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 المستقبل في دولة اإلمارات العربية المتحدة ناأسنهل أطباء  األطفالاالعتداء الجسدي على 
 قادرين على تشخيصه ؟ 

 Recognition and reporting of child physical abuse: a survey of dental students in 
United Arab Emirates. 

Dr. Raghad Hashim * 
 Dr.  Ali Al-Ani** 

Abstract 
Purpose: the aim of this study was to 
investigate dental students' educational 
experience, attitudes and knowledge with 
regard to child physical abuse in all dental 
schools in United Arab Emirates.  
Material and methods: The data were 
collected by self-administered structured 
questionnaire completed by 578 under 
graduate dental students in four (all) dental 
schools in United Arab Emirates. Data 
analyzed using descriptive analyses for 
responses to each question.  
Results:  The results indicated that there is 
lack of knowledge of reporting procedure, 
signs of physical abuse and social 
indicators among all respondents. Most 
students indicated that their dental school 
was the main source of information on this 
topic.  
Conclusions: the finding of the current 
study revealed that dental students were 
not sufficiently prepared to know what to 
look for when they suspect child abuse and 
what to actually do when they encounter 
this problem in a professional setting.  To 
provide better care for these young 
domestic violence victims, dental schools’ 
curriculum modifications should focus on 
providing students with concrete 
educational experiences regarding child 
abuse cases. 
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 ملخص
يف  ناسناهلدف من هذه الدراسة هو تقييم مقدرة طلبة كليات طب األ

دولة االمارات على تشخيص وحتديد حاالت االعتداء اجلسدي على 
 .األطفال
ات ُصممت خصيصاً نامت مجع املعلومات عن طريق استبي: والطرقاملواد 

طالب وطالبة يدرسون طب  578لغرض هذه الدراسة ومت تعبئتها من قبل 
يف أربع جامعات خمتلفة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ، مث مت  ناسناأل

وصفي للرد على األسئلة املستخدمة ات باستخدام التحليل الناحتليل البي
 .ذا الغرضهل

هناك بعض النقص يف معرفة عالمات االعتداء  أنأظهرت النتائج : النتائج
اجلسدي واملؤشرات االجتماعية اليت قد ُتساعد يف حتديد مثل هذه 

لطبيب  أنمن املشاركني % 80وأكد . احلاالت بني مجيع املشاركني
حول االبالغ عن حاالت االعتداء اجلسدي يف حال  قانوينالتزام  ناسناأل

ىل إ ضافةإلالذين يقوم بعالجهم ، با األطفالعلى أحد  آثارهالو لوحظت 
عليهم التزام أخالقي مهين  أنوا مدركني بنامن املشاركني ك% 94.3 أن

 .األطفالبالغ عن حاالت االعتداء اجلسدي على اإلحول 
طالب كليات طب  أناحلالية  كشفت نتائج الدراسة: االستنتاجات

يؤخذ  أنمل يكونوا مستعدين مبا فيه الكفاية ملعرفة ما الذي جيب  ناسناأل
وما  األطفالعلى  اجلسدي بنظر االعتبار عند االشتباه حباالت االعتداء

. يقوموا به ملواجهة هذه املشكلة من الناحية املهنية أنالذي يتوجب عليهم 
ور  العمل اليت تدف اىل  أو تلقي احملاضرات لديهم الرغبة يف أنوأكدوا ب

ولتوفري رعاية . رفع مستو  قدرتم على القيام بتشخيص مثل هذه احلاالت
على تعزيز معرفة أطباء  يتم الرتكيز أنأفضل لضحايا العنف املنزيل، ينبغي 

 .مارايت املستقبل ليتمكنوا من املسا ة باالرتقاء بصحة التمع اإل ناأسن
 

 

______________ 
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 مقدمة
عواقب وعدم تشخيص مثل هذه الحاالت ينتج عنه ، تواجه كافة المجتمعات مشكلة خطيرة األطفالإساءة معاملة 

 ساءات قدمن مثل هذا النوع من اإلمجال حماية الطفل موضوع  نإ. والمجتمع ككل أسرتهو  وخيمة بالنسبة للطفل

 )5(Welbury et al.2003)( في السنوات األخيرةعلى المستوى العالمي من قبل المختصين  كبيراً  اهتماماً حظي ب

Cairns et al., 2005a)((3) Bhatia et al, 2014) (2)(Harris et al. 2007)()1(  ناسنأطباء األوُيعد 

بالمئة من الحاالت المسجلة  75لى إ 50 نألكثر قدرة على معرفة وتشخيص مثل هذه الحاالت ألمن الفئة ا

، وهذه المنطقة يتم فحصها بشكل  في مناطق الفم والوجه والرقبة والتي تتعلق بهذه المشكلة سوف تحدث تحديداً 

 Welbury and Murphy, 1998()6( .2005b) (4)(cairns et al(ناسندقيق من ِقَبل أطباء األ

نظرًا لحاجة متابعة  المرضى وأسرهم األطفالعالقة مستمرة مع  مله ناسنأطباء األ نإفوباإلضافة إلى ذلك 

هذا . صاباتولى القادرة على كشف هذه اإلألمن المحطات ا ناسنوهذا مما يجعل طبيب األ ،السني  العالج

بيئتهم  والنفسية لألطفال، ولكن أيضاً  ة لمراقبة ليس فقط الحالة الصحيةفرص ناسنالواقع يعطي طبيب األ

  العام الذي قد قام سابقاً  العودة إلى نفس الطبيب) هل مثالً ألا(نب المسيء جتي نافي كثير من األحي. األسرية

ظنا  ناسنلى طبيب األإنفس المستوى من الحذر عند أخذ طفلهم هم ال يبدو أنعتدى عليه، إال لطفل المُ اعالج ب

 . )Kassebaum et al., 1991()7(ه غير قادر على تشخيص مثل هذه الحاالت أنمنهم ب

من خالل جودة التعليم الذي قد يكون أحد الالزمة ا بالمعرفة الطبية و يتزود أن ناسناألطلبة كليات طب  يحتاج

من تشخيص هذه  الً عتداء الجسدي حتى يتمكنوا مستقبوجود هذا النوع من االلالتي قد ُتشـير العوامل الحاسمة 

ر في بناء الى تبعات االعتداء الجسدي وعواقبه والتي لها دور كبي األطفالبالغ عنها وعدم تعريض الحاالت واإل

 أكدت الدراسات في الواليات المتحدة. )Thomas et al., 2006a()8( شخصياتهم الحقًا 

)Thomas et al., 2006a, 2006b()8،9( لمام بتشخيص حاالت االعتداء الجسدي مبني مستوى اإل أنب

تقييم مستوى إعداد ضرورة وقد تناولت  .ناسنبشكل كبير على المعرفة العلمية المكتسبة اثناء دراسة طب األ

بحاجة إلى إعادة  ناسناأل الدراسية لطب المناهج أنإلى ، ونوهت هذه الدراسات  ناسنأطباء األ من المتخرجين

 . من سوء المعاملة األطفالفي حماية  للقيام بدورهم الفّعالالمستقبل  ناأسنطباء أإلعداد  نظر

اإلمارات العربية المتحدة إلى زيادة المعرفة  دولة فيهناك جهود قائمة في الوقت الحالي  أنومن الجدير بالذكر 

هو التحقق من  هذه الدراسة الهدف من أنلذلك ك. والوعي لدى جميع مقدمي الرعاية الصحية حول هذه المسألة

 . ماراتيبصحة المجتمع اإللالرتقاء  ناسنطب األ كلياتالمراحل المنتهية في طالب مستوى هذه المعرفة لدى 

 الطرق

/  ناسنكلية طب األ المسؤولة عن اخالقيات البحوث فيجنة للاتمت الموافقة على الدراسة الحالية من قبل 

ات وزعت في نهاية الدروس نااستبين طريق كافة المعلومات عتم جمع . للعلوم والتكنولوجيا ناجامعة عجم

في أربع جامعات التي لديها برنامج طب من المرحلة الجامعية السنة الرابعة والخامسة   لجميع طالبالمقررة 

الخليج كلية ، )AUST(للعلوم والتكنولوجيا  ناجامعة عجم تحديداً ، و  في دولة اإلمارات العربية المتحدة ناسناأل

غ الطالب وأبل).  RAKMUSU(، جامعة رأس الخيمة للعلوم الطبية )UoS(، جامعة الشارقة )GMC( يةالطب

ملئ الستكمال  المطلوب الوقتمتوسط  أنوك. رفض المشاركة لن يؤثر على درجاتهم أنمشاركتهم تطوعية و  أن

 . فقط عشر دقائقبحدود  نااالستبي
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في  راسات مماثلة سابقةاستخدامه في دوتم  سؤاالً  23في هذه الدراسة يتكون من الذي تم استخدامه  نااالستبي

 )7( (Kassebaum et al., 1991)  ردنألوالمملكة المتحدة وااألمريكية الواليات المتحدة 

Ramoz-Gome  al., 1998) (11)(Al-Jundi et al., 2010) ((10) ، الجزء  :أجزاءويتألف من ثالثة

الجزء وُخصص . الجامعي مستوى الو  ناسنحول الخصائص الفردية مثل الجنس والعمر وكلية طب األ ولألا

ونية ناعالمات االعتداء الجسدي، ومعرفة المسؤوليات القو لمؤشرات التشخيصية، لتقييم معرفة الطالب ل يناالث

القسم المخصص  ناوك. األطفالعلى  االعتداء الجسدي حاالت أنبش ناسنالمستوجبة على طبيب األ

في دولة اإلمارات العربية المتحدة ون خاص نالمام بوجود قلى معرفة مستوى اإلإيهدف ونية نالمسؤوليات القل

الطالب لوجهات نظر كما جرى تقييم .  شتبه بهاغ عن حاالت االعتداء المُ لإلبال ناسنتكليف أطباء األيطالب ب

وني أو أخالقي لإلبالغ عن حاالت سوء ناقالتزام  ناسنطباء األأل أنبوا يعتقدون ناعن طريق سؤالهم عما إذا ك

إساءة فُخصص للتحقق من معلومات الطلبة حول موضوع  ناالجزء األخير من االستبيأما . األطفال معاملة

 وانامستوى معرفتهم حول هذا الموضوع من خالل ما إذا كل يتقييم ذات عمل لب منهم، وطُ األطفالمعاملة 

ال حماية تقبل في مجالمسؤولية في المسبهذه بما فيه الكفاية للقيام  ناكتدريبهم في هذا الموضوع  أن ونيعتقد

نسخة  SPSSإلى  تحويلها تم مايكروسوفت إكسل، ومن ثم على برنامجات ناالبيكافة  دخال إوقد تم  .األطفال

ات باستخدام تحليالت وصفية للرد على كل ناحللت البي). SPSS Inc., Chicago, IL, USA( 17.0ويندوز 

 .سؤال

 النتائج

معطيا نسبة ) 578( الموزع هو ناالجامعيين الذين استجابوا على االستبي ناسنمجموع طالب طب األ أن

موجزا لتوزيع أفراد العينة حسب نوع الجنس والعمر والسنة ) 1الجدول (ويعرض ). ٪94(لى إ االستجابة تصل

الغالبية العظمى من  تأن؛ وك)443 (اثنمن األ) ٪76.6(أكثر من ثالثة أرباع المشاركين  أنالجامعية و ك

 ).٪89.1(سنة  25المشاركين هم الذين تقل أعمارهم عن 

 المشاركين ناسنالمعلومات الديموغرافية والخصائص الشخصية لطالب طب األ :1 جدول

 (%) العدد التصنيف

 :الجنس

 ذكر

 ثىأن

 

135 

443  

 

23.4 

76.6 

 :العمر

 سنة 25اصغر من 

 سنة 35 - 25بين 

 سنة 35اكبر من 

 

515 

60 

3 

 

89.1 

10.4 

0.5 

 :السنة الجامعية

 السنة الرابعة

 السنة الخامسة

 

348  

230  

 

60.2 

39.8 

   :الجامعة
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 للعلوم و التكنولوجيا ناجامعة عجم

 جامعة الشارقة

 جامعة الخليج الطبية

 س الخيمة للطب و العلوم الصحيةأجامعة ر 

346  

164  

42  

26  

59.8 

28.4 

7.3 

4.5 

ونية واألخالقية تجاه االعتداء الجسدي ناالمسؤوليات الق أنحول معرفتهم بش ناسنطالب كلية طب األعندما ُسئل 

 لإلبالغ عن حاالت االعتداء على  وناً ناهم مطالبون قأنكدوا أ ناسنالغالبية من طالب طب األ أن، فاألطفالعلى 

 . األطفال

  ناسنواألخالقية بين طالب طب األونية ناالمسؤوليات الق أنالمعرفة  بش : 2 جدول

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 (%) العدد التصنيف

عند  نونية أن يقدموا تقريراً اأطباء األسنأن مطالبون من الناحية الق

وجود حالة اعتداء على األطفال في دولة اإلمارات العربية 

 :المتحدة

 نعم

 ال

 

 

506 

70 

 

 

87.5 

12.1 

تقارير االعتداء على األطفال في دولة اإلمارات اين يتم تقديم 

 العربية المتحدة؟

 إدارة حماية األسرة 

 الشرطة المحلية 

 أقرب مستشفى 

 ال أعرف

 

 

209 

196 

28 

139 

 

 

36.2 

33.9 

4.8 

24.0 

 نونا بأن يقدموا تقريراً ان مسؤولين قاينبغي أن يكون أطباء األسن

 :عند تواجد حالة االعتداء على األطفال

 نعم

 ال 

 

 

465 

111 

 

 

80.4 

19.2 

 بأن يقدموا تقريراً  ن مسؤولين اخالقياً اينبغي أن يكون أطباء األسن

 عند تواجد حالة االعتداء على األطفال

 نعم

 ال 

 

 

545 

32 

 

 

94.3 

5.5 

يتم تقديم  أنونية األخالقية ، وعن الجهة التي يجب ناعن المسؤولية الق ناسنوعندما ُسئل طالب كلية طب األ 

و لكن " مجلس حماية األسرة"ت اإلجابة الصحيحة هي ناوك. األطفالالتقرير لها عند مواجهة حالة إساءة معاملة 

فقط من الطالب يعرفون هذه المعلومة و نحو ربع عدد الطالب المشاركين %) 36.2( أنتباه نمن الملفت لأل

يجب  ناسنأطباء األ أنمن الطالب المشاركين ) ٪80(من  واتفق أكثر .جابة الصحيحةإلهم ال يعرفون اأنكدوا بأ
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نسبة أعلى   أنونية لإلبالغ عن حاالت إساءة المعاملة؛ ومن الجدير بالذكر نايكونوا مكلفين من الناحية الق أن

صة عند مواجهة يقدموا تقريرا للسلطات المخت أني خالقاأله من واجبهم أنيعتقدون ) ٪94.3(من المشاركين 

 .األطفالعتداء على الاحالة 

و من الجدير . بة بهذا الخصوصات الخاصة بمصادر المعلومات التي تلقاها الطلناالبي) 3(يعرض الجدول 

هو المصدر الرئيسي  ناسنس في جامعة طب األرَ دَ الغالبية العظمى من الطالب تعتبر المنهج المُ  أنشارة باإل

 .األطفالللمعرفة عن إساءة معاملة 

 بين طالب  األطفالمصدر المعلومات و كفاية التدريب في التعرف واإلبالغ عن إساءة معاملة  :3 جدول
 في دولة اإلمارات العربية المتحدة ناسنطب األ

 (%) العدد التصنيف
 ما هو مصدرك للمعلومات عن إساءة معاملة األطفال؟

 ناسنكلية طب األ
 و البحوث الطبية سنأنمجالت طب األ
 التعليم المستمردورات 

 االجتماعات والمؤتمرات الوطنية و الدولية

 
114 
16 
16 
 2 

 
77.0 
10.8 
10.8 
1.4 

هل حصلت في أي وقت مضى على تدريب  بما فيه الكفاية في 
 التعرف و اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال؟

 نعم
 ال

 
 
47 
528 

 
 

8.8 
91.2 

هم لم يتلقوا التدريب الكافي ليمكنهم على التعرف أنمن أفراد العينة اوضحوا ب )٪91(أكثر من  أنلى إضافة باإل 
على العالمات التي  ناسنتم توضيح معرفة طالب كلية طب األ .األطفالواإلبالغ عن حاالت إساءة معاملة 

ة على اهر الكدمات الظ أنمن الطالب المشاركين على  ٪85.8واتفق ). 4الجدول (تخص االعتداء الجسدي في 
٪ من الطالب 52.8جابات إت ناومع ذلك ك. لى الصفع أو القبض بقوة على وجه الطفلإخد قد تشير ال

كد معظم طالب أ .اهرة حول الرقبة ترتبط عادة بهذا الموضوعت الكدمات الظناك أنعندما ُسئلوا  المشاركين سلباً 
و على  األطفالة لحاالت االعتداء على الحروق هي من المؤشرات البارز  أنعلى ) ٪87.4( ناسنكلية طب األ

تتصل  ناعالمات العض في كثير من األحي أن٪ منهم على 77.5جاب أوبالمثل، . ها قد تتخذ شكًال محدداً أن
 .األطفالبحاالت إساءة معاملة  وثيقاً  اتصاالً 

  ناسنبين طالب طب األ األطفالالمعرفة بعالمات االعتداء الجسدي لدى  :4 جدول
 اإلمارات العربية المتحدةفي دولة 

 (%) العدد التصنيف
 :وجود كدمات على الخد قد تشير الى الصفع أو القبض على وجهه

 *صح 
 خطأ

 
496 
78 

 
85.8 
13.5 

عادة ما تحدث كدمات إضافية في مناطق النتوءات العظمية في 
 :ضحايا سوء المعاملة لدى األطفال

 صح
 *خطأ
 

 
 

458 
112 

 
 

79.2 
19.4 
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أو تغير  تكرار إصابة األسنأن مما قد يؤدي إلى اقتالع أألسنأن
 :تكررةيؤشر الى سوء المعاملة الطفل الملونها قد 

 *صح
 خطأ

 
 

452 
121 

 
 

78.2 
20.9 

عادة ما ترتبط الكدمات وأالشارات حول الرقبة مع الصدمات 
 :العرضية

 *صح
 خطأ

 
268 
305 

 
46.4 
52.8 

حاالت على حصول اعتداء لدى تشير الحروق في العديد من 
 :شكًال محدداً  الطفل و قد تتخذ هذه الحروق

 *صح
 خطأ

 
 

505 
68 

 
 

87.4 
11.8 

مالحظة عالمات عض على رقبة الطفل أو مناطق أقل تعرضا 
لالصابة العرضية يجب أن يتم التحقق التام منها حيث أن عالمات 

 :العض غالبا ما تمثل جزءًا من سوء معاملة األطفال
 *صح
 خطأ

 
 
 

448 
124 

 
 
 

77.5 
21.5 

 تمثل االجابة الصحيحة* 
واتفق  ، األطفالالمؤشرات التشخيصية واالجتماعية الناجمة عن اهمال و سوء معاملة ) 5الجدول (ويوضح 

ما تحدث بين  في المقام األول مع ضغوط الفقر و نادراً  األطفال٪ من الطالب على ارتباط إساءة معاملة 40.3

 ناسنلطالب كلية طب األ أن 5وأظهرت النتائج المبينة في الجدول . أصحاب الدخول المتوسطة أو العالية

 .األطفالثغرات في معرفتهم حول إساءة معاملة 

لدى طالب طب  األطفالالمعرفة بالمؤشرات التشخيصية واالجتماعية الناجمة عن سوء معاملة  :5 جدول

 اإلمارات العربية المتحدةفي دولة  ناسناأل

 (%) العدد التصنيف
ترتبط إساءة معاملة األطفال في المقام األول مع ضغوط الفقر و 

 :نادرا ما تحدث بين أصحاب الدخول المتوسطة أو العالية
 صح
 *خطأ

 
 

340  
233 

 
 

58.8 
40.3 

عادة ما يخبر األطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة احد االقارب 
 :او االصدقاء بعد إالساءة بوقت قليل
 صح
 *خطأ

 
 

169  
402 

 
 

29.2 
69.6 

إذا كأن الطفل قد اعترف بسهولة على أن احد الكبار قد تسبب له 
 :بضرر، فينبغي التحقق من الحالة بصورة تامة

 *صح
 خطأ

 
 

510 
58 

 
 

88.2 
10.0 
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يمكن االشارة الى وجود حالة االعتداء على األطفال إذا تأخر أحد 
الوالدين في السعي لتوفير الرعاية الطبية األنتباه بعد إصابة 

 :الطفل
 *صح
 خطأ

 
 

472  
101 

 
 

81.7 
17.5 

مكن االشارة الى وجود حالة االعتداء على األطفال إذا وصف ي
 :إصابة ذاتية عرضيةأحد الوالدين إصابة الطفل باعتبارها 
 *صح
 خطأ

 
 

416 
154 

 
 

72.0 
26.6 

يمكن االشارة الى وجود حالة االعتداء على األطفال إذا كأن أحد 
الوالدين قد اشار الى إصابة الطفل على كونها قد حدثت من قبل 

 :أخ او قريب للطفل
 *صح
 خطأ

 
 

358 
214 

 
 

61.9 
37.0 

 تمثل االجابة الصحيحة* 
 

 المناقشة
 هذه الدراسة هي أول دراسة تطرقت لموضوع معرفة أطباء نإعلى حد علم الباحثين القائمين على هذا البحث، ف

معدل  ناوك. في دولة اإلمارات العربية المتحدة األطفالعتداء الجسدي على المستقبل عن حاالت اال ناأسن

 .دولةالفي  ناسنطب األ اتجيدًا لطالب كلي االستجابة للمسح عالية، مما يجعل من هذه العينة ممثالً 

مجاالت ذات الصلة باإليذاء هناك نقص واضح في المعرفة في العديد من ال أنوتشير النتائج التي توصلنا إليها 

لى نتائج مماثلة من قبل باحثين آخرين في دراسات مماثلة في الواليات إلألطفال، وقد تم التوصل  الجسدي

في  ناسنهذا الموضوع الحيوي قد يمنع أطباء األ نإ, )8،9((Thomas et al., 2006a, b)المتحدة االمريكية 

المستقبل من االبالغ عن حاالت االعتداء في اإلمارات العربية المتحدة ، وما لذلك من تأثير سلبي على صحة 

 . المجتمع ككل

معدل اإلبالغ عن  أنتبين  Owais et al)(12) 2009( في األردن ناسنبين أطباء األ وفي دراسة أجريت

أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على قرارات  نات منخفضة للغاية، وكناك األطفالهمال و إساءة معاملة إحاالت 

المتعلقة  لمعلوماتللو النقص أهو االفتقار  األطفالاألطباء بعدم اإلبالغ عند االشتباه بحاالت االعتداء على 

 التي توصلت لنتائج مماثلة لما تم إيجاده في هذه الدراسة العالمية هناك العديد من الدراسات. بذلك
)10( (Ramoz-Gomez et al., 1998) )13( (Lazenbatt and Freeman 2006) 

)14 ( ( Sonbol et al.,2012) )15 ( (Garroch-Rangelo et al., 2015) 

 أنلم يتمكنوا من تحديد الجهة التي يجب ربع المشاركين  أنأظهرت نتائج الدراسة الحالية                      

هذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسات أخرى. المشتبه فيها األطفالحاالت إساءة معاملة بالغها عند تشخيص إيتم   

 (9,8)(Thomas et al., 2006a,b) (12)(Owais et al., 2009) (16)(Deshpande et al., 2015)  

 األطفالساسية المسبقة لإلبالغ عن الحاالت المشتبه بها بإساءة معاملة من الشروط األ أنمن الجدير بالذكر 



 8        يأنالمجلد السادس عشسر، العدد الثللدراسات والبحوث   أنمجلة عجم
 

هي الوعي بالمسؤوليات المهنية لهذه المسألة وكذلك المعرفة حول ما الذي يجب التحقق منه و االستفسار عنه 

معرفة المستجيبين عن مسؤولياتهم  أنوأظهرت نتائج هذه الدراسة . وكيفية التوصل الى التشخيص الصحيح

نحو ُخمس عدد . تكن بالمستوى المطلوب المشتبه لم األطفالملة ونية في حالة مواجهتهم لحالة إساءة معاناالق

ونية فيما يتعلق ناالمشاركين بالدراسة لم تكن لديهم الصورة الكاملة عن مسؤولياتهم الق ناسنطالب كلية طب األ

ون في دولة اإلمارات ناالق أنليه بإ ةشار ومما يجدر اإل. األطفالباإلبالغ عن حاالت االعتداء المشتبه بها على 

بإلبالغ عن حاالت  ناسندة يلزم جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية بما في ذلك أطباء األالعربية المتح

 .األطفالاالعتداء الجسدي على 

المشاركين في الدراسة الحالية تعي  ناسنالغالبية العظمى من طالب كلية طب األ نإلى التفاؤل فإا يدعو موم

ُأقيمت  ةفي دراس من سوء المعاملة، وقد تم التوصل لنتائج مماثلة تقريباً  األطفالمسؤوليتها األخالقية تجاه حماية 

 ناأسنأطباء  أنجابية حيث يوُتعد هذه النتائج مؤشرات في غاية اإل Al-Jundi et al., 2010)((11)في األردن 

 .يذاءمن التعرض لإل األطفالالمستقبل في دولة اإلمارات العربية المتحدة سوف يسعون دومًا لحماية 

في  األطفالهم تلقوا معرفتهم حول إساءة معاملة أن ناسنوأكد أكثر من ثالثة أرباع طالب كلية طب األ

هم بحاجة الى تدريب أكثر للمساهمة في تعزيز صحة نإومع ذلك، وكما تعرض نتائج هذه الدراسة ف. جامعاتهم

وأظهرت دراسات . ظهرت لدى األغلبية الرغبة لتلقي التدريب الالزم بهذا الخصوصأهذا و . المجتمع
(13)(Lazenbatt and Freeman 2006) (17)(Manea et al., 2007)  موضوع اإلساءة للطفل تم  أن

ل المزيد من التدريب خال نإفي الجامعات ، لذلك  ف ناسنتغطيته في نطاق محدود في المناهج الدراسية لطب األ

 Evidence-Based" (حل المشاكل"المراحل العملية على هذا الموضوع باستخدام التعلم القائم على 

Learning(  ًلجميع طالب طب  من التعلم  المستند على محاضرات النظرية فقط ، سوف يكون مفيداً  بدال

 .في دولة اإلمارات العربية المتحدة ناسناأل

في المستقبل التعرف على هذه  ناسنأشكال مختلفة ، ولذلك يتحتم على أطباء األ األطفالخذ إساءة معاملة أقد ي

هذا وقد يبرر بعض اآلباء واألمهات . واعهاأنيكونوا مؤهلين وقادرين على التعرف على كافة  أنالمشكلة و 

 ناسنهمة ألطباء األدوار المألمن ا نإو لهذا ف. االعتداء على أطفالهم كوسيلة لتعليم أطفالهم السلوكيات الجيدة

 "ناسنالعقوبة البدنية ال تتفق مع المعايير الدولية لحقوق اإل'' أنفي المجتمع هو إرسال رسالة واضحة ب

 (12)(Owais et al., 2009) ت ناك.  هاليهم ال تبرير لهاأطفال من قبل العقوبة الجسدية لأل نإو على ذلك ف

من  مشجعة جدا مقارنة بما تم استنتاجه سابقاً  األطفالنتائج هذه الدراسة فيما يتعلق بعالمات سوء معاملة 

  (Al-Jundi et al., 2010)(11) (Thomas et al., 2006a, b)(8,9)خرى أدراسات 
(18)(Mogaddam et al. 2016)   في دولة  ناسنطالب طب األ أنه يدل على أندل على شيء ف نإو ذلك

كدمات على ''تعمدة وخاصة تلك المتعلقة بخصوص تلك اإلصابات المُ لوا أكثر وعيا نااإلمارات العربية المتحدة ك

و زمالئهم في دراستهم التي نشرت في  )Dupare()19(وقد أوضح دوبير ". عالمات عض"و " الحروق''، ''خدال

الذين نجوا من  األطفالفئة من أولئك : لى فئتينإينقسمون  األطفالضحايا االعتداء على  أن) 2012(سنة 

الذين لم ينجوا من تلك  األطفالو عقلية واضحة و فئة من أولئك أو جسدية أثار نفسية آساءة المعاملة بإتجربة 

ال يكون  أنخصائين في هذا المجال فنحن نسعى دومًا على أوكأطباء  .تهت حياتهم عند تلك النقطةأنالتجربة و 

 .ضمن أي من هاتين الفئتينأطفالنا 
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 الخالصة
لى تلقي تدريبات عملية في المرحلة االستطابية من المرحلة المنتهية حتى إبحاجة  ناسنطالب كلية طب األ

جراء إفلذلك ُينصح ب ،األطفالفسهم لتقديم  رعاية أفضل لضحايا العنف المنزلي ضد أنيتمكنوا من تجهيز 

حيث يتم التركيز على إكساب الطالب الخبرات  ناسنلطالب كلية طب األتعديالت على المناهج الجامعية 

لما في ذلك من آثار ايجابية وفعالية  األطفالبالغ عن إساءة معاملة التعليمية الملموسة حول عملية الكشف واإل

 .ماراتيرتقاء بصحة المجتمع اإللحماية الطفل ولال
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1 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد السادس عشر ،العدد الثاني

 .مقاربة سيميائيةللروائي محمد الغربي عمران " ظلمة يائيل"ستراتيجية خطاب الظلمة في رواية ا
Strategy of Darkness Discourse in Yael Darkness’ by the novelist: Mohammed Al-

GharbiAmran,  aSemiotic Approach 
 عبداهللا زيد صالح. د* 

 ملخص
0B االنصراف حنو رصد الدالالت  اخلطاب، سرتاتيجيةانعين بو

. الكلية خلطاب الظلمة يف السياق السردي املتعدد يف الرواية
 موضوعية وبنائية سرتاتيجيةاك حيث يتجلى هذا اخلطاب

تتصف  .مهيمنة كبنية لغوية وبصرية وداللية  أو. ووظيفية
جمموعة من املعايري الفنية،  ضمن وتربزنسيابية املتالحقة، باإل

املؤثرة يف اإلدراك  والثقافية الفلسفيةالتلقائية و والتصورات 
  .والشعور واخليال

 أكثريف  ،مواجهة حقيقة خطاب الظلمة ويف إمكان القارئ
اللغة، والشخصية، (املتعددة  عناصر الرواية وتقنياتا السردية

 ولكننا اكتفينا). ..واحلدث، والزمكانية، واحلبكة، والرؤية 
سرتاتيجية اخلطاب يف نطاق دالالت املكان الروائي؛ امبقاربة 

املقاربة يف حيث، وقفت . بصفة املكان أحد أهم عناصر السرد
يف احملور . ممارستها التطبيقية على حمورين أساسيني اثنني فقط

 اً تركيبي اً مكونباعتبارها بنية ظلمة املكان، ب اعتنت املقاربةاألول 
اتساع دائرة تشكيالته ، اكتسب حضوره من خالل اً عميق

وقفت يف احملور الثاين و . الرتكيبية والداللية والتصويرية املكثفة
على آفاق العالقات املهيمنة على خطاب الظلمة، وهي املقاربة 

ومتعددة يف وظائفها وعالئقها آفاق منتظمة يف حضورها، 
 . وللياتا السردية

هي األقدر على حبث مولدات النص السيميائية  ومبا إن
تدف إىل مقاربة شكل و الروائي، وتكويناته البنيوية الداخلية؛ 

اخلطاب النصي، ودراسة وظائفه؛ إلنتاج املعىن وإدراك ما 
فقد اعتمدت   ،يضمره من دالالت وتصورات وآليات سردية
 كآلية منهجية للقراءة واملقاربة يف هذا البحث
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 Salah DR. Abdullah Zaid* 
Abstract 

The term ‘discourse strategy’ indicates 
monitoring the semiotic implications of 
darkness discourse in various narrative contexts 
in fiction. Such type of speech emerges either 
as thematic, structural and functional strategy 
or as a predomination of linguistic, visual and 
semantic structure characterized by successive 
flow and appeared within literary criteria and 
spontaneous philosophical and cultural 
perceptions which can affect readers’ cognition 
and imagination. A reader can elicit the fact of 
‘discourse darkness’ in the most of the novel 
elements and its various narrative strategies 
(i.e., language, personality, event, place and 
time, plot, vision, etc.).However, we have only 
considered approaching the discourse strategy 
in the range of narrative semiotics of place as 
one of the most significant element of narration 
where the approach was applied depending on 
only two fundamental dimensions.  The first 
deals with approaching the structure of the 
place darkness as a synthetically profound 
element where its importance lies in the 
expansion of its semiotic compositions and 
indications. The second dimension deals with 
the prospects ofrelationships which dominate 
the ‘darkness discourse’ as well-organized in 
its existence and multiple in its function, 
relations and narrations. As semiotics is the 
most capable element in creating narrative texts 
including the inner structure and approaching 
the textual discourse and its applications 
required for reflecting narrative meanings and 
connotations, the present research depends on 
these factors as a typical methodology for both 
reading and discursive approach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
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 مقدمة

االنصراف نحو رصد الدالالت الكلية لخطاب الظلمة في السياق لسردي المتعدد في  نعني بإستراتيجية الخطاب،

. لملفوظ المتجزئ في النص الروائيافاعلية الخطاب ال تقتصر على األداء اللغوي، أو الخطاب مقاربة أي إن . الرواية

، وعالئقه الدالليةوسائله ته و عالمافي ضوء . ومستوياته السردية والخطابيةومضامينه وٕانما تنصرف إلى نوع النص 

 .لمباشرة والتلميحية على حد سواءا

للروائي اليمني محمد الغربي عمران، " ظلمة يائيل"رواية في ووظيفية  وبنائيةموضوعية  ستراتيجيةاخطاب الظلمة ك إن

تجربة الراوي المعبرة عن  تعكسنسيابية المتالحقة، و تتصف باإل .في سياقات لفظية وتعبيرية وتصويرية وجمالية تجلىت

الفلسفية المؤثرة في اإلدراك التلقائية و مجموعة من المعايير الفنية المميزة، والتصورات  ضمنفكره وشعوره، إرادته و 

 فضًال عن تأسيسها.  عوالمه المختلفةو  الواقع وظروفه وٕانسانهتحمل بداخلها من رؤية نحو  والشعور والخيال؛ لما

 الحركة الخاصة للمجتمعتجانس كثيرًا مع يتكامل حضورها في السياق، ويالروائي،  في الخطابماثلة ستراتيجية ال

 ..اليمني والعربي، وأنماطه السياسية واالجتماعية والثقافية المعقدة والمثيرة للحزن والقلق والتوتر 

بيد أنها لم  .الخطابي، تتعلق بالتاريخفي تشكيلها الواقعي أو الموضوعي، أو في انتظامها أن الرواية  واضحومن ال

في بنائها أكثر تركز  وٕانما. على نحو مفصل أو تقف عند توثيق أحداثه، واستدعاء ذاكرته المطمورةتخضع لهيمنته، 

يمنح عملية البناء الحركة  بأسلوب فني وٕابداعي، ،السردي على سرد متاهات الواقع المرئي وأزماته وبصماته المتعددة

 . واالنتظام وٕانجاز الوظيفة األدبية والجمالية

السردي، وتسليط الضوء على عالماته  تحليل بنية الخطابإلى هذه المقاربة واستجابًة لهذه الخاصية السردية، تطمح 

دعيه الرواية؛ إليماننا العميق بأنه ال النسق التاريخي الذي تستبعيدًا عن . والداللية أشكاله التعبيرية والفنية والخياليةو 

 ىهو النسق الغالب عل ،بالتمزق واالغتراب والصراعفالشعور . في شكل مأساة المتكررةالتاريخ اليمني يبعد عن أنساق 

وهو ما يتجلى بوضوح في . بما في ذلك الزمن المعاصر الوعي الجمعي لإلنسان اليمني، في مختلف األزمنة والعصور،

إال واحدة من أهم الروايات الحديثة في ) ظلمة يائيل(وليست رواية . بشكل عامالحديث مدونة اإلبداع اليمني األدبي 

تبرز من  ،خطابيةالغتراب والتمزق، كقيمة لغوية وداللية و لظالم والقهر وابا واإلحساس الشعور التي تجسد فكرةاليمن، 

 . عنوان الرواية، وتتوغل في كافة عناصر السرد الروائي

، كبنية لغوية وبصرية "ظلمة يائيل"رواية  ستراتيجية خطاب الظلمة فياإذن، سنقف في هذه المقاربة النقدية عند 

ة خطاب اإلشارة إلى أن قراء ،ومن األهمية بمكان. وداللية، يهيمن خطابها على مختلف عناصر الخطاب الروائي

باإلضافة إلى أنه يكتنز . يتسم بالتكثيف والترميز والعمق ، وأن حضوره في الروايةخاصة .الظلمة ليس أمرًا عادياً 

ولعل .  دالالت متعددة تستمد طاقتها من استنادها إلى مرجعيات فلسفية وعقائدية وفكرية متباينة في رؤاها ومقاصدها

ث مولدات النص الروائي، وتكويناته البنيوية الداخلية؛ ألن السيميائية تبحث عن المقاربة السيميائية هي األقدر على بح

أسباب التعدد، وال نهائية الخطابات والنصوص، واألسس الجوهرية المنطقية التي تكون وراء سبب اختالف النصوص 
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(والجمل
0F

والتركيبية، والمعجمية، والداللية، وصف البنية الظاهرة للنص في مستوياتها الصوتية، كما أنها تتجاوز . )1

(والتعمق أكثر في النص للبحث عن البنى العميقة، واكتشاف معانيه التواصلية والمعاني المصاحبة للنص
1F

وفوق  .)2

ذلك، فإن السيميائية تهدف إلى مقاربة شكل الخطاب النصي، ودراسة وظائفه؛ إلنتاج المعنى وٕادراك ما يضمره من 

فهي ترى أن هنالك ضرورة للعبور من التاريخ إلى . بقواعد ال تعتمد على التاريخ ،يات سرديةدالالت وتصورات وآل

(البنية
2F

3(  . 

اللغة، (المتعددة  عناصر الرواية وتقنياتها السردية أكثرفي  ،مواجهة حقيقة خطاب الظلمة وفي إمكان القارئ

ستراتيجية الخطاب في نطاق دالالت ابمقاربة هنا نكتفي  أنناإال ). ..والشخصية، والحدث، والزمكانية، والحبكة، والرؤية 

فنية وجمالية، تبعده عن ماديته وشكله  قيمالمكان الروائي؛ بصفة المكان أحد أهم عناصر السرد، لما يحمله من معان و 

 . الظاهري

يشي بالتعميم  وصفٌ وهو  .في الروايةالوصف المتخيل على طبيعة حضور األمكنة  غلبة وفي هذا السياق، نالحظ

المعروف بتاريخيته وحدوده  ،من األمكنة في نطاق المكان السردي غير المرجعي مما يدخل كثيراً . والال تحديد

ال نستطيع التثبت من صحته ووجوده الحقيقي، فهو قيمة تعبيرية  ،مثالً " الظلمة"فالمكان الذي تحققت فيه . الجغرافية

 . على مستوى النص السردي فحسبفي الغالب لداللية ، توجد أبعادها البصرية وافنيةو 

ستراتيجية خطاب الظلمة في الرواية، االمعبرة عن لة اللغوية والتركيبية العميقة، ، فإن المقاربة ستعيد إنتاجية الدالولذلك

 . السيما في سياق ارتباطها ببنية المكان الكلية، وتشكيالتها المباشرة وغير المباشرة

عناصره من أهم المداخل األساسية التي تعين على قراءة إبداع خطاب الظلمة و ) ظلمة يائيل(ويعد عنوان الرواية 

فهو اإلشارة األولى التي تلفت نظر القارئ، وتفتح آفاق العمل الروائي ورؤاه المتميزة عن  .صوره المتخيلةالسياقية و 

 تعكس بوضوح حالةً ) ظلمة يائيل(ى بنائه التركيبي والداللي، فصيغة وتكون مقاربة العنوان من خالل التركيز عل. غيره

تجمع بينهما عالقة  .تكونت بنية العنوان من دالين فقطإذ . من اإلبهام والترميز، مع أنها تتميز باالقتصاد اللغوي

أمام المعنى اح أفق نفتبيد أنها تسمح با .، أي بين المضاف والمضاف إليهوهي عالقة توحد بين الدالين). اإلضافة(

في سياق ارتباطاته التعرف على مضامين العنوان وعالئقه األخرى، باإلضافة إلى . أنساقه الغائبةتقدير ل ،القارئ

 . آفاق حضوره السرديو  ،بعناصر النص الروائي

هو أن الغائب يبدو صياغة العنوان اللغوية، إذ  النظر إلى ضوءفي لبيان العنوان واستكماله،  ،تقدير القارئيأتي و 

التكثيف  من المالحظ، أن هذا البناء يعتمد علىو ). هذه ظلمة يائيل(، بحيث تكون بنية العنوان على هذا النحو )المبتدأ(

؛ لكشف إحاالتها التصويري والداللي والخيالي، مما يحتم على القارئ البحث في بنيات الرواية وأنساق خطابها

ولعل من أهم هذه اإلحاالت أو االرتباطات . أو ما يتساوق معه من مكونات وخصائص سردية وارتباطاتها بالعنوان،
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وهي مأخوذة من قول الراوي . )ظلمة يائيل المرعبة(التي تساهم في اإلخبار عن العنوان وتوصيفه، هذه العبارة النصية 

 تأسيسًا على هذهو  .)4("ة اهللا المرعبةألكتشف بأني َأسيُر ظلم...تعود روحي من فضاء النور ": في سياقه السردي

األساسية، أو في التفاعالت رحلتها مرتكز الرواية في  )هذه ظلمة يائيل المرعبة(بنية العنوان تعد ، حاسمةالشارة اإل

 . عن الصراع القائم بين الذات الساردة والظلمة ةالمعبر  ،الداخلية للخطاب السردي

يحمل في باطنه معاني يظل أنه  بيد .والغموض معاً  في أحد معانيه إلى السكون من المالحظ أيضًا، إشارة العنوانو 

كما . فمن معاني الظلمة ودالالتها ذهاب النور والشدة واالنعزال. متعددة، توحي باالضطراب والتوتر والخوف والصراع

التي جاءت عنوانًا " لمةالظ"فردة وهو ما يعني أن قراءة م. والشر والخوفتستعمل الظلمة للداللة على الجهل والخطيئة 

الصراع والشقاء والحيرة والموت، وغياب  -باإلضافة إلى ما ذكر-لعل أبرزها . للرواية، يمكن أن تنتج دالالت متعددة

ة حوهذا ما يتجلى بوضوح على امتداد مسا. اإلنصاف وجور النظام، أو جور السلطة السياسية واالجتماعية والدينية

إلى هذا الحقل المفردات التي تنتمي  رددإذ بلغ ت. حقل الظالم والعتمة والسوادالذي يرتدي  ،ا السرديالرواية وفضائه

تليها مفردة  .تردداً  )164(في الرواية  بترددهافي المرتبة األولى،  )الظالم/الظلمة(تأتي مفردة و  .تردداً  )294(

وأخيرًا مفردة . تردداً  )15) (العتمة(ثم مفردة . تردداً  )47( ،)السوداء /السواد(ثم مفردة  .تردداً  )54( رددهابت )الكهف(

باإلضافة إلى وجود مفردات أو دوال نصية تنتمي بنسبة ما إلى حقل الظلمة والعتمة  .تردداً  )14( ،)سراديب/ سرداب(

 . والسواد، كالمتاهة والكوابيس 

 )الضوء(يتردد دال  إذ . قياسًا بخطاب الظلمة كبيرفهو ينحسر على نحو الخطاب المضاد للظالم، في الرواية، أما 

 جدوى مقاربةتؤكد  ،هامةهذا اإلحصاء إشارة أولية  وفي. تردداً  )164() الظالم(تردد دال فقط، مقابل  تردداً  )64(

 .الخاص والوظيفي لها منطقها الوجودي ،ستراتجية نصية ودالليةاك الروايةخطاب الظلمة في 

تقف  ،في المحور األول. على محورين أساسيين اثنين فقطستقف  ،المقاربة في ممارستها التطبيقيةعليه، فإن  بناءً و 

عميق، اكتسب حضوره من خالل اتساع دائرة تشكيالته التركيبية والداللية  بنيويعلى مقاربة بنية ظلمة المكان، كمكون 

وهي آفاق منتظمة  .قات المهيمنة على خطاب الظلمةتقف في المحور الثاني على آفاق العالبينما . والتصويرية المكثفة

على آفاق ثالث من العالقات؛ التساع دائرة  حيث نقف. ومتعددة في وظائفها وعالئقها وتجلياتها السرديةفي حضورها، 

الزمن  منزلة البرزخ،: (هيو  .حضورها في الرواية، وثراء خصائصها الذاتية واإلبداعية، وعمق آثارها النفسية والفنية

   )الميت

 العميق  بنيويالمكون ال... ظلمة المكان  .1

على بنية النص والجمال حالة من الحركة والحيوية  ء، تنعكس من خالل إضفامتعددةيقوم المكان الفني بأداء وظائف 

وداللته ال تأتي من العناصر  عنصر مساهم في إنتاج المعنى،" هاألمر الذي يعني أن. السردي وأنساقه المختلفة

، بل تأتي عن طريق عرض هذا )ما تثيره أمكنة كأعماق البحار أو قمم الجبل أو المغارات(الطبيعية المشكلة له 

 . )5("الفضاء

وتدور فيها األحداث  تها الشخوص،حأن األمكنة األساسية التي تتحرك في مسا الروايةوأهم ما يالحظه القارئ في  

وٕان كانت أمكنة تخيلية تامة، ال مرجعية لها سوى ذهنية الراوي  ،حتى. يمكن وصفها باألمكنة المظلمة واإلجبارية
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تنتمي إلى عالم األحالم واألوهام  أيضاً  وهي كثيرة تلك األمكنة التي تشغل فكر الراوي ونفسيته، وهي. وخياله

، الذي انتقل إليه )الحانوت(بدءًا من المكان الثاني  .مالمحها وظواهرها بسهولة اكإذ يستطيع القارئ إدر . والهواجس

أمرني "): صعصعة(، وعن معلمه )الحانوت(إذ يقول في سياق حديثه عن . في أول عمره )جوذر(بطل الحكاية الراوي 

ائحة تكتم األنفاس ركع بعدي ر ..أشار علي أن أسبقه ..ناولني المسرجة ..نافذة تقود إلى ظالم ..بإزالة ما تبقى 

  .)4(.."ذرات الغبار تلون المكان ..(.....).كدت أختنق ..زحف بقوائمه ..

: الحانوت/ وعلى أوصاف المكان ."أمرني"ينهض خطاب الظلمة على دالالت صيغة الفعل ففي هذا السياق السردي، 

أوصاف تفيد أن ظروف المكان ال تتناغم  ذهفه). الغبار الظالم، والزحف، واالختناق، والرائحة التي تكتم النفس، وذرات(

وما إحاطة المكان بالسرية والظالم إال إشارة داللية تحيل إلى الصراع والتوجس والخوف . ورؤيتهوفكره مع شعور الراوي 

ل صورة إذا كان السرد يشكل أداة الحركة الزمنية في الحكي، فإن الوصف هو أداة تشك""ومعلوم أنه .  من العقاب

 .. )6("المكان

 ؛"ظلمة اهللا" وصفهالذي اكتفى الراوي ب )السجن(أما المكان السردي الذي يجسد محور ارتكاز خطاب الظلمة، فهو 

وتمكنت من صياغة وجدانه وتلوينها بالسواد طوال رحلته  ليتبدى من خالله حجم المأساة التي شغلت فكر الراوي،

صمت مخيف إال من صوت أنفاسنا .. أنزلوني عبر درجات ال أراها "): ظلمة اهللا(يقول في سياق حديثه عن . السردية

د تظهر مشاه. )4(."يضع أسئلة دون أجوبة.. عقلي يعمل في عدة اتجاهات .. ظالم حالك .. تختلط بارتطام أقدامنا 

هذا . والخيالوالتصوير والمعنى هذه العبارة السردية أن الراوي يعزز من إستراتيجية خطاب الظلمة، على مستوى اللغة 

. من العالمات الدالة على القهر واإلجبار وفقد الحرية) أنزلوني(فالفعل  .ما يبدو بوضوح من تكرار النسق التعبيري ذاته

تتم فيه ممارسات القهر والتعذيب النفسي . ، بوصفه مكانًا مغلقًا، أو معادياً "السجن"وهو ما يتناغم مع طبيعة المكان 

 .والجسدي

مما يؤكد على تناسق لغة الوصف، وانسجام دالالتها؛ تكرار العالمات اإلشارية الموجودة، و وتزداد الرؤية أكثر في ظل 

لقد هيمن هذا الحضور القوي . وة والخوفبالعنف والقسوحقيقة حضوره السالب المصحوب  ،الظلمة سيادة خطاب

عالماته وصوره وفي إمكان القارئ إدراك ). السطحية والعميقة( قدر كبير من االتساع في بنية الروايةعلى  ميزتوالم

إذ تتحرك عاطفة الراوي وأحاسيسه وأفكاره، ضمن واقع خطاب الظلمة وحركته . بوضوح على امتداد الرواية المختلفة

وما هاجس الحيرة واإلبهام والقلق النفسي، إال . لمعبرة عن المأساة، وتخلف الواقع في وجوده اإلنساني والماديالواسعة، ا

صراخ يصم اآلذان .. هوة مظلمة .. َفتَح الباب "): ظلمة اهللا(يقول الراوي وهو على عتبة . من مواضعات هذا الواقع

لكنني اكتشفت مصدرها حين قذفوا بي في ..ت تأتي من خلفنا في بادئ األمر اعتقدت أن األصوا.. أطفأ شعلته .. 

 .)4(" ثم صمت كل شيء.. ارتطمت بظالم صلب .. فضاء تلك الهاوية المظلمة 

هوة مظلمة، (، بأسلوب مباشر وغير مباشر )أربع مرات(في هذا السياق السردي القصير ) الظلمة(نالحظ تكرار مفردة 

 .فضًال عن أن السياق كله يؤازر سيرة الظلمة ضمناً ) . وارتطمت بظالم صلب، وأطفأ شعلته والهاوية المظلمة،

تكشف عن مجموعة من اإليحاءات الداللية الجزئية، التي تمتد ، )والصمت ،واالعتداء ،الصراخ، والرعب(فمعطيات 

  .نسبتها إلى بؤرة الظالم المركزية، وتشاركها الفاعلية والتأثير
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كذلك، و  ).ثم صمت كل شيء...ارتطمت بظالم صلب (في هذا السياق، رك عمق ارتباط الظالم بالصمت ولنا أن ند

ارتباط الظالم بالصمت  ويشكل. )ظالم حالك......صمت مخيف إال من صوت أنفسنا (في السياق النصي الذي يسبقه 

 حضورهذا الو . تردداً  )151(في متن الرواية السردي  )الصمت( دال ترددلغ يبإذ . في الروايةظاهرة لغوية وداللية 

وال شك في أن . تردداً  )164(بلغ حيث . وتردده )الظالم( دال يكاد يساوي حضور )الصمت( دالل الواسعوالتردد 

 األمر الذي. تربط بين الصمت والظالمة يوٕاحاالت إيحائية وداللية وخيالتصورات كذا، و . ذهنية وشعورية معطيات

، يستطيع القارئ من لمتن الروائيا يف وثمة تعبيرات سردية كثيرة. يةافي الرو  من فكرة إستراتيجية خطاب الظلمة يعزز

وهو يستند إلى ما يجمع بينهما من عناصر بنائية ومستويات  .معاً  الظالم والصمتبخاللها التحقق من احتفاء السارد 

الصمت والظلمة ... أجد الطريق وال زلت أفكر  ىفكرت هنا كثيرًا عل" :من هذه التعبيرات السردية، قول الساردو . داللية

كانت ..ترددت في الدخول ...... استقبلني صمت الظالم ": قولهكذا، و .  )4(.."أثرا علي أكثر مما اكتسبته من النور

) الظلمة(بالظالم الصمت بلوغ العالقة بين  التعبير السردي األول،سياق  فينالحظ و . )4("خالية وصامتة الساحة

. الفاعلية والتأثير فكل عنصر منهما يتساوى مع اآلخر في درجة ،وخاصة في جانب التمثيل الوظيفي مرحلة االتحاد،

 الظالم واجهةالصمت بحيث أصبح ، إلى مرتبة الحلول بينهمافترتقي درجة العالقة التعبير السردي الثاني سياق في أما 

 .وروحه

ستراتيجية خطاب الظلمة، فهي ترتبط بكافة خيوط الرواية وأحداثها، وتقتحم تعيينات الزمان والمكان، حتى اوهكذا تمتد 

تبدو كأنها وسيلة فنية من وسائل الكاتب، أو أداة من أدواته، نستطيع من خاللها االستدالل على هيمنة خطاب الظلمة 

) العسكري(والشخص .  )4("متداخل مع عدة مباني سوداء مبنى مرتفع") القلعة(فالمكان . الروايةعلى كافة عناصر 

بشكل عام يعد  )اللون(و. )4(.."يربط رأسه بشال أسود تطير أطرافه كلما اهتز مسرعاً "الذي يسحبه إلى هذا المبنى 

سواء أكانت مكنونات مضيئة وممتعة أم . أيًا كانت ومن طبيعته تتشكل مكنونات النفس،. محورًا فنيًا في عملية اإلبداع

وية في النص، يدل على أنه اوكذا مجاورته لعناصر مأس .على المشهد )اللون األسود(ولكن استحواذ . سوداوية ومؤلمة

قوى وعادة ما يرمز اللون األسود إلى الظالم، والكآبة، إال أن الرمزية األ. الموت والفناءو  الحزن عالمة من عالمات

يتردد اللون األسود  الروايةوفي .  )7(للون األسود تتجلى في الحزن؛ والحزن رمز األلم والموت والخوف من المجهول

 .تردداً  )47(على نحو الفت، إذ بلغ 

ففي أثناء  .وثمة إشارات قوية تكشف عن طبيعة الرحلة الرئيسة في الرواية، فهي تقع تحت وطأة مالمح الخطاب ذاته

تحمل .. بيت أرضي  في"، فأودعوه )أبو الفتح الملثم(رحلة الراوي إلى مكة تعرض لالعتقال من قبل جنود أحد أبناء 

المكان المقدس ) مكة(حتى رؤيته لـ . "جوع أنقذني منه نوم عميق.. ظالم وأنين محزن .. سقفه أعمدة خشبية 

  .)4(.. "أزقة شعب عامر ...استقبلني صمت الظالم "ت الظالم تستسلم لدوافع الخطاب ذاته، فهي تستقبله بصم

 .)4("جبال داكنة تحاصرها صفرة رمال حارقة..مكة ببياض بيوتها يخالطها السواد "و

وهو . والنفسيةإن ديمومة اإلحساس بالمكان المظلم وٕايحاءاته المتخيلة، تتآلف في طرائقها السردية ومعطياتها الداللية 

ستراتيجية خطاب الظلمة في الرواية يأخذ طريق النسيج اللفظي والداللي، المتشابه في حركة اما يجعل البحث عن 

وخاصة تكرار . وكذا، عالئقه التي تستمد فاعليتها من طاقة التكرار في السرد. شخوصه وميوله الزمنية والمكانية
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 بنيويلها جملة من المعاني الموحية باعتقاد الراوي في أن هذا الخطاب مكون األنساق البنائية لخطاب الظلمة، واختزا

عميق، ال تحفل به أنساق الرواية فحسب، بل يتجاذبه استرجاع الذاكرة المرتبطة بحركة الزمن وأحداثه الداخلية المتحققة 

أشعرها .. بعيدًا عن ظلمة اهللا  هذه هي الليلة األولى لي: "بعد خروجه من الظلمةيقول الراوي  .في الفكر والروح

وأن ظلمة اهللا ال تكمن في باطن .. بعد أن عدنا تأكد لي أنني وحيد ": ويقول. )4("تحملني أينما ذهبت..تالحقني 

 . )4("تترصدني أينما حللت..بل إنها تتخفى هنا في أزقة ودور المدينة ... األرض فحسب 

ليس خفيًا عمق ارتباط البناء السردي بوجهة نظر الراوي وهواجسه النفسية والذهنية،  في هذه التعبيرات السردية،

ال ترتبط بالخارج أو بحدود مكان  )الظلمة(فـ . الصانعة ألبعاد المكان المتطابقة في المتخيل السردي على نحو متكامل

ى كثافة آالم الغربة والجور، وتسرب تتكرر مع كل حدث أو موقف؛ لتؤكد علبل إنها حركة نفسية ووجدانية، . معين

رؤية تخص نسج العالقات اإلنسانية واألشياء وتخص " وما الرواية إال. آثار المعاناة في صميم أعماق الذات الساردة

  . )8("إنها، بعبارة أخرى، تجسيد فضائي وزماني للمعنى. صياغة الوضعيات ونمط تصورها

 آفاق العالقات المهيمنة .2

تتجلى أكثر في آفاق عالقاتها المهيمنة، فنوازع الموت والقبر من ) ظلمة يائيل(إن إستراتيجية خطاب الظلمة في رواية 

إذ تطغى الرؤية ذاتها، وكذا األحاسيس . الصور السردية التي تأتي ضمن عالقات خطاب الظلمة المتواترة في الرواية

إنها عالئق ومعطيات تتجلى في . واألبعاد الداللية والتصويرية للروايةبشكل مباشر على المعجم اللغوي والجو النفسي 

وغالبًا ما كان . أنساق لغوية وتعبيرية متناسقة، وتدور في آفاق داللية مغلقة، تؤسس للفجيعة والشتات والسواد والمأساة

 .الموت يترصد شخصيات الرواية، ويحاصرها في معظم أحداث الرواية وحكاياتها

  .القبر/ برزخمنزلة ال

وعالئقه وبنياته  ،وانفتاحها على كل خصائص النص الروائيستراتيجية خطاب الظلمة في الرواية اتداد من المالحظ، ام

ولعل من أهم آفاق العالقات المهيمنة لخطاب الظلمة، . وكذا، محدداته الزمانية والمكانية. اللغوية والداللية والخيالية

باعتبارها بنية لفظية وثقافية ودينية وفلسفية وخيالية، شديدة االرتباط بالعوالم الممكنة . )القبر(اتساع حضور منزلة 

 .وكذا، العوالم اإلضافية الناتجة عن التحوالت النفسية والذهنية المختلفة .)الظلمة(المرتبطة بمضامين خطاب 

أو تتقيد بحدود تخضع محددة، لما لها من ارتباطات ومقتضيات جوهرية . ديةيتعاظم نشاط حركتها السر  إن هذه البنية

لها إيحاءات نفسية، وتصورات ذهنية ) القبر(ذاكرة ف. ، ترتبط بوعي اإلنسان وذاكرته الثقافية والدينيةوأشكال معلومة

نغالق والوحشة والرهبة والعتمة تحمل معاني االفي العموم لكنها . تتنوع بتنوع األفكار والعقائد والفلسفات المتعددة

   . شي والموت واالحتجاب عن الحياةوالتال

، وعالقته بالشخصية الروائية، بحيث )القبر(وتشير لغة السرد في الرواية إلى اندفاع كبير نحو توصيف طبيعة المكان 

يتدفق في نصوص  نستطيع من خاللها كشف تواشج غموض المكان وعتمته الداللية، مع شكل خطاب الظلمة الذي

يتحقق وجود ولننظر كيف . مساراتها الداللية والتأويلية المتعددةالرواية، ويمنحها خاصية التضافر على مستوى اللغة و 

ما يرتبط بها من إشارات وٕاحاالت في سياقات تنسجم بالضرورة مع إيقاعات خطاب الظلمة المألوفة، و  ،)القبر( المكان
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وما تلك األصوات .. هل أنا في ظلمة القبر ) : "ظلمة اهللا(يقول الراوي في . عينهال تنتهي عند حد ب ،وتصورات

 .  )4("لكنهم لم يقتلوني..إذًا أنا ميت . والروائح إال لجثامين األموات؟

يأتي السؤال تعبيرًا عن جدلية الحياة  .وٕازاء هذا الموقف المكاني الذي تطغى حيرته على أفكار الراوي ومجرى عواطفه

. ثقافيوالمشاركة الوجدانية لمضامين الواقع االجتماعي والسياسي والستغراق الذات في التفكير الوجودي، لموت، واوا

أكثر عن  يبرز وهو. نصوص الروايةل البنية التركيبية والداللية والخياليةوهذا الموقف مكون بنيوي وداللي ورمزي في 

ويقول في سياق سردي ). إذًا أنا ميت..... هل أنا في ظلمة القبر؟ (). األنا المتكلم(طريق الحوار والسرد بضمير الـ 

ُترى كيف يراني ..ظالم أسود أسود ..أمعن النظر َعلَّي ألمح شيئًا يحدد أبعاد ذلك القبر :") ظلمة اهللا(يعبر عن  ،آخر

وٕان تجلت . اد الزمان والمكانوبهذا الخطاب تتجلى صراعات الذات الساردة، وارتباطاتها بأبع. )4("رب أمي في ظلمته؟

-) السواد(و). ظالم أسود أسود(، لشدة انكساراته وفظاعة واقعه أو أوصافه )القبر(أكثر في ارتباطاتها بأبعاد المكان 

 الصراع أنّ "وهو األمر الذي يعكس فعًال حقيقة . لوُن يحيل إلى الصمت والحزن والموت واأللم والظالم -كما أشرنا

 بنية هو كالمي تجل كل ألنّ  عنها؛ تعّبر لغوية بنيات إلى يتحّول واالقتصادية االجتماعية المصالح لحو  األيديولوجي

 .)9("اجتماعية مصالح عن تعّبر أيديولوجية

يتناغم مع السياق الوظيفي  بمابأشكاله وأصدائه الداللية في الرواية، ) القبر(وعلى ضوء هذا النسق السردي، يحضر 

خرجت قافلتنا بمحاذاة شواهد قبور وقباب أضرحة ..في فجر باهت ": يقول الراوي في رحلته إلى مكة. لخطاب الظلمة

هياكل وعظامًا مبعثرة لدواب نفقت على ": ويقول في السياق ذاته. "تمتد إلى مساحة واسعة خارج سور مدينة صعدة..

رأيت مكة جنينًا تحتضنه ": ويصف مكة سردياً . ) 4("نتوقف بين فينة وأخرى لندفن رفيقاً ..قبورًا متناثرة..جنبي المحجة

وٕاذا تأملنا في الحضور اللغوي والداللي . )4(..."دخلنا شوارع موحلة ..شبيهة بقبر محكم ..جبال جدباء موحشة 

ستراتيجية لخطاب الظلمة، وتعميق هيمنته التأسيس البنية ا في الرواية، فإنه يساهم في )القبر(الكثيف والفاعل للمكان 

يؤازره في لعب هذا الدور، حضور الزمن الميت . وأفكارها وأنظمتها التشكيلية والمعرفية والجمالية ،على أجواء الرواية

 "في فجر باهت""والباهت 

 الزمن الميت 

فالمكان ما هو إال المسرح الذي يتحرك في  .الفني واإلبداعييأتي الحديث عن العالقة بين المكان والزمان في اإلطار 

) الزمن(أما . تفاصيله خيال المبدع، ويبني من ذاكرته وصوره وأشيائه الحية وثقافته الشائعة معمارية نصوصه اإلبداعية

وهو من . والجزئيةفهو االمتداد الذي يصاحب ذلك كله، ويلونه بتجاربه المجسدة للواقع، وأحداثه وتعقيداته الكونية 

 . العناصر األساسية التي تسهم في بناء الرواية؛ باعتباره الراصد الفعلي ألحداث الرواية

 وبالتالي، فإن النظر إليه .، تستوعب الزمن بمختلف أبعاده، الممكنة وغير الممكنة"ظلمة يائيل"ويدرك القارئ أن رواية 

 .... أنماط حياته، ويساهم في تفعيل الطاقة اإلبداعية للروايةيساعد على معرفة طبيعة الواقع وأشكاله و  ،بعمق

 الزمن بينه وبين) مندالو(الذي يميز  )لسيكولوجيا(بالزمن الداخلي يرتبط " الزمن الميت"وتجدر اإلشارة إلى أن 

الزمن بينما  تتغير، ال ثابتةبمعايير  أو يقاس الخارجي حيث يسير الزمن. )االصطالحي أو الموضوعي(الخارجي 
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. )10(الداخلي يسير بخطى مختلفة، تبعًا الختالف األشخاص، ومقياسه النفس والشعور، ويتغير كثيرًا حسب الظروف

 .  وهو ما يعني أن ظروف الشخص الفرد ومعاناته، أو معاناة المجتمع، هي من تؤدي إلى حدوث الزمن الميت

كل ما يرتبط بالزمن والمكان ف .ستراتيجية خطاب الظلمة إلى أبعاد الزمناامتداد من أهم ما يالحظه القارئ في الرواية و 

وتمثيالت واقعية أو خيالية، تبدو متداخلة في الرواية على المستوى الشكلي والوظيفي لخطاب  قاتمن صور وعال

 إذ .والفت حضوره بشكل بارز )الزمن الميت(ومع هذا الفائض من الحركة والتصور ألبعاد الزمن، يفرض . الظلمة

 . تتعدد صوره وعناصره ومقوالته الخاصة، وتنتشر في بنية الرواية وأنساقها اللغوية والتعبيرية والسردية

ومن . صعيد إنتاج الداللة وتناولهاخطاب الظلمة على  ينسجم تمامًا معوال شك في أن تجليات الزمن في أنساق ميتة 

أو أنني كنت واهمًا .. ال أعرف كيف ..وسط ظلمة ال تشبه أي ظلمةمات الوقت :")ظلمة اهللا(الراوي في  ذلك، قول

وبهذا الحضور تشتبك صياغة أبعاد المكان . )4("بوجوده، أنا على يقين أنها ينبوع الظلمات أو أنها ظلمة اهللا

وهو ما . وتوقف الحياة احتواء الكون أو إفراغهوموت الزمن أو إيقاف حركته، هو بمثابة . السوداوية بأبعاد الزمن الميت

والالوعي يعزز من نشاط فكرة الموت والقبر التي سبقت اإلشارة . يعني ضمنيًا أن عالقة الراوي بالزمن عالقة ال واعية

باعتباره تجربة حية، وتاريخًا من التداخالت، والتفاعالت، "خاصة، وأن الوعي بالزمن يتبلور عبر النظر إليه . إليها

وهذا ما ال يدركه . )11("النظر إليه في شتى أشكاله وصوره كما تتجلى في الواقع والوجود والذهنأي . واالستمرارات

 . القارئ في سياق التعبير السردي الماثل

خاصية تتطابق مع خاصية ظلمة المكان المتواترة، كوظيفة خطابية تحيط بإنتاجية  -أيضاً -وفي اقتران الزمن بالموت 

الال وقت يندمج ..كل شيء أسود ": يقول الراوي في سياق آخر من الظلمة. ائبة والمتعددةالنص السردي، وحركته الد

وفي ضوء تحويل كل شيء إلى سواد مطلق  .)4("ليتحول كل شيء إلى كتلة من الفراغ غير المرئي..مع المكان 

في إطار سلسلة من العالمات واإلحاالت، التي . يتحقق الحضور الخاص لسياقات خطاب الظلمة واندماجه بالال وقت،

إلى كتلة من الفراغ "تحيل ذهنيًا ونفسيًا إلى مضامين الزمن الميت ودالالته، أو تشير إلى خصائص المكان المتحول 

فضاًء واسعًا من التداخل واالنسجام  ولو تتبع القارئ مظاهر هذا المكون السردي العميق، الكتشف ".غير المرئي

من خالل استحضارها، والتفاعل مع  الرواية،األمر الذي يعزز منظومة خطاب الظلمة في . البنائي والتصويري والداللي

 . مظاهرها وعالقاتها ومعانيها الضمنية غير المباشرة 

ليل ":وهذا ما ينتظم أكثر في قول السارد .معرفيةليس لها أية قيمة و  المندمجة من الزمان والمكان،تبدو الصورة  ،هكذا

إذ ال يمكن أن . )4("بحثت عن مكان آوي إليه...شعرت باأللم ساقي ... تسكنها الكالب والبرد ... صنعاء أزقة خالية 

تسكنها الكالب ...أزقة خالية (لطبيعة المكان  عن التصور السيميائي) ليل صنعاء(يخرج فهم مضمون اللحظة الزمنية 

 .ومعطياته وغاياته الدالليةخطاب الظلمة  يتوجه نحو ،فالمعنى الذي يوجد داخل اللغة). والبرد

للروائي اليمني محمد الغربي عمران، ) ظلمة يائيل (ستراتيجية خطاب الظلمة في رواية اوأخيرًا، عندما ينظر القارئ إلى 

تجليات مختلفة، تتواشج وتتآلف في سبيل إثبات الدالالت العميقة، المتضمنة حاالت من القلق الوجودي، فإنه يمر على 

تشذ  -موضوعية ومتخيلة-كحتمية إبداعية  ،ذلك ما يغلب على لغة السرد وعناصره. كالخراب والحيرة والموت والغربة

  .فكرة الروايةكثيرًا عن تأثيرات التاريخ ونصوصه ومفاهيمه، التي ترتبط بها 
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ثقافي وٕايديولوجي وزمني، مسكون بالصراع والتناقض والتوتر والنزوع الفردي والجماعي  تلك الفكرة التي تأتي في سياق

يمكن للغة "إذ ، بشكل عام ، في سياق حديثه عن الرواية)امبرتو ايكو( وهو ما يشير إليه. المكثف نحو النهايات المؤلمة

 . )8("أن تتحدث بنفس القوة عن األشياء المندثرة وعن األشياء الموجودة

ورؤيته السوداوية التي تحتضنها أفكار الرواية وأصواتها ) جوذر(ولعل هذا ما يلمسه القارئ من سيرة الراوي التشاؤمية 

عية رؤية فكرية ودينية وسياسية واجتماالمتعددة وفضائها الجمالي والفني، فهي تعبر جميعًا في خاتمة المطاف عن 

يصعب انفصال  بحيث. القارئ بحداثة أفكار الراوي والتصاقها بإيقاعات الزمن الحاضر ومساوئهتحاول إيهام  ،وشعورية

وأحداثه وتفاصيله التي يهيمن عليها الحزن والموت والعجز والضياع  هذه الرؤية عن شخصيات الواقع المعاصر،

وهي قواسم مشتركة تطغى على مدونة اإلبداع اليمني . واالغتراب والحيرة وجور السلطان، وافتقاد حرية الفكر والمعتقد

الصراع السياسي فمن المستحيل قراءة عمل إبداعي واحد يعرض نهائيًا عن مأساة االغتراب و .. األدبي بشكل عام

ـ التي تتعمق في جذور -إن لم تكن األهم-من أهم الروايات اليمنية الحديثة " ظلمة يائيل"ولعل رواية . واالجتماعي

المجتمع اليمني سياسيًا واجتماعيًا وقبليًا، فثمة حضور قوي ألعراف القبيلة وعاداتها وسلوكيات أبنائها، تتسع أكثر بفعل 

وقد أفضى التفاعل السردي مع مكونات . لخيال فيها، دون اإلغراق في نقدها أو تجريمهاتوصيف الراوي وٕاعمال ا

التاريخ والواقع السوداوية إلى تكثيف بنية العمل الروائي لغويًا ودالليًا وجماليًا؛ لمواجهة األزمات واالنتكاسات التي 

 .تولدها حركة الزمان والمكان المعتمة

 نتائج البحث
للروائي  ،")ظلمة يائيل"ستراتيجية خطاب الظلمة في رواية ا(تائج التي توصل إليها البحث، وهو يتناول لعل من أبرز الن

 : ما يأتي محمد الغربي عمران،
ستراتيجية خطاب الظلمة في الرواية، وارتباطها بكافة خيوط الرواية وأحداثها، وعناصرها اكشف البحث امتداد  •

واقتحامها تعيينات الزمان والمكان، لتصبح وسيلة فنية من وسائل الكاتب، أو أداة من أدواته، تساعد  السردية،
 .القارئ على إدراك القيم الفنية اإلبداعية للرواية

أكد البحث على اكتناز خطاب الظلمة دالالت متعددة تستمد طاقتها من استنادها إلى مرجعيات فلسفية  •
وثقافية واجتماعية وفكرية متباينة في رؤاها ومقاصدها، مما جعل حضوره يتسم  بالتكثيف والترميز والعمق، 

 .على مستوى البنية اللغوية والبصرية والداللية
طاب الظلمة بالعالقات التواصلية والمعاني المصاحبة لعملية السرد، وتجاوزه كشف البحث عمق ارتباط خ •

 .وصف المباشرة للبنية الظاهرة للنص في مستوياتها الصوتية، والتركيبية، والمعجميةعملية ال
كشف البحث أيضًا غلبة الوصف المتخيل على طبيعة حضور الخطاب في األمكنة الروائية، وهو وصٌف  •

أي األمكنة التخيلية . ، مما أدخل كثيرًا من األمكنة في نطاق المكان السردي غير المرجعييشي بالتعميم
 .التامة

األمكنة األساسية التي تتحرك في مساحتها الشخوص، وتدور فيها األحداث يمكن  تبين من خالل البحث أن •
فكر الراوي ونفسيته، مع أنها  هي التي تشغلوأن هذه األمكنة المظلمة  .وصفها باألمكنة المظلمة واإلجبارية

 . في الغالب تنتمي إلى عالم األحالم والهواجس
فنوازع الموت والقبر التي تأتي تجلت من خالل البحث آفاق جديدة للعالقات المهيمنة على خطاب الظلمة،  •

 .لروايةضمن عالقات الخطاب المتواترة في الرواية، تطغى بشكل مباشر على المعجم اللغوي والجو النفسي ل
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تجلت العالقة بين المكان والزمان في اإلطار الفني واإلبداعي، وكل ما يرتبط بهما من صور وعالقات  •
 .وتمثيالت واقعية أو خيالية، تبدو متداخلة في الرواية على المستوى الشكلي والوظيفي لخطاب الظلمة
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 تقييم بعض العوامل المعرفية لدى طالب المرحلة المتوسطة بمحافظة جدة في ضوء تباين مستوياتهم التحصيلية 
Evaluation Of Some Cognitive Factors Among Intermediate School Student In Jeddah 

City Within Their Academic Achievement Variance 
 علي بن مستور الزهراني. د *
 سعد بن مسعد المحياوي. د**

 ملخص

 كل تباين مدى عن لكشفإىل ا احلايل البحث هدف
 اإلدراكية،واألسلوب والسرعة,  االنتباه ضبط: من

 املتآين التجهيز العاملة،واسرتاتيجييت الذاكرة املعريف،وسعة
 مستوى اختالف ضوء يف ملشكالت حال واملتتابع،
 طالباًممن) 750( عينةالبحث مشلت. الدراسي التحصيل
 البحث نتائج أظهرت.  جبدة املرحلةاملتوسطة يف يدرسون

 مجيع على التحصيل متفاويت بني إحصائياً  دالة فروق وجود
 صميم بضرورةت الباحثان أوصى.   التابعة املتغريات

 تصميم على املعلمني قدرة لزيادة تدف تدريبية برامج
 تدريبية برامج ،وتصميم املعرفية للعوامل حمفزة تعلم بيئات

 . التحصيل منخفضي للطالب
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Abstract 

The aim of the current research is to reveal 
the variation range of attentional control, 
speed perception, cognitive style, working 
memory capacity, strategy of information 
processing (simultaneity \ succession) and 
problem solving in view of difference in 
academic achievement level. The search 
sample consisted of (750) student in the 
intermediate stage in Jeddah . 
The results showed that there are statistical 
functions differences between 
achievements based on all dependent 
variable. 
The researchers recommend to design 
training programs which aim to increase 
teachers ability of designing a teaching 
environments which encourage the 
cognitive factors and design a training 
programs for achievement students. 
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 مقدمة 
و التربوية في مجال علم   نتيجة لذلك اهتمت البحوث النفسيةعملية متشابكة ومعقدة،  Learning يعد التعلم 

 ،بوصفه دالة لعملية التعلم Academic Achievement نفس التعلم ومنذ فترة طويلة بدراسة التحصيل الدراسي
وبالتالي فهو  ،كاديمي للطلبة في مختلف المراحل التعليميةهاًما من النمو النفسي والمعرفي واأل إذ انه يمثل جانباً 

 . )1()2013 ، عبدالفتاح(األخرى يعد متغيرًا معرفيًا  يؤثر ويتأثر بالعديد من العوامل المعرفية 
 ومن أهم المخرجات ،لكونه يعتبر ركنًا أساسيًا من أركان التعليم  ويأتي االهتمام بدراسة التحصيل الدراسي نظراً 

تي تقوم على أساسها المؤسسات التعليمية، كما يعتبر من أهم المؤشرات اإلجرائية لعملية التعلم لقياس الجدارة ال
 باإلضافة إلى اعتباره احد المتغيرات التربوية المعقدة  ،تفتح أبواب التدرج العلمي للطالبواألهلية الذي بواسطته  

 .)2()2012، بدوي وعبد الجليل(التي تتطلب المزيد من البحث 
التحصيل الدراسي إال أنه بمصاحبة   وعلى الرغم من كثرة الدراسات والبحوث التي تناولت العوامل المعرفية  

  والدراسات التي مازالت هناك بعض الفجوات العلمية التي تشكل أسئلة بحثية  تتطلب إجراء المزيد من البحوث 
 لدى طالب العملية هذه تيسير استنادًا على اعتبار أن مفتاحيمكن من خاللها تفسير عملية التعلم بشكل عام 

على  التحصيلي مستويات األداءلتباين  مختلف المراحل الدراسية يكون من خالل التعامل مع الفروق الفردية وفقًا 
ها من أساليب والتفكير وما يرتبط ب ،االنتباه ، واإلدراك ، والذاكرة العاملة: مثل بعض العمليات المعرفية األساسية

واستراتيجيات تعتبر من العوامل المعرفية التي بمقدروها تقديم مجموعة من األفكار الواضحة حول تباين مستويات 
 .)3(Hahn,kim,&seo,2014)( التحصيل الدراسي

ًا ومن الناحية التربوية والنفسية تعـد دراسـة متغيـر التحصـيل الدراسـي لـدى شـريحة طـالب المرحلـة المتوسـطة أمـر   
نمائية هامة من مراحـل النمـو المعرفـي لـدى الطالـب، خصوصـًا وأنهـا تتـزامن  وذلك العتبارها مرحلة ؛بالغ األهمية

مــع  االنشــغال، وتزايــد الضــغوط األكاديميــة تتنــامى فيهــا مظــاهر عــدم القــدرة علــى تحمــل   مــع فتــرة المراهقــة التــي
ــــدين والتوجيــــه التــــي تمارســــها   ،  وســــلطات اإلشــــرافاألصــــدقاء، وٕاظهــــار مشــــاعر عــــدم الرغبــــة فــــي إرضــــاء الوال

 .Pickhardt,2012((4)( التربويةالمؤسسات 
 Roosa et al,2012  (7)( (6)(Abbott,2012)(ويتفق كل من  

(5)(Serbin,Stack and Kingdon, 2013) 
الـب  مقارنـة على أن جودة التحصيل  الدراسي  في المرحلة المتوسطة  يسهم في تعزيز ضمان مستقبل تعلـيم الط

 .بزمالئه،كما يعتبر مؤشرًا للصحة النفسية له على المدى الطويل
مـن أهـم األطـر النظريـة  Information Processing Theoryوبشـكل عـام تعتبـر نظريـة تجهيـز المعلومـات   

رديـة كمـًا في علم النفس المعرفـي ، نظـرًا لمـا تقدمـه مـن مفـاهيم ونمـاذج ومكونـات أساسـية لفهـم وتفسـير الفـروق الف
وكيفــًا أثنــاء أداء مهــام العمليــات المعرفيــة األساســية؛ وتتبلــور أهميــة نظريــة تجهيــز المعلومــات فــي دراســة الفــروق 
الفرديــة  بــين األفــراد مــن خــالل الكشــف عــن أوجــه القــوة والضــعف فــي العمليــات المعرفيــة التــي يمــر بهــا الفــرد إذا 

خالل دراسة تجهيز المعلومات خطوة بخطوة في أثنـاء قيامـه ومعرفة مدى نجاحه أو فشله من  ،تعرض لموقف ما
بعملية انتقائه للمعلومات المقدمة إليه ورفضه لمعلومات أخرى من خالل عملية التجهيز المعرفي ومن ثـم التركيـز 

 .(8))2011يوسف، ( على تحسين تلك العمليات لتعمل بكفاءة
التحصيل الدراسي يرتبط   النفس المعرفي يفترضون  أن في مجال علم  الباحثينأن Huang ,2012)(9) (ويذكر 
تعــد حجــر الزاويــة فــي البنــاء المعرفــي بشــكل عــام ،كمــا أنهــا تعتبــر  Attentionالعوامــل المعرفيــة، فعمليــة االنتبــاه ب
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بأنــه  وُيعــرف االنتبــاه .اســتعدادًا معرفيــًا عامــًا وتهيــؤًا شــامًال للشخصــية، إذا إنهــا تســبق و تــالزم كــل عمليــة معرفيــة
انتقائي لجانب واحد من المعلومـات الحسـية   العملية المعرفية التي تخصص قدرة محدودة من نشاط الدماغ بشكل

 . بينما تتجاهل األخرى
ن نتــائج مجموعــة كبيــرة مــن البحــوث المعرفيــة التــي تناولــت عمليــة االنتبــاه أل) Best,et al.2013()10(ويؤكــد 

ما يمتلـك القـدرة علـى  توجيـه حواسـه و بأورتهـا علـى المعلومـات والمثيـرات ذات  أشارت إلى أن الفرد العادي غالباً 
مــع المهــام المنوطــة بــه،  الصــلة  بــالمثير األصــلي  المعــروض و تجاهــل تلــك المعلومــات والمحفــزات التــي تتــداخل

 . Attention Controlما ُيطلق عليه  ضبط مشتتات االنتباه  وهو
ضـبط مشـتتات االنتبـاه بأنـه قـدرة الفـرد علـى تركيـز االنتبـاه علـى  )Reinholdt-Dunne et al 2013)()11يعـرف و   

 . مهمة معينة، ومراقبة وتنظيم المشتتات الخارجية والداخلية، والعمل نحو الهدف المنشود
  )Rose et al. 2011()13( Scerif and Johnson,2012) ,wass()12( يتفق  كل من ،ومن الناحية التربوية  

باعتبــاره قــدرة معرفيــة تســهم فــي تنظــيم المجــال  ،دراســة متغيــر ضــبط مشــتتات االنتبــاه أمــرًا بــالغ األهميــة أن علــى 
ومسـاهمته فـي عمليـة اكتسـاب مهـارات الـتعلم مـن خـالل تنظـيم قـدرة الطالـب علـى الحفـاظ علــى  ،اإلدراكـي للمـتعلم

فتشـــتت االنتبـــاه نحـــو  ،فـــي موقـــف الـــتعلم مســـتوى يقظتـــه الذهنيـــة، وتركيزهـــا وتوجيههـــا نحـــو المواقـــف والمشـــكالت
 .معلومات غير ذات صلة بالحجر الدراسية عادة ما يؤدي إلى الفشل  في إتقان أهداف عمليتي التعلم والتعليم 

لتــي تمكــن األفــراد مــن المحافظــة علــى اإحــدى العمليــات المعرفيــة  Perceptionوبالمقابـل تعتبــر عمليــة  اإلدراك  
ور، كونـه العمليـة التـي تسـهم بقسـٍط كبيـر فـي التعـرف علـى البيئـة ومعطياتهـا وكيفيـة التفاعـل البقـاء والتكيـف والتطـ

 معها، إذ يختلف األفراد في إدراكهم للموقف أو الظاهرة الواحدة ويستجيبون لها استجابات مختلفة
ت الحســية مــن أجــل قــدرة الفــرد علــى تنظــيم وتفســير وتجميــع المعلومــاوتعتبــر  هــذا  .)14()2006 محمــد والشــحات،( 

. )Myers()15,2014(بـــه المحيطـــةه للبيئـــة فهمـــ مـــن العوامـــل المســـهمة فـــي تمثيـــل المعلومـــات فـــي النظـــام المعرفـــي 
إحدى القدرات المعرفية المرتبطة بعملية فْهم المثيرات بناًء  Speed Perceptionتعد السرعة اإلدراكية  بالتالي و 

الفـــرد علـــى ســـرعة أداء األعمـــال التـــي تتطلـــب إدراك شـــكل أو نمـــوذج فهـــي تتضـــمن قـــدرة  ،يـــةعلـــى الخبـــرة اإلدراك
 بصري يعرض عليه، وتحديد خواصه من بين نماذج أو أشكال مشابهة له تتميز بالخداع البصري

 .)16()2011الشربيني،( 
ر ويرجـــع اهتمـــام البحـــوث فـــي مجـــال علـــم نفـــس الـــتعلم بمتغيـــر الســـرعة اإلدراكيـــة نظـــرًا العتبارهـــا مـــن المصـــاد  

وقد تكون العامل األقرب إلى قدرات الحكم  ،والعمليات  المعرفية األساسية للوقوف على الفروق الفردية بين األفراد
 .)17()2014نجم، (والمقارنة 

إحدى  خاصة في ظل اعتبارها ،تعتبر دراسة متغير السرعة اإلدراكية أمرًا بالغ األهمية؛ومن الناحية التربوية 
وبالتالي فهي  ،ية بين المتعلمين  في معالجة مثيرات التعلم أثناء عمليات تجهيز المعلوماتمصادر الفروق الفرد

تسهم في تسهيل اكتساب المعلومات وتعلمها في ضوء اعتبار مواقف التعلم مواقف إدراكية ترتبط بسالمة وصحة 
علم يؤدي إلى عرقلة عملية التعلم ودقة العمليات المعرفية لدى المتعلم، فالقصور في سرعة إدراك معنى مثيرات الت

كما تعد السرعة اإلدراكية  مؤشرًا لنمو المهارات األكاديمية والقدرات المعرفية وغير المعرفية لدى  ،بشكٍل كامل 
 .)18()2012 ،الحربي(صعوبات التعلم من الطالب العاديين والذين يعانون 

 Fieldاالستقالل عن المجال اإلدراكي / االعتماد  يعتبر  أسلوب وعلى نحو وثيق الصلة بعملية اإلدراك ؛ 
Dependence / Independence   من أكثر  األساليب المعرفيةCognitive Style   التي حظيت بالدراسة

 .)Danili &Reid;2006( )19( والبحث نظير عالقتها ودورها في تحديد مالمح الكثير من األبعاد النفسية والمعرفية
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الموضوع و أ عن الطريقة التي يدرك بها الفرد الموقفاإلدراكي  االستقالل عن المجال/ العتماد اوُيعبر أسلوب  
منفصل عن المجال أو  أي أنه يتناول قدرة الفرد على إدراكه لجزء من المجال كشيء مستقل ،وما به من تفاصيل

راك يخضع إدراكه للتنظيم على المجال في اإلد  Dependenceفالفرد الذي يتميز باعتماده  ،المحيط ككل
في حين يدرك الفرد الذي  يتميز  ،للمجال أما أجزاء المجال فإن إدراكه لها يكون مبهماً ) الكلي(الشامل 

عن المجال اإلدراكي أجزاء المجال في صورة منفصلة أو مستقلة عن األرضية  Independenceباالستقالل 
 . )20() 2013أحمد ، ( المنظمة له 

  االستقالل عن المجال اإلدراكي من منطلق اعتباره / ية التربوية تكمن أهمية دراسة أسلوب االعتماد ومن الناح 
من الموجهات ذات المستوى العالي في تنظيم القدرات واالستراتيجيات والعمليات المعرفية المستخدمة في عملية 

لمتعلمين إلى مجموعات متجانسة، وتساعد في عتبر وسيلة لتصنيف اكما ي ، . (Tinajero et al,2012)(21)الّتعلم
كما أنها تؤدي دورًا مهمًا في المجال المدرسي في تفسير الفروق الفردية في تباين  ،تصميم البرامج التعليمية

باإلضافة إلى ارتباطه بالكثير من المتغيرات التربوية المرتبطة بمواقف الّتعلم  ،مستويات التحصيل الدراسي
 .Ahmadzade  & Shojae.2013 ((22)( نجاز واستراتيجيات التعلمإلى الطموح ودافعية اوالتدريس كمستو 

من أهم المفاهيم   Working Memoryوعلى نحو وثيق الصلة بالعمليات المعرفية تعد الذاكرة العاملة  
األساسية في بحوث علم كما أنها تعتبر أحد األبنية  ،والقضايا التي تناولتها البحوث المعرفية والتجريبية الحديثة

وتشكل  ،النفس المعرفي ؛ وذلك الرتباطها بأكثر األنشطة اليومية، والقدرات العقلية، والعمليات المعرفية العليا
 . )Pugin et al()23 ،2015(ألنها تقف خلف كفاءة وفعالية عملية التعلم والتعليم  كبرى؛دراستها أهمية 

لقدرة على االحتفاظ بالمعلومات في حالة نشطة داخل الذاكرة للقيام بالمهام ويشير مفهوم الذاكرة العاملة إلى ا 
ونتيجة لتطور البحوث في مجال الذاكرة أصبح .Tariq& Noor, 2012((24)(المعقدة مثل التفكير والفهم والتعلم 

إذ  ،م يحتل أهمية كبرى في مجال بحوث التعل  Working Memory Capacityمفهوم سعة الذاكرة العاملة 
الكامل لسلسلة من العناصر أو الوحدات بعد أن تُقدم له، وذلك  يشير هذا المفهوم إلى قدرة الفرد على االستدعاء

 . Van Snellenberg et al. 2014((25)(خالل فترة زمنية معينة من اإلدراك الفوري 
كبرى عاديين وغير العاديين أهمية ومن الناحية التربوية تحظى دراسة سعة الذاكرة العاملة لدى المتعلمين ال 

ومن ثم فهي  ،الفردية أثناء اكتساب المهارات المعرفية والنفسية بدًال من الذكاء مصادر الفروق أهم من باعتبارها
شامًال لعملية التعلم لدى الطالب خاصة تعلم مهارات القراءة والحساب والفهم القرائي واكتساب اللغة  تقدم فهمًا 

 . Troche&Rammsayer,2009((26)(الثانية 
مـن أهـم المفــاهيم   Information Processing Strategies هـذا و تعتبـر اسـتراتيجيات تجهيـز المعلومـات  

إذ ُتعرف بأنها تكوينات فرضية مكتسبة منظمة يتحكم فيها أنماط من اآلليات الوسيطة  ،المنبثقة عن هذه النظرية 
لتحويـل وتنظـيم المثيـرات إلـى رمـوز تتقبلهـا الـذاكرة بمـا يـؤثر علـى سـعة ومسـتوى  داخل الذاكرة العاملة يتبعها الفرد

ومـن الناحيـة التربويـة تسـهم دراسـة اسـتراتيجيات تجهيـز المعلومـات فـي  .(1)) 2013عبـد الفتـاح ، ( تجهيز المعلومـات
المتعلمة، كمـا تسـهم على المعلومات  Recognitionوالتعرف  Recallتسيير وتسهيل عمليات التعلم واالستدعاء 

و فهـم العمليـات الحسـية اإلدراكيـة بصـورة  ،في تحديد أفضل الطرق التي تحفـظ فيهـا المعلومـات فـي ذاكـرة المـتعلم
بمــا يســهم فــي الكشــف عــن االرتباطــات التــي تــتم بــين مكونــات مثيــرات الــتعلم  ومكونــات االســتجابة  ،أكثــر إجرائيــة

لتطـور البحـوث  ونتيجـة  .(27)) 2014بكيـري ، (ستثارة فـي الموقـف التعليمـيالصادرة عن الفرد المتعلم بعد عملية اال
 : اتفق  كل من هيز المعلومات ؛في مجال استراتيجيات تج

 )2011,Ismail&Keat ()30()2014, Fillckova()29(Naglieri,Das&Goldstein,2014)((28)  اســــــــــــــــــتراتيجيةعلــــــــــــــــــى أن  
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ُتعـد   Successive strategyالتجهيـز المتتـابع   اسـتراتيجية و ،Strategy Simultaneousالتجهيـز المتـآني 
واســترجاع  حفــظفــي مواقــف  مــن أهــم اســتراتيجيات تجهيــز المعلومــات التــي يســتخدمها األفــراد وخاصــة المتعلمــين

رد للمعلومـات تعتبـر طريقـة معرفيـة يسـتطيع الفـ  التجهيز المتـآني  استراتيجيةف ،المعلومات الدراسية وغير الدراسية
والمفتاح المهم لهذه الطريقـة يتمثـل   ،من خاللها دمج المثيرات  المنفصلة داخل شكل كلي واحد أو مجموعة واحدة

  اســتراتيجيةفــي حــين تعتبــر  ،العناصــر المنفصــلة فــي الشــكل الكلــي المفــاهيمي جميــع فــي رؤيــة الفــرد كيفيــة تــرابط 
 د المثيرات في ترتيب تسلسلي معينطريقة معرفية التي يدمج بها الفر  المعالجة المتتابعة

 ),2011Ismail &Keat()30( . 

