلى حد ما في
 تصر على توثيق الحدث باليوم والسنة كانت ،إال أنها أخفقت وتعثرت في مواضع عديدة السيما حين تعش العشرية السوداء

،كحديثها عن الهجرة غير  بالتاريخ وتفاصيلهفإن تجاوزنا بعض الهنات التي وقعت فيها باسم حرية اإلبداع وعدم التقيد التام 
،مستعملة العبارات  بواسطة قوارب الموت المطاطية التي لم تكن معروفة في مطلع التسعينات-هربا من الموت–الشرعية 

 بيد أنها،(26)يا خويا إذا كاره حياتك اقطع البحر مش تطلع للجبل...ياكلني الحوت وال ياكلني الدود"الدارجة بين شباب اليوم"
،ألن الروائي ال يمكنه بأي حال أن يغير  تخرج من دائرة اإلبداع المسموح إلى المساءلةفإنها حين تصر على توثيق الحدث 

ما كان الهاتف  2001تقول مثل"في سنة فيوقع المتلقي في حيرة وبلبلة فكرية، ، وقع في سنة معينة وينسبه إلى أخرى حدثا  
ال ما نزل علء ليل   ي الجزائر،الجوال في متناول الناس ف ،وعلء هذا شقيق البطلة قتل ليلتها في (26)إلى تلك المقصورة" وا 

فكيف نتجاوز قولها:"رفضت قبول  ولو تجاوزنا هذا، مع أن اإلرهاب كان قد انحسر مع مطلع األلفية الجديدة ، المقصورة،
دية عن جرائم هي بحسب قانون العفو والوئام الوطني لم الدية التي قدمتها الدولة ألهالي ضحايا اإلرهاب،كيف تقبل 

فكما يبدو غاب عن الكاتبة وهي في حماستها الشديدة إلظهار رفضها لهذا القانون الذي ال يجرم القتلة الذين  ،(29)تحدث"
القانون سن في نسيت أن  ويجعل الناس سواسية القاتل والمقتول، ، وضعوا السلح واستسلموا ،أو حتى الذين ماتوا

 .2001،والبطل قتل في عام  1999عام

وهي صبية،فمتى كبرت  1982كما أخفقت مرة أخرى حين ذكرت في المقتبس السابق أن والدة البطلة غادرت حمص عام 
 27هو  2002،إذا علمنا أن عمر البطلة في عام  ومتى تزوجت حتى أنجبت البطلة التي أدركت العشرية السوداء

؟1975أي أنها من مواليد اتبة، حسب الك،سنة  

،حتى ال  دعا النقاد الروائيين إلى الحذر في تناول المادة التاريخية السيما تلك الجاهزة والمعروفة لدى الناس السبب لهذا
 يقعوا في فخ المساءلة وتزييف الحقائق.

،وهي  ة مملكة الفراشة لواسيني األعرجاي،رو والتحليل  والنموذج الثاني الذي تطرق إلى العشرية السوداء بشيء من التفصيل
منذ البداية بعبارات عن العشرية السوداء التي  الرواية التي حازت على جائزة كتارا في طبعتها األولى ،وقد مهد الكاتب

 ليضع القارئ في جو الرواية التي تتكرر فيها، ،ثم ما تلها من سنوات عجاف سماها الحرب الصامتة يسميها حربا أهلية
 .. ،المنفى النتظار،ا ،الموت يمات الخوفث،وتتخللها  والحياة/الفن والموسيقى ، هي األخرى ثنائية الموت/اإلرهاب

"قبل أن تبدأ حرب التقتيل اليومي وتعقبها عشر :أيضا  و  ،(27)"هاجرت مع والديها بمجرد اشتعال الحرب األهلية" :مثل   يقول
،وليس اآلن أوان الموت بعدما نامت  "راوغت الحرب األهلية طول عشر سنواتوكذلك: ،(27)سنوات من الحرب الصامتة"

سنوات  ؛فواسيني األعرج يضعنا من البداية في جو الرواية التي اختار لها كخلفية ،(27)وهدأت البغضاء" ،السكاكين قليل  
المملكة الزرقاء  ،وتحديدا   نترنتإلجعل البطلة تختار الهروب االفتراضي عبر عالم ا الجمر وما تلها من سنوات الترقب،ما

وفها اخمفهي ال تملك أسلحة جبارة تقاوم بها  ،الشكوى مما تكابده وتعانيه )الفايسبوك(لتطارح حبيبها )فادي أو فاوست(
 .(27)حدتها غير مواقع التواصلو و 
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حتى  ،،عن طريق االسترجاع تفاصيلها في العشرية السوداء في أدق وقد حرص الكاتب على تصوير ما كان يحدث
)األعين التي كانت تراقب حركات وأنفاس فوق األسطح ليل   م التي كانت ُتسمعادحركات األق الصوت الذي كانت تصدره

،فيبيت الناس على الخوف والجزع من هؤالء الذين  بالذبح والقتل( حتى تنفذ فيهم أحكامها التي تنتهي غالبا   الناس،
،فأصبح يخيل للناس  في النفوس بعد انتهاء سنوات الموت ،مستقرا   في األذهان ن أثرها ظل راسخا  أحتى  ،يصادرون الموت

 ،طويل   ال يعلمون إن كانت أقدام قطط ،أم تلك األرجل التي أرعبتهم، سماع تلك الخطوات كلما أرادوا الخلود إلى النوم
"أم أنه كان يريد أن يثبت نظره حتى آخر لحظة في عيني قاتله  ،يقول: وكأن آلة الموت والخوف أبت إال أن ترافقهم أبدا  
 .(27)الذي كان من الذين يبيتون يركضون فوق السطوح"

ترفض الدولة ،وهو ما  حصدت آالف األرواح ومن نجا منها أصيب بالجنون واالضطراب النفسي ،وآلة الموت تلك
صنفوا ضمن مدمني المخدرات  ،فمئات األشخاص الذين أصيبوا بالجنون وانتهت حياة الكثيرين منهم انتحارا   االعتراف به،

"كان طوال الليل في حالة  عن ريان شقيق البطلة الذي أنهى لتوه الخدمة العسكرية أيام العشرية: والمهلوسات ،يقول متحدثا  
التي كان يتناولها ليستطيع  ،دئات التي انتهت به إلى المخدراتإال المه من سبيل إلزالتها مؤقتا  قصوى من الذعر لم يكن 
 .(27)وكان يدمره من الداخل بهدوء، مقاومة الخوف الذي ينتابه

بل جلبت معها عشر سنوات أخرى عانى فيها الشعب  كما يظن، والعشرية السوداء لم تنته في نظر الكاتب على خير،
أن سنوات الموت انتهت في مطلع األلفية الجديدة إال بالعكس و مع أن الدولة تقر  الجزائري تبعات مخلفات العشرية األولى،

على أن ما حدث  دليل علىهذا ،وأن ما يحدث في البلد إلى يومنا  بعد أن واسيني األعرج وبجرأة يصر على أنها لم تنته
لرأي العام العالمي الذي كان ينظر بترقب إلى ما يحدث في ترضية ل،  في األعين ذر الرمادهدنة أو  أرضية الواقع مجرد

:"بعد أسبوع من مقتل بابا زوربا جاءتنا  يقول على لسان البطلةاألمر الذي أحدث ضبابية في الرؤية واألوضاع ،، الجزائر
 للوضع األمني المعقد الذي تعيشه البلد نظرا   حول ملبسات مقتل والدي.. جديدا   الشرطة بكل ترسانتها ،قرؤوا علينا تقريرا  

،ودرءا للدعاية المغرضة التي تحاول أن تظهر بأن البلد في حالة أمنية غير مستقرة ،لم يقتل السيد الزبير بالرصاص كما 
 .(27)،ولكنه توفي بسكتة قلبية" في اإلفادة األولى

العشرية السوداء عن طريق )ياما(البطلة التي تتذكر شقيقها حين كان يمضي الخدمة  ويواصل الكاتب استرجاع أيام
،وبنظرة فلسفية تأملية غير مألوفة يحاول واسيني األعرج البحث عن أعذار لهؤالء الذين  العسكرية في سنوات الجمر

،ولو وضع غيرهم في  صالحين ا أناسا  ،فلو أنهم وضعوا في مواقف غير التي وضعوا فيها لكانو  استباحوا دماء الجزائريين
السماعة وهو يرتجف]كان المتصل ابنه  ،أخذ بابا )زوربا( "فجأة رن التليفون يقول ،ال محالمثل مواقفهم لكانوا مجرمين 

هل أقتلهما وأخلص البلد من  ..ماذا أفعل بهما اثنينبابا أنا اآلن في غابة معزولة وبين يدي إرهابيين -ريان[
والمفاجأة هي أن كلمه ذاك  ، عن القيم والتسامح واإلنسانية واألخوة إياه كلما   ، فيحاضر له والده مسمعا  (27)"؟جرائمهما

باسترجاع تلك األحداث التي ،وكأن الكاتب (27)،وكانت االستشارة مجرد فخ أنقذ ابنه من موت محقق فقد كان هو الرهينة
حدث ما كان ليحدث لو كان هناك قليل  مفادها أن ماالتي وفق رؤيته الخاصة  قراءتهايعيد  ،ا  وتكرار  وقع ما يشبهها مرارا  
 وكثير من اإلنسانية واألخوة.،من التفاهم والحوار 
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الذي سجل على 2010عام مجمع صيدال  حرقعن حادثة  ستمر واسيني األعرج في نبش الماضي بجرأة كبيرة متحدثا  وي
،وهذا  الكاتب له رأي آخر فالحريق حدث بفعل فاعل غير أن، لوجود مواد قابلة للشتعال حادث طبيعي نظرا  أنه مجرد 

،ومافيا األدوية هذه كان لها اليد (27)الفاعل عبارة عن مخبر السلم أحد مصانع ومخابر المافيا التي تروج ألدوية مشبوهة
خلصه لوطنه.والد البطلة الذي قتل بسبب مبادئ الطولى في موت)الزبير أو زوربا(  ه وقيمه وا 

العشرية  وتحديدا   ، ،تطرق إلى بعض من المسكوت عنه في التاريخ الجزائري إن واسيني األعرج من خلل مملكة الفراشة
على توثيق األحداث بالسنين ،هو اآلخر،ومع ذلك فقد وقع في زالت وهنات السيما حين كان يصر ، السوداء وما أعقبها

تداخل مصطلحي الحرب األهلية والحرب ويضاف إلى ذلك  فعلت أحلم مستغانمي في الرواية سابقة الذكر، مثلماواألشهر،
يقول على لسان فادي حبيب البطلة:"أنهار وجعله عرضة للمساءلة ، مما خلق بلبلة لدى المتلقى، الصامتة في ثنايا الرواية،

في وهو  ،(2010و2008ما بين )،أي  ،مع أنه يتحدث في تلك اللحظة في الفايسبوك(27)الدم التي لم تتوقف إلى اليوم"
ى من الرواية يناقض ما إنشائي أوقع الكاتب في الخطأ والقارئ في الحيرة إذا علمنا أنه في مقاطع أخر مجرد كلم الواقع 

،والحرب الصامتة الداخلية خربت الناس د ماديا  بأن الحرب التي انتهت خربت البل :"كانت مقتنعة كليا  ،يقول مثل   ذكره آنفا  
  .(27)،مازلنا أحياء" ،أنا معك ،وفي موضع آخر:"يا يما الزم تحمدي ربي الحرب انتهت(27)"داخليا  

،تمخضت  من أحلم مستغانمي والواسيني األعرج يتفقان على أن الحرب األهلية،أو العشرية الدموية وكما رأينا فإن كل  
النفسي الذي يصل حد الجنون ،ومن المفارقات أن الخيال أو  واالضطرابالخوف هاجس مرحلة جديدة يسودها  هاعن

،وهو أمر مبالغ فيه،على 2001التخييل التاريخي جعل أحلم تقتل أحد شخصياتها بسبب عدم توفر الهاتف النقال عام 
 ذاك ،أحد شخصيات الواسيني األعرج .آن حين أنقذ الهاتف المحمول في سنوات الجمر،ولم يكن متوفرا  

اإلرهابالتاريخ اإلسالمي وجدلية الهوية و   

،وسنضرب وفق منظوره الخاص  يفككها ويعيد قراءتهاالتاريخ اإلسلمي حافل باألحداث التي تغري الروائي لينهل منها و 
،فقد أعلن من البداية أن أبطاله  لذلك رواية الساق فوق الساق في ثبوت رؤية هلل العشاق لصاحبها أمين الزاوي مثاال  

"لقد شيد جدنا األول المورو بن علي القصر الذي  ،يقول: باألندلس المسلوبة ، وتحديدا   سيكون لهم علقة بتاريخنا القديم
 ،ففي هذا المقطع تتلقح وشائج الحاضر بالماضي(28)قصر أندلسي صغير" على شكل ..أقيمت على أساسه القرية الحقا  

من العذاب والسجن والقتل  األمس الذي جعل األندلسيين يفرون من أرضهم وبلدهم بعد أن سامتهم محاكم التفتيش ألوانا  
الهارب بناء قصر يحاكي قصور األندلس فهو ال  واليوم الذي يعيد فيه هذا الموريسكي ومصادرة الممتلكات والتنصير..

من كل البقاع ليحاكوا زخرفات وفسيفساء  ،وألجل هذا استدعى رجاال   عن ذلك الجو وتلك الطبيعة يستطيع العيش بعيدا  
رير ،ففي حرب التح هذا الموريسكي وعائلته بل وقريتهل ومن المفارقات العجيبة أن الطرد ظل ملزما  ، العمران األندلسي

كأننا بالكاتب يشير  ،و(28)ولم يعودوا إال غداة االستقلل ،المغربية اضطروا لترك كل شيء والهرب نحو الحدود الجزائرية
،وانتهى زمن التعذيب والقتل  إلى إمكانية رجوع هؤالء المطرودين من األندلس بعد أن وضعت محاكم التفتيش سكاكينها

  . والطرد
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،فإذا كان حاضر المسلمين اليوم يسجل بأسف ما  الرواية يتحدث عن ثلثية :اإلرهاب/المسيحية/اإلسلم الكاتب في هذه و
رهاب ضد اإلنسانية ،فإن الزاوي في روايته يسلط الضوء على اإلرهاب الذي مورس ضد  يوسم به اإلسلم من تطرف وا 

،وهو  التفتيش(أو الماضي القريب)الجزائريون/االستعمار(المسلمين سواء تعلق األمر بالماضي البعيد)الموريسكيون/محاكم 
 لكن من جانب واحد فقط. ما يتجنب الغرب اليوم الخوض فيه باسم حوار الحضارات والتعايش مع اآلخر،

في نظره ليست  ،فهي تعد من البديهيات في التاريخ اإلسلمي القديمالتي  كما أثار الزاوي وبجرأة موضوع طاعة ولي األمر
،بل إن من الناس قاصري الفهم من عمل بهذه الفتوى فأطاع  الجور والظلمخاصة في زماننا هذا حيث كثر  ،لحة دائما  صا

 أحد الرجال الذين سخروا حياتهم لعبادة اهلل، في وصف )سيدي الشيخ( ،يقول المستعمر الكافر ألنه في نظره ولي أمر
أعمق من فهمه الساذج والبسيط للحياة في بلد مستعم ر" كانت الثورة" :واإلصلح بين الناس وحفظ القرآن،

، إلى درجة (28)
أنه "أصبح يدعو األهالي في خطبه ودروسه ومواعظه إلى ضرورة احترام ذوي األمر والسلطان ،أي الفرنسيين ،وأن طاعة 

ال كان مآل المسلم يوم القيامة جهنم وبئس المصير" ذوي األمر واجب ديني يجب القيام به واستمر على هذا المنوال  ،(28)،وا 
وكذلك كان مصير كل  ،يشكل حجرة عثر أمام تقدم الثورة بتصفيته ألنه يصانع العدو إلى أن أصدرت القيادة الثورية أمرا  

 . خائن يقف في وجه إرادة الشعب وحريته

يحصل أن نظر الشعب الجزائري ،إذ لم  أكثر مما يجب ،وقد سرح بخياله بعيدا   ال يخلو خطاب الزاوي من سخرية وتهكم
وما من شك في أن ،أما فئة الخونة فذاك أمر آخر ، سراء والضراءفي ال إلى المستعمر الفرنسي على أنه ولي أمر يطاع

وعدم  اعة ولي األمر،بوجوب ط راسخا   الزاوي يلمح بكلمه هذا إلى الثورات العربية التي ناهضها من يعتقدون اعتقادا  
نكس على رؤؤسهم أولئك ف رواحها كان لها الكلمة األخيرة ،،ولكن إرادة الشعب القوية التي تدفع دون الحرية أالخروج عليه 

وكانت ضمن  في المحافل العربية، متميزا   مثلما ذهب إليه الزاوي في روايته التي سجلت حضورا   الذين ناهضوها وقاومها،
 . القائمة الطويلة لجائزة البوكر

،وقع الزاوي في بعض األخطاء التي ال تدخل  غيره من الروائيين الذين تأخذهم الحماسة حين يكتبون للتاريخمع ذلك ، وكو 
"ينحدر من سللة  :عن أصل جده األول بأنه متحدثا   يقول ،،خاصة وأنه صحح الخطأ الحقا   ضمن المسموح به

أخطأ الزاوي وقد ،(28)يوم سقوط غرناطة" (فرديناند)وجها وز طردتهم الملكة المسيحية )فكتوريا( الموريسكيين أو المورو الذين
،تلك التي أجمع المؤرخون العرب والمستشرقون الغرب على أن  في اسم الملكة التي كتبت بالدم نهاية األندلس

من بطش الملكة إيزابيل التي  والذي جاء هاربا  ..:" في حديثة عن جده دائما   وهو ما تداركه الحقا  ،  *( )اسمها)إيزابيل(
أول  وهو خطأ ناجم عن عدم مراجعة الزاوي لمخطوطه ،أو ربما سقط االسم منه سهوا   ،(28)طردتهم بعد سقوط األندلس"

وهو أمر غير مقبول السيما أنه يخلق بلبلة فكرية لدى القارئ الذي  تحريفه االسم األول، ناسيا   الحقا   ثم ذكره صحيحا   مرة،
 معروف ، يفترض أن يكون على قدر كبير من العلم والثقافة ودقة المعلومة . ثقته في روائيوضع 

___________ 
مسلمين في ارتقت الملكة إيزابيل عرش قشتالة..ولتصرف أنظار الناس عن الفوضى الفساد في ملكتها،وجدت أن أفضل وسيلة لذلك هي إشغالهم بمحاربة ال *

1988،المؤسسة العربية للدراسة والنشر، بيروت ،2:محنة العرب في األندلس، ط  أسعد حومد-مملكة غرناطة"  
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لم تكن الجزائر وحدها ضحية اإلرهاب ،فقد ذاقت عدد من الدول مرارة هذا التطرف الفكري الذي يرفض تقبل الرأي  
ة من وسائل اإلكراه في المجتمع ديا اإلرهاب بأنه" وسيلياآلخر،وال يؤمن إال بما يعتقده هو ،وقد وصفت موسوعة ويكيب
ضد أتباع دينية وأخرى سياسية معينة ،أو  ،ويكون موجها   الدولي ،ال يوجد لديه أهداف متفق عليها عالميا وال ملزمة قانونا  

 .(*)هدف إيديولوجي وفيه استهداف متعمد ،أو تجاهل سلمة غير المدنيين "

ذلك أن هذا المصطلح  عن التجديد والخروج من عباءة التقليد، الروائيون بحثا  قد أصبح اإلرهاب مادة دسمة يقبل عليها ل
على السطح بشكل واضح بعد أحداث الحادي عشر من  وطفا إنما ظهر في نهاية القرن الماضي وبداية األلفية الجديدة،

وكأن هذا األخير ظهر  افة/اإلرهاب،والملحظ أن جل الكتاب الذين طرقوا هذا الموضوع اختاروا ثنائية الفن والثق سبتمبر ،
 لذلك ما ورد في رواية)كوالج( لصاحبها أحمد عبد الكريم، وسنضرب مثاال   ليجتث أسباب الحياة ولم يكتف بسلب األرواح،

فقد اختار الكاتب أن  ،2018لعام  وهي الرواية الفائزة بجائزة أحسن عمل روائي برعاية دار النشر الجزائرية)الجزائر تقرأ(
وفي معرض حديثه عن الحادثة التي اكتست  تكون الحبكة والعقدة قائمة على اختفاء أثر فني نادر والمتهم هو اإلرهاب،

 مباشرا   سببا   توكان،الجزائر  عرفتها تيال العشرية الدمويةإلى  أشار أيضا   طابع العالمية كونها تتعلق باإلرهاب العالمي،
"مع مطلع  :يقول ،رهاب مرة ثانية لكنه أكبر وأشملالذين وجدوا أنفسهم يقعون في شرك اإل )الرسامين(ةرواياللهجرة أبطال 
 .(29)"مغدورين برصاص اإلرهاب ، في أزقة العاصمة ..بدأ أصدقاؤه من الفنانين يسقطون تباعا  التسعينات 

الذي  ،مهندس الخط العربي، وبطريقة فنية رائعة يستدعي أحمد عبد الكريم شخصية من التاريخ هي ابن مقلة الخطاط
إلى درجة  هذه الشخصية تستولي على البطل المتهم)عابد الجيلني( تعرض لعدة محن وأرزاء لم تنقض حتى قضى،

وتعالق األرواح هذا جعل أصابع االتهام تتجه  فيقتفي أثرها وتاريخها ومخطوطاتها ويرحل إلى بغداد من أجلها، الهوس،
الذي كتب وثيقة الهدنة بين المسلمين والروم واحتفظ بها في متحف آيا صوفيا في الخطاط مقلة لفرط اهتمامه بابن  ،نحوه

"ففي روبورتاج  يكون العابد الجيلني أحد أعضائه، اسطنبول،وبعد سرقة األثر رجحت الفرضيات ضلوع تنظيم إرهابي،
وعللت ذلك بمحتوى كتاب الهدنة الذي ينافي  الفيغارو لمحت إلى إمكانية ضلوع تنظيم القاعدة في عملية السرقة هذه،

رؤيته واعتقاداته  الذي يرفع خيار القتال ويأبى االستسلم والرضوخ للعدو الكافر مثلما تمليه(29)محتواه أفكار هذا التنظيم"
 الخاصة .

الروائي على تصوير ة البطل المتهم التي حرص يوشخصبين تصريح وسائل اإلعلم ، ا  كبير  والواقع أن هناك تناقضا  
في إشارة واضحة تفاصيلها ،فهي شخصية مستهترة ،تشرب الخمر وترتاد الحانات ،كما تعيش مع امرأة خارج إطار الزواج ،

ن كانت ال تمت لمعتقدات ومبادئ وأفكار تلك التنظيمات  إلى أن اإلرهاب أصبح لصيقا   بصلة .بالذات العربية المسلمة وا   

___________ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/ ينظر موقع ويكيبيديا : إرهاب  * 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%20%20ينظر%20موقع%20ويكيبيديا%20:%20إرهاب
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ومثل غيره من الروائيين وقع أحمد عبد الكريم وهو في صدد استدعاء التاريخ واستشراف المستقبل ،في فخ التوثيق بالسنوات 
أن في هذا العام  ،والمتهم فلول القاعدة ،علما  2010ريل بإتوثيق عملية سرقة األثر بتاريخ ،فمن الهنات التي وقفنا عليها 

ليحل محله تنظيم الدولة )داعش(، وهذا األخير هو الذي تبنى عمليات سرقة ،االحتضار  في طريقه إلى تنظيم القاعدةكان 
وفي موضع آخر يذكر الكاتب ،في حسرة ،ما آلت إليه األوضاع في العراق وتدمير اآلثار السيما في العراق وسورية ،

يمر بها العراق منذ حرب الخليج األولى رغم المحن والملمات التي  في كبرياء ، "يطالعني تمثال المتنبي شامخا   ،يقول:
ذكر محنة الغزو األمريكي الذي كان السبب المباشر لدخول بلد الرافدين في دوامة المحن والملمات  ،ناسيا   (29)والثانية "

 كما جاء على لسان الكاتب .

التي عالجها الروائيون ووقف النقاد والقراء على حد سواء في حيرة منها ،موضوع االنتماء ،فبين المرجع  مواضيعومن ال  
 ،إقناعنا به التاريخي الذي ترسخ في ذاكرتنا من خلل المناهج الدراسية ،وبين المتخيل التاريخي الذي يحاول الروائي جاهدا  

إلى ماال يحمد  منها إال بكثير من المجازفة والمغامرة التي تفضي أحيانا   مساحة بيضاء حيادية ال يجرؤ أحد على االقتراب
 ففي األخير الكلمة النهائية للمرجع الذي تتبناه السلطة الجماعية مهما ادعت انفتاحها على حرية التعبير والتفكير . ،عقباه

 الكثير من الروائيين إلى إرجاع أصول أبطالهم، جنوح ،وعدم تقبل الوافد الجديد ،ل على االنتماء واالعتزاز باألصلوكمثا
في إشارة إلى عدم تقبل طغيان العنصر العربي في ويفخرون بذلك ،بل من جهة أحد األبوين أو كليهما ،إلى غير العرب ،

رجع أصلهم بطال رواية الساق فوق الساق ألمين الزاوي يأعلى خلفيات إيديولوجية يؤمنون بها ،ف بلدانهم المفتوحة ،أو بناء  
إلى الموريسكيين الهاربين من الموت بعد سقوط األندلس ،ليس هذا فحسب فهم مزيج من البربر واليهود والقشتاليين ،في 

 (28)"قشتالية الجمال إن ميمونة جدتنا األولى كانت يهودية العقيدة ،بربرية اللسان ،ر العربي ،يقول:"صغياب واضح للعن
"حدث أن غضبت جدتي تامولت أم والدي وعمي ،التي كانت تفتخر باسمها أمام  يقول:، األصلأمازيغية ،وجدته القريبة 

 .(28)معناه المرأة شديدة البياض " ]اسم أمازيغي[ وتامولت نساء قرية قصر المورو والقرى والمداشر في األنحاء ،

التي يرجع أصلها إلى حماة  (26)غير عربي قح من جهة أمها وبطلة رواية األسود يليق بك ألحلم مستغانمي كذلك أصلها 
 التي  يعود تاريخها قبل الفتوحات اإلسلمية إلى الكنعانيين واآلراميين .

:"عائلة أمي ذات األصول  على لسانها قولي،جذورها غير عربية لواسيني األعرج  بطلة رواية مملكة الفراشة )ياما(وكذلك 
،فاالسم العربي ،واللسان العربي ،ال يعني بالضرورة (27) البربرية األندلسية التركية ،كانت تقودها حتى سليمان القانوني"

 الهوية العربية عند هؤالء الروائيين .

ن األندلس هي موطن أجدادنا ويذهب واسيني األعرج إلى أبعد من ذلك ،حين يخالف المرجع التاريخي الذي ألفناه ،وهو أ
"عرفت  :اإلسبانيةصول ذو األ عن )داوود أو ديف( متحدثا   يقول ،من الشوق والحنين إليها نذوباألرض التي و  ،المسلوب

وجاء إلى  ،كيف ترك حقوله في منطقة )روندا( وكيف جاء من بعيد نحو أرض يسمع بها ولم يرها أبدا   ،قصة جده اإلسباني
لوهلة يخيل إلينا أنه يتحدث عن أندلسي موريسكي هارب من بطش  ،(27)"1936مجازر الحرب األهلية في وهران بعد 

سباني فار من حرب أهلية إسبانية ،ويكرر لفظة األجداد في عن إفي الواقع لكنه يتحدث  ،المسيحيةإيزابيل ومحاكم التفتيش 
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عندما تعقدت  :"عاد إلى مدينة )روندا( ،أرض أجداده،اإلسبانيعن والد )ديف( متحدثا  استفزاز واضح لما عهدناه فيقول 
في لحظة  :"فكرت حقيقة أن تنقل جثة أمي إلى منطقة )روندا(ثم عن والدته قائل  ،(27)يقتلون األجانب " وبدؤواأمور بلدنا 

قاسية  أرضا  )ديف(فيها ونشأ ، لتتغير المعادلة فجأة وتصبح الجزائر األرض التي ولد (27)من اللحظات ،نحو أرض أجدادها"
فليت شعري كيف تصبح رندة ،مسقط رأس أبي  ،(27)،يقول:"أعرف جرحك ،أمك كانت كل ما يربطك بهذه األرض القاسية "

 ،أرض أجداد )ديف( اإلسباني؟الشهيرة البقاء الرندي الذي رثى األندلس في نونيته 

السالبين  ،لمحاكم التفتيش التي سامت المسلمين ،األجانب في نظرها واسيني األعرج بكلمه هذا أن يجد مبررا  فهل قصد 
،وال يتقبلون  منهم ،كذلك يقتلون األجانب على اعتبار أن المسلمين ،أو بعضا   ،أشد أنواع التعذيب والتنكيل والقتل؟ أرضها
عادة بعثه وفق رؤيته ال تفكيك مصطلح )أرض األجداد(وهل أراد بهذا الطرح ؟ الغرباء ن خالفت النواميس وا  خاصة حتى وا 

مختلفة للتاريخ وما تواضعنا عليه؟جريئة و أليست هذه قراءة  التي ألفناها؟  

وفي رواية )كوالج( ألحمد عبد الكريم نجده يتطرق إلى موضوع أسال الحبر الكثير ،موضوع األقدام السوداء ،تلك األقدام 
ال تفتأ تطالب  وهي إبان االستعمار الفرنسي، ومزارع وممتلكات في أرض الجزائر حيث كانت تمتلك بيوتا   التي ترى لها حقا  

عرفة مكان لمشغف التطلع ببنا الكاتب من  قفزفبطريقة بوليسية ذكية  باسترجاعها ،أو تعويضها وهو أضعف اإليمان ،
ن أن المحقق الصحفي الفرنسي المكلف بالتحقيق في قضية السارق الدولي ،إلى الوقوع في مطب كسر أفق التوقع ،إذ تبي

من األقدام السوداء ،جعل من القضية ذريعة لدخول الجزائر وتفقد ممتلكات آبائه  مسرقة األثر الفني النادر،ما هو إال قد
جازف  ،يم ومبادئ إياه على أنه صاحب ق ومن المفارقات أن الكاتب تعاطف معه مصورا   ،واألماكن التي ولدوا وعاشوا فيها

 وتكفيرا   ،في فترة االحتللية كانت تخدمهم ير شرعية بين والده وامرأة جزائر بحياته من أجل أخته التي كانت نتيجة علقة غ
على رسالة  فضل   بعقد معترف به، موثقا   ،عن هذا الذنب كتب األب)والد الصحفي(البيت باسم هذه الخادمة غداة االستقلل

 . (29)اعتذار للمرأة المغرر بها

حتى إذا تعرض للمساءلة ،قراءة للتاريخ مغايرة ومختلفة ،قراءة ال يحسنها غير الروائي الذي يمتلك أداة التخييل  م كانتتلك
  ففي األخير لن تعوض الروايات التاريخ في المناهج الدراسية المقررة . له وحماية ، غطاء   تكان

ورةتعرية الث  

دب أكثر في ثورته ضد الظلم والظلم ،فاألوأبدا القائد األول في معركة التحرير ،و  " دائما  من المعروف أن األدب كان 
رسالة الروائي اإلنسانية "خلق النضال ذلك أن  ،(30")ثورية من الثورة ،ألنه كشف الضمير الطموح في التطور إلى األحسن

 هو صاحب مهمة مستمرة مادام النضال من أجل خير ورفاه الناس قائما  ،ف ولئيما   وسيئا   مزيفا  وتجديد الثورة ضد كل ما يراه 
 .(31)،ولهذا فعند والدة الثورة ال يتوقف األدب" ومستمرا  

  ،،وما زالت تنتهج انتهجت ،الجزائريةوكان موضوعها الثورة وتقدم ، التي قدمت، الروائية ليس من شك في أن جل األعمالو 
هم في التاريخ ،فقد "انحصر ائها ومجاهديها الذين خلدوا أسماءمنهج التقديس والتبجيل لهذه الثورة التي شغلت العالم ،ولشهد
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في إشكالية الصراع بين كتلتين متناقضتين ؛الذات واآلخر المستعمر ،ولم تتوغل في التصدعات  التعامل مع الثورة روائيا  
بالهاجس الثوري بدأ يتضاءل حضوره في األعمال الروائية اللحقة ،ولعل الكاتب  االحتفاءذا الداخلية بين اإلخوة ،إال أن ه

الطاهر وطار أول من مهد لكتابة خلفية ومضادة للتاريخ الثوري برواية )اللز( التي عدت أول رواية بشرت بنزعة نقدية 
القليلة التي تجرأت وانتقدت ما كان يحدث من تجاوزات ضمن األصوات  ا  واحد ،ومع ذلك يظل صوتا   (32)للثورة الجزائرية "

 . إبان الثورة ،وما لحقه من انتهاكات بعد االستقلل باسم الثورة أيضا  

يعرض صاحبه للمساءلة أمام الشعب الذي ترسخت تلك ، الديني أو التاريخي أو الثوري أو االجتماعيانتقاد المقدس إن 
،كما يتعرض للمساءلة من قبل من قبله وأجداده هو المقدسات في داخله ،وبالتالي فهو يرفض فكرة تغيير ما تواضع عليه 

رفل في التقدم فمهما بدا لنا أن المجتمع ي لصلحياتها ، صريحا   ، وانتهاكا   عليها السلطات التي ترى في هذا الطرح تجاوزا  
"المثقف العربي يعاني من سيطرة أنماط التفكير الخرافي على فكر المواطن العربي  يبقى واالزدهار واالنفتاح على اآلخر،
،مما يجعل مهمة الروائي الذي يخترق المحظور معقدة (33)تحت دعاوي العودة إلى التراث" بحيث تزداد بقعة التخلف اتساعا  

ظل تواجده في "مجتمع تربى على فكر عقيم ،ممنوع ،تابع ،عبد لكل شيء ،عبد للسلطة ،عبد للخرافة ،عبد  أكثر فأكثر قي
 .(30)للدين المهجن ،عبد لألقوى ،عبد للمادة "

 ،وألن المثقف عموما   كان من المستحيل انتقادها علنا  ،الثورة الجزائرية تحتل مكانة خاصة في قلوب الجزائريين  لما كانتو 
لجأ إلى  ،يرهم بالحقيقة كما هي دون مساحيقوتنو  توعية الناس واجبه اإلنساني يملي عليهأن ب يؤمن روائي خصوصا  وال

.الرواية كبديل عن المواجهة التي حسم التقديس نتيجتها من البداية   

خراجه ،في التاريخ وقعت حقيقة   الملحظ أن هذا النوع من الروايات الذي يستدعي فيه الروائي أحداثا  و  ا فيعيد بلورتها وا 
ما تكون الرواية اجتماعية أو  فغالبا   ،بحتا   تاريخيا   لم يكتس طابعا   ،للناس بطريقة فنية تثير فيهم الفضول لمعرفة المخبوء

الذي جعل الروائي يكتب الرواية من األساس ،وليس ذلك إال  يالحافز الحقيق هيغرامية مبطنة بأخبار وأحداث تاريخية 
يون العامة والخاصة على حد سواء ،ففي "بلدان العالم الثالث الهوة سحيقة بين النتهاك حرمة المقدس في ع وتفاديا   خوفا  

 .(34)الواقع والصبوات ،وال يمكن للوجدان أن يتفتح إال من خلل وعي المأساة الجماعية"

ولكن  وهي كذلك في أجزاء كثيرة، بأنها رواية غرامية،فعنوانها يوحي  سالفة الذكر، وسنضرب مثل لذلك رواية أمين الزاوي،
تجنب التاريخ الوطني الخوض في ملبساتها ،إنها قضية اتب وبكثير من الجرأة إلى مسألة في أجزاء أخرى تعرض الك

ف الذي علق طي -العم إدريس-أبطالهأحد  يقول واصفا   وموقفه من الثورة ،وموقف الثورة منه ومن حزبه،مصالي الحاج 
لهيئته التي تشبه هيئة األنبياء كما كان  .."وقد أحب شخصية مصالي الحاج كثيرا   حد التقديس: مصالي الحاج بمخيلته

ولكن هذه المرة من  ويواصل الكاتب وصف مصالي الحاج ، ،(28)يتخيلهم طفل ،أو األولياء كما كانت تصفهم له أمه
ته وحركات يده اليمنى وهي تمسد على لحيته شيوفي م ،نور خاص"فمن ملمح وجهه يسطع  :منظوره الخاص، قائل  

رجل ما بين الروحانية  ،رجل الكاريزما جاذبية ال تشبهها جاذبية، ،األنبياء والدراويش وشيوخ الطرق الطويلة ،لحية
انت تعد هذا الزعيم هذا التفاني في حب مصالي الحاج أفضى بالعم إدريس إلى الملحقة من قبل الثورة التي ك(28)والسياسة"
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لقد اخور:"رأسك مطلوب عليك أن تختفي مع فرنسا ،يقول على لسان المرأة التي كان يتردد عليها في الم ومتعاونا   خائنا  
لتصور  ،هذه العبارة كافية ،(28)جبهة التحرير هنا في باريس أن أغتالك ،أنت من جماعة مصالي الحاج" مسئولوطلب مني 

ثورة التحرير التي تبنت لغة السلح ورفضت أي لغة أخرى ،كتلك التي  بعد اندالع في الجزائر،الشرخ الذي كان حاصل 
وهو ما  إلى جانب مطالبة الثورة حل جميع األحزاب واالنضمام إليها،الحاج ،وهي لغة الحوار ،صالي م بهاكان ينادي 

تل اإلخوة في شوارع باريس واألحياء والمدن المحيطة بها ..ما بين ا"تق يقول: فحدث ما حدث، ،رفضه مصالي الحاج أيضا  
ومؤيد للحركة الوطنية الجزائرية التي يقودها الزعيم الكاريزماتي مصالي الحاج من  مؤيد لجبهة وجيش التحرير من جهة،

صراع الذي كان في صالح فرنسا ،وربما ليقرر الزاوي إنهاء هذا ال ،(28)صراعات وصلت حد التصفية الجسدية" ..جهة ثانية
نظرت إلى صورة الزعيم  "قبلت العلم الجزائري سبع مرات، :أخر الحصول على االستقلل بضع شهور أو سنوات قائل  

نحب الجزائر ولكن  إننا جميعا   وال يمكن أن يكون خائنا كما قال القائد في جبهة التحرير، ، مصالي الحاج فوجدته كبيرا  
ال أحد وصي على  ..ختلفة ،وجميعا نذهب إلى الدفاع عن استقللها المقدس من خلل مسارات مختلفة أيضا  بطرق م
 .(28)حطب الثورة" إننا جميعا   ،الثورة

 مدمني الحانات والعلب الليلية...و  وهو مشاركة الشواذ والعاهرات جريئا   أمين الزاوي في الرواية نفسها ،موضوعا   أثاركما 
بخلف ما تواضعنا عليه من  ،ومعنويا   ،ماديا  م في إنجاحها ودفعها إلى األمااليد الطولى في الثورة ،هؤالء الذين كان لهم 

خيرة الرجال المثقفين والمناضلين ،الذين  تاحتضنوالحركة التحررية في الجزائر بشكل عام ،  نوفمبر الخالدة،ثورة أن 
ومحمد  والعربي التبسي، ،العربي بن مهيديمحمد مية عريقة كاألمير عبد القادر ،و ينحدرون من سللة طيبة ،وبيئة عل

 ..،وسي الحواس ،وجميلة بوحيرد وغيرهم.العيد آل خليفة 

في الحركة الوطنية ،يقول  فجأة وجد نفسه مناضل   فالعم)إدريس(الذي كان يتقلب في باريس بين العلب الليلية والحانات،
الزاوي:   "حينما كانت الحرب التحريرية على أشدها بين جيش التحرير الجزائري وجيش االستعمار الفرنسي ،وجد عمي 

وفي  فشيئا   إدريس نفسه ،وهو في باريس بين عمله المتمثل في تلصيق األفيشات والنساء والبارات ..يغرق في النقابة شيئا  
دريس رغم حبه الكبير لمصالي الحاج ودعم حزبه وحركته ماديا  (28)"السياسة أيضا   المواخير ،ال يتوقف عن زيارة ومعنويا   ،وا 

قامة علقات مع نزيلته ،والمفاجأة أن  لدى العم إدريس مناضلة في صفوف جبهة  )خديجة أو كوليت( المومس األثيرةوا 
 وأذنا   لك بطاقة انخراط في صفوف الجبهة،وأنها أيضا تشتغل عينا  ،بل و"تدفع اشتراكات شهرية للثورة ..وتمكذلك التحرير

 بل يمعن في وال يتوقف الزاوي عند وصف هذه المومس بالوطنية والشهامة والشرف فحسب،،(28)للثورة في هذا الماخور"
يتحاوران عن حين  وتحديدا   تضخيم عملها الثوري وهي في حضن العم إدريس المتشبع هو اآلخر بحب الحركة الوطنية،

يفرغ ما في قلبه من  الثورة وهمومها اتجاه الوطن على سرير المتعة ،يقول:"يحدث أن يزورها يتمددان عاريين على السرير،
يحدقان في السقف  ا  يظلن لوقت هكذا جنبا إلى جنب شعور بالوحدة والخوف على البلد ومأساة الحرب التي تطحن األطفال،

يصانع العدو ويخون الشعب و  زاهدا مثل)سيدي الشيخ( صالحا   فإن شخصا   من ذلك، النقيض،وعلى (28)"ويتحدثان
 . (28)الوطن
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مناضل هو الوجه األول حين أظهر قدسية لمصالي الحاج ،ف هكذا أراد الزاوي أن ينتقد الثورة ،أو يقوم بتعريتها من وجهين:
سكت التاريخ والمقررات  تجاوزات وأخطاء حدثت في الثورة أيضا  فقد  ،وال أحد يزايد على وطنيته، بطريقته يحب الجزائر

وال أحد يملك الحق في ممارسة الوصاية الوطنية على الناس. ،عنها  

ففي األخير وليس كما كان يصور لنا ، ،مشاركة جميع أطياف المجتمع في الثورة ،حتى الفئة المنبوذة  والوجه الثاني:
فقط . الوطن يسع الجميع وليس الصالحين  

سميةإلالهوية ا  

لجأ الكثير من الروائيين إلى إطلق أسماء شخصيات تاريخية على أبطالهم ،ليس من باب التيمن أو اإلعجاب أو   
االقتداء ،ولكن بغرض إحداث نوع من اإلسقاط العجيب الذي يخدم الحدث السردي ،فيحصل ذلك التمازج والتزاوج بين 

ن عاشت في أزمنة مختلفة . نفسها ،الشخصيات التي تتشارك المصائر   وا 

 لمعرفة اآلخر، األسماء قبل أن تصبح علمة هوية فردية ،وشكل  ف" ،لألسماء من أهمية في تاريخ األمموال يخفى علينا ما 
 اجتماعيا   ة ،ويعلمنا األدب العربي الكلسيكي ،والسيما كتاب ألف ليلة وليلة أن االسم كان اصطلحا  دمرت بمراحل متعد

دمشقي  أو نسبة إلى المدن : من الطوائف :اليهودي ،المسيحي ،الشيعي.. من المهن ،وانطلقا   ،فاألسماء تطلق انطلقا  
 من األمراض والعلل كاألعمى واألعشى والقصير .. ا  ،أو حتى انطلق(35)بغدادي"

لذلك ما ورد في رواية  ،ولكن لحاجة في نفس الروائي ،وسنضرب مثل   واختيار األسماء التاريخية في الرواية ال يأتي عبثا  
دار بين  )مملكة الفراشة( لواسيني األعرج ،فقد اختار اسم )الزبير( لوالد بطلته )ياما( ،وعرض في جزء من الرواية حوارا  

على لسانها غيرت اسمه ،يقول  نهاحتى إالفتاة وأبيها عن هذا االسم الذي لم يكن يروقها ،رغم أنه اسم لصحابي جليل ،
اسم رجل محارب  :"بابا زبير سميته بابا زوربا، ألني كنت أشعر دائما بأن اسم زبير إجحاف في حقه ،زبير،بدا لي دوما  

،هي أسباب يسردها األعرج على لسان  (27)وصحراوي ،قاسي القلب والروح ،أما والدي فقد كان على العكس من ذلك "
تراها البطلة ،فقد ارتبط اسم الزبير بالحروب والموت في سن  وحسبها في رفض هذا االسم ،ليس هذا بطلته ليعلل دوافع

آخر بغير ما تشتهيه )ياما(، فقد قتل  ولكن الكاتب أراد شيئا   ، (27)تريد لوالدها حياة مبهجة وطويلة  التيوهي  ،صغيرة 
واسيني األعرج أراد بتوارد المصائر ،وتشابه ولعل  ،رضي اهلل عنه ،والدها )زوربا( مثلما قتل الصحابي )الزبير بن العوام (

فمثلما قتل والحرب األهلية تأكل أوالدها قبل أعدائها ،الخواتيم ،أن يشير إلى أن الفتنة يموت فيها الصالح قبل الطالح ،
الهوية والتاريخ الذي يعيد فاالسم هنا يحيل إلى موقعة الجمل ،قتل زوربا في فتنة الحرب الصامتة . فتنةالزبير بن العوام في 

ن اختلفت الظروف ،وتباينت األسباب .  نفسه ،وا 

سمية ،تلك الهوية التي تؤثر على أفعالهم ،وترسم مصيرهم ،دون إلثقل الهوية اوكما يبدو فإن الروائيين يحملون شخصياتهم 
ليس لهم حظ في اختيار مصائرهم ،ففي رواية)كوالج(  شعور منهم ،فكما لم يكن لهم نصيب في اختيار أسمائهم ،كذلك

ألحمد عبد الكريم ،كان السم الشخصية التي تدور في فلكها أحداث الرواية البوليسية ،)عبد القادر الجيلني( دور في 
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ا أصر في لحظة ما لماذ "أحسست بشيء قوي يشدني إلى بغداد ،ربما أدركت :تحديد طريق البطل ،وهو يعترف بذلك قائل  
 ،هذه القوة الخفية التي تختفي خلف الهوية االسمية،(29)دفين بغداد" ،)*(ن يسميني باسم عبد القادر الجيلنيجدي على أ

وانضم  أطلق لحيته ،واعتزل الناس، وبعد أن كان يتقلب بين الحانات، ،حيث تغيرت حياته جذريا   قادت البطل إلى بغداد،
 إلى إحدى التنظيمات اإلسلمية .

 دون أن يؤثر ذلك على طبائعها ،يطلق على شخصياته أسماء تاريخية، وفي سياق مخالف، نجد أمين الزاوي مثل  
عبد )فشخصيةفأفعالها وأقوالها تناقض ما عرفت به الشخصية التي تحمل اسمها ، بل على العكس من ذلك ، ومصائرها،

 ،(28)الشيخ)عبد الحميد بن باديس( مؤسس جمعية العلماء المسلمين المباركةالذي سماه أهله بهذا االسم تيمنا باسم  الحميد(
بخلف ابن باديس الذي قضى حياته يحارب الجهل والتخلف،  تآمرت مع العدو ضد الشعب، شخصية خائنة للوطن ،

 .ويزرع الوعي في نفوس الجزائريين لمواجهة فرنسا
يجعل  بل يذهب إلى أبعد من ذلك حين  ،لشخصية تخالفه في كل شيءتوقف الزاوي عند تعمد اختيار اسم تاريخي ال يو 

"كان كلما ناداها باسمها الرسمي )سارة(،عاد فروى لنا حكاية سارة  ،كقوله: والضحك للسخرية من األسماء التاريخية مصدرا  
جدتي أن تلد لنا عما ونطلب من  وكنا نضحك من هذه الحكاية، وهي عجوز، زوجة سيدنا إبراهيم التي ولدت له غلما  

"حين سمعت عمتي بشرط تغيير االسم الذي اشترطه والد خطيبها  ،وفي موضع آخر يقول:(28)نلعب به ومعه" صغيرا   جديدا  
وخرجت في الباحة تداعب الكبار  ]أي فاطمة الزهراء[..سقطت في هيستريا ضحك، ثلثة أيام لم تتوقف عن الضحك..

ثم تضحك  .التي يقال عنها أنها كانت تلد من جنبها.)فاطمة الزهراء(من اليوم فصاعدا   أنا والصغار والنساء والرجال:
 .(29)وتضحك حتى تسقط على قفاها.."

إلى ذلك  الموروث التاريخي الراسخ في المخيلة العربية التي تقدس األسماء وتتيمن بها ،مشيرا   بجرأة، فالزاوي يتحدى،
بينما أفعالهم  التناقض الصارخ الموجود لدى بعض الناس الذين تسموا على أسماء األنبياء واألتقياء واألولياء الصالحين،

هي أبعد ما تكون عن ذلك . وأقوالهم  

 

 

_______________ 

م على رأي معظم الذين أرخوا لحياته، وكانت والدته في جيلن أو كيلن فعرف بالجيلني أو الكيلني، أو الجيلي، 1077هـ /470ولد الشيخ عبد القادر عام  *

ليه كانت وفاته ينتسب مشايخ هذه الطريقة، وجيلن إقليم فارسي يقع في الجنوب الغربي لبحر قزوين،هو شيخ الطريقة القادرية السنية ، والتي عم ذكرها في اآلفاق، وا 
حدى وستين للهجرة، ودفن فيها وقبره معروف ويزار ويتبرك به  ينظر موقع:–في بغداد سنة خمسمائة وا   

https://www.darulfatwa.org.au  

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=15&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjAy5KRqbPgAhVK8OAKHbiQA7w4ChAWMAR6BAgEEAE&url=https%3A%2F%2Fwww.darulfatwa.org.au%2Far%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B4%25D9%258A%25D8%25AE-%25D8%25B9%25D8%25A8%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D9%258A%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%258A-%25D8%25B1%25D8%25B6%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D9%2587-%25D8%25B9%25D9%2586%25D9%2587%2F&usg=AOvVaw1dQuQx2oi43q5W8DX37cAg
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ةــــخاتم  

الجزائري المعاصر لم يقف بمنأى عن التحوالت والتطورات التي تعرفها الرواية المعاصرة إن الروائي  يمكننا القول: ختاما   
 ،ا  كما أشرنا سابق ونحن ال نقصد، السيما في شقها المتعلق باإلرهاصات التاريخية داخل العمل الروائي، الغربية والمشرقية،
لتي عرضناها لم يؤلفها أصحابها بغرض مزاحمة المؤرخين، فالنماذج ا ولكن الرواية المطعمة بالتاريخ، الرواية التاريخية،

عادة التشكيل وفق رؤى خاصة يرسم  والتطفل على اختصاصهم ،ولكن بدافع إعادة قراءة التاريخ ،عن طريق تقنية التفكيك وا 
 .اإلسلميري والعربي فهي بشكل أو بآخر ذاكرة التاريخ الجزائ خصوصية الفن األدبي،،و حدودها الواقع الراهن 

ثورة الكبرى السيما ما تعلق بال،وتحدثوا عن أكثر المواضيع حساسية  ن وكسروا )التابو(ما رأينا فقد تجرأ هؤالء الروائيو كو 
وفي المقابل تعثر  إلى جانب العشرية السوداء التي أفرزت عشرية أخرى غامضة ال لون لها، ،والجانب المسكوت عنه

بضبط التواريخ  تعلق األمرعلينا ،في مواضع عديدة خاصة حين ملى د التاريخ الذي يُ هؤالء وهم في أوج حماستهم لنق
ومن  والشك يحفظ تلك التواريخ عن ظهر قلب، فهو وبلبلة فكرية ، ،أحدث حيرة لدى المتلقي األمر الذي بالسنة والشهر،

 ذلك سيعرضه ال محالة إلى المساءلة . ألن غير المعقول أن يقدم الروائي على تغييرها ولو كان ذلك من باب المتخيل،
 ،رجعية التاريخيةتمازج المتخيل الروائي مع المفي ضوء فقد استطاعت الرواية الجزائرية المعاصرة  ومهما يكن من أمر،
 فريد . في إطار فني وجماليتشكيل نص روائي 
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أثر استخدام أسلوب التقييم من أجل التعلم في تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية والدافعية نحوها لدى طالب 
 الصف الرابع األساسي في دولة اإلمارات العربية المتحدة

The effect of using the evaluation method for learning in developing creative writing skills 

and the motivation towards them among the fourth-grade students in the United Arab 

Emirates. 

*Abdallah Badarneh 

Abstract 

The study aims at recognizing the effect of using 

assessment for learning in developing creative writing 

skills and motivation towards it to the basic fourth grade 

students in the United Arabs of Emirates. The study sample 

consists of (28) students deliberately chosen from Al 

Ruwais Basic School for Boys in the Al Dhafra 

Educational Distract in the 2nd term of 2016/2017. The 

students were randomly distributed into two groups 

(experimental and controlling). The experimental group 

(n=14) were taught by Using the strategies of the 

assessment for learning. The controlling (n=14) were 

taught by ordinary method, to achieve the aim of the study, 

three tools were designed, they are: creative thinking test 

for the creative story, creative thinking for the creative 

article, and motivation scale towards creative writing.  The 

related behavioral signs, and the credibility and stabilized 

of the tools were taken into consideration. The tools were 

applied to the groups before and after. The study results are 

as the following: 

1. There is an impact of developing creative thinking skills 

using creative story and article writing for fourth-grade 

students is ascribed to the evaluation for learning method. 

2. There is an impact of fourth grade students’ motivation 

towards story and creative writing is ascribed to the 

assessment for learning method. 

In the lights of these results, the researcher recommends 

training Arabic teachers on the method of using assessment 

for learning in improving creative writing. 

Key words:Assessment for learning method, creative 

writing skills, motivation towards writing scale.  

_______________  
  * Ministry of Education – AL Dhafra Region – Ruwais city – 

AlNahrwan Basic school  

 *أ.عبداهلل بدارنه 
 ملخص

هدف البحث التعرف على أثر استخدام أسلوب التقييم من أجل التعلم يف 
تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية والدافعية حنوها لدى طالب الصف الرابع 

الدراسة من األساسي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، تكونت عينة 
( طالبا، مت اختيارهم بطريقة قصدية من مدرسة الرويس األساسية 28)

للبنني التابعة ملنطقة الظفرة التعليمية للفصل الثاين للعام الدراسي 
م. وقد مت توزيعهم عشوائياً يف جمموعتني )جتريبية وضابطة( 2016/2017

م من أجل التعلم، ( باستخدام التقيي14ومت تقييم اجملموعة التجريبية )ن= 
(، ولتحقيق غرض 14واجملموعة الضابطة باستخدام التقييم التقليدي )ن= 

البحث مت تصميم ثالث أدوات هي: اختبار التفكري اإلبداعي للقصة 
اإلبداعية، واختبار التفكري اإلبداعي للمقال، ومقياس الدافعية حنو الكتابة 

وكية ذات العالقة، ومت اإلبداعية، حيث أخذ باالعتبار املؤشرات السل
 التأكد من صدق وثبات األدوات، وتوصل البحث إىل النتائج التالية:

  وجود أثر يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي باستخدام القصة
والكتابة املقالية اإلبداعية لدى طالب الصف الرابع األساسي 

 يعزى ألسلوب التقييم من أجل التعلم.
  الصف الرابع األساسي حنو القصة وجود أثر لدافعية طالب

 والكتابة اإلبداعية تُعزى ألسلوب التقييم من أجل التعلم.
ويف ضوء النتائج اليت توصل هلا البحث احلايل، يوصي الباحث بتدريب 

املعلمني على استخدام أسلوب التقييم من أجل التعلم يف تنمية مهارات 
 الكتابة اإلبداعية.

التقييم من أجل التعلم، مهارات الكتابة  : أسلوبالكلمات المفتاحية
 اإلبداعية، مقياس الدافعية حنو الكتابة.

_____________ 
البحث الفائز باملركز الثاين يف جمال الدراسات الرتبوية والنفسية باملسابقة [

 ]جلائزة راشد بن محيد للثقافة والعلوم 36ال
 االمارات العربية املتحدةدولة -مدرسة الرويس-*دائرة التعليم واملعرفة

 
 



2 

 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد التاسع عشر، العدد الثاين

 

 ة ــمقدم

ثهر  علمييهوعرنيةيهوعجه ع ييهجعالي هلاد عركا ع لهمعيهمعح هععرمهععاليعمريهلدعراليعهل هعالنه عينميل هلعال ه  ع الحهلل  العصه  يشهد 
عمرعاليمنهرب عر هه اعتهه ر  عشههمًعنحه يل عمتيهه ا عليخسسههلدعالن تيههوعالي نم هوع لههل  ع ً عاليسههيرنعيةدههلعمععالييهه ًر الةظهه عجههه عق ا هه عسهرا

رالنييهيع عرنتةه عالق ا ه عالنه عنح هكعلمهمعال دهع عرااسهنةنلط عراله تق عتقه  علمييهوعيةد يهوعنح هكعلمهمعع رمسهلليبعالنعمهيععرالهنعمع
مسلتهعيدل ادعالن مي عالعمي عالالكيوعلحهًعيهلع را دههعيالن مي عالةلق عرا ت ال ؛عييلعيسلل عالينعمععلممعيرامتوعقتيعوعالعص عرا 

شمالدعج عحيلنهعاليرييو عرنةييوعيدل انهعالمغريوعرق  نهعلممعالنعتي علمعآ ا ه عريشلل   عرمجمل  عرممعيمهرمعجهللال عريهخث ا عيمعي
عج عاآل  يم.

اا نيهلًع إلهم له  عالينعميهيم عتل فهلجو المغهر  تلليسهنر  نعةهمعتلا نيهلً النه  م هععاليدهل ادعالمغريهو محه  ا ت اليهو المنلتهو رنعه 
رصهيًع ال م يهو  يهرا تدع نةييهو لمهم رنعيهً ال مه    ت راةهبعاا نيهلً الينعميهيم نيه  جده  الحيلنيهو؛ الي هلاد ملجهو جه  تدهع

صه   ع تمهً جمه    رلهم  ميهه لهم النعتيه  القللهب قه    النعميييهوعجه  العيميهو جه  ا ت اليهو المنلتهو م ييهو األ تيو عرنميم يرا تدع
ر ميههع جمه    هالً يهم ةحهر   ه تدع ريحلرلهو جهيدع  رةيمدلعلآل  يم عرنهثثي   رنقمعلنه  رر  اةه  يشلل   عرلراق ه  رلم ررفرح
ع.(1)(2014لميل)عت يميد  ليميو ليميو    ا ت اليو المنلتو رمم سييل ا التّةلً؛

له  عالقهالب عرنهك ا عم ييهوعرنت كعم ييوعاليصوعرالييلًعتيدل اندلعمثح عمشملًعا ت انعالمغر عالنه عنسهعمعالي  سهوعإلهمعنةييندهلع
نةييههوعيدههل ادعالمنلتههوعا ت اليههوعجهه عي ههلًعاليصههوعرالييههلًعلهه  عقههالبعالي حمههوعالنثسيسههيو؛علمههرةدععجهه ع هه  عالي حمههوعيمنسههترمع
اليه  ادعالعيميههوعرالمغريههو عحيهه عيمنسههبعالقهالبعجيدههلعاليهه   علمههمعنرليهه عاألجمهل  عريحهه  رمعجمهه  عاليرفههرنعرالمنلتههو عريسههن  يرمع

 رةصرصل عشع يوعر سل ًعريمنترمعت قعرافحعرلغوعسمييوعل عرييلانعني يلدعالن قيقعريمنترمعقصصل عاسن ا
ع.عع(3)ع)2013ي مسعمترعظت علمنعميع )؛ع(2)(ع2012)الك  اة  

حيه عنسهدععاليصهوعتشهمًعمتيه عجه عنيه يمعالقللهبعلمهمعاليحل ثهوعرالنعتيه عرا ليهلً عرنكيه عجه عث رنههعالمغريهو عرنتعه عجيههعالييهًع
ثل  عال يلًعرنةيينهعجه عة هسعالقللهبعرنيريهوع ام نهه عرنسهلل علمهمعنةييهوعيدهل ادعالحه ي علةه عالقمتهو ع لمي اً عرحبعا قالن عرا 
رنسهههلل علمهههمعنةييهههوعيدهههل ادعالمنلتهههوعحهههيمعيهههنععنشههه يعدععلمهههمعمنلتهههوعقصصهههدععال لصهههو عتل فهههلجوعالهههمعنةييهههوعيدهههل ادعاليههه اً ع

ع.(4)(ع2009ت ال ع)ققلي عرال  ا رال اجعيوعةحر ل عرنةييوعالن مي عاا
رةظهه ا عأل ييههوعالمنلتههوعا ت اليههوعجيهه عحظيههدعتل نيههلععالتههلحثيم؛عحيهه عم  يههدعالع يهه عيههمعال  اسههلدعرالتحههر عالنهه عا نيههدعتنةييههوع

اسههلدعيدههل ادعالمنلتههوعا ت اليههوعالييلليههوعراليصصههيوعلهه  عالينعميههيمعرنيرييدههلعجهه عالي احههًعالنعميييههوعالي نم ههو عرمرصههدع هه  عال  ع
تفههههه ر  عاا نيهههههلععتيدهههههل ادعالمنلتهههههوعا ت اليهههههو عرندي هههههوعيةهههههلاعنعمييههههه عيسهههههلل علمهههههمعنةييندهههههلعريهههههمع ههههه  عال  اسهههههلد )ع  اسهههههوع

 عر  اسهههههههههههههوعير  تمهههههههههههههلمعرم  ر هههههههههههههلمع(5)ع2010 ععر  اسهههههههههههههوعالحرسهههههههههههههة ع(2)ع2012 عر  اسهههههههههههههوعالك  اةههههههههههههه ع2014(1)ت يميهههههههههههههد
(Yurdabakan&Erdogan,2010ع)(6).ع

جه عنحسهيمعاألليهلًعالمنلتيهوعاليةن هو عر ه اعي ه ععلمهمعيعميه عالمغهوعالع تيهوعنةريهجعمسهلليبععيخث عسهمتل عرل لمعجإمع يلبعالنيييعع
نييييدههل عرااتنعههل علههمعاألسههلليبعالنيمي يههوعالنهه عاعنسههلل علمههمعنةييندههل عاأليهه عالهه  عينقمههبعالنحهه ي عرالنقههري عجهه ع هه اعال لةههبع
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لةنل ههلدعوعتههيمعالقههالبعجهه عاأل اًادعالمغريههو عرمهه لمعاليخشهه ادعالسههمرميوعرااليدههععيههمعنعمههيععالمنلتههوعتحيهه عنن هه عرال هه ر عال   يهه
ع.(5)(2010 ادعالصمو)الحرسة  

تهعممعمسلليبعالنيييععالي ةوعرالراسعوعالن عنةلسبعق  عالنعمععال  يه  عرالمهععالدل هًعيهمعاليعهل هعرال دهع عراليدهل ادععرييلعاعشم
اليقمرتو ع  عالن عسنير عليميوعالنعميععرالنعمععرمي يوعنصييععال ت ادعالنعميييوعلميهنعمع عيهمع ةهلعظده عمسهمربعالنييهيععيهمعم هًع

لنعميييهوعرالنعمييهوعمليمهو عحيه عيرفهحعلمقهالبعميههعيحسهةرمعيهمعم ا دهععجه عاليه  عاليل يهو عريهرج عالنعمععمرةههعيه نتقعتللعيميهوعا
(علميهههنعمع عرالنههه عننفهههيمعيعمريهههلدعلهههمعميههههعيهههنعمعععرينيههه ع عرقتيعهههوعالصهههعرتلدعالنههه عيرا ددهههلعfeedbackالنغ يهههوعال ا عهههوع)

النحسهههمعجههه عقههه  ادععيًعالحهههلل عجيهههق عتهههًعيعمهههسعميفهههل علنحسهههيمعنعميهههه عر ههه اعالنييهههيععاعيعمهههسعلميهههنعمععراليعمهههععيسهههنر عالنحصههه
ع.(7)(2014وعرال اجعيوعل يدع)ع  ة    القالب عر  اعيخ  علكيل  عالثي

له  عمتحههل عإلهمعنحسهمعنعمههععالقهالبعتلسهن  اععالنييههيععيهمعم هًعالههنعمع.عريهمعم هععااتحههل عمتحهل عييسهمسعركيال هههععدرقه عمشهل ع
(Meisels, et. al., 2003)(8)عر  ر ي ه ع (كعRodriguez, 2004)(9)عرنشهي ع ييهجعاألتحهل عالعللييهوعإلهمعح هععنهثثي  عجه ع.

عالنعمععل  عالقالب.
(عممعالنيييععيمعم ًعالنعمععيح  عمثةلًعليميوعالن  يسعرالنعمععاعمث  ل عري مكعلممعالنحسهيمعاليسهني علهنعمعع2014رن  عالغنعع)

يهمعم هًعالهنعمععمةشهقوعالنييهيععالصه يوعتلسهني ا ع شه امعالقهالبعتشهمًعع ييجعالقالب عريرظهعاليعميرمعال يمعييريرمعتللنيييع
يتلش عريعي عج عنعميدع عركيل  عثيندععتثة سدععر ججع اجعيندععلمنعمععيمع الًعالن ميكعلمهمعالنيه ععرا ة هلكعته ا عيهمعا   هل  ع

ع.(10)(2014مع)الغنع لنعج  عةير طعالنيييععيمعم ًعالنعمععيع عالنيييععتيثلتوعم ا عنعميييوعنعككعا
(عم ييوعالنيييععيمعم ًعالنعمععألةهعق ييوعإت اليوعلنيييععنعمهععالقللهبع(Darandari & Murphy, 2013   ة   عريي ج ري  ع

تحيهه عنحرلههدعمسههلليبعالنييههيععيههمعالن ميههكعلمههمععاليحنههر عإلههمعالن ميههكعلمههمع ههر  عالنعمههيععري   لنهههعرنعكيههكعال قههرادعالةل حههوع
رالنعهه هعلمههمعةيههلقعاليههر عرالفههعهعرنصههحيحدل عرلهه لمعجدههععيهه رمعممعالن ميههكعاألمتهه عاتهه عممعيمههرمعلمههمعمي يههوععرالتةههلًعلميدههل

علميدلعيمعالنيييععل ججعيسنريلدعالنعميععت ا ع يمعمي يوعإص ا عاألحملع عرتللنلل عنحسيمعليميهوععاسن  اععاأل لوعالن عينععالحصًر
ع.عععDarandari & Murphy, 2013))(11)النعمععرالنعميع

ريخ  عالنيييععيمعم ًعالنعمععم  اجل عنعميييو عينع    عم يدلعكيل  ع اجعيوعالقهالبعةحهرعالهنعمععريسهلل ندععلمهمعان هل عيراقههعممثه ع
.عرقهه ع(12)(2007معي دههرععالهه ادعلهه يدعع)لههالع إي لتيههوعةحههرعالعيميههوعالنعمييههوعييههلعي عمدههععممثهه عيسههخرليوعةحههرعنعميدههع عريحسهه

مثه عال اجعيهوعرلالقندهلعتهنعمععاليه اً عرالمنلتهوعرمشهل دعإلهمعممعيسهنر ع اجعيهوعا ة هلكع(13)(2011ينلر عركيال هه)رلدع  اسوع ه نةل
شهل دعإلهمعر هر علالقهوعركيهل  ع ادعم(14)(Putman& Walker ,2010)تهنيمعرعرلميه ع ييهجعفهيمعاليسهنر عالي ن هج.عر  اسهو

ع.يسنر عي ن جعج عيع ًعالي اً عرالمنلتوعنعك علم اجعيو
تللمنلتهوعا ت اليهو عيهمع هالًعقه  عنه  يسعرمسهلليبعنييهيعع  يه  عنكيه عيهمععمتيه ا ع ريهرل عاليهل يرمعلمهمعالعيميهوعالنعميييهوعا نيليهل ع

جه عليميهوعالنعمهيع عسهراًعجه عنحصهيًعاليعمريههلدععمسلسهيل عع اجعيهوعالقهالبعةحهرعنعميدهل عجلان هل عا ي هلت عةحهرعالهنعمععيعه عشه قل ع
 ان ل لدعراليدل ادعالي نم وعالن عن فجعلعرايًعالن  يبعرالييل سو.راليعل ه عمرعنمريمعا

رلي عاحظعالتلح عيمع الًع ت نهعج عالن  يسعفع ل عل  عقالبعالحميوعاألرلمعيمعالنعميععاألسلس عجه عيدهل ادعمنلتهوعالييهلًع
رله لمعجهإمعالتلحه عيه  عممعلمهمعاليهو عراليصوعا ت اليو عميهلعاحهظعنه ة عجه عيسهنر ع اجعيهندععةحهرعنعمهععيدهل ادعالمنلتهوعا ت 

مسهلتدععال اجعيهوعةحر هل عرلعهًعيهمعمته كع ه  ع اليعمععا نيل عمسلليبعنسلل عالقالبعلممعنةييوعيدل ادعالمنلتوعا ت اليوعل يدع عرا 
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عيهلعسهت عنته رعالحل هوعيلسهوع  ه اًع ه اعالتحه  عراله  ع يتحه عاألسلليبعالن عظد دعمسمربعالنيييععيهمعم هًعالهنعمع.عرجه عفهًر
النييههيععيههمعم ههًعالههنعمععجهه عنةييههوعيدههل ادعالمنلتههوعا ت اليههوعرال اجعيههوعةحر ههلعلهه  عقههالبعالصهههعال اتههجعمسههمربع مثهه عاسههن  اع

عاألسلس عج ع رلوعا يل ادعالع تيوعالينح  .

 مشكلة البحث وأسئلته

عر هريح  عالتلح عيشمموعالتح عج عثالثوع راةهبعن نيهجعسهريل علنشهمًعيشهمموعالتحه  عال لةهبع يالحظهوعالتلحه عالفهعهععاألًر
المتيههه علههه  عالقهههالبعجههه عيدهههل ادعالمنلتهههوعا ت اليهههو عحيههه عإمعمنلتهههلندععاعنيهههدعتصهههموعل تههه انعجدههه عمنلتهههلدعن مهههرعيهههمعال ههه  ع
راألصهللوعجهه عاألجمههل  عميهلعن مههرعيههمعال قههوعرالن ميهكعرالنح يهه  عرن نيهه عإلهمعاألسههلليبعال ييمههوعراألجمههل عال  يه   عر هه اعيههلعمشههل دع

نههه ة ع اجعيههههوعع عرال لةهههبعالثههههلة عر هههرع(16)(2014؛ع)الشهههراتمو Trekles,2012(15))إليههههع  اسهههوعمههههًعيهههمعنههه مميسعرالشههههراتموع)
الةلنجعلمعييل سوعمسلليبعنيييععنيمي يوع ل جهوعإلهمعنييهيععالقللهبعاعنييهيععالعيميهوعالنعميييهوععا ت اليو القالبعج عيدل ادعالمنلتو

 ععرال لةبعالثلله عر هرعيهلعر  ع(17)(2011القالبعتللنعمععرامنشلهعم قل دععرنع يمدل)مترالفتعلد تثميمدلعييلعاعيسيحعل ييجع
ج عنرصيلدعل ةوعنيييععا نيلًعلمي  سوعتف ر  عاسن  اععالنيييععيمعم ًعالنعمععليسلل  عالقالبعلممعنةييوعيدل اندععج عاليه اً ع

 .(18)(ع2016رالمنلتوع)ا نيلً 

 التح عالحلل عج عا  لتوعلمعالسخاًعال  يس عاآلن  رييممعنح ي عيشمموع

يههلعمثهه عاسههن  اععمسههمربعالنييههيععيههمعم ههًعالههنعمععجهه عنةييههوعيدههل ادعالمنلتههوعا ت اليههوعرال اجعيههوعةحر ههلعلهه  عقههالبعالصهههعال اتههجع
عاألسلس عج ع رلوعا يل ادعالع تيوعالينح  ؟

 رين  نعيمع  اعالسخاًعاألس موعالنلليو 

النيييععيمعم ًعالنعمععج عنةييوعيدل ادعالن مي عا ت ال عتلسن  اععاليصوعل  عقالبعالصهعال اتجعيلعمث عمسمربع .1
 األسلس ؟

يلعمث عمسمربعالنيييععيمعم ًعالنعمععج عنةييوعيدل ادعالن مي عا ت ال عتلسن  اععالمنلتوعالييلليوعل  عقالبعالصهع .2
 ال اتجعاألسلس ؟

 مععج عنةييوع اجعيوعقالبعالصهعال اتجعاألسلس عةحرعاليصوعرالمنلتوعا ت اليو؟مسمربعالنيييععيمعم ًعالنععيلعمث  .3
 أهداف البحث

 يد هع  اعالتح عإلمعيلعيثن  

ني يععمسمربعليم عري صًعينيثًعج عمسمربعالنيييععيمعم ًعالنعمععيمع الًع قرادعنسدععج عنةييوعيدل ادع .1
 منلتوعاليصوعرالمنلتوعالييلليوعا ت اليو.

المشهعلمعمث عاسن  اععالنيييععيمعم ًعالنعمععج عنةييوعيدل ادعمنلتوعاليصوعرالمنلتوعالييلليوعا ت اليوعل  ع .2
 قالبعالصهعال اتجعاألسلس عج ع رلوعا يل ادعالع تيوعالينح  .

عةحرع .3 عاألسلس  عل  عقالبعالصهعال اتج عال اجعيو عنةييو عج  عالنعمع عم ً عيم عالنيييع عاسن  اع عمث  المشهعلم
 يدل ادعمنلتوعاليصوعرالمنلتوعالييلليوعا ت اليو.
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 أهمية البحث

عنةتجعم ييوعالتح عيمعاألير عالنلليو 
 ييمهمعلده اعالتحهه عممعيعيهًعلمهمعنةييههوعيدهل ادعالمنلتههوعا ت اليهو عركيهل  عال اجعيههوعةحر هلعر لهمعيههمع هالًعاسههن  اعع

 مسمربعالنيييععيمعم ًعالنعمع.
  اثوعمسمربعالنيييععيمعم ًعالنعمع ع لصوعمةهعاعنر  عمتحل علمهمعاليسهنر عاليحمه عن  جعم ييوع  اعالتح عإلمعح

جهه عحهه ر عيع جههوعالتلحهه عنةلرلههدعمثهه عاسههن  اععالنييههيععيههمعم ههًعالههنعمععجهه عنةييههوعيدههل ادعالمنلتههوعا ت اليههوعرال اجعيههوع
 ةحر لعل  عقالبعالصهعال اتجعاألسلس عج ع رلوعا يل ادعالع تيوعالينح  .

 لق ي عميلععمثي عيمعال  اسلدعراألتحل عج عي لًعاسن  اععمسمربعالنييهيععيهمعم هًعالهنعمععجه عجه رنعيدهل ادعييد عا
 المغوعالع تيوعاأل   .

 ي ي عالتلحثيمعج عالن تيوعرالنعميععلنر يهعلةليوعممث عألسلليبعالنيييععالح يثوعراألمث عجللميوعج عنةييوعيدل ادعالمنلتوع
 دل اد علن  يبعاليعمييمعلممعاسن  ايدلعج عالي حموعاألسلسيو.ا ت اليوعر ي  لعيمعالي

 حدود البحث

عالنلتعوع عاألسلس  عال ريسعلمنعميع عي  سو عاألسلس عيم عيمعقالبعالصهعال اتج عالتح عالحلل علممعليةو اقنص 
رالرح  عال اتعوع)عالصحوعرالساليو(عليل  عالمغوعع ليةقيوعالظ   عالنعميييو عرلممعالرح  عالثللثوع)ج ع حلبعالعمععرالثيلجو(

الع تيو عر  رسعيرافيجعالمنلتوعجيدل عج عالي ا سعالحمرييوعالنلتعوعلي مسعمترعظت علمنعميععج عيةقيوعالظ   عالنعميييو ع
 ع(.2016/2017 الًعال صًعال  اس عالثلة عيمعالعلععال  اس ع)ع

 اهيم البحث وتعريفاتها اإلجرائيةمف

 ع عريع هعا  ا يلعتثةه عال   ع رعال الوعا حصل يوعتيمعمج ا عليةوعالتح عقتًعإ  اًعالن  توعرتع  ل.األثر
 ــة اإلبداةيــة تثةدههل عقهه   عقللههبعالصهههعال اتههجعاألسلسهه علمههمعالنعتيهه علههمعمجمههل  عرمحلسيسهههعع  ا يههل عإرنعهه هع عالكتاب

عج ع هلق  عتعه  عيهمعاألجمهل عجه عجيه ادع صهحيحوعلغريهل  عننييهكعتهثمت عقه  عييمهمعيهمعالقالقهوعريشلل  عرليلعي ًر
رالي رةوعراألصللوعن ل عاليرفرنعال  عينععق حه عتثسهمربعينسهععتلل يهلًعر قهوعالصهيل وعرنةلسه عاألجمهل عر ه ندل ع

عرنيلسعتلل   وعالمميوعالن عيحصًعلميدلعالقالبعج عا نتل عالمنلتوعا ت اليوعاليع عل لم.
 تثةدل عيدل ادعيةتثيوعيمعيدل ادعالن ميه عا ته ال عرالينيثمهوعجه عالقالقهوعع  ا يل عإرنع هعع مهارات الكتابة اإلبداةية

راألصللوعرالي رةو عراليخش ادعالسمرميوعال الوعلممعمًعيةدل عرالي   وعلييهلسعايهنالمعالقهالبعلده  عاليدهل اد عيهمع
ع الًعا نتل عالمنلتوعا ت اليوعاليع علد  عالغليو.

 تثةه عنيييععليميوعالنعمع عر ًعملةدعةل حوعمععا عيهمع هالًعنييهيععالقهالبعع  ا يل عإ عريع هعلتعليمالتقييم من أجل ا
يههوع ا عههوعلدههععنسههدععجهه عنحسههيمعنعميدههع عينتعدههلعنعهه يالدعلمههمع الحصههوعال  اسههيو عر لههمعتنيهه يععنغعاليسههني ع ههالً

النهه  يس عتحيهه عيسههيحعل ييههجعالقههالبعالن قههيقعال  سهه عةني ههوعلدهه اعالنييههيع عينفههيمعنعهه يًعمةشههقوعراسههن اني يلدع
 الني ععرالنحسمعج عالنعميع.
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 تثةهه عي يرلهوعا  ه اًادعاليعنهل  عالنه عييهرععتدهلعاليعمهععجه عنييهيععمنلتهلدعع  ا يهل عإ عريع هعأسلوب التقييم التقليدي
القههالبعر هه عنحههر عي يرلههوعيههمعاليعههليي عالنهه عن ههاعلةلصهه عاألجمههل عراألسههمربعرالسههاليوعالمغريههوعيههمع ههالًع

عنصحيحعيلعمنتهعالقالبع رمعالنع يًعلممعالن قيق عر رمعني يععنغ يوع ا عوعلنح ي عةنل جعالقالب.
 تثةدهل ع اجعيهوعا ة هلكعرال  تهوعةحهرعنعمهععيدهل ادعالمنلتهوعرالنه عنيهلسعتلل   هوعع  ا يهل عإرنع هعع فعية نحو الكتابةالدا

 الينحييوعلقالبعالصهعال اتجعاألسلس علممعيييلسعال اجعيوعةحرعالمنلتوعا ت اليوع)م ا عالتح (.

إلطار النظري والدِّراسات السَّابقةا  

 أواًل: اإلطار النظري

ج عاليةل جعالنعميييو؛عتستبع ر  عج عتةلًعيعل هعالقالبعريدل اندع عرةيرعش صيلندععرصيمدل ععمسلسيل ععيحنًعالنيريعع مةل ع

عاع عإلمعممعر ر   عالنيييع عم ييو عن  ج عميل عي  عالحيل   عيدل ادعالنعمع مسلتدع عاليرا  عيينممه عيل يرمعيمععمي نتقعجيقعتيي ا 

ةيلعي نتقعا ع عتيي ا عيلعينعميهعالقللب.عرثييل ععنتلقل عيدل ادعن  يسيو عرا 

علنر يهعالن  يسعحسبعاح نيل لدعالينعمييم عرق عظد دعنر دلدعن لرعاليعمييمعإلمع يجعليميوعالنيريععيجعالنعمععالص  ؛

يمعععيمعم ًعالنعمع عرال  عيد هعلنحسيييمعإلمعنحسيمعنعميدع عمقم علممع  اعالةرنعيمعالنيريععيسيمعالنييعمرلنر يهعالين

عنعمععالقالبعتلاسنعلةوعتي يرلوعيمعااسن اني يلدعراأل راد ع  اجعيوعالقالبعةحرعالنعمع عرجيهعينعع يجعم لوعريعمريلدعحًر

ً ع عرتةل عالقالب  عاليعمريلدعالن عنمشهعلمعجدع عنحمًع    عنغ يوع اعثع عني يع عينع عيقم علميلميدل عميل عه عوعلنحسيمعالنعمع 

 .(19)(2014 عمرية عرالنيريععالتةل  )ميم يسييلدعم   عيثًعالنيريععالن

 مفهوم التقويم التكويني

عامنسلبع عج  عالقمتو عني ع عقيلسعيسنر  عم ً عيم عاليعميرم عيسن  يدل عالن  عراألسلليب عا   اًاد عيم عي يرلو عتثةه يع ه

النغ يوعال ا عوعريحلرلوعنعكيكعالي ل يع عر رعيح  ع الًعالعيميوعالنعميييوعالنعمييو عريد هعإلمعنحسيمعنعمععالقمتو عرني يعع

ةيلقعالير عج عالنعمععريعلل وعةيلقعالفعه عرينلتعوعالرا تلدعالتينيوعرق حعاألس موعالص يو عريسن  ععاسن اني يلدعاليالحظوع

ع.ع(20)(2015اًعري ا عوعال اد)التر صلم رالنيريععاليعني علممعاأل 

ع
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عريد هعالنيريععالنمرية عإلم 

 ج عالن قيقعألةشقوعال  رسعرنحسيمعمسلليتدععالن  يسيويسلل  عاليعمييمع. 

  .ي اقتوعالني ععال  اس عتق ييوعيةد يوعيةظيو 

   ني يعع ت ادعرمةشقوعنسلل عالينعمييمعلممعي اقتوعنعميدععرالنيريععال ان. 

  (21)(2010)لالع  اسن  اععيخش ادعينع   عأل اًعالينعمييم. 

عالن عننصهعتللنعمعع  عاليعةم عرال  ععDavid Ausubel’s theoryريةقم عالنيريععالنمرية عيمعةظ يوع ي ي عمركرتًع) )

يدنععت تقعاليعمريلدعال  ي  عالن عينععني ييدلعلمينعمععرتيمعاليعمريلدعالن عيع جدلعالينعمععيمعقتً عريح  ع  اعالنعمععج عمثةلًع

 عريع عالنيريععالنمرية عمح عمةرانعالنيريععالن تر  عحي علال دلةيلقعالفعهعل يهعررفجع قوعالتةلًعالنعميي عتد هعنش ياع

عيع جهعالقللبعجعميل ع عتإيملةدععممعي عمر  عم عمةهععييرععاليعمععج عالنيريععالنمرية عتنيريععمليلًعالقللبعلمنرصًعإلمعيل ريل ا

عريعللجعةيلقعالفع عل  عالقللب  عةيلقعالير  عيع جو عمرعيسنر عآ   عحي عمصتحعيع هعحلليل عيحلًر عهعلالةنيلًعإلمعي حمو

عنعمععالقالبعلممعلمسعالنيريععال يع عال  عي مكعلممعقيلسعم اًعالقالبع تللنيييععيمعم ًعالنعمععال  عي مكعلممع ر  

(Bell & Bowie,2000)(22).ع

 مفهوم التقييم من أجل التعلم

رييمهمعلميعميهيمعيهمع اللههع يهجعيعمريهلدعلهمعالقهالب؛علني يه عيهلعييمهمعني ييههع رعنيييععيسهني عيحه  ع هالًعليميهوعالهنعمع ع
لدععيمعيسلل  عحسبعاحنيل لندععال   يو عتحي عُنيمِّةدععيمعالنحسمعرالنيه ععةحهرعاألجفهً عيهمع هالًعنيه يععنغ يهوع ا عهوعننهيحع

عEarl & katz,2006) (23))لمقالبعيع هع راةبعقرندع عرال راةبعالن عنحنلطعإلمعنحسيمعرنقري 

ريد هعاسن  اععالنيييععيمعم ًعالنعمععإلمعني يععيعمريلدعلميعمييمعلمعيلعينعميهعقمتندع؛عتغ ععنع يًعمةشقوعراسن اني يلدع
الن  يس عحي عينععيمع اللدلعنتسيقعاأل  اهعتيلعينةلسبعيجعاحنيل لندععتغ ععي الل عال  ر عال   يوعتيةدع عرم لمعني يعع

نتيمعلدععيل اعجعمرا عريلع ععتحل وعلهعلمنقري ؛عر لمعيمع الًعليميوعالن  يبعرالنقري عاليسني  عالن عنغ يوع ا عوعرص يوع
عDufournaud&Piper,2010)(24) . )ييرععتدلعاليعميرمعرالن عند هعإلمعممعينعمععالقللبعاعممعُيييَّع

ع

ع

ع



8 

 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد التاسع عشر، العدد الثاين

 أنواع التقييم وأغراضه

الن  يس.ع  ر  عراسن اني يلد لنش يعدععلممعالنعمع عرلنحسيم القالب م اً نيييع ينع الغللب رج  ريعي    حسلسو ليميو النيييع
عرل لمعييممعنيسيععالنيييععإلمعثالثوعمةران 

 Assessment for Learning التعلم  أجل من التقييم.1
يمرمعالنيييععيمعم ًعالنعمععينع  عاألتعل  عرتةل يل )نمرية (عري يجعج عاليةدج عرينصهعتللي رةو عريصيعع لقلًعاليعمعع
يعمريلدعلنع يًعمةشقوعالنعميع عرمةيلقعنعمععالقالب عريعني علممعالنيييععال ان عاليسني عال  عيرفحعلمينعمععمي يوعنحسيمع

 عStiggins, 2007) ;)ع(25)عمدععيثيرمعمةهعييممعنحيي عالة لحعإ اعحلرلراعتلسني ا عم ا هعج عالي  عاليل يو عييلعي 
Earl & katz,2006)(23).)ع

 :رينييكعالنيييععيمعم ًعالنعمععتثةه
  ينع    م راد تلسن  اع رالنعمع النعميع ليميلد  الً يظد. 
 ًالنع يًعلممعالن قيق.عالقالب عيمع الً نعمع مسلليب يةلسب ج  يل ع اليعمععيي ععنعميع ي ع 
  نعميدع لنحسيم لمينعمييم ن صيميوعيسني    ا عو نغ يو يي ع. 
  األق ام رنعمع لنعميدع ال ا عو النغ يو رني يع ال ان  النيييع ج  الينعمييم يش م. 
 (7)(2014النعمع)  ة    ألرليلًعاألير عرالقالبعل لع يعمريلد يي ع  . 

 Assessment as Learning تعلمًا  بوصفه التقييم2. 
ي مكع  اعالنيييععلممع ر عالقالبعج ع تقعالنعمععتللنيييع عريمرمعالقالبعجيهعةشيقيم عريشل ميم عرةلق يم عتحي عينعر ع

 القالبعلممعي اقتوعيلعينعميرةهعتشمًع ان  عريسن  يرمعيلعنعمير علنقري عيدل اندع عرنغيي عليميلدعن مي  ع
ع(.ع (23) (Earl & katz,2006ع Stiggins, 2007)  ;)ع(25)

 :تثةه رينييكعالنيييععترص هعنعميل ع
 النعمع تةرانج الي نتق لنعميدع رةي  ع الينعمييم نحميً لمم ي مك. 
 النعمع ج  اليعمريلد راسن  ايه تللينعمع يدنع. 
  النعمع ليميلد  الً يظد. 
  ع (7)(2014)  ة   ع)اليع ج  جر  يل(رج عليميلدعالن مي  نعميدع  ي ا عو ج  الينعمييم يش م . 

 Assessment of Learning للتعلم  التقييم. 3
علممعيلع علمنثمي  عريسن  ع عر ي عي يجعج عاليةدج  عرن ييع ) نلي (  عراح   عر رع رعتع  عتع عح رثه   رعقيلسعالنعمع

 لممعنح ي عيملةندععييل ةوعتغي  ععيع جهعالقالبعريلعيسنقيعرمعليمه عريلعإ اعملةراعق عحييراعةرانجعاليةدج عميلعيسلل 
ع(.(Earl & katz,2006ع  (23)ع Stiggins, 2007 );)ع(25)عع

 :تثةه النيييععلمنعمع رينييك
   النحصيً لم م لو لني يع ج صو يرج. 
  النعمع تةرانج ي نتق. 
   ينع    م راد رتلسن  اع النعمع  جن   آ   ج  يظد. 
 (7) (2014ال شً)  ة   مرع الة لح لمم لمحمع مسلسل ع يي ع 
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 الكتابة اإلبداةية
نع هعالمنلتوعا ت اليوعتثةدل عةشلقعلغر عيعت عيمع اللهعالملنبعلمعيشلل  عرمحلسيسهعراة علانه عريلعي ر عج ع لق  ع

عال يلً)  , Mcveyيمعمجمل  عريلعيي عتهعيمعيراقهعر ت ادعر لمعتثسمربعم ت عينسععت يلًعالنعتي عر قوعالنصري عرقر 
عع  ع  (26)(ع 2008

عتلل   ع عالن عننسع عراليعلة عاألصيمو عال  ي    عاألجمل  عيم عل   عممت  عني يع علمم عتللي    عميفل  عا ت اليو رنع هعالمنلتو
 رالي رةو عرااسن اًعلممعاألجمل  عراسن  اععالصر عالنعتي يوعالن عنخث عج عر  امعاليل ئعريشلل  عرلراق ه.

 ةأهمية الكتابة اإلبداةي

عنميمعم ييوعالمنلتوعا ت اليوعجييلعيم  
 ع. نسلل علممعنةييوعالث ر عالمغريوعل  عالينعمييم
 ع. نسلل علممعن  يبعالقللبعلممعالقالقوعج عالنعتي  عراألصللوعج عني يععاألجمل ع
 ع. م ا عمسلسيوع شتلنعحل لدعال   عال م يوع
 ع. رسيموع ليوعيمعرسل ًعاانصلًع
 عال   علممعرسيموعاألج ا عج عالنع عي ر عت ا مدععيمعيشلل عرمحلسيسعرمجمل  عرتللنلل عنسلل  عتي علمعمة سدععريل

ع.النميهعالة س عراا نيلل 
   (27) (2011نةي عل  عالينعمييمعالي   علممعاليالحظو)محي . 

 ناسبة لطالب الصف الرابع األساسيمهارات الكتابة اإلبداةية الم
ريدل اندلعيملةوعتل ك عتيمعمةرانعالنعتي عالمنلت عتشمًع لاعريدل ادعالمغوعتشمًعللععييلعيخم عنحنًعالمنلتوعا ت اليوع

عالسمرميوعرالمشهعلمعالقالبعاليت ليمعرنعد عمليللدععريرا تدععتلل لليوعرالصيًع عالسع علنةييوعيدل اندلعريخش اندل ف ر  
عرالنةييو.

عال عيم عل   عر ر  عالسيمرلر يو عال  اسلد عمثتند عالن مي عرق  عةظ يلد عيعظع عرنن   عا ت ال   عاأل اً عج  عنسدع عالن  يدل اد
 ا ت ال علممعممعا ت انعينثلهعمسلسل عيمعم تجعيدل ادعينيليك ع  عالقالقوعراألصللوعرالي رةوعرا ث اًعتللن لصيً)ت يميد 

ع .عريمعتيمعمت كعيدل ادعالمنلتوعا ت اليو  (1) (2014
ر  عالي   علممعإةنلطعممت عل  عييممعيمعاألجمل عرااسن لتلدعج عاليراقه عمرعاسن للًعممت عل  عيمعع(:fluencyالطالقة )

المميلدعينراج عجيدلعش رقعيعيةوعاعننعم عتلليعةمعر لمع الًعجن  عكيةيوعيعيةو.عرننحي عالقالقوعالمغريوعج عالنعتي عالمنلت ع
ع . (28) (2012ميبعرالنعتي ادعالمغريو)القيب ا ت ال عيمع الًعقالقوعالمميلدعرال يًعرالن ا

ةنلطعمجمل عينةرلوعرالةظ علميشمموعيمعمتعل عي نم و عر ةلمعع(:flexibilityالمرونة ) ر  عالي   علممعالن مي عتق  عي نم وعرا 
عالمعحًعا علممعنغيي عالر دوعال  ةيوعالن عيةظ عيمع اللدل عالنمي يو عر  عالي    عالي رةو ليشلمًعاليح    عشمالمعلمي رةو 

عالنميل يو عاع:رالي رةو عالي نم و عاألجمل  عيم عييمم عل   عممت  عإةنلط عس لو علمم عالي    عتيرقهعر   عن نتق لن 
ع.  (28)(2012يعيم)القيب 

ر  عالي   علممعالن مي عتق  عراسن لتلدع ي علل يوعمرعج ي  عيمعةرلدلعرمنلتوعمجمل ع  ي  ع ي عع(Originality):األصالة 
رنع عاألصللوعيمعممث عيدل ادعا ت انعالمغر عم ييوعا نتلقدلعالرثي عتل ت انعتيعةل عالعلع عر  عنعت علمعال   عالن ععيثلرجو 

ع.  (28) (2012يظد  لعال   عج عاسن لتلنهعرنمريمعمجمل ع  ي  عتعي  علمعااسن لتلدعالنيمي يو)القيب 
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عيدل ع عالتح عالحلل  عيدل ادعالني  عست عيم عيل عاألسلس عر  عيمع الً علمصهعال اتج عنةييندل عالي ا  عا ت اليو ادعالمنلتو
ع)القالقوعرالي رةوعراألصللو(.

 الدافعية نحو الكتابة اإلبداةية
معال اجعيوعلممنلتوع  ع  توعال   عاليسني  عج عالمنلتوعراسنينللهعتيلعييرععتمنلتنه عرلم اجعيوعم ييوعج عالعيميوعالنعميييوعليلعلدلعي

إي لت علممعإقتلًعالقالبعلممعالنعمععتحيلس عرنن ممعم ييوعال اجعيوعمرةدلعرسيموعجعللوعج عنحيي عاأل  اهعالنعميييوعنثثي ع
عالينعمع  الن عنيثًعإح  عالعرايًعاليح   علي   عالينعمععلممعالنحصيًعرا ة لكعليلعلدلعيمعلالقوعإي لتيوعتييًر

ع (29) .(2016)عالعتيملم؛الحةلم  
العالقوعتيمعال اجعيوعرنعمععالي اً عرالمنلتو عرمشل دعإلمعر ر علالقوعإي لتيوع(13)(ع2011  اسوع  ينلر عركيال ه)عرق عنةلرلد

عرمرليلًع عملليعمع ع ل  يل  عرالن عيمرمعيص   ل عال ل  يو علمنعمع  عر ةلمعةرللمعيمعال اجعيو عرالمنلتو. عالي اً  عرنعمع تيمعال اجعيو
عالينعمعع انهع؛عحي عُيي ععلممعنعمعاألير عر يللوعاألق ام عرال ا رمسبعاليعل هعراليدل ادعالن عع ميوعرالن عيمرمعيص   ل

  (Petri & Govern , 2004)  (30) .لمنعمع يحتدلعريييًعإليدلع عرال اجعيوعال ا ميوعُنع عش قل عف ر يل ع

 ال ت اد امنسلب إلم ن ججعا ةسلم الن  الير  جد  ا ةسلة   النعمع نيهعر اً الن  ال  يسيو العرايً يم لمنعمع ال اجعيو رنع 
 ته  نحيق الن  ال ت ادعراليراقه لمم رالسيق   م  اجه نحيي  يسلل  علمم  عييل الينع    السمرم رمةيلق راليدل اد راليعل ه
 ت  تو النعمع لمم  قتلًا لمم رنح يك  الينعمع ل   المليةو القلقلد يمع الًعإقال  رالنعمع النعميع ليميلد ن  ع جلل اجعيو

عراليحليي   يرفرن لمم را نيلع عرن ميك  ع.(31) (2007 النعمع)الك مًر
 ثانًيا: الـدِّراسـات الـسَّـابـقـة

عالتح عي يرلوعيمعال  اسلدع ادعالصموعتيرفرنعالتح علممعالةحرعاآلن   عنةلًر

 التكوينيالمحور األول: الدراسات التي تتعلق بأسلوب التقييم 

عاألرلمعق حعع(32) (2003م   ع ميًع)ع عالنمرية   عتيمعمث عاسن اني ينيمعيمعاسن اني يلدعالنيريع   اسوع  جدعإلمعالييل ةو

العيميوع ا ًعاليعيً عيجعمث ععةشقوالعيم عمثةلًعنة ي عالقالبعاألالعميل عرالثلةيوعنيريععاأل اًععاألس موعيمعيسنريلدعالن مي 

عالثلةر عج عي  سوعتةدلععالن  يسعتللصر  عالنيمي يو لممعالنحصيًعريدل ادعالن مي عالعيم عليل  عاألحيلًعلقالبعالصهعاألًر

عالي يرلوع ع  اسو عتيةيل عالعميل  عالن مي  عيسنريلد عيم عاألس مو عق ح عتلسن اني يو عاألرلم عالن  يتيو عالي يرلو ع  سد الثلةريو 

 يرلوعالفلتقوعجي ع  سدعتللصر  عالنيمي يو عمظد دعةنل جعال  اسوعن ر عالن  يتيوعالثلةيوعتلسن اني يوعا نتل ادعاأل اً عميلعالي

ج عالنحصيًعريدل ادعالن مي عالعمي  عييلعي ًعلممععااسن اني يوعاألرلمعلممععالي يرلنيمعاأل  ييمعتيسنر ع اًعإحصل يل ع

ع .م ييوع ججعيسنريلدعاألس موعالص يو؛عم عيح عالقالبعلممعالن مي عرااسن اًعاليةقي

ث عاسن  اععمسمربعالنيريععالنمرية عج عنحصيًعقالبعيعد عإل ا عم  اسوع  جدعإلمعالنع هعلممع33) ع ((2010رم   عشلم )

عي عال  اسو عليةو عنمرةد عالع تيو  عالمغو عقرال  عيل   عج  عي يرلني46م)اليعمييم علمم عيركليم عقللتل  عرع( عن  يتيو لتقو عفم
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لتقوعن  سعتللق ييوعاالنيل يو عمظد دعةنل جعال  اسوعر ر عفي يرلوعن  يتيوعن  سعتثسمربعالنيريععالنمرية  عري يرلوع

ج ر عع ادع الوعإحصل يوعرلصللحعالي يرلوعالن  يتيو عرنرصمدعالةنل جعإلمعجللميوعمث عمسمربعالنيييععالنمرية عج عةنل جع

عالنحصيًعال  اس علمينعمييم.

  اسوع  جدعإلمععنة ي عاسن اني يلدعالنيييععالنمرية عميلعي ا لعقالبعالي ا سعالثلةريوعع(34) (عBurns,2010تي ةكع)رم  دع

عيمع) عال  اسو عنمرةدعليةو عر)137راليعمييم  عالثلةريو عج عالي حمو عريعميو عيعميل  عة سدل ع129( عج عالي حمو عرقللتو عقللتل  )

عآيالة ع ر  ع)ركلدعلممعثال عي ا سعترايو عالنيل  عمظد دعةنل جعال  اسو عاألي يميو  عممعاا نتل ادعالنحصيميوع49  عيعميل  )

الةدل يوعمجفًعم ا علمنيريععالنمرية  عرممعم مبعااسن اني يلدعاليسن  يوعيمعقتًعاليعمييمع  عق حعاألس مو عرني يععالنغ يوع

عرال عاليعمييم عآ اً عتيم عإحصل يو ع ادع الو عمظد دعج ر  عميل عالن  يسعرنغيي عال ا عو  عنيريع عج  عاليعمع عيتل    عحًر قمتو

 عتيةيلعيخم عاليعميرمعلممعممع لمعيح  ع ا يل عحيةيلعينفحعل ععجدععاسن اني يلنه؛عحي عي  عالقالبعممع لمعيمرمعمحيلةل ع

عالقالب.

يوع)النيييععالنمرية ع  اسوع  جدعالنع هعلممعالييل سلدعالنيريي(35)(عVolante & Beckette,2011رم  دعجراةدعرتيميدع)

عاليعلص   عنمرةدعليةوعال  اسوعيمع) ً ع20رال صًر يمعالصهعالنيدي  عع(عيعميل عريعميوعي  سرمعص رهعري احًعي نم وعاتن ا

إلمعةدليوعالي حموعالثلةريوعج ع ةربعارةنر يرعتمة ا عمظد دعةنل جعال  اسوعممعممث عاسن اني يلدعالنيريععالنمرية عاليسن  يوع

 رهعال  اسيوع   عق حعاألس موعلميةلقشو عرني يععالنغ يوعال ا عو عرااسن ل  عيمعاا نتل ادعالرقةيوعلنحسيمعالنعمع.ج عالص 

 الكتابة اإلبداةيةمهارات المحور الثاني: الدراسات التي تتعلق بأساليب واستراتيجيات تنمية 

ع) عرم  ر لم عير  تملم ععYurdabakan&Erdogan,2010)(6)م    عتيم لدع  اسو عالنيريع عمث  عاسنيصلً عإلم   جد

(عج عنةييوعيدل ادعالي اً عرالمنلتوعرااسنيلنعل  عقالبعالي ا سعالثلةريوعالنحفي يو عرق عنمرةدعليةوعportfolios)ا ة لك

لةريوعج ع عاألرلمعن  يتيو عراأل   عفلتقوعيمعالقالبعاليمنحييمعتللي ا سعالثال  اسوعيمعي يرلنيمعنععا نيل  يلعلشرا يل ع

عتيم)م عيل عمليل  ع عنن ارح عييم عن ميل  عج  عيمهع16-15كيي  عاسن اني يلد عاسن  اع عمم عال  اسو عةنل ج عمظد د عسةو. )

(عملمعلهعنثثي عمتي علممعيدل ادعالمنلتوعل  عالقالب عرلممعالةنل جعلععنممعييلثموعجييلعينعم عتيدل ان عportfoliosا ة لك)

يًعإ لتلدعالقالبعلمعاألس موعالي نرحوعممعيم لدعا ة لكعق ييوعنكي عيمعيسخرليوعالقالبعالي اً عرااسنيلن عميلعتيمعنحم

عرنح ك ع.
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(عج عنةييوعيدل ادعportfolio  اسوع  جدعإلمعنيص عمث عالنيييععتلسن  اععيمهعإة لكعالقللب)(5)(ع2010رم  دعالحرسة ع)

عل  عقالبعالصهعالعلش عاألسلس عج  عال  اسوعيمع)عالمنلتوعرال اجعيوعةحر ل عنمرةدعليةو عرق  عقللتل ع121سمقةوعليلم  )

(عقللتو  ع32(عقللتل عرع)31رقللتو عيمعقالبعالصهعالعلش عاألسلس عيركليمعلممعي يرلنيمعاألرلم عن  يتيوعنمرةدعيمع)

ع) عنمرةدعيم عفلتقو عرالثلةيو  عيمهعا ة لك. عتلسن  اع عالنيييع عيعدع ع)31راسن  ع عر عقللتل  عرا27( عقللتو  سن  يدعالنيييعع(

)الي رةوعرالقالقوع العل  .عمظد دعةنل جعال  اسوعر ر عج ر ع ادع الوعإحصل يوعج عنةييوعيدل ادعالمنلتوعا ت اليوعي نيعو

عالمنلتوع عةحر عال اجعيو عيييلس علمم عإحصل يو ع الو ع اد عج ر  عر ر  عمظد د عميل عالن  يتيو. عالي يرلو عرلصللح راألصللو(

عسعالتع  عرلصللحعالي يرلوعالن  يتيو.ا ت اليوعلممعاليييل

ت  اسوع  جدعإلمعالنع هعلممعجللميوعالن  يسعالنثيم عج عنةييوعتعععيدل ادعالمنلتوعا ت اليوعع(2)(2012رقلععالك  اة )ع

يمعع(عقللتل ع66ل  عناليي عالصهعالثلل عالينرسق عرق عاسن  ععالتلح عاليةدجعشتهعالن  يت  عرق عنمرةدعليةوعال  اسوعيمع)

قالبعالصهعالثلل عالينرسقعتي يةوع   .عمظد دعةنل جعال  اسوعر ر عج ر ع ادع الوعإحصل يوعج عاأل اًعالتع  علمًعيمع

عيدل  عالقالقوعرالي رةوعراألصللوعرا ث اًعتللن لصيًعرلصللحعالي يرلوعالن  يتيو.

عت يميدع) ع2014رم    علنةي(1)( عاألسلليبعالالكيو عنح ي  ع  جدعإلم عالصهع  اسو عل  عناليي  عا ت اليو عيدل ادعالمنلتو يو

عرا ث اًع ع راألصللو  عرالي رةو ع)القالقو  عيدل   عنةييو عمسلليب عيم عنيمةدع عيسنر  علمم عرالرقره عاألسلس   السل س

ع) عيم عال  اسو عليةو عت   و27تللن لصيً(.نمرةد عملةد عا ت اليو عالمنلتو عنةييو عمسلليب عمم عال  اسو عةنل ج عمظد د عيعميل . ع(

عينرسقو عرمرصدعال  اسوعتف ر  عاا نيلععتنةييوعيدل ادعالمنلتوعا ت اليو؛عر لمعيمع الًعالن  يبعاليسني عمثةلًعال  يو.

  اسوع  جدعإلمعالمشهعلمعجللميوعاسن  اععاسن اني يلدعالنعمععالةشقعج عنةييوعيدل ادعالنعتي عع(36)(2016رم  دعيرسهع)

يل ادعالع تيوعالينح   عرلنحيي ع  هعال  اسوع لثلة عاألسلس عج عإيل  ع ت عج ع رلوعاالمنلت عل  عليةوعيمعقالبعالصهعا

(عقللتوعنركلمعلممعي يرلنيم عاألرلمعن  يتيوع50اسن  يدعالتلحثوعاليةدجعشتهعالن  يت  عرق عنمرةدعليةوعال  اسوعيمع)

(عقللتوع  سدعتللق ييوع25فلتقوعنمرةدعيمع)ع(عقللتوع  سدعيمع الًعاسن اني يلدعالنعمععالةشقعرالثلةيو25نمرةدعيمع)

عرلصللحعالقللتلدعالمران ع عيدل ادعالمنلتو عج عنةييو عإحصل يو عج ر ع ادع الو عر ر  عال  اسو عمظد دعةنل ج عرق  االنيل يو 

ع  سمعتلسن  اععاسن اني يلدعالنعمععالةشق.

ع
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 والكتابة:المحور الثالث: الدراسات التي تتعلق بأثر الدافعية ةلى التعلم 

  اسوع  جدعإلمعيع جوعنثثي عال اجعيوعج عنقري عرنةييوعيدل ادعععGarcia&caso.2004))(37)م   عمًعيمع ل سيلعرملسرع

قللتل عرقللتو عيمعقالبعالصهعال ليسعرالسل سعاألسلس ع  بعاستلةيل عع127المنلتوعل  عالقالب عنمرةدعليةوعال  اسوعيمع

علممعي يرلنيمعاألرلمعن  عيةدععرقللتو عع(عقللتل ع66 يتيوعنمرةدعيمع)نركلرا ع32يمعالصهعال ليس عرعرقللتو ععقللتل عع34 

يمعالصهعال ليسععرقللتو ععقللتل عع29 عيةدععرقللتو ععقللتل ع(ع61يمعالصهعالسل س عرالثلةيوعفلتقوعنمرةدعيمع)عرقللتو ععقللتل ع

قللتل عرقللتو عيمعالصهعالسل سع.عمظد دعةنل جعال  اسوعنقر ا عيمحرظل عج عق  ادعريدل ادعالمنلتوعل  عالقالب عميلعع32ر

 مظد دعنقر ا عيمحرظل عج عييرلدععر اجعيندععةحرعالمنلتو.

عتيمعال اجعيوع(13)(ع2011رم   ع  ينلر عركيال هع) عل  عقالبعالصهع  اسوع  جدعإلمعتيلمعالعالقو عرالمنلتو عالي اً  رنعمع

السل سعااتن ا  عج عالييمموعاأل  ةيوعالدلشييو عرلنحيي ع  هعال  اسوعاسن  ععالتلح عاليةدجعالرص  عاا نتلق  عرق عنمرةدع

تل ع اجعيوع(عقللتو .عرملةدعم رادعال  اسوعلتل  علمعا ن392(عقللتل عر)460 عيةدعع)رقللتو عع(عقللتل ع852ليةوعال  اسوعيمع)

ا ة لكعلدي يلةكعرا نتل عنحصيًعيمعإل ا عالتلح .عمظد دعةنل جعال  اسوعممعالينرسقعالحسلت علم اجعيوعرالينرسقعالحسلت ع

لمي اً عرالمنلتوعملةلعتيسنر عي ن ج عميلعمظد دعر ر علالقوعا نتلقيوعإي لتيوعتيمعال اجعيوعرنعمععالي اً عرالمنلتوعرمث علم اجعيوع

 الي اً عرالمنلتو.علممعنعمع

اسن اني يوع تلسن  اع اآلل  يل  عالحلسب ن  يس مث  لمم النع ه إلم  اسوع  جدعع (29) (2016رم  دعالعتيملمعرالحةلم ع)

 رلنحيي ع  هعال  اسوعاسن  يدعالتلحثنلمعاليةدجعشتهع .الينرسقو الي حمو ج  النعمع ال اجعيوعةحر لمم الييمرتو ال صًر

 ي يةو ج  األ ميو ال را  ج عي ا س ينرسق األًر الصه قللتلد يمع(عقللتو ع25نمرةدعليةوعال  اسوعيمع)الن  يت  عرق ع

 رملةدع .قللتو (12) نمرةدعيم فلتقو راأل    قللتو  (ع13) يم نمرةد ن  يتيو ي يرلنيم عإح ا يل نركلمعلمم ال يلع

 لة  إحصل يو  الو  اد ج ر  مظد دعةنل جعال  اسوعر ر    (MSLQ) ةحرعالنعمع ال اجعيو يييلس  اسوعلتل  علمع ال  م ا 

 التع   النقتي  ج  الفلتقو قللتلدعالي يرلو ر   لد الن  يتيو  الي يرلو قللتلد    لد تيمعينرسق   ال الو يسنر 

عالييمرتوعج ععالنعمع؛ ةحر ال اجعيو ليييلس نةييوعال اجعيوعةحرعالنعمععرر ر عمث عإي لت علمن  يسعتلسن  اععاسن اني يوعال صًر

عالن  يتيو. الي يرلو لصللح
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 التعقيب ةلى الدراسات السابقة

 (ً2003مظد دعةنل جع  اسوع مي) (32) ( 2008 عر  اسوعشلم) (33) ر ر عجه ر ع ادع الهوعإحصهل يوعنعهك عألسهمربعالنيهريععع
 النمرية عج عنحصيًعالقمتوعرلصللحعالي يرلوعالن  يتيو.

 إلههمعر ههر عجهه ر ع ادع الههوعإحصههل يوعنعههك عاسههن اني يوعع(36)(ع2016 عر  اسههوعيرسههه)ع(2)(2012الك  اةهه ع)نرصههمدع  اسههوع
 الن  يسعج عنةييوعيدل ادعالمنلتوعا ت اليوعج عاأل اًعالتع  عرلصللحعالي يرلوعالن  يتيو.

 ر لمعير  تملمعرمع عر  اسوع (5) (2010سة ع)رعمظد دعةنل جعال  اسلدعالسلتيو عم  اسوعالح  
(Yurdabakan&Erdogan,2010عع)(6) ممعاسن  اععاسن اني يلدعنيييععيم لدعا ة لكعلهعنثثي عمتي علممعنةييوعيدل ادعع

 المنلتوعرمةدلعنكي عيمعاليسخرليوعرالنح يكعل  عالقالب.
 (2014مظدهه دعةنههل جع  اسههوعت يميههدع) (1)  رمرصههدعتفهه ر  ععمعمسههلليبعنةييههوعالمنلتههوعا ت اليههوعملةههدعت   ههوعينرسههقو مع

 اا نيلععتنةييوعيدل ادعالمنلتوعا ت اليوع.
 (2016مظدههه دعةنهههل جع  اسهههوعالعتيمهههلمعرالحةهههلم ع) (29) عر هههر عجههه ر ع ادع الهههوعإحصهههل يوعلمهههمعالنقتيههه عالتعههه  عنعهههك ع 

جه ر ع ادع الهوععر هر ع (5) (2010اسهن اني يوعالنه  يسعجه عنةييهوعال اجعيهوعةحهرعالهنعمع.عتيةيهلعمظده دعةنهل جع  اسهوعالحرسهة )
 إحصل يوعنعك عاسن اني يوعالن  يسعج ععال اجعيوعةحرعالمنلتوعا ت اليوعلممعاليييلسعالتع  عرلصللحعالي يرلوعالن  يتيو.

 عر  اسوع ل سيلعرملسهرع (13) (2011)عركيال هنرصمدعةنل جع  اسوع  ينلر ع (Garcia&caso.2004)(37) إلهمعر هر عمثه عع
 لم اجعيوعلممعنعمععالي اً عرالمنلتو.

 ًع:ننشلتهعال  اسوعالحلليوعيجعتعععال  اسلدعالسلتيوعج عاسن  اععاليةدجعشتهعالن  يت  عيث(  عر  اسهوع (32) (2003  اسوع ميًه
 (2) (2012الك  اةه ع) عر  اسهوع  (29) (2016 عر  اسهوعالعتيمهلمعرالحةهلم ع) (36) (2016 عيرسههع) (33) (2008شهلم )

ع (37) (Garcia&caso.2004 عر  اسوع ل سيلعرملسر)(6) (Yurdabakan&Erdogan,2010ر  اسوعير  تملمعرم  ر لمع)
 عالهنعمععجه عنةييهوعيدهل ادعالمنلتهوع را نم دعلمعال  اسلدعالسلتيوعج ع  هعال  اسهوعجيه ع ه جدعلمنعه هعلمهمعمثه عالنييهيععيهمعم ًه

ةحر لعل  عقالبعالصهعال اتجعاألسلس عج ع رلوعا يل ادعالع تيوعالينحه   عجه عحهيمعممعال  اسهلدعالسهلتيوعا ت اليوعرال اجعيوع
 هه جدعإلههمعاسههن  اععاسههن اني يلدعرمسههلليبعنهه  يسعجهه عنةييههوعالمنلتههوعرال اجعيههو عرعنييههكع هه اعالتحهه علههمعال  اسههلدعالسههلتيوعجهه ع

ال عجهه عاليصههو عراأل ا عالثلةيههوع هه عم ا عالن ميهه عا تهه ال عجهه عالمنلتههوعاسههن  ايهعثههال عم رادعي نيعههوع هه  عم ا عالن ميهه عا تهه 
 )الييلً( عراأل ا عالثللثوع  عيييلسعال اجعيوعةحرعالمنلتوعا ت اليو.

 عالههنعمععجهه عنةييههوعيدههل ادعالمنلتههوعا ت اليههو عرجهه عنةييههوع ميههلعمظدهه دعال  اسههوعالحلليههوعم ييههوعاسههن  اععمسههمربعالنييههيععيههمعم هًه
ع  عالقالب.ال اجعيوعل

 الطريقة واإلجراءات
هههلعألجههه ا عالتحههه  عرق ييهههوعا نيهههل  ع عراأل رادعالنههه عنهههععتةلخ هههل عرقههه  عالنحيههه عيهههمعصههه قدلعرثتلندهههل ع عالق ييهههوعرا  ههه اًادعل ف  ننةهههلًر

هههلعرصههه  لعرا  ههه اًادعالُينَّتعهههوعجههه عنقتييدهههل عتل فهههلجوعإلهههمعالينغيههه ادعاليسهههنيموعرالنلتعهههو عراليهههةدجعالُيسهههن  ععجههه عالتحههه  عرينفههه يمعميف 
علميعلل لدعا حصل يوعالُيسن  يوعج عنحميًعالتيلةلدعتد هعالنرصًعإلمعةنل جعالتح .

ع
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 أواًل: منهج البحث

نععاسن  اععاليةدجعشتهعالن  يت علمي يرلنيمع ي عالينملج نيمعمرمعليةوعالتح عقص يو؛عر لمعلممشهعلمعمث عمسمربعالنيييعع

عالن مي ع عج عإث اً عر ججعيسنر ع اجعيوعقالبعالصهعال اتجعيمعم ًعالنعمع عالمنلتو( عيمع)اليصو  ًٍّ عج عم ا ت ال عريدل انه

عاألسلس عةحرعالمنلتوعا ت اليوعرنعمععيدل اندلعاألسلسيو عر لمعليةلستنهعرقتيعوع  اعالتح عرم  اجه.

 بحثثانياً: مجتمع ال

يةقيههوعالظ هه  عالنعميييههوع ههالًعال صههًعال  اسهه عع- نههثلهعي نيههجعالتحهه عيههمعقههالبعالصهههعال اتههجعاألسلسهه عجهه عإيههل  عمتههرعظتهه

 (عقللتو .399(عقللت لعر)281(عقللت لعرقللتو  عيةدعع)680التللغعل   عع)ع2016/2017الثلة ع

 ثالثاً: ةينة البحث

ع) عل   ع عالتح عالتللغ عمج ا  عا نيل  عال ريسع28نع عاألسلس عج عي  سو عيمعقالبعالصهعال اتج عاليص يو عتللق ييو عقللتل  )

لمنعميععاألسلس عج عيةقيوعالظ   عالنعميييو عرق عملمعاا نيل عتق ييوعقص يوعليت  ادعيةدل عنعلرمعإ ا  عالي  سوعيجعالتلح ع

ال اتجعاألسلس عجيدل عرلعيًعالتلح عج عالي  سو.عرق عنععا نيل  ععتللق ييوعالعشرا يوعع   اًعالتح  عرر ر عشعتنيمعلمصه

ع عع2016/2017التسيقو عيمع الًعالي لو عتع عالنثم عيمعنملجخعالشعتنيم ع الًعال صًعال  اس عالثلة عيمعالعلععال  اس ع

عالنيي عتلسن  اع عنييع عن  يتيو عمي يرلو عا نيل عشعتنيمعمح  يل عتللق ييوعحي عنع عاأل   عنييع عرالي يرلو عالنعمع  عيمعم ً يع

ع) ع(عيتيمعنركنعمج ا عليةوعالتح عرجي لعلمي يرلوعالن عينتعرمعلدل.1النيمي يو.عرال  ًر

ع عيتيمعنركنعمج ا عليةوعالتح عرجي لعلمي يرلوع 1  ًر
عالن عينتعرمعلدلع
 النسبة المئوية التكرار أسلوب التقييم

 %50ع14عالفلتقو(نيمي  ع)الي يرلوع
 %50ع14 يمعم ًعالنعمعع)الي يرلوعالن  يتيو(

 %100 28 الكلي
 

    ع اشنيًعالتح علممعثال عم راد :رابعًا: أدوات البحث
 لدى طالب الصف الرابع األساسي: والمقال أداتا التفكير اإلبداةي في القصة .1

الن عنةلرلدعالن مي عا ت ال عج عاليصوعرالييلًعيثًع  اسوععقلععالتلح عتلاقالنعلممعاأل بعالةظ  عرال  اسلدعالسلتيو
(عرااسن ل  ع  (16)2014؛عرعالشراتمو  Rahimi & Noroozisiam 2013(38)؛Trekles,2012 (15) ؛ع (2)2012)الك  اة  
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ر لمعتلل  رنعإلمع ليًعيةدلعج عتةلًعا نتل عالن مي عا ت ال عج عاليصوعرالييلًعراليخش ادعالسمرميوعال الوعلممعمًعيدل   ع
عتدلعج عي مسعمترعظت علمنعميع عع-يعمععالمغوعالع تيوع الحميوعاألرلم عري   لدعن  يسعالمنلتوعلمصهعال اتجعاألسلس عاليعيًر

رنععنح ي عاليدل ادعال لصوعج عتةلًعا نتل عالن مي عا ت ال علميصوعرالييلًعراليةلستوعلمصهعال اتجعاألسلس  عحي عنفيمع
  عثال عيدل ادع   ع)األصللوع رالي رةوع عرالقالقو(.اا نتل

 والمقال : مؤشرات صدق البناء في أداتي التفكير اإلبداةي في القصة .أ
عيهه  ع13لمنحيهه عيههمعصهه  عاا نتههل عنههععل فهههعلمههمعي يرلههوعيههمعاليحميههيمعتمههغعلهه   عع)ع (عيحميههل  ع ع تهه اًعالهه م عحههًر

يةلستوعيدل ادعالن مي عا ته ال عجه عاليصهوعرالييهلًعالنه عا نيه دعلييلسهدل عراليخشه ادعالسهمرميوعال الهوعلمهمعمهًعيدهل   عراقنه احع
(عيخشهه ا عسههمرميل ع14 ععنههععاأل هه عتههل اًعاليحميههيم عرمصههتحعاا نتههل عيمرةههل عيههمع)ريالحظههلدعي رةدههلعيةلسههتو عحيههميههوعنعهه يالدع

(عجي ادعلمًعيدل   عرق عم  دعيين حلدعاليحمييمعتعيمعاالنتل  عرم  يهدعالنعه يالدعاليةلسهتوعقتيهل ع4تصر نهعالةدل يو عتراقجع)
علممعص  عيحنر عاا نتل .عل لم عرق عُل َّدعآ اًعاليحمييمع ليال ع

هعالنحيهه عيههمعيخشهه ادعصهه  عالتةههلًعال لصههوعتلانسههل عالهه ا م عل يهه ادعالن ميهه عا تهه ال عجهه عاليصههوعرالييههلًعراليدههل ادعرتدهه 
نههععنقتيهه عاليييههلسعلمههمعليةههوعاسههنقالليوعييثمههوعلعيةهوعالتحهه عيههمعقههالبعي  سههوعالصهه ي عجهه عيةقيههوعليههراعيههمعالنلتعهوعلدههل؛عجيهه ع

ص  عالتةلًعال لصهوعتلانسهل عاله ا م عل يه ادعاليييهلسعتلسهن  اععيعهليالدعع ل طعليةوعالتح عاليسند جو عرنععحسلبعيخش اد
عمًعجي  عيمعجي ادعاليييهلسعنه نتقعيهجعتييهوعجيه ادعاليييهلسعتعالقهلدعا نتلقيهوع ا نتلقعتي سرمعتيمعجي ادعاليييلس عحي عنتيمعممَّ

عهعل ععح هعم عجي  عيمعجي ادعاليييلس.(؛عييلعن نبعلميα=0.05ينرسقوعاليرَّ عرت الوعإحصل يوعلة عيسنر عال الوع)
نهععحسهلبعيخشه ادعصه  عالتةهلًعتلسهن  اععيعهليالدعا نتهلقعال يه  عالُيصهححعيهجعتد هعالنحي عيمعيخش ادعصه  عالتةهلً؛عجيه عرع

قههيععيعههليالدعاا نتههلقعالُيصههححعل يهه ادعيدههل  عاليييههلسعراليدههل ادعالنلتعههوعلهههعلهه  عقههالبعالعيةههوعااسههنقالليو عحيهه عن ارحههدع
( عتيةيهلعجه عالييهلًع0.94(عرحنهمع)0.85( عرن ارحهدعيهجعاليييهلسعتهيمع)0.94(عرحنهمع)0.83مصللوعاليصوعيجعيدل ندهلعتهيمع)

( عرن ارحهههدعقهههيععيعهههليالدعاا نتهههلقع0.86(عرحنهههمع)0.32(عريهههجعاليييهههلسعن ارحهههدعتهههيمع)0.85(عرحنهههمع)0.38ن ارحهههدعتهههيمع)
(عرحنهههمع0.89(عرن ارحهههدعيهههجعاليييهههلسعتهههيمع)0.90(عرحنهههمع)0.87)الُيصهههححعل يههه ادعيدهههل  عقالقهههوعاليصهههوعيهههجعيدل ندهههلعتهههيمع

( عرم يه  ا؛ع0.94(عرحنهمع)0.80( عرعيهجعاليييهلسعن ارحهدعتهيمع)0.90(عرحنمع)0.81( عتيةيلعج عالييلًعن ارحدعتيمع)0.92)
رن ارحههدعيههجعع(0.96(عرحنههمع)0.93الُيصههححعل يهه ادعيدههل  عي رةههوعاليصههوعيههجعيدل ندههلعتههيمع)عن ارحههدعقههيععيعههليالدعاا نتههلق

( عريهههجعاليييهههلسعن ارحهههدعتهههيمع0.88(عرحنهههمع)0.81( عتيةيهههلعجههه عالييهههلًعن ارحهههدعتهههيمع)0.97(عرحنهههمع)0.92اليييهههلسعتهههيمع)
 (.0.88(عرحنمع)0.77)

ع ييهههجعال يههه ادعتمهههغعيعليهههًعا نتلقدهههلعالُيصهههححعيهههجعاليييهههلسعملةهههدعملمهههمعيهههمع يالحهههظعيهههمعيخشههه ادعصههه  عالتةهههلًعالسهههلتيو عممَّ
عييهًعيعليهًعا نتلقدهلعالُيصهححع رمع)ع( عرق عالني 0.30) عال يه  عتهثاَّ  ,Hattie( عرجه عيهلعمشهل عإليههع هلن ع)0.30يعيل ا عليتًر

 ؛عرت لمعجي عقتمدع ييجعجي ادعاليييلس. (39) (1985
ميههههلعنههههععحسههههلبعيعههههليالدعا نتههههلقعتي سههههرمعلعالقههههوعاليدههههل ادعتههههللن مي عا تهههه ال عالنلتعههههوعلهههههعجهههه عاليصههههوعلهههه  عقههههالبعالعيةههههوع

(علههالر ع0.98(عرحنههمع)0.91ن ارحههدعقييدههلعيههمع)(.عتيةيههلعجهه عالييههلًع0.88(عرحنههمع)0.85يههمع)ااسههنقالليوعحيهه عن ارحههدع
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ن ارحهدعجه عاليصهوعحيه ععلعالقهوعاليدهل ادعتتعفهدلعالهتعععInter-correlationلممعحسلبعيعليالدعا نتلقعتي سهرمعالتيةيهوع
 (.0.91(عرحنمع)0.79( عتيةيلعج عالييلًعن ارحدعقييدلعيمع)0.96(عرحنمع)0.94يمع)

 ثبات مقياسي التفكير اإلبداةي في القصة والمقال لدى طالب الصف الرابع األساسي .ب
؛عجيهه عنههععلهه  عقهالبعالصهههعال اتههجعاألسلسهه عالن ميهه عا تهه ال عجهه عاليصههوليييهلسععأل ه اععالنحيهه عيههمعثتههلدعاانسههل عالهه ا م 

علمعيةههوعااسههنقالليو؛عحيهه عتمغههدعقيينهههععCronbach’s αتلسههن  اععيعل لههوعم رةتههلاعمل ههلعحسههلتهع لمههمعتيلةههلدعالنقتيهه عاألًر
لميييهههلسعجههه عالييهههلًعع(.عتيةيهههلعتمغهههدعقيينهههه0.98(عرحنهههمع)0.95(عرن ارحهههدعقييههههعلميدهههل ادعيهههمع)0.99لميييهههلسعجههه عاليصهههوع)

رأل ه اععالنحيه عيهمعثتهلدعا لهل  علديهل؛عجيه عنهععإلهل  عالنقتيه ع(ع0.93(عرحنمع)0.86( عرن ارحدعقييهعليدل انهعيمع)0.96)
لل نهههع ت لصههًعكيةهه عييهه ا  عمسههترللمعتههيمعالنقتييههيمععTest-Retestلمههمعالعيةههوعااسههنقالليوعسههلل وعالهه م عتق ييههوعاا نتههل عرا 

عرالثههلة  عثهه ًعتههللنقتي عالثههلة عجهه عالعيةههوعااسههنقالليو؛عاألًر ععنههععحسههلتهعتلسههن  اععيعليههًعا نتههلقعتي سههرمعلعالقههوعالنقتيهه عاألرَّ
تمغدعقيينهعلميييهلسعع عتيةيل(0.84(عرحنمع)0.77(عرن ارحدعقييهعلميدل ادعيمع)0.76حي عتمغدعقيينهعلميييلسعج عاليصوع)

ع(.0.79(عرحنمع)0.62(عرن ارحدعقييهعليدل انهعيمع)0.76ج عالييلًع)
 تصحيح مقياسي التفكير اإلبداةي في القصة والمقال لدى طالب الصف الرابع األساسي ج.

اشههنيًعيييههلسعالن ميهه عا تهه ال عجهه عاليصههوعرالمنلتههوعلهه  عقههالبعالصهههعال اتههجعاألسلسهه عتصههر نديلعالةدل يههوعلمههمعاثةنهه علشهه  ع
( ع يهه ع ه  اعرُيعقهمعلةه عنصههحيحع5لكعرُيعقههمعلةه عنصهحيحعاليييهلسع)جيه    عُي هلبعلميدهلعتنه  يجع يلسهه عيشهنيًعالته ا ًع عيينه

عرُيعقهههمعلةههه عنصهههحيحعاليييهههلسع)3( ع يههه عرُيعقهههمعلةههه عنصهههحيحعاليييهههلسع)4اليييهههلسع) ( عفهههعيهعرُيعقهههمعلةههه ع2( عييتهههًر
اليييهلسعع([عر ه  عاله   لدعنةقته علمهمع ييهجعال يه ادعمرةدهلعيصهل وعتلن هل عير هب عرته لمعننه ارحع   هلد1نصحيحعاليييلسع)

لمهمعاك يهل عيهه  عاسهن  اععاليدهل  عله  عقههالبععا ع(ع   هو عحيهه عمميهلعا ن عهدعال   هوعمههلمع لهمعيخشه ع60(عرحنهمع)12ممهًعيهمع)
الصهعال اتجعاألسلس  عرالعمسعصحيح.عرق عنععنصةيهعاألرسلقعالحسلتيوعاسهن لتلدعمجه ا عالتحه عإلهمعثالثهوعيسهنريلدعليه  ع

( عينرسههقعريعقههمعلمحلصههميمعلمههمع3.66اسههن  اععاليدههل  علمههمعالةحههرعاآلنهه  عي ن ههجعريعقههمعلمحلصههميمعلمههمع   ههوعممتهه عيههمع)
 (.2.34( عية  ععريعقمعلمحلصميمعلممع   وعمقًعيمع)3.66(عرحنمع)2.34 وعنن ارحعيمع)  ع

 أداة دافعية طالب الصف الرابع األساسي نحو الكتابة اإلبداةية وتعلم مهاراتها األساسية .2
ع عالمنلتو عةحر عتيرفرنعال اجعيو عالينعميو عالتلح عتلاقالنعلممعاأل بعالةظ  عرال  اسلدعالسلتيو ع)ةر  عقلع عم  اسو ا ت اليو

(عرق عاسن ل عيمعنممعال  اسلدعج عإل ا ع(29)2016؛عرالعتيملمعرالحةلم   (13)2011 ركيال ه؛عرع  ينلر ع (5)2010الحرسة  
ع(عجي   عحي عنععنركيجعال ي ادعإلمعقسييم عجي ادعإي لتيوعرل   ل31يييلسعلم اجعيوعةحرعالمنلتوعا ت اليوعرنقري  عيخل ل عيمع)

(عجي اد عرق عةظععسمععااسن لتوعلمًعجي  عج ع يسوعيسنريلدعلممعالةحرعالنلل  عيراج عع5(عجي   عرجي ادعسمتيوعرل   ل)ع26)
ع) عر   لندل عتش    عريعل ع عريعل ع  عريحلي   عريراج   عا ي لتيو ع1,2,3,4,5تش    علم ي اد عتللةستو عالن نيب  علمم )

ع(عتللةستوعلم ي ادعالسمتيو.1 2 3 4 5ر)
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 ؤشرات صدق البناءم .أ
(ع13لمنحي عيمعص  عيحنر عيييلسعال اجعيوعةحرعالمنلتوعا ت اليو عجي عنععل فهعلممعي يرلوعيمعاليحمييمعتمغعل   ع)ع

يحميل  عرق عقمبعيةدععرفجعني ي اندعععل   وعيالًيوعجي ادعاليييلس عيمعحي عصيل ندلعالمغريو عر   وعرفرحدل عري  ع
علمغ ععال  عصييدع عي رةهعيةلستل عنحيييدل عاليييلسعراقن احعيل عإت اًعآ ا دععحًر عقمبعإليدع يمعإفلجوعمرععيمعم مه عميل

عالعي يو عر  عقالبعالصهعال اتجع عتلليالحظلدعر   عاسنت اًعتعععال ي ادعلننةلسبعرال  و عاأل   ح هعجي اد عحي عنع
ع(عجي  .31األسلس  عليسني عاليييلسعتصر نهعالةدل يوعلممع)

 عيمعيخش ادعص  عالتةلًعال لصوعتلانسل عال ا م عل ي ادعيييلسع اجعيوعقالبعالصهعال اتجعاألسلس عةحرعرتد هعالنحي
المنلتوعا ت اليوعرنعمععيدل اندلعاألسلسيو؛عجي عنععنقتي عاليييلسعلممعليةوعاسنقالليوعييثموعلعيةوعالتح عيمعقالبعي  سوع

د جو عرنععحسلبعيخش ادعص  عالتةلًعال لصوعتلانسل عال ا م عل ي ادعالص ي عج عيةقيوعليراعيمع ل طعليةوعالتح عاليسن
عمًعجي  عيمعجي ادعاليييلسعن نتقعيجعتييوعجي ادع اليييلسعتلسن  اععيعليالدعا نتلقعتي سرمعتيمعجي ادعاليييلس عحي عنتيمعممَّ

(؛عييلعن نبعلميهعل ععح هعم عجي  عα=0.05اليييلسعتعالقلدعا نتلقيوعينرسقوعاليرَّ عرت الوعإحصل يوعلة عيسنر عال الوع)
عيمعجي ادعاليييلس.

نهععحسهلبعيخشه ادعصه  عالتةهلًعتلسهن  اععيعهليالدعا نتهلقعال يه  عالُيصهححعيهجعتد هعالنحي عيمعيخش ادعصه  عالتةهلً؛عجيه عرع
)0.65(عرحنمع)0.31يمع)عاليييلسعل  عقالبعالعيةوعااسنقالليو عحي عن ارحدعقييدل ع(.2(.عميلعج عال  ًر

ع عقيععيعليالدعا نتلقعال ي  عالُيصححعيجعيييلسع اجعيوعقالبعالصهعال اتجعاألسلس ع 2  ًر
 ةحرعالمنلتوعا ت اليوعرنعمععيدل اندلعاألسلسيو.ع

 مضمون فقرات الدافعية الرقم
 االرتباط الُمصحح

 مع المقياس
 0.52 مسعمعإلمعالن ر عج عالمنلتوع1
 0.49 يدل ادعالمنلتومقيحعإلمعالنيممعالنلععيمع 2
 0.65 مسعمعإلمعن ةبعال شًعج عالمنلتو 3
 0.36 مشع عتلل فلعلة يلعممرمعينيمة لعيمعيدل ادعالمنلتو 4
 0.35 مجفًعالمنلتوعج عاليرفرللدعالن عنشمًعل عنح يل ع 5
 0.37 مشع عتلليم علة عحصرل علممعلاليوعين ةيوعج عالمنلتوع)سللتو( 6
 0.39 ييل سوعالمنلتوعممعي دععاآل  رمعيلعممنبيدية عمثةلًع 7
 0.31 مميلعاك ا عن ميك عجييلعممنبعملةدعمنلتن عمجفً 8
 0.33 متنع علمعالمنلتوعج عاليرفرللدعالن عاعنسنثي عا نيلي  9
 0.39 مح اعلممعنعمععيدل ادعالمنلتوعألةدلعنح كعيدل ادعالن مي عل   10
 0.31 الن عنمرمع ادعصمهعت مجفًعالمنلتوعج عاليرفرللدع 11
 0.39 ميل سعتلسني ا عالمنلتوعليمرمعم ا  عمجفًعيمعكيال   12
 0.39 م نععتلل تقعرالنسمسًعاليةقي عج عل ععمجمل  عجييلعممنب 13
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 مضمون فقرات الدافعية الرقم
 االرتباط الُمصحح

 مع المقياس
 0.54 مح اعلممعنمريمع يًعصحيحوعمليموعاليعةمعجييلعممنب 14
 0.33 ريسلة  م لععمجمل  عال  يسيوعجييلعممنبعتن لصيًع اليوع 15
 0.50 مح اعلممعممعم ققعتشمًع ي عقتًعممعمت معالمنلتو 16
 0.60 مح اعلممعإت اكعش صين عجييلعممنب 17
 0.37 من   عج عإت اًع مي عجييلعممنبع)سللتو( 18

19 
عريين حلدعحيلًعاليفليلعراليرفرللدعي ا ع مث عتيلعمق ععيمعحمًر

 المنلتو
0.47 

عممعممنبعج ع 20  0.31 ي لادعي نم ومحلًر
 0.39 م  عممعي ا عوعيلعممنبعيمعيرفرللدعليسدع ادعم ييوع)سللتو( 21
 0.35 مسعمعلنةريجعالي   ادعاليسن  يوعجييلعممنب 22
 0.42 م نععتنيسيععيرفرنعالمنلتوعإلمعم كاًع)يي يو عل ع ع لنيو( 23
 0.33 ج عالمنلتوعيعيةل ععاعملني عمسمرتل ع 24
 0.35 اسن  اععقرال عالمنلتوعالع تيومنيمع 25
 0.31 من ةبعاأل قلًعا يال يوعلة يلعممنب 26
 0.31 مفجعلاليلدعالن قيععرج عيحنر عاليرفرنعالمنلت  27
 0.60 من   عج عالمنلتوع شيوعاسن  اععالمغوعالعلييوع)سللتو( 28
 0.32 م نععتلسن  اععم رادعال تقعاليةلستوعجييلعممنب 29
عاسن  اععال ةرمعالتال يوعلنكييمعالم ظع)سللتو(عيصعب 30  0.32 لم َّ
 0.35 مح اعلممعن ةبعالحشرع ي عالي ي عرالنم ا  31

 
ع ييهههجعال يههه ادعتمهههغعيعليهههًعا نتلقدهههلعالُيصهههححعيهههجعاليييهههلسعملةهههدعملمهههمعيهههمع يالحهههظعيهههمعيخشههه ادعصههه  عالتةهههلًعالسهههلتيو عممَّ

عال ي  عتهثاَّع0.30)  ,Hattie( عرجه عيهلعمشهل عإليههع هلن ع)0.30ييهًعيعليهًعا نتلقدهلعالُيصهححع رمع)ع( عرق عالني عيعيل عليتًر
 ؛عرت لمعجي عقتمدع ييجعجي ادعاليييلس.  (39) (1985

 ثبات مقياس دافعية طالب الصف الرابع األساسي نحو الكتابة اإلبداةية وتعلم مهاراتها األساسية .ب
عال ا م  عثتلدعاانسل  ععأل  اععالنحي عيم عاألسلس ليييلسعال اجعيو عل  عقالبعالصهعال اتج عحسلته عنع عجي  تلسن  اعع؛

علمعيةوعااسنقالليو؛عحي عتمغدعقيينهع)عCronbach’s αيعل لوعم رةتلاعمل لع رأل  اعع(.ع0.86لممعتيلةلدعالنقتي عاألًر
لل نه)عالنحي عيمعثتلدعا لل  علديل؛عجي عنععإلل  عالنقتي علممعالعيةوعااسنقالليوعسلل وع -Testال م عتق ييوعاا نتل عرا 

Retest)عيعليًعا نتلقعتي سرمعلعالقوعع عتلسن  اع عحسلته عنع عثع عرالثلة   عمسترللمعتيمعالنقتيييمعاألًر ت لصًعكية عيي ا  
ًعتللنقتي عالثلة عج عالعيةوعااسنقالليو؛عحي عتمغدعقيينهع)  (.0.84النقتي عاألرَّ
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 رابع األساسي نحو الكتابة اإلبداةية وتعلم مهاراتها األساسيةتصحيح مقياس دافعية طالب الصف ال .ج
اشههنيًعيييههلسعال اجعيههوعلهه  عقههالبعالي حمههوعاألسلسههيوعتصههر نهعالةدل يههوعلمههمعإحهه  عرثالثههيمعجيهه    عُي ههلبعلميدههلعتنهه  يجع يلسهه ع

( عيحليه عرُيعقهمعلةه ع4سع)( عيراجه عرُيعقهمعلةه عنصهحيحعاليييهل5يشنيًعالت ا ًع يراج عتش  عرُيعقمعلة عنصحيحعاليييلسع)
([ع1( ع يه عيراجهه عتشه  عرُيعقهمعلةه عنصهحيحعاليييههلسع)2( ع يه عيراجه عرُيعقههمعلةه عنصهحيحعاليييهلسع)3نصهحيحعاليييهلسع)

ر   عال   لدعنةقت علممع ييجعال ي ادعمرةدلعيصل وعتلن ل عير ب عريةدلع يسعجي ادعُي لبعلميدهلعتنه  يجع يلسه عيشهنيًع
( عُيحلي عرُيعقمعلةه عنصهحيحع2( عيراج عرُيعقمعلة عنصحيحعاليييلسع)1رُيعقمعلة عنصحيحعاليييلسع)الت ا ًع يراج عتش  ع

([عر ههه  ع5( ع يهه عيراجهه عتشهه  عرُيعقههمعلةهه عنصههحيحعاليييههلسع)4( ع يهه عيراجهه عرُيعقههمعلةهه عنصههحيحعاليييههلسع)3اليييههلسع)
(ع   هو عحيه ع135(عرحنمع)31 لدعاليييلسعممًعيمع)ال   لدعنةقت علممعال ي ادعالُيصل وعتلن ل عسللب عرت لمعنن ارحع  ع

مميلعا ن عدعال   وعملمع لمعيخش ا علممعاك يل عال اجعيوعله  عقهالبعالصههعال اتهجعاألسلسه عرالعمهسعصهحيح عرقه عنهععنصهةيهع
منلتهههوعاألرسهههلقعالحسهههلتيوعاسهههن لتلدعمجههه ا عالتحههه عإلهههمعثالثهههوعيسهههنريلدعليسهههنر ع اجعيهههوعقهههالبعالصههههعال اتهههجعاألسلسههه عةحهههرعال

( عينرسهقعريعقهمع3.66ا ت اليوعرنعمععيدل اندلعاألسلسيوعلممعالةحهرعاآلنه  عي ن هجعريعقهمعلمحلصهميمعلمهمع   هوعممته عيهمع)
ع(.2.34( عية  ععريعقمعلمحلصميمعلممع   وعمقًعيمع)3.66(عرحنمع)2.34لمحلصميمعلممع   وعنن ارحعيمع)

 س الكتابة:إجراءات توظيف أسلوب التقييم من أجل التعلم في درو 

عينيثًع ر عاليعمععج عسي عمسمربعالنيييعععيمعم ًعالنعمععتيلعيثن  

 عتن  ع عاليعمع عالينيليكعرالعيًعج عي يرللد عيييرع عيمع الًعاسن اني يلدعالعصهعال  ة عرالنعميع سعةرانجعالنعمع 

 )يدل  عالقالقو عرالي رةو عراألصللو(.رالن ميكعلممعيدل ادعا ت ان

 مًع  سعتنيييععليميوعالنعمععمليموعر ًعملةدعةل حوعمععا عر لمعتع عااقالنعلممعمنلتلدعرا  لتلدعييرععاليعمععج ع

 القالب.

 .يمنبعاليعمععيالحظلنهعلممعاألر ا  عريي ععالنغ يوعال ا عوعال عللوعلنحسيمعيسنر عنعمععالقالب عيجعني يععالنعكيك 

 عااقالنعلم عريقمبعيةدع عاألر ا علمقالب  عاليعمع عتلسمربعيعي  عيمع  ي  عرالصيل و عالمنلتو لل   معاليالحظلدعرا 

 إت ال عي ال عق  اندع.ع

 عيالحظلدع عالمنلتلدعررفج عتنعكيك عييرع عثع عتنصحيحدل  عرييرع عاألر ا  عاليعمع عي يج عالقالبعمنلتلندع  عنع يً تع 

عإلمعممعينيممع  ي  عرني يععنغ يوع ا عوع  ي   عيجعالنعكيكعاليسني عإلمعممعننقر عمنلتلندععتشمًعإت ا ل عر م ا

 القالبعيمعالني ععرالنحسم.
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 لل  ع تع ع لمعإ اعر  عاليعمععممعاسن لتلدعرمنلتلدعالقالبعلععنممعميلعي ب؛عجإةهعييرععتنع يًعن قيقعال  سعرا 

عن  يسعةرانجعالنعمععتثةشقوعراسن اني يلدعن  يسع  ي  عنيممعالقالبعيمعالمنلتوعا ت اليو.عع

 إجراءات البحث
   عرالي رةو ع عالقالقو  عرننيثًعج ع)يدل   عاألسلس   علقالبعالصهعال اتج عاليةلستو عا ت اليو عيدل ادعالمنلتو نح ي 

راألصللو( عريخش اندلعالسمرميوعاليقمربعنحيييدلعلنفييةدلعج عم  اهعري   لدعال  رس عر لمعتلل  رنعإلمع ليًع
 الحميوعاألرلم.ع-يعمععالمغوعالع تيوع

 عيراص ع  ًر عالمنلتو عإل ا  عا ت ال عج  عرالن مي  عاليصو عا ت ال عج  عثال عم راد )الن مي  عرتةلً  لدعلال نتل  
رال اجعيوعةحرعالمنلتوعا ت اليوعرنعمععيدل اندلعاألسلسيو(عل  عقالبعالصهعال اتجعاألسلس عتلل  رنعإلمع ليًعيل  ع

 ن مي عا ت ال عرال اجعيو.المغوعالع تيو عراأل بعالةظ  عرال  اسلدعالسلتيوع ادعالصموعتلل
 نععفتقعالينغي عال  يًعل للميوعاليعمععلمعق ي عقيلععة سعاليعمععتن  يسعي يرلن عال  اسوع)الفلتقو عالن  يتيو(؛ع

 رنرحي عيرفرللدعال  اسو عراسن  اععة سعالرسل ًع اندلعيجعالي يرلنيم.ع
 ليَّع  و.النحي عيمعالص  عالظل   عأل رادعالتح عج عصر ندلعاألرَّ
 .النحي عيمع اادعالص  عرالثتلدعأل رادعالتح عج عصر ندلعالةدل يو 
 عالنعلرة عرالنعميعع عالعصهعال  ة عرالنعمع عق ييو عحي عاسن  ع علن  يسعيرفرللدعالمنلتو  عال  سيَّو عال قق إل ا 

 م.الينيليك عر رل عتثمعيمرمعالن قيقعلم  رسعللل عال ر  عي اليلعليدل ادعالي معالحل  عرالعش ي
 .نقتي عاا نتل علممعمج ا عالعيةوعااسنقالليو 
 .حسلبعيعليالدعالثتلدعأل رادعالتح علممعالعيةوعااسنقالليو 
 .النحي عيمعنملجخعليةن عالتح ع)الن  يتيوعرالفلتقو(عتلل  رنعلس الدع   لدعالقمتو 
 .نيسيععليةوعالتح عالمعي يرلنيم عن  يتيوعرفلتقو عيمع الًعالي لوعالعشرا يو 
 .عنقتي عاا نتل عاليتم علممعمج ا عالي يرلنيمعالن  يتيوعرالفلتقو
 .اسن  اععمسمربعالنيييععالعل  علمي يرلوعالفلتقو عرمسمربعالنيييععيمعم ًعالنعمععلمي يرلوعالن  يتيو 
 نقتي عالن  توعلممعي ا عال صًعال  اس عالثلة عتراقجعحصنيمعص ينيمعمسترليل ع. 
 -تع  علممعمج ا عالي يرلنيمعالن  يتيوعرالفلتقوعتع عااةندلًعيمعالن  تو.إلل  عنقتي عاا نتل عال 
 .  نصحيحعمر ا عاا نتل عرج عيعيل عالنصحيحعاليعني عج ع  اعالتح  عر ص عال   لدعج عال  ًر
 (يجعالةنل ج عرا   اًعالنحميًعا حصل  عتلسن  اععال كيوعا حصل يوعلمعمرععاا نيلليو SPSSعرج عمس موع ). التح 
 .اسن الاعالةنل ج عريةلقشندلعرن سي  ل عرني يععالنرصيلدعراليين حلد 

 المعالجات اإلحصائية
مث عاسن  اععمسمربعالنيييععيمعم ًعالنعمععج عنةييوعيدل ادعالمنلتوعا ت اليوعرال اجعيوعةحر لعل  عقالبعالصهعلممشهعلمع

ييل ةوعتللق ييوعالنيمي يو عريمعم ًعيعلل وعالتيلةلد عريمعثععا  لتوعلممعال اتجعاألسلس عج ع رلوعا يل ادعالع تيوعالينح   ع
مس موعالتح  عرا نتل عج فيلندلعالص  يو عنععاسن  اطعالينرسقلدعالحسلتيوعرااةح اجلدعاليعيل يو عرنععاسن  اععت ةليجعال كعع
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ع عاا نيلليو علمعمرع عاليص(SPSS)ا حصل يو عالنتليم عنحميً عتلسن  اع عر لم عج ع  عا ت ال  عالن مي  علينغي  عالينع   لحب
عي نيعوعرجي لعألسمربعالنيييع رنحميًعالنتليمعاليصلحبعلينغي عال اجعيوع عيةديل ًٍّ علمييلسعالتع  عليدل ادعم )اليصو عرالمنلتو(

 (عع.(α = 0,05يسنر عال الوععةحرعالمنلتوعا ت اليوعلة 

 متغيرات البحث
 ت المستقلةأواًل: المتغيرا

 عالنيييععرلدلعيسنريلم ع)مسمربعالنيييععيمعم ًعالنعمع عمسمربعالنيييععالنيمي  (.عق ييو
 وهي: ،ثانيًا: المتغيرات التابعة

 الييلسعالتع  علمن مي عا ت ال عج عاليصوعراليدل ادعالنلتعوعلدل. .1
 الييلسعالتع  علمن مي عا ت ال عج عالمنلتوعراليدل ادعالنلتعوعلدل. .2
 جعيوعةحرعالمنلتوعا ت اليوعرنعمععيدل اندلعاألسلسيو.الييلسعالتع  علم ا .3

 وهي: ،ثالثًا: المتغيرات مضبوطة األثر
 الييلسعاليتم علمن مي عا ت ال عج عاليصوعراليدل ادعالنلتعوعلدل. .1
 راليدل ادعالنلتعوعلدل.عالييلً(ع(الييلسعاليتم علمن مي عا ت ال عج عالمنلتو .2
 المنلتوعا ت اليوعرنعمععيدل اندلعاألسلسيو.الييلسعاليتم علم اجعيوعةحرع .3

 نتائج البحث ومناقشتها
عرالمنلتوع عاليصو عةحر عا ت ال  عيدل ادعالن مي  عنةييو عج  عالنعمع عم ً عيم عمسمربعالنيييع عمث  عالمشهعلم   هعالتح عإلم

عالنعميييوع ال عل  عقالبعالصهعال اتجعاألسلس عج عيةقيوعالظ    عال  اس عا ت اليوعرال اجعيوعةحر ل ًعال صًعالثلة علمعلع
 ع عر لمعلمعق ي عا  لتوعلمعمس موعالتح عاآلنيو ع2016/2017

علمم ع عالةنل جعالينعمأوَّاًل  لن مي عا ت ال عاعععيمعم ًعالنعمععج عنةييوعيدل اديلعمث عمسمربعالنييييوعتسخاًعالتح عال  عةاَّ
عتلسن  اععاليصوعل  عقالبعالصهعال اتجعاألسلس ؟

ع ً؛ عالتح عاألرَّ عسخاً علم عل  لتو عنع عرالتع  عليدل ادعجي  عاليتم  علمييلسيم عرااةح اجلدعاليعيل يو عالحسلتيو حسلبعاألرسلق
ل  عقالبعالصهعال اتجعاألسلس عرجي لعألسمربعالنيييعع)نيمي   ع)مصللو عقالقو عي رةو(عتلسن  اععاليصوعالن مي عا ت ال ع

ع) عرال  ًر عالنعمع(  عم ً عي3يم عا ت ال ع( عالن مي  عليدل اد عالتع   علمييلس عاليعيل يو عرااةح اجلد عالحسلتييم عالرسقيم تيم
عتلسن  اععاليصوعل  عقالبعالصهعال اتجعاألسلس عرجي لعألسمربعالنيييع.