التجهيـــز المتتـــابع للمعلومـــات فـــي أن   اســـتراتيجيةو  ،التجهيـــز المتـــآني للمعلومـــات   اســـتراتيجيةويكمـــن الفـــرق بـــين 
ساسـي فيهــا كمـا أن العامـل األ ،التجهيـز المتتـابع للمعلومـات يسـتطيع الفـرد التفكيـر فــي ُبعـد واحـد فقـط  اسـتراتيجية

يتمثل في أن عملية تكوين المعلومات وتناولهـا تعتمـد علـى مسـح شـامل يقـوم بـه الفـرد فـي حـال تقـديم المثيـرات لـه 
التجهيــز المتتــابع للمثيــرات تعتمــد علــى أن تكــوين   اسـتراتيجيةفــي حــين  ،دون اعتبـار لموضــع الجــزء بالنســبة للكــل

ال يّمكــن الفــرد مــن إجــراء عمليــة المســح الشــامل للمثيــرات كمــا المعلومــات وتناولهــا يجــري فــي ترتيــب تسلســلي ممــا 
 .)27() 2014بكيري،( التجهيز المتآني للمعلومات  استراتيجيةيحدث في 

 ،قـدرة معرفيـة و محـورًا مـن محـاور عمليـة التفكيـر Problem Solvingمتغير حل المشـكلة  وفي المقابل يعتبر  
القـدرة وتعتبـر ،  في مجاالت التربيـة والتعلـيمالمعرفي  علم النفسمن ظ هذا المتغير  باهتمام علمي ملحو  حظيإذ 

نــوع مــن األداء يتقــدم فيــه الفــرد مــن الحقــائق المعروفــة  Ability Problem Solvingعلــى حــل المشــكالت  
 للوصول إلى الحقـائق المجهولـة التـي يـود اكتشـافها وذلـك عـن طريـق فهـم وٕادراك األسـباب والعوامـل المتداخلـة فـي

 .)31()2010 العدل ،( المشكالت التي يقوم بحلها
كما ُتعد من  ،عمليات التعلم والتعليملومن الناحية التربوية تعتبر القدرة على حل المشكالت من األهداف الرئيسة  

كن فمن خالل هذا المتغير البحثي يم ،المبادئ الهامة التي قام عليها تطوير التعليم في العديد من الدول المتقدمة
المتعلم من مهارات واستراتيجيات التفكير االستداللي  للقائمين على عمليات التربية والتعليم معرفة ما لدى

Reasoning Thinking  والتفكير اإلبداعيCritical Thinking أثناء ممارسة المتعلم  لعمليات التعلم، 
مواقف حقيقية يعمل فيها ذهنه بهدف  باإلضافة إلى أن مهام القدرة على حل المشكالت  تضع المتعلم  في

 .Cognitive   Balance)Ates& Catalogue 2007((32)الوصول إلى حالة االتزان المعرفي 
 Nizoloman,2013)((35);Jeotee,2012);(34)(Adeyemo&Udeani,2011)( (33)هذا وأشارت نتائج دراسة كل من 

ختلف المراحل الدراسية عادة ما ترتبط بالمستويات إلى أن القدرة على حل المشكالت لدى طالب وطالبات م
وطرق االختيار الصحيح لتخصصاتهم األكاديمية ومهنهم ،وأساليب واستراتيجيات تعلمهم   ،العليا من مثابرتهم

 .المستقبلية
 ،ةسـعة الـذاكرة العاملـ و ،و السـرعة اإلدراكيـة ،ضبط مشتتات االنتبـاه : ويظهر من العرض السابق أن متغيرات  
والقــدرة  ،التجهيــز المتــآني والمتتــابع  وٕاســتراتيجيتي ،االســتقالل عــن المجــال اإلدراكــي/ األســلوب المعرفــي االعتمــادو 

؛ ألنهــا تقــف خلــف كفــاءة وفعاليــة علــى حــل المشــكالت  تعتبــر منظومــة معرفيــة تــرتبط بشــكل كبيــر بعمليــة الــتعلم
وتسـاعد فـي تقـديم  ،قـديم فهـم شـامل لعمليـة الـتعلم المدرسـيكمـا أنهـا تسـهم فـي ت ،عملية التعلم والتعليم بشكل عام 

كمــا تســهم فــي تفســير الفــروق الفرديــة المتعلقــة بتبــاين ،معالجــات تعليميــة محــددة تــتالءم مــع خصائصــهم المعرفيــة 
 . لدى الطالب  مستويات التحصيل الدراسي

سـتويات التحصـيل الدراسـي لـدى طـالب الـتعلم وتحسـين م عملياتوعليه يفترض  الباحثان الحاليان  أن  تجويد   
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ذو طـابع شـمولي يتنـاول  معرفيـاً  المرحلة المتوسطة  بحاجة ماسة إلى جهـد بحثـي اكبـر  يجمـع بـين طياتـه منظـوراً 
خاصـة فـي ظـل اعتبــار ؛والتفكيـر ومـا يـرتبط بهـا مـن أسـاليب واسـتراتيجيات  ،االنتبـاه ، واإلدراك ، والـذاكرة العاملـة

حـــوث المعرفيـــة قـــد يســـهم فـــي تشـــكيل خريطـــة معرفيـــة لمجموعـــة الخصـــائص المعرفيـــة لـــدى أن هـــذا الـــنمط مـــن الب
التــي ســتدعم مخرجاتهــا تعزيــز وتقــويم بــرامج وعمليــات التعلــيم ،المرحلــة المتوســطة متفــاوتي التحصــيل الدراســي فــي 

 . والتدريس في هذه المرحلة النمائية بالغة الحساسية
  البحثمشكلة 

أم ، سـواء المعرفيـةدراسة التحصيل الدراسي فـي ضـوء اخـتالف خصـائص المتغيـرات أن  )36()أ2015الحربي  (أورد 
التربويـة تعـد مـن أفضـل أنمـاط الدراسـات الفارقـة وأجودهـا مـن ناحيـة منطقيـة المقارنـات مـن جهـة ومـن أم ،النفسية 

قـدم مجموعـة مـن التوصـيفات ي ناحية فوائدها التربوية التطبيقية من ناحية أخرى ؛ ألن مثل هذا النمط من النتائج 
لمجموعة من المحددات الواقعية والفعلية التي  تتالءم مع تنوع   والدالئل التربوية الواضحة لتصنيف المتعلمين وفقاً 

ضــــبط وفــــي ظــــل األهميــــة التربويــــة لمتغيــــرات . النفســــية والمعرفيــــة والســــلوكية لكــــل مجموعــــة األداءاتخصــــائص 
وســـعة  االســـتقالل عـــن المجـــال اإلدراكـــي/ واألســـلوب المعرفـــي االعتمـــاد ،دراكيـــةو الســـرعة اإل ،مشـــتتات االنتبـــاه 

لـــدى طـــالب المرحلـــة والقـــدرة علـــى حـــل المشـــكالت  ،التجهيـــز المتـــآني والمتتـــابع  ســـتراتيجيتياو ، ،الـــذاكرة العاملـــة
ام والمحليـة بشـكل باإلضافة إلى ندرة البحوث التي تناولـت تلـك المتغيـرات فـي البيئـة العربيـة بشـكل عـ ، المتوسطة

 .خاص
 : اآلتي التساؤلفي  الحالي البحثتحددت مشكلة وبالتالي  

/ واألسـلوب المعرفـي االعتمـاد ،و السـرعة اإلدراكيـة ،تختلـف كـل مـن القـدرة علـى ضـبط مشـتتات االنتبـاه  هل :س
والقــدرة علــى  ،والمتتــابع ســتراتيجيتي التجهيــز المتــآني او ، ،االســتقالل عــن المجــال اإلدراكــي، وســعة الــذاكرة العاملــة

لدى طالب المرحلة المتوسطة )  مرتفع -متوسط -منخفض (حل المشكالت باختالف مستوى التحصيل الدراسي 
 بمحافظة جدة ؟
 أهداف البحث 

 ،و السـرعة اإلدراكيـة ،القدرة على ضبط مشتتات االنتباه : كل منهدف البحث الحالي إلى تحديد مدى اختالف  
ســـتراتيجيتي التجهيـــز او ، ،االســـتقالل عـــن المجـــال اإلدراكـــي، وســـعة الـــذاكرة العاملـــة/ فـــي االعتمـــادواألســـلوب المعر 

متوسـط -مـنخفض (والقدرة على حل المشكالت في ضـوء اخـتالف مسـتوى التحصـيل الدراسـي  ،المتآني والمتتابع 
 .لدى طالب المرحلة المتوسطة بمحافظة جدة)  مرتفع -

  أهمية البحث
التـي تتنـاول  – ينعلـى حـد علـم البـاحث –ر الدراسة األولى مـن نوعهـا فـي المملكـة العربيـة السـعودية أنها تعتب .1 

في ظل البحث عن مقـدار الفـروق بـين متفـاوتي التحصـيل الدراسـي لـدى طـالب المرحلـة  موضع البحثالمتغيرات 
 .كنوع من االهتمام بتحسين جودة التعليم العام في السعودية  المتوسطة

واألســلوب  ،و الســرعة اإلدراكيــة ،ضــبط مشــتتات االنتبــاه متغيــرات األهميــة التربويــة لهــا تســلط الضــوء علــى أن .2 
واستراتيجيتي التجهيز المتآني والمتتـابع  ،االستقالل عن المجال اإلدراكي، وسعة الذاكرة العاملة/ المعرفي االعتماد

فـي تحقيـق التوافـق األكـاديمي، األمـر الـذي يجعـل إمكانيـة  التي تلعب دورًا بارزًا وهامـاً  والقدرة على حل المشكالت
 .التفوق التحصيلي استغالل قدرات الطلبة بطريقة تحقق لهم

علـــى شـــريحة طـــالب المرحلـــة المتوســـطة باعتبارهـــا مرحلـــة هامـــة مـــن مراحـــل النمـــو المعرفـــي لـــدى تركـــز أنهـــا  .3
متغيـرات موضـع البحـث لـدى طـالب هـذه المرحلـة الطالب، خاصة في ظل ندرة الدراسات والبحوث التـي تناولـت ال
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 .في البيئة العربية والمحلية
ر أســـس وافتراضـــات علميـــة يمكـــن مـــن خاللهـــا تصـــميم و اســـتخدام أســـاليب تعليميـــة، وطـــرق عـــرض أنهـــا تـــوف .4

و ضـبط مشـتتات االنتبـاه فـي  على زيـادة سـرعة إدراكهـم للمعلومـات،  المرحلة المتوسطة للمعلومات تساعد طالب
التجهيز المناسـبة ممـا يـؤدي إلـى زيـادة سـعة الـذاكرة العاملـة األمـر الـذي يـنعكس   استراتيجيةجر الدراسة وانتقاء ح

 .على مستوى تحصيلهم الدراسي 
 طــالبلتناســب والمســتوى التحصــيلي فــي اقتــراح  أو إعــداد بــرامج تدريبيــة ت مــن خــالل نتائجهــاقــد ُتســهم أنهــا  .5

ــة المتوســطة  فــي زيــادة مســتوى تحصــيل الطــالب الدراســي الــذي تــدعو إليــه التوجهــات التربويــة  ســهمبمــا ي،المرحل
 .الحديثة 

 مصطلحات البحث 
قدرة الفرد على تركيز االنتباه على مهمة معينة، ومراقبة  هو:   Attention Controlضبط مشتتات االنتباه  .1

 .أو النتيجة وتنظيم المشتتات الخارجية والداخلية، والعمل نحو الهدف المنشود
   )Reinholdt-Dunneet et al. 2013((11). 

هو مجموع الدرجات التي يحصل عليها المفحوص نتيجة إجابته على : التعريف اإلجرائي لضبط مشتتات االنتباه 
 ).الباحثانإعداد ( اختبار ضبط مشتتات االنتباه المستخدم في الدراسة الحالية

هــي قــدرة الفــرد علــى ســرعة  أداء األعمــال التــي تتطلــب إدراك :  Speed Perceptionالســرعة اإلدراكيــة   .2
الشـــكل أو النمـــوذج البصـــري المقـــدم إليـــه وتحديـــد خواصـــه مـــن بـــين نمـــاذج أو أشـــكال مشـــابهة لـــه تتميـــز بالخـــداع 

 .(16))2011الشربيني ،(  البصري
المفحـــوص علــى أبعــاد اختبـــار  هــو مجمــوع الـــدرجات التــي يحصــل عليهــا : التعريــف اإلجرائــي للســرعة اإلدراكيـــة 

 .في الدراسة الحالية  المستخدم) شطب الكلمات، ومقارنة األعداد، والصور المتماثلة( السرعة اإلدراكية 
هـو الطريقـة التـي : Field Dependence / Independence: االسـتقالل/ األسـلوب المعرفـي االعتمـاد .3 

أي أنه يتناول قدرة الفرد على إدراكه لجـزء مـن المجـال  ،تفاصيل يدرك بها الفرد الموقف أو الموضوع وما به من 
فــالفرد الــذي يتميـــز باعتمــاده علــى المجــال فـــي اإلدراك   ،كشــيء مســتقل أو منفصــل عــن المجـــال المحــيط ككــل 

فـي حـين يـدرك  ، ن إدراكـه لهـا يكـون مبهمـاً فـا أمـا أجـزاء المجـال،للمجـال  ) الكلي(يخضع إدراكه للتنظيم الشامل 
لفــرد الــذي  يتميــز باالســتقالل عــن المجــال اإلدراكــي أجــزاء المجــال فــي صــورة منفصــلة أو مســتقلة عــن األرضــية ا

 .)37()2010، عبدالهادي(المنظمة له 
هو مجمـوع الـدرجات التـي يحصـل عليهـا :االستقالل عن المجال اإلدراكي  / التعريف اإلجرائي ألسلوب االعتماد 

وينحصــر مجمــوع درجاتــه بــين  ،) الصــورة الجمعيــة ( تبــار األشــكال المتضــمنة المفحــوص نتيجــة إجابتــه علــى اخ
درجة كحد أعلى ، ويشير حصول المفحوص على درجة المتوسط إلى زيادة ميله إلى ) 18(كحد أدنى و ) صفر(

االســتقالل عــن المجــال اإلدراكــي، ويشــير حصــول المفحــوص علــى درجــة أقــل مــن المتوســط إلــى زيــادة ميلــه إلــى 
 .تماد على المجال اإلدراكياالع

هي قدرة الفرد على االستدعاء الكامل :   Working Memory Capacity (WMC): سعة الذاكرة العاملة  .4
 .لسلسلة من العناصر أو الوحدات  بعد تقدم له خالل فترة زمنية معينة من اإلدراك الفوري

 )2014Van Snellenberg et al.()25( . 
هــي الدرجــة التــي يحصــل عليهــا المفحــوص علــى اختبــار ســعة الــذاكرة : ســعة الــذاكرة العاملــة التعريــف اإلجرائــي ل

  .،والتي تمثل عدد العناصر التي يستطيع المفحوص تذكرها) الباحثانإعداد (العاملة المستخدم في الدراسة الحالية



8 
 لسادس عشر، العدد الثانيمجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد ا

ســتطيع الفــرد مــن خاللهــا هــي طريقــة معرفيــة ي:  Strategy Simultaneousالتجهيــز المتــآني   اســتراتيجية. 5
 )Ismail &Keat ()30,2011(. دمج المثيرات  المنفصلة داخل شكل كلي واحد أو مجموعة واحدة

هــي الدرجــة التــي يحصـل عليهــا المفحــوص علــى اختبــار : التجهيـز المتــآني اســتراتيجيةالتعريـف اإلجرائــي الختبــار 
 .)إعداد الباحثين( ةالمستخدم في الدراسة الحالي التجهيز المتآني استراتيجية

هــي طريقــة معرفيــة يــدمج بهــا الفــرد المثيــرات فــي : Successive Strategyالتجهيــز المتتــابع   اســتراتيجية .6
 .)Ismail &Keat ()30,2011(ترتيب تسلسلي معين لكي يشكل ارتقاء على شكل سلسلة 

عليهـا المفحـوص  درجات التـي سيحصـل هـي مجمـوع الـ:  التجهيـز المتتـابع اسـتراتيجيةالتعريف اإلجرائي الختبـار 
 . في الدراسة الحالية اختبار المصفوفات المتتابعة العاديةمن ) أ، ب، ج، د: (األقسام على اختبار

ُتعــرف بأنهــا قــدرة الفــرد علــى اشــتقاق نتــائج مــن :  Problem Solving Abilityالقــدرة علــى حــل المشــكلة  .7
يه الفرد من الحقائق المعروفة للوصول إلى الحقائق المجهولة التي يود مقدمات معطاة وهي نوع من األداء يتقدم ف

 .)38()2015العدل، (اكتشافها عن طريق فهم وٕادراك األسباب والعوامل المتداخلة في المشكالت التي يقوم بحلها 
اختبـار هي مجموع الدرجات التي سيحصل عليها المفحوص على : التعريف اإلجرائي للقدرة على حل المشكالت 

وتشير الدرجة التـي تفـوق المتوسـط إلـى ). الباحثانإعداد (القدرة على حل المشكالت المستخدم في الدراسة الحالية
 .  القدرة على حل المشكالت بينما تشير الدرجة التي تقع تحت المتوسط إلى عدم القدرة على حل المشكالت 

ــــدرجات التــــي حصــــل عليهــــا الطالــــب فــــي هــــو معــــدل  AcademicAchievement: التحصــــيل الدراســــي  .8 ال
 .االختبارات واألعمال الصفية في جميع المقررات الدراسية التي درسها وتدخل في تقرير معدله

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 Attention Control ضبط مشتتات االنتباه:  أوالً 

ح موضــوع االنتبــاه محــورًا أساســيًا فــي التنـــاول مــع تزايــد االهتمــام بعلــم الــنفس المعرفــي ومجاالتــه وعملياتـــه أصــب 
وبوجٍه عام، يعد االنتباه حجر الزاوية في البنـاء المعرفـي، فهـو اسـتعداد . المعرفي للنشاط العقلي المعرفي وعملياته

معرفي عام وتهيـؤ شـامل يـالزم كـل عمليـة معرفيـة، ويمهـد لهـا؛ وعليـه يعـرف االنتبـاه بأنـه تلـك العمليـة التـي تجبـر 
رد على تحديـد بعـض المثيـرات المعينـة وفقـًا لحاجاتـه والموقـف اإلدراكـي مـن بـين العديـد مـن المثيـرات الموجـودة الف

 .)Mangal2014()39(في البيئة 
ــــي ،(خــــالل مراجعــــة البــــاحثين الحــــاليين  لمــــا ذكــــره كــــل مــــن مــــن ويظهــــر    )41()2014صــــبح، ( ؛)40()ب2015الحرب

Petersen & Posner,2012)((42) التوجـه أو : المكـون األول :  وهـي ،نتباه يتكون من ثالثـة عناصـر رئيسـيةأن اال
ويعنــي  التوجــه نحــو المثيــر الهــدف، أو انتقائــه مــن بــين المصــادر  ،Selection or Orientationاالنتقــاء   

، ويـتم التـي ال تـؤثر علـى عمليـة االنتقـاء أو التوجـه  المتنافسة، مع ضرورة أن يتم تجاهل بـاقي المصـادر األخـرى
ـــاً  ، ويعنــي قــدرة الفــرد علــى الحفــاظ علــى تركيــز انتباهــه Vigilanceالتيقـــظ : المكــون الثــاني.ذلــك بصــريًا أو سمعي

 Sustainedوالبقاء في حالة تأهب للمثيرات على مدى فترات طويلة من الزمن، وهو ما يسمى باالنتباه المستمر 
Attention الفـرد فـي حالـة نشـطة، وتقـل هـذه الحالـة كلمـا قـام الفـرد  ، بحيث يمكن لجميع المثيرات أن تصبح مـع

ــة التــيقظ حتــى يســمح لــه بــالتركيز والتوجــه نحــو المثيــر  بانتقــاء إحــدى المثيــرات، ممــا يــدفع الفــرد أن يقلــل مــن حال
، هـي العمليـة التـي تسـاعد الفـرد بـأن يحـتفظ Executive Controlالضـبط التنفيـذي : المكـون الثالـث.المسـتهدف

لتوجـــه نحـــو الهـــدف  فـــي ظـــل حـــدوث توقـــف أو االنشـــغال بأهـــداف أخـــرى أو جديـــدة، دون أن يـــؤثر ذلـــك بحالـــة ا
باســتمرار حالــة التوجــه الســابقة نحــو الهــدف، ويتعــرض الضــبط التنفيــذي النخفــاض مســتوى الكفــاءة عنــدما تظهــر 

فــاءة محتفظــًا بحالــة بشــكل متــزامن مثيــرات قويــة وشــديدة الدقــة تجعــل مــن الصــعب علــى الفــرد أن يســتمر بــنفس الك
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 . التوجه نحو الهدف السابق
لضـبط التنفيـذي اإحـدى وظـائف مكـون   Attention Controlوبشكل عام ؛تعتبر وظيفة ضبط مشتتات االنتبـاه  
معينـة، ومراقبـة وتنظـيم المشـتتات الخارجيــة  وبالتـالي فهـو يشـير إلـى  قـدرة الفــرد علـى تركيـز االنتبـاه علـى مهمــة ،

  ،وبشـكل عــام. Reinholdt-Dunneet et al. 2013  ((11)( لعمـل نحــو الهـدف المنشـود أو النتيجــة  والداخليـة، وا
تشـتت االنتبـاه : يفرق العلماء المختصين بـين ضـبط مشـتتات االنتبـاه وبعـض المصـطلحات المتعلقـة باالنتبـاه مثـل 

Distraction Of Attention  ونقـــص االنتبـــاه ،Inattention االنتقـــائي ، وقصـــور االنتبـــاهSelective 
Attention Deficits وثبــات االنتبــاه ،Perseveration  ــاه هــو اتجــاه الفــرد إلــى كــل المثيــرات ، فتشــتت االنتب

الجديـدة ،وعـدم القــدرة علـى التركيــز علـى مثيــر معـين، بينمــا نقـص االنتبــاه هـو عــدم اسـتطاعة الفــرد تركيـز انتباهــه 
ى االنتبــاه لديــه، أمــا قصــور االنتبــاه االنتقــائي فهــو فشــل الفــرد فــي ســوى لفتــرات محــدودة مــن الوقــت، أي يقــل مــد

اختيار أو انتقاء مثير معين يتفق مع ما يفرضه الموقف السلوكي الذي يوجد فيه، والفشـل فـي تركيـز االنتبـاه تجـاه 
ء الهـدف مـن القيـام بـه المثيرات المهمة، بينما ُيعرف ثبات االنتباه بأنه استمرار نشاط االنتباه لمدة طويلة بعد انتها

 .(8))2011يوسف، (تكون االستجابة قد فقدت مالءمتها للموقف  أنوبعد 
ــــاه المصــــحوب بفــــرط الحركــــة  ،وفــــي ذات الســــياق ــــاه عــــن اضــــطراب تشــــتت االنتب ــــف ضــــبط مشــــتتات االنتب يختل

)ADHD(لقـدرة ، فالمقصود باضطراب تشتت االنتباه المصـحوب بفـرط الحركـة هـو اضـطراب نمـائي يسـبب عـدم ا
يعـد نمطـًا معرفيـًا يشـير وبالتـالي فـإن ضـبط مشـتتات االنتبـاه  الزائـد،على االنتبـاه، إضـافة إلـى االندفاعيـة والنشـاط 

إلـــى ردود فعـــل الفـــرد للمعلومـــات المتناقضـــة ، أي الدرجـــة التـــي يوجـــه بهـــا الفـــرد انتباهـــه انتقائيـــًا للمعلومـــات ذات 
للمعلومــات التــي لــيس لهــا العالقــة بالموضــوع الــذي يحتــوي علــى هــذا العالقــة والمرتبطــة ببعضــها، وضــبط االنتبــاه 

 . (43))2014النجار، ( العدد من المعلومات
بعض البحــــوث التــــي تناولــــت متغيــــري ضــــبط مشــــتتات االنتبــــاه لــــويظهــــر مــــن خــــالل مراجعــــة البــــاحثين الحــــاليين 

شــــارت نتــــائج بحــــث كــــل مــــن والتحصــــيل الدراســــي إلــــى وجــــود اتفــــاق نســــبي فــــي نتائجهــــا، فعلــــى ســــبيل المثــــال أ
(45)(Hallowell, 2014)(44)(Darcy et al. 2014) ، 2012)، Scerif and Johnson ،(12)( Wass 

 )Rose et al.2011()13( Yoshida et al.2009)((46) 

ـــــاه    ـــــر ضـــــبط مشـــــتتات االنتب ـــــى أن متغي ـــــررات الدراســـــية  يـــــرتبط بالتحصـــــيل  الدراســـــي إل ـــــد مـــــن المق ـــــي العدي ف
 .وتعلم اللغةوالقراءة، والكتابة،   كالرياضيات،

 Speed Perception  السرعة اإلدراكية:  ثانياً 
اهــتم علمــاء الــنفس المعرفــي بعمليـــة اإلدراك كونهــا وســيلة لتكيــف الفــرد مـــع العــالم الخــارجي إذ تســهم فــي تفســـير 

تقائيـــة مناســـبة ، ويمكـــن االســـتجابة لهـــا بطريقـــة انPerceptsوٕاعطـــاء معـــاٍن للمحسوســـات حتـــى تصـــبح مـــدركات 
بحســـب اهتمامـــات الفـــرد وخبراتـــه الســـابقة، إضـــافة إلـــى أنهـــا عمليـــة تتوســـط العمليـــات الحســـية والســـلوك، ويمكـــن 

وبوجٍه عام، فإن وظيفة اإلدراك ليست أحادية البعـد بـل .االستدالل عليها من خالل االستجابات الصادرة عن الفرد
 رفيـة نشـطة تعـي وتفهـم وتـنظم وتسـتخرج المعـاني والـدالالتهي مركبة من مجموعة من العمليات، وهي وظيفة مع

 .)8()2011يوسف، (
بخصـائص مـن  العمليـةإلى تميـز هـذه  )47()2014الزغول والزغول (ونتيجة لتراكم األبحاث حول عملية اإلدراك يشير 

 Inferential Processأنها تعتمد علـى المعرفـة والخبـرات السـابقة، كمـا أنهـا تعـد بمثابـة عمليـة اسـتدالل : أبرزها
تــدفع النظــام اإلدراكــي إلــى اســتخدام المتــوفر مــن المعلومــات لعمــل االســتدالالت إلدراكهــا، إضــافة إلــى أنهــا عمليــة 

تسـاعد علـى تجميـع اإلحساسـات المختلفـة فـي فئـة مـا تبعـًا لخصائصـها المشـتركة ليسـهل  Categoricalتصـنيفية 
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تــتم علــى نحــو ال شــعوري ولكــن نتائجهــا دائمــًا شــعورية،  Automaticإدراكهــا الحقــًا، وتعــد كــذلك عمليــة تلقائيــة 
تمّكــن النظــام  اإلدراكــي مــن التركيــز علــى بعــض الخصــائص الهامــة لمعالجــة الموقــف بشــكل  Adaptiveوتكيفيــة 

 .سريع
دراك إلى وجود أربعة عوامل إدراكية حسية بصرية تساعد على إتمام عمليـة اإل )48()2015الكبيسي والخطيب (ويشير 

 :البصري، وهي كاآلتي
، ويعنـي التمييـز بـين المتغيـرات التـي تظهـر أوًال والتـي Perception Selectiveاالنتقـاء اإلدراكـي البصـري  .1 

 .تظهر أخيرًا عند النظر لألشكال
 ، ويعنــي التمييــز بــين األحجــام المتشــابهة واألحجــام Perceptual flexibility المرونــة اإلدراكيــة البصــرية . 2

 .المختلفة، كذلك القدرة على إدراك التشابه بين االتجاهات واألوضاع التي تحتلها األشكال واألجسام
، وتعنــي القــدرة والســرعة فــي  Accuracy and Speed Perceptionالدقــة والســرعة اإلدراكيــة البصــرية  .3

  .تمييز األحجام واألشكال واأللوان واالتجاهات المختلفة
ومــن . كــي البصــري، وتعنــي القــدرة علــى الوصــول إلــى اســتنتاجات مــن معلومــات بصــرية جزئيــةالتركيــب اإلدرا .4

 : إلى أن عملية اإلدراك البصري تتم خالل مرحلتين )49()2001أحمد وبدر(جهة أخرى، يشير 
، ويعنـي محاولـة التحديـد الـدقيق للمنبـه الهـدف مـن بـين المنبهـات األخـرى Visual Searchالبحـث البصـري  .1
 . تي توجد معه في المجال البصريال
، ويعني التحديـد الـدقيق لمثيـر معـين مـن خـالل وجـود مالمـح معينـة Visual Recognitionالتعرف البصري  .2

 .أو صفات محددة تميزه عن المنبهات األخرى التي توجد معه في المجال البصري
رات العقلية األولية إلى تحديد عدد من التي تناولت دراسة الفروق الفردية للقد Thurstoneوأشارت أعمال 

التـي يـرى أنهـا تمثـل التعـرف علـى هـذه القـدرات السـرعة اإلدراكيـة،  العوامل ُأطلق عليها اسم القدرات العقلية، ومن
 .)48()2015الكبيسي والخطيب، ( التفصيالت الدقيقة لألشياء وأوجه الشبه واالختالف بينها 

إلى أن السرعة اإلدراكية من أكثر القدرات اإلدراكية تأكيدًا في البحوث  )18()2012الحربي (وفي نفس الصدد، أشار 
العامليــة نظيــر تواجـــدها فــي جميـــع القــدرات العقليـــة بمســتويات متفاوتـــة، كمــا تتميـــز بنضــوجها المبكـــر فهــي أولـــى 

 .العـــــــــاديينية لدى الطالب القدرات العقلية نضوجًا لدى الفرد، وتعد مؤشرًا لنمو المهارات األكاديم
السرعة اإلدراكية بأنها قدرة الفـرد علـى سـرعة  أداء األعمـال التـي تتطلـب إدراك الشـكل  )16()2011 الشربيني(عرف 

. أو النمــوذج البصــري المقــدم إليــه وتحديــد خواصــه مــن بــين نمــاذج أو أشــكال مشــابهة لــه تتميــز بالخــداع البصــري
رة عقلية مثلها مثل باقي القدرات العقليـة ليسـت ثابتـة لـدى جميـع األفـراد بـل وبشكٍل عام، تعد السرعة اإلدراكية كقد

يوجــد تفاوتــًا واضــحًا بــين األفــراد فــي ســرعتهم اإلدراكيــة، ولتعــدد فوائــد هــذه القــدرة فــي مجــاالت عديــدة مثــل العمــل 
راحـل النمـو المختلفـة مـن الكتابي والعمـل الفنـي ، فهـي تعـد أولـى القـدرات تكوينـًا إضـافة إلـى إمكانيـة تنميتهـا فـي م

ـــــى اإلدراك الفـــــوري وســـــرعة اتخـــــاذ القـــــرار ـــــي تســـــاعد عل ـــــى بعـــــض االســـــتراتيجيات الت ـــــدريب عل محمـــــد (خـــــالل الت

 .)14()2006والشحات،
 )48()2015الكبيسـي والخطيـب، (؛ )50()2010 رسـالن( لحاليين لما ذكره كل من كما يظهر من خالل مراجعة الباحثين ا

  :تتم خالل مرحلتين التي اإلدراك البصريرتبطة بعملية م اإلدراكيةالسرعة أن 
، وتعني محاولة التحديد الدقيق للمنبه الهدف من بـين منبهـات أخـرى توجـد Visual Searchالبحث البصري  .1

 معـه فـي المجــال البصـري وتتشـابه معــه فـي بعـض الخصــائص مـن خـالل حركــة العـين ذهابـًا وٕايابــًا لتكـوين مفهــوم
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 . للموقف البصري) تيجشطال(متكامل 
، ويعني التحديـد الـدقيق لمثيـر معـين مـن خـالل وجـود مالمـح معينـة Visual Recognitionالتعرف البصري  .2

 .التي توجد معه في المجال البصريأو صفات محددة تميزه عن المنبهات األخرى 
لســرعة اإلدراكيــة والتحصــيل ويظهــر مــن خــالل مراجعــة البــاحثين الحــاليين لــبعض البحــوث التــي تناولــت متغيــري ا

  )Germanol et al.()51 2013(الدراسي وجود اتفاق نسبي بينها،  فقد أشارت دراسة كل من 
إلـــى وجــود فـــروق ذات داللـــة إحصــائية بـــين متوســـطات درجــات األطفـــال ذوي صـــعوبات  )16()2011الشــربيني ،(

ى اختبــار الســرعة اإلدراكيــة لصــالح الطــالب الــتعلم وذوي اضــطراب فــرط الحركــة مقارنــة مــع األطفــال العــاديين علــ
 ( Kosnin& Daud,2012)(53)؛  Baluoti et al.2012)(54)(العــاديين، فــي حــين تشــير دراســة كــل 

Manhas and Kohli,2010)  Dhingra,((52)  إلى عالقـة السـرعة اإلدراكيـة بـاألداء األكـاديمي العـام وخاصـة
 .في مادة الرياضيات وصعوبات القراءة

   االستقالل عن المجال اإلدراكي/األسلوب المعرفي االعتماد:  اً ثالث
:Field dependence / independence Cognitive Style 

بــرز مفهــوم األســاليب المعرفيــة، حيــث  نتيجــة لتــراكم البحــوث النفســية فــي مجــال الفــروق الفرديــة والتمــايز النفســي 
تنـاول المعلومــات ومعالجتهـا ، وأن مثــل هـذه الفــروق تــرتبط  أظهـرت الدراســات وجـود فــروق بـين األفــراد فـي طريقــة

، إضافة إلى دور نظرية الجشطالت التي تنظر إلى )47()2014الزغول والزغول ، (بجوانب الشخصية إلى حد ما 
إدراك المثيرات بطريقة كلية، وطريقة األفـراد المفضـلة فـي التكيـف مـع المثيـرات البيئيـة، والصـور الذهنيـة المفضـلة 
لديهم خالل عمليات معالجة المعلومات، والتقدم في دراسة مكونات الشخصية والتوجه نحو ارتباطها بعملية الـتعلم 

ـــة  ـــى تطـــور مفهـــوم األســـاليب المعرفي ـــه يعـــرف التميمـــي . )55()2014م، العتـــو (الـــذي ســـاعد عل  )56()2014(وعلي
لفـروق الفرديـة الموجـودة بـين األفـراد فـي طريقـة االسـتقالل عـن المجـال اإلدراكـي بأنـه ا/األسلوب المعرفي االعتمـاد

 .تفاعلهم مع الخبرات وأجزاء المواقف المحيطة بهم
هم األساليب المعرفية التي ُدرسـت بـدءًا مـن أاالستقالل عن المجال اإلدراكي من /ويعد األسلوب المعرفي االعتماد

االســـتقالل عـــن المجـــال /عرفـــي االعتمـــادوزمالئـــه حتـــى اآلن ، والتـــي نـــتج عنهـــا أن األســـلوب الم Witkinأبحـــاث 
اإلدراكي يعتبر سمة نفسية خاصة بالمجال اإلدراكي تشير إلى الطريقة التي يدرك بها الفـرد الموقـف أو الموضـوع  

 : وما يتصل به من تفاصيل، ويصنف األفراد على هذه السمة على النحو اآلتي
ون أجــزاء المجــال فــي صــورة منفصــلة أو مســتقلة عــن ، وهــم األفــراد الــذين يــدركIndependenceاســتقالليون  .1

األرضـــية المنظمـــة لهـــذا المجـــال ،ويســـتطيعون تحليـــل وتمييـــز مكونـــات المثيـــر المركـــب أو المعقـــد، ويســـمى هـــؤالء 
 . Analyticalاألفراد بذوي النمط التحليلي 

للمجــال، أمــا ) الكلــي ( ، وهــم األفــراد الــذين يخططــون فــي إدراكهـم للتنظــيم الشــاملDependenceاعتمـاديون  .2
أجــزاؤه فيكــون إدراكهــم لهــا مبهمــًا ،كمــا يســتجيبون أيضــًا للمثيــر المركــب ككــل ،ويســمى هــؤالء األفــراد بــذوي الــنمط 

 .)55()2014،  العتوم( Globalالكلي 
؛ )57()2012المعـــافى،(؛ )55()2014العتـــوم ،( ويظهـــر مـــن خـــالل مراجعـــة البـــاحثين الحـــاليين لمـــا ذكـــره كـــل مـــن 

Sealetsa & Moalosi,2012)  ((58)  تحديــد بعــض خصــائص األفــراد المســتقلين واألفــراد المعتمــدين علــى
فاألفراد المستقلين عن المجال اإلدراكـي يـدركون عناصـر الموقـف بطريقـة تحليليـة، كمـا يـدركون : المجال اإلدراكي

ثنـاء تجهيـز المعلومـات مثـل أجزاؤه كعناصر منفصلة ومستقلة عـن بعضـها الـبعض، يسـتخدمون عمليـات وسـيطة أ
التحليـــل والتركيـــب، كمـــا يســـتخدمون اســـتراتيجيات أكثـــر فعاليـــة لتجهيـــز المعلومـــات، ويتميـــزون بالقـــدرة علـــى حـــل 
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المشـــكالت مـــن خـــالل تحليـــل الموقـــف وٕاعـــادة بنائـــه وتنظيمـــه، ويميلـــون إلـــى أن يكونـــوا أكثـــر كفـــاءة فـــي اســـترداد 
ويفضــلون األعمــال التــي تتطلــب مهــارات تحليليــة، ويتصــفون  العلميــة ،العناصــر مــن الــذاكرة، كمــا يميلــون للمــواد 

بعــدم االكتــراث بالعالقــات اإلنســانية، ويشــيرون لآلخــرين أكثــر  ممــا يشــيرون ألنفســهم بــالكالم، ويتميــزون بطمــوح 
تعتمـد عالي، في حين يتميز األفراد المعتمدين على المجال اإلدراكـي بـإدراك عناصـر المجـال بطريقـة كليـة شـاملة 

يــدركون  علــى تنظــيم المجــال، وال يســتخدمون عمليــات وســيطة أثنــاء تجهيــز المعلومــات مثــل التحليــل والتركيــب، و
أجزاء المجال بصورة ذاتيـة لتكـوين انطباعـات كليـة، ويجـدون صـعوبة فـي اسـترجاع المعلومـات مـن الـذاكرة طويلـة 

ال يفضـلون األعمـال التـي تتطلـب مهـارات تحليليـة،  ، والمدى، ويميلون للمواد االجتماعيـة والتعقيـد يشـعرهم بـالقلق
يســتخدمون ضــمائر المــتكلم وصــيغ  ويكترثــون للعالقــات اإلنســانية والحاجــة لتأييــد اآلخــرين أكثــر مــن المســتقلين، و

 .المبني للمعلوم أكثر عند الحديث، وطموحهم معتدل
/ التـي تناولـت األسـلوب المعرفـي االعتمـاد  ويظهر من خالل مراجعة الباحثين الحاليين لبعض الدراسات والبحوث

االستقالل عن المجال اإلدراكي والتحصيل الدراسي تبين له وجود أتفاق فـي نتائجهـا حيـث أشـارت دراسـة كـًال مـن 
 )62() 2012عبـاس، (؛)61()2011عباس ، (؛)20()2013أحمد، (؛)6()2012الشامي ،(؛)59()2010،المزيرعي  (

2012) ,(21)(Tinajero et al، (63)(Talatu,2014) ، (22)(Ahmadzade and Shojae, 2013) 
(64)(Arisi,2011)، 2011) (65)(Okoronka  and wada ,2014)، (66)(Adegoke 

2014)(67)(Khodadady,2012)، (68) (Ramlah and Jantan، Fatemi et al.2014)((69)  إلـى وجـود
االســــتقالل عــــن المجــــال اإلدراكــــي / لوب المعرفــــي االعتمــــاد عالقــــة ارتباطيــــة موجبــــة ودالــــة إحصــــائيًا بــــين األســــ

 والتحصيل الدراسي
 Working Memory Capacity  سعة الذاكرة العاملة:  رابعاً 

مصـطلح الـذاكرة العاملـة كبـديل لمفهـوم الـذاكرة قصـيرة المـدى ) 1974(عـام  Baddeley & Hitch قـدم كـل مـن
Short-Term Memory ال يقتصـر علـى تخـزين المعلومـات فقـط كمـا هـو الحـال فـي ، والذي يفتـرض أن دورهـا

، (70))2015أبــو الــديار، (  الــذاكرة قصــيرة المــدى، بــل يتســع ليشــمل معالجــة المعلومــات باإلضــافة إلــى تخزينهــا 
ــــز )Redick,2014 (71)(حيــــث عــــرف  ــــوفير وتجهي ــــي فرضــــي مســــئول عــــن ت ــــة بأنهــــا نظــــام معرف ــــذاكرة العامل ال

 .مليات المعرفية المعقدة والحفاظ عليها في حالة نشطةالمعلومات المطلوبة للع
  )(8)2011يوسف، (؛ )(55)2014العتوم، (ومن خالل مراجعة الباحثين الحاليين لما ذكره كل من 

تبـين أن الـذاكرة العاملـة تمتـاز بعـدد مـن الخصـائص يمكـن تلخيصـها  (73))2010سـليمان، ()(72) 2011عـامر، (
 : في اآلتي

مركز الوعي لدى اإلنسـان، فهـي تـوفر كـل األفكـار والمعلومـات والخبـرات التـي مـرت بـالفرد فـي إي  أنها تعتبر 1.
 . وقت من األوقات

لفظيـة أو بصـرية أو بصـرية مكانيـة ولـيس : لها القدرة على تخزين أنواع مختلفة من المعلومات بأنماط إدراكيـة 2.
 . تخيالت

ثانيـة تصــل فـي بعــض ) 18-15( ، حيـث تبقـى المعلومــات لفتـرة أن مـدة االحتفــاظ فيهـا بالمعلومـات محــدودة. 3
 .ثانية ما لم يتم تكرارها أو معالجتها) 30(األحيان إلى 

 . وحدات معرفية) 9-5(أن الطاقة التخزينية لها محدودة وتقدر بحوالي  4. 
رفيــة األخــرى مثــل حـــل أن وظيفتهــا تتعــدى عمليتــي التخــزين والمعالجـــة إلــى القيــام بالعديــد مــن العمليـــات المع .5

 . المشكالت واالستيعاب واتخاذ القرار والفهم القرائي، و مهام التفكير المركب كاالستدالل وحل المشكالت



13 
 لسادس عشر، العدد الثانيمجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد ا

محتواهـا دائمــًا معلومـات نشــطة، وبالتـالي فهــي تتطلـب االنتبــاه الشـديد أثنــاء أداء المهمـة، حيــث أن حــدوث أي  .6
في الذاكرة العاملـة يـؤدي إلـى إضـعاف احتماليـة معالجتهـا وتخزينهـا فـي مشتتات لالنتباه خالل معالجة المعلومات 

 . الذاكرة طويلة المدى وبالتالي يضعف احتمالية تذكرها الحقاً 
تختلــف ســعتها مــن مهمــة ألخــرى حســب ســهولة أو صــعوبة المهــام، ومــن فــرد آلخــر، حيــث تقــل ســعتها بزيــادة  .7

اللفظيـة والخبـرة اللغويـة، وتـزداد بزيـادة العمـر، كمـا أن تطورهـا يرجـع  عبء الذاكرة، كما ترتبط سعتها بزيـادة القـدرة
 .إلى زيادة قدرة الفرد على إعادة تنشيط آثار التذكر المتالشي بتركيز االنتباه

أن عمليـة التمثيـل داخـل الـذاكرة العاملـة   (8))2011يوسف، (؛ )(74)2010آدم، (ومن جهة أخرى، يشير كل من 
 : مر بثالث مراحلت
، وهـــي العمليـــة التـــي تحـــول فيهـــا المـــدخالت الحســـية إلـــى رمـــوز أو صـــور يســـهل Encodingمرحلـــة الترميـــز  .1

  .الذاكرةاالحتفاظ بها في 
ــذاكرة Storageمرحلــة التخــزين  .2 ، وتشــير إلــى الطريقــة التــي تمثــل بهــا المعلومــات فــي النظــامين الخاصــين بال

-5(ون سـعة التخـزين فـي الـذاكرة العاملـة محـدودة جـدًا تصـل مـا بـين ، وتك)المكانية-اللفظية، والبصرية( العاملة 
وحدات، وعادًة ما ُيستدل على عملية تخزين المعلومات في الـذاكرة العاملـة مـن خـالل معرفـة مـا يمارسـه الفـرد ) 9

 . خالل عملية االسترجاع Recallمن استدعاء 
دة الفــرد للمعلومــات التــي ســبق أن احــتفظ بهــا فــي ، وتشــير إلــى إمكانيــة اســتعاRetrievalمرحلــة االســترجاع  .3

االسـترجاع، وتتـأثر عمليـة  Cuesالذاكرة، حيث يتوقف استرجاع تلـك المعلومـات علـى مسـتوى عالقتهـا بإلماعـات 
أو التكـــرار، وتهـــدف إلـــى االحتفـــاظ بالمعلومـــات فـــي  Rehearsalعمليـــة التســـميع : االســـترجاع بعمليتـــين، أولهمـــا

عمليـة التجميـع : ثانية، أو نقل المعلومات إلى الذاكرة طويلة المدى، وثانيهما) 30(ترة تصل إلى الذاكرة العاملة لف
Chunking تنظيمية تؤدي إلى زيادة مقـدار المعلومـات المخزنـة فـي الـذاكرة العاملـة مـن خـالل   استراتيجية، وهي

 .وحدات) 9(صى تكوين وحدات كبيرة الحجم من المعلومات ليصل مدى الذاكرة إلى حده األق
، )1()2013عبـدالفتاح، (؛ )8()2011يوسـف، (هذا، ويظهر من خالل مراجعة الباحثين الحاليين لما ذكره كل مـن 

ـــديار، ( ـــو ال ـــادلي   )70()2015أب يعـــد مـــن أحـــدث النمـــاذج ) 2000(المطـــور فـــي عـــام  Baddeleyأن نمـــوذج ب
بقبول الكثير من العلماء واتفاقهم، والذي يفتـرض  وأكثرها شيوعا في وصف الذاكرة العاملة ومكوناتها، حيث حظي

 : أن الذاكرة العاملة تحتوي على أربعة مكونات تعمل معًا في تكامل واتساق، وهذه المكونات هي كاآلتي
، وهـو المكـون المسـئول عـن القيـام بمجموعـة العمليـات الالزمـة لحفـظ Phonological Loopالمكون اللفظـي  .1

المنتجة للحديث الباطني الذي يدور بداخل الفرد في صورة آثـار ذاكـرة وتخزينهـا واسـترجاعها، المعلومات اللفظية و 
  .سواًء كان ذلك الحفظ مؤقتًا في الذاكرة العاملة، أو بشكل ثابت في الذاكرة طويلة المدى

ر، ، وهـو المســئول عــن التخــزين المؤقــت للصــو Visio-Spatial Sketch Padالمكــاني /المكـون البصــري  .2
  :  واألماكن ، والوجوه، ومعالجتها، ويتكون من مكونين فرعيــين همــا

، وهـو مخـزن غيـر نشـط ومؤقـت للمعلومـات والخصـائص البصـرية المكانيـة Visual Storeالمخـزن البصـري . أ 
 .للمثيرات

تنشــيط ، وهــو محــرك داخلــي نشــط، يتمثــل فــي عمليــة إعــادة  Spatial Rehearsalآليــة التســميع المكــاني . ب
 . المعلومات البصرية في الذاكرة العاملة، إضافة إلى تخزين المعلومات بشأن السالسل الحركية

، ويطلــق عليــه الضــبط التنفيــذي المركــزي، ويعرفــه بــادلي بأنــه ذلــك Central Executiveالمنفــذ المركــزي  .3
أو تبـــديل االنتبـــاه، ويخضـــع المكـــون محـــدود الســـعة المســـئول عـــن الضـــبط االنتبـــاهي مـــن خـــالل تركيـــز أو توزيـــع 
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المكـــاني، ومكـــون مصـــد األحـــداث، ويتميـــز مكـــون المنفـــذ /لســـيطرته كـــل مـــن المكـــونين التـــابعين اللفظـــي والبصـــري
المكانية وربطهما مـع المعلومـات /المركزي بالقدرة على تحقيق التكامل بين مكوني التكرار اللفظي واللوحة البصرية

 . ويعتبر مسئوًال عن اتخاذ القرارات بشأن كيفية استخدام المكونين السابقين المستمدة من الذاكرة طويلة المدى،
، وُيطلـق عليـه الجسـر المرحلـي، وهـو مخـزن مؤقـت محـدود السـعة يعمـل Episodic Bufferمصـد األحـداث  .4

يـــث علــى دمــج المعلومــات الصــادرة عــن المكــونين التــابعين مـــع مثيالتهــا الصــادرة مــن الــذاكرة طويلــة المــدى ، ح
يخضع مصد األحداث لسيطرة المنفـذ المركـزي القـادر علـى اسـتعادة المعلومـات منـه فـي حالـة شـعورية ، ومراجعـة 

 .تلك المعلومات وتحديثها كلما لزم األمر
ومن جهة أخرى، يعتمد قياس الذاكرة العاملة علـى كـل مـن سـعة التخـزين والتجهيـز معـًا، حيـث تقـاس السـعة بقـدرة 

واالســـتدعاء ألكبـــر عـــدد مـــن الكلمـــات أو األعـــداد أو األرقـــام أو الصـــور البصـــرية المكانيـــة،  الفــرد علـــى االحتفـــاظ
وتقــاس كفــاءة التجهيــز مــن خــالل إجابــة الفــرد لســؤال فهــم بســيط يتعلــق بالمعلومــات المحــتفظ بهــا، كمــا يجــب أن 

ف زيـادة شـغل حيـز سـعة ُيراعى زيادة عبء الذاكرة العاملة من مهمة ألخرى أي زيادة صعوبة المهمـة، وذلـك بهـد
ويـرى بعـض العلمـاء أن قيــاس . )72()2011عـامر، (التخـزين مـن مهمـة ألخـرى والتـي بـدورها تــؤثر علـى التجهيـز 

سعة الذاكرة العاملة ال بد أن يعتمـد علـى وظيفتهـا فـي التخـزين فقـط، وذلـك مـن خـالل اسـترجاع المفحـوص لقائمـة 
معها، بينمــا يــرى الــبعض اآلخــر ضــرورة االعتمــاد علــى وظيفتــي مــن الكلمــات أو األرقــام التــي تعــرض عليــه أو يســ

 . )38()2015العدل، (التخزين والتجهيز معاً 
ويتبين من خالل مراجعـة البـاحثين الحـاليين لـبعض البحـوث التـي تناولـت متغيـري سـعة الـذاكرة العاملـة والتحصـيل 

 Gropper& Tannock,2009((75)(الدراسي وجود تباين في نتائجها، حيث أشارت دراسة كل من 

(76)(Smedt et al. 2009)   إلـى وجـود عالقـة ارتباطيـة قويـة بـين الـذاكرة العاملـة والتحصـيل الدراسـي، بينمـا
إلى عدم وجود عالقة ارتباطيـة  )Nalliah,2012()77(، Ishak et al.2011)()78(أشارت  نتائج دراسة كل من 

 في حين أشارت دراسة بين سعة الذاكرة العاملة والتحصيل الدراسي، 
)،Abraham George and Kunnath (2016  إلـى وجـود عالقـة ارتباطيـة موجبـة بـين سـعة الـذاكرة العاملـة

 .والتحصيل الدراسي، إضافة إلى وجود فروق بين مرتفعي ومنخفضي التحصيل الدراسي في سعة الذاكرة العاملة
 Information Processing Strategiesتجهيز المعلومات    استراتيجية:  خامساً 

يعتبر اتجاه تجهيـز المعلومـات أحـد االتجاهـات الهامـة التـي تلقـى قبـوًال مـن قبـل العديـد مـن علمـاء الـنفس المعرفـي 
مفهوم تجهيز المعلومات بأنه مكون فرضي يصف مجموعة من  )79()2010 ،المحمدي(وقد وصف  ،المعاصرين

صـل مــن النشــاط المعرفــي الــذي يتعلـق بتكــوين وتنــاول معلومــات منتقــاه العمليـات اإلجرائيــة المتتابعــة التــي تمثــل مت
ونتيجــة لتطــور البحــوث .مــن قبــل الفــرد وتــؤثر فيهــا بوصــفها معطيــات أو ُمــدخالت معلوماتيــة مشــتقة مــن المثيــرات

وظهور نماذج عديدة لتجهيز ومعالجة المعلومات؛ أصبحت المشكلة الرئيسة في أبحـاث تجهيـز المعلومـات بصـفة 
  اســــــتراتيجية، و  Successiveأو المتعاقــــــب ، أو المتتــــــابع  Serialالتجهيــــــز المتتــــــالي   اســــــتراتيجيةمــــــة هــــــي عا

 . )80()2011إبراهيم، ( Simultaneousأو المتآني أو المتزامن  Parallelالتجهيز المتوازي 
إدراك المثيــرات بشــكل  المعلومــات المتتابعــة بأنهــا قــدرة الفــرد علــى تجهيــز  اســتراتيجية )8()2011، يوســف(عــرف 

تسلسلي بحيث ال يمكن عمل مسـح شـامل لهـذه المثيـرات فـي آن واحـد أثنـاء تجهيـز المعلومـات بـل خطـوة بخطـوة، 
التجهيــــز المتــــآني   اســــتراتيجيةلــــذا تحتــــاج إلــــى وقــــت أطــــول مــــن التجهيــــز المتــــآني للمعلومــــات، فــــي حــــين تقــــوم 

علـى مسـح شـامل لكـل المعلومـات  Strategy of Simultaneous processing informationللمعلومـات
التجهيز المتآني بأنها قـدرة الفـرد علـى معالجـة   استراتيجية Aschraft ويعرف. ة في الموقف في آٍن واحدالموجود
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 .)47 ()2014الزغول والزغول، (مجموعة من المثيرات بشكل كلي في وقت متزامن 
تجهيز المتآني للمعلومات تتطلب من الفـرد تركيـز النظـر فـي كـل ال استراتيجيةإلى أن  (80))2011إبراهيم (ويشير 

التجهيــز المتتــابع فتــرة  اســتراتيجيةمــا يــدخل مجــال اإلدراك مــن مثيــرات لتــتم معالجتهــا فــي آٍن واحــد، بينمــا تتطلــب 
 .زمنية أطول في معالجة المنبهات الواردة؛ وذلك بسبب تناولها بطريقة متتابعة

ـــت ومـــن خـــالل مراجعـــة البـــاحثي التجهيـــز المتتـــابع والمتـــآني   اســـتراتيجيةن الحـــاليين لـــبعض الدراســـات التـــي تناول
 للمعلومات والتحصيل الدراسي تبين وجود اتفاق في نتائجها ، حيث أشارت دراسة كل من

 )Das et al2008 ()81( )1995(83)( James (29)(Filičková,2014) (30)(Ismail  and Keat;2011) 

(82)(Joseph; et al2003) ، )، إلـى وجـود عالقـة ارتباطيـة موجبـة ودالـة إحصـائيًا بـين  )84()2000الصـافي
 .للمعلومات والتحصيل الدراسي ) المتآني/المتتابع(التجهيز  استراتيجية

 Problem Solving Abilityالقدرة على حل المشكالت   : سادساً 
ن قبـل العديـد مـن العلمـاء والبـاحثين ، خاصـًة حظي موضوع القدرة علـى حـل المشـكالت باهتمـام علمـي ملحـوظ مـ

، Bruner، وبرونــر Beigeمــع تبلــور النظريــة المعرفيــة علــى يــد مجموعــة مــن العلمــاء المشــهورين أمثــال بياجيــه 
أن حل المشكالت ُيكسب الفرد المرونة في األداء، ويرفع كفاءة : وترجع أهمية دراسة حل المشكالت ألسباب منها

 .(79))2010المحمدي، ( رد والذي يقدره تقديرًا كبيراً األداء العقلي للف
مفهوم حـل المشـكالت بأنـه التفكيـر الموجـه نحـو حـل موقـف بعينـه مـع القيـام بنـوعين  (85))2000سولسو (ويعرف 

من النشاط العقلي هما التوصل إلـى اسـتجابات محـددة وصـياغتها ثـم اختيـار االسـتجابات المالئمـة مـن بينهـا لحـل 
وسـلوك حـل المشـكلة ويعنـي األول قـدرة أو  بـين القـدرة علـى حـل المشـكلة Zurillaلـذا مّيـز زوريـال  ؛ ةهذه المشـكل

عدم قدرة الشخص على التأثير بالمشكلة أو التوافق مع الحل، بينما الثاني يعني نواتج العملية األولـى أي يسـتخدم 
علــى حــل  المشــكلة بحســب معلومــات  الحــل أو حتــى يختــار مــن بــين عــدد مــن الحلــول ، ويجــب أن تقــاس القــدرة

الشخص واعتقاداته واتجاهاته ومهاراته في صياغة الحل، بينما يقـاس سـلوك حـل المشـكلة بحسـب مسـتوى التقريـر 
الذاتي أو مالحظة الشخص أثناء القيام بالحل، وهذا التمييز ذو أهمية؛ ألنه يساعد على تجنب الخلط في القيـاس 

لمشــكالت ،وعـادًة تقــاس القــدرة علــى حـل المشــكالت لتحديــد القـوة والضــعف فــي حــل بـين العمليــة والنــاتج فـي حــل ا
فــي حــين يقــاس ســلوك حــل المشــكلة لتقــويم صــدق ‘ المشــكلة وٕاعــداد بــرامج تدريبيــة والتقــويم التكــويني لهــذه البــرامج

 .)38()2015العدل، (نماذج حل المشكالت أو نتائج برامج التدريب الخاصة 
 )79()2010المحمــدي،(؛ )86()1999عــرايس، ( ة البــاحثين الحــاليين لمــا ذكــره كــل مــن ويظهــر مــن خــالل مراجعــ

 :وجود العديد من النماذج التي تناولت تفسير عملية حل المشكالت وفقًا التجاه تجهيز المعلومات، ومنها
عند حـل ، ويفترض وجود ثالث مكونات لتجهيز المعلومات )م 1982(عام   Sternbergنموذج ستيرنبرغ   .1 

عمليــــات ضــــبط مــــا وراء المكونــــات، ومكونــــات األداء المنشــــطة فــــي تنفيــــذ اســــتراتيجيات حــــل : المشــــكالت، وهــــي
 . المشكالت، ومكونات اكتساب المعرفة التي اسُتخدمت في التعلم عن كيفية حل المشكالت

: رحلة التوضيح م: ، ويتضمن هذا النموذج ثالثة مراحل وهي)م1983(عام   Andersonنموذج اندرسون   .2
وفيها يقوم الفرد باستقبال المعلومات المشفرة كمجموعة من الحقائق حول مهارة مهنية، ثم مرحلة جمع أو تصنيف 

المعرفة والتي يتم فيها تحويل المعلومات إلى مجموعة من اإلجراءات التي يمكن القيام بها، والمرحلة اإلجرائية 
  .تنفيذ اإلجراءات السابقة  ويتم فيها

، ويفترض أن حل المشكالت )م1987(في عام  Pellegrino & Goldmanنموذج  بيجلرينو  و جولدمان   .3
، ويتم فيها معالجة Processing Stageالتجهيز  مرحلة: اللفظية يمر بثالث مراحل لتجهيز  المعلومات  وهي
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 Selectionثم مرحلة االختيار  اللغة المكتوبة أو المسموعة وتحويلها إلى تمثيالت داخلية تتضمن الفهم،
Stage ويتم فيها اختيار اإلجراءات الكمية التي تتناسب مع التمثيالت الداخلية للمشكلة، وأخيرا مرحلة التنفيذ ،

Implementation Stage  والتي يتم فيها تنفيذ عمليات تحويل اللغة إلى تمثيالت داخلية ، واختيار اإلجراءات
 .الكمية

إلى بعض المحددات التي تقوم عليها حل المشكالت البسيطة والمشكالت متعددة  )87()2009، اتالزي( كما يشير
التـي تقـدم بهـدف  Hints، و التلميحـات  Problem Presentationتقـديم أو عـرض المشـكلة: الخطـوات، ومنهـا

 Problemشـكلة ، وحجـم المSolution Familiarityمسـاعدة الفـرد القـائم علـى حـل المشـكلة، ومألوفيـة الحـل 
Size واالســـــتراتيجيات المســـــتخدمة ،Strategies  العصـــــف الـــــذهني   اســـــتراتيجيةمثـــــلBrainstorming 

strategy تقليل الفروق   استراتيجية، وThe Difference-Reduction Method تعمـيم البـدائل   اسـتراتيجية، و
Generating Possible Alternatives التجزئــة   اســتراتيجية، وFractionation Strategy وغيرهــا مــن ،

االســـتراتيجيات التـــي مـــن خاللهـــا يـــتعلم الفـــرد كيـــف يوظـــف عملياتـــه المعرفيـــة فـــي الـــتعلم والتـــذكر والتفكيـــر وحـــل 
 .المشكالت في معالجة الموقف المشكل 

ومــــن خــــالل مراجعــــة الباحثــــان الحاليــــان لــــبعض الدراســــات والبحــــوث التــــي تناولــــت القــــدرة علــــى حــــل المشــــكالت 
 )Stanly2014()88(وجود اتفاق في نتائجها، حيث أشارت دراسة كل من   ماصيل الدراسي تبين لهوالتح

 (34)(Adeyemo and Udeani 2011) (35)(Nizoloman,2013)، (89)(Smith andBurton;2013)  
 ؛)(92)2013أبو المعاطي، (؛ )(91)2010التميمي،(؛ )(59)2010المزيرعي،(  ؛)(90) 2011عليوة،(
إلــــى وجــــود عالقــــة ارتباطيــــة موجبــــة ودالــــة إحصــــائيًا بــــين القــــدرة علــــى حــــل المشــــكالت  (93))2013فحــــة، طال( 

 . والتحصيل الدراسي
 .باستخدام المنهج الوصفي االرتباطي لمناسبته ألهداف البحث انقام الباحث:   منهج البحث

جـــدة  ارس متوســـطة بمحافظـــةمـــد) 8(حصـــل الباحثـــان علـــى قـــوائم النتـــائج التحصـــيلية لطـــالب : البحـــث مجتمـــع
وذلـك بهـدف فـرز  ؛مـن مجمـوع المـدارس المتوسـطة بجـدة %) 5.36(شكلت مـا نسـبته بالمملكة العربية السعودية 

 :وأسفرت عملية الفرز عن اآلتي ،) مرتفعين -متوسطين-منخفضين(الطالب وفق مستوياتهم التحصيلية 
 مستوى الدراسيوال الصف حسب متغيري توزيع أفراد مجتمع البحث:  1 جدول

  المستوى التحصيلي متغير 
 مرتفع متوسط منخفض المجموع

 690 198 215 277 طالب الصف األول المتوسط

 731 262 257 212 المتوسط الثانيطالب الصف 

 798 276 240 282 المتوسطالثالث طالب الصف 

 1942 736 712 494 المجموع
 %37.89 %36.66 %25.43 النسبة المئوية

  هــذه العينــة شــملت إذ،عينــة الفعليــة للبحــث قــام الباحثــان بانتقــاء أفــراد ال ،علــى شــروط التعيــين العشــوائي  اســتناداً و 
من مجموع أفراد عينـة %) 38.61(بواقع  جدة بمحافظة  ممن يدرسون في المرحلة المتوسطة طالباً ) 750(على 

تهم النفسية والجسمية وخلوهم عشوائية بعد التأكد من سالم تم اختيارهم بطريقة،  )1(الفرز الموضحة في الجدول 
علـى ملفـات اإلرشـاد النفسـي  وذلـك اسـتناداً  ،أمراض أو صعوبات تعلم قد تؤثر على مجمـل نتـائج البحـث  ةأيمن 
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 طوعيـــة ضـــمن إجـــراءاتتباإلضـــافة إلـــى شـــرط مـــوافقتهم علـــى المشـــاركة ال ،ومالحظـــات معلمـــيهم،والطالبـــي لهـــم 
 .توزيع أفراد عينة  البحث حسب متغيري الصف والمستوى الدراسي) 2(الجدول ويوضح.البحث

 لبحث حسب متغيري الصف والمستوى الدراسيالفعلية لعينة التوزيع أفراد  :2 جدول

  المستوى التحصيلي متغير 
 مرتفع متوسط منخفض المجموع

 255 73 87 95 طالب الصف األول المتوسط

 254 96 92 66 توسططالب الصف الثاني الم

 241 91 61 89 طالب الصف الثالث المتوسط

 750 260 240 250 المجموع
 %34.66 %32.0 %33.33 النسبة المئوية

 أدوات البحث
 )الباحثانإعداد :  ( Attention Control Testاختبار ضبط مشتتات االنتباه . 1
قيــاس القـــدرة علــى تجاهــل مشـــتتات االنتبــاه، والفصــل بـــين المحليـــة تعنــى ب وفر أداة بحثيـــة فــي البيئــةلعــدم تــ نظــراً 

فــي   وتكــون االختبــار ،قــام الباحثــان بإعــداد هــذا االختبــار،المثيــرات المتعلقــة وغيــر المتعلقــة بــالمثير المــراد تعلمــه 
مهام فرعية ، وكل مهمة فرعيـة بهـا مجموعـة ) 5(، وكل مهمة تتكون من رئيسية  مهام) 4(من  صورته المبدئية 

 عربيــة مصــفوفة ومرتبــة عشــوائيًا، ويطلــب مــن المفحــوص تحديــد حرفــًا واحــدًا دخــيًال فــي زمــن محــددالحــرف ن األمــ
أسـاتذة فـي علـم الـنفس التربـوي وعلـم ) 7(تم عرض االختبار في صورته المبدئية على مجموعة مكونـة مـن بعدها 

ــنفس المعرفــي فــي كليــات التربيــة واآلداب،  ) 20(االحتفــاظ بجميــع المهــام  وهــي  وفــي ضــوء رأي المحكمــين تــمال
المهمـات األولـى والثانيـة والثالثـة :خصـص لهـا زمـن يـوزع وفـق اآلتـي  .مهام رئيسـية) 4(مهمة فرعية موزعة على 

ثانيــة نظــرًا لصــعوبة المهمــة، ليصــبح ) 57(فــي حــين يخصــص للمهمــة الرابعــة  ، ثانيــة 30يخصــص لكــل منهــا 
ثانيــة لشــرح التعليمــات وتطبيــق مهمــة تدريبيــة هــو ) 90(نتبــاه بعــد إضــافة الــزمن الكلــي الختبــار ضــبط مشــتتات اال

  .ثانية ) 57(دقائق و ) 3(
وتكــون درجــة المفحــوص فــي االختبــار هــي مجمــوع األحــرف الصــحيحة التــي يقــوم المفحــوص باكتشــافها بأســرع مــا 

 .يمكن وكتابتها في المكان المناسب 
دق االختبــار باســتخدام طريقــة االتســاق الــداخلي، حيــث تــم تطبيــق بــالتحقق مــن صــ انقــام الباحثــ: صــدق االختبــار

طالبًا في المرحلة المتوسطة، ثم تم حساب معامالت االرتباط ) 120(مكونة من استطالعية  االختبار على عينة 
 .مشتتات االنتباه والدرجة الكليةبين األقسام الفرعية األربعة المكونة الختبار ضبط 

 ضبط مشتتات االنتباه والدرجة الكلية ة االرتباطات بين المهام الفرعية الختباريوضح مصفوف : 3 جدول

المهمة  المهمة الثالثة المهمة الثانية المهمة األولى 
 *0.677 * 0.730 * 0.772 * 0.767 الدرجة الكلية ة

 ) 0.01(دالة عند مستوى (*)      

) 120(بــات اختبــار ضــبط مشــتتات االنتبــاه علــى عينــة مكونــة مــن بإيجــاد معامــل ث انقــام الباحثــ: ثبــات االختبــار
ه يسـاوي اطالبًا فـي المرحلـة المتوسـطة، وقـد تـم حسـاب معامـل ثبـات االختبـار باسـتخدام طريقـة ألفـا كرونبـاخ فوجـد

 .؛ مما يدل على تمتع االختبار بخصائص سيكومترية مناسبة الستخدامه في الدراسة الحالية)0.754(
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 : Speed Perception Testلسرعة اإلدراكية اختبار ا. 2
، وبـــريس Ekstrom، واكســـتروم Frenchلكـــل مـــن  فـــرنش ) 1963(ظهـــرت الصـــورة األولـــى مـــن االختبـــار عـــام 

Price ـــاس وٕاعـــداده باللغـــة ) 1993(، ثـــم قـــام كـــل مـــن الشـــرقاوي والخضـــري وعبدالســـالم فـــي عـــام بتعريـــب المقي
يــة إلــى قيــاس الســرعة فــي إدراك التفاصــيل الدقيقــة مــن خــالل ســرعة فهــم العربيــة، و يهــدف اختبــار الســرعة اإلدراك

النموذج أو الشكل المقدم ، وتحديد حدوده وخواصه من بين نماذج أو أشكال مشابهة له تتميـز بالخـداع البصـري، 
رنـــة شــطب الكلمــات، ومقا: وٕادراك أوجــه الشــبه واالخــتالف بينهــا، ويتكــون االختبــار مـــن ثالثــة أبعــاد فرعيــة هــي 