ع
ع
ع
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ع عاألرسلقعالحسلتيوعرااةح اجلدعاليعيل يوعلمييلسعالتع  عليدل ادعالن مي عا ت ال   3  ًر
عتلسن  اععاليصوعل  عقالبعالصهعال اتجعاألسلس عرجي لعألسمربعالنيييع.ع

 مهارات
 التفكير
 اإلبداةي

 أسلوب
 التقييم

 العدد
 القياس القبلي

 
 القياس البعدي

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

عمصللو
عاليصو

 1.06 3.36  0.62 2.66ع14عنيمي  
 0.60 4.52  0.75 2.88ع14 يمعم ًعالنعمع

عقالقو
 اليصو

 1.12 3.27  0.73 2.59ع14عنيمي  
 0.62 4.48  0.86 2.70ع14 يمعم ًعالنعمع

عي رةو
 اليصو

 1.23 3.34  0.81 2.46ع14عنيمي  
 0.59 4.64  0.84 2.86ع14 يمعم ًعالنعمع

ع) (عر ر عج ر عظل   عتيمعالرسقيمعالحسلتييمعلمييلسعالتع  عليدل ادعالن مي عا ت ال ع)مصللو عقالقو ع3يالحظعيمعال  ًر
ي رةو(عتلسن  اععاليصوعل  عقالبعالصهعال اتجعاألسلس عةلنجعلمعا نالهعيسنري عمسمربعالنيييع؛عرلمنحي عيمع ر  يوع

عالينع   عاليصلحب عالنتليم عنحميً عإ  اً عنع عجي  عالظل  ؛ عا ت ال ععMANCOVAعال    عالن مي  عليدل اد عالتع   لمييلس
تلسن  اععاليصوعل  عقالبعالصهعال اتجعاألسلس عي نيعوعرجي لعألسمربعالنيييععتع عنحيي عمث عالييلسعاليتم عليدل انهعتلسن  اعع

ع)  (.4اليصوعل يدع عر لمعميلع رعيتيمعج عال  ًر

ع عنحميًعالنتليمعاليصلحبعالينع  علمييلسعالتع  عليدل ادعالن مي عا ت ال عتلسن  اععاليصوعل  عقالبعع 4  ًر
  عليدل انهعتلسن  اععاليصوعل يدعالصهعال اتجعاألسلس عي نيعوعرجي لعألسمربعالنيييععتع عنحيي عمث عالييلسعاليتم

 األثر
 ف االختبار المتعدد

 الكلية
 احتمالية درجة حرية:

 الخطأ
 حجم
 الخطأ الفرضية القيمة النوع األثر

 %10.21 0.51 21 3 0.80 0.90عWilks' Lambdaعمصللوعاليصوع)يصلحب(
 %18.94 0.21 21 3 1.64 0.81عWilks' Lambda قالقوعاليصوع)يصلحب(
 %34.11 0.03 21 3 3.62 0.66عWilks' Lambda ي رةوعاليصوع)يصلحب(

 %40.17 0.01 21 3 4.70 0.67عHotelling's Trace مسمربعالنيييع

ع) ع4ينتيمعيمعال  ًر عيسنر عال الو علة  عألسمربعالنيييع عمث ع اًعإحصل ي ل عر ر  )α=0.05لممعالييلسعالتع  عليدل ادعع
عيمعي يرلن عالتح عملمع الن مي عا ت ال عتلسن  اععاليصوعل  عقالبعالصهعال اتجعاألسلس عي نيعو؛عرلنح ي عليصمحوعم ٍّ

ةو(عال   عال ر   ؛عجي عنععحسلبعالرسقيمعالحسلتييمعالُيع َّليمعلمييلسعالتع  عليدل ادعالن مي عا ت ال ع)مصللو عقالقو عي رع
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تلسن  اععاليصوعل  عقالبعالصهعال اتجعاألسلس عرال قثيمعاليعيل ييمعلديلعرجي لعألسمربعالنيييع عر لمعميلع رعيتيمعج ع
ع) ع(.5ال  ًر

ع عالرسقيمعالحسلتييمعالُيع َّليمعلمييلسعالتع  عليدل ادعالن مي عا ت ال ع)مصللو عقالقو عي رةو(  5  ًر
 ل ييمعلديلعرجي لعألسمربعالنيييعاليعيعرال قثيمال اتجعاألسلس عتلسن  اععاليصوعل  عقالبعالصهعع

 الخطأ المعياري الوسط الحسابي المعدل أسلوب التقييم المتغير التابع
عمصللو
عاليصو

 0.17ع3.45عنيمي  
 0.17ع4.43 يمعم ًعالنعمع

عقالقو
 اليصو

 0.17ع3.42عنيمي  
 0.17ع4.33 يمعم ًعالنعمع

عي رةو
 اليصو

 0.18ع3.49عنيمي  
 0.18ع4.49 يمعم ًعالنعمع

ع) عال   عال ر   عق عملمعلصللحعمج ا عالي يرلوعالن  يتيوعال يمعنععن  يتدععتلسن  اععمسمربعالنيييعع5ينفحعيمعال  ًر (عممَّ
عالنيمي  .يمعم ًعالنعمععييل ةوعتكيال دععمج ا عالي يرلوعالفلتقوعال يمعنععن  يتدععتلسن  اععمسمربعالنيييعع

ريعكرعالتلح ع   عالةني وعإلمعقتيعوعمسمربعالنيييععيمعم ًعالنعمععال  عا نتقعتكيل  عيسنر عال اجعيوعلمقالب عرم لمعالنعكيكع
عال  عنميل عالقالبعرالنغ يوعال ا عوعاليسني  عييلعسلل علممعنقر عالمنلتوعا ت اليوعل يدع.ع

عي  عالتلح عممعمسمربعالنيييععيمعم ًعا عتستبعإلل  عميل لنعمععمسدععج عنيميمعالقالبعيمعييل سوعيدل ادعالن مي عالعميل
عج عي لًعاليصو.عتشمًعرافحعا ت اليوج عنعكيكعيدل اندععالمنلتوعرالنع يًعممث عيمعي  عييلعسلل عالقالبع

المنلتيوعيمع الًعن للمدعععر   عالةني وعنعمسعم ييوعمسمربعالنيييععيمعم ًعالنعمع عحي عإةهعمسدععج عنحسيمعيدل ادعالقالب
علممععنقر عرةيرعيدل اندععج عالمنلتوعا ت اليو.عيجعاليرفرللد عييلعاةعمسعإي لتل ع

علمنع هعلممعةيلقعالير ع رم لمعيعكر علمقالبعال  صو عال  عرج  عالنعمع عيمعم ً عمسمربعالنيييع عإلمعقتيعو التلح عالةني و
لمنلتيوعج عي لًعاليصو عرالن عنيثمدعج ععيدل  ع)األصللوع رالي رةو عرالقالقو(عرالفعهعل يدع عييلعمنلحعلدععنةييوعيدل اندععا

عرالن عليًع  اعالتح علممعنةييندل.

ع عالك  اة ) عمًعيم  ع  اسو عيج عالةني و عالحع  (2) (2012رنن  ع    عج ع (5) (2010سة )رعر  اسو عج ر ع ادع الوع  ر ر 
ع عا ت اليو عالمنلتو عيدل اد عنةييو عج  عإحصل يو عرالقالقو( عرالي رةو  عالن  يتيو.)األصللو  عالي يرلو عرلصللح

ع
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عثانًيا ع" علمم  عالتح عال  عةاَّ عتسخاً عالينعميو عالةنل ج ما أثر أسلوب التقييم من أجل التعلم في تنمية مهارات التفكير  
 ".اإلبداةي باستخدام القصة لدى طالب الصف الرابع األساسي؟

نععحسلبعاألرسلقعالحسلتيوعرااةح اجلدعاليعيل يوعلمييلسيمعاليتم عرالتع  عليدل ادععجي ل  لتوعلمعسخاًعالتح عالثلة ؛ع
ع عا ت ال  عالن مي  عالمنلتو عتلسن  اع عي رةو( عقالقو  عالنيييعع)مصللو  عألسمرب عرجي ل عاألسلس  عالصهعال اتج ل  عقالب

ع) يتيمعالرسقيمعالحسلتييمعرااةح اجلدعاليعيل يوعلمييلسعالتع  عليدل ادعالن مي ع(ع6)نيمي   عيمعم ًعالنعمع( عرال  ًر
 ا ت ال عتلسن  اععالمنلتوعل  عقالبعالصهعال اتجعاألسلس عرجي لعألسمربعالنيييع.

ع عاألرسلقعالحسلتيوعرااةح اجلدعاليعيل يوعلمييلسعالتع  عليدل ادعالن مي عا ت ال ع 6  ًر
 تجعاألسلس عرجي لعألسمربعالنيييعالييلً(عل  عقالبعالصهعال ا(تلسن  اععالمنلتوعع

 رالتفكي مهارات
 اإلبداةي

 العدد التقييم أسلوب
 القياس القبلي

 
 القياس البعدي

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف المعياري
 الحسابي الوسط

 
 المعياري االنحراف

 
عمصللو
عالمنلتو

 0.54 3.41  0.54 2.88ع14عنيمي  
 0.45 4.59  0.69 3.30ع14 م ًعالنعمعيمع

عقالقو
 المنلتو

 1.03 3.30  0.83 2.82ع14عنيمي  
 0.51 4.59  0.89 3.30ع14 يمعم ًعالنعمع

عي رةو
 المنلتو

 0.69 3.50  0.56 2.89ع14عنيمي  
 0.39 4.77  0.93 3.21ع14 يمعم ًعالنعمع

ع) (عر ر عج ر عظل   عتيمعالرسقيمعالحسلتييمعلمييلسعالتع  عليدل ادعالن مي عا ت ال ع)مصللو عقالقو ع6يالحظعيمعال  ًر
ل  عقالبعالصهعال اتجعاألسلس عةلنجعلمعا نالهعيسنري عمسمربعالنيييع؛عرلمنحي عيمععالييلً((ي رةو(عتلسن  اععالمنلتوع

لمييلسعالتع  عليدل ادعالن مي عا ت ال ععMANCOVA ر  يوعال   عالظل  ؛عجي عنععإ  اًعنحميًعالنتليمعاليصلحبعالينع  ع
لنيييععتع عنحيي عمث عالييلسعاليتم عليدل انهعتلسن  اععتلسن  اععالمنلتوعل  عقالبعالصهعال اتجعاألسلس عي نيعوعرجي لعألسمربعا

ع)عالييلً((المنلتوع ع(.7ل يدع عر لمعميلع رعيتيمعج عال  ًر

ع

ع
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ع عالييلً(عل  عقالبع(نحميًعالنتليمعاليصلحبعالينع  علمييلسعالتع  عليدل ادعالن مي عا ت ال عتلسن  اععالمنلتوعع 7  ًر
 ليدل انهعتلسن  اععالمنلتوعل يدعالصهعال اتجعاألسلس عي نيعوعرجي لعألسمربعالنيييععتع عنحيي عمث عالييلسعاليتم ع

 األثر
 ف االختبار المتعدد

 الكلية
 احتمالية درجة حرية:

 الخطأ
 حجم
 الخطأ الفرضية القيمة النوع األثر

 %23.45 0.12 21 3 2.14 0.77عWilks' Lambdaعمصللوعالمنلتوع)يصلحب(
 %0.90 0.98 21 3 0.06 0.99عWilks' Lambda قالقوعالمنلتوع)يصلحب(
 %2.20 0.92 21 3 0.16 0.98عWilks' Lambda ي رةوعالمنلتوع)يصلحب(

 %72.00 0.00 21 3 18.00 2.57عHotelling's Trace مسمربعالنيييع

ع) ع7ينتيمعيمعال  ًر عيسنر عال الو علة  عألسمربعالنيييع عمث ع اًعإحصل ي ل عر ر  )α=0.05لممعالييلسعالتع  عليدل ادعع
عالمنلتو عا ت ال عتلسن  اع عيمعي يرلن ععالييلً((الن مي  عم ٍّ علصللح عرلنح ي  عاألسلس عي نيعو؛ ل  عقالبعالصهعال اتج

عُيع َّليمعلمييلسعالتع  عليدل ادعالن مي عا ت ال التح عملمعال   عال ر   ؛عجي عنععحسلبعالرسقيمعالحسلتييمعال

)مصللو عقالقو عي رةو(عتلسن  اععالمنلتوعل  عقالبعالصهعال اتجعاألسلس عرال قثيمعاليعيل ييمعلديلعرجي لعألسمربعالنيييع عع
ع)  (.8ر لمعميلع رعيتيمعج عال  ًر

ع عالرسقيمعالحسلتييمعالُيع َّليمعلمييلسعالتع  عليدل ادعالن مي عا ت ال ع)مصللو عقالقو عي رةو(ع  8  ًر
 الييلً(ععل  عقالبعالصهعال اتجعاألسلس عرال قثيمعاليعيل ييمعلديلعرجي لعألسمربعالنيييع.(تلسن  اععالمنلتو

 ياريالخطأ المع الوسط الحسابي المعدل أسلوب التقييم  المتغير التابع 
 0.10ع3.54عنيمي  عالمنلتوعمصللو

 0.10ع4.46 يمعم ًعالنعمع
 0.17ع3.53عنيمي   المنلتوعقالقو

 0.17ع4.37 يمعم ًعالنعمع
 0.13ع3.63عنيمي   المنلتوعي رةو

 0.13ع4.64 يمعم ًعالنعمع

ع) عال   عال ر   عق عملمعلصللحعمج ا عالي يرلوعالن  يتيوع8ينفحعيمعال  ًر ال يمعنععن  يتدععتلسن  اععمسمربعالنيييعع(عممَّ
 يمعم ًعالنعمععييل ةوعتكيال دععمج ا عالي يرلوعالفلتقوعال يمعنععن  يتدععتلسن  اععمسمربعالنيييععالنيمي  .

ريعكرعالتلح ع   عالةني وعإلمعممعمسمربعالنيييععيمعم ًعالنعمعع عًع ر عالقالبعممث عةشلقل عرجللميو عيمعحي عالييل سوع
ل عميوعرامنشلهعةيلقعفع دععرنحسيةدل عرلككعل يدععةيلقعالير عييلعم  عإلمعنقر عرةيرعيدل اندععج عالمنلتوعا ت اليوعتصر  عا

عمجفً.
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ميلعممعليميوعالن للًعتيمعاليعمععرالقالبعيمع الًعمسمربعالنيييععيمعم ًعالنعمععم  عإلمعالشعر عتلل فلعل  عالقالبعييلع
عمعرنقري عمنلتلندععج عي لًعمنلتوعالييلًعةحرعاألجفً. عمدععيح صرمعلممعنحسي

ي الل عمسمربعالنيييععيمعم ًعالنعمععلم  ر عال   يوعتيمعالقالب عحي عير  عن لردعج عيدل اندععرق  اندع عيمع الًععرميفل ع
إنلحوعال  صوعلمقالبعاألقًعيدل  عج عالمنلتو علنم ا عمنلتلندععرنع يمدلعرنح يك ععرنعكيك ععتد هعنقري عيدل اندععرق  اندععج ع

عندع.لي  اعي لًعمنلتوعالييلًعرجيل ع

ميلعممعمسمربعالنيييععيمعم ًعالنعمععمنلحعلمقالبعال  صوعاليةلستوعلنقري ع ام ندععريدل اندععالمنلتيوعيمع الًعنم ا  لعممث ع
يمعي   عر  اعت ر  عيخم عم ييوعمسمربعالنيييععيمعم ًعالنعمععر ر  عج عنةييوعيدل انهعج عالمنلتوعج عي لًعمنلتوعالييلًعرالن ع

ع ع)األصللوع رالي رةوع عرالقالقو(عرالن عليًع  اعالتح علممعنةييندل.نيثمدعج ععيدل ع

ع عالك  اة ) عيم  عمً ع  اسو عيج عالةني و ع    عالح  (2) (2012رنن   ع (5) (2010سة )رعر  اسو عج  ع ادع الوع  عج ر  ر ر 
 .رلوعالن  يتيورلصللحعالي ي)األصللوع رالي رةوع عرالقالقو(عإحصل يوعج عنةييوعيدل ادعالمنلتوعا ت اليوع

علمم ع"عثالثًا  ية طالب الصفما أثر أسلوب التقييم من أجل التعلم في تنمية دافع عالةنل جعالينعميوعتسخاًعالتح عال  عةاَّ
ع".الرابع األساسي نحو القصة والكتابة اإلبداةية؟

اليعيل يوعلمييلسيمعاليتم عرالتع  عل اجعيوعقالبعل  لتوعلمعسخاًعالتح عالثلل ؛عجي عنععحسلبعاألرسلقعالحسلتيوعرااةح اجلدع
الصهعال اتجعاألسلس عةحرعاليصوعرالمنلتوعا ت اليوعج عيةقيوعالظ   عالنعميييوعرجي لعألسمربعالنيييعع)نيمي   عيمعم ًعالنعمع( ع

ع) عيتيمعالرسقيمعالحسلتييمعرااةح اجلدعاليعيل يوعلمييلسيمعاليتم عرالتع  عل اجعيو9رال  ًر قالبعالصهعال اتجعاألسلس عع(
 ةحرعاليصوعرالمنلتوعا ت اليوعج عيةقيوعالظ   عالنعميييوعرجي لعألسمربعالنيييع.

ع عاألرسلقعالحسلتيوعرااةح اجلدعاليعيل يوعلمييلسيمعاليتم عرالتع  عل اجعيوعقالب  9  ًر
ععميييوعرجي لعألسمربعالنيييعالنعالصهعال اتجعاألسلس عةحرعاليصوعرالمنلتوعا ت اليوعج عيةقيوعالظ   ع

 أسلوب
 التقييم

 العدد
 القياس القبلي

 
 القياس البعدي

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 0.30 3.86  0.37 4.06ع14عنيمي  
 0.14 4.53  0.46 4.14ع14 يمعم ًعالنعمع

ع) (عر ر عج  عظل   عتيمعالرسقيمعالحسلتييمعلمييلسعالتع  عل اجعيوعقالبعالصهعال اتجعاألسلس عةحرع9يالحظعيمعال  ًر
عال   ع عرلمنحي عيمع ر  يو عةلنجعلمعا نالهعيسنري عمسمربعالنيييع؛ عالنعميييو عالظ    عج عيةقيو عا ت اليو عرالمنلتو اليصو

لسعالتع  عل اجعيوعقالبعالصهعال اتجعاألسلس عةحرعاليصوعلمييعANCOVAالظل  ؛عجي عنععإ  اًعنحميًعالنتليمعاليصلحبع
رالمنلتوعا ت اليوعج عيةقيوعالظ   عالنعميييوعرجي لعألسمربعالنيييععتع عنحيي عمث عالييلسعاليتم عل اجعيندع عر لمعميلع رعيتيمعج ع

ع)  (.10ال  ًر
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ع عال اتجعاألسلس عةحرنحميًعالنتليمعاليصلحبعلمييلسعالتع  عل اجعيوعقالبعالصهعع 10  ًر
 يي عمث عالييلسعاليتم عل اجعيندعاليصوعرالمنلتوعا ت اليوعج عيةقيوعالظ   عالنعميييوعرجي لعألسمربعالنيييععتع عنحع

 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 وسط
 مجموع
 المربعات

 ف
 احتمالية
 الخطأ

 حجم
 األثر

 %1.12 0.60 0.28 0.02 1ع0.02عالييلسعاليتم ع)يصلحب(
 %68.63 0.00 54.70 3.11 1ع3.11 مسمربعالنيييع

 0.06 25ع1.42 ال قث
   

     27ع4.63 المم 

ع) تيمعالرسقيمعالحسلتييمعلمييلسعالتع  عل اجعيوععα=0.05(عر ر عج  ع اًعإحصل ي لعلة عيسنر عال الوع10ينفحعيمعال  ًر
ا ت اليوعج عيةقيوعالظ   عالنعميييوعُيعك عألسمربعالنيييع؛عرلنح ي علصللحعقالبعالصهعال اتجعاألسلس عةحرعاليصوعرالمنلتوع

عقالبع علمييلسعالتع  عل اجعيو عالُيع َّليم عالحسلتييم عحسلبعالرسقيم عنع عجي  عال ر   ؛ عال    عالتح عملم عيمعي يرلن  م ٍّ
رال قثيمعاليعيل ييمعلديلعرجي لعألسمربعالنيييع ععالصهعال اتجعاألسلس عةحرعاليصوعرالمنلتوعا ت اليوعج عيةقيوعالظ   عالنعميييو

ع)  (.11ر لمعميلع رعيتيمعج عال  ًر

ع عالرسقيمعالحسلتييمعالُيع َّليمعلمييلسعالتع  عل اجعيوعقالبعالصهعال اتجعاألسلس عةحرع 11  ًر
 ألسمربعالنيييعل ييمعلديلعرجي لعاليصوعرالمنلتوعا ت اليوعج عيةقيوعالظ   عالنعميييوعرال قثيمعاليعيع

 الخطأ المعياري الوسط الحسابي الُمعدَّل أسلوب التقييم
 0.06ع3.86عنيمي  

 0.06ع4.53 يمعم ًعالنعمع

ع) عال   عال ر   عق عملمعلصللحعمج ا عالي يرلوعالن  يتيوعال يمعنععن  يتدععتلسن  اععمسمربعالنيييعع11ينفحعيمعال  ًر (عممَّ
عتكيال دععمج ا عالي يرلوعالفلتقوعال يمعنععن  يتدععتلسن  اععمسمربعالنيييععالنيمي  .يمعم ًعالنعمععييل ةوع

عري  عالتلح عممع   عالةني وعيةقييوعج عيفيرةدل عرييممعممعة لًعلممع لمعتلآلن  

 مسمربعالنيييععيمعم ًعالنعمععملقمعالقللبع ر ا عمتي ا عج عليميوعالنعميع عحي عمنيحدعلهعال  صوعتللنع هعلممعةيلقعقرنهع
لمعالمنلتوعا ت اليو عرمًع لمعيممعإرفع هعريةلقشدل عرممعيع ًعمنلتلنهعريدل انهعممث عيمعي  ععليحسةدلعإلمعممعيصًع

  اجعيوعةحرعالمنلتوعا ت اليو.القللبعيمعالشعر عتللثيوعتللة سعرال
 علم  ر عال   يوعتيمعالقالب عحي عملقمعال  صوعلم ييجعلمنع يًعرا عمسمربعالنيييععيمعم ًعالنعمع قالنعلممع ي الل 

 النغ يوعال ا عوعاليي يوعييلع عًعالقللبعيسعمعلنحسيمعيدل انهعريثي ع اجعينهعةحرعالمنلتوعا ت اليو.
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 م ًعالنعمعع عًع ر عالقللبعةشقل عحي عمر  عتي وع  ي  عشع عيمع اللدلعالقللبعتثةهعيشل معميلعممعمسمربعالنيييععيمع
ج عنةييوعال اجعيوعةحرعع سمربعالنيييععيمعم ًعالنعمععر ر عيخم عم ييوعمع يوع اجعيوعةحرعالنعمع عر  اعت ر عةشقعرينحيسعرل 

عالتح علممعت اليوعرالن عنيثمدعج ععيدل  ع)األ يدل ادعاليصوعرالمنلتوعا صللوع رالي رةوع عرالقالقو(عرالن عليًع  ا
 نةييندل.

 ( 2016رنن  ع   عالةني وعيجع  اسوعمًعيمعالعتيملمعرالحةلم) (29) عر  اسوعع (13) (2011)ركيال هع عر  اسوع  ينلر عع 
 .جعيوعلممعنعمععالمنلتوعا ت اليو عج عر ر عمث علم اع (5) (2010الحرسة )

 والمقترحاتت التوصيا

عالةنل جعالن عنرصًعإليدلعالتح عيرص عالتلح عتيلعيثن  عأواًل: التوصيات: عج عفًر

 اسن  اععمسمربعالنيييععيمعم ًعالنعمععج عنحسيمعيدل ادعالمنلتوعج عالي احًعال  اسيوعالي نم وعليلعلهعيمعمث عرافحعج ع
 نحسيمعالمنلتوعا ت اليوعرال اجعيوعةحر ل.

 يتدععلممعم ييوعاسن  اععمسمربعيعمي عاليرا عاأل   علنرليندععرنلي نمهعليعمي عالمغوعالع تيوعرعلي ع ر ادعن  يتيوع  
 النيييععيمعم ًعالنعمع عرمث  عج عنةييوعيدل ادعالمنلتوعا ت اليوعل  عالقالب.

 :عم  اهعالتح عالحلل عرالةنل جعالن عنرصًعإليدل عيعثانيًا: المقترحات عين حعالتلح عيلعيم  ج عفًر
 إ  اًعتح عليع جوعمث عمسمربعالنيييععيمعم ًعالنعمععج عنةييوعيدل ادعالي اً عا ت اليو عرنةييوعالن مي عالةلق  عريدل ادع

 حًعاليشمالد.
 ًعالنعمععرمسلليبعنيييععم   عح يثو.مإ  اًعتح عييل ةوعتيمعمسمربعالنيييععيمع  
 معليةلدعي نم وعرينغي ادعم   عيثًعال ةسعرص رهعم    عريدل ادعم   عج عإ  اًعتحر عييلثموعلمتح عالحلل علم

 المغوعالع تيو.
 إ  اًعتح علمنع هعلممعيعرقلدعاسن  اععاليعمييمعألسمربعالنيييععيمعم ًعالنعمع.ع 

ع

ع

ع

ع

ع
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 "2030في ضوء متطلبات رؤية المملكة الجامعات السعودية التربية البينية فيتفعيل "

Activation of Interdisciplinary Education in Saudi Universities in the Light of Kingdom Vision 2030’s 

Requirements 
 األحمدعبداهلل هند محمد *د. 

 ملخص
النظرية للرتبية البينية يف اجلامعات األسس هدفت الدراسة إىل التعرف على 

، والكشف عن معوقات 2030ودورها يف حتقيق متطلبات رؤية اململكة 
ومتطلبات تفعيل الرتبية البينية يف اجلامعات السعودية، والتوصل إىل 
اخليارات األكثر مالئمة للقضايا التالية لتفعيل الرتبية البينية يف اجلامعات 

من وجهة نظر أعضاء  2030متطلبات رؤية اململكة  السعودية يف ضوء
هيئة التدريس: التعليم، البحث. واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي 
بأسلوبيه الوثائقي واملسحي. واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة. وقد 
توصلت الدراسة إىل أن احلاجة إىل تفعيل الرتبية البينية يف اجلامعات 

توجهًا عامليًا ومطلبًا أقوى من أي وقت مضى حىت السعودية أضحى اآلن 
يستطيع اجملتمع مواكبة التطور اجلاري يف الكثري من التخصصات عاملياً، 
ومن مث تلبية متطلبات اجملتمع السعودي احلديث ومتطلبات رؤية اململكة 

وحتقيق التنمية املستدامة. إضافة إىل هذا تبني أن أفراد عينة  2030
ون بدرجة مرتفعة على معوقات ومتطلبات تفعيل الرتبية البينية الدراسة موافق

للقضايا التالية  مةً ودية، وكذلك اخليارات األكثر مالءيف اجلامعات السع
لتفعيل الرتبية البينية يف اجلامعات السعودية يف ضوء متطلبات رؤية اململكة 

من وكانت أعلى حماور اخليارات واليت حصلت على متوسط  2030
يب أعلى حمور التعليم، وأقلها حمور البحث. وقد مت تفسري النتائج يف حسا

ضوء ما انتهت إليه نتائج الدراسات السابقة. وقد أسفرت الدراسة عن 
 بعض التوصيات والبحوث املقرتحة. 

، 2030الرتبيةةةةةة البينيةةةةةة، متطلبةةةةةات رؤيةةةةةة اململكةةةةةة الكلماااااات المفتاحياااااة  
 .السعودية اجلامعات

 
 
 
 

__________ 
جلةةةائ ة  36بةةةاملرك  الثةةةاين يف جمةةةات الدراسةةةات الرتبويةةةة والنفسةةةية باملسةةةابقة الةةةة البحةةةث الفةةةائ [

 ] راشد بن محيد للثقافة والعلوم
جامعة اإلمام حممد بن سعود ،أستاذ مشارك بقسم أصوت الرتبية،كلية العلوم االجتماعية*

 ،الرياض، اململكة العربية السعوديةاإلسالمية

 *Dr. Hend Mohammed Abdullah Al-Ahmad  

 

Abstract 
This study aimed at identifying the theoretical 

underpinnings of the interdisciplinary education in 

universities and its role in achieving the requirements of 

Kingdom Vision 2030. The study also aimed at 

revealing the constraints and requirements to activate 

the interdisciplinary education in Saudi universities and 

reaching the most appropriate options to post-activation 

issues of interdisciplinary education in Saudi 

universities in the light of Kingdom Vision 2030’s 

requirements from the point of view of teaching staff 

members: education and research. To that end, the 

researcher has used the descriptive approach in its both 

survey and documentary methods in addition to a 

questionnaire as a study tool. The study has concluded 

that the need to activate the interdisciplinary education 

in Saudi universities has become a global orientation 

and strong requirement than ever before so that the 

society can keep the pace with current development in 

many disciplines globally and then meeting the 

requirements of Saudi society, the requirements of 

Kingdom Vision 2030, and achieving the sustainable 

development. In addition, the study shows that there 

was a high degree of agreement among the study sample 

to the constraints and requirements to activate the 

interdisciplinary education in Saudi universities and the 

most appropriate options to post-activation issues of 

interdisciplinary education in Saudi universities in the 

light of Kingdom Vision 2030’s requirements. Among 

axes of options, the axis of education that obtained a 

high mean came as the highest while the research axis 

was the lowest. Results were interpreted in the light of 

the conclusions of previous studies. This study 

generated a number of recommendations and proposed 

researches.  

Keywords: Interdisciplinary Education, Requirements 

of Kingdom Vision 2030, Saudi Universities. 
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 مقدمة

بنموو الفرور اسننوانر وتطوور    اقترن تطور العلوم والمعارف وتوزيع التخصصات وتصنيفها بنموو الاامعوات التور ارتبطوت يور  ي وا   
بعد  ن رانت الفلنفة ير  م العلوم التر تبحث فر مختلف الق ايا المتعلقة بوالواود  واسننوان  والحيواو  والمعرفوة  والقويم  زت  اوزت 

يبحوث  ون طرا و   الفلنفة األم  نتياوة لتطوور الحيواو اسننوانية وتعقوديا  فور حوال الميوريت اليوميوة التور توااوم اسننوان  مموا اعلتوم
و نوواليأ  خووري تعينووم  لووال حووال ميووريتم وموااهووة تحدياتووم  ولووتلا اوواا  صوور العلوووم والتخصصووات لي ووع  نوو  تن وويم المعرفووة 
وتوزيعهوووا فوووور ميووووادين  لميووووة وتخصصووووات متنو ووووة  اعلووووت رووووال تخصووووا ي ووووع معووووالم حوووودود  الخاصووووة بووووم  ويرنوووومها  بووووداا  موووون 

 مصطلحاتم  ون رياتم  وتقنياتم 

لرغم من  يمية العلوم المتخصصة فر تنمية الفرر اسننانر ومنا دتم فر حال الميريت  زال  ن رنم حدود التخصصات و لال ا 
 لال نفنم فر  والمبالغة فيها لها انعرانات نلبية  لال تفرير اسننان  وتوايم قدراتم العقلية  وترريزيا فر مااال محدد  ياعلم منغلقا  

عزلة  تنببت فر فقدانم نمات العلم وخصا صم المتمثلة فر اليموال  واالنفتاح  والتواصال فر  يقاتم  لمية وبحثية  يقة ومن دا رو
نيؤدي  ومااالتم العلمية والبحثية الميتررة مع التخصصات األخري  تلا  ن االنتمرار فر  زال التخصصات  ن بع ها بع ا  

 لعلمر والبحث  وتاعلها ياميية نطحية ال تلم بعم  ال ايرو المعرفيةبها األمر زلال اعلها تعيش فر ازر متبا دو تفقديا بريقها ا
 (1)(2013برال اوانبها و بعاديا )حنن 

التعيين للحدود وتخصيا األدوات  نهم بصورو اترية فر االنتقاال من الرينيرية زلال الحداثة  فالرينيرية تتميز بأن الاميع و  
ها التر ترد فر وصف ابن خلدون لتعريف العرأ لألدأ  بو"األخت من رال  لم بطرف"  يفررون فيها برال األيياا  وير الطريقة نفن

ويعتبر   (1)(2013فر األبحاث المعاصرو  )حنن  والبينية فر طبع الفرر اسننانر فر نماتج دالة منت  رنطو زلال زدورد نعيد
ويو تقنيم انتمر زلال العصور  القدمااالتقنيم الرينيرر للمعرفة زلال حقوال معرفية تقليدا  اامعيا   ريقا  انتقر منت زمن اسغري  

ن يتا الماتمعات الغربية من تطور  رما  الونطال  وقد ترنخ يتا التقنيم الرينيرر مع  هور الاامعات األوروبية وما يهدتم 
مع تحديد ميمح مااالت العلوم االاتما ية واسننانية  والتر تطورت منت  واخر القرن التانع  ير وواصلت تطوريا  التقنيم انتقر

لرن المتطلبات الديناميرية المنتمرو للماتمعات الحديثة تات الطبيعة المعقدو  تي ير  ليم اآلن  زلال  ن  صبحت  لال اليرال ال
حااة زلال ما يو  ونع و  م  من التخصا  ومن يتا بد ت درانات تبحث فر والتداخال بين التخصصات   هرت معم ال

مو و ات تخصصية لرن من من ور  يقة يت  المو و ات بالحقوال المعرفية األخري  يتا التوام فر العلوم االاتما ية 
ال المنه  الاديد ننبيا   التي واسننانية لم ينعر  فر الدرانات الاامعية بيرال  مي  زال فر نبعينيات القرن الما ر  من خي

 ون را  أليمية التربية البينية والدرانات البينية فقد ايتمت بها الاامعات والمؤننات اصطلح  لال تنميتم بمنه  الدرانات البينية 
  (2)(2016العلمية الربري ) بدالعزيز 

ن الن ر فر تاريخ العلوم والمعارف ياعال القارئ يتعرف  لال العديد من   فات واالخترا ات التر ولدت  لال  يدي  نا  ارتياال وا 
بعيدين  ن مااالت التخصا  ن را  ألن تفريريم تااوز الحدود ال يقة  لينطل  فر مااالت العلوم وآفاقها الوانعة  رما  ن 

ق ايا  التغيير الاتري فر االتاا  نحو ن م التعليم والبحث العلمر   صبح  رورو الزمة وحتمية  تفرض نفنها بعد  ن  هرت
وميريت ماتمعية ال يمرن حلها   و التعامال معها من طرف واحد   و مااال تخصصر منفرد  رون الميريت اسننانية التر 

  زت تعود  نبابها زلال  وامال متعددو يصعأ حصريا  و التعامال معها من قبال مااال  رثر تعقيدا  تواام الماتمعات  صبحت 
 (3)(,Butler,2011تخصصر واحد )
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ة زلال تلا  هر ما يواام  الم اليوم من تناقا فر الموارد ويحة فيها  خاصة تلا الموارد غير المتاددو من طاقات ز اف
وخامات  مما يفرض  لال العلماا والباحثين التفرير بإيااد طرا   بحثية تات ريان حيوي وحررر ونما ر منتمر  يمرن تنميتم 

ة واتوريا التر تتمثال فر  نانيات البحث العلمر  وفر ها و غصانها تات نهايات مفتوحة بدايتها األناني "  الترةبو"اليارو البحثي
تنمح ليمتداد  والنمو  والتيعأ  والتعدد  والتيابا من  لوم  وفنون  وآداأ  ومااالت تخصصية زرا ية وصنا ية  ونيانية  

دارية  وقانونية  زلال غي   (4)(2013من المااالت األخري ) صفور  رياوتاارية  ودينية  وترنولواية  ويندنية  وا 

فر  ال الن ام العالمر الاديد نترون الو يفة األنانية للتعليم ير ترري  القدرو  لوال التريوف موع التغيور المنوتمر بحيوث توتم يوت  و  
تقان  وبالتالر فإن اسننان المتعلم نوف يرون يو تلا المعلم القوادر  لوال اموتيا التصوور والرؤيوة المنوتقبلية  القدرو بنر ة ورفااو وا 

بوراييم لتحديات التور لحال الميريت وا   وبهوت  الن ورو تتمحوور و يفوة التعلويم فيموا يلور  النقوال المون م (5)(1999توااهم ) بودالمنعم وا 
للمعلومات  تعلم طر  التفرير  وتعلم بعض المهارات الحياتية مثال مهارات التريوف والرؤيوة والقودرو  لوال التعاموال موع الغيور  وناود  ن 

لعولمووة وانفاووار المعلومووات تتعوودد مصووادر الحصوووال  ليهووا تاعووال العووالم ينحووو نحووو وحوودو المعرفووة يووت  الو ووا ف للتعلوويم فوور  صوور ا
ال وحوووووووودو درانووووووووية وتوووووووورابط العلوووووووووم الطبيعيووووووووة واسننووووووووانية فيمووووووووا يعوووووووورف بالتربيووووووووة البينيووووووووة بوووووووودال  موووووووون ا تبووووووووار رووووووووال  لووووووووم  و ماووووووووا

 (6)(2006 منفصلة )يحر

بووأن بورام  التعلوويم بالاامعوات بحااووة مانووة و ورورية زلووال التاديود والتطوووير واللحوا  بررووأ العولمووة  (7)(1998وتؤرود  فوواف  حمود)  
وانفاار المعلومات وتعدد مصادريا وتلا فر  وا مبد ين يما  مبد  وحدو المعرفة وتراملها  ومبد  االقتصاد فور المعرفوةو ويروتا بود  

لووم والمهون الاديودو التور تاموع بوين درانوات و لووم وتخصصوات متنو وة  مموا التفرير فر  وا يت  المبادئ ب هور مامو ة من الع
زلووال تحطوويم الحوووااز بووين العلوووم والمؤننووات العلميووة التخصصووية  رمووا  نووم نوووف ت ووعف الحوووااز بووين مؤننووات التعلوويم نوويؤدي 

ة زلووال مرا وواو منووتادات العصوور الاووامعر ومرارووز البحوووث العلميووة  وموون يووتا المنطلوو  فووإن العصوور الحا وور والمنووتقبال بحااووة مانوو
التربيوة بوتقنيات المعلوموات وتعودد  ناصوريا ومعالاتهوا فور  ووا وحودو المعرفوة وتراملهوا بوين العلووم الطبيعيوة واسننوانية فيموا يعورف 

 البينية 

خصصوات المتداخلوة وقد قامت بعض الاامعات بتبنر فررو التربية البينية من خيال انتحداث برام  را دو تنتو أ بيرال  ف وال الت  
( التر تمتد فر  رثر من قنم  لمر و حيانا  فر  رثر من رلية مثال برنام  الميرانيروا الحيويوة وبرنوام  Interdisciplinary و البينية )

العلووم الصوحية  بوال زن بعوض الاامعووات  قودمت  لوال زنيواا رليووات خاصوة بالدرانوات العليوا تاموع بووين العلووم التطبيقيوة وبوين العلوووم 
  رموا قاموت (8)(2004اسننانية رما ير الحاال فور اامعوة موونتك برنودا التور تمونح يوهادات  ليوا فور تخصصوات مزدواوة ) موش 

األمووريريين بو ووع معووايير تفصوويلية للتربيووة البينيووة والدرانووات البينيووة  NIH  والمعهوود الوووطنر للصووحة  NSFمؤننووة العلوووم الوطنيووة 
البينيوة فور اامعوات  الميوة تات نومعة متميوزو فور العديود مون دوال العوالم  رموا  ن بعوض الاامعوات  وا تمودت  ليهوا بورام  الدرانوات

 (2)(2016ية ) بدالعزيز العربية بها برام  للتربية البين
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 مشكلة الدراسة 

وتطبيقها فر الاامعات  وتلا مع لقد بد  العالم يهتم بوحدو المعرفة وتراملها ويوليها بعض الاهود العلمية التر تحاوال تبنيطها   
لتطبي  للتربية البينيةو حيث  هرت بعض االنتقادات التر ت منتها بعض الدرانات التر تيير زلال بعض اتبلور الفررو والمفهوم و 

 والخلال لبعض البرام  التعليمية فر الاامعات خاصة فيما يتعل  ببرام  المااال الواحد حيث ال تواد الصيت نواحر القصور
والترامال بين بعض اوانبم  بال  رثر من تلا فإن المو وع الواحد قد يدر  فر  رثر من مقرر درانر و لال مدي  رثر من 

زلال  ن الاامعات والن ام األراديمر مازاال يرترز زلال حد ربير  (2)(2016رما  يارت درانة ) بدالعزيز   (6)(2006)يحيال  ام 
عال زدماج التربية البينية والدرانات البينية غير مألوف لدي الرثير من الطيأ  لال تخصصات محددو و ن مة محددو مما ا

ن الرثير من    اا من حيث المناي  والمو و ات  رما  مام نمو التخصصات وتعميقها باحثين  بال ويرونم يخل  الحوااز  وال
الوقت التي تحتاج يت  الدرانات االيتمام والخبرو والعمال  يي ة التدري  يفتقرون زلال االيتمام والخبرو فر ممارنة التربية البينية  فر

و ردت  ن الدرانات البينية تهدد تخصصاتهم ااالت المعرفية الرانخة ييعرون بأالاما ر  باانأ تلا فإن المتخصصين فر الم
لمااال الواحد  مما ياعلها زلال واود  زلة وحوااز مصطنعة بين التخصصات المختلفة فر العلوم داخال ا (9)(2016درانة )زبراييم 

 اازو  ن معالاة الميريت وال واير بصورو يمولية  وييوع ثقافة االنفرادية التخصصية فر األقنام العلمية بالاامعاتو مما 
 زلال  ن الواقع الحالر لبنية الاامعات العربية (10)(2016ومر يرما توصلت درانة )بيعي  من تحقي  التنمية المنتدامة للماتمع  

% رمنتوي افترا ر  فر حين  ن التربية البينة فر الماتمع 60معرقال للتربية البينية  وزيادو حام معوقات التربية البينية  ن 
الغربر وصال زلال مراحال تطبيقية متقدمة  رما ريفت  ن واود حااة مانة لتطوير المؤننات الاامعية والمرارز البحثية  بحيث 

ات   و زدارات متخصصة فر التخصصات البينية  قادرو  لال تطوير الخرياين حنأ متغيرات البي ة تأخت فر ا تباريا تأني  ريان
فر زلال  ن يناا تواها  زياابيا  لدي    اا يي ة التدري   (11)م(2016العانر وايهة رما توصلت درانة ) الماتمعية والمنتقبلية 

و وصت درانة   تمنح دراات  لمية فر تخصصات بينية  ةالاامعات نحو  يمية اسنراع فر انتحداث برام   راديمي
ز ادو الن ر فر منيرو البناا األراديمر المرتبط بالبحث العلمر فر الاامعات ررال من خيال تفعيال  رورو ب (12)(2013)الباز ر 

التر تنا د  لال  -ين والمتخصصينفر منيرو التفا ال العلمر والثقافر بين الباحث-الدرانات البينية التر تعد من المبادرات المتميزو 
الحفا   لال ديمومة االنتمرار فر تحقي  التعاون العلمر بينهم  وتونيع دا رو البحث العلمر فر الاامعاتو رونم ينمح باالختراقات 

تخصصية الصحية واآلمنة للمعرفة والمنهاية بين التخصصات  نواا المااورو  و البعيدو  فر الوقت التي يحاف   لال الحدود ال
رما توصلت درانة   التر تتعامال معها تلا العلوم المتخصصة ومقت ياتها البحثيةوال وابط العلمية للبنية المعرفية 

زلال  ن تأثير العولمة  المتزامن مع  صر تدف  المعلومات  وتنارع انتياريا ونمويا وانعراناتها  لال مااالت  (13)م(2005)بدران 
د فرض يت  المتغيرات  لال يت  المااالت  بالخروج من المعرفة التخصصية المنفردو زلال مااالت البحث العلمر ومو و اتم  ق

تخصصية مفتوحة و رثر مرونة  يمرن تنميتها "بالمعرفة الياملة"  ومن المررزية زلال اليمررزية  ومن التن يم الهرمر زلال التن يم 
فر  و وصت الدرانة ب رورو االنفتاح بين التخصصات   وتفعيال التربية البينيةاليبرر  ومن الخيار الواحد  زلال الخيارات المتعددو  

زلال  ن غياأ الوحدو المعرفية و دم  هور الصيت والروابط بين المقررات  (6)(2006  رما توصلت درانة )يحر التعليم الاامعر
  ةن فر النعوديالدرانية بالاامعات انعر  نلبيا   لال نوع المخراات من رليات ز داد المعلمي
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للنهوض بالماتمع  حيث ورد فر تلا  2030يتالال طموح المملرة فر تحقي   يداف خطط التنمية ومن  منها رؤية المملرة و     
 الرؤية " طموحنا  ن نبنر وطنا   رثر ازديارا  ياد فيم رال مواطن ما يتمنا   ومنتقبال وطننا التي نبنيم معا  لن نقبال زال  ن ناعلم فر

  وقد  ملت الدولة فر  وا تلا (14)(2030 2018مقدمة دوال العالم  بالتعليم والتأييال  بالفرا التر تتاح للاميع")رؤية المملرة
 لال توايم منارات المؤننات المختلفة لبناا ايال وا د ينايم فر تحقي  ماتمعات المعرفة والتنمية المنتدامة من خيال د م 

مليار  8 56م نحو 2016مؤننات المعرفة  حيث بلغت مخصصات الاامعات النعودية فر ميزانية مؤننات التعليم العالر رأحد 
والبحث  التعليموم الاامعات بأدواريا المتمثلة فر ق لف   و يي ة تدري   لت 4 63  رما بلغ  دد الروادر البيرية المؤيلة نحو ك

   وفر  وا تلا يمرن تحديد ميرلة الدرانة من خيال التناؤالت اآلتية   (15)(2018العلمر وخدمة الماتمع )موقع وزارو التعليم 

   للتربية البينية فر الاامعات؟الن رية ما األن 
   ؟2030متطلبات رؤية المملرة ما دور التربية البينية فر الاامعات فر تحقي 
  ؟معوقات تفعيال التربية البينية فر الاامعات النعودية من واهة ن ر    اا يي ة التدري  ما 
  ؟متطلبات تفعيال التربية البينية فر الاامعات النعودية من واهة ن ر    اا يي ة التدري ما 
 فر  وا متطلبات رؤية  ما الخيارات األرثر مي مة للق ايا التالية لتفعيال التربية البينية فر الاامعات النعودية

 ؟التعليم  البحثمن واهة ن ر    اا يي ة التدري    2030المملرة 

 تهدف الدرانة زلال    أهداف الدراسة

  الريف  ن األن  الن رية للتربية البينية فر الاامعات 
  2030زبراز دور التربية البينية فر الاامعات فر تحقي  متطلبات رؤية المملرة  
  معوقات تفعيال التربية البينية فر الاامعات النعودية من واهة ن ر    اا يي ة التدري  التعرف  لال 
   تحديد متطلبات تفعيال التربية البينية فر الاامعات النعودية من واهة ن ر    اا يي ة التدري 
  النعودية فر  وا متطلبات التوصال زلال الخيارات األرثر مي مة للق ايا التالية لتفعيال التربية البينية فر الاامعات

  التعليم  البحثمن واهة ن ر    اا يي ة التدري    2030رؤية المملرة 

 أهمية الدراسة

 وتتمثال فر نظرية: أهمية     

  من  2030ع مع رؤية المملرة و ترمن  يمية الدرانة من  يمية مو و ها من حيث حداثة التناوال حيث يتزامن المو
يرتبط بالاامعات ومرانتها فر تحقي  متطلبات الرؤية نحو التحوال زلال ماتمع واقتصاد ناحية ومن الناحية األخري 

 المعرفة 

  با تباريا من االتاايات الحديثة التر تمثال المنتقبال بالبحث والتحليال التربية البينيةتنبع  يمية الدرانة من رونها تتناوال  
  الحقيقر للتعليم والبحث العلمر فر الاامعات

 ية الدرانة من رون التربية البينية تنهم فر تفعيال مبد  الترامال المعرفر بين التخصصات المختلفة لإلنهام فر تنبع  يم
 تحقي  التنمية المنتدامة للماتمع 
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   فهر من الدرانات الميدانية القليلة التر تناولت قد تنهم يت  الدرانة فر تنمية الو ر بأيمية التربية البينية فر الاامعات
ة التربية البينية فر الاامعات ومعوقاتها ومتطلباتها  وقد تفتح الباأ  مام مزيد من الدرانات والبحوث حوال ريفية ثقاف

 الخروج من حالة العزلة التخصصية فر الاامعات 

 وتتمثال فر أهمية تطبيقية:    أ

  2030وتحليال متطلبات رؤية المملرة تأمال الباحثة  ن ترون الدرانة الحالية تات ز افة  لمية ومنهاية من حيث انتقراا 
  وربطها بمحاور الدرانة المتعلقة بالتربية البينية فر الاامعات

  بما من خيال االرتقاا بمنتوايم العلمر والثقافر باانأ مااالت التخصا يمرن  ن ينتفيد من يت  الدرانة الطيأ
  تحقي  ماتمعات المعرفة والتنمية المنتدامةو  ومواربة التغيرات الماتمعيةالمعاصرو موااهة التحديات يؤيلهم ل

  يمرن  ن ينتفيد من يت  الدرانة    اا يي ة التدري  بالاامعات من الخروج من اآلفا  ال يقة التر فر تها طبيعة
 تخصصاتهم األراديمية  لينطي  نحو تقديم مبادرات تعليمية وبحثية تات خصا ا بينية 

 فر و ع الخطط والنيانات المحفزو و صحاأ القرار ة المن ولين  ن التعليم الاامعر يمرن  ن ينتفيد من يت  الدران
 مر والبحثر المي م للتربية البينية يعلتللتربية البينية  وتطوير الهيارال الاامعية بما ينهم فر تحنين المناخ ال

 د الدراسةحدو  

  2030للتربيووة البينيووة فوور الاامعووات ومتطلبووات رؤيووة المملرووة  الن ريووةاألنوو  الدرانووة بووالتعرف  لووال تقوووم الحدددود الموعددو ية: .أ
معوقوات تفعيوال التربيوة البينيوة فور الاامعوات النوعودية  وتحديود متطلبوات تفعيوال التربيوة البينيوة فور الاامعوات النوعودية    ن والريف

لاامعوات النوعودية فور  ووا متطلبوات رؤيوة المملروة للق ايا التالية لتفعيال التربية البينية فور ا مة  اال الخيارات األرثر ميوالتوصال زل
  التعليم  البحثمن واهة ن ر    اا يي ة التدري    2030

  واامعة  م القري بمرة المررمة   بمدينة الرياض اسمام محمد بن نعود اسنيمية اامعة: المكانية الحدود.ب

  يو1440-1439العام الاامعر من  الثانر الفصال فرطبقت يت  الدرانة الحدود الزمنية: .ج

 مصطلحات الدراسة

 التربية التر تهدف زلال تحقي  الترامال بين المعرفة  وتعرف زارا يا  فر يت  الدرانة بأنها: في الجامعات التربية البينية
برام  وطر  التفرير الثنين  و  رثر من التخصصات بحيث يمرن انتيعاأ  ايرو تداخال التخصصات والفروع العلمية فر 

بما يلبر المتطلبات و  التأييال والتعليم والبحث فر الاامعات بما ينا ديا  لال مواربة التطور فر التخصصات  الميا  
  الديناميرية المنتمرو للماتمعات الحديثة التر تتطلأ دراة   لال من التخصا

  ال  لال و ع  ننها و يدافها النها ية الرؤية التر تم العم وتعرف زارا يا  فر يت  الدرانة بأنها:2030رؤية المملكة
المالية واالاتما ية والتنموية رافة  التر  امتداداتموآليات وبرام  تنفيتيا  لينتقاال باالقتصاد الوطنر من حالتم الراينة برال 

 لال ترترز بدراة  الية ادا  لال دخال النفط  زلال نمط اقتصادي وتنموي ينتند زلال االنتقيلية التامة  ن اال تماد 
  يو( 1437النفط  باال تماد األربر  لال زنتااية مرونات االقتصاد الوطنر وفر مقدمتها اسننان )العمري  
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 المفهومي اإلطار

 التربية البينية في الجامعات

 و  فرار آتية من ميادين  لمية  تعرف "البينية" با تباريا  ملية تقوم  لال الامع بين رفااات :مفهوم التربية البينية في الجامعات
و فررية مختلفة لتحقي  يدف ميترا  وتلا بالتونال بمقاربات مختلفة لموااهة منألة بتاتها  و ميرال بتاتم  ولقد ياع مصطلح  

ننر " ورديفم الفر Interdisciplinarity"البينية" فر بعض األقطار العربية فر الننوات األخيرو رمقابال للمصطلح اسناليزي " 
"Interdisciplinarite  و Interdiscipline وتراد   وال يمرن فهم يتا المصطلح زال بالمقارنة مع مصطلحات  خري مااورو لم

ميدانية"  واد زلال اانبم -و   ي  وترام زلال "البينلال صيغتم األصلية الراملة المترور ترون لصيقة  بم  فإتا رد مصطلح "البينية" ز
  وقد برز فر اآلونة األخيرو مفهوم آخر  Pluridisciplinariteو"تعددية الميادين"  Transdisciplinariteانية" ميد-من "العبر ري  

  Indisciplineميدانية" -نلبر النحنة زلال حد ما  انبث  من داخال البينية  وبيرال ما ييبم ردو فعال  ليها  تلرم يو مصطلح "الي
 (1)(2013 ليها )حنن يدانية" والخروج بمعنال نقض فررو "الم

با تباريا مزياا   -البينية-ويري  ن الباحثين اللتين يفرقون  و يميزون بين الدرانات البينية والدرانات المتعددو  لال  نها  قال     
  عيفا  و مؤقتا  سنهامات من درانات وتخصصات من تخصا واحد  فهتا تفنير غير مرتمال 

(Maura,B.& lynita,K.N.,2010)(16) 

باحثين آتين من ميادين مختلفة حوال مو وع ميترا يحتف  رال منهم لدي  التقااوتعرف الممارنة "المتعددو الميادين" برونها محال  
ميدانية" بأنها نياط معرفر يختر  مختلف العلوم دون  ن يرون -معالاتم بخصوصية مفاييمم ومنايام وتخصصم  وتعرف "الغير

ميدانية"  و "البينية" فتفترض الحوار وتبادال المعلومات والمعارف واسارااات -ا من حدود   ما "البينوما  بمرا او ما يفصال بينهمهم
التفا ال واسثراا  ا  التحليلية والمناي  بين متخصصين آتين من ميادين  ديدو لمعالاة ميرلة واحدو  و مو وع واحد  فهر تنتد ر زت

ميدانية" فترتبط بفررو التمرد و دم االن باط  -نالتم الممارنتان النابقتان   ما "الي المتبادال  ولتا نالت البينية ح ور  ربر مما
 (9) (2016زبراييم ) و(1) (2013ينية" وتعدد الميادين" )حنن واخترا  الحوااز بأرثر اترية مما فر ممارنة "الب

تقليدية  و مدرنة فررية  ةمن تداخال  دو حقوال  راديميوتعرف التخصصات البينية بأنها "نوع من الحقوال المعرفة الاديدو الناي ة   
 (17)(2017االاتما ية ودرانات المر و  تفر ها طبيعة متطلبات المهن المنتحدثة" )مررز األبحاث الوا د فر البحوث

البينية والتربية البينية  "  و رلمة الدراناتMultidisciplinaryبين رلمة الدرانات المتعددو "و بدالعزيز  وفر النيا  تاتم فر   مين  
"Interdisciplinaryهم  بينما ن" حيث ترر  ن األولال تيير زلال الدرانات التر تامع بين ن امين لحال ميرلة ما دون الترامال بي

  م  لحقال معرفر  همي  الترامال بينهما للوصوال زلال فييير الثانر زلال الدرانات التر تامع بين ن امين لحال ميرلة ما  ن طر 
 (2) م(2016 بدالعزيز )و (18) (2015) مين  رامال ويو ن ام بينر مت

"  ياأ  وال   تعريف مصطلح interdisciplinary و الدرانات البينية "ما يو المقصود بالتربية البينية فر قبال  ن نخوض و     
يقع  من  ي من الثيث مامو ات  و "  فر  بنط  يرالم  الن ام يو فرع من فروع المعرفة  و حقال درانر discipline"الن ام 

 التخصصات التالية 
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  العلوم  الريا يات  والفيزياا  والبيولوايا  والايولوايا  والزرا ة  ومختلف المااالت الهندنية 
 العلوم االاتما ية   لم النف   القانون   لم االاتماع  واالقتصاد  والعلوم النيانية  والعلوم التربوية) صوال التربية-

 التربية الخاصة( -المناي  وطر  التدري -اسدارو والتخطيط التربوي
  العلوم اسننانية  الفنون  واألدأ  والتاريخ  والفلنفة  والدين  والمنرح  والمونيقال 

وتعنر " discipline" وتعنر "بين" ورلمة "ن ام Inter" من مقطعين  نانيين  مقطع "interdisciplinaryوتترون رلمة "البينية  
(  لال  نها "درانات تعتمد  لال 2001ين ووليم )مااال درانر معين  ومن يتا المنطل  فقد تم تعريف الدرانات البينية من قبال ري

يارال  و معالاة حقلين  و  رثر من حقوال المعرفة الرا دو   و العملية التر يتم بموابها اساابة  لال بعض األن لة  و حال بعض الم
 و معقد ادا  يصعأ التعامال معم بيرال راف  ن طري  ن ام  و تخصا واحد"  وبيرال  ام  اتفقت آراا  مو وع وانع ادا  

التربويين حوال تعريف التخصصات البينية بأنها نوع من الحقوال المعرفية الاديدو الناي ة من تداخال  دو حقوال  راديمية تقليدية  و 
ثة  وتيمال التربية البينية الباحثين والطيأ و   اا يي ة التدري  بهدف مدرنة فررية تفر ها طبيعة متطلبات المهن المنتحد

نااز مهام ميتررة  الربط والترامال بين  دو مدار  فررية  راديمية   (18) (2015) مين ومهن وتقنيات متنو ة لبلوغ رؤي وا 
   (2) ( 2016 بدالعزيز)و

وافترا ات قد ترون فر صورو بحوث  لمية  و درانات ن رية داخال  ورؤيوتعرف التربية البينية بأنها " بارو  ن  فرار وتصورات  
تخصا  لمر واحد مثال  لم االاتماع العام  فعلال نبيال المثاال  لم االاتماع الح ري   لم ااتماع التنمية   لم ااتماع 

تري  ن التربية البينية المقصود  الر ي الرااح  حيث رؤي  خري   ويتا لي (10)(2016لم االاتماع الريفر" )بيومر االقتصادي   
ننانية  لال النواا   بها الدرانات الميتررة بين  رثر من تخصا بغض الن ر  ن نوع التخصا  لوم طبيعية  و ااتما ية وا 

(Maura,B.& lynita,K.N.,2010:64)(16) 

 و مدرنة فررية -اديد نيأ من تداخال  دو حقوال معرفية  راديمية وبحثية تقليدية وغير تقليدية رما تعرف بأنها "حقال معرفر     
تفر ها طبيعة متطلبات المهن المنتحدثة ومتطلبات  صر المعرفة والمعلومات"  وتعرف بأنها " ملية ربط وترامال المدار  -اديدو

 (10)(2016الية مبنية  لال العلوم الطبيعية واالاتما ية )بيومر الفررية والمهنية والتقنية للوصوال زلال مخراات تات اودو  

 يلر  ويمرن التفري  بين البرام  األراديمية التقليدية وبرام  التربية البينية من خيال ما     

  البرام  األراديمية التقليدية  برام  تعمال  لال زيادو المعارف حوال موا يع محددو  وتنعال زلال زنتاج معارف اديدو
 و تتعل  بالتخصا  وتمتلا مقررات  نانية معترف بها  وتمتلا خبراتها الماتمعية  ومفاييم ون ريات داخال 

 ات مما ينمح بالق اا  لال المناحة المتنازع  ليها بين برام  التربية البينية  برام  تعمال  لال ترامال بين التخصص
تلا التخصصات للوصوال زلال فهم يمولر  وتنت  معرفة اديدو وفهم  رثر يموال  ومعانر اديدو وتقدم معرفر  ويو 

 بداية لتيريال مامو ة  نانية من المقررات البينية  وتيرال خبراتها الماتمعية بنفنها 

فروع  و   دو  لمفهوم التربية البينية يت ح  نها تتف  اميعا  فر  دو نقاط تتمثال فر  نها  تامع بين ومن خيال العرض الناب     
تخصصات معرفية  تقوم  لال مبد  وحدو المعرفة وتراملها  وبالتالر يمرن ا تبار التربية البينية   لال منتويات الترامال ويو 

 وال واير الطبيعية  وتلبر المتطلبات الديناميرية المنتمرو للماتمعات الحديثة  التنان   تهدف زلال تعمي  الفهم والتفنير للميريت
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  فلسفة التربية البينية

وراا الترامال بإزالة الحوااز ال ايرو  ترمر فلنفة التربية البينية زلال الن رو الرلية غير الاز ية للواود  بمعنال  نها تنود نعيا    
زالتها بقدر المنتطاع من بين العلوم المختلفة بحيث تحال مران العلوم المنفصلة العلوم المتداخلة المندماة  ومن ينا ران النعر  وا 

 اا( ومختلف العلوم البيولوايةريميسيااد الترامال بين الريا يات واللغة رما يو الحاال فر فرننا  وبين العلوم الفيزيا ية )الطبيعة وال
األخت بأنلوأ الدرانات قد  دي االيتمام بفررو   و لترامال العلوم االنرتلنديفر زنالترا والميروع  Nuffieldوالفلا مثال مياريع نافليد 
والتعليم الاامعر  لال وام الخصوا زلال الق اا  لال فررو الرثرو العلمية والتر يقصد بها تعدد العلوم  البينية فر التعليم  موما  

 رترز يت  التربية فر فلنفتها  ند تن يم  ي برنام  تعليمر  لال تدون محاولة  مها والربط بينها فر ملا واحد  ومن ثم 
براييم    (5) (1999)نادية  بدالمنعم وا 

 ويعنال يتا  ن يرون الموقف التعليمر محور نياط متنع فيم الحوااز بين ما  رفة فر يرلها الو يفرمبد  وحدو المع
وبهتا المفهوم تصبح المادو التعليمية تات مداخال متعددو وتخصصات  ران  و  مليا   يو  لمر  و  دبر  و فنر ن ريا  

لتن يم البرنام  الدرانر  لال  نا  الفصال بين متيابرة  ويتا التصور يخالف   ويتا التصور يخالف المفهوم القديم 
المقرر الواحد بحيث تصبح المعرفة ترية مفتتة وال تنا د  ازاا المقرر  لال تروين تصور  ام المواد بال بين فروع 

 لها  و زدراا و يفتها فر معالاة األيياا  و الحقا   
  نلوأ حال الميرلة والتي نادي بم اون ديوي تلا  نم يري رما تعتمد التربية البينية  لال فلنفة التربية الياملة  و 

لحال  ي ميرلة البد  ن تترامال مامو ة من العلوم والمعارف والمهارات من مختلف العلوم لحال تلا الميرلة 
 والتوصال زلال  حنن الحلوال المنانبة 

   التربوية  و العلمية محاولة تطويريا من ترترز التربية البينية فر فلنفتها  ند بحثها للميريت االاتما ية  و  و خيرا
واقعها الفعلر زلال الواقع األف ال زلال زتباع الباحثين لنمط تتداخال فيم  ن مة المعرفة  بال وتمتزج فيم المعارف 

للمواقف واقتراح الحلوال لتلا المواقف لما قد يعتريها من  يامي   دقيقا   وتتفا ال مع بع ها لتيرال فر النهاية وصفا  
تاعلها قاصرو  ن  داا الو ا ف المراوو منها ومن ثم نري  ن الفلنفة التر ترترز  ليها يت  التربية ير  زمات 

 تطوير الواقع زلال ما ينبغر  ن يرون  ليم  

 ائص التربية البينية في الجامعاتخص

قبال الن ري التر تمحورت حوال التربية البينية فر الاامعات  ما تمت اسيارو زليها من  األدأومن الخصا ا التر وردت فر  
يت  الخصا ا فيما ين  زما بيرال صريح   و  منر فر رتاباتهم  ويمرن زاماال العديد من المتخصصين والباحث

  و (1) (2013حنن ) و(20) (Wilson & Zamberlan,2012)و(19) (Holley,2009)و  (6)(2006 ياليح )يأتر

  (11) (2016وايهة العانر )

  تواد  يقة حميمة بين العلوم والمعارف المختلفة من خيال فتح  طر التعاون واالنفتاح العلمر بينها خاصة تلا التر
 ترتبط بالبي ة  والصحة العامة  والنران  والتنمية المنتدامة 

   والمصطلحات فر الفرر اسننانر تعمال  لال تطوير المعرفة  واألفرار  والمفاييم 
  تحق  التاديد واسبداع والتطوير فر مااالت العلوم والمعارف المختلفة 
  اال النيم  وتنمية التفايم الدولر بين اليعوأ  وتحقي   تعمال  لال فتح منا ير اديدو  مام التربية مثال التعليم من

 الديمقراطية لإلننان 



10 

  عجمان للدراسات والبحوث اجمللد التاسع عشر ،العدد الثاينجملة 

 ة المختلفة  ومن ثم تعمال يت  التربية  لال معالاة األازاا المنفصلة بين بناا انور بين المو و ات الدراني
لو يفة األولال من و ا ف ا-المقررات الدرانية المختلفة فر يرال وحدو معرفية متراملة من خيال التدري  البينر

  الاامعات
  ومرنا   اننيابيا  تمتاز التربية البينية بأنها تات مدخال تربوي من خيال ربط المحتوي التعليمر بالبي ة  واعال المقرر

 تتنوع فيم طر  النياط والتقويم  رما تاعال التعليم تا مدخال و يفر بالننبة لع و يي ة التدري  والطالأ 
 حثين برال  يرالم و نماطم وصور   نها تفعال العمال الميترا المبدع بين الدارنين والبا 
 يااد لغة  لمية بينية اديدو -الو يفة الثانية من و ا ف الاامعات الر ينية-تعمال  لال تطوير لغة البحث العلمر   وا 

 غير تقليدية تامع بين التخصصات المختلفة 
  لها القدرو  لال حال الميريت التر  ازت الدرانات تات التخصا المنفرد  لال حلها 

 :في الجامعات التربية البينيةوأسباب ظهور ومبررات  ةأهمي

فر الوقت الحالر فر موااهة وحال الميريت الماتمعية  والتحديات المحلية اسقليمية فر الاامعات التربية البينية تتاند  يمية  
تلا الميريت والتحديات بلغت من والعالمية التر تتررز فر مااالت البي ة  والطاقة  والصحة  والفهم الثقافر لليعوأ  حيث زن 

التعقيد لدراة تحتاج زلال تعاون ودرانة من خيال تااوز الحدود التقليدية فيما بين العلوم المختلفة  ويمرن القوال بأن اودو التعليم 
منفصلة  الاامعر والبحث العلمر واسنهام فر موااهة التحديات وحال الميريت ال يمرن موااهتها من خيال تخصصات معرفية 

بال تحتاج زلال برام  تعليمية وبحثية تقوم  لال التداخال والترامال  بر تخصصات معرفية مختلفة  رما تبرز  يمية التربية البينية فر 
الاامعات فر توفير المعلومات لصانعر القرار التين يحتااون بصورو متزايدو زلال المعلومات والبيانات حوال الاوانأ االاتما ية 

تا لم تقدم الدرانة العلمية يت  المعلومات  فنوف يلاأ صانعو القرار زلال زتباع  نلوأ  واالقتصادية والنيانية والبي ة الثقافية  وا 
التخمين  وصياغة نيانات قد تبتعد  ن الواقع  ومن ثم يمرن القوال زن و ع النيانات وصياغتها يحتاج زلال ترامال المعلومات 

 (22) (2016 بد  ) و(21) (Lyall.et.al.,2011يرلة البحثية مو وع الدرانة )العلمية حوال الاوانأ المختلفة للم

لفلنفة وبنية الاامعة  وينبغر  ن تنرع لموااهة توفير من نتورال زليهم مهمة تحقي   حقيقيا   ورال يت  التحوالت  زنما تمثال تحديا   
يتا اال تماد  لال التات والتنمية الترنولواية المنانبة والمياررة فر توفير الخدمات االاتما ية األنانية للامايير وتهي ة الفرا 

  وخاصة  ن البناا األوال والر ينر فر ماتمع سننان والماتمع معا  للمياررة الفعالة فر اتخات القرارات المتصلة بتطوير حياو ا
المعلومات  و ما ينمال ما بعد الصنا ة نيرون للاامعات  و نها نوف تحتال يت  المرانة با تبار  ن الماتمع رلم نيدور حوال 

تا ااز األفرارو وير   ي الاامعات  المنتودع الطبيعر لهت  األفرار   ن يناا ميريت تتصال بالزيادو الها لة ن نواز فنؤرد   وا 
فر المعرفة المتاحة بحيث بات من المنتحيال  لال  ي يخا بمفرد    ن يعرف رال يرا  ي  ن اليخا التي يرر  نفنم 

  وبديهر  ن يتا االختيار محفوف بالخطر فر مع م مؤردا    لميا   ليحق  يدفا   ليدر  ويبحث  ليم  ن يختار ما يبدو  روريا  
ت رتلا ناد  ن الحدود بين التخصصات والعلوم  صبحت مبهمة وال ننتطيع  ن نعرف بدقة  ين تبد  ومتال تنتهر بالننبة الحاال

لال  ي مدي ننتطيع  ن ننقال معرفتنا المتاحة  لتخصا  لمر واحد  رما  ن  لينا موااهة تحد خطير يتصال بالنؤاال متال وريف وا 
ية زلال مرحلة التعليم الاامعر والعالر  رما  ن العلم صار يؤثر فر حياتنا وبي تنا بما ال يترا من المرحلة االبتدا  لرافة األ مار بداا  

ريف نبنر اامعة معاصرو تنتطيع  ن تواام  لنا فرصة لتأايال موااهة يت  اآلثار رمدخال واحد  و من ور  لمر متخصا  و خيرا  
  (23)(2002تيااات الملحة لعصرنا )زاير بفا لية ورفاية االح
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 صبحت التربية البينية تمثال المنتقبال الحقيقر للدرانات األراديمية فر الاامعات ومؤننات البحث العلمر  وصار من وقد   
مرارز بحثية تات طبيعة بينية تامع بين الحقوال المعرفية الن رية المختلفة  بال زن المنتير حاليا   ن تقوم الاامعات بإنياا 

زنياا رليات خاصة بالدرانات العليا تامع بين العلوم اسننانية والتطبيقية رغم ما بينهما من تباين وا ح  الاامعات قد  قدمت  لال 
المااال الواحد  رورو األخت بمفهوم العلوم البينية لتمرينم من فهم الصيت  روينتلزم تروين المتخصا فر  ي  لم من العلوم غي
ألخري  ويعد  رورو فر موااهة رثير من ميريت الحياو المعاصرو بين تخصصم والتخصصات والمااالت المعرفية ا

   (9)(2016)زبراييم ومتطلباتها 

زن المتأمال فر التعليم الاامعر يدرا  ن العلوم فر المااال الواحد تقدم للطيأ بصورو منفصلة  دونما منط  يامعها  و وحدو فرر  
لطيأ  فر الوقت التي يتنامال فيم اتاا   المر يد و ل رورو الترامال والترابط بين وفلنفة تربط بينها وتصلها بالواقع الفعلر لحياو ا

و (24)(2007ة ووحدو المعرفة ) حمد ا من المعلومات زلال العلوم البينير حتنارع اسنتاج المعرفر وبأننا نتالعلوم المختلفة انتنادا  زلال 
المناي  البينية فر العلوم االاتما ية والتر تقوم  لال تقديم المعلومات  فررو بناا (25)(2016د طرحت درانة )نورو الصوبان لتا فق

 بصورو متراملة فر  وا وحدو المعرفة  مما يتيح للطيأ القدرو  لال التفرير اليامال واسبدا ر  

من ن ام وتعمال  لال وقد  صبحت التربية البينية فر الاامعات من التواهات البارزو فر التربية الحديثة  حيث تامع بين  رثر  
تروين فر  من    اا يي ة التدري  والطيأ بما يثري التاربة التعليمية الياملة  وتعد التربية البينية لاميع المنتويات يو األرثر 

لتر بأيمية اساابة  ن األن لة المعقدو  وحال الميريت  وارتناأ فهم متمانا للق ايا ا ا  متزايد ا  ييو ا   حيث زن يناا ا تراف
ن الميريت ز (26)(,Palmer,2001تتااوز قدرو  ي تخصا  و ن ام واحد للمعالاة الياملة  و الحال المي م  ولقد  و ح )

 البحثية فر العالم ترمن فر  ن العلماا نادرا  ما يعالاوا ميريتهم البحثية من من ور التربية البينية 

 فر الاامعات فر النقاط التالية  ة نباأ  هور التربية البيني (27) (2007وقد لخصت ميا ال الهااري)     

  انحنار بعض الحقوال المعرفية وتقلا  دواريا 
  األثر اسياابر ليتصاال بين الحقوال المعرفية 
  انتيار التربية البينية خاصة مع ثورو االتصاالت الحديثة 

 نتة  نباأ للنعر للتربية البينية فر الاامعات  وير  (28)(2016تلخا نايا النيد ونها زوين)رما 

  والتر ال يمرن حلها من خيال من ور تخصصر واحد  -مثال الفقر والاريمة–التغلأ  لال الميريت االاتما ية 
  الطيأ والرليات تنيد تعليم  رثر ترابطا  واتناقا  فر البرام  المقررات التعليمية 
  خرياين منتعدين لتلبية المتطلبات متعددو التخصصات لنو  العمال  ن طري   صحاأ العمال يرغبون فر تعيين

الدم  بين ما تعلمو  فر المااالت المختلفة  وتلا فهر تعد الطيأ لحياو المنتقبال بحيث ينتفيد من نياطات 
 وخبرات تلا البرام  والمقررات فر الو ا ف واأل ماال التر نتوااهم فر المنتقبال 

  فر تحقي  انتخدام  رثر فعالية للموارد والمعدات  ن طري  مياررتها  بر التخصصات المختلفة المدراا يرغبون 
   التغيرات الديناميرية فر بنية المعرفة والتر تنبأ  بابية الحدود بين المااالت المختلفة مثال الدرانات الثقافية

بالتخصصات المتحولة مثال  لم األ صاأ االرتيافات العلمية الخارقة  و نماط البحث وتمويال األبحاث الخاصة 
 والهندنة الحيوية 

  الترنولوايا اسلرترونية واسنترنت التر تنايم فر تحويال طريقة تن يم المعرفة والحصوال  ليها  ن طري  انتبداال
 تتاايال الحدود التخصصية  تيعبيم بارتباطاتالنماتج الخطية 
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 فر  ملية التعلم وينتطيع المعلومات  طيأ  رثر انخراطا  بالحصوال  لال التعليم متداخال التخصصات يصبح ال
   اا يي ة التدري  الق اا  لال الخطوط الفاصلة بين التخصصات المختلفة  مما يتيح الفرصة للطيأ ليصبحوا 

  لال ارتناأ مهارات التعليم المنتمر وثقة يتعلمون "ريف يتعلمون" ويصبحون قادرين   رثر زنتقيأل ا   فراد

خيال ما نب  نخلا زلال  ن الحااة زلال تفعيال التربية البينية فر الاامعات العربية  لال وام العموم والاامعات النعودية  ومن  
 لال وام الخصوا   حال اآلن تواها   الميا  ومطلبا   قوي من  ي وقت م ال حتال ينتطيع الماتمع مواربة التطور الااري فر 

 تلبية متطلبات الماتمع النعودي الحديث وتحقي  التنمية المنتدامة  الرثير من التخصصات  الميا   ومن ثم

 أهداف التربية البينية في الجامعات:

 المااالتالتربية البينية فر الاامعات  لقدرو يت   مااالتويبدو من خيال التحليال النها ر  ن يناا حااة ملحة النتخدام رال      
فر نلنلة المااالت المنعزلة وال يقة التر تنتقال ويتحرم فيها يدو ي ايا التعليم  لال تقديم من ور ربا ر األيداف يقاوم ب

 (23) (2002زاير )و(9) (2016 )زبراييم تخصصات و لوم  يقة  ويت  األيداف األربعة ير

  مبنية دم  المعرفة  وتعنر ربط وترامال المدار  الفررية والمهنية والتقنية للوصوال زلال مخراات تات اودو  الية
  لال العلوم األنانية والطبيعية 

 وتعنر تطوير القدرو  لال  رض الق ايا ومزج المعلومات من واهات ن ر متعددو لتحدي اسبداع فر طر  التفرير  
 االفترا ات التر بنيت  ليها وتعمي  فهمها 

   تحقي  الترامال  ويعنر زدراا وموااهة االختيفات بين التخصصات المختلفة للوصوال زلال وحدو المعرفة المتراملة
 واألرثر يموال  و دم االقتصار  لال رؤية تخصا واحد  

  زنتاج المعرفة  فالهدف الر ي  من ترامال التخصصات ز داد باحثين قادرين  لال زنتاج معارف اديدو تنهم فر
لعلم و يج الرثير من الميريت  فالتربية البينية تنا د الاامعات  لال مواربة التطور الااري فر الرثير من تطوير ا

بما يلبر المتطلبات الديناميرية المنتمرو للماتمعات الحديثة التر تتطلأ دراات   لال من  التخصصات  الميا  
 التخصا 

 التربية البينية في الجامعاتفي مجال والعربية والمحلية عالمية التجارب ال

لقد  صبحت اتاايات التربية البينية تمثال المنتقبال الحقيقر للبرام  األراديمية والبحثية فر الاامعات  وصار من اليا ع حاليا   ن  
 ن بعض الاامعات تقوم الاامعات بإنياا مرارز بحثية تات طبيعة بينية  تامع بين الحقوال المعرفية الن رية والعلمية المختلفة  بال 

مع ما يرتبط بالماالين من تباين قد  قدمت  لال زنياا رليات خاصة بالدرانات العليا تامع بين العلوم اسننانية والعلوم التطبيقية  
 وا ح  