وُبعـد  ،دقيقتـين قسـمين، وزمـن تطبيـق كـل قسـم علـى عد شـطب الكلمـاتحيث يحتوي بُ  األعداد، والصور المتماثلة،
وكــذلك يحتــوي ُبعــد الصــور المتماثلــة علــى  ،دقيقــة ونصــفمقارنــة األعــداد علــى قســمين، وزمــن تطبيــق كــل قســم 

  .قسمين، وزمن تطبيق كل قسم دقيقة ونصف
 :ترية لالختبار كما يلي خصائص السيكومان بحساب الوقام الباحث 

ــار بــالتحقق مــن صــدق االختبــار باســتخدام طريقــة االتســاق الــداخلي حيــث تــم تطبيــق  انقــام الباحثــ: صــدق االختب
بحســاب معــامالت االرتبــاط بــين األبعــاد الفرعيــة  انطالبــًا، ثــم قــام الباحثــ) 143(االختبــار علــى عينــة مكونــة مــن 

 .السرعة اإلدراكية والدرجة الكليةالثالثة المكونة الختبار 
 يوضح مصفوفة االرتباطات بين األبعاد الفرعية المكونة الختبار السرعة اإلدراكية والدرجة الكلية : 4 جدول

 األبعاد الكلية لالختبار الصور المتماثلة مقارنة األعداد شطب الكلمات البـُعد

 *0.552 *0.421 *0.497-  شطب الكلمات

 *0.774 *0.466- -  دادمقارنة األع
 0.719- - -  الصور المتماثلة

      )0.01(دالة عند مستوى (* ) 

طالبـًا فـي ) 143(بإيجاد معامل ثبات اختبار السرعة اإلدراكية على عينة مكونـة مـن  انقام الباحث :ثبات االختبار
؛ )0.648(ه يسـاوي اا كرونبـاخ فوجـدالمرحلة المتوسطة، وقد تم حساب معامل ثبات االختبار باستخدام طريقة ألفـ

 .يدل على تمتع االختبار بخصائص سيكومترية مناسبة الستخدامه في الدراسة الحاليةمما 
 )الباحثانإعداد ( :   Working Memory Capacity Testاختبار سعة الذاكرة العاملة. 3
دات المعرفيـة التـي يسـتطيع الطالـب تشـفيرها، عدد الوحـلعدم توفر أداة بحثية في البيئة المحلية تعنى بقياس  نظراً  

مهمـة اختباريـة موزعـة ) 14(تكـون فـي صـورته المبدئيـة مـن الـذي قـام الباحثـان بإعـداد هـذا االختبـار واستدعائها، 
بالتســاوي علــى اختبــاري تجهيــز الكلمــات وتجهيــز األرقــام، فالمهمــة األولــى مــن اختبــار تجهيــز الكلمــات تتكــون مــن 

ال يوجــد بينهمــا ارتبـاط ، والمهمــة الثانيـة تتكــون مــن خمسـة مفــردات ال يوجـد بينهــا ارتبــاط ) لمـاتك(أربـع  مفــردات 
مفـردات، وبـنفس ) 10(أيضًا، وتـزداد مفـردات الوحـدات تـدريجيًا حتـى تصـل إلـى المهمـة السـابعة التـي تتكـون مـن 

ال يوجد بينهما ارتبـاط، وتـزداد ) عدادأ(الطريقة في اختبار تجهيز األعداد، تتكون المهمة األولى من أربع مفردات 
بعدها تم عرض االختبار  ،مفردات) 10(مفردات األعداد تدريجيًا حتى تصل إلى المهمة السابعة التي تتكون من 

أساتذة في علم الـنفس التربـوي وعلـم الـنفس المعرفـي فـي كليـات ) 7(في صورته المبدئية على مجموعة مكونة من 
وء رأي المحكمين تم إعادة صياغة مفردتين من مفردات تجهيز الكلمات لتناسب المرحلـة التربية واآلداب، وفي ض

 .العمرية لعينة البحث مع االحتفاظ بجميع المهام بعد االتفاق عليها من قبل المحكمين
  :وخصص  الختبار تجهيز الكلمات لالختبار زمن يوزع وفق اآلتي 
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وان، وهـو مـا يعـادل دقيقـة ثـ) 105(أي بمجمـوع ) ثوان لالستدعاء 8 ×مهام 7(  ) +ثوان للعرض 7 ×مهام  7( 
ثــــوان  10 ×مهــــام 7) + ( وان للعــــرضثــــ 8 ×مهــــام 7( الختبــــار األعــــداد بينمــــا خصــــص .ثانيــــة) 45(واحــــدة و

ليصـبح الـزمن الفعلـي لتطبيـق اختبـار .ثـوان) 6(ثانية، وهو مـا يعـادل دقيقتـين و) 126(، أي بمجموع ) لالستدعاء
ثانية لشرح التعليمات وتطبيق مهمة تدريبية علـى االختبـارين كـٌل علـى حـدة ) 90(العاملة بعد إضافة  سعة الذاكرة

ويــتم عــرض مفــردات كــل مهمــة مــن مهــام تجهيــز . ثانيــة ) 21(دقــائق و) 5(ثانيــة، وهــو مــا يعــادل ) 321(هــو 
ده وفـــق المـــدة الزمنيـــة كـــٌل علـــى حـــ Projectorبواســـطة جهـــاز العـــرض فـــوق الـــرأس ) 14(الكلمـــات واألعـــداد الــــ 

وفيمــا يخــتص بتصــحيح االختبــار يــتم احتســاب درجــة كــل اختبــار فرعــي مــن خــالل عــدد مفــردات آخــر . المحــددة
 .درجات هي الدرجة الكلية لكل اختبار فرعي ) 10(سلسلة كاملة يستطيع استدعائها استدعاًء كامًال، حيث تعد 

ختبــار باســتخدام طريقــة االتســاق الــداخلي، حيــث تــم تطبيــق قــام الباحثــان بــالتحقق مــن صــدق اال: صــدق االختبــار
طالبًا في المرحلة المتوسطة، ثم تم حساب معامالت االرتباط ) 115(االختبار على عينة  استطالعية مكونة من 

 .مشتتات االنتباه والدرجة الكليةبين األقسام الفرعية األربعة المكونة الختبار ضبط 
 باطات بين المهام الفرعية الختبار ضبط مشتتات االنتباه والدرجة الكليةيوضح مصفوفة االرت :5 جدول

مهام تجهيز  
  

مهام تجهيز 
 

 الدرجة الكلية

 * 0.766 * 0.473-  مهام تجهيز اإلعداد

 * 0.690- -  مهام تجهيز الكلمات
 ) 0.01(دالة عند مستوى (*)      

) 115(جــاد معامــل ثبــات اختبــار ضــبط مشــتتات االنتبــاه علــى عينــة مكونــة مــن قــام الباحثــان بإي: ثبــات االختبــار
طالبًا فـي المرحلـة المتوسـطة، وقـد تـم حسـاب معامـل ثبـات االختبـار باسـتخدام طريقـة ألفـا كرونبـاخ فوجـداه يسـاوي 

 .؛ مما يدل على تمتع االختبار بخصائص سيكومترية مناسبة الستخدامه في الدراسة الحالية)0.724(
وتكن هذا االختبـار فـي عـام   –راسكن  –أعد كل من أولتمان : ) الصور الجمعية(اختبار األشكال المتضمنة  .4
وينقسم إلى ثالث . عن طريق الخضري والشرقاوي) م  1989( وتم تقنينه على البيئة العربية في عام).م1971( 

ون مــن ســبع فقــرات والغــرض منهــا تــدريب وال تحتســب درجتــه ويتكــ ،وهــو خــاص بالتــدريب: القســم األول : أقســام
ويتكــون مــن تســع فقــرات متدرجــة فــي صــعوبتها : القســم الثــاني .المفحــوص علــى كيفيــة األداء علــى هــذا االختبــار 

وبــذلك . وهــي مكافئــة للقســم الثــاني مــن االختبــار .يتكــون مــن تســع فقــرات متدرجــة فــي صــعوبتها : القســم الثالــث .
فقـــرة كمـــا أن كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات االختبـــار عبـــارة عـــن شـــكل هندســـي معقـــد ) 18(يكـــون االختبـــار األصـــلي مـــن  

)  12( والـزمن المخصـص لتطبيـق هـذا االختبـار بأقسـامه الثالثـة هـو  ،يتضمن داخله شكًال هندسيًا بسيطًا مخفيـاً 
ئق ، القســم خمســة دقــا: القســم الثــاني. دقيقتــان : التــدريب : القســم األول :  اآلتــيدقيقــة تكــون موزعــة علــى النحــو 

 .خمسة دقائق: الثالث 
بطريقة حساب معامالت االرتباط بين بالتحقق من صدق اختبار األشكال المتضمنة  انقام الباحث :صدق االختبار

 . طالباً ) 136(على عينة استطالعية مكونة من  درجة كل مفردة وبين الدرجة الكلية
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 الدرجة الكلية و  في اختبار األشكال المتضمنة كل مفردةيوضح  قيم معامالت االرتباط بين درجة  :6جدول 

 معامل االرتباط رقم المفردة معامل االرتباط رقم المفردة معامل االرتباط رقم المفردة
1 0.591* 7 0.633* 13 0.537* 
2 0.404* 8 0.666* 14 0.694* 
3 0.550* 9 0.496* 15 0.615* 
4 0.621* 10 0.590* 16 0.637* 
5 0.626* 11 0.734* 17 0.617* 
6 0.488* 12 0.572* 18 0.523* 

    )  0.01(دالة عند مستوى ( * )   

طالبـًا ) 136(بإيجـاد معامـل ثبـات اختبـار األشـكال المتضـمنة علـى عينـة مكونـة مـن  انقام الباحثـ :ثبات االختبار
 ).0.887(تبين أنه ممن يدرسون في المرحلة الثانوية بمحافظة ينبع بطريقة ألفا كرونباخ ف

 .لى  تمتع بمؤشرات مقبولة ومطمئنةتشير الخصائص السيكومترية  السابق عرضها  إ ،وبشكل عام 
 )نيإعداد الباحث: (للمعلومات المتآنيالتجهيز  استراتيجيةتبار اخ. 5
ين المثيـــرات بقيـــاس قـــدرة المفحـــوص علـــى إيجـــاد تكامـــل بـــ لعـــدم تـــوفر أداة بحثيـــة فـــي البيئـــة المحليـــة تعنـــى نظـــراً  

التــي تتطلـــب منـــه وضــعها فـــي مثيــر واحـــد أو فـــي مجموعــة فـــي ضــوء معرفـــة العالقـــات  ،المتواجــدة أو المتزامنـــة 
أو عن طريق اكتشاف العالقـة بـين أجـزاء المعلومـات المتضـمنة  ،المنطقية عن طريق إدراك النمط الكلي للمثيرات

) 22(مــن د هـذا االختبـار الـذي تكــون فـي صـورته المبدئيـة قـام الباحثـان بإعــدا؛لذا فـي المهمـة أو فـي المثيــر نفسـه
صــور ألشــكال هندســية تتطلــب الفهــم مــن خــالل الوصــف اللغــوي للعالقــات ) 6(وكــل مهمــة تتكــون مــن  ،مهمــة 

ويطلــب مــن المفحــوص أن يختــار الوصــف اللفظــي المناســب لطبيعــة األســئلة المحــددة أســفل كــل مهمــة  ،المكانيــة 
ويــتم تصــحيح االختبــار مــن خــالل حســاب عــدد اإلجابــات  ،يــة التــي تشــتمل عليهــا الصــورة للعالقــة اللفظيــة المكان

ثم تم عرض االختبـار فـي صـورته المبدئيـة  ،ثانية في كل مهمة) 30(الصحيحة التي نجح فيها المفحوص خالل 
 ،ربيـة واآلدابأساتذة في علم النفس التربوي وعلـم الـنفس المعرفـي فـي  كليـات الت) 10(على مجموعة  مكونة من 

حيــث بلــغ عــدد المهــام % 80لــرأيهم تــم االحتفــاظ بالمهــام التــي تــم االتفــاق عليهــا مــن قبــل المحكمــين بنســبة   فقــاً و و 
مهمـة تكـون أساسـية لقيـاس ) 15(و ،مهـام تكـون كمهـام تدريبيـة ) 3(مهمة تجهيـز وتـم انتقـاء ) 18(المتفق عليها 

 . للمعلومات المتآنيالتجهيز  استراتيجية
 : للمعلومات وفق اآلتي  المتآنيالتجهيز  استراتيجيةالزمن الكلي المناسب لإلجابة على مهام اختبار  ويوزع ا هذ
دقائق لتقديم شرح لفظي وعمل التهيئـة ) 4.30(يخصص منها  ،دقائق ) 6(خصص للمهام التدريبية الثالث  . 1

دقيقـــة ونصـــف ) 1.30(ويخصـــص  ،ق الفعلـــي وذلـــك قبـــل بـــدء التطبيـــ،النفســـية والمعرفيـــة المناســـبة للمفحوصـــين 
 . ثانية لكل مهمة  ) 30(لإلجابة على المهام الثالث التدريبية بواقع 

ــــ. 2 ـــة ال ـــداره ) 15(يخصـــص للمهـــام الفعلي ـــي مق ـــة 450(زمـــن كل ـــة ث 30  ×مهمـــة15()=ثاني ـــة 450=اني  ،) ثاني
وأدنى درجة علـى  ،ة على اختباردرج) 15(وأقصى درجة يحصل عليها المفحوص  .ثانية ) 30(دقائق و) 7(أي

التجهيـز  سـتراتيجيةإلـى كفـاءة امـتالك المفحـوص ال) 8(و تشـير الدرجـة التـي تفـوق  ،) صـفر (هذا االختبـار هـي 
 .المتآني للمعلومات 

ــار بــالتحقق مــن صــدق االختبــار باســتخدام طريقــة االتســاق الــداخلي حيــث تــم تطبيــق  انقــام الباحثــ :صــدق االختب
بحسـاب معـامالت االرتبـاط بـين درجـة  انطالبًا، ثم قـام الباحثـ) 156(مكونة من استطالعية  ينة االختبار على ع
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 .تابع للمعلومات مع الدرجة الكليةكل مهمة  تجهيز مت
 للمعلومات مع الدرجة الكلية متآنييوضح  قيم معامالت االرتباط بين درجة كل مهمة تجهيز  : 7جدول 

 رقم المفردة
معامل 
 االرتباط

 قم المفردةر 
معامل 
 االرتباط

 رقم المفردة
معامل 
 االرتباط

1 0.569* 6 0.671* 11 0.530* 
2 0.550* 7 0.565* 12 0.596* 
3 0.476* 8 0.375* 13 0.390* 
4 0.391* 9 0.393* 14 0.363* 
5 0.404* 10 0.550* 15 0.711* 

    )  0.01(دالة عند مستوى ( * )       

للمعلومــات علــى عينــة  المتــآنيالتجهيــز  اســتراتيجيةبحســاب معامــل ثبــات  اختبــار  انام الباحثــقــ :ثبــات االختبــار 
حيـث كـان ) 0.634(بطريقـة ألفـا كرونبـاخ وكـان  ،المتوسـطة  طالبـًا ممـن يدرسـون فـي المرحلـة) 156(مكونة من

 . معززًا لتطبيقه في الدراسة الحالية
 : اختبار المصفوفات المتتابعة  العادية  .6

ــــــذكر كــــــل مــــــن  أن  اختبــــــار المصــــــفوفات المتتابعــــــة  العاديــــــة  )HarrisonShipstead&Engle2015) ()94ي
Raven's Standard Progressive Matrices (SPM)   الذي قام بإعدادهJohn Raven   يعد من أشهر

بط بالـذاكرة العاملـة االختبارات المعرفية  التي تستخدم  في مجال البحوث المعرفية ،خاصة تلك  البحوث التي تـرت
Working Memory  مه يسيما انه اختبار عبر ثقافي تم تصـم ،سواًء من حيث بعض عملياتها أو استراتيجياتها

 مراجعـة الباحـث ألدوات دراسـة كـلويظهر مـن خـالل  .الذي تعد الذاكرة العاملة احد أهم مكوناته  ،لقياس الذكاء 
  )McCallum &Merritt()97؛  1988waches&Harri((95) 1986)، (96)(Wachs&Harris،)1989(من 

التجهيز المتتابع للمعلومات تعتبر مسئولة عن الدقة في المقارنة،  استراتيجيةأن  )84()2000 ،الصافي (
خاصة تلك المفردات التي  ،وهي ما تحققه مفردات اختبار المصفوفات المتتابعة  العادية  ،والتمييز، والتماثل

التجهيز المتتابع للمعلومات  استراتيجية، التي تعتبر من أفضل أساليب قياس )أ، ب، ج، د: (قسامتنتمي إلى  األ
فاالستجابة على مفردات هذا االختبار تتطلب التسلسل والتوليف بين أجزاء المثيرات في ضوء اإلدراك الكلي لها  

داخل سلسلة )  طة بعالقات منطقيةغير المرتب(وبالتالي فالمفحوص مطالب  بدمج أو وضع األشكال الهندسية
التجهيز المتتابع للمعلومات التي عادة ما  استراتيجيةوهو ما يعتبر جوهر  ،مرتبة على نحو متوالي ومتعاقب 

 انقام الباحثلذلك . إضافة إلى اإلدراك الكلي لها  ،تتطلب القوة في أداء التسلسل والتوليف بين أجزاء المثيرات 
 .التجهيز المتتابع للمعلومات استراتيجيةلقياس  ر المصفوفات المتتابعة العادية باالستناد على اختبا

علــى ، مــن اختبــار المصــفوفات المتتابعــة  العاديــة )أ، ب، ج، د(األقســام  ق يــتطبب قــام الباحثــان :صــدق االختبــار
يوضــح قـــيم ) 8(والجــدول  ،المتوســطة طالبــًا ممــن يدرســـون فــي المرحلــة ) 192( تكونــت مــناســتطالعية  عينــة 

 .معامالت االرتباط بين درجة كل  قسم  مع الدرجة الكلية
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 )أ، ب، ج، د(بتطبيق  األقسام يوضح قيم معامالت االرتباط بين درجة  :8جدول 
 رجة الكلية مع الدمن اختبار المصفوفات المتتابعة  العادية  

 الدرجة الكلية  د ج ب أ القسم 
 *0.791 *0.344 *0.433 *0.622 - أ
 *0.847 *0.321 *0.480- -  ب
 *0.801 *0.431 -- -  ج
 *0.473- - - -  د

    )  0.01(دالة عند مستوى ( * )       

مـــن اختبـــار المصـــفوفات المتتابعـــة  ) أ، ب، ج، د(ثبـــات  األقســـام  بحســـاب معامـــل انقـــام الباحثـــ:ثبـــات االختبـــار 
 ،طالبــًا ممــن يدرســون فــي المرحلــة  المتوســطة) 192(مــن  العاديــة مــن خــالل درجــات عينــة  اســتطالعية تكونــت

 . مما أعطى االطمئنان في اختياره في الدراسة الحالية) 0.762( معامل الثبات بلغ  بطريقة ألفا كرونباخ تبين
 )الباحثانإعداد ( :اختبار القدرة على حل المشكالت   .7
على استنتاج نتـائج مـن بقياس قدرة  طالب المرحلة المتوسطة لعدم توفر أداة بحثية في البيئة المحلية تعنى  نظراً  

ــراد اكتشــافها عــن طريــق إدراك وفهــم العوامــل المتداخلــة فــي المشــكالت،  قــام مقــدمات للوصــول لحقــائق مجهولــة ُي
  :ثالثة مهام فرعية وهي الباحثان الحاليان بإعداد هذا االختبار الذي تكون في صورته األولية من 

المشــكالت العامـة ويهــدف إلــى قيــاس قـدرة المفحــوص علــى اســتنتاج وتحديـد مجموعــة مــن الحلــول  اختبـار حــل .1
لمشكالت تناول قضايا اجتماعية عامة كتلك التي يقرأها أو يسمعها في وسائل اإلعـالم ويتكـون هـذا االختبـار مـن 

 مختلفة أسئلة عبارة عن اختيار من متعدد تتناول حلوال لقضايا اجتماعية  و وطنية ) 10(
ويهدف إلى قياس قدرة المفحوص على استنتاج وتحديـد العالقـات الرياضـية :  اختبار حل مشكالت العالقات . 2

أســئلة عبــارة عــن ) 10(والمنطقيــة االســتداللية التــي تجمــع بــين مجموعــة مــن العناصــر ويتكــون هــذا االختبــار مــن 
 .اختيار من متعدد 

هدف إلى قياس قدرة المفحوص على استنتاج وتحديد العمليات الحسابية وي:  اختبار حل المشكالت الحسابية  .3
ويتكون هـذا االختبـار الفرعـي مـن . تتناول مسائل حسابية محددة  التي التي يمكن استخدامها فقط لحل المشكالت

مـن ثم تم عرض االختبار في صـورته المبدئيـة علـى مجموعـة  مكونـة . أسئلة عبارة عن اختيار من متعدد ) 10(
اإلبقـاء علـى  لـرأيهم تـم وفقـاً  ،أساتذة في علم الـنفس التربـوي وعلـم الـنفس المعرفـي فـي  كليـات التربيـة واآلداب) 7(

 .  جميع مفردات االختبار 
دقيقــة لتطبيــق المهــام الفعليــة )  15: ( دقيقــة تــوزع وفــق اآلتــي )24( هــذا وحــدد الــزمن الكلــي لتطبيــق االختبــار بـــ 

 دقائق  يضاف لها ) 5(الثالث بواقع  لالختبارات الفرعية 
و يعطــــى المفحــــوص درجــــة عــــن كــــل إجابــــة صــــحيحة وفقــــًا لمفتــــاح . دقــــائق لشــــرح وتطبيــــق مهمــــة تدريبيــــة  . 3

درجــة ، وكلمــا زادت درجــة المفحــوص )  30( التصــحيح ، ويصــبح مجمــوع درجــات االختبــار بمهامــه االختباريــة 
 .على حل المشكالت عن متوسط االختبار كلما دل ذلك على قدرته 

على عينة استطالعية تكونت  القدرة على حل المشكالت  اختباربتطبيق  انالحالي انقام الباحث  :صدق االختبار 
مـع  اختبـارات فرعـيبحسـاب معـامالت االرتبـاط بـين درجـة كـل  اثم قام ،المتوسطة في المرحلة  طالباً ) 173(من 

 .الدرجة الكلية  لالختبار 
 



23 
 لسادس عشر، العدد الثانيمجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد ا

 الكلية الدرجةت مع المشكالالختبار مصفوفة االرتباطات بين األبعاد الفرعية الثالثة يوضح : 9جدول

المجموع الكلي ألبعاد 
 االختبار

حل المشكالت 
 الحسابية

حل مشكالت 
 العالقات

حل المشكالت 
 العامة

 االختبار

0.758* 0.394* 0.338* - 
حل المشكالت 

 العامة

0.797* 0.459* - - 
حل مشكالت 

 اتالعالق

0.664* - - - 
حل المشكالت 

 الحسابية
    )  0.01(دالة عند مستوى ( * )       

) 173(بحســاب معامــل ثبــات اختبــار القــدرة علــى حــل المشــكالت لعينــة مكونــة مــن انقــام الباحثــ:  ثبــات االختبــار
ـــة المتوســـطةطا  ســـالمة  فـــي طمـــئنيممـــا  )0.689( بطريقـــة ألفـــا كرونبـــاخ يســـاوي ،لبـــًا ممـــن يدرســـون فـــي المرحل

 .استخدامه في الدراسة الحالية 
 نتائج البحث ومناقشتها

 ،و السـرعة اإلدراكيـة ،القدرة على ضبط مشتتات االنتبـاه : هل تختلف كل من : البحث الحالي على نص تساؤل
هيـــز وٕاســـتراتيجيتي التج ،االســـتقالل عـــن المجـــال اإلدراكـــي، وســـعة الـــذاكرة العاملـــة/ واألســـلوب المعرفـــي االعتمـــاد

)  مرتفـع -متوسـط -منخفض (والقدرة على حل المشكالت باختالف مستوى التحصيل الدراسي  ،المتآني والمتتابع 
  ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال تــم اســتخدام تحليــل التبــاين األحــادي .لــدى طــالب المرحلــة المتوســطة بمحافظــة جــدة ؟

One-Way ANOVA . 
 البحث متغيراتعلى روق بين متفاوتي التحصيل تحليل التباين لمعرفة داللة الف :10جدول 

 مصدر التباين المتغيرات
مجموع 
 المربعات

 ح0د
متوسط مجموع  

 المربعات
 الداللة ف

 التجهيز المتآني استراتيجية
 2908.810 2 5817.621 بين المجموعات

 1.330 747 993.846 داخل المجموعات 0.01 218.33
  749 6811.467 المجموع

 التجهيز المتتابع تراتيجيةاس
 2270.867 2 4541.735 بين المجموعات

 1.646 747 1229.465 داخل المجموعات 0.01 137.73
  749 5771.200 المجموع

 القدرة على حل المشكالت
 1927.477 2 3854.954 بين المجموعات

 1.893 747 1413.846 داخل المجموعات 0.01 101.37
  749 5268.800 المجموع

 السرعة اإلدراكية
 200525.797 2 401051.595 بين المجموعات

 42.043 747 31406.272 داخل المجموعات 0.01 476.51
  749 432457.867 المجموع
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 األسلوب المعرفي
 2337.049 2 4674.099 بين المجموعات

 0.981 747 732.568 داخل المجموعات 0.01 238.09
  749 5406.667 موعالمج

 سعة الذاكرة العاملة
 409.011 2 818.022 بين المجموعات

 0.912 747 681.445 داخل المجموعات 0.01 448.35
  749 1499.467 المجموع

 ضبط مشتتات االنتباه
 1427.431 2 2854.863 بين المجموعات

 0.572 747 427.004 داخل المجموعات 0.01 249.14
  749 3281.867 مجموعال

بين متفاوتي التحصيل الدراسي من )  0.01(وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى ) 10(يتبين من الجدول 
واألسلوب  ،و السرعة اإلدراكية ،القدرة على ضبط مشتتات االنتباه : كل منطالب المرحلة المتوسطة في 

ستراتيجيتي التجهيز المتآني والمتتابع  او  ،وسعة الذاكرة العاملةاالستقالل عن المجال اإلدراكي، / المعرفي االعتماد
 .والقدرة على حل المشكالت ،للمعلومات 

 بين متفاوتي التحصيل الدراسي على درجات المتغيرات محل البحث Scheffeالمقارنات البعدية بطريقة شيفيه  :11جدول 

 المتوسطات العدد المجموعات المتغيرات
االنحراف 

 ريالمعيا
 فروق المتوسطات وداللتها

 المرتفع المتوسط

التجهيز  استراتيجية
 المتآني

 *6.75 *3.6 1.19 6.40 250 المستوى المنخفض
 *3.15-  0.83 10.00 240 المستوى المتوسط
- -  1.40 13.15 260 المستوى المرتفع

التجهيز  استراتيجية
 المتتابع

 *5.80 *1.71 1.37 7.16 250 المستوى المنخفض
 *4.08-  1.07 8.87 240 المستوى المتوسط
- -  1.42 12.96 260 المستوى المرتفع

القدرة على حل 
 المشكالت

 *5.44 *2.10 1.77 7.40 250 المستوى المنخفض
 *3.34-  1.14 9.50 240 المستوى المتوسط
- -  1.18 12.84 260 المستوى المرتفع

 السرعة اإلدراكية
 *51.73 *45.35 9.51 75.88 250 المنخفض المستوى

 *6.19-  5.23 121.41 240 المستوى المتوسط
- -  3.67 127.61 260 المستوى المرتفع

 األسلوب المعرفي
 *6.05 *2.90 1.22 6.64 250 المستوى المنخفض
 *3.15-  0.97 9.54 240 المستوى المتوسط
- -  0.78 12.50 260 المستوى المرتفع
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سعة الذاكرة 
 العاملة

 *2.50 *1.62 1.46 3.92 250 المستوى المنخفض
 *0.88-  0.50 5.54 240 المستوى المتوسط
- -  0.64 6.42 260 المستوى المرتفع

ضبط مشتتات 
 االنتباه

 *4.69 *1.83 0.78 6.04 250 المستوى المنخفض
 *2.85-  0.89 7.87 240 المستوى المتوسط

- -  0.60 10.73 260 رتفعالمستوى الم

 :اآلتي) 11(يتضح من الجدول 
 :التجهيز المتآني للمعلومات استراتيجيةاتجاه الفروق بين متفاوتي التحصيل الدراسي على . أ
بـــين متوســـطات درجـــات مجمـــوعتي المســـتوى  التحصـــيلي  )  0.01(عنـــد مســـتوى  وجـــود فـــرق دال إحصـــائياً  .1

 المســــتوى التجهيــــز المتــــآني للمعلومــــات لصــــالح مجموعــــة اســــتراتيجيةبــــار المــــنخفض والمرتفــــع علــــى درجــــات اخت
 . المرتفع يالتحصيل

بـــين متوســـطات درجـــات مجمـــوعتي المســـتوى  التحصـــيلي  )  0.01(عنـــد مســـتوى  وجـــود فـــرق دال إحصـــائياً  .2
ـــار  ـــى درجـــات اختب ـــآني للمعلومـــات لصـــالح مجموعـــة  اســـتراتيجيةالمـــنخفض والمتوســـط عل ـــز المت ســـتوى المالتجهي

 .المتوسط يالتحصيل
بـــين متوســـطات درجـــات مجمـــوعتي المســـتوى  التحصـــيلي  )  0.01(عنـــد مســـتوى  وجـــود فـــرق دال إحصـــائياً  .3 

ــــار  ــــى درجــــات اختب ــــع عل ــــآني للمعلومــــات لصــــالح مجموعــــة  اســــتراتيجيةالمتوســــط والمرتف ــــز المت المســــتوى التجهي
 . المرتفع يالتحصيل

إلــــى أن تبــــاين المســــتوى التحصــــيلي لطالــــب  المرحلــــة ) 3،2،1(فقــــرات وتشــــير النتــــائج الســــابق عرضــــها فــــي ال 
 المتوسطة يعكس مدى قدرته على استخدام الطريقة المناسبة في تناول وتجهيز المعلومات المتصلة بالمشكلة

 المثير المعرفي والتي تقع في مجاله البيئـي و المعرفـي ، والتـي  تعتمـد علـى دمـج أكبـر عـدد مـن المثيـرات فـيأو   
ُتعد مـن العوامـل المعرفيـة المفسـرة للتبـاين فـي التحصـيل الدراسـي لـدى ) كلي ( لحظة التجهيز في شكل جشطلتي 

 . طالب المرحلة المتوسطة
التجهيــــز المتــــآني  اســــتراتيجيةويــــرى الباحثــــان أن النتــــائج الســــابق عرضــــها تعكــــس  وبشــــكل غيــــر مباشــــر أهميــــة 

ف إلـــى معالجــــة المعلومـــات وتنظيمهـــا وتمثيلهــــا وٕاعـــادة صــــياغتها للمعلومـــات كطريقـــة معرفيــــة لـــدى المـــتعلم تهــــد
المتواجــدة أو  )البصــرية -الســمعية( وتخزينهــا فــي داخــل البنيــة المعرفيــة، وتعمــل علــى إيجــاد تكامــل بــين المثيــرات 

التـــي تتطلـــب مـــن الفـــرد المعـــالج وضـــعها فـــي مثيـــر واحـــد أو فـــي مجموعـــة فـــي ضـــوء معرفـــة العالقـــات  ،المتزامنـــة
قية عن طريق  إدراك النمط الكلي لمثيرات التعلم المتعلقة بالمهمة الدراسية المتـوافرة فـي حجـرة الدراسـة علـى المنط

نحو يضمن اكتشاف العالقة بين أجزاء المعلومات المتضمنة في المهمة أو في المثير نفسه الموجـود فـي الموقـف 
لمــــدى قدرتــــه علــــى   وى التحصــــيلي مؤشــــراً المعرفـــي أو المدرســــي بمــــا يســــهم وبشــــكل واضــــح فــــي  اعتبــــار المســــت

ســواء ) جشــطالتية(االسـتيعاب واالســتدعاء للمعلومـات الدراســية وفــق طريقـة دمــج المعلومـات الدراســية بصــورة كليـة 
مـن أهــم األدوات المســهمة فــي تعــد والتــي فـي الموقــف التعليمــي فــي حجـرة الدراســة أومــن خــالل الكتـاب المدرســي، 

 . تحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة المتوسطة كفاءة عمليات التعلم و ال
يمكن القول بأن الطـالب مرتفعـي التحصـيل الدراسـي  المرتفـع لـديهم القـدرة علـى التركيـز فـي  وبشكل أكثر تحديداً  

كل ما يدخل ضمن مدى اإلدراك و تركيب العناصـر المنفصـلة علـى شـكل مجموعـات مكانيـة فـي المـادة التعليميـة 
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ســي الواحــد أثنــاء عمليــة الــتعلم ، وهــو مــا يعــزز قــدرتهم  علــى صــنع شــبكة ترابطيــة مــن المعــاني أو الموضــوع الدرا
الدالليــة بــين أجــزاء المفــردات أو المحتويــات المــراد تعلمهــا فــي المــادة التعليميــة أو الموضــوع الدراســي الواحــد أثنــاء 

 أن والبصــرية ، األمــر الــذي مــن شــأنهم أعمليــة الــتعلم ، نتيجــة المســح الشــامل للمثيــرات المدرســية ســواء الســمعية 
األداء  ارتفـاعتحميلها فـوق طاقتهـا ، ممـا يتسـبب فـي  بعدم يضمن التقليل من العبء المعرفي على الذاكرة العاملة

االسترجاعي للمعلومات في الموقف التعليمي ، من خالل تجميـع وحـدات صـغيرة مـن المعلومـات يكـون لهـا معنـى 
 .رحلة المتوسطةفي الذاكرة لدى طالب الم

 التجهيز المتتابع للمعلومات تيجيةااستر اتجاه الفروق بين متفاوتي التحصيل الدراسي على  .ب
 :اآلتي) 11، 10(يتضح من الجدولين 

بـــين متوســـطات درجـــات مجمـــوعتي المســـتوى  التحصـــيلي  )  0.01(عنـــد مســـتوى  وجـــود فـــرق دال إحصـــائياً  . 1
للمعلومــــات لصــــالح مجموعــــة المســــتوى المتتــــابع التجهيــــز  اســــتراتيجية المــــنخفض والمرتفــــع علــــى درجــــات اختبــــار

 . التحصيلي المرتفع
بـــين متوســـطات درجـــات مجمـــوعتي المســـتوى  التحصـــيلي  )  0.01(عنـــد مســـتوى  وجـــود فـــرق دال إحصـــائياً  .2

توى للمعلومـــات لصـــالح مجموعـــة المســـ المتتـــابع التجهيـــز اســـتراتيجيةالمـــنخفض والمتوســـط علـــى درجـــات اختبـــار 
 .التحصيلي المتوسط

بـــين متوســـطات درجـــات مجمـــوعتي المســـتوى  التحصـــيلي  )  0.01(عنـــد مســـتوى  وجـــود فـــرق دال إحصـــائياً  .3 
ــــار  ــــى درجــــات اختب ــــابعالتجهيــــز  اســــتراتيجيةالمتوســــط والمرتفــــع عل للمعلومــــات لصــــالح مجموعــــة المســــتوى  المتت

 . التحصيلي المرتفع
إلى أن تباين  المستوى التحصيلي لطالب المرحلة المتوسـطة ) 3،2،1(قرات تشير النتائج السابق عرضها في الف 

التجهيز المتتابع للمعلومات المتصلة بالمثيرات المعرفية أو المدرسية   استراتيجيةيعكس مدى قدرته على  استخدام 
أو المدرسـية   منيـاً والتي تتمثل في قدرته على دمج أو وضع المثيـرات غيـر المرتبطـة بعالقـات منطقيـة و منتظمـة ز 

هـذا التبـاين فـي المسـتوى  أنكمـا  ، منظومة من المثيرات المعرفيـة أو المدرسـية  المتسلسـلة والمتعاقبـة زمنيـاً  داخل
علــى  القيــام بمجموعــة مــن اإلجــراءات  بــدوره مــدى قــدرتهميعكــس  لــدى طــالب المرحلــة المتوســطة قــد التحصــيلي

ية تسـاعد فـي تمييـز كـل مثيـر  عـن بقيـة  المثيـرات  التـي تسـبق ظهـوره المعرفية التي تسهم في إيجاد عالقات زمن
اخـتالف أسـلوب اإلدراك الكلـي للمثيـرات المتتابعـة الـذي  يعيـق بـدوره  إجـراءات  إلـىوقد يعزى هذا التباين   ،زمنياً 

لي الدراسـي المسـتوى التحصـيوعليه يرى الباحثـان أن اخـتالف واحد؛ المسح البصري الشامل لكل المثيرات في آن 
التجهيــز المتتــابع للمعلومــات كطريقــة معرفيــة لــدى  اســتراتيجيةأهميــة صــورة تبادليــة مهمــة تتمثــل فــي  عكــس قــد ي

يصــعب علــيهم إدراك مثيــرات الــتعلم فــي صــورتها التفصــيلية،  كمــا  التحصــيل المــنخفض  فــالطالب ذوو ،المــتعلم 
رية والمتعلقـــة بالمهمـــة الدراســـية المتـــوافرة فـــي حجـــرة البصـــأم يصـــعب علـــيهم تنظـــيم مثيـــرات الـــتعلم ســـواء الســـمعية 

وبمـا  ،عمليـات اسـتدعاء المعلومـات مـن الـذاكرة  إعاقـةالدراسة في سلسلة ذات نظام خطي زمنـي  بمـا يـؤدي إلـى 
لماعات بين العناصر المراد معالجتها وتجهيزها في أنظمة إ يزيد  من عدد األخطاء  المرتكبة في إيجاد تلميحات و 

ة العاملـــة والتـــي تعتبـــر بـــدورها الجهـــاز المعرفـــي المســـئول عـــن عمليـــات الـــتعلم، وبالتـــالي  يـــنخفض مســـتوى الـــذاكر 
التحصيل الدراسي  نتيجة الفشل في معالجـة المعلومـات المدرسـية  فـي نظـام  معرفـي متتـالي ، فـي حـين الطـالب 

تها التفصــيلية، و تنظيمهــا مثيــرات المرتفــع يســهل علــيهم إدراك مثيــرات الــتعلم فــي صــور  التحصــيل  المســتوى  ذوو
التعلم مما يقلل مـن مسـتويات العـبء المعرفـي  علـى الـذاكرة  خاصـة فـي ظـل زيـادة فـي االنتبـاه والوضـوح وتوزيـع 
المكونــات عبــر األزمنــة ،األمــر الــذي يــنعكس بصــورة ايجابيــة  علــى اســترجاع المــادة التعليميــة بشــكل أكثــر كفــاءة، 
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التجهيــز  اســتراتيجية يشــير إلــى مــدى التبــاين فــي اســتخدام  فارقــاً  اســي قــد يعتبــر عــامالً التحصــيل الدر  وبالتــالي فــإن
 .المتتابع للمعلومات كفاءة التعلم لدى طالب المرحلة المتوسطة

مســتوى اســتخدام التحصــيل الدراســي علــى  ويــرى الباحثــان أن تبــاين التحصــيل الدراســي بــين مرتفعــي ومتوســطي  
مـا  غالبـاً التحصـيل ابع للمعلومات قد يعزى إلى اختالف نمط اإلدراك البصري فمتوسـطي التجهيز المتت استراتيجية

وصــوًال إلــى  ،قــد يخلطــون فــي عمليــات معــالجتهم للمعلومــات بــين مجموعــة غيــر محــددة مــن اســتراتيجيات التجهيــز
يضــعف  معرفيــاً  المثلــى وفــق لطبيعــة عــرض المثيــرات المعرفيــة أو المدرســية وهــو مــا يســبب تشويشــاً  ســتراتيجيةاال

إتقــانهم بــدوره كفــاءة عمليــات التجهيــز فــي الــذاكرة العاملــة ممــا يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى تبــاين فــي مســتويات 
 . التجهيز المتتابع للمعلومات استراتيجيةلمهارات 

 :اتجاه الفروق بين متفاوتي التحصيل الدراسي على القدرة على حل المشكالت .ج
 :اآلتي) 11 ،10(يتضح من الجدولين 

بـــين متوســـطات درجـــات مجمـــوعتي المســـتوى  التحصـــيلي  )  0.01(عنـــد مســـتوى  وجـــود فـــرق دال إحصـــائياً  .1
 . المنخفض والمرتفع على درجات اختبار القدرة على حل المشكالت لصالح مجموعة المستوى التحصيلي المرتفع

ت مجمـــوعتي المســـتوى  التحصـــيلي  بـــين متوســـطات درجـــا)  0.01(عنـــد مســـتوى  وجـــود فـــرق دال إحصـــائياً  .2
ـــدرة علـــى حـــل المشـــكالت لصـــالح مجموعـــة المســـتوى التحصـــيلي  ـــار الق ـــى درجـــات اختب المـــنخفض والمتوســـط عل

 .المتوسط
بـــين متوســـطات درجـــات مجمـــوعتي المســـتوى  التحصـــيلي  )  0.01(عنـــد مســـتوى  وجـــود فـــرق دال إحصـــائياً  .3 

  .جموعـة المسـتوى التحصـيلي المرتفـعلـى حـل المشـكالت لصـالح مالمتوسط والمرتفع على درجات اختبـار القـدرة ع
إلى أن تباين  المسـتوى التحصـيلي لطالـب المرحلـة المتوسـطة ) 3،2،1(تشير النتائج السابق عرضها في الفقرات 

على اشتقاق نتائج من مجموعة حقائق ومعطيات معروفـة بهـدف الوصـول إلـى حقـائق مجهولـة يعكس مدى قدرته 
م وٕادراك األسباب والعوامل المتداخلة الموجودة في الموقـف المعرفـي أو المدرسـي، تتطلـب قـدرًا كبيـرًا عن طريق فه

من مهارات التنظيم المنطقي والتحليل واالستنتاج وتمحيص المعطيات واالستفادة من الخبـرات السـابقة فـي اشـتقاق 
.  المتوســطةلـدى طــالب المرحلـة الدراسـي التحصــيل  تفســير التبـاين فـيحلـول جديـدة بمــا ُيسـهم وبشـكل واضــح فـي 
 بـــأن المشـــكالت يظهـــرالقـــدرة  علـــى حـــل المســـتوى التحصـــيلي  علـــى  وبـــالنظر إلـــى مقارنـــة منخفضـــي ومرتفعـــي 

يعتمــدون علــى الُبنــى الســطحية فــي معالجــة المعلومــات والمعطيــات فــي الموقــف المســتوى التحصــيلي  منخفضــي 
ومعـدل تضــاؤل سـريع، فــي ظــل بنيـتهم المعرفيــة األقـل تنظيمــًا ودقــة، المدرسـي ممــا يـؤدي إلــى آثـار ذاكــرة ضــعيفة 

يعتمــدون علـى إجــراء المعالجـة الجشــطالتية التحصــيل الدراسـي  وبشـكل أكثـر تحديــدًا نسـتطيع القــول أن منخفضـي 
 للمجموعة المهارات والمعارف الدراسية المضـمنة فـي مقـررات المرحلـة المتوسـطة ممـا تعيـق الطالـب علـى) الكلية(

أم فـي الكتـاب  ،تكوين معاني داللية واضحة لمثيرات التعلم المستهدف إدراكها ومعالجتها سواء في حجرة الدراسـة 
المدرسي وتؤدي إلى تكوين صور معرفية غامضة ال يمكن استبقاءها أو تنشيطها في أنظمـة معالجـة المعلومـات، 

حـل المشـكلة ، ممـا يـنعكس ذلـك علـى قـدرتهم  علـى باإلضافة إلى عدم اسـتخدامهم السـتراتيجيات مناسـبة وفعالـة ل
يعتمـدون علـى معالجـة المعلومـات والمعطيـات يتضـح أن مرتفعـي التحصـيل الدراسـي  في حـين    ،حل المشكالت

بشــكل عميــق وتنظــيم جيــد للمعلومــات والمعطيــات المتعلقــة بالمشــكلة التــي يواجههــا الفــرد فــي المقــرر الدراســي أو 
ليلهـا تحلـيًال تامـًا معـززًا عـن طريـق االرتباطـات والعالقـات القائمـة علـى المعنـى فإنهـا تـدوم حجرة الدراسـة، ويـتم تح

فتــرة فــي الــذاكرة ،حيــث أن القــدرة علــى حــل المشــكالت تعتمــد علــى التــذكر الجيــد للمعلومــات والمعطيــات والقواعــد 
تضاؤل بطيء ينعكس ذلك علـى يؤدي إلى آثار ذاكرة قوية ومعدل  ؛ مماوتجهيزها بشكل واضح قائم على المعنى
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التحصـيل  قدرتهم في حل المشكالت في المواد الدراسية ، وبشكل أكثر تحديدًا يمكـن القـول بـأن الطـالب مرتفعـي 
لديهم القـدرة فـي فهـم العالقـات والحقـائق الغامضـة التـي تنطـوي عليهـا المشـكلة مـن خـالل تحليـل المشـكلة الدراسي 

نقطــة األكثــر وضــوحًا والســير فــي معالجــة المشــكلة خطــوة بخطــوة ، وهــو مــا إلــى مشــكالت أصــغر ثــم البــدء مــن ال
يعزز قـدرتهم فـي انتقـاء اسـتراتيجيات أفضـل تعتمـد علـى المجـال فـي الحـل، األمـر الـذي مـن شـأنه ُيكسـب الطالـب 

للطالـــب وهـــو مـــا يـــنعكس بالضـــرورة علـــى مســـتوى التحصـــيل  لمعرفـــي المرونـــة فـــي األداء، ويرفـــع كفـــاءة األداء ا
 . لدراسي لدى طالب المرحلة المتوسطة باإليجاب كأحد أوجه اإلفادة من الدراسة الحالية ا

؛ )91()2010التميمـي ، (؛ )98()2008علوان ، (وبشكل عام تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة كل من 
 .)Adeyemo  &Udeani ()34؛2011 ()90()2011عليوه (
 :السرعة اإلدراكية  لتحصيل الدراسي علىاتجاه الفروق بين متفاوتي ا .د

 :اآلتي) 11، 10(يتضح من الجدولين 
بـــين متوســـطات درجـــات مجمـــوعتي المســـتوى  التحصـــيلي  )  0.01(عنـــد مســـتوى  وجـــود فـــرق دال إحصـــائياً  .1

 . لصالح مجموعة المستوى التحصيلي المرتفعالسرعة اإلدراكية المنخفض والمرتفع على درجات اختبار 
بـــين متوســـطات درجـــات مجمـــوعتي المســـتوى  التحصـــيلي  )  0.01(عنـــد مســـتوى  د فـــرق دال إحصـــائياً وجـــو  .2

 .لصالح مجموعة المستوى التحصيلي المتوسطالسرعة اإلدراكية المنخفض والمتوسط على درجات اختبار 
يلي  بـــين متوســـطات درجـــات مجمـــوعتي المســـتوى  التحصـــ)  0.01(عنـــد مســـتوى  وجـــود فـــرق دال إحصـــائياً  .3 

   .جموعة المستوى التحصيلي المرتفعلصالح مالسرعة اإلدراكية المتوسط والمرتفع على درجات اختبار 
إلى أن تباين  المسـتوى التحصـيلي لطالـب المرحلـة المتوسـطة ) 3،2،1(تشير النتائج السابق عرضها في الفقرات 

التي تتضمن في طياتها بعض العوامل   ،سرعته  على استيعاب وفهم ما يقدم له في الفصل الدراسييعكس مدى 
وعامـل التشـابه واالخـتالف بـين  ،وعامـل سـرعة اتخـاذ القـرار ،المعرفية الخاصة كالطالقـة اإلدراكيـة والتهيـؤ العقلـي

وعامل االستعداد على اختيار االسـتجابة عنـدما تكـون المـدخالت الحسـية غيـر  ،أحجام  المثيرات الصغيرة والكبيرة
ة إلـــى عامـــل التجهيـــز  الفـــوري الخـــاص بتحديـــد العناصـــر الصـــغيرة والدقيقـــة للمثيـــرات البصـــرية محـــددة، باإلضـــاف

المرتبطة بمحتويات التعلم المدرسـي؛  فجميـع تلـك العوامـل تعـد  مـن وجهـة نظـر البـاحثين الحـاليين بمثابـة تـأثيرات 
ارًا  ومنظومــة معرفيــة للســرعة والتــي مــن شــأنها أن تشــكل إطــ ،ســببية مســئولة عــن تبــاين مســتوى الســرعة اإلدراكيــة

فتبـــاين مســـتوى الســـرعة  ،اإلدراكيـــة التـــي بـــدورها تعتبـــر محـــددًا معرفيـــًا عامـــًا للنشـــاط المعرفـــي فـــي حجـــرة الدراســـة
اإلدراكية  لدى طالب المرحلة المتوسـطة مـن شـأنه أن يـؤثر فـي درجـة وضـوح الرسـوم البيانيـة والخـرائط الجغرافيـة 

م الحســابية والمقــاطع والجمــل والكلمــات ســواًء المعروضــة بشــكل ســمعي أم بصــري فــي واألشـكال الهندســية و األرقــا
 . الكتاب المدرسي أو تلك المضمنة في شرح المعلم 

مــدى قــدرتهم علــى  ويـرى الباحثــان أيضــًا أن تبـاين  المســتوى التحصــيلي لطــالب المرحلـة المتوســطة  يعكــس أيضـاً 
رسية، فالحروف والكلمـات والرسـوم البيانيـة واألشـكال الهندسـية ذات التعرف على النمط  البصري  للمعلومات المد

األحجام الصغيرة ال يستطيع طالب المرحلة المتوسطة ذو المستوى المنخفض مـن  التحصـيل الدراسـي أن يعطيهـا 
ن يـؤثر كما أن هذا التباين من شأنه أ ،معنى من مسافات بعيدة بالمقارنة بالحروف والكلمات ذات األحجام الكبيرة

علــى درجــة دقــة طــالب المرحلــة المتوســطة فــي تحديــد الفــروق بــين المعــارف و الشــروحات والتطبيقــات والواجبــات 
أم حتــى بــين المقــررات الدراســية المتشــابهة  ،أم المقــرر الدراســي ،المدرســية ســواًء داخــل الموضــوع المدرســي الواحــد

مـن أن تصـميم تلـك المقـررات الدراسـية يأخـذ فـي الحسـبان  كالرياضيات والعلوم أو الحديث والفقه والتفسير، بـالرغم
والتي في نهاية المطاف تعكس درجـة عاليـة مـن التضـارب  ،وجود فروق داللية واضحة بين الموضوعات الدراسية
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المعرفـي بـين المعـارف الدراسـية نتيجـة تبـاين مسـتوى  التحصــيل الدراسـي علـى نحـو يزيـد مـن العـبء المعرفـي فــي 
ويمكن القول أن هذه .ملة والذي بدوره يؤثر بشكل نهائي على فهم واستيعاب طالب المرحلة المتوسطة الذاكرة العا

  )(57)2012المعــافى،GermanoI et al.2013 ((51) ): (النتيجــة تتفــق مــع مــا أشــارت إليــه دراســة كــل مــن 
 .)14()2006محمد والشحات ، (؛)16()2011الشربيني،(

 :التحصيل الدراسي على األسلوب المعرفي  اتجاه الفروق بين متفاوتي. ه
 :اآلتي) 11، 10(يتضح من الجدولين 

بـــين متوســـطات درجـــات مجمـــوعتي المســـتوى  التحصـــيلي  )  0.01(عنـــد مســـتوى  وجـــود فـــرق دال إحصـــائياً  .1
لصـــالح مجموعـــة المســـتوى ) االســـتقالل/ االعتمـــاد (المـــنخفض والمرتفـــع علـــى درجـــات اختبـــار األســـلوب المعرفـــي 

 . تحصيلي المرتفعال
بـــين متوســـطات درجـــات مجمـــوعتي المســـتوى  التحصـــيلي  )  0.01(عنـــد مســـتوى  وجـــود فـــرق دال إحصـــائياً  .2

لصــالح مجموعــة المســتوى  ) االســتقالل/ االعتمــاد (األســلوب المعرفــي  المــنخفض والمتوســط علــى درجــات اختبــار
 .التحصيلي المتوسط

بـــين متوســـطات درجـــات مجمـــوعتي المســـتوى  التحصـــيلي  )  0.01(عنـــد مســـتوى  وجـــود فـــرق دال إحصـــائياً  .3 
لصـــالح مجموعـــة المســـتوى ) االســـتقالل/ االعتمـــاد (األســـلوب المعرفـــي المتوســـط والمرتفـــع علـــى درجـــات اختبـــار 

 . التحصيلي المرتفع
إلــــى أن تبــــاين  المســــتوى التحصــــيلي لطالــــب المرحلــــة ) 3،2،1(تشــــير النتــــائج الســــابق عرضــــها فــــي الفقــــرات   

بشـــكل عـــام  نمـــط معالجـــة وٕادراك  طـــالب المرحلـــة المتوســـطة  للمعلومـــات ســـواًء كـــأجزاء  يعكـــسقـــد  المتوســـطة 
يستطيعون معالجتها بشـكل منفـرد وبنظـرة تحليليـة ، أم كمعالجـة كليـة للمعلومـات التـي تعـرض علـيهم وفـق منظـور 

صــيلي المــنخفض  قــد يلجــأ إلــى  نمــط المســتوى التح ذوويــرى الباحثــان أن الطالــب . شــامل علــى أنهــا وحــدة واحــدة
للمجموعـــة المهـــارات ) كليـــة(علـــى المجـــال اإلدراكـــي  والـــذي يتضـــمن تقـــديم صـــورة جشـــطالتية  المعتمـــدةالمعالجـــة 

علــى تكــوين معــاني دالليــة ه والمعــارف الدراســية المضــمنة فــي مقــررات المرحلــة المتوســطة  علــى نحــو ال تســاعد
أم فـي الكتـاب المدرسـي ممـا يـؤدي  ،كها ومعالجتها سواء في حجرة الدراسة واضحة لمثيرات التعلم المستهدف إدرا

إلــى تكــوين صــور معرفيــة غامضــة ال يمكــن اســتبقاءها أو تنشــيطها فــي أنظمــة معالجــة المعلومــات ، وبالتــالي فــإن 
  اإلدراكــــيالمعتمــــدة علــــى المجــــال  نمــــط المعالجــــة  إلــــى بلجــــوئهمالطــــالب ذوو المســــتوى التحصــــيلي المــــنخفض  

العالقــــات الداخليــــة بــــين جزيئــــات  إغفــــالالقائمــــة علــــى لمعالجــــة العميقــــة للمعلومــــات لألشــــياء المدركــــة ل يفتقــــدون
أن الطــالب ذوو المســتوى التحصــيلي الموضــوعات التــي تعــرض علــيهم فــي ظــل هيمنــة النظــرة الكليــة، فــي حــين 

والذي يعمل  تقالل عن المجال اإلدراكي االس  أسلوبالمتوسط والمرتفع يستند معالجتهم للمعلومات الدراسية على 
معـالجتهم  عنـد عمليات التعلم، حيث يعتمدون على األسلوب التحليلي العميقلتنظيم و بمثابة آليات ضبط وتحديد 

أم فــي الكتــاب المدرســي، وهــو مــا يعــزز قــدرتهم علــى إعــادة وتنظــيم المــادة ،للمعلومــات ســواء فــي حجــرة الدراســة 
لتجريــد والتحديــد ، وتحليــل عناصــر الموقــف التعليمــي والتمييــز بينهــا وٕاعــادة بنائــه، وبشــكل المقدمــة إلــيهم ،وعلــى ا

لـــديهم القـــدرة علـــى اســـتخدام عمليـــات ذوو المســـتوى التحصـــيلي المرتفـــع  أكثـــر تحديـــدًا يمكـــن القـــول بـــأن الطـــالب 
يتمثـل فـي القـدرة علـى  الـذي وسيطة مثل التحليل والتركيب أثنـاء عمليـة التـذكر، واسـتخدام مهـارات التفكيـر العلمـي

اختبار الفروض واستخدام البدائل في حل المشكالت، األمر الذي يؤدي إلى توسيع ذاكراتهم وتنشيطها، و يضمن 
تحقيـــق أكبـــر قـــدر مـــن االرتباطـــات الجوهريـــة بـــين المـــادة الجديـــدة موضـــوع الـــتعلم ، والبنيـــة المعرفيـــة لـــدى طالـــب 

توليـــد واســـتخالص عالقـــات بـــين المعلومـــات الجديـــدة والمعلومـــات الســـابق  المرحلـــة المتوســـطة،وكذلك القـــدرة علـــى
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 .المتوسطة اكتسابها، األمر الذي من شأنه يعكس كفاءة مكونات البنية المعرفية لدى طالب المرحلة
؛  )62()2012عبـاس،(، )61()2011عبـاس ، (وبشكل عام تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة كل من   
 ؛  )(60)2012الشامي،(؛ (Adegoke 2011)(66)؛ (64)) 2011Arisi(؛ )99()2011رمود، (
) 2012 (21)(Tinajero Lemos Araújo Ferraces and Páramo ،2012) (67)(Khodadady   ؛

2013) Ahmadzade and Shojae ()22( ؛) ، (63) (2014 )20()2013أحمد(Talatu،  
2014) Fatemi et al.()69(  

 :لفروق بين متفاوتي التحصيل الدراسي على سعة الذاكرة العاملةاتجاه ا .و
 :اآلتي) 11، 10(يتضح من الجدولين 

بـــين متوســـطات درجـــات مجمـــوعتي المســـتوى  التحصـــيلي  )  0.01(عنـــد مســـتوى  وجـــود فـــرق دال إحصـــائياً  .1
 . لتحصيلي المرتفعالمنخفض والمرتفع على درجات اختبار سعة الذاكرة العاملة لصالح مجموعة المستوى ا

بـــين متوســـطات درجـــات مجمـــوعتي المســـتوى  التحصـــيلي  )  0.01(عنـــد مســـتوى  وجـــود فـــرق دال إحصـــائياً  .2
 .المنخفض والمتوسط على درجات اختبار سعة الذاكرة العاملة لصالح مجموعة المستوى التحصيلي المتوسط

رجـــات مجمـــوعتي المســـتوى  التحصـــيلي  بـــين متوســـطات د)  0.01(عنـــد مســـتوى  وجـــود فـــرق دال إحصـــائياً  .3 
 . المتوسط والمرتفع على درجات اختبار سعة الذاكرة العاملة لصالح مجموعة المستوى التحصيلي المرتفع

المرحلــــة  طــــالبإلــــى أن تبــــاين  المســــتوى التحصــــيلي ل) 3،2،1(تشــــير النتــــائج الســــابق عرضــــها فــــي الفقــــرات   
على االستدعاء الكامل لسلسلة مـن العناصـر أو الوحـدات الدراسـية  مدى قدرتهم المتوسطة  قد يعكس بشكل عام 

ويرى الباحثان  أن السبب في وجود فروق بين الطالب مرتفعـي     .لها خالل فترة زمنية معينة من اإلدراك الفوري
التحصـيل الدراسـي وكـل مـن الطـالب منخفضـي ومتوسـطي التحصــيل علـى اختبـار سـعة الـذاكرة العاملـة قـد  يعــود 

 النتيجةيمكن القول بأن بالتالي ، و  إلى دور ودرجة فعالية األساليب واالستراتيجيات المعرفية التي يستخدمونها
وعلى نحو أدق يمكن القـول بـأن الطـالب ذوو  ،) د،ج،ب،أ(تعتبر نتيجة منطقية و متسقة مع النتائج السابقة  )و(

ـــــالطالب ذو  ـــــة ب ـــــع مقارن يســـــتخدمون ي المســـــتوى التحصـــــيلي المـــــنخفض  المســـــتوى التحصـــــيلي المتوســـــط والمرتف
اســتراتيجيات معرفيــة ُعليــا خاصــة بتجهيــز المعلومــات مثــل التنظــيم والتخيــل، ممــا تســهم فــي تنميــة مهــارات الحفــظ 
واالستدعاء، والقدرة على ربط المعارف الجديـدة بالسـابقة، والبحـث عـن االرتباطـات الداخليـة لمثيـرات الـتعلم، حيـث 

وفـي الحيـاة األكاديميـة بشـكل عـام، األمـر الـذي يـؤثر إيجابيـًا علـى  حجرة الدراسة بشـكل خـاص  تثبت فعاليتها في
كــم التجهيــز للمعلومــات المــراد تعلمهــا مــن خــالل تجميــع وحــدات صــغيرة مــن المعلومــات تشــغل حيــزًا صــغيرًا فــي 

الـذي مـن شـأنه تخفيـف العـبء الذاكرة العاملة، مما يساعد على تجهيز المزيد من تلك الوحـدات المعرفيـة؛  األمـر 
ــــة ــــذاكرة العامل ــــى ال المعينــــات منخفضــــي التحصــــيل  يفتقــــدون  الســــتخدام ، فــــي حــــين أن الطــــالب  المعرفــــي  عل

            تنظيم وتحويل المثيرات إلى رموز لها معنى في الذاكرة العاملة ومن ثـم اسـتدعاؤها، المعرفية  عند واالستراتيجيات 
ـــة كفـــاءة وهـــو مـــا يعكـــس ضـــعف  ـــذاكرة العامل ـــات ال ـــة بمتوســـطي ومرتفعـــي المنظومـــة الوظيفيـــة لمكون ـــديهم مقارن ل

 .التحصيل 
 :اتجاه الفروق بين متفاوتي التحصيل الدراسي على ضبط مشتتات االنتباه .ي 

 :اآلتي) 11، 10(يتضح من الجدولين 
ســـتوى  التحصـــيلي  بـــين متوســـطات درجـــات مجمـــوعتي الم)  0.01(عنـــد مســـتوى  وجـــود فـــرق دال إحصـــائياً  .1

 . المنخفض والمرتفع على درجات اختبار ضبط مشتتات االنتباه لصالح مجموعة المستوى التحصيلي المرتفع
بـــين متوســـطات درجـــات مجمـــوعتي المســـتوى  التحصـــيلي  )  0.01(عنـــد مســـتوى  وجـــود فـــرق دال إحصـــائياً  .2
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 .ح مجموعة المستوى التحصيلي المتوسطالمنخفض والمتوسط على درجات اختبار ضبط مشتتات االنتباه لصال
بـــين متوســـطات درجـــات مجمـــوعتي المســـتوى  التحصـــيلي  )  0.01(عنـــد مســـتوى  وجـــود فـــرق دال إحصـــائياً  .3 

 . المتوسط والمرتفع على درجات اختبار ضبط مشتتات االنتباه لصالح مجموعة المستوى التحصيلي المرتفع
إلى أن تباين  المستوى التحصيلي لطالب المرحلة المتوسطة  ) 3،2،1(تشير النتائج السابق عرضها في الفقرات  

تركيــز انتبــاههم  نحــو مهــام الــتعلم و مــدى قــدرتهم علــى مراقبــة وتنظــيم  مــدى قــدرتهم  علــىقــد يعكــس بشــكل عــام 
 .المشتتات الخارجية والداخلية، والعمل نحو الهدف المنشود أو النتيجة 

ى التحصـيلي لطــالب المرحلـة المتوسـطة  قــد يعكـس  مـدى قــدرتهم علـى اســتبعاد ويـرى الباحثـان  أن تبــاين المسـتو 
األفكــار غيــر الصــحيحة أو مثيــرات الــتعلم غيــر المتعلقــة بالمهمــة الدراســية المتــوفرة فــي حجــرة الدراســة علــى نحــو 

واضح في  يضمن سالمة إدراك الدالالت واإلشارات الموجودة في الموقف المعرفي أو المدرسي؛ بما يسهم وبشكل
 .زيادة بأورة المتعلم النتباهه وتركيزه نحو المثير الدراسي المراد التركيز عليه

مقارنـة بـالطالب ذوي  وبشكل أكثر تحديدًا يمكن القـول بـأن الطـالب ذوو المسـتوى التحصـيلي المتوسـط والمرتفـع  
و الهدف، في ظل حدوث التوقف على االحتفاظ بحالة التوجه نحبقدرتهم  المستوى التحصيلي المنخفض يتميزون 

أو جديدة، وهو مـا يعـزز قـدرتهم  فـي البقـاء علـى درجـة مناسـبة مـن التـيقظ المعرفـي  ،أخرى  أو االنشغال بأهداف
البصـرية  مواالنفعالي لوقت كافي بما يسمح لهم  فـي انتقـاء مجموعـة المثيـرات المدرسـية المتتابعـة سـواًء السـمعية أ

المعرفـي مـن بـين مجموعـة مـن المثيـرات المتنافسـة فـي الموقـف التعلمـي، األمـر الـذي  المتسقة مع طبيعة المحتوى
من شأنه أن يساعد على انتقـاء أفضـل اسـتراتيجيات تجهيـز المعلومـات للتعامـل مـع مثيـرات الـتعلم وفقـًا لمتطلباتهـا 

 Cognitiveفــي بمــا يضــمن تحقيــق أكبــر قــدر مــن مســتويات التنشــيط المعر  ،وخصائصــها المعرفيــة والفيزيقيــة
Activation البصــرية األمــر الــذي يــنعكس علــى التحصــيل  ملنظــام معالجــة المعلومــات المدرســية ســواًء الســمعية أ

 .الدراسي لدى طالب المرحلة المتوسطة
تتفق مـع مـا أشـارت إليـه دراسـة كـل )  3،2،1(وبشكل عام يمكن القول بأن النتائج  السابق عرضها في الفقرات  

 (Hallowell,2014)(45)   (Darcy et al.2014)(44): من 
   التوصيات 

 :إليه نتائج البحث الحالي؛ يعرض الباحثين  توصياتهما كما يلي أشارت بناًء على ما 
 : لدى طالب المرحلة المتوسطة توصيات متعلقة  التحصيل الدراسي و ضبط مشتتات االنتباه:  أوالً 
ادة قــدرة المعلمــين علــى تصــميم  بيئــات تعلــم محفــزة للتــيقظ االنتبــاهي ضــرورة إعــداد بــرامج تدريبيــة تهــدف لزيــ 1.

للطــالب فــي حجــرة الدراســة؛ لمســاعدتهم علــى بــؤرة انتبــاههم وانتقــاءهم لمثيــرات الــتعلم الصــحيحة خاصــة فــي ظــل 
 .تعدد وتنافس المثيرات داخل حجرة الدراسة 

يــل المصــادر الفيزيقيــة المتشــتتة لالنتبــاه فــي البيئــة إعــداد بــرامج تدريبيــة تهــدف لزيــادة قــدرة المعلمــين علــى تقل 2.
 .والتي قد تكون سببًا في ضعف مستويات التحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة المتوسطة ،الفصلية

إعــداد بــرامج تدريبيــة تهــدف لزيــادة قــدرة المعلمــين علــى تقــديم مثيــرات الــتعلم علــى نحــو تبــدو فيــه تلــك المثيــرات  3.
 .هداف التعلم لطالب المرحلة المتوسطةأكثر اتساقًا مع أ

إعـــداد بـــرامج تدريبيـــة تهـــدف إلـــى زيـــادة كفـــاءة المتعلمـــين علـــى اســـتخدام االســـتراتيجيات المعرفيـــة التـــي تهـــدف  4.
لضــبط مشــتتات االنتبــاه غيــر المتعلقــة بالمهــام الدراســية المطلــوب إتقانهــا؛ بمــا يــؤدي إلــى زيــادة مســتوى تحصــيلهم 

 .الدراسي
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  لدى طالب المرحلة المتوسطة توصيات متعلقة  التحصيل الدراسي و بالسرعة اإلدراكية:  ثانياً 

حــث القــائمين علــى العمليــة التربويــة علــى ضــرورة إعــادة تصــميم طرائــق التــدريس فــي المرحلــة المتوســطة بمــا  .1
ن علـى زيـادة مسـتوى يساعد على تنمية قدرة الطالب على التعلم المدرسي بجهد معرفي أقل؛ بما يسـاعد  المتعلمـي

 .تحصيلهم الدراسي
ضــرورة تنفيــذ بــرامج صــحية تتنــاول الفحــص  الطبــي للطــالب ذوي المســتوى التحصــيلي  المــنخفض للتأكــد مــن  .2

ولــدورها فــي تكــوين المفهــوم الكامــل  ،الســالمة  العصــبية والوظيفيــة لحاســة البصــر ؛ألهميتهــا فــي اإلدراك البصــري
 .في حجرة الدراسة  عن مثيرات التعلم) الجشطالتي(
إعداد برامج تدريبية تهدف لزيـادة قـدرة المعلمـين علـى  إتقـان مهـارات التصـميم الجرافيكـي عنـد عـرض مثيـرات  .3

الــتعلم الســمعية والبصــرية ؛لمســاعدة طــالب المرحلــة المتوســطة علــى الســرعة اإلدراكيــة لمثيــرات  الــتعلم وٕاعطاءهــا 
 .المعاني الصحيحة

بية تهدف لزيادة كفاءة المتعلمين على اسـتخدام االسـتراتيجيات المعرفيـة؛ لتنميـة سـرعة تكـوين إعداد برامج تدري .4
المفاهيم الجشطالتية لمثيرات التعلم  في حجرة الدراسة؛ بما ينعكس إيجابًا على مستوى التحصيل الدراسي لطـالب 

 .المرحلة المتوسطة
 :لدى طالب المرحلة المتوسطةاكرة العاملة سعة الذتوصيات متعلقة  بالتحصيل الدراسي و  :ثالثاً 

إعــداد بــرامج تدريبيــة تهــدف لزيــادة قــدرة المعلمــين علــى تحفيــز المتعلمــين علــى اســتخدام اســتراتيجيات تجهيــز  .1
والتــي بــدورها تقلــل مــن حجــم العــبء المعرفــي، ،المعلومـات الفعالــة فــي تنظــيم المعلومــات فــي أبنيــة الــذاكرة العاملــة 

 .يادة سعة الذاكرة العاملةوبما يسهم في ز 
 ،مـن كونـه ناقـل للمعرفــة إعـداد بـرامج تدريبيـة لزيـادة قــدرة المعلمـين علـى  ممارسـة دوره كمنشـط  معرفــي  بـدالً  .2

بما يكفل تفعيل استخدام المتعلمين الستراتيجيات تجهيز المعلومات الخاصـة بزيـادة شـبكة الترابطـات المعرفيـة بـين 
 . املة المثيرات في الذاكرة الع

و  ،و التصـــور ،التجميـــع:إعـــداد بـــرامج تدريبيـــة تهـــدف لزيـــادة كفـــاءة المتعلمـــين علـــى اســـتخدام اســـتراتيجيات  .3
بمـا يسـهم فـي زيـادة كفـاءة التحصـيل  ،التسميع اللفظـي التـي مـن شـأنها تخفـض الجهـد المعرفـي المبـذول فـي الـتعلم

 . الدراسي لدى طالب المرحلة المتوسطة 
اإلدراكي لدى  االستقالل عن المجال/ متعلقة  بالتحصيل الدراسي و األسلوب المعرفي االعتماد توصيات : رابعاً 

 :طالب المرحلة المتوسطة
إعداد برامج تدريبية تهدف إلى زيادة وعي المعلمين بضرورة بناء أساليب التعلم والتدريس بما يتناسب مع  .1

ي نهاية المطاف على مخرجات المعالجة المعرفية لدى طالب األسلوب المعرفي للمتعلمين، مما يؤثر إيجابيًا ف
 .المرحلة المتوسطة 

إعداد برامج تدريبية تهدف إلى تدريب طالب المرحلة المتوسطة على اختيار نمط األسلوب المعرفي المناسب  .2
ى إعادة تنظيم والمتسق مع موقف التعلم داخل الفصل أو داخل الكتاب المدرسي ؛ وهو ما يعزز قدرة الطالب عل
) الجشطالتية(المادة المقدمة إليهم، والتجريد أو اختيار الدالالت المناسبة، وتحليل العناصر أو المعالجة الكلية 

لموقف أو موضوع التعلم، مما ينعكس إيجابيًا في تحسين مخرجات األداء التحصيلي لدى طالب المرحلة 
 .المتوسطة
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 : دراسي واستراتيجيات تجهيز المعلومات لدى طالب المرحلة المتوسطةتوصيات متعلقة بالتحصيل ال: خامساً 
إعداد برامج تدريبية تهدف إلى زيادة وعي المعلمين بضرورة تصميم و تهيئة بيئات التعلم بما يضمن عرض  .1

 . المثيرات والمفردات بما يتالءم مع تنوع استراتيجيات تجهيز المعلومات لطالب  المرحلة المتوسطة 
إعداد برامج تدريبية تهدف إلى زيادة كفاءة المتعلمين على تنظيم وتجهيز المعلومات الدراسية المراد  .2

 .استدخالها إلى أنظمة الذاكرة العاملة على نحو متكامل
 : توصيات متعلقة بالتحصيل الدراسي والقدرة على حل المشكالت لدى طالب المرحلة المتوسطة: سادساً 

ة تهدف إلى تدريب الطالب في المرحلة المتوسطة على حل المشكالت من خالل تحليل إعداد برامج تدريبي
المشكلة إلى مشكالت أصغر ثم البدء من النقطة األكثر وضوحًا والسير في معالجة المشكلة خطوة بخطوة ، وهو 

 .ما يعزز أداءهم المعرفي وبالتالي تحسين مستوى التحصيل الدراسي
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 ةلع عانال للدساتاو لالوث ا اللد السادس عشر ، العدد الثاين

 
 في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مملكة البحرين الخفيفة مدى فعالية معيار كفاءة الطاقة للمركبات

Effectiveness of setting vehicle fuel economy standards in reducing transport CO2 
emissions in the Kingdom of Bahrain 

 مها محمود الصباغ. د*
 ملخص

قضيع تغّري املناخ إحدى أبرز القضايا الويئيع يف لقتنا احلاضر لاليت تتطلب  تعد
اتفقت دلل العامل، لمن . تكاتف اجله د من قول مجيع دلل العامل مل اجهتها

بينها دلل ةل  التعالل لدلل اللي  العربيع، عل  فف  ابوعاااتا من 
ليودل . 2015اسي  غازاو الدفيئع لذلك لفق موادساو لطنيع قدمتها يف ب

. فف  االبوعاااو من قطاع امل اصالو أحد الياساو ال اعدة للدلل الناميع
يهدف هذا الوثث إىل حتديد مدى فعاليع معياس كفاءة الطاقع للنركواو 
الفيفع يف فف  ابوعاااو ااين أكسيد الكرب ل يف مملكع الوثرين لذلك يف 

هذا اهلدف، مت اتتخدام بربام  للتثقيق . ظل عدد من املتغرياو املستادة
إلعداد السيناسي  املرجعي ) LEAP(ختطيط بدائل الطاقع عل  املدى الوعيد 

كنا . 2030-2019لالسيناسي هاو املختلفع ملعايري كفاءة الطاقع للفرتة 
لمتت أيضاً املقاسبع بني املعايري املختلفع لفق فعاليتها باتتخدام مصف فع تقييم 

ئ  الوثث إىل فعاليع فرض معياس كفاءة طاقع مرتفع يف لتشري بتا. لصفيع
مقاسبع بالسيناسي  % 17فف  االبوعاااو، إذ تولغ أعل  بسوع حيققها حن  

إال . املرجعي، كنا أبه األكثر فعاليع عند املقاسبع بناء عل  عدد من املؤشراو
 أل توين معياس كفاءة طاقع مت تط للنركواو يودل أكثر لاقعيع لأقرب إىل
التطويق ذلك أبه يسهم يف فف  االبوعاااو باإلضافع إىل تقول صّناع القراس، 

لي صي هذا الوثث بتضنني معياس كفاءة الطاقع .  الرباء لاجلنه س له
للنركواو ضنن امل اصفاو الويئيع للنركواو الفيفع يف مملكع الوثرين، 

او الفيفع الصادسة باإلضافع إىل تضنينه أيضًا يف امل اصفاو امل حدة للنركو
عن هيئع امل اصفاو لالتقيي  لدلل ةل  التعالل لدلل اللي  العربيع، 
لذلك لاتهام يف ختفي  ابوعاااتا لمن ا اإليفاء بالتماماتا اليت تقدمت با 

 . 2015يف باسي  عام 
أكسيد  ، ااينLEAPالوثرين، امل اصالو، بربام   :الكلمات المرجعية
 كفاءة الطاقع  الكرب ل، معياس

 
 
 
 

________________ 
 جلائمة ساشد بن محيد  33ةال عل م الويئع باملسابقع لفائم باملركم الثاين يف لوثث اا[

 ]للثقافع لالعل م
 الوثرين -جامعع اللي  العريب  - بربام  اإلداسة الويئيع –أتتاذ مساعد  *
 

 *Dr. Maha Alsabbagh 
 

Abstract 

Climate change has become a key 
environmental issue that requires global 
collaboration to mitigate. The world countries, 
including the Gulf Cooperation Council (GCC) 
countries, have agreed in Paris 2015 to reduce 
carbon dioxide(CO2) emissions. Potentials for 
reducing CO2 emissions from transport sector 
in developing countries seem promising. This 
research aims to investigate the emission 
reduction potential for setting vehicle fuel 
economy standards in Bahrain.  Accordingly, a 
number of future scenarios are developed using 
the Long Range Energy Alternatives Planning 
System (LEAP) for the period 2019-2030. A 
descriptive matrix is also produced to compare 
the effectiveness of setting three different fuel 
economy standards: high, medium and low. 
The modelling results show that setting high 
fuel economy standards can reduce transport 
CO2 emissions by 17%. These standards have 
also the best performance according to the 
descriptive matrix results. However, setting 
medium vehicle fuel economy standards seems 
more realistic: it is effective and is accepted by 
stakeholders groups. This research 
recommends incorporating fuel economy 
standards into the environmental specifications 
for new light duty vehicles in Bahrain. These 
standards may also be incorporated into the 
unified specifications set by the GCC’s 
Standardization Organization. This is to help 
the GCC countries in meeting their CO2 
emission reduction commitments agreed in 
Paris 2015.  
Keywords: Bahrain, transport, LEAP, CO2 
emissions, fuel economy standards 
_______________ 
* Environmental Management Programme, Arabian Gulf 
University- Bahrain 
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 المقدمة

أصبحت قضية تغير المناخ واقعًا ملموسًا ال سيما في السنوات األخيرة، إذ صار جليًا للجميع االرتفاع الملحوظ في درجات 

ولعل هذا ما دفع بدول العالم أجمع إلى إعالن . الحرارة باإلضافة إلى ذوبان الجليد وغيرهما من المظاهر المؤكدة على حدوثه

فقد أبدت الدول المتقدمة والنامية . المتسببة في ظاهرة تغير المناخ وتحديدًا ثاني أكسيد الكربونالتزامها بخفض انبعاث الغازات 

في خفض انبعاثاتها وذلك بتقديم المبادرات  2015رغبتها في مؤتمر األطراف الحادي والعشرين المنعقد في باريس في عام 

 . الوطنية متضمنة السياسات واإلجراءات المزمع تنفيذها

% 27إذ يستهلك قطاع المواصالت نحو . دو إمكانية خفض االنبعاثات من قطاع المواصالت واعدة ال سيما للدول الناميةوتب

 ;IEA, 2011)(1)(من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون % 14.5من إجمالي الطاقة على مستوى العالم وينتج عنه نحو 

IEA, 2012) (3)(IPCC, 2014)((2) . اسات إلى أن نسبة تملك المركبات الخاصة سيتضاعف في العالم خالل وتشير الدر

التركيز على  الدولهذه  وبخاصة في الدول النامية، األمر الذي يدعو Sterling and Jordon, 2009((4)(العقدين القادمين 

 .خفض االنبعاثات من هذا القطاع على وجه التحديد

. التنظيمية واالقتصادية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع المواصالت البريةوتوجد العديد من الخيارات التقنية، 

ومن أبرز أمثلة هذه الخيارات هو استخدام المركبات الكهربائية والهجينة، استخدام المواصالت العامة، فرض الضرائب على 

 ة البيئية، ومعايير كفاءة الطاقة للمركباتالمركبات األكثر تلويثًا للبيئة باإلضافة إلى ضريبة الوقود، السياق

 )(Callaway et al., 1999) (6)(Wright and Fulton, 2005) (7)(EEA, 2008) (8)(Erickson et al., 2009);5( 

(ESCWA, 2009) (10)(Santos et al., 2010) (11)(Annema, 2013) (3)(IPCC, 2014))9(  وبالرغم من أن تطبيق

العديد من هذه الخيارات قد تم بنجاح في عدد من دول العالم، إال أن تبني مثل هذه السياسات في الدول النامية يتطلب مراعاة 

ويرجع ذلك إلى اختالف أنواع المركبات وخصائصها، أسعار الوقود، ونمط االستهالك . الظروف الخاصة بكل دولة على حدة

 . الدول بشكل عام بين

وبالنظر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يظهر جليًا من اإلحصائيات المنشورة ارتفاع نصيب الفرد من كمية 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ناهيك عن ارتفاع مؤشر كثافة الكربون، الذي يقاس بكمية االنبعاثات للوحدة الواحدة من الناتج 

وهذا ما يعني وجود فرصة لخفض االنبعاثات من القطاعات . IEA, 2014((12)(نة بباقي الدول القومي اإلجمالي، مقار 
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ولعل المؤشرات الخاصة بمملكة البحرين هي األعلى بين دول . المختلفة المستهلكة للطاقة عن طريق رفع كفاءة استخدام الطاقة

ر المخزون النفطي هو األقل، مما يعني أهمية التوفير المجلس وخاصة فيما يتعلق بمؤشر كثافة الكربون، ناهيك عن أن عم

وهذا ما دفع إلى دراسة مدى خفض االنبعاثات واستهالك الطاقة في مملكة البحرين تحديدًا، لتكون . في استهالك الطاقة

 . أنموذجًا يمكن تطبيقه في الدول األخرى ذات الخصائص المماثلة

دى السياسات المتبعة في عدد من دول العالم، أال وهي فرض معايير كفاءة الطاقة يهدف هذا البحث إلى تقييم مدى فعالية إح

 : على المركبات الخفيفة، في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البحرين، وذلك على النحو التالي

 تحديد مدى تأثر فعالية هذه المعايير بعدد من المتغيرات •

 يمكن تحقيقها عند تطبيق هذه المعاييرالوقوف على المنافع الثانوية التي  •

 بيان أكثر المعايير مالئمة للوضع في البحرين  •

اقتراح آلية لتطبيق معايير كفاءة الطاقة للمركبات في البحرين خاصة، وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج  •

 العربي عامة

ى أرض الواقع، باإلضافة إلى توفيره البيانات الالزمة وتكمن أهمية هذا البحث في تحديده للخطوات العملية لتنفيذ المعايير عل

وهذا ما يساعد على اإليفاء بالتزامات . التخاذ القرار المتعلق بتحديد المعيار وذلك بحسب كمية الخفض في االنبعاثات المرجوة

كما، . ستهالك المركبات للطاقةالبحرين تجاه اتفاقية باريس، ال سيما وأن المبادرة الوطنية قد اشتملت على بند تحسين كفاءة ا

ويساعد تقييم مدى فعالية هذه السياسة وفق المتغيرات المختلفة ومن ثم تبنيها على تحقيق الهدف المتعلق بخفض انبعاثات 

 . 2018 – 2015ثاني أكسيد الكربون والمتضمن في خطة عمل الحكومة للفترة 

الثاني منه األدبيات المتعلقة بمعايير كفاءة الطاقة من حيث المفهوم،  يتألف هذا البحث من خمسة أجزاء، بحيث يتناول الجزء

أما الجزء الثالث فيبين المنهجية التي تم إتباعها في حين . آليات التطبيق المختلفة، باإلضافة إلى نماذج مختارة من دول العالم

الخيارات مالءمة للوضع في البحرين باإلضافة وأخيرًا، يوضح الجزء الخامس أكثر . يتم عرض نتائج البحث في الجزء الرابع

 .إلى عرض كيفية التطبيق

 

 الدراسات السابقة .1
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ويتم التعبير عن كفاءة الطاقة . يعني مفهوم كفاءة الطاقة للمركبات كمية الوقود الالزمة لقطع مسافة معينة باستخدام المركبة

، )لتر/ كم (باستخدام وحدات مختلفة، فمثًال يتم استخدام مؤشر عدد الكيلومترات المقطوعة باستخدام لتر واحد من الوقود 

، باإلضافة إلى مؤشر عدد األميال المقطوعة )كم 100/ لتر (كيلومتر  100خدمة لقطع مسافة مؤشر عدد لترات الوقود المست

 ). غالون/ ميل (باستخدام غالون واحد من الوقود 

وتقوم سياسة معايير كفاءة الطاقة على أساس احتساب متوسط الكفاءة لجميع المركبات الخفيفة الجديدة المباعة في بلد ما 

وهناك طرق عدة تستخدم لقياس كفاءة الطاقة ومن بينها دورة القيادة . ستهالك الوقود للمركبة الواحدة فقطعوضًا عن كفاءة ا

ويكمن االختالف بين دورات القيادة هذه في طريقة . األوروبية الجديدة، دورة القيادة األميركية باإلضافة إلى دورة القيادة اليابانية

ختلفة من القيادة، السرعة والوقت، وذلك بحسب الظروف الخاصة بكل بلد على حدة قياس االنبعاثات وذلك خالل مراحل م

)GFEI, [no date]((13) . 

إذ تشير . وتعتبر معايير كفاءة الطاقة إحدى الخيارات منخفضة الكلفة وسهلة التطبيق لخفض االنبعاثات من المركبات

وذلك عند بداية % 15ي قد مكنها من تحسين كفاءة المركبات بنسبة الدراسات إلى أن تطبيق هذه المعايير في االتحاد األوروب

الجدير بالذكر أن بداية تطبيق معايير كفاءة الطاقة أو مقاييس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في . IEA, 2009((14)(تطبيقها 

المرجوة بعد مرور وقت على إال أنه وبسبب عدم تحقيق األهداف . 1994االتحاد األوروبي كان بشكل طوعي وذلك في عام 

، وكذا الحال بالنسبة 2009االلتزام الطوعي للشركات المصنعة للمركبات، تم جعل تطبيق هذه المقاييس إلزاميًا في عام 

أما بالنسبة للواليات . لليابان، كوريا وكندا التي تحولت جميعها من النظام الطوعي في فرض المعايير إلى النظام اإللزامي

، وكذا األمر بالنسبة للصين التي 1975األميركية، فقد كان بداية تطبيق معايير كفاءة الطاقة فيها إلزاميًا منذ عام المتحدة 

 . سارت على خطى الواليات المتحدة األميركية

عتماد ولعل األهداف التي تكمن وراء فرض مثل هذه المعايير تختلف من بلد إلى آخر، فقد كان تحقيق أمن الطاقة وتقليل اال

 (Amin, 2009)(15)على الوقود المستورد وتقلبات أسعاره في السوق العالمية هو الدافع بالنسبة إلى الصين 

Oliver et al.,2009) (17)(He et al., 2005)((16) . أما بالنسبة إلى دول االتحاد األوروبي، فقد كانت حريصة على

 . IEA, 2008((18)(و فرض مثل هذه المعايير اإليفاء بمتطلبات بروتوكول كيوتو ولذلك اتجهت نح
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وتهدف هذه . 2009بإطالق مبادرة عالمية لتحسين كفاءة طاقة المركبات الخفيفة في العالم في عام  *وقد قامت ست منظمات

وتتمثل أنشطة المبادرة . 2005وذلك مقارنة بعام  2050بحلول عام % 50المبادرة إلى تحسين كفاءة استهالك الطاقة بنسبة 

وقد قامت المبادرة بإعداد منهجية . داد السياسات ذات العالقةالعالمية في بناء القدرات، توفير البيانات والمساعدة في إع

واضحة لكيفية حساب متوسط كفاءة استهالك المركبات للطاقة باإلضافة إلى تطبيقها في عدد من الدول وخاصة الدول النامية 

 . (GFEI, [no date])(13)التي تعاني من مشاكل تتعلق بتوفر البيانات 

بتحسين كفاءة استهالك المركبات للطاقة إلى ضرورة تبني سياسات محددة مصاحبة لفرض المعايير،  وتشير الدراسات المعنية

وفيما يتعلق بالملصق . Onoda, 2008((19)(ومن أبرزها توفير ملصق تعريفي للمركبات باإلضافة إلى رفع أسعار الوقود 

ى اختياره ناهيك عن تعريفه بمدى كفاءة المركبة التي يرغب التعريفي، فضرورته تتمثل في توعية المستهلك باآلثار المترتبة عل

وأما بخصوص رفع أسعار الوقود، فقد . de Visser and Blok, 2011((20)(في شرائها مقارنة بالخيارات المتاحة في السوق 

إذ توصل الباحثون إلى . رأى بعض الباحثين أن مثل هذا اإلجراء يضمن عدم زيادة استهالك الوقود أو زيادة استخدام المركبة

وذلك عند تطبيق معايير كفاءة الطاقة؛ األمر الذي يعني أن الوفر الذي ) rebound effect(حدوث ما يعرف بظاهرة االرتداد 

يحققه المستهلك جراء استخدامه لمركبة عالية الكفاءة في استهالك الوقود يدفعه إلى زيادة استخدام المركبة وبالتالي استهالك 

 من الوقود، مما يتسبب في النهاية بعدم جدوى تحسين كفاءة استهالك الطاقة في المركبات  المزيد

 (21)(Barrett and Scott, 2012) (22)(Wang et al., 2012a) (23)(Wang et al., 2012b) 

 (24)(Solaymani et al., 2015)(25)( Whitehead et al., 2015). 

 

 

________________________ 

 United Nations Environmentبربام  األمم املتثدة للويئع ، International Energy Agency لكالع الطاقع الدلليع*
Programme منتدى امل اصالو العاملي التابع ملنظنع التعالل االقتصادي لالتننيع ،International Transport Forum of the 

OECD الل  الدليل للن اصالو النظيفع ،International Council on Clean Transportation مركم دساتاو امل اصالو جبامعع ،
 .FIA Foundation، منظنع فيا Institute for Transportation Studies at UC Davisديفي   –كاليف سبيا 
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فلعل المملكة العربية  وأما بخصوص تطبيق معيار كفاءة الطاقة للمركبات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،

 2016إذ فرضت السعودية تنفيذ هذا المعيار في مطلع العام . السعودية هي أولى دول المنطقة التي أخذت بزمام المبادرة

وذلك بمقدار نمو سنوي يبلغ  2025لتر بحلول عام / كم  19محددة هدف الوصول إلى متوسط كفاءة طاقة للمركبات قدره 

ن معيار كفاءة الطاقة للمركبات في المبادرة الوطنية التي قدمتها السعودية إلى مؤتمر األطراف الحادي هذا، وقد تم تضمي%. 4

ألف برميل يوميًا من  300والعشرين في باريس، ومن المتوقع أن يساهم تطبيق هذا المعيار في تحقيق وفر في الطاقة بمقدار 

 .SASO, 2013((26)( 2030الجازولين والديزل بحلول عام 

وفيما يختص بمملكة البحرين، فتوجد مجموعة من الدراسات التي قامت باحتساب كفاءة استهالك الطاقة في المركبات باإلضافة 

  (Alsabbagh, 2016)(27)إلى احتساب كمية الخفض في االنبعاثات والطاقة المستهلكة 

(28)(Alsabbagh et al.,2015a) (29)(Alsabbagh et al., 2015b)  واستعرضت دراسات أخرى آراء صناع القرار، كما

. Alsabbagh et al., 2015b) (30)(Alsabbagh, 2016((29)(الخبراء والجمهور بخصوص فرض مثل هذه المعايير 

وبالرغم من تغطية هذه الدراسات لجوانب عدة تتعلق بمعايير كفاءة الطاقة، إال أنه ينقصها بيان مدى تأثر كمية الخفض 

تغير أسعار الوقود، تغير حجم : االنبعاثات والطاقة المستهلكة بمجموعة من المتغيرات التي طرأت اليوم ومن بينها المتوقعة في

النمو في أعداد المركبات وتطوير نظام النقل العام وما ينتج عنه من انخفاض استخدام المركبات الخاصة، ومن هنا يأتي هذا 

 . البحث ليغطي هذه الجوانب

 المنهجية. 2

 : استخدمت النمذجة وبناء السيناريوهات المستقبلية لتحقيق أهداف البحث وذلك على النحو التالي

 بناء السيناريو المرجعي: أوالً 

قبل الشروع في توضيح المنهجية، ينبغي اإلشارة إلى أن هذا البحث يتبنى مفهوم المركبات الخفيفة كما حددته المبادرة العالمية 

بحيث يشمل المركبات المخصصة لنقل الركاب والمركبات الرياضية متعددة  GFEI, [no date]((13)(بات لتحسين كفاءة المرك

 . األغراض، في حين تم استبعاد كل من الشاحنات، الباصات والدراجات النارية

و مرجعي يبين ولمعرفة مدى فعالية فرض معايير كفاءة الطاقة للمركبات في خفض االنبعاثات، كان البد من بناء سيناري

 :)1جدول (الوضع في المستقبل إذا ما استمر الوضع الحالي على ما هو عليه وذلك على النحو التالي 
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لتكون سنة األساس وذلك كونها أحدث سنة تتوافر فيها البيانات وقت إجراء الدراسة، في حين  2012تم اختيار سنة  •

 .2030لتكون سنة النهاية وذلك لتتماشى مع رؤية البحرين  2030تم اختيار سنة 

 .وذلك بحساب المتوسط الحسابي 2012 – 2000نمو المركبات باالستعانة بنسب النمو للفترة تم تحديد نسبة  •

تمت االستعانة بالبيانات المنشورة من قبل اإلدارة العامة للمرور وذلك فيما يتعلق بالعدد اإلجمالي للمركبات الخاصة  •

 .وأعداد المركبات الخاصة الجديدة

وذلك لتحديد متوسط كفاءة الطاقة للمركبات الخاصة الجديدة باإلضافة إلى متوسط تمت االستعانة بالدراسات السابقة  •

 .المسافة المقطوعة سنويًا للمركبة

هذا البرنامج يقوم ). LEAP(تم بناء السيناريو المرجعي باستخدام برنامج تخطيط بدائل الطاقة على المدى البعيد  •

محدد من المتغيرات، األمر الذي يجعله مناسبًا للدول النامية التي  على بناء السيناريوهات المستقبلية باستخدام عدد

 . Heaps, 2008((31)(تعاني من محدودية البيانات المتوافرة 

وذلك على النحو  2و 1للتأكد من جودة التوقعات المستقبلية المتعلقة بأعداد المركبات، تم استخدام المعادلتين رقم  •

 :Pongthanaisawan and Sorapipatana, 2013((32)(التالي 

 ]100) *عدد القيم)/القيمة المشاهدة –القيمة المحسوبة ([) * متوسط القيم المشاهدة/1= (متوسط الخطأ : 1معادلة  

) عدد القيم/ 2)القيمة المشاهدة –القيمة المحسوبة ([) *متوسط القيم المشاهدة/1= (جذر متوسط مربع الخطأ : 2معادلة 

*100[1/2  
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 الفرضيات المستخدمة في بناء السيناريو المرجعي: 1جدول 

 المرجع السبب
نسبة النمو (الفرضية 

 %)السنوي 
 المتغير

وذلك لتوافر متوسط كفاءة الطاقة 
للمركبات الخفيفة في البحرين 

)Alsabbagh, 2015( 

 سنة األساس 2012 -

 سنة النهاية 2030 - 2030لتتماشى مع رؤية البحرين 
 ;Alsabbagh, 2015 باالستناد إلى الدراسات السابقة

Alsabbagh et al., 
2015b 

 كفاءة الطاقة (0.7) 10.4

باالستناد إلى أعداد المركبات 
 المنشورة

General Directorate of 
Traffic, 2013 

عدد المركبات الخاصة  406,656
 اإلجمالي

 باالستناد إلى أعداد المركبات
 المنشورة

General Directorate of 
Traffic, 2013 

عدد المركبات الخاصة  )6.7( 35,720
 الجديدة

 ,.Alsabbagh et al باالستناد إلى الدراسات السابقة
2015a; Alsabbagh et 

al., 2015b 

متوسط المسافة المقطوعة  (1.5-) 17,222
 سنويًا بالكيلومتر

 

 والتي تم استخدامها في بناء السيناريو المرجعي(%) األقواس نسبة النمو السنوي تمثل األرقام داخل : مالحظة

 بناء سيناريوهات فرض معايير كفاءة الطاقة للمركبات الخفيفة: ثانياً 

بين الجزء الخاص باألدبيات المتعلقة بهذا المعيار غياب الدراسات المتعلقة بمدى تأثر كمية الخفض المتوقعة من االنبعاثات 

 ) 2جدول (وبغية اإلسهام في توفير البيانات المتعلقة بهذا الجزء، تم إتباع الخطوات التالية . مجموعة من العوامل المتغيرةب

 . وذلك كي يتسنى اإلعداد المسبق له 2019تم افتراض بدء تطبيق معيار كفاءة الطاقة للمركبات في عام  •

ل بغية معرفة مدى تأثير كل منها على نسبة الخفض المتوقعة في تم البحث عن المعايير المختلفة التي تبنتها الدو  •

 .معيار كفاءة طاقة منخفض، متوسط، ومرتفع: وعليه، فقد تم تحديد ثالثة معايير لهذا البحث. االنبعاثات

تم بحث تأثير نسب النمو المختلفة ألعداد المركبات على نسبة الخفض في االنبعاثات وذلك باالعتماد على أعلى  •

 .  2012 – 2000أقل ومتوسط نمو المركبات الجديدة خالل الفترة و 

على الطلب على  2016نظرًا لغياب اإلحصائيات المتعلقة بمدى تأثير ارتفاع أسعار الوقود في البحرين في يناير  •

أنماط على  2015الوقود، ونظرًا لغياب البيانات التي توضح تأثير التطور في خدمات المواصالت العامة في عام 
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المواصالت البرية المستخدمة، تم افتراض انخفاض متوسط المسافة المقطوعة للمركبة بنسب متفاوتة كما هو مبين 

حيث تبين الدراسات السابقة أن ارتفاع أسعار الوقود يؤدي إلى انخفاض متوسط المسافة المقطوعة . 2في جدول 

ات الخاصة إلى استخدام المواصالت العامة من شأنه خفض للمركبة في السنة، كما وأن التحول من استخدام المركب

 )Litman, 2017()33(نصيب الفرد من الطاقة المستهلكة وذلك للمسافة المقطوعة 

 (DE Andrade and D’Agosto, 2016))34(  

الخفض في لحساب مدى تأثير التغير في نسب نمو المركبات ومتوسط المسافة المقطوعة للمركبة سنويًا على نسبة  •

 :Pannell, 1997((35)(االنبعاثات وذلك لمعايير كفاءة الطاقة المختلفة، تم استخدام المعادلة التالية 

مقدار التغير ) / نسبة الخفض في االنبعاثات بعد التغير –نسبة الخفض في االنبعاثات وذلك قبل  التغير = (نسبة التغير 

 )3(معادلة 

 الفرضيات المستخدمة في بناء سيناريوهات فرض معايير كفاءة الطاقة للمركبات الخفيفة: 2جدول 
 المتغير %)نسبة النمو السنوي (الفرضية  السبب

وذلك بافتراض الحاجة إلى عامين لدراسة الموضوع، إعالم وكالء 
 بيع السيارات واإلعداد للتنفيذ

2019 
 

بدء تطبيق معيار كفاءة 
 الطاقة

 2012 – 2000نسبة نمو للمركبات خالل الفترة أقل 
 متوسط نمو المركبات خالل الفترة ذاتها

% 12باستثناء نسبة (أعلى نسبة نمو للمركبات خالل الفترة ذاتها 
 )التي تم اعتبارها قيمة شاذة وبالتالي تم استبعادها

)5(% 
)6.7(% 

)8(% 

نسبة نمو المركبات الخفيفة 
 الجديدة سنوياً 

غرار متوسط التحسن في كفاءة المركبات وفق المعيار  وذلك على
 السعودي

 بافتراض نسبة تحسن في كفاءة المركبات توازي مثيلتها األميركية
 2025بافتراض تحقيق الهدف األميركي لعام 

 %)4(منخفض 
 %)5(متوسط 

 %)7.5(مرتفع 

 معيار كفاءة الطاقة

 بافتراض عدم تغير نمط المواصالت الحالي
انخفاض استخدام المركبات الخاصة بسبب ارتفاع أسعار  بافتراض

 الوقود والتحول نحو استخدام المواصالت العامة

)-1.5(% 
)-2(% 
)-2.5(% 

متوسط المسافة المقطوعة 
 للمركبة سنوياً 

 والتي تم استخدامها في بناء السيناريو المرجعي(%) تمثل األرقام داخل األقواس نسبة النمو السنوي : مالحظة
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 تقدير المنافع الثانوية: ثالثاً 

يصاحب خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المركبات عدد من المنافع، وتم تقدير بعضها في هذا البحث وذلك على 

 :النحو اآلتي

وذلك  LEAPتم حساب نسبة الخفض في انبعاث أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين وذلك باستخدام برنامج  •

 .2030 – 2019للفترة 

تم حساب العمر الزمني المضاف إلى المخزون النفطي في البحرين وذلك باالستعانة بكمية الخفض المتوقعة في  •

 .استهالك الجازولين ومعلومية كميات االستهالك المتوقعة

 المفاضلة بين المعايير المختلفة لكفاءة الطاقة للمركبات الخفيفة: رابعاً 

وبغية . تم في هذا البحث التعرف على كمية الخفض في االنبعاثات المتحققة عند تطبيق معايير مختلفة لكفاءة الطاقة للمركبات

 : المفاضلة بين المعايير المختلفة، تم إتباع الخطوات التالية

والمنافع الثانوية ) كةخفض االنبعاثات وخفض الطاقة المستهل(تمت المقارنة بين المعايير حسب المنافع الرئيسية  •

 .وذلك في شكل مصفوفة وصفية) خفض ملوثات الهواء وٕاطالة عمر المخزون النفطي(

 .تمت االستعانة بالدراسات السابقة لتحديد مدى تقبل صناع القرار، الخبراء، والجمهور لكل من هذه المعايير •

هذه الدراسة باإلضافة إلى الدراسات السابقة ذات  تم إعداد التوصيات واقتراح خطوات التنفيذ وذلك باالستعانة بنتائج •

بحيث  –فيما عدا السعودية كون هذا المعيار مطبق لديها  –كما وتم اقتراح آلية التنفيذ لدول مجلس التعاون . العالقة

 . يأخذ التنفيذ طابعًا إقليمياً 

 النتائج. 3

 : تباع خطوات المنهجية آنفة الذكر، تم التوصل إلى النتائج التاليةاب

 بناء السيناريو المرجعي: أوالً 

 2030أسفرت نتائج بناء السيناريو المرجعي عن أن العدد اإلجمالي للمركبات الخفيفة في البحرين سيتضاعف بحلول عام 

لتر، / كم  11.8كفاءة الطاقة للمركبات الخفيفة الجديدة سيبلغكما وبينت النتائج أن متوسط . مليون مركبة 1.2وسيبلغ نحو 

كما وسيزيد أيضًا من % 120األمر الذي سيساهم في ارتفاع كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من هذه المركبات وذلك بنسبة 
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ليون طن نفطي مكافئ م 1.1إلى نحو  2019مليون طن نفطي مكافئ في عام  0.7مقدار استهالك الطاقة الذي سيرتفع من 

 .2030بحلول عام 

، حيث كانت نتيجة 2و  1هذا وقد تم التحقق من جودة التوقعات التي تتعلق بنسبة نمو المركبات باستخدام المعادلتين رقم 

وتعتبر هذه النتائج مناسبة لبناء السيناريوهات، . على التوالي% 1.6و % 1.9متوسط الخطأ وجذر متوسط مربع الخطأ تبلغ 

 .)Khalil and Shaffie, 2013()36% (10+و % 10-إذ أن نطاق نسبة الخطأ المقبول يتراوح ما بين 

 

 
 بحسب السيناريو المرجعي 2030 - 2012عدد المركبات الخفيفة، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهالك الطاقة في الفترة : 1شكل 

 

 فرض معايير كفاءة الطاقة للمركبات الخفيفةبناء سيناريوهات : ثانياً 

تم توقع مدى إسهام ثالثة معايير مختلفة لكفاءة الطاقة للمركبات الخفيفة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البحرين، 

ن كانت ، في حي2030 – 2019سنويًا خالل الفترة % 4وافترض المعيار األول مقدار تحسن منخفض في كفاءة الطاقة قدره 

في % 7.5لمعيار الكفاءة المتوسط، أما معيار الكفاءة المرتفع فقد افترض نسبة تحسن في كفاءة الطاقة تبلغ % 5النسبة 

نسبة نمو المركبات ونسبة (وعليه، فقد تم بناء ثالثين سيناريو مستقبليًا وذلك للتعرف على مدى تأثير عدد من المتغيرات . السنة

على كمية االنخفاض المتوقعة في االنبعاثات وذلك عند تطبيق كل معيار من معايير ) 2جدول ) (قطوعةالتغير في المسافة الم

 ءة الطاقة الثالثة السابقة الذكركفا
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وبينت نتائج التحليل أن فرض معايير كفاءة طاقة مرتفعة هو األفضل في خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون للمركبات 

وفي المقابل . وذلك بافتراض كون المعايير هي المتغير الوحيد في السيناريوهات% 16إسهامه نحو الخفيفة، إذ بلغت إمكانية 

من إجمالي انبعاثات % 7.5فإن أقل نسبة خفض في االنبعاثات كانت من نصيب فرض معايير كفاءة طاقة منخفضة إذ بلغت 

 ).2شكل ( 2030 – 2019ثاني أكسيد الكربون للمركبات الخفيفة في البحرين وذلك للفترة 

 

 
 كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لسيناريوهات معايير كفاءة الطاقة للمركبات مقارنة بالسيناريو المرجعي: 2شكل 

 

أما فيما يتعلق بمدى تأثر نسبة الخفض في االنبعاثات بالتغير في نسبة نمو المركبات ومتوسط المسافة المقطوعة، فقد بينت 

أن فرض معيار طاقة منخفض نسبيًا هو األقل تأثرًا بالتغير في هذين العامَلين، إذ بلغت أعلى نسبة ) 3(نتائج تطبيق المعادلة 

أما بالنسبة لمعيار كفاءة الطاقة المرتفع، فقد ). 3شكل % (6.3أن أدنى نسبة خفض هي في حين % 8.1خفض متوقعة له 

 %.3.9ى يبلغ بينت النتائج أنه األكثر تأثرًا بالتغير الحاصل في هذين العامَلين وذلك بمد
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 السيناسي  املرجعي معياس كفاءة طاقع مرتفع معياس كفاءة طاقع مت تط معياس كفاءة طاقع منخف 
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 ة الطاقة للمركبات مدى تأثير التغير في المسافة المقطوعة ونسبة نمو المركبات على كمية الخفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لسيناريوهات معايير كفاء: 3شكل 
 مقارنة بالسيناريو المرجعي

وبشكل عام، فقد خلصت نتائج التحليل إلى وجود عالقة عكسية بين نسبة الخفض في متوسط المسافة المقطوعة سنويًا للمركبة 

ومقدار الخفض في كمية االنبعاثات، وعالقة طردية بين زيادة نسبة النمو في عدد المركبات الخفيفة ومقدار الخفض في 

 . اءة طاقة للمركبات تزداد بزيادة استخدام المركبات وعددهااالنبعاثات، ذلك أن فعالية فرض معيار كف

 تقدير المنافع الثانوية: ثالثاً 

ُتصاحب عملية تحسين كفاءة استهالك الطاقة في المركبات الخفيفة تحقيق عدد من المنافع الثانوية وذلك إلى جانب خفض 

افع الثانوية التي تم تقديرها في هذا البحث كمية الخفض في وتشمل المن. كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستهالك الطاقة

 . انبعاث ملوثات الهواء وٕاطالة عمر المخزون النفطي

أما بالنسبة لتقليل ملوثات الهواء، فقد بينت النتائج أن نسبة إجمالي الخفض في انبعاثات كل من أول أكسيد الكربون وأكاسيد 

وفيما يتعلق بإطالة . كحد أقصى وذلك مقارنة بالسيناريو المرجعي% 17.3أدنى و وذلك كحد% 6.3النيتروجين تتراوح بين 

عمر المخزون النفطي، فقد بينت نتائج التحليل أن فرض معيار كفاءة الستهالك الطاقة في المركبات الخفيفة في البحرين من 

 .تخدمة في بناء السيناريوهاتسنة للمخزون النفطي وذلك حسب الفرضيات المس 1.3و  0.4شأنه أن يضيف ما بين 

 المفاضلة بين المعايير المختلفة لكفاءة الطاقة للمركبات الخفيفة: رابعاً 

تمت االستعانة بنتائج النمذجة باإلضافة إلى الدراسات السابقة في المفاضلة بين المعايير الثالثة لكفاءة الطاقة للمركبات 

الفعالية في خفض ثاني أكسيد الكربون وملوثات الهواء : المعايير التاليةوتمت المفاضلة على أساس . الخفيفة في البحرين
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 طاقع كفاءة معياس
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 منخف 

 طاقع كفاءة معياس
 مت تط

 طاقع كفاءة معياس
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 %8 النن  معدل %6.7 النن  معدل %5 النن  معدل

% 

 تن ياً  %1.5- املسافع تغري تن ياً  %2- املسافع تغري تن ياً  %2.5- املسافع تغري
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، *األخرى، مدى التأثر بالتغيير في المسافة المقطوعة ونمو المركبات، إطالة عمر المخزون النفطي، تكلفة الفرصة البديلة

 )Alsabbagh et al., 2015b;)()29باإلضافة إلى تفضيالت صناع القرار، الخبراء والجمهور 

 (30)(Alsabbagh et al., 2016)) 3جدول.( 

 مقارنة كيفية بين السيناريوهات المختلفة لفرض معيار كفاءة الطاقة للمركبات وذلك وفق عدد من المعايير: 3جدول 

 معيار كفاءة طاقة متوسط معيار كفاءة طاقة مرتفع
معيار كفاءة طاقة 

 منخفض
 وجه المقارنة

 خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون   
 خفض الملوثات األخرى   
 مدى التأثر بعدد من المتغيرات   
 إطالة عمر المخزون النفطي   
 تكلفة الفرصة البديلة   
 تفضيل صناع القرار والخبراء   
 تفضيل الجمهور   

. فعالية، في حين يشير اللون األحمر إلى المعيار األقل فعاليةاألخضر إلى معيار كفاءة الطاقة األكثر يشير اللون : مالحظة
 .أما اللون األصفر فيعني أن فعالية المعيار متوسطة مقارنة بالمعيارين اآلخرين

ويتضح من هذه المفاضلة فعالية فرض معيار كفاءة طاقة مرتفع نسبيًا، رغم أنه األقل قبوًال بين الجمهور، كما أن فعاليته أكثر 

، فإن أدنى نسبة خفض في انبعاثات ثاني أكسيد )3شكل (وبالرغم من ذلك، فإنه وبحسب نتائج التحليل . ًا بالعوامل المتغيرةتأثر 

على % 10.6-و %8.1-(وى لفعالية معيار كفاءة الطاقة المنخفض والمتوسط هي أعلى من القيمة القص%) 13.4(الكربون 

ومن ناحية أخرى، تشير نتائج المصفوفة إلى أنه وبالرغم من أن معيار كفاءة الطاقة المنخفض هو األقل فعالية، إال ). التوالي

في تفضيل الجمهور للمعيار المنخفض هو رغبتهم ولعل السبب . أنه األقل تأثرًا بالعوامل المتغيرة واألكثر قبوًال لدى الجمهور

في التدرج في تطبيق معيار كفاءة الطاقة للمركبات وذلك بغية إتاحة الفرصة لتقييمه، في حين يرى صناع القرار والخبراء أهمية 

 .البدء بفرض معيار مرتفع نسبيًا وذلك لزيادة خفض كمية االنبعاثات وتوفير الطاقة المستهلكة

)Alsabbagh et al., 2015b)(30)( Alsabbagh et al., 2016((29) 

 إذ يتطلب فرض معيار كفاءة طاقة مرتفع الحصول على. تأتي هذه المفاضلة لتساعد متخذ القرار على اتخاذ الخطوة القادمة

 ئج فرض معيار كفاءة، في حين أن نتاAlsabbagh et al., 2016((30)(دعم الجمهور وذلك النعكاساته االقتصادية عليهم 

________________________ 
ليف هذه احلالع بعين با فياس بيع ال ق د الذي مت ت فريه من فالل تطويق معياس كفاءة الطاقع يف الس ق . هي التكلفع املرتتوع عل  افتياس فياس معني  *

 .  العامليع بدل اتتهالكه حملياً لبسعر مدع م
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قد ال تكون في مستوى التطلعات المرجوة، وبالرغم من ذلك، يبقى فرض هذا المعيار أكثر ) لتر/ كم 16.8(طاقة منخفض 

 . لتر/ كم  11.8فعالية من عدم فرض معيار كفاءة طاقة على اإلطالق إذ ال يتجاوز متوسط كفاءة الطاقة حينها 

 خاتمة

غازات الدفيئة خالل مؤتمر األطراف الحادي والعشرين، ومن بينها مملكة  أبدت دول العالم التزامها بخفض انبعاثاتها من

كما وتضمنت المبادرة الوطنية للبحرين سياسة تحسين كفاءة . 2016البحرين التي وقعت مؤخرًا على اتفاقية باريس في أبريل 

بالرغم من أن الدراسات السابقة ذات و . استهالك المركبات للطاقة ضمن خطتها المزمعة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

العالقة قد أوصت بتبني البحرين لمثل هذه المعايير، إال أن تحديد معيار الكفاءة المالئم وخاصة في ظل تغير أسعار الوقود 

 . وتطوير شبكة المواصالت يبقى ضرورة ملحة

ثات الناتجة عن تطبيق معايير كفاءة طاقة كان الهدف من إجراء هذا البحث هو دراسة مدى تأثر كمية الخفض في االنبعا

وتكمن أهمية هذا البحث في . مختلفة بعدد من المتغيرات، باإلضافة إلى بيان المنافع الثانوية والمفاضلة بين المعايير المختلفة

 . تقديم خيار واقعي التنفيذ مع اقتراح سبل تنفيذه

كثر فعالية في خفض االنبعاثات، إال أنه وفي الوقت ذاته، األكثر وخلص البحث إلى أن فرض معيار كفاءة طاقة مرتفع هو األ

وعليه، فإنه وبحسب نتائج المفاضلة الوصفية، يبدو فرض . تأثرًا بالتغير في العوامل المختلفة، كما أنه األقل قبوًال بين الجمهور

يار على أرض الواقع ومن ثم إمكانية معيار كفاءة طاقة متوسط هو األكثر واقعية ناهيك عن كونه يتيح تطبيق هذا المع

وأما بخصوص تنفيذ معيار كفاءة الطاقة للمركبات الخفيفة في البحرين، فإنه يمكن إضافة هذا المعيار . مراجعته بعد التطبيق

تتبنى  ولعل وزارة الطاقة. ضمن المتطلبات البيئية للمركبات والتي يضطلع بإعدادها المجلس األعلى للبيئة في مملكة البحرين

هذا المعيار ومن ثم يتم تضمينه في المواصفات والمقاييس الخاصة بالمركبات والتي تضطلع بها وزارة التجارة والصناعة 

 . والسياحة البحرينية

ولتطبيق معيار كفاءة الطاقة للمركبات الخفيفة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوصي هذا البحث بتضمين معيار 

الطاقة في المواصفات الموحدة للمركبات الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون، ال سيما وأن هذه المواصفات كفاءة 

كما ويوصي البحث أيضًا بإعداد مختبر . تشتمل على عدد من المواصفات البيئية ومن بينها تحديد عدد من ملوثات الهواء

قياس كفاءة الطاقة واالنبعاثات بغية توفير الموارد المالية ال سيما وأن تكلفة قياس مركزي يعمل على خدمة دول المجلس وذلك ل
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هذا، وباإلمكان أيضًا إعداد قاعدة بيانات موحدة للمركبات المستوردة وذلك توفيرًا للوقت . تجهيز المختبر الواحد مرتفعة نسبياً 

بغي أوًال التعرف على مدى كفاءة استهالك الطاقة في غير أنه ين. والجهد المبذول في تجميع البيانات وقياس االنبعاثات

وبالرغم من أن نسبة . وذلك لتكون مؤشرًا يحدد المعيار المالئم -فيما عدا السعودية –المركبات الخفيفة في دول مجلس التعاون 

ويمكن تنفيذها بنجاح وذلك  الخفض في االنبعاثات واستهالك الطاقة قد ال تكون كبيرة، إال أن عملية تطبيق هذا المعيار يسيرة

كما ويتيح معيار كفاءة الطاقة . باالستعانة بخبرات الدول التي دخل فيها هذا المعيار حيز التنفيذ منذ أكثر من عشرين عاماً 

للمركبات الخفيفة فرصة التخلص من المركبات منخفضة الكفاءة على المدى البعيد واستبدالها بأخرى أكثر كفاءة، األمر الذي 

 .ن شأنه أن يساهم في أن تفي دول مجلس التعاون بالتزاماتها في خفض االنبعاثات من ثاني أكسيد الكربونم
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 .لجمال الغيطاني" أوراق شاب عاش منذ ألف عام"دراسة في مجموعة  خطاب االستعارة في السرد القصصي
Metaphor's speech in the narrative Study group "young leaves since he lived a thousand 

years" to the beauty of Ghitany 
 أحمد يحيى علي.د*

 ملخص

ول قضية االستعارة يف النص الدراسة إىل تناتدف هذه 
األديب وبيان دورها يف صياغة رؤية مميزة للعامل احمليط 
بالذات ويف الكشف عن خصوصية التجربة املتصلة 
بصاحب النص، وبيان األثر الفاعل لسياق اخلارج احمليط 
 بعامل الفن يف شحنة اخليال اليت تظهر أمام القراء حممالً 

أوراق "ذه الدراسة جمموعة ،ا، ونان الال التطبيقي هل
) 2015ت(جلمال الغيطاين" شاب عاش منذ ألف عام

اليت ترصد موقفا مأزوما هو انكسار اجلماعة املصرية 
من القرن املاضي ونيف مت  67والعربية يف يونيو من العام 

حتويل هذا املوقف إىل بنية مجالية نان لالستعارة دور يف 
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Abstract 
This study aims to address the issue of 
metaphor in literary text and the showing of 
its role in the formulation of a distinctive 
vision of the human world. It also deals with 
and the disclosure of the experience related 
to the text owner. The impact of the text on 
the surroundings has also been addressed. 
The domain that was applied for this study 
was a group of Jamal Algaitani (dies 2015) 
"a young man notes he lived  since a 
thousand years".  It monitored the crisis of 
defeat in the Arabic world in June of the year 
67 of the last century. This becames a 
metaphor structure with the art of Al ghitani. 
Jamal Al ghitani was able to make a strong 
relationship between  the Egyptian history 
and his art by the reading of Ibn Iyyas(died 
1523). Al ghitani also read the book (Badaea 
alzohoor fee Waqaaea Aldohoor). This study 
tried to show the species of metaphor by the 
application in this short story group and with 
using this binary (the inside text and the 
outside text) this study tries to show the role 
of metaphor for linking the parts of the 
literature discourse. The key words of the 
study: the metaphor, story, discourse, 
narrative and the heritage 
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 مقدمة
 -على آليتـين همـا التجسـيد والتشـخيص ) لعالمالذات وا(تعتمد عملية اإلنجاز اللغوي المتصلة بهذه الثنائية األثيرة 

، المهـا ُيعـاد إنتاجـه بكيفيـات كثيـرةفالمجرد الفكري والعاطفي الذي يتكون نتيجـة عالقـة هـذه الـذات بع –في الغالب 
ــا لعمــل الــذات علــى أكثــر مــن مســار، منهــا المعتمــد علــى لغــة يمكــن نعتهــا بالمباشــرة  منهــا اللغــة التــي تتحــرك وفًق

، ومسار ثان يرتقي في معالجاته لهذا المجـرد مـن عتبـة المباشـرة إلـى عتبـة )أنموذًجا لغة حقل التاريخ(الصريحة أو 
جمالية رمزية، كما هـو الشـأن بالنسـبة إلـى صـنعة األدبـاء فـي منجـزهم شـعًرا ونثـًرا، وفـي هـذه المنطقـة تبـدو عمليـة 

الرمــز، الغمــوض، التخييــل، اإلغــراب، : مثــلالتجســيد والتشــخيص معانقــة لمفــردات شــديدة االرتبــاط بعــالم األدب، 
فاعــل الـــنص فـــي ، يـــأتي ذلــك فـــي إطــار ســـلطة يتحـــرك )*1،2 (التــي تمتـــزج تماًمــا بالبنيـــة الســـطحية اللفظيــة للعمـــل

ثرة فــي وعــي هــذه الــذات التــي تلقــي بظــالل مــؤ : فضــائها، وتتجلــى هــذه الســلطة فــي أشــكال عــدة، ســلطة المرجــع
وهذه الرؤى تستحيل هي الثانيـة إلـى سـلطة يخضـع لهـا هـذا الفاعـل الفنـان فيصـير  اتخاذ رؤى إزاءها، فتدفعها إلى

يعني خروجها في ثوب جديد تتدثر به لتعبر مرحلة الداخل الـذهني والنفسـي إلـى الخـارج حيـث فضـاء  - إرضاؤها
وع الـذي تلـتحم النـ/، والحديث عن هذا الثوب يأخذ الفنان إلى سلطة ثالثة هـي سـلطة الشـكلغاية مرجوة - التداول

قانون اللغـة الـذي يعتمـد عليـه : به هذه الرؤية، وٕاذا كان األدب هو هذا الشكل فإن السلطة هاهنا تضحى سلطتين
األديــب فــي نشــاطه البنــائي، ومــن هــذا القــانون يشــرع هــذا األديــب فــي الوفــاء بمتطلبــات الشــكل األدبــي الــذي ينســج 

   . أو غير ذلك...أو روايةً  أو قصةً  شعراً   -على سبيل المثال  –أفكاره تبًعا له، إن كان 
لطـرح اللغـوي دي  محـور العالقـات االسـتبدالية وفقـاً ( محور المرجع اللغـوي: هنا يحد حركة المبدع محوران، األول

، وعنـد الذي يستقي منه الكاتـب مفرداتـه وتراكيبـه بـالنظر إلـى سـلطة الوعـاء الـذي يـأوي إليـه بفكـره وبقلمـه )سوسير
الصــياغة الشــكلية نجــدنا معــه أمــام محــور ثــان هــو محــور العالقــات الســياقية الــذي نقــف معــه أمــام النســق اكتمــال 
هــذا الطــابع الرحلــي لنشــاط األديــب فــي اســتخدامه الجمــالي  وفــي منظومــة الخيــال التــي تســكنه يبــدو جليــاً  اللفظــي

ة لعمليـة النقـل الشـكلي هـذه مـن محـور الكاشـف) اسـتعارة(؛ ومن ثم يتبين الحضـور اللغـوي لمفـردة  )3(لعناصر اللغة
إقامـة مؤقتـة  بمنزلـة؛ وهو ما يجعـل مـن كـل أداء لغـوي  **)4،3(إلى فضاء الفن) ةمعجم اللغ(العالقات االستبدالية 

ومــع هــذا الحضــور اللغــوي لمفــردة . تــأتي بــإزاء موضــع ثابــت يعبــر عنــه المحــور األول فــي منطــوق دي سوســير
ـــد) االســـتعارة( ـــده هـــذه الـــذات /البعـــد المعجمـــي للفظـــة خطـــاب فـــنحن بصـــدد حـــوار يمكـــن الوقـــوف عن اتصـــال تعق

لتقرر ما إذا كانت سترتدي في مسارها التعبيـري عـن أحوالهـا الذهنيـة والنفسـية ) لغتها(مستخدمة اللغة مع مرجعها 
ًمـا بكـل ألوانهـا لباس المؤرخ أو الصـحفي أو سـتبتعد عـن االثنـين مًعـا لترتـدي ثياًبـا آخـر؛ لـذا فـإن لعبـة األدب عمو 

مــن التــرابط بــين هــذا  تنطــوي علــى محــذوف فــي مقابــل موجــود، أو علــى نفــي فــي مقابــل إثبــات؛ وهــو مــا يقــيم نوعــاً 
 علـى هـي األخـرى التـي تتأسـس )الحضـور االصـطالحي للكلمـة( وقضية االستعارة على المستوى البالغـي التناول

الرمــز : لمفــردات مثــل أو تغليبــاً  اللغــة  يعنــي انتصــاراً مســألة الحــذف؛ وٕان كــان عمــل األديــب فــي التحامــه بمعجــم 
والتخييل والغموض، بينما تعتمد االستعارة في انطالقها من موضوع الحـذف أحـد الطـرفين لحسـاب اآلخـر وتوسـيع 

 .***)5(اا واحدً ثنان شيئً إليصير ا وار القائمة بينهما وتطويرها كيفكرة الج
_____________ 

التي تشير في داللتها إلى أشكال التعبير المختلفة التي تعكس الحالة اإلدراكية للذات في اتصالها بالعالم، وفي الجـذر ) البيان(ن لفظة يقترب هذا التناول م* 

مـن معنـى تـتم  تبـدو جليـة فكـرة المسـافة الفاصـلة بـين هـذه الـذات والعـالم منـاط الرؤيـة التـي تنشـط فـي عالقتهـا بـه ومـا يترتـب عليهـا) بـين(المتصل بهذه اللفظة 
 .المجاز/الحقيقة، والخيال: عملية التعبير عنه بطرق عديدة، وبالنظر إلى جانب اللغة تتخذ هذه العملية مسارين يمكن وضع عنوان عام لكل واحد منهما

لملفـوظ والمـراد علـى مسـتوى الداللـة وفي ظل هذا التصور يتبين ما للصلة التي تربط بين البيان والمجاز من أثر في كشف هذه المسافة التي تفصـل بـين ا** 
المرسـل ومقتضـيات المقـام؛ بمـا يجعـل للمقـول منطوقـا كـان أو مكتوبـا بمنزلـة غطـاء يحجـب خـروج المعنـى المقصـود مـن قبـل بـاث الرسـالة /بالنظر إلـى المـتكلم

 رسالتبشكل مباشر صريح وتصدير أو لنقل تقديم معاني أخرى يتم اقتناصها للوهلة األولى عند التعرض ل
اعلـم أن االسـتعارة فـي الجملـة أن يكـون لفـظ األصـل فـي الوضــع "تقـود هـذه الرؤيـة إلـى مـا أورده عبـد القـاهر الجرجـاني بخصـوص االسـتعارة عنـدما قـال *** 

 غير الزم، فيكـون هنـاك اللغوي معروفا، تدل الشواهد على أنه اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر وغير الشاعر في غير ذلك األصل، وينقله إليه نقال
 ".كالعارية
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لموضوع الحذف وصلته بمفردتي الخطاب واالستعارة على محاولة صياغة عالقـة بـين سـياقي  التناولويشجع هذا 
الواقــع والفــن تجعــل مــن حالــة الجهــر التــي تســم هــذا األول مــدعاة لحالــة صــامتة ذات صــبغة مخصوصــة تســم هــذا 

غالف يخبئ نظرة الفن إزاء هذا الواقع؛ لذا فـإن صـنيع المتلقـي  بمنزلةز التي تعد بلفظة الرم الثاني وتتأول جمالياً 
 بهــدف إعــادة إنتــاج مــا يمكــن أن يمثــل قيمــاً ) االســتنطاق(تحــت هــذه المفــردة  مــع منتجــات هــذا الفــن يــأتي منضــوياً 

لعبــــــة  تبــــــدو، و تبــــــدأ مــــــن العــــــالم وتنتهــــــي إليــــــه دائريــــــة فكريــــــة تســــــكن هــــــذا البنــــــاء الفنــــــي الظــــــاهر، فــــــي جدليــــــة
مــا يمكــن تســميته ل متصــلة أو مرادفــة  ســتقبل فــي نشــاطه مــع عــالم الفــناالستكشــاف التــي يقــوم بهــا هــذا الم/التأويــل

بـرؤاه مـن شـاطئ إلـى شـاطئ؛  العودة إلى الحقيقة من جديد بعد حالة العبور أو الجـواز التـي أنجزهـا الفنـان منـتقالً 
ومـا تنطـوي عليـه مـن طـابع رحلـي يعكـس هـذه ) مجاز(عجمي للفظة وهو ما يأخذ الذهنية القارئة إلى الحضور الم

 .*)4()الحقيقة والخيال(و) الواقع والفن(الحركة بين طرفي ثنائية 
 -إحالـة الغمـوض  تتـولىوال شك في أن هذه النزعة االستكشافية من قبل المتلقي وما يصاحبها من حالة تسـاؤلية 

المهـيمن علـى طقـس العمـل الفنـي إلـى حقيقــة  -اســتعارة، كنايـة خيـال، رمـز، : ومـا يعلـق بـه مـن مصـطلحات مثـل
، هـذه الثنائيـة التـي تقـيم جسـوًرا للصـلة )السـؤال والجـواب(ثنائيـة  امتتصـل بمـا هـو كـائن فـي عـالم الواقـع تضـعنا أمـ

تمـدة ومـا عـرف فـي ثقافتنـا العربيـة منـذ القـدم بـاللغز الـذي تتأسـس بنيتـه الدراميـة المع من جانـب بين كل عمل فني
على الحوار على طرفي هذه الثنائيـة؛ وهـو مـا يفـتح البـاب أمـام الوقـوف علـى مقومـات الشـبه القائمـة بـين االثنـين؛ 
فالجواب في فن اللغز يمثل لحظة التنوير في حكايته، ووصول المتلقي إلـى قـيم دالليـة تكشـف لـه المعـتم فـي بنيـة 

 معهـا شـفرات الـنص إلـى دالالت مبينـةحطـة ختـام تسـتحيل فـك لعقـدة وم بمنزلـةيعـد  عموًمـا الفن الذي يتصدى لـه
فظيــة الظــاهرة ؛ فــإذا كانــت البنيــة الل **)6(لم الحقيقــةعــالم الفــن وعــا: مــن جديــد تعيــد حالــة االلتحــام بــين العــالمين
بغـرض الفهـم فـإن فضـاء الداللـة الـذي ينجـزه القـارئ مـن خـالل  حزمـة تسـاؤالت لإلبداع تنطوي على خيال يقتضي

؛ ومــن ثــم لــه يمثــل نقطــة التقــاء قويــة قــد تصــل إلــى درجــة التمــاهي التــام بــين مــا هــو متخيــل ومــا هــو واقعــي تناولــه
إن الخيــال ومتعلقاتــه المصــطلحية قــرين الصــيغة الشــكلية الظــاهرة، أمــا الحقيقــة فقرينــة المعنــى الــذي : يمكــن القــول

مــا يقصــده  ن هــذه الحقيقــة ال يعنــي تمامــاً والحــديث عــ .ينتجــه القــارئ بحكــم ســعيه التــأويلي الســاعي إلــى التفســير
المتلقي من رؤى وتصورات ذات صلة بسياق /المرسل من وراء رسالته الفنية بقدر ما يعني ما يطرحه المرسل إليه

وحضــــوره فيــــه ومــــا يترتــــب عليــــه مــــن  -أي القــــارئ  -المرجــــع المتصــــل بصــــاحب العمــــل، وبــــالواقع الخــــاص بــــه 
 .)7(تجارب

لفنيــة هويتهــا الجماليــة مــن خــالل خصوصــية تشــكيلها؛ إذ يمكــن النظــر إلــى كــل بنيــة فنيــة؛ وتكتســب هــذه الرســالة ا
بوصفها تخضع لقانون خاص في مسارها البنـائي، وجـوده يعـود إلـى عوامـل تتعلـق بتجربـة صـاحبها وقراءاتـه لبنـي 

واصلة بينه وبين متلقيه البد جلدته في الفن نفسه الذي يأوي إليه إبداعه ولغيره؛ ومن ثم فإن متابعة هذه الرسالة ال
يقــوم علــى مــا يمكــن تســميته بوصــل وانقطــاع؛ أمــا الوصــل  يلهــا أن تــؤمن بقناعــة مفادهــا أن تشــكيل العمــل الفنــ

 الفنان من منتجات غيره ومن السابق الذي أنتجه هو ومـن سـلطة الفكـرة التـي تـؤدي دوراً /فيعتمد على إفادة الفاعل
 لكاشف لها في مسار محدد ال تكون إال به، وأما االنقطاع فمرده إلى هذه الصبغة ا يفي توجيه العالم الفن مؤثراً 

 
____________ 

القريـب المأخـذ مـن المعـاني إلـى مـا /تشير هذه المعالجة إلى عوامـل حاكمـة لعمليـة التأويـل هـذه، تخضـع لمـا يحظـى بـه المتلقـي مـن قـدرات علـى الفهـم واالسـتيعاب وتجـاوز الظـاهر * 
علـى غيـر معناهـا ؛ ومـن ثـم فـإن  ٕالى الجو العام للنص وبنائه التركيبي؛ إذ للسياق أهمية كبيـرة فـي إنتـاج المعنـى وتوجيهـه، ومعظـم الكلمـات مـن حيـث المفهـوم المعجمـي دالـةورائها، و 

 السياق يؤدي دورًا مؤثرًا في تحديد المعنى

وظيفهــا مــن قبــل العنصــر البشــري فــي إنجــاز حضــارته فــوق هــذه األرض وفقــا لمســلمة االخــتالف العرقــي واللغــوي تعــد األســطورة األم الحاضــنة ألشــكال الخيــال اإلنســاني التــي تــم ت **
 اس لهـذا العـالم المحـيط، ويعـد اللغـز بمنزلـة انعكـوالثقافي، ومن هذه األسطورة انتقلت الذات اإلنسانية نقلة نوعية في مسيرها الزماني والمكاني وفي منطلقات الفكر التي تتعامل بهـا مـع 

 الجماعة بشكل واع باتجاه البناء الواعيالطور المتقدم في حياة الجماعة؛ فمن مرحلة العجز عن تقديم تاويالت منطقية لما يقع في العالم من ظواهر تتطابق وقوانين العلم تحركت 
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ي تنتمـي إليـه عـن غيرهـا بالنسـبة إلـى النـوع الفنـي الـذ مميـزاً  المخصوصة التي تمنح لكل بنية فنية حضـوراً 
حاضــرة فــي ، وفــي كلتــا الحــالتين تبــدو فكــرة الحــذف المؤسســة علــى انتقــاء واختيــار جانــب ثــان.مــن جانــب

   .*)8(مجمل هذه العملية التي تنتهي بالشكل الذي تبثه ذات المبدع إلى فضاء التداول

مصــطلح االســتعارة وتحــاول هــذه الدراســة مــن خــالل المجــال التطبيقــي الــذي ترتكــز عليــه الوقــوف علــى حضــور 
لهـا بـالنظر إلــى  هــدفاً  هالقلـم الكاتـب فــي لعبـة أدبيـة تتخــذ مـن أحـد أشـكال وصـياغته الفنيـة؛ بوصـفه ســلطة ومحركـاً 

فـي مجموعتـه القصصـية  **)9(إحدى التجارب الجمالية الكاشفة؛ أال وهي تجربة األديـب المصـري جمـال الغيطـاني
ق إلــى معالجــة األثــر الفاعــل لهــذه الســلطة الجماليــة فــي طرفــي وتســعى هــذه األورا". أوراق شــاب عــاش ألــف عــام"

ا إلـى تحصـيل أجوبـة ًيـتسـعى تطبيق صـيًغا تسـاؤليةوتضـع فـي مرمـى رؤيتهـا تبًعـا لـذلك ) الشكل والمضمون(ثنائية 
 :لها

 ما العالقة بين مفردة االستعارة والمرجع الخارجي المتصل بتجربة الكاتب؟ •
لم فنيـة ترضــي متطلبــات لبالغــي لهــذه المفـردة فــي تشـكيل عــوامـا قــدرة الكاتـب علــى التوظيـف ا •

 الذي يلجأ إليه في لعبة اإلبداع؟ النوع األدبي
 ما الصلة التي تربط بين مفردتي االستعارة والتناص في تجربة جمال الغيطاني هذه؟ •
 ما مدى قدرة المبدع على اإلفادة من حقل اللغة في معالجته الجمالية لقضية االستعارة؟ •
فـي سـياق عالمـه  بـين مـا يبـدو متنـافراً  توظيف االستعارة في إيجاد روابط  ا قدرة الكاتب علىم •

 المعيش؟
 وفك شفرة الرمز المغلف لبنية هذا الشكل الفني؟ النص ما نشاط المتلقي في عملية استنطاق •

ـــى  ـــد فيهـــا مـــن مقـــوالت الـــدرس البالغـــي حـــول  االعتمـــادوتســـعى هـــذه الدراســـة إل ـــة تفي علـــى منهجي
مصــطلح االســتعارة ومــن بعــض مصــطلحات علــم الســرد الحــديث بــالنظر إلــى المجــال التطبيقــي لهــا 

فــي أحــد منتجــات فــن القصــة العربــي، ومــن مصــطلح التنــاص، ومــن بعــض مقــوالت نظريــة  متمــثالً 
 . التلقي وعلم لغة النص فيما يتصل بقضية اإلحالة على وجه التحديد

 :يقوم البحث على محاور عدة
 المصطلح واألداء :االستعارة •
 صيغة العنوان وبنية الحذف •
 :استعارة الحدث ويتضمن •

 ابن إياس من سياق التاريخ إلى سياق الفن -         
 التماسك النصي واالستعارة -         
 النص والخارج وتمدد الخطاب االستعاري •
 ختام •

________________ 
ًا فحسب بل هو ىشبكة من شكال معرفية ولكنها ليست معطاة مباشرة بل يحب ان تنتزع من النص بـدوره دبي ليس بنية مغلقة وليس شكًال فنيإن النص األ * 

 ليس له وجود ثابت ونهائي فهو ال يتحقق بالفعل اال عالقاته مع نصوص أخرى وفي توالده المستمر عبر قراءات متعددة

ة سوهاج، نشأ في القاهرة القديمة، حيث عـاش فـي منطقـة الجماليـة وأمضـى فيهـا ثالثـين ، في قرية جهينة بمحافظ1945جمال الغيطاني من مواليد العام   **
، ثــم عمـل بعــدها رســاما بالمؤسســة العامــة للتعــاون اإلنتــاجي، عــرض عليــه محمــود أمــين 1962عامـا، التحــق بمدرســة العباســية الثانويــة الفنيــة وتخــرج فيهــا فــي 

الصحافة، وكان في ستينيات القرن الماضي رئيسا لمؤسسة أخبار اليوم الصحفية، بعد أن عمل فـي الصـحافة  العالم المفكر الماركسي أن يعمل معه في مجال
ار األدب مـع بدأ يتردد على جبهة القتال بين مصر وٕاسرائيل وكتـب فـي ذلـك تحقيقـات صـحفية عـدة، عمـل محـررا أدبيـا لجريـدة األخبـار، ثـم رئيسـا لتحريـر أخبـ

عــام " أوراق شــاب عـاش منـذ ألــف عـام"صــدرت مجموعتـه القصصـية " زيـارة"، بعنـوان 1963شـرت أول قصـة لــه فـي يوليـو عــام م، ن1993صـدورها فـي العــام 
 2015مجموعة قصصية " حكايات الغريب"و) رواية" (الزيني بركات"و) رواية" (الزويل"، و)مجموعة قصصية" (أرض أرض: "، من أعماله1969
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 المصطلح واألداء: االستعارة
ارة فعل حركي يعتمد في إنجازه على رؤية تحظـى بسـمات تتعلـق بـاإلدراك والقـدرة علـى الرصـد العبقـري لمـا االستع

 لذلك، واإلدراك والرصد صنوان ال يفترقان يليهما ربط بين ما يبـدو فـي العـالم متباعـداً  في العالم، وٕانجاز حكم تبعاً 
بين االثنين يرتفع في هيئته ليصل إلى درجـة التوحـد التـام؛  تماثالً  يستوى الفعل الفني اإلنجاز يحقق على م متنافراً 

ة الحذف التي ترتقـي بعمليـة اإلدراك مـن منطقـة رصـد مـواطن التقـاطع وااللتقـاء بـين شـيئين إلـى طـور بفضل عملي
األفقي، عنـدما تجعـل مـن طرفـي عمليـة /يختزل المتعدد ويقلل من مساحة حضوره على المستوى الكمي أكثر عمقاً 

 ؛ ومـــن ثـــم تبـــدو غايـــة الجمـــال الســـاكنة خلـــف الصـــورة عمومـــاً  *)5(واحـــًدا يـــراه المتلقـــي بعدســـة الفـــن ه كيانـــاً التشـــبي
واالستعارة على وجه الخصوص مرهونة بهذه المسافة التي ينئشها الفن إنشاء بينـه وبـين مسـلمات الواقـع ومـا يبـدو 

 .حاضرة في هذا الفن** )11،10(على سبيل المثال والتجريد التجسيد والتشخيص: فيه؛ فتبدو متعلقات مثل بديهياً 
إًذا العـالم الفيزيقــي الـذي يضــعه المبــدع موضـع إدراكــه ورصــده يسـتحيل عبــر أدوات الفنــان وطرائقـه الجماليــة التــي 

إلـى عـالم ميتـافيزيقي بالنسـبة إلـى مسـتقبله فـي  - وتعـد الصـورة بأشـكالها فـي القلـب منهـا - يلجأ إليها في التشكيل
، وفي ضـوء هـذا فـإن منظومـة فيه يعني محاولة إعادة له إلى سيرته األولى لتداول؛ فإزالة ما يبدو غامضاً فضاء ا

الصــورة المؤسســة علــى مرســل ومســتقبل وملفــوظ ومحتــوى ذهنــي متولــد فــي وعــي هــذا المتلقــي وعــالم خــارجي يعــد 
الـــذات (العـــالم تبـــدو جليـــة ثنائيـــة أصـــل هـــذه الصـــورة، ومـــا بـــين الفيزيقـــي والميتـــافيزيقي بالنســـبة إلـــى حضـــور هـــذا 

العالم الذي يصير علـى يـد /المبدع والمتلقي، مع مالحظة أن هذا الموضوع: بالنسبة إلى كال الطرفين) والموضوع
؛ ففـي   ***)11(بحاجـة إلـى تأويـل لـن تعـود بهيئـة واحـدة ثابتـة كمـا كانـت قبـل عمليـة اإلنتـاج الفنـي لهـا المرسل رمزاً 

المرسـل الفنـان عاكسـة لحالـة  لمـا يبثـه د فـي خـاطر المسـتقبل تبعـاً الهيئـات الذهنيـة التـي تتولـ منظومة الصورة تأتي
؛ بفعــل  ****)5( والثابــت متعــدداً  فيصــير المفــرد جمعــاً  ؛التشــظي أو االنشــطار أو التعــدد الــذي ال يقــف عنــد ســقف

تشير إليه صورة المبدع الكائنة في  خصوصية التجربة وتفرد الحالة الجامعة بين هذه الذات المؤولة والمرجع الذي
ــاً  د أشــكال التعبيــر الفنــيفنــه؛ فاللغــة بوصــفها أحــ ــاً  تعــد كائن مســتخدم لهــا، تكتســب حضــورها ، هــي كاإلنســان الحي

 خاصـاً  ية تمنحه وجوداً بين فضاءات ذهن ؛ لذا فإن قدر هذا المرجع أن يسافر راحالً والعاطفي من حضوره الذهني
 .لرؤيتها وفقاً 
 *****)5،12(العنوان وبنية الحذفصيغة .ب

مفتـاح مـن مفـاتيح الولـوج /عتبـة بمنزلـةتعد الصيغة اللغوية المختصرة التي يمثلها عنوان عالم المبـدع المشـكل لغـة 
مـع تفصـيل يجليـه جسـد هـذا العـالم، وتعـد  الواعي إلى عالمه من الداخل، فـي ظـل عالقـة تجمعـه؛ بوصـفه مجمـالً 

، فـي ظـل ف اللغـويا المبـدع تحظـى بأقصـى درجـات التكثيـعن لحظة تلتحم بهـا ذات هـذ زمنياً  هذه الصيغة تعبيراً 
 .)والمسكوت عنه داللة ولفظاً  المنطوق شكالً (ثنائية 

__________ 
) التصـريحية(أنواعهـا المنطلق التراثي لهذه الرؤية يقترب من هذا العرض المازج بين التنظير والتطبيـق لـدى عبـد القـاهر فـي الـدالئل، وفيـه حـديث إلـى أحـد * 

ن فاالســتعارة أن تريــد تشــبيه الشــيء بالشــيء؛فتدع أن تفصــح بالتشــبيه وتظهــره، وتجــيء إلــى اســم المشــبه بــه فتعيــره المشــبه وتجريــه عليــه؛ تريــد أ: " عنــدما قــال
 " رأيت أسدا: رأيت رجال في شجاعته وقوة بطشه سواء؛ فتدع ذلك وتقول: تقول

ين يبدوان في الواقع متنـافرين متباعـدين مـن شـأنه أن يفـتح العيـون علـى واجهـة أخـرى ومالمـح غيـر معهـودة لهـذا الواقـع، لـيس والحديث عن ربط بين شيئ**  
ه عبــر وســائل مــن الميســور الوقــوف عنــدها بطــرق نمطيــة تميــل إلــى وســائل العلــم المبنيــة علــى المشــاهدة والتجريــب، هــذا الخلــق الجديــد للعــالم الــذي يــتم إدراكــ

 .يعد مجرد حالة للعالم وليس حالة وحيدة ونهائية له كما يدعي الخطاب العلمي استعارية

االستعارة أداة ذهنية نتمكن بواسـطتها مـن اإلحاطـة بمـا هـو : " عن السمة المميزة لها، عندما قال" االستعارة الحية"يرتبط ذلك بحديث لو ريكور في كتابه *** 
 ".هو أقرب وما نسيطر عليه نتمكن من االتصال الذهني بما هو بعيدأبعد من كفاءتنا اإلدراكية؛ فبواسطة ما 

ومن خصائصها التي تـذكر بهـا وهـي عنـوان مناقبهـا : " يتأسس هذا التناول على رؤية تراثية لمصطلح االستعارة عبر عنها الجرجاني في األسرار بقوله**** 
 ".ن الصدفة الواحدة عدة من الدرر وتجني من الغصن الواحد أنواعا من الثمرأنها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ، حتى تخرج م

هـو بـاب : " لحذف باب من أبواب علم المعاني في بالغتنا العربية ، وفي حديث عبد القاهر عنه في األسرار الذي يدخل ضمن نظريتـه للـنظم يقـولا***** 
فإنـك تـرى بـه تـرك الـذكر أفصـح مـن الـذكر، والصـمت عـن اإلفـادة أزيـد لإلفـادة، وتجـدك أنطـق مـا دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب األمر، شبيه بالسحر؛ 

 "تكون إذا لم تنطق، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن
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مـا يحملـه مـن معـان، إلدراكهـا  فالملفوظ الكائن في العنوان على وجازته يقدم دعوة غير مباشـرة لبحـث وتنقيـب فـي

بمنـأى عـن جسـد العـالم الــذي تعـد هـي رأسـه؛ بوصـفها بنيــة  حـراً  مـع هـذه الصـيغة تعــامالً  التعامـل: طريقـان، األول
النظـر إليهـا بوصـفها بنيـة مقيـدة بعـالم لـه أركـان بنائيـة محـددة، لهـذا : لغوية معلقة فـي فضـاء داللـي متسـع، الثـاني

، ويمكـن أن نطلـق علـى ءا منهاالعالم فاعل مرجعي وقف على إنجازه، لهذا العالم بنية شكلية تعد هذه الصيغة جز 
إن كانت قـراءة منفتحـة غيـر مغلقـة علـى  – التي تأخذ في حسبانها) القراءة السياقية للعنوان(هذا األخير مصطلح 

لمنجــز الــنص وقناعاتــه الفكريــة وســمات تميــز قلمــه عنــد عوامــل تتعلــق بــالظرف الزمــاني والمكــاني   -بنيــة الــنص
 .)13،14(ها بالهوية الشكلية لعالمه الفني من داخلهمع اهتمام موازٍ  اإلبداع، في خطٍ 

معالجـة معجميـة، : إننـا بصـدد معـالجتين عنـد الوقـوف علـى هـذه العتبـة النصـية: التنـاوليمكن القول فـي ظـل هـذا 
، وكـال االثنــين يقـف وراءه لحظــة ومعالجـة سـياقية ثقافيــة تراعـي إلماًمــا بمـا فـي داخــل الـنص ومــا هـو كـائن خارجــه

يعـد هـذا العنـوان  علـى تجربـة إنجـازه لعملـه الـذي المؤلف، فيهـا يبـدو لسـانه النـاطق الكاتـب إمـا سـابقاً  زمنية تخص
حالـة إشـارية تأخـذ بـوعي  بمنزلـةالعتبـة فـي الحـالتين /بعد تشـكيله لـه؛ لتكـون هـذه الصـيغة رأسه، وٕاما أن يأتي تالياً 

مسـكونة بقراءتـه هـو  مـن قبـل صـاحبها اختيـار س هـذه الحالـة علـى لحظـةالمتلقي إلى غرفـات هـذا المنجـز، وتتأسـ
، ولهـذه اللحظـة هيئتـان، إمـا أن تكـون مـن المسـكوت عنـه الـذي لـم تشـأ ذات التي يسطرها فنـاً  لفكره ولتجربته واقعاً 

المبـــدع اإلفصـــاح عـــن مالبســـاته فـــي مقدمـــة تصـــدر بهـــا عملهـــا  مـــثال، وٕامـــا أن تكـــون الثانيـــة، هـــي فـــي الحـــالتين 
 .)15(الذي يجاور هذا األديب ويلتقيه المتلقي بداية عند تعامله الحسي مع العملالمفعول به األول 

ويمكــن القــول إن عمليــة االختيــار المتصــلة بصــيغة العنــوان تبــدو قرينــة عمليــة أخــرى هــي الحــذف؛ فاعتمــاد هــذا 
أن يــرجح  الملفـوظ دون غيــره يحيـل إلــى افتـراض مفــاده أن وعـي الكاتــب كـان بصــدد صـياغات متعــددة، كـان عليــه

من بينها ما يراه متماهيا تماًما مع منطلقه الذهني والعاطفي الذي خرج من رحمه إبداعه، وفي الرأس منه عنوانه؛ 
ومن ثم فإن بنيـة العمـل فـي حضـورها الكلـي هـي مـرآة عاكسـة وتمثيـل باللغـة يحـاكي حالـة إنسـانية بسـمات محـددة 

 وس اللغوي الذي ترى فيـهمهذا الملالحالة أو تبتعد لحساب في ظرف زماني ومكاني محدد احتضنها، تتوارى هذه 
عنهــا يقـوم مقامهــا؛ األمـر الــذي يـدفع معــه إلـى النظــر إلـى كــل تجربـة فــي اإلنجـاز اإلبــداعي عموًمـا بوصــفها  نائبـاً 

 عمليـة التشـبيه ألـى موجـود واحـد يجليـه الشـكل المختـار بمكوناتـه التـي يتصـدى حالة استعارية يستحيل معهـا طرفـاً 
 .*)16(لها المتلقي بالمتابعة

جـواب شـرط لفعـل شـرط سـابق عليـه يتمثـل  بمنزلـةإًذا فإن لعبة الخيال الظـاهرة التـي يقـوم عليهـا عـالم الفنـان تبـدو 
وفيهــا تتجلــى التــي تقــوم علــى عمليــة االختيــار ســابقة الــذكر ) تجربــة اإلنجــاز(فــي مرحلــة مــا قبــل اإلبــداع وأثنائــه 

 دورهــا فــي تشــكيل صــورة) لاللغــة علــى ســبيل المثــا(تــؤدي فيهــا وســيلة الفنــان  التــي )ةليــالتمثي االســتعارة(بوضــوح 
في مرحلة ما من رحلتها الحياتية في إطار هذه الثنائية األثيرة التي يعيشها كـل أبنـاء الجماعـة اإلنسـانية  لصاحبها

 ).الذات والعالم(
المسـتوى اللغـوي؛ إننـا بصـدد مـا يمكـن تسـميته حذف على " أوراق شاب عاش منذ ألف عام"وفي عنوان الغيطاني 

يسـطره قلـم المتلقـي فـي جدليـة تعتمـد  نصف جملة بحاجة إلـى إكمـال؛ ومـن ثـم فـإن محـذوف الكاتـب ينشـد موجـوداً 
علــى تفاعــل نشــط بــين الطــرفين، غيــر أن هــذا الموجــود الــذي ســيمأل بــه هــذا األخيــر فــراغ نــص الكاتــب لــن يكــون 

لف بـاختالف أذواق القـراء وتجـاربهم واألثـر النـاجم عـن هـذا االلتحـام بيـنهم وبـين رسـالة بهيئة لغوية ثابتة بـل سـيخت
 .الكاتب بمكوناتها
______________ 

النصـوص مع مالحظة أن عمل المتلقي لن يتجمد نشاطه عند هذا الحد وحده، إظهار صورة مبدعه، بل سيسعى إلى تجاوزهـا انطالقـا مـن قناعـة مفادهـا أن  *
سـعة تكتسب حضورا مستقال خاصا بها بعيًدا عن نفسية أصحابها، ومن ثم فإن األنشطة المتصلة بإنتاج المعـاني مـن هـذه األبنيـة الشـكلية تبـدو مت بصفة عامة

 .أفقيا ورأسيا بالنظر إلى المتعاملين معها، وبالنظر إلى ما يمكن إدراكه من دالالت خالل عملية التحليل والحكم
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وفيــه صــيغة للجمــع متصــلة بنكــرة، وفيــه " أوراق شــاب"لنــاقص تركيــب إضــافي يفيــد الملكيــة وفــي عنــوان الغيطــاني ا

 ؛صيغة للماضي تأخذ الوعي في سفر ذهني إلى فائت، هذا الفائت تم تحديده بألف عام
إًذا في صيغة الكاتب، جمع ونكرة وماض ورقم متصل بزمن، هي نزعة تاريخيـة واضـحة تبـدو أماراتهـا بدايـة مـن  

، والجنـوح إلـى هـذه النزعـة "عـاش منـذ ألـف عـام"هذا المركب المختصر، يدلل عليها هذا الماضي وعالماته خالل 
انطلـق منـه فـي جـل مـا قدمــه  بسـلطة غـادرت أثرهـا فــي قلـم األديـب الغيطـاني، وكـان اسـتلهامها نهجــاً  يبـدو مرتبطـاً 

ومــا هــو فنــي أدبــي يتأســس علــى  مومــاً للمكتبــة اإلبداعيــة، وال شــك فــي أن خلــط مــا هــو تــاريخي متصــل بــالتراث ع
تبرر هذا االنفتاح على سياق معرفـي آخـر يـرى  المبـدع فـي بعـض أبوابـه مـا يخـدم منطلقـه الفكـري الـذي مقصدية 

أراد إسكانه في فنه، وٕاقامة وصل بين كلمة سمتها الخيال قد خرجت من حاضر معيش من قبل الكاتب مع أخرى 
المطلـــوب  ،ليشــمل طــرفين رغبــة فــي توســيع مســطح القــراءة أفقيــاً  علــى ســمتها الحقيقــة ســكنت فــي مــاض ينطــوي

الوقوف الواعي أمامهما بغية إنتاج الداللة المترتبة عليهما؛ فعلى القارئ أن يصافح هذا الماضي الـذي أحالـه إليـه 
ــه  ، وصــيغةالكاتــب ومعــه يقــف بعمــق مــع كلمتــه ذاتهــا ومــن حاصــل االثنــين يفــك شــفرة الرمــز المســكون فــي عمل

العنوان بهذا الشكل وما يترتب عليه من تصورات تمهد لحالة جمعية يبدو عليها نص الغيطاني تعتمد في عالقتها 
بالمرجع الـواقعي رؤيـة تقـوم علـى توسـيع رقعـة الـزمن الكـائن فـي مرمـى معالجتهـا الفنيـة لتتجـاوز بـه حـدود اللحظـة 

، وسـواء أكـان إكمـال النـاقص فـي لـدى مبـدع الـنص فيـاً ثقا الضيقة إلى مـا وراءهـا موظفـة فـي هـذه العمليـة مخزونـاً 
ممـا يعطـي ) هـذه أوراق شـاب عـاش ألـف عـام( سـمياً إ ؛ األمـر الـذي يجعـل منـه مركبـاً )هـذه: (العنوان بصـيغة مثـل

أرصـد (مثـل  بصـيغ إيحاء بقدر من الموضوعية يحظى به الكاتـب وكأنـه عـين رصـدت دون تـدخل أم كانـت فعليـة
فـإن عمليــة القـراءة تبـدو منفتحــة علـى احتمـاالت صــياغية  تعطـي اإليحــاء نفسـه) معت عـنأقـرأ أو ســ أو أو وجـدت

أخــذ الكاتــب وعملــه إلــى شــاطئ الخيــال بشــكل كــل هــذا ي )..أســتلهم، أو أعيــد قــراءة أو أحكــي عــن(أخــرى مــن نــوع 
 البيــان وتحديــداً وعنــد هــذه الثانيــة ينتقــل الحــذف الكــائن فــي بنيــة العنــوان مــن بــاب علــم المعــاني إلــى بــاب  صــريح،

ـــرابطين )االســـتعارة( ـــة المحاكـــاة لتحيـــل المت ـــه (؛ إذ تنشـــط عملي الـــذي يحمـــل صـــبغة تاريخيـــة وهـــذا الفـــن الـــداعي ل
إلـى موجـود واحـد يتماهيـان فيـه؛ ليكـون عـالم المبـدع ) المستلهم لما فيه ونموذجه مجموعـة الغيطـاني محـل الدراسـة

  ،عــن هــذه البنيــة االســتعارية ومــا تتأســس عليــه لــًة تعبيــًرا كاشــفاً ومــا يطرحــه مــن رؤى دال فــي نهايــة المطــاف شــكالً 
وكال االثنين يعكس روح الخبر القصصي التراثي وسمته التأليفية المؤسسة على حالة المزج بين الحقيقـة والخيـال، 

عبـر فـإن عـالم الفـن فـي حضـوره  التنـاولعندما يوشي واضعه بأنه قد أخـذه عـن مصـادر ورواة سـبقوه، ووفـق هـذا 
هــذه المجموعــة القصصــية وعنوانهــا بدايــة يســعى إلــى مصــافحة مــاض لــيس فقــط مــن خــالل أحــد متونــه الحكائيــة 

مــن خــالل مبنــى حكــائي لــه مكانــه فــي مكتبتنــا الثقافيــة  االفتراضــية كمــا هــو مثبــت مــن خــالل العنــوان، ولكــن أيضــاً 
لـى قـدمين، أحـدهما فـي التـاريخ، والثانيـة العربية؛ أال وهو الخبر القصصي، الذي كان يقف به المصنف العربي ع

 .)17(في األدب
إن كل موجود خبري يبدو قرينة لحالة تساؤلية دفعت إليه، تنطوي على صيغ استفهامية عديدة، من : ويمكن القول

مـا هـذه األوراق التـي لشـاب عـاش منـذ ألـف عـام؟ مـا حكايتهـا؟ وكيـف كانـت؟ ومـا الـذي : بينهـا علـى سـبيل المثـال
كـل هـذه األسـئلة وغيرهـا  مـن عدمـه؟ ؟ وما وجـه الحقيقـة فـي وجودهـا أصـالً الكاتب إلى الحديث عنها فنياً  دفع هذا

يفضي في نهايـة المطـاف إلـى عنـوان بينـه وبـين مجموعتـه مـن الـداخل حالـة انسـجام تبـدو أماراتهـا للوهلـة األولـى، 
 .جمع يبدو في قصص المجموعة الخمسةفي العنوان التي تستحيل إلى " أوراق"عبر هذا الحضور لصيغة الجمع 

أن يقوم الكاتب بانتقاء عنوان من مجموع العنـاوين الموجـودة  –عموًما  –والعادة الفنية في المجموعات القصصية 
متضـمن فيـه، ويكـون  وجزءٍ  لكلٍ  عاكساً  -على مستوى الصياغة  –في مجموعته من الداخل؛ ليكون هذا الُمختار 

 مقاصــد دالليــة ينشــدها هــذا الكاتــب مــن وراء عملــه، تمثــل بالنســبة إلــى قــارئ الــنص غيبــاً ل فــي الوقــت ذاتــه خادمــاً 
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يسعى إلى اكتشافه، وتبقى تأويالته المنسجمة مع سعيه هذا محض افتراضات قد يقع حافر بعضـها أو كلهـا علـى 
عتمـدة فـي وضـع عنـاوين حافر ما يرمي إليـه الكاتـب مـن معنـى وقـد ال يقـع، وتقتـرب هـذه العـادة أو لنقـل اآلليـة الم

المجموعات القصصية من نهج يجده المتلقي فـي الـنص القرآنـي عنـدما يـأتي اسـم السـورة مـن خـالل موقـف يسـكن 
البذرة الداللية التي يقوم على أساسها بنيان نصها في مجمله؛ وهو مـا يزيـد مـن فـرص التماسـك  بمنزلةداخلها يعد 

 .*)18،20،19،(بين أجزاء النص
فـــي تحديـــد  إليـــه، المفتـــرض أن يـــؤدي دوراً  علـــى الـــرغم مـــن كونهـــا واقعـــة مضـــافاً " شـــاب"غة النكـــرة ويبـــدو أن صـــي

بعيـًدا عـن نـص : وتعيينه وبيان وجهته، لكنها معه تشجع على قراءة تتخذ لنفسها مسارين، األول" أوراق"المضاف 
كـه لبيـان هويـة هـذا الشـاب إذا كـان يمتل معرفيـاً  ، في محاولة يستنهض من خاللها المتلقي محصـوالً عالم الغيطاني