  فر  لمانيا فر العيرينيات من القرن العيرين The Institute of the Social Research نيئ مررز البحث االاتما ر" فقد  
 و  Critical Theory(  وران يعد البداية الفعلية لما يعرف فيما بعد بانم "الن رية الو يفية" 1924وافتتح رنميا  فر يونيو )

داخال –  ويمرن القوال بأن نبأ تلا التنمية يراع زلال  ن البحث االاتما ر لم يقتصرFrankfurt School"مدرنة فرانروفورت" 
نما ران يقوم بدرانة  -المررز  لال درانة ميريت محددو  ن طري  فرع واحد من فروع العلم ) لم االاتماع األمبيريقر(  وا 

  والتاريخ  و لم االاتماع  و لم االقتصاد النيانرالماتمع فر يموليتم  ومن ثم االنتعانة بالفروع المختلفة مثال  لم النف   
  (22)(2016والفلنفة ) بد  
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 هرت خيال العقود األخيرو من القرن العيرين العديد من المبادرات التر تهدف لتعزيز ود م التعليم والبحث البينر رما     
Interdiscpliny Education & Research ليرون" "وادي الن  ومنها  لال نبيال المثاالSilicon Valley  فر اامعة راليفورنيا

رثيرا  من التخصصات البحثية والمعارف العلمية   نبالواليات المتحدو األمريرية  وفر اامعة رامبريدج بالمملرة المتحدو  حيث 
التحديات التر تفر ها العولمة ومنها  لال نبيال المثاال اليمناوو والميريت  البحوث البينية فر درانة وتحليال  صبحت تعتمد  لال

األخيرو "الترنولوايا الحيوية"  اآلونةالبي ية  والتنمية المنتدامة  وانتيار األمراض  ومن  مثلة التخصصات البحثية التر  هرت فر 
Biotechnology  لال ترامال  دد من العلوم الطبيعية  ويناا  ي ا  تخصا حيث ييرال يتا التخصا مااال  بحثيا  اديدا  يعتمد 

   (22)(2016الاتما ية واسننانية ) بد  "ترنولوايا المعلومات" ويعتمد  لال العلوم الترنولواية والطبيعية ورتلا العلوم ا

 ليا فر تخصصات  لمية مزدواة من األمثلة  لال التربية البينية فر الاامعات العالمية  تمنح اامعة منتك فر رندا يهادات و   
نانية  و وال ترتبط بتخصا  لمر تقليدي محدد من برام  المرحلة األولال فر التعليم الاامعر  مثال يهادو الدرتورا  فر العلوم اسن

بماليزيا دراة الماانتير فر برنام  الهندنة  Putraو  لوم اسحصاا االاتما ية  وتمنح اامعة باترا  لوم الحانوأ الحيوية   
نة البتروال دراة الماانتير فر يند Albertaالطبية الحيوية وبرنام  الفلنفة فر يندنة الطيران والف اا  وتمنح اامعة البرتا 

 (18)(2015والريمياا ) مين 

برام   KingAs College London Centre of Construction Law and Managementوفر بريطانيا  يقدم مررز  
درانية وبحثية  ليا فر مااال  قود اسنيااات والبناا  وي م طلبة وباحثين من خريار رال من رليات الهندنة والقانون  لال حد 

   لال نبيال المثاال  خططا  طموحة للامع بين ماهودات رال Stanfordنواا  وفر الواليات المتحدو األمريرية  فإن لدي اامعة 
(   لال الرغم من  نم لم يرن Bioengineeringيولوايين  األطباا  والمهندنين لتقديم رؤي را دو فر مااال الهندنة الحيوية )من الب

 (6)(2006يحر من المتصور فر الناب   ن يرون يناا ما يامع بين تلا العلوم )

ة تقدم التربية البينية والمتااورو فر تن يماتها ودرااتها ونتقدم بمثاال لاامعة  ختت بمنهاية التربية البينية وحققتم بالفعال  فالاامع 
والتر ن مت رال مناياها  1965رية التر  ننت  ام يدو األمر حالعلمية  ويت  الاامعة ير اامعة ويروننت  رين بالواليات المت

حوال فررو محورية وير )العيقة بين اسننان وبي تم( لتا  فهر تنتخدم األن مة البينية فر فحا الطبيعة وتقديم  يقات مع البي ات 
 الفيريقية واالاتما ية والثقافية والبيولواية والامالية  والترريز  لال اسننان فر الماتمع فر حا ر  ومنتقبلم  ومن ثم فإن رال برام 

فإن اسطار  عة ترترز  لال تطوير منتمر للمو و ات والميريت بانتخدام تخصصات بينية متداخلة ومخصبة  و موما  يت  الاام
الداخلر لرال براماها  لال مختلف المنتويات ينتهدف منا دو البيولوايين والفيزيا يين مع الريميا يين  ويتيح لعلماا النيانة تبادال 

أل ماال  و مع المعلمين التربويين ويتيح فر النهاية التعاون والتفايم مم المواطنين فر الخارج  ويتا اآلراا واألفرار مع  لماا زدارو ا
  (23)(2002هاية التربية البينية )زاير ما تنتهدفم من

وتمنح  رما تمنح اامعة الرويت رمثاال للاامعات العربية دراة الماانتير فر  لوم األرض التطبيقية ون م المعلومات الاغرافية  
   وتواد باامعة اسمارات العربية المتحدو(18)م(2015اامعة اسنرندرية دراة الماانتير فر اسدارو البي ية للموارد الما ية ) مين  

 دد من مرارز األبحاث العلمية البينية رالمررز الوطنر للميا  ومررز زايد بن نلطان آال نهيان للعلوم الصحية ومررز خليفة للتقانات 
حيوية والهندنة الوراثية  ومررز  بحاث الطر  والمواصيت والنيمة المرورية  ومررز اامعة اسمارات للنيانة العامة والقيادو  ال

 ز افة زلال المررز الوطنر لعلوم وترنولوايا الف اا  ومررز اسمارات لبحوث الطاقة والبي ة  ومررز اسمارات ألبحاث النعادو 
 (29)(2018العربية المتحدو  ة اسماراتاامعموقع )
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رثر من قنم نحو  ف ال تخصصات بينية تمتد فر   رما قامت العديد من الاامعات النعودية بانتحداث برام  را دو تنتو أ  لال  
م   لمر  و نم  حيانا  فر  رثر من رلية   لال نبيال المثاال  انتحدثت اامعة الملا نعود بعض البرام  للتربية البينية  منها برنا

المعلومات الصحية والتي تتداخال فيم  لوم الحانأ اآللر وصحة الماتمع  وبرنام  الميرانيرا الحيوية والتي ييترا فر ز داد  
نتيعار  ن بعد التي ييترا  قنام التربية الريا ية والهندنة الميرانيرية والعيج الطبيعر  وبرنام  ن م المعلومات الاغرافية واال

  رما انتحدثت (30)(2018عود الهندنة  والعلوم  والعلوم اسدارية  والعلوم االاتما ية )موقع اامعة الملا نفر ز داد   قنام 
اامعة األميرو نورو برنام  التغتية اسرلينيرية والتي يامع العلوم الصحية وتقنية المعلومات والطر  الرمية  وبرنام   لم النف  

   (31)(2018ة )موقع اامعة األميرو نورو لن ريات والمعرفة اسرلينيرياسرلينيرر التي يامع بين العلوم وا

التربية البينية فر اانأ وال اامعة فر التاريخ تعتمد  لال  وتعتبر اامعة الملا  بداهلل للعلوم والتقنية )راونت( نموتج للعالم و   
التخصصات وال تررز  لال المنا ال العلمية البينية التر البحوث  يت  الفلنفة الاديدو فر العالم  و غلأ اامعات العالم تبحث فر 

يتا الترريز  لال  التر بين التخصصات  -البينية–  وترريزيا  لال األبحاث بنية اامعة الملا  بداهلل  ليها  فررو الاامعة وفلنفتها
الهندنة الريميا ية وال الفيزيا ية وال حال منألة  لمية معينة  ولي  التخصا فمثي  فر الماا الترريز  لال تحلية الميا  ولي   لال 

غيرياو ألنها مرارز  بحاث يرون فيها فيزيا ر وميرانيرر وريميا ر  يتا الترريز  لال المنا ال العلمية يو التي ياتأ العلماا )مررز 
 (17)م(2017األبحاث الوا د فر البحوث االاتما ية ودرانات المر و 

 :2030تحقيق متطلبات رؤية المملكة  دور التربية البينية في الجامعات في

  ومع يتا ااا الترريز  ليها من حيث دوريا من خيال و ا ف الاامعات 2030لم ترد مفردو "التربية البينية" فر رؤية المملرة  
 التعليم والبحث فر خطط التنمية واقتصاد الدولة فر  رثر من مرو  

و ألنم يمثال محور التقدم والتطور فر فرر وقدرات ومبادرات اليباأ النعودي 2030يح ال التعليم بأيمية ربري فر رؤية المملرة و  
فر زدارو االقتصاد منتقبي   يتا االقتصاد التي نتعمال الرؤية  لال تحويلم من اقتصاد معتمد  لال المورد الطبيعر زلال اقتصاد 

 معتمد  لال الرفااو واالبترار 

بالتنمية البيرية من خيال االيتمام ااات ياملة لرافة المنارات التنموية  و ولت  ناية خاصة  2030ومع  ن رؤية المملرة   
بالتعليم برافة مراحلم  زال  ن من الميح   نها و عت  لال  ات  الاامعات منؤولية  خمة فر تأييال الروادر البيرية القادرو  لال 

رة فر اميع المااالت خيال الننوات القادمة  من خيال االرتقاا باودو التعليم ومخرااتم  وتبنيها تطبي  مواربة التر نتيهديا الممل
 رقال معايير الاودو فر العملية التعليمية  مع  رورو التحنين المنتمر للخدمات والبرام  األراديمية المقدمة  وتعزيز اليرارة 

براز دور الاامعة فر و ا فها الثيث الر ينة والخدمة الماتمعية  وتفعيال اليرارة مع القط اع الخاا  وتحنين آليات التعاون وا 
 وفنيا   رما  ن الرؤية  يارت زلال  رورو االيتمام برفع مخراات التعليم  وتأييال الطيأ  لميا   وير التعليم والبحث وخدمة الماتمع 

بية متطلبات قطا ات العمال الحرومية والقطاع الخاا نعيا  زلال   وتعزيز مبادئ العمال اسياابية ليتمرن الطيأ من تلوثقافيا  
تقليا الفاوو بين مخراات التعليم العالر ومتطلبات نو  العمال  وبناا يرارات زنتراتياية مع الاامعات العالمية فر البحوث 

ت النعودية وغير النعودية الرا دو فر العلمية والزيارات المتبادلة لتحقي   يداف التواصال العلمر والتبادال المعرفر بين الاامعا
  رما  ن 2030-2025اامعة دولية خيال  200التخصصات العلمية والعلوم اسننانية  و ن خم  اامعات نعودية  من  ف ال 

رصة الف حةوالمهنية المنانبة  مع زتا الرؤية  ردت  لال مو وع مهم يتعل  بإ ادو تأييال الطيأ وتوايههم نحو الخيارات الو يفية
  ليحتيااات الفعلية لنو  العمال  لهم للتنقال بين المنارات التعليمية طبقا  
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 لال  رورو نعر الاامعات ليتمرن الطيأ من زحراز نتا   متقدمة بمتونط النتا   الدولية والحصوال  و ردت الرؤية  ي ا       
 لال تصنيف متقدم فر المؤيرات العالمية للتحصيال العلمر  من خيال ز داد مناي  متطورو تررز  لال المهارات األنانية باس افة 

ولتحقي  يتا الهدف لم تغفال رؤية المملرة التأريد  لال تعزيز دور األنتات زلال تطوير الموايأ وبناا المهارات اليخصية للطالأ  
ونيتبع تلا نير نتا   المؤيرات التر تقي  منتوي   والرفع من تأييلم بتطبي  منتويات متقدمة فر اانبر التأييال والتدريأ

 (14)(2018 2030ؤية المملرة من منتوي الاودو التعليمية المقدم للطيأ ) ر مخراات التعليم بيرال ننوي للتأرد 

 ةتلح  الباحثة  نها ررزت  لال ثيث بالاامعاتوال الاوانأ التعليمية المتعلقة ح 2030وبتحليال  ولر لما ورد فر رؤية المملرة      
 مااالت ر ينة تتمثال فيما يلر 

   نو  العمال  زما  ن طري  ليتواف  مع احتيااات  ز ادو الن ر فر التخصصات الاامعية الحالية وتطويعها منتقبي
 التونع فر تخصصات معينة   و زغي  منارات تعليمية قد ال تخدم الرؤية المنتقبلية للمملرة 

  نتراتياية مع الاامعات العالمية  ومراقبة اودو االترريز  لال اودو التعليم الاامعر المقدم من خيال بناا يرارات
 اامعة  المية  200عات النعودية  من المخراات التعليمية  و ن ترون خم  من الاام

  التأييال والتدريأ المتقدم لع و يي ة التدري  ليتمرن من التفا ال مع المتغيرات المنتقبلية التر تتطلع زليها رؤية
 المملرة فيما يتعل  بالتعليم الاامعر 

فر الاامعات تيح  الباحثة  ن مصطلح "البحث  الاوانأ البحثيةحوال  2030وبانتقراا وتحليال لما ورد فر رؤية المملرة       
العلمر" لم يرد فر الرؤية  لرنم ورد  منا  من خيال مصطلح "البحث والتطوير"  وقد وردت مفردو "البحث والتطوير" مرتان فر رؤية 

2030  

 ة خطوات البحث "رما ننتهدف توطين ننبة ربيرو من نلنلة قيمة الطاقة المتاددو فر اقتصادنا  وتيمال تلا النلنل
  (14)(2030والتطوير والتصنيع وغير " )رؤية المملرة 

  مع اليررات الرا دو فر  نتراتيايةامن خيال انتثمارات مبايرو ويرارات -توطين الصنا ة–"ننعمال  لال تحقي  تلا
طوير" )رؤية يتا القطاع بهدف نقال المعرفة والتقنية وتوطين الخبرات فر مااالت التصنيع والصيانة والبحث والت

 (14)(2018  2030المملرة 

  فقد الح ت الباحثة مبادرتين األولال )تطوير زحصااات 2030وفيما يتعل  بالمبادرات التر  هرت فر برنام  التحوال الوطنر   
مليون  50المبادرو بمبلغ لا التعليم وبناا قوا د بيانات الخرياين وبيانات البحث العلمر( والتر تمتلرها وزارو التعليم حيث بلغ د م ت

نعودي   ما المبادرو الثانية تملرها مدينة الملا  بدالعزيز للعلوم والتقنية )برنام  د م البحث والتطوير للاامعات والمؤننات  ك
وفر   (32)(2018  2030نعودي )برنام  التحوال الوطنر  مليون ك 500البحثية لتطوير المحتوي المحلر( والتر د مها بمبلغ 

( مبادرو "برنام  ود م البحث العلمر والتطوير فر الاامعات" بمبلغ 2017 طلقت وزارو التعليم العالر)زطار تفعيال تلا المبادرتين  
مليار ك نعودي  حيث  يار وزير التعليم الدرتور  حمد العينال زلال  نها "مبادرو  نانية ود م نخر فر يت  المرحلة  متمنيا   ن  6

تحالفات  لمية وبحثية مع مؤننات واامعات ويررات دولية اليرال المنانأ التي يخدم الاامعات  وتنتطيع  ن تواد تنتثمر ب
تمتلا الخبرو واألدوات اليزمة لنااح تطبي  منتااتها  ونتطلع زلال  ن تنهم يت  المبادرو فر دفع  الة البحث والتطوير باامعاتنا  

وث ومنتااتم  التر نتطلع  ن تنهم فر النات  المحلر واالقتصاد الوطنر  ونري مخرااتها  حد وخل  ديناميرية اديدو فر د م البح
صادية" )موقع وزارو الد ا م الر ينة فر التطور العلمر واالقتصاد حيث تررز المبادرو  لال تحويال البحث العلمر زلال منتاات اقت

األدوات العلمية لعملية البحث والتطوير التر تنيديا رؤية المملرة    وتري الباحثة  ن البحث العلمر يو  حد(15)(2018التعليم 



16 

  عجمان للدراسات والبحوث اجمللد التاسع عشر ،العدد الثاينجملة 

من خيال اسنتاج العلمر والبحثر وا  داد الرفااات المؤيلة من فر وحدو وترامال   والتي بدور  ينايم فر بناا المعرفة 2030
 خرياين والباحثين رر نماال بيري ينايم فر التحوال نحو ماتمع واقتصاد المعرفة   

ومن خيال ما نب  نخلا زلال  ن الحااة زلال تفعيال التربية البينية فر الاامعات النعودية   حال اآلن تواها   الميا  ومطلبا       
 قوي من  ي وقت م ال حتال ينتطيع الماتمع مواربة التطور الااري فر الرثير من التخصصات  الميا   ومن ثم تلبية متطلبات 

 وتحقي  التنمية المنتدامة  2030تطلبات رؤية المملرة الماتمع النعودي الحديث وم

 الدراسات السابقة 

  فيما يلر  رض لبعض الدرانات المتعلقة بمو وع الدرانة 

فر مااالت يتا النمط من  لتريف  يمية زيااد زطارات متخصصة  من باحثيين (33)(Bullough,2006ااات درانة بلودج ) 
الدرانات  تم ا تماد المنه  الوصفر فر تحليال  ولويات البحث العلمر التر اقترحتها الحرومة الفيدرالية األمريرية  وقامت بمناقيتها 

زت زن البحوث مع المال  القومر للبحث العلمر  و  هرت نتا   يت  الدرانة  يمية توايم البرام  التربوية نحو المو و ات البينية  
قيمة النتا   التر نت يفها يت  البحوث التر نتنهم  فر الحقال التربوي بحااة زلال  ن تبتعد  ن الن رو ال يقة للق ايا  مو حا  

 فر تطوير البحوث التربوية واسننانية  لال حد نواا 

 برزيا  العيقة بين الحقوال المعرفية  مو وع الدرانات البينية من  دو محاور   (27)(2007ميا ال الهااري وتعال  درانة )  
ن الحااة زلال االتصاال بين الحقوال المعرفية  منه  الدرانات البينية  الن رو األراديمية للدرانات البينية  الميريت المنهاية  والقانو 

قوال المعرفية فر صوريا التر فر مااال الدرانات البينية  وانتخدم الباحث المنه  الوصفر التحليلر  و و حت نتا   الدرانة  ن الح
تدر  بها حاليا  فر الاامعات العربية   يبم بقيع منيعة  معزولة  ما نوايا  رما  و حت الدرانة  ن من العوا   المرتبطة 

نات بالدرانات البينيةو البنية التقليدية للمؤننات األراديمية  ويعور الحقوال المعرفية الرانخ بالتهديد  و دم ادية بعض الدرا
 البينية  واسيراالت اللغوية 

بدرانة حوال التواهات اسنتراتياية نحو الدرانات البينية فر البحوث الممولة من الحرومة  (19)(Holly,2009رما قام يولر )   
الوصفر الوثا قر من   وا تمد الباحث المنه  اريبر  فر  وا مدخال التغيير التالفيدرالية األمريرية فر الواليات المتحدو األمريرية

( باامعة حرومية خاصة  تلا التر 21ا الاامعات  تم تحليال البيانات لو)هخيال امع البيانات الريفية للبرام  األراديمية التر تطرح
  فهر تات نمعة  الية ما بين الاامعات األمريرية 2004( مليون دوالر فر  ام 300ن )حصلت  لال تمويال حرومر ال يقال  

لبحث العلمر  و  هرت نتا   الدرانة  ن يناا اهودا  وا حة تبتلها يت  الاامعات فر تواهاتها نحو البحوث البينية  فر مااال ا
رما  ن يناا مبادرات  ديدو تقوم بها يت  الاامعات من  اال نير ثقافة البحوث البينية  خاصة فر قدراتها  لال التعامال مع الق ايا 

 والميريت الماتمعية  

مية تونيع مياررات    اا يي ة التدري  فر مااال البحوث البينية من  اال زيااد مناخ بحثر متميز فر مؤننات التعليم وألي   
لتريف  ن منؤولية الاامعات فر تحقي   (20)(Wilson & Zambertan,2012المختلفة  فقد ااات درانة ويلنن وزميرين )

خيال ز داد خرياين يمتلرون القدرات والرفايات اليزمة لنو  العمال  التر  مواامة مخرااتها مع متطلبات نو  العمال  وتلا من
تمرن من فهم الق ايا  وحال الميريت المعقدو فر الماتمع ليرونوا قادرين  لال تحمال المنؤوليات التر نتقع  لال  اتقهم بعد 

ارة الماتمعية  و لال المنتويين المحلر والعالمر  زت التخرج  رما  يارت نتا   الدرانة زلال  يمية توايم المياريع البحثية نحو الير 
زن يتا النمط من البحوث نيعمال  لال حال الميريت المرربة تات التوام الثقافر االاتما ر التر تعاز التخصا المنفرد من 
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نتراليا التر تعمال التعامال معها  رما  ر ت الدرانة اسطار المفاييمر لمناي  البحوث البينية فر اامعة نيوناوث ويلز فر  
 مياريعها البحثية  لال تهي ة الطلبة لنو  العمال وتلبية احتيااات الماتمع من التخصصات المطلوبة 

بانتخدام المنه  الوصفر التحليلر لتريف  ن نيأو البينية ودالالتها  وتلا من خيال  رض  (1)(2013وااات درانة )حنن  
عرفية والعلمية  وتلا بالراوع زلال نيأتها التاريخية  مو حة االلتبا  فر فهم دالالتها  العديد من مفاييم البينية ومحدداتها الم

ومبينة مفهوم البينية  لال ا تباريا  ملية تقوم  لال الامع بين رفايات  و  فرار من ميادين  لمية  و فررية مختلفة  لتحقي  يدف 
ليال العمي   زت زن يتا المفهوم يقوم  لال الحوار وتبادال المعلومات ميترا  رما تناولت الدرانة مفهوم "البينية" بيرا من التح

والمعارف  واسارااات التحليلية  والتعاون بين متخصصين آتين من ميادين  ديدو  لمعالاة ميرلة معينة   و التعامال مع ق ية  و 
 مو وع واحد بأنلوأ يمولر مترامال 

الريف  ن حااة ابنتمولواية ملحة فر تحليال العيقة بين درانة يدفت زلال  (12)(2013النيا  تاتم   اري )الباز ر وفر   
  وقد  و حت درانات البينية وتحديات االبترار  با تماد المنه  الوصفر فر تحليال اآلداأ الن ري المرتبط بالدرانات العلميةال

ما حدث من تداخال بين العلوم  لرن  أ  انتوردت  ي ا  مع انتيراد المنطقة العربية للعلوم  لال اختيفها من الغر نتا   الدرانة  ن 
  - ي الدرانات البينية–واهان بارزان من واو  النقا   دم تحوال التداخال  -فحد من تأثير  و يميتم-ا ترو التداخال الميار زليم 

ن وادت فهر   يلة زلال مناحات تح ال بالتيايع والد م األراديمر والعلمر فلي  ثمة مختبرات  و ررانر تد م يت  التو  اهات  وا 
الحام متوا عة الح ور   عف الو ر  و االنتبصار باألن  الفلنفية اسينتمولواية )المعرفية( التر ترمن خلف حالة العلوم 

 وفر بنيتها نواا فر يتاتها  و فر تداخلها 

  الدرانات البينية  وتحديد  برز درانة ن رية يدفت زلال التعرف  لال المقصود ببرام (2)(2016رما  اري ) بدالعزيز     
اسيراليات المنهاية فر الدرانات البينية  وانتخدمت الدرانة المنه  الوصفر التحليلر  وتوصلت الدرانة زلال  ن زيراليات المنه  

خصصات فر الدرانات البينية ال تنفصال  ن ميريت يت  الدرانات ررال  فالن ام األراديمر مازاال يرترز زلال حد ربير  لال ت
محددو و ن مة محددو مما اعال زدماج الدرانات البينية غير مألوف بين الباحثين  بال يرونم يخل  الحوااز  مام نمو التخصصات 
وتعميقها من حيث المناي  والمو و ات  رما توصلت زلال  ن من ميريت المنه  فر الدرانات البينية غياأ  و ندرو البرام  

يو   و اللينان   ورتلا الدرانات العليا  األمر التي   ا  بلورو وتأني  وتطوير مداخال منهاية البرالور  الدرانية البينية فر مرحلة
 تنانأ تلا الدرانات 

بتيخيا معوقات تفعيال  (10)(2016وانطيقا  من  يمية نه  الدرانات البينية و ناليبها للعلوم االاتما ية ايتمت درانة )بيومر    
الدرانات البينية فر العلوم االاتما ية  حيث يدف البحث زلال محاولة وصف وتحديد معوقات تفعيال الدرانات البينية فر تلا 

 المعوقات المرتبطة بالبنية البحثية و   المرتبطة بخصا ا الباحثين والمعوقاتالعلوم  للوقوف  لال معوقات بنية النيا  األراديمر  
د ا تمدت الدرانة  لال المنه  الوصفر التحليلر ومنه  درانة الحالة  و نلوأ العينة غير العيوا ية بطريقة  ينة الحصة وق

لمامو ة من    اا يي ة التدري  برلية اآلداأ والعلوم االاتما ية باامعة النلطان قابو  ورلية اآلداأ باامعة  ين يم   
لة من رال رلية  وقد توصلت الدرانة زلال مامو ة من النتا   المهمة من  يمهاو زيادو حا 16حالة   32وبلغت حاالت الدرانة 

ال  ر  تلا انخفض الننبة % من المنتوي االفترا ر بآداأ  ين يم   و ل60حام المعوقات المرتبطة بالنيا  األراديمر  ن 
لت زلال  ن الدرانات البينية فر العلوم %  رما توص60آلداأ اامعة النلطان قابو   ن المنتوي االفترا ر أفر رلية ا

االاتما ية بماتمع الدرانة مازالت فر مرحلة التعريف والتأصيال الن ري للمفهوم  زيادو  لال حرا    اا يي ة التدري   لال 
 تخصصاتهم و دم الرغبة فر االبتعاد  نها 
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لال  ي حد يمرن االنتفادو منها فر  درانة ن رية يدفت زلال زلقاا ال وا  لال ميمح (22)(2016وتناوال ) بد      البحوث البينية  وا 
درانة الماتمعات اسننانية مع انتعراض تاارأ  ملية فر مااال البحوث البينية  وانتخدمت الدرانة المنه  الوصفر التحليلر  

ال تبنر مفهوم "البرنام  البحثر" وتوصلت الدرانة زلال  ن ميمح المنهاية للبحوث البينية تمثلت فر العيقات الهرمية التر تعتمد  ل
بدال  من اليرال المؤننر للتخصصات  والامع بين التأميت الفلنفية واألنيطة العملية والعمال  لال تحديد المفاييم والمصطلحات 

 من خيال و ع زطار ميترا ينا د  لال تحقي  نوع من الفهم التعاونر  ورتلا رفض االختزالية المنهاية  

بدرانة انتهدفت الريف  ن اتاايات    اا يي ة التدري  فر رلية التربية نحو الدرانات  (11)(2016العانر  وقامت )وايهة   
البينية  والريف  ن الفرو  تات الداللة اسحصا ية بين اتاايات    اا يي ة التدري  فر رلية التربية نحو الدرانات البينية تعزي 

التخصصات التربوية التر يرغأ    اا يي ة التدري  برلية التربية فر زلال متغيرات النوع  و دد ننوات الخبرو  ز افة زلال تحديد 
( فقرو  48زاراا بحوث بينية فيها  وا تمدت الدرانة  لال انتعماال المنه  الوصفر المنحر  من خيال ز داد انتبانم مرونة من )

ية نحو البحوث البينية نالت لصالح محور ولقد   هرت نتا   الدرانة  ن   لال دراة التاايات    اا يي ة التدري  برلية الترب
اليرارة فر البحوث البينية  يليم محور انتعماالت البحوث البينية  ثم محور  يمية البحوث البينية  و خيرا  محور زاراا البحوث 

متغير النوع  و دد ل البينية  رما   هرت نتا   الدرانة  دم واود فرو  تات داللة زحصا ية بين انتاابات  ينة الدرانة  وفقا  
 ننوات الخبرو  

لدي    اا يي ة  البينيةبدرانة انتهدفت التعرف  لال منتوي ثقافة الدرانات  (9)(2016 افة زلال تلا قام )زبراييم باس     
التر تقف  التدري  فر العلوم االاتما ية باامعة ناران  ودرويا فر تحقي  التنمية المنتدامة بالماتمع  والريف  ن  يم المعوقات

حا ي   مام تفعيال تلا الدرانات  ويال يختلف منتوي ثقافة الدرانات البينية ومعوقاتها لدي    اا يي ة التدري  وفقا  لمتغيرات 
يي ة التدري  )النوع  والتخصا  والدراة الو يفية(  وقد  نفرت نتا   الدرانة  ن  عف ثقافة الدرانات البينية لدي    اا 

 -وارتفاع منتوي معوقات تفعليها  ولم ت هر الدرانة فرو  تات داللة زحصا ية بين  فراد العينة وف  متغيرات )النوعباامعة ناران  
  الدراة الو يفية( -التخصا

 التعليق  لى الدراسات السابقة

 و حت نتا اها  ن الدرانات   و ن الدرانات التر  اريت البينيةقلة الدرانات التر  اريت فر مااال يت ح من الدرانات النابقة   
البينية فر الاامعات فر مرحلة التعريف والتأصيال الن ري للمفهوم  زيادو  لال حرا    اا يي ة التدري   لال تخصصاتهم و دم 

و عف ثقافة الدرانات البينية لدي    اا يي ة التدري  بالاامعات  رما  و حت الدرانات  ن تلا  الرغبة فر االبتعاد  نها 
  زلال مناحات تح ال بالتيايع والد م األراديمر والعلمر فلي  ثمة مختبرات - ي الدرانات البينية–زلال  دم تحوال التداخال  يراع

ن وادت فهر   يلة الحام متوا عة الح ور  و عف الو ر  و االنتبصار   و ررانر تد م يت  التواهات فر الاامعات   وا 
وتختلف الدرانة  ة( التر ترمن خلف حالة العلوم وفر بنيتها نواا فر يتاتها  و فر تداخلها باألن  الفلنفية اسينتمولواية )المعرفي

الحالية  ن الدرانات النابقة فر  نها تتناوال البينية من من ور  ونع من الدرانات البينية فر برام  البحث ويو التربية البينية التر 
بحيث يمرن انتيعاأ  ايرو تداخال ر الثنين  و  رثر من التخصصات تهدف زلال تحقي  الترامال بين المعرفة وطر  التفري

التخصصات والفروع العلمية فر برام  التأييال والتعليم والبحث فر الاامعات بما ينا ديا  لال مواربة التطور فر التخصصات 
وبما يحق  متطلبات ال من التخصا  الميا وبما يلبر المتطلبات الديناميرية المنتمرو للماتمعات الحديثة التر تتطلأ دراة   ل

مة للق ايا التالية لتفعيال التربية البينية فر الاامعات النعودية فر  وا اوالتوصال زلال الخيارات األرثر مي  2030رؤية المملرة 
وقد انتفادت  من واهة ن ر    اا يي ة التدري   الفلنفة  األيداف  اآلليات  التيريعات  التمويال  2030متطلبات رؤية المملرة 
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يت  الدرانة من الدرانات النابقة فر تأريد  يمية الدرانة وفر تد يم اسطار الن ري  رما  مرن االنتفادو منها فر ز داد اسطار 
 تربية البينية واألداو البحثية  الفرري لل

 راسةإجراءات الد

 منهج الدراسة

 ووتلا لرون يتا-ةنتعينة بأحد  دواتم وير االنتبانم بأنلوبيم التحليلر والمنحر-فر الدرانة الحالية المنه  الوصفر  انتخدم 
لطبيعة الدرانة  وتحقي   يدافها  والوصوال زلال زاابات تنهم فر وصف وتحليال نتا    مة  االمنه  يو  رثر مناي  البحث مي
 مدت الباحثة يتا المنه  فر درانتها انتاابات  فراد العينة ولتلا فقد ا ت

 و ينتها الدراسة مجتمع

-1439فر الفصال األوال من العام الاامعر     اا يي ة التدري بناا   لال حدود الدرانة المترورو نابقا   يمال ماتمعها رافة  
 يو(1440وزارو التعليم  )التاليتيناامعتين فر يو 1440

  من الترور واسناث   و( 3925)والبالغ  دديم  رثر من اامعة اسمام محمد بن نعود اسنيمية  
  (   و من الترور واسناث5396والبالغ  دديم  رثر من )اامعة  م القري  

 (  و  وقد رو ر فر اختيار الماتمع تنوع التخصصات 9321ماتمع الدرانة )ل الماموع الرلر  صبحوبتلا       

معادلووة  تووم تحديود حاوم العينووة وفقوا  و البنويطة   عيووا يةالطريقووة التوم اختيوار  ينووة الدرانوة بون ورا  لربور حاووم ماتموع الدرانوة فقوود      
 (34)يو(1426روبرت مانون رما يلر )فهمر 

N =             M 

[S2   × (M-1) ÷ Pq] + 1 

 يبين توزيع  فراد  ينة الدرانة     1ادوال 

 النسبة المئوية أفراد العينة دد  الجامعة
 4 49 350 اامعة اسمام محمد بن نعود اسنيمية

 6 50 358  م القرياامعة 
 %100 708 المجموع

(  داو 15% من مامو ة العينة  وتم انتبعاد )53  ي بننبة انتبانم( 371  انتردت منها )انتبانم( 708وقد وز ت الباحثة )      
للاامعة  ( يبين توزيع  فراد  ينة الدرانة التين  اابوا  لال  داو الدرانة وفقا  2اسحصا ر  والادوال رقم )غير صالحة للتحليال 

 رما يلر  والتخصاان  والدراة العلمية الو 
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 التخصاالان  والدراة العلمية و الاامعة و يبين توزيع  فراد  ينة الدرانة التين  اابوا  لال  داو الدرانة وفقا  لمتغير    2ادوال      

 المعلومات األولية

 التخصص الدرجة العلمية الجنس الجامعة

النسبة  التكرار الجامعة
 المئوية

النسبة  التكرار الجنس
 المئوية 

الدرجة 
 العلمية

النسبة  التكرار
 المئوية

النسبة  التكرار التخصص
 المئوية

اامعة اسمام 
محمد بن 
نعود 
 اسنيمية

  نتات 2 65 232 ترر 1 48 171
 منا د

 5 63 226 ن ري 5 56 201

اامعة  م 
 القري

 نتات  8 34 124  نثال 9 51 185
 ميارا

 5 36 130  لمر 2 24 86

  3 19 69  نتات   

 

 %100 356 الماموع %100 356 الماموع %100 356 الماموع %100 356 الماموع

 يلر  الناب  ما( 2)يت ح من الادوال

  ن الننبة األربر من    اا يي ة التدري  التين  اابوا  لال  داو الدرانة وفقا  للاامعة من اامعة  م القري حيث بلغت 
%(  ويتا التفاوت يقارأ زلال حد 1 48%(  ما    اا يي ة التدري  من اامعة اسمام فقد بلغت ننبتهم )9 51ننبتهم )

%( من ماتمع 9 57ث يمثال    اا يي ة التدري  من اامعة  م القري )حيما التفاوت التي ي هر فر ماتمع الدرانة  
 الدرانة 

  بينما رانت ننبة (%2 65) داو الدرانة بلغت   لالالتين  اابوا     اا يي ة التدري  ن ننبة الترور من  
نة بالطالبات  ز افة   والنبأ فر تلا يعود بطبيعة الحاال زلال زيادو الرليات واألقنام لدي الطيأ مقار (%8 34)اسناث

تدري  الطيأ والطالبات  لال حد نواا  بينما يقتصر تدري     اا زلال  ن    اا يي ة التدري  من الترور يتاح لهم 
  يي ة التدري  من اسناث  لال اسناث

 تو المنا دين حيث  ن   لال ننبة من    اا يي ة التدري  التين  اابوا  لال  داو الدرانة وفقا  للرتبة العلمية  من األنات
%(  و خيرا  األ  اا من 2 24%(  يليهم األ  اا توو رتبة  نتات ميارا حيث بلغت ننبتهم )5 56بلغت ننبتهم )

%(  ويعد يتا التفاوت منطقيا  فعدد األ  اا من الرتبة األدنال يزيد فر العادو  ن 3 19األناتتو حيث بلغت ننبتهم )
   دديم فر الرتأ األ لال ويرتا 
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 لال ننبة من    اا يي ة التدري  التين  اابوا  لال  داو الدرانة وفقا  للتخصا  من  صحاأ التخصصات الن رية   ن  
%(  وتفنير 5 36%( فر حين بلغت ننبة    اا يي ة التدري  من التخصصات العلمية )5 63حيث بلغت ننبتهم )

ات العلمية  باس افة زلال  ن بعض األ  اا من تلا ربما يعود زلال  ن  دد التخصصات الن رية يفو   دد التخصص
التخصصات الن رية يمارنون التدري  لري التخصصين  وبالتالر فإن يتا يتطلأ زيادو األ  اا من  صحاأ 

 التخصصات الن رية  ن ن را هم من  صحاأ التخصصات العلمية 

 الدراسة أدوات

 ترونتلتحقي   يداف الدرانة  ةات المنتخدمة قامت بتطوير انتبانالنابقة واألدو بعد زطيع الباحثة  لال  دد من الدرانات       
معوقات تفعيال التربية البينية فر تناوال األوال منها خصا ا  فراد العينةو وتناوال الثانر    ازاا  ربعمن فر صورتها األولية 

الاامعات النعودية  وتناوال الازا الرابع الخيارات األرثر الاامعات النعودية  وتناوال الثالث متطلبات تفعيال التربية البينية فر 
 المحور األوال التعليم  2030متطلبات رؤية المملرة مة للق ايا التالية لتفعيال التربية البينية فر الاامعات النعودية فر  وا امي

 التالر ( 3رقم) الادوال ايو حه  المحور الثانر البحث

 محورازا و محاور االنتبانة و دد العبارات المواودو برال  ازاا و   3ادوال 

  دد العبارات موعو ه الجزء
 --- معلومات  ولية الازا األوال
معوقات تفعيال التربية البينية فر الاامعات   الازا الثانر

 النعودية
19 

 9 متطلبات تفعيال التربية البينية فر الاامعات النعودية الازا الثالث
الخيارات األرثر مي مة للق ايا التالية لتفعيال التربية البينية فر الاامعات  الرابعالازا 

  2030فر  وا متطلبات رؤية المملرة  النعودية
32 

 18 التعليم المحور األوال
 14 البحث المحور الثانر

 60 المجموع
 

 صدق األداةأواًل: 

 انتخدمت الدرانة  نلوبين للتحق  من صد  األداو يما      

و دديم  و لم االاتماع مامو ة من المتخصصين فر التربيةاالنتبانة  لال  قامت الباحثة بعرض :الصدق الظاهري  1
بآرا هم حوال التعليمات المواهة للخبراا  وبياناتها األولية  وانتماا  بارات االنتبانة زلال  لينترياد( محرمين 6)

 ازا ها ومحاوريا  واودو صياغة رال  بارو  ومنانبة التدري  لينتبانم  واقتراح ما يرونم منانبا  من  بارات   و  ية 
تها  و يارت اآلراا زلال زاراا بعض التعدييت  ليها توايهات  خري  وتم تحليال آراا المحرمين  لال االنتبانة و بارا

تف بعض العبارات  رتلا  يار البعض زلال ز افة بعض تمثلت فر اآلتر  تعديال صياغة بعض العبارات  ح
الرلمات  حتف رلمات  خري من العبارات بهدف تو يحها  حيث رانت االنتبانة فر صورتها المبد ية مرونة من 
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اراا التعدييت رانت االنتبانة فر صورتها   بارو  وبعد  ر ( 65)بإامالر   ازاا ة ربع ها  لال المحرمين وا 
 بارو  وانتهت آراا المحرمين زلال يبم اتفا   لال االنتبانة و باراتها ( 60)بإامالر   ربع  ازااالنها ية مرونة من 

 التعدييت المطلوبة  %(  لال  دوات الدرانة و بارتها بعد زاراا95-85ننبة االتفا  بين )وتراوحت 
بعد التأرد من الصد  ال ايري ألداو الدرانة تم تطبيقها ميدانيا   لال  ينة التقنين والبالغ صدق االتساق الداخلي:  2

  وحناأ معامال االرتباط بيرنون لمعرفة الصد  الداخلر لألداا حيث تم حناأ معامال ا  (   و 26 ددين )
االنتبانة بالدراة الرلية للازا  و المحور التي تنتمر زليم العبارو رما يو ح  االرتباط بين دراة رال  بارو من  بارات

 تلا الادوال التالر 
 محور التي تنتمر زليمازا واليبين معامال ارتباط بيرنون لرال  بارو من  بارات األازاا والمحور بالدراة الرلية لل   4ادوال 

 م

 معامال االرتباط

 الازا الثالث الازا الثانر
 الازا الرابع

 المحور الثانر المحور األوال

1 0 758** 0 719** 0 735** 0 754** 

2 0 833** 0 643** 0 580** 0 833** 

3 0 720** 0 729** 0 414* 0 822** 

4 0 583** 0 749** 0 559** 0 780** 

5 0 731** 0 811** 0 682** 0 796** 

6 0 656** 0 763** 0 676** 0 637** 

7 0 668** 0 772** 0 751** 0 673** 

8 0 582** 0 436* 0 699** 0 764** 

9 0 825** 0 673** 0 601** 0 588* 

10 0 783** 

 

0 396* 0 634** 

11 0 619** 0 775** 0 684** 

12 0 685** 0 685** 0 594** 
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 م

 معامال االرتباط

 الازا الثالث الازا الثانر
 الازا الرابع

 المحور الثانر المحور األوال

13 0 653** 0 647** 0 700** 

14 0 654** 0 624** 0 646** 

15 0 825** 0 725**  

16 0 606** 0 711** 

17 0 569** 0 864** 

18 0 597** 0 575** 

19 0 687** 
 

20 0 719** 

  05 0ومنتوي ثقة  26 ند حام  ينة  الادولية)قيمة معامال االرتباط 01 0  *دالة  ند منتوي 05 0**دالة  ند منتوي 
  لال الترتيأ( 479 0  374 0تناوي  01 0

محاور االنتبانة تات  يقة زياابية  وير اميعها دالة  ند  ازاا و ( الناب   ن اميع  بارات 4يت ح من الادوال رقم )      
  مما ييير زلال  ن اميع العبارات صادقة (01 0الثالث والرابع وير دالة  ند منتوي )  ينبالاز  دا ثيث  بارات   05 0منتوي 

 الازا التي تنتمر زليم  وتحق  خاصية الصد  الداخلر لينتبانة فيما تقينم وتمثال المحور  و 

 :ثبات األداةثانياً 

لقيا  مدي ثبات  داو الدرانة )االنتبانة( تم انتخدام  ا  (  و 26بعد تطبي   داو الدرانة ميدانيا   لال  ينة التقنين والبالغ  ددين )  
( يو ح معاميت ثبات  داو 5من ثبات  داو الدرانة  والادوال رقم ) للتأرد (Cronbach's Alpha (α))معادلة  لفا ررونباخ( )

 الدرانة   
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 ها الفر ية ازا لينتبانة و يبين معاميت الثبات   5ادوال 

 معامل الثبات المحور

 943 0 الازا الثانر

 931 0 الازا الثالث

 954 0 الازا الرابع

 963 0 رامال االنتبانم

لينتبانة الحالية و ازاايا الفر ية معاميت ثبات ايدو ومقبولة زحصا يا   ومما نب  يت ح ( الناب   ن 5يت ح من الادوال رقم )
 ن لينتبانة مؤيرات زحصا ية ايدو )صد   بارات  ثبات دراات( ويتأرد من تلا صيحية انتخدامها لتحقي   يداف الدرانة 

 الميدانية 

 المستخدمة اإلحصائية األساليب

 يداف الدرانة وتحليال البيانات التر تم تاميعها  فقود توم انوتخدام العديود مون األنواليأ اسحصوا ية المنانوبة بانوتخدام الحوزم لتحقي   
( ولتحديد طوال خييا المقيا  الخمانر )الحدود الدنيا والعليوا( المنوتخدم فور محواور الدرانوة  SPSSاسحصا ية للعلوم االاتما ية )

( بعود تلوا توم 8 0= 4/5ثم تقنيمم  لال  دد خييا المقيا  للحصوال  لال طوال الخليوة الصوحيح  ي ) ( 4=1-5تم حناأ المدي)
ز افة يت  القيمة زلال  قال قيمة فر المقيا  ) و بداية المقيا  ويور الواحود الصوحيح( وتلوا لتحديود الحود األ لوال لهوت  الخليوة  ويروتا 

  صبح طوال الخييا رما يأتر 

  ( نحو رال  بارو باختيف المحور المراد قيانم يفة ادا   عيمثال ) 8 1زلال  1من 
  ( نحو رال  بارو باختيف المحور المراد قيانم  عيفةيمثال ) 6 2زلال  8 1من 
  ( نحو رال  بارو باختيف المحور المراد قيانم متونطةيمثال ) 4 3زلال  6 2من 
  قيانم  يمثال )مرتفعة( نحو رال  بارو باختيف المحور المراد 2 4زلال  4 3من 
  يمثال )مرتفعة ادا ( نحو رال  بارو باختيف المحور المراد قيانم  5زلال  2 4من 

 وبعد تلا تم حناأ المعاميت اسحصا ية التالية      

  معامال ارتباط بيرنون  لحناأ صد  االنتبانة 
  معامال ثبات  لفا ررونباخ  لحناأ ثبات االنتبانة 
 و ازاا المتونطات الحنابية واالنحرافات المعيارية لتحديد األيمية الننبية النتاابات  فراد العينة تاا   بارات ومحاور 

 االنتبانة 
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 وتفسيرها ومناقشتها نتائج الدراسة

 لتدريس؟إجابة السؤال الثالث: ما  معوقات تفعيل التربية البينية في الجامعات السعودية من وجهة نظر أ عاء هيئة ا

قامووت الباحثووة بانووتخراج التروورارات والننووبة الم ويووة والمتونووطات الحنووابية واالنحرافووات المعياريووة ساابووات لإلاابووة  وون يووتا النووؤاال   
 ( التالر 6 فراد  ينة البحث  لال  بارات النؤاال الثالث  وااات النتا   رما يو حها الادوال رقم )

 يبين انتاابات  فراد  ينة الدرانة حوال معوقات تفعيال التربية البينية فر الاامعات النعودية   6ادوال 

 م
 

 العبارة

 درجة الموافقة

 المتوسط
 االنحراف
 المعياري

 مستوى
 الموافقة 

 مرتفعة الترتيب
 جداً 

 ععيفة متوسطة مرتفعة
ععيفة 
 جداً 

 البنية التقليدية لبعض الاامعات  1
 9 10 56 122 159 ا

 5 مرتفع 960 0 157 4
% 44 7 34 3 15 7 2 8 2 5 

2 
 دم قبوال فررو التغيير من اانأ 

 مننوبر الاامعات 

 6 8 47 119 176 ا
4 266 0 894 

مرتفع 
 ادا  

4 
% 49 4 33 4 13 2 2 2 1 7 

3 

المبالغة فر رنم الحدود بين 
التخصصات انعر  نلبا   لال 

وتوايم قدراتم  تفرير اسننان
العقلية والفررية فر تناوال الق ايا 
وحال الميريت بيرال يتصف 
باليمولية والترامال واالنفتاح  لال 

 مااالت المعرفة المتنو ة 

 7 8 47 107 187 ا

4 289 0 918 
مرتفع 
 ادا  

1 
% 52 5 30 1 13 2 2 2 2 0 

4 

 ن الن ام األراديمر ال يزاال يرترز 
تخصصات  زلال حد ربير  لال

محددو مما اعال زدماج التربية 
البينية غير  ادي فر ميادين 
الدرانة التقليدية وخل  حااز 

 للمزيد من الترامال 

 

 9 17 79 139 112 ا

 13 مرتفع 975 0 921 3
% 31 5 39 0 22 2 4 8 2 5 
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 م
 

 العبارة

 درجة الموافقة

 المتوسط
 االنحراف
 المعياري

 مستوى
 الموافقة 

 مرتفعة الترتيب
 جداً 

 ععيفة متوسطة مرتفعة
ععيفة 
 جداً 

5 
تهميش التربية البينية  با تبار 
 نها تقلا  يمية التخصا 

 ا محيلم وتؤدي زلال 

 12 17 68 146 113 ا
 11 مرتفع 000 1 929 3

% 31 7 41 0 19 1 4 8 3 4 

6 

افتقاد    اا يي ة التدري  زلال 
لال  منهاية التربية البينية  وا 
األناليأ المنانبة لتعليمها  و 

  دم اقتنا هم بها 

 12 16 80 135 113 ا

 14 مرتفع 009 1 901 3
% 31 7 37 9 22 5 4 5 3 4 

7 
 دم ادية بعض البرام  

 والدرانات البينية 

 12 15 77 131 121 ا
 10 مرتفع 013 1 938 3

% 34 0 36 8 21 6 4 2 3 4 

8 

ين ر بعض    اا يي ة التدري  
للتربية البينية بأنها تقلال من 
نمعتم األراديمية فر  يون 
 قرانم  ويقلال من فرا بقا م فر 

  ملم 

 8 23 73 135 117 ا

 12 مرتفع 996 0 927 2
% 32 9 37 9 20 5 6 5 2 2 

9 

افتقاد الرؤية الدقيقة والمنانبة 
لريفية بناا التربية البينية 
بالاامعات نتياة ل عف العيقة 

 بين الاامعات ونو  العمال 

 6 21 54 129 146 ا

 7 مرتفع  972 0 089 4
% 41 0 36 2 15 2 5 9 1 7 

10 
رفااو بي ة العمال اليزمة من   دم

خيال الدرانات البينية والدرانات 
 بصفة  امة 

 7 15 86 117 131 ا
 9 مرتفع 978 0 983 3

% 36 8 32 9 24 2 4 2 2 0 
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11 

قلة طرح برام  درانات  ليا بينية 
منفردو ستاحة المااال  مام 
الطيأ المتفوقين النترماال 

الدبلوم تعليمهم فر منتويات 
والماانتير والدرتورا  فر 
الاامعات بما يرنخ فررو التداخال 
بين مختلف المعارف والعلوم 

 والتنوع العلمر والثقافر 

 6 15 60 118 157 ا

 6 مرتفع 956 0 137 4
% 44 1 33 1 16 9 4 2 1 7 

12 
صعوبات فر ريفية تيريال وتروين 
فر  بحثية للعمال فر البحوث 

 البينية 

 6 24 66 133 127 ا
 8 مرتفع 983 0 986 3

% 35 7 37 4 18 5 6 7 1 7 

13 
 عف د م القطاع الخاا 
ومياررتم فر د م التربية البينية 

 والبحوث البينية 

 56 100 113 59 28 
 16 متونط 149 1 272 3

 15 7 28 1 31 7 16 6 7 9 

14 
قلة الخبرو فر مااال التربية 

 البينية 

 5 12 43 115 1181 ا
4 278 0 903 

مرتفع 
 ادا  

2 
% 50 8 32 3 12 1 3 4 1 4 

15 
قلة المرارز البحثية الاامعية 
المتخصصة فر زاراا الدرانات 

  البينية

 30 61 113 102 50 ا
 18 متونط 144 1 227 3

% 14 0 28 7 31 7 17 1 8 4 

16 

 دم زدراا  يمية المقررات البينية 
قبال مننوبر الاامعات من 

والطيأ وا تباريا م يعة 
 للوقت 

 36 54 101 105 60 ا

 15 متونط 205 1 278 3
% 16 9 29 5 28 4 15 2 10 1 

17 
اسيراالت اللغوية وصعوبة 
انتخدام األلفا  بين 

 التخصصات 

 3 9 56 107 181 ا
4 275 0 877 

مرتفع 
 ادا  

3 
% 50 8 30 1 15 7 2 5 0 8 

18 
ترريز التربية البينية متداخال 
التخصصات  لال يوامش 
المااال  األمر التي يؤدي زلال 

 38 57 99 107 55 ا
 17 متونط 206 1 236 3

% 15 4 30 1 27 8 16 0 10 7 
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ترااع الترريز  لال التعم  فر 
 المااال التخصصر 

19 

معوقات تمويلية وتلا ألن العمال 
د م مادي بالتربية البينية يتطلأ 

ربير لفتح برام  تعليمية بينية 
اراا درانات وبحوث بينية   وا 

 39 54 108 101 54 ا

 19 متونط 199 1 216 3
% 15 2 28 4 30 2 15 2 11 0 

 0.732، االنحراف المعياري العام =  3.721 المتوسط الحسابي العام =

الدرانة حوال دراة الموافقة  لال  بارات معوقوات تفعيوال التربيوة البينيوة فور  ينة ( واهات ن ر  فراد 6يت ح من الادوال رقم )      
ويووو متونووط يقووع فوور الف ووة الرابعووة موون ف ووات المقيووا  ( 3,721الاامعووات النووعودية  وقوود رووان المتونووط الحنووابر العووام لهووتا الاووزا )

معوقات تحد من تفعيال التربيوة البينيوة فور الاامعوات مما يعنر  ن  فراد الدرانة يوافقون  لال  ن يت  ال( 2 4زلال  4 3الخمانر )من 
 وتتف  يت  النتا   مع اسطار المفهومر للدرانة   النعودية بدراة مرتفعة 

معوقات تفعيال التربية البينية فر الاامعات النعودية حيث تتوراوح متونوطات  ن يناا تفاوتا  فر موافقة  فراد  ينة الدرانة  لال       
( ويوور متونووطات تتووراوح مووا بووين الف ووات الثالثووة والرابعووة والخامنووة موون ف ووات 216 3زلووال  289 4لمعوقووات مووا بووين ) موووافقتهم  لووال ا

 المقيا  الخمانر واليتر تيير زلال )مرتفعة ادا   مرتفعة  متونطة(  لال  داو الدرانة  

 بارو  ير بدراة موافقة )مرتفعة ادا ( لمتونط الحنابر والتر اااتقيمة امن حيث ناد  ن   لال  بارات محور المعوقات و  
)المبالغة فر رنم الحدود بين التخصصات انعر  نلبا   لال تفرير اسننان وتوايم قدراتم العقلية والفررية فر تناوال الق ايا وحال 

ط حنابر الميريت بيرال يتصف باليمولية والترامال واالنفتاح  لال مااالت المعرفة المتنو ة( فر المرتبة األولال بمتون
)اسيراالت يليها  بارو   (278 4)قلة الخبرو فر مااال التربية البينية( فر المرتبة الثانية بمتونط حنابر ) بارو    يليها(289 4)

) دم قبوال فررو   يليها  بارو (275 4اللغوية وصعوبة انتخدام األلفا  بين التخصصات( فر المرتبة الثالثة بمتونط حنابر )
  ويت  النتا   تتف  مع درانة (266 4نأ مننوبر الاامعات( فر المرتبة الرابعة بمتونط حنابر )التغيير من اا

والتر توصلت زلال  ن من زيرالية البحوث البينية  دم تحوال التداخال بين البحوث البينية زلال مناحات تح ال  (12)(2014الباز ر)
من النيولة التر تدم   بالتيايع والد م األراديمر والعلمر  لال النحو التي يرنر حدو العزلة التخصصية للعلوم  فيحدث نو ا  

ن وادت فهر   يلة الحام المعرفة ومناياها ومصطلحاتها  فلي  ثمم مختبر  ات  و وحدات  و ررانر تد م يت  التواهات  وا 
والتر توصلت زلال  ن من  يم العوا   والميريت  (27)(2007الهااري)  النتا   مع درانة متوا عة الح ور والتأثير  رما تتف  يت

مصطلحات الفنية للحقوال المعرفية األخري  وقلة خبرو و دم فهم المفاييم الن رية والالمرتبطة بالدرانات البينية اسيراالت اللغوية 
 األراديميين بالدرانات البينية 

رما  ن  فراد  ينة الدرانة موافقون بدراة مرتفعوة  لوال  يور مون معوقوات تفعيوال التربيوة البينيوة فور الاامعوات النوعودية ويور  لوال   
نات  ليا بينية منفردو ستاحوة الماواال  موام الطويأ المتفووقين النوترماال   قلة طرح برام  دراالتوالر )البنية التقليدية لبعض الاامعات

تعليمهم فر منتويات الدبلوم والماانتير والدرتورا  فر الاامعات بما يرنخ فررو التداخال بين مختلف المعارف والعلوم والتنووع العلمور 
ينيووة بالاامعووات نتياووة ل ووعف العيقووة بووين الاامعووات ونووو  العمووال  والثقووافر  افتقوواد الرؤيووة الدقيقووة والمنانووبة لريفيووة بنوواا التربيووة الب
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صعوبات فر ريفية تيريال وتروين فر  بحثيوة للعموال فور البحووث البينيوة   ودم رفوااو بي وة العموال اليزموة مون خويال الدرانوات البينيوة 
نيووة  با تبووار  نهووا تقلووا  يميووة التخصووا والدرانووات بصووفة  امووة   وودم اديووة بعووض البوورام  والدرانووات البينيووة  تهموويش التربيووة البي

وتؤدي زلال ا محيلم  ين ر بعض    اا يي ة التدري  للتربية البينية بأنها تقلال من نمعتم األراديمية فر  يون  قرانم  ويقلال مون 
بيوة البينيوة غيور فرا بقا م فر  ملم   ن الن ام األراديمر ال يزاال يرترز زلال حد ربير  لال تخصصات محددو مموا اعوال زدمواج التر 

لووال   ووادي فوور ميووادين الدرانووة التقليديووة وخلوو  حووااز للمزيوود موون الترامووال  افتقوواد    وواا يي ووة التوودري  زلووال منهايووة التربيووة البينيووة  وا 
 زلوووال 157 4موووا بوووين ) يوووت  المعوقووواتمتونوووطات مووووافقتهم  لوووال  تراوحوووتاألنووواليأ المنانوووبة لتعليمهوووا  و  ووودم اقتنوووا هم بهوووا( حيوووث 

(  لوال  داو مرتفعوةتيوير زلوال ) والتور( 2 4زلوال  4 3( وير متونطات تقع فر الف ة الرابعة من ف ات المقيا  الخمانر )من 901 3
والتووور توصووولت زلوووال  ن الواقوووع الحوووالر لبنيوووة النووويا  األرووواديمر برليوووات  (10)(2016يوووت  النتوووا   موووع درانوووة بيوووومر)وتتفووو    الدرانوووة

والتور توصولت زلوال  (9)(2016زبوراييم)ويد م التخصصية بيودو  رموا تتفو  يوت  النتوا   موع درانوة  الاامعات معرقال للدرانات البينية 
و عف تيايع الاامعة للدرانوات    ن  عف اليررات البحثية بين الماتمع والاامعة فر الدرانات البينية مقارنة بالدرانات األخري

معوقووات والتوور اوواات بالمرتبووة ال   وون زاووراا الدرانووات البينيووة موون  بوورز      وواا يي ووة التوودرييووواللوووا ح الاامعيووة التوور تع  البينيووة
 %(  ومنتوي موافقة  الر 100األولال بننبة م وية )

 فراد  ينة الدرانة موافقون بدراة متونطة  لال خم  من معوقات تفعيال التربية البينية فر الاامعات النعودية  فر حين  ن      
 يمية المقررات البينية من قبال مننوبر الاامعات والطيأ وا تباريا م يعة للوقت   عف د م  دم زدراا وير  لال التوالر )

القطاع الخاا ومياررتم فر د م التربية البينية والبحوث البينية  ترريز التربية البينية متداخال التخصصات  لال يوامش المااال 
  معوقات تمويلية وتلا ألن العمال بالتربية البينية يتطلأ التخصصر ز  لال التعم  فر المااالاألمر التي يؤدي زلال ترااع الترري

اراا درانات وبحوث بينية   قلة المرارز البحثية الاامعية المتخصصة فر زاراا د م مادي ربير لفتح برام  تعليمية بينية وا 
( وير متونطات تقع فر الف ة 216 3 زلال 278 3حيث تراوحت متونطات موافقتهم  لال يت  المعوقات ما بين )( الدرانات البينية

وتتف  يت  النتا   فر ماملها  ( والتر تيير زلال )متونط(  لال  داو الدرانة 4 3زلال  6 2الثالثة من ف ات المقيا  الخمانر )من 
والتر   Moti, N.,2012)) (35) (27) (2007الهااري   ميا ال)و  (18) (2015 مين )و (9) (2016)زبراييم مع درانة رال من 

   يارت لواود العديد من المعوقات التر تحوال دون تفعيال التربية البينية فر الاامعات 

( وتتمثوووال فووور قلوووة المراروووز البحثيوووة الاامعيوووة المتخصصوووة فووور زاوووراا 216 3رانوووت  قوووال العبوووارات مووون حيوووث المتونوووط الحنوووابر )و   
 ودم واوود مراروز متخصصوة للتربيوة والدرانوات البينيوة  مور غيور  الدرانات البينيةو مما ييير زلوال  ن    واا يي وة التودري  يعتبورون

   لووال ا تبووار  ن الرليووات واألقنووام العلميووة يتوووفر بهووا الروووادر البيوورية القووادرو  لووال زاووراا يووت  لتفعيووال التربيووة البينووة بالاامعوواتمعووو  
 ها  لالدرانات  و نها المنوطة بتفعي

 لتربية البينية في الجامعات السعودية من وجهة نظر أ عاء هيئة التدريس؟إجابة السؤال الرابع: ما متطلبات تفعيل ا

لإلاابة  ن يتا النؤاال  قامت الباحثة بانوتخراج الترورارات والننوبة الم ويوة والمتونوطات الحنوابية واالنحرافوات المعياريوة ساابوات    
 ( التالر 7يو حها الادوال رقم ) فراد  ينة البحث  لال  بارات النؤاال الرابع  وااات النتا   رما 
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 يبين انتاابات  فراد  ينة الدرانة حوال متطلبات تفعيال التربية البينية فر الاامعات النعودية  :7ادوال رقم 

 م
 

 العبارة

 درجة الموافقة

 المتوسط
االنحراف 

 اريالمعي
 مستوى
 الموافقة

 مرتفعة الترتيب
 جداً 

 ععيفة متوسطة مرتفعة
 ةععيف
 جداً 

1 

نير ثقافة التربية البينية 
و يميتها بالننبة للاامعات 
ومؤننات الماتمع  لال 
حد نواا  ودوريا فر 
تحقي  متطلبات الماتمع 
الحديث وحال ميريتم 
المعقدو والمرربة وتحقي  

 التنمية المنتدامة 

 5 9 65 93 184 ا

4 242 0 933 
مرتفع 
 ادا  

2 
% 51 7 26 1 18 3 2 5 1 4 

2 

 رورو و ع لانة  لمية 
من الخبراا فر مااال 
التربية البينية من العلوم 
المختلفة فر الاامعات 
تتولال و ع المعايير 
واالنتراتيايات  والخطط 
الرفيلة بتفعيال ن ام التربية 
البينية وتوخر معايير 
الاودو واال تماد العلمر 

 لها 

 4 7 47 101 197 ا

4 348 0 864 
مرتفع 
 ادا  

1 
% 55 3 28 4 13 2 2 0 1 1 
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3 

 رورو انبثا  اللانة 
العلمية العامة للتربية 
البينية بأي اامعة من 
اللاان الفر ية   و 
التخصصات بالرليات  
بمعنال  ن تقوم رال رلية 
بتيريال لانة  لمية معنية 
بالتربية البينية يرون 
   اؤيا من األقنام 
العلمية بالرلية  وييترط 

 ن يرون الع و  لع ويتها
مهتما  فر يتا المااال  ثم 
تريح لانة الرلية ثيثة 
   اا منها للانة العلمية 
للتربية البينية العامة  لال 

 منتوي الاامعة 

 9 20 56 129 142 ا

 6 مرتفع 004 1 053 4
% 39 9 36 2 15 7 5 6 2 5 

4 

 رورو تأني  ريانات 
ومؤننات زدارية فر وزارو 

والاامعات التعليم 
متخصصة فر التربية 
والتخصصات البينية  
وقادرو  لال تطبي  يتا 
النه  الحديث  لال 
الماتمع التعليمر والبحثر 
داخال الاامعات حنأ 
متغيرات البي ة الماتمعية 
والمنتقبلية لماتمع 

 المعرفة 

 

 4 13 48 124 167 ا

4 227 0 895 
مرتفع 
 ادا  

3 
% 46 9 34 8 13 5 3 7 1 1 
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5 

االيتمام باألراديميين   رورو
والباحثين المهتمين بنه  
التربية البينية وتيايعهم من 
قبال اامعاتهم  ورلياتهم 
و قنامهم األراديمية ومرارزيم 
البحثية ود مهم  لميا  
وماديا   لرر يلقال يتا النه  

  الاديد القبوال من اآلخرين

 7 16 57 135 141 ا

 5 مرتفع 953 0 087 4
% 39 6 37 9 16 0 4 5 2 0 

6 

ز داد دليال أل  اا يي ة 
التدري  والباحثين يت من 
ريفية تفعيال التربية البينية فر 
التعليم والبحث فر 

 الاامعات 

 7 15 52 128 154 ا

 4 مرتفع 952 0 143 4
% 43 3 36 0 14 6 4 2 2 0 

7 

نير التاارأ العالمية 
النااحة واسقليمية والمحلية 

فر مااال التربية البينية 
طيع  فراد الماتمع  وا 
ومؤنناتم بما فيها الاامعات 

  ليها 

 6 13 81 135 121 ا

 9 مرتفع 932 0 988 3
% 34 0 37 9 22 8 3 7 1 7 

8 
توفير الد م المادي لفتح 
اراا  برام  تعليمية بينية وا 

 درانات وبحوث بينية 

 7 20 66 129 134 ا
 8 مرتفع 983 0 019 4

% 37 6 36 2 18 5 5 6 2 0 

9 

نير الو ر بالتربية البينية 
من خيال المؤتمرات والندوات 
وورش العمال لألقنام العلمية 

 والرليات 

 11 20 64 113 148 ا

 7 مرتفع 049 1 030 4
% 41 6 31 7 18 0 5 6 3 1 

  0.689، االنحراف المعياري العام =  4.125المتوسط الحسابي العام = 
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( واهووات ن وور  فووراد  ينووة الدرانووة حوووال دراووة الموافقووة  لووال  بووارات متطلبووات تفعيووال التربيووة البينيووة فوور 7يت ووح موون الاوودوال رقووم )
( ويووو متونووط يقووع فوور الف ووة الرابعووة موون ف ووات المقيووا  4,125الاامعووات النووعودية  وقوود رووان المتونووط الحنووابر العووام لهووتا الاووزا )

ا يعنر  ن  فراد الدرانة يوافقون  لال متطلبات تفعيوال التربيوة البينيوة فور الاامعوات النوعودية بدراوة ( مم2 4زلال  4 3الخمانر )من 
والتر حصلت  لال متونطات حنابية   لال فر يتا المحور ودراة موافقة مرتفعوة اودا  ثويث  بوارات مرتفعة  ورانت   لال العبارات 

 وير  لال التوالر 

 فوور ماوواال التربيووة البينيووة موون العلوووم المختلفووة فوور الاامعووات تتووولال و ووع المعووايير  ) وورورو و ووع لانووة  لميووة موون الخبووراا
واالنوووتراتيايات  والخطوووط الرفيلوووة بتفعيوووال ن وووام التربيوووة البينيوووة وتووووخر معوووايير الاوووودو واال تمووواد العلمووور لهوووا(  فووور المرتبوووة 

 ( 348 4األولال بمتونط حنابر )
 ننووبة للاامعووات ومؤننووات الماتمووع  لووال حوود نووواا  ودوريووا فوور تحقيوو  متطلبووات )نيوور ثقافووة التربيووة البينيووة و يميتهووا بال

الماتمووووع الحووووديث وحووووال ميووووريتم المعقوووودو والمرربووووة وتحقيوووو  التنميووووة المنووووتدامة(  فوووور المرتبووووة الثانيووووة بمتونووووط حنووووابر 
(4 242 ) 

 يوة والتخصصوات البينيوة  وقوادرو ) رورو تأني  ريانات ومؤننوات زداريوة فور وزارو التعلويم والاامعوات متخصصوة فور الترب
 لووووال تطبيوووو  يووووتا الوووونه  الحووووديث  لووووال الماتمووووع التعليموووور والبحثوووور داخووووال الاامعووووات حنووووأ متغيوووورات البي ووووة الماتمعيووووة 

 ( 227 4والمنتقبلية لماتمع المعرفة(  فر المرتبة الثالثة بمتونط حنابر )

موون األنووباأ التوور قوود ترووون منوو ولة  وون  ووزوف    وواا  (10)(2016صوولت زليووم نتووا   درانووة بيووومر)ويووت  المتطلبووات تعووال  مووا تو   
يي ووة التوودري  والبوواحثين  وون التربيووة والدرانووات البينيووة فوور الاامعووات تتمثووال فوور  وودم واووود نيانووة بحثيووة تيوواع البحوووث البينيووة  وال 

بورام  تربيوة بينيوة  و ودم و ووح مفهووم نتراتياية البحوث العلمور بالاامعوات ال تت ومن ايواد مناخ مي م لتيريال فر  بحثية بينية  و 
 (9)(2016صووور المقتوورح لدرانووة زبووراييم)وتتفوو  يووت  النتووا   مووع متطلبووات ناوواح الت وواا يي ووة التوودري  والبوواحثين  التربيووة البينيووة أل 

رية فور صوياغة والمتمثلة فر زصدار تيريعات تنوهم فور تفعيوال الدرانوات البينيوة لودي    واا يي وة التودري   وو وع اللاوان االنتيوا
فور وتعديال )األيوداف  التخطويط  التننوي   صونع القورار  المتابعوة والتقوويم( وتحديود تبعيتهوا واختصاصواتها وتعوديال الي حوة بموا ينوهم 

  تفعيال الدرانات البينية لدي    اا يي ة التدري  بالاامعات 

بوات تفعيوال التربيوة البينيوة فور الاامعوات النوعودية ويور  لوال مون متطل نوتةرما  ن  فراد  ينة الدرانة موافقون بدراة مرتفعة  لال    
التوالر  )ز داد دليال أل  اا يي ة التدري  والباحثين يت من ريفيوة تفعيوال التربيوة البينيوة فور التعلويم والبحوث فور الاامعوات   ورورو 

م امعوواتهم  ورليواتهم و قنووامهم األراديميوة ومرارووزيااليتموام باألرواديميين والبوواحثين المهتموين بوونه  التربيوة البينيووة وتيوايعهم موون قبوال ا
لرر يلقال يتا النه  الاديد القبوال من اآلخرين   رورو انبثا  اللانة العلميوة العاموة للتربيوة البينيوة بوأي  البحثية ود مهم  لميا  وماديا  

 لميوووة معنيوووة بالتربيوووة البينيوووة يروووون  بمعنوووال  ن تقووووم روووال رليوووة بتيوووريال لانوووة ن الفر يوووة   و التخصصوووات بالرليووواتاامعوووة مووون اللاوووا
ثوم تريوح لانوة الرليوة ثيثوة    واا  يروون الع وو مهتموا  فور يوتا الماواالوييترط لع ويتها  ن  اؤيا من األقنام العلمية بالرلية   

 منها للانة العلمية للتربية البينية العامة  لال منتوي الاامعة  نير الو ر بالتربية البينية من خيال المؤتمرات والنودوات وورش العموال
اوووراا درانوووات وبحووووث بينيوووة   نيووور التاوووارأ العالميوووة لألقنوووام العلميوووة والرليوووات  تووووفير الووود م الموووادي لفوووتح بووورام  تعليميوووة بينيوووة وا 
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طوويع  فوووراد الماتمووع ومؤننوواتم بموووا فيهووا الاامعووات  ليهوووا(  حيووث تراوحوووت واسقليميووة والمحليووة النااحوووة فوور ماوواال التربيوووة البينيووة وا 
( ويوور متونووطات تقووع فوور الف ووة الرابعووة موون ف ووات المقيووا  988 3زلووال  143 4متونووطات موووافقتهم  لووال يووت  المعوقووات مووا بووين )

  مووووع مووووا  وصووووت بووووم درانووووة وتتفوووو  يووووت  النتووووا  ( والتوووور تيووووير زلووووال )مرتفعووووة(  لووووال  داو الدرانووووة 2 4زلووووال  4 3موووون الخمانوووور )
مووون  ووورورو  ن تيوووارا الاامعوووات بفا ليوووة فووور تووووفير القيوووادات والرووووادر البيووورية  اليوووة التأييوووال والمدرروووة لألبعووواد  (23)(2002زايووور)

 طبيعية  زنهاما  فر حال مبدع لميريت العلم واسنتاج والماتمع الميتررة والبينية بين ال واير االاتما ية وال

مة للقعايا التالية لتفعيل التربية البينية في الجامعات السعودية في عوء ءالخامس: ما الخيارات األكثر مال إجابة السؤال
 ؟التعليم، البحث من وجهة نظر أ عاء هيئة التدريس:  2030متطلبات رؤية المملكة 

لإلاابة  ن يتا النؤاال  قامت الباحثة بانتخراج التررارات والننبة الم وية والمتونطات الحنوابية واالنحرافوات المعياريوة ساابوات     
 ( التاليين 9( و)8 فراد  ينة البحث  لال  بارات النؤاال الخام   وااات النتا   رما يو حها الادولين رقم )

 ليمالتع 
يبين انتاابات  فراد  ينة الدرانة حوال الخيارات األرثر مي مة للق ايا التالية لتفعيال التربية البينية فر الاامعات النعودية   8ادوال 

   التعليم2030فر  وا متطلبات رؤية المملرة 

 م
 

 العبارة

 درجة الموافقة
المتو 
 سط

االنحراف 
 المعياري

 مستوى
 الموافقة

 مرتفعة الترتيب
 جداً 

 ععيفة متوسطة مرتفعة
ععيفة 
 جداً 

1 

زنياا قنم  لمر واحد 
لرال فرع من فروع 
المعرفة داخال الاامعةو 
مثال قنم العلوم التربوية  
قنم العلوم الطبيعية  

 قنم العلوم اسننانية 

 9 40 40 109 158 ا

 4 مرتفع  11 1 03 4
% 44 3 30 5 11 5 11 5 2 3 
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2 

المرارز زنياا  دد من 
العلمية داخال الاامعة 
يختا رال مررز من 
يت  المرارز بأحد فروع 
المعرفة التر تتف  مع 
 روف اسقليم التي 
تعيش فيم الاامعة  
ويرون لرال مررز  لمر 
مال  زدارو يتولال 
تصريف  مور  وير نم 

  ميد 

 5 33 57 111 150 ا

 4 مرتفع  01 1 03 4
% 42 0 31 3 16 0 9 2 1 5 

3 

دم   قنام تات 
تخصصات مزدواة 
لت هر بنال معرفية 
تنانأ يت  

 التخصصات 

 14 33 74 117 127 ا

 13 مرتفع 11 1 83 3
% 33 6 32 8 20 6 9 2 3 8 

4 

انتحداث برام   راديمية 
داخال الاامعة  تمنح 
دراات  لمية فر 
تخصصات بينية تنا د 
الخرياين  لال التريف 
مع التغييرات فر نو  
العمال ورفع قدرتم  لال 
حال الميريت وموااهة 

 التحديات المنتقبلية 

 13 41 71 120 111 ا

 17 مرتفع 13 1 77 3
% 31 3 33 6 19 8 11 5 3 8 
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5 

تصميم مامو ة من 
المقررات الدرانية البينية 
بين األقنام المختلفة 
تعر  التداخال بين يت  
األقنام وتق ر  لال 

المواودو بها االنفصالية 
وتنا د الطالأ  لال 
االيتمام بمامو ة 

 متراملة من المعارف 

 13 24 60 120 139 ا

 7 مرتفع 09 1 97 3
% 38 9 33 6 16 8 6 9 3 8 

6 

مرا او التغيير المنتمر 
فر المقررات الدرانية 
البينية رلما د ت 

 ال رورو لتلا 

 22 46 63 111 114 ا

 18 مرتفع 22 1 70 3
% 32 1 31 3 17 6 13 0 6 1 

7 

ز ادو تن يم وحدات 
بعض المقررات الدرانية 
فر الاامعات فر  وا 
مدخال التربية البينية 
والمتعددو الفروع 

 المعرفية 

 18 41 60 98 139 ا

  13 مرتفع 22 1 83 3
% 38 9 27 5 16 8 11 5 5 3 

8 

تدريأ    اا يي ة 
التدري   لال االتاايات 
العالمية الحديثة فر 
مااال بناا وتنفيت 
الوحدات القا مة  لال 
مدخال التربية البينية 

 والمتعددو 

 5 30 73 120 128 ا

 9 مرتفع 02 1 94 3
% 35 9 33 6 20 6 8 4 1 5 
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9 

تدري  الوحدات البينية 
بالمياررة بين    اا 
يي ة التدري  فر 
التخصصات المختلفة  

التفا ال بما يتيح لهم 
الميترا فيما بينهم  
ويعطر للطيأ فرصة 
دراا  الوصوال وا 
العيقات بين فروع 