يـأتي عبـر  -من خالل عمـل القـارئ  -له حضور بالفعل في مكتبة التاريخ؛ هنا يصير التنكير بحاجة إلى تعيين 
فإن لم يجد هذا األخير إجابة عن سؤاله خارج فضاء نـص  أو ما هوية هذا الشاب؟ من هذا الشاب؟: سؤال مفاده

المسـار الثـاني الـذي عليـه أن يلجـه، ومـن حاصـل تفاعلـه معـه  بمنزلـةنصـه الفنـي المبدع يصبح الولوج إلى داخل 
ـــ الــدرامي يتجلــى المكــون عليــه تتحــرك اآللــة  الــذي سيلصــقه بهــذا المنكــر فــي بنيــة العنــوان، وبنــاءً  التعريــف) ل ا(لــــ

تشــكل عبــر فضــاء ومنتهاهــا صــيغة ت" ألــف عــام منــذ أوراق شــاب عــاش"القارئــة فــي رحلــة منطلقهــا ملفــوظ الكاتــب 
مفــردات هــذا العــالم  ، وبــين الملفــوظين تســكن)عــامهــذه حكايــة أوراق الشــاب الــذي عــاش ألــف (االســتقبال مفادهــا 

 .الفني
إًذا فإن قضـية الحـذف المتصـلة بـالعنوان تـرتبط بمـا هـو عـام يشـترك فيـه الغيطـاني مـع غيـره مـن محترفـي الكتابـة، 

محل اهتمام هذه الدراسـة؛ أمـا العـام فيتمثـل فـي مسـألة االختيـار التـي وبما هو خاص يتعلق بتجربة الغيطاني هذه 
وينفي ما   -كما يظهر من ملفوظ العنوان بدايًة  –تتيح للكاتب أن يثبت ما تراه العين في نصه في شكله األخير 

يمنحهـــا التعريــف المحذوفــة التــي تجعــل مــن هــذه النكــرة دافعــا للبحــث عمــا ) لا(ســواه، وأمــا الخــاص فيشــير إلــى 
مـن النـوع الـذهني بغيـة إدراك الداللـة  رحليـاً  في وعي المستقبلين؛ ومن ثم فـإن استحضـارها يتطلـب نشـاطاً  وضوحاً 

مــرآة عاســكة لهــا، وســاعتها ســتكون هــذه الداللــة عبــارة عــن اســتعارة تمثيليــة موضــحة لهــذه األداة  بمنزلــةالتــي تعــد 
 .التعريفية؛ بحكم تلبسها بها

ى فـــي القصـــة األولـــى مـــن قصـــص المجموعـــة التـــي يحمـــل عنوانهـــا عنـــوان المجموعـــة نفســـه وتـــأتي الســـطور األولـــ
عثـر علماؤنـا علـى هـذه األوراق فـي أثنـاء عمليـات " مـن المعـتم فـي هـذا الـنص  لتكشف عبر منطوق الـراوي جانبـاً 

يحتمــل أن  تنقيــب فــي المنطقــة الواقعــة شــمال مصــنع المرئيــات رقــم ســتين، حيــث قامــت منــذ ألــف عــام مدينــة كبيــرة
يكون اسمها المنيا أو أسيوط، وتخص تلك األوراق أحد سكان هذه المدينة، وقد كتبها في أثناء الحرب التي نشبت 

لــم يصــلنا غيــر معلومــات ضــئيلة عنهــا  فــي تلــك األحقــاب البعيــدة بــين أجــدادنا علــى ضــفاف النيــل ودويلــة صــغيرة
 ...وكانت تسمى إسرائيل

_____________ 
وقضـايا التماسـك . تناول إلى مدار المعنى ودوره الذي يترك أثًرا في عملية التـرابط بـين األجـزاء التـي يتكـون منهـا الـنص شـكاليحيل هذا ال *

النصي على مستوى الصياغات اللفظية وعلى مستوى الداللة تشكل المحور الـرئيس لعلـم ظهـر حـديثا هـو علـم لغـة الـنص؛ ففـي إطـار حركـة 
ق مما هو ملفوظ تشرع الفكرة الكلية للنص في التكـون، وفقـا لمنطلـق اسـتقرائي يجـنح إلـى الحكـم واالسـتنتاج مـن ذات مسارين متعاكسين تنطل

وتتجلى فكرة النص بداية من خالل هذه الصيغة المختارة من قبل الكاتـب المرسـل التـي تمـنح المتلقـي وعيـا . خالل التفاصيل الشكلية الظاهرة
) ســياق الكاتــب(وســياق الخــارج المحــيط بهــذا الــنص علــى مســتوى اإلنتــاج . ه التفاصــيل بحثــا عــن أماراتهــاأوليــا يســاعده فــي الحركــة داخــل هــذ

ومعنــى ) لــه مركبـات يتكـون منهـا(شـكل : لـيس ببعيـد فـي عمــل هـذه الحركـة التـي ال تتوقــف بـين طـرفين) سـياق التلقــي(وعلـى مسـتوى التـداول 
أبعــد وأعمـق، وكــال االثنـين يقــع فـي عالقــة قــرب أو بعـد مــن مرامـي األديــب وغاياتــه  منـه مــا هـو قريــب ظـاهر مــن هــذا الملفـوظ ومنــه مـا هــو(

 )السبك(و) الحبك(ويحد هذه النظرة مصطلحان ارتبطا في معالجتهما بعلم لغة النص، هما . الداللية
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لمـس ونرى هنا مشاعر أجدادنا في هذا العصر البعيد، حيث يبدو أن وطنـه كـان يتعـرض لـبعض األخطـار، كمـا ن
وقـدمنا هـذه األوراق , ...إحساسات أبناء هذه الفترة بالتناقض قبل انتصار االشتراكية في كوكـب األرض كلـه أيضاً 

كما هي، فيما عدا توضيحات بسيطة راعينا أن تكون في أضيق الحدود، إننا ال نعرف تفصيالت كثيرة عن كاتب 
د المكــافحين األوائــل المجهــولين لنــا والــذين مهــدوا لحياتنــا هــذه األوراق، لكننــا ال نملــك إال اإلحســاس بــاالحترام ألحــ

    .)21("هذه

في إشارته إلـى مالبسـات هـذه األوراق يأخـذنا إلـى " نا"إن صوت الراوي الذي يميل إلى استخدام ضمير المتكلمين 
المتلقي إزاء  عالمات مرجعية يبدو أنها مقصودة  بغرض توكيد صبغة واقعية تاريخية يريد لها أن تترسخ في ذهن

 ."شاب"ة هذه الشخصي
تحيـل إلـى مرجـع مكـاني " االشـتراكية"وغيـر مكانيـة " المنيـا، أسـيوط، إسـرائيل: "كما يظهـر فـي مفـردات مكانيـة مثـل

واألحـزاب التـي تجعـل مـن هـذه الفكـرة  يتجلى في دول االتحاد السوفيتي ودول الكتلة االشـتراكية سـابقاً محتضن لها 
لها في نشاطها؛ ومن ثـم فـنحن بصـدد حالـة محليـة وعالميـة يحيـل إليهـا منطـوق الـراوي خـارج المرجع األيديولوجي 

الــنص، الــذي يأخــذنا إلــى زمــن مرجعــي يتعلــق بظهــور هـــذا العــالم الفنــي إلــى النــور؛ أال وهــو الثلــث األخيــر مـــن 
لنا، نملــك، لنــا، علماؤنـا، أجــدادنا، يصــ"م؛ إن مركبــات مثــل 1967سـتينيات القــرن الماضــي بعــد هزيمـة مصــر فــي 

مــن يتلقاهــا عنــه، وتــذيب أيــة فواصــل قــد مــع تضــع المســتقبل أمــام حالــة جمعيــة يشــترك فيهــا بــاث الرســالة " لحياتنــا
 مســتقالً  ثنــين، وكأننــا بصــدد وعــي جمعــي تغيــب معــه نزعــات فرديــة قــد تمــنح الــذات حضــوراً إلتكــون موجــودة بــين ا

؛ األمـر الـذي يعنـي أن لسـلطة السـياق الخـارجي المتصـل دهبمعزل عن مجموع تعد أحـد أبنائـه المسـهمين فـي وجـو 
طولى في مسألة االختيار والتشكيل المتعلقـة بكـل مـن عنـوان المجموعـة  بزمن خروج النص إلى فضاء التداول يداً 

لراوي في أسطر القصة األولى فيها، ينضاف إليها سلطة أخـرى والمجموعة من الداخل، كما يوشي بذلك منطوق ا
يخبــئ خلفــه  تاريخيــاً  ؛أال وهــي ســلطة التــراث، التــي جعــل منهــا رمــزاً أثرهــا فــي عــدد مــن كتابــات الغيطــانيكــان لهــا 

 واقعيــاً  ؛ إن منطــوق الــراوي الــذي يعــالج فيــه ظرفــاً  *)22(يعبــر عمــا هــو كــائن فــي ســياق واقعــي معــيش فكريــاً  موقفــاً 
إلـى قولـه " تلـك األحقـاب البعيـدة" قولـه  بطريقة فنية تبدو مصطبغة بصـبغة تاريخيـة يأخـذنا فـي الـنص السـابق مـن

لمـا كـان فـي الماضـي، وتجعـل مـن  اسـتعارياً  فـي جدليـة تجعـل مـن الحالـة الواقعيـة وجهـاً " حياتنـا هـذه" في خاتمتـه 
لمحطـــة مضـــارعة وصـــلتها الجماعـــة فـــي  اســـتعارياً  هـــذا الماضـــي فـــي أحـــد األحـــداث التـــي مـــرت علـــى أهلـــه وجهـــاً 

المتحدث نيابة عنه في عالمه الفني يحاول من خالل هذا التمهيد أن يقدم مـا  ،مؤلفمسيرها؛ إن الراوي صنيعة ال
لصــيغة العنــوان التــي تســبقه، وفــي الوقــت ذاتــه يقــوم بعمليــة توجيــه أولــي لــوعي المتلقــي  دراميــاً  يمكــن تســميته مبــرراً 

فـي  اكمة لقلم الغيطـاني المبـدعالحسلطة التراث  وتعد **)20(مخالل رحلته المعرفية التي سيواصلها داخل هذا العال
زمــن عمليــة التــأليف وزمــن القــارئ (المضــارع : التــاريخ، الفــن، الــزمن بوجهيــه: جوهرهــا أداة ربــط بــين كيانــات عــدة

 .***)19(في حضوره يؤدي خيال المبدع دوراً  افتراضياً  أم اعتبارياً  ء أكان حقيقياً والماضي سواً ) المستقبل أيضاً 
______________ 

كرة السلطة التي يدخل المبدع فـي عالقـة معهـا وتجعـل منهـا بمنزلـة الموجـه لفعـل اإلبـداع الـذي ينجـزه هـي فكـرة رمزيـة تتجـاوز النظـرة إن ف *
التقليديــة التــي تــرى فيهــا شــكال ذا مســحة سياســية لتصــير فــي موقــع مــا يمكــن تســميته الــداعي أو اآلمــر الــذي يســتجيب لرســالته فاعــل الــنص، 

نوعا من الترادف الفني وتجسيدا جماليا لحضور واقعي لهـا يغـادر أثـره فـي وعـي هـذا الفاعـل وينتقـل منـه إلـى مصـنوعه  ويضحى عمله إزاءها
 .المقدم إلى فضاء التداول

الـذي يقـيم ربطـا بـين الـنص ) اإلحالـة المقاميـة(التحليلي نظريـا إلـى مصـطلحات مكانهـا فـي علـم لغـة الـنص؛ كمصـطلح  التنازل هذ يحيل** 
اإلحالة القبلية إلى سابق، واإلحالة البعدية : الذي يتوجه إلى داخل النص عبر نوعين) اإلحالة النصية(الخارج المحيط به، ومصطلح وسياق 

 .إلى عالمة لغوية سيتم ذكرها الحقا

باطــه بمــا بعــده فــي داخــل ليثيــر قضــايا تتعلــق باختيــار ألفاظــه، ووضــوح معنــاه وارت) اســتهالله(بمــوازاة هــذا التصــور يــأتي ابتــداء الــنص *** 
الــنص وداللتــه عليــه، مــع أمــور تتصــل بالمقــام؛ أي الموقــف الخــارجي المحــيط بــالنص عموًمــا، ويشــتمل علــى الكاتــب وتجربتــه والعــالم الــذي 

 .يستقي منه مادته وتأثره بالمعطى الفكري السائد فيه
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 استعارة الحدث

ر لغوي يمثله العالم الذي يحيـا فيـه ويبنـي مواقفـه الفكريـة سياق غي: يقع بوعيه بين سياقين -عموًما  -إن األديب 
، هـذا السـياق األول يسـتحيل إلـى سـياق لغـوي يعـد وتـأثيراً  ويستقي تجاربـه مـن خـالل حضـوره فيـه وعالقتـه بـه تـأثراً 

اعة بمنزلة المرادف الجمالي واالمتداد الفني له، وجمال الغيطاني قد جعل من تجربة الهزيمة التي مرت على الجم
فـي ذلـك  موظفـاً  .إلى نشاط إبداعي يعبـر عنهـا له ودافعاً  م وما لحقها من تبعات محركاً 1967المصرية في العام 

الوسيلة إلى غاية فنية تستقر في ما خرج إلى فضاء التـداول؛  بمنزلةهو له  *)21،23(من المقروء في التراث رصيداً 
الزمنيــة لــبعض قصصــها علــى فتــرة شــديدة الدقــة فــي تــاريخ تقــوم فــي البنيــة " أوراق شــاب عــاش منــذ ألــف عــام"إن 

وشــروق شــمس دولــة جديــدة أضــحت ) نهايــة دولــة(الجماعــة المصــرية هــي مرحلــة مــا قبــل ســقوط الدولــة المملوكيــة 
، إن هـذا المكـون الزمنـي قـد غـادر )بدايـة عصـر جديـد(مصر فيها واليـة تابعـة لسـلطنة عثمانيـة متراميـة األطـراف 

زمــن (ســياق غيــر لغــوي /نســيج الحــدث داخــل هــذه القصــص وشخوصــها؛ إننــا بصــدد واقــع مــأزومأثــره بــال شــك فــي 
مــن خــالل لجــوء المبــدع إلــى هــذه الحيلــة فــي ) البنيــة االســتعارية للعمــل الفنــي(بوجــه جديــد  قــد تجلــى فنــاً ) التــأليف

 ه الحـال الفنيـة تتجـاور، ويبـدو أن هـذعملية الرصد الممـزوج بأبعـاد ذهنيـة ونفسـية لمـا هـو كـائن فـي سـياق اللحظـة
التي خرجت إلى فضاء القراءة بعـد " الزيني بركات"تجربة إبداعية أخرى عند الغيطاني؛ أال وهي روايته األثيرة  مع

سـلبية الـزمن هزيمة العام السابع والستين ويؤدي التاريخ فيها دور الرمز الذي يحمل فـي عمـق داللتـه إشـارات إلـى 
إلـى وجهـين جمـاليين، األول  ليف وما حصل فيها؛ إن سياق الواقع إًذا قـد اسـتحال فنـاً المضارع المحيط بعملية التأ

 ؛ كالهمـا جعـل مـن **)21،24(في ثوب روائي والثاني في ثوب قصصي تمثله المجموعة مجال اهتمام هـذه الدراسـة
 .بين العملين أداة لصناعة البنية الدرامية، وهو ما يدعم مقومات التماسك موجود في الماضي التماس مع

 موازيــاً  عالمــاً  مــن خاللــه يحــاول أن يقــيم) الشخصــيات(إن الــراوي الــذي يقــدم الحــدث بواســطة الفواعــل الممثلــة لــه 
الزمـان، والمكـان، والشخصـيات؛ بوصـفه نقطـة التقـاء تجتمـع : به مـا فـي الواقـعتشـعناصـر ثالثـة  يجمع في تكوينـه

تاريخ التي اعتمد عليها الغيطاني تكشف عن مشـبه محـذوف هـو واقـع ومحاكاة الواقع بال ،وُترى عندها هذه الثالثة
 التأليف، ومشبه به يجليه الحدث الفني الظاهر والتحامه بما هو تاريخي من خالل قرائن ذات صبغة مرجعية؛ 

والثاني الذي يشـكل الوجـه االسـتعاري ) 67هزيمة (إًذا نحن بصدد حدثين إطاريين، األول يتصل بحاضر المؤلف 
قــدرة علــى  ؛ وهــو مــا يعطــي لبنــاء االســتعارة عمومــاً )مــا يتصــل بعهــد الدولــة المملوكيــة فــي مصــر( لمعبــر عنــه فنــاً ا

توسـيع دائـرة الرؤيــة واالرتقـاء بعمليــة اإلدراك مـن دائــرة المسـاواة اللغويــة بـين مــا فـي العــالم واللغـة المعبــرة عنـه إلــى 
_________________ 

ي توجــه الغيطــاني يشــجع عليهــا جــو األزمــة الــذي يغلــف طقــس تجربتــه علــى المســتوى الــواقعي؛ بوصــفه ن ثنائيــة المضــارع والماضــي فــإ *
، فحاول توظيـف منـاطق االلتقـاء بـين هـذه الحـال السـلبية 1952شخصية مصرية عربية عاشت زمن انكسار الحلم وتراجع مشروع ثورة يوليو 

د المملوكي وقبيل دخول القوات العثمانيـة إلـى مصـر وتحويلهـا مـن دور القائـد إلـى وأخرى مماثلة لها في تجربة الجماعة المصرية أواخر العه
دور التابع المقود، هذه الحالة التاريخيـة هـي بمنزلـة الموقـف األدبـي الـذي يشـكل نقطـة االنطـالق إلـى مـا هـو فنـي يعيـد إنتاجـه وفـق معطيـات 

مــه بانحيــازات الغيطــاني الفكريــة وميولــه ناحيــة التــراث يعــد عامــل ربــط بــين النـوع وخصوصــية العمــل المبــدع نفســه، هــذا الســبب الــواقعي والتحا
 ". الزيني بركات"،  و"أوراق شاب عاش منذ ألف عام: "هذين العملين الفنيين للغيطاني

فـــه ومؤل) 1523ت (لـــوعي الكاتـــب محـــددات فكريـــة تســـهم فـــي توجيهـــه علـــى نحـــو معـــين، والغيطـــاني قـــد تـــأثر بدرجـــة كبيـــرة بـــابن إيـــاس  **
، فــي الكتــاب وصــف ألحــوال 1523الــذي يحكــي تــاريخ مصــر منــذ زمــن بعيــد حتــى العــام " بــدائع الزهــور فــي وقــائع الــدهور" التــاريخي الشــهير

ول مصـر السياسـية والعسـكرية واالجتماعيـة والقانونيـة والثقافيــة وٕاشـارات مفصـلة عـن أعيـاد المصــريين وعـاداتهم وتقاليـدهم ومعتقـدهم، وفيـه تنــا
معهـا ذهنيـا، وانعكـس ذلـك علـى نشـاطه الفنـي؛ أال وهـي الحقبـة المملوكيـة   قبة المهمة التي يبدو أن الغيطـاني قـد تشـرب بهـا وانـدمجلهذه الح

،  وما أحاط بهذه الحقبة من أحداث أفضت إلى هذا المصـير فـي النهايـة، وفـي  1517ونهاية أيامها ودخول العثمانيين إلى مصر في العام 
عــين : اقتــراب مــن هــذا الحــدث، الــذي يتصــدى لــه القــارئ وفــي حســبانه أن هنــاك عينــين يقفــان وراءه، األولــى القريبــة" بركــاتالزينــي " روايتــه 

 .عين ابن إياس في كتابه سابق الذكر: الراوي المقدم له في داخل الرواية، والثانية أعمق تسكن في خلفيته
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بــالنظر إلــى المعنــى الســاكن خلــف  ، وأكثــر عمقــاً اتســاعاً دائــرة أكثــر جماليــة تصــير فيهــا مســاحة التعبيــر عنــه أكثــر 
 .متعددة الطبقات التشكيل اللغوي، الذي يصير أرضاً 

ســـتعارة تقـــوم علـــى إدراك مـــا فـــي العـــالم مـــن روابـــط بـــين عناصـــره فـــإن األداء اللغـــوي التطبيقـــي لهـــذا وٕاذا كانـــت اال
لكاتـب وسـلطة المرحلـة التـي تفـرض نفسـها علـى اإلجراء النظري يحاول التمـاهي معـه، باإلفـادة مـن منظـور رؤيـة ا

 ضالتـأليف والمشـبه بـه المتصـل بمـا المتصـل بحاضـروعيه وقلمـه، ومحاولـة إدراك مسـاحات االتفـاق بـين المشـبه 
تتأسس عليها كل تجربـة  أبجدية بمنزلة) الدافع، الوسيلة، الغاية: (، وتبدو المفردات الثالثةفناً  إعادة معالجة لهتتم 

 .نية ووجدانيةوما ينشأ عنها من حاالت ذه) الذات والعالم(؛ فعالقة الرغبة المتكونة من ثنائية ع عموماً في اإلبدا
 ، وفيهــا يبــدو جليــاً )الــذات وٕابــداعها(تتحــرك إلــى عالقــة رغبــة أخــرى تســكن منطقــة الوســيلة تســكن منطقــة الــدافع  

، وكلتـا الـرغبتين يتحـرك باتجـاه *)25(ةبع االسـتعارالخيال بأنواعه المجسدة له في داخل عالم الفن، ومن بينهـا بـالط
 .بوظيفة الفن التي يخدمها المبدع بعملهيتعلق  كنه هذه الغايةغاية تسكن واقع األديب ومتلقي منجزه، و 

يميط اللثام عن تأثره بـابن إيـاس بـالوقوف علـى عـوالم " أوراق شاب عاش منذ ألف عام"إن الغيطاني في مجموعة 
هدايـة أهـل الـورى لـبعض ممـا جـرى "، و"المقتبس من عودة ابن إياس إلى زماننـا: "ل مجموعتهقصصية ثالث داخ

، تتـرابط جميعهـا بخـيط درامـي واحـد يبـدو فـي وحـدة الـزمن الـذي "كشف اللثـام عـن أخبـار ابـن سـالم"و" في المقشرة
والعربيـة، وكـان لهـا مكـان  يحيل ذهن القارئ إلى خارج النص، إلى الحقبة المملوكية فـي تـاريخ الجماعـة المصـرية

، وقـد لجـأ الـراوي فـي القصـة األولـى مـن هـذه الثالثـة إلـى حيلـة فنيـة "بـدائع الزهـور فـي وقـائع الـدهور"في مصـنف 
تتجلــى فــي اســتدعاء ابــن إيــاس إلــى زمــن آت لــم يعشــه، زمــن مســتقبل هــو بالنســبة إلــى حياتــه فــي ســياق الحقيقــة 

التمثيـل والروايـة عـن : منظومـة الحكـي إلـى شخصـية تقـوم بـدورين مًعـا، عنـدما أحالـه السـارد المسـئول عـن )غيب(
 :**)27،26(نفسها

 إياس من سياق التاريخ إلى سياق الفنابن  •
ارتعبــُت فالــدنيا غيــر الــدنيا، والمدينــة ليســت بالمدينــة، حتــى النــاس خــالف النــاس، ال أهلــي لقيــتهم، ال كبيــر أو " 

ــم أعــرف مــا يفصــلني عنهــا شــهور أو ســننين صــغير، عظــيم أو حقيــر مــن أيــامي التــي أجهــل لــو ...مصــيرها، ول
تملكت مني الرهبة وافترسني الخوف لضعت فـي هـذا الزمـان، الـذي تحـرك وطـار فيـه الجمـاد، فألرقـب وأسـتمع مـا 

 .)21("يدور حولي
 -إن رصــد الشخصــية وهــي فــي قلــب موقــف تنشــئ حــدثا ومحاولــة اقتنــاص مــا يالزمهــا مــن حــاالت نفســية يعكــس 

لــه فــي حقــل  ، وتقــاطع المتخيــل مــع مــا يشــغل مكانــاً  )28(طبيعــة عمــل الــراوي فــي الســرد القصصــي -جــة كبيــرة بدر 
 ***)26()االسترجاع(التاريخ بتوظيف سمة فنية سائدة ولها مسماها في علم السرد الحديث /الماضي

__________________ 

؛ فالتــاريخ يشـكل عالمــة )المرجـع والرؤيــة الذهنيـة لــه المتعلقـة بــذات المبـدع(وينطلـق هــذا التـاريخ فــي عمليـة الصــياغة الفنيـة لــه مـن ثنائيــة  . *
مرجعية تحظى بحضور ذي صبغة جمعية، لكن الرؤية المعتمدة على تصوره تبدو نسبية ذات حضور متعدد؛ بحكم الذوات الفردية المتعاملة 

) الواقع والفن(لتعدد بال شك ينعكس على الممارسات اللغوية التي تجعل منه موضوعا لها في أدائها، وفي ظل هذه الثنائية األثيرة معه، هذا ا
ن يدخل ما سكن حقل التاريخ من أحداث هذه اللعبة المعتمدة على الخيال بأشكاله المختلفة؛ ومن ثم فإن عمليـة نقـل مـا فيـه إلـى عـالم الفـن لـ

 .نتائج ستتجلى فوق صفحات إبداعه من بع بشكل حرفي ولكن ستخضع لهذا التصور المتصل بذات المبدع وما ويترتب عليهاتكون بالط
المؤلـف صـاحب في عالم السرد تتنوع أشكال الراوي بحكم الهيئة التي يبدو بها عند قيامه بذاك الدور، وفي مصطلحات علم السرد الحديث تفرقة مهمـة بـين **

الذي يبدو فـي أثـواب متنوعـة، منهـا عنـدما يقـص باسـتخدام ضـمير ) الراوي(يقي الموجود في الواقع وهذه الشخصية االعتبارية، أو األداة المصنوعة الكيان الحق
الفنـي ويصـبح الضـمير  فيصير أقرب إلى راوي السيرة الذاتية، ومنها عندما يبدو في هيئة العليم الذي يملك إحاطة بما يجري في داخل هـذا العـالم) أنا(المتكلم 

 .المصاحب لعمله هو ضمير الغياب بأشكاله، وقد يبدو مسرحيا في عمله عندما يلجأ إلى آلية الحوار بين شخصيات الحكاية

 التذكر قض يقوم باستدعائه عن طرياعندما يرحل  الحاكي ذهنيًا من لحظتة المضارعة إلى م***
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) م1523(وجـدتها؛ فــابن إيـاس المتــوفى ريقـة يبــدو أن لهـا فرادتهــا تـم مـن قبــل الـراوي فــي هـذا العــالم القصصـي بط
يسـتحيل إلـى شخصـية خياليـة مصـنوعة، عنـدما أراد لهـا ذاك الـراوي أن " بدائع الزهور في وقائع الـدهور"صاحب  

" عـودة"يغة ، وقـد ُحـدد لهـذه العمليـة منـذ العنـوان صـمسـتقبالً  لتـأتي زمنـاً  تغادر زمنها المعلوم لها بالضرورة تاريخيـاً 
خـروج، ثـم رجـوع /؛ إن العودة تشير إلـى رحيـل"المقتبس من عودة ابن إياس إلى زماننا"في تركيب لغوي يحتضنها 

ثان إلى الحالة أو المكان الذي فارقته الـذات، وذلـك ينسـجم مـع ابـن إيـاس مصـري المولـد والمقـام؛ فرحيلـه بـالموت 
، وفي هذا العالم القصصي مـن مجموعـة الغيطـاني تتـولى الحقيقية يقابلها إعادة بعث فني له في بيئة تحاكي بيئته

لكنهــا  كاشــفة عــن ردود فعلهــا الذهنيــة والنفســية إزاء زمــن لــم تعشــه واقعــاً  هــذه الشخصــية دور التمثيــل والروايــة معــاً 
 :تحيا فيه فناً 

ويتغـامزن، وتمنيـت لـو  يتهامسن رجال يزعقون وصبية يتصايحون، ونساءً ...تعاظم الزحام حتى خلته يوم الحشر" 
ــاً   قــد بلغــت فــي زمــاني األول ســبعاً  أقعــد فــي مكــان بعيــد أرقــب كــل هــذا، غيــر أنــي ال أعــرف الطريــق، وكنــت تعب

كـادت ضـلوعي ...لـم أعـرف مـا يحـدث !مـا الـذي جـرى للنـاس فجـأة؟...المشـي وسبعين سنة، لكننـي لـم أسـتطع إال
أوقعنـا لهـم طـائرتين، لـم أرهـم غيـر أن مـا : سـية، رد آخـرالضـرب جامـد ناحيـة العبا: تنخلع من الخوف، قـال رجـل

منــادي قلعــة الجبــل يقــرع طبلتــه، يتوجــه بالنــداء إلــى أهــل المدينــة، أهــالي القــاهرة، ســيخرج الملــك ...قــااله أحسســته
يــا فتيــان ...المعظــم ســيف الــدين قطــز بعــد أيــام قليلــة لمجاهــدة الكفــار ونصــرة الــدين؛ فجنــد التتــار يهــددون الــديار

 ...الجهاد الجهاد، وما النصر إال من عند اهللا..جوش وبوالق والربوعمر 
مخوزقـة أو  مقطوعـة تتـدلى منـه، أو أجسـاداً  لـم أر رقابـاً ..مـن نفسـي منذ أن قابلت بوابـة زويلـة وكـأني قابلـت جـزءاً 

أســتظل بــه،  موســطة أو معلقــة بــه، أمــا المئــذنتان فالوقفــة نفســها لــم تتغيــر، صــارت ســلوتي الــرواح والمجيــئ، كــأني
قلـت لنفسـي فألسـمع بعـض مـا ..ان صغير استقر صندوق صغير يطلق األصـواتكوأمام د..وأدثر روحي بأحجاره

سـكت الصـوت لحظـة، آذان الجميـع ..إن العدو فـتح نيرانـه صـباح اليـوم: صوت رجل غليظ يقول..نطق به الحديد
آخر،  اإلفرنج قابل زعيماً  ءمن زعما إن شخصاً : لعنهم، ثم قا خفياً  أو شيئاً  عظيماً  مصغية، كأنهم ينتظرون أمراً 

مــن عســكر األمريكــان وأبــادوهم عــن آخــرهم، فقامــت  إن مئــة رجــل مــن الفيتناميــة هــاجموا ألفــاً : وقــال وأصــدر بيانــاً 
وعجبــت، كيــف وجــدت نفســي فــي عصــر غيــر عصــري وزمــان غيــر ..الطــائرات وضــربت البيــوت بقنابــل الحريــق

القصصـي تبـدو مالمـح بنـاء  التنـاولفـي ضـوء هـذا  .)21("ن تمنوا أن يعيشوا ألف عاملعنت ألف مرة الذي!..زماني؟
 :استعاري متعدد األبعاد، فيه

اسـتعارة شخصـية لهــا وجـود تــاريخي مؤكـد وٕاحالتهـا إلــى مصـنوع خيــالي تظهـر مـن خاللــه فـي ثــوب  -
سـمع  البطل الراصد وقائع حـدث تقـف منـه موقـف المتجـول السـائر الـذي يوظـف بعـض حواسـه مـن

 .وبصر في سبيل التقاطه والتعليق عليه
) زمـن تـأليف مجموعتـه القصصـية(في وعي الغيطاني إدراك ألوجه شـبه قائمـة بـين حاضـر معـيش  -

، لكـن عالمـه الفنـي "بـدائع الزهـور فـي وقـائع الـدهور"وماض قرأ عنـه مـن خـالل مصـنف ابـن إيـاس 
فهـا هـو ذا ابـن إيـاس يـأتي إلـى لحظـة  هذا يرتقي من طور المشابهة إلى طـور االنـدماج والتمـاهي؛

مـن أبنائهـا، ويسـتفز ذلـك األمـر مخيلتـه لينطلـق فـي حالـة مـن تــدفق  حاضـرة مأزومـة ويصـير واحـداً 
إلـى حالـة تعبئــة  عبـر الخـواطر علـى وعيـه مـن اإلشــارة إلـى مالبسـات المعركـة بـين مصــر وٕاسـرائيل

بمعركة فاصلة بين  ما جرى متعلقاً عاشتها الجماعة المصرية في ماضيها، عندما بدأ يحكي بعض 
 . *)29(المسلمين والتتار زمن سيف اإلسالم قطز

________________ 
ئـة فـي عـالم إن البنية الدرامية لهذه الشخصية تتربط بطابع مونولوجي يقوم على أحادية الصوت الناطق بما يتدفق على وعيـه مـن خـواطر، وتتصـل هـذه الهي *

 .مارسيل بروست، وفيرجينيا وولف، وجيمس جويس : الوعي في الكتابة الحكائية، وله رواد في األدب العالمي، أمثال السرد بما عرف حديثا بتيار
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محاولــة التوســع بالفضــاء التــاريخي الــذي يتضــمنه مصــنف ابــن إيــاس ليتجــاوز حــدود زمــن صــاحبه  -
قـة، يقـوم برصـد مـا إلى زمـن آخـر لـم يعشـه حقي وصوالً ) م1523 (انتهى به العمر عند العام  الذي

أوراق شـاب "فيه بواسطة أدوات الحركة والسمع والبصر، ثم اللسان؛ لذا يمكـن النظـر إلـى مجموعـة 
بــدائع الزهــور فــي وقـــائع " لكتــاب  جماليــاً  ؛ بوصـــفها امتــداداً الزاويــةمــن هــذه " عــاش منــذ ألــف عــام

تكشــف مســلمة مفادهــا أن طبعــة ثانيــة مزيــدة لــه،  – وهــذه القصــة نموذجــاً  –، أو علــى أنهــا "الــدهور
، لكنهــا تحمــل مقومــات لاللتقــاء تجــارب األســرة البشــرية فــي الماضــي والحاضــر قــد ال تتشــابه حرفيــاً 

 .تسمح بتجاورها على مستوى المعنى
لموجـود فـي العـالم الخـارجي؛ أال وهـو أسـلوب  جماليـاً  وجهـاً  آلية ابـن إيـاس فـي القـص تحمـل ضـمناً  -

إلــى الوســائل نفســها التــي اســتخدمها ابــن إيــاس المتخيــل بطــل عمــل المحقــق الصــحفي، الــذي يلجــأ 
إلى الغيطـاني نفسـه الـذي عمـل  التناول، ويحيل هذا "المقتبس من عودة ابن إياس إلى زماننا"قصة 
إلــى النــور فــي أثنــاء عملــه  ، وقــد خرجــت هــذه المجموعــة القصصــية تحديــداً لســنوات صــحفياً  محققــاً 

 .هذا
مـن لغـة  –بدرجـة كبيـرة  –لـراوي علـى لسـانه داخـل هـذه القصـة تقتـرب لغة ابن إياس التـي أجراهـا ا -

بصــيغ  –علــى ســبيل المثــال ال الحصــر  –ذاك الــزمن الــذي انقضــى، يمكــن االستشــهاد علــى ذلــك 
ارتعبــت، الفــرنج، الفيتناميــة، عسـكر، والســياق اللغــوي المفصــل الـذي تنــاول فيــه قطــز ومعركــة : مثـل

المقتـبس مـن عـودة "حالـة بدايـة بـالنظر إلـى صـيغة عنـوان القصـة وقد ظهرت أمـارات هـذه ال. التتار
 ".ابن إياس إلى زماننا

الشخصــية، الزمــان، المكــان، الحــدث، اللغــة، وتــتم مــن خاللهــا : إن بنيــة االســتعارة إًذا تحمــل مكونــات تعبــر عــن
 :ليس له في األصل؛ فعلى سبيل المثال عنصر معنى جديداً  كل عملية إنشاء معجم يضفي على

غير زمانها، وفي الداللة العميقة التي  يعبر بفضل عالم الفن عن شخصية عاشت زماناً : ابن إياس -
ــاً  مــن  يحملهــا داخــل هــذا العــالم إشــارة إلــى عمــل المحقــق الصــحفي الــذي اشــتغل بــه الغيطــاني حين

 .الدهر
وجـودة فـي نتيجة هذه الحالة لمؤلفه يحمل حوادث ليسـت م "بدائع الزهور في وقائع الدهور"مصنف  -

   .متنه المعلوم في المكتبة التراثية العربية
إننــا بصــدد مــرآة فنيــة نســتطيع أن نــرى فيهــا مصــطلح االســتعارة فــي مظهــره : يمكــن القــول التنــاولعلــى هــذا  بنــاءً 

 .اللغوي، وفي الممارسة التطبيقية المبينة لمعناه االصطالحي
 التماسك النصي واالستعارة
كيـف وجـدت نفسـي فـي عصـر غيـر عصـري وزمـان " ة إلى سـابق وٕالـى الحـق؛ فقولـه وفي منطوق ابن إياس إحال

فــي ربــط بنيــات الخطــاب القصصــي؛  يــؤدي دوراً " لعنــت ألــف مــرة الــذين تمنــوا أن يعيشــوا ألــف عــام!..غيـر زمــاني؟
أن ، وفيهـــا نجـــد "أوراق شـــاب عـــاش منـــذ ألـــف عـــام"فاإلحالـــة القبليـــة تأخـــذنا إلـــى القصـــة األولـــى الحاملـــة عنـــوان 
 :الحضور الدرامي لهذا العدد المتصل بزمن يكشف عن بطلها

عثــر علماؤنــا علــى هــذه األوراق فــي أثنــاء عمليــة تنقيــب فــي المنطقــة الواقعــة شــمال مصــنع المرئيــات رقــم ســتين، " 
حيث قامت منذ ألف عام مدينة كبيرة ، ُيحتمل أن يكون اسمها المنيا أو أسـيوط، وتخـص تلـك األوراق أحـد سـكان 

ه المدينــة، وقــد كتبهــا فــي أثنــاء الحــرب التــي نشــبت فــي تلــك األحقــاب البعيــدة بــين أجــدادنا علــى ضــفاف النيــل هــذ
 ...ا وكانت تسمى إسرائيلهودويلة صغيرة لم يصلنا غير معلومات ضئيلة عن

ت مـدافع، ال انفجـارات، ال صـو ..، المباني الكبيرة أشباح هائلـة ال تفصـح عـن تفاصـيلهاكانت مدينتي مظلمة تماماً 
 لمح أحد الزمالء شعلة ضـوء فـي نافـذة علويـة، عندئـذ صـحنا كلنـا...عدت أصغي إلى الراديو، الموسيقى عسكرية
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ـــو..طفـــوا النـــور طفـــوا النـــور وخاضـــت قواتنـــا معـــارك رهيبـــة فـــوق األرض : قـــال المـــذيع..عـــدت أصـــغي إلـــى الرادي
هائلــة تحــدث، صــحيح المســافة بعيــدة، أيــن إحســاس غــامض بــأن ثمــة أشــياء ..عــاد المــذيع يكــرر البيــان..المصــرية

إلـى أقصـى نقطـة فـي  سيناء من مدينتنا؟ كانت المسافة من منطقة سيناء التي كانت في هذا الوقت صحراء تمامـاً 
بالدي بالدي، لـك حبـي وفـؤادي، هنـا القـاهرة، لحظـة صـمت، موسـيقى ...الوادي تعتبر بعيدة بمقاييس هذا العصر

فـي العصـر لـم ...اإلذاعة في صباح باكر من األيام األولى ليونيـة... ي وفي دميعسكرية، مصر التي في خاطر 
همــس أحــد الــواقفين انســحبت ...ضــربونا األمريكــان: أســتطع النــوم، كنــت مرهقــا منهكــا، قــال ســاكن الطــابق العلــوي

 .)21("قواتنا إلى الضفة الغربية

يــاس يظهــر فــي القصــة األولــى مــن خــالل هــذه تلــبس بــه ابــن إالــذي  إن الصــوت المنفــرد ذا الصــبغة المنولوجيــة
تعتمــد علــى إعــادة  *)27(بعمليــة تخيييــل لــهالشخصــية التــي تســلط الضــوء عبــر الفــن علــى هــذا الحــدث المرجعــي، 

، ومن األدوات المهمة التي تم توظيفها من قبـل الـراوي فـي ذلـك كـان الماضـي الـذي يتخـذ مسـارين معالجته جمالياً 
 :في حركته

ى األمــام مــن خــالل شخصــية ابــن إيــاس ذات الحضــور التــاريخي المعلــوم التــي تخطــت حركــة إلــ: األول -
 .حقبتها الزمنية المعروفة لها في الواقع واصلة إلى زمن تال بالنسبة إليها

من خالل هذا الرحيل  –كما يبدو في القصة األولى من قصص المجموعة  -حركة إلى الخلف : الثاني -
افتراضـــي، يجلـــي ذلـــك شخصـــية البطـــل فـــي القصـــة  إلـــى مـــاضٍ ) 67حـــرب يونيـــو (بالحـــدث المرجعـــي 

 .األولى
آلية ثابتة في القصتين، هي هذا الصوت المتكلم  ع هذا المرجعي على مستوى الفن منعملية إعادة تصني تنطلقو 

فـــي حضــوره الراصـــد ) الحركـــة باألقــدام والســـمع والبصــر( الـــذي يوظــف مـــدخالت الحــواس  )أنــا(بضــمير المـــتكلم 
، وفـي ظـل هــذه اآلليـة يتـداخل مــا هـو فـردي مــع مـا هـو جمعــي؛ فتجربـة البطـل الفــرد المـتكلم بضـمير األنــا المعلـق

يلقـي بظاللـه علـى المجمـوع؛ إن مقيـاس القيمـة فـي  يمكن رؤيتها من خالل هذا الحال العام الـذي يشـكل موضـوعاً 
لصـالح  العـام الـذي يـؤثر فـي  -كبيـرة بدرجـة  –مواقف األزمة يجري عمليات تقديم وتأخير؛ فيتوارى فيها الخاص 

؛ ففي قصـة ابـن إيـاس وهـذه القصـة توشـك خصوصـية التجربـة الفرديـة أن وسلوكاً  وحساً  الجماعة بكل أفرادها فكراً 
علــى فــرد أو  أو حكــراً  تــذوب فــي تجربــة أكبــر جمعيــة الطــابع ليســت بحــدثها وتوابعــه والنتــائج المترتبــة عليــه ملكــاً 

 .شريحة محددة
، وبالنســبة إلــى بطــل األزمــة، الــذي يعــد بالنســبة إلــى ابــن إيــاس مســتقبالً /لبطلــين إًذا يجمعهمــا هــذا الحــدثإن كــال ا

إًذا قـد توسـعت  67وقـائع يونيـو القصة األولى يظهر هذا الحدث مـع حركتـه فـي ثـوب مـاض مفتـرض وقوعـه؛ إن 
 :فادها؛ وخطاب السرد في القصتين يضعنا أمام قناعة م مضافاً  وُمنحت زمناً  فناً 

الصـوت النـاطق بضـمير المـتكلم أنـا يتناوبـه شخصـيتان، الشـاب فـي األولـى، والنسـخة المتخيلـة مـن  -
 .ابن إياس في الثانية

 الحدث الذي يلقي بظالله على وعيهما والمحيطين بهما واحد -
كــال االثنــين يعتمــد فــي منطوقــه علــى آليــة تــداعي الخــواطر المســئول عنهــا فعــل الرحلــة القــائم علــى  -

 .نتقال من مكان إلى آخر، يصاحبه نشاط حاستي السمع والبصراال
_________________ 

الذي ارتبط في ظهوره بمدرسة الشـكليين الـروس وأحـد ) defamiliarization(التغريب ونزع األلفة : لمصطلح التخييل مرادفات عدة، مثل *

على  –كما تقضي بذلك النظرة الكالسيكية إليها  -عارة ليست مقتصرة  روادها فيكتور شكلوفسكي، ويرى أرباب هذه المدرسة أن وظيفة االست
تقريــب الشــيء إلــى أذهــان القــراء؛ إن هــدفها فــي الفنــون األدبيــة أن تقــدم المــألوف فــي ســياق جديــد وغيــر متوقــع؛ فتجعلــه يبــدو غريبــا أو غيــر 

 .مألوف
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هيئـة الـراوي يجعلهمـا  وتشـابه –إلـى حـد كبيـر  –خطاب الحكاية في القصتين بفضل وحـدة الحـدث  -
بنية سردية واحدة، يشغل فيهـا موقـع البطولـة اثنـان، ُيـرى الحـدث ذو الصـبغة المرجعيـة عبـر  بمنزلة

 .وعييهما
؛ فاتصــال هــذه الشخصــية بحكــم موقعهــا فــي وتحيــل الصــيغة المتخيلــة البــن إيــاس إلــى الحــق فــي داخــل المجموعــة

ه مهمـة، نلحـظ ذلـك مـن خـالل حضـور هـذ يطـاني أن تكـون أداة ربـطفي فن الغالتاريخ بالحقبة المملوكية يتيح لها 
، والقصــة "هدايــة أهــل الــورى لــبعض ممــا جــرى فــي المقشــرة"فــي القصــة الرابعــة الحقبــة فــي هــذا العــالم الســردي، 
؛ ففــي القصــة الرابعــة يســتهل الســارد نشــاطه "كشــف اللثــام عــن أخبــار ابــن ســالم" الخامســة األخيــرة فــي المجموعــة 

 :مقدمةبهذه ال
تضــم هــذه الصــفحات ..اطلعــت علــى هــذا المخطــوط منــذ شــهور فــي خزانــة كتــب أحــد الجوامــع القديمــة بالجماليــة" 

ذكريــات آمــر الســـجن، الــذي عـــرف فــي عصـــور المماليــك الغـــابرة باســم المقشـــرة، وكثيــر مـــن صــفحات المخطـــوط 
، كذا الحظت أن المؤلف لم يحدد ال نادراً مفقودة، غير أني آثرت نشر ما وجدته لندرة مادته وغرابتها، ولم أتدخل إ

طان األشرف قايتباي، أو األشـرف عصر السلطان الذي تولى فيه أمرة المقشرة، غير أني أرجح أنه كان زمن السل
 .)21("نصوة الغوريق

إضــفاء صــبغة تاريخيــة علــى المعــروض يعــد حيلــة جماليــة، الغــرض منهــا إن هــذا التمهيــد الحكــائي الــذي ُقِصــد بــه 
االنتقال بوعي القارئ إلى زمن له مكانه في التاريخ فحسب، بل محاولة توجيه وعي المتلقي للسير في اتجـاه  ليس

ليس ببعيـد عـن حاضـر المبـدع وتجربتـه التـي خـرج مـن وحيهـا إبداعـه؛ إن ارتـداء الـراوي ثـوب المـؤرخ بـالنظر إلـى  
توكيد درامي وسعي إلى تقوية داللة يبـدو  نزلةبميعد  هذه القصة تحديداً *لمجموعة القصصيةمن ا السطور األولى

ؤدي دور الـراوي بالطريقـة نفسـها التـي اتبعهـا دي، وهـا هـو ذا بطـل القصـة الرابعـة يـأنها تقبع خلف هذا البناء السـر 
 :من سبق في القصة األولى والثانية

ولمـا كنـت أقضـي جـل ..نفلمـا كنـت  قـد توليـت إحـدى الوظـائف الغريبـة فـي زمـاني التـي أخـدم بهـا مـوالي السـلطا"
ممــا أراه ومــا أسـمعه، وفــي بعــض الليــالي التـي أقضــيها هنــا أضــيق بوجــودي  وقتـي فــي المقشــرة، قلــت فألخـط شــيئاً 

وأسأل نفسي، ما الذي يفكر فيه شيخ قضى هنا ما يزيـد علـى ..حول السور الذي يعلو البناء أقوم متجوالً ..وبنفسي
تأمل وجوههم، أداعبهم، وربما ضربتهم فجـأة، وصـرخت فـيهم، إنـه ال ، أو شاب مضى عليه عامان، أسبعين عاماً 

أنـا امـرأة، فـأخبره أن عيالـه : من المحابيس الجدد يبكي كالنساء، ويقـول وٕاذا أردت أن تجعل رجالً ..أمل لهم يرجى
 رنــي أن األميــر طبقطبــايجــاءني ســجان كبيــر وأخب...مــات مــنهم اثنــان، وأن زوجتــه طلبــت الطــالق منــه وتزوجــت

إننــي ال أعــرف مــن يجيــئ إلــى المقشــرة إال بعــد تســلمي لــه، مــن ..رســل جملــة محــابيس إليــداعهم عنــدنامقــدم ألــف أ
وقبـل شـكه فـي الزنـاجير ..ال يعلو إنسـان فـي بـر مصـر والعجـم والعـرب علـى المقشـرة..يدري ربما كان أحد األمراء

وكلما عال إنسان في مقامه ..لمشاق ما ال خير فيهأضربه مرة واثنتين وثالثا وأجلعه يقاسي من البهدلة وا) الحديد(
، سـألته كبيـراً  ضـربت الحجـارة بيـدي وناديـت سـجاناً ..فـوق السـور قمـت متجـوالً .. زدنا في إيالمه، هكذا يقول موالنـا

إنهـــم فالحـــون، كـــل مـــنهم كـــالعود البـــوص أو عصـــا : ألـــم تعـــرف بعـــد مـــن هـــم؟ قـــال..متـــى يصـــل الـــوارد الجديـــد؟
، لـم ينكسـر علـي واهللا لـم أجـن ذنبـاً ..منهم، ماذا فعلت يـا ابـن معيكـة؟ لت واحداً أثيرون للقرف، سكلهم م..الخيزران

إنهـم كـانوا فـي الغـيط يرمـون البـذار، وال يـدرون إال : ثم قـال..درهم واحد من مال السلطان، صفعت آخر على قفاه
رجـل وصـاح فـالح عجـوز، جـاءوا بنـا  مـنهم ويشـكونهم فـي الحديـد، سـكت الفرسان يكسبونهم وينتقون أربعـين رجـالً 

مــن أهــل الجبــل، أمســكونا نحــن، حتــى يقولــوا للســلطان،  واحــداً  علــى أننــا عربــان يــا ســيدنا، مــا قــدروا يمســكوا عربيــاً 
 . )21(.."ونحن لم نعص ولم انظر أحضرنا لك أربعين عاصياً 

___________ 
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 بخــروج عالمــه القصصــي هــذا إلــى النــور يكتســب مــن خــالل الفــن تمــدداً إن ســياق الــزمن المحــيط بالكاتــب ويتصــل 
الثانيـــة والرابعـــة، بـــالوقوف عنـــد هـــذه : فـــي الماضـــي بفضـــل عالقـــة اإلحالـــة البعديـــة التـــي تـــربط القصـــتين وتجـــذراً 

بـة ابـن إيـاس والحق(و) الغيطـاني وبـدائع الزهـور فـي وقـائع الـدهور البـن إيـاس(و) 67الغيطـاني وهزيمـة (الثنائيـات 
النســخة المتخيلــة البــن إيــاس ولــدت فنيــا شخصــية آمــر الســجن فــي  ؛ إننــا بصــدد اشــتقاق درامــي؛ فمــن)المملوكيــة

تفوق علـى الثانيـة بأنهـا فـي نسـختها ، لكن األولى ت)عهد المماليك(القصة الرابعة؛ كلتاهما تحيل إلى زمن مرجعي 
المكانــة يضــاف إلــى ذلــك أســبقية البنــاء القصصــي  قــد أرخــت لهــذه المرحلــة؛ ممــا يتــيح لهــا فــي الفــن هــذه الحقيقيــة

 ".المقتبس من عودة ابن إياس إلى زماننا"الحاضن لها؛ أال وهو القصة الثانية 
 ، تتولـدإن شخصية آمر السجن الذي يحكـي عـن نفسـه باآلليـة نفسـها التـي تـم انتهاجهـا فـي القصـة األولـى والثانيـة

 :خالل منطوقه قناعات مفادها
حيــاه الــذات ومــا يحصــل فيــه مــن مالبســات لــيس وليــد صــدفة، ولــيس ابــن لحظتــه الحاضــر الــذي ت •

 .وحدها، بل تدفع إليه عوامل تمهد له وتتسبب في خروجه، بعضها يتصل بالزمن الماضي
في حياة الجماعة المصرية والعربيـة أسـباب فـي سـياق الواقـع أدت إليهـا، بينهـا وبـين مـا  67لتجربة  •

مـا نطـق بـه الفـن  كـان يجـري شـبه؛ ففـي سـتينيات القـرن الماضـي في ماضي هذه الجماعـة مواضـع
 .ية بانتمائها إلى الحقبة المملوكيةعمن خالل شخصية آمر السجن التي تصطبغ بصبغة مرج

 سـبب جمـالي للحـدث الـذي صـيغ فنـاً  بمنزلـةالسابق تحديدا تصـير القصـة الرابعـة  التناولبناء على  •
 .في القصتين األولى والرابعة

قة الغيطاني بلحظته وبما قرأ عـن الماضـي فـي التـاريخ مـن خـالل صـلته بـابن إيـاس وكتابـه إن عال •
، "مذكرات شاب عاش منـذ ألـف عـام"بدائع الزهور قد استحال إلى فن قصصي بعنوان إطار جامع 
، "مــذكرات شــاب عــاش منــذ ألــف عــام"وبعــض وحداتــه الســردية تؤكــد هــذه الحــال، كالقصــة األولــى 

هدايـة أهـل الـورى لـبعض ممـا جـرى فـي "والرابعـة " بس من عودة ابن إيـاس إلـى زماننـاالمقت"والثانية 
، هذه جميعها تمثل الوجه االستعاري المرادف "كشف اللثام عن أخبار ابن سالم"والخامسة " المقشرة

تتحول إلى مركب جمالي جمعي، ) الغيطاني وابن إياس(والمعبر عن هذا الموجود الواقعي؛ فثنائية 
الشــاب فــي القصــة األولــى، والصــيغة الخياليــة البــن إيــاس فــي الثانيــة، وآمــر الســجن فــي : رهعناصــ

 .الرابعة، وابن سالم في الخامسة
في العالقة الجدلية بين الواقع والفن يكتسب المضـارع المتصـل بتجربـة الكاتـب وظهـور عملـه الفنـي  •

ل صـبغة مرجعيـة؛ فتجربـة يونيـو إلى فضاء التداول هيئة زمنية مغايرة إذ يبدو فـي زمـن مـاض يحمـ
السبب تبدو : في حياة الكاتب والجماعة قد استحالت في الفن إلى ماض له طرفان يعبران عنه 67

مالمحه في قصة آمـر السـجن ومفـردات القهـر والخـوف والظلـم ومـا تفضـي إليـه مـن تبعـات سـلبية، 
ويمكــن  ة اإلنســانية عمومــاً فــي واقــع الجماعــ يعكــس كائنــاً  فشخصــية آمــر الســجن ليســت إال نموذجــاً 

، أما النتيجة  فتبدو في حدث األزمـة )أداة السلطان في التخويف والقمع(تصنيفه تحت هذا العنوان 
نفسـه الـذي يســكن فـي القصـة األولــى والثانيـة مـن خــالل بطلـين متجـولين يحــيالن المسـموع والمرئــي 

 .إلى منطوق يرصد ويعلق
يعطــي الفرصـــة لعناصــر تبــدو فـــي عــالم الحقيقــة بعيـــدة  إن اســتعارة الماضــي للتعبيــر عـــن مضــارع •

الصــلة فيمــا بينهــا كــي تتقــارب وتتجــاور ، يؤكــد هــذا التصــور هــذه المتواليــة التــي تنطلــق مــن الواقــع 
بثنائيــة الغيطــاني وابــن إيــاس وٕافادتــه منهــا فــي معالجــة فنيــة لموقــف مــن مواقــف العــالم الــذي يحيــاه، 
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قصصـي يتنـاوب دور البطولـة فيـه شـخوص خياليـة يحمـل  وفي هذه المعالجة يتشـكل مركـب سـردي
علـى ذلـك فـإن الـدال  فـي زمـن قـد مضـى، وبنـاءً  أن لها مكاناً  -مرده عمل الراوي  -بعضها إيحاء 

: فــي بنـــاء عنـــوان المجموعـــة يحمـــل فـــي معنـــاه علـــى مســـتوى الفـــن أكثـــر مـــن مـــدلول، األول" أوراق"
بصــــيغتها " أوراق"ير هـــذه العالمـــة اللغويـــة ، وتصـــ)أبطـــال(مترتـــب علـــى األول : قصـــص، والثـــاني
وجه استعاري يسـكن وراءه الكاتـب ورؤيتـه للعـالم فـي ظـرف زمـاني ومكـاني  بمنزلةاللفظية ومدلولها 

خطـاب : مين، الذي ينقسم قسـمحدد، ويقوي في الوقت نفسه هذه الطبيعة المزدوجة للخطاب عموماً 
ل المثــال، وخطــاب التلمــيح المعتمــد علــى اإليحــاء للغــة التــاريخ علــى ســبي الوضــوح والمباشــرة المميــز

والرمـــز الـــذي تنضـــوي تحتـــه أشـــكال التعبيـــر الفنـــي جميعهـــا، والغيطـــاني نمـــوذج لمـــن قـــام بممارســـة 
 .الخطاب بوجهيه هذين بحكم عمله الصحفي وما قدمه إلى مكتبة األدب العربي من أعمال

 الغيطــاني فــي واقعــه؛ فقــدضــادة لتجربــة إن تجربــة آمــر الســجن فــي القصــة الرابعــة تمثــل الرؤيــة الم •
 )9(تعرض للسجن مدة ستة أشهر في ستينيات القرن الماضي بتهمة انتمائه لتنظـيم يسـاري ماركسـي

ســـجان (ومـــن ثـــم فـــإن منطـــوق آمـــر الســـجن يشـــغل الطـــرف اآلخـــر فـــي ثنائيـــة ضـــدية تتكـــون مـــن 
الذاتيــة للمؤلــف تمــت ؛ وهــو مــا يعنــي أننــا بصــدد جانــب مــن الســيرة )جــالد وضــحية(أو ) ومســجون

) تــؤدي دور المســجون(بطريقــة لهــا تفردهــا؛ فلــم يصــنع الغيطــاني شخصــية خياليــة  صــياغته جماليــاً 
بـذلك  يحاكي بها تجربته المأساوية هذه في واقعه، لكنه قـام بصـياغتها بهـذه الكيفيـة العبقريـة، مانحـاً 

ســتينيات القــرن العشــرين لــم  لتجربتــه مســاحة حضــور أكبــر بفضــل هــذا التمــدد الفنــي لهــا؛ إًذا فــإن
تتجمد في وعي الغيطاني الذي استحال فنا عند هذا الحدث األزمة الذي تجلى في الهزيمة فحسب، 

ما هو فردي ذاتي يمس الكاتب من طريق قريـب مباشـر،  يجمع أيضاً  بل كانت أيضا مشتركا زمنياً 
 .كان في مرمى الرصد الفني) الذاتيالجمعي و (وكال االثنين 

إننـا بصـدد مـا يمكـن تسـميته االسـتعارة واالسـتعارة المضـادة، فـاألولى : يمكـن القـول التناولهذا وفق  •
الشـاب : تعبير جمالي ينسجم ومشار إليه في العـالم، كمـا هـو الحـال بالنسـبة إلـى حـال الشخصـيتين

ي واقـع وابن إياس في القصتين األولـى والثانيـة والحـدث المـالزم لحركتهمـا وارتباطـه بمـا هـو كـائن فـ
الكاتب، أما االستعارة المضادة فتبدو بجالء في شخصية آمر السجن الذي يبدو فـي وجـه اسـتعاري 

 . مضاد لحال الغيطاني في مدة زمنية بعينها شهدها مسار حياته، كان للسجن فيها نصيب منه
ه، بعـض ملفوظاتـه تحمـل بـ خاصـاً  ينشـئ معجمـاً  لـه قوانينـه التـي تحكمـه موازيـاً  إن الفن الـذي يصـنع لنفسـه عالمـاً 

معاني ليست لها في األصل؛ وهو ما يسمح للقارئ الباحث عن المعرفـة برؤيـة موسـعة للعـالم، رؤيـة ال تعبـأ بفكـرة 
 –الشرح والتأويل المباشر؛ فالفن يحيل الحالة الذهنية والنفسية المصاحبة للـذات فـي تفاعلهـا مـع سـياقها الخـارجي 

تملكه الذات؛ لذا فإن العبور فـوق الطريقـة  نظر مشبعة بتراكم خبرات وبزاد ثقافيإلى وجهة  –واألديب نموذج لها 
التي تشكلت بها وجهة النظر هذه في الفن والوصـول إلـى طوابـق الداللـة التـي يفتـرض وجودهـا خلفهـا يفضـي إلـى 

جـاز فنـي لـيس وحـده فـي إن قناعة مفادها أن سطوة الموقف الواقعي على وعي الكاتب وأثره الفاعل الذي كان سبباً 
ــةالشــيء الــذي يخــيم علــى طقــس مــا قدمــه مــن إبــداع، بــل يــأتي إلــى جــواره قــيم فكريــة أخــرى، هــي  مظــاهر  بمنزل

لتجــارب وحــاالت قــد التحمــت بالبنيــان المعرفــي لهــذا الفنــان؛ فحــدث األزمــة المتمثــل فــي هزيمــة الجماعــة المصــرية 
قــد كشــف مــن خــالل الرصــد  خاللــهٍ  تــب وأنــتج عملــه مــنٍ المــرتبط بــزمن حاضــر عاشــه الكا 67والعربيــة فــي يونيــو 

 .  الجمالي له عن امتداد مع ماض افتراضي حرص الراوي على إلباسه لباسا تاريخياً 
 
 



 18 ، العدد الثانيمجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد السادس عشر

إن هــذه المجموعــة  *)30(ســبب وجــوده يعــود بالدرجــة األولــى إلــى محصــول فكــري يمتلكــه صــانع هــذا العــالم المتخيــل
 فن عموما على معان وسياقات تمنحه دور النافذة أو العين التي يمكن أنمثال يعكس هذه الطبيعة االنفتاحية لل

 **)31(حقـول معرفيـة أخـرى داخـل فـي ى أن نكـون قـد وقفنـا عليـهما غاب عنـا إدراكـه، أو مـا عسـ هانرى من خالل 
ح الرؤيـة على انفتـا إن شخصية ابن إياس في تجليها المزدوج الجامع بين ما هو تاريخي وما هو متخيل يعد دليالً 

 .سطوته على جل عوالم هذه المجموعة القصصية وفارضاً  هذا؛ فحضورها يبقى مؤثراً 
تؤكد هذا الحضور وتقويـه؛ " كشف اللثام عن أخبار بن سالم"الحاملة عنوان وها هي ذي القصة الخامسة األخيرة 

ي فـــن الغيطـــاني حتـــى فـــال يـــزال للعصـــر المملـــوكي الـــذي يعـــد مـــن لـــوازم ذكـــر ابـــن إيـــاس ومؤلفـــه وجـــود واضـــح فـــ
 :النهايات

 :ذكر أصله ونسبه"
إنه سمع أمه تقرن تـاريخ مولـده بمجيـئ الوبـاء العظـيم الـذي : يقول..هو الفقير إلى ربه يوسف بن إبراهيم بن سالم

وٕاال فـــأين كـــان وقـــت أن علـــق ..وأشـــاع عســـاكر العثمانيـــة بـــين العامـــة أنـــه غريـــب عـــن بـــر مصـــر..مـــات فيـــه أبـــوه
عنــدما ثــارت فتنــة بــن عثمــان، وجــاءت الرســل مــن الشــام بمــا جــرى لــم يعــد الرجــال ..زويلــة؟ طومانبــاي علــى بــاب

وفـي هـذه الليلـة التـي ..يغلقون أبوابهم في حارة درب الرصاص، كما أن ابن سالم لم يعد يغلق بوابتها بعـد المغيـب
ا أن ظهــره الهــرم قــد زاد جــاء فيهــا رجــل نفــذ بجلــده مــن الشــرقية، وراح يحكــي مــا جــرى اقتــرب منــه ابــن ســالم، وبــد

أمـا األحيـاء مـنهم فخطفهـم ..ورجالـه يطيحـون بالسـيف فـي أهلهـا..بلبـيس بـن عثمـان يعطـي األمـان ويـدخل: انحناء
واهللا لــم يجــر هــذا لمصــر مــن : واســتعاذ ابــن ســالم بربــه، ســمعه الرجــال يقــول..العثمانيــة، وبــاعوهم بــأبخس األثمــان

 ..قديم الزمان إال زمن البختنصر البابلي
 :فصل فيما كان يفعله ويقوله

زعـق ابـن سـالم ..وتساءل التجار والناس والعيال عما ينويـه ابـن سـالم..افترش ابن سالم الطريق الكبير في السوق
يـا زينـي ألـم تكـن أنـت الرجـل المقـرب عنـد السـلطان الشـهيد ..انزل يا زيني من فـوق سـرجك وكلمنـي..زعقة عظيمة

ألــم تــدع أنــت علــى ! ه وقمــت بــه حتــى نــراك اليــوم الحبيــب المقــرب البــن عثمــان؟مــا الــذي فعلتــ!..قنصــوة الغــوري؟
 !..الخنكار قبل خروج الغوري إلى الشام؟
 :ذكر أخباره األخيرة وكيف انتهى أمره

ســه بــالطبر عنــد بــاب أي الزهــد والعبــادة ســوف تــدق ر عينــادون بــأن الكــاذب اللئــيم مــد..طــاف المشــاعلية ثالثــة أيــام
طلـع ابـن سـالم فـوق المصـطبة، رأسـه محلـوق ..لجمعـة، ولمـدة أيـام ثالثـة عـال النـواح مـن البيـوتزويلة ظهر يوم ا

اعمل شغلك، وجلس القرفصاء، بينما رفع : وقيل إنه التفت إلى المشاعلي وقال..صاح فجأة، اقرءوا الفاتحة..تماما
 .)21("زويلة ثالثة أيام فوق باب وظل جسده معلقاً ..المشاعلي الطبر الثقيل وأهوى به فوق عظام الرأس

على عملية التفات من الواقع بقوانينـه إلـى الفـن يأخـذنا هاهنـا  إن عمل المبدع الذي يمكن القول إنه ينطوي عموماً 
إلى حالة تساؤلية، يبدو أن الراوي يرمي إليها ويسعى بعمله إلى تقديم جواب هو بمنزلـة مقارنـة تبـين نقـاط االلتقـاء 

ش من قبل الكاتب وال تـزال لـه تبعـات سـلبية تلقـي بظـالل لهـا علـى واقـع الجماعـة ومـا بما حاصل في حاضر معي
 :فتتجلى في حدث ذي طابقين تتطور فناً  67هو مسكون في زمن فائت؛ فأزمة يونيو 

_____________ 

ل في سياق الواقع، بل يعبر أيضا تطرح هذه الرؤية تصورا مفاده أن الخيال ليس فقط مجرد إشارات إلى غائب وفق مقياس المنطق والمقبو * 
ي عن كيفية إدراك الذات لما في هذا العالم، هذه الكيفية التي تخضع لقدرة وأداوت، قدرة على صياغة روابط بين موجودات متعـذر التقاؤهـا فـ

قـي الملمـوس ؛ لـذا فـإن هذا السياق وصناعة عالقات بين عناصر بعضها يحظى بوجود خيالي محض وبثها عبر الفن إلى هذا السياق الفيزي
يلتقـي بمـا هـو بالغـي بـالنظر إلـى هـذه الحالـة المتطـورة مـن اإلدراك التـي ) الفيزيقـي والميتـافيزيقي(ما هو فلسـفي يبـدو فـي هـذه الثنائيـة األثيـرة 

 .ويجتمع حاصل االثنين معا في فضاء الفن بطرائقه التعبيرية المتنوعة) االستعارة(يكشف عنها مصطلح 

الــذي يعنــي تجــاوز الــنص ) Intertextuality(بيعــة غيــر المنغلقــة تنضــوي تحــت مصــطلح لــه مكانــه فــي الــدرس النقــدي هــو التنــاص أو التناصــية هــذه الط **
 .حدوده الذاتية بانفتاحه على غيره من النصوص، الوقوف على هذه الحالة عملية يشترك فيها كل من صانع الفن ومتلقي عمله معا
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كبيرة بهيئة صريحة قريبة مما هو واقعي، كما هو الحال في تجوال البطل في القصة  ظهر فيه بدرجة: األول

 .األولى والثانية في المجموعة
يمــنح هــذا الــواقعي امتــدادات ويضــيف إليــه متعلقــات، عنــدما أســبغ عليــه ممــا هــو تــاريخي؛ كمــا هــو الشــأن : الثــاني

قصة ابن سالم التي تضعنا في موضع نتيجـة أفضـى بالنسبة إلى قصة آمر السجن وما يأوي إليها من دالالت، و 
ولحظـة نهايـة لدولـة اسـتمرت  إليها مصير الجماعة المصرية في الماضي؛ فـدخول بنـي عثمـان يشـكل لحظـة أزمـة

ي قصـة ابـن سـالم لتسـلط الضـوء لهـا بـالطبع عوامـل دفعـت إليهـا وسـاعدت علـى وقوعهـا، وتـأت ، هذه اللحظةقروناً 
لفـــن للتـــاريخ ومـــا يصـــاحبها مـــن اســتعارة زمـــن مضـــى للتعبيـــر عـــن حاضـــر قـــائم بآثـــاره ؛ إن اســـتعارة اى بعضـــهعلــ

 :حكاية واقعية حقيقية، عناصرها أربعةالناجمة عنه يشكل عالمة فنية تنوب عن 
 ).نموذجها الغيطاني(ذات المؤلف : بطل -
 .عقد الستينيات من القرن العشرين وما جرى في نصفه الثاني: زمان -
 .صريةالبيئة الم: مكان -
 .هزيمة يونيو وبعض العوامل التي أدت إليها: حدث -

إن منطوق الراوي في قصة ابـن سـالم يفـتح الحـدث فـي طبقتـه الثانيـة علـى سـياق فنـي آخـر ؛ فحديثـه عـن الزينـي 
 للشخصية المتحولة النفعية التي تتحرك في خدمة مصالح فردية ضـيقة بعيـداً  بركات بن موسى، الذي يعد نموذجاً 

زع أخالقــي يحيــل إلــى شــاطئ أدبــي آخــر هــو شــاطئ الروايــة، وفيــه يســتقر القــارئ أمــام روايــة الغيطــاني عــن أي وا
 . )21("الزيني بركات"

على مستوى الفكرة والزمان والمكان يبدو إًذا علـى مسـتوى الفـن علـى موعـد مـع توسـعة لـه تعكـس  إن المحدد واقعاً 
فاإلحالــة داخــل الــنص  ؛لعمــق فــي التنــاولال وهــي فضــيلة ا؛ أهــذه الفضــيلة التــي يحظــى بهــا هــذا األخيــر عمومــاً 

الشاب في القصة األولى،  تبدأ من شخصيةو التي تضفي على الخطاب القصصي تماسكه  بشقيها القبلي والبعدي
تتجـاوز حـدود رابعـة، ثـم ابـن سـالم فـي الخامسـة، في القصـة الثانيـة وتمـر بـآمر السـجن فـي القصـة ال ثم ابن إياس
لفاعـل واحـد أسـهم  مفعـوالً /اصلة إلى عالم فني مجاور من صنع المؤلف نفسه، ويعد هو اآلخر معموالً هذا العالم و 

بــدائع "فــي صــناعته، يتجلــى فــي عالقــة الغيطــاني بلحظتــه المأزومــة فــي ســتينيات القــرن الماضــي وفــي إفادتــه مــن 
عاكسة لهذه الحـال الواقعيـة تتجـاوز هـي إن البنية االستعارية ال: ، وألجل ذلك يمكن القول"الزهور في وقائع الدهور

 .األخرى حدود هذا العالم القصصي لتشمل عالما سرديا ثانيا من إنتاجه
 النص والخارج وتمدد الخطاب االستعاري

تقـديم حكـم عليـه،  بـر اآلليـة التـي ينتقيهـا لرصـدهإن الفن الذي يحـاول إدراك مـا فـي العـالم علـى طريقتـه، يحـاول ع
ة فـي مللصـيغة المسـتخد يتخـذ هـذا الحكـم فـي تجليـه مظـاهر عديـدة، تبعـاً ) الـذات والعـالم(ألثيـرة وفي ظل الثنائيـة ا

 .ظهوره
، قـد يظـن القـارئ للوهلـة األولـى قبـل االلتحـام بالتفاصـيل أن "أيـام الرعـب"في القصة الثالثة في مجموعة الغيطاني 

حـــق؛ فقـــد يكـــون إشـــارة إلـــى هـــذه النكســـة التـــي بال دالليـــاً  ا المركـــب اإلضـــافي للعنـــوان امتـــداد لســـابق أو مـــرتبطهـــذ
لحالـة واقعيـة تشـغل  اصُطلح على تسميتها بحرب األيام الستة، لكن بالمتابعـة يـأتي هـذا التركيـب اإلضـافي عاكسـاً 

في مجتمع الصعيد، وظاهرة األخذ بالثأر ومـا يحـيط بهـا؛ إن  في داخل السياق االجتماعي المصري، متمثالً  مكاناً 
أو  تجربــة يقــف الغيطــاني علــى مســافة منهــا قربــاً  منشــأ الصــعيدي يتنــاول عبــر الــراوي فــي هــذه القصــةالمؤلــف ذا ال

يقـــوم علـــى تقـــديم حـــدث قابـــل للوقـــوع، وقابـــل ) الصـــدق الفنـــي(، عمـــل هـــذا الـــراوي فيهـــا وفـــق مـــا يطلـــق عليـــه بعـــداً 
والمشـــبه بـــه ) بنـــاء القصصـــيال(بـــين المشـــبه المـــذكور  للتصـــديق ومـــن ثـــم االقتنـــاع بـــه؛ لـــذا تضـــيق الفجـــوة كثيـــراً 

الســتعارة بوصــفها عمليــة يقــوم الفــن ؛ وهــو مــا يجعــل ل)معالجــة الفنيــةل مــا فــي العــالم ويشــغل موضــوعاً ( وف المحــذ
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بتوظيفهــا فــي تدشــين نظراتــه إلــى مــا هــو موجــود خارجــه درجــات تعلــو أو تهــبط تقتــرب أو تبتعــد مــن هــذا الخــارج 
 :المحيط به

 :أيام الرعب"
 .محروس فياض سالمة :االسم بالكامل
 .م9/5/1945: تاريخ الميالد

 مسلم: الديانة
 رسام في المؤسسة العامة: الوظيفة

 ..الجمالية: محل اإلقامة
 8166: رقم البطاقة

 18/11/68تجددت هذه البطاقة في 
 / ولدنا الغالي محروس فياض..."