 المعرفة األخري 

 5 11 57 163 120 ا

 1 مرتفع  87 0 07 4
% 33 6 45 8 16 0 3 1 1 5 

10 

تقديم المفاييم التر 
تت منها الوحدو فر 
صورو ميريت و واير 
متعددو  مما يتيح 

يت  للطيأ تفنير 
الميريت وال واير من 
خيال فروع المعرفة التر 

 تت منها الوحدو 

 5 22 87 128 114 ا

 10 مرتفع 97 0 91 3
% 32 1 35 9 24 4 6 1 1 5 

11 

توفير األنيطة والمواقف 
التعليمية التر تنا د 
  و يي ة التدري  فر 
تنفيت المقررات القا مة 
 لال تدري  الوحدات 

 والمتعددو البينية 

 3 35 76 133 109 ا

 12 مرتفع 99 0 87 3
% 30 5 37 4 21 4 9 9 0 8 
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12 

تدريأ    اا يي ة 
التدري   لال تدري  
المقررات القا مة 
الوحدات البينية 
والمتعددو خارج القا ة 
الدرانية وفر  مارن تثار 
فيها الميريت العلمية 
واالنفتاح  لال مؤننات 

 المحلية الماتمع 

 0 30 87 109 130 ا

 8 مرتفع 98 0 3,95
% 36 6 30 5 24 4 8 4 0 

13 

ترريز تقييم النااح العام 
لتدري  المقررات البينية 
 لال تقييم مدي تمرين 
المقرر للطيأ من تنمية 
الفهم والمهارات العليا 
للمقررات البينية بانتخدام 
طريقتر التقييم البنا ر 

 والنها ر 

 5 8 73 142 128 ا

 2 مرتفع 89 0 06 4
% 35 9 39 7 20 6 2 3 1 5 

14 

تدريأ    اا يي ة 
التدري   لال انتخدام 
 نلوأ التربية البينية فر 
التدري   والتحوال من 
المقررات المنفصلة زلال 

 المقررات المتداخلة 

 5 19 55 147 130 ا

 2 مرتفع 93 0 06 4
% 36 6 41 2 15 3 5 3 1 5 

15 

 قد ااتما ات بين 
األقنام المختلفة لمناقية 
مو وع واحد من  دو 
زوايا مختلفة طبقا  
للتخصا  وو ع نتا   
االاتما ات الدورية 

 مو ع التنفيت 

 27 19 68 117 125 ا

 15 مرتفع 19 1 82 3
% 35 1 32 8 19 1 5 3 7 6 
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16 

 رورو تو يح مفهوم 
التربية البينية 
والتخصصات المتداخلة 
أل  اا يي ة التدري  

 بالتعليم الاامعر 

 11 19 55 141 130 ا

 6 مرتفع 01 1 02 4
% 36 6 39 7 15 3 5 3 3 1 

17 

تيايع    اا يي ة 
التدري  بو ع المؤلفات 
الميتررة  والقيام 
بتدرينها فر تات الوقت 
التدري  بالفري   نوو 
بما يحدث فر الدوال 

 المتقدمة 

 8 33 55 151 109 ا

 11 مرتفع 01 1 90 3
% 30 5 42 7 15 3 9 2 2 3 

18 

تصميم األنيطة 
بايتراا  اليصفية

مامو ة من توي 
التخصصات المتعددو 
فر  مال ميروع ميترا 
بداا  من التخطيط لم 
وانتهاا بنتا ام التر يتم 
التوصال زليها  بما ينمح 
بتقديم حرية  ونع لرال 
من    اا يي ة 
التدري  والطيأ فر 
اختيار المو و ات 
تات الطابع البينر والتر 
تتنانأ مع ايتماماتهم 

 اليخصية 

 11 24 98 109 114 ا

 15 مرتفع 06 1 82 3
% 32 1 30 5 27 5 6 9 3 1 

 ، االنحراف المعياري العام =  3.921 المتوسط الحسابي العام =
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للق وايا التاليوة لتفعيوال  ة  موا( الناب   ن  فراد  ينة الدرانوة موافقوون بدراوة مرتفعوة  لوال الخيوارات األرثور مي8يو ح الادوال رقم )  
لمحووور التعلوويم  حيووث بلووغ المتونووط الحنووابر العووام  2030التربيووة البينيووة فوور الاامعووات النووعودية فوور  وووا متطلبووات رؤيووة المملرووة 

( والتور تيووير زلوال )مرتفعووة(  لووال  داو 2 4زلووال  4 3( ويوو متونووط يقوع فوور الف وة الرابعووة مون ف ووات المقيوا  الخمانوور )مون 921 3)
 انة الدر 

 بارات الخيارات األرثر مي مة للق ايا التالية ن رو ياملة  لال تلا النتا   يت ح  ن الفرو  فر موافقة  فراد  ينة الدرانة  لال بو   
حيث تتراوح لمحور التعليم  عيفة ادا   2030لتفعيال التربية البينية فر الاامعات النعودية فر  وا متطلبات رؤية المملرة 

من ف ات المقيا  الخمانر تقع فر الف ة الرابعة ( وير متونطات 70 3زلال  07 4ما بين )  العباراتمتونطات موافقتهم  لال 
   يؤرد  لال موافقة مع م  فراد  ينة الدرانة  ليها (  لال  داو الدرانةو مما تيير زلال )مرتفعة والتر

 بارو )تدري  الوحدات البينية بالمياررة بين    اا يي ة التدري  فر  نط الحنابرعبارات من حيث قيمة المتو ال  لال  ورانت  
دراا العيقات بين فروع المعرفة  التخصصات المختلفة  بما يتيح لهم التفا ال الميترا فيما بينهم  ويعطر للطيأ فرصة الوصوال وا 

تدري  المقررات البينية  لال تقييم مدي تمرين المقرر للطيأ يليها )ترريز تقييم النااح العام ل  (07 4األخري( بمتونط حنابر )
و )تدريأ    اا يي ة التدري   لال من تنمية الفهم والمهارات العليا للمقررات البينية بانتخدام طريقتر التقييم البنا ر والنها ر( 

  يليها (06 4بمتونط حنابر )لمقررات المتداخلة( انتخدام  نلوأ التربية البينية فر التدري   والتحوال من المقررات المنفصلة زلال ا
)زنياا قنم  لمر واحد لرال فرع من فروع المعرفة داخال الاامعةو مثال قنم العلوم التربوية  قنم العلوم الطبيعية  قنم العلوم 

لمعرفة التر تتف  مع اسننانية( و)زنياا  دد من المرارز العلمية داخال الاامعة يختا رال مررز من يت  المرارز بأحد فروع ا
 روف اسقليم التي تعيش فيم الاامعة  ويرون لرال مررز  لمر مال  زدارو يتولال تصريف  مور  وير نم  ميد( بمتونط حنابر 

(  يليها ) رورو تو يح مفهوم التربية البينية والتخصصات المتداخلة أل  اا يي ة التدري  بالتعليم الاامعر( بمتونط 03 4)
(  يليها )تصميم مامو ة من المقررات الدرانية البينية بين األقنام المختلفة تعر  التداخال بين يت  األقنام وتق ر 02 4حنابر )

وتتف  يت   ( 97 3 لال االنفصالية المواودو بها وتنا د الطالأ  لال االيتمام بمامو ة متراملة من المعارف( بمتونط حنابر )
تقديم المناي  الدرانية لطيأ الاامعة بصورو تراملية ترا ر مبد   رورو من  (9)(2016م)درانة زبرايي بم  وصتالنتا   مع ما 

نياا  قنام  وحدو المعرفة وتراملها  وتهي ة    اا يي ة التدري  بالاامعة لنقال فررو التزاوج واالندماج بين التخصصات المختلفة  وا 
من  (36)(2017وصلت زلال درانة ميرفت مصطفال)يت  النتا   مع ما ت وتتف  لمية قا مة  لال العيقات البينية بين التخصصات  

 ن مدخال الدرانات البينية تو تأثير ربير فر تنمية مهارات حال الميريت لدي الطيأ  و وصت ب رورو تدريأ مونع لألناتتو 
وا  داد دليال يت من ريفية انتخدام   ة لال انتخدام مدخال الدرانات البينية فر التعليم  وا  داد دورات تدريبية ألناتتو بصفة دوري

من  رورو تو يح مفهوم مدخال  (6)(2006   مع ما  وصت بم درانة يحر)تتف  يت  النتامدخال التربية البينية فر التعليم  رما 
المصطلحات  ونير الو ر بهت   العلوم البينية  و الدرانات البينية والتخصصات المتداخلة أل  اا يي ة التدري  بالتعليم الاامعر

من خيال المؤتمرات والندوات وورش العمال لألقنام العلمية والرليات والماتمع بمؤنناتم المختلفة  وتيايع    اا يي ة التدري  
تدرينها فر تات الوقت التدري  بالفري   نوو بما يحدث فر الدوال المتقدمة  وا  داد  دد من بو ع المؤلفات الميتررة والقيام ب

 رانية البينية بين األقنام العلمية المختلفة المقررات الد

( وتتمثال فر مرا او التغيير المنتمر فر المقررات الدرانية البينية 70 3ورانت  قال العبارات من حيث قيم المتونط الحنابر )      
من  رورو زحداث التغيير المنتمر فر  (9)(1999ع ما  وصت بم درانة زبراييم)  ويت  النتياة ال تتف  مرلما د ت ال رورو لتلا 
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المقررات الدرانية البينية رلما د ت ال رورو لتلا نتياة تعرض الماتمع للمنتادات الترنولواية والمعلوماتية فر زطار  ام رونر 
 نريع التغير  

 البحث 
ة لتفعيال التربية البينية فر الاامعات النعودية يبين انتاابات  فراد  ينة الدرانة حوال الخيارات األرثر مي مة للق ايا التالي  9ادوال 

   البحث2030فر  وا متطلبات رؤية المملرة 

 م
 

 العبارة

 درجة الموافقة

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 مستوى
 الموافقة

 مرتفعة الترتيب
 جداً 

 ععيفة متوسطة مرتفعة
ععيفة 
 جداً 

1 

د وو  مادو البحث 
العلمر والمرارز البحثية 

الاامعات زلال  يمية  فر
تيريال فر  بحثية من 

 تخصصات متنو ة 

 14 22 57 133 130 ا

 2 مرتفع 06 1 97 3
% 36 6 37 4 16 0 6 1 3 8 

2 

تأني  معايد ومؤننات 
ومرارز بحثية متخصصة 
تقوم  لال الدرانات 
البينية ملحقة بالاامعات 
تنا د الطيأ والباحثين 
و   اا يي ة التدري  
وتهي هم لعصر 
التخصصات البينية 
المتداخلة فر  رثر من 

 مااال معرفر واحد 

 8 30 71 117 130 ا

 3 مرتفع 05 1 93 3
% 36 6 32 8 19 8 8 4 2 3 
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3 

نعر الرليات واألقنام 
األراديمية زلال  ن ترون 
را دو فر توايم طلبة 
الدرانات العليا والباحثين 
و   اا يي ة التدري  

البحوث والدرانات  زلال
 البينية 

 5 8 49 147 147 ا

 1 مرتفع 87 0 18 4
% 41 2 41 2 13 7 2 3 1 5 

4 

ت مين الرؤية البحثية 
المنتقبلية للرليات 
واألقنام األراديمية  يمية 
انتعماال مناي  و ناليأ 
بحثية بينية و ابرو 

 للتخصصات 

 15 30 63 125 123 ا

 6 مرتفع 12 1 86 3
% 34 4 35 1 17 6 8 4 4 6 

5 

توفير القيادات والروادر 
البيرية  الية التأييال 
والمدررة لألبعاد 
الميتررة بين ال واير 
االاتما ية والطبيعية  
زنهاما فر حال مبدع 
لميريت العلم واسنتاج 

 والماتمع 

 25 42 63 109 117 ا

 10 مرتفع 24 1 70 3
% 32 8 30 5 17 6 12 2 6 9 

6 

تروين فر  بحثية بينية 
اما ية من مامو ة من 
   اا يي ة التدري  
والباحثين والطيأ 

 متعددي التخصصات 

 19 27 101 111 98 ا

 11 مرتفع 12 1 68 3
% 27 5 31 3 28 2 7 6 5 3 
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7 

 رورو تنييط حررة 
البحوث فر الرليات 
التر تعنال بالتربية 
البينية والعلوم البينية 
وتطبيقاتها فر التعليم 

 الاامعر 

 19 35 90 125 87 ا

 12 مرتفع 12 1 63 3
% 24 4 35 1 25 2 9 9 5 3 

8 

تقديم االنتيارات 
البحثية التر من يانها 
توفير بي ة بحثية لنمو 
األفرار والمياريع 

 البينية 

 19 33 73 128 103 ا

 9 مرتفع 13 1 74 3
% 29 0 35 9 20 6 9 2 5 3 

9 

توفير الد م والتمويال 
والخدمات اسريادية 
والتنهييت المتاحة 
ألصحاأ االبترارات 
واألفرار البينية داخال 

 الاامعات 

 2 8 33 76 117 123 ا

 5 مرتفع 06 1 88 3
% 34 4 32 8 21 4 9 2 2 3 

10 

زنياا مرارز متخصصة 
لتحديد الدرانات البينية 
األننأ والمطلوبة 

 لال الفاوات  للق اا
والثغرات الناتاة  ن 
االنفصالية بين 

 التخصصات الدقيقة 

 16 27 82 111 120 ا

 7 مرتفع 12 1 82 3
% 33 6 31 3 22 9 7 6 4 6 
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11 

تأني  وتطوير مداخال 
منهاية تنانأ 
الدرانات والبحوث 
البينية فر الفروع 

 المعرفية المختلفة 

 19 38 98 103 98 ا

 12 مرتفع 15 1 63 3
% 27 5 29 0 27 5 10 7 5 3 

12 

تبنر مفهوم البرنام  
البحثر بدال  من اليرال 

المؤننر 
للتخصصات  والامع 
بين التأميت الفلنفية 
واألنيطة العملية 
والعمال  لال تحديد 
المفاييم والمصطلحات 
من خيال و ع زطار 
ميترا ينا د  لال 
تحقي  نوع من الفهم 
التعاونر  ورفض 

 االختزالية المنهاية 

 27 41 79 114 95 ا

 14 مرتفع 21 1 59 3
% 26 7 32 1 22 1 11 5 7 6 

13 

زنياا ريان يعنال بإنياا 
وتحديث دوري ومنتمر 
لقا دو  لمية وترنولواية 
متميزو تعنال بالبحث 
العلمر التطبيقر فر رافة 
المااالت العلمية 
المتقدمة والتخصصات 

يرارة البينية من خيال 
وثيقة مع القطاع الخاا 

و نيطتم  بمنيآتم
 المختلفة 

 22 33 73 111 117 ا

 8 مرتفع 18 1 76 3
% 32 8 31 3 20 6 9 2 6 1 
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14 

تفعيال اليرارات البحثية 
البينية فر العلوم 
الطبيعية والتطبيقية 
واالاتما ية بين 
الاامعة ومؤننات 

 الماتمع 

 8 25 67 139 117 ا

 3 مرتفع 00 1 93 3
% 32 8 38 9 19 1 6 9 2 3 

 ، االنحراف المعياري العام =  3.807المتوسط الحسابي العام =   

للق ووايا التاليووة لتفعيووال  مووة  ا( النوواب   ن  فووراد  ينووة الدرانووة موافقووون بدراووة مرتفعووة  لووال الخيووارات األرثوور مي9يو ووح الاوودوال رقووم )
لمحووور البحووث  حيووث بلووغ المتونووط الحنووابر العووام  2030التربيووة البينيووة فوور الاامعووات النووعودية فوور  وووا متطلبووات رؤيووة المملرووة 

( والتور تيووير زلوال )مرتفعووة(  لووال  داو 2 4زلووال  4 3( ويوو متونووط يقوع فوور الف وة الرابعووة مون ف ووات المقيوا  الخمانوور )مون 807 3)
 ة الدران

للق ايا التالية  مة  اوبن رو ياملة  لال تلا النتا   يت ح  ن الفرو  فر موافقة  فراد  ينة الدرانة  لال  بارات الخيارات األرثر مي
لمحور التعليم  عيفة ادا  حيث تتراوح  2030لتفعيال التربية البينية فر الاامعات النعودية فر  وا متطلبات رؤية المملرة 

( وير متونطات تقع فر الف ة الرابعة من ف ات المقيا  الخمانر 59 3زلال  18 4 لال العبارات ما بين )  متونطات موافقتهم
 والتر تيير زلال )مرتفعة(  لال  داو الدرانةو مما يؤرد  لال موافقة مع م  فراد  ينة الدرانة  ليها   

الرليات واألقنام األراديمية زلال  ن ترون را دو فر  ورانت   لال العبارات من حيث قيمة المتونط الحنابر  بارو )  رورو نعر 
(  يليها )د وو 18 4توايم طلبة الدرانات العليا والباحثين و   اا يي ة التدري  زلال البحوث والدرانات البينية( بمتونط حنابر )
نو ة( بمتونط حنابر  مادو البحث العلمر والمرارز البحثية فر الاامعات زلال  يمية تيريال فر  بحثية من تخصصات مت

(  يليها )تأني  معايد ومؤننات ومرارز بحثية متخصصة تقوم  لال الدرانات البينية ملحقة بالاامعات تنا د الطيأ 97 3)
والباحثين و   اا يي ة التدري  وتهي هم لعصر التخصصات البينية المتداخلة فر  رثر من مااال معرفر واحد ( و)تفعيال اليرارات 

(  يليها )توفير 93 3ينية فر العلوم الطبيعية والتطبيقية واالاتما ية بين الاامعة ومؤننات الماتمع( بمتونط حنابر )البحثية الب
الد م والتمويال والخدمات اسريادية والتنهييت المتاحة ألصحاأ االبترارات واألفرار البينية داخال الاامعات( بمتونط حنابر 

بحثية المنتقبلية للرليات واألقنام األراديمية  يمية انتعماال مناي  و ناليأ بحثية بينية و ابرو يليها )ت مين الرؤية ال(  88 3)
(  يليها )زنياا مرارز متخصصة لتحديد الدرانات البينية األننأ والمطلوبة للق اا  لال 86 3للتخصصات( بمتونط حنابر )

(  يليها )زنياا ريان يعنال بإنياا 82 3قيقة( بمتونط حنابر )الفاوات والثغرات الناتاة  ن االنفصالية بين التخصصات الد
وتحديث دوري ومنتمر لقا دو  لمية وترنولواية متميزو تعنال بالبحث العلمر التطبيقر فر رافة المااالت العلمية المتقدمة 

يت   وتتف  ( 76 3حنابر )والتخصصات البينية من خيال يرارة وثيقة مع القطاع الخاا بمنيآتم و نيطتم المختلفة( بمتونط 
والتر توصلت زلال  ن اودو البحث العلمر واسنهام فر موااهة التحديات وحال الميريت ال  (22)(2016النتا   مع درانة  بد )

يمرن موااهتها من خيال تخصصات معرفية منفصلة  بال تحتاج زلال برام  بحثية تقوم  لال التداخال والترامال  بر تخصصات 
رما تتف   األمر التي يتطلأ د م البحوث البينية  والعمال  لال زنياا مرارز بحثية تهتم بإاراا مثال تلا البحوث  ومعرفية مختلفة
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من  رورو االيتمام بالباحثين واألراديميين المهتمين بنه  الدرانات البينية  (10)(2016مع ما  وصت بم درانة بيومر) يت  النتا  
 وتيايعهم من قبال اامعاتهم  ومرارزيم البحثية ود مهم  لميا  وماديا   

( وتتمثال فر تبنر مفهوم البرنام  البحثر بدال  من اليرال المؤننر 59 3ورانت  قال العبارات من حيث قيم المتونط الحنابر )   
للتخصصات  والامع بين التأميت الفلنفية واألنيطة العملية والعمال  لال تحديد المفاييم والمصطلحات من خيال و ع زطار 

ع ما  وصت بم درانة ويتا ال يتف  م ميترا ينا د  لال تحقي  نوع من الفهم التعاونر  ورفض االختزالية المنهاية 
 ت العلمية والبحثية تات االيتمام بالدرانات البينية من تيايع المدار  والتواها (9)(2016زبراييم)

للق ايا التالية لتفعيال التربية البينية فر الاامعات النعودية فر  وا  مة  اورانت   لال المحاور فر ازا الخيارات األرثر مي  
 ام   لال فر يتا الازا  والتر حصلت  لال متونط حنابر من واهة ن ر    اا يي ة التدري  2030متطلبات رؤية المملرة 

( ودراة 807 3( ودراة موافقة مرتفعة  يليها محور البحث بمتونط حنابر  ام )3.921محور التعليم بمتونط حنابر  ام )
درانة ابن النعدي ما  وصت بم وتتف  مع ويت  النتا   تتف  مع اسطار المفهومر للدرانة الحالية   مرتفعة موافقة 
توصلت زيم  تتف  مع مارما  رورو تمرين الو ر بالتربية البينية فر المؤننات التعليمية ومنها الاامعات  من  (37)(2018وآخرون)

من  ن تطبي  برام  التربية البينية فر الاامعات يؤدي زلال مخراات تات اودو  الية مزودو بمعلومات  (18)(2015درانة  مين)
تراملية مبنية  لال العلوم األنانية والطبيعية  من خيال يت  البرام  نيتعلم الدارنون للعلوم من من ور متنوع ويختارون ما ينانأ 

والتر توصلت زلال  ن منهاية  (23)(2002مع درانة زاير)يت  النتا   تتف   و خيرا    منتقبلهم الو يفر  و المهنر التي يطمحون زليم
التربية البينية فر الاامعات بفر يها التعليم والبحث  رورو ال بديال  نها لنقال خبرات حقيقية زلال ميدان التعليم الاامعر والبحثر 

المعقدو والمرربة  وبالتالر تحقي  متطلبات رؤية المملرة  والمنايمة فر زصيحم  ومن ثم المياررة فر حال ميريت الماتمع
  وتحقي  التنمية المنتدامة 2030

 هاومقترحاتالدراسة توصيات 

  فر  وا نتا   الدرانة يمرن صياغة التوصيات التالية التوصيات:
 المبالغة فر رنم الحدود معوقات التر من الممرن  ن تعو  تفعيال التربية البينية فر الاامعات ومن  يمها   لال ال أالتغل

بين التخصصات انعر  نلبا   لال تفرير اسننان وتوايم قدراتم العقلية والفررية فر تناوال الق ايا وحال الميريت بيرال 
رفة المتنو ة  قلة الخبرو فر مااال التربية البينية  واسيراالت يتصف باليمولية والترامال واالنفتاح  لال مااالت المع

اللغوية وصعوبة انتخدام األلفا  بين التخصصات   و دم قبوال فررو التغيير من اانأ مننوبر الاامعات  والبنية 
 التقليدية لبعض الاامعات 

  رورو و ع لانة  لمية من الخبراا فر مااال ومن  يمها  توفير متطلبات تفعيال التربية البينية فر الاامعات النعودية 
التربية البينية من العلوم المختلفة فر الاامعات تتولال و ع المعايير واالنتراتيايات  والخطط الرفيلة بتفعيال ن ام التربية 

عات ومؤننات البينية وتوخر معايير الاودو واال تماد العلمر لها  ونير ثقافة التربية البينية و يميتها بالننبة للاام
الماتمع  لال حد نواا ودوريا فر تحقي  متطلبات الماتمع الحديث وحال ميريتم المعقدو والمرربة وتحقي  التنمية 

صة فر التربية والتخصصات المنتدامة  و رورو تأني  ريانات ومؤننات زدارية فر وزارو التعليم والاامعات متخص
ث  لال الماتمع التعليمر والبحثر داخال الاامعات حنأ متغيرات البي ة وقادرو  لال تطبي  يتا النه  الحدي البينية

ا  داد دليال أل  اا يي ة التدري  والباحثين يت من ريفية تفعيال التربية البينية و الماتمعية والمنتقبلية لماتمع المعرفة  
  فر التعليم والبحث فر الاامعات
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 من خيال التعليم بوتدري   2030فر  وا متطلبات رؤية المملرة ة تحقي  تفعيال التربية البينية فر الاامعات النعودي
الوحدات البينية بالمياررة بين    اا يي ة التدري  فر التخصصات المختلفة بما يتيح لهم التفا ال الميترا فيما بينهم 

دراا العيقات بين فروع المعرفة األخري  وترريز تقييم النااح ا لعام لتدري  المقررات ويعطر للطيأ فرصة الوصوال وا 
البينية  لال تقييم مدي تمرين المقرر للطيأ من تنمية الفهم والمهارات العليا للمقررات البينية بانتخدام طريقتر التقييم 
البنا ر والنها ر  وتدريأ    اا يي ة التدري   لال انتخدام  نلوأ التربية البينية فر التدري  والتحوال من المقررات 

نياا قنم  لمر واحد لرال فرع من فروع المعرفة داخال الاامعةو مثال قنم العلوم المنفصلة زل ال المقررات المتداخلة  وا 
  التربوية قنم العلوم الطبيعية قنم العلوم اسننانية

  نعر الرليات ومن خيال البحث ب 2030فر  وا متطلبات المملرة تحقي  تفعيال التربية البينية فر الاامعات النعودية
قنام األراديمية زلال  ن ترون را دو فر توايم طلبة الدرانات العليا والباحثين و   اا يي ة التدري  زلال البحوث واأل

والدرانات البينية  ود وو  مادو البحث العلمر والمرارز البحثية فر الاامعات زلال  يمية تيريال فر  بحثية من تخصصات 
متخصصة تقوم  لال الدرانات البينية ملحقة بالاامعات تنا د الطيأ متنو ة  وتأني  معايد ومؤننات ومرارز بحثية 

  والباحثين و   اا يي ة التدري  وتهي هم لعصر التخصصات البينية المتداخلة فر  رثر من مااال معرفر واحد
 نتا    لمية مبينة  زحياا دور المدار  العلمية والفررية والتقنية ولرن بثوأ اديد يغلأ  ليم الترابط والترامال للوصوال زلال

  لال رؤي فررية ومنهاية  الية الاودو ويمولية  ومن ثم تحقي   ملية دم  المعرفة 
  معالاة الق ايا بغض الن ر  ن ماييتها   و نو يتها  من واهة ن ر متراملة ومتعددو التخصصات لعمي  فهمها  فلم

ات الماتمع المعرفر الاديد ومتطلبات رؤية المملرة تعد تتمايال الرؤي األحادية التفنير لمعالاة الق ايا مع متطلب
2030  

 فر  وا النتا   التر تم التوصال زليها  والتوصيات التر تم تقديمها  تقترح الباحثة ما يأتر  المقترحات:
 درانة حالة-درانة حوال تصور مقترح لت مين التربية البينية فر  حدي الاامعات النعودية-  
  زنياا  قنام  راديمية تطرح تخصصات بينية بالاامعات النعودية درانة حوال زمرانية 
  درانة حوال تصور مقترح لت مين انتراتيايات تعليمية بينية فر مقررات التعليم فر الاامعات النعودية 
  وحدات بينية مقترحة فر مقررات التعليم الاامعر والعالر تدري  درانة حوال فا لية 
  مدخال التربية البينية ومداخال  خري  لال نوات  التعلم الاامعر  ز داد درانات للمقارنة بين 
   منتقي   معرفيا   درانة حوال التربية البينية و ثريا فر االتصاال بين الحقوال المعرفية درانة فر  صوال التربية بوصفم حقي 

 و يقتم بغير  من العلوم 
  درانة حوال التربية البينية لدي    اا يي ة التدري  فر العلوم التربوية ودرويا فر تحقي  متطلبات رؤية المملرة

  درانة ميدانية 2030
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 مارةّدبيإجرائيةّنماذجّمنّإ؛ّدراسةّحدةةّالمتّ ماراتّالعربيّ دولةّاإلفيّ القطاعّالحكوميفيّّاالبتكاردريبّعلىّالتّ 

Creativity training programs in the UAE public sector organizations; The case of 

Dubai Emirate  

ّالبلوشيّأحمدّمرضيةّدرويشد.*
ّملخص

التدددري  يهددده اددلا البحددل اء الضدداع الاددوع علددمل التقةدد  ت ا تعل ضددة  
 ا ؤسسات احلكوم ة يف دولة اإلمارات العر  ة ا تحدة.علمل اال تكار يف 

واسددتدمدا ا دداهن الاددوعا بمددع الب املددات مددك ا شدداربال، وباملدد  ا ضددا  ت 
اددا ااداة ا سددتمدمة  اج يد ريدد  مضددا  ت مددع نسددعة مددك  دداملعا الضددرار 

 NVivoالرئ سدال،  بمدا اسدتدمدم  الاسددمة احلاديدة عشدرة مدك  رملددامن 
 لتحل ل الب املات الاوع ة.

 تكدار وسد لة عاعلدة يف  سدال ويظهرت الاتائن، ين   رامن التدري  علمل اال
ا هددددارات اال تكاريددددة لدددددي ا ددددوظقال و ض ددددل اااددددداه ا ؤسسدددد ة  لددددلل  
نتامك مج ع ا وظقال، ونتبع ا ؤسسدات ماهج دة واةدحة لض داث نديف    يف 
دا نادوت االسدتمرار يف  يداع ا وظقال يف مراحل عددة  اج نؤب دد ا ؤسسدات ي  

ضضه مك  ملتائن واةحة. عضد الا الربملامن   ا ُيد
وعدددد وةى علددددمل جلدددد ، سدددداا  اددددلا البحددددل يف سددددد القجددددوة ا ا  ددددة  ادددددرة 
الدراسدددات يف جمدددار التددددري  يف دولدددة اإلمدددارات العر  دددة ا تحددددة، و ا  دددة 
 رامن التدري  علمل اال تكار  ما جيعلها يساسىا للباحثال اآل ريك و املعا 

 الضرار.
ا دراع ويف الاهاية،  لص البحل اء العديد مك التو د ات، وماهدا ةدرورة 

حدددت يتسدددم نعمددد    دراسدددات م دامل دددة ي دددري يف مؤسسدددات الض دددا  العددداا 
 الاتائن.

: التددددري  علدددمل اال تكدددار، الض دددا  احلكدددوما، دولدددة الكلمااااتّالمحتاحي اااة
 اإلمارات العر  ة ا تحدة.

 
 

____________ 
بددائملة  36دالبحددل القددائمل  ددا ربمل الثدداين مكددرر يف جمددار الدراسددات االداريددة  ا سددا ضة الدد [

 ]راشد  ك مح د للثضاعة والعلوا
 يبادمي ة شرطة ديب -الض ادة العامة لشرطة ديب*

ّ

ّ*Dr. Mardia Darwish Ahmed Al Balushi 

 

Abstract 

The present study aimed to investigate creativity training 

programs in the context of UAE public organizations.  

Qualitative interviewing used to collect data from nine key 

decision-makers. Nvivo 10 software (version 11) was used 

to analyze the collected  data The results showed that 

creativity training programs are effective tool to improve 

employees' creative skills and achieve corporate goals. 

Therefore, these programs include all employees, and 

organizations follow a clear methodology to measure their 

impacts on employees performance in several stages. The 

organizations confirmed that they intend to continue 

conducting such programs; because of the positive 

achieved  results. 

Moreover, this research has contributed to filling the gaps 

related to the scarcity of creativity training studies in the 

United Arab Emirates context, which makes this research a 

foundation for other researchers and decision-makers 

The research concluded with many recommendations, 

including the need to conduct additional field studies in 

public sector organizations to generalize the achieved 

results. . 

 

Keywords; Creativity training,  public sector, The United 

Arab Emirates.  
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 مةمقد  
لهييللل،متظهيي ليوهييليللدتييدل،فيياليليينالةدخ ملخميييلخ دلخمب يي ت لخالبتكيين ييي ل،لد لخمينضييافييالخمسينييت تن لييينلخم يي نل

ييدالخمتييد تعلى ييبلخالبتكيين لييينلخميليينال لل.)1(ل(Solomon, 1990)ل-لخميؤننيين لفييالخمتييد تعلى ييبلخالبتكيين  لى 
ل-ميلم لظهي  لخميدتيدليينلخمد خنين ل؛ل) Basadur, Graen & (2)ل- (Green,1982خم ئتني لفيالخالبتكين ل

خمتالتؤكادلأ اهلتيكنلخنتسدخيلخمتد تعلمتحنتنلخم يد خ للخميهين خ لخالبتكن تي لل–(3)ل) ,2019et. alVally ,(لي هنل
لمدىلخألف خد.

 :للي هيل–لأكاد ل تنئ لخمد خنن لخمتالأل خهنلخمبنحثلنل
لم تد تعلى بلخالبتكن لتيثثت اخلةتلنبتاينلل-ل)Glover ,1980) ))4 (5)( Birdi Leach & Magadley, 2012)ل أنا

لينلخميدىلخم صت للخميدىلخمطلتا. لفالخألف خدللف قلخميياللخميؤننن ،لى بلكاا
لت ييليلييظيييليؤننيين لخم طيينفلخمييينيلفييالدلميي لخقييين خ ،لفييالخملايي لخمحيينما،لبي ييدلبيي خي لخمتييد تعلى ييبلخالبتكيين ل

اللتللدلتوصتال لكثت ملمت  لخمبي خي ؛لميلم لنيتحنلالهيلخلل-ن لخميتدخ ت لبنبعلا ا لخمد خنل-بث لخفليست و ،للمكْنل
 خمبحثلندلهلهلخموللم،لىنلط تقلخقلنب لىنلخألنئ  لخمتنمت :

:لينلأهيت لى دلب خي لخمتد تعلى بلخالبتكن لفالخم طنفلخمحكليا؟ لألاالا
لخملتنلت  ح لنلبب خي لخمتد تعلى بلخالبتكن ؟لتنثن تان:لَينلخميلظو

لثنمثان:لينلخملننئالخمينتسدي لم تنسلتثثت لب خي لخمتد تعلى بلخالبتكن ؟
ل خبيان:لينلخمسطا لخمينت ب ت لب ثنلى دلب خي لخمتد تعلى بلخالبتكن ؟

لهلخلخمبحثلت يدالينلأ لمبلخمد خنن لخمتالتبحثلخمللخ يعلخميتي ا ي لببي خي لخمتيد تعلى يبل لى بلحدالى يلخمبنحث ،لفإنا
لصا لفالخم طنفلخمحكليالفالدلم لخقين خ .خالبتكن ،للسن

: الت دريب على اًلبتكار في دولة اإلمارات العربي ة المت حدة  أو ًلا
لخالبتكن ليلضعلت دت للخهتينيلينلحكلي لدلم لخقين خ لخمي بت لخميتحدم؛لةللت يدالى صي اخليينلخميحينل لخملط تي ل ةنا

؛لميلم لتنيتسديل(6)(The official Portal of United Arab Emirates, 2019)ل–ل2021م ؤتي لخقيين خ ل
 –دلم لخقين خ لخميدتدلينلخملننئالمدىيللت نتخلخالبتكن لفالخمدلم ،ل حللي ظلي ليتكني  لمالبتكن ل

،ل(The Portal of Mohammed Bin Rashid Centre for Government Innovation, 2019) (7)ل
ل.(Alblooshi, 2018)(8)ل–تيزتزلخميلخيالخمدخىي لمالبتكن للل

ييينلل-لت ييييدالبييي خي لخمتيييد تعلى يييبلخالبتكييين ل يييينلخمييييدسال لخمتيييالتنيييتسديهنلدلمييي لخقيييين خ لخمي بتييي لخميتحيييدملل-أتضا
 The Portal of Mohammed Bin Rashid Centre for) (7)ل–متح تيقلأهيدخفهنلخميتي  ي لبنالبتكين ل

Government Innovation, 2019)لللميي لبي ييدلأ ييلخفليست ويي لييينلبيي خي لخمتييد تعلى ييبلخالبتكيين ،للي هيين:ل،
دخ مل(6)(The Portal of United Arab Emirates, 2019)ل–دب يليلخالبتكين ل ،لل شلخميييالفيالتصييتيللخر

ل نين لخميصي ل،ل (The official Portal of United Arab Emirates, 2019) (6)–خالبتكين لخمحكيليال
ل(.Thenational.ae news, 2015خمله ال)

https://www.vision2021.ae/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9
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لت يدالل نن لخميص لخمله اليينلأ يه لأ يلخفلخمتيد تعلى يبلخالبتكين ،للمهينلألملتي لكبي ىلفيالخمدلمي ؛لفي يبلنيبتال
ي،لدىنلصنحعلخمنيللخم تخليحيادلبنل خ دلآاليكتلي،ل نئعل ئيتسلخمدلمي ،ل ئيتسليل يسل2013خميثنا،لفالن  ل

له المتبندالخألفكن لفالدلم لخقين خ لخمي بت لخميتحيدم،لل ين  لفتهينلخملز خء،لحنكيلدبا،لةمبلأكب لل ن لىص ل
لي(.2013صحتو لخمس ت :ل)ل-ىددلكبت لينلخميلخط تنللخملخفدتنل

ل له ن لا ا لفالخمد خنن لخميتدخ تي للWilkins 2001))(9)لى بلخم غيلينلخالهتينيلبي دلت  لخمب خي ،لةاللأنا لك لأنا
لخمتد تعللخمتطلت لفالخميؤننن لخميني  لفالدلم لخقين خ لخمي بت لخميتحدم.لخمتالت كازلى بلسططلليين نن 

ي لفيال طي نقللتثكتدخالملم ،لتللدلبحلثلا ت  لىنلب خي لخمتد تعلبصيو لىنياي للخمتيد تعلى يبلخالبتكين لبصيو لسنصا
ميي في للحلثاينب(ل3)(Vally,et.al 2019)(ل10)(Zayed & Shahen 1995يينل)لكيادلمي لخقيين خ ؛لةللألي ىل

لطبتييي لخميييلظوتنلتست يي لىيينلخمط بيي ،لكييننلاللبييدالييينليزتييدلييينل تييثثت لهييلخلخم ييلفلييينلخمتييد تعلفييالخمط بيي ،للبييينلأنا
لخمد خنن لخمتالتتضيانلىت  لينلخميلظوتنلانيلخلبنميياللخنتد كلخلخملخاعلخميي ا.

 مشكلة البحث
لت  نيلي ك  لخمبحثلةمبل طناتنلخث تن،للهين:

 نطاق الدول التي ُتعقد فيها الدراسات .1
لينل لخم ينلجللخم ظ تين لخمتيالصييايهنل(11)ل((Hennessey &Amabile 2010أكادلكاا ،لأ اهلتيكنلخالفت خضلأنا

لل-خمي ينءلفالخمينميلخمغ با،لاللتيك هينلأْنلت ي ألأللتنيتوتدل يينلخبتكين لخأل يسنللخميلتنلتيت يلنلل-لب يكالكين  
نلىنلث نفن لخملالتن لخميتحدم؛لخألي لخمليلتتيل لييهلتيييتيل تينئ لخمد خنين لخمغ بتي لى يبلفالث نفن ليست و لتينيال

لأغ يييعلد خنييين لخمتيييد تعلى يييبلخالبتكييين لأ ل تييي لفيييالخميييدلالخمغ بتييي ،للي هييين  ي ييينطقلأسييي ىليييينلخميييينمي؛لةللأنا
(12)(Birdi2007)(13)ل(Birdi, 2005);(14)ل(Basadur, Wakabayashi& Graen, 1990);  ل

 (15)(Williams, 2004); (17)ل(Sutton & Hargadon, 1996); (16)(Geschka, 1996)لل ،للميلحظلأنا
 ,Basadur, Wakabayashi & Takai)(18)ىدداخليحدلداخليينلخمد خنين لأل تي لفيالاين ملآنيتن،للي هينلخمتنبيننل

؛لينلت لعلى بلةل خءليزتدلينلخمد خنن لفيالدلال(Wang & Horng, 2002)(19)،للليهل ت لخمصتنل(1992
أس ىلسن جل ظنقلخمدلالخمتالل كي  لنينب ان،ليثيالدلمي لخقيين خ لخمي بتي لخميتحيدملخمتيالت كيزلى يبلخالبتكين ،للَتييداهل

الينلأهدخفهنلخالنت ختتلت ،لكينلَتيدالب خي لخمتد تعلى بلخالبتكن لةحدىللننئ هنلمتح تقلهلخلخمتللهلخالنت ختتلالفي
لخمدلم .

 نطاق القطاع. 2
تؤينلخميدتدلينلخميؤننن لبنميدل لخميهييلمبي خي لخمتيد تعلى يبلخالبتكين ..لل تتلي لميلم ،لتي ىلخميدتيدليينلخمبينحثتنل

لخميؤننين لت لل-ل(Clapham, 1997)(20)ليي هيلل- ل نِّيعليلخ دهينلخمب ي ت لةميبلأنا لأنا هيلخلخم يلفليينلخمتيد تع،لةالا
 ;(Basadur, Runco & Vega, 2000)(68) لي هنأغ علخمد خنن لأل ت لفالخم طنفلخمسنل،ل

،لفيالحيتنلل)(Haines-Gadd, 2015)(22) ;(Walter, 2012)(21) 4)ل((Birdi,leach& Magadley2012ل
لا ا لينلخمد خنن لأل ت لفالخم طنفلخمحكليا،ليثا  Birdi, 2007))12ل(19)ل((Wang & Horng, 2002ل:أنا
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لألياي "ليزءليينلخم  ينطلخالاتصينديلمخم طينفلخمحكيليا،لبث ايهل،ل(Broadbent & Guthrie 1992)(23) لىي ا 
للخمليلتي كهللتنتط لى تهلخمحكلي ".
له يين لبيييضلخالستالفيين للHvidman & Andersen, 2013)(24)لت ؤتييدلخميدتييدلييينلخمبيينحثتنلللييي هيل) أنا

لخمت نبهن لبتنليؤننن لخم طنىتنلخمينيللخمسنل،للبنمتنماله ن لحنل لينناي لةميبلةلي خءلبحيلثلتل تبتي ؛لم تثكيدل
ينليدىلت نبهلخم تنئ لفالخم طنىتن،للسنصا لفاليلنالخمتد تعلى بلخالبتكن ،للينلثيالييدىلةيكيننلتيييتيل تينئ ل

بتكن لخمتالأل ت لفالخم طنفلخمسنللى يبلليتيعلخميؤننين ،لبغيضلخم ظي لىينلغنمبت لد خنن لخمتد تعلى بلخال
للللخم طنفلخمليلت تيالةمتهلخميؤنن .

 أهمي ة البحث وأهدافه
خمينينهي لفيياليي فيي ليييدىلةيكييننلتييييتيل تيينئ لد خنيين لخمتيد تعلى ييبلخالبتكيين لفييالخمييدلالغتيي لخمغ بتيي ،لفييالظييال .1

 ختلنهن لت ىلأ اهلاللتيكنلخمتييتي.
د خنيين لخمتييد تعلى ييبلخالبتكيين ،لىيينلط تييقلد خنييتهلفييالي يينطقللدتييدملبيتييدملتييلمالهييلخلخم ييلفلييينلخمتييد تعلةثيي خءل .2

 خهتينيان.
خمينينهي لفييالتيييدتالخنييت ختتلتن لخمتييد تعلخمييييلالبهيينلفييالدلميي لخقييين خ لخمي بتي لخميتحييدم،للخمتييي  لةمييبليييدىل .3

لل-يننهي لخمتد تعل  خميؤننت ،للسنصا لفاليلنالخالبتكن .فالتح تقلخألهدخ لل-كل هلى ص اخلفنىالا
 هلخلخمبحثلينلألمبلخمد خنن لخمتالتتح ىلخمتد تعلى بلخالبتكن لفال طنقلخميلظوتنلفالدلم لخقين خ . .4

 مفهوم التدريب على اًلبتكار
: مفهوم التدريب على اًلبتكار وأنواعه  أو ًلا

لينل ى بلخالبتكن ،لبث اهل"يليلى ليينلخمتيين تنل،لخمتد تعل(Karwowski & Soszynski, 2008) 25)ى ا لكاا
ه ل حللزتندملخقيكن ن لخالبتكن ت لم ي ن كتن،للخمتالتوهيلى بلحدلنلخءلخم يد خ لخالبتكن تي ،للي هين:لخمتوكتي ل خميللا

لخميتبندا،لخمستنا،لخمطالا ،لخمي ل  ،لخألصنم لفالخمتوكت ،لخميلخا لخالبتكن ت ".
ن لةميييب:لتزلتيييدلخمي ييين كتنليليلىييي ليييينلخميين نييين لخمتيييالنيييت يززلأفكييين هيللتهيييد لبييي خي لخمتيييد تعلى يييبلخالبتكييي

زلخقبدخفلمدىلخألف خدل(Scott, Leritz& Mumford, 2004a) (26)ل–خالبتكن ت ل  –،لت يت لخألدلخ لخمتالت يزا
 . (Meinel, et. al , 2018) (27)–،لتطلت لخم د خ لخالبتكن ت لم يلخ دلخمب  ت ل(Birdi, 2007) (12)ل

،لأ اهلتللدلخميدتدلينلأ لخفلدل خ لخمتد تعلى يبلخالبتكين ،لValgeirsdottir)(28) &لOnarheim 2017 للك ل)
،لخزدتيندلأ ييلخفلدل خ لخمتيد تعلى يبلخالبتكيين ،لةميبلت ييلفل (Scott, Leritz, & Mumford 2004a)(26)لىيزخ

يلنال لهلخلخم لفلينلخمتد تع؛لملم لأصبحلينلخمصييعلتصي ت لأ يكنمهلخم ئتني ،للخمتيالايدلتصيالةميبلأكثي ليينل
 ل–،للينلأ ه لأ لخىهن:لب  ني لبل دللم توكت لخالبتكن يل(Smith, 1998) (29)ل–يئ ل لفل

(30) (Feldhusen, Speedie & Treffinger, 1970)ل–،لحالخمي كال لخمينت ب ت ل 
(31) (Torrance, 1978)(32)–،لابين لخمتوكت لخمن ل ( De Bono, 1985) لخميص لخمله ال،– 
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   ؛لملم لظه  لىدمليحنلال لمتص ت لأ لخفلب خي لخالبتكن ؛لفي يبلنيبتالخميثينا،للكي ل(Bezzi, 2011) (33)ل
(26)(Scott, Leritz & Mumford 2004a)لأللهلخمت نبهللخالستال لبتنلهيلهلخميدل خ لتنيت دلةميبلخميلخييال ،لأنا

لخمتنمت :
 خميي تن لخميي فت لخميتي   لبيهن خ لحالخمي كال لخالبتكن ت لىنلط تقلخمتد تع. .1
 خملننئالخمتد تبت لخمينتسدي لمتحنتنلهلهلخميهن خ . .2
 خملننئالخمينتسدي لمت دتيلخمتد تع. .3

 في نطاق العمل على اًلبتكارالت دريب 
فيالخمد خنين لخقدخ تي ؛لفويالخمبدختي ،ل كايزلىيددلا تياليينلخمد خنين لى يبللنينئاللمت يدالخالبتكن ليينلخميوينهتيلخملدتيد

ي لفياليلينالخمتيد تع؛لةللغنمباينل(Ogilvie & Simms, 2009) (34)ل–خمتوكت لخالبتكين يلفيالخميؤننين ل ،للسنصا
لخمتد تعلى بلخالبتكن ليك  لم غنت ل  –ينلتيالتل عليلضلفلخالبتكن لألنبنعلىدم،للي هنلأنا

ي لي يللخمسينيت تن ليينلخم ي نلخمينضيا..للكيينلل كي ل(20) (Clapham, 1997)ل لهيلهلخم ظي ملتغتاي  ،للسنصا .لمكنا
خمييلخ دلخمب ي ت ،للب يكالأكثي لداي لفيالخمتيد تع؛لقدسيناليوهيليلخمتيد تعللننب ان،لف يدلد يي لخالبتكين لفياليلينالةدخ م

،للتييالخمتلنيعلفيالى يدلهيلهلخمبي خي لفيالألخسي لخمنيتت تن ل(Solomon, 1990) (1)ل–فالخالبتكين لفيالخميؤننين ل
ن للخمنيييبيت تن ليييينلخم ييي نلخمي ييي تن،لحتيييبلأصيييبحلهيييلخلخم يييلفليييينلخمتيييد تعليي لفاييينللت ي يييدلفيييالخميدتيييدليييينلخم ييي ك

ةمييبل طيينقلى ييدلهييلخلخم ييلفلييينلخمتييد تعل،للخيتييدللل( (Basadur, Graen& Green, 1982)(2خألل لبتيي ل
 ل-خمتنييييت تن ؛لفح يييقلخىت خفاييينللخنيييعلخم طييينقلبثهيتتيييهلفيييالخم ييي كن لخميني ييي لفيييالخملالتييين لخميتحيييدملخألي تكتييي ل

(Clapham, 1997)(20)(19) ،للبيدألتيدسال طينقلبييضلخميدلالخةنيتلت لي يللني  لأمويتن (Wang & Horng, 
ل.(2002

لخمتيد تعلى يبلخالبتكين لايدلأ ىطيالألملتي ،لللمي ليينلسيالالتسصيتلل (Meinel, et.al 2018)(27)للكي  ،لأنا
يي لبتييد تعلخميييلظوتنل خملايي للخميييلخ دلخمكبتيي ملمصيي اللتطييلت لاييد خ لخميييلخ دلخمب يي ت ،للتهييتيلخميؤننيين لبصييو لسنصا

لى بلخالبتكن لمألنبنعلخمتنمت :
 .(Birdi, 2005) (13)ل–خمت لتعلى بلتلمتدلأفكن لخميلظوتن؛لينلتؤديلةمبلتحنتنلكونءختهيل .1
 .(Wang&Horng, 2002) (19)ل–تطلت ليهن خ لخميلظوتنلخميتي ا  لبحالي كال لخمييال .2
 & Eskildsen, Dahlgaard)(35)ل–ينينىدملخميؤننين لى يبلتح تيقلخمتيتيزلفيالخميييال .3

Norgaard, 1999). 
 –ملم لخ ت  لى دلب خي لخمتد تعلى بلخالبتكن لفاليلنال لخمييالخميست و ،للي هن:لخمتنلتقل

ل(Gilbert, Prenshaw& Ivy ,1996)(36)ل لخمه دن  ،ل(Birdi, Leach & Magadley, 2012)(4)ل–،
ل.(Walter, 2012) (21)ل–خمتك لمللتنل(ل19) (Wang & Horng, 2002)ل-خمبحلثللخمد خنن ل

لييظيلخم  كن لخمتالتي دلب خي لخمتد تعلى بلخالبتكن ليلللدملفالخمدلالخمغ بت ،للي هن:ل  لأظه  لخمد خنن لأنا
 -خملالتن لخميتحدملخألي تكت ل،لل(Birdi, 2005)(13) ;(Birdi, 2007) (12) –خميي ك لخميتحدمل

 )ل(Williams, 2004)(15) ;(Basadur, Wakabayashi& Graen, 1990) (14ل
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 Sutton& Hargadon, 1996) ) (17)16ل–،لليهل ت لَأمين تينلخالتحندتةي ل) (Geschka, 1996))لا اي لل لأنا ،لةالا
 لل–ينلخمد خنن لأل ت لفالخمدلالخألس ىلسن جل طنقلخمدلالخألل لبت ،للي هنلخمتنبننل

Basadur, Wakabayashi& Takai, 1992))( 18).ل
لخنتثي  لب كالكبت لفال للخمسنللاد لخميؤننن لفالخم طنىتنلخميني لةمبلأنا لت ت لخألدم  لأس ى، لينل نحت 
ب خي لخمتد تعلى بلخقبتكن ،للمكْنلتي دلأغ علخمدل خ لفالخميؤننن للخمتالتييالفالخم طنفلخمسنل،للي هن:ل
(2)(Basadur, Graen & Green, 1982);(37)(Basadur, Graen&Scandura, 

1986);(68)(Basadur, Runco & Vega, 2000); (4)(Birdi, Leach & Magadley, 2012);  
(21) (Walter, 2012)لا ا لينلخمد خنن لأ ل ت لفالخم طنفلخمحكليا،للي هن  ،لفالحتنلأنا

(19)(Wang & Horng, 2002) (13)(Birdi ,2005) ; (12)(Birdi 2007). 
 الت دريب على اًلبتكارالوسائل المستخدمة لقياس فاعلية 

لتيالخنتسدخيلخميدتدلينلخملننئالم تنسليدىلتثثت لب خي لخمتد تعلى بلخالبتكن ،لللم للفقلينلت ا:
 التغي ر في مواقف األفراد تجاه التفكير المتباين1.

لخمتوكت لخميتبنتنل(Williams 2004)(15)ى ا ل لخميلا لتلنه ،Attitude towards divergent thinkingل،
 ينلتتي اقلبنمتوكت لخميتبنتن". سلللي نى هلل لختنهلخمن لكت لفتبث اهل"أفكن لخم

لينلخميلخيال(Basadur, Graen & Scandura 1986) (37)لألضحلل لخمتوكت لخميتبنتن، لخمن ل لتلنه لأنا ،
لملم لأظه ل لخمتوكت لخميتبنتنللخمس لجلىنلخميثمل ؛ لخمتل تبت ل لخميدتدلينلخمد خنن لخمتالتننىدلى بليين ن 

ل  ,Basadur, Wakabayashi & Takai)(18) ;(Basadur,Graen&Scandura,1986)(37)  لي هن
I992); (38)(Basadur &Hausdorf, 1996)لب خي لخمتد تعلى بلخالبتكن لت حنانلخمن ل لخميتبنتنلمدىلل-ل أنا

  ,Williams)(15) ;(Basadur & Finkbeiner, 1985) (39)لي هيلل-خمي ن كتن.لل كازلبيضلخمبنحثتنل
لخمتوكت لخميتبنتن،لتوضتالخمتوكت ،لل-ل(2004 لخمن ل لخقتلنبالتلنه ى بلخأل لخفلخمتنمت لينلخمن ل لخميتبنتن:

لخمتوكت لخالبتكن يل)متس(لغ تبان. لت تتيلخألفكن ،لت تتيلخألفكن لخملدتدم،لخالىت ندلبثنا
لخمتد تعلى بلخالبتكن لننهيلفال(Perry & Karpova 2017)(40) لفالخمي نبا،لأكاد ل تنئ لخمبنحثتنل ،لأنا

 زتندملةتيننلخمي ن كتنلب د ختهيلخالبتكن ت لليلاوهيلتلنهلخميسنط م.
 التغي ر في سلوك األفراد 2.

أظه  لخمد خنن لخمتال كاز لى بلخمتغتا خ لفالن ل لخمي ن كتن،ل تتل لمحضل لب خي لخمتد تعلى بلخالبتكن ،ل
لخميدتدلينلخمي  ن كتنلادلتحنا  لمدتهيلخم د خ لخالبتكن ت لى دلخال تننعلةمبلهلهلخمدل خ ؛لفي بلنبتالخميثنا،لأنا

ل(Morin, Robert & Gabora, 2018)(41) ;(Clapham, 1997) (20)لي هيلل–ألضحلخميدتدلينلخمبنحثتنل
ل تنئ لخالستبن خ لابالدسلالخمدل خ للبيدهن،لادلأ ن  لةمبلتطلا ليهن خ لخمطالا للخألصنم للخمي ل  لفالل- أنا

 ;(Clapham,1997) (20) لي هيل–خموك لمدىلخمي تنبتن،للكلم لأ ن  لبيضلخمد خنن لخمتالأل خهنلخمبنحثلنل
(68)(Basadur, Runco & Vega, 2000); لن ل لخمي تنبتنلادلتحنان،للسنصا لفالينلتتي اقلل-ل ةمبلأنا

لبإتلندلخمي كال للت تتيلخألفكن ،لللم لبيدلحضل لب خي لخمتد تعلى بلخالبتكن .
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لهيلخلخم يلفليينلخمتيد تعلتيؤث لفيالأدخءلخمي ين كتن،لبنكتنينع:ل لادلتلنايعل طينقلخم تينئ ؛لةلللليدلبييضلخمبينحثتنلأنا
،لتطلت ليهين خ لخمتوينلضلخميحننيبت ل (Houtz & Feldhusen, 1976)(42)–كال ليهن ملخم د ملى بلحالخمي 

(34) (Ogilvie & Simms, 2009) لل–،لتحلتالخميي ف لخميكتنب لةمبلةبدخىن للدتدمل 
(4) (Birdi, Leach & Magadley, 2012).ل

 التغي ر في سلوك المجموعات وفرق العمل.3
لل-ل(Kramer, Fleming & Mannis, 2001)(43)لي هيلل–خمتالانيلبهنلخمبنحثلنللاداي لييظيلخمد خنن  دميتالا

ى ييبلظهييل لتغتايي خ لةتلنبتيي لفييالتلمتييدلخألفكيين ،لللميي لى ييبلينييتلىلخميليلىيي ،للكييننللميي ل تتليي ل ئتنيي لمبيي خي ل
لينل  خميص لخمله الخملينىا.للىاللمالى بللم ،ل ت لىنلخمد خن لخمتالانيلبهنلكاا

(17) (Sutton & Hargadon 1996)لخمتد تعلى بلخالبتكن لأدىلةمبلتطلا لخألدخءلخم للينىالفالينلتتي اق،لأنا
 .لخمحونظلى بلخملخك ملخميؤننت لمح لالخمتصيتي
 .لتحنتنلخميهن خ لخميت لى لم يصييتن
 . لخمتح البنمحكي
 .ليهن ملةا نفلخميتيني تن
 . لتلفت لخميلخ دلخمينمت لم يؤنن

ينلل–لأظهي  لد خني لأسي ىل ،لتحناي انلفيال(44)ل (de Villiers Scheepers & Maree2015)أل خهينلل–أتضا
لخميهن خ لخالبتكن ت لمو تقلخمي ن كتن،ل تتل لمحضل لخمتد تعلى بلخالبتكن .

 التأثير على المدى الطويل .4
لينل لخملزءلخألكب لينلد خنن ل(Scott, Leritz & Mumford, 2004a)(26) ;(Baer, 1988)(45)لك لكاا ،لأنا

لةيكننل خمتد تعلى بلخالبتكن ،ل كازلى بلاتنسل تنئ لخمتد تعلى بلخالبتكن ،لللم لى بلخميدىلخم صت ،ليتلنهالا
لخمب خي ؛لملم لب لم ليحنلال لىدملمندلهلهلخموللم،لىنلط تقلاتنسلخمتثثت ل لللدلتثثت لى بلخميدىلخمطلتالمهله

لفثظه ل لخمطلتا؛ لخميدى لخميدىلى ب لى ب لللم  لخمي ن كتن، لفا لةتلنبتان لتثثت اخ لخالبتكن  لى ب لم تد تع لأنا لخم تنئ   
ل ل-خمطلتا

(46) (Parnes & Meadow, 1960); (17)(Sutton & Hargadon, 1996);  
(45)(Baer, 1988); (19)(Wang & Horng, 2002);(13) (Birdi, 2005).ل

لييينلخملييدت لبنمييلك ،لأ اييهلمييلحظلأ اييهلميييلتكيينله يين لييتيين ليحييددلمتحدتييدلخمي صييلدلبنميييدىلخمطلتييالمبيي خي لخمتييد تعل
لتحدتييدلفتيي ملييينلبيييدلخالستبيين لميييلتكيينليللييلدملفييالخمد خنيين ،للخمتييالتبنت يي لبيييدلنييت ل ى ييبلخالبتكيين ،للبنمتيينمالفييإنا

 ,Parnes & Meadow) (46)ل–،للد سلآسي لنلخمتيثثت لبييدلثين تي لأ يه ل(Baer, 1988) (45)ل–أ يه ل
ل.(19) (Wang & Horng, 2002)ل-لغت هيلينلنت لأ ه لةمبلأحدلى  ل ه اخل،ل(1960

لهلخلخم يلفل لتتاضحلينلي خلي لخمد خنن لخمننب  لفاليلنالخالبتكن للتطبت هلفالدلم لخقين خ لخمي بت لخميتحدم،لأنا
لأ ايهلميلحظلأنلأغ يعلينلخمتد تعلينل خميلنال لخم ئتن لخمتالتننىدلى يبلتح تيقلخألهيدخ لخمي تبطي لبنالبتكين ،لةالا

 لكينلأكادلخميدتدلينلخمبنحثتن،للي هيل-خمد خنن لأ ل ت لفالخم طنفلخمسنل.للكينلهلليي ليل
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له ن لخستالفانلبتنليؤننن لخم طنىتنلخمسينللل-24) )(Hvidman & Andersen, 2013)ل لخمييني،للبنمتينمالأنا
ه ن لحنل لةمبليزتدلينلخمد خنن لمإللنب لىنلخألنيئ  لخمتنمتي :لهيالتت ينبهليين نين لخمتيد تعلى يبلخالبتكين لفيال
خم طنفلخمحكلياللت  لخميين نن لفالخم طنفلخمسنل؟لهالتت نبهل تنئ لخمتد تعلى بلخالبتكين لفيالخميدلالخمغ بتي ل

ل خ لخمي بت لخميتحدم؟ل ظت تهنلفالخمدلالخألس ى،لكدلم لخقين
ييقلفييياليي فيي لخميزتيييدليييينل لهيييلخلخمبحيييثلتهييد لةميييبلخمتييا لبسصييلللدلمييي لخقييين خ لخمي بتييي لخميتحييدملتحدتيييداخ،لفييإنا

 أنبنعلخمتد تعلى بلخالبتكن للأهيتتهلل تنئلهللينت ب هلفالخمدلم .
 الوسائل المنهجية واجراء البيانات

: المنهجي ة الن وعي ة  أو ًلا
لط خئق ،  Myers)(47)ل2009ألضحل) خمبحثلخم لىالادلتييالةدسنمهينلفيالخمي يليلخاللتينىتي لمينينىدملخمبينحثتنللأنا

ى ييبلخمتحيي يلىيينلخمظييلخه لخاللتينىتييي للخمث نفتيي ،للتيييالخستتيين لهييلهلخمي هلتييي ؛لأل اهيينلتيكيينلأْنلتييدىيلخموهيييلخملتيييدل
هيلهلخمد خنين لفالخمدلم ،لفالظياليحدلدتي لمليتعلخم لخحالخمي تبط لبنمتد تعلى بلخالبتكن لفالخم طنفلخمحكليال

لخمتل تبت لفالخمدلم .
خمي نب  ،لبث اهنل"ىي تن لتبندالموظالللهانلملله،لتحنلالفتهنلخم سللخمليلتلي يل (Rowley 2012)(48) لى ا 

خمي نب  لخمحصلالى يبليي ليين ليينلخم يسللخميليلت نب يهللفهييه"،للتيتيالخنيتسدخيلخمي نب ي لأدخمالملييعلخميي ليين ؛ل
لت لينلخمبتن ن للأل اهنللنت  لفنى  لتننىدلخمبنحثتنلى بلخمتي ا لةمبلآ خءلخةس تنللت دتيليليلى لغ 

Qu & Dumay, 2011))(49)ل
ل ظ اخلةمبلىديللللدليي ف لكنفت لىنلخمتد تعلى يبلخالبتكين لفيالدلمي لخقيين خ ،لف يدلتييالخنيتسدخيلخمي ينبال لموهييل
خمظنه ملاتدلخمتح تق،لللم لب نءالى بلتلن علخمي ين كتن؛لمتح تيقلخألهيدخ لخمي  يلدمليينلخمي ينبال ؛لميلم لأ ل تي ل

يعلصن يالخم  خ لخميني تنلفالثالثلينليؤننن لةين ملدبالفاليلنال ليست و ؛لللم لمتح تيقلأهيدخ لي نبال ل
لخمبحثلبنقلنب لىنلخألنئ  لخمتنمت :

لينلأهيت لى دلب خي لخمتد تعلى بلخالبتكن لفالخم طنفلخمحكليا؟ .1
لَينلخميلظولنلخملتنلت  ح لنلبب خي لخمتد تعلى بلخالبتكن ؟ .2
لخمينتسدي لم تنسلتثثت لب خي لخمتد تعلى بلخالبتكن ؟ينلخملننئال .3
 ينلخمسطا لخمينت ب ت لب ثنلى دلب خي لخمتد تعلى بلخالبتكن ؟ .4

لخنييت دلخستتييين لأنيييئ  لخمي ييينبال لةمييبلخميلضيييلىن لخم ئتنييي لفييياليلييينالد خنيين لخالبتكييين :لخمتيييد تعلى يييبلخالبتكييين ل
ي ،للبي خي لخمتيد تعلبصيو لىنياي ؛لللمي ل م ينيينىدملى يبلفهييلخمللخ يعلخميست وي لم تيد تعلى يبلخالبتكيين لبصيو لسنصا

 فاليؤننن لدلم لخقين خ لخمي بت لخميتحدم.
 ثانياا: مجتمع البحث وعي نته

ى  ِّ ليلتيعلخمد خن ،لبث اهل"خميليلى لخمكني  لينلخأل سنللأللخألحدخثلأللخأل تنءليحالخالهتينيلخمتالت غعل
ليلتيعلخمد خن لمهلخلخمبحث،لهيلخميلظولنل(Sekaran & Bougie, 2013) (50)ل–فالخمتح ق"ل ..للى ته،لفإنا
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لبب خي لخمتد تعلى بل لىالا  للخملتنلمهي لخميتحدم، لخقين خ لخمي بت  خميلخط لنللخملخفدلنلخملتنلتيي لنلفالدلم 
لين لكن   لىدد لخستتن  لتتضين لخملي ل"خقل خء لبث اهن لخمد خن ، لىت   لتي ت  لتيا لحتن لفا خمي نص للخالبتكن ..

لهلهل لتييتي لين لصونتهن لأل لسصنئصهن للفهي لخميت   لد خن  لت يكِّن لخملي لخألي  لخمد خن ؛ ليلتيع لين خمصحتح 
ل.ل(Sekaran & Bougie, 2013) (50)ل–خمسصنئللأللخمصون لى بليلتيعلخمد خن "ل

يي للل تنبييي لمحكلييي لتضيييا  لخميت يي لتنييي لييينلخميييلظوتنلييينلصيين يالخم يي خ لخمييلتنلتيي ييلنلفييالثييالثليؤننيين لىنيا
دبا،للخمتالت ليلبي دلدل خ لخمتيد تعلى يبلخالبتكين لبصيو لدل تي ،للايدلتييالخستتين لىيددلخميت ي لبنتابينفلخم نىيدملخمتيال

،للهالأ اهلتتييتنلى يبلخمبينحثتنلخمليددلضي ل ملةلي خءلخث تيالى ي ملي نب ي ،لةلخلكن ي ل(Rowley 2012)(48)لك هنل
ل ي نب  ،لأللينلتيندمهين،لفيالحيتنلتيكينلخالكتوينءلبني لي ينبال لةميبلثيين الي ينبال ،لخميدملثالثتنلدات  لت  تبانلمكاا

ل.ةلخلكن  لخميدملننى لت  تبان
لينلخمي نبال لخميط لب لم د خنن لخم لىت ،لتيتيدلخميدتدلينلخمبنحثتنلى بلختبنفلأن لعلخمت باعل لمتحدتدلىددلكن  

بث اهل"خم  ط لخمتالاللت الحظلفتهنلأيليي لين لأللنين لف تدمل،لخمليلت ي ة ل(theoretical saturation)خم ظ يل
،لليعللم ،لكننله ن لخستال لبتنلخمبنحثتنلب ثنل(Guest, Bunce & Johnson, 2006)(51)ل–فالخمبتن ن "ل

ل لي نبال  لن  لةل خء لين لتست   لخمتا لخمت باع، لخث تال ,Johansson,Fried&Berggren)(52)،(2013ل-  ط  ةمب
ل.(Guest, Bunce & Johnson, 2006) (51)ل–ى  ملي نب  ل

لحليلخميت  ل لننىدلختبنفلخم نىدملخميلكل ملأىالهلبي دلتنعلي نبال ،لى بلخملصلالةمبلت باعلخمبتن ن ؛للمهلخلفإنا
ل لي نب  .خمي ننعلمهلهلخمدل ملهللتني لينلصن يالخم  خ لخم ئتنتن،لليدملننى للخحدملت  تبانلمكاا

 إجراءات تحليل البياناتثالثاا: 
،لتح تيالخمبتن ين لخم لىتي ،لبث ايهل"ىي تي لينيتي ملتتضيينلت نيتيل)(Savin-Baden & Major 2013)(53)ىي ا ل

ليينلخمبتن ن لةمبلألزخءللخ ليي ب؛لبغ ضلفحصهن"،للل نتابينفل،لأ ايهلب )Bogdan & Biklen 1992((54(لكي لكياا
خميدتيييدليييينلخأل  يييط لخ تبييينهلخمبنحيييث،للخميتي ا ييي لبيييي:للييييعلخمبتن ييين ليييينلخميتيييدخن،للي هلتييي لخمتح تيييالخم يييلىا،لتليييلع

لتص ت لخمبتن ن لةمبلفئن ،لت ظتيلخمبتن ن لفالاصا ،لب يل لخم للخم لىا.
لى يييدلخال تهييينءليييينلخمي ييينبال لييييعلتنيييي ليييينلصييين يالخم ييي خ لخم ئتنيييتن،لبيييدأ لىي تييي لخمتح تيييالخم يييلىا،لينيييتهدف ال

ل لىنلب خي لخمتد تعلى بلخالبتكن لفالخميؤننن لخمحكليت لفالةين ملدبا.خمتي ا لةمبلتوصتال
ليينل)لىي ا ل بث ايهلل(،Thematic analysisخميلضيلىال)ل،لخمتح تياSavin-Baden & Major 2013)(53)كياا

دملألليهتي  لفالخمبتن ن ،للخميثل لى بليلضلىن لهللفالصيتيلىي ت لتح تالخمبتن ن "، لتيالخنتسدخيلل"فك مليلحا
خمتح تييييالخميلضييييلىاللخميب ييييالى ييييبلأنيييينسلخمد خنيييين لخمنيييينب  ؛لمتح تييييالخمبتن يييين لخمتييييالتيييييالخمحصييييلالى تهيييينلييييينل

لخميلضيييلىن لخم ئتنييي ل خميتي ا ييي لبنمتيييد تعلى يييبللKey themesخمي ييينبال ؛لللمييي لمت يييوت لخمبتن ييين ؛للميييلم لفيييإنا
فيالخمت يتيزلقلي خءلتح تيالداتيقلم بتن ين لخم لىتي ،للايدللخالبتكن ،لتيالتص توهنلفالطب تتنليينلخمبتن ين لبحيدالأاصيب

لي نب يي لب ييكالي وصييالثيييالتح ت هيين..لل تتليي لمييلم ،لتيييالتصيي ت لخميلضييلىن لخم ئتنيي للخميلضييلىن ل تيييالت يتييزلكيياا
 خمو ىت ،لكينلنتتيالي نا تهلفالخموصالخمي با.
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لب  ني ل (Rowley2012)(48)للك  لللخمي نب  ؛لملم لتيالخنيتسدخيلخم نيس ليوتدللداخلفالتح تال صلNVivo،لأنا
لخمحندت لى  مللي هلمتح تالخمبتن ن لخم لىت .

لخمتنييلتالخمصييلتالم ي يينبال ليهييي؛لللميي لم حصييلالى ييبلأكبيي لاييد لييكيينلييينل) 55(ل(Flick 2014)أكاييدلللل ،لأنا
للميي لبييدلأسيللخميلخف يي لخمداي لم لضيعلخميليلأدىلةمييبللييعلخمبتن ين ..للى تييه،لتييالتنيلتالليتييعلخمي ينبال لصيلتتان،ل

لينلخمي ن كتن؛لمتنهتالخم للفلةمبلخمبتن ن لى دلخمحنل .
 رابعاا: البيانات الش خصي ة لصانعي القرار

تيييالليييعلخمبتن يين لييينلتنييي لييينلصيين يالخم يي خ لخميييني تنلفييالثييالثليؤننيين لحكليتيي لفييالةييين ملدبييا،للخمييلتنلتيييال
ى بلخالبتكن .للفالينلتتي ايقلبينمل س،لكيننلليتيعلخمي ين كتنليينللخستتن هيلبنبعلخ تبنطللظنئوهيلبب خي لخمتد تع

خملكل ،للادلخىتل  لخث تننلينلخم ننءلت طبقلى تهينلخم  لطلىنلخال ت خ ؛لبنبعلخمتنيلتالخمصيلتالم ي ينبال .ل
يينلب ييثنلينييتلتن لخمتي ييتي،لفلخحييدلف ييطلييينلخمي يين كتنلحنصييالى ييبلد ليي لخمييدكتل خه،لبت ييينلتحيييالييينلت يي علييين للأيا

 صي لخمي ين كتنلد لي ل)ينلنيتت (،للخمب تيي لحنصي لنلى يبلد لي ل)بكينمل تلس(.للكييننلأ بيي ليينلخمي ين كتنلييينل
خموئيي لخم تندتيي ،لبت ييينلخمب تيي لييينلخموئيي لخق يي خفت .للب ييثنلىالاييتهيلببيي خي لخمتييد تعلى ييبلخالبتكيين ،لف ليييتيهيلىالايي ل

مينيلى بلليتعلخأليل لخميتي   لبهلخلخم لفليينلخمتيد تع،ليبن  ملبت  لخمب خي ؛لفثالث لي هيلت ليلنلبدل لخق  خ لخ
لخث يييننلىضييييلخنلفييييالف تيييقلم تيييينسلتييييثثت لخمتييييد تعللتح تيييالخالحتتنليييين لخمتد تبتيييي ،للثالثييي لينييييؤلملنلىيييينلةمحيييينقل

بانلفالب خي لخمتد تعلى بلخالبتكن . لخميلظوتنلبهلخلخم لفلينلخمتد تع،للكننلأحدهيليد ا
،لكيينلنيتظه لى يدلي نا ي ل9ةمبلل1ن،لتيالخمتيتتزلبت هيلبنق ن هلةمتهيلبنأل انيلينللم يحنفظ لى بلهلت لخمي ن كت

 لخم تنئ لفالخموصالخمي با.
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 تحليل البيانات والن تائج
 الموضوعات الرئيسة

خمتالظه  لأث نءلخمتح تا؛لةللتيالتص توهنلفالThe key themes (لخميلضلىن لخم ئتن ل1 ايل)لتلضحلخملدلا
لللم لى بلخم حللخمتنما:(ليلضلىن ،ل4)

لخميلضلىن لخم ئتن لخميتي ا  لبنمتد تعلى بلخالبتكن  :ل1لدلال
 الموضوع الرئيس الموضوع الفرعي المصدر

12)Birdi 2007)ل لى بلينتلىلخألف خد .1 لأهيت لخمتد تعلى بلخالبتكن 
(56)(Mansfield, Busse & Krepelka 

1978) 
 ى بلينتلىلخميؤننن  .2

(15) (Williams 2004) 1.  لحنعلخمتنيت لخملظتوت طبتي لخميلظوتنلخملتنلت  ح لنل
لحنعلخمل س .57 ( 2)(Gist1989) بب خي لخمتد تعلى بلخالبتكن 

خملننئالخمينتسدي لم تنسلتثثت ل خمينتلىلخأللا:ل دلخمويا  يللج(58)  لKirkpatrick)ل(1967
لخمينتلىلخمثن ا:لخمتي اي ب خي لخمتد تعلى بلخالبتكن 

 نتلىلخمثنمث:لخمن ل خمي
خمينتلىلخم خبع:لخم تنئ ل)خمينئدلينل

 خالنتثين (
ل يي .1 (59)ل Susnea)لTataru &ل(2014 خمسطا لخمينت ب ت لمب خي لخمتد تعل

لال .2 ى بلخالبتكن 
 

: أهمي ة برامج الت دريب على اًلبتكار  أو ًلا
مييينلخلت ييليلخميؤننيي لبي ييدللت نييتعلخميييلظوتنلةمييبلبيي خي لحت ييينلط  ييعلييينلخمي يين كتنلخقلنبيي لىيينلخمنييؤخالخمتيينما:ل

ه ييين ل يييلىتنليييينلخألنيييبنعلتيييدىلخنلخميؤننييين لةميييبلى يييدللخمتيييد تعلى يييبلخالبتكييين ؟لأظهييي لليتيييعلخمي ييين كتنلأنال
 لت نتعلخميلظوتنلةمبلهلخلخم لفلينلخمتد تع،للهين:

 على المستوى الفردي 1.
َىيييدالثين تييي ليييينلخمي ييين كتن،لخمتيييد تعلى يييبلخالبتكييين ،للنيييت  لتنييينىدلى يييبلتطيييلت لايييد خ لخمي ييين كتنلخالبتكن تييي ل

ل"خمتيد تعلى يبلخالبتكين لتنينىدلخميلظي لى يبلتلمتيدلأفكين للدتيدمل7لخقبدخىت ؛لفيثالا،لانالخمي ن  للللخم ايل ،لةنا
ل"هيدف نلت يلتعلخمييلظوتنل9خمي ين  للللخمي ايللأللتطلت لىي ت للدتدملأللة  نءلأ تنءللدتيدم"،لفيالحيتنللكي  ،لأنا

لى بلخمتوكت لخقبدخىا".
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لأحييدل لخمتصيي تحن لخميييلكل ملأىيياله،لتييدىيلخمد خنيين لخمنيينب  لفييالهييلخلخميليينا؛لةللتيت ييدلكثتيي لييينلخمبيينحثتن،لأنا ةنا
خألنييبنعلخمتييالتليييالخميؤننيين لتي ييدلبيي خي لخمتييد تعلى ييبلخالبتكيين ،لأ اهيينلأدخملمت يتيي لاييد خ لخميييلظوتن؛لف ييدللكيي ل

(56)(Mansfield, Busse & Krepelka 1978)لخميدتييدلييي لخمتييد تعلأحييدل،لأنا نلخمد خنيين لت ييت لةمييبلأنا
،لBirdi)(13)ل2005،لأكايدل)لى يبللليهلخمسصيلللخألننمتعلخميوض  لمتيزتيزلخبتكين لخمييلظوتنلفيالنيتنقلخميييا..

لهلخلخم لفلينلخمتد تعلت لعلخألف خدلى يبلس يقلخألفكين للتيزتيزلخم يد خ لخالبتكن تي ،للاينال :ل(Birdi 2007)(12)أنا
لهلخلخم لفلينل لخمتد تعلت لعلخألف خدلى بلخقبدخف.ةنا

 على مستوى المؤس سات 2.
ل لكيي لليتييعلخمي يين كتنليبيي  خ لىييدمليتي ا يي لبنمينييتلىلخميؤننييالمي ييدلبيي خي لخمتييد تعلى ييبلخالبتكيين ؛لةللأكاييدلخلأنا

،لاييناليثييالخالبتكيين لخمتييد تعلى ييبلخالبتكيين لتنيينىدلخميؤننيين لى ييبلتح تييقلخألهييدخ لخالنييت ختتلت  خمي يين  ل؛لفيييثالا
ليؤننيتال4لللخم ايل ينلتيد تبتانليينلمييلأتثكيدليينلأ ايهلتنينىد الى يبلتح تيقلأهيدخ ليؤننيتا؛لألنا :ل"اللأ دتي لب  نيلا

ل.تهد لةمبلتح تقلأهدخ لحكلي لدبا،للي هنلخمت كتزلى بلخالبتكن "
لبيي خي لخمتييد تعلى ييبلخالبتكيين لتطييلا لةليي خءخ ل ،لللكيي لنييت لييينلخمي يين كتن،لأنا ل1 ايييايينالخمي يين  لخمييييا؛لفيييثالا

  ليلبتد تعلخميلظوتنلى بلخالبتكن ؛لأل اهيلنتلدلنلأننمتعليبتكي ملللدتيدملمتحنيتنلةلي خءخ لخميييالأللمتحنيتنل"
لبتئ لخمييالخمدخس ت ".

زلخقبيدخفل لب خي لخمتد تعلى بلخالبتكن لت حوازلخمث نف لخميؤننت لخقتلنبت ؛لينلت ييزا لألضحلأ بي لينلخمي ن كتن،لأنا
:ل"بهيييلخلخم يييلفليييينلخمتيييد تع،ل  تيييدلأْنل   ييي لث نفييي لت يييلعل7 اييييل،لاييينالخمي ييين  لخميييييا؛لفييييثالالتكييين لفيييالبتئييي للخالب
اييلناللظيي لى ييبلأْنلتكييلنليبييدىخمي ..للىيينلط تييقلخمتييد تعلى ييبلخالبتكيين ،ل هييد لةمييبلتييييتيلث نفيي ليؤننييت لناللسالا

الينلخقبدخفللخالبتكن لفاليكننلخمييا". لت يالكالا
لخالبتكن ل  طلأنننالمتح تقلخمونى ت لخميؤننت ل  ,Basadur & Hausdorf) (38)لأتاد لخمد خنن لخمننب  ،لأنا

لأنال(1996  يييينلفييييالد خنيييين لاتيييينسليييييدىلتييييثثت لخمتييييد تعلى ييييبلخالبتكيييين لفييييالتح تييييقلخألهييييدخ لل،لةالا ه يييين ل  صا
له ن لىالاي لةتلنبتي للبصو ليعللم ،لأظه  لخمد خنن لفاليلنالخمتد تعلخالنت ختتلت لفالخميؤنن ..ل ىنيا ،لأنا

؛لينلننىدلى يبلدىييلخم تتلي ل(O’Donnell & Garavan, 1997)(60)بتنلخمتد تعللتح تقلخألهدخ لخميؤننت ل
لخمننب  لخمتالتيالخمتلصالةمتهن.

ليين ينلب يثنلتطيلت لخميييا،لف يدلأكايدلكياا لخمييلظوتنلخميلتنل(61)ل( (Martensen & Dahlgaard 1999لأيا ،لأنا
ى يبللنالخ لأكث لخ وتنحلتنتسديلنلستنمهيلأكث ؛لينلت كنبهيليهن للخالي لخمتد تع،لتكل لنلأكث لخبتكن لت ضيالنلةمبلب خ

لمتي ايلأننمتعللدتدم،للبنمتنمالتيزتزلاد تهيلخمي  ت .لخالخملدتدمللأكث لي ل  اللخنتيدخدلخمتغتت خ للخميدسال 
لأهيت لى دللت نتعلخميلظوتنلةمبلدل خ لخمتد تعلى بلخالبتكن لفالدلمي لخقيين خ ،ليت نغيي لل،لى ته  نتس للأنا

يييعلخمد خنيين لخمنيينب  ،لنييلخءلخمتييالأ ل تيي لفييالخمييدلالخمغ بتيي ،لأللخمتييالأ ل تيي لفييالخم طيينىتنلخمييينيللخمسيينللفييال
لخمدلالخميست و .

ل
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 ريب على اًلبتكارثانياا: الفئة المستهدفة لاللتحاق ببرامج الت د
ةميبلدل خ لخمتيد تعلى يبلخالبتكين ،للخ تنينبهيينلألالتحدتدليزتدلينلخمتوصتال لىنلطبتي لخمييلظوتنلخميلتنلتيتيال

نثم نلخمي ن كتن:لَينلخموئ لخمينيتهدف لمالمتحينقلبنمتيد تعلى يبلخالبتكين ؟لفكيننله ين لةليينفلفيالخمي أيلبيتنلليتيعل
لهلخلخم لفلينلخمتد ظتوت ؛ل تعليتلخف لمليتعلخميلظوتن،لبغضلخم ظ لىنلل نهيللتنيتنتهيلخمللخمي ن كتنلى بلأنا

،لانالخمي ن  ل خمتد تعلى بلخالبتكن لت يالليتعلخميلظوتنلينليست ي لخموئين لخق ي خفت للخمت وتلتي ل:ل"6 ايلفيثالا
خمل نيتن للخم تيع،ل"     لليتعلخميلظوتنلفالهيلهلخميدل خ ليينليست ي ل:ل7لخم تندت "،لفالحتنلانالخمي ن  ل ايل

للاللتللدلأيلتوضتال ؛لفليتيهيلتحض لنلخمدل خ ل ونهن".
لخميؤننين لتهيتيلبتيد تعلخمييلظوتنلى يبلخالبتكين ؛لGilbert, Prenshaw & Ivy)(36)ل(1996أ ين ل ،لةميبلأنا

لأل اهيليل دليهيلمهن.
لخميد تيدليينلخمد خنين ل يي  لخمييدت تنللأظه  لي خلي لميت  لينلد خنن لننب  لمب خي لخمتد تعلى يبلخالبتكين ،لأنا

،لفيالحيتنلضييا لخميدل خ ل((Williams, 2004)(15) ;(Basadur, Wakabayashi & Takai, I992) (18ل–
ييينليييينلخمييييدت تنللغتييي لخمييييدت تنل ،ل(Basadur, Wakabayashi& Graen, 1990)(14)ل–خألسييي ىليزتلا

 .(Stephenson & Treadwell, 1966) (62)ل–لخميه دنتنل
ل–لفالينلتتي اقلبل سلخمي ن كتنلفالخمتد تعلى بلخالبتكين ،لأظهي  لبييضلخمد خنين لأ اهييليينلخميلكل للخق ينثل

(57) (Gist, 1989).ل
ليؤننن لخم طنفلخمحكليالفالدلم لخقين خ ،لت ته لأن لبانليتين تانليعلخمد خنن لخمنينب  لخمتيال لى ته،ل نت ت لأنا

ل تعلليتعلخميلظوتنلى بلخالبتكن .ب ثنلض ل ملتدلأ ل ت لفاليست  لخمدلاللخم طنىن ،
 ثالثاا: الوسائل المستخدمة لقياس تأثير برامج الت دريب على اًلبتكار

حت ييينلط ح يينلخمنييؤخالخمتيينمالى ييبلخمي يين كتن:لييينلأدلخ لخمت تييتيلخمتييالتييتيالخنييتسدخيهنلم تيينسلتييثثت لبيي خي لخمتييد تعل
ل يللجل هللخألدخملخمتيالتنيتسديلم تينسلفنى تي لليتيعل(58)ل((Kirkpatrick 1967ى بلخالبتكن ؟لأفندلليتيهي،لبثنا

لب خي لخمتد تعلفالخميؤننن لخمحكليت لفالةين ملدبا.
ليييينلأليييالتحدتيييدلخمينيييتلتن لخمينيييتسدي لمهيييلخلخم ييييللجلفيييالخميؤننييين ،لط ح ييينلأنيييئ  لىييينلخمينيييتلتن لخميست وييي ل

لخميؤننييين لخميييثالثلم  ييييللج:ل دلخموييييا،لخميييتي اي،لخمنييي ل ،لخم تييينئ ل)خمينئييي دليييينلخالنيييتثين (؛لفثلضيييح لخمييي دلد،لأنا
ليؤننيييي للخحييييدملتنييييتسديلأدخملم تيييينسل ت ييييتسلخمينييييتلتن لخمثالثيييي لخأللمييييب:ل) دلخمويييييا،لخمييييتي اي،لخمنيييي ل (،للتبييييتنلأنا

لخمينتلىلخم خبع:لخم تنئ ل)خمينئدلينلخالنتثين (.
ل: رد  الفعل  المستوى األو 

اتيينسل دلفيييالخمي يين كتن،لب تيينسلخ طبيينفلخميلظيي لىيينلخمد ليي لخمتييالكييننلفتهيينلألضييحلليتييعلخمي يين كتن،لأ اييهلتييتيال
،لاينالخمي ين ل ين،لي تبطاينلبلظتوتيه؛لفييثالا ل-:ل"خمي ح ي لخأللميبل7 اييل لب  ني لخمتد تعلى بلخالبتكين :لي ننيبان،لي تحا

خميلظيي لبيينمت تتيلىيينلط تييقلتييتياليبن يي ملبيييدلخال تهيينءلييينلخمب  ييني لخمتييد تبا؛لةللت ييليلل-لخمتييال  نييياتهنل دلخمويييال
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خقلنب لىنلخألنئ  لخمتنمت :لكت لكن  لخمدل م؟لكت لكيننلخمييد ع؟لكتي لكن ي ليحتلتين لخميدل م؟لبنستصين ؛لهيلهل
 .هالخمي ح  لخأللمب"

 المستوى الثاني: التعل م
لهييلخلخمينييتلىلتتي اييقلبت تييتيلد ليي لتي ايييلخميهيين خ ل تتليي لخمي يين ك لفييال خمتييد تعلى ييبلألضييحلليتييعلخمي يين كتن،لأنا

،لايينالخمي يين  لخال :ل"خمي ح يي لخمثن تيي لهييالخمييتي اي،لل  ييتسلفيي قلخمييتي ايلىيينلط تييقلي ن  يي لد ليي ل9 ايييلبتكيين ؛لفيييثالا
خمتي ايلابالخمتد تعللبييده،لل  لي يلخستبين ليينلابيالخمت تيتيلليينلبييدهلي يللخميينيلخمينضيا؛لميلم ل يييالى يبلخكت ين ل

لألكندتيت للخميي ت لفالأث نءلخمتد تع".فنى ت لخميتد عللينلخكتنبهللخميي ف لخ
 المستوى الث الث: الس لوك

لهلخلخمينتلىلتتيالتطبت هلفاليؤنننتهي،للتهيتيلبت تيتيلخمتغتاي خ لخمتيالطي أ لى يبلني ل ل لك لليتعلخمي ن كتن،لأنا
،لايينالخمي يين  للللخميي ايل نألخمب  ييني ل:ل"  ييتسل ليي1خميلظيي لبيييدلخالمتحيينقلبب  ييني لخمتييد تعلى ييبلخالبتكيين ؛لفيييثالا

ينلت يا:لهيالتيكينلهيؤالءلخميلظويلنلبييدلىيلدتهيلةميبلبتئي لخميييال ب نءالى بلخمتغتا لفالن ل لخميلظي ،لبينمتح قلييا
،لحت ييينل لييعل ييينلخنييتسدخيلخألنيينمتعلخمتييالتي يلهيينلفييالخمب  ييني ؟لهييالخنييتطنىلخلأْنلتحنايي لخلفييالبتئيي لخمييييا؟لفيييثالا

تلمتدلخألفكن ،لهيالأصيبحلايند اخلى يبلاتيندملىي تين لخميصي لخميله الخميلظ لخمليلخ تنعلةمبلدل ملتد تبت لب ثنل
لفالخميؤنن ؟لهالليعلهلخلخم سللخميلظوتنللبدألبتلمتدلخألفكن ؟".

 المستوى الر ابع: النتائج )العائد من اًلستثمار(
لت تييتيل ليؤننيي للخحييدملف ييطللكيي  لأنا دل خ لخمتييد تعل ييناشلثالثيي لف ييطلييينلخمي يين كتنلهييلخلخمينييتلى،للاييدلتبييتنلأنا

لهيلخلخمينيتلىلتيكيسليينلةلخلكيننلب  يني لخمتيد تعلى يبلخالبتكين ل ى بلخالبتكن لتتضينلهلخلخمينتلى،للألضحلخلأنا
ت نيينهيلفييالخملصييلالةمييبلخم تيينئ لخميؤننييت لخم هنئتيي لخمي غييلعلفتهيينلأيلال،لللكيي لخلأ اهيييلطييلا لخلأنيي لبانلت  كاييزلى ييبل

،لاينالخمي ين  لمتكلنليؤ  اخلمهيلخلخماتنسلخمينئدلينلخالنتثين لفالخمتد تعل :ل"بيلي دلخال تهينءل 8 اييينيتلى؛لفييثالا
ييينلت تييتيلخمينييتلىلخمثنمييثلم يييلظوتن،لنييتتيالةليي خءلت تييتيلخمينئييدلييينلخالنييتثين ؛لأل ا يينل  تييدلأْنل ييي  لييينلةلخلكييننل

 مدل خ لخالبتكن لتثثت ليبن  لفالأي  نلأللنالي لخألف خدلأللتنهتالخقل خءخ لأيلال".
نل يللجل لينلأ بي لينتلتن ،للها:لKirkpatrick)(58)ل(1967لتتكلا

ل: رد  الفعل  المستوى األو 
ت ييت لةمييبليييدىلةىليينعلخمي يين  لبييدل ملتد تبتيي ليحييددم.للى ييبلخقدخ ملخمي تيينلةىطيينءل دلدلفيييالخميييلظوتنلألملتيي ؛ل

لفلخئدلي هن.لأل اهلةلخلكننلخميتد بلنلادلخنتيتيلخلبنمدل ملخمتد تبت ،لف دلتح  لنلأاصب
 المستوى الثاني: التعل م

لتيكسلخميبندئللخمح نئقللخألننمتعلخمتالتي ايهنلخمي ن  ل تتل لمحضل لخمب خي لخمتد تبت .
 المستوى الث الث: الس لوك

لتيثالخمتغتا خ لفالن ل لخميلظوتنلخميتص  لبنملظتو ؛ل تتل لمحضل لخمب  ني لخمتد تبا.
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لىييدداخلا ييتالال ييينلخميؤننيين لمييدتهنليييلخ دلب يي ت لكنفتيي لم تيينسلهييلخلخمينييتلى؛لأل ييهلتتط اييعللاتايينلللتيي ىلخمبنحييث،لأنا
لق لنزلهلهلخميهي . للاد خ  

 المستوى النهائي: النتائج
تيكسلأهدخ لييظيلخمدل خ لخمتد تبت ،لينل نحت لسوضلخمتكنمت للتحنتنلخمللدمللتيزتزلخم لألخميي لتي ،للت  كيزل

 مب  ني لخمتد تع.ى بلخمونى ت لطلت  لخميدىل
للت ىلخمبنحث،لأ اهلنتكلنلينلخألفضالت تتيلخمب خي لخمتد تبت ليبن  مالينل نحت لخم تنئ لخمي غلعلفتهن.

للتيتنزلهلخلخم يللجلبنميدتدلينلخميزختن،للي هن:
لخم ييييللجللخحيييدليييينلخم يييينلجلخمي يييهل ملفييياليلييينالخمتيييد تع؛لأل ايييهللخضيييحل،لO'Toole)(63)ل(2009تييي ىل .1 أنا

 لتيكنلفهيهللت وتلهلبنهلم .ليبن  ل
 .(Alliger& Janak, 1989)(64) ل–ت ننىدلخم يللجلى بليي ف ليينتت لت تتيلخمتد تعل .2
 ..(Kaufman& Keller, 1994)(65)ل–تتلخفقلخم يللجليعلأيليحنلم لي هلت لمتطلت لخألدخءلخميؤننال .3

أ ايهلاللتلليدلد خنيين لنينب  لانييي لل-يؤننيين لخم طينفلخمحكيليالفييالدلمي لخقييين خ للبننيت ثنءل-لييعللمي ،لمييلحظل
مكيييييْنلتلليييييدلأدلخ ل،لKirkpatrick)(58)ل1967بت تيييييتيلتيييييثثت لبييييي خي لخمتيييييد تعلى يييييبلخالبتكييييين لبننيييييتسدخيل ييييييللجل)

ليتسصص لتست  لبنستال لخمهد لخمي لللينلخمب  ني .
اتييينسلفنى تيي لخمتيييد تعلى يييبلخالبتكيين لى يييبلخمينييتلىلخموييي دي،للف اييينللتييتياللكييينلتييييال يي حهلفيييالخموصييالخمثييين ا،لفإ ايييهل

لم يينتت لخمتنمت :
       ,(Basadur Graen & Scandura1986)(37)ل–خمتغتا لفاليلخا لخألف خدلتلنهلخمتوكت لخميتبنتنل .1

(14)(Basadur, Wakabayashi& Graen, 1990); (18)(Basadur, Wakabayash& Takai, 1992). 
ل.Lourenço & Jayawarna, 2011)(66))لل-فال غب لخمي ن كتنلفالخمتي ايلخمتحنانل .2
 يثا:لخكتننعليهن ملخم د ملى بلحالخمي كال خمتغتا لفالخمن ل ،ل .3

 ,Ogilvie & Simms)(34) –،لتطلت ليهن خ لخمتونلضلخميحننبت ل (Houtz & Feldhusen, 1976) (42)ل
ل. (Birdi, Leach & Magadley, 2012)(4) ل-،لتحلتالخميي ف لخميكتنب لةمبلةبدخىن للدتدمل  (2009

تلييندلخمح ييلال .4 ،لتلمتييدلخألفكيين ل(45Baer,1988)ل-خمتغتايي لى ييبلخميييدىلخمطلتييا،لىيينلط تييق:لةتلييندلخمي ييكال للخر
 .(Birdi, 2005) (13)ل–لتطبت هنلى بلأ ضلخملخاعل

ل
ل
ل
ل
ل
ل
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بنميينتت لخألس ىلخمينتسدي لم تنسلخمتيد تعلى يبلخالبتكين ،لتتاضيحللKirkpatrick)(58)ل1967)للبي ن   ل يللج
لينلت ا:

ل .1 لمألنيينمتعلخمينييتسدي لم تيينسلتغتايي ليلخاييي للKirkpatrick)(58)ل1967) دلخمويييالفييال يييللجللينييتلىأنا يييلخز 
 خألف خدلتلنهلخمتوكت لخميتبنتن.

لينتلىلخمتي ايلفال يللجل .2 لم تنس(58)ل(Kirkpatrickل1967)أنا لفال غب لخمي ن كتنلفالخمتي اي.خمتحنانلليلخز 
لينتلىلخمتغتا لفالخمن ل لفال ييللجل .3 لميي:لتحناينليهين خ لخمتوكتي لخميست وي للKirkpatrick)(58)ل1967)أنا ييلخز 

لم ي ن كتن،لتحنانليهن خ لخميي ت لخالبتكن ت لم ي ن كتن،لتحنانلأدخءلخمي ن كتن.
لينييتلىلاتيينسلخم تيينئ ل)خمينئييد .4 لم تيينسلخمتييثثت لللKirkpatrick)(58)ل1967)فييال يييللجللييينلخالنييتثين (لأنا يييلخز 

 ى بلخميدىلخمطلتا.
لب يينءالى ييبلخمي ن  يي لخمنيينب  ،ل نييتس للأ اييهلى ييبلخميي غيلييينلخسييتال لخألدلخ لخمينييتسدي لم تيينسلفنى تيي لبيي خي ل

أ ل تي لفيالي ينطقليست وي للخمتد تعلى بلخالبتكن لفالخميؤننن لخمحكليت لفيالةيين هلدبيا،لىينلخمد خنين لخمتيا
لخم تيينئ لخميح  يي لكن يي ليت يينبه ،للبنمتيينمالمتنيي له يين لحنليي ليننيي لةمييبلةحييدخثلأنيينمتعلأسيي ىل ييينلخمييينمي،لفييإنا

ليتسصص لفالاتنسلفنى ت لخمتد تعلى بلخالبتكن .
 رابعاا: الخط ة المستقبلي ة لبرامج الت دريب على اًلبتكار

خمي يين كتن:لهييالت غييعليؤننييتكيلفييالخالنييتي خ لفييالى ييدلدل خ لخمتييد تعلى ييبلحت ييينلط ح يينلخمنييؤخالخمتيينمالى ييبل
نيت با؛لخالبتكن ؟لأليعلليتعلخمي ن كتنلى بلخم غب لفيالخالنيتي خ لفيالى يدلبي خي لخمتيد تعلى يبلخالبتكين لفيالخمي

،لاييينالخمي ييين  ل  يييلفليييينل:ل" ييييي،للفيييالخمسطييي لخمينيييت ب ت ،لهيييدف نلأْنلتحضييي لليتيييعلخمييييلظوتنلهيييلخلخم2 اييييلفييييثالا
ن".7 ايلد تع"،للانالخمي ن  لخمت ل:ل" يي؛لن نتي لفالهلهلخمب خي ،للن ييالى بلتطلت هنلأتضا

 ,Hennessey & Amabile)(11) ;(Basadur, Graen & Green, 1982) (2)ل–ه ن لختونقلبتنلخمبنحثتنل
لكثتييي اخليييينلل-ل(2010 لخمتيييد تعلى يييبلخالبتكييين لأحيييدلخالتلنهييين لخم ئتنييي لفيييالد خنييين لخالبتكييين ،لكيييينلأنا ى يييبلأنا

ألضيح لأ يهلبنقيكيننلتيد تعلل–ل(Susnea&Tataru, 2014) (59)ليي هيلل–خمد خنين لخمتيالاينيلبهينلخمبينحثلنل
لخألف خدلى بلخالبتكن .

لتب ت لخالنتي خ لفالى دلهيلهلخمبي خي ،لت نيتيدليين ط ت ي لي بلمي لمتطيلت لخالبتكين لى يبلخمينيتلىلخمحينماللكل هينلةنا
ل.(56) (Mansfield, Busse & Krepelka, 1978مألف خد،لللم لبتد تبهيلى بلت  تن لخمتوكت لخالبتكن يل)

لينلصن يالخم  خ لخم ئتنتنلفيالخميؤننين لخمحكليتي ل له ن لختوناانلفالللهن لخم ظ لبتنلكاا لى ته،ل نتس للأنا
ملدبيياللخمد خنيين للخ لخمصيي  ،لى ييبلضيي ل ملخالنييتي خ لفييالى ييدلهييلخلخم ييلفلييينلخمتييد تع؛لأل ييهلت يييدالةحييدىلفييالةييين ل

 خمت  تن لخمونى  للخميننىدملى بلتح تقلخألهدخ لخميست و لم يؤننن .
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 ةــــالخاتم

:  البحث استنتاجات أو ًلا
لى يييبلخمتيييد تعليلييينالفييياليست وييي لدل خ لخميتحيييدم،لخمي بتييي لخقيييين خ لدلمييي لفيييالخمحكيييليالخم طييينفليؤننييين لتي يييد

لفيييياللضييييلأله يييين لتكيييينلميييييلكييييينلا ت يييي ،لخمتييييد تعلييييينلخم ييييلفلبهييييلخلخميتي ا يييي لخميتدخ تيييي لخمد خنيييين لأناللةالاللخالبتكيييين ،
لةمبلخقلنب لىنلخألنئ  لخمتنمت :لهد لهلخلخمبحثلملم لخمتد تع؛لينلخم لفلبهلخلخميتي ا  لخمتوصتال 

:لينلأهيت لى دلب خي لخمتد تعلى بلخالبتكن لفالخم طنفلخمحكليا؟ لألاالا
لثن تان:لَينلخميلظولنلخملتنلت  ح لنلبب خي لخمتد تعلى بلخالبتكن ؟

لثنمثان:لينلخملننئالخمينتسدي لم تنسلتثثت لب خي لخمتد تعلى بلخالبتكن ؟
لخمينت ب ت لب ثنلى دلب خي لخمتد تعلى بلخالبتكن ؟ خبيان:لينلخمسطا ل

ل ظيي اخلةمييبل ييد ملخمد خنيين لفييالهييلخلخميليينا،لف ييدلتيييالخنييتسدخيلخمبحييثلخم ييلىالمإللنبيي لىيينلخألنييئ  لخمنيينب  ؛لةللتيييال
ةل خءلي نبال ليعلتني لينلصن يالخم  خ لخميني تنلفالثالثلينليؤننن لخم طينفلخمحكيليالفيالةيين ملدبيا،لثييال

 . Nvivoب  ني مل تالخمبتن ن لبننتسدخيلخم نس لخمحندت لى  متيالتح
لايدلح  يي لخمي ينبال لخألهييدخ لخمي  ييلدملمهيلخلخمبحييث،لللميي لبت يدتيللصيي ليتييايقلمألهييدخ لخمتييالتيدىللةمييبلى ييدل

تنلهلخلخم لفلينلخمتد تعللأهيتته،لنلخءلى بلينيتلىلخألفي خدلأللخميؤننين ؛لمكل يهليتيلخف اخلمليتيعلخمييلظوتنلخمييني 
 فالت  لخميؤننن ؛لةللتتيالاتنسلخمونى ت لىنلط تقلخمي خحالخميست و لم يللج

سطاييي لينيييت ب ت للخضيييحهلمالنيييتي خ لفيييالى يييدللل ظييي اخلةميييبلتيييثثت هلخقتلييينبا،لتلليييدلKirkpatrick)(58)..ل1967)ل
للخر ننالخميلظوتنلةمبلخمتد تعلى بلخالبتكن .

ينلل–لأظهي  لخم تينئ ل لخميدلاليتلخف ي لل-أتضا خمتيالل-ل(15) (Williams, 2004لي هينل)ل-ييعلخمد خنين لخمنينب  لأنا
،للخم طينفلخمسينل،ل(12) (Birdi, 2007أ ل تي لفيالخميدلالخمغ بتي ،للكيلم لت ي لأل تي لفيالخم طينفلخمييني،ليثيال)

ل. )21((Walter, 2012يثال)
 ثانياا: المساهمات النظري ة

لتتضيانلهلخلخمبحثلخميننهين لخم ظ ت لخمتنمت :
لييينلل .1 لللهيين لخم ظيي لب ييثنلخالبتكيين ،لتست يي لبييتنل Hennessey)(11)&ل(Amabile 2010كيي لكيياا ،لأنا

ييي لفييياليلييينالبييي خي ل ل تييينئ لهيييلخلخمبحيييثلأثبتييي لىكيييسللمييي ،للسنصا لأنا خملالتييين لخميتحيييدمللخميييدلالخألسييي ى،لةالا
لخم تنئ ليتلخف  ليعلت  لخمتالأ ل ت لفالخمدلالخمغ بت  بصو لىنيا ؛لخألي لخمليللخمتد تعلى بلخالبتكن ؛لةللةنا

على بلةل خءليزتدلينلخمد خنن ؛لميي ف ليلنال لخالبتكن لخمتالادلتت نبهلأللتست ي لييعلخميدلالخمغ بتي ،ل ت  لا
 كنملالتن لخميتحدم.

خمبحييييلثلميي فيييي لخمتييييثثت للييييينملبييييإل خءليزتييييد لل(Alblooshi)(8ل(2018نيييينهيلهييييلخلخمبحييييثلفييييالت بتيييي لتلصييييت ل .2
لييينلخمييلظوتنللخألفيي خدلفياليؤننيين لخم طينفلخمحكييليا،ل لكييلم لخميحتييالم تييد تعلى يبلخالبتكيين لفيالأدخءلكيياا

 .طلت  لخأللالمهلخلخم لفلينلخمتد تعتحدتدلخةثن لبلClapham)(67)ل(2003تلصت ل



 11 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد التاسع عشر ،العدد الثاين

 

كيي لييينلل لكفلفتهيينلخمد خنيين ؛فييالي ط يي للدتييدملت ييد لد خنيين لخم طيينفلخمحكييليالللةمييبلأضيين لخمبحييثلخمحيينمال .3
لل،نننب ال  خمسنللل ت لفاليؤننن لخم طنفخمننب  لأ للخالبتكن خمتد تعلى بللد خنن لييظيفإنا

 خم طنفلخمحكليا.فال ل د ملفالهلخلخم لفلينلخمد خنن لةلله نل؛ )21((Walter, 2012)ل
 ات العملي ةالمساهما: ثالثا 

لخمتنمت :تتضيانلهلخلخمبحثلخميننهين لخميي ت ل
فييالخم طيينفلخمحكييليالفيياللخالبتكيين م بيينحثتنلخةسيي تنلخميهتيييتنلبنمتييد تعلى ييبللنأنننييتاللني لياييلبحييثخملخهييللداليييت ل .1

 .ين خ لخمي بت لخميتحدمدلم لخق
ي .2 ل؛خالنيتثين لفيالهيلخلخم يلفليينلخمتييد تعلأهيتي ل،يست يي لخميدلخئ فيالميتسيليلخم ي خ للخمييدت تنلل،دلهيلخلخمبحيثتؤكا

فيالتح تيقلتللهين لخمحكليي لل  ينىحيدىلخملنينئالخموكل يهلةل،خموي ديللخميؤننيالمينلمهلينلأهيت لى يبلخمينيتلى
 ح تقل ؤت لخمدلم لفالهلخلخميلنا.فالخم طنفلخمحكلياللتلخالبتكن  حللخمت كتزلى بل

ييل،ةدخ خ لخمتييد تعلفييالخمييدلخئ لخميست ويي ل،نيينىدلهييلخلخمبحييثت ل .3 ل،لى ييببتصيييتيلخمبيي خي لخمتد تبتيي لت ييليلتييا لخملسنصا
للمي لم حصيلالل،ييعلخألهيدخ لخمي  يلدملمتي لخمبي خي ل  ليت نغييتيأنلتكلنليس لن لخمب خي لخمتد تبلى بلخمت كتز

 ي للملينلت  لخمب خي .لمى بلأكب لفنئد
لهتوصياتالبحث و  داتمحد  ا: رابعا 

مليينل لأ يلخفلىيداله ينل-نلنينب اللكي لكيينلل لل-هل ايألالالة،لبيست ي لأ لخىيهلخالبتكين خمتيد تعلى يبللبحثخملخهلل ناش .1
تست ي للخالبتكين بي خي لخمتيد تعلى يبللنال،لفيإ(Clapham 2003)(67)لدلكيينلأكايل،خالبتكين ب خي لخمتد تعلى يبل

يينلليحيددمتثثت لأ يلخفللىد خن ليدبل،ملم ل لصالخمد خنن لخمينت ب ت لفالهلخلخميلنال؛فالخألننمتعللخم طنق
 مدىلخميلظوتن.لخالبتكن نميص لخمله الى بلينتلىلكل،خالبتكن ب خي لخمتد تعلى بل

خمدلمي لةيين خ لءلد خنين لتل تبتي لأسي ىلفيالب تي لةلي خ،لله ين لحنلي لةميبلف طلفالةين ملدبالبحثخملخهللل يأ ل .2
 متييتيلخم تنئ لخميح   .ل؛ألس ىخفالخمدلالليؤننن لخم طنفلخمينيل

ميلم لل؛تضييتنلللهين ل ظي لخمييلظوتنلبت ينلميلتيتيالل،الخم  خ خميلضلفللف انلمللهن ل ظ لصن يلبحثخمل ناش .3
 تنلخمتح لخلبهلخلخم لفلينلخمتد تع.خميلظوتنلخمللتهنىت ثلينت ب ت لتتضينلللبحةل خءلينللبداللال

لل



 12 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد التاسع عشر ،العدد الثاين

 

 عـــمراجال

 

 
1. Solomon, C., 1990. What An Idea: Creative Training. Workforce 

Management, 69(5), pp. 64-71. 
2. Basadur, M., Graen, G.B. & Green, S.G., 1982. Training in creative Problemل

 solving: Effects on ideation and problem finding and solving in an industrial 
researchل organization. Organisational Behavior and Human 
Performance, 30(1), pp.41-70. 

3. Vally, Z., Salloum, L., AlQedra, D., El Shazly, S., Albloshi, M., Alsheraifi, S., 
& Alkaabi, A. 2019. Examining the effects of creativity training on creative 
production, creative self-efficacy, and neuro-executive functioning. Thinking 
Skills and Creativity, 31,pp. 70-78.ل 

4. Birdi, K., Leach, D. & Magadley, W., 2012. Evaluating the impact of TRIZ 
creativity training: an organisational field study. R&D  

Management, 42(4), pp.315-326. 
5. Glover, J. 1980.A creativity- training workshop: short-term, long-term and 

transfer effects. The Journal of Genetic Psychology, 136, 3-16. 
6. The official Portal of United Arab Emirates,The Cabinet, viewed 29 February 

2016,  <https://www.uaecabinet.ae>. 
7. The Portal of Mohammed Bin Rashid Centre for Government Innovation, 

viewed 12 January 2019, <https://www.mbrcgi.gov.ae/>. 
8. Alblooshi, Mardeya, Assessing factors that influence employees’ creativity in 

public-sector organisations The case of Dubai government organisations, 
Doctor of Philosophy thesis, University of Wollongong, 2018. 
https://ro.uow.edu.au/theses1/278 

9. Wilkins, S 2001, International briefing 9: Training and development in the 
United Arab Emirates. International Journal of Training and Development, 
5(2), pp. 153-165. 

 

https://www.mbrcgi.gov.ae/
https://ro.uow.edu.au/theses1/278


 13 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد التاسع عشر ،العدد الثاين

 

 

10. Zayed, A.M. & Shaheen, M.K., 1995. Using Electronic Brianstorming (EBS) 
to Improve Students' Creativity. Journal of Economic and Administrative 
Sciences. pp.155-158. 

11. Hennessey, B. A. & Amabile, T. M., 2010. Creativity, Annual  Review of  
Psychology, 61, pp. 569–98. 

12. Birdi, K., 2007. A lighthouse in the desert? Evaluating the effects of 
Creativity  training on employee innovation. The Journal of Creative 
Behavior, 41(4), pp.249-270. 

13. Birdi, K.S., 2005. No idea? Evaluating the effectiveness of creativity  
training. Journal  of European industrial training, 29(2), pp.102-111. 

14. Basadur, M ,Wakabayashi, M & Graen, G B 1990. Individual problem solving 
styles and attitudes toward divergent thinking before and after training. 
Creativity Research Journal, 3(1), pp. 22-32. 

15. Williams, S. D. 2004. Personality, attitude, and leader influences on 
divergent thinking and creativity in organizations. European Journal of 
Innovation Management, 7(3), pp.187-204.ل 

16. Geschka, H. 1996. Creativity Techniques in Germany. Blackwell F’ublishers 
Ltd, 5(2), pp. 87- 92. 

17. Sutton, RI & Hargadon, A 1996. Brainstorming Groups in Context: 
Effectiveness in a Product Design Firm. Administrative Science Quarterly, 
41(4), pp. 685-718. 

18. Basadur, M., Wakabayashi, M.& Takai, J. I992.Training Effects on the 
Divergent Thinking Attitudes of Japanese Managers.International Journal of 
Intercultural Relations, 16, 329-345. 

19. Wang, C.& Horng, R. 2002.The Effect of Creative Problem Solving on 
Creativity, Cognitive Type and R&D Performance. R&D Management, 32(1), pp. 
35-45. 

20. Clapham, M 1997. Ideational Skills Training: A key element in creativity 
training programs. Creativity Research Journal, 10(1), pp 33-44. 

 



 14 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد التاسع عشر ،العدد الثاين

 

 

21. Walter, C 2012. Work environment barriers prohibiting creativity. Social and 
Behavioral Sciences, 40, pp. pp.642 – 648. 

22. Haines-Gadd, L. 2015. Does TRIZ change people? Evaluating the impact of 
TRIZ training within an organisation: implications for theory and practice. 
Procedia engineering, 131, pp. 259-269. 

23. Broadbent, J., & Guthrie, J. 1992. Changes in the public sector: A review of 
recent “alternative” accounting research. Accounting, Auditing & Accountability 
Journal, 5(2), pp 3-31. 

24. Hvidman, U., & Andersen, S. C. 2013. Impact of performance management in 
public and private organizations. Journal of Public Administration Research and 
Theory, 24(1), pp. 35-58.ل 

25. Karwowski, M., & Soszynski, M. 2008. How to develop creative imagination?: 
Assumptions, aims and effectiveness of Role Play Training in Creativity 
(RPTC). Thinking Skills and Creativity, 3(2), pp. 163-171.ل 

26. Scott, G., Leritz, L. E.& Mumford, M. D. 2004a. The Effectiveness of Creativity 
Training: A quantitative review. Creativity Research Journal, 16(4), pp.361-
388. 

27. Meinel, M., Wagner, T.F., Baccarella, C.V. & Voigt, K.I., 2018. Exploring the 
Effects of Creativity Training on Creative Performance and Creative Self-
Efficacy: Evidence from a Longitudinal Study. The Journal of Creative 
Behavior, pp. 1–13. 

28. Valgeirsdottir, D., & Onarheim, B. 2017. Studying creativity training programs: 
A methodological analysis. Creativity and Innovation Management, 26(4), 430-
439. 

29. Smith, GF 1998.Idea generation techniques: A formulary of active 
ingredients. Journal of Creative Behavior,.32, pp. 107-134. 

30. Feldhusen, J., Speedie, S. M. &Treffinger, G. J. 1970.The Purdue Creativity 
Thinking Program; Research and Evaluation’, NSPI Journal, X, pp. 5-9. 

31. Torrance, E. P. 1978. Giftedness in Solving Future Problems.Journal of 
Creative Behavior, 12(2), pp.75-86. 

 

http://uow.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwY2BQADYREk2TktIsjZNTjI3Nk4xNzVONE81TEi2BKSTVJBVlMB-pNHcTZZBxcw1x9tAFzVXEF0COW4h39QKdUWZqaSjGwALsEqcCAGG6F4Y
http://uow.summon.serialssolutions.com/link/0/eLvHCXMwY2BQADYREk2TktIsjZNTjI3Nk4xNzVONE81TEi2BKSTVJBVlMB-pNHcTZZBxcw1x9tAFzVXEF0COW4h39QKdUWZqaSjGwALsEqcCAGG6F4Y


 15 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد التاسع عشر ،العدد الثاين

 

 

32. De Bono, E. (1985).Six Thinking Hats.Little Brown, Boston. 
33. Bezzi, C. 2011. Evaluational Brainstorming.Sociology Mind, 1(4),pp. 151-

155. 
34. Ogilvie, D., & Simms, S., 2009. The impact of creativity training on an 

Accounting negotiation. Group Decision and Negotiation, 18(1), pp.75- 
35. Eskildsen, J. K., Dahlgaard, J. J., & Norgaard, A. 1999. The impact of 

creativity and learning on business excellence. Total Quality 
Management, 10(4-5), 523-530.ل 

36. Gilbert, F. W., Prenshaw, P. J.& Ivy, T. T. 1996. .A Preliminary Assessment 
of the Effectiveness of Creativity Training in. 

37. Basadur, M., Graen, G. B. & Scandura T. A. 1986. Training Effects on 
Attitudes toward Divergent Thinking among Manufacturing Engineers. Journal 
of Applied Psychology, 71 (4), pp.612-617. 

38. Basadur, M., & Hausdorf, P. A. 1996. Measuring divergent thinking attitudes 
related to creative problem solving and innovation 

management. Creativity Research Journal, 9(1),pp. 21-32.ل 
39. Basadur, M.&Finkbeiner, C. T. 1985.Measuring Preference for Ideation in 
Creative Problem-Solving Training.Journal of Applied Behavioral Science, 
21(37), 37-49. 

40. Perry, A., & Karpova, E. 2017. Efficacy of teaching creative thinking skills: A 
comparison of multiple creativity assessments. Thinking Skills and 
Creativity, 24, pp. 118-126.ل 

41. Morin, S., Robert, J. M., & Gabora, L. 2018. How to train future engineers to 
be more creative? An educative experience. Thinking Skills and Creativity, 28, 
 ل.150-166

42. Houtz, J., & Feldhusen, J. F. 1976. The modification of fourth graders 
problem solving abilities. Journal of psychology, 93, pp. 229-237. 

 



 16 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد التاسع عشر ،العدد الثاين

 

 

43. Kramer, M.W., Fleming, G. P.&Mannis, S. M. 2001. Improving Face-to-
Face Brainstorming Through Modeling and Facilitation.Small Group 
Research, 32, 533-557. 

44. de Villiers Scheepers, M. J., & Maree, L. 2015. Fostering Team Creativity in 
Higher Education Settings. e-Journal of Business Education and Scholarship 
of Teaching, 9(1), PP. 70-86.ل 

45. Baer, J 1988. Long-Term Effects of Creativity Training with Middle School 
Students.The Journal of Early Adolescence, 8(183), pp.183-193. 

46. Parnes, S. J. & Meadow, A. 1960.Evaluation of Persistence of Effects 
Produced by a Creative Problem-solving Course. Psychological Reports, 7, 
357-361. 

47. Myers, M.D., 2009. Qualitative Research in Business & Management,SAGE 
Publications, Los Angeles. 

48. Rowley, J. 2012. Conducting research interviews, Management Research 
Review, 35(3/4), pp. 260-271. 

49. Qu, S. Q., & Dumay, J., 2011. The qualitative research interview. Qualitative 
Research in Accounting & Management, 8(3), pp. 238 -26. 

50. Sekaran, U., & Bougie, B., 2013. Research methods for business 6th  ed., 
John Wiley & Sons Ltd. 

51. Guest, G., Bunce, A.& Johnson, L., 2006. How many interviews are 
enough? An experiment with data saturation and variability. Field 
methods, 18(1), pp.59-82. 

52. Johansson, A., Fried, S., & Berggren, V. 2013, Midwives’ experiences in 
providing care and counselling to women with female genital mutilation 
(FGM) related problems, Obstetrics and Gynaecology International, pp. 1-9. 

53. Savin-Baden, M. & Major, C.H., 2013. Qualitative research: Theessential 
guide to theory and practice. Routledge TaylorFrancis Group, New York. 

54. Bogdan, R. C., & Biklen, S. K.(1992). Qualitative research for education: An 
introduction to theory and methods, 2. 

 



 17 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد التاسع عشر ،العدد الثاين

 

 

55. Flick , U., 2014. An introduction to qualitative research, SAGE, Los Angeles. 
56. Mansfield, R. S., Busse, T. V.& Krepelka, E. J. 1978.The Effectiveness of 

Creativity Training.Review of Educational Research, 48(4), pp. 517-536. 
57. Gist, M. E. 1989. The influence of training method on self-efficacy and idea 

generation among managers. Personnel psychology, 42(4),pp. 787-805.ل 
58. Kirkpatrick, DL. 1967. Evaluation of Training, in Training and Development 

Handbook, eds. R.L. Craig and L.R. Bittel, New York: McGraw-Hill, pp. 294-
312. 

59. Susnea, I., & Tataru, A. 2014. Fostering creativity through education-key 
factors, and action directions. Research and Science TodayToday, 7, 
pp.194-202 .ل 

60. O’Donnell, D., & Garavan, T. N. 1997. Linking training policy and practice to 
organizational goals. Journal of European Industrial Training, 21(9), pp. 301-
 ل.309

61. Martensen, A., & Dahlgaard, J. J. 1999. Strategy and planning for innovation 
management–supported by creative and learning organisations. International 
Journal of Quality & Reliability Management, 16(9),pp. 878-891 

62. Stephenson, R. W., & Treadwell, Y. 1966. Personality Variables Related to 
the Effectiveness of a Creativity Training Program. The Journal of 
Experimental Education, 35(2), pp. 64-75.ل 

63. O'Toole, S. 2009. Kirkpatrick on evaluation: Not crazy after all these years. 
Training and Development in Australia, 36(4), pp. 23-25.ل 

64. Alliger, G. M., & Janak, E. A. 1989. Kirkpatrick's levels of training criteria: 
Thirty years later. Personnel psychology, 42(2),pp. 331-342.لAmabile, T. M 
1996. Creativity and innovation in organizationHarvard Business School, 
Mass, pp. 1-15. 

65. Kaufman, R., & Keller, J. M. 1994. Levels of evaluation: beyond Kirkpatrick. 
Human Resource Development Quarterly, 5(4), 371-380.ل 

 



 18 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد التاسع عشر ،العدد الثاين

 

 

66. Lourenço, F., & Jayawarna, D. 2011. Enterprise education: the effect of 
creativity on training outcomes.International Journal of Entrepreneurial 
Behavior & Research, 17(3),لpp. 224-244. 

67. Clapham, M. M. 2003. The development of innovative ideas through 
creativity training. The international handbook on innovation, pp366-376.ل 

68. Basadur.M; Runco.M & vega, L 2000 understanding.How. Creative. 
Thinking.Skills, attitudes. And Behaviors. Work. Together:. A. Causal. 
Process . model. Journal Of Creative Behavior ,34 (2) ,pp.77-100 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



1 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد التاسع عشر ،العدد الثاني

 دراسة مقارنة لعالمات التجارية المشهورةالتنظيم القانوني ل
Legal Organizing of Well-known Trademarks , comparative study 

 د. سليمان سالم صالح الكعبي*
 ملخص

املعمول هبا بدولة اإلمارات العربية يتناول البحث األحكام القانونية 
املتحدة، بشأن العالمات التجارية املشهورة على وجه اخلصوص، واليت مل 
يورد تعريًفا خاًصا هبا، وعلى وجه العموم خمتلف التشريعات املقارنة، 
حيث يسلط الضوء على طبيعة هذه األحكام، ومدى مواءمتها 

والقضائية احلديثة،  ات الفقهيةلالتفاقات الدولية ذات الصلة، واالجتاه
هذا باإلضافة لبيان مدى مواءمتها للظروف االقتصادية والتجارية اليت 
شهدهتا الدولة مؤخراً، واليت ستشهدها العام املقبل يف ظل معرض 
االكسبو، حيث قد مر ما يزيد على ربع قرن من صدور قانون العالمات 

 أحكامه. التجارية، مع عدم وجود تعديالت جوهرية يف
وتنبع أمهية البحث، من أمهية العالمات التجارية حبد ذاهتا، وخصوًصا 
املشهورة منها، فهي عنوان وشعار املشروعات التجارية، واليت تنفق عليها 
ماليني الدوالرات، لتغدو عالمتها التجارية مشهورًة يف خمتلف دول 

ا من العالمات العامل، يقصدها املستهلك حتديدًا وخيتارها من بني غريه
 التجارية، مبا حيقق هلا إيراداٍت مباليني الدوالرات، جراء هذه الشهرة.

وقد قسم البحث إىل مبحثني، خصص األول ملعايري شهرة العالمات 
التجارية، واألحكام اخلاصة هبذه العالمات، واملتمثلة يف استثنائها من 

التجارية، أما مبدئي إقليمية العالمات التجارية، وختصيص العالمات 
املبحث الثاين فقد خصص آلليات محاية العالمات التجارية املشهورة، 
وذلك من خالل دعوى املنافسة غري املشروعة، ومن خالل دعوى 
املنافسة الطفيلية، تلتهما خامتة تضمنت أهم لنتائج والتوصيات، ولعل 

ريف أهم نتيجة ميكن اإلشارة إليها هي خلو التشريع اإلمارايت من تع
العالمات املشهورة، يف حني أن أهم توصية تتمثل يف حث القضاء على 
إعمال أحكام املنافسة الطفيلية بالنسبة لدعاوى العالمات التجارية 

 املشهورة.
 
 
 
 

_____________ 
جلائزة  36البحث الفائز باملركز الثاين يف جمال الدراسات الشرعية والقانونية باملسابقة ال[

 ]للثقافة والعلوم راشد بن محيد
 دولة اإلمارات العربية املتحدة –النيابة العامة  –وزارة العدل *

 

 *DR. Sulaiman Salem Alkaabi 

 

Abstract 
The research deals with the legal provisions in 

United Arab Emirates, regarding famous 

trademarks in particular, and which did not 

provided by a special definition. It deals in general 

with various comparative legislation. It highlights 

the nature of these provisions, their compatibility 

with relevant international agreements and modern 

jurisprudence and judiciary trends. In addition to 

that, it shows its compatibility with the economic 

and commercial conditions experienced recently in 

the country and which will be experienced next year 

in the view of the Expo. More than 25 years had 

passed since the issuance of the Trademarks Law, 

with no fundamental amendments in its provisions. 

  The importance of the research comes from the 

importance of the trademarks themselves, especially 

the famous ones. Those  are the title and slogan of 

the commercial projects, on which millions of 

dollars are spent, so that their trademarks become 

famous in various countries of the world. So, 

consumer chose it specifically and from among 

other trademarks. So they will achieve millions of 

dollars in revenue, due to this popularity. 

 The research has been divided into two topics. The 

first one is devoted to the criteria of the popularity 

of trademarks, provisions related to these marks, 

which are excluding them from the principles of 

regional trademarks, and the allocation of 

trademarks. While the second topic is devoted to the 

mechanisms of protecting famous trademarks, 

through the unfair competition lawsuit and through 

the parasitic competition lawsuit. A conclusion had 

followed the two topics which included the most 

important findings and recommendations. The most 

important result that can be referred to is the 

absence of the definition of famous trademarks in 

the Emirati legislation. While the most important 

recommendation is to urge the judiciary to 

implement the provisions of parasitic competition 

for famous trademarks claims.  

____________ 
*Ministry Of Justice, Public Prosecutions, United Arab 

Emirates 
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 مقدمة
الشعار الذي يتخذه الصانع أو التاجر أو الزارع لمنتجاته أو بضاعته أو خدماته وهو " العالمة التجارية ما هي إال

رع اإلماراتي العالمات التجارية في شـالموقد عرف  .(1)األخرى" الذي يميزه عن المنتجات أو البضائع أو الخدمات
كل ما يأخذ شكاًل ” في شأن العالمات التجارية بأنها 1992لسنة  37المادة الثانية من القانون االتحادي رقم 

م أو مميزًا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو دمغات أو أختا
أية عالمة أخرى أو أي مجموع منها إذا كانت تستخدم أو يراد أن  صور أو نقوش أو إعالنات أو عبوات أو

ما للداللة على أن البضائع أو المنتجات تمييز بضائع أو منتجات أو خدمات أيًا كان  فيتستخدم إما  مصدرها وا 
ويعتبر  .بسبب صنعها أو انتقائها أو االتجار بها أو للداللة على تأدية خدمة من الخدمات العالمةتعود لمالك 

 لها". إذا كان مصاحباً  التجارية العالمةت جزءًا من الصو 
تخدمها التاجر في تمييز منتجاته سلعًا كانت أو خدمات سبوظيفة مزدوجة؛ فهي وسيلة ي التجارية وتقوم العالمة

فال يقع  ،كما أنها وسيلة يستطيع من خاللها المستهلك التعرف على المنتجات التي ينشدها ،عن منتجات الغير
كين أن المنتجات التي تحمل نفس في الخلط بين هذه المنتجات وغيرها، ولهذا تضمن العالمة التجارية للمستهل

كما أنها تحفز التاجر  ،*(2،3)العالمة من نوعية معينة وأنها تتسق مع المنتجات األخرى التي تحمل نفس العالمة
 .(1)والصانع لبذل أقصى ناتج وسعة لالرتقاء بجودة منتجاته

 إشكالية البحث
وبيان مدى كفاية التشريعات  بدولة اإلمارات العربية المتحدة، أحكام العالمات التجارية المشهورة هذا البحث يعالج

، دون نشأتها على ربع قرن ما يزيد وقد مرالعالمات، السيما أنها تشريعات تجارية،  هذه لحمايةالوطنية الحالية 
يثة في ويعالج البحث كذلك نظرة القضاء في الدولة لالتجاهات التقليدية والحد .يالت جوهرية بشأنهادوجود تع

 حماية العالمات التجارية المشهورة.

ذ يأتي هذا البحث كم أن يصل في خاتمته إلى نتائج  أرجو ي، فإنحاولة عملية لتشخيص وبيان ما تقدموا 
 وتوصيات تحظى بالقبول وبالتطبيق من قبل الجهات المعنية.

 جية البحث منه
مع العروج إلى المقارنة في  بمنهجي االستقراء واالستنباط، ستعانةالإلى افي عرض موضوعات البحث،  تعمد

لوقوف على ماهيتها ل حيث احتوى البحث على مقارنٍة لعدة نصوٍص قانونية وتحليٍل لها، بعض األحيان،
ا على ما استنه األقدمون في مجال وذلك جريً  ،لعدة أحاكٍم قضائية تقييماتكما أنه تضمن كذلك  وداللتها،
 .نونيةالقاالبحوث 

 خطة البحث 
كما هو مبيٌن في العنوان، فإن المحور األساسي للبحث سيدور حول التنظيم القانوني للعالمات التجارية 
المشهورة، ولذلك يلزم بيان ماهية العالمات التجارية المشهورة وأحكامها الخاصة، وأنواع الحماية القانونية المقررة 

  .إفراغ البحث في مبحثين، تليهما خاتمة تشتمل على أهم النتائج والتوصياتلها، وشروط هذه الحماية، وعليه تم 
______________ 

 الموقع اإللكتروني الرسمي لمكتب الواليات المتحدة األمريكية للبراءات والعالمات التجارية :*

www.uspto.gov/ip/training/Georaphical_Indications_Script_Arabic.pdf 

 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-04-09&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-04-09&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-04-09&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-04-09&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-04-09&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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 معايير شهرة العالمة التجارية وما يترتب على ذلك من أحكام :المبحث األول
أدى إلى وجود  ،تشابك العالقات التجارية بين مختلف أسواق الدولو انفتاح األسواق و إن تطور الحياة التجارية 

ارية العالمة التجو  ،(4)بعض العالمات التجارية تحظى بشهرة واسعة تتجاوز حدود اإلقليم الذي نشأت فيه العالمة
إال أنها حققت شهرة واسعة  ،ما هي إال عالمة تجارية شأنها شأن باقي العالمات التجارية األخرى ،المشهورة

 .باتت معروفة في بلدان لم تسجل فيها العالمة أصالً و 
وعلى الرغم من أن هناك تنظيٌم دولي بشأن العالمات المشهورة، إال أنه ال يوجد على الصعيد الدولي تعريٌف 

   .(5)هذه العالمات، وهذا يستتبع ترك أمر القول بشهرة العالمة إلى السلطة المختصة في الدولة المعنيةلخاٌص 
لعالمة المشهورة، إال أن لقد خلت من تعريف  -ماراتيبما فيها التشريع اإل-غلب التشريعات الوطنية أويالحظ أن 

العالمة " بأنها: (*)المشرع األردني أورد تعريًفا لهذه العالمة، وذلك في المادة الثانية من قانون العالمات التجارية
اع ي تجاوزت شهرتها البلد األصلي الذي سجلت فيه واكتسبت شهرة في القطـالتجارية ذات الشهرة العالمية الت

 .المعني من الجمهور في المملكة األردنية الهاشمية"
العالمة التجارية التي يعرفها عدد كبير من الجمهور " العالمة التجارية المشهورة بأنها (6)الفقه بعضقد عرف و 
العالمة المعروفة لقطاع واسع من الجمهور " بأنها **(7)عرفها البعض اآلخر في حين ،”التي تتمتع بسمعة طيبةو 
  ."سمعة طيبةو تتمتع بمكانة مرموقة و 

الذيوع و ة في االنتشار ـالعالمة التي اكتسبت شهرة فائق ”يز دبي العالمة المشهورة بأنهايمحكمة تم وبدورها عرفت
 . (***)"ع بحيث تتخطى نطاق اإلقليميةسوا كثرة التوزيع على نطاق جغرافيو 
البد من قياس هذه العالمة  ،صفة الشهرة في العالمة التجاريةيستفاد من التعريفات السابقة أنه للقول بتوافر و 

 .مدى كون هذه العالمة تتمتع بسمعة طيبةو بمعايير من شأنها تحديد مدى شيوع العالمة التجارية بين الجمهور 
مطلبين يخصص األول لبيان المعايير التي تقاس بها شهرة العالمة ناًء على تقدم سيقسم هذا المبحث إلى بو 
 ذلكو  ،في حين يفرد المطلب الثاني لألحكام الخاصة بالعالمة التجارية المشهورة ،إلثبات هذه الشهرةو  ،تجاريةال

 على ما يلي : 
 المطلب األول : معايير شهرة العالمة التجارية.

 المطلب الثاني : األحكام الخاصة بالعالمات التجارية المشهورة.
 التجاريةمعايير شهرة العالمة  المطلب األول

من  2على الرغم من أن الحماية القانونية للعالمة التجارية المشهورة ولدت وسط أحضان المادة السادسة مكرر 
إال أن هذه المادة لم تضع معاييرًا يستهدى بها عند تمييز العالمة التجارية المشهورة ، 1883اتفاقية باريس لعام 

العالمية بشأن الجوانب المتعلقة بالتجارة في حقوق الملكية الفكريـة،  غير أن اتفاقية منظمة التجارة، (8)عن غيرها
 Agreement on Trade Related Aspects of ويقصد بها (،TRIPSوالتي يطلق عليها اختصارًا تريبس )
Intellectual Property Rights  

____________ 
  .1999لسنة  34، والمعدل بالقانون رقم 1952لسنة  33وهو القانون رقم  *

        ** Joanna schidt – SZALE  Wski, Droit de la propriété industriell, Dalloz, éd. 1997, p.109  
والمؤشرات الجغرافية والرسوم  والنماذج مشار إليه لدى : سمير فرنان بالي، نوري جمو، الموسوعة العلمية في العالمات الفارقة التجارية 

الحلبي  الصناعية، الموسوعة العلمية في العالمات الفارقة التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية، الطبعة األولى، منشورات
 .28، ص2007الحقوقية، بيروت، لبنان، 

 مدني          140/2005، الطعن رقم 22/1/2006حكم محكمة تميز دبي، جلسة  ***
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الله تقدير مدى شهرة خعلى معيار عام يمكن من  ،نصت في الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة منها 
 ،WIPO))و الويبوالتي يطلق عليها اختصارًا ب، للملكية الفكرية كما أن المنظمة العالمية ،العالمة التجارية

 ،(*)في إحدى توصياتهاوضعت بعض المعايير  World Intellectual Property Organizationويقصد بها 
 تتمثل في : إلى ثالثة وعلى تعدد وتشعب هذه المعايير يمكن ردها .لفقه أضاف بعضًا من هذه المعاييركما أن ا
 التجارية لتوصف بأنها مشهورة.مة هي صفات يلزم توافرها في العالو ، معايير موضوعية 
 دى الجمهوريتعلق بمدى معرفة العالمة ل يشخص معيار. 
 مكاني يتعلق بمدى االنتشار الجغرافي للعالمة التجارية معيار. 

في هذا المطلب على التوالي توضيًحا للمعايير  نوردوعليه فإنه في سبيل أقساط الموضوع حقه، 
 ثم يلي ذلك بيان موقف القانون اإلماراتي من هذه المعايير.حيث سيخصص لكٍل منها فرٌع مستقل، المتقدمة، 

 شهرة العالماتالمعايير الموضوعية ل: الفرع األول
، ويلي التي أوردتها منظمة الويبو في توصياتها المعايير، و الفقهأبرز المعايير التي قال بها و نعرض فيما يلي أهم 

  .المعايير مجتمعة ذلك تقييم لهذه
 العالمة  اإلعالن عن :المعيار األول 

بيد أنه مع مرور الوقت تغير  .بمدى جودة المنتج الذي يحمل هذه العالمة ترتبط شهرة العالمة في السابق كانت
ترتب على و  ،(6)طرق ترويجهاو أضحت شهرة العالمة التجارية اليوم تعد ثمرة لإلعالنات عن العالمة و الوضع 

نجاح  مدىو  ،لعالمةالترويج لو يلزم األخذ بعين االعتبار مدة الدعاية  عند تقدير مدى شهرة العالمة أنه ذلك
منهجية عرض العالمة في المعارض و  ،النطاق الجغرافي لهذه الحمالتو  ،اـالحمالت الدعائية الخاصة به

 لدولية.او الداخلية 
اشتهرت من خالل الدعاية  ( Coca Cola )هو أن عالمة  ،على التطبيق العملي لهذا المعيار خير مثالٍ و  
هذه العالمة كانت مشهورة في االتحاد السوفيتي السابق على الرغم من عدم توفر هذا المنتج  ؛ حيث إناإلعالنو 

 .(9)في أسواقه
 القيمة المالية للعالمة  مقدارالمعيار الثاني : 

فهناك عالقة طردية بين  ؛(9)حسن سمعتهاو القيمة المالية للعالمة تعكس مدى شهرتها  مؤدى هذا المعيار، أن
 .شهرتهاو القيمة المالية للعالمة 

 ،بتقدير القيمة السوقية للعالمات التجارية تعنى متخصصةٌ  دوليةٌ  مؤسساتٌ و  العالم هيئاتٌ  توجد على مستوىو 
بمبلغ  1999في عام  ( Coca Cola )قد قدرت العالمة التجارية و  .(8)أساليب معتمدةو ذلك وفقًا لمعايير و 

ات كما أنه في ذ ،% من القيمة السوقية ألصول الشركة األم59أنها تمثل  باعتبار ، بليون دوالر أمريكي 83.8
يمة % من الق68أنها تمثل  باعتبار ،بليون دوالر أمريكي 26.2غ ـ( بمبلالعالمة التجارية )ماكدونلز تالعام قدر 

 .(8)السوقية ألصول الشركة األم
_____________ 

الثين وذلك بالتعاون مع الجمعية العامة التحاد باريس لحماية الملكية الفكرية في دورٍة مشتركة بينهما خالل سلسلة االجتماعات الرابعة والث *
 باللغة اإلنجليزية : ، وفيما يلي بيانات التوصية5-4، ص4. م1999/  9/  29 – 20للويبو، في الفترة من 

ASSEMBLY OF THE PARIS UNION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY AND THE 
GENERAL ASSEMBLY OF THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO), Joint 
Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks, at the Thirty-Fourth 
Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of WIPO, September 20 to 29, 199. 
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 العالمة التجارية  عدد تسجيالتو المعيار الثالث : مدة 
كذلك و  ،نه من خالل معرفة عدد تسجيالت العالمة التجارية على مستوى العالميقوم هذا المعيار على فكرة أ

أو  ،نستطيع أن نقدر مدى استعمال العالمة على مستوى العالم ،معرفة الفترة التي مضى عليها تسجيل العالمة
كلما كانت هذه و  ،فكلما زادت عدد التسجيالت .على أقل تقدير معرفة عدد الدول التي تعترف بهذه العالمة

 .(10) المة التجاريةكان ذلك من شأنه أن يعزز القول بشهرة الع ،التسجيالت قديمة
إعمال الحقوق المتعلقة بالعالمة  على التي تدل المعيار الرابع : قرارات السلطات المختصة في الدول المجاورة

 :(*)بالنسبة للعالمة المعنية المشهورةالتجارية 
 العالمة التجاريةي تدل على كون ـالتالمتخذة من قبل سلطات الدول المجاورة، و أن القرارات  مفاد هذا المعيار

تعد من العوامل المساعدة على الوقوف حول حقيقة شهرة العالمة في المنطقة الجغرافية  ،مشهورة المعنية
  .المحيطة بالدولة المعنية

 .كما أنها قد تكون أحكامًا قضائية ،هذه القرارات قد تكون إدارية من الجهة المعنية بتسجيل العالمةو 
 نطاقه الجغرافي و ك االنتفاع لمدى ذو  ،االنتفاع بالعالمةالمعيار الخامس : مدة 

نسبة و  ،تقدر شهرة العالمة بواسطة هذا المعيار من خالل مبيعات المنتجات التي تحمل العالمة التجارية المعنية
هذا باإلضافة إلى طول فترة تواجد المنتج الذي تحمله العالمة في  .ات إلى إجمالي مبيعات المنافسينهذه المبيع

 .(10)االنتفاع بها استعمالها بواسطة شبكة االنترنتو د استخدام العالمة ايدخل في عدو  ،(9)األسواق التجارية
ن كانت هذه المعايير استرشادية، ال يشترط توافرها مجتمعة، أجدوبعد عرض المعايير المتقدمة،  أو توافر  إنه وا 

إال أنه من الصعب ومن النادر القول بتحقق  أًيا منها على وجه الخصوص للقول بتوافر الشهرة للعالمة التجارية،
هذه المعايير تكاد تغطي كافة األوجه التي  الشهرة للعالمة التجارية، دون توافر أي من هذه المعايير؛ إذ إن 

مة التجارية، فإذا ما خلت العالمة التجارية من هذه المعايير، ى شهرة وانتشار العاليمكن من خاللها قياس مد
  . فمن الصعب إثبات شهرتها

 شهرة العالمات التجاريةالمعيار الشخصي ل:  الفرع الثاني
فإذا كانت العالمة التجارية معروفة  .الجمهور المعني للعالمة التجاريةمدى معرفة هنا  المعيار الشخصييقصد ب

لكن ما هو و  .العكس صحيحو  ،عد ذلك سببًا وجيهًا للقول بأن العالمة التجارية مشهورة ،لدى الجمهور المعني
 المقصود بالجمهور المعني ؟ 

العالمات  في شأن  1992لسنة  37التشريع اإلماراتي، وهو القانون االتحادي رقم  على خالف
من توصية  1 –) ب (  ،) أ ( 2بينت المادة  ،المقصود بالجمهور المعني يوضح، الذي لم ديالتهوتعالتجارية 

 : ليس الحصر و أن القطاعات المعنية من الجمهور تشمل على سبيل المثال  ،الويبو سالفة البيان
 .المحتملين لنوع السلعة أو الخدمة التي تميز العالمةو المستهلكين الفعليين  .1
، ويدخل في عداد هؤالء المعنيين في قنوات توزيع السلع والخدمات التي تميز بها العالمةاألشخاص  .2

 ن للسلع والمنتجات التي تحمل العالمة التجارية.يتجار الجملة والتجزئة والمورد ،األشخاص
 .الخدمات التي تميز بها العالمةو األوساط التجارية التي تتعامل في نوعية السلع  .3

 حمايتها وتمييزها عن عالمات تجاريٍة لمنتجات تماثل  ،كان الهدف من القول بشهرة العالمة التجاريةذا إ هـأنوأرى 
____________ 

 .أنظر توصية الويبو المنكورة آنفاً *
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 معرفتها لدى و بانتشار العالمة التجارية  يكتفىه ـالمنتجات التي تستخدم العالمة التجارية المشهورة في تمييزها، فإن
ذلك أن السواد األعظم من العالمات  بيانو ، المنتجين، ال جموع الجمهورو جزء خاص من جمهور المستهلكين 

ه المنتج الذي يحمل العالمة إلى ـكأن يوج ،التجارية توضع على منتجات توجه إلى قطاع معين من الجمهور
 .لمهندسين أو الرياضيين دون غيرهمأو إلى ا ،أو إلى النساء دون الرجال ،دون الكبار من األطفال المستهلكين

بالتالي فال ينبغي تطبيق معيار أشد و ، حة من الجمهور بالعالمة التجاريةفمن الطبيعي أن ال تعلم غير هذه الشري
 .بالعالمة التجاريةكافة هو اشتراط معرفة الجمهور و  ،رامهص
أن قصر الجمهور على الجمهور الموجه إليه المنتج دون عموم  ،(7،11)في هذا الصدد يرى جانب من الفقهو 

 ؛هذا التوسع يؤثر سلبًا على الدول النامية أو األقل نمواً و  ،في مفهوم العالمة المشهورة الجمهور يؤدي إلى التوسع
توفر لهذه بالتالي نو  ،ذلك أن العالمات المشهورة يمتلكها في الغالب كبرى الشركات العالمية متعددة الجنسيات

 .الموضوعيو منتجاتها حماية قانونية واسعة النطاق الجغرافي و الشركات 
إلى القول بأن الفئة العريضة من الجمهور هي التي  ،*(6)في هذا المنحى كذلك، يذهب جانب آخر من الفقهو 

 .بجزء من هذه الفئة التي تستعمل المنتج حامل العالمة ىوال يكتف ، العالمةيمكن من خاللها قياس مدى شهرة 
ن كانت معروفة و فإنها  ، أنه إذا كانت العالمة موجودة على مضارب التنسب ،هذا الفقه مثااًل على ذلك قدميو  ا 

 إال أنها لن تكون مشهورة إال عندما يعرفها جميع الناس الذين ال يلعبون التنس. ،لدى العبي التنس
 

حيث إن قصر الجمهور العالم بالعالمة التجارية على الجمهور الموجه له  ؛ما تقدم من آراءى خالف ر أ يبيد أن
كما أن هذا األمر من شأنه حماية  ،العدالةو ر ال يجافي المنطق السليم ـأم ،المنتج الذي يحمل العالمة التجارية
مرغوبة لدى كافة و مطلوبة  ،األعم من العالمات المشهورة األغلب ذلك أن .الجمهور من الممارسات الضارة بهم

ال الشركة مالكة  ،التوسع في حماية الجمهور ،(**)التوسع في حماية هذه العالمةويترتب على  .الجمهور المعني
يئ النية يقصد الولوج إلى السوق بمنتجاته الحماية غالبًا ما تكون ضد شخص س كما أن هذه ،العالمة فقط

فإن التوسع في الحماية، ال يضر أو يؤثر سلبًا  هذالو  .المشهورة التجارية العالمة اكتسبتهاالشهرة التي  مستغالً 
 .النية في هذه البلدان ءر ما يؤثر سلبًا على المنتجين سيبقد ،على البلدان النامية

حمايتها  ،كان الهدف من القول بشهرة العالمة التجارية أنه في حال كذلك أرى  ،أنه على الرغم مما تقدمإال 
وتمييزها عن عالمات تجارية هي في األصل تميز منتجات ال تماثل المنتجات التي تستخدم العالمة التجارية 

كأن تكون العالمة التجارية المشهورة مخصصة لمنتجات المالبس، واعترض مالك هذه  ،المشهورة في تميزها
ورة على تسجيل عالمة مطابقٍة أو مقاربٍة  لشكل عالمته، بيد أنها مخصصة لتمييز المنتجات العالمة المشه

فال يقتصر األمر على  ،في مثل هذه الحالة فإن الجمهور المعني هو الجمهور بصفة عامةفإنه  .الغذائية
إلى أن  –يفي نظر  –ويرجع السبب في ذلك  .الجمهور الذي يوجه إليه المنتج الذي يحمل العالمة المشهورة

حماية العالمة المشهورة في مواجهة عالمة أخرى مع اختالف المنتجات لكال العالمتين هو استثناء على األصل 
فيشدد المعيار بحيث يتوجب أن تكون  ،بوجوب كون المنتجات واحدة، وحيث إنه استثناء فال ينبغي التوسع به

 هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن المنتج الذي توضع عليه العالمة ،ة الجمهورالعالمة معروفة لدى كاف
____________________ 

* A. Chavanne et  j.j. Burst : Droit de la Propriété Industrielle 3eme edition, Dalloz, 1990  P. 616. 
 .3مشار إليه لدى د. محمد محبوبي، مرجع سابق، ص

قصر مفهوم الجمهور المعني، على الجمهور المستهدف الموجه إليه المنتج الذي يحمل العالمة التجارية، دون عموم وذلك من خالل  **
 الجمهور المستهلكين
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ذي يحمل العالمة التجارية المشابهة لها، مختلفين في القطاع ـالتجارية المراد القول بشهرتها، والمنتج اآلخر ال 
وبالتالي فال محل للقول بإمكان تضليل جمهور المستهلكين، ما لم يتبين أن العالمة اإلنتاجي، وال تقارب بينهما، 

المعنية واسعة الشهرة لدى عامة الجمهور، بحيث يمكن الربط بين مصدر كاًل من المنتجين الحاملين العالمة 
 المعنية والعالمة األخرى.