نا طيبون، ال ينقصنا سوى رؤياكم، أمـا بعـد، السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، بعد السؤال عن صحتكم نعرفكم بأن
، ولكنــك ولـــدنا ونخــاف عليـــك كمــا نخـــاف علــى أرواحنـــا بالتمــام، فنعرفـــك يــا محـــروس أن فمــا كنـــا نحــب إزعـــاجكم

ــد الحــويج، وعلمنــا انهــم ســهروا مــع  عويضــة طلــع مــن الســجن، وجمــع عليــه مهــران واد مخلــوف وبالمثــل الــدقل ول
ادام أبــوك مــات ميتــة ربنــا يرحمــه اهللا ويرحمنــا أجمعــين، يبقــى الزم ياخــد تــاره نــه مــأبعــض كــام يــوم، وقــال عويضــه 

نـه البـد يـدور عليـك ولـو كنـت فـي آخـر الـدنيا، وقـام أيوه منك انت يا محـروس، وحلـف علـى مصـحف أنت، أمنك 
 ..."طلق دقنه وقلب شال عمامته، وحلف ما يحلق وال يعدل الشال إال بعد ما يشرب من دمك

طالبك ليه يا بوي؟ أنا طلعت من صغري يا ..حلزونة الخلفية المتسخة رأى أباه يقف فوق الجسر وحيداً من نافذة ال
طلوب لعيلـة عويضـة، أبـوي قتـل خالـه مـن أربعـين سـنة، قيت الناس بتشاور علي وتقول إني ممحروس يا ولدي ول

، قال لـي وانـا حعمـل لـك إيـه دي حتى الشيخ صالح لما رحت له..قبل ما اتولد وقبل ما هو ييجي على وش الدنيا
عويضـة لغايــة دلـوقتي مــا هـوبش ناحيتــك، أنـا قلــت فـي عقلــي يـا بنــي أبعتـك ســوهاج تــتعلم ..شـريعة البلــد يـا فيــاض

 .)21(.."هناك وبعدين تروح مصر، أنا هنا عارف ديتها، لكن ذنبك انت إيه

 لبيئـة االجتماعيـة لمثـل هـذه الشخصــياتإن منطـوق الجـد واألب فـي هـذه القصـة الـذي ينسـجم والمسـتوى الثقـافي وا
والرابعة " المقتبس من عودة ابن إياس إلى زماننا"في القصة الثانية  يستدعي بالتوازي معه اللغة الغالبة على السرد

؛ ففـــي هـــذه "كشـــف اللثـــام عـــن أخبـــار ابـــن ســـالم" والخامســـة " هدايـــة أهـــل الـــورى لـــبعض ممـــا جـــرى فـــي المقشـــرة"
التحام الراوي بأداء لغوي يحيل إلى الماضي وٕالـى البيئـة التـي كـان يعـيش فيهـا  –بير إلى حد ك –القصص يظهر 

ابـن إيــاس المـؤرخ وطبيعــة األداء اللغـوي الســائد حينهـا، يبــدو أن أثــر هـذا األداء قــد انتقـل منــه إلـى الغيطــاني ومــن 
 .وية الغالبة على جل قصص المجموعةاألخير إلى الراوي وممارسته اللغ

 خاتمة
بـين الـنص الفنـي ومـا هـو كـائن  التـي تقـيم ربطـاً  باالسـتعارة اللفظيـةنحن بصدد نمط اسـتعاري يمكـن أن ُيسـمى  إًذا

 :إلى قسمين" أوراق شاب عاش منذ ألف عام" خارجه، وينقسم هذا النمط في 
ل يشــير إلــى لغــة عصــر ابــن إيــاس التــي يبــدو أنهــا تركــت صــدى لهــا فــي عــالم الفــن، ظهــر بدايــة مــن خــال: األول

هدايـة أهـل "، والرابعـة "المقتبس من عودة ابـن إيـاس إلـى زماننـا"عناوين بعض قصص المجموعة، كالقصة الثانية 
، ثـم انتقـل إلـى لغـة الـراوي فـي "كشف اللثام عـن أخبـار ابـن سـالم"، والخامسة "الورى لبعض مما جرى في المقشرة

 .داخلها
أيـام "ة ات، كما هو الحال فـي القصـة الثالثـعدد من الشخصييتعلق باللهجة المصرية وظهورها على لسان : الثاني
 ."الرعب
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نـوعين مـن االسـتعارة، يشـجع علـى ظهورهمـا تجربـة الغيطـاني الواقعيـة مـع   -ا أيًضـ –هذه الرؤية التحليلية  تعالج
لمتعاقبـة عالقتـه بالتـاريخ علـى وجـه العمـوم بمراحلـه ا(والمقـروء ) سـتينيات القـرن الماضـي ومـا جـرى فيهـا(المعيش 

 ):وبابن إياس في بدائع الزهور على وجه الخصوص
وتجربـة  67تجربـة يونيـو (، من خالل تحول الحدث الـواقعي االستعارة المقاميةيمكن أن يطلق عليه : النوع األول

مــن ســياق الواقــع إلــى ســياق الفــن؛ ففــي إطــار معالجــة الحــدث عبــر ثنائيــة الســبب ) الســجن بالنســبة إلــى الغيطــاني
فـي  يجة تم تناول هذا الـواقعي فـي ثـوب متخيـل عبـر أنسـاق قصصـية أربعـة؛ فالحـدث بوصـفه نتيجـة يـأتي فنـاً والنت

وقائع المعركة وتداخلها مع تجربتـي كـل مـن الشـاب والنسـخة المتخيلـة مـن ابـن إيـاس علـى (القصة األولى والثانية 
ن فـــي الرابعـــة وابــن ســـالم فـــي القصـــة ، أمـــا الســـبب فقــد قـــام الفـــن بمعالجتـــه مــن خـــالل قصـــة آمــر الســـج)الترتيــب

؛ أال وهـي الشخصـية المتحولـة التـي الخامسة وٕاشارات الراوي فيها إلـى موجـود فـي حيـاة الجماعـة اإلنسـانية عمومـاً 
تتحرك في سبيل غايات فردية محضة بغض النظر عن أية قيمة أخالقية، كما هـو الحـال بالنسـبة للزينـي بركـات، 

هـــذه المجموعـــة وروايـــة بعنـــوان يحمـــل اســـم هـــذه الشخصـــية للكاتـــب نفســـه؛ إن فكـــرة  فنـــي بـــين ربـــط التـــي تعـــد أداة
ا في ثوب مغـاير يتـيح االستعارة المقامية إًذا تنبني على تجربة المبدع في محيطه وما تفرزه من نتائج يعاد تشكيله

علـى مسـتوى السـرد جانـب وفي االستعارة المقامية ينكشف  .يجمع بين الحقيقي والمتخيل مزدوجاً  ،رأكب له حضوراً 
، وتفـي بـذلك شخصـية آمـر السـجن التـي تخاطـب الفـردي  *)32(من السيرة الذاتيـة للمبـدع نفسـه فـي فتـرة مـن حياتـه

 .والجمعي معا في سياق الواقع خارج النص
عنصــران يســهمان فــي تماســك  ؛ فــي هــذه المجموعــةو االســتعارة داخــل الفــناالســتعارة النصــية، أ: النــوع الثــاني

تجربـة (وفـردي ) 67تجربـة يونيـو (ئها، شخصـية ابـن إيـاس المتخيلـة، والحـدث الـذي يتكـون مـن شـقين جمعـي أجزا
رحـم حاضـن لمصـنوع خيـالي آخـر يمـت لـه  بمنزلـة؛ إن هذا الحضور البن إياس كان )السجن بالنسبة إلى الكاتب

ــ ابصــلة ويمثــل امتــداد ــا لــه، كشخصــية آمــر الســجن وشخصــية ابــن ســالم، مــرد ذل ك وحــدة الــزمن المرجعــي جمالي
 .الذي يحيل إليه )العهد المملوكي(

 :البن إياس يتخذ لنفسه وجوها عدة للخروج مالزماً  إن هناك فعالً 
 .خروج من سياق الحقيقة إلى سياق الخيال: األول
 .مترتب على األول، خروج من إطاره الزماني إلى إطار زماني مغاير: الثاني
حضوره الفني؛ فاتصال هذه الشخصية بحقبة زمنيـة تاريخيـة محـددة قـد أتـاح للصـيغة اإلحالة الناجمة عن : الثالث

المتخيلة لها في سرد الغيطاني أن تدخل فـي عالقـة إحالـة بعديـة تربطهـا بمصـنوعات فنيـة أخـرى، كشخصـية آمـر 
فها شخصـية مشـتقين دراميـين لهـا؛ لـذا يمكـن النظـر إليهـا بوصـ بمنزلـةالسجن وشخصـية ابـن سـالم، فكأنهمـا بـذلك 

ويتجـاوز حـدود هـذا النـوع مـن . لـه توابـع تمـت لـه بصـلة الـذي تـؤدي دور المتبـوع الجمـالي) شخصية رئيسة( إطاراً 
سـياق عـالم فنـي إلـى غيـره، عنـدما نجـد أن قصـة ابـن سـالم ) االستعارة النصية أو االستعارة داخل الفـن(االستعارة 

إن هنــاك متواليــة : ر هــو الزينــي بركــات؛ ومــن ثــم يمكــن القــولآخــ حكائيــاً  هــي مفتــاح ســردي يلــج بــه القــارئ عالمــاً 
: وكــال العملــين. آمــر الســجن، ثــم ابــن ســالم، ثــم الزينــي بركــاتاســتعارية ذات حلقــات متعاقبــة تبــدأ بــابن إيــاس ثــم 

قعيـة لفاعـل أنتجتـه التجربـة الوا جماليـاً  ُينظر إليه بوصفه مفعوالً " الزيني بركات"و" أوراق شاب عاش منذ ألف عام"
 .ذاتها التي أحاطت بحياة الغيطاني في ستينيات القرن المنصرم

____________ 
هداية أهـل الـورى لـبعض : "إن اإلشارة إلى السيرة الخاصة بالكاتب بالنظر إلى هذه المجموعة يدفع إليها عالمان قصصيان داخلها، األول *

ة الثــأر وفيهــا يبــدو هــذا االقتــراب الشــديد بــين مــا فــي الواقــع ومــا هــو معتمــد علــى وتناولهــا لمســأل" أيــام الرعــب"والثــاني " ممــا جــرى فــي المقشــرة
والحديث عـن سـيرة . الخيال؛ فبطل القصة محروس فياض في والدته ومقامه وعمله يحيل إلى جانب كبير من حياة الغيطاني نفسه في الواقع

صل بهذه الصياغة وشـحنة الخيـال المتصـلة بهـذه الصـياغة التـي قـد تزيـد الشخصية عموما والصياغة األدبية لها يقود إلى مسألة اإلجراء المت
 ا في الواقع وتبتعد حينا آخر عنهوقد تنقص، فتقترب حينا من درجة التطابق مع م
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الـذي لـم ) 67نكسـة يونيـو (ويتمدد هذا النوع من االسـتعارة بفضـل الطـابع التكـراري للحـدث ذي الصـبغة المرجعيـة 

 –لى ذات أو شريحة بعينها من المهمومين بقضية التعبير، كٌل بالطريقة التي يراها؛ فها هـو ذا ع يكن بآثاره حكراً 
 )33("فــي الصــيف الســابع والســتين"إبــراهيم عبــد المجيــد يرصـده فــي عملــه الروائــي  –علـى ســبيل المثــال ال الحصــر 
 .)34("البكاء بين يدي زرقاء اليمامة"وأمل دنقل في ديوانه الشعري 

مشـتق  بمنزلـةختلفـة أشـكاله المبالمقامي، والنصي داخل الفن، يجعل من الفـن : وجهيهالبناء االستعاري ب سارإن م
" أوراق شـاب عـاش منـذ ألـف عـام"اقع قد خرج منه وتشكل من وحيه، وبالنظر إلى الغيطـاني فـي ذي صيغ عدة لو 

خ الـــذي قــرأ، والواقــع الــذي مــر عليـــه، التــاري: نجــد أن هنــاك مفــردات ثالثـــة تحكــم تجربتــه فيهمــا" الزينــي بركــات"و
 .والمنتج الفني الذي خطه القلم

علــى مــا  بنــاءً  – أفقيــاً  رة تــدفع إلــى اتســاعهالتــي يتركــب منهــا خطــاب االســتعا ومــة ثالثيــة العناصــر ظهــذه المنإن 
: مــاً قضــية تخاطـب عا/، ومنهـا يتولــد سـؤالمعــه مقومـات تماســكه يحمـلهــذه المفـردات الثالثــة،  و  فحصـالي –سـبق 

للتــاريخ  خياليــاً  ئقــه التعبيريــة المتنوعــة اســتعارة أو مردافــاً ابطر  وحــديثاً  هــل يعــد الفــن الــذي أنجزتــه يــد اإلنســان قــديماً 
 الراصد والمسجل لوقائع حياة األسرة اإلنسانية على هذه األرض؟
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 ت الخدميةداء الوظيفي في المنشآتطوير األآليات 
 )دراسة حالة على احدى الجامعات السعودية ( 

The Development Mechanisms Of The Stuff Performance In The Service Organizations 
(Case Study On One Of Saudi Universities) 

 *DR.Hossam Saad Selim 
Abstract 

The study aimed to determine the 
mechanisms that can develop the job 
performance in service organizations. 
The researcher used the descriptive 
analytical method, 150 questionnaires 
were distributed to the employees, 
and 130 questions were retrieved, ie 
86%. A number of statistical tests 
were conducted to verify the veracity 
of the questionnaire and its normal 
distribution, stepwise regression to 
test study hypotheses. The results of 
the study showed that some 
mechanisms of physical performance 
affect the performance of the 
employees without other mechanisms. 
Despite the positive effect of the 
mechanisms of moral performance 
and promotion system to enhance the 
performance level of the employees, 
but it is not used and activated 
efficiently in universities as 
performance mechanisms, Good work 
environment has a positive impact on 
employee performance. Finally, the 
level of employee satisfaction with 
the system affects their professional 
performance. 
 
___________ 
* Assistant Professor - King Faisal University –K.S.A 
 
 

 

 حسام سعد سليم. د*  
 ملخص

معرفع اآللياو اليت ميكنها تط ير الدراسع إلى  هدفت
داء ال ظيفي يف املنشآو اخلدميع ؟ لقد اتتخدم ألا

 ت زيع مت، التثليلي  ال صفيالننهج  الواحث
سداد است متوامل ظفني ، ملى  اتتوانع) 150(
لمت اجراء مدد %  86 بنسوعأي تتوانع ، ا) 130(

من االختواساو االحصائيع للتثقق من صدق 
االتتوانع لبواتا ، لكذا الت زيع الطويعي للوياناو 

جراء اختواس حتليل االحنداس املتدسج إال اسد  با مث 
الدساتع  ظهرو نتائجألقد . الختواس فرلض الدساتع 

 مست ىسفع  ىداء املاديع تؤبر ملألبعض آلياو ال أ
، لسغم التأبري  ىخر أ دلل آلياو نياء امل ظفأد
 ىداء املعن يع ل نظام الرتقياو ملجيايب آللياو األاإل

نه ال يتم اتتخدامها أال إ نياء امل ظفنستوى أدسفع 
داء املتوع أللتفعيلها بكفاء  يف نظام آلياو ا

جيابياً إباجلامعاو ، كنا تؤبر بيئع العنل اجليد  تابرياً 
سضا  ىمست  ل إخرياً فأل . نياء امل ظفأد مست ى ىمل

أدائهم  مست ى ىامل ظفني من النظام املتوع يؤبر مل
 .ال ظيفي 

 
____________ 

 33المسابقة بدارية لدراسات اإلافي مجال  ولالبحث الفائز بالمركز األ[
 ]لجائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم
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 مقدمة   

كافة  أثرت علىو الت مختلف جوانب الحياة المعاصرة شهد العالم خالل السنوات الماضية متغيـرات أساسية عديدة ط

ونمّوها، فأّثرت تلك المتغيرات على  ل العالم على اختالف درجات تقدمهادو ب والسياسية جتماعيةالقتصادية واالمؤسسات اال

 .هيكل القيم ونسق العالقات المجتمعية في كثير من دول العالم 

ق أهدافها كما إن التقدم العلمي الذي يشهده العالم يفرض على المؤسسات أن تتبنى المفاهيم اإلدارية الحديثة إذا أرادت تحقي

ساليب العلمية الحديثة فى اإلدارة  بهدف االستمرار ومواجهة التغيرات والتحديات المختلفة ، ألتباع ال ابكفاءة وفاعلية من خال

و المؤسسات التعليمية هي جزء من المؤسسات العامة  التى يجب أن تنهج  نفس المنهج العلمى لمواجهة التحديات والتغيرات 

طلب االهتمام بالكوادر البشرية وتدريبها بحيث تكون لديها المعرفة والمهارات المختلفة لمواجهة هذه العالمية ، وهذا بالتالي يت

 .التغيرات السريعة في كافة الجوانب

دور  داء الوظيفي حيث له ألكيفية تطوير ان من الجوانب الهامة في االهتمام بالكوادر البشرية إ )1()2014( ويذكر الغامدى  

الممارسات المرتبطة بإدارة الكوادر البشرية وبالتالي التأثير على أداء المؤسسة بشكل عام ، بحيث يجب أن هام في تغيير 

ككل و هي عبارة عن تصور مبدئي  أو المنشأة في إطار أكبر يشمل مستوى المؤسسةت الخدمية آالمنشتعمل استراتيجية 

لى المدى البعيد وبيان نقاط القوة والضعف وذلك بهدف اتخاذ للرؤى المستقبلية للمؤسسة ورسم سياستها وتحديد غايتها ع

 .                                              القرارات االستراتيجية الصحيحة

في الوقت الحاضر من أهم السبل األساسية إلعداد ت أصبحداء الوظيفي ألأن عملية تطوير ا )2()2007( يشير العطويو 

كوادر بشرية مناسبة  لكونه يعمل على تزويد األفراد بالمعلومات والمهارات اإلدارية والفنية الالزمة ألداء أعمالهم بكفاءة 

 . وفاعلية وهذا بالتالي ينعكس بشكل إيجابي على عمل وأداء المؤسسات بشكل عام

ومية الهامه هي المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعات حيث تسعى دائمًا خلف التوجه الشامل ومن ضمن المؤسسات الحك 

والمتكامل من خالل التنسيق بين جميع مواردها بما فيها الكوادر البشرية وذلك لضمان أن جميع ما تفعله سيؤدي إلى تنفيذ 

ؤدى بالنهاية إلى نشوء قيمة إضافية أخرى ال يستطيع أي استراتيجيتها الرئيسية ، خاصًا أن شمل ذلك التكامل موظفيها قد ي

التعليمية  في المؤسسات داء الوظيفيألآللية تطوير امن هذه الكوادر تكوينها بمفرده ، وهذا هو أحد الفوائد األساسية الناجمة 

 .  والمنشآت الخدمية

لضروري أن يعقب عملية االختيار والتعيين إعداد ، وٕانما من ا فقط الموظفين وتوظيفدارة باستقطاب إلفال يكفي أن تقوم ا

ن اإلنسان شأنه في ذلك ألزيادة مهاراتهم وتحسين قدراتهم على أداء األعمال المسندة إليهم ، ذلك تطويرية تساعد على  برامج

 .لخطط وبرامج محددة  دوات واألجهزة يحتاج إلى الرعاية والتطوير وفقاً ألشأن عناصر اإلنتاج األخرى كا

 وآداءات لذا فإن المؤسسات التي تتبنى تطبيق المفاهيم الحديثة تحتاج إلى إحداث تغيير في سلوك واتجاهات وقيم وقناعات

بصورة سليمة فال معنى أن يمكن تحقيق ذلك إال من خالل التهيئة وال  الحديثة المختلفة مهاراتالالموظفين من خالل غرس 
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تطوير تلك االساليب التقليدية وٕاحالل بدال منها طرق وأساليب جديدة تمثل دون أن يتم نتوقع من أداء أعمالهم بمهارة عالية 

 .الجانب االهم في منظومة المؤسسة 

مهما تطورت إمكانيات وقدرات اآللة في العملية اإلنتاجية إال أنها ال يمكن أن تحّل محل العنصر البشري مما ال شك فيه و 

 .وأساسياً  هاماً  ، وسيظل هذا العنصر عامالً )ابتكارها(اختراعها الذي يعود له الفضل في تصنيعها و 

الموظف ل ويمث ، والفعاليةالكفاءة من ٍل على القيام بإعمالها ونشاطاتها المختلفة بمستوى عاؤسسات المكافة تحرص لذلك 

داء ألاتطوير تعد عملية كما ، الكفاءةؤثرة على هذه ـأحد أهم المتغيرات األساسية الم، الوظيفيداء ألاالذي يخضع لتقويم 

ل التقييم لتشم م العمليات اإلدارية التي يتعدى تأثيرها نطاق األفراد موضعـوتعد من أه، الوظيفي هي عملية هامة ومعقدة

  .ؤسسةالمل اـع أعمـجمي

في المؤسسة  المؤثرأن يستغني عن وجود هذا العنصر إذ ال يمكن , أن نستخلص مدى أهمية هذا العنصر عليه يمكن وبناءاً 

 .جهزة التكنولوجية الحديثةألارغم وجود 

بوضع  تستطيع القيام وهى التى موظفيهاكفاءة وفعالية  تثمرتلك المؤسسة التي تعرف كيف تس المؤسسة الناجحة هي كما أن

ئهم للمؤسسة بالشكل الذي يزيد من وال موظفينقادر على التأثير باإليجاب على أداء الالفّعال الداء الوظيفي ألآليات لتطوير ا

                                                                       .واالرتقاء بقدراتهم ومساعدتها على التقدم

، كما يعد  )خدمية (  ذا كانت مؤسسة تعليميةإأي مؤسسة وخاصة  التي تحيا بها الهامة يعد العنصر البشري من العناصرو 

، وذلك لما غيرات الداخلية والخارجية ومصدر من مصادرها المهمة لتفاعله مع المت ّرك األساسي لجميع نشاطات المؤسسهالمح

على  مكن معه القول أن قدرة المؤسسهيمتلكه من ميزة تنافسية ناتجة عن الطاقة الكامنة التي تزخر بها دواخله، األمر الذي ي

العمل على  من الدافعية، وعلى هذه المؤسسهير على نجاح اإلدارة في توفير القدر الكافي تحقيق أهدافها يتوقف إلى حد كب

التي تعتبر كقوة  استنهاض هذه الطاقة وتأهيلها بواسطة نظام فعال وتحسين البيئة الداخلية ، أو ما يسمى بالمثيرات اإليجابية

الوظيفي أهمية أساسية ألي اء األدل يشكو .داء الوظيفىألمن اية ستثارة الطاقات الكامنة، لتحقيق درجة عاليمكنها تحريك وإ 

أداة للتشخيص المحكم ـل ب، وأنها ليست مجرد أداة للسيطرة، ا ومواردها البشريةـلقواهـل األمثل تغالـاالسل الـن خـمؤسسة م

القرار المناسب  اتخاذل من أجإلى إدارة المؤسسة تقديم المعلومات الالزمة موظفين ، وكذلك جميع الاء والموضوعي ألد

قادرة على التطور  ؤسسةصبح المـلت، ةـوارد المتاحـالمل تحسين وتنظيم واستغالل ويتم ذلك من خالر ، واقتدابكفاءة 

                                                                .لإنجاز األعمال المتغيرات التي تطرأ خال كلالجيد مع ل والتعام

                     الدراسةمشكلة 

 مما ينعكس على نتاجهمداء الوظيفي ألرفع مستوى ااإليجابي على  في مجال العمل وانعكاسهتطوير ال أهمية يتضح جلياً 

ما يحقق أهدافها ، بحيث تقوم ب استغالل كفاءة وفعالية موظفيهاتحسن التي فاإلدارة الناجحة هي  ، وانتمائهم لمؤسساتهم

داء ألمستوى ابالشكل الذي يزيد من تأثير اإليجابي قادر على الالفعال ال )داء الوظيفي ألآليات لتطوير ا(أو  بوضع نظام

 . الوظيفى لديهم
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األمثل  لية عمل ونظام محدد ألدائها بالشكإال من خالل وجود آل هدافأليمكن أن تحقق اال  هأن )3()2002 (أبو العزويذكر 

 وتكافؤ الفرصمع توافر عنصر في غاية األهميـة أال وهو المصّداقية في التطبيق والتنفيذ ، بحيث يشعر الموظف بالعــــدالة 

االهداف لتحقيق  مالديهمل أفض يقدمونموظفين الل التي تجعل الوسائهم أمن  داءألتطوير ا آليات عديلذا ، والحماس للعمل 

                                                         .المرجوة

 للموظفوأن تمنح ، يتناسب وتوقعات الموظفل بشك داءألآليات تطوير اإعادة تقييم نظام أن  )4() 2007(العكش يؤكد  كما

                                                                                                                                                              .من االمور الهامة التي يجب االعتناء بها وفقًا للضوابط والمعايير التي حددها القانون

راء تطالع آواسبالجامعات العربية في مصر والمملكة العربية السعودية  كعضو هيئة تدريس عملهل قد الحظ الباحث من خالو

مما  المتبع داخل الجامعات داءتطوير األنظام في ليات و تفعيل لبعض اآلأن هناك عدم وضوح بأ الموظفين بالجامعاتض ـبع

  .أجلها يؤثر على تحقيق األهداف التي وضعت من قد وبالتالى ،الوظيفي داء على األقد يؤثر 

، تالحظ وجود عدد من المؤشرات التي قد نستنتج منها لموظفي جامعة الملك فيصل معايشتى لواقع العمل عملي و  ومن خالل

على  المطبقة على الموظفين ، فيما يمكن أن ينعكس سلباً داء ألاوعدم الوضوح في نظم وأساليب  قصوروجود بعض أوجه ال

على رفع مستوى  هاثير تأوالتعرف على  يداء الوظيفألآليات لتطوير ا لبحثداء الوظيفي ومن هنا جاءت فكرة هذة الدراسة ألا

 داء الوظيفيألآليات انظام تطوير  كيفيةيجابيات وإلالسلبيات واوواقع هذا التأثير لتحديد  فيصل جامعة الملك داء لموظفيألا

 ناءً وب .العامة هدافاالما لديهم لتحقيق ل األفراد يقدمون أفضل العمليات اإلدارية األخرى في جع كباتمع مرل بحيث تتكام

 : الرئيسي التاليل لدراسة في السؤاعلى ما تقدم يمكن صياغة مشكلة ا

 ؟ في المنشآت الخدمية اآلليات التي يمكنها تطوير االداء الوظيفي هيما 

)دراسة حالة على جامعة الملك فيصل (   

  الدراسةأهمية 

 األهمية النظرية .أ

 صةخا-الوظيفي في المنشآت الخدمية  داءألااآلليات التي يمكنها تطوير  على الحالية الدراسةتتعرف  •

داء ألآليات تطوير احول  جديد لى  نموذج مفاهيميإوترمي  داء لموظفىألمستوى اثيرها على تأ و -اتالجامع

 . الوظيفي

بإدارة الموارد  قتهوعالالوظيفي  داءألا لدراسةالذين لهم عالقة في التعمق قدم هذه الدراسة آفاقاً للباحثين تقد  •

كل شاـعض المبـلل وـللمساهمة في إيجاد الحلل قد تفتح المجا وً تخصصاكثر والقيام ببحوث جديدة أ، البشرية

 .الموظفينب المتعلقة
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 ) العملية ( األهمية التطبيقية .ب

الخدمية  مؤسساتللالقدرة على اتخاذ قرارات لمتخذي القرار اإلداري في  ةقدمبما سوف تراسة لهذه الد تأتي األهمية العملية

وقدرات مستوى لزيادة  لجامعاتامن أجل تطبيقها داخل داء ألاتحسين سياسات ، وبشكل خاص فى بشكل عام  ) تعليميةال(

، في الوقت الحالي المتبعة داءألآليات ا الباحث أن تزود الدراسة متخذي القرار بمعلومات عن نوعيةل يأمحيث  ،الموظفين

 .جامعة الملك فيصل لموظفىآليات االداء الوظيفي مستوى وتطوير  ءاءتساعدهم على االرتققد مما 

 .الوظيفي داءألامستويات ب االرتقاء ولعل هذه الدراسة تسهم في توفير عدد من التوصيات والمقترحات لتفعيل 

  الدراسة تساؤالتفروض و 

اء موظفى جامعة الملك مستوى أد وبينالمادية  داءألتطوير ا لياتبين آتوجد فروق ذات داللة إحصائية : ىولأل االفرضية 

  .فيصل

اء موظفى جامعة الملك مستوى أدوبين المعنوية  داءألاتطوير  آلياتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين : الفرضية الثانية

  .فيصل

اء موظفى جامعة الملك مستوى أد وبين  للترقيات داءألاتطوير  آلياتبين توجد فروق ذات داللة إحصائية : الفرضية الثالثة

  .فيصل

أداء  مستوى وبينمناسبة بيئة العمل  في مدى داءألاتطوير  آلياتبين توجد فروق ذات داللة إحصائية  :الرابعةالفرضية

 .موظفى جامعة الملك فيصل

نظام  وبينرضا الموظفين  ىمستو على  تطوير االداء الجديد آلياتبين توجد فروق ذات داللة إحصائية  :الفرضية الخامسة

  .الوظيفىدائهم أل المتبع داءألاآليات 

 :من واقع مشكلة الدراسة وتساؤالتها يمكن تحديد األهداف التالية أهداف الدراسة

 .الملك فيصل من وجهة نظر موظفى الجامعة لمتبع فى جامعةا داءألآليات ام نظام يتقي .1

 .الوظيفيداء على مستوى األموظفى جامعة الملك فيصل يتلقاها التي  داءألاآليات  نظام ثرأتحديد  .2

ومن ثم تحسين  هاالوظيفي لتحديد نقاط القوة والضعف لتطوير  داءألا ىبانواعها المختلفة عل داءألاآليات ثر أتحليل  .3

 .الوظيفيمستوي االداء 

 الدراسةخطة 

 : من خالل المباحث التالية الدراسةسوف يتم تناول 

 . داءألاآليات  نواعأماهية و : ولالمبحث األ •

 .الوظيفى داءألاقياس وتقييم : المبحث الثانى •

 .الوظيفى لموظفى جامعة الملك فيصل داءألاعلى مستوى  داءألاآليات الدراسة التطبيقية لقياس أثر : المبحث الثالث •

 .النتائج والتوصيات •

 . المراجع •
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  داءألاريف ـعـــــــــــت

حيث عرفت بأنها مجموعة من العوامل التي تعمل  بآليات االداءصطالح فقد تعددت وتنوعت التعريفات المتعلقة االمن حيث 

  .على إثارة القوى الحركية والذهنية في اإلنسان والتي تؤثر على سلوكه وتصرفاته

ما تقوم به الجهة الحكومية من إجراءات لقياس مستوى أداء الموظف لواجبات وظيفته وفقًا لعناصر ومعايير األداء ُيقصد بو 

وزارة الخدمة المدنية الئحة تقويم األداء . (محددة بما ُيمكنها من اتخاذ القرارات المناسبة عن الموظفمعينة خالل فترة زمنية 

 )5().هـ1405الوظيفي،

األولية والمواد نصف المصنعة واآلالت كالمواد المدخالت التنظيمية ل بأنه تحوياء األد )Adams()6(2007أدامس ويعرف 

 . ومعدالت محددة، فات فنيةإلى مخرجات تتكون من سلع وخدمات بمواص

داء ألبمفهومها واختصاصاتها لتكون عامل فعال في تطور ا داءألل تطوير اآللياتفي هذا البحث هو  يقصد به جرائياً إ و 

.شباع حاجاتهمإأداء الموظفين وتعمل على  مستوى لى رفعإتؤدي  الوظيفي و  

هي عبارة عن  داءألا آليات تطويرأن  إلىمما سبق نالحظ أن مجموعة التعريفات تصب في مجرًى واحد في مجملها تشير 

أجل رفع  لديها من موظفينبهدف التأثير على سلوك الدارة الناجحة إلالتى تتبعها ا مجموعة من العوامل والمؤثرات الخارجية 

 . نتاجيتهم إ وكفائتهم 

  الوظيفياء مفهوم األد    

أو يشبع ، وهو يعكس الكيفية التي يتحقق بها، ء الوظيفي إلى درجة تحقيق وإتمام المهام المكونة لوظيفة الفرداءيشير األد

فيقاس اء أما األد، فالجهد يشير إلى الطاقة المبذولة، والجهداء بين األدل وغالباً مايحدث تداخ، الفرد بها متطلبات الوظيفة

س النتائجعلى أسا  

يسودها ل بيئة عمل مميزاً في ظاء هذا األدكان فإذا ، وظيفيل المهني في أي مجال أحد وأهم محاور العماء يعتبر األد

ل و في ظ، فيهال ة مرموقة في المنظمة التي يعمـى مكانـصاحبه إلاء فإنه من المنطقي أن يأخذ هذا األد، والمساواة ل العد

العالي أحد أهم اء األدكان للمنافسة إال إذا ل ولن تستطيع المنظمة الدخو، والمنافسة الشديدة عالم يسوده التغيير المتسارع 

.ككلاألفراد في المنظمة اء ن حصيلة أدـينبع ماء وهذا األد، خصائصها   

المهام  أواألثر الصافي لجهود الفرد التي تبدأ بالقدرات وإدراك الدور هنأب الوظيفياء مفهوم األد )7() 2004(سلطانويعرف 

  .  الذي يشير إلى درجة تحقيق وإتمام المهام المكونة لوظيفة الفرد

 :   داء مثلألهناك أنواع متعددة من آليات تطوير اأن  )8()2006(الدروبييشير و 

 :علىتمل هي التي تنمي روح اإلبداع والتجديد وتش : يجابيةإلا داءألآليات ا .1

إضافة لزيادات بالدفع ، والمكافآت ، والزيادات في األجر ، األجور والعالوات السنوية وتتمثل فى: المادية داءألا آليات •

 .والمزايا العينية ذات القيمة المادية، صحي والتعويضاتـأمين الـالتـل ا مثـوالمزاياء، على أساس األد

 . في اإلدارة وتفويض الصالحياتموظفين وإشراك ال، الترقية ل وتشم: المعنوية اءاألدآليات  •

ر الموظف إلى تغيي قد تؤدي في النتيجة، يقصد بها عقوبات مختلفة يتم إيقاعها على المرؤوسين: السلبية داءألآليات ا .2

 .الموظف لتحسين أدائهتحفيز على ل وبالتالي تكون دافعاً يعم، تحسين الصورة المأخوذة عنه، وللسلوك الذي عوقب عليه

 )التميز داءت أآليا -ـجماعية داءت أآليا - فردية داءأآليات  - معنوية داءأآليات  - مادية داءأآليات (لى إوتقسم 



7 
 مشر،العدد الثاينةلع مانال للدساتاو لالوث ا اللد الساس 

كل إنصاف  تكفلضمن خطة مبرمجة  داءألآلليات تطوير انظام  يوضعنه البد أن أ العرض السابق من خالل يرى الباحث

كفاية وأن تتناسب مع  والمديرين ،موظفين وتشجع على استمرار الجهود المتناسقة من جانب ال،  جامعةفى الموظفين من ال

 .وما يبذله من جهد متميز في عمله الموظف

 قياس وتقييم االداء الوظيفى

ه ـورغبته فيل العنصر البشري وقدرته على العم بكفاءة تهاأي منظمة ترتبط فاعلين أب )9() 2003(تشير ماجدة العطية 

وترشيد استخدام ، في استخدام الموارد المادية المتاحة وتعتمد اإلدارة في تعظيم النتائجل اره العنصر المؤثر والفعاـباعتب

إلدارة على لدرجة تزيد من صعوبة قدرة ا، وقد يصعب ترشيد استخدام العنصر البشري، الموارد المادية والبشرية المتاحة

سية التي تواجه اإلدارة في أي منظمة هي التعرف على ـالمشكلة الرئيل وهو األمر الذي جع، ترشيد استخدام هذا العنصر

                                                       .في المنظمةل األفراد الذين يمثلون قدرة العم الءنعكس على سلوك هؤـوالتي ت، المتغيرات المحددة لهذا العنصر

تقييم الكفاءة : تبر عملية تقييم األداء من الوظائف الرئيسية إلدارة الموارد البشرية وأطلقت عليها مسميات عديدة مثل كما تع 

 . . .، قياس الكفاءة ، تقييم األداء ، 

ها قياس نقاط الضعف والقوة في الجهود عملية إدارية دورية هدفوظهرت مفاهيم عديدة لعملية تقييم األداء من حيث كونها   

، وايضًا  التي يبذلها الفرد والسلوكيات التي يمارسها في موقف معين وفي تحقيق هدف معين خططت له المنظمة له مسبقاً 

والتأثير في خصائصهم األدائية والسلوكية ومحاولة التعرف على احتمالية  موظفينرسمي لقياس وتقييم أداء ال كونها نظام

  .كرار نفس األداء والسلوك في المستقبل إلفادة الفرد والمنظمة والمجتمعت

تتطلب عملية القياس  ة حيثنها عملية مستمرة تالزم الفرد طوال حياته الوظيفيأكما يتضح من خصائص قياس وتقييم األداء ب

أيضًا وجود معايير لألداء ليتم مقارنة أداء تتطلب ، و  المراقبة والمالحظة لألداء بشكل مستمر ليكون القياس موضوعيًا وسليماً 

   .من حيث الصدق والثبات والتمييز في أداء المهام الموكلة له  الموظف بها والحكم على كفاءته

يـدًا وُتسـتخدم كمقـاييس للتقيـيم ومـن أمثلتهـا المعرفـة بالعمـل المستويات التي ُيعتبـر عنـدها األداء ج بأنها داءألا معايير وتعرف
التصـال و القـدرة علـى اوالتعاون والقيادة والقدرة على اتخاذ القرارات و اإلبداع و القدرة علـى حـل المشـكالت  ونوعيـة األداء و 

 .االتجاهات نحو العمل  القدرة على التخطيط  والقدرة على التنظيم و
ام الباحث بتقسيمها إلى ـث قـنعرض فيما يلي بإيجاز ألهم الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة حيوسوف  •

 :دراسات عربية وأخري أجنبية

 عربية الدراسات ال

 داءألآليات اهذه الدراسة على اتجاهات أفراد الدراسة حول جميع أنواع  وهدفت : )10() 2010( الجساسي  دراسة .1

في  آليات وتعرض أشكالها وتبين مدى تأثيرها على أداء العاملين، وكانت من أهم النتائج موافقة أفراد العينة على وجود

المادية في تحسين أداء العاملين، إال أنها لم  تقدم معلومات كافية عن  داءألآليات االوزارة، وموافقتهم بشدة على فاعلية 

  .رة نوع نظام إدارة األداء في الوزا

ويضم مجتمع ، الموظفين اء هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الحوافز وأد : )11()2007( شراب دراسة. 2

توجد أنظمة للحوافز نة ال إوتوصلت الدراسة الى . شخص )228(عينة الدراسة كانت بينما ، شخص (283)الدراسة حوالي 
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اء الموظفين على التنافس في تحسين األد ن الحوافز المتوفرة ال تشجعأو، مقررة مسبقًااء أو مستويات أد، مرتبطة بأهداف

 . وظائفهم  في تأدية طة متوسبنسبة وإنهم يستخدمون قدراتهم ، 57%النسبي على ل حيث بلغ المعد

اء األدوالتعرف على واقع ممارسات نظم تقييم اء نظام تقييم األدل هدفت الدراسة إلى تحلي:  )12()2005(عواد  دراسة .4

تم توزيعها على عينة عشوائية بحجم  نةاستبال من خالراء آلاالبحث على بيانات أولية عن طريق استطالع ل شم، المطبقة 

الجهات اإلشرافية العليا ل ن قبـزام مـوعدم الجدية وااللت، أظهرت نتائج البحث وجود ضعف عام في النظام، فـموظ 520

، والمهنية المختلفة، ي إصالح وتطوير النظم اإلداريةـنتائجه لالستفادة منها فل ومن ثم تحليل، في السلطة لتطبيق نظام فعا

في وضع ـل ووجد أن هناك خل، م نتيجة لعدم وجود تخطيط وظيفي واضحالنظال ووجد الموظفين لديهم انطباع سلبي حو

 . وتوصيف المعايير التي تستند إليها التقييم

 :دراسات أجنبية     

 :وتتمثل فىكبير  لها تأثير الوظيفي داءألاآليات هدفت هذة الدراسة إلى أن ،   Emily Tumwet( 2013)(13)دراسة. 1

 لقيادة األداء، الفرصةوضع أهداف الفرصة ل، على أساس األداء والمكافآت ومعاشات التقاعد والتأمين،، والتمويل الراتب

التي  خطط الفعالةال لتصميممنظمات اإلدارة العليا لل الحاجة إلى :هم النتائجأ تشملو . والسياسات المرنة والتدريب والتطوير

 . بشكل خاص الجامعات في المؤسسات بشكل عام و المختلفة اآلليات من مزيجاً  تشكل

(14)( 2009) Calista Lai.2  :جابة على األسئلة التالية، ماذا يعني مصطلح حوافز وقد هدفت هذه الدراسة لإل

كثر العوامل تأثيرًا على استيعاب الموظفين لبذل جهد أكبر في وظائفهم، وما مدى تأثير أنواع الحوافز أللموظفين؟، وماهي 

هم عوامل التحفيز أالمتعلقة بدوافع العمل وخلص الباحث نتائج بحثه تتمثل في أن العمل الممتع واألجور الجيدة يعتبران من 

 .، باإلضافة إلى أهمية عنصر األمن الوظيفي

3 .: (15)( 2004).Gibbs,  &  others  صمم ـوافز المـام الحـعلى نظ اءالدراسة إلى التعرف إلى قياس األد تهدف هذه

و من  .ة التجاريةـذوي العالقاء استخدام بيانات عن عقود واتفاقيات لبعض الحوافز للمدرل وذلك من خال ،دوائر التجاريةـلل

عالوات الموظفين ل الـن خـهام عند استخدام المؤسسة للحوافز الضمنية ومء لها دور اءأن خصائص مقاييس األدأهم النتائج 

 .لتحقيق التوازن

 :التعليق على الدراسات السابقة   

وكيفية إعداد االستبانة لجمع البيانات واالطالع علي اختيار منهج الدراسة أعتمد الباحث على الدراسات السابقة فى   .1

 .واالدابيات في مجال البحث المراجع العديد من 

 .بأنواعها المتنوعة اءاألدتطوير آليات بعملية  القيامؤسسات اعتبرت الدراسات السابقة أن على جميع الم .2

ومدى تطبيقه للموظفين بشكل كاف حيث تبحث الدراسة الحالية في  اءاألدتطوير آليات الحالية تدرس نظام  الدراسة .3

 .فاعلية النظام من التطبيق

وستكون نقطة انطالق لدراسات جامعة الملك فيصل ، في  اءاألدتطوير آليات هي األولى لعملية الحالية الدراسة  .4

 .لمستقبلية في نفس المجا
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 : منهجية البحث واجراءاته  

في ضوء طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى لتحقيقها تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والذي يعتمد على دراسة 

بوصفها وتوضيح خصائصها ،  كيفياً  ، ويعبر عنها تعبيراً دقيقاً  الواقع أو الظاهرة كما هي في الواقع ويهتم بوصفها وصفاً 

تم استخدام المنهج الوصفي  بوصفها رقميا بما يوضح حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى ، وبذلك كمياً  وتعبيراً 

 .التحليلي لهذه الدراسة والذي ركز على وصف وتحليل البيانات المعروضة

 : راءات البحث ـــــــــإج

 مجتمع الدراسة 

موظفي جامعة الملك فيصل مجتمع الدراسة األصلي من ن تكوـــ و 2016الدراسة خالل العام االكاديمى   تطبيقتم 

مركز علمى ) 14(كلية وعدد) 17(إدارة وعدد )30(عمادة وعدد )12(حيث يتألف الهيكل التنظيمى االدارى على عدد 

  .وبحثى

 عينة الدراسة  

تساق الداخلي استبانة إلختبار اال) 20(قام الباحث باستخدام طريقة العينة العشوائية ، وتم توزيع عينة استطالعية حجمها 

استبانة على عينة الدراسة وتم )  150( ختبار تم توزيع ستبانة لالستبانة ، وبعد التأكد من صدق وسالمة االوثبات اال

 .العينة الموزع عليها االستمارةمن إجمالي عدد  %)86(سبة استرداد ـبن استبانة فقط) 130(تجميع 

 أفراد العينة تصنيف :1جدول 

 %النسبة المئوية العينةعدد افراد  فئات العينة وفقا لكل تصنيف التصنيف

الهيكل التنظيمي
 

اإلد
اري

 

 57.5 54 العمادات
 18.18 33 االدارات
 18.18 33 الكليات

 6.14 10 المراكز العلمية والبحثية

سنوات الخبرة
 6,7 10 سنوات 3من ل اق 

 12,4 25 سنوات 6من ل إلى اق 3من 
 9.5 15 سنوات 10من ل إلى اق 6من 
 71.4 80 فاكثرسنوات  10

المؤه
ل 

العلمي
 13.9 15 لفاقثانوية  

 25.2 40 دبلوم
 48.6 65 بكالوريوس

 12.3 10 دراسات عليا

العمر
 

 19.0 15 سنة 30من ل اق
 20.5 30 سنة 35من ل إلى اق 30من 
 23.3 35 سنة 40من ل إلى اق 35من 

 37.1 50 سنة فما فوق 40
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الدر
جة الوظيفية

 

 1.9 10 )مدير إدارة/رئيس(إدارة عليا    
 10 35 )رئيس قسم(إدارة وسطى    
 88.1 85 )موظف -مراقب  -مشرف (إدارة دنيا   

 

من العمادات % 57.5الجامعة ممثلة  فى  ييمثلون عدد أفراد العينة من إجمالى موظف% 20أن ما نسبتة ) 1(يوضح جدول 

من عينة % 71.4ما نسبتة  من المراكز العلمية والبحثية ، وأن% 6.14من الكليات ، %18.18دارات ، إلمن ا% 18.18،

الهم ـأعمل لديهم سنوات خبرة طويلة في مجاالعينة وهذا يعنى أن أغلبية كثر نوات فأـس 10م ـعدد سنوات الخدمة له الدراسة

معظم عينة الدراسة  يمثل % 48.6وأن ما نسبتة ،  النظام المتبعل بآرائهم حوالء ن أن يكون لديهم القدرة على اإلدـويمك، 

، ةـصات المتنوعـة ذات التخصـؤهالت الجامعيـي المـجتذاب خريجالبكالوريوس وهذا يدل على أن الجامعة تسعى المن حملة 

ارب ـتوضح النسب أعاله إلى تق %37.1،%20.5،%23.3،%19.0، وأن ما نسبتة موظفينالجيد للكاديمى ألوالمستوى ا

وأن ما  .ن األخرىـة عـة عمريـفئتحتكر ال الجامعة أن ل على وهذا يد، الكبيرة ، والمتوسطة، وع بين األعمار الصغيرةـوتن

من أفراد العينة هم بدرجة   10%، وأن ما نسبتة )مدير إدارة/رئيس(إدارة عليا من أفراد العينة هم بدرجة  1.9%نسبتة 

الكبيرة من العينة النسبة  ي، وه)فـموظ-مراقب -مشرف(هم بدرجة  88.1%وأن ما نسبته ، )رئيس قسم(إدارة وسطى 

قسام ألورؤساء اب أن يكون عدد المديرين ـة تتطلـولوجود هيكليمنسوبى الجامعة، من كبير مع عدد ل حيث يتطلب التعام

 .في اإلدارة الدنيا أعلىوالموظفين  المشرفين وعدد ل أق

  )أداة جمع البيانات(  بحثأداة ال:ًثالثًا 

واإلمكانات المادية ،  في البحث ، والوقت المسموح لهالمستخدم بناًء على طبيعة البيانات التي يراد جمعها ، وعلى المنهج 

االستبانة  بتصميمقام الباحث و) اإلستبانة( لتحقيق أهداف هذه الدراسة هي  مالءمةالمتاحة ، وجد الباحث أن األداة األكثر 

آليات يهدف إلى تشخيص وتقييم نظم :ولأل القسم ا:االستبانة إلى قسمين  بتقسيم على مراجعة الدراسات السابقة اعتمادًا

 وتتكون االستبانة منداء الوظيفى ، األيهدف إلى قياس وتقويم  :والقسم الثانىالمقدمة لموظفى جامعة الملك فيصل  داءألا

 :حاور كاألتىم (6) ىـفقرة موزعة عل) 57(

  ةفقر) 11( المادية ويتكون من آليات االداء : .1

 فقرات) 8( المعنوية ويتكون من آليات االداء : .2

 فقرات) 7( يات ويتكون منــالترق آليات االداء : .3

 فقرات )8(ويتكون منبيئة العمل مناسبة آليات االداء ل : .4

  رةفق) 13(ويتكون منبالجامعة  نظام المتبعالرضا الموظفين عن ل آليات االداء : .5

 .راتفق )10( الوظيفي ويتكون مناء مستوى األد تقييمآليات االداء ل : .6

 :االستبانة قام الباحث بالخطوات التاليةلبناء و

 :االستبانة ءبناخطوات 

جامعة  يموظفمن وجهة نظرالوظيفي  اءعلى مستوى األد آليات تطوير االداءأداة الدراسة لمعرفة أثر  صميمقام الباحث بت

 :االستبانة اءـة لبنـوات التاليـث الخطـع الباحـواتب، الملك فيصل 
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 .والذي له صلة بموضوع الدراسة ، ومشكلة الدراسة، دارى المتعلقإلاطلع الباحث على الدراسات السابقة واألدب ا .1

 .والمشرفين اإلداريين ومتخصصي اإلدارة في تحديد أبعاد االستبانة وفقراتها  الجامعةالباحث عدداً من أساتذة  استشار .2

اإلدارة لتحديد ل ذوي الخبرة في مجا  الجامعةفي موظفين والأجرى الباحث عدداً من المقابالت مع بعض المسئولين  .3

 .فقرات االستبانة

 .حورم كلي تقع تحت ـالرئيسية التي شملتها االستبانة في صورتها األولية ثم صياغة فقراتها الت حاورتم تحديد الم .4

 صدق االستبانة

 عن طريقدق االستبانة ـمن ص تأكدوقام الباحث بال، يقصد بصدق االستبانة أن تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسه

 ).2(ل جدوفي ،كما حاورست م لعددصدق االتساق الداخلي 

 حاورهامن م حورمكل  عدد فقرات االستبانة حسب: 2جدول 

 عدد الفقرات حاورالم

 11 المادية آليات االداء :لاألوحورالم

 8 المعنوية آليات االداء: الثاني حورالم

 7 الترقيات آليات االداء: الثالث حورالم

 8 العمل  لبيئة آليات االداء: الرابع حورالم

 13 رضا الموظفين عن نظام الحوافز المتبعل آليات االداء :الخامس حورالم

 10 الوظيفي اءمستوى األد آليات االداء لتقيم: السادس حورالم

 57 ككلمجموع فقرات االستبانة 

 

على  آليات تطوير االداءفقرة وزن مدرج وفق سلم متدرج خماسي للتعرف على تقييم أثر ل حيث أعطى الباحث لك

 .موظفى الجامعةالوظيفي من وجهة نظر  اءمستوى األد

 صدق المقياس

 Internal Validityاالتساق الداخلي  •

وقد قام ، ه هذه الفقرةـالذي تنتمي إلي حورفقرة من فقرات االستبانة مع الم كليقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق 

 حاورفقرة من فقرات م كلامالت االرتباط بين ـساب معـحل الباحث بحساب االتساق الداخلي لالستبانة وذلك من خال

 .نفسه حوراالستبانة والدرجة الكلية للم

تم و، فرداً )20(ة مكونة من تطالعيـقام الباحث بالتحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة بتطبيق االستبانة على عينة اس

وذلك باستخدام ، الذي تنتمي إليه حورفقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية للم كلارتباط بيرسون بين ل حساب معام

 ).3(ل جدويتضح من  كما (SPSS). البرنامج اإلحصائي 

يبين أن معامالت  ذيـوال، حورالمادية والدرجة الكلية للم آليات االداء حورفقرة من فقرات م كلاالرتباط بين ل معام .أ

 .ادق لما وضع لقياسهـص حوروبذلك يعتبر الم α= 0.05االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
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 حورالمادية والدرجة الكلية للم داءألاآليات  حورفقرة من فقرات م كلاالرتباط بين ل معام: 3جدول  

 .R Sig الفقرات م

 مناسبة األجـــــر لمتطلبات الوظيفة 1
363.0 *0.006 

 *0.009 044.0 المكافــــآت 2
 0.000* 546.0 التأمــــين الصحي 3
 0.006* 545.0 اإلسكـــــــان 4
 0.000* 366.0 العالوات الدورية 5
 0.000* 047.0 العالوات االستثنائية 6
 *0.046 713.0 الجوائز العينية 7
بدل انتقال  8  369.0 *0.006 
 0.006* 547.0 القروض للموظفين 9
 *0.005 368.0 مكافآت العمل االضافي 10
 0.000* 757.0 منح فى مناسبات خاصة 11

 α =0. 05.إحصائياً عند مستوى داللة ل االرتباط دا *

يبين أن معامالت  والذي،  حورالمعنوية والدرجة الكلية للم آليات االداء حورفقرة من فقرات مكل االرتباط بين ل معام .ب

 .ادق لما وضع لقياسهـص حوروبذلك يعتبر الم α= 0.05االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 حورالمعنوية والدرجة الكلية للم آليات االداء حورفقرة من فقرات مكل االرتباط بين ل معام: 4جدول 

 .R Sig الفقرات م

 0.021* 185.0 شهادات التقدير 1
)بدون زيادة فى الراتب(الترقية الشرفية  2  496.0 *0.000 
 *0.031 353.0 تكريم الموظفين المتميزين 3
 0.000* 497.0 ترشيح المتميزين لدورات تدريبية 4
 *0.001 535.0 الحد من الرقابة المباشرة وتنمية الرقابة الذاتية 5
 0.000* 626.0 انواط الجدارة 6
 *0.001 534.0 إشراك المرؤوسين فى إتخاذ القرارات 7
 0.000* 628.0 إمتيازات إعارة الموظف لجهة أفضل 8

 α =0. 05.إحصائياً عند مستوى داللة ل االرتباط دا *

ذي يبين أن معامالت ـوال،  حوروالدرجة الكلية للم الترقيات آليات االداء حورفقرة من فقرات م كلاالرتباط بين ل معام .ج

 .صادق لما وضع لقياسه حوروبذلك يعتبر الم α= 0.05االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 
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 حورللم الكليةوالدرجة  الترقيات حورم فقرة من فقراتكل االرتباط بين ل معام: 5جدول  

 .R Sig الفقرات م

لتحسين نظام الحوافزتسعى الجامعة إلى تحسين آليات الترقية  1  0.734 *0.000 

 0.000* 0.584 تمنح الجامعة الدرجات والترقيات لذوى االداء المتميز 2

 هل ترى أن منح الترقيات الوظيفية يؤثر إيجابيًا على االداء الوظيفي 3

0.674 

 
*0.000 

4 

تسعى الجامعة إلى تحقيق توافق بين المؤهل العلمي والخبرات والدرجة 

 الوظيفية

0.242 

 
*0.000 

 تعتقد أن معظم الترقيات تمنح بناء على الجدارة والمثابرة في العمل 5

0.635 

 
*0.000 

6 

ترى أن المسابقات واالختبارات لها دور في نظام الترقيات المطبق في 

 الجامعة

0.592 

 
*0.000 

العاليةتقيم الجامعة إعداد وتنفيذ البرامج والخطط حسب الكفاءة والدقة  7  

0.645 

 
*0.000 

 0.000* 0.622 أشعر بالرضا تجاه نظام الترقيات المطبق بالجامعة 8
 α =0. 05.إحصائياً عند مستوى داللة ل االرتباط دا *

والذي يبين ،  محورة الكلية للـوالدرج بيئة العمل الوظيفيةل آليات االداء حورفقرة من فقرات مكل االرتباط بين ل معام .د

 .صادق لما وضع لقياسه حوروبذلك يعتبر الم α= 0.05أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 حوروالدرجة الكلية للمبيئة العمل الوظيفية  حورفقرة من فقرات م كلاالرتباط بين ل معام: 6جدول  

 .R Sig الفقرات م

 0.000* 0.607 سهولة يبدى الموظفين اآلراء والمقترحات بكل 1

 0.000* 0.858   تشجع إدارة الجامعة النشاطات االجتماعية والعالقات اإلنسانية بين الموظفين 2

3 

يقوم الرؤساء بتفويض السلطة للموظفين بما يساعدهم على القيام باألعمال الموكلة  

اسلوب اإلشراف والقيادة لهم   
0.789 *0.000 

 0.006* 0.477 سياسات ولوائح العمل   4

 0.000* 0.609 طبيعة ومتطلبات العمل   5

 0.000* 0.788 ساعات العمل   6

 0.000* 0.788  توافر خدمات مكتبية مناسبة  7

الضيافة والتصوير والطباعة الخ ( توفر خدمات مساعدة  8  0.786 *0.000 

 α =0. 05.إحصائياً عند مستوى داللة ل االرتباط دا *

 المتبع آليات االداءرضا الموظفين عن نظام حور محور فاعلية  فقرة من فقرات مكل االرتباط بين ل معام .و    
وبذلك يعتبر  α= 0.05والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية حور، ة للمـة الكليـوالدرج

 .صادق لما وضع لقياسهحور الم
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 .R Sig الفقرات م

 0.000* 0.677 نوع من العدالة في نظام الحوافز والمكافآت اإلضافيةجامعة  يسود ال 1

2 

اء آليات وطرق لمنح الحوافز والمكافآت بمايناسب األدجامعة تتبع ال

 الوظيفي 

119.0 *0.000 

 0.000* 247.0 لدي معرفة كافية بنظام المكافآت والعالوات 3

 0.000* 256.0 المكافآت والعالوات تتناسب مع الجهد المبذول 4

5 

أساسيًا لدعم رغبة تعتبر مكافئة نهاية الخدمة الموجودة حاليا عامال ً 

 الموظفين في االستمرار في العمل

259.0 *0.000 

6 

هناك اهتمام من ادارة الجامعة بظروف العمل المادية للموظفين داخل 

 الجامعة

985.0 *0.000 

 0.004* 0.488 يشعر الموظفين باالستقرار واالمن الوظيفي بالجامعة 7

 0.000* 253.0 لتحفيزهم على العملتوجد مزايا معنوية إضافية للموظفين  8

9 

الشكر، الثناء، (يهتم الموظفين بالحصول على الحوافر المعنوية مثل 

 ). التقدير، واالحترام

0.480 *0.004 

 0.000* 257.0 تعمل الجامعة على تنمية روح التقدير واالحترام بين الموظفين لتحفيزهم 10

 0.000* 0.671 يسود بين زمالئي روح الفريق في العمل 11

 0.000* 255.0 يقدر مديري المباشر جهودي ومثابرتي في العمل 12

 0.000* 259.0 المشاركة  في الدورات التدريبية 13
 α =0. 05.إحصائياً عند مستوى داللة ل االرتباط دا *

 

والذي يبين أن معامالت محور ، ة الكلية للـوالدرجحور تقييم االداء الوظيفى فقرة من فقرات مكل االرتباط بين ل معام .ز

 .صادق لما وضع لقياسهحور وبذلك يعتبر الم α= 0.05االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الموظفين عن نظام آليات االداء المتبع رضاحور فقرة من فقرات مكل االرتباط بين ل معام: 7جدول  

 حوروالدرجة الكلية للم 
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 .R Sig الفقرات م

 0.003* 0.502 يقوم الموظفين بتأدية األعمال بالكفاءة والفاعلية المطلوبة 1

 0.000* 0.626 ينجز الموظفين المهام الوظيفية طبقًا لمعايير الجودة المطلوبة 2

3 

والرغبة للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي تتوافر لدى الموظفين الجاهزية واالستعداد 

 من أجل سرعة اإلنجاز

0.622 *0.000 

 0.018* 0.394 يحدد نظام تقييم األداء الوظيفي بشكل فعال نقاط القوة والضعف لدى العامل 4

5 

تعمل إدارة الجامعة باستمرار من أجل تحديث وتطوير نظام األداء السنوي لإلسهام 

 على أسس علمية ومعايير واضحةفي تحفيز الموظفين 

0.688 *0.000 

 0.002* 0.530 يتمتع الموظفين بالقدرة على حل مشاكل العمل 6

 0.004* 0.505 يتوفر لدى الموظفين االستعداد الكافي لتحمل المسؤولية 7

 0.000* 0.692 يمتاز الموظفين بسرعة المالحظة والفهم 8

 0.004* 0.587 بشكل مستمريطور الموظفين أداءهم ومهاراتهم  9

 0.000* 0.495 يتمتع الموظفين بمهارة التواصل الجيدة مع اآلخرين 10
 α =0. 05.إحصائياً عند مستوى داللة ل االرتباط دا *

 ثبات أداة البحث 

 Reliability Coefficient    معامل الثبات

ستطالعية لقياس البحث حيث طبقت المعادلة على العينة االللتأكد من ثبات أداة ) لفا كرونباخ أمعادلة ( استخدم الباحث 

 . من موظفى جامعة الملك فيصل اً فرد)  20(الصدق البنائي والتي تكونــت مـــن 

 Cronbach's Alpha Coefficientمعامل ثبات الفا كرونباخ 

والذي من خالله نحسب معامل التمييز لكل عبارة حيث يتم حذف العبارة   SPSSيتم حساب الفا كرونباخ باستخدام برنامج 

 .داة الدراسةأثبات ) 9(ويوضح جدول .  او سالباً  معامل تمييزها يكون ضعيفاً  يالت

 معامل الفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة: 9جدول 

 والدرجة الكلية للمحور  االداء الوظيفىمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات محور : 8جدول       

 

 

 *الثبات ونباخكرألفا ل معام حورالم م

 0.794 0.630 المادية آليات االداء 1

 0.870 0.757 المعنوية آليات االداء 2

 0.880 0.775 الترقيات 3

 0.924 0.854 بيئة العمل  4

 0.923 0.852 رضا الموظفين عن النظام المتبع 5

 0.960 0.922 الوظيفياء مستوى األد 6

 0.959 0.919 جميع مجاالت االستبانة 7
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 كرونباخألفا ل الجذر التربيعي الموجب لمعام =الثبات * 

، (0.630وتتراوح بين ل مجال لكنت مرتفعة كاونباخ كرألفا ل أن قيمة معام) 9(ل يتضح من النتائج الموضحة في جدو

لك قيمة كذو، (0.919)ألفا لجميع فقرات االستبانة ـل ة معامـنت قيمكالك كذ. االستبانةمن مجاالت ل مجال لك 0.922)

نت قيمة كالك كذ. من مجاالت االستبانةل مجال لك 0.960)،(0.794ن راوح بيـوتتل اـمجل نت مرتفعة لككاالثبات 

دق ـن صـمكد وبذلك يكون الباحث قد تأ، الثبات مرتفعل أن معام نيوهذا يع (0.959)رات االستبانة ـع فقـات لجميـالثب

ئلة الدراسة ـى أسـالنتائج واإلجابة علل تبانة الدراسة مما يجعله على ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليـات إسـوثب

 .واختبار فرضياتها

 ):حصائية للبياناتالمعالجة اإل( تحليل البيانات 

 :اإلحصائية المستخدمة في البحثاألساليب :  والً أ

 SPSSاإلحصائيل برنامج التحليل االستبانة من خالل قام الباحث بتفريغ وتحلي •

وذلك ، رات االستبانةـن فقـرة مـفقكل على عينة الدراسة طلب من أفراد العينة اإلجابة عن توزيع االستبانة بعد  •

وذلك حسب ، )موافق بشدة ، قـمواف، دـمحاي ،قـغير مواف، غير موافق بشدة(باختيار إحدى اإلجابات التالية 

 .ليكرت درجات مقياس

على  (1-2-3-4-5)عبارة كل ء اإلجابات الواردة في التدرج أمام اءك بإعطـوذل، ةـاستجابات أفراد العين ترميزتم  •

 .التوالي

 لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان) ليكرت(مقياس : 10جدول 

 موافق بشدة غير موافق محايد موافق بشدةغير موافق  االستجابة

   5    4   3   2      1 الدرجة

 .في هذه الحالة وهو متناسب 20%و ـوبذلك يكون الوزن النسبي ه ،غير موافق (1)اختار الباحث الدرجة  •

 :وقد تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية

  .اسلوب التحليل المناسباختبار التوزيع الطبيعي للبيانات االولية الختيار  .1

 .داء الوظيفي بجامعة الملك فيصلأللتحديد مستوي االمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي حساب  .2

 .الختبار فروض الدراسة   stepwise regressionتحليل االنحدار المتدرج  .3

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة 

 .فيما يلي عرض لعينة الدراسة

 Normality Distribution Test : التوزيع الطبيعياختبار .1

نت البيانات تتبع التوزيع كاإذا  اـالختبار م Kolmogorove-Smirnovسمرنوف -لموجوروفكواستخدم الباحث اختبار 

 ).11( لهي مبينة في جدو كماو النتائج ، الطبيعي من عدمه
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  نتائج اختبار التوزيع الطبيعي :11جدول    
 

 α =0. 05.البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي عند مستوى داللة  *

من مستوى ل أق كانتالدراسة  حاورع مـلجمي (.Sig)ة ـة االحتماليـأن القيم )11(م ـرقل يتضح من النتائج الموضحة في جدو

ة ـسيتم استخدام االختبارات المعلمي الطبيعي وبذلكيتبع التوزيع  حاورالم هذةلفإن توزيع البيانات وبذلك  α =0. 05الداللة 

 .يات الدراسةـفرض الختبار

داء الوظيفي لتحديد ألحساب المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي الجابات افراد العينة علي المتغير الخاص با. 2

،  descriptive analysisباستخدام التحليل الوصفي  داء الوظيفي لموظفي جامعة الملك فيصلألل) ىمستو  (الوزن النسبي

                                            )12(موضح في جدول 

 قياس المتوسط الحسابى الكلى لمحور تقييم االداء الوظيفى: 12جدول  

 ,mean m. relative Sig رةـــــــالفق م

 0.000* 79.71 3.99 يقوم الموظفين بتأدية األعمال بالكفاءة والفاعلية المطلوبة 1

 0.000* 80.19 4.01 طبقًا لمعايير الجودة المطلوبة ينجز الموظفين المهام الوظيفية 2

3 
 تتوافر لدى الموظفين الجاهزية واالستعداد والرغبة للعمل خارج

 أوقات الدوام الرسمي من أجل سرعة اإلنجاز
3.99 79.81 *0.000 

4 
يحدد نظام تقييم األداء الوظيفي بشكل فعال نقاط القوة والضعف 

 لدى العامل
3.40 68.10 *0.000 

5 

تعمل إدارة الجامعة باستمرار من أجل تحديث وتطوير نظام 

األداء السنوي لإلسهام في تحفيز الموظفين على أسس علمية 

 ومعايير واضحة

3.95 78.94 *0.000 

 0.000* 80.87 4.04 يتمتع الموظفين بالقدرة على حل مشاكل العمل 6

 0.000* 78.10 3.90 المسؤولية يتوفر لدى الموظفين االستعداد الكافي لتحمل 7

 0.000* 76.54 3.83 يمتاز الموظفين بسرعة المالحظة والفهم 8

 0.000* 79.33 3.97 يطور الموظفين أداءهم ومهاراتهم بشكل مستمر 9

 (.Sig)القيمةاالحتمالية   حورالم م
 0.000* المادية آليات االداء 1
 0.000* المعنوية آليات االداء 2
 0.003* الترقيات 3
 0.004* بيئة العمل  4
 0.001* نظام المتبعالرضا الموظفين عن  5
 0.000* الوظيفياء مستوى األد 6
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 0.000* 81.71 4.09 يتمتع الموظفين بمهارة التواصل الجيدة مع اآلخرين 10

 0.000* 76.46 3.82 جميع فقرات المجال معا

ي أ، %  76.46وهو مايمثل نسبة  3.82داء الوظيفي هو أللمحور ا المتوسط الحسابيمن نتائج الجدول السابق اتضح ان  

، مع مالحظة تحقق هذا %  80 والجيد جداً %  60الوظيفي لموظفي جامعة الملك فيصل يقع بين الجيد  داءألا ىن مستو أ

الختبار فروض البحث من حيث دراسة في الجامعة ، وهو ما يمثل نقطة االنطالق  المفعلنظام الداء في ظل ألمن ا ىالمستو 

 . داء الوظيفيألا ىالقائم ومن ثم وضع مقترح لنظام فعال يمكنه تطوير مستو  النظامفي  الضعفوجه القوة و أ

 :باستخدام تحليل االنحدار المتدرج  اختبار فرضيات الدراسة .3

 "تؤثر آليات تطوير األداء على مستوى األداء الوظيفي لموظفي جامعة الملك فيصل"  الفرضية األولى

 داءألا ىالبنود التي ثبت تأثيرها عل ىالوظيفي ، واقتصرت النتائج عل داءألا ىاستبعد التحليل العناصر غير المؤثرة عل

 :الوظيفي علي النحو التالي 

 المادية علي االداء الوظيفي آليات االداءنتائج اختبار االنحدار المتدرج الثر : 13جدول 

 Sig. R R2 F B Beta الفقرات م

-1 30.80 79. 90. **00. مناسبة األجـــــر لمتطلبات الوظيفة 1 .57 -.43 

 44. 63. 26.14 66. 89. **00. المكافــــآت 2

 62. 72. 25.07 60. 79. **00. التأمــــين الصحي 3

 42. 60. 10.92 55. 78. **001. اإلسكـــــــان 4

 68. 97. 14.33 45. 70. **002. العالوات الدورية 5

 46.- 72.- 11.30 56. 79. **001. العالوات االستثنائية 6

 39.- 1.85- 13.10 63. 87. **000. الجوائز العينية 7

 65. 1.02 28.83 64. 81. **00. مكافآت العمل االضافي 8

. Sig  = داللة علي وجود عالقات مؤثرة بين المتغيرات المستقلة والتابعة 

 ) **sig. < .01    ( ًعالقة مؤثرة قوية جدا         

  ) *sig. < .05    (عالقة مؤثرة قوية 

R2  =المتغيرات التابعة ىالعالقة االرتباطية التي توضح درجة تأثير المتغيرات المستقلة  عل 

F  = معنوية الدالية والتي توضح قدرة المتغيرات المستقلة علي تفسير التغير في المتغيرات التابعة 

B  = م عكسية أطردية ( معامل االنحدار الذي يوضح نوع العالقة التي تربط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع( 

Beta  =المتغير التابع ىفي تأثيرها عل النسبية للمتغيرات المستقلةهمية ألترتيب ا ىلر إتشي.  

الوظيفي لموظفي جامعة  داءألا ىمستو  ىالمادية المختلفة عل داءألاآليات تطوير ثر أظهرت نتائج تحليل االنحدار لقياس أوقد 
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) و عكسي أطردي ( شكاله أفي عالقات االرتباط و  كبيراً  ن هناك تفاوتاً أ، 5من  3.8 ىالملك فيصل الذي تم قياسه عند مستو 

 . داء الوظيفي رغم اشتراكها جميعا في ثبوت تأثيرها عليهألالمادية وا داءألآليات تطوير انواع أبين 

 

  "جامعة الملك فيصل  يالوظيفى لموظف داءألاى مستو ىالمعنوية عل داءألا آليات تطوير تؤثر" :الفرضية الثانية

 المعنوية علي االداء الوظيفي تائج تحليل االنحدار الثر آليات تطوير االداءن :14جدول 

 Sig. R R2 F B Beta الفقرات م

-1 36.10 76. 89. **00. تكريم الموظفين المتميزين 1 .63 -.44 

 62. 72. 25.07 60. 79. **00. ترشيح المتميزين لدورات تدريبية 2

3 

الرقابة  الحد من الرقابة المباشرة وتنمية

 الذاتية
.001** .78 .75 19.96 -1.60 -.42 

 46.- 72.- 11.30 66. 79. **001. إشراك المرؤوسين فى إتخاذ القرارات 4

 39. 85. 13.10 57. 87. **000. إمتيازات إعارة الموظف لجهة أفضل 5

إلى   يضاً أداء الوظيفي ألا ىمستو  ىالمختلفة عل عنويةالم داءاألآليات تطوير  نواعأثر أشارت نتائج تحليل االنحدار لقياس أ

داء ألوا المعنوية داءألآليات تطوير انواع أبين ) و عكسي أطردي ( في عالقات االرتباط واشكاله  كبيراً  اختالفاً ن هناك أ

 . المتبع  النظام  بما يعكس نقاط قوة وضعف فيفي ثبوت تأثيرها عليه ،  الوظيفي رغم اشتراكها جميعاً 

 "  جامعة الملك فيصل يالوظيفى لموظف داءاألى مستو ىعل الترقياتيؤثر نظام  ":لفرضية الثالثةا

 الوظيفي داءاأل ىعل نظام الترقياتنتائج تحليل االنحدار الثر : 15جدول 

 

 

 ن أ إلى يضاً أداء الوظيفي ألا ىمستو  ىنظام الترقيات المتبع علثر أ نتائج تحليل االنحدار لقياس ىالمالحظات عل شارتأ

ليات التي لها اآل –ليات نظام الترقيات المتبع آبين ) و عكسي أطردي ( شكاله أفي عالقات االرتباط و  كبيراً  هناك اختالفاً 

 Sig. R R2 F B Beta الفقرات م

1 

تسعى الجامعة إلى تحسين آليات الترقية 

 لتحسين نظام الحوافز 
.00** .89 .76 36.10 .63 .44 

2 

تمنح الجامعة الدرجات والترقيات لذوى االداء 

 المتميز
.00** .80 .84 25.07 .72 .72 

3 

تسعى الجامعة إلى تحقيق توافق بين المؤهل 

 العلمي والخبرات والدرجة الوظيفية
.001** .78 .75 41.22 -1.35 -.55 

4 

تعتقد أن معظم الترقيات تمنح بناء على الجدارة  

 والمثابرة في العمل
.001** .79 .66 11.30 -.72 -.46 

5 

ترى أن المسابقات واالختبارات لها دور في نظام 

 الترقيات المطبق في الجامعة
.000** .87 .57 13.10 -.85 -.39 
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وجه أن أن عالقات االرتباط العكسية اكثر من الطردية بما يعني أالوظيفي ، وقد اظهرت النتائج  داءألا و  -تأثير فقط 

 .لنظام الترقيات المتبع يجابيإلكثر من التأثير اأالوظيفي  داءألا ىالتأثير السلبي في نظام الترقيات علو أالقصور 

 

  "لموظفى جامعة الملك فيصل االداء الوظيفي  مستوىعلي  ؤثر مدي مناسبة بيئة العملت ":رابعةالفرضية ال

 داء الوظيفيألا ىعل ثر بيئة العملألنتائج االنحدار  : 16جدول 

 Sig. R R2 F B Beta الفقرات م

1 

والمقترحات بكل يبدى الموظفين اآلراء 

 سهولة
.00** .90 .68 36.80 -1.57 -.43 

2 

تشجع إدارة الجامعة النشاطات االجتماعية 

   بين الموظفينوالعالقات اإلنسانية 
.00** .89 .66 33.14 .63 .44 

 62. 72. 28.03 60. 79. **00.  عالقات العمل جيدة علي كل المستويات  3

 42.- 90.- 16.92 55. 66. **001. سياسات ولوائح العمل   4

 68. 97. 10.33 69. 70. **002. ساعات العمل   5

 46. 72. 14.30 79. 76. **001.  توافر خدمات مكتبية مناسبة  6

7 

الضيافة والتصوير ( توفر خدمات مساعدة 

 .)والطباعة الخ 
.000** .87 .73 12.10 .85 .39 

داء ألا ىمستو  ىعلالهامة المؤثرة  اآللياتحد أوالذي تم اعتباره  –بيئة العمل ثر أنتائج تحليل االنحدار لقياس وضحت أ

داء الوظيفي ، وقد ألوامناسبة بيئة العمل  ىمدبين ) و عكسي أ طردي( شكاله أعالقات االرتباط و  وجودن أ إلى -الوظيفي

يجابي لمعظم عناصر بيئة العمل في بما يعكس التأثير اإل العكسيةكثر من أ الطرديةن عالقات االرتباط أظهرت النتائج أ

 .داء موظفيها أ ىجامعة الملك فيصل عل

 . يأدائهم الوظيف ىعل المتبع النظامرضا الموظفين عن مستوي يؤثر  :لخامسةالفرضية ا

  الوظيفي داءألا ىالمتبع عل النظامرضا الموظفين عن  ىنتائج االنحدار الثر مستو :  17جدول 

 Sig. R R2 F B Beta الفقرات م

1 
لمنح الحوافز عادلة آليات وطرق جامعة تتبع ال

الوظيفياء والمكافآت بمايناسب األد  
.00** .90 .79 30.80 .57 .43 

 44. 63. 26.14 76. 79. **00. لدي معرفة كافية بنظام المكافآت والعالوات 2

-1 25.07 60. 69. **00. المكافآت والعالوات تتناسب مع الجهد المبذول 3 .72 -.62 

4 

تعتبر مكافئة نهاية الخدمة الموجودة حاليا 

االستمرار في عامالً أساسيًا لدعم رغبة الموظفين في 

 العمل

.001** .78 .65 10.92 .60 .42 

 68. 97. 14.33 45. 70. **002.اشعر بالرضا عن نظام الترقيات المعمول به في  5
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 الجامعة

6 
هناك اهتمام من ادارة الجامعة بظروف العمل المادية 

 للموظفين داخل الجامعة
.001** .79 .78 17.30 .72 .46 

باالستقرار واالمن الوظيفي بالجامعةيشعر الموظفين  7  .000** .87 .83 13.10 .85 .39 

8 
يهتم الموظفين بالحصول على الحوافر المعنوية مثل 

 ).الشكر، الثناء، التقدير، واالحترام(
.00** .81 .74 28.83 1- .02 -.65 

 46. 72. 14.30 56. 79. **001. يقدر مديري المباشر جهودي ومثابرتي في العمل 9

 

ظهرت نتائج تحليل االنحدار الستكشاف نوع التأثير وطبيعة عالقات االرتباط بين مستوي رضا الموظفين واتجاهاتهم في تقييم أ

بين درجات تقييم ) و عكسي أ طردي( في عالقات االرتباط واشكاله  كبيراً  ن هناك اختالفاً أدائهم الوظيفي أ ىنظام المتبع علال

 الوظيفي دائهمأو من وجهة نظر الموظفين   النظام المتبعكفاء 

 سير النتائج فت

  : جامعة الملك فيصل ياء موظفمستوى أد ىالمادية عل داءألتؤثر آليات تطوير ا :ولأل تفسير الفرض ا •

المكافآت جر لمتطلبات الوظيفة ، ألمناسبة ا: داء الوظيفي هي ألا ىالمادية المؤثرة عل داءألآليات تطوير ان أظهرت النتائج أ

سكان ، بدل النقل ، والجوائز ، العالوات الدورية ، العالوات االستثنائية ، مكافآت العمل االضافي ، التأمين الصحي ، اإل

يليه % 79جر المناسب بنسبة ألا: داء الوظيفي هي ألا ىثير علأو تأارتباط  ىعلأوالحوافز المادية التي سجلت . العينية 

%  60مين الصحي بنسبة أثم الت% 63ثم الجوائز العينية % 64ثم مكافآت العمل االضافي % 66عنصر المكافآت بنسبة  

ن نوع االرتباط عكسي بما يدل علي أداء الوظيفي اال ألا ىثير علأت ىعلا جر المناسب رغم تسجيلهألعنصر ان أويالحظ 

داء الوظيفي لهم ، وتنطبق هذه ألعلي ا باً جر لمتطلبات الوظيفة من وجهة نظر الموظفين بما يؤثر سلألعدم مناسبة ا

من وجهة نظر الموظفين  –همية هذين العنصرين أعنصري العالوات االستثنائية والجوائز العينية فرغم  ىعل المالحظة ايضاً 

 . الحالي المتبع في جامعة الملك فيصل نظامالنه ال يوجد اهتمام بهما في أال إداء الوظيفي ألمؤثرة في رفع ا آلياتك –

  : اء موظفى جامعة الملك فيصلتوى أدمسعلي  هالمعنوي داءألتؤثر آليات تطوير ا :تفسير الفرض الثانى •

تكريم الموظفين المتميزين  ىالوظيفي اقتصرت عل داءألا ىالمعنويه المؤثرة عل داءألاآليات تطوير ن أ اتضح من نتائج التحليل

تخاذ القرارات ، ا ي، ترشيح المتميزين لدورات تدريبية ، الحد من الرقابة المباشرة وتنمية الرقابة الذاتية ، إشراك المرؤوسين ف

داء ألا ىرأس الحوافز المعنوية من حيث تأثيرها عل ىوٕاعارة الموظف لجهة أفضل ، وجاء تكريم الموظفين المتميزين عل

وسين ؤ شراك المر إثم عنصر % 75يليه عنصر الحد من الرقابة المباشرة وتنمية الرقابة الذاتية بنسبة % 76الوظيفي بنسبة 

الوظيفي ارتبطت  داءألا ىعل ىعلألالمعنوية ذات التأثير ا داءألآليات تطوير ان أوالمالحظ . % 66في اتخاذ القرارات بنسبة 

المعنوية المتبعة في جامعة داء ألا لياتفي نظام وآ ن هناك قصوراً أما يعني داء الوظيفي ، بألا ىمع مستو  عكسياً  ارتباطاً 

 .داء الوظيفي بها ألعلي مستوي ا الملك فيصل بما يؤثر سلباً 

 :اء موظفى جامعة الملك فيصل مستوى أدتؤثر الترقيات علي  :تفسير الفرض الثالث •

تسعى الجامعة إلى هل : تىآلتتمثل فى ا داء الوظيفيألا ىالمؤثرة في نظام الترقيات علن العوامل أ إلىشارت نتائج التحليل أ
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تسعى الجامعة إلى ، هل  داء المتميزألا يتمنح الجامعة الدرجات والترقيات لذو ،هل نظام التحسين آليات الترقية لتحسين 

، هل  على الجدارة والمثابرة في العمل الترقيات بناءً تمنح  ،هلتحقيق توافق بين المؤهل العلمي والخبرات والدرجة الوظيفية 

داء ألا لذوين منح الترقيات أ وضحت النتائجأ، وقد المسابقات واالختبارات لها دور في نظام الترقيات المطبق في الجامعة

مثل تحقيق توافق بين المؤهل  ىخر أ، في حين سجلت عوامل %  84داء الوظيفي بنسبة ألفي رفع ا يجابياً إيؤثر  يزالمتم

داء الوظيفي ألا ىثيرات سلبية علأت على الجدارة والمثابرة في العمل منح الترقيات بناءً و العلمي والخبرات والدرجة الوظيفية ، 

ن نظام الترقيات بجامعة الملك أ،بما يعني )  15( والتي نتجت من عالقات ارتباط عكسية كما هو موضح في جدول رقم 

و ألخبرات اساس المؤهل العلمي وا ىالقائمة علوضوح المعايير  ىلإنه قد يفتقر أال إداء المتميز ألبا اً ن كان مرتبطإ و  يصلف

 .المسابقات واالختبارات

  :جامعة الملك فيصل ياء موظفمستوى أدتؤثر بيئة العمل علي  :تفسير الفرض الرابع •

رائهم آ بداء الموظفينإمكانية إ:داء الوظيفي هي ألا ىبيئة العمل علن العوامل المؤثرة في أاتضح من نتائج التحليل 

عالقات العمل ، ومقترحاتهم بكل سهولة ، تشجيع إدارة الجامعة النشاطات االجتماعية والعالقات اإلنسانية بين الموظفين  

توفر خدمات مساعدة ، مكتبية مناسبة   تجهيزاتفر ، تو  ساعات العمل  ، سياسات ولوائح العمل، كل المستويات  ىجيدة عل

 داء الوظيفي فيما عدا عاملينألا ىبمستو  يجابياً إ ظهرت معظم هذه العوامل ارتباطاً أوقد ).  لخإالضيافة والتصوير والطباعة ( 

 أثيراً التحليل تظهر ألوائح العمل ، حيث رائهم ومقترحاتهم في العمل، وسياسات و آابداء  ىقدرة الموظفين عل: اثنين هما 

رائهم ومقترحاتهم وقلت لوائح وسيسات آابداء  ىفكلما قلت قدرة الموظفين علالوظيفي ،  داءألا ىلهذين العاملين عل عكسياً 

ن أ ىلإن السبب وراء هذه النتيجة أوالعكس صحيح وهي نتيجة تخالف المتوقع ، ويرجح الباحث  الوظيفي داءألالعمل زاد ا

تعزيز ثقافة العمل بروح الفريق واشراك الموظفين في اتخاذ القرارات وحل مشاكل العمل ،  ىلإ بحاجةجامعة الملك فيصل 

 .لمام بها والعمل بمضامينها إلضرورة ا ىالموظفين وحثهم عل ىوغرس قيم العمل وقوانينه لد

  :يأدائهم الوظيف ىعل المتبع النظامرضا الموظفين عن  يؤثر مستوى:  تفسير الفرض الخامس  •

داء الوظيفي ، مع مالحظة تباين نوع التأثير ألا ىمستو  ىعل اً فراد العينة تأثيرً أسجلت العديد من العوامل التي خضعت لتقييم 

من الوظيفي بالجامعة ألنهم يشعرون باالستقرار واأفراد العينة أمعظم  ىخر ، ففي حين ير آلمن عامل ) يجابي إو أسلبي ( 

ن نظام المكافآت والعالوات أخرون ى آ، ير ) بين العوامل  تأثيراً  ىعلألا% ( 83داء الوظيفي بنسبة ألا ىعل يجابياً إبما يؤثر 

ت التاثير ذا ىخر أل، وفي حين تعددت العوامل ا% 62داء الوظيفي بنسبة ألا ىعل ال تتفق والجهد المبذول بما يؤثر سلباً 

 عامالً  مثل اعتبار مكافئة نهاية الخدمة الموجودة حالياً  –من وجهة نظر الموظفين  –المتبع بالجامعة   يجابي للنظامإلا

أساسيًا لدعم رغبة الموظفين في االستمرار في العمل ، واالهتمام بالظروف المادية لبيئة العمل ، وتقدير بعض المديرين 

دائهم الوظيفي مثل عدم أ ىعل تجاهها الموظفون بالرضا بما يؤثر سلباً لم يشعر  ىخر أن هناك عوامل أال إلجهود مرؤوسيهم ، 

ذا ن نتائج هأومن ثم يمكن القول ، . المعنوية من تكريم الموظفين وتقديرهم  داءألآليات االرضا عن نظام الترقيات ، وقصور 

دراسة  ىلإداء ، ونقاط ضعف تحتاج ألا ىالمتبع بالجامعة به نقاط قوة ممكن تطويرها لتنمية مستو ن النظام أظهرت أالتحليل 

 .يجابي فعال إتاثير  ىلإداء الوظيفي ألا ىثرها السلبي علأوعالج لتحويل 

داء الوظيفي ، يود الباحث التركيز ألا ىمستو  ىعل داءألآليات تطوير اثر أالعرض والتحليل السابق لنتائج اختبار  على بناءً 

 :الهامة فيما يلي بعض النقاط  ىعل
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والذي تم قياسه  –داء لموظفي جامعة الملك فيصل ألا ىمستو  ىنواعها المختلفة علأبداء ألآليات تطوير ا ثرأ تم اختبار:  اوالً 

هم أحد أك –المعمول به في جامعة الملك فيصل  داءألآليات تطوير ان نظام أي أجيد ،  ىوهو مستو  5من  3.8 ىعند مستو 

ن نتائج هذه الدراسة إالوظيفي يمكن وصفه بأنه نظام متوسط الفعالية والكفاءة ، ومن ثم فداء ألا ىالمؤثرات القوية في مستو 

تطوير نقاط القوة ومعالجة القصور ساسية في أنظام المتبع بالجامعة وتحديد نقاط القوة والضعف به كخطوة التسهم في تقييم 

 .داء الوظيفي ألمستوي ا حداث تأثير اكثر ايجابية في رفعإل

، سنوات الخبرة ، المؤهل العلمي ،  للعوامل الديموجرافية مثل العمر نه تم تحليل عينة الدراسة وفقاً أ ىلإشارة إلتجدر ا:   ثانياً 

فراد العينة وضمان ألول ، ضمان التوزيع الطبيعي ألا: لك لسببين الدرجة الوظيفية ، موقع العمل في الهيكل التنظيمي ، وذ

علي عالقات االرتباط ) كمتغيرات ضابطة ( جتمع الدراسة تمثيال وافيا ، والثاني ، لتحديد اثرها الضمني تمثيلها لكافة فئات م

 .الوظيفي  داءألا داءألاآليات تطوير والتأثير بين 

 يداء هألا ىعل ةمؤثر  آليةهم أن أ داء الوظيفيألا ىالمادية عل داءألآليات تطوير اثر أ وضحت نتائج قياس وتحديدأ:  ثالثاً 

بل هو مقابل الجهد  داءألآلية من آليات تطوير اجر في حد ذاته ال يعد ألن اأ فرغم –ات الوظيفة بجر لمتطلألمناسبة ا ىمد

 داءألآليات تطوير اهم أن مدي مناسبته لمتطلبات الوظيفة من حيث حجم وطبيعة العمل يعد من أاال  –المبذول في الوظيفة 

 .رضاهم الوظيفي  ىكنتيجة مباشرة لمستو  موظفينالوظيفي للداء ألا ىالتي تؤثر عل

داء الوظيفي مثل مكافآت العمل أليجابي لرفع اإلالمادية ذات التأثير ا داءألآليات تطوير امن  وضحت النتائج عدداً أكما 

التي يمكن تطويرها باستمرار بما يتالئم مع ما يستجد من  اآللياتضافي ، التأمين الصحي ، العالوات الدورية  وغيرها من إلا

 –بشكل عام  داءألآليات ان نظام أالباحث  ىحيث ير . المعيشة ، تغير ظروف وحجم العمل  ىمتغيرات مثل ارتفاع مستو 

 ىوف العمل حتن يتسم بالمرونة واالستجابة السريعة للمتغيرات المحيطة بظر أالمادية بشكل خاص يجب  داءألآليات تطوير ا

المادية التي  داءألآليات تطوير اما بالنسبة لبعض أ .داء الوظيفي ألا ىفاعليته وكفاءته في التأثير عل ىعل يظل محافظاً 

، يري ، الجوائز العينية وغيرها ) التشجيعية ( بشكل مؤثر وفعال مثل العالوات االستثنائية  افي استخدامه سجلت قصوراً 

 .داء الوظيفي المتميز ألكثر فاعلية بربطها باأام بها واستخدامها بشكل الباحث ضرورة االهتم

المعنوية ونظام  داءألآليات تطوير افي كل من  ملحوظاً  ن هناك قصوراً أ ىلإفراد العينة بعد تحليلها ت أجاباإشارت أ:  رابعاً 

ن قلة قليلة منهم تشعر أال إموظفي الجامعة  ىلدمن واالستقرار الوظيفي ألالشعور العام با فرغمالترقيات المتبع بالجامعة ، 

غير ذلك من  ىلإشادة إلالمعنوية من خالل التكريم وا داءألآلليات ايجابي التأثير اإل ىلإدائهم ويفتقر معظمهم أبالتقدير تجاه 

عنه  ىال غن عتبارها جزءً المعنوية المختلفة وا داءألبآليات تطوير اصور التقدير المعنوي ، لذا يري الباحث ضرورة االهتمام 

نها ال تكلف أرغم لهم ،  داء الوظيفيألاومن ثم  موظفينثر عظيم في رفع الروح المعنوية للأنظام الفعال لما لها من المن 

نواحي   نه يمكن عالجأالباحث  ىما بالنسبة لنظام الترقيات ير أالمادية ،  داءألآليات انحو  ىعل كبيراً  مادياً  الجامعة عبئاً 

ى علألمعينة مؤهلة للدرجة الوظيفية او معايير أعن طريق ربط الترقيات بتحقق شروط  –ليها النتائج إشارت أالتي  –الضعف 

و الحصول علي دورات تدريبية معينة وااللتزام الكامل بهذه المعايير دون استثناء أو اجتياز اختبارات معينة أخبرة الكسنوات 

  . موظفينالفرص وخلق روح التنافس بين ال لتحقيق العدالة وتكافؤ

يجابية ، حيث إ داء الوظيفي في معظمهاألا ىعل ةمؤثر  كآليةجاءت نتائج التحليل فيما يتعلق بظروف بيئة العمل :  خامساً 

ن الجامعة توفر لهم كافة التجهيزات والتسهيالت والخدمات المعاونة لهم في تسيير ى أفراد العينة من الموظفين علأ وافق

، وجاءت النتائج السلبية فقط فيما يتعلق باستراتيجيات العمل وعالقات االتصال )  بيئة العمل كافة الظروف المادية(عمالهم أ
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رائهم ومقترحاتهم في العمل وال يتم اشراكهم في آبداء أل و مروؤسيهم حيث ال تتاح لهم الفرصة الكافيةأبين الموظفين ورؤسائهم 

الباحث ضرورة االهتمام بعالقات العمل وفتح قنوات  ى، ومن ثم ير  ال في حدود معينةإرات وحل مشاكل العمل اتخاذ القرا

نشطة أقامة إ عن العمل الفردي و  وتكثيف غرس ثقافة العمل بروح الفريق بدالً  في مواقعهم المختلفةاالتصال بين الموظفين 

 .المختلفة بالجامعةلتعزيز العالقات االجتماعية بين الموظفين في المواقع 

 التوصيات 

 :تي باآل يوصي الباحثالتحليل السابق لنتائج الدراسة  علي بناءاً 

متوسط الجودة لموظفي داء أ ىنظام المعمول به في جامعة الملك فيصل بمستو الظهرته النتائج من ارتباط ألما  نظراً   .1

آليات ييم لتحديد نواحي القوة والضعف لتطوير نظام عادة دراسة النظام ومراجعته وتقإب يوصي الباحث الجامعة  

 .داء الوظيفي لموظفي الجامعة ألومن ثم تحسين وتجويد ا داءألا

يستجد من متغيرات فى ظروف العمل أو  لتعديلها وفقًا لما داءألآليات اكما يوصي الباحث بالمراجعة الدورية لنظم   .2

 .داء الوظيفى بشكل مستمر أليجابى فى رفع مستوى اإلثرها اأحداث أمستوى المعيشة وغيرها لضمان 

ي منظومة المتبعة فى الجامعة لما لها من أثر قو الالمعنوية وتفعيلها ضمن  داءألآليات تطوير اضرورة االهتمام ب  .3

  .يداء الوظيفألرفع مستوى رضا الموظفين ومن ثم رفع ا يف

و اجتياز اختبارات أكسنوات الخبرة  ىعلألو معايير معينة مؤهلة للدرجة الوظيفية اأربط الترقيات بتحقق شروط   .4

افؤ دورات تدريبية معينة وااللتزام الكامل بهذه المعايير دون استثناء لتحقيق العدالة وتك ىو الحصول علأمعينة 

 .الفرص وخلق روح التنافس بين الموظفين

 يداء الوظيفألنواعها واأب داءألآليات اإجراء المزيد من البحوث والدراسات التطبيقية لتحديد أشكال االرتباط بين   .5

 . والعوامل المؤثرة عليهما 
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 المراجع

، رسالة ماجستير، "دور التدريب فى رفع كفاءة أداء موظفي القطاع العام ،  المربانى، الغامدي خالد عبد اهللا .1

 .)2014( المملكة العربية السعودية  ، ،جامعة الباحة 

العطوي  أثر أساليب التدريب على فاعلية البرامج التدريبية في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب صالح،  .2

،الكرك األردن ،جامعة مؤته ،رسالة ماجستير غير منشورة، )"دراسة ميدانية(المهني في المملكة العربية السعودية 

)2007( 

ائي للمديرين على جوانب ـاالنتقكيز اط الترـء بنظم الحوافز بغرض إحباءربط مؤشرات األد" محمد، بو العز .3

   .)2002(، (2)العدد ،  24المجلد ، مجلة البحوث التجارية، "تجريبيل نظري ودليل ء تحلياءاألد

، ي وزارات السلطة الفلسطينيةـوظيفي فـالاء نظام الحوافز والمكافآت وأثره في تحسين األد"  ، عالءالعكش .4

 )2007(  ،غزة، الجامعة اإلسالمية، رسالة ماجستير

 ه1405وزارة الخدمة الوطنية الئحة تقويم اآلداء الوظيفي  .5

6. Adams,j.2007: Managing people in Organizations:contemporary theory and practice 

.palgrave mocmillan. 

 2004)"( ،اإلسكندرية،مصر، الجامعة الجديدة دار ، "محمد سعيد أنور السلوك التنظيمين، سلطا .7

 )2006(، 1ط ،عمان ،دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع" سليمان  التحفيز عن طريق إدراك الذات ، الدروبي .8

 )2003( ،1ط ، دار النشر  "والجماعةالعطية، ماجده سلوك المنظمة سلوك الفرد  .9

الجساسي، عبداهللا حمد  أثر الحوافز المادية والمعنوية في تحسين أداء العاملين في وزارة التربية والتعليم بسلطنة  .10

 ) 2010(  .العالي،ماجستير،عمان للتعليم البريطانية العربية األكاديميةعمان ،

رسالة ، "الموظفين في بلديات قطاع غزة الكبرىاء مستوى أدتقييم أثر نظام الحوافز على  باسم، شراب .11

 )2007( ، الجامعة اإلسالمية، ماجستير

دراسة تطبيقية على قطاع  -نظام قياس األداء الوظيفي للعاملين في السلطة الوطنية الفلسطينية "عواد، طارق  .12

 ) 2005(  .غزة رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية،غزة

13. Emily Tumwet:Effects of employee incentives on employee performance in private 

university in Kenya :A case of kabarak university ,(2013 ) 
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 1)(ملحق رقم 

 

 

 

 

    بياناستمارة االست                              

             

 المحترم : ............................................................. األخ الفاضـــل 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

يطيب لي أن اضع بين يديك هذه االستبانة المصممة ألغراض البحث العلمي بهدف جمع المعلومات الالزمة للبحث كما 

بعنوان الذى أقوم بإعدادهاأتوجه إليكم بفائق االحترام والتقدير راجيًا حسن تعاونكم إلنجاح هذه الدراسة   

 آليات تطوير االداء الوظيفي في المنشآت الخدمية

اختيار سعادتكم لإلجابة على هذه االستبانة لمركزكم الوظيفي وخبراتكم لذا نأمل من سعادتكم الدعم والتعاون من وقد تم 

ام ـرافداً مهماً في إتمل تشكلتى وا خالل المشاركة في استكمال تعبئة االستبانة لتفي بالغرض الذي ُأعدت من أجلة

نتائج دقيقة وقاطعة يمكن االعتماد عليها ويمكن تعميمها لى لوصول إمن أثر جوهري في الدراسة لما لذلك ذه اـه

ونوجه لعمل، تعيشونه في الذى الواقع الفعلى ي اإلستبانة حسب اـفلواردة العبارة تعبر عن مدى موافقتكم على او

، وأود من سعادتكم بعد قراءة كل  بسرية تامةل وسوف تعام، وف تكون موضع ثقةـات سـعنايتكم أن جميع اإلجاب

ستخدم بأن هذه المعلومات التي تدلون بها  لن تنوجه عنايتكم بالمكان المناسب ، و ) √(بارة بعناية وضع عالمة ع

 . سوى ألغراض البحث العلمي

 ولكم جزيل الشكر واالمتنان لما بذلتموه من وقت وجهد

 وتفضلوا بقبول فائق الشكر واالحترام

الباحث                                                                                                 

 االســـــــــــــتبانة

:البيانات االساسية  

 ربيـة الســعوديةـالمــملكة الع
 وزارة التعليم العالي
 جامعة الملك فيصل

 
                               

 

Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Higher 

Education 
King Faisal University 
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-:داخل المربع الذى يمثل االجابة الصحيحة ) √(يرجى وضع إشارة   

(     ) .................غير سعودي (     )  *سعودي : *الجنسية :  المتغيرات الديمغرافية-  

الجنس  -1  

 أنثى* ذكر                                             *

العمر  -2  

سنه   40سنه                                 40أقل من   - 30* سنة                           30أقل من * 

 فأكثر 

المؤهل العلمي -3  

دكتوراه*ماجستير                *بكالوريوس                       *متوسط فما دون                دبلوم *  

:الرتبة الوظيفية -4  

موظف إداري  *              مراقب*            رئيس قسم*نائب مدير                  *مدير              *  

سنوات الخبرة  -5  

سنوات   10أقل من  –سنوات  5من * ات                                        سنو  5أقل من *  

سنه          15أكثر من * سنه                               15أقل من  –سنوات  10من *   

الحالة االجتماعية -6  

غير ذلك        *                أعزب                      * متزوج                                      *  

:حصلت عليهالتى االشهادات المهنية  -7  

:............................................ل العمل بها في مجالتحقت التى االدورات التدريبية عدد  -8  

 

 محـاور االســتبانة

المقدمة لموظفى جامعة الملك فيصل  النظمالقسم االول يهدف إلى تشخيص وتقييم :تنقسم أسئلة االستبانة إلى قسمين 

مستوى األداء الوظيفي لموظفي  على آليات االداء،وذلك لقياس أثر والقسم الثانى يهدف إلى قياس وتقويم االداء الوظيفى 

    .جامعة الملك فيصل
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 : المتبع فى جامعة الملك فيصل  النظام : القسم األول 

 :  تحديد درجة إستخدام النظام  :أوًال 

- :المادية آليات االداء -1

 أمام اإلجابة التي تعبر عن وجهة نظرك ؟ ) √(يرجى وضع عالمة 

 الموظفين ؟ المادية التالية لتحفيز  إلى أي مدى تستخدم آليات االداء -

 الرقم

االداءآليات تطوير   

 المادية

 

 مــــــــــدى االستـــــخدام

 

    

 

 

 ال تستخدم مطلقا قليال أحيانا غالبا دائما

 مناسبة األجـــــر لمتطلبات الوظيفة 1

 

    

 المكافــــآت 2  

 

    

 التأمــــين الصحي 3  

 

    

 اإلسكـــــــان 4  

 

    

 العالوات الدورية 5  

 

    

االستثنائيةالعالوات  6    

 

    

 الجوائز العينية 7  

 

    

بدل انتقال   8    

 

    

 القروض للموظفين 9  

 

    

 مكافآت العمل االضافي 10  

 

    

 منح فى مناسبات خاصة 11  

 

    

  حوافز مادية أخرى رجاء تحديدها 12  
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 :المعنوية  آليات االداء  -2

 المعنوية التالية لتحفيز الموظفين؟ االداءما مدى استخدام آليات  -

       

 الرقم

 آليات تطوير االداء

 المعنوية

  

 مـــدى اإلستــخــدام

  

  

 قليال احيانا غالبــــا دائمــــا

ال تستخدم 

 اطالقا

 شهادات التقديــــر 1

)بدون زيادة في الراتب ( الشرفية  الترقية 2       

المتميزينتكريم الموظفين  3       

 ترشيح المتميزين لدورات تدريبية 4     

 الحد من الرقابة المباشرة وتنمية الرقابة الذاتية 5     

 انواط الجـــــدارة 6     

 إشراك المرؤوسين في إتخاذ القرارات 7     

 امتيازات إعارة الموظف لجهة افضل 8     

 حوافز معنوية اخرى رجاء تحديدها 9     

 
U: 3-  الترقيات 

 الرقم
 الفقرات

 مــــــــــدى اإلستخـــــــــدام

 دائما

 

 قليال أحيانا غالبا

ال تستخدم 

 مطلقا

1 

تسعى الجامعة إلى تحسين آليات الترقية لتحسين 

 نظام الحوافز 

 

    

 تمنح الجامعة الدرجات والترقيات لذوى االداء المتميز 2  

 

    

  

3 

تحقيق توافق بين المؤهل العلمي تسعى الجامعة إلى 

 والخبرات والدرجة الوظيفية

 

    

  

4 

 تعتقد أن معظم الترقيات تمنح بناء على الجدارة 

  والمثابرة في العمل

 

    

  

5 

ترى أن المسابقات واالختبارات لها دور في نظام 

 الترقيات المطبق في الجامعة
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6 

تقيم الجامعة إعداد وتنفيذ البرامج والخطط حسب  

 الكفاءة والدقة العالية 

 

    

 أشعر بالرضا تجاه نظام الترقيات المطبق بالجامعة 7  

 

    

  5. U  مناسبة بيئة العمل: 

 عناصر بيئة العمل الوظيفي الرقم

 

ـــــــــدي االستخـــــــــــداممـــ  

 

 

  

  

 ىراض

 راضي جدا

حد راضي الي 

 ما

غير 

 راضي

 غير راضي

على 

 االطالق

 يبدى الموظفين اآلراء والمقترحات بكل سهولة 1

 

  

   

2 

تشجع إدارة الجامعة النشاطات االجتماعية والعالقات 

   اإلنسانية بين الموظفين

     

3 

يقوم الرؤساء بتفويض السلطة للموظفين بما يساعدهم  

اسلوب اإلشراف على القيام باألعمال الموكلة لهم 

 والقيادة 

 سياسات ولوائح العمل   4     

 طبيعة ومتطلبات العمل   5     

 ساعات العمل   6     

  توافر خدمات مكتبية مناسبة  7     

     

8 

الضيافة والتصوير والطباعة ( توفر خدمات مساعدة 

.)الخ        

:اخري  9  
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U المتبع لنظاملمدى تقييمك   -:ثانيًا: 

 

 الرقم
 الفقرات

 التقييم

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة

1 

نوع من العدالة في نظام الحوافز جامعة  يسود ال

 والمكافآت اإلضافية
     

2 

آليات وطرق لمنح الحوافز جامعة تتبع ال

اء والمكافآت بمايناسب األد  
     

      لدي معرفة كافية بنظام المكافآت والعالوات 3

4 
 المكافآت والعالوات تتناسب مع الجهد المبذول

     

5 

تعتبر مكافئة نهاية الخدمة الموجودة حاليا 

عامالً أساسيًا لدعم رغبة الموظفين في االستمرار 

 في العمل
     

6 

هناك اهتمام من ادارة الجامعة بظروف العمل 

للموظفين داخل الجامعةالمادية   
     

7 

يشعر الموظفين باالستقرار واالمن الوظيفي 

 بالجامعة

     

8 

توجد مزايا معنوية إضافية للموظفين لتحفيزهم على 

 العمل

     

9 

يهتم الموظفين بالحصول على الحوافر المعنوية 

 ). الشكر، الثناء، التقدير، واالحترام(مثل 

     

10 

على تنمية روح التقدير واالحترام تعمل الجامعة 

 بين الموظفين لتحفيزهم

    

 

 

11 
 يسود بين زمالئي روح الفريق في العمل

     
12 

 يقدر مديري المباشر جهودي ومثابرتي في العمل
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من المزايا التي احصل عليها من خالل عملي  13

 المشاركة  في الدورات التدريبية

الدعم والمساندة عند تعرض الموظف تقدم الجامعة  11     

 لظروف خاصة

السلطة الممنوحة لي في عملي تساعدني على  12     

 القيام باألعمال الموكلة لي

     13 

 االعتراف بإنجاز المرؤوسين يعني لهم الكثير
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U يتم تعبئة هذا الجزء من قبل مديري ورؤساء االقسام ( المتبع   الداء الوظيفي في ضوء النظامتقييم ا -:القسم الثاني

 )فقط 

 التقييم الفقرات الرقم

  

 غير موافق بشدة غير موافق محايد موافق موافق بشدة

1 

يقوم الموظفين بتأدية األعمال بالكفاءة والفاعلية 

 المطلوبة

 

    

  

2 

ينجز الموظفين المهام الوظيفية طبقًا لمعايير 

 الجودة المطلوبة

 

    

  

3 

 

تتوافر لدى الموظفين الجاهزية واالستعداد والرغبة 

أوقات الدوام الرسمي من أجل سرعة للعمل خارج 

 اإلنجاز

 

 

    

  

4 

يحدد نظام تقييم األداء الوظيفي بشكل فعال نقاط 

 القوة والضعف لدى العامل

 

    

  

5 

تحديث تعمل إدارة الجامعة باستمرار من أجل 

وتطوير نظام األداء السنوي لإلسهام في تحفيز 

 الموظفين على أسس علمية ومعايير واضحة

 

    

  
6 

 يتمتع الموظفين بالقدرة على حل مشاكل العمل

 

    

  

7 

يتوفر لدى الموظفين االستعداد الكافي لتحمل 

 المسؤولية

 

    

  
8 

 يمتاز الموظفين بسرعة المالحظة والفهم

 

    

   

 

9 
 يطور الموظفين أداءهم ومهاراتهم بشكل مستمر

 

    

 يتمتع الموظفين بمهارة التواصل الجيدة مع اآلخرين 10  

 

    

   

 

 

 تمت بحمد اهللا



34 
 ةلع مانال للدساتاو لالوث ا اللد السادس مشر، العدد الثاين

 شكرا لحسن تعاونكم
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 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد السادس عشر، العدد الثاني

 .في المجتمع اإلسالمي دور التدابير الوقائية في منع الجريمة و تحقيق األمن
The role of preventive measures In achieving security and crime prevention in Islamic 

society 
*Dr. Munther Abdul Karim Ahmed Al-Qudah 

 
Abstract 

Praise be to God alone and prayers and peace be 
upon the Prophet Mohammad، 
This study looking at: "The role of preventive 
measures in achieving security and crime 
prevention in the Muslim community". 
Accordingly، this study has included the 
introduction of these following elements: the 
problem of the study، the importance of the 
study، the questions that will answered by the 
study، the study objectives، and finally، the 
methodology used in order to understand the 
problem of the study and subject matter. 
The first chapter of this study is looking in: the 
criminalization policy and punishment in 
jurisprudence and the law، by introducing two 
axes، first axis to discuss: the concept of 
criminality in the Islamic penal legislation 
which laid important rules in making the 
criminal protection on a range of interests، and 
the values and principles that Sharee'ais 
operating to save considering its importance in 
maintaining entity of society، and in the second 
axis showed the nature of the punishment in the 
law through the statement of the concept of 
punishment and its elements and characteristics. 
Chapter II from this study dealt with، the role of 
preventive measures in maintaining security، 
crime prevention through a search of alternative 
punishment and preventive measures law، 
through three main axes . first axis talks about 
the general rules of preventive measures with 
the development of thought punitive at the 
current time، also the second axis addressed the 
nature of preventive measures، as for the last 
axis of this chapter، it discussed the preventive 
measures in the Islamic criminal legislation، and 
the statement of its concept، and the kinds of 
measures that that were used by the Islamic law 
in order to prevent the citizen from committing  
a crime، and finally with the conclusion of this 
study، which showed the findings and 
recommendations، which concluded it. 
 
___________ 
* Al imam Muhammad Ibn Saud Islamic University Saudi Arabia 

-College of Sharia and Islamic Studies،Ahsa-Al  
KSA 

 
 

 منذر عبدالكريم أحمد القضاة. د 
 ملخص

دور التدابري الوقائية  يف منع اجلرمية :" تبحث هذه الدارسة يف 
 "ويقيا انميف يف التمع اإلسالمي 

مشكلة : وعليه فقد ضّمت مقدمةدراسيت هذه العناصر التالية
 ،وانسئلة اليت َسُتجيب عليها الدراسة ،وانمهية ،الدراسة 

املنهجية املستخدمة حىت  وانهداف املتوخاة منها ، وأخرياً 
 .ميكيف فهم مشكلة الدراسة وموضوعها 

سياسة : " جاء الفصل انول ميف هذه الدراسة للبحث يف 
ميف خالل  طرح حمورييف "  التجرمي والعقاب يف الفقه والقانون

مفهوم التجرمي يف التشريع  :" ُخصص احملور انول لبحث
إضفاء احلماية الذي أرسى قواعد مهمة يف  "اجلنائي اإلسالمي

اجلنائية على جمموعة املصاحل ، والقيم واملبادئ اليت تعمل 
الشريعة السمحة على حفظها باعتبار أمهيتها يف حفظ كيان 

" طبيعة العقوبة يف القانون : يف احملور الثاين عرضنا و  التمع،
 .ميف خالل بيان مفهوم العقوبة و عناصرها وخصائصها

دور التدابري الوقائية يف : "عاجل الفصل الثاين ميف هذه الدراسة 
ميف خالل ثالثة حماور رئيسة ُخصص احملور " حفظ انميف 

 "القواعد العامة للتدابير الوقائية" انول منها للحديث عيف 
عاجل احملور الثاين  يف الوقت احلايل ، كما وتطور الفكر العقايب

، وناقش احملور انخري ميف هذا " طبيعة التدابري الوقائية" 
وبيان  "التدابري الوقائية يف التشريع اجلنائي اإلسالمي" الفصل 

مفهومها ، وأنواع التدابري اليت جلئت إليها الشريعة اإلسالمية 
مع خامتة   وأخرياً للحيلولة دون ارِتكاب الشَّخص للجرمية  

هذه الدراسة  اليت بينت النتائج والتوصيات اليت خلصت 
  .إليها

 
 

_____________ 
  33سابقة املل الدراسات الشرعية القانونية بالفائز باملركز الثاين يف جماالبحث  [

 ]جلائزة راشد بيف محيد للثقافة والعلوم

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  جامعة اإلمام حممد بيف سعود اإلسالمية*
 املمكلة العربية السعودية.باإلحساء
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  قدمةم

 يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوإِنْ َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُسوًال ِمْن َأْنُفِسِهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزكِّ {

صلى وهذه الِمَنُن ال تزاُل َتَتواَلى علينا َتْتَرى ِمن َلُدن ِبْعثَِته ). 165: آل عمران  (}َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضالٍل ُمِبينٍ 

إليِهما ؛  وٕانَّ ِمن أْعَظِم الِمَنِن بعد اإليمان توفيق اُهللا العبَد إلى الُحْكِم بكتاِبه وسنَِّة نِبيِِّه والتَّحاُكمِ . اهللا عليه وسلم

  .ِألَنَّ في ذلك سعادَتُه وزكاَتُه، ونجاَتُه وَفالَحهُ 

ولما ظلت العقوبة لسنوات طويلة  "لما كان الهدف من إيقاع  العقوبة  بالشخص هو وسيلة إلصالحه وعالجه ؛ 

أن هذا السالح قد أخفق في غير  .لمجتمع ضد مرتكب الجريمةفي يد االسالح الوحيد مثل تُ ختالف أنواعها با

المختلفة ، األمر الذي استوجب  اإلجراميةالظواهر مواطن عدة عن تحقيق الهدف المنشود المتمثل في مكافحة 

ويكون له من الفاعلية التي تمكن  - أو يشاركها في بعض األحيان -محل العقوبة  يحلّ البحث عن بديل مناسب 

،2( "وعةتنمن تحقيق أغراض الجزاء الجنائي الم
0F

في منع  التدابير الوقائية دورب الموسوم وما هذا البحُث ،  *)1

إال محاولٌة إلبراِز الُجُهوِد الُمَتَضاِفَرِة، والَمَساِعي الَحِثيَثِة الُمَتَتاِلَيِة  في المجتمع اإلسالمي ، الجريمة وتحقيق األمن

بأهمية وضرورة تكثيف الجهود ،  وٕايماناً  ومقدساته وقضاياه ورموزه ، اإلسالمفي الدفاع عن ، الُمَتَواِليَِّة المتسقة

، خاصة  تواجه المسلمين في مجتمعاتهم التي  الجنائية في مواجهة ومعالجة المشكالت والقضايا األيديوتشابك 

 .في الوقت الحاضر والمسلمين اإلسالمفي ظل الهجمة التي يتعرض لها 

 مشكلة الدراسة

بعض التساؤالت  القانوني في الواقع يثير )البديلة  الجزاءات(  الوقائيةالتدابير من الجديد القضائي النمط إن 

أخيرًا إظهار ، و وكذلك أقسامه وأغراضه  ثم بيان خصائصه وشروط تطبيقه  ، وطبيعته ماهيته المتعلقة ببيان 

وعليه ية ، اإلسالمالشريعة  أحكامإلى  استناداً . بالعقوبة الجنائيةالوقائية  المتصلة بعالقة التدابير  اإلشكاليات

 الح العام ؤديها في خدمة الصتأن  الوقائيةللتدابير التي يمكن  والمجاالت تتجه هذه الدراسة إلى بيان األدوار

من العمل  حقيقية مكاسب تعزيز األمن وتحقيق الوقت الحاضر في ، وما تحققه من فائدة في إلسالميللمجتمع ا

 .الجنائيةالعقوبات كبديل مناسب عن بعض  به

 أهمية الدراسة  

كصورة جديدة من صور الجزاء **ظهرت فكرة  اللجوء للتدابير الوقائية  في بعض  قوانين العقوبات العربية

 في ضوء الحاجة إلى تنوع أساليب مكافحة الجريمة الجنائي مستندة في أصولها إلى أحكام الشريعة اإلسالمية 

  ،جهاتوال والقانونيالشرعي  واإلصالحالقضاء  الفقه و جهات حيث تعمل،  ياإلسالمالمجتمع وتحقيق األمن في 

تكون هناك إجراءات احترازية جديدة تساهم في عالج المشكالت  على أنستقرار القائمة على حفظ األمن واال

ن معدالت ارتفاع مستوى الجريمة ، وزعزعة األمن  للحد م ياإلسالماألمنية واالجتماعية التي يعاني منها المجتمع 

في مختلف  ياإلسالمالمجتمع الوقائية  ؛ لخدمة قضايا  اإلجراءاتهذه من تفعيل دور   وأنَّه ال بدَّ  لهذا أوالً 

المجاالت الحيوية  ومنها تعزيز منظومة األمن والحماية، ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة في كونها َسُتسهم في 

 في الوقت الحاضر بما يتالءم مع متطلبات وحاجة المجتمع  الوقائية اإلجراءاتإبراز صورة جديدة عن دور 

 .من بعض أفراده نحراف في القيم والسلوك واألخالقلجة االمن ، ومنع الجريمة ، ومعاإلى تحقيق األوأفراده 

                                                           
 )بتصرف يسير( مجدي عقالن ،محمود قرني:. ل التدابير االحترازية بصفة عامة انظر حو*

 الجزائر والمغرب من الدول العربية التي تلجأ إلى تدابير الوقائية في التعامل مع بعض الجناة **
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 أسئلة الدراسة  

 : الغرض من هذه الدراسة هو اإلجابة عن التساؤالت الرئيسة التالية 

 الوقت الحاضر؟ القوانين العربية ما هي دواعي اللجوء للتدابير الوقائية في .1

 ؟الجنائيةنوع من أنواع العقوبة  الوقائيةالتدابير تعتبر  هل  .2

 ما هي الشروط الواجب توافرها في العقوبات البديلة؟ .3

 ؟ القانونية ما هي األسس التي تقوم عليها العقوبة  .4

 ؟ *) 3،4(صدها المجتمع من أجل مواجهة الخطورة اإلجراميةر يالتي  اإلجراءات الوقائيةالتدابير عالج تكيف  .5

 ؟، والحد من تأثيرها الوقائيةالتدابير  إجراءاتتنفيذ ما هي العوامل التي تحدُّ من  .6

 أهداف الدراسة 

 : من أهمها  لعلَّ  عالجت هذه الدراسة العديد من األهداف 

 وتفشي للحد من تفاقم ؛القضائية  اإلجراءاتكنوع من  القانونية الوقائية باإلجراءاتتجديد فرص االهتمام  .1

 .في المجتمع المسلم زعزعة األمنومحاولة ،  الجريمة

الشرعية  في كافة المجاالت الوقائية اإلجراءاتتطوير ؛ حول ُسبل للمعنيين تُقدم هذه الدراسة رؤية جديدة   .2

 .المجتمع وتطوره وتؤدي إلى تعزيز األمنالتي تعنى بحياة  والقانونية

التي  الكبيرةذات الفوائد والسلوكية ، جتماعيةاالو القضائية  بالمؤسساتُتساعد على االهتمام من جهة أخرى   .3

 واإلجراءاتعليهم هذا النوع من التدابير على األفراد المطبق ،  الوقائيةلها دور في تنفيذ جزء مؤثر من التدابير 

 االجتماعية ، وغلب عليها االهتمام بالمؤسساتغير المالئمة  اإلجراءات على بعضها تسلطالتي طغت  الوقائية

 .لتقليد ألنظمة غير إسالميةالتي يكون في إنشائها طابع المحاكاة وا

 اودوره الوقائية اإلجراءات دوربدراسة جديدة عن  والقانونية والقضائية ، الشرعية العمل على إثراء المكتبة  .4

 .ي المعاصراإلسالمالمجتمع  في وتعزيز األمن الحد من الجريمةالهام في 

 محددات الدراسة  •

العربية في خدمة الصالح العام في المجتمعات الوقائية  اإلجراءاتبيان دور يتمثل في  نطاق هذه الدراسة 

 من قبل الجهات تنفيذها األمن  تبعا للتحديات التي تواجهتحقيق  في وأثرها، الوقت الحاليية في اإلسالمو 

 .ذات العالقة  المسئولة

 الدراسات السابقة 

،  بهالقد تعددت الدراسات، واألبحاث والكتب الشرعية القانونية التي تناولت موضوع العقوبات والقواعد المتعلقة 

في استهدافها لألحكام المتعلقة بالعقوبات البديلة ، واإلجراءات  -الباحثإليه  حسب ما وصل –إال أنها ندرت 

 .عند عدم فائدة العقوبةاألحيان  الوقائية التي قد تلجأ إليها الدولة في بعض

_________________________ 
 :حول تعريف الخطورة اإلجرامية والتدابير راجع *

 يسر أنور علي ، األمر الجنائي،مجلة العلوم القانونية •

 محمود نجيب حسني،شرح قانون العقوبات •
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ولتكوين صورة أوضح حول موضوع هذه الدراسة ، فقد تّم االطالع على الدراسات التالية ، في موضوع  

 :  اإلجراءات الوقائية  ، واستخالص اآلتي منها

 المنعم عبد فؤادد  .من قبل أ الدراسة ههذ تقدم، وقد االتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة دراسة حول   .1

 ه1432–مشروع الملك عبد اهللا بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء  - أحمد

، استفدت منها في دراستي ، وهي تؤسس لنظام جديد للعقوبات البديلة ، واإلجراءات  وهي دراسة مفيدة جداً 

 .للحد من الجريمة لجأ إليها االحترازية التي يُ 

بحث  حول العقوبات البديلة المطبقة على الصغار  ضمن خطة ورقة العمل المقدمة من الدكتور كامل  .2

السعيد في مؤتمر العقوبات البديلة ، وهذه الدراسة تتعلق بالصغار الذين يرتكبون جرائم  ويعد تنفيذ العقوبات 

 .وتطور الفكر اإلجرامي االعتيادية عليهم طريق لالنحراف 

 مقدم من  مجموعة من الطلبة  ، والبحث دور التدابير الوقائية في مكافحة الظاهرة اإلجرامية دراسة عن  .3

 البحوث المتميزة في هذا المجال  القانون المغربي ، وهو من – لنيل اإلجازة في الحقوق

 منهجية الدراسة  •

بمناهج البحث العلمي القائمة على تتبع المعلومات والبيانات من مصادرها وتصنيفها  دراستهالباحث في  التزم

وعمل المقارنة الالزمة للوصول إلى نتائج البحث المطلوبة  والقيام بطرح اآلراء واألقوال والوصول إلى الرأي 

المادة العلمية من مصادرها  الراجح ، وذلك من خالل عرض المسائل العلمية ، واالستدالل لألقوال العلمية وتوثيق

وٕايالء هوامش البحث العناية الخاصة ، واالعتناء وتخريج اآليات الكريمة ، واألحاديث النبوية الشريفة األصلية ، 

لك الباحث في دراسته طرق البحث العلمي سوفي سبيل ذلك   لشكلية والتنظيمية وحسن اإلخراج ،بالناحية ا

 :اآلتية

ل مبادئ العدالة الجنائية شرًعا من خالل والقانونية األنسب للدراسات الشرعية فهو  :المنهج الوصفي  ؛ فنؤصِّ

وبيان السنَّة النبوية وشروحهما من كتب التفسير والحديث مع إعمال القواعد الفقهية ،نصوص القرآن الكريم 

 .يةاإلسالمومقاصد الشريعة  اإلسالمالخاصة بالموضوع في ضوء روح 

باستقراء، وتتبع المعلومات، والبيانات من مصادرها األصلية وأمهات الكتب في الفقه : منهج البحث االستقرائي

 .   اإلسالمي والقانون 

من خالل جمع المعلومات وتحليلها وتصنيفها، متتبعًا المسائل واألحكام : منهج البحث التحليلي

 .ألقوال ونسبتها إلى أصحابهاذات الصلة بموضوع الدراسة، واستخالص اآلراء، وا

وذلك من خالل مقابلة األحداث، واآلراء، والقوانين، والنتائج مع بعضها البعض،  وعمل : منهج البحث المقارن 

 . المقارنات بين أطراف العالقة البحثية موضوع الدراسة 

م ومناقشتها بمنهجية علمية وتبنِّي استخالص اآلراء الفقهية  والقانونية، واستنباط األحكا: منهج البحث االستنباطي

 .   الرأي  األقوى دليالً 

 

 

 

http://www.alukah.net/authors/view/home/3688/�
http://www.alukah.net/authors/view/home/3688/�
http://www.alukah.net/authors/view/home/3688/�
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 خطة الدراسة 

 :اقتضت طبيعة الموضوع تقسيمه إلى مقدمة وفصلين بمباحثهما وخاتمة وعلى النحو التالي 

المقدمة وتضمنت أهمية الموضوع كما اشتملت على أهمية الدراسة ، ومشكلة الدراسة واألهداف التي  -

 .تحقيقها الدراسة ، والدراسات السابقة تسعى إلى 

 سياسة التجريم والعقاب في الفقه والقانون: الفصل األول  -

 التدابير الوقائية ودورها في حفظ األمن: الفصل الثاني  -

 وتتضمن أهم النتائج والتوصيات:  الخاتمة -

 في الفقه والقانون العقابالتجريم و سياسة 

 عاقبيُ  التي مةرّ المح فعالاأل نتبيّ  متعددة  كثيرة أحكام على وسلم عليه اهللا صلى رسوله وسنة اهللا كتاب نصَّ 

 والعقوبة الجريمة بنظام اليوم تسميته يمكن ما أصبحت منها عيتفرّ  ما أو ، عليها ينبني وما ، حكاماأل وهذه مرتكبها،

 . اإلسالم في

 األرض، بقاع جميع في الناس كافة على تطبيقها  جالله جل اهللا أراد ،إقليمية ال عالمية شريعة يةاإلسالم الشريعة

 في تطبيقها تعذر فقد إقليمها سوى ما على اإلسالم دار والية لعدم ولكن بتنفيذها، مطالبون ها،أحكامب مخاطبون وهم

 تعذر نهأ إال كافة الناس حق في العموم هو شرائعال وألن" يوسف أبو اإلمام يقول المعنى هذا وفي ،إقليمها خارج

 . )5( "فيها التنفيذ فلزم اإلسالم دار في وأمكن الوالية لعدم الحرب دار في تنفيذها

والقواعد التي تجريم والعقاب في الفقه اإلسالمي سياسة الجزء منه  سنبحث في الذي ومن خالل هذا الفصل

لمين وغير المسلمين على أراضيها ، وفي معاني العدالة الجنائية للمستحملها هذه السياسة ، والتي حققت 

 .مفهوم العقوبة في القانون ، والطبيعة القانونية لها  سنبحثالمبحث الثاني 

 ياإلسالمالجنائي  التشريعفي  والعقاب التجريمسياسة : المبحث األول 

 مفهوم التجريم في التشريع الجنائي اإلسالمي

المهتمين حظيت السياسة الجنائية في التشريع الجنائي اإلسالمي باهتمام من قبل الجهات والمؤسسات واألفراد 

للمجتمع  الحماية الجنائية  إضفاءعلى تقوم   الفقه الجنائي اإلسالميالتجريم في  قاعدة ف ؛بالجريمة والوقاية منها

      .مل الشريعة على حفظها باعتبار أهميتها في حفظ المجتمعالمصالح  والقيم والمبادئ التي تع واألفراد ورعاية

ية تعتبر األخالق الفاضلة أولى الدعائم التي يقوم عليها المجتمع، ولهذا فهي تحرص على اإلسالمالشريعة و "  

  )6(" .األخالق حماية هذه األخالق ، وتتشدد في هذه الحماية بحيث تكاد تعاقب على كل األفعال التي تمّس 

باألخالق على هذا الوجه، أن الشريعة تقوم على الدين الذي يأمر اإلسالمية  العلة في اهتمام الشريعة إن  

 .على الفضائل ويهدف إلى تكوين الجماعة الصالحة  بمحاسن األخالق ، ويحثّ 
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له من قدسية ،  ية التي تقوم على أساس الدين، والدين بمااإلسالمي جزء من الشريعة اإلسالمفالنظام الجنائي  

حيث ال يخفى أن  بعقيدة المسلم ، ووجدانه الديني، الرتباطهوفاعلية  ي قوةاإلسالموحرمة يكفل للنظام الجنائي 

، اإلسالمعن الشر من أهم مقاصد  إلى الخير عزوفاً  تكوين الفرد الصالح الذي يكون في مجموع تصرفاته نزاعاً 

 *)7(. "تهتم بالجانب الديني والعقائدي تجريمها للعديد من التصرفات واألفعالية في اإلسالموهو ما جعل الشريعة 

 ديانته، أو  مرتكبها جنسية عن النظر بغض اإلسالم دار في تقع التي الجرائم جميع على تطبق الجنايات وأحكام

 بالنسبة أكثر واختالفاً  للذميين، بالنسبة الفقهاء بين قليالً  اختالفاً  جزئياتها بعض في أن إال .العامة القاعدة هي وهذه

 .)**5،8( للمستأمنين

وفي التشريع اإلسالمي نجد أن  مبدأ المساواة أمام القانون يقوم على مبدأ المساواة العامة التي أقرها اإلسالم حين 

ال فضل لعربي على عجمي، وال لعجمي : "اعتبر  كل الناس سواء في التعامل، فقد قال صلى اهللا عليه وسلم 

 .)9،10،11( "  بالتقوىعلى عربي، وال ألحمر على أسود، وال ألسود على أحمر إال

 مفهوم العقوبة في التشريع الجنائي اإلسالمي

جزاء وضعه الشارع للردع عن ارتكاب ما نهي عنه وترك ما أمر به ، والعقوبات في : العقوبة  في اإلسالم 

 .الشريعة اإلسالمية تنقسم بالنظر إلى نوع العقوبة، وخطورة الجريمة إلى حدود وقصاص وتعازير

من المبادئ اإلسالمية األساسية والشاملة، » ال جريمة وال عقوبة إال بنص«هنا بأن مبدأ  األهمية التذكيرومن 

سالم ال يعاقب بعقوبة دنيوية وليس فقط بما يتعلق بجرائم وعقوبات الحدود والقصاص والتعزير، وٕانما نجد أن اإل

 ﴿َوَما ُكنَّا ُمَعذِِّبين َحتَّى َنْبَعَث َرُسوًال﴾ :ز من قائلأخروية إال إذا سبق اإلنذار والتبليغ والتجريم، يقول ع أو

ُسِل﴾ :وقوله تعالى ،]15:سراء اإل[ ٌة َبْعَد الرُّ ُسًال مَُّبشِِّريَن َوُمنِذِريَن ِلَئالَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلى الّلِه ُحجَّ  ﴿رُّ

 )12( ]16:النساء [

 

 

 

 

________________________ 

*HTTP://WWW.STARTIMES.COM/F.ASPX?T=32211897 

أما المستأمنون فهم غير مسلمين دخلوا دار االسالم بإذن منها    . من رعايا الدولة االسالمية، يحملون جنسيتها على أساس عقد الذمة وٕان كانوا غير مسلمسن الذميون **

 .ليقيمو فيها مدة ويغادروها
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 القانون في العقوبةطبيعة : الثانيالمبحث 

 *القانونفي  مفهوم العقوبة

 :فمنها ومفهومهافي القانون  المبينة لمعنى العقوبة  تعددت التعريفات

 )13( لحكم قضائي على من تثبت مسئوليته عن الجريمة المجتمع تنفيذاً  باسمجزاء يوقع   :العقوبة  •

على حكم  جريمة ذي أهلية لتحملها، بناءً جزاء تقويمي، تنطوي على إيالم مقصود، تنزل بمرتكب  :العقوبة  •

قضائي يستند إلى نص قانوني يحددها، ويترتب عليها إهدار حق لمرتكب الجريمة ، أو مصلحة له أو ينقصهما 

 .)14( أو يعطل استعمالها

إيالم قسري مقصود، يحمل معنى اللوم األخالقي واالستهجان االجتماعي، يستهدف نفعية محددة   :العقوبة  •

سلفا، بناء على قانون، تنزله السلطة العامة في مواجهة الجميع بحكم قضائي على من ثبتت مسئوليته عن 

 .)14( الجريمة بالقدر الذي يتناسب مع هذه األخيرة

 .)4( هي الجزاء الذي يقرره القانون ويوقعه القاضي من أجل الجريمة ويتناسب معها :العقوبة  •

على حكم  عن جريمة بناءً  جزاء وعالج يفرض على شخص مسئول جزائياً  العقوبة " :والتعريف الراجح كما نراه

 )15( قضائي صادر من محكمة جزائية مختصة

 التنفيذ العقابي ؟بسند  المتعلقةولكن في ضوء هذه التعاريف ما هي الطبيعة 

القاضي المختص بعد إحالة غالبًا ما يكون سند التنفيذ العقابي هو الحكم الجنائي النهائي الذي يصدر من 

   الدعوى إليه من السلطة المختصة بذلك وفق النظام ، وقد يكون سند التنفيذ العقابي أمرًا جنائيًا يصدره قاضي

 )3،16،17( للدولة أحد أعضاء النيابة من درجة معينة وفي أحوال تعينها النصوص القانونيةأو 

 عقوبةالعامة لل خصائص ال
، وهذا الجزاء ينطوي على اإليالم  العقوبة جزاءً ف العقوبة جزاء وعالجللعقوبة خصائص ومنافع مهمة ، ومنها أن 

إال أن عذاب العقوبة وألمها لم يعد يهدف إلى االنتقام والثأر،  وٕانزال األذى بمن اعتدى على أمن المجتمع 

 ، بل أصبح وسيلة إلصالحه وعالجهونظامه

؛ألنها رد فعل اجتماعي لحماية أمن المجتمع وضمان استقراره، ولحماية الفرد  ماية المجتمعلح وتفرض العقوبة

ورد الفعل االجتماعي ال يعطي الحق لألفراد لكي يقتصوا ألنفسهم من  ، من النوازع اإلجرامية الموجودة في داخله

 .يةاإلسالمالمجرمين؛ فالقصاص الفردي مرفوض في الشريعة 
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 ، فرض العقوبة إال إذا ورد النص  الشرعي عليها من القانون في وقت الحق الرتكاب الجريمةال يجوز  كما

 .وسلطات الدولة هي صاحبة الحق في النص عليها، وبيان جنسها ومقدارها، ومدى سلطة القاضي في تطبيقها

ى غير الشخص المسئول أن  ال تمتد العقوبة إلعلى ،  إال من قبل محكمة جزائية مختصة وال يتم فرض العقوبة

 .سرته، أو أحد أصدقائه أو أقاربهعن الفعل اإلجرامي، وال يصح أن تنال أحد أفراد أ

 : ومن شروط فرض العقوبة 

هي واحدة بالنسبة لجميع الناس دون تفريق بينهم من حيث ، و عقوبة جريمة معينة الذلك أن  :المساواة .1

 .روةالجنس أو اللون أو الطائفة أو الطبقة أو الث

إذا تبين للقضاء خطأه ، وأن العقوبة فرضت على شخص غير مسئول عن ف  :العقوبة قابلة للرجوع فيها  .2
 أو ورثته ، والتعويض على المحكوم عليه  ، الجريمة فمن الواجب إيقاف تنفيذ العقوبة فوراً 

ترى أن شخصية المجرم نظرية تفريد العقاب، :  العقوبة تتناسب في طبيعتها ومقدارها مع شخصية الجاني  .3
يجب أن يكون لها المكان األول في القانون الجزائي، وأن العقوبة يجب أن تكون مالئمة لهذه الشخصية؛ فكل 

البد أن يكون في حقيقة األمر مدفوعا بعوامل اجتماعية واقتصادية ونفسية متعددة؛  إجرامياً  شخص يرتكب فعالً 
حيث نوعها ومقدارها مالئمة لحالته للتمكن من إصالحه وٕاعادته إنسانا  وهذه الحقيقة تتطلب أن تكون العقوبة من

 .)13،14،4،15(سويا إلى حظيرة المجتمع
 ودورها في حفظ األمن  الوقائيةالتدابير 

، لغيره  على حق اعتدائهالعقوبة نتيجة ارتكابه مخالفة ، أو  ل بهنزّ إيالم وٕايذاء من تُ  القصد من العقوبة هو " 

وتتنوع الحقوق التي يمكن المساس بها، فقد يكون ،  العقوبةعن طريق المساس بحق من توقع عليه  هذا ويتحقق

، فتتخذ الحرمان من الحريةالحق الذي يتم المساس به عن طريق اإلعدام وقد يكون الحق الذي يمكن المساس به 

د تمس العقوبة الحق في المال، فتتخذ أو بنوعيه أو السجن أو الحبس، وق، العقوبة صورة األشغال أو االعتقال 

،  كالمراقبة األمنيةصورة المصادرة أو الغرامة، ويمكن أن يكون المساس بالحرية عن طريق فرض قيود عليها ، 

 .)*( .أو اإلقامة الجبرية

ندما من خالل هذا الفصل سنبين البديل الوقائي عن العقوبات ، والتي قد تلجأ إليها الدولة في بعض األحيان ع

 .تصبح العقوبة غير فعالة ، وغير قادرة على تحقيق المطلوب منها بسبب ظروف الجاني ، وطبيعة الجريمة 

وبيان مفهومها   التدابير الوقائية في التشريع الجنائي اإلسالميهذه التدابير الوقائية في حفظ األمن وبيان  ودور

 .  لمنع الشَّخص من ارتكاب الجريمةوالتدابير التي لجئت إليها الشريعة اإلسالمية 

 

____________________ 

 البديلة المطبقة على الصغار خطة ورقة العمل المقدمة من الدكتور كامل السعيد للمؤتمر منشور على الرابط العقوبات *

USA/DOCUMENTS/MULTAQ4-HTTP://WWW.MOJ.GOV.SA/ARU 

 

http://www.moj.gov.sa/AR-SA/DOCUMENTS/MULTAQ4�
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  الوقائيةالعامة للتدابير  القواعد :األولالمبحث 

ومع تطور   الجنائي الجزاء الصورة المعبرة عن  الوقتطويلة من  لفترةبحق المخالف للقانون و  العقوبة  بقيت

، والذي يتجلى في الحد من  في بعض األحيان ثبت عجز العقوبة عن القيام بالدور المنوط بها فكرة العقوبة  

، وبذلك لم يعد الهدف  الوقائيةوالقضاء عليها داخل المجتمع، مما أدى إلى ظهور ما يسمى بالتدابير   الجريمة

في فكرة إعادة  الهدف متمثالً  أصبحمن الجزاء الجنائي هو إيالم المجرمين المحكوم عليهم واالنتقام منهم، بل 

 .*)18( في المجتمع وانخراطهمالمحكوم عليهم  تأهيل هؤالء

 **)19( الوقائيةتعريف التدابير : المطلب األول 
 يتدبرأن   والتدبير، ول إليه عاقبتهؤما ت تنتظر إلىأن  راألمفي  التدبير":ابن منظور  قال:  لغة الوقائيةالتدابير 

 .)20( اقبهوعفي ينظرأي أن ، ويديره، أمره لجرال
في عدد من اآليات منها قوله  رميآن الكرالق  فيومشتقاتها وردت  التدبيركلمة : )19( اصطالحاً  الوقائيةالتدابير 

ِكَتاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْيَك {: سبحانه  وقوله،  ]31:يونس  [  }َوَمن ُيَدبُِّر اَألْمَر َفَسَيُقوُلوَن الّلُه َفُقْل َأَفَال َتتَُّقوَن {:  تعالى

له ور كقحلذا ىنعمبالكريم  آن رالقفي  االحترازكما ورد ،  ]29 :ص [ }ِلَيدَّبَُّروا آَياِتِه َوِلَيَتَذكََّر ُأوُلو اْألَْلَبابِ ُمَباَرٌك 

 ]71 :النساء [ }َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُخُذوْا ِحْذَرُكْم َفانِفُروْا ثَُباٍت َأِو انِفُروْا َجِميعاً  {:تعالى 

 معنى فيكتابه إغاثة اللهفان  يفالجوزية  مقي يفاب اإلمامقال فقد  في اصطالح الفقهاء واالحترازالتدبير  أما 

بإذنه ومشيئته اهللا   رأم ربدفهي ت، ي والسفلي مالئكةوالعل ملبالعاوكل  وتعالى بحانه  ـساهللا أن  والمقصود"التدبير

 }َفاْلُمَدبَِّراِت َأْمًرا:يضيف التدبير إلى المالئكة تارة لكونهم المباشرين للتدبير كقوله تعالى  فلهذا، هرـوأم

 :في قولهأو يضيف التدبير إليه سبحانه  ]5:النازعات  [ 

َما ِمن َشِفيٍع  ۖ◌ ُيَدبُِّر اْألَْمَر  ۖ◌ ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّه الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْألَْرَض ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ثُمَّ اْسَتَوٰى َعَلى اْلَعْرِش  {

ِلُكُم اللَُّه َربُُّكْم َفاْعُبُدوُه  ۚ◌ ِإالَّ ِمن َبْعِد ِإْذِنِه   .)21( ]3:يونس  [  }َأَفَال َتَذكَُّرونَ  ۚ◌ ذَٰ

أن يقال ؛ ن وال ينبغي وأن يك يجوزما  لك نم االحتراز ينبغي "الحتراز ا ىنمع يف لجوزيا يفبا اإلمامقال و

فحسب  اهنةرال الحالة فيالنظر فأما ، العقالءأن يقع شأن  يجوزوفيما  العواقب إلى فلنظر،  الغالب السالمة:

 ).22("مقىالحم الجهلةحالة 

تعددت معاني التدابير في القوانين العربية فهناك من أطلق عليها  التدابير الوقائية في القانون: الفرع الثالث 

التدابير الوقائية ، وهناك من أطلق عليها تدابير األمن، وهناك من سماها التدابير االحترازية ، وتاليا مجموعة 

 )23(: من تعاريفها 

من جديد دته ودون ع الحيلولة سبيليف لتحفظأو نفساني، جنائي أو  لطبعليه المحكوم هي إخضاع " •

 )24. (" للجريمة 
______________________ 

متوفر / شعبة القانون الخاص / كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية / مقدم لنيل اإلجازة في الحقوق" دور التدابير الوقائية في مكافحة الظاهرة اإلجرامية  *

  2009/على موقع 
U

WWW.BLOG.SAEEED.COM
U

HTTP://  بتصرف يسير 

دور التدابير االحترازية في ردع المجرم وحماية المجتمع، للطالب نور الدين : استفدت في عدد من التعريفات المبينة في هذا المطلب من رسالة الماجستير بعنوان** 

 )بتصرف واسع يناسب منهجية البحث(  6:، ص2011مناني 

http://www.blog.saeeed.com/�
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القانونية تواجه خطورة إجرامية كامنة في شخصية مرتكب الجريمة تهدف إلى  اإلجراءاتمجموعة من  •

 .)25(. ةالعودة إلى ارتكاب جريمة جديد حماية المجتمع عن طريق منع المجرم من

 منعًا األشخاص  لدى إلجراميةا الخطورة   لمواجهةن وانـعليها القينص ية ردية قسرمعاملة ف التدابير" •

 .)26( "امراالج ضدالمجتمع  يففاع عدوال الجريمةارتكاب  يفم

يه وتأهيله دام لرإزالة أسباب اإلجالمجرم  بهدف حيال تتخذ  إجراءات هي  :االحترازية  التدابير" •

7(".اجتماعيا
1F

2( 

في  تكمن خطورةالمجتمع  لتجنيبقضائي   مر به حكديص إلجراءاتا يفع مون وه: الحترازيا التدابير" •

 ).28"(وع رمش ريغ لفع مرتكبشخصية 

جريمة  مرتكبشخصية  يفامية كامنة ررة إجطواجه خوت االجراءات يفعة مومجم: ازي راالحت التدابير" •

 .)29(المجتمع  يفع لتدرأها

، إال أنها اختلفت في تحديد طبيعة ونتفق مع جميع هذه التعاريف في أنها بيت مفهوم وطبيعة التدابير الوقائية   
 .التدابير القضائية 

 :الوقائيةأهمية التدابير 
غير أن "   في مكافحة اإلجرام وذلك إلى جانب العقوبة التي تلجأ إليها الدولة   من الوسائل الوقائيةالتدابير 

القصور في تطبيق العقوبة في مواضع متعددة عن أداء وظيفتها االجتماعية، اقتضى البحث عن نظام  بديل 
 .إلى جانبها لكي يساندها ويضيف إليها ما تفتقده من فاعلية يحل مكانها في هذه المواضع، أو يقف

في تطبيق العقوبة وهذا ال يعني  القصورهو  الوقائية  للتدابيرللجهات القضائية ؛ للجوء التبرير الحقيقي إن 

 )18( "اإلجراميةالحالة االنتقاص من قيمة العقوبة التي تظل األساس األول في مواجهة ومكافحة 

في أنها تقوم على فلسفة واقعية تهدف إلى وقاية المجتمع بإعداد الفرد و تقويمه  الوقائيةوتكمن أهمية التدابير " 

و تتجاوب مع النظريات العلمية تفسير ظاهرة اإلجرام فهي تعتد باألسباب الحقيقية لإلجرام عند شخصية الفرد 

ع النظريات العقابية الحديثة في تفريد الجزاء و هي بذالك تلتقي م. الخطر لتقدم العالج المناسب له

 ".*)30(الجنائي

هذه التدابير ال مفر  كون حقوق األفراد في المجتمععلى حماية  حرصهافي  الوقائيةأهمية التدابير لنا   وتظهر

 الذي ؛ فاإلجراء  تداعيات الخطورة اإلجراميةلوقايته من  العالج األفضل كونهامن اتخاذها،  المسئولة للمؤسسات

وذلك بإيالمه عن  المريضال يقصد به معاقبة هذا  مستشفى لألمراض النفسية في  المريض النفسي يضع 

 .وعالجه حماية المجتمع من خطرهل هي وسيلةوٕانما ،  بارتكابهاقام الجريمة التي 

 
 
 
 
 

                                                           
* topic-http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t2318  

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t2318-topic�
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 الوقائيةأنواع التدابير 

لخطورة الشخص الذي سيتخذ بحقه التدبير  ، وتبعاً حسب خطورتها في القوانين الجزائية  الوقائيةالتدابير تقّسم 
 .الوقائي 

 المجرم تقوم على منع حرية وقائيةتدابير . 1
صح ي حالته النفسية الحجز في مستشفى ، أو معحيث يتم حجز الشخص الذي تستد : الحجز في مأوى. أ

هذا النوع من  ال ينفذ حالته، و التي تدعو إليها الالزمة  العناية  وتقدم له لعالج األمراض العقلية أو النفسية، 

 .محكمة القضائي صادر عن  قرارعلى  إال بناءً التدابير 

هي الوضع في مؤسسة للتشغيل، حسب مؤهالت المحكوم عليه أو نشأته ، ليعمل فيها ويتقاضى  :العزلة. ب

 . أجرًا على عمله ، وتفرض العزلة على معتادي اإلجرام الذين يثبت خطرهم على السالمة العامة

هم مهنة الوضع في دار تؤسس خصيصًا لتعويد المحكوم عليهم على العمل، وتعليم: الحجز في دار التشغيل. 2

 .*يكسبون منها عيشهم بعد عودتهم إلى الحياة االجتماعية

 تقوم على تقييد حرية المجرم   وقائية تدابير 

 :تتعدد هذه التدابير المقيدة للحرية ومنها 

يقصد به الحظر على المحكوم عليه من التواجد بعد اإلفراج عنه في األمكنة التي  وقائيتدبير :  اإلقامةمنع  .أ

 .عينها الحكم، وهي في الغالب المنطقة التي اقترفت فيها الجريمة، والمنطقة التي يسكن فيها المجني عليه 

 .المجتمع التأكد من قدرة المحكوم على االنخراط في القصد منه، وقائيتدبير  : الحرية المراقبة. ب

 . ماإلفراج عنه تلجأ إليه الدولة لرعاية المحكومين بعد   وقائيتدبير  وهو : اإلرشادية: الرعاية.ج

على  ، ويشكل خطورة  يفرض على األجنبي الذي يرتكب جريمة في الدولة وقائيتدبير  : اإلخراج من البالد. د

 ** .األمن والنظام

 المجرمتقوم على منع حقوق  وقائيةتدابير  .3

حماية ل كان يتمتع بها ،من بعض الحقوق التي حرمان المحكوم عليه الوقائية  النوع من التدابير  يراد بهذا  

 : المجتمع ، ومن ذلك 

رمان المحكوم عليه من حقوقه على القاصر أو اليتيم الذي يتولى ح من خالل: إسقاط حق الوالية أو الوصاية . أ

 .لقرار من القاضيًا شؤونه، أو يدير أمالكه، وفق

ويكون بمنع المحكوم عليه من ممارسة مهنة أو حرفة أو أي عمل متى كان : المنع من مزاولة أحد األعمال. ب

 *** .العملصول العمل أو انتهاكًا لواجبات سلوكه الجرمي خروجًا على أ

 

 

_________________ 

html .  التدابير االحترازية منشورة على الرابط*
U

post_924-http://bouhoot.blogspot.com/2015/04/blog
U

 .موسوعة البحث 

   673408439316982التدابير االحترازية المنشورة عبى الرابط **
U

acebookcom/syrianslaw/posts/http://wwwf
U

 ) بتصرف واسع في النص) (

 كالطبيب الذي يرتكب جريمة اجهاض غير منشروع***

http://bouhoot.blogspot.com/2015/04/blog-post_924�
http://bouhoot.blogspot.com/2015/04/blog-post_924�
http://wwwfacebookcom/syrianslaw/posts/�
http://wwwfacebookcom/syrianslaw/posts/�
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  تقوم على اإلجراءات الوقائية وقائيةتدابير  .4

 :المعنيين بها مثل  األفرادصيب تو على األشياء،  قعت الوقائيةهذا النوع من التدابير 

الدولة كإجراء وقائي بمصادرة األشياء المتعلقة بالجريمة  التي تحظر القوانين التعامل تقوم : العينية ةالمصادر  .أ

واألغذية الفاسدة المزيفة  والنقودالمخدرات : وتشمللها وتتصرف بها حسب نوع األشياء  بها ، وتصبح ملكاً 

 .النارية غير الحاصلة على الترخيصواألسلحة 

تقديم كفيل مليء،  منها، تقديم ضمانات مالية محددة اع مبلغ من المال، أو إيدبالمحكوم عليه  يلزم: الكفالة. ب

 .رهن قطعة أرض ، وهذه من الضمانات التي تمنعه من إعادة ارتكاب الجرائم   أو 

منع المحكوم عليه من ممارسة العمل ذاته الذي كان يمارسه فيه قبل إنزال هذا التدبير ل" : تشميع المحل. ج

  . الذي يستعمل لشرب الخمرمحل ال، وٕاغالق ألعمال غير أخالقيةالمعد  كإقفال الفندق

ويتناول هذا التدبير كل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية، ما خال : وقف هيئة اعتبارية عن العمل أو حلها. د
اإلدارات العامة، تخضع، لمبدأ المسؤولية الجزائية، ويمكن الحكم به، إذا اقترف مديروها، أو أعضاء إدارتها، 

 .)*( " جنحة مقصودة ممثلوها، أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أوأو 
 **)31( قصيرة المدةالسالبة للحرية  اتبدائل العقوب. 4

كانت ظروف  متى التي تحل محل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة) البدائل العقابية (  الوقائيةالتدابير 
 :الجريمة وشخصية المجرم توجب هذا ، ومن هذه البدائل 

  )شرط الحكم علىتعليق تنفيذ (إيقاف التنفيذ نظام  •

   )32،33،34()االختبار القضائي(الوضع تحت االختبار نظام  •

  .مدة معينة تحت إشراف ورقابة جهات معينة همع تقرير وضع ، عدم الحكم على المتهم بعقوبة ما

يجوز للقاضي أن يحكم بالعقوبة الجنائية مع إيقاف : وقف التنفيذ المقترن بالوضع تحت االختبار نظام  •

 .)32( االختبارتنفيذها مدة معينة في خاللها يخضع الموقوف للوضع تحت 

 اإلعفاء من العقوبة وتأجيل النطق بهانظام  •

لحاق المحكوم عليه بعقوبة قصيرة المدة بعمل خارج المؤسسة بإ أن يأمر ييجوز للقاض: الحرية   هنظام شب •

 .العقابية دون إخضاعه لرقابة جهة اإلدارة 

 لكترونية الوضع تحت المراقبة اإلنظام  •

العقوبات، ويتقيد  تنفيذللصالح العام تحت إشراف قاضي  لتنفيذ العم يويجر :  العمل للصالح العامنظام  •

 .)3( .يود النظامية المنصوص عليها العمل للصالح العام بكافة الق

 

 

_________________ 
 )بتصرف واسع .( للباحثة سعاد الداودي  7/10/2014بتاريخ / http://www.startimes.com  التدابير االحترازية على موقع: "جزء من بحث بعنوان * 
وأرسل هذا ، قسم القانون الجنائي  -جامعة الملك سعود  –أحمد لطفي السيد مرعي، أستاذ بكلية األنظمة والعلوم السياسية . التدابير الوقائية كتبه د: مقال  بعنوان **

صفحة األستاذ ور على عدد من مواقع البحث ومنها والمقال منشمفلح القحطاني وذلك لنشره ضمن إصدارات الجمعية / د.المقال للجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان مع أ
 سعيد بواطاس

https://www.facebook.com/permalink.php?id=1561499334100157&story_fbid=1575258999390857  وقد تم التصرف في المقال ليناسب
 .المصادر التي اعتمد عليها الدكتور المرعي في مقاله  القيممنهجية البحث في هذه الدراسة  مع ذكر 

https://www.facebook.com/pages/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B3/1561499334100157?fref=nf�
https://www.facebook.com/pages/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B3/1561499334100157?fref=nf�
https://www.facebook.com/pages/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B3/1561499334100157?fref=nf�
https://www.facebook.com/pages/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B0-%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%B3/1561499334100157?fref=nf�
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1561499334100157&story_fbid=1575258999390857�
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يجوز للمحكمة في مواد الجنح وألسباب طبية أو عائلية أو مهنية  :   نظام تقسيط العقوبات: البديل الثامن  •

 .)*(أو اجتماعية ، أن تأمر بتنفيذ العقوبة بالتقسيط 

من تطبيقها  للعمل بها في القوانين العربية ، وال يوجد ما يمنع شرعاً بالرجوع لهذه البدائل الوقائية نجد أنها مناسبة 

 . شريطة أن تتم هذه البدائل وسط إجراءات تعتمد مبدأ العالج ال العقوبة 

 الوقائيةتدابير ال طبيعة:  الثانيالمبحث 

قضائية أم ذات طبيعة جزائية أو ما إذا كانت ذات طبيعة في  وذلك  ،الوقائيةطبيعة التدابير  تحديد ال بد من 

  .مدار البحث تالياً  ما سيكون  وهو،  وفق األساس المطلوبلكي نتمكن من التعامل معها  ،  إدارية

 )18(ذات طبيعة جزائية  الوقائيةالتدابير 

إلى  ذلكفي اختلف الفقه الجنائي ، وقد يمكن اعتبارها جزاء جنائي  الوقائيةطبيعة التدابير  يرى أن  منهناك 

 : اتجاهين

بعد على الجاني  إجراءات مانعة تطبق  وهي. والعقوبة  ليس لها صفة الجزاء الوقائيةالتدابير  : االتجاه األول

 .ارتكاب الجريمة 

للتدابير وٕان كانت تختلف  الوقائيةلها صفة جزائية تأسيسا على أن الوظيفة  الوقائيةالتدابير  : االتجاه الثاني

الردع ، إال أنها ال تحول دون اعتبار التدابير من قبيل الجزاءات  فة العقوبة التي يناط بها أساساً بالطبع عن وظي

 **)35،36،37،38( .الجنائية 

 ذات طبيعة قضائية الوقائيةالتدابير 

 :للمبررات التاليةذات طبيعة قضائية  الوقائيةالتدابير  ذهب جانب من الفقه الجنائي إلى أن

 الوقائية  الذي يسود التدابيرلشرعية طابع ا •

 .مخول للسلطة القضائية فقط الوقائيةتطبيق التدابير  •

 .الوقائية التدابير تنفيذ  الجنائية تتبع مبدأ الشرعية في نطاق  القوانين •

 ذات طبيعة إدارية الوقائيةالتدابير 

 : وبرروا ذلك أن  طبيعة إدارية ذاتأن التدابير هي إجراءات إلى   ذهب أصحاب هذا الرأي

 ، بل هي إجراء تقوم به هيئات رسمية بدون الرجوع للقضاء  ليست عقوبة الوقائيةالتدابير  •

 الوقائية تتصف بعموميتها التدابير  •

ما عدا المصادرة قابلة لإللغاء والتعديل واالستبدال، كما أن مبدأ حجية الشيء المقضى  الوقائيةالتدابير  •

 **)*35،36،37،24( الوقائيةبه ال تسري في مواجهة التدابير 

ومن خالل هذا العرض نجد أن التدابير الوقائية هي ذات طبيعة قضائية ، وال بد من فرضها بموجب 

 .عن المحكمة   قرار قضائي ، أو حكم قضائي صادر
_______________ 

*
 http://bohouti.blogspot.com/2015/04/blog-post_53.htmlبتصرف من موضوع نظام تقسيط العقوبة منشور على الرابط  

 )35،36،37،38( انظر المزيد حول هذه الجزئية من البحث في المراجع التالية ** 

 )39،38،40( للمزيد حول هذه الجزئية من البحث انظر المراجع  ***
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وهذا التصنيف أدعى إلى شرعيتها ، وعدم المبالغة في تطبيقها من قبل المؤسسات المشرفة على تنفيذ التدابير 

 .االحترازية 

 ياإلسالم التشريع الجنائيفي  الوقائيةالتدابير 

وهو الوسيلة هو تطبيق المنهج الوقائي اإلسالمي الطريق األمثل والمنهج القويم للحماية من الوقوع في الجريمة 

 .األمن واألمان للجميعبها  يتحقق  المثلى التي

ية في اإلسالمية قصب السبق في تقرير التدابير الوقائية، وأن السياسة الجنائية اإلسالمشريعة كان للوقد 

للجريمة تقوم أوًال على المنهج الوقائي وأنها ال تلجأ الستخدام العالج إال بعد أن تستنفد وسائل مواجهتها 

 * )1)(41(."الوقاية

 ياإلسالم التشريع الجنائي في  الوقائيةمفهوم التَّدابير 

الوْضع الذي يقِدم فيه الشخص على ارِتكاب  ففرقت بين مفهوم الغرض الوقائييَّة اإلسالمأدركِت الشَّريعة 

الجريمة، فيخرج على القانون غيَر عابئ بما يسبُِّبه خروُجه من أخطار، أو ما ُيْلِحقه من أْضرار بالحقوق التي 

الوْضع الذي يكون فيه سلوك الفْرد أو ظروفه منطوًيا على احتماالت انحراِفه عن الطريق و كفلْتها الشريعة، 

  .الشريعة أحكامروجه على القويم، وخ

، سواء كانت حد�ا أو تعزيًرا للشخص  عقوبة محدَّدةال في الحالة األولى جعلت الشريعة اإلسالمية  نتيجة لذلك 

في حين جعلْته تدبيًرا ليسْت له طبيعة الجزاء في الحالة الثانية؛ ألنَّها ال تواجه إجراًما حقيقي�ا وٕانَّما ُتواِجه مظاهر 

 **.ة مبكِّرة، تهدف إلى الحيلولة دون نموِّها واكتمالها لتصبح إجراًما كامًال إجراميَّ 

 ياإلسالمالتَّدابير في التَّشريع الجنائي  األساس الذي تقوم عليه 

ل وصودون ال الحيلولةمعناه  الذرائع وسدرائع ذال دة سدجه عام هي قاعويعة برالش في الوقائية لتدابيرأساس ا

 لكان الفع ومتى، الفساد لمادة وسائ الحسم وهذا )42( ممنوعألن الفساد ؛ النتيجة فسادًا كانتإذا  مفسدة إلى

  )43(.رائع ذال دبس لالعم يف الميدافارس  وه كمال واإلمام، لا الفعذـا هـمنعن المفسدة إلىة وسيلة دفسملا يف السالم

 ِتكاب الشَّخص للجريمة يلولة دون ار للح ية اإلسالم ةفي الشريع للتدابير الوقائية العامة  صور. 1

ِبَكْسر ِدنان الخمر وشقِّ  -صلى اهللا عليه وسلم  -لذلك أمر الرَّسول : إتالف المال الذي يؤدي للحرام  •

ظروِفها؛ حتى يحول دون ارتكاب المسلمين لجريمة شرب الخمر، وأمر عمُر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 

خمر لنفس السبب، واإلجراءان من التَّدابير الوقائيَّة ذات الطَّبيعة الماليَّة التي تقوم ِبحرق المكان الذي ُيباع فيه ال

 .ماٍل للحْيلولة دون وقوع جرائم على إْتالف

_____________ 
َمَثُل اْلَقاِئِم َعَلى ُحُدوِد اللَِّه َواْلَواِقِع ِفيَها َكَمَثِل َقْوٍم َقاَل  عن النُّْعَماَن ْبَن َبِشيٍر َرِضي اللَّه َعْنهَما َعِن النَِّبيِّ صلى اهللا عليه وسلم (جاء في الحديث *

وا َعَلى َمْن َفْوَقُهْم فَ اْسَتَهُموا َعَلى َسِفيَنٍة َفَأَصاَب َبْعُضُهْم َأْعالَها َوَبْعُضُهْم َأْسَفَلَها َفَكاَن الَِّذيَن ِفي َأْسَفِلَها ِإَذا ا َقاُلوا َلْو َأنَّا َخَرْقَنا ِفي ْسَتَقْوا ِمَن اْلَماِء َمرُّ

؛ 2كتاب الشركة؛ جرواه البخاري؛  .)َأْيِديِهْم َنَجْوا َوَنَجْوا َجِميًعاَنِصيِبَنا َخْرًقا َوَلْم ُنْؤِذ َمْن َفْوَقَنا َفِإْن َيْتُرُكوُهْم َوَما َأَراُدوا َهَلُكوا َجِميًعا َوإِْن َأَخُذوا َعَلى 

 .882ص

/ http://www.alukah.netمتوفر على موقع  عبدالفتاح تامرمن إعداد " التدابير االحترازية والتشريع العقابي اإلسالمي : "انظر بتصرف مقال  **

 2/2/200بتاريخ 

 

http://www.alukah.net/authors/view/home/1018/�
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 .الوْضع تحت المراقبة: استحدَثها المسلمون من التَّدابير الوقائية التي: الوْضع تحت المراقبة  •
 وقوع الجريمةفي الشريعة اإلسالمية  للحيلولة دون   الخاصةصور للتدابير الوقائية  . 2
من التدابير الوقائية  إذا عرف عن شخص أنَّه فاسق يأوي إليه أهل الِفْسق : المنع من اإلقامة في البيت  •

يعاقب عليه، فإنَّه ُيمنع من اإلقامة في بيِته كتدبير وقائي، وقد ُسِئل مالك والخمر، دون أن يكون قد أتى جرًما 
يخرج من منزِله وتكرى عليه الدار والبيوت، فال تُباع : "عن فاسق يأوي إليه أهُل الفسق والخمر، ما يصنع به؟ قال

تين : "، وقال ابن القاسم"لعلَّه يتوب فيرجع إلى منزله أو ثالثًا، فإن لم ينتِه ُأْخِرج من الدار إنَّه ينصح مرَّة أو مرَّ
 ".وأكريت عليه

مبيف  رضي اهللا عنه اجتماع الصبيان  الخطاب بن رمنع عم: ة  ـبالفاحش مكان يته بمن اجتماع الصبيانمنع  •
جيل جيه ولت،صا على مصلحة الصبيان روح الجريمةع ووق لازي شخصي قبراحتكتدبير ة  ـبالفاحش مكان يته

 )44(. الفضائلامه األخالق ووق، نظيفئ  ـالنش من
 صور للتدابير الوقائية في الشريعة اإلسالمية  لحماية المجتمع المسلم . 3
اإلْبعاد والمنع من اإلقامة، فقد أمر : اإلسالممن التدابير الوقائيَّة التي استحدثها : اإلْبعاد والمنع من اإلقامة  •

المخنَّثين من المدينة، كذلك نفى عمر بن الخطَّاب شابَّين بعد أن بنْفي بعض  -صلى اهللا عليه وسلم  -الرسول 
فقد ُروي أنَّه  -الجريمة : أي –عرف أنَّ ُحْسَنهما من شأِنه أن ُيَعرِّضهما ويعرِّض النساء للوقوع في المحظور 

 :بينما كان عمر يقوم بجْوَلِته الليليَّة، إذا به يسمُع امرأًة تنِشد
اِج؟ ْبنِ  َنْصرِ  ِإَلى َسِبيلٍ  ِمنْ  َأوْ         َفَأْشَرَبَها  َخْمرٍ   ِإَلى َسِبيلٍ  ِمنْ  َهلْ   َحجَّ

اج، فعرف أنَّه من بني سليم، فأرسل في طلبه، فجاء، فإذا َشعُر رأِسه  فلمَّا أصبح، سأل عن المدعو نصر بن حجَّ
ن يقصَّ شعَره، ففعل، فخرجْت جبهُته، فإذا به يزداُد من أحسن ما رأى عمر، ووجُهه من أصَبح ما شاهد، فأمره أ

، "ال، والذي نفسي بيده، ال تجامعني بأرض أنا ِبها: "حْسًنا، فأمره عمر أن يعتمَّ، ففعل فازداَد ُحسًنا، فقال عمر
 .وأمر له ِبما يصلحه ونفاه إلى البصرة

ال ذنب لك، وٕانَّما الذنب لي حيث ال أطهر دار ": وما َذْنبي يا أميَر المؤمنين؟ فقال له: وقد قال الفتى لعمر
  *".الهجرة منك

____________________ 

" تاريخ المدينة"فرواه ابن شبة في : ورد خبر نفي عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه نصر بن الحجاج إلى البصرة لئال تفتن به نساء أهل المدينة من طرق متعددة ، مختصرا ومطوال *

 . َعْن َجدِِّه به مطوال, َعْن َأِبيِه , عن ُمَحمَّد ْبن اْلَجْهِم ْبِن ُعْثَماَن ْبِن َأِبي اْلَجْهِم ) 123ص" (ذم الهوى"، وابن الجوزي في ) 392/ 2" (اعتالل القلوب"قتادة ، والخرائطي في عن ) 2/762(

تاريخ "وابن عساكر في عن عبد اهللا بن بريدة ، ) 3/216" (الطبقات"َعِن الشَّْعِبيِّ ، وابن سعد في ) 21/ 62(" تاريخ دمشق"، وابن عساكر في ) 322/ 4" (حلية األولياء"ورواه أبو نعيم في 
 . عن محمد بن سيرين) 23/ 62" (دمشق

 :ى ِبَأْبَياِت َتُقوُل ِفيَهاوملخص هذه القصة أن ُعَمر ْبن اْلَخطَّاِب َرِضَي اللَُّه َعْنُه َكاَن َيُعسُّ ِباْلَمِديَنِة َفَسِمَع اْمَرَأًة تََتَغنَّ 
يَنِة وملخص هذه القصة أن ُعَمر ْبن اْلَخطَّاِب َرِضَي اللَُّه َعْنُه َكاَن َيُعسُّ ِباْلَمدِ  َفَدَعا ِبِه َفَوَجَدُه َشاب�ا َحَسًنا ، َفَحَلَق َرْأَسُه ، َفاْزَداَد َجَماًال  هل من سبيل إلى نصر بن حجاج** هل من سبيل إلى خمر فأشربها 

 :َفَسِمَع اْمَرَأًة تََتَغنَّى ِبَأْبَياِت تَُقوُل ِفيَها

ثمَّ . لنَِّساءُ ُن ِبِه اَفَدَعا ِبِه َفَوَجَدُه َشاب�ا َحَسًنا ، َفَحَلَق َرْأَسُه ، َفاْزَداَد َجَماًال َفَنَفاُه إَلى اْلَبْصَرِة ِلَئالَّ َتْفَتتِ  هل من سبيل إلى نصر بن حجاج** هل من سبيل إلى خمر فأشربها 
/ 3" (األنساب"وذكر القصة غير واحد من أهل العلم ، منهم السمعاني في . أما َوَأنا َحّي َفَال : ِإنَّه بعث يْطلب اْلقدوم ِإَلى َوطنه ، َويذكر أال َذْنب َلُه َفأبى َعَلْيِه ، َوَقالَ 

/ 4" (إعالم الموقعين"، وابن القيم في ) 28/371(، ) 28/109(، ) 313/ 15(، ) 11/552" : (مجموع الفتاوى"وشيخ اإلسالم ابن تيمية في مواضع من ) 156
المؤتلف "وقال الدارقطني رحمه اهللا في . ، وغيرهم من أهل العلم) 132/ 3" (اآلداب الشرعية"، وابن مفلح في ) 382/ 6" (اإلصابة"، والحافظ ابن حجر في ) 284

َلِمّي : اج يقالَنْصر بن الَحجَّ  ):2205/ 4" (والمختلف اج بن عالط السُّ هل : وهو الذي يقال فيه, كان موصوفا بالجمال , كان في أيام ُعَمر بن الَخطَّاب , هو ابن الَحجَّ
اج** من سبيل إلى خمر فأشربها  ، ) 1/560" (إلكمالا"، وابن ماكوال في ) 1/326" (االستيعاب"وذكر نحوه ابن عبد البر في . انتهى أم هل سبيل إلى َنْصر بن َحجَّ

هذا فيه إثبات أصل : وينبغي اإلشارة إلى أن في هذه القصة ما يشير لضعفها ومنها ، المصدر موقع اإلسالم سؤال وجواب  )456/ 1" (أسد الغابة"وابن األثير في 
 ساب األشراف واهللا المستعانالقصة دون ذكر نفي عمر لنصر بن حجاج ، وهذا منقطع وسحيم ال يعرف ، والبالذري قد روى عظائم في أن

 وعليه فالقصة ال تصح فجميع طرقها واهية إال طريق ابن بريدة وهو منقطع ، على اختالف في متونها
بريدة عبد اهللا بن كما أن هذه القصة مشهورة باستفاضة في كتب أهل العلم ، قد رويت من طرق متعددة ، ولكن ال يسلم طريق منها من مقال ، وأصح طرقها طريق 

  .عددة يدل على ثبوت أصلهامرسال ، ولكن انتشارها وذكرها في كتب أئمة المسلمين وحفاظهم العارفين بالتواريخ والسير ، مع ورودها من تلك الطرق المت
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ه وهكذا ترى أنَّ عمر بن الخطَّاب لم يعتِبر الفتى مذنًبا، وٕانَّما اعتبره مصدَر خطورٍة على النساء وعلى نفِسه؛ ألنَّ 

، وبإعجابهنَّ به سوف يفسْدَنه، فرأى أن يتَّخذ حياله تدبيًرا وقائي�ا أو احترازي�ا، يحول دون  بحسنه سوف يفسدهنَّ

 .ضرِره وزيادة خطره حالاستف

، وممَّا يدل على * .فنفاه إلى البصرة أيًضا" أبو ذئب"وقد اتَّخذ عمر تدبيًرا مماثًال ضدَّ ابِن عمِّ نصٍر هذا، ويدعى 

أنَّ الفقهاء المسلمين أْدركوا طبيعة هذا التدبير وغيره، التي َتختلف بشكل واضح عن طبيعة العقوبة، سواء كانت 

أنَّ عمر فعل ذلك بطريقِة المصلحة، ال بطريق الحدِّ أو العقاب، " مبسوطه"ما قاله السرخسي في  -حد�ا أم تعزيًرا 

، وهو نفس األساس الذي يقوم عليه نظام التَّدابير  )45( .ةفالجمال ال يوجب النْفي، ولكن فعل ذلك للمصلح

في العصر الحديث، الذي يهدف إلى مصلحة الجماعة بوقايِتها من جرم محتمل وخطر متوقَّع، ومصلحة  الوقائية

 الفرد بالحيلولة دون صيرورته مجرًما، وقد فعل عمر ما فعله ليحمَي المجتمع، وليحمي الشابَّين في آٍن واحد ،

كذلك فإنَّ ما فعله الشابَّان ال ُيَعدُّ جريمة وال يتضمَّن سلوًكا يعد جريمة، وٕاالَّ ألْوقع عمُر علْيِهما عقوبًة تتالءم مع 

وهو من بني سليم أيًضا، واشتهر مثل قريبْيه بالُحْسن المفِرط، حين بلغه " جعدة"ُجْرِمهما، كما فعل مع المدعو 

، فلمَّا جيء له  أنه ينتهز فرصَة وجود الرِّجال في ميادين القتال، ويدُخل على النسوة الالئي غاب عنهنَّ أزواُجُهنَّ

به جَلده مائة جلدٍة وهو مربوط، وَنهاه أن يدخل على امرأٍة غاب عنها زوُجها، فكان عقابه في هذه الحالة على 

 .اللَّذين سلف الحديث عنهماسبيل التعزير ال على سبيل التدبير؛ ألنَّه فعل ما يعد معصية، بعكس قريبيه 

 قال بها الفقهاء المسلمون واحترازيةتدابير وقائيَّة  •

منها إفساد ثياب المرأة بحبٍر، ونحوه إذا كانت ال تسُتر جسدها، كأن تكون قصيرة أو شفَّافة ال تخفي ما تحَتها؛ 

 .ية بسبب سلوكها غير الصائبوذلك منًعا لها من إفساد الرجال من ناحية، ووقاية لها من أن تتعرَّض للَغوا

باحِتمال إجرامه إذا كان  بعض األحوال التي يوحي فيها مسلك الشخصفي  يلجأ لهذا التدبير:  التَّشهير •

ا يلقاه من  -صلى اهللا عليه وسلم  -التَّشهير ال يسيُء إليه؛ وذلك كما فعل الرَّسول  حين شكا له أحُد صحابِته ممَّ

صلى اهللا عليه  -عْدوان جاِره عليه ِبما َيخرج عمَّا أمرت به الشريعة، من التَّراُبط والتَّوادِّ والتَّراحم، فنصحه الرَّسول 

أن ُيحاول إصالَح ما اعوجَّ من جاِره، وأن ُيعالج نفس هذا الجار بالكِلمة الطيِّبة والموعظة الحسنة، ولكنَّ  -سلم و 

الجار الشرير مضى في غيِّه واستمرَأ عدواَنه، فعاد الصحابي يشكوه للرَّسول الذي أمره أن يعِمد إلى متاِعه، 

فلمَّا مرَّ  -صلى اهللا عليه وسلم  -ونفَّذ الشاكي ما أشار به الرَّسول فُيْخِرجه من بيته ويضعه في الطَّريق العام، 

النَّاس به وكانوا يعلمون عْنه كلَّ ما هو طيب وسار، سألوه عمَّا حلَّ به وجعله يترك بيَته على هذه الصورة، 

ا تناهت لعن اُتهم إلى سمعه، خشي نبَذهم له أخبرهم بأْمِر جاره السيئ واعتداِئه المستمرِّ عليه، فأخذوا يلعنونه، فلمَّ

وغضَبهم منه وضيَقهم به، فبادر إلى جاِره الطيِّب يستْرضيه ويرجوه أن يعود إلى داِره، واعًدا إيَّاه ومتعهًِّدا له بأال 

 * .يعود إلى سلوكه السيئ 

 
________________ 

َأُبو ُذَؤْيٍب َأْحَسُن : َسِمَع ُعَمُر َقْوًما َيُقوُلوَن : اْلحسن اْلَمَداِئِني ِمْن َطِريِق اْلَوِليِد ْبِن َسِعيٍد َقالَ َوَقْفُت ِفي ِكَتاِب اْلُمغرِبيَن ِألَِبي   :قال الحافظ رحمه اهللا *
اٍج َأْنَت َلَعْمِري َفاْخُرْج َعن اْلَمِديَنة ، َفَقاَل ِإْن ُكْنَت ُتْخِرُجِني، َفِإَلى ا: َأْهِل اْلَمِديَنِة ، َفَدَعا ِبِه َفَقاَل  َوَذَكَر . ْلَبْصَرِة َحْيُث َأْخَرْجَت َيا ُعَمُر َنْصَر ْبَن َحجَّ

اٍج ، َوِهَي َمْشُهوَرةٌ  َة َنْصِر ْبِن َحجَّ  )160-159/ 12" (فتح الباري" انتهى من . "ِقصَّ
 البخاري في األدب المفرد والحاكم صححه وسكت عليه الذهبي وقال األلباني في تحقيقه األدب المفرد حسن صحيح اهرو الحديث بصيغته ** 
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هناك الكثير من التَّدابير الوقائية التي استحدثْتها الشريعة اإلسالمية، ردا على من زعم  أنَّ الشريعة اإلسالمية لم 

بدنيَّة قاسية، تطبَّق على َمن يرتكبون إحدى الجرائم المسمَّاة  تتضمَّن من النظام العقابي سوى بْضِع عقوبات

 )25(!حدوًدا، وأنَّ النظام الوقائي  كما نعرفه اآلن هو من ابِتكار الغرب وٕابداعه ؟

 الخاتمة 

الدولة  اإليه عىتس التي والحد منها  من األهداف الجريمة،ومكافحة المجتمع منظومة األمن في يعتبر تعزيز 

  الوقائيةاللجوء إلى اإلجراءات حق  ومنها  ،عند األفراد  السلوك اإلجراميالمهتمة ، ومؤسساتها المعنية بضبط 

 .المطلوب منهاغير قادرة على تحقيق الهدف كعقوبة بديلة عندما تكون العقوبات التقليدية 

الشريعة أحكام وقواعد  إن ف ؛غير التقليدية ، والتي تعتبر استثناء  جوء لمثل هذه األوضاع الحاجة لل ظل في 

، ، وفي ضوئها َتصُدر  القوانين  المجتمع اإلسالميفي  والتدابير القوانينالمرجعية العليا لجميع  هيية اإلسالم

المحاكم تكون طبًقا  تصدر عن قضاةالتي  الوقائيةاإلجراءات ومنها  العقوبات البديلة،فإن صدور وتبعا لذلك 

وهذه جملة من النتائج ، المبنية في جزء منها على ظروف الجاني ، وطبيعة الجرائم ،  يةاإلسالمالشريعة  حكامأل

 :أجملها في النقاط التالية الدراسة هالتي توصلت إليها من خالل هذوالتوصيات  والفوائد 

 النتائج 

  .والعبادُيحقِّق األمن واألمان للبالد  في المجتمع اإلسالمي يةاإلسالمالشريعة بقواعد  االلتزام. 1

في تحقيق العدالة  ا؛ نظرًا ألهميته الفقه الجنائي اإلسالميمن الموضوعات المهمة في  التدابير الوقائية .2

 .لألفراد الجنائية 

 .التدابير الوقائية نوع من اإلجراءات القضائية تتخذ في ظروف وأحوال خاصة . 3

 .تطبيق التدابير الوقائية ال يخالف مبادئ الشريعة اإلسالمية ، وال يخالف قواعد العدالة  . 4

 التوصيات 

الجرائم  الصغيرة في الحاالت التي  على مرتكبي الوقائية والتدابير  اإلجراءاتتطبيق تفعيل  العمل على  .1

  .يرجى لصاحبها العودة للطريق المستقيم 

على  يصبح تطبيق العقوبة  التي الجرمية الحاالتفي  كعقوبة بديلة الوقائيةتطبيق اإلجراءات العمل على  .2

 .بدون فائدةاألفراد المعنيين بها 

في تطبيقها من قبل  للتوغل جعل تطبيق التدابير واإلجراءات الوقائية من خالل المحاكم المختصة منعاً  .3

 .الجهات اإلدارية

 . ك الختالف ظروف وأحوال الجناة بأول ، وذل الوقائية المطبقة على األفراد أوالً تقييم نوع اإلجراءات  .4
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 دولة ستراتيجيةا رؤية قيادة و اإلماراتيةتمكين المرأة 
Emirati women empowerment: Vision of State leadership and strategy of a State 

 الكربي ناصر نورة. أ *
 فيصل الشياد.د.أ **

 ملخص
متكني ه الدراسة لتسليط الضوء على اجلهود املبذولة يف سبيل هذجاءت 

الوضع الراهن للمرأة   تناولقد تو ، يف فا ة الاالت يةاإلمارات املرأة
والفرص املتاحة والتحديات واجلهود  اإلماراتية، مع إظهار املكاسب

وصوًال لتقييم ما مت  ،السياسات الداعمة لتمكني املرأة إنفاذاملبذولة يف 
تنفيذه وبيان املوقف لتحديد املسار موافبة للمستجدات وبلوغاً لألهداف 

وصفي تارخيي اعتمد مت تطبيق منهج  ولتحقيق هذه األهداف. .شودةاملن
على دراسة الواقع من خالل البيانات املتو رة فاإلحصائيات الرمسية احمللية 

حفظه اهللا  –والعاملية حول املرأة اإلماراتية بعهد الشيخ خليفة رئيس الدولة 
نب متكني عدة حماور أساسية، تغطي جوامت تقسيم الدراسة إىل  وقد –

املرأة، وهي التمكني السياسي، االقتصادي، التعليمي، مع حتليل مؤشرات 
 .للفجوة بني اجلنسني عاملي تقريرالفجوة بني اجلنسني و ق آخر 

 :ومن أهم نتائج الدراسة
يف سابقة برملانية تعكس جناح املرأة اإلماراتية، ترأست الدفتورة أمل 

لس الوطين االحتادي اإلمارايت اجللسة القبيسي النائبة األوىل لرئيس ال
جناح املرأة  ، وهو ما يعكسوهي أول امرأة منتخبة، السادسة للمجلس

اإلماراتية ومشارفتها الفاعلة يف صناعة القرار يف إطار حرص احلكومة 
 .على التقدم والتمكني للمواطنني واملواطنات اإلماراتية

متميزة مقارنة بالدول العربية جتربة تعد جتربة متكني املرأة يف دولة اإلمارات 
يعد  و .والكثري من الدول األجنبية، و ق الضوابط الوطنية والثقا ية

 .الدستور اإلمارايت املرجعية األساسية وأفرب ضامن حلقوق املرأة
، األمهية البالغة لتعليم املرأة يف دعم مسرية التمكني على مجيع املستويات

بني املستوى التعليمي للمرأة اإلماراتية وبني حيث تبني وجود عالقة قوية 
 .مشارفتها يف صياغة القرارات واملشارفة يف خمتلف األنشطة

من شأ�ا زيادة متكني املرأة  توصلت الدراسة إلى عدة توصياتكما 
، ومواجهة التحديات القادمة، ورسم وتعليمياً  واقتصادياً  اإلماراتية سياسياً 

 .اراتيةأ ضل ملستقبل املرأة اإلم
 

السياسية، ( متكني املرأة اإلماراتية، الاالت: الكلمات األساسية
 ).التعليمية، الصحية، االقتصادية 
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Abstract 
 

The study highlights the efforts exerted to empower the 
Emirati women in all fields. It also tackled the current 
situation of Emirati women, highlighting the gains 
achieved and the available opportunities, also challenges 
and efforts to implement supportive policies for women's 
empowerment, assessing the implementation and 
determining the situation to keep pace with developments. 
In order to achieve these objects, a historical descriptive 
approach based on the study of reality has been applied 
through available data such as local and international 
official statistics on Emirati women under the reign of 
Sheikh Khalifa, The study was divided into several main 
axes, covering aspects of women's empowerment, the 
political, economic and educational empowerment, with 
the analysis of the gap between gender indicators 
according to the latest global report of the gender gap. 
The most important results of the study: 
In a parliamentary precedent that reflects the success of 
UAE women, Dr. Amal Al Qubaisi, First Vice President of 
the UAE Federal National Council, chaired the sixth 
session of the Council, she is considered as first elected 
woman, and that reflects the success of Emirati women and 
their active participation in decision-making and that 
comes in the context of the UAE government's keenness to 
advance and empower male and female citizens. 
The experience of empowering women in the UAE is 
considered as a distinct experience compared to Arab 
countries and many foreign countries, according to 
national and cultural regulations. The UAE Constitution is 
considered as the primary reference and the main guarantor 
of women's rights. 
 The importance of educating women in supporting the 
empowerment process at all levels has been demonstrated. 
A strong relationship exists between the educational level 
of Emirati women and their participation in decision-
making and participation in various activities 
The study also reached several recommendations that 
would increase the Emirati women's political, economic 
and educational empowerment, meet the challenges ahead 
and chart the future of Emirati women. 
Key words: Empowerment of Emirati women, (political, 
educational, health, economic) areas. 
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 مقدمة 
ويرجع السبب . والثقافية، خالل الثالثين سنة الماضية االجتماعية و ازداد االهتمام العالمي بالقضايا المتعلقة بالمرأة في جوانبها االقتصادية

ع والسياسة إلى أن المرأة تمثل نصف سكان المجتمع في أغلب الدول، واالعتراف العالمي بالمساهمة الكبيرة التي تقدمها المرأة في المجتم
والتمييز ضدها في مجاالت الصحة والتعليم  واالقتصاد، ومن جانب آخر ارتفاع نسب ومعدالت تهميش المرأة وممارسة العنف ضدها

أدت هذه األسباب مجتمعة إلى وضع حقوق المرأة االقتصادية، والسياسية . والعمل والمشاركة السياسية، وحرمان المرأة من كثير من حقوقها
فبعد أن كان ُينظر إلى تلك المواضيع على أنها مسائل هامشية في محيط اهتمامات حقوق  ،ية، والثقافية في دائرة االهتمامماعواالجت

 .أكثر وضوحاً ) السياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية(اإلنسان أصبح حضور كل حقوق المرأة 
ي مختلف مجاالت الحياة مازالت منقوصة بشكل ملحوظ في الدول العربية، ولم تحض إن قضية تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفعالة ف 

إال . باهتمام كبير على أجندة المسؤولين والحكومات بشكل عام، وذلك بسبب الواقع االجتماعي والثقافي السائد ورسوخ النظرة الضيقة للمرأة
 .أن قضايا تمكين المرأة متباينة من دولة عربية ألخرى

في اإلمارات العربية المتحدة بقيادة حكامها جعل من تمكين المرأة وتفعيل دورها أحد أهدافه، لتكون قادرة على إحداث التغيير وٕايجاد  وأما
ومن بينها بيئة سياسية مواتية لتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع نواحي التنمية الوطنية من خالل توقيع العديد من االتفاقيات الدولية 

النســـائي  جاح االستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تعتبر من أبرز المبـــادرات التي أطلقهـــا االتحادن
يعمل االتحاد النسائي العام ، ومع ســـباق التطوير الـــذي تشـــهده الدولـــة  2002العام لتقـــدم المـــرأة فـــي دولة اإلمارات العربية المتحدة عام 

ى يمكنهم من رفع بقيادة رئيسته الشيخة فاطمة بنت مبارك علـــى تقييـــم االستراتيجية وتحديثهـــا وتطويرهـــا، ومتابعـــة تنفيذها بشـــكل دوري حت
ا يتناغم مع اســـتراتيجية حكومـــة دولـــة اإلمارات رتقاء بوضـــع المرأة اإلماراتية، وتلبية احتياجاتها بمســـقف طموحات الدولة في مجـــال اال
وقد دشن سموها تزامنًا مع االحتفال بيوم المرأة العالمي، االستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة العربيـــة المتحدة والحكومـــات المحلية، 

ًا من أجل توفير حياة كريمة للمرأة لجعلها متمكنة، ريادية، مبادرة، التي توفر إطارًا عامًا ومرجعيًا وٕارشادي 2021-2015في دولة اإلمارات 
 .تشارك في كل مجاالت العملية التنموية المستدامة، بما يحقق جودة الحياة لها

ت المرأة ولقد تعزز دور المرأة في اإلمارات في الربع األخير من القرن الماضي، واكتسب أبعادًا جديدة مع تطور دولة اإلمارات، إذ حظي  
قد قال سموه اء المجلس األعلى حكام اإلمارات، فبكل التشجيع والتأييد من قبل صاحب السمو رئيس الدولة، وٕاخوانه أصحاب السمو أعض

يجب أال يقف .. ال شيء يسعدني أكثر من رؤية المرأة اإلماراتية تأخذ دورها في المجتمع وتحقق المكان الالئق بها: "لحظة إعالن االتحاد
 ".يء في وجه مسيرة تقدمها، للنساء الحق مثل الرجال في أن يتبوأن أعلى المراكز، بما يتناسب مع قدراتهن ومؤهالتهنش

عيل وحدد الشيخ خليفة بن زايد، مرحلة التمكين بفتح المجاالت كافة أمام المشاركة الشعبية ألبنائه المواطنين وبناته المواطنات بإعالن تف
وليكون أكبر قدرة وفاعلية والتصاقًا بقضايا  ،وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية ،التحاديدور المجلس الوطني ا

الوطن وهموم المواطن لتترسخ قيم المشاركة الحقة ونهج الشورى من خالل مسار متدرج منظم يبدأ بتفعيل دوره عبر انتخاب نصف 
 .أعضائه

عبر تعزيز قوتها  ،قضايا المرأة حيث دافع عن حقوقها وسعى في تحقيق المساواة بينها وبين الرجلمختلف عم ساهم الشيخ خليفة بدكما   
ودافع عن  ،أوالدها الجنسّية عند بلوغهم سن الرشد إذا كانت متزوجة من رجل من جنسّية مختلفة بمنحأعطاها الحق و ، على األرض

االجتماعية أمر ضروري، كما االقتصادية والسياسية و اإلماراتي وأن مشاركتها في الحياة حقوقها وآمن بأنها جزء ال يتجزأ من المجتمع 
الطموح ألن المجتمع اإلماراتي بحاجة إلى نساء مهندسات، محاميات، ونساء بلوغ مستويات تعليمية مرتفعة وغرس فيهم شجع النساء على 

  . أعمال
ل واقع وٕانجازات الشيخ خليفة لدعم مسيرة تمكين المرأة اإلماراتية، من خالل استعراض على ما سبق، فإن الدراسة الحالية ستتناو  وبناءً 

 .المبادرات والقوانين واإلنجازات المختلفة
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 مسوغات الدراسة ومشكلتها

قد تم تطوير عدد من و . للحقوق والحريات ال تزال جهود أكثر من عقد من السنين تتواصل لربط مفهوم التنمية البشرية بأبعاد أكثر تجسيداً  
على التحرر من التمييز ومن  هوقدرت ههليتأالمقاييس والمؤشرات الهادفة لربط أي إنجاز تنموي بمقدار الحريات التي ينالها اإلنسان، وبمدى 

 ... القمع والتسلط السياسي واالقتصادي والتعليمي
لفئات لطالما كانت محل تهميش وٕاقصاء من طرف  وعمقاً  ر شموالً ومن بين أهم ما تم استهدافه في اآلونة األخيرة إدماج مؤشرات أكث

وقد كان ذلك من أهم أسباب تركيز تقرير . ولعل حقوق المرأة السياسية واالقتصادية والتعليمية من أهم تلك المؤشرات. العديد من الدول
فتح الباب لتطوير أدلة قياس التنمية اإلنسانية على  هطالبتم على البعد السياسي للتنمية البشرية، و 2002التنمية اإلنسانية العربية لعام 

تطويرها واستحداثها لهذا الغرض  يالمستوى العربي، وذلك بإدماج مقياس الحرية ومقياس تمكين النوع االجتماعي ضمن المقاييس التي يجر 
ممكن القياس  مساواة المرتبطة بنوع الجنس تصبح أمراً أن عدم ال:أيضا التقارير الدولية للتنمية البشرية هأكدت وقد أوضح ذلك التقرير ما

المشاركة في صنع القرار السياسي، والمشاركة في صنع القرار االقتصادي ثم السيطرة :، باستخدام أبعاد ثالثة أساسية للتمكين، وهيكمياً 
التنمية البشرية الواقع العربي، الذي يعاني من  وٕادراج هذه األبعاد سيجعلها أكثر مصداقية في التعبير عن خصوصيات وأبعاد على الموارد،

 .عجز في الحريات وفي المعرفة وفي تمكين المرأة في بعض الدول العربية
م وفي اإلمارات العربية المتحدة، لم تبق المرأة على هامش االهتمامات األولية واألساسية منذ  قيام اتحاد اإلمارات العربية المتحدة عا

اية ودعم متصلين منذ تأسيس الدولة وقيام االتحاد، إذ عزز االتحاد بسياسات جديدة مكانة المرأة اإلماراتية في ، بل حظيت بعن1971
 اً مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها، وأسهم في االرتقاء بها لتتولى مناصب قيادية في الدولة تؤهلها لتكون شريك

 .وبناء الدولة في مسيرة التنمية والتطور
أدركت دولة اإلمارات العربية المتحدة ضرورة توظيف كل عناصر المجتمع لتحقيق التطور والنهضة المرجوة من االتحاد، كما أدركت في 

دولة، اآلن ذاته أهمية االستفادة من إمكانيات المرأة وقدراتها كعنصر اجتماعي فاعل قادر على تقديم اإلضافة االيجابية في إطار بناء ال
هيل لذلك أولت قيادة الدولة المرأة وقضاياها كل الرعاية واالهتمام كونها تشكل نصف المجتمع ووّفرت لها كل وسائل التعليم والتدريب والتأ

 .للرجل في المجتمع حقيقياً  لكي تكون شريكاً 
ية، وضرورة أن تؤدي دورها المنتظر، كأحد مقومات وأهمية الدراسة تكمن في دور المرأة المتزايد في جوانب الحياة السياسية واالقتصاد  

المجتمع المعاصر، وقد ازداد االهتمام  العالمي  بقضايا حماية وتعزيز حقوق المرأة، والذي يتطلب حشد كافة اإلمكانات المؤسساتية 
 . الحكومية وغير الحكومية للعمل على االرتقاء بحقوق المرأة وتمكينها في مختلف مجاالت الحياة

تنطلق الدراسة من أهمية دور المرأة في المجتمع، وسعي القيادات اإلماراتية على دعمها وتمكينها، ولعل هذه الدراسة تسلط الضوء على   
كما أن هناك حاجة ماسة للتوسع في  .إلى يومنا هذا 2005أبرز اإلنجازات التي تحققت في عهد الشيخ خليفة بن زايد، في الفترة 

لسياسات اتخاذ القرار ممثلة في السلطات التشريعية  ة والشمولية عن تمكين المرأة اإلماراتية، بهدف توفير نتائج تشكل دعماً الدراسات العلمي
 .والتنفيذية، مما يصب في خدمة األسرة على جميع المستويات

 أهداف الدراسة
 2005ذلك للفترة من العام اإلماراتية في كافة المجاالت، و  الدراسة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة في سبيل تمكين المرأة هتأتي هذ 

في  إلى يومنا هذا، وتتناول هذه الدراسة الوضع الراهن للمرأة اإلماراتية، مع إظهار المكاسب والفرص المتاحة والتحديات والجهود المبذولة
الموقف لتحديد المسار مواكبة للمستجدات وبلوغًا لألهداف  إنفاذ السياسات الداعمة  لتمكين المرأة، وصوًال لتقييم ما تم تنفيذه وبيان

 .المنشودة
ولتحقيـق . تهدف الدراسة الحالية إلى التعـرف علـى جوانـب ومظـاهر التمكـين فـي حيـاة المـرأة اإلماراتيـة فـي عهـد الشـيخ خليفـة رئـيس الدولـة 

المــرأة، وهــي التمكــين السياســي، االقتصــادي، التعليمــي، مــع  ثالثــة محــاور أساســية، تغطــي جوانــب تمكــينهـذا الهــدف تــم تقســيم الدراســة إلــى 
  .تقرير عالمي للفجوة بين الجنسينتحليل مؤشرات الفجوة بين الجنسين وفق آخر 
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 :أهداف الدراسة الجزئيةومن بين     
 .تحليل واقع مشاركة المرأة اإلماراتية في الحياة السياسية، وتطورها عبر السنوات •
 .المقاوالتية اإلماراتية في الجانب االقتصادي،من حيث ريادة األعمال وتقييم دور المرأة  •
 .لتقرير المنتدى االقتصادي العالمي في أبعاده األربعة تحليل مؤشر الفجوة بين الجنسين وفقاً  •
 .إعطاء توصيات واقتراحات لتعزيز تمكين المرأة في اإلمارات •
 األسئلة

 :المرأة اإلماراتية، وعليه فستكون اإلجابة على األسئلة التالية محور عناصر الدراسة يتمحور البحث حول موضوع أساسي هو تمكين
 ما هي البيئة التشريعية والقانونية التي خصتها دولة اإلمارات للمرأة؟ •
 ؟الحياة السياسية المرأة اإلماراتية في  ةشاركما هو واقع م •
 ؟التجاريةو  االقتصادية األعمالهل تشارك النساء اإلماراتيات في  •
 هل نالت المرأة اإلماراتية نصيبا مساويا للرجل في التعليم والتعليم العالي؟ •
 واقع المرأة اإلماراتية إلى األفضل؟  تعزيزكيف يمكن  •

 مفهوم تمكين المرأة
هم تلك الموضوعات التي ، ومن بين أوحديثاً  يعد تناول موضوع المرأة ومكانتها ودورها في المجتمع، أحد أهم المسائل المطروحة قديماً   

ذا نقصد بتمكين فما، تخص المرأة، قضية تمكينها في المجتمع حتى تؤدي دورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية للمجتمع
 المرأة في المجتمع؟

م باالعتماد على أنفسهم، وبالتالي يمثل التمكين بناء القدرات الذاتية لألفراد ليصبحوا أكثر قدرة في حل مشكالتهم وٕاشباع احتياجاته  
 )0F1(.فمفهوم التمكين يشير إلى استراتيجية تنمية قدرات الناس وبناء الوعي لديهم ليشاركوا في عمليات اتخاذ القرار

ن أجل بما أن اإلنسان يمثل محور العملية التنموية، ومنه فعملية التمكين تسعى إلى مساعدة األفراد على اكتشاف ذاتهم ومهاراتهم م 
ويرتبط مفهوم التمكين بعالقات القوة مابين . ستراتيجية تتعلق بحياتهماتحسين نوعية حياتهم، بامتالكهم القدرة، كأفراد، على اتخاذ قرارات 

، فيرجع Empowermentنجليزية اإلالتحكم بها، أما أصل المصطلح في الرجال والنساء، وقدرة كل منهم على الوصول إلى المصادر و 
 )1F2(.التي تعني القوة والسيطرة powerلمة إلى ك

والتمكين يعني حق المرأة في االختيار واتخاذ القرارات في حياتها، والتأثير في محيطها بما يناسب ظروفها الخاصة وظروف مجتمعها 
  )2F3(.المحلي، حيث يهدف منهج التمكين إلى تعزيز اعتماد النساء على أنفسهن

 :من ارتباطه بالعملية التنموية بحسب الشكل التالي انطالقاً و يمكن توضيح مفهوم التمكين 
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 من أجل إحداث التغيير في سياسات التنمية وبرامجها في الدول المتقدمة، مهماً  ضح لنا من خالل الشكل أعاله،أن التمكين يؤدي دوراً يت   
  ن خالل إزالة العقبات القانونية التيوذلك عبر وضع سياسات لتمكين النساء والفقراء، والعمل على دعمهم م

قف أمام تقدمهم، وٕافساح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني، وتوفير الدعم المالي والبشري لبرامج تنموية بديلة، تعنى بالخصوص ت
  )2(.بالنساء وتشاركهن في تنفيذها

لمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، إلى الهياكل المنتخبة ومواقع القرار اتخاذ التدابير الكفيلة بوصول ا: "بأنه فيعرف التمكين السياسيأما   
وال يقصد بالتمكين المشاركة في النظم القائمة كما هي، بل العمل على تغييرها واستبدالها بنظم تسمح بمشاركة  )4(.والمشاركة الكاملة فيها

جل أ كين السياسي مجموعة من األنشطة التي يقوم بها األفراد في المجتمع من، وتشمل عملية التم)5(الجميع في الشأن العام وفي إدارة البلد
على حالة الديمقراطية في المجتمع و  وتعتبر المشاركة السياسية للمرأة مؤشراً . المساهمة في تحديد السياسات العامة واختيار المسئولين

 )6( .اع بقدرات المرأة في مجال التنمية الوطنية على جميع مستوياتهادرجة وعي النظام السياسي، وهي تعبير عن الجهود المبذولة لالنتف
 ويرتبط مفهوم التمكين السياسي للمرأة بحق االشتراك الكامل لألفراد في تقرير مصيرهم، من خالل إتاحة الحرية السياسية، باالعتماد على 

والقضاء على كافة الممارسات )7(واالستفادة من التنمية، رار،سيادة القانون،باعتبارها وسائط تمكن المرأة من المشاركة في صنع الق
 .والسلوكات التي تؤدي إلى استبعاد أو تقييد أو تهميش المرأة

الحواجز أمامها وٕاشراكها في خطط التنمية االقتصادية، لتحقيق معدالت عالية من النمو أما التمكين االقتصادي للمرأة، فيشمل إزالة 
 *.، والمساهمة في تقليل الفقر وتعزيز الناتج المحلي اإلجماليرص حصولها على العمل، وزيادة فاالقتصادي

 يةاإلمارات للمرأة الداعمةوالقانونية  التشريعية البيئة: ثانياً 
 القيادة حرصت فقد، المجاالت مختلف في حققتها المرأة التي وراء اإلنجازات كانت اإلماراتية، للمرأة الداعمة التشريعية البيئة توفر إن  

 على تشريعاتها تتضمن أن على المتحدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  العربية اإلمارات في دولة الحكيمة
 .المرأة ضد تمييزية نصوص

 :)8(لبعض التشريعات والقوانين الداعمة لتمكين المرأة في اإلمارات استعراض يلي وفيما
 المرأةالمساواة بين الرجل و  .1

حرصت دولة اإلمارات العربية المتحدة ومنذ قيامها على المساواة بين الرجل والمرأة كقاعدة عامة، وهذا ما أكده دستور الدولة الذي   
ضمن للمرأة حقوقها كاملة، إضافة إلى مجموعة التشريعات والقوانين التي أضافت العديد من الحقوق للمرأة اإلماراتية في مختلف 

 :،  وذلك على النحو التاليالمجاالت
 المجتمع، دعامات من لجميع المواطنين، الفرص والطمأنينة، وتكافؤ األمن وتوفير االجتماعية، والعدالة المساواة، :على 14 نصت المادة

 رحلته االبتدائيةم في إلزامي وهو .المجتمع لتقدم أساسي عامل التعليم: بأن 17وأشارت المادة  ."بينهم ىوثق صلة والتراحم والتعاضد
أما .  األمية على والقضاء المختلفة، بدرجاته وتعميمه لنشر التعليم الالزمة الخطط القانون ويضع .االتحاد داخل مراحله كل في ومجاني

 شاءإن على ويشجع واألوبئة، األمراض من الوقاية والعالج ووسائل الصحية، الرعاية للمواطنين المجتمع يكفل":على نصت 19 المادة
 ."والخاصة العامة ودور العالج والمستوصفات المستشفيات

 ويهيأ .له وتأهيلهم للمواطنين توفيره ويعمل على .تقدمه أركان من أساسي كركن العمل عل أن المجتمع يقدر 20 وأوضحت المادة
 العمالية العالمية التشريعات ضوء على العمل، أرباب ومصالح العمال حقوق تصون من تشريعات يضعه بما لذلك المالئمة الظروف
 .المتطورة

من  32بشأن الموارد البشرية في الحكومة االتحادية، بحق المرأة في المساواة، فالمادة  2008لسنة  11كما أقر القانون االتحادي رقم 
 في الرواتب واألجور والعالواتكما ساوى القانون . »تمنح المرأة األجر المماثل ألجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل«قانون العمل 

 والبدالت فإنه كذلك ساوى بين الذكور واإلناث في كافة إجراءات التوظيف في الوظائف العامة بدأ من التعيين حتى إنهاء الخدمة من حيث
_______________ 

 2011افريقيا، أكتوبر  ي االقليمي االفريقيالثاني عشر ، جنوبمنظمة العمل الدولية، تمكين المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا والمساواة بين الجنسين، االجتماع*

 



6  
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد السادس عشر،العدد الثاني

 بين تمييز وال سواء، القانون لدى األفراد على أن جميع  25  وأشارت المادة (9)صرف مستحقات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي
 الشخصية على أن الحرية  26  ا بينت المادةبينم.االجتماعي المركز أو الدينية العقيدة أو الموطن أو األصل بسبب مواطني االتحاد

 إنسان للتعذيب أي يعرض وال القانون، أحكام وفق فال حبسه أو حجزه أو تفتيشه أو أحد القبض على يجوز وال .المواطنين لجميع مكفولة
 حدود في مكفولة وسائل التعبير وسائر والكتابة، بالقول عنه والتعبير الرأي حرية" :على نصت 30  والمادة ."بالكرامة اإلحاطة المعاملة أو

 ."القانون
. العامة األدب ينافي نأالعام، بالنظام ذلك يخل الأ مصونة،على المرعية للعادات طبقاً  الدين بشعائر القيام حرية":على نصت  32 والمادة

 هذه لبعض المنظمة التشريعات وبمراعاة ،حدود القانون في حرفته أو مهنته أو عمله اختيار في حر مواطن فذكرت أن كل 34أما المادة 
 ال عنه، وبشرط التعويض القانون، عليها ينص التي االستثنائية األحوال في إال أحد على إجباري فرض عمل يجوز وال .والحرف المهن
 الظروف، في بينهم واةأساس المسا على المواطنين، لجميع مفتوح العامة الوظائف باب:"على نصت 35 والمادة. إنسان أي استبعاد يجوز
 العامة المصلحة وظيفته واجبات أداء في العام الموظف ويستهدف بها، تناط بالقائمين وطنية خدمة العامة القانون، والوظائف ألحكام ووفقا

 ."وحدها
على بنود تؤكد مبدأ  أن دستور دولة اإلمارات سمح  للمرأة التمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل، كما صرحوبهذا يتضح لنا  

م المساواة االجتماعية، وأن للمرأة الحق الكامل في التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل، كما تبنى الدستور كل ما نص عليه اإلسال
 *.كدهم االتحاد، وجاء الدستور ليؤ في ما يخص حقوق المرأة ومسألة توريثها وتمليكها، وهو ما كان معموًال به أصًال قبل قيا

 احترام الطبيعة الفطرية للمرأة .2
راعت النصوص التشريعية في دولة اإلمارات العربية المتحدة الطبيعة الفطرية للمرأة وخصوصيتها ومنحتها تمييزًا إيجابيًا في عدد من   

األحوال الشخصية والذي احتوى بشأن  2005لسنة  28القوانين مثل العمل، أصدرت دولة اإلمارات العربية المتحدة القانون االتحادي رقم 
على أحدث المعايير وأكثرها مرونة في مجال األحوال الشخصية، ويسري القانون المذكور على جميع مواطني دولة اإلمارات العربية 

أحدهم المتحدة ما لم تكن لغير المسلمين منهم أحكام خاصة بطائفتهم وملتهم، كما تسري أحكامه على غير المواطنين ما لم يتمسك 
 .)9(بتطبيق قانونه

في شأن مكافحة االتجار بالبشر وتعد دولة اإلمارات العربية المتحدة من أوائل  2006لسنة  51وأصدرت الدولة القانون االتحادي رقم  
جار بالبشر الدول في المنطقة التي تقوم بإصدار تشريع في هذا المجال، مما يدل على حرص المشرع اإلماراتي على التصدي لجرائم االت

تجنيد أشخاص أو « وصور االستغالل المختلفة للبشر وبخاصة النساء واألطفال، فعرفت المادة األولى من قانون االتجار بالبشر بأنه 
و نقلهم أو ترحليهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو التحايل أو الخداع أ

إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغالل حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص آخر لغرض 
االستغالل، ويشمل االستغالل جميع أشكال االستغالل الجنسي أو استغالل دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسرًا أو االسترقاق أو 

 **. »رق أو االستعباد أو نزع األعضاء الممارسات الشبيهة بال
، وبمناسبة احتفاالت الدولة باليوم الوطني األربعين ، أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة 2011في ديسمبر 

ن تتم معاملة أبناء المواطنات اإلمارات العربية المتحدة حفظه اهللا، أمرًا للوزارات والدوائر الحكومية والجهات المختصة ذات الصلة، بأ
المتزوجات من أجانب، أسوة بالمواطنين، كما يقضي األمر بمنح أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب الحق في التقدم للحصول على 

  زوجة من غيروبهذا القرار تعتبر اإلمارات أول دولة خليجية تمنح أبناء المواطنة المت. جنسية الدولة حال بلوغهم سن الثامنة عشرة
 . المواطن، كافة االمتيازات

___________________ 
  Uhttp://www.sheikhmohammed.aeU:صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم، على الرابط اإلمارات، إصداراتاملرأة يف * 
: ، على الرابط التايل -اإلمارات العربية املتحدة  –متكني واجناز، وفالة أخبار املرأة، ديب  43يوم الوطين السحر محزة، واقع املرأة اإلماراتية يف ال **

Uhttp://wonews.net/ar/index.php?act=post&id=12493U 
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 )*10(.المكاسب للمرأة اإلماراتية ويعمل على تمكينها في مختلف المجاالت المجتمعية وهذا الحق ال شك يسهم في تحقيق المزيد من
التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلته االبتدائية ومجاني في ":من القانون على أن 17وبالنسبة للتعليم نصت المادة 

التعليم العام، التعليم (ات تعليم المرأة، في البرامج التعليمية المختلفةوقد نتج عن ذلك ارتفاع مستوي. ”كل مراحله داخل االتحاد
إلى حرية االجتماع وتكوين الجمعيات في إطار احترام  33وأشارت المادة ...). المسائي،برامج تعليم الكبار، الكليات الجامعية والتطبيقية

 .ازدهار مسيرة الحركة النسائية يةواجتماعية مختلفة تؤكد في النها القوانين، مما ساعد على تكوين جمعيات نسائية ذات أنشطة ثقافية
وتدعم مختلف القوانين الصحية في اإلمارات المرأة والطفولة، من خالل مجموعة من المواد القانونية التي تهدف إلى الحفاظ على األسرة    

ها الدين واألخالق وحب الوطن، وتم تدعيم هذه المادة القانونية على أن األسرة هي أساس المجتمع وقوام 15حيث نصت المادة . اإلماراتية
بإصدار عدة قوانين ولوائح وتشريعات تهدف إلى تنظيم عالقات العمل وٕانشاء الجمعيات النسائية ومراكز التنمية األسرية وقوانين الضمان 

 .حماية القصر واألشخاص العاجزينتمت اإلشارة إلى ضرورة رعاية الطفولة واألمومة و  16وفي المادة . االجتماعي
وذلك . خالل الفترة من العاشرة مساء حتى السابعة صباحاً  على عدم تشغيل النساء ليالً  27تضمن قانون العمل االتحادي في مادته رقم 

طرة أو الشاقة أو من نفس القانون على حظر تشغيل النساء في األعمال الخ 29وتنص المادة . بغرض حماية المرأة واألسرة اإلماراتية
وعلى الجانب اآلخر فقد راعى القانون طبيعة المرأة وظروفها، وعدم إغفاله ألهم جوانب حياتها وهى األمومة،  .الضارة صحيًا أو أخالقياً 

فقد  فقد أعطى في مادته الثالثين للمرأة العاملة حق الحصول على إجازة وضع بأجر كامل مدة خمسة وأربعين يومًا، وفي نفس الوقت
أعطاها القانون الحق بعد استنفادها إلجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة مائة يوم متصلة أو متقطعة وال تحتسب من 

في فترتين للراحة يوميًا مدة كل منهما نصف  من قانون العمل على حق العاملة التي تضع طفالً  31كما نصت المادة . إجازتها االعتيادية
شهرًا من الوالدة وتحتسب هاتان الفترتان من ساعات العمل وال يترتب عليهما أي تخفيض في  18ع الطفل وذلك على مدى ساعة إلرضا

 *)*11(.على منح المرأة األجر المماثل ألجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل الذي يقوم به 32وتنص المادة . األجر
اإلماراتية في مختلف مواقع العمل الوطني هي ثمار مرحلة التمكين التي أطلقها صاحب السمو إن النجاحات واإلنجازات التي حققتها المرأة 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهللا، والتي تهدف إلى تعميق مشاركة المواطنين والمواطنات في الشأن الوطني على 
 .، من أجل تفعيل دور المرأة اإلماراتية، واالرتقاء بأوضاعها في المجاالت كافة المستويات كافة، و هي أيضًا نتيجة لجهد متميز وجبار

 في اإلمارات عاد تمكين المرأةـــــأب
وعليه تتضمن األبعاد األساسية لتمكين المرأة النواحي االقتصادية والسياسية والتعليمية، وأي خلل فيها يعتبر نقصا في جوانب تمكين المرأة، 

 .في المجاالت السابقة اإلماراتيةجزء تحليل واقع المرأة فسيشمل هذا ال
 التمكين السياسي للمرأة اإلماراتية. أ
إن مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة السياســية يمثــل أحــد أركــان التحــديث والتنميــة السياســية فــي المجتمــع، فالمشــاركة السياســية حــق مــن حقــوق   

ومـن أوجـه . يـق المسـاهمة فـي اتخـاذ القـرارات والتـأثير علـى أعمـال المسـؤولين وقـراراتهمالمواطنين في ممارسـة أدوارهـم فـي المجتمـع عـن طر 
المشـــاركة السياســـية، التصـــويت فـــي االنتخابـــات، أو االنتســـاب للمجـــالس المحليـــة والوطنيـــة، وتشـــكيل جمعيـــات أو أيـــة أشـــكال أخـــرى تـــدعم 

 .المشاركة في بناء الدولة على كافة مستوياتها
ربية المتحدة، هناك قبول متزايد ودعم رسمي لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، والبداية األولى النخراط المـرأة فـي العمـل وفي اإلمارات الع

،حــين أمــر رحمــه اهللا 2004السياســي والبرلمــاني كانــت بقــرار تــاريخي مــن المغفــور لــه القائــد المؤســس الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان فــي 
 .وزيرة لالقتصاد والتجارة، لتكون بذلك أول امرأة إماراتية تشغل منصبًا وزارياً بتعيين لبنى القاسمي 

، بتفعيـل ودعـم عمـل المجلـس 2005وبعدها أعلن سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئـيس الدولـة بمناسـبة العيـد الـوطني للدولـة عـام     
 نفيذية، وذلك من خالل زيادة صالحياته وزيادة فترة عمله، وزيادة عددالوطني االتحادي ليكون سلطة تشريعية فعلية مساندة للسلطة الت

_____________________  
*http://www.alittihad.ae/ 
**Ue/details.php?id=101764&y=2011&article=fullhttp://www.alittihad.aU     
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و كـذلك فـتح المجـال أمـام تـولي .أعضائه، وهنـا فـتح المجـال أمـام عضـوية المـرأة فـي المجلـس وذلـك مـن خـالل زيـادة عـدد أعضـاء المجلـس
 )12(.المرأة لحقائب وزارية

 .الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة، حسب دراسة اإلسكوا ويشير الجدول التالي إلى طبيعة مهام المرأة في اإلمارات وفق اآلليات
 2006-اإلمارات ها في اآلليات الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة و طبيعة مهام :1ل جدو 

 طبيعة المهام
 مهام تأثير و ضغط مهام إشرافية مهام تنفيذية مهام تخطيطية مهام سياسية

 ال نعم نعم نعم ال
 .25وض بالمرأة، صالمتحدة، اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، مبادئ توجيهية من أجل تعميم قضايا النوع االجتماعي و تعزيز فعالية آليات النهاألمم *             

، أثير قليلة جداً هي مهام تخطيطية وتنفيذية وٕاشرافية، وتبقى المهام السياسية ومهام التحسب دراسة اإلسكوا أغلب المهام المنوطة بالمرأة   
 ،القضاء:المجتمعتشغل مناصب عليا في جميع قطاعات لكنها اآلن ، والسبب يرجع ألن دخول المرأة الحياة السياسية كان في بدايته

 . والسلك الدبلوماسي، والشرطة، والجيش، واألعمال والتمويل
وفـي . حقيبتـين وزاريتـين مسـؤولية توليهـا خـالل مـن وذلـك لمـرأة،ل السياسـي للتمكـين ملموسـاً  تعزيـزاً  اإلمـارات مجتمـع شـهد ،2006 عـام فـيف

خطوة عززت من موقع اإلمارات في مصاف الدول المتقدمة فـي دعـم مشـاركة المـرأة فـي الحيـاة السياسـية والعمـل البرلمـاني، تضـمن مرسـوم 
لتشــريعي الرابـع عشـر تعيــين ثمـاني نســاء بتشـكيل المجلـس الــوطني االتحـادي للفصـل ا 2007لســنة "  6" صـاحب السـمو رئــيس الدولـة رقـم 

 .وكان قد تم انتخاب مرشحة واحدة لعضوية المجلس في التجربة االنتخابية األولى التي شهدتها الدولة
ي ، ثم تعيين ريم الهاشمي والدكتورة ميثاء الهاشمي وزيرتي دولة وانتخاب أمل القبيسرومي وزيرة للشؤون االجتماعيةوتال ذلك تعيين مريم ال

اإلماراتية، وفق برنامج  المرأة ، ثم توالت القرارات التي عززت من شأن2008كأول عضو نسائي في المجلس الوطني االتحادي في 

 المرأة، باعتبارها تمكين قضية تتأكد هكذا *)13(.الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهللا التمكين
فازت سبع نساء بعضوية المجلس الوطني  2011وفي عام  .)14(والتطوير اإلصالح خطط من وكجزء المجتمع، في يعالجم مسؤولية

 ووزيرتا الخارجية، للتجارة ووزيرة االجتماعية، للشؤون وزيرة :وزيرات فتضم أربع 2013 سنة أّما حكومة .في المائة 17.5االتحادي بنسبة 
وفي مجاالت  2011ة أولوية لمشاركة المرأة في انتخابات المجلس الوطني االتحادي في سبتمبر وأعطت الحكومة اإلماراتي **.دولة

 المجلس لعضوية المرشحين من في المائة 18 و الواليات، حكام عينهم الذينفي المائة من مجموع الناخبين،  46أخرى، وشكلت النساء 
 إحداهن نساء، وسبع وزارية، مناصب في منهما اثنتان وزيرُا، 22 من أصل ءالوزرا مجلس في نساء أربع هناك وكانت االتحادي، الوطني
 )15( .الوطني االتحادي المجلس في خدمن منتخبة،

لقد توالت مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي، مما يدل على رغبتها في صنع القرار والمشاركة السياسية؛ ألن المرأة سوف تصبح من 
كما تشارك المرأة اليوم بفاعلية من خالل وجودها في الوزارات . ادرة على تمهيد الطريق لغيرها من النساء مستقبالً خالل دورها السياسي ق
وقد تعززت المشاركة السياسية للمرأة بشكل الفت لالنتباه في االنتخابات البرلمانية التي شهدتها الدولة في سبتمبر . والهيئات الحكومية كافة

 .)16(.مرشحة 85الخامسة عشرة للمجلس الوطني، حيث بلغ عدد المرشحات نحو  ، وذلك للدورة2011

الصادر عن األمم المتحدة في دليل الفجوة بين الجنسين إلى أن النسبة التي تشغلها النساء  2014ويؤكد هذا تقرير التنمية البشرية لسنة 
 )17(.العربية المتحدة في اإلمارات% 17.5وفق مؤشر المقاعد في المجالس النيابية قد بلغ 

أن  الشارقةكدت عضوات المجلس االستشاري في وكدالئل وشهادات على أن المرأة اإلماراتية خطت خطوات هامة في طريق تمكينها، أ
 أعضاء من% 10من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار في الدولة، ونحو % 30المرأة اإلماراتية تشغل في الوقت الراهن نحو 

 

____________________________ 

*
 
Uhttp://www.alittihad.ae/details.php?id=112163&y=2013&article=fullU  
**Uhttp://www.uaecabinet.ae/English/The%20Cabinet/Pages/CabinetMembers.aspxU
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مناصب  4اإلماراتية تشغل حاليًا  المرأة مقاعد في المجلس الوطني االتحادي والمجلس االستشاري، كما أن 9السلك الدبلوماسي، وتشغل  

اضيات وتعيين سفيرتين في السلك الدبلوماسي، وهذا خير دليل على أن اإلمارات تخطو بثبات وزارية، وكذلك تم تعيين وكيالت نيابة وق
 *.المرأة نحو إفساح المزيد من المجاالت أمام

لقد دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه : وقالت شذى المعال مديرة إدارة الصحة العامة في بلدية الشارقة
السياسي للمرأة اإلماراتية وفتح اآلفاق الواسعة أمامها، ليكون لها دور حقيقي ومحوري في عملية التنمية  برامج وخطط التمكيناهللا 

 .االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية 
وبرلمانيًا، وفقًا للتقرير السنوي  قيادياً  المرأة تمكين أوضحت كذلك عضوات المجلس االستشاري أن اإلمارات احتلت المرتبة األولى فيكما 

في العاصمة الفرنسية باريس، وهذه  العربية، الذي تم كشف النقاب عنه مؤخراً  المرأة التابع لمؤسسة المرأة لمركز دراسات مشاركة 2013
التي كانت إنسانية ودعمت وأشرن إلى أن من القرارات  **.المرأة تمكين حقيقة تؤكد أن اإلمارات تسير في خطوات واثقة وقوية في مجال

من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه اهللا بمنح  ، القرار الذي صدر مؤخراً اإلماراتية أيضاً  المرأة ملف
من  500الجنسية لـ  من أبناء المواطنات الذين استوفوا الشروط الالزمة الكتسابهم الجنسية، ثم صدر قبل أيام مرسوم بمنح 1117الجنسية 

 .أبناء المواطنات
بوضوح في رئيس الدولة  ويرجع السبب في هذه المكتسبات للمرأة اإلماراتية، الدعم غير المتناهي من القيادة السياسية اإلماراتية، متجسداً    

طبيعة األشياء؛ فاإلماراتية قبل أن تكون  إن ما أتيح للمرأة من فرص ليس منة أو تفضًال حكوميًا، بل هي: "الشيخ خليفة بن زايد، الذي قال
 ..."وزيرة ونائبة، كانت ومازالت أمًا ورّبة أسرة وامرأة عاملة ومستثمرة وطبيبة ومعلمة وشاعرة وأديبة وفاعلة اجتماعية

ماراتية قدر المسئولية في لقد حظيت المرأة خالل مسيرتنا بكل مساندة ودعم، وقد أثبتت التجربة أن المرأة اإل«: وأشار في مقام آخر قائالً 
جميع المناصب التي تولتها، وٕانني أدعو بناتي إلى التحلي بذات االندفاع والثقة التي رافقت المرأة اإلماراتية في ظل ما تحظى به من 

ن أهم قرارات الشيخ خليفة وم.تشجيع وتأييد من قبل القيادة السياسية، وبما يتالءم مع متطلبات تفعيل المشاركة والتنمية السياسية في الدولة
هو انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني و تعيين النصف من النساء، من خالل مجالس محلية في كل إمارة،تقوم هذه المجالس 
بانتخاب نصف عدد ممثليها في المجلس ويعين حاكم اإلمارة النصف اآلخر،وذلك لتعزيز فرصة مشاركة المواطنين ذكورا وٕاناثا في العمل 

 )18(.وطني العام،و بذلك من أجل تمثيل المواطنين واالهتمام بهمومهم وقضاياهمال

مع مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة،  تماشياً  ملحوظاً  هذا يعني أن مكانة المرأة ودورها في المجتمع اإلماراتي شهد تطوراً 
لقد :" لسمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حيث قالوترجمة لرؤية قيادية وتوجيهات ودعم مستمرين من قبل صاحب ا

وتجاوز التمييز  )19(".تجاوزنا في دولة اإلمارات التمييز بين المرأة والرجل، فالمعيار هو الكفاءة، والقدرة، والتميز، ونحن فخورون بما أنجزنا
 حول دولية تسع اتفاقيات وٕابرام المرأة ضد التمييز أشكال جميع لىع القضاء اتفاقية إلى االنضمام من خالل بين الجنسين تجسد أيضاً 

 يتعدى من كل وتعاقب للمرأة القانونية الحماية التي توفر والقوانين التشريعات وسن األخرى واالمتيازات األجر وتساوي العمل ساعات تنظيم
 )20(.قوانينال هذه مقدمة بالبشر في االتجار مكافحة قانون ويأتي المرأة ضد بالعنف

 

 

 

________________________ 

 :على الرابط 2013ديسمرب02اإلثنني -جريدة االحتاد ،عديدة  مكتسبات القيادة بدعم حققت اإلمارات ابنة: نسائية ميادرات*
Uetails.php?id=112163&y=2013&article=fullhttp://www.alittihad.ae/dU
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 )21(، من الدعم الدستوري والسياسي والمجتمعي، فحققت عدة مكاسب، إضافية نذكر بعضا منهااستفادت المرأة اإلماراتية أيضاً     
وية السلك الدبلوماسي، في من عض% 10من مقاعد المجلس الوطني االتحادي إضافة إلى % 22.5تشغل النساء اإلماراتيات  •

 .من الوظائف بالقطاع الحكومي% 66وظائف قيادية مرتبطة باتخاذ القرار و% 30حين تشغل نسبة 
 .تشمل الحكومة االتحادية الحالية أربع نساء ضمن عضوية مجلس الوزراء •
 .من المواطنات للعمل في قوات األمن الخاصة 32قامت شرطة أبو ظبي ألول مرة بتدريب  •
 .، أدت القسم أول امرأة مواطنة لتعمل في مجال القضاء2008أكتوبر في  •
 .  هناك أربع نساء يعملن في وظيفة قائد مقاتالت حربية، كأول دفعة من المواطنات يلتحقن بالقوات المسلحة بهذه الصفة •
لبرلمان األوربي ومنظمة النساء تم تسليم جائزة لعضوات المجلس الوطني االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة من قبل ا •

في جسر الفجوة بين الجنسين، وتحقيق المرتبة األولى في  البرلمانيات العالمية لحصول دولة اإلمارات على المرتبة األولى عربياً 
 )19(.المساواة بين الجنسين

لمركز دراسات المرأة التابع  2013لسنة  وفق التقرير السنوي وبرلمانياً  في تمكين المرأة قيادياً  احتلت المرتبة األولى عربياً  •
انتخاب اإلمارات كعضو في المجلس التنفيذي لألمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين  وتم أيضاً . العربية لمؤسسة المرأة

 .2015المرأة، لمدة ثالث سنوات تنتهي بنهاية سنة 
االتحاد النسائي العام، حيث قام هذا االتحاد ببذل الجهود في مجال تعديل نجازات التي حققها كما تجدر اإلشارة إلى الدور الكبير واإل

صانعي القرار  أنالتشريعات،و تحسين ظروف المرأة العاملة، و وضع البرامج والمشاريع القادرة على التأثير في السياسات والوقائع خاصة و 
لتواصل الوثيق مع المنظمات العربية األخرى التي تعنى بشؤون المرأة، على صلة وثيقة بهذا  االتحاد، و التوقيع على اتفاقيات دولية و ا

 15:+وقد عبر التقرير العربي الموحد حول تنفيذ منهاج عمل بيجين. بذل الكثير من الجهود على المستوى المحلي بغية النهوض بالمرأةو 
 )22(.نجازات الكبيرة التي حققها االتحاد في هذا المجالعن اإل
في األخير إلى أن الواقع السياسي للمرأة اإلماراتية شهد عدة مكاسب وٕانجازات متميزة في إطار برنامج وخطط التمكين  نشير      

السياسي الذي يقوده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  رئيس الدولة، وأصبحت تتبوأ اليوم أعلى المناصب في جميع المجاالت 
يرة التنمية والتطوير والتحديث من خالل مشاركتها في السلطات السيادية الثالث و مختلف المواقع القيادية في وتسهم بفعالية في قيادة مس

 )12(.اتخاذ القرار
 تمكين المرأة في التعليم. ب
 يعد التعليم هدفاً ولم  ،بمدى التقدم المحقق في مجال التعليم، فهو عامل مؤثر في التنمية االقتصادية واالجتماعية تطور أي دولة يقاس  

وبوصف التعليم أحد المرتكزات األساسية التي تسهم في تمكين ، ستراتيجية للحكومات والدولوٕانما يدخل في صلب األهداف اال ،ثانوياً 
ة المرأة، فإن عدم المساواة في مجال التعليم، يحول دون مشاركة المرأة في إدارة شؤون بالدها بفعالية، ويجعل مشاركتها السياسي

  )23(.واالقتصادية من األمور بالغة الصعوبة
تمكين المرأة، فهو يساعدها على امتالك القابلية للتأثير ل اً أساسي يرتبط تمكين المرأة بعدة مجاالت، أهمها التعليم، فالتعليم يعد مرتكزاً و   

 )24(.أمام تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية ، وعائقاً من حقوق المرأة عدم المساواة في مجال التعليم يعد انتقاصاً ، بينما والشعور بالذات
بقضية التعليم، ومن أبرز نتائج جهود الدولة باتجاه دعم دور المرأة التوسع  كبيراً  أولت اإلمارات العربية المتحدة اهتماماً وفي هذا اإلطار   

بذلت  حيث )21(.عية للدولة في خلق سياق عام مشجع لتعليم المرأةالكبير في تعليمها، إذ نجحت التوجهات السياسية واالقتصادية واالجتما
مضنية للقضاء على األمية وتحقيق المساواة بين الجنسين من حيث معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة للبالغين والشباب،  اإلمارات جهوداً 

 سنة والشباب من الفئة العمرية  15زيد أعمارهن عن لدى النساء الالتي ت) معدل القراءة والكتابة(وبفضل تلك الجهود بلغ المؤشر
 )14(. يعلى التوال 2005في عام % 97و % 93من اإلناث نحو ) 15-24(

 مدرسة 759 بينها من وخاصة حكومية مدرسة 1259 إلى 2008/ 2007عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي  وارتفع   
 المعدل العام بلغ كما التعليمية، المراحل مختلف في وطالبة طالب ألف 648 من أكثر صفوفها في تضم خاصة، مدرسة 500 وحكومية 
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 وتعليم محو األمية مراكز بفضل %5 من أقللتبلغ  األمية نسبة وانخفضت لإلناث % 95 و للذكور % 98 االبتدائية بالمدارس لاللتحاق
باعتبارها التحدي األكبر في مرحلة تعتبر حاسمة  ألمية الرقمية خصوصاً ما حرصت الدولة على تعزيز التعليم ومحو اك .)14(الكبار

 . للتوجهات المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 الظروف وتوفير لها التعليم التمكين من خالل ضمان حق أبواب أول طرق اإلماراتية على القوانين المعتمدة في الدولة الفتاة وتشجع

 في التعليم نسب أعلى منمرتفعة  تعتبر  مستويات التعليم المختلفة أرقاماً  في مقارنة بالذكور اإلناث نسبة وبلغت الحق بهذا المالئمة لتنعم
 الجامعي التعليم قبل منظومة في المسجلين من % 42والذكور  % 53 نحو يمثلن اإلناث أن ، كما2013حسب إحصائيات سنة  العالم

 .بالمائة 1 من أقل صفوف المرأة بين األمية نسبة وأن بالمائة 112 ور بلغتالذك إلى اإلناث نسبة أن أي
اإلمارات الرامية إلى خلق مجتمع المعرفة، وما توليه حكومة اإلمارات من اهتمام بتنمية مواردها البشرية، وفي  إستراتيجيةوفي ظل    

ية تقدمًا نوعيًا على صعيد مشاركتها في العملية التعليمية، مما انعكس مقدمة ذلك توفير فرص تعليم لإلناث والذكور، حققت المرأة اإلمارات
 : إيجابًا على معدالت تعليم المرأة ووصولها في المراحل التعليمية العليا لنسب مرتفعة، تفوق مشاركة الذكور كما يتضح من الشكل التالي

 ةنسبة اإلناث إلى الذكور في المستويات التعليمية المختلف:   2شكل 

 
 .وزارة التربية والتعليم: المصدر*

 التعليم في الذكور اإلناث إلى نسبة وصلت ذلك جانب إلى ، 136.6%نحو  إلى الجامعي التعليم الذكور في إلى اإلناث نسبةبلغت 
إلى  ذلك يف السبب ويعود العالم، في النسب من أعلى وهي ، 2012- 2011 الدراسي للعام  103.6%نحو  إلى الدولة في الثانوي
تشكل  .اإلماراتيات تعليم الفتيات تقدم في أسهمت التي األخرى العوامل باإلضافة لبعض الفتيات، تعليم على واألسر الدولة تشجيع

من طالب الجامعات، ويحظر القانون االتحادي التعليم المختلط في المدارس والجامعات الحكومية، باستثناء %  70الطالبات أكثر من 
وكان . لماجستير التنفيذي في إدارة األعمال بجامعة اإلمارات العربية المتحدة وفي بعض برامج الدراسات العليا في جامعة زايدبرنامج ا

وتشير اإلحصاءات إلى أن المرأة في اإلمارات تقبل على  )25(.التعليم في عدد كبير من المدارس الخاصة والجامعات الخاصة مختلطاً 
وجيا المعلومات واالتصاالت، واإلحصاءات تشير إلى مكاسب متقدمة حققتها المرأة اإلماراتية في مجال التكنولوجيا دراسة الحاسوب وتكنول

الخاص، وبالنظر إلى عدد الخريجات خالل  حيث أخذت المرأة في التواصل مع الكمبيوتر في محيط الدراسة والعمل سواء الحكومي أو
ث في زيادة مستمرة مقارنة بأقرانهم من الذكور،وهذا يعكس استعداد حقيقي لإلناث لالستفادة من السنوات الماضية يتضح أن أعداد اإلنا

الفرص المتاحة في التعليم وتحول واضح لديهن نحو تخصص يتيح لهن فرص أفضل في سوق العمل يعتمد على تكنولوجيا المعلومات 
 )26(.واالتصاالت

: في كلمة ألقتها بمناسبة يوم المرأة العالمي أبوظبي س التنفيذي لمجلس سيدات أعمالسة المجلالمهندسة فاطمة عبيد الجابر، رئيوتشير    
عامًا مضت، بينما تعتبر نسبة الخريجات الجامعيات على مستوى  %40في ما يتعلق بالتعليم، لم تكن أية امرأة تذهب إلى المدرسة قبل «

وبلغة األرقام فالمرأة . أهمية التعليم في تمكين المرأة، واإلنجازات المحققة في اإلماراتوهو ما يؤكد دور و  )27(.»الدولة األعلى في العالم
 الجامعي بعد التعليم في مراحل اإلناث نسبة وتبلغ الخاصة الجامعات والمعاهد في الدارسين إجمالي من % 50 حواإلماراتية تشكل ن

 المسجلين في بين اإلناث نسبة أن أي والمعاهد الخاصة الجامعات في %43 الجامعات الحكومية في % 62 نحو “الماجستير والدكتوراه”
 تعزيز إلى دولة اإلمارات مساعي تؤكد األرقام هذه % 144نحو  الذكور إلى قياسا بلغت العقدين الماضيين خالل الجامعي التعليم منظومة
 في العالمي االقتصادي المنتدى أثبته تقرير ما وهو التعليم مراحل جميع الجنسين في بين الفوارق بإزالة المرأة الجنسين وتمكين بين المساواة
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 اإلمارات من يضع ما العلمي، التحصيل في مجال الجنسين بين فقط % 1 بمقدار وجود فجوة أظهر الذي الجنسين بين الفجوة العالمية
أصبحت دخلت سوق العمل و لمرأة مستويات تعليمية مرتفعة فقد كنتيجة لبلوغ او  )28(.الجنسين بين سد الفجوة في نشاطا العالم دول أكثر بين

  )16(من العمالة المواطنة في دولة اإلمارات،%  60شكل نحو ت
 2007إن كثيرًا من النساء اإلماراتيات أّثرن في مجتمعهن بطرق متعددة، فقد أشاد التقرير الخاص ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي لعام   

مائية لأللفية، بالنتيجة اإليجابية لسياسات دولة اإلمارات الرامية إلى تحقيق أهداف محددة في عدد من المجاالت، بما حول األهداف اإلن
ات فيها تمكين المرأة، كما اهتم بالتشريعات القانونية التي تحمي المرأة من التمييز الجنسي والنوعي في مجاالت التعليم والتوظيف والخدم

لمؤشرات التعليمية في التقرير أن إنجازات المرأة في التعليم قد وصلت إلى مستوياتها المستهدفة، بل وتجاوزت الرجل تظهر ا و. الضرورية
يوضح . في بعض الحاالت، كما هي الحال في مجال التعليم العالي مثًال، نتيجة لرغبة المرأة في أن تصبح مستقلة ماديًا وناجحة مهنياً 

ة إلى النمو االقتصادي، فقد حققت المرأة في دولة اإلمارات العربية المتحدة مشاركة إيجابية في المجال التقرير أيضًا أنه باإلضاف
في مقياس  المرتبة األولى عربياً  يةببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، فقد احتلت المرأة اإلمارات عي وفقًا لمؤشر التنمية البشرية الخاصاالجتما

 )16(.تمكين المرأة
 األمية ومحو فالتعليم االتحادية، الدولة ظل في تم تحقيقها التي اإلنجازات أهم أحد يمثل المتحدة العربية اإلمارات دولة في المرأة ليمإن تع 

 ؤتكاف مبدأ مع تماشياً  وذلك اإلقامة، مكان أو العمر أو الجنس إلى النظر دون لمواطنيه، المتحدة اإلمارات العربية دولة دستور أقرها حقوق
 له سيكون تعليمها ألن بل فقط، تمعلمجا نصف تشكل انهمنطلق أ من ليس المرأة بتعليم االهتمام كان لذا .واإلناث الذكور بين الفرص

 قوة في وعلى المشاركة بأسره، تمعلمجا ثم ومن واألبناء لألسرة االجتماعية للتنشئة السليمة األسس على توفير نتاجه يظهر مضافة قيمة
 )29(والتطوير البناء في تسهم التي التعليم مخرجات خالل من العمل

 جهة، من الذاتي للتمكين أداة من التعليم وجعلت الحكومة، توفرها التي الفرص التعليمية من االستفادة على اإلماراتية المرأة حرصت  
 إلى وصوالً  التعليمية ويواصلن مسيرتهن مدارسبال يلتحقن الالتي اإلناث أخرى، فأعداد جهةٍ  من مجتمعها بناء في والمساهمة الفاعلة

 نسباً  المواطنات التعليم بين معدالت بلغت فقد الرسمية ووفقًا لإلحصاءات مطردة، زيادة في العليا والدراسات التعليم العالي مؤسسات
  .يمالتعل ودرجات مستويات جميع الذكور في على لإلناث الواضح العددي التفوق يمكن إدراك مرتفعة،كما

تسعى إلى  التي ،"جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث"أسس الشيخ خليفة بن زايد  وفي إطار تطوير التعليم ودعم البحث العلمي،  
يد كما أنها متعددة التخصصات والتقال ،بها دوليًا، تحصد سمعة عالمية ومستوى عاليًا من التعليم والبحوث معترفاً أن تكون جامعة أبحاث 

التي تطال كافة " جائزة خليفة التربوية"وهي في تعاون مع المؤسسات األكاديمية الرائدة من مختلف أنحاء العالم، كما أسس الشيخ خليفة 
 .المجاالت التعليمية في دولة اإلمارات والعالم العربي

ث حصلت الدولة على المركز األول عربيًا في مؤشر ه اإلمارات العربية المتحدة للمرأة، حيتإن معظم المنظمات العالمية تشهد بما قدم
الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي، كما تبوأت الدولة المرتبة األولى عالميًا، وبالمشاركة مع عدة  2013الفجوة بين الجنسين لعام 

كبيرة والدور العظيم الذي توليه الدولة للنهوض دول أخرى في المساواة بين الذكور واإلناث في مجال التعليم، وهذا يعتبر تتويجًا للجهود ال
  % 140مستويات عالية  فاقت وفي تقرير للمركز الوطني لإلحصاء، ذكر أن نسبة اإلناث في التعليم الجامعي وصلت إلى . بمكانة المرأة

ويشير تقرير التنمية البشرية   )*30(.فتياتوهي من أعلى النسب في العالم، األمر الذي عزاه التقرير إلى تشجيع الدولة واألسر على تعليم ال
السكان الحاصلين على جزء من التعليم الثانوي في الفئة :الصادر عن األمم المتحدة في دليل الفجوة بين الجنسين إلى أن  2014لسنة 

 )17(.لدى الذكور%  61.3لدى اإلناث، و%  73.1سنة فما فوق يقدر ب  25العمرية 
مجال تعليم المرأة وتنمية ثقافتها لم تقف عند حد التعليم النظامي،بل ساهمت المؤسسات األهلية غير الحكومية إن جهود اإلمارات في  

 امج وأبرزها الجمعيات واالتحادات النسائية، في تثقيف وتوعية المرأة، وتوفير نظام التعليم عن بعد للنساء في المنازل، والسعي من خالل بر 
____________________ 

 *Uuae.com/default.aspx?action=DisplayNews&type=1&id=21673&Catid=3181-http://www.mohamoonU 
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 سكرتارية وغيرها من المهارات الحرفية التي تجعل المرأة عنصراً متنوعة إلى إكساب المرأة المهارات الالزمة في مجاالت الحاسب اآللي،وال
 *.في خطط التنمية فعاالً 

كما تسهم جمعيات إحياء التراث وأندية الفتيات، ومركز جمعة الماجد، وجمعية المعلمين، وغيرها في تحقيق وتنفيذ برامج محو األمية 
 بالتعليم البنات التحاق معدالت وصلت حيث الجنسين، بين والمساواة اإلناث تعليم في ملحوظاً  تقدماً  اإلمارات حققت، وقد )29(وتعليم الكبار

 .2007 عام % 100 إلى الثانوي
، أمكن القول أن المرأة اإلماراتية نجحت في إبراز قدراتها التنموية في مجاالت متعددة، قد يكون أبرزها التعليم، واستمر دورها وأخيراً 

رئيسيًا في مجاالت الحياة المتعددة، مستفيدة من فرص التعليم المتاحة، والدعم والتشجيع من  أصبحت اليوم فاعالً  الطليعي في التبلور حتى
 .طرف رئيس الدولة والحكومة لبلوغ وتحقيق مرتبة عالية من النجاح

 ين االقتصادي للمرأة في اإلماراتالتمك. ج
اإلمارات، نشير إلى الدور المتزايد الذي أصبحت توليه دول العالم لتعزيز دور المرأة في في  قبل التطرق إلى واقع تمكين المرأة اقتصادياً    

يشير إلى أنه خالل العقد التالي،  ، تقريراً 2012سنة  Booz and Company"بوز أند كومباني" نشرت شركةاالقتصاد العالمي، حيث 
بشكل كبير، توازي تأثير سكان الهند والصين البالغ أكثر من مليار  ستدخل مليار امرأة سوق العمل، وستؤثرن على االقتصاد العالمي

وتتطّرق الدراسة إلى ما يمكن أن تفعله الحكومات، والشركات، والمستثمرون والمنظمات غير الحكومية، لضمانة أن تدخل هؤالء . شخص
 .النساء سوق العمل

ال تعتبر هامة إن لم تشمل القطاع غير الرسمي، فقد أظهر التقرير أّن  بالرغم من أّن المؤشرات التي ترصد دور المرأة في سوق العمل
في بلدان منظمة التعاون % 32فقط من شركات الشرق األوسط وشمال إفريقيا، مقارنة مع % 20النساء تتولى مناصب قيادية في 

نطقة العربية تؤّسسن شركاتهّن الخاصة والنسبة فقط من نساء الم% 9. في أميركيا الالتينية والكاريبي% 39و OECDاالقتصادي والتنمية 
من كافة دول العالم من تمكين النساء بشكل أفضل، صّنف تستطيع المنظمات والشركات  وبهدف تقييم كيف *)*31(.عند الرجال% 19هي 

اللواتي سيدخلن سوق العمل  المؤلف من عدد النساء(  THIRD BILLION INDEX"  المليار الثالث"التقرير البلدان استناًدا إلى مؤّشر 
وعلى مستوى دولة اإلمارات العربية المتحدة، فقد  ويقيس هذا المؤشر فعالية البلدان في تمكين النساء). وعدد السكان في الصين والهند
يث تعتبر سياسة المقاوالتية هي إحدى الدعائم األساسية لتحقيق النمو االقتصادي وٕايجاد فرص العمل، ح أدركت أن الشركات الناشئة و

تجسيد لروح اإلبداع واالبتكار وخلق الثروة في الدول، ومن ثم عملت اإلمارات على تعزيز هذه  ريادة األعمال والمقاوالتيةالدولة أن  
 .المفاهيم بين المواطنين

د قائم على المعرفة، و وضعت في ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى يتم بناء اقتصا المقاوالتيةفأول ما بدأت به هو ترسيخ ثقافة 
ومن الخطوات .2030، رؤية أبوظبي 2015، رؤية دبي 2021رؤية اإلمارات : للتنمية ورؤى استراتيجية طموحة مثل سبيل ذلك خططاً 

يع في سنة العملية المهمة التي أطلقتها اإلمارات بهدف تنمية رواد األعمال المواطنين ورعايتهم، تدشين صندوق خليفة لتطوير المشار 
تعزيز ثقافة المقاوالتية وترقية آثار المقاولين على النمو االقتصادي في اإلمارات لكي تصبح دولة ذات اقتصاد معرفي، ، قصد )32(2007

ومن أجل تحقيق هذه الرؤية وضع صندوق خليفة لتطوير المشاريع عدة دعائم  يبني عليها رؤيته الخاصة لترقية بيئة المؤسسات الصغيرة 
 :تمثلت في . المتوسطةو 

 .توفير بيئة أعمال مناسبة •
 .توفير الخدمات والدعم للمؤسسات •
 .إمكانية الوصول إلى التمويل •
 .إمكانية الوصول إلى المعلومة •

____________________ 
 .6إدارة البحوث والدراسات،اإلحتاد النسائي،املرأة والتعليم، ص*
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ترقية المقاوالتية،تقديم خدمات مالية، دعم المؤسسات، حاضنات : وتتمثل األدوار األربعة األساسية لصندوق خليفة لتطوير المشاريع في
 :دوق خليفة لتطوير المشاريع على مواجهتها تتمثل فيوأكبر التحديات في جوانب االبتكار والموارد البشرية التي يعمل صن )33(.األعمال

 .تدعيم تطبيقات ومنتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت •
 .تعزيز كفاءة الموارد البشرية في المجاالت التقنية •
 .العمل على زيادة نواتج االبتكار والبحث العلمي •
 .زيادة عدد  المقاولين ونشر ثقافة المقاوالتية •

من أجل  2030خليفة لتطوير مشاريع الشباب، أن حاضنات األعمال تمثل المفتاح األساسي لدعم رؤية اإلمارات  ويعتبر صندوق 
دورة  343مقدم طلب، وتم القيام بحوالي  4618تدريب أكثر من :وقد ساهم الصندوق في . االبتكار وسياسة العلوم والتكنولوجيا

بتكلفة إجمالية قاربت  ،مشروعاً  463) قبلت(الصندوق قصد إنشاء مشاريع،وأجيز منها طلب تم تقديمها إلى  10146تدريبية،إضافة إلى 
 .مليون درهم إماراتي 692

هذا القطاع و صغيرة ومتوسطة،  شركة 109، أن الصندوق تولى تمويل أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريعهذا وقد  
اختيار تلك الشركات بعناية بالغة استنادًا إلى وقد تم . اإلماراتي، لنمو الذي يحققه االقتصاد في المائة في ا 70من الشركات يسهم بنحو 

إذ يستهدف صندوق خليفة لتطوير المشاريع اإلسهام في بناء اقتصاد مستقر ومستدام عبر  ،جودة وابتكارية أنشطتها في شتى المجاالت
جملة العراقيل ورغم . سعى إلى نشر ثقافة المبادرة االستثمارية وٕانجاحهاوي. الدولةتوسعة نطاق وتطوير أعمال المشاريع في جميع أنحاء 

من التمويالت التي قدمها %  35على استحوذت سيدات األعمال والصعوبات التي تصادفها إنشاء الشركات خاصة الصغيرة منها، إال أن 
ن درهم، كما أن استثمارات المرأة اإلماراتية بلغت مستويات مرتفعة مليو  113بقيمة تجاوزت  )34(،الصندوق للشركات الصغيرة والمتوسطة

 .في أسواق األسهم المحلية، مما يثبت كفاءتها وقدرتها االقتصادية
ويشير تقرير المرصد العالمي لريادة األعمال إلى أن المرأة اإلماراتية تساهم بشكل فعال في خلق مشاريع ريادية، إال أن مقاصد المرأة 

عن مقاصد الرجل، حيث ترى المرأة اإلماراتية أن الهدف من تأسيس الشركات