أخذ عينة و  ،بواسطة إجراء مسح شامل ،ييمكن حساب مدى شهرة العالمة لدى الجمهور المعن وفي النهاية
 ،(9)ودرجة هذه المعرفة ،سؤالهم عن مدى معرفتهم بالعالمة التجاريةو  ،عشوائية من جمهور المستهلكين المعنيين

 .(11)للوصول لمدى معرفة الجمهور بالعالمة االستهالكيةكما أنه يمكن إجراء إحصاء لألنماط 
 لشهرة العالمة التجاريةالمعيار الجغرافي :  الفرع الثالث

هل يلزم للقول بأن العالمة مشهورة أن تكون معروفة في  يثور التساؤل التالي: ،الفة الذكرسالمعايير  بيانبعد 
، التي يراد االحتجاج بشهرة العالمة المعنية مشهورة في الدولة العالمة بأن تكون أو أن يكتفىأغلب دول العالم ؟ 

 التجارية فيها ؟
( من  2/  16حيث نصت المادة )  ،على هذا التساؤل يلزم استعراض النصوص القانونية ذات الصلةلإلجابة 
عند تقدير ما إذا كانت العالمة التجارية مشهورة تراعى البلدان األعضاء مدى معرفة " بس على أنهيتر  اتفاقية

لعضو المعني نتيجة ترويج العالمة العالمة التجارية في قطاع الجمهور المعني بما في ذلك معرفتها في البلد ا
 ."التجارية

سواًء من تلقاء نفسها أو بناًء  ،تتعهد دول االتحاد" باريس نصت على أنه اتفاقية( من  2/  6كما أن المادة ) 
بمنع استعمال العالمة الصناعية أو التجارية التي تشكل و  برفض أو إبطال التسجيل ،على طلب صاحب الشأن

تقليدًا أو ترجمة يكون من شأنها إيجاد لبس بعالمة ترى السلطة المختصة في الدولة التي تمر فيها نسخًا أو 
 ."التسجيل أو االستعمال أنها مشهورة

من العوامل " هـ( على أن 2/ أ /  3/  2توصية الويبو سالفة البيان نصت في المادة )  باإلضافة إلى ذلك فإن
أن تكون هذه العالمة مشهورة أو أنها مسجلة أو مقدم طلب بتسجيلها مة التجارية الغير مطلوبة للقول بشهرة العال

 ."في أي دولة أخرى غير الدولة التي يراد بها االعتراف بشهرتها
أن تثبت هذه الشهرة في الدولة التي  ،يستفاد من هذه النصوص القانونية أنه يلزم للقول بشهرة العالمة التجاريةو 

 .أنه ال يجوز اشتراط أن تكون العالمة مشهورة في أي دولة أخرىو  ،رة العالمة بهايراد االحتجاج بشه
حيث إن القانون الفرنسي لم يحدد النطاق المكاني لشهرة  ؛(*8)ما تبناه جانب من الفقه الفرنسي وهذا الرأي هو

داخل الدولة  –حسب القانون الفرنسي  –تقدير شهرة العالمة  تمقرر أنه يو  فتصدى الفقه لهذا األمر ،العالمة
 .التي يراد أن يحتج بها بشهرة العالمة

وفي هذا الصدد يلزم بيان أن المذكرة التفسيرية لتوصية الويبو سالفة الذكر، بينت أن مدى المساحة الجغرافية 
ي تقرير مدى شهرة العالمة، كما أن التي تستخدم بها العالمة، هي من المؤشرات ذات األهمية الكبيرة ف

 االستعمال الفعلي للعالمة في المناطق المجاورة للمنطقة المعنية، من المؤشرات التي يمكن من خاللها تحديد 
______________ 

* Joanna schmidt – SZALE Wski, Droit de la propriété industriell, Dalloz, éd. 1997, p.109. 
       - Marie – Eugénie LAPORTE – LEGEAIS clair , Obscure sur la marquee renommée : Dix ans d'application de 

la loi du 4 Janvier 1991,J.C.P, 2001 éd.E.p 1517. 
 .73مرجع سابق، صمشار إليه لدى : د. عبدالرحمن السيد قرمان، االتجاهات الحديثة في حماية العالمة التجارية المشهورة، 
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مدى شهرة العالمة، ال سيما في المناطق التي تتحدث بذات اللغة، والتي تغطيها ذات وسائل اإلعالم، والتي لها 
 .(12) عالقات تجارية وثيقة مع الدولة المعنية

 من المعايير السابقة القانون اإلماراتي موقف
  : بالنسبة للمعايير الموضوعية .1

، وأنه ليس لها فيما يخص المعايير الموضوعية، تقدم القول بأنها موضوعٌة من قبل منظمة الويبو والفقه
فالتشريعات المحلية بما فيها القانون اإلماراتي ال تنص عليها، إال أنها في ذات الوقت ال تحظر  أساٌس تشريعي؛

واإلدارية بدولة اإلمارات األخذ بهذه المعايير عند القضائية  العمل بها، وعليه فال حرج على السلطات المختصة
وفي هذا الصدد، أخذت محكمة تمييز دبي بعدد تسجيال العالمة التجارية،  تقدير مدى شهرة العالمة التجارية.
المعيار بحد ذاته ليس كافًيا، إذ قضت بأن "مجرد تسجيل العالمة التجارية  للقول بشهرتها، إال أنها بينت أن هذا

 .(*)أكثر من بلد أجنبي ال يكسبها بذاته شهرة عالمية"في 
 لمعيار الشخصي :بالنسبة ل .2

ولم نجد أحكاًما قضائية صدارًة عن  ،ين ما هو المقصود بالجمهور المعنتقدم القول بأن المشرع اإلماراتي لم يبي
 لما سبق قوله بشأن التفريق بينوبالتالي نكتفي باإلحالة  ،(**)محاكم الدولة، تبين المقصود بالجمهور المعني

ا عن ـحمايتها وتمييزه ،كان الهدف من القول بشهرة العالمة التجاريةفي حالة  ،الجمهور المعنيبالمقصود  حقيقة
كان وفي حال عالمات تجاريٍة لمنتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العالمة التجارية المشهورة في تمييزها، 

، حمايتها وتمييزها عن عالمات تجارية هي في األصل تميز منتجات ال عالمة التجاريةمن القول بشهرة الالهدف 
 ة التجارية المشهورة في تميزها تجنًبا للتكرار.تماثل المنتجات التي تستخدم العالم

 :  (8)لمعيار الجغرافيبالنسبة ل .3
ال يجوز تسجيل العالمة التجارية األجنبية " نصت المادة الرابعة من قانون العالمات التجارية اإلماراتي على أنه

  .ذات الشهرة العالمية التي تجاوزت حدود البلد األصلي للعالمة إلى البالد األخرى..."
 ،أن تكون العالمة ذات شهرة عالمية لحماية العالمة المشهورة، يالحظ من هذا النص أن المشرع اإلماراتي يستلزم

هل يعني النص أن تكون العالمة مشهورة في جل إن لم يكن كل بلدان  ،"ميةالشهرة العال"فما هو المقصود من 
كما أن من شأنه االنتقاص من الحقوق  ،العالم ؟ وهو فرض يصعب تطبيقه من الناحية العملية ويندر تحققه

 .الممنوحة لمالك العالمة بموجب االتفاقيات الدولية والتي صادقت عليها الدولة وتعد طرفًا بها
وأن تكون  ، البين أنه في ظل الصياغة الحالية للنص اإلماراتي، فإنه يستلزم للقول بشهرة العالمة التجاريةو 

بحيث  ،وهو نص معيب على المشرع معالجته ،العالمة حائزة على الشهرة في أغلب بلدان العالم على أقل تقدير
 .ينسجم مفهومه مع ما هو منصوص عليه في االتفاقيات الدولية

 
 

____________________ 
 ، إطالع مباشر.2012-06-13 ، الصادر بجلسةتجاري طعن 83/  2011 رقم الطعن، دبي تمييز محكمة *
جة وفي هذا الصدد قضت المحكمة االتحادية العليا بأنه "لتحديد ما إذا كانت العالمة ذات شهرة يراعى مدى معرفتها لدى الجمهور المعنى نتي **

مدني، الصادر بجلسة الثالثاء  2014لسنة  142دون تحديد للمقصود بالجمهور المعني. المحكمة االتحادية العليا، الطعن رقم ترويجها" ، وذلك 
 .، إطالع مباشر2014من سبتمبر سنة  30الموافق 
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أحكام هاتين إال أنه لما كانت دولة اإلمارات العربية المتحدة منضمة لكل من اتفاقية باريس واتفاقية تريبس، فإن 
 .(*)االتفاقيتين واجبة التطبيق؛ حيث إن انضمام الدولة لهاتين االتفاقيتين الحٌق على قانون العالمات التجارية

أن تكون  ،أنه يكتفى للقول بشهرة العالمة التجارية ،إن ما ينبغي عليه العمل في دولة اإلماراتـولما كان ذلك، ف
إليه محكمة  وما يؤكد ذلك ما ذهبت .عالمية شهرة ن تكون هذه الشهرةلزوم أمشهورة في دولة اإلمارات دون 

وال يشترط أن تكون  ،ليس معيار الشهرة على مستوى المجتمع الدولي ككل بصفة عامة” تميز دبي من أنه:
  .(**)"العالمة ذات الشهرة العالمية مسجلة داخل دول هذا النطاق الواسع

 بالعالمات التجارية المشهورةاألحكام الخاصة : المطلب الثاني
( من 1مكرر  6نص المادة )و  ،( من قانون العالمات التجارية اإلماراتي4ى كل من نص المادة )ـبالرجوع إل

نجد أن هذه النصوص القانونية تقرر حكمين  ،بسيتر  اتفاقية( من 3-2/  16نص المادة ) ،سـباري اتفاقية
استثناء العالمة التجارية  ويشمل هذان الحكمان .المشهورة دون غيرهاالتجارية متفردين خاصين بالعالمات 

 .العالمة من مبدأ تخصيص العالمةهذه استثناء و  ،بدأ إقليمية العالمة التجاريةالمشهورة من م
، فهي تحمى في األخرى تتمتع العالمة المشهورة بحماية أكبر من باقي العالمات االستثناءينومن خالل هذين  

، كما أنها تتمتع بالحماية في مواجهة العالمات الموضوعة على مل أو تسجل بهالمعني حتى ولو لم تستع ماإلقلي
علة األساسية من هذه الحماية توفير حمايٍة أكبر المنتجات تختلف عن تلك التي تميزها العالمة المشهورة، و 

المجاني من سمعة وشهرة العالمة، ومن إلحاق الضرر بمالكها أو بأي  االنتفاعمن  المنشآتللعالمة لمنع 
 :تثناء فرعًا على ما يلي من تفصيلنفرد لكل اسو  .(13) شخٍص حسن النية

 استثناء العالمة التجارية المشهورة من مبدأ اإلقليمية: الفرع األول
 المقصود بمبدأ اإلقليمية: أواًل 

مؤداه أن الحق في حماية العالمة و  ،مبدأ وطنية قانون العالمات التجارية أيًضايطلق على مبدأ اإلقليمية 
يتم و  إذ إن هذا الحق يكتسب في بلد معين سواًء باالستعمال أو بالتسجيل ؛ددارية له نطاق إقليمي محالتج

لو لم تستعمل و  يتوافر الحق في الحماية في جميع قطاعات البلد المعنيو  ،االعتراف به من قبل قوانين هذا البلد
لهذا إذا و  ،(8،4)أن هذا الحق ال يكون له وجود كأصل عام أو تأثير في إقليم بلٍد آخر بيد .العالمة إال في بعضها

فإن هذا األمر من حيث المبدأ ال ينشأ حقًا  ،هنالكاستعملت و  سجلت عالمة تجارية في دولة غير دولة اإلمارات
 .في حماية العالمة التجارية بدولة اإلمارات

يتعين على مالك العالمة التجارية في حال رغبته بتوسعة نطاق حماية عالمته التجارية  ،واستنادًا لمبدأ اإلقليمية
ينشئ في كل دولة حق مستقل  الحالة هذهفي و  ،استعمالها في الدول المختلفةو  أن يبادر إلى تسجيلها ،جغرافياً 

  .(8)عن الحق المقرر في الدولة األصلو  ،عن الحق المكتسب في الدولة األخرى
 

__________ 
، وانضمت التفاقية تريبس بموجب 1996لسنة  20حيث انضمت دولة اإلمارات العربية المتحدة التفاقية باريس بموجب المرسوم االتحادي رقم  *

 .1997لسنة  21تحادي رقم المرسوم اال
وهذا يكفينا مؤونة الخوض في بيان مدى سمو االتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية؛ حيث إن قضاء دولة اإلمارات مستقر على 

لسنة  87الطعن رقم ، في 2009ديسمبر  22معاملة االتفاقيات الدولية معاملة القوانين الوطنية، وفي هذا المعنى قضت محكمة تمييز دبي، بجلسة 
بالتصديق عليها  المتحدة العربيةاإلمارات  دولة فيا نافذ المفعول أصبحت تشريعً  التي الدوليةاالتفاقيات  أنمن المقرر ” أحوال شخصية بأنه : 2009

 .”ازعاتبأعمال أحكامها على ما يعرض عليه من من الوطني القاضي، ويلتزم الدولة فيتعد قانونا داخليًا واجب التطبيق 
 مدني 2005لسنة  140، الطعن لرقم 22/1/2006جلسة  **حكم محكمة تميز دبي،
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إال أنه في المقابل ال ينبغي إغفال أن تسجيل العالمة دولًيا وفقًا لمعاهدة مدريد، يكفل الحماية للعالمة التجارية 
ن لم تسجل العالمة فعاًل بهذه الدول، وذلك  وفًقا للمادة الرابعة من المعاهدة، في الدول الواردة بالتسجيل، وا 

 المنظمة ألحكام وآثار التسجيل الدولي للعالمة التجارية.
 اإلقليميةالعالمة التجارية المشهورة  خروج على مبدأ :ثانيًا 

ذا كان أن األمر قد اختلف نتيجة التطورات  غير ،على إطالقه في السابق مبدأ اإلقليمية من المقبول إعمال وا 
 ،بروز عالمات تجارية مشهورةو  ،واق الوطنية على بعضها البعضانفتاح األسو  ،في الحياة التجارية المتالحقة

أن يوجد نوع من الحماية  وقد ترتب على ذلك أنه من الضروري .تجاوزت شهرتها حدود الدولة التي نشأت فيها
في دولة وصلت إليها شهرتها قبل أن ، التي قد تتضرر إذا لم توجد لها حماية هذه العالمة التجارية المشهورةل

قد و  ،العالمة التجارية المشهورة من مبدأ اإلقليمية الستثناءامية ر بدأت الجهود الدولية الولهذا  ،(4)فيها تسجل
من اتفاقية باريس مقررة استثناء العالمة التجارية  2مكرر فجاءت المادة السادسة ،تكللت هذه الجهود بالنجاح

تتعهد دول االتحاد بأن ترفض التسجيل أو تبطله،  ”حيث نصت هذه المادة على أنه ،اإلقليمية المشهورة من مبدأ
سواء من تلقاء نفسها إذا كان تشريعها يسمح بذلك، أو بناء على طلب صاحب الشأن، بالنسبة للعالمة التجارية 

عالمة ترى السلطة المختصة في بلد والصناعية المزورة أو المقلدة أو المترجمة والتي من شأنها أن توجد لبسًا ل
التسجيل أن لها شهرة خاصة في تمييز منتجات شخص له حق التمتع بالحقوق الواردة بأحكام االتفاقية 
ومخصصة لمنتجات مماثلة أو متشابهة، ويسري هذا التعهد في حالة ما إذا كان التزوير أو التقليد ينصب على 

 ."نه أن يحدث لبساً الجزء الجوهري من العالمة وكان من شأ
بس ي( من اتفاقية تر 2/ 16، أيًضا بموجب المادة )اإلقليمية س استثناء العالمة التجارية المشهورة من مبدأر  قد ك  و 

 .التي اعتنقت حكم اتفاقية باريس سالف الذكر
عمااًل الستثناًء للعالمات التجارية المشهورة من مبدأ اإلقليمية، رفضت السلطات االسترالية المختصة، تسجيل  وا 

( باسم إحدى الشركات االسترالية، على اعتبار أن هناك عالمة KENT Golden Lightsالعالمة التجارية )
وجاء رفض التسجيل على الرغم من أن هذه العالمة المشهورة انتهى ترخيصها  ،(KENTتجارية مشهورة هي )

 .(14)في استراليا ولم يتم تجديده
 اإلقليميةموقف القانون اإلماراتي من استثناء العالمة المشهورة من مبدأ  :ثالثًا

هذا االستثناء في  أورد ؛ إذمن استثناء العالمات المشهورة من مبدأ اإلقليمية عما تقدم المشرع اإلماراتيلم يحد  
لتجارية ذات الشهرة تسجيل العالمات اال يجوز " بنصه على أنهالمادة الرابعة من قانون العالمات التجارية 

مما  ."إال بناًء على طلب مالكها األصليالعالمية التي تجاوز حدود البلد األصلي للعالمة إلى البالد األخرى 
ة المشهورة هو صاحب الحق بتسجيل عالمته في دولة اإلمارات، وأنه ال يجوز ـمفاده أن مالك العالمة التجاري

 .موافقة مالكهاإال بعد الحصول على  لغيره تسجيلها
قضت محكمة تميز دبي أن  كرس القضاء كذلك هذا االستثناء في األحكام الصادرة منه. وتطبيًقا على ذلك قدو 

استثناء من المبدأ العام الذي يقصر حق صاحب العالمة داخل إقليم الدولة التي أشهر فيها  ”النص المتقدم يعد
ة سالفة الذكر صراحًة على أنه إذا اكتسبت العالمة التجارية فقد نص المشرع في الماد ،وال يمتد إلى خارجها

 فعندئذ ال يجوز تسجيلها إال بناًء على  ،األجنبية شهرة عالمية تتجاوز حدود بلدها األصلي إلى البالد األخرى
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 .(*)"العالميةصيانة لملكيات اآلخرين للعالمة ذات الشهرة و  طلب مالكها األصلي حماية لها من االعتداء عليها
وفي ذات المعنى قضت المحكمة االتحادية العليا بأن: "المشرع في دولة اإلمارات وأسوة بالتشريع المقارنة 
واالتفاقيات الدولية المصادق عليها قد أوجد حماية لمالكي العالمات التجارية وصاغ آليات تسجيلها لدى 

لإلجراء القانوني أو متى كانت  ألنه بتسجيل العالمة طبقاً  المصالح المختصة بالدولة لتفعيل تلك الحماية، وذلك
العالمة تتمتع بشهرة عالمية تتجاوز حدود بلد المنشأ فيمتنع على الغير التعدي على حقوق صاحبها باإلقدام 

 .(**)بتسجيلها"
 استثناء العالمة التجارية المشهورة من مبدأ التخصيص: الفرع الثاني

 لتخصيصالمقصود بمبدأ ا:أواًل 
يتم االعتراف ” أنه من حيث المبدأ  -يسمى كذلك مبدأ وحدة نوعية المنتجاتو  –يقصد بمبدأ التخصيص 

تي تستعمل ق االحتكاري لمالكها فقط بالنسبة للمنتجات الـاالعتراف بالحية القانونية للعالمة التجارية و بالحما
استخدام ذات العالمة التجارية من غير مالكها على منتجات  فال حرج في ،بعبارة أخرىو  (4)"العالمة بالنسبة إليها

العالمة التجارية ال تعتبر محل حماية أي أن  .في تميزها من قبل مالكها عن تلك التي تستخدم العالمة ،مختلفة
 .(8)لكن لتخصيصها في تميز بعض المنتجات التي يحدد لها صاحب العالمةو  ،في ذاتها

حد القوانين أن قانون العالمات التجارية ما هو إال أ،  (4)التخصيص في نظر البعضمبدأ و من أهم مبررات 
التعامل بذات و  المنافسة ال تقوم إال بممارسة ذات النشاط  االقتصادي من شخصين أو أكثرو  ،لمنافسةل المنظمة
تحمي فقط بالنسبة للمنتجات المتماثلة  ،فإن العالمة التجارية التي تستخدم كوسيلة للمنافسة ولهذا .المنتجات
 .المتنافسة

 المشهورة  خروج على مبدأ التخصيصالعالمة التجارية :ثانيًا 
، سلبًا في حال خضعت ٍة تسويقية ورغبة لدى المستهلكينبما لها من قو  ،العالمات التجارية المشهورة قد تتأثر

تسجيل ب -غير مالكي العالمة المشهورة–روعات . حيث إن ذلك قد يغري أصحاب المشلمبدأ تخصيص العالمة
ذلك و  ،العالمة المشهورة توضع عليهاأو استخدامها على منتجات غير تلك التي  ،العالمة التجارية المشهورة

بالمنافسة ” ما يطلق عليههو و  ،الثقة التي اكتسبتها العالمة المشهورةو  بقصد الولوج إلى السوق من خالل الشهرة
فمثله كالكائن  ،حيث يحصد أصحاب هذه المشروعات نتاج ما زرعه صاحب العالمة المشهورة .الطفيلية"

 .(11)هالكهو  مما يؤدي إلى إضعاف هذا األخير ،الطفيلي الذي يقتات على غذاء غيره
قد يضعون العالمة التجارية على منتجات من نوعية أدنى من  ،أن أصحاب هذه المشروعات زد على ذلك

مما  ،(4)بسمعة المشروع صاحب العالمة التجاريةمما قد يؤدي إلى الحط من  ،منتجات صاحب العالمة المشهورة
حتى تبوأت  ،الترويج لعالمتهو  اإلعالنو  النفقات التي أنفقتها في الداعيةو  يضيع على صاحب العالمة الجهد

 .ز المشهورالمرك
زاء هذه المعطيات و  ذلك من خالل و  ،على مبدأ التخصيص كاستثناء ،بدأت حماية العالمة التجارية المشهورةفقد ا 

الذي عمد إلى حماية العالمة المشهورة استثناء عن مبدأ التخصيص  –الفرنسي  السيما –القضاء بادئ األمر 
 ، كما أعمل سعة في مفهوم المنتجات المتشابهةعمد إلى التو  بيان ذلك أن القضاء الفرنسي قد ،بطريقة ضمنية

____________ 
، الطعن رقم 13/6/2012مدني، إطالع مباشر، حكم تميز دبي، جلسة  140/2005، الطعن رقم 22/1/2006حكم تميز دبي، جلسة  *

 تجاري، إطالع مباشر. 83/2011
 ، إطالع مباشر2015 يناير 21 الموافق األربعاء بجلسة الصادر تجاري، 2014 لسنة 281 رقم الطعن العليا، االتحادية المحكمة **
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قواعد المسؤولية المدنية. حيث أعتبر أن استخدام عالمة تجارية مشهورة لتميز منتجات مختلفة، هو في حقيقته 
في العديد من  بعد ذلك تكرست هذه الحماية وقد .(8)اعتبارات العدالةو  وال يتفق ،على مبدأ التخصيص تحايل

( من التعليمات رقم 34المادة ) في (4)كقانون االتحاد األوروبي ،التشريعات الوطنية للكثير من الدول
 .21/12/1988عن االتحاد األوروبي بتاريخ  ة/ي ي س الصادر 89/104

تطبق أحكام "( منها على أنه 16/3حيث نصت المادة ) ،بس بهذا االستثناءيجاءت اتفاقية تر  وبعد ست سنوات
على السلع أو الخدمات غير المتماثلة التي  ،مع ما يلزم من تبديل ،(1967مكرر من معاهدة باريس ) 6المادة 

شريطة أن يدل استخدام تلك العالمة التجارية بالنسبة لتلك السلع أو الخدمات على  ،سجلت بشأنها عالمة تجارية
أن تتضرر مصالح صاحب  احتمالشريطة و  ،جارية المسجلةصاحب العالمة التو  الخدماتو  صلة بين تلك السلع

 ."العالمة التجارية المسجلة من جراء ذلك االستخدام
 هي : و  ،لعالمة التجارية من مبدأ التخصيصنستخلص شروط استثناء انص االتفاقية المتقدم، من خالل و 

الواجب تطبيق  ،( مكررة من اتفاقية باريس6حيث إن المادة ) ؛أن تكون العالمة التجارية مشهورة  .1
غير  يطبق علىعليه فإن االستثناء ال و  ،تتعلق بالعالمات التجارية المشهورة ،أحكامها في هذا الصدد

 .العالمات المشهورة
فال محل كي تتمتع بهذا االستثناء، فإن لم تكن مسجلة  رة مسجلةو يلزم أن تكون العالمة التجارية المشه .2

يقصد بالتسجيل أن تكون مسجلة في البلد الذي يراد أن تحمي و  .الستثنائها من مبدأ التخصيص
 .العالمة فيه استثناء على مبدأ التخصيص

بين صاحب المنتجات التي تحملها العالمة و  أن يدل استخدام العالمة المشهورة على وجود صلة بين .3
 .العالمة المشهورة

 .إلحاق ضرر بصاحب العالمةاحتمال مة المشهورة إلى إن يؤدي استخدام العال .4
 ،(HENNESSY)بإلغاء تسجيل العالمة التجارية  ،محكمة بيروت االبتدائيةقضت  ،وتطبيقًا لهذا االستثناء

على الرغم من أن  (Hennessy)ذلك لتشابهها مع العالمة التجارية و  ،المخصصة لتميز منتجات الملبوساتو 
كونها  أن سبب شطب العالمةب ذلك المحكمةعللت و  .هذه العالمة األخيرة مخصصة لتميز منتجات المشروبات

أنه ال يلزم التقيد بمبدأ وحدة و  ،أن ذلك من شأنه أن يضلل الجمهورو  ،مشابهة لعالمة مشهورة إلى حد التطابق
  .*(4) مات التجارية المشهورةعند حماية العال ،نوعية السلع أو بمبدأ التخصيص

حيث وضع المشرع األمريكي في عام  ،وفي هذا الصدد يلزم بيان أن التشريع األمريكي ذهب إلى أبعد من ذلك
التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة بإصدار أمر يمنع  ،قانونًا يجيز لمالك العالمة التجارية المشهورة 2006

بغض النظر  ،اسلب قوتها المميزة ويشوههالذي قد ي ،أو االستخدام المتوقع لعالمته المشهورة ،مواصلة استخدام
 .(15)بين المنتجات االلتباسعن شرط احتمال و  ،عن تحقق شرط الضرر لمالك العالمة

 من استثناء العالمة المشهورة من مبدأ التخصيصالقانون اإلماراتي  موقف :ثالثًا 
استثناء العالمات التجارية ن العالمات التجارية، أبش 1992( لسنة 37رقم ) االتحادي القانون لم يتضمن

حيث تضمنت المادة الرابعة منه الخاصة بالعالمات المشهورة فقرة وحيدة تنص  ،المشهورة من مبدأ التخصيص
 (**)الدولة إليها نضماموا غير إنه بعد اتفاقية تربس ،على طلب مالكها األصلي على عدم جواز تسجيلها إال بناءً 

_______________ 
 ، مشار إليه لدى كنعان األحمر.1991لسنة  114، في القرار رقم 14/10/1991* حكم محكمة بيروت االبتدائية، الغرفة الرابعة، بتاريخ 

 1997لسنة  21** وذلك بموجب المرسوم االتحادي رقم 
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حيث تمت إضافة فقرتين جديدين للمادة  ،2002لسنة  8االتحادي رقم ون ـبالقان ،عدل قانون العالمات التجارية 
نصت هذه الفقرة  ؛ إذتضمنت الفقرة األخيرة استثناء العالمات التجارية المشهورة من مبدأ التخصيص و  الرابعة
ال يجوز تسجيل العالمات ذات الشهرة لتميز سلع أو خدمات غير متماثلة أو مطابقة لتلك التي تميز  ”نهأعلى 

 :  هذه العالمات إذاً 
سلع أو خدمات صاحب العالمة و  الخدمات المطلوب تمييزهاو  دل استخدام العالمة على صلة بين السلع . أ

 .األصلية

 ”.ب العالمة األصليةأدى استخدام العالمة الحتمال اإلضرار بمصالح صاح . ب
كون العالمة التجارية مسجلًة  اشتراطاألول عدم :  (*)قد تفرد بحكمين خالًفا التفاقية تريبسي النص في نظر وهذا 

بالدولة لتتمتع بالحماية القانونية استثناًء على مبدأ التخصيص، أما الثاني فهو عدم اشتراط أن يدل استخدام 
وأن يؤدي  ،العالمة المشهورة على وجود صلة بين المنتجات التي تحملها العالمة وبين صاحب العالمة المشهورة

وذلك لتتمتع بالحماية القانونية استثناًء على مبدأ  ،ق ضرر بصاحب العالمةاستخدامها إلى احتمال إلحا
فإن النص اإلماراتي يوسع نطاق حماية العالمة  لهذاو ، بل أنه يكتفي بتوافر أحد هذين األمرين، التخصيص

 المشهورة استثناء عن مبدأ التخصيص.
من شأنه تخفيف الشروط الالزم توافرها  إن؛ حيث أن هذا التوجه من المشرع اإلماراتي محل نقد وفي نظري

هذه الحماية هي استثناء من  بيان ذلك أن لحماية العالمة التجارية المشهورة استثناًء على مبدأ التخصيص،
أن هذا االستثناء جاء على مبدأ من أهم مبادئ و  السيما ،االستثناء ال ينبغي التوسع فيهو  ،المبدأ العامو  األساس

حقوقًا إضافية ألصحاب العالمات يعطي ميزة و  في الحمايةكما أن هذا التوسع  ،التجارية حماية العالمات
 بس.يتلزمها به اتفاقية تر  بما لمبالتالي فإن دولة اإلمارات تلزم نفسها و  ،يبسالمشهورة لم تقرها اتفاقية تر 

 
فإن  ،قانون العالمات التجارية يز دبي بأنه وفقًا للمادة الرابعة منيقضت محكمة تم ،وتطبيًقا للنص المتقدم

إال إذا كان من شأن  ،ال تمتد إلى السلع أو الخدمات الغير متماثلة"الحماية المقررة للعالمة التجارية المشهورة 
منتجات و  بين سلعو  استعمال العالمة التجارية األخرى المشابهة لها أن يولد انطباعًا لدى الجمهور بالربط بينها

بعض المالحظات على هذا الحكم  وأورد .(**) أو يؤدي الحتمال األضرار به" ،صليةجارية األمالك العالمة الت
 تتمثل في : 

فلم يستوجب أن تكون العالمة المشهورة مسجلة كي تتمتع بالحماية  ،أن الحكم سار على هدي المشرع اإلماراتي
 في مواجهة عالمة تميز منتجاٍت مختلفة.

( وجود انطباع لدى الجمهور بالربط 1وجوب توافر أحد أمرين ) فقرر بنص القانون اإلماراتي، تقيد الحكمكما أن 
 اتفاقية تربس.ولم يأخذ بما قررته  ،( احتمال األضرار بصاحب العالمة األصلية2) ،السلعو  بين المنتجات

 
_______________ 

خالًفا لما كان يتغياه من النص، دليل ذلك أنه بالرجوع إلى مشروع التعديالت  * وهذا التفرد في نظري قد ورد على سبيل الخطأ من قبل المشرع،
تعديل  المقترحة على قانون العالمات التجارية، والمعد من قبل وزارة االقتصاد، وهي الجهة المعنية بتطبيق هذا القانون، نجده ينص على أن سبب

يراد النص المتقدم هو  ( من اتفاقية تريبس".16/3المادة )استجابًة لنص ”المادة الرابعة وا 
 تجاري. 2007لسنة  290، في الطعن رقم 15/1/2008* حكم محكمة تميز دبي، جلسة 
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 للعالمة التجارية المشهورة القانونيةالحماية : المبحث الثاني
، كما أنه (7)مسجلةفي بادئ األمر يلزم بيان أن الحماية المدنية للعالمة التجارية ال تستلزم كون العالمة التجارية 

يلزم بيان أن ما يسري من أحكام بشأن الحماية المدنية للعالمة التجارية بشكٍل عام، يسري على العالمات 
لمنافسة غير المشروعة، شأنها ة المشهورة وفًقا لألحكام العامة لية العالمات التجاريالمشهورة، أي إنه يمكن حما

الوة على ذلك فإنه لخصوصية العالمة التجارية المشهورة، ظهر نوع في ذلك شأن باقي العالمات التجارية، ع
خاص من الحماية لها، وهو حمايتها من المنافسة الطفيلية، وحيث إن حماية العالمة التجارية في مواجهة 

ى إل المبحثالمنافسة غير المشروعة أو الطفيلية تتم عن خالل عدة آليات، وعليه فإنه من المالئم أن يقسم هذا 
 :  مطلبين هما

 المنافسة غير المشروعة مناألول : حماية العالمة التجارية المشهورة  المطلب. 
 حماية العالمة التجارية المشهورة من المنافسة الطفيلية.الثاني :  المطلب 
 حماية العالمة التجارية المشهورة من المنافسة غير المشروعة:  المطلب األول

التزاحم بين التجار في اجتذاب العمالء وترويج "األصل في الحياة التجارية حرية المنافسة، والمنافسة ما هي إال 
، وعليه فإن (16)" أكبر قدر ممكن من المنتجات والخدمات ضمانًا الزدهار التجارة ازدهارًا يؤدي إلى بقاء األصلح

واألمانة، أي أن تكون منافسة مشروعة، ويقصد بالمنافسة المنافسة يلزم أن تبنى على أسس مع الشرف والصدق 
المشروعة، المنافسة المتطابقة مع القوانين والعادات المتبعة، وهي التي تشكل العصب الرئيسي في االقتصاد 

 .(17)الحر
انين أو استخدام التاجر لطرق منافية للقو ” ، يمكن أن تعرف بأنها*(17)وتبعًا لذلك فإن المنافسة غير المشروعة

لجوء التاجر في سبيل  ” بأنها عرفها (19)كما أن البعض ،(18) "العادات أو مبادئ الشرف واألمانة في المعامالت
العادات المحلية الجارية  اجتذابه للعمالء وتحقيقه ألكبر قدر من الربح إلى وسائل تتنافى مع األمانة والنزاهة و

ي إلى إحداث الخلط واللبس بين المنشآت، وأيضًا وضع بيانات غير في التجارة والصناعة، كاستعمال وسائل تؤد
يقاعه في غلط حول صاحب الحق في االسم التجاري"  .صحيحة من شأنها تضليل الجمهور وا 

وعليه فإنه في سبيل إقساط الموضوع حقه من الفحص والتدقيق، فإنه من األمثل أن يقسم إلى فرعين، األول 
غير المشروعة، أما الفرع الثاني فيتناول شروط مباشرة  المنافسةيخصص لبيان األساس القانوني للمسؤولية عن  

 دعوى المنافسة غير المشروعة.
 للمنافسة غير المشروعة  مسؤولية عن لل األساس القانوني: الفرع األول

هذه المنافسة،  للمسؤولية عن بعد عرض مفهوم المنافسة غير المشروعة، يثور السؤال حول األساس القانوني
يرد إلى  في هذا الشأنتاريخ القانوني يدل على أن األساس القانوني الأن  ،(2)وفي هذا الصدد يقرر البعض

 .األمانة واألخالق
غير المشروعة،  المنافسة للمسؤولية عن األمر فإن الفقه منقسم حول نفسه بشأن األساس القانونيوفي حقيقة 

حيث إن جانبًا من الفقه يرى بأن المنافسة غير المشروعة ما هي إال إخالل بالمسؤولية التعاقدية، إال أنه يصعب 
اإلطار التعاقدي، مما يصعب معه إعمال  األخذ بهذا الرأي، حيث إن العالقات القائمة بين المتنافسين تبعد عن

 .(8)أحكام المسؤولية التعاقدية بشأنها
__________________ 

، ويرى بعض الفقه أن هذا المصطلح جاء إثر ترجمة خاطئ للنص الفرنسي، مشار إليه لدى ”المزاحمة غير المشروعة ”تسمى في التشريع اللبنانيو  *
 د. نعيم مغبغب
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الفقه إلى القول بأن دعوى المنافسة غير المشروعة تؤسس على أحكام التعسف باستعمال وذهب قسم آخر من 
الحق، ذلك أن المنافسة مشروعة بحسب األصل، إال أنه يلزم أن ال تجاوز هذه المنافسة الحدود المتعارف عليها 

م بأصول المنافسة المشروعة يعد ن التجار، وعليه فإن التاجر غير الملتز ـطبقًا لألعراف والتقاليد وحسن التعامل بي
، إال أنه يعاب على هذا الرأي أن التاجر الذي يقوم بأعمال المنافسة (17،2،19،16)متعسفًا باستعمال حقه بالمنافسة

قصد إلحاق الضرر بمنافسة، في حين إن إساءة استعمال الحق  –في الغالب األعم  –غير المشروعة يتوافر به 
 .(2)فتقر لذلكي

إلى القول بأن األساس القانوني لدعوى المنافسة غير  –وهو الرأي الغالب  –قسم آخر من الفقه وذهب 
على اعتبار بأن  –الفعل الضار في القانون اإلماراتي  –المشروعة هي األحكام العامة للمسؤولية التقصيرية 

 فيلزم  –مة أو ذو المصلحة مالك العال -عمل المنافسة غير المشروع، ما هو إال خطأ نتج عنه ضرر للغير 
كما أن االجتهاد القانوني الفرنسي قد أسس المنافسة غير  ،(7،17،9،20،19،2،16،18)مرتكب الخطأ بالتعويض

 .(19)المشروعة على أساس المسؤولية التقصيرية
في دولة وبصرف النظر عن الخالف الفقهي الدائر حول األساس القانوني للمنافسة غير المشروعة، فإن القضاء 

اإلمارات العربية المتحدة، وفي جمهورية مصر العربية، يؤسسان دعوى المنافسة غير المشروعة على أساس 
القانون خول لصاحب العالمة " ز دبي بأنيالمسؤولية التقصيرية )الفعل الضار(، حيث قضت محكمة تمي

كما أن  ،(*)"و المسؤولية عن الفعل الضار.. أما الدعوى المدنية فتقوم على المنافسة غير المشروعة أ.التجارية
من المقرر أن الدعوى المؤسسة على المنافسة المهنية أو التجارية غير " المحكمة االتحادية العليا قضت بأن

المشروعة ال تخرج أن تكون دعوى مسؤولية عادية أساسها الفعل الضار، فيحق لكل من أصابه ضرر من فعل 
من قانون  282يرفع الدعوى بطلب حمايته ورفع الضرر عنه عماًل بالمادة المنافسة غير المشروعة أن 

والضرر ورابطة  -واألدق الفعل الضار _المعامالت المدنية متى توافرت شروط تلك الدعوى وهي الخطأ
الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة هي " كما أن محكمة النقض المصرية قضت بأن:، (**)"السببية
 .***(21)"مسؤولية أساسها الفعل الضاردعوى 

 شروط مباشرة دعوى المنافسة غير المشروعة: الفرع الثاني
األساس التي تقوم  تستند إلى ذات –حسبما يقرر القضاء  –حيث سبق بيان أن دعوى المنافسة غير المشروعة 

عليه دعوى التعويض عن الفعل الضار، وعليه فإن شروط مباشرة دعوى المنافسة غير المشروعة هي : الفعل 
 الضار والضرر، وعالقة السببية بينهما، وذلك على التفصيل التالي : 

 الفعل الضار  :أواًل 
كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو  ”على أنه( من قانون المعامالت المدنية، والتي تنص 282إذا كانت المادة )

، ال تستلزم أن يكون الفعل الذي يقترفه المدعى عليه خطأ حتى تترتب عليه ”غير مميز بضمان الضرر
المسؤولية المدنية، فإن طبيعة المنافسة غير المشروعة تستلزم بالضرورة أن يكون الفعل الذي يرتكبه المدعى 

لية عن المنافسة غير المشروعة، تعد إحدى الحاالت التي تجتمع بها أحكام فكرة عليه خطأ، وعليه فإن المسؤو 
 .الضمان التي أخذ بها المشرع اإلماراتي، مع فكرة المسؤولية التقصيرية

_____________ 
 تجاري. 2005لسنة  330، في الطعن رقم 10/10/2006*حكم محكمة تميز دبي، جلسة 

 قضائية. 24لسنة  32قضائية، و 23لسنة  795، في الطعن رقم 8/10/2002العليا، جلسة حكم المحكمة االتحادية **
  قضائية، مشار إليه لدى د. عبدالفتاح بيومي حجازي،  22لسنة  436، في الطعن رقم 1956يونيو  14حكم محكمة النقض المصرية، جلسة ***

 .322، ص2008الفكر الجامعي، اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية، الملكية الصناعية في القانون المقارن، الطبعة األولى، دار 
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ن الخطأ الذي يقترفه المدعى عليه يتجلى في صورة ممارسة تنافسية غير مشروعة، وعليه فإن هذا أوحيث 
الخطأ يستلزم توافر أمرين : األول قيام حالة منافسة، واألمر الثاني وجود ممارسة تنافسية غير مشروعة، وفيما 

 .يلي تفصيل ذلك
 قيام حالة المنافسة   .أ

يستلزم ذلك بادئ األمر توافر صفة التاجر في كال المتنافسين، حيث إنه ال محل  ،للقول بتوافر حالة منافسة
للقول بقيام حالة منافسة إذا عمد شخص ال يتمتع بصفة تاجر باستخدام وسائل أو ممارسات غير مشروعة وفقًا 

يرمي من وراء فعله هذا  للعرف التجاري لبيع منتج سبق له شراؤه، إذ أن فعله هذا ال يتكرر إال نادرًا، كما أنه ال
 .(16،20،2)اكتساب الزبائن

وتستلزم المنافسة تماثاًل في النشاط الذي يمارسه المتنافسان، أو تشابهًا بينهما على األقل، فال يستقيم عقاًل وال 
منطقًا القول بقيام حالة منافسة بين أطراف كل منهما يمارس نشاطًا ال يؤثر على نشاط اآلخر، وعلة ذلك أن 
المقصود من المنافسة غير المشروعة اجتذاب عمالء المنافس، وذلك بإحداث الخلط واللبس في أذهانهم، وعليه 
فإذا كان كل من نشاطي المتنافسين مختلفًا عن اآلخر، ومنبت الصلة عنه، فال محل للقول بقيام حالة منافسة 

   .(20،19،16،2)بينهما
نشاط تجاريًا أو صناعيًا، فال محل للمنافسة غير المشروعة بين أهل هذا ويشترط لقيام المنافسة أن يكون ال 

المهن الحرة مثاًل، حيث إن أهل المهن الحرة يخضعون لنظم مهنية، يعد اإلخالل بها ممارسة غير قانونية، 
 األمر الذي قد يعرضهم لجزاءات تأديبية، كما أنهم قد يطالبون بالتعويض لو نتج عن هذه الممارسات إضرار

   .(2)بالغير
 تيان بععمال منافسة غير مشروعة اإل  .ب

من المستقر عليه أن أعمال المنافسة غير المشروعة ال يمكن حصرها، إال أنها الفقه يردها إلى ثالث 
 : (18،7)مجموعات
 األولى : أعمال من شأنها إحداث اللبس والخلط بين المنشآت أو المنتجات. -
غير مطابقة للحقيقة من شأنها الحط من قدر المنتجات أو المحال التجارية  ادعاءاتالثانية :   -

  .المنافسة
 الثالثة: أعمال تهدف إلى بث االضطراب في مشروع منافس أو في السوق. -

 
د العالمة التجارية، بحيث يلتبس ـومن أمثلة المجموعة األولى فيما يخص العالمات التجارية، القيام بتزوير أو تقلي

 ،1950مايو  12ر على جمهور المستهلكين، وقد قضت محكمة مونبلييه الفرنسية )الغرفة الثانية ( بتاريخ األم
، من شأنه تضليل المستهلكين، كما (22) ( Cinsaco )تعد تقليدًا للعالمة التجاريـة  (Rosano )باعتبار كلمة 

 )ًا للعالمة التجارية ـتعد تقليدًا وتزيف ( NOVA LIGHT )قضت محكمة استئناف الكويت أن العالمة التجارية 
NOVA )  (22)وأن من شأن هذا التقليد خداع الجمهور.   

أما بالنسبة للمجموعة الثانية، فمن صورها فيما يخص العالمات التجارية وضع عالمة تجارية مرموقة، كما لو 
شاعة بأن اإلألسمدة مثاًل، أو ة كاعات وضيـأن العالمة خاصة بتميز منتجات الذهب واأللماس، على منتج

 .المنتج الذي يحمل العالمة التجارية غير صالح أو أنه ردئ الصنع خالفًا للحقيقة
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أما بالنسبة للمجموعة الثالثة، فمن صورها فيما يتعلق بالعالمات التجارية أن تكون العالمة التجارية عبارة عن 
 ى صاحب العالمة، وبالتالي يقف على سر هذه الرائحة رائحة، فيقوم المنافس باستخدام عامل كان يعمل لد

 .) العالمة التجارية (، ويستثمر هذا األمر
    الضرر  :ثانيًا 

على اعتبار أن دعوى المنافسة غير المشروعة تجد أساسها القانوني في أحكام المسؤولية عن الفعل الضار، فإنه 
المشروعة إلحاق الضرر بالغير، ويستوي أن يكون الضرر ماديًا  يلزم لقيام المسؤولية عن الممارسة التنافسية غير

أن الضرر االحتمالي غير محقق الوقوع ال يعوض عنه  ادام أنه محقق الوقوع، إذأو معنويًا، حااًل أو مستقباًل م
 .  (7،19،16،2)إال إذا وقع فعالً 

روعة، بحيث أنه بالنسبة للضرر على أنه يجب أن يؤخذ بعين االعتبار خصوصية دعوى المنافسة غير المش
االحتمالي، فإنه إن كان ال يجوز التعويض عنه، إال أنه رغم ذلك يجوز للمحكمة أن تتخذ إجراءات من شأنها 

، وهذا مؤداه أنه بالنسبة لدعوى المنافسة (2)منع التنافس غير المشروع، بهدف منع وقوع ذلك الضرر المحتمل
إن ـف ، قًا فإن المحكمة تحكم بالتعويض، أما إذا كان الضرر احتمالياً غير المشروعة إذا كان الضرر محق

نما باتخاذ اإلجراءات الكفيلة التي تمنع وقوع الضرر ، وعليه يمكن القول أن (19)المحكمة ال تحكم بالتعويض وا 
األولى تكون  هناك خيطًا رفيعًا بين دعوى المنافسة غير المشروعة ودعوى المسؤولية عن الفعل الضار، فالدعوى

 . (2،16) وقائية وعالجية، في حين أن الدعوى الثانية فقط تكون عالجية فقط
 عالقة السببية : ثالثاً 

يجب لقيام المسؤولية عن المنافسة غير المشروعة، وجود عالقة سببية بين الممارسة التنافسية غير المشروعية، 
األحيان قد يقع الضرر وكذلك الممارسة التنافسية غير وبين الضرر الذي لحق بالغير، حيث إنه في بعض 

هو الذي أدى إلى إيجاد الضرر،  اً المشروعة، إال أن الضرر ال يكون ناتجًا عن هذه الممارسة، بل أن سببًا آخر 
وعليه فإنه في هذه الحالة ال يستطيع المضرور مطالبة من قام المنافسة غير المشروعة بالتعويض عن الضرر 

  .قهالذي لح
 حماية العالمة التجارية المشهورة من المنافسة الطفيلية: الثاني المطلب

، هي حمايٌة  *(6) (La concurrence parasitaire) حماية العالمة التجارية المشهورة من المنافسة الطفيلية
المنافسة غير ذا كان يشترط لحماية العالمة التجارية بناًء على دعوى ووجه الخصوصية أنه من نوٍع خاص، 

المشروعة، أن يكون هناك اتحاد  أو تقارب  أو ارتباط  بين األنشطة التجارية للمتنافسين، فإنه ال يمكن حماية 
 (6)العالمة التجارية بناًء على هذه الدعوى في حال كانت األنشطة والمنتجات التي تميزها كلتا العالمتين مختلفة

وترتب على ذلك ظهور  .تجارية فإنه يسري على كافة أوجه المنافسةوهذا األمر كما يسري على العالمات ال
مفهوم جديد لفكرة المنافسة غير المشروعة، بحيث ظهرت فكرة مقاربة ومجاورة لها هي فكرة المنافسة 

وجود  أو، (8)والتي ال تشترط أن ينتج عن الممارسة التنافسية غير المشروعة خلط لدى الجمهور ،(**)الطفيلية
 .(23)عالقة منافسة بين المشروع الطفيلي والمشروع المتطفل عليه

_____________ 
 ويطلق البعض على الدعوى القائمة على أساس هذا النوع من المنافسة بدعوى التشويش. د. محمد محبوبي.*

ممارسته الحصول على حصاد ما يزرعه اآلخرون، فمثله  كمثل تقدم القول أن سبب تسمية المنافسة الطفيلية بهذا االسم، أن المعتدي يقصد من  **
 .الكائن الطفيلي الذي يقتات على غذاء كائن آخر
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ولعله من األمثل عن التطرق ألحكام المنافسة الطفيلة، أن يقسم المطلب الحالي إلى فرعين، بحيث يتناول الفرع 
 طبيقات القضائية على ذلك.األول ماهية التطفل االقتصادي، ويتناول الفرع الثاني الت

 ماهية التطفل االقتصادي: الفرع األول
يرجع ظهور هذه  ،(24)اختلف الفقه حول بداية ظهور فكرة التطفل االقتصادي أو المنافسة الطفيلية، فالبعض

 أنها ظهرت في أواخر (17)الفكرة إلى عشرينيات القرن الماضي لدى القضاء األلماني، فيما يقرر البعض اآلخر
خمسينات القرن الماضي بفرنسا، بدعوى أن أول حكم قضائي صدر بهذا الشأن كان من قبل محكمة استئناف 

 .24/11/1959باريس بتاريخ 
فإن القضاء الفرنسي لم يلجأ إلى تطبيق فكرة التطفل باعتباره عماًل غير  1975وهذا يلزم بيان أنه حتى عام 

الل العالمات التجارية المشهورة من قبل الغير لتميز منتجات غير مشروع إال في إحدى حالتين، إحداهما استغ
 .(24)تلك التي تميزها العالمة المشهورة

قيام أحد المشروعات " بأنه –محكمة استئناف فرساي  –وقد عرف التطفل االقتصادي من قبل القضاء الفرنسي 
خير ومن الشهرة التي يتمتع بها اسمه أو بالعيش على كنف مشروع آخر واالستفادة من الجهود التي يبذلها األ

مجموع األعمال التي بمقتضاها يدخل أحد المشروعات "كما عرفته محكمة النقض الفرنسية بأنه:  .*(24) "منتجاته
االقتصادية في كنف مشروع آخر بهدف االستفادة بدون مقابل من الجهود والمعرفة الفنية التي يستخدمها األخير 

القيام بأفعال تجعل شًخا ما يستفيد من مجهودات شخص آخر " كما عرفه البعض بأنه ،**(24)”في جذب العمالء
 .(6)" المحققة وسمعة اسمه ومنتجاته

، أنه يشترط لقيام المنافسة الطفيلية، أن يكون المشروع المتطفل عليه ذا شهرة هذه التعريفاتويتضح من خالل 
السوق من خالل االستفادة دون وجه حق، من الشهرة التي حققها واسعة، بحيث يلج المشروع المتطفل إلى 

المشروع المتطفل عليه، وعليه يمكن القول بأن المفهوم التقليدي للمنافسة غير المشروعة، أن المنافسة تكون 
بهدف كسب العمالء واالستئثار بهم، وذلك من خالل ممارسات غير مشروعة، أو التشويه بسمعة التاجر، أما 

سبة للمنافسة الطفيلية فإن المستهلكين ) العمالء ( مختلفون، وأن هدف الطفيلي يقتصر على استغالل الشهرة بالن
التي حققها المشروع المتطفل عليه، وبالتالي تصريف منتجاته المختلفة تمامًا عن منتجات المشروع المتطفل 

  .(17)عليه
ة، فإنه يشترط توافر ثالثة شروط لمباشرة دعوى المنافسة وكما هو الشأن بالنسبة لدعوى المنافسة غير المشروع

الطفيلية، هي الفعل الضار والضرر وعالقة السببية بينهما، وعليه نحيل لما سبق ذكره بشأن المنافسة غير 
المشروعة منعًا للتكرار، إال أنه فيما يخص الفعل الضار، يلزم بيان أنه يشترط في الفعل بالنسبة للمنافسة 

 : (24)ية توافر أربعة أمور هيالطفيل
 أن يتوافر لدى المتطفل قصد االستفادة من شهرة وسمعة الغير. .1
 أن يهدف المتطفل في الغالب من تطفله تحقيق الربح. .2
عدم وجود مبرر مشروع يتيح للمتطفل القيام بالممارسة الطفيلية، كأن ال يكون له رخصة استخدام أو انتفاع، وكأن  .3

 فل االقتصادي يعد التطفل أحد معطياته الضرورية، التي ال يقوم بدونها.ال يكون نشاط المتط

_____________ 
* Cour dàpple de verrailles du 16 janries 1997, Gaz pal. du 15 au 17 juin, p22. 

 مشار إليه لدى : د. عبدالرحمن السيد قرمان، المنافسة الطفيلية.
** Cos.com 26 janvies 1999, dalloz 2000. juris., p.87 note yves SERRA. 
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 زيادة قيمته، سواًء كانت اإلضافةأن ال يضيف المتطفل على عمل أو شهرة المتطفل عليه أمرًا من شأنه  .4
 .نتيجة جهد فكري أو استثمارات مالية، فاستلهام الفكرة ومن ثم تطويرها ال يعد تطفاًل محظوراً 

 ،ما تقدم، أنه في حال استغل أحد األشخاص الشهرة التي تكتسبها إحدى العالمات التجارية جميعويستخلص من 
وذلك للترويج ولتصريف منتجاته التي تختلف عن المنتجات التي تميزها العالمة المشهورة، فإنه يمكن مالحقته 

ك العالمة المشهورة، ولن قضائيًا من خالل دعوى المنافسة الطفيلية، وذلك بشرط إثبات وقوع ضرر لحق بمال
يجدي المتطفل التحدي باختالف منتجاته عن المنتجات التي تميزها العالمة المشهورة، فإن كان تقارب المنتجات 
أو وحدتها شرط الزم لمباشرة دعوى المنافسة غير المشروعة، فإنه ليس كذلك بالنسبة للمنافسة الطفيلية، وعلى 

ة الطفيلية في هذا الشأن ما هو إال الوجه اآلخر الستثناء العالمات المشهورة أن مباشرة دعوى المنافس جدنذلك 
 .من مبدأ التخصيص

ومن صور استغالل شهرة العالمة التجارية تطفاًل، وضع العالمة التجارية على واجهة المتجر، أو على بعض 
مالء إلى منتج يحمل عالمة مشهورة، المنشورات اإلعالنية، أو قيام التاجر بتنظيم حملة إعالنية كبيرة لجذب الع

رغم أنه ال يوجد لديه من هذا المنتج كمية كافية، وذلك بهدف التمكن من بيع منتج آخر للجمهور يحصل منه 
ن صور التطفل على العالمة المشهورة وضع عالمة مشابهة لها أو مطابقة لها ـ، كما أنه م(24)على ربح أكبر

 .لتي تميزها العالمة المشهورةعلى منتجات غير تلك المنتجات ا
 التطبيقات القضائية على إعمال أحكام المنافسة الطفيلية: الفرع الثاني

فبراير  9 من أكثر األحكام القضائية داللة علىٌ عمال أحكام المنافسة الطفيلية، قضاء محكمة باديس بتاريخ
مسجلة لماكينات خياطة حقيقية، يعد ، من أن إنتاج لعبة أطفال على شكل مكينة خياطة تحمل عالمة 1981

 .(23)خطًأ تقصيرًيا
 Champagneفي الدعوى المرفوعة من شركة  تطبيقًا لفكرة المنافسة الطفيلية، انتهى القضاء الفرنسيكما 

بشأن العطر المنتج من هذه الشركة األخيرة  Yves Saint Laurentضد شركة  الخاصة بإنتاج الخمور،
كونه يعد  ،لى منع الشركة المدعى عليها من استخدام هذا االسم على العطرإ ،Champagneوالمسمى 

بنقض  1995يونيو  27محكمة النقض الفرنسية بتاريخ وكذلك قضت  ،(6)استغالاًل لسمعة وشهرة المدعى عليها
العالمتين حكم محكمة االستئناف الذي رفض قبول دعوى المنافسة غير المشروعة بسبب غياب وقوع خلط بين 

التجاريتين، حيث عللت محكمة النقض الفرنسية نقضها لحكم االستئناف أنه لم يراعي السلوك التطفلي للمدعى 
عليه، الذي يحاول االستفادة من شهرة محل المدعي لدى العمالء وذلك رغم اختالف نشاط كٍل من المدعي 

ة االبتدائية ببيروت بأن العالمة التجاريحكمة كما أنه تطبيقًا لذات الفكرة، قضت الم،  (11)والمدعى عليه
(Hemmessy)  وبجانبها ذراعًا يحمل فأسًا، والتي تميز منتجات النبيذ الفوار وشراب التفاح والمشروعات

التي تميز منتجات الملبوسات، وأن ما قام به  (HENNESS)الكحولية، تعد تزويرًا للعالمة التجارية المشهورة 
زورة من عمل يعد منافسة غير مشروعة، كونهم يحاولون االستفادة من شهرة العالمة أصحاب العالمة الم

 .*(17)(HENNESS)التجارية 
وتطبيقًا لذات الفكرة كذلك، خلصت محكمة النقض الفرنسية إلى أن الوكيل التجاري السابق ارتكب تصرفًا غير 

 الوكيل التجاري السابق في أحد إعالناته أنهمشروع قبل المرخص له المحلي باستخدام العالمة، حيث أظهر 
______________ 

 ،مشار إليه لدى د.نعيم مغبغب.160ص 1990-1990العدل  2/4/1991بتاريخ 114*حكم محكمة بداية بيروت، الغرفة الرابعة التجارية، قرار رقم
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أربعة أحرف أخيرة مكتوبة  وضع على سقف جراجه الفتة تتضمن العالمة األصلية لسيارات سيتروين مضافًا إليها
 .*(24)بخط صغير

، أن تشييد سوق تحت اسم األرض المتوحشة، بهدف 1990مايو  10وأيًضا قضت محكمة باريس بتاريخ 
تسويق أدواٍت مدرسية تحمل صورة دٍب أبيض، يعد عماًل طفيلًيا، قصد منه االستفادة من الشهرة التي حققتها 

الدب األبيض، وذلك لجذب عمالء هذه المجلة، وهو عمل يستلزم مجلة تحمل ذات االسم وذات عالمة 
 .(23)التعويض
 الخاتمـة

إلى  توبعد بلوغه ذروته ومنتهاه، خلصلعالمات التجارية المشهورة( التنظيم القانوني لفي نهاية بحثنا لموضوع )
المنظمة للعالمات التجارية، عدة نتائج وتوصيات، التي قد يسترشد بها المشرع عندما يعيد النظر في التشريعات 

ال سيما المشهورة منها، كما قد يهتدي بها القائمون على تطبيق هذه التشريعات على أرض الواقع، وفيما يلي 
 عرٌض لهذه النتائج والتوصيات: 

 النتائـج 
، إال أن إلزاميةلمعايير المحددة لشهرة العالمة التجارية متنوعة، واألصل أنها استرشادية غير ا .1

 .هناك شبه إجماٍع عالمي على مجموعة منها، كان لمنظمة الويبو اإلسهام األكبر في وضعها
 ؛ إذتتمتع العالمة المشهورة بحمايٍة خاصة، تفوق تلك الحماية المقررة للعالمات التجارية األخرى .2

 و تقارٍب دون لزوم وجود تماثٍل أ مبدأ تخصيص العالمة التجارية، فهي تحمىل نها ال تخضعأ
وذلك من  ،التي تميزها العالمة المشهورة، والمنتجات التي تميزها العالمة المعتدية بين المنتجات

العالمة التجارية، فال يشترط أن  إقليميةمبدأ ل كما أنها ال تخضع خالل دعوى المنافسة الطفيلية،
 .تكون مسجلًة أو مستعملًة في النطاق الجغرافي المراد حمايتها به

حكام الخاصة بالعالمات وجود قصور تشريعي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بالنسبة لأل .3
في الغالب يطبق عليها ذات األحكام  لم يرد تعريف لها، كما أنه التجارية المشهورة، حيث إنه

المقررة لعموم العالمات التجارية، والتي ال تتسق في أحيان عدة مع خصوصية العالمات 
 ة المشهورة.التجاري

عدم تبني القضاء في دولة اإلمارات العربية المتحدة بعد، مفهوم دعوى المنافسة الطفيلية، إذ ال  .4
ية ترتكز على المنافسة غير المشروعة، التي تستلزم تماثل وتشابه المنتجات ئتزال األحكام القضا

 الخاصة بأطراف الدعوى.
 التوصيـات 

 ذات التجارية العالمات تسجيل يجوز ال:”الوجه التالي  ( لتصبح على4/1تعديل حكم المادة ) .1
منه"، بحيث تحذف  رسمي على توكيل بناء أو األصلي مالكها طلب على بناء إال الشهرة،

 عبارة )العالمية( وبالتالي رفع اللبس والغموض.

 
______________ 

* Cos.com., 29 juin 1993, Dalloz 1995. Somm., P.211, note yves PICOD 
 مشار إليه لدى د. عبدالرحمن السيد قرمان، المنافسة الطفيلية
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ال يجوز تسجيل العالمات ذات الشهرة  :”( لتصبح على الوجه التالي 4/3تعديل حكم المادة ) .2

لتميز سلع أو خدمات غير متماثلة أو مطابقة لتلك التي تميز هذه العالمات إذا كانت العالمة 
التجارية المشهورة مسجلًة في الدولة، ودل استخدام العالمة المراد تسجيلها على صلة بين 

عالمة األصلية، وأدى استخدامها السلع والخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات صاحب ال
الحتمال اإلضرار بمصالح صاحب العالمة األصلية" ؛ إذ أنه بهذا التعديل يوافق حكم القانون 

 اإلماراتي لحكم اتفاقية تريبس.
إعمال القضاء اإلماراتي لفكرة المنافسة الطفيلية عند توافر مقتضياتها المبينة بالبحث، وعدم  .3

 لمنافسة غير المشروعة.االرتكان دائًما لدعوى ا
عقد ورش العمل والدورات والندوات التي توضح ماهية العالمات التجارية المشهورة، آلية   .4

 حمايتها والدعاوى القضائية المتعلقة بها عليها.

 عــــــالمراج 
إلسكندرية، منير محمد الجنبيهى، ممدوح محمد الجنبيهى، العالمات واألسماء التجارية، دار الفكر الجامعي، ، ا .1

 .2000، بدون طبعة  ،جمهورية مصر العربية
د. حسين يوسف غنايم، حماية العالمات التجارية، بدون طبعة، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، العين،  .2

 اإلمارات العربية المتحدة، بدون سنة نشر.

 2004 ،1ط ،األردن صالح زين الدين، المدخل إلى الملكية الفكرية، دار الثقافة، .3
عن الملكية الفكرية ألعضاء هيئة التدريس وطالب الحقوق في الجامعة  ندوة اليبو الوطنية كنعان األحمر، .4

 .2004إبريل  8إلى  6بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، عمان من  األردنية،
5. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, Primer On Electronic 

Commerce And Intellectual Property Issues, Geneva, May 2000. 
 د. محمد محبوبي، حماية العالمات المشهورة، مقال منشور على الموقع اإللكتروني لوزارة العدل المغربية: .6

 www.justice.gov.ma/console/Uploads/Doc/etude112005.doc 
سمير فرنان بالي، نوري جمو، الموسوعة العلمية في العالمات الفارقة التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم  .7

 .  2007، الطبعة األولى  ،والنماذج الصناعية،  منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان
 ، االتجاهات الحديثة في حماية العالمة التجارية المشهورة، دار النهضة العربية  د. عبدالرحمن السيد قرمان : .8

 بدون سنة نشر. ،بدون طبعةالقاهرة، جمهورية مصر العربية، 
 .1،2006ط ،صالح زين الدين، العالمات التجارية وطنيًا ودوليًا، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، األردن .9
، الجديد في العالمات التجارية، ، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، د. حسام الدين عبدالغني الصغير .10

 .2004،  1ط ،جمهورية مصر العربية
د. سميحة القيلوبي، الملكية الصناعية، دار الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، القاهرة، جمهورية مصر  .11

 .2007العربية، 

http://www.justice.gov.ma/console/Uploads/Doc/etude112005.doc
http://www.justice.gov.ma/console/Uploads/Doc/etude112005.doc
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12. VASHEHARAN KANESARAJAH,THOMSON SCIENTIFIC, Protecting And 
Managing Well-Known Trademarks Dictionary, Knowledge Link newsletter from 
Thomson Scientific, November 2007. 

13. WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION, Making A Mark, An 
Introduction To Trademarks For Small And Medium-Sized Enterprises, Intellectual 
Property For Business Series, Number:1, WIPO Publication No. 900, 2006. 

بدون مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان، المملكة األردنية الهاشمية، لخولي، حقوق الملكية الصناعية،سائد أحمد ا .14
 بدون سنة نشر. ،طبعة

، 8طغرفة التجارة الدولية، ، الفكرية لغايات األعمالغرفة التجارة الدولية، قضايا معاصرة وناشئة في الملكية  .15
2007. 

  زينة غانم عبدالجبار الصفار، المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع،  .16
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 المسئولية الجنائية للمعالج بالطب الشعبي
The criminal responsibility for fork medicine therapist 

 د . محمد أحمد المنشاوي *

 خصمل

الطب الشعيب أحد أشكال الطب، وميارس منذ زمن بعيد وينظر إىل جسم 
اإلنسان ككل متكامل فيشمل األبعاد الروحية واالجتماعية والعقلية 

وإزاء خلو التشريعات من تنظيم مهنة الطب الشعيب، اختلف . واجلسمية
موقف الفقه حول مشروعية عمل املعاجل بالطب الشعيب، وهذا االختالف 
مبناه على اختالف الفقهاء حول أساس إباحة العمل الطيب، فظهر اجتاه 

  خر يرى عدم مشروعيتهآيرى مشروعية ممارسة املعاجل بالطب الشعيب، و 
للقواعد العامة يف املسئولية اجلنائية تعد ممارسة املعاجل بالطب الشعيب،  وطبقا  

ممارسة ملهنة الطب بدون ترخيص، فإذا أتى املعاجل أي من األفعال املتصلة 
بالعمل الطيب كإبداء مشورة طبية أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة  والدة 

عن جرميتني ، األوىل جرمية أو وصف أدوية أو عالج مريض... إخل ، يسأل 
عمدية هي مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، كما يسأل عن كافة  اجلروح 
واألضرار اليت حلقت جبسم املريض، وعلى ذلك فجوهر مسئولية املعاجل 
بالطب الشعيب، هو طبيعة العمل ذاته إذ جيب أن يكون عمال  من األعمال 

املسئولية اجلنائية للمعاجل بالطب  املرتبطة بالعالج أو اجلراحة، وتتخذ صور
الشعيب إحدى صورتني، األوىل املسئولية عن اجلرائم العمدية، والثانية 

املادي هلذه اجلرمية،  طاملسئولية عن اخلطأ غري العمدي ، وتتعدد صور النشا
فقد يتخذ صورة الفحص، أو التشخيص أو العالج سواء كان عن طريق 

بالتدخل اجلراحي، أو مبجرد تقدمي االستشارة العالج بالوصفات الطبية أو 
جبسم املريض، وهذا ما  الطبية، أو أي من األفعال األخرى اليت متثل مساسا  

استقر عليه الفقه اإلسالمي، حيث حتظر مزاولة مهنة الطب من املعاجل 
مهنة الطب،  مزاولةبالطب الشعيب، طاملا مل يأذن له أهل التخصص يف 

ت الدراية واملعرفة والبصرية بعلم الطب واجلراحة. غري أن باستيفائة اشرتاطا
تلك املسئولية تنحسر يف حالة الضرورة ، واحلالة اليت تقتضيها املصلحة 

 .العامة
 
 

____________ 
البحث الفائز باملركز الثاين )م( يف جمال الدراسات الشرعية والقانونية  باملسابقة  [

 ]جلائزة راشد بن محيد للثقافة والعلوم 36ال
كلية   –جامعة نايف العربية للعلوم األمنية  –أستاذ القانون اجلنائي املشارك *

 اململكة العربية السعودية –الرياض  –العدالة اجلنائية 

 *Dr. Mohamed Ahmed El-Minshawy 

 

Abstract 

Traditional medicine is a form of medicine. It has been 

practiced for a long time and the whole human body is 

seen as integrated with spiritual, social, mental and 

physical dimensions.In light of the absence of 

legislation from the organization of the profession of 

folk medicine, the position of jurisprudence on the 

legitimacy of the work of the healer has changed in 

popular medicine, and this difference is based on 

different scholars on the basis of permitting medical 

work. According to the general rules of criminal 

liability, the practice of the doctor is the practice of the 

medical profession without a license. If the therapist 

comes to any of the acts related to the medical work, 

such as medical advice, surgery, birth, prescription of 

medication or treatment of the patient, The first is a 

deliberate crime of practicing the medical profession 

without a license. It also asks about all the wounds and 

damage inflicted on the patient's body. Therefore, the 

essence of the responsibility of the doctor is the nature 

of the work itself. It must be a work related to treatment 

or surgery. Criminal Code of the Physician The second 

is responsible for intentional crimes, the second is 

responsible for unintentional error, and the physical 

picture of this crime is numerous. It may take the form 

of examination, diagnosis or treatment, whether by 

prescription or surgical intervention, or by providing 

medical advice, Or any of the other acts that represent a 

violation of the body of the patient, and this is what is 

settled by Islamic jurisprudence, where it prohibits the 

practice of medicine from the doctor of folk medicine, 

as long as not authorized by the people of specialization 

in the processing of the medical profession, fulfilling 

the requirements of know-how and knowledge and 

foresight medical science and surgery. However, that 

responsibility receded in case of necessity and the 

situation required by the public interest. 

 

___________ 

 *Associate Professor of Criminal Law - Naif Arab 

University for Security Sciences - College of Criminal Justice 
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 مقدمة

األفراد عن عبر محاوالت تمثلت في استخدام بعض الطرق البسيطة التي توصل إليها  ظهر الطب الشعبي قديما  
 التجربة والخطأ للوقاية من األمراض والتغلب عليها، وما زال يتعايش رغم التقدم الهائل في مجال الطب، جنبا   طريق

 .(1)إلى جنب مع الطب الحديث
وقد رغب الناس في اللجوء إلى الطب الشعبي لالستشفاء بعيدا  عن ويالت الكيماويات فاتسع بابه وتنوعت دروبه 

بعد أن كان طابعها الشعبية والبساطة، بل ربما الجهل والدجل والشعوذة مما كان  حيانا  زي العلم والحكمة أ البسة  
 يحصر راغبيه في دائرة البسطاء من العامة.

أما اليوم فقد اختلفت الصورة، وتغيرت النظرة وسميت مجموعات كثيرة من الوصفات بالشعبية، ووصفات األعشاب، 
باسم " الطب البديل" وساد العالم توجه عام ينادي بالطب البديل، وفتحت من  والوصفات الدينية )من مختلف األديان(

أجله معاهد وكليات تدرس نظرياته وأسسه في كثير من الجامعات والمراكز البحثية التابعة للمستشفيات، وأصبح يرتاد 
المعالجين بالطب الشعبي فظهر من  عياداته العديد من المثقفين. وفتح هذا التغيير في النظرة إليه المجال واسعا  أمام

 يمارسه عن علم ودراية، ومن يدعيه عن خبرة وتجارب شخصية، ومن يعالج بوصفات متنوعة عن دجل واستغالل.
على الدين والسحر، واستخدام  ويعد الطب البدائي هو المصدر األول للطب الشعبي، والذي كان يعتمد أساسا  

 . (2)المعدنيةاألعشاب الطبية والمنتجات 
وظهرت بذلك عدة طرق استخدمت للعالج، كاالستعانة بالكاهن الذي يستخدم الجن في عملية العالج، كما عرف 

والذي يعني رصد حركة الكواكب والنجوم ومعرفة الطالع من حركتها، وكذلك السحر والشعوذة، كما  التنجيم أيضا  
وقوة فاستخدموها  وقلبا   ونفسا   وروحا   قسموا الحروف إلى مجموعات نارية، وهوائية ومائية، واعتقدوا أن لها جسما  

ظهرت التفسيرات الطبيعية لألمراض على يد  وسيطر هذا االتجاه على المدنية الغربية إلى أن (3)ألغراض عالجية
 .اليونانيين

ولذلك فهي تفسر على أساس المعتقدات  للثقافة السائدة، والواقع أن مفاهيم الصحة والمرض والوقاية والعالج تعد نتاجا  
جز عن والعالم فوق الطبيعة الذي يع الشعبية حول جسم اإلنسان وعالقته بالعالم الطبيعي الذي يعيشه ويدركه،

وكذلك تفسير األفراد  وما يحويه من الكائنات المتنوعة، وال يخرج تفسير المعالج الشعبي عن هذه التصورات، إدراكه،
 ألسباب المرض.

وممارسة الطب الشعبي تعتبر في حد ذاتها البداية األولى لتطور الطب الحديث، فالتاريخ سلسلة طويلة من المحاوالت 
 نوعا   ولم يكتب فصل الختام فيها بعد، ولذلك فإننا نجد في كثير من األحيان، إلنسانية،بدأت مع فجر ا واألخطاء،

ن كانت المواجهة في السنوات األخيرة بينهما  من التعايش السلمي بين هذين النوعين من الطب، الشعبي والرسمي، وا 
 .أكثر حدة قد اتخذت طابعا  
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 أهمية البحث
ال يزالون يتعاملون مع العالج الشعبي في معظم  فإنهم الدائم بالطب الحديث،على الرغم من اتصال األفراد 

فالممارسات العالجية الشعبية ما تزال تساير  المجتمعات رغم توافر الخدمات الصحية الرسمية لجميع فئات المجتمع،
من المرض، بل  عن أن الكثير من األفراد ال يقتصرون على مصدر واحد للتداوي ركب التطور الصحي. فضال  

أو الوصفات  باألولياء، أو بالطب السحري، أو العالج باألعشاب، يلتمسون شتى السبل المتاحة سواء كانت استشفاء  
 .المنزلية وغيرها من الممارسات والطقوس الشعبية 

تأخذ الدول ومما يزيد من أهمية هذا الموضوع أن منظمة الصحة العالمية قد أوصت في العديد من ندواتها على أن 
الدور المفيد الذي يقوم به ممارسو العالج  –عند وضع خطط تدريب العاملين في المجال الصحي –بعين االعتبار

ومرد ذلك أن العالم الغربي قد انتقل اليوم إلى مرحلة ما بعد التصنيع فبدأت الدعوة إلى العودة إلى الطبيعة ، الشعبي
 العودة إلى الطب الشعبي . ى الطبيعة أيضا  في مجاالت كثيرة . ومن أوجه العودة إل

حثت فيه الحكومات على  فأصدرت قرارا   ،1977وقد الحظت منظمة الصحة العالمية مالمح هذا التطور بداية من  
فعقدت العديد من  ثم باشرت جهودها للترويج له على الصعيد العالمي إعطاء قدر كاف من األهمية للطب الشعبي،

عن " دور الطب الشعبي في الرعاية الصحية األولية ". وبهذا الجهد تستطيع  1984كان أبرزها عام  المؤتمرات،
ويمكن القول أنه على المستوى العالمي بدأ االعتراف  .حياءه كتراث إنسانيالمنظمة اإلبقاء على الطب الشعبي وا  

بالطب الشعبي وبأهميته وفعاليته والدليل على ذلك تزايد االهتمام به وبدأ تدريسه في بعض الجامعات األوروبية، وفي 
 إلى الطب الرسمي.هذه الحالة يمكن القول، أنه في بعض البالد التي نظمته، قد انتقل من الجانب الشعبي 

وممارسة الطب الشعبي تختلف من بلد إلى أخر ومن منطقة ألخرى، حيث تتأثر هذه الممارسات ببعض العوامل 
منها، الدين والثقافة والتاريخ والفلسفة، فالطب الشعبي موروث قديم متجدد ومنتشر بين قطاعات عريضة في 

 مجتمعات عدة.
فإن العديد من  مات الصحية الرسمية في حدها األدنى في معظم أرجاء البالد،وفي مجتمعنا المصري ورغم توافر الخد

الممارسات العالجية الشعبية ما تزال تساير ركب التطور الصحي، فالناس يلتمسون شتى السبل المتاحة سواء كانت 
 . رسمية أو شعبية

بدائية للكسب المالي السريع عن طريق  ال يزال الطب الشعبي يمارس في مجتمعاتنا بشكل عشوائي وبأساليبغير أنه 
استغالل حاجة المرضى المتلهفين للعالج مما أساء للطب الشعبي كثيرا  وابتعد به عن واقعه المفترض، فلقي هجوما  
من كثير من األطباء وحجتهم في ذلك عدم اعتماده على أسس علمية ومنهجية واضحة حسب المعايير البحثية 

 .*الحديثة

________________________ 

 الدول الغربية بالطب الشعبي، وبدأت إدماجه في البرامج الدراسية في بعض الجامعات كبريطانيا. ضاهتمت بع*
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 أهداف الدراسة
الدراسة إلى تأصيل مسئولية المعالج بالطب الشعبي، واألساس الذي تبنى عليه وبيان صورها، في  هتهدف هذ

 شريعة اإلسالمية، وعالقة ممارسة الطب الشعبي بحالة الضرورة.التشريعات الوضعية وال
 تساؤالت الدراسة.

ال يوجد تنظيم قانوني للطب الشعبي في مصر ومعظم البالد العربية، رغم االعتراف بأهميته ووجوده على أرض 
 .وعالجا   وقاية   الواقع، كونه يغطي مجاالت صحية عديدة،

إال أنه حتى اآلن ال توجد قواعد شاملة وواضحة يتم االستناد عليها عند الحديث عن الطب الشعبي في مصر أسوة  
 بدول أخرى.

لتبلغ تأثير العوامل  والواقع أن قضايا الصحة والمرض أضحت تتجاوز النظرة الطبية أو البيولوجية المحدودة،
 االجتماعية والثقافية والقانونية.

أخرى، وعلى أرض الواقع توجد بعض الوسائل العالجية التي تنتمي إلى الطب الشعبي ال تزال تمارس من ومن ناحية 
 العديد من المعالجين وبشكل احترافي، وتؤدي إلى نتائج إيجابية.

 عدم وجود ترخيص بمزاولة المهنة ؟فهل تخضع تلك الممارسات للتجريم ل
الشعبي، فما نوع تلك المسئولية، هل يسأل عن جرائم عمدية، أم يسأل عن وفي حال قيام مسئولية المعالج بالطب 

 جريمة خطأ لتخلف القصد الجنائي. ومن ناحية ثالثة هل تنحسر تلك المسئولية في حالة الضرورة.
 كل تلك التساؤالت سنحاول تقديم اإلجابات عليها من خالل هذه الدراسة.

 منهج الدراسة.
 نهج الوصفي التحليلي، مع المقارنة في بعض المواضع بالقانون الفرنسي.نتبع في هذه الدراسة الم

 خطة البحث
 مفهوم الطب الشرعيمطلب تمهيدي: 

  المسئولية الجنائية للمعالج بالطب الشعبيالمبحث األول: صور 
 ممارسة العالج بالطب الشعبي بين المشروعية والتجريم المبحث الثاني:
 الشعبيمفهوم الطب : مطلب تمهيدي

نتناول هذا المطلب من خالل فرعين ، نخصص الفرع األول لتعريف الطب الشعبي، وتمييزه عن غيره من أشكال  
 الطب، ثم نتناول أنواعه في الفرع الثاني.
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 تعريف الطب الشعبيأواًل: 

من القيم والمعرفة الثقافية اختلفت تعريفات الطب الشعبي بحسب الزاوية التي ينظر بها إليه، فعرفه البعض بأنه " جزء 
 يبنى على أشكال تقليدية من المعتقدات والسلوك والممارسات التي عالجيا   طبيا   التي شكلت منذ أحقاب بعيدة، نظاما  
 (.5)هدفها مقاومة المرض طلبا للشفاء"

حول المرض، وما يتصل بأنه "جميع األفكار ووجهات النظر التقليدية  " yoderوعرفه البعض في الفقه الغربي" يودر 
 .*(2)ظر عن النسق الرسمي للطب العلمي"به من سلوك وممارسات تتعلق بالوقاية من المرض ومعالجته، بغض الن

وهو بهذا المعنى نوع من الرعاية الصحية غير الرسمية تتضمن مجموعة من الخدمات الصحية غير المرتبطة بالعلوم 
يات واألطباء واألخصائيين، فهي ممارسات وخدمات تقدم للمرضى من قبل عن المستشف الطبية العالجية أي بعيدا  

بما لديهم من خبرة ميدانية أو معلومات أو ممارسات موروثة  أشخاص ليس لهم أي ارتباط علمي بمهنة الطب اكتفاء  
 من آبائهم أو أسالفهم.

ة وتوارثته على مدار آالف السنين ومئات وهذا النوع من الممارسات الطبية مارسته كل شعوب وحضارات العالم القديم
األجيال وأثبتت التجربة نجاحه في الكثير من األحيان وتحقيق العديد من أهدافه المختلفة سواء في الوقاية أو العالج 

 النفسي والجسدي. 
كال ونستطيع القول بأن الطب الشعبي يختلف عن الكثير من المعتقدات الشعبية فهو ال يندرج كله تحت األش

من كافة المجتمعات التي  ، لذلك من الصعب أن يختفي كليا  أو غيبيا   خرافيا   الوهمية، كما أنه ليس في كل صوره فكرا  
 .(1) تأخذ بالطب الحديث، لكونه يتضمن في بعض جوانبه خبرة شعبية متوارثة ثقلتها المحاولة والخطأ

 بينها.والمالحظ أن هذه التعاريف سابقة الذكر تتشابه فيما 

الطب الشعبي في بعض المناطق من العالم بمسميات أخرى كالطب التكميلي أو الطب البديل، غير أن هناك  وُيعرف
بين مفهوم الطب الشعبي والمفاهيم سالفة الذكر، ويمكن بيان تلك االختالفات  أن هناك اختالفا   من الباحثين من يرى
 على النحو التالي: 

يعرف على أنه ممارسة الطب بواسطة الطبيب األكاديمي الحاصل على الدرجة العلمية في الطب  الطب التقليدي.
والتي تضم كافة التخصصات والفئات الممارسة له من ممارسي التمريض واألخصائيين واألطباء وجميع 

 التخصصات.
 ه على الدرجة العلمية .والطب التقليدي بهذا المفهوم يختلف عن الطب الشعبي، الذي ال يعتمد في ممارست

 
________________ 

 *مشار إليه في نجالء عاطف غيث، مرجع سابق



6 
 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد التاسع عشر ،العدد الثاين

باعتبار أن الطب (  2)ورغم هذا االختالف يؤكد البعض أن تاريخ الطب الشعبي في العالم ليس إال تاريخ الطب العلمي
الشعبي يمثل أحد جوانب القيم والمعرفة الثقافية ويبنى على أساليب وأشكال تقليدية من المماراسات واألفعال التي 

 تقاوم المرض.

 Medicine  Alternative أما الطب البديل. 
من  عنه كاألنظمة الغذائية لعالج بعض األمراض، بدال   فهو نوع من الطب يستخدم مكان الطب التقليدي أي بديال   

ويعتمد الطب البديل كما هو الشأن في   (6)الجراحة أو اإلشعاع أو العالج الكيميائي والذي يوصي به الطب التقليدي
 الطب التقليدي على التكوين العلمي بالحصول على درجة علمية معينة والترخيص بمزاولة المهنة.

. فهو نوع من الطب يستخدم كمكمل مع الطب التقليدي فعلى سبيل المثال يتم استخدام الروائح أي المكملأما الطب 
 العطور كعالج مكمل لتخفيف آالم المريض بعد العملية الجراحية وكذلك استخدام بعض األنظمة الغذائية.

 الرسمي، والطب الشعبي. ومن جماع ما تقدم يتبين وجه التفرقة بين العمل الطبي في شكله العلمي أو

 ؟ من الطب الشعبي أم ال ويثور التساؤل عما إذا كان ما يعرف بالطب النبوي، هل يعد نوعاً 
 ". روحيا   – نفسيا   – دعا القرآن الكريم في سياقات فقهية ال طبية إلى الحفاظ على الصحة العامة " عضويا  

فأشار إلى ذلك إشارات عابرة أطلق عليها بعض الفقهاء قواعد طب األبدان في مقابل قواعد طب القلوب التي هي 
 . (7)الغاية من القرآن والرساالت السماوية جميعا 

 مباشرا   نبويا   كما جاءت السنة النبوية زاخرة باألحاديث التي تدعو إلى التطبيب، جمعها أهل السنة في أربعين حديثا  
عما ورد في غيرها من اإلشارة بشكل غير مباشر إلى الحفاظ على الصحة  في موضوع الطب والصحة، فضال  

 العامة، فصارت نواة لما عرف باسم الطب النبوي.
 .(8)ويعرف الطب النبوي، بأنه " الطب الذي تطبب به النبي صلى اهلل عليه وسلم " 

ه من دروب الطب، ويختلف عن الطب الشعبي وال ينتمي إليه، حيث يفوق ما عدا طبيا   ويعد الطب النبوي مصدرا  
يقوم الطب النبوي على التداوي بالرقى والتعاويذ النبوية والدعوات اإليمانية واألذكار التي كان يتداوى بها النبي صلى 

وسلم في كتب السنة  اهلل عليه وسلم وأصحابه، وهذه الوصفات الطبية العالجية على نحو ما أ ثر عنه صلى اهلل عليه
بين أهل القرى والبوادي وأقره النبي  باألدوية والغذاء مما كان شائعا   النبوية، تتنوع إلى نوعين، فإما أن تكون عالجا  

بالقرآن واألذكار والرقى والتعاويذ، مع مالحظة أن أسلوب العالج بالرقى  صلى اهلل عليه وسلم، وقد تكون عالجا  
في عصر النبي مما كان يقوم به الكهان والعرافون وأطباء البادية، فأجازها النبي صلى اهلل عليه  والتعاويذ كان معروفا  

 وسلم بعد أن أعطاها صبغة إسالمية ونفى عنها الشرك والسحر.

من أصنافه، وذلك الختالفه عنه من حيث  من الطب الشعبي وال صنفا   وعلى ذلك فإن الطب النبوي ال يعد جزءا  
ء أكانت قولية أو فعلية، والممارس له النبي من حيث الممارس، فمصدر الطب النبوي السنة النبوية سوا  المصدر، و 

 الكريم صلى اهلل عليه وسلم، أو من أذن له من الصحابة.
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، إال أنه يختلف من ورغم وجه التشابه بين بعض أنواع الطب النبوي مع الطب الشعبي، كممارسة العالج بالكي مثال  
مزاول، فالشريعة إسالمية ال تسمح بممارسة المعالجة بالكي إال لمن توافرت فيه شروط الدراية والمعرفة حيث ال

 والبصيرة بهذا العلم، على ما سوف يأتي تفصيله عند الحديث عن صور مسئولية المعالج بالطب الشعبي
 أنواع المعالجة بالطب الشعبيثانيًا:  

عديدة  ها تختلف باختالف المجتمعات وعلى ذلك يتضمن العالج الشعبي أنماطا  تتنوع أنواع العالج الشعبي غير أن
وعلى هذا فإن  من التخصصات والمعالجات واألساليب واألدوات. فقد يشتهر معالج ما، في نمط عالجي دون غيره،

ج الثقافات المختلفة عادة ما تحوي ما يطلق عليه بالتخصص العالجي. فهناك معالج متخصص في العال
وكلها تخصصات تتطلب الخبرة والتجربة الطويلة. إضافة إلى أن  وثالث في تجبير العظام، وآخر في الحجامة بالكي،

إلى جانب عالجات  هناك عالجات قائمة على األساس العقلي والتحصيلي مثل العالج باألعشاب والنباتات الطبية،
 .أخرى على السحر والشعوذة

العالج بالرمال  ويشمل أيضاً  (Eau Saumâtre)وعلى ذلك يشمل الطب الشعبي العالج بالمياه المالحة 
(Sablier)   (9) 

وهو نمط عالجي قديم غير أنه يتناقص مجتمعه في الوقت  (Point de Feu)العالج بالكي  كما يشمل كذلك
 الحاضر في ظل عوامل التطور الطبي.

وهي نمط عالجي تقليدي قديم، والمالحظ أنه بدأ يتنامى في المجتمع المصري في (Ventouse) والعالج بالحجامة 
 ونة األخيرة.آلا

 يعمل على جبيرة كسور العظام والفلتات المفصلية . . وهو نوع قديم ومتنوع الصفات،وشمل الطب الشعبي التجبير
غير أن  (Sage Femme) ق القابلة والوالدة عن طري (Circoncisioneur) ويشمل كذلك الختانة التقليدية 

ما تطور المجتمع وانتشار بعض الثقافات الصحية عمل على التضييق من ممارسة هذا النوع من التدخل الطبي السي
 بعد انتشار األطباء المتخصصين

 بين المشروعية والتجريم ممارسة العالج بالطب الشعبي :المبحث األول
على قواعد المسئولية، وذلك بالترخيص لألطباء بمزاولتها  استثنائيا   يمثل خروجا  ال شك أن إباحة األعمال الطبية 

باعتبارها ضرورة لصيانة مصالح األفراد كونها مصلحة أولى بالرعاية في نظر المجتمع ألن هدف الطب جلب 
 .(9)مصلحة السالمة ودرء مفاسد المرض 

 على بكالوريوس الطب. المزاول حاصال  حتى ولو كان  والترخيص أمر ضروري لمزاولة مهنة الطب
غير أن المعالج بالطب الشعبي ال يملك حق مزاولة مهنة الطب لعدم حصوله على الشهادة العلمية التي تخول له 

للقواعد العامة في القانون الجنائي، مساءلة هذا الشخص عن كل ما يحدث  الحصول على الترخيص مما يستلزم وفقا  
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وال ي عفى من المسئولية إال عند قيام الضرورة بشروطها القانونية لذلك وضعت التشريعات  متعديا   من الجروح، باعتباره
 وشروط إلباحة عمل الطبيب أهمها: لممارسة العمل الطبي عدة ضوابط

  .وجود ترخيص قانوني بمزاولة مهنة الطب 
 .أن يكون التطبيب بقصد العالج 
 .اتباع ومراعاه القواعد الطبية 
  ذن المريض من ذوي صفة وأهلية.صدور إ 
على ذلك سنتناول مدى إباحة ممارسة الطب الشعبي في الفقه والقضاء، غير أنه قبل الخوض في تبيان موقف  وبناء  

 الفقه والقضاء نرى أنه من الضروري بيان مفهوم العمل الطبي.
 مفهوم العمل الطبي 

الشعبي البد لنا أن نحدد مفهوم العمل الطبي، وبيان ما إذا كان حتى يمكن التأصيل لقيام مسئولية المعالج بالطب 
 الطب الشعبي يدخل ضمن األعمال الطبية أم ال.

شغل مفهوم العمل الطبي تفكير الباحثين في العديد من العلوم المختلفة، وذلك بالنظر إلى الزاوية التي ي نظر إليها،  
لضم هذا المفهوم إلى نطاقها والتأثير عليه بخصائصها، فمن الجانب  طبية أو قانونية، أو أخالقية. وكل زاوية تسعى

 األخالقي تبرز ضرورات احترام الكيان البشري والمعاملة الحسنة. 
 فالنظرة القانونية للعمل الطبي فتقوم على احترام كرامة اإلنسان وحماية حقه في الصحة والعالج. 

العمل الطبي في كل من الفقه، والتشريع والقضاء ، لبيان نطاقه أو  وعلى ضوء هذه الرؤى نحاول الوقوف على مفهوم
 مراحله التي يمر بها. وذلك من خالل الفروع التالية.

 التعريف الفقهي للعمل الطبي: الفرع األول
 خر، فعرفه البعض في الفقه الغربي بأنهآلتطوره من عصر إلى  اختلف الفقهاء حول تعريف العمل الطبي، وذلك نظرا  

والمالحظ أن هذا التعريف جاء مقتصرا على غاية  (10)" العمل الذي يقوم به شخص مؤهل من أجل شفاء الغير" 
 الشفاء، غير أنه متالئم مع تاريخه الذي يعود ألواسط القرن الماضي.

وعّرفه البعض األخر بأنه " ذلك النشاط الذي يتفق في كيفية وظروف مباشرته مع القواعد المقررة في علم الطب، 
ويتجه وفق المجرى العادي لألمور إلى شفاء المريض، واألصل في العمل الطبي أن يكون عالجيا، أي يستهدف 

عد كذلك من قبيل األعمال الطبية ما يستهدف التخلص من المرض أو تخفيف حدته، أو مجرد تخفيف آالمه، ولكن ي
 . (11)الكشف عن أسباب الصحة أو مجرد الوقاية من المرض" 

غير أن هذا التعريف قد ركز على الجانب الفني والمرتبط بأصول وقواعد ممارسة علم الطب وأغفل العديد من 
 الجوانب األخرى، كصفة القائم بالعمل الطبي، ورضا المريض... إلخ.

ا عرفه البعض األخر بأنه " كل نشاط يرد على جسم اإلنسان أو نفسه، ويتفق في طبيعته وكيفيته مع األصول كم
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العلمية والقواعد المتعارف عليها نظريا وعمليا في علم الطب، ويقوم به طبيب مصرح له قانونا، بالكشف عن المرض 
حد منها أو منع المرض أو بهدف المحافظة على وتشخيصه وعالجه لتحقيق الشفاء أو تخفيف آالم المرضى أو ال

 . (12)صحة األفراد أو تحقيق مصلحة اجتماعية شريطة توافر رضا من يجري عليه هذا العمل" 

ويالحظ أن هذا التعريف األخير قد وسع من نطاق العمل الطبي عن التعريفات السابقة، حيث تضمن اإلشارة لصفة 
وهي موافقة قواعد  ،في جسم اإلنسان، وطريقة القيام بالعمل ل الطبي، متمثال  القائم به وهو الطبيب، ومحل العم

وأصول علم الطب، واألهداف المتوخاة من العمل الطبي، وهي التشخيص، والعالج والوقاية من األمراض. كما أشار 
للجانب القانوني في العملية الطبية، وهو التصريح الواجب توفره لدى الطبيب، وتوافر رضا المريض إلجراء العمل 

 الطبي عليه. 
أنه قصر ممارسة العمل الطبي على الطبيب فقط، وهنا يثور التساؤل عن حالة  عريف أيضا  كما يالحظ على هذا الت

ما إذا استدعت الضرورة الطبية تدخل أشخاص آخرين لممارسة بعض األعمال الطبية. وسنبحث هذه اإلشكالية، في 
 المطالب الالحقة.

 التعريف القانوني للعمل الطبي: الفرع الثاني
الختالف تعاطيها مع مضامين أعمال األطباء ومن في  في تحديد مفهوم العمل الطبي نظرا  اختلفت التشريعات 

 حكمهم، وفيما يلي نعرض لموقف كل من القانون الفرنسي والقانون المصري. 
 العمل الطبي في التشريع الفرنسيأ.

غير أنه يمكن استنباط ذلك من خالل النصوص  (13) خال التشريع الفرنسي من ثمة نص صريح يعرف العمل الطبي
 المنظمة لمهنة الطب. 

عالج  طبيا   ، كان العمل الطبي يقتصر على العالج فحسب، فيعتبر عمال  1892نوفمبر  30ففي ظل قانون 
األمراض والجراحات فقط، وكان القيام بها من غير الطبيب يعتبر ممارسة غير مشروعة لمهنة الطب، إلى أن صدر 

 .(14)الذي ضمن العمل الطبي، التشخيص والعالج  1945ديسمبر  24نون الصحة العمومية بتاريخ قا

( من قانون الصحة العمومية، والتي تعاقب على الممارسة غير L.4161-1وهو ما يستفاد، من نص المادة )
خيص المرض أو لنص هذه المادة، فإن كل شخص يمارس بصفة اعتيادية تش المشروعة ألعمال الطب. وطبقا  

وصف العالج، أو تقديم استشارة شفوية أو مكتوبة أو بأي طريقة كانت أو ممارسة أحد األعمال المحددة بمدونة 
 األعمال الطبية يشكل عمله ممارسة غير مشروعة للطب.      

بعض الفقهاء  وبهذا قد توسع المشرع الفرنسي في مفهوم العمل الطبي، تحت تأثير توجه الفقه الفرنسي، حيث ذهب
في فرنسا إلى أن العمل الطبي ليس مجرد تشخيص أو عالج، بل هو مساس بالجسد اإلنساني، ال يقوم به إال طبيب 

 (.13) ومن في حكمه، فمجرد اإلنصات أو البحث عن مصلحة المريض يجدر به أن يعتبر عمال طبيا  
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 األعمال الطبية بأنها: 1962ناير ي 6وفي هذا اإلطار حدد القرار الوزاري المؤرخ في 
  ،األعمال التي ال يمارسها إال األطباء، أو المساعدين الطبيين المؤهلين، تحت المسئولية والمراقبة المباشرة لطبيب

 يمكنه التدخل في أية لحظة.
  ذا كانت الغاية  (*)األعمال التي يمارسها المساعدون الطبيون بوصفة نوعية وكمية من الطبيب، ولكن في غيابه وا 

في تكييف العمل الطبي، فإنها لم تعد كذلك مع التعديالت المعاصرة والمتوالية للقانون المدني  تقليديا   العالجية شرطا  
 .للمساس بالتكامل الجسدي لإلنسان ( منه التي اعتبرت مجرد الوقاية الطبية مبررا  16-3الفرنسي، وخاصة المادة )

 ريع المصري.العمل الطبي في التشب. 
ن كان مضمونه ، نهج المشرع المصري نهج نظيره الفرنسي بشأن تحديد العمل الطبي، حيث لم يتطرق إليه صراحة   وا 

 يستفاد من بعض نصوص التشريعات المنظمة للعمل والمهن الطبية.

بمزاولة مهنة المتعلق  1954يوليو  22( الصادر في 415وفي هذا الشأن نصت المادة األولى من القانون رقم )
الطب على أنه " ال يجوز ألحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة والدة أو وصف 
أدوية أو عالج مريض، أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضى 

وبوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية ، انت أو وصف نظارات طبيةاآلدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة ك
بسجل  أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها، وكان اسمه مقيدا   صفة إال إذا كان مصريا  

المنظمة  األطباء بوزارة الصحة العمومية، وبجدول نقابة األطباء البشريين، وذلك مع عدم اإلخالل باألحكام الخاصة
 (.**)لمهنة التوليد " 

( من الئحة آداب ميثاق شرف مهنة الطب البشري بأنه " ال يجوز للطبيب أن يعلن بأي 8كما جاء في نص المادة )
وسيلة من وسائل اإلعالم عن طريقة جديدة للتشخيص أو العالج بقصد استخدامها إذا لم يكن قد اكتمل اختبارها 

 . (***)وثبتت صالحيتها ونشرت في المجالت الطبية... " 
تشخيص األمراض وعالجها، وبوجه عام، كل ما يمكن  ر من النصين السابقين أن العمل الطبي يشمل أساسا  ويظه

عطاء  جراء العمليات الجراحية المختلفة، وأخذ العينات وا  للطبيب أن يقوم به بحكم تخصصه من وصف األدوية، وا 
 لألعمال الطبية كالمشرع الفرنسي. االستشارات وغيرها. وبذاك يكون المشرع المصري قد اعتمد نظرة واسعة

وفي هذا اإلطار يتسع مفهوم العمل الطبي ليشمل الطب الشعبي، ومن ثم تعد ممارسة المعالج بالطب الشعبي، 
 ممارسة لمهنة الطب دون ترخيص، ومن ثم يسأل عن جريمة مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص.

__________ 
تحدد قائمة األعمال الطبية التي يمكن ممارستها من طرف األطباء أو المساعدين الطبيين ،  1962يتاير  6( من القرار المؤرخ في 4()3()2المواد )*

 .1962فيفري  1المعدل والمتمم ، الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية مؤرخة في 
 .1965 ( لسنة46(،)29،والقانونيين رقم)1966( لسنة 319م)، والقانون رق1955( لسنة491*المعدل بالقانون رقم)*

 .289؛ شريف الطباخ، المرجع السابق،ص1974( لسنة 134*** قرار وزبر الصحة المصري رقم )
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لذلك اعتبار عمل المعالج بما يعرف بالطب الشعبي  أما إذا أخذنا بالمفهوم الضيق للعمل الطبي، فال يمكن طبقا  
، إال عما يسببه تدخله من جروح وأضرار بجسم مزاولة لمهنة الطب دون ترخيص، ومن ثم ال يمكن مساءلته جنائيا  

 الواقع عليه العالج.
 مفهوم العمل الطبي في االجتهاد القضائي: الفرع الثالث

نتناول في هذا الفرع موقف القضاء من تحديد العمل الطبي عبر ما ذهبت األحكام القضائية في نظرتها لألعمال  
 الطبية، وذلك بالعرض لموقف القضاء في كل من القضاء في فرنسا ومصر. 

 ء الفرنسيموقف القضا 
ألعمال الطبية على العالجات فقط، في البداية وتأسيسا على ما ذهب إليه الفقه الفرنسي قصر القضاء في فرنسا ا

حيث قضت محكمة النقض بأن استقبال المرضى وممارسة العالج بشأنهم، دون ترخيص، يعتبر ممارسة غير 
 ويفهم من هذا أن العالج فحسب يندرج تحت طائفة األعمال الطبية.  (*)مشروعة للطب 

جراء الفحوصات والتحاليل الطبية   ثم استمر القضاء الفرنسي في استيعابه ألعمال أخرى، كالتشخيص  .**(15)وا 
. استقر القضاء اإلداري على ربط العمل الطبي بصفة القائم به، سواء 1945وبصدور قانون الصحة الفرنسي عام 

أو غيره من مستخدمي الصحة. فقد جاء في أحد أحكام مجلس الدولة بأن العمل الطبي هو الذي  أو جراحا   كان طبيبا  
ال يمكن تنفيذه إال من طبيب أو من جراح، أو من مساعد طبي تحت المسئولية والمراقبة المباشرة للطبيب، وفي 

 . (***)ظروف تسمح له بالتدخل في أي وقت 
نسي لهذه النظرية الشخصية في األعمال الطبية يتفق مع موجة التطور التي وفي اعتقادنا بأن تبني القضاء الفر 

 عرفتها هذه األعمال، والتي حادت عن الغاية العالجية، ولكن ليس لغير األطباء القيام بها.

 العمل الطبي في القضاء المصري
سار القضاء المصري على نفس طريق القضاء الفرنسي في نظرته للعمل الطبي، ففي بداية عهده قصر مفهوم العمل 
 الطبي على تشخيص األمراض وعالجها، حيث قضت المحاكم المختلطة المصرية بأن مسؤولية الطبيب عن خطئه 

 
__________ 

* Crim. 20 juin 1929, D.P. 1929, I, 91, cite par: Bénédicte Lavaud-Legendre, « Charlatanisme et droit pénal », les 
tribunes de la santé, N° 20, 2008/3, p.72. 
** Crim., 20 février 1957, bulletin criminelle, 1957, N° 147,176. 

9، ص 2005الجامعي، أشار إليه د. محمود القبالوي، المسئولية الجنائية للطبيب، اإلسكندرية، دار الفكر   

*** les actes médicaux qui ne peuvent être exécutés que par un médecin ou un chirurgien… ". 
-CE, 26 juin 1959, Rouzet, actualité juridiques de droit administratif, 1959, p.273. 
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ذهبت محكمة االستئناف  وفي نفس السياق أيضا   (16)*في التشخيص والعالج ال تقوم إال بتوفر الخطأ الجسيم 
نذاك، إلى استعمال منتهى الشدة في تقدير أخطاء األطباء األخصائيين، ألن واجبهم الدقة في التشخيص آالمصرية 

 .(**)واالعتناء، وعدم اإلهمال في المعالجة 
 ويفهم من هذا أن التشخيص والعالج هو من صميم العمل الطبي. 

ن كان وصف األدوية لتطبيق عالج صحيح مبني على حق الطبيب في مزاولة  كما قضت محكمة النقض بأنه وا 
مهنته، فإنه يجب أن يلتزم فيه بالقانون، وبالتالي فإن إساءة استعمال الحق في وصف المخدر، ال يرمي من وراءه 

 .  (***)، فذلك يوجب المساءلة إلى عالج طبي، بل يكون قصده تسهيل تعاطي المخدرات للمدمنين عليها
وقد أدى تطور مفهوم العمل الطبي في التشريع المصري إلى اتساع نطاقه وانعكاس ذلك على أحكام القضاء، حيث 
عطاء االستشارات الطبية  جنح في أحكامه إلى توسيع مفهوم العمل الطبي ليشمل إجراء العمليات ووصف األدوية وا 

 .  (****)والعقاقير
، ذهبت محكمة النقض إلى اعتماد المفهوم القانوني للعمل الطبي، حيث اعتبرت أنه ال يمكن قديم نسبيا   وفي حكم

، بأية 1954( لسنة 415ألحد مزاولة مهنة الطب ومباشرة األفعال الواردة في نص المادة األولى من القانون رقم )
 .(*****)اسمه بسجل األطباء بوزارة الصحة  مقيدا   صفة، إال إذا كان طبيبا  

كما قضت محكمة النقض بأن" معالجة المتهم للمجني عليه بوضع المساحيق والمراهم المختلفة على مواضع الحروق 
 1954لسنة  415وهو غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب، تعد جريمة تنطبق عليها المادة األولى من القانون رقم 

 . (******)ة الطب" بشأن مزاولة مهن
ويظهر بوضوح مما سبق أن القضاء المصري قد احتوى التطورات الحاصلة في نطاق األعمال الطبية، التشريعية 

 منها أو العملية.
 

_____________ 
، 725، ص 6، والجزء 414، ص 3، مجموعة القواعد القانونية، الجزء 1945 يونية 4، وبتاريخ 1935ديسمبر  16محكمة النقـض المصرية بتاريخ  *

 .أشار إليه د. عبد الفتاح بيومي حجازي، المسئولية الطبية، بين الفقه والقضاء
 .وما بعدها 260(، ص 93، رقم )37، المجموعة الرسمية، السنة 1936يناير  2محكمة استئناف مصر األهلية بتاريخ  **

 .1945جوان  04لنقض المصرية بتاريخ محكمة ا ***
، مجموعة 1968فبراير  20؛ نقض بتاريخ 786، ص 211، رقم 28، مجموعة األحكام، س 1957أكتوبر  27نقض جنائي فرنسي بتاريخ  ****

 .354، ص 46، رقم 19األحكام، س 
إبراهيم سيد أحمد، الوجيز في مسؤولية الطبيب ، أشار إليه د.  254، ص 19، س 20/02/1988ق، جلسة  37لسنة  1927طعن رقم  *****

 .72والصيدلي، المرجع السابق، ص 
، نقال عن د إبراهيم سيد أحمد، الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي فقها وقضاء، القاهرة، دار الكتب 1975أكتوبر  15نقض بتاريخ  ******
 .48، ص 2007القانونية، 
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للبدء في وصف العالج المناسب،  لعملية التشخيص وسابقا   والبيولوجية الالزمة مكمال  كما يعد إجراء التحاليل الطبية 

 وهو بذلك يندرج ضمن األعمال الطبية؛ لذا فإن إغفال إجراء هذه التحاليل يعد خطأ يرتب المسؤولية على صاحبه. 
حقيقتها المراحل التي يتكون  ويشمل عدة عناصر، تمثل في واسعا   ويستفاد مما سبق أن العمل الطبي بات مفهوما  
من خالل األحكام القضائية أن  هعليها. فقد بينت التجارب المستقامنها العمل الطبي، ويمتد نطاقه العملي والزمني 
على كل صنوف األعمال الطبية، من تشخيص وعالج ومتابعة  أخطاء األطباء تعددت وتشعبت، وامتدت منطوية  

 ومراقبة للمرضى.
ذا كانت ال تعريفات السابقة للعمل الطبي تركز على العالج كونه الوسيلة التي تؤدي إلى الشفاء من المرض أو الحد وا 

فهو بذلك يكون أبرز عنصر من  (12)من أخطاره أو التخفيف من آالمه الناتجة عنه بتسكينها أو القضاء عليها 
 .(18)عناصر العمل الطبي، فيما تبدو المراحل األخرى كمقدمات أو مكمالت له 

، ظاهريا   وعليه يشمل العمل الطبي، مرحلة الفحص الطبي، وهي عبارة عن فحص الحالة الصحية للمريض فحصا  
 بمالحظة العالمات والدالئل اإلكلينيكية كمظهر المريض وجسمه. 

. وهو العمل الذي يحدد من خالله الطبيب المرض، بحصر خصائصه، وأعراضه تأتي مرحلة التشخيــص ثم
 .  وأسبابه، ويحدد مخاطر حدوث المرض بداللة ميوالت واستعدادات المريض

وتكتسي عملية تشخيص الحالة المرضية للمريض أهمية بالغة، فعلى أساسها يتم تحديد طبيعة المرض ووضعه في 
من األعراض التي  ر المناسب له، فالتشخيص هو عملية فكرية معقدة، من خاللها يتعرف على المرض انطالقا  اإلطا

 يعانيها المريض.
ويفترض على الطبيب أن يبذل عناية الرجل اليقظ الذي وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب 

 .(19،20) له في الشهادة المسؤول، وكان مماثال  
والتشخيص متصل بفن الطب وصنعته، فهو ثمرة تفسير شخصي للوقائع، لذلك ذهب القضاء الفرنسي إلى أن مجرد 

 .*(21)( في التشخيص ال يشكل من حيث المبدأ خطأ تقوم به مسؤولية الطبيب l’erreurالغلط )
لألصول الفنية، واستعانته  تباعهاوبالتالي فال مسؤولية للطبيب عن غلطه في التشخيص الذي يقع فيه بالرغم من 

 بجميع الوسائل الطبية المتيسرة.
وبعد مرحلة التشخيص تبدأ مرحلة العالج، وتحديد ما يناسب المريض من طرق وأساليب عالجية، قصد تحقيق 

 وحق المريض في العالج مسألة جوهرية، ومن الحقوق األساسية لإلنسان، كحقه في الحياة  (22) الشفاء ما أمكن ذلك
_____________ 

*Cass. Civ., 04 janvier 1974, B.I. N° 04, 12 nov. 1985. 
 أشار إليه د. عدنان إبراهيم سرحان، مسؤولية الطبيب المهنية في القانون الفرنسي، المجموعة المتخصصة في المسئولية 

Cass. Civ., 1ere ch. Civ., 31 mai 2007, n° 06-12.641, inédit, site :www.legifrance.gouv.fr 
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وفي سالمة جسمه، ولذلك تعتبر مرحلة العالج المرحلة الحاسمة والجوهرية بالنسبة للمريض بعد إجراء التشخيص 

 . المناسب
ويعّرف العالج بأنه الوسيلة التي يختارها الطبيب، والمؤدية للشفاء من المرض أو الحد من أخطاره أو التخفيف من 

كان يؤدي إلى  الناتجة عنه، سواء بتسكينها أو القضاء عليها. كما عّرفه القضاء الفرنسي بأنه كل إجراء أيا  آالمه 
 الشفاء من المرض أو تخفيف الحالة المرضية.

وبعد أن يقوم الطبيب بتشخيص المرض، يتجه إلى وصف العالج المالئم للمريض، والمتفق مع حالته الصحية 
 .بدأ العام في العالج هو حرية الطبيب في اختيار األنسب منه للمريض ووضعه الجسماني. والم

وعادة ما يحرر الطبيب العالج المتوصل إليه بعد التشخيص، في الوصفة الطبية، وهي " وثيقة مكتوبة، يحررها 
على من عملية التشخيص، أو تحديد تنظيم معين يقتضي  الطبيب المعالج تتضمن تحديد حالة المريض انطالقا  

 .(23)المريض إتباعه أو وصف أدوية لعالج الداء الذي يعاني منه هذا األخير" 
بوضوح كافة االلتزامات (  12)طبيا التي يعتبر بعض الفقهاء إصدارها عمال   -ويجب أن يظهر في الوصفة الطبية

 لمعطيات العلم المتوفرة، فضال   للعالج، ومطابقة   ، واختيارا  المفروضة على الطبيب في مجال العمل الطبي تشخيصا  
  .عن ضرورة احتوائها على كافة المعطيات القانونية

ال يجوز له أن يقوم  (24)ليب جديدة في ظل الحرية العالجيةوتجدر اإلشارة إلى أنه، ومع إمكانية الطبيب استخدام أسا
 زم .بتجربة طريقة جديدة وغير مؤكدة في العالج أو غير معروفة النتائج بشكل جا

وبعد تحرير الطبيب للوصفة الطبية يبدأ في مباشرة العالج، وهي مرحلة نهائية وذات أهمية بالغة. وقد يكون تنفيذ 
، يشترك فيه المريض مع الطبيب، كأن يصف له دواء ويوجهه لطريقة استعماله. كما قد يكون العالج العالج بسيطا  

الجراحية، وما تستلزمه من ضرورة قيام الطبيب بواجبه بكل دقة من أصعب من ذلك بأن يشمل القيام بالعمليات 
وعلى هذا يجب على الطبيب، عند مباشرته للعالج، أن يتبع  (25)إلى إجراء العملية  الفحص إلى التشخيص، وصوال  

لألصول العلمية  األصول الطبية. وهذا التزام عام على عاتق الطبيب، فيقدم لمرضاه العناية الالزمة والمطلوبة، وفقا  
لألصول العلمية عن اآلثار السيئة  المستقرة والسائدة في العلوم الطبية، وهو ال يسأل عند قيامه بالعالج المقدم وفقا  

 التي تحدث نتيجة مباشرته هذا العالج، ولكن مسؤوليته تقوم إذا ثبت وجود خطأ في جانبه .
ضاء الفرنسي من إدانة الطبيب والصيدلي اللذان أهمال في تحديد ومن التطبيقات القضائية في ذلك، ما ذهب إليه الق

 . *(12،26)تركيز الدواء الموصوف للمريض وفي تركيبه، مما أدى لوفاته 
_________ 

 .1946إبريل  11( بتاريخ Angers*محكمة)
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أو العالج، بما في وبعد هذا العرض يمكن القول بأن المعالجة بالطب الشعبي إذا تمثلت في الفحص أو التشخيص 
 ذلك وصف العالج وتنفيذه، ال تخرج عن كونها ممارسة للعمل الطبي بدون ترخيص.

غير أن هناك بعض األعمال التي يمارسها المعالجون بالطب الشعبي في اعتقادنا ال يمكن أن يكون لها طبيعة 
فيها مساس بجسم اإلنسان، كما أنها ال تدخل العمل الطبي، من ذلك العالج بقراءة القرآن، والرقية الشرعية، إذ ليس 

من حيث طبيعتها في األعمال الطبية. وأن ما يصدر من القائم بالرقية الشرعية في بعض األحيان من االستغالل 
 لما هو منصوص عليه في قانون العقوبات. والتربح، تقوم به جريمة أخرى بحسب الحال طبقا  

 من ممارسة الطب الشعبي موقف الفقه الجنائي :المطلب الثاني
على أرض الواقع وفي ظل غياب االهتمام الرسمي الكافي في مصر والبالد العربية، تثور العديد من اإلشكاليات 

 والتساؤالت لغياب تنظيم الطب الشعبي من الناحية القانونية.
 بمجرد ممارسة مهنة الطب الشعبي، سواء نتج عن تدخله أضرارا   جنائيا   فهل يعد المعالج بالطب الشعبي مسئوال  

بالمريض، أم لم تحدث أية أضرار عن تدخله. وهل من الممكن االعتداد برضاء المريض، أو العرف، أو حالة 
 الضرورة كسبب ينفي مسئوليته الجنائية.

 على مستوى الفقه والقضاء.  واسعا   وخالفا   كبيرا   ال شك أن هذا الموضوع ذو أهمية بالغة، لذلك أثار جدال  
كما أنه إزاء خلو التشريعات من تنظيم مهنة الطب الشعبي، اختلف موقف الفقه حول مشروعية عمل المعالج بالطب 
الشعبي، وهذا االختالف مرده إلى اختالف الفقهاء حول أساس إباحة العمل الطبي، وهو ما سنعرض له على النحو 

 التالي:

 مشروعية ممارسة المعالجة بالطب الشعبي: الفرع األول
ظهر اتجاه فقهي يرى مشروعية ممارسة العمل الطبي الشعبي، غير أن أصحاب هذا الرأي اختلفوا في األساس الذي 

 تجاهات فقهية على النحو التالي: يبنى عليه هذا الرأي، ويمكن رد هذا االختالف إلى أربعة ا
  على العرف المعالج بالطب الشعبي تأسيساً االتجاه األول: يرى مشروعية عمل 

ومعنى هذا أن العرف أو العادة، هي أساس ممارسة الطب الشعبي باعتبارها قاعدة ينشئها األفراد وتثبت باستمرارها 
 مدة من الزمن وهي مصدر من مصادر القانون.

بجواز  Bordeauxبفرنسا  وهذا االتجاه يجد تأييده في بعض األحكام القضائية، حيث قضت محكمة جنح بوردو
أي أنها أباحته لليهود، باعتباره أمر يتعلق  الختان من المطهر بشرط أن يكون الطفل الذي يجري له الختان يهوديا  

 (.27)بتنفيذ ديني مصرح به منذ أمد طويل 

، والذي يقضي بنفي المسئولية عن بعض األفعال الماسة 1904لسنة  37المنشور رقم  وفي مصر صدر قديما  
 .(28)بسالمة الجسم، حيث جرت العادة في مصر على استعانة األفراد بالكي في شفاء المرضى من بعض األمراض 
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حة العمل الطبي على جسم ال أثر للعرف في قانون العقوبات، وأنه ال محل إلبا غير أن هذا االتجاه مردود عليه بأنه
اإلنسان بمقتضى العرف، فإذا كان العرف هو أول ما ظهر في ساحة القانون إال أنه ال يصلح لنفي المسئولية 
الجنائية، إذ أصبح التشريع ينص على تحديد الجرائم والعقوبات، وموجبات المسئولية الجنائية، بحيث حلت التشريعات 

 .(29)على نص في مجال التجريم، ألنه ال جريمة وال عقوبة إال بناء   محل العرف الذي ال يؤدي أي دور
للعمل الطبي دون ترخيص، أو  للمسئولية الجنائية باعتباره ممارسا   وعليه يبقى تدخل المعالج بالطب الشعبي مستوجبا  

 تستوجب العقاب.  -بحسب الحال  -في جروح عمدية  متسببا  
 لمعالج بالطب الشعبي تأسيسا على رضا المريض.االتجاه الثاني: يرى إباحة عمل ا 

يرى أصحاب هذا االتجاه أن إباحة عمل المعالج بالطب الشعبي أساسه رضا المريض، أو وليه أو من ينوب عنه 
، وقد ساد هذا الرأي في كل من الفقه اإلنجليزي والفقه األلماني على اعتبار أن رضاء المريض هو تنازل عن قانونا  

 .(15)حقه في السالمة الجسدية التي يقررها له القانون 
 وقد اعتد البعض في الفقه المصري برضاء المريض كأساس لمشروعية عمل المعالج بالطب الشعبي، واعتبره سببا  

 اب تبرير التدخل الطبي. من أسب
 خالصا   ولم يسلم هذا الرأي من النقد كسابقه، ومن أوجه النقد التي وجهت إليه، أن الحق في سالمة الجسم ليس حقا  

نما سالمة الجسم يستأثر بها جانبان األول فردي، والثاني اجتماعي، باعتبار أن  للفرد فقط حتى يملك التنازل عنه، وا 
 (.30)ظام العام، وحمايتها أمر تقتضيه مصلحة المجتمع، والمجتمع لم يتنازل عن حقه صحة المجتمع من الن

ومن ثم عدل الفقه المصري فيما بعد عن هذا االتجاه، واعتبر الرضا في األعمال الطبية شرط إلى جانب الشروط 
 األخرى وال غنى عنه لقيام التبرير.

زاء هذا االتجاه تباينت أحكام القضاء، حيث ق ببراءة شخص غير طبيب قام  ضت محكمة النقض المصرية قديما  وا 
 على طلبه ورضاه، وبقصد شفائه من مرضه مؤسسة حكمها على أن رضاء المريض يعد أساسا   بكي  رجل بناء  

 . *(12)إلباحة هذا الكي 
إلباحة أي فعل يمس بالسالمة  غير أن محكمة النقض قد عدلت عن هذا االتجاه فقضت بعدم اعتبار الرضا سببا  

 . (31)الجسدية مهما كانت الدوافع ونبل البواعث 
لتبرير األعمال الطبية،  أن الرضا ال يعد سببا   (32)من الفقه الحديث، حيث يرى البعض  وهذا االتجاه لم يلق قبوال  

ن األعمال الطبية ال يبيحها رضاء المريض، ولكن أغير أن له أهمية كبيرة باعتباره يساهم في بنيان اإلباحة، حيث 
الرضا شرط إلى جانب الشروط األخرى ال غنى عنه لقيام هذا التبرير، وهذا الرأي أيدته محكمة النقض، حيث قضت 

 بإدانة حالق أجرى عملية إزالة الشعرة غير المرخص له بإجرائها بجريمة الجرح العمد، وقررت بأنه ال ينفي قيام 
_______________ 

 لألطباءالجنائية  المسئوليةأشار إليه د. أسامه عبد اهلل قايد.  ،291ص  ،4القضاء س  ،2/4/1897نقض جنائي في  *
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 .(*)بإجراء العملية أو ابتغاؤه شفاؤه  –المجني عليه  –القصد الجنائي عنده رضا المريض 
" في بادئ األمر  seine  La قضت محكمة " السينوالقضاء المصري بهذا التوجه يتوافق مع نظيره الفرنسي حيث 

بانتفاء مسئولية المعالج عن ممارسة العمل الطبي، إذا كان قد تم برضاء المريض، ثم  1937في حكم لها عام 
إلباحة العمل الطبي وال مانع من موانع المسئولية الجنائية  عدلت عن هذا االتجاه وقضت بأن الرضا ال يعد سببا  

(33). 
 .االتجاه الثالث: مشروعية عمل المعالج بالطب الشعبي تأسيسا على انعدام القصد الجنائي لدى المعالج 

يرى أصحاب هذا االتجاه مشروعية ممارسة الطب الشعبي تأسيسا على انعدام القصد الجنائي لدى الممارس كون 
 (.33)إرادته تتجه إلى شفاء المريض دون قصد اإلضرار به 

االعتداء منتفية لدى المعالج، أما إذا نتج عن ممارسة الطب الشعبي حدوث عاهة أو قتل، فيعاقب  ألن نية وذلك
 المعالج بعقوبة القتل الخطأ، دون حاجة إلثبات االهمال أو التقصير.

" بإدانة شخص مارس مهنة  Versaillesوقد اعتنق القضاء الفرنسي هذا االتجاه، حيث قضت محكمة " فرساي  
على خبرته في هذا المجال دون الحصول على مؤهل في الطب، بجريمة القتل الخطأ ال العمد،  طب األسنان اعتمادا  

أودى بحياته،  يألنه أجرى خلع ضرس لمريض دون أخذ إجراءات الحيطة والحذر، مما نتج عنه حدوث نزيف دمو 
 وتبنى هذا االتجاه القضاء المصري في بعض أحكامه. (19)المعالج على تخلف القصد الجنائي لدى  تأسيسا  

غير أن القضاء في كل من مصر وفرنسا قد عدال عن تبني هذا االتجاه وقررا بأنه ال عبرة بالبواعث في انتفاء القصد 
 الجنائي.

عناصر القصد من  حيث انتقد هذا الرأي بدعوى أن قصد العالج من قبيل البواعث، ومن ثم ال يعد عنصرا  
 .(34)الجنائي

  على مشروعية الغرض الطبي مشروعية عمل المعالج بالطب الشعبي تأسيساً  :االتجاه الرابع 
على كونه وسيله لتحقيق غرض مشروع هو شفاء  يرى أصحاب هذا االتجاه مشروعية ممارسة الطب الشعبي تأسيسا  

على حقوق يحميها  المريض، وهذا الرأي نابع من أن هناك أفعال تعد مشروعة رغم أنها في األصل تمثل اعتداء  
 ( 4،27)القانون لكنها تعد مشروعة لكونها وسيلة لتحقيق غرض مشروع 

 .(33)غير أن هذا الرأي لم يسلم من النقد، على اعتبار أنه ال يتالءم مع هدف المجتمع من تنظيم المهن الطبية 
 عدم مشروعية عمل المعالج بالطب الشعبي: الفرع الثاني

إلجازة القانون، يتسع نطاق المسئولية الجنائية للمعالج بالطب  على الرأي القائل بتبرير العمل الطبي وفقا   تأسيسا  
 الشعبي، حيث يعطي القانون هذا الحق لفئة معينة ومحصورة من أفراد المجتمع وهم األطباء، وعليه ال يسمح لغير 

_______________ 
 31ص  ،34رقم  4ج  النقض،مجموعة أحكام  ،4/1/1937نقض  *
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الطبيب المأذون له بمزاولة المهنة بممارسة مهنة  الطب، وعليه تقوم المسئولية الجنائية للمعالج بالطب الشعبي 
باعتباره جريمة من جرائم الخطر،  ا  على مخالفة القانون واللوائح، حتى ولو لم يتحقق من جراء تدخله ضرر  تأسيسا  

المادية، فتقوم الجريمة بمجرد ممارسة الطب الشعبي. وذلك  حيث تتحقق النتيجة في صورتها القانونية ال صورتها
( من قانون العقوبات الفرنسي. حيث يستفاد 327( من قانون العقوبات المصري، والمادة )60لنص المادة ) استنادا  

من تلك النصوص أنه ال يجوز ألي شخص أن يمارس أية مهنة صحية أو طبية أو أية حرفة مرتبطة بهما، ما لم 
فاألصل أن  (35)للقوانين واللوائح الموضوعة لهذه الغاية  صل على ترخيص بالشكل الذي رسمه القانون أو وفقا  يح

جراء  المساس بجسم اإلنسان هو التجريم، ويدخل الترخيص بمزاولة المهنة ليجعل من مزاولة مهنة الطب والعالج وا 
طالما أنها في إطار الممارسة العادية للمهنة التي صرح  مباحا   أفعال تجرمها نصوص قانون العقوبات، عمال  

 . بمزاولتها في حدود هذا التصريح

وعليه يرى البعض أن المعالج بالطب الشعبي دون ترخيص بمزاولته مما ترتب على تدخله إصابة أو وفاة يكون 
نة الطب فإنه يسأل ولة مهعن جريمة عمدية، بخالف لو حدثت تلك اإلصابة من الطبيب المرخص له بمزا مسئوال  

لسنة  415( من القانون المصري رقم 10ويستفاد هذا بالمفهوم األولى من نص المادة ) (35) ئةعن جريمة خط
 في شأن مزاولة مهنة الطب والتي جاء فيها " كل من مارس مهنة الطب دون ترخيص إذ نص على أنه  1954

أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة  هتزيد على مائتي جني ن وبغرامة اليعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنتي" 
وفي جميع األحوال يأمر القاضي . يحكم بالعقوبتين معا   ةالطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون وفي حالة العود

الحكم مرة أو أكثر من بإغالق العيادة مع نزع اللوحات والالفتات ومصادرة األشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بنشر 
 ". مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه

ضرورة توافر  1965لسنة  46وقد اشترط المشرع المصري في المادة الثانية من نفس القانون المعدلة بالقانون رقم 
بكالوريوس في شروط اإلجازة العلمية باإلضافة لبعض الشروط األخرى، حيث تطلب المشرع الحصول على درجة ال

الطب من الجامعات المصرية، وأمضى فترة التدريب اإلجباري المقرر لمدة سنة شمسية في مزاولة مهنة الطب بصفة 
مؤقتة في المستشفيات الجامعية والوحدات التدريبية التي تقرها الجامعات تحت إشراف هيئة التدريس بكليات الطب أو 

 من تندبهم لذلك.
الحاصلين على دبلوم أجنبي أو درجة علمية تعادل بكالوريوس الطب في مصر، ممارسة ويجوز لغير المصريين 

مهنة الطب بعد قضاء فترة التدريب اإلجباري واجتياز االمتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون 
 . المذكور

من  65لدى وزارة الصحة ) م  كما تطلب المشرع المصري إضافة لما سبق فيمن يمارس مهنة الطب ضرورة التسجيل
 س( كما اشترط المشرع القيد بنقابة األطباء البشريين، واستثنى من القيد بالشروط السابقة من يمار 1965القانون رقم 
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 مهنة الطب في الحاالت التالية: 
وحالة األطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين  –المصلحة العامة  والحالة التي تقتضيها –"  حالة األوبئة  

 (.1954لسنة  415من القانون رقم  9في إحدى كليات الطب المصرية )مادة 
كما يمكن القول بأن المشرع المصري قد تطرق بصورة ضمنية إلى الطب الشعبي في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 

على أنه " يجب على كل من يريد فتح محل لالتجار في النباتات الطبية  51في المادة  بنصه 1955لسنة  127
الواردة في دساتير األدوية أو أجزاء مختلفة من هذه النباتات أو في المتحصالت الناتجة بطبيعتها من النباتات 

 ".لألحكام العامة، الخاصة بالمؤسسات الصيدلية ... الحصول على ترخيص في ذلك وفقا  
وبذلك عد المشرع المصري ممارسة المعالج بالطب الشعبي ممارسة لمهنة الطب، جريمة معاقب عليها بالحبس مدة 
ال تتجاوز سنتين، باعتبارها جريمة مزاولة لمهنة الطب دون ترخيص، فإذا أتى المعالج أي فعل من األفعال المرتكبة 

ء مشورة طبية أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة والدة أو وصف للمادة األولى من القانون سابق الذكر، كإبدا وفقا  
أدوية أو عالج مريض... إلخ، ي سأل عن جريمتين، األولى جريمة عمدية هي مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، 

ن  –وصف عالج  –تشخيص  –وتعتبر جميع األفعال التي ارتكبها غير مشروعة  تدخل جراحي .... إلخ، حتى وا 
أو ألحقت ضررا  بالمرضى فإنه يعد ممارسا   وسواء كانت طرق عالجه حققت نجاحا  ها شفاء المريض، ترتب علي

 415من القانون الثانية من  -لمهنة صحية من غير ترخيص على نحو يتعين الحكم عليه وفق ما تضمنته المادة 
 .(36)مريض كما يسأل عن جريمة خطأ عن الجروح واألضرار التي لحقت بجسم ال ،1954لسنة 

وعلى ذلك فجوهر مسئولية المعالج بالطب الشعبي، هو طبيعة العمل ذاته إذ يجب أن يكون عمال  من األعمال 
المرتبطة بالعالج أو الجراحة والتي وردت في القانون على سبيل المثال ال الحصر، ومن ثم فلو كان العمل من غير 

خر غير قانون مزاولة المهن الصحية آخضع المعالج لقانون  تلك األعمال التي يصدق عليها وصف المهن الصحية
 بحسب مضمون ذلك العمل وطبيعته.

يعد من  وعلى ذلك يمكن القول أن الخضوع ألحكام قانون مزاولة المهن الطبية ال يتطلب إال أن يأتي المعالج عمال  
 األعمال الطبية سواء كان من حيث التشخيص أو العالج أو التأهيل.

" إذا كان الثابت أن الطاعنة الثانية قد عادت المجني عليها  ذلك ما ذهبت إليه محكمة النقض المصرية من أنهويؤيد 
ال  بإجراء مس لها في عينها ووضعت لها )البنسلين( كدواء وقامت الطاعنة األولي بعملية حقنها بهذه المادة، فإنه

ة منهما لمهنة الطب لدخولها في األعمال التي عددتها المادة مراء في أن ما اقترفته الطاعنتان من أفعال يعد مزاول
ذ كان ذلك، وكانت المتهمتان المذكورتان ال تملكان مزاولة مهنة الطب  1954لسنة  415األولي من القانون رقم  وا 

 همة مزاولة ولم تكن حالة المجني عليها من حاالت الضرورة المانعة للعقاب، فإن الحكم المطعون فيه إذ أدانهما عن ت
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عن جريمة إحداث جرح عمد بالمجني عليها يكون قد طبق القانون علي وجهه  ىمهنة الطب وساءل الطاعنة األول
  .(*)الصحيح " 

وعلى ذلك فالفقه والقضاء يتفقان مع التشريعات القانونية في اعتبار كل من يزاول عمال  طبيا  ي سأل من الناحية 
الرخصة القانونية التي تمنحها الجهة  صحية بطريقة غير قانونية، طالما لم يتحصل علىالقانونية عن مزاولة مهنة 

 المختصة .

 للمعالج بالطب الشعبي  صور المسئولية الجنائية: المبحث الثاني
تتخذ صور المسئولية الجنائية للمعالج بالطب الشعبي إحدى صورتين، األولى، المسئولية عن الجرائم العمدية،  

 لتك الصورتين على النحو التالي: ية، المسئولية عن الخطأ غير العمدي، وسنعرض والثان
 المسئولية عن الجرائم العمدية: المطلب األول

يسأل المعالج بالطب الشعبي عن جريمة عمدية بمجرد مزاولته للطب الشعبي دون الحصول على ترخيص، ومن ثم 
ن ترتب عليها شفاء المريض. تعد جميع األفعال التي يرتكبها المعالج بالطب  الشعبي غير مشروعة حتى وا 

وتتعدد صور النشاط المادي لهذه الجريمة، فقد يتخذ صورة الفحص، أو التشخيص أو العالج سواء كان عن طريق 
العالج بالوصفات الطبية أو بالتدخل الجراحي، أو بمجرد تقديم االستشارة الطبية، أو أي من األفعال األخرى التي 

 بجسم المريض، وذلك كله بالمعنى السابق لتلك األفعال عند الحديث عن مفهوم العمل الطبي، تمثل مساسا  
كذلك تشمل صور النشاط المادي المكون لجريمة مزاولة مهنة الطب الشعبي دون ترخيص، ممارسة مهنة التوليد، أو  

 اإلجهاض دون الحصول على ترخيص.
على ترخيص من الجهات الخاصة بممارسة بعض صور المعالجة  عبي حاصال  أما إذا كان المعالج بالطب الش

بالطب الشعبي، فهنا ال تقوم المسئولية الجنائية، وذلك كالقابلة التي تمارس مهنة التوليد بعد الحصول على ترخيص 
د وأن مباشرة غيرها بمزاولتها. وفي هذا قضت محكمة النقض المصرية بأن " حق القابلة ال يتعدى مزاولة مهنة التولي

اسمه بسجل األطباء بوزارة الصحة وبجدول نقابة  مقيدا   من األفعال، ومنها الختان التي تقتصر على من كان طبيبا  
  (**)األطباء البشريين" 

( عقوبات لكونه غير مرخص له 242كما قضت محكمة النقض المصرية بإدانة المتهم وفق الفقرة األولى من المادة )
 . (***)بالفك "  مهنة الطب وخلع ضرسين للمجني عليه فسبب له ورما   بمزاولة

________ 
 1974/3/11ق جلسة  44لسنة  249و) الطعن رقم  ( 25ص  19س  1968/2/20ق جلسة  37لسنة  1927محكمة النقض المصرية، الطعن رقم  *

  263ص  25س 
 1031ص   3بند  2، مجموعة القواعد القانونية ج  1952/ 2/ 18ق جلسة  21لسنة  1183طعن رقم  **

 .860، ص 1بند  3مجموعة القواعد القانونية  ، ج  1997/ 6/ 25ق جلسة  27لسنة  484طعن رقم  ***
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ني عليه بإجرائه كما قضت محكمة النقض بأن " تعتبر جريمة جرح عمد، الجرح الذي يحدثه الحالق بجفن المج
 (.*)الشعرة غير المرخص له بإجرائها "عملية إزالة 

وفي القضاء الفرنسي قضت محكمة النقض بإدانة عطار عن جريمة الممارسة غير المشروعة لمهنة الصيدلة لبيعه 
 .(**26)مستحضرات وأدوية مقصور بيعها على الصيادلة 
 .1594( لسنة 481بالقانون رقم ) هذا وقد نظم المشرع المصري ممارسة مهنة التوليد

 ويثور التساؤل عن قيام المسئولية الجنائية إزاء مزاولة مهنة زرق اإلبر بدون ترخيص.
للناس  محققا   أن قيام األفراد العاديين ممن لهم دراية بعملية الحقن، أصبح عرفا   (36)فيرى البعض في الفقه الجنائي

مصلحة أعلى من تلك التي اقتضت اعتبار مزاولة العمل الطبي دون ترخيص جريمة، ويبرر أصحاب هذا االتجاه 
رأيهم بأن عملية الحقن في ذاتها من البساطة بحيث ال تستدعي بالضرورة أن يقوم بها طبيب، ويفرق أصحاب هذا 

ولة النوع األول من األفراد العاديين الذين لهم دراية وخبرة الرأي بين الحقن العضلية، والحقن الوريدية، فيجيزون مزا
غير عادي، فال يجوز أن يمارسها األفراد  بهذا النوع من الحقن، أما الحقن الوريدية أو تلك التي تطلب احتياطا  

 العاديين، أو المعالجين بالطب الشعبي.

قض تتمسك باعتبارات شكلية محضة، هو أن إعطاء غير أن هذا االتجاه غير مؤيد من القضاء، فال زالت محكمة الن
الحقن يندرج تحت مهنة الطب. حيث قضت بأنه " متى كانت جريمة إحداث الجرح البسيط ومزاولة مهنة الطب بدون 

ن تعددت أوصافه القانونية، فإن ذلك يقتضي اعتبار الجريمة  –وهو إجراء الحقن  -ترخيص قد وقعتا بفعل واحد وا 
 (.36)( 32أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها طبقا للفقرة األولى من المادة )التي عقوبتها 

غير أن موقف محكمة النقض في هذا الخصوص أنتقد من البعض، لما هو معلوم من قابلية العرف على تعطيل 
لحة للناس في أمر التزموه إذ وجدوه يحقق لهم مص نص التجريم في ظرف خاص يعد فيه إعمال ذلك النص محرجا  

  (.37)مشروعة 

 ومن جانبنا ال نتفق مع هذا الرأي ونرى تأييد محكمة النقض فيما انتهت إليه، وذلك لعدة أسباب نوجزها فيما يلي:
ال قد  .1 من الناحية الفنية أن تجهيز الحقنة يحتاج إلى الدقة، بحيث ال يترك أي فراغ هوائي في السرنجة، وا 

 .يؤدي ذلك إلى توقف مفاجئ لقلب المريض
للنص الجنائي، واألولى تعديل النص ليواكب الواقع االجتماعي، ال أن  أنه ال يمكن أن يكون العرف معطال   .2

 يهمل النص الجنائي.
  محلول الكلوكوز بدال  ما يستخدم إلذابة )باودر( الحقنة  أن الممارس لمهنة الحقن كثيرا   أن المتداول شعبيا  . 3

 
_____________ 

 .263ص  ،11/3/1974ق جلسة  44لسنة  229طعن بالنقض رقم  *

** Cass Crim  5-1- 1989   29ص للصيادلة،. أشار إليه د. أسامة قايد. المسئولية الجنائية 
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من الماء المقطر، وهو األمر الذي قد يؤدي في بعض األحيان إلى حدوث مضاعفات بحدوث خراجات في 
  .على سالمة المريض تحت جلد المريض، مما قد ينعكس سلبا   الغشاء البريتوني

أن محكمة النقض المصرية قد اتخذت موقفا متشددا من تلك المسألة، حيث قضت بأن الصيدلي الذي  .4
  (.37)يعطي المريض حقنة يرتكب جريمتي الجرح العمد ومزاولة مهنة الطب دون ترخيص

والحكمة من تجريم كافة أفعال المعالج بالطب الشعبي دون ترخيص، هو الحفاظ على صحة األفراد وصونها من 
 .عبث المعالجين والممارسين للطب الشعبي، إذ ليس لهم من مقومات اإلعداد الفني ما يؤهلهم لمباشرة تلك المهنة 

عالج بالطب الشعبي بمجرد ممارسة مهنة الطب وعليه فتقوم جريمة عدم مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص من الم
الشعبي في أي من صورها دون ترخيص، ولو لم ينشأ عن تدخله أي أذى للمريض، وهذا ما يستفاد من نص المادتين 

 . 1954لسنة  415العاشرة والحادية عشر من قانون مزاولة مهنة الطب المصري رقم 
 عمديةالمسئولية عن الجرائم غير ال: المطلب الثاني

خالل بواجبات الحيطة والحذر التي تفرضها األصول العلمية إليتمثل الخطأ غير العمدي للمعالج بالطب الشعبي في ا
 المتعارف عليها في العالج الطبي من الناحيتين النظرية والعملية.

 ويتخذ معيار الخطأ الطبي صورتان:

 المعيار الموضوعي.1 
لهذا  العادي، بمعنى أنه يقاس سلوك الجاني على سلوك شخص مجرد. ووفقا  والمعيار الموضوعي قوامه الشخص 

خالل بواجب الحيطة والحذر إلى الجاني، في حالة إذا ما نزل عن مستوى الحيطة والحذر الذي إلالمعيار ينسب ا
 . (32)يلتزمه الشخص العادي بصرف النظر عما يلتزمه المعالج عادة في سلوكه 

يتخذ من  أن حيث يستحيل، على أفعال المعالج الطبي يةيصلح في إضفاء المسئولية الخطئ الغير أن هذا المعيار 
لقيام الخطأ غير العمدي للمعالج بالطب الشعبي، إذ أن هناك احتياطات قد تغتفر  سلوك الشخص العادي معيارا  

للمعالج الطبي، وتقوم على بالنسبة للشخص العادي غير أنها ال يمكن بأي حال من األحوال أن تغتفر بالنسبة 
أساسها المسئولية الجنائية، حيث يولي المريض ثقته في المعالج الطبي ويركن إلى درايته ويعتمد على ضميره 

 . (26)وخبرته، ومن ثم يقع على المعالج بالطب الشعبي أن يراعي الواجبات التي تفرضها عليه طبيعة مهنته 
 المعيار الشخصي .2

على قياس سلوك الجاني الذي صدر عنه في ظروف معينة على سلوكه المعتاد، بمعنى أنه إذا لم  هذا المعيار يقوم
خالل بواجبات الحيطة والحذر، أما إذا كان سلوكه المرتكب في إليطابق سلوكه المرتكب سلوكه المعتاد ينسب إليه ا

 .(36)يته الجنائية مستوى حيطته وحذره الذي اعتاده في مثل هذه الظروف فال وجه لقيام مسئول
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على ذلك نرى أن معيار خطأ المعالج بالطب الشعبي يجب أن يتمثل في سلوك معالج نموذجي، هو من  وترتيبا  
، ويبذل في معالجة المريض العناية واليقظة، ويراعي القواعد الطبية وحذرا   وحيطة   ودراية   أوسط المعالجين خبرة  

 الشعبي. المتعارف عليها الثابتة في مجال الطب
خالل بواجبات الحيطة والحذر، إلمن كل ما تقدم يتبين أن الخطأ غير العمدي للمعالج بالطب الشعبي يتمثل في ا

  وقيام عالقة نفسية تربط بين إرادة المعالج والنتيجة اإلجرامية.
بالطب الشعبي عما  ويتمثل مصدر واجبات الحيطة والحذر في القانون والعرف والخبرة اإلنسانية أي خروج المعالج

 .هو مفروض عليه من واجبات الحيطة والحذر التي تفرضها عليه الخبرة اإلنسانية وما تعارف عليه أهل تلك المهنة 
لإلخالل بواجبات الحيطة والحذر بالمعنى المتقدم، وعليه إذ  ومن ناحية أخرى البد أن تكون النتيجة التي تحققت أثرا  

 الج والنتيجة التي تحققت فال تقوم مسئولية المعالج الجنائية.انقطعت الصلة بين خطأ المع
 وتتخذ العالقة النفسية بين إرادة المعالج بالطب الشعبي والنتيجة صورتان:

هي الخطأ الواعي أو الخطأ البصير أو الخطأ مع التوقع، وهذه الصورة من الخطأ تعد أشد صور : األولىالصورة 
ن كان ال تتجه إليها إرادته وال يرغب في  المعالج الطبي إمكان حدوث النتيجةالخطأ، وتتمثل في توقع  الضارة، وا 

في قدرته على دفعها. وهذه الصورة من  عدم وقوع هذه النتيجة، أو واثقا   حدوثها ومع ذلك يقدم على فعله، إما راجيا  
 الخطأ تنطوي على نوع من الطيش واالستخفاف.

ن كانت  أما الصورة الثانية وهي صورة الخطأ البسيط أو الخطأ غير الواعي. وفيها ال يتوقع المعالج حدوث النتيجة وا 
ألن حدوثها يدخل في نطاق السير العادي لألمور، والتسلسل السببي الذي أدى إلى حدوثها  متوقعة في ذاتها، نظرا  

الحالة إذا كان حدوث النتيجة يعزى إلى عوامل مع النحو الذي تجري به األمور على النحو المعتاد، وفي هذه  متفقا  
شاذة ال يتفق تداخلها مع ما هو مألوف فهي غير متوقعة، ومن ثم فال يسأل المعالج الطبي، إن لم يتوقعها، وأن في 
ن كان يسأل في كل الحاالت عن جريمة عمدية عن مزاولته لمهنة  استطاعة المعالج الطبي الحيلولة دون حدوثها، وا 

 (36) ون ترخيصطبية د

 خطأ المستوجب للمسئولية الجنائيةدرجة ال
، أم جسيما   كانت درجته يسيرا   اختلف الفقه الجنائي حول ما إذا كان المعالج بالطب الشعبي ٍيسأل عن الخطأ أيا   

 أم أنه يجب إلمكان مسائلته أن يقترف خطأ على درجة من الجسامة.
 عن الخطأ اليسير. إال عن الخطأ الجسيم، بينما يسأل مدنيا   فيرى البعض أن المعالج ال يسأل جنائيا  

 ، شريطة أن يكون ثابتا  أم يسيرا   كان جسيما   خر أن المعالج الطبي يسأل عن خطئه سواء  آلفي حين يرى البعض ا
 .(38)وأسفر عن نتيجة يجرمها القانون  ومؤكدا  

تجنب في أحكامه اإلشارة إلى الخطأ الجسيم، وأطردت وهذا االتجاه األخير هو ما تبناه القضاء في أحكامه حيث 
  (27) ما دام الخطأ ظاهرا   أم يسيرا   جسيما   أهبي يسأل عن إهماله سواء أكان خطأحكامه على أن المعالج الط
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 إزاء مسؤولية المعالج بالطب الشعبي موقف الشريعة اإلسالمية: المطلب الثالث
الحديثة في إرساء قواعد المسئولية الطبية بما يكفل حماية الطبيب ويحفظ حقوق سبقت الشريعة اإلسالمية التشريعات 

المريض ويشجع على تطوير المنهج العلمي للمهنة الطبية. وباعتبار أن التطبيب ضرورة تحتاج إليها أفراد الناس فقد 
اإلسالمية أحدث  جعلت الشريعة اإلسالمية دراسة الطب وممارسته من فروض الكفاية وبهذا سبقت الشريعة

 التشريعات الوضعية ألنها تلزم الطبيب أن يضع مواهبه في خدمة أفراد المجتمع.
 وعالما   بصيرا   وقد اشترط فقهاء الشريعة اإلسالمية في الطبيب عدة شروط هي، الحذق والتمكن، بمعنى أن يكون قادرا  

 على العمل الطبي.  ومتمرسا   في الطب والجراحة ومختصا  
لسالمة جسم  بالتبصر والمعرفة، هي تلقي اإلجازة من المختصين، يشهد بها أساتذة تخصصه، احتياطا   والمراد

 (.7)اإلنسان ورعاية لحقه في الحياة وتحقيقا لمقصد الشارع الحكيم في حفظ النفس البشرية

بعلم الطب غير مرخص له فيه، قامت مسئوليته في شقيها الجنائي والمدني،  على ذلك إذا كان المعالج جاهال   وترتيبا  
 (.*)وفي الحديث الصحيح " من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن" 

مهنة الطب المعرفة  وهذا ما اشترطه ابن قدامه عند بيانه لمسألة تضمين األطباء، حيث اشترط فيمن يمارس
ملته أن هؤالء إذا فعلوا ما أمروا به لم يضمنوا بشرطين، أحدهما، أن يكونوا ذوي حذق في والبصيرة، فقال " ... وج

وقد أشار ابن رشد إلى ذات المعنى في كتابة بداية المجتهد ونهاية  (39)صناعتهم، ولهم بها بصارة  ومعرفة " 
فال شئ عليه في النفس، والدية على  وكان من أهل المعرفة المقتصد فقال " وأما الطبيب وما أشبه إذا أخطأ في فعله

ن لم يكن من أهل المعرفة  ( 40)" فعليه الضرب والسجن والدية .. العاقلة فيما فوق الثلث، وفي ماله فيما دون الثلث، وا 

ويستفاد مما سبق أن الشريعة اإلسالمية تحرم مزاولة مهنة الطب من المعالج بالطب الشعبي، طالما لم يأذن له أهل 
 في مزاولته، بعد استيفائه اشتراطات الدراية والمعرفة والبصيرة بعلم الطب والجراحة. التخصص

 بالطب الشعبي في حالة الضرورة حسار المسئولية الجنائية للمعالجان: المطلب الرابع
حالة لبيان إذا ما كان يمكن إعمال حالة الضرورة في مجال ممارسة المعالج بالطب الشعبي، يجب التفرقة بين 
  الضرورة بمعناها العام في قانون العقوبات، وبين الضرورة العالجية باعتبارها صورة من صور الضرورة الخاصة.

الضرورة بمعناها العام كمانع من موانع المسئولية الجنائية، تنفي المسئولية الجنائية للمعالج : ففي الحالة األولى
 ام القضاء.الطبي، وهذا ما أيده الفقه، ودرجت عليه أحك

 سابقة الذكر أن المشرع المصري اعتد بحالة الضرورة،  1965( من القانون 65ويفهم ضمنا من سياق نص المادة )
 
 

_____________ 

 (6153( وصححه األلباني في صحيح الجامع )4/236رواه الحاكم ) *
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 س واستثنى من القيد بالشروط السابقة من يمار في المجال الطبي، حيث اشترط المشرع القيد بنقابة األطباء البشريين، 
 مهنة الطب في الحاالت التالية:

 والحالة التي تقتضيها المصلحة العامة....... إلخ "  كالتدخل إلنقاذ حياة المريض. –"حالة األوبئة 
ع، ففي هذه والحاالت التي تقتضي المصلحة العامة معالجتها، كاألمراض المعدية والتي يشتد خطرها على المجتم

 الحاالت يعفى المعالج بالطب الشعبي من المسئولية الجنائية.

ذ كان ذلك، وكانت المتهمتان المذكورتان ال تملكان   وهذا التوجه أيدته محكمة النقض المصرية، حيث قضت بأنه " وا 
المطعون فيه إذ  كمالح مزاولة مهنة الطب ولم تكن حالة المجني عليها من حاالت الضرورة المانعة للعقاب، فإن

دانهما عن تهمة مزاولة مهنة الطب وساءل الطاعنة األولي عن جريمة إحداث جرح عمد بالمجني عليها يكون قد 
  (*) طبق القانون علي وجهه الصحيح"

 حيث أشار هذا الحكم إلى االعتداد بحالة الضرورة ، بمعنى أنها لو توافرت لما كان الحكم أدان الطاعنتان.
ونقصد بها حاجة كل مريض للتطبيب وطلب االستشفاء، وهي قائمة لدى  )الضرورة الخاصة( :الضرورة العالجيةأما 

كل مريض، وفي هذه الحالة ال تصلح بحال من األحوال كسبب إلعفاء المعالج بالطب الشعبي من المسئولية 
 على توافر الضرورة العالجية.  الجنائية تأسيسا   للراجح من الفقه ال ي عفى من المسئولية الجنائية، إذ أن الطبيب وفقا  

 وذلك ألن حالة الضرورة ظرف عام له معناه في القانون الجنائي. 
 كما أن القول باالعتداد بالضرورة العالجية كمعنى خاص فيه إهدار للقوانين واللوائح المنظمة لهذه المهنة، ويعد مجاال  

  لية والعقاب، وهذا أمر غير مقبول.إلفالت المعالج بالطب الشعبي من المسئو 
 لية الجنائية للمعالج في حالتين:وقد أشار فقهاء الشريعة اإلسالمية إلى انحسار المسئو 

 قيام حالة خطر، والمقصود بها حالة الضرورة. : األولى
 (41)المصلحة العامة، كحالة انتشار األوبئة واألمراض المعدية التي تهدد المجتمع  الحاالت التي تقتضيها :والثانية 

 وفي هذا تتوافق التشريعات الوضعية مع الشريعة اإلسالمية.
 خاتمة

الطب الشعبي واقع موجود وممارس ويلقى اهتمام شريحة كبيرة من المجتمع ألسباب عدة، لذا يتحتم على الدولة 
نشاء هيئة رقابية لمواجهة فوضى اإلسراع في تقنينه  بإصدار قانون لممارسة الطب الشعبي ووضع ضوابط له، وا 

الخلطات الشعبية في األسواق ومحالت العطارة، ودراسة تلك األدوية ومعرفة فعاليتها ومطابقتها للمواصفات الصحية 
جانبية والجرعات، ألن مهنة الطب وتسجيلها وكتابة نشرة داخلية لها توضح للمريض فائدتها العالجية واآلثار ال

 بالمخاطر.  محفوفا   بطابع فني دقيق وتقني ومعقد، األمر الذي جعل الخدمات الطبية مجاال  والتطبيب تتميز 
_________ 
 *سبق االشارة اليه
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ولهذه األسباب أصبحت مسألة تجاوز مجمل المعوقات التي يطرحها الواقع في هذا المجال مسألة صعبة وشاقة، إذ ال 
يمكن تخطيها إال عن طريق التنظيم الدقيق والمحكم لكل ما يحيط به، وهو األمر الذي يدفع بنا إلى مناشدة المشرع 

 لممارسة الطب الشعبي، والحاالت اإلسعافية والمستعجلة. المصري إلى سن العديد من النصوص القانونية المنظمة
 :لى مجموعة من النتائج والتوصياتوقد توصلنا إ

 النتائج
   في تقديم الخدمات الصحية، ومصدرا   بارزا   تنامي أهمية الطب الشعبي واتساع دائرته وال زال يلعب دورا 

للرعاية الصحية، والسيما فيما يتصل بالمنتجات التي يتم العرض لها عبر شبكة اإلنترنت، نتيجة  أساسيا  
 غياب الطب الرسمي في بعض المجتمعات البسيطة، وفعل المؤثرات الثقافية والتاريخية الموروثة.

  من يتسع مفهوم العمل الطبي ليشمل الطب الشعبي من تشخيص وفحص وعالج وتدخل جراحي وغيرها
 األعمال الطبية األخرى.

   أو غيره  أو جراحا   استقر القضاء اإلداري في مصر على ربط العمل الطبي بصفة القائم به، سواء كان طبيبا
 من مستخدمي الصحة.

  أن المعالج بالطب الشعبي ال يملك حق مزاولة مهنة الطب لعدم حصوله على الشهادة العلمية التي تخول
للقواعد العامة في القانون الجنائي، مساءلة هذا الشخص عن  مما يستلزم وفقا   له الحصول على الترخيص

 .وال يعفى من المسئولية إال عند قيام الضرورة بشروطها القانونية كل ما يحدث من الجروح، باعتباره متعديا  
  لسنة  127تطرق المشرع المصري بصورة ضمنية إلى الطب الشعبي في قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم

  51في المادة  1955
 مهنة زرق اإلبر بدون ترخيص، وانتهينا إلى ل للمزاولقيام المسئولية الجنائية  تباينت أراء الفقه الجنائي حول

 ترجيح الرأي القائل بقيام مسئولية المزاول.
 لجين أن معيار خطأ المعالج بالطب الشعبي يجب أن يتمثل في سلوك معالج نموذجي، هو من أوسط المعا

، ويبذل في معالجة المريض العناية واليقظة، ويراعي القواعد الطبية الثابتة في وحذرا   وحيطة   خبرة ودراية  
 مجال الطب الشعبي.

 بالطب الشعبي، حيث قررت مساءلة الممارس الجاهل لمعالجعرفت الشريعة اإلسالمية المسئولية الجنائية ل 
 بعلم الطب غير مرخص له فيه.

 

 



27 
 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد التاسع عشر ،العدد الثاين

  التوصيات
  ضرورة إدماج الطب الشعبي في صلب نظم الرعاية الصحية الوطنية، وذلك عن طريق وضع وتنفيذ سياسات

 .وبرامج وطنية للطب الشعبي، وتنظيمه قانونيا  
  تعزيز خصائص الجودة للطب الشعبي عن طريق توسيع القاعدة المعرفية، وتقديم اإلرشاد الالزم حول معايير

تاحة خ  دمات الطب الشعبي، بشكل مقنن ومنظم .التنظيم والجودة وا 
  ،نناشد المشرع بالتدخل بتجريم كافة صور التشخيص العالجي والوصفات الطبية المنتشرة عبر شبكة اإلنترنت

 والقنوات التليفزيونية. 
  ،على صحة األفراد وصونها من عبث المعالجين  حفاظا  تجريم كافة أفعال المعالج بالطب الشعبي دون ترخيص

 والممارسين للطب الشعبي.
لطب الشعبي يمارس منذ زمن بعيد وينظر إلى جسم اإلنسان ككل متكامل فيشمل األبعاد الروحية واالجتماعية ا

 والعقلية والجسمية.

بناه على اختالف الفقهاء وقد اختلف موقف الفقه حول مشروعية عمل المعالج بالطب الشعبي، وهذا االختالف م
خر يرى عدم آحول أساس إباحة العمل الطبي، فظهر اتجاه يرى مشروعية ممارسة المعالج بالطب الشعبي، و 
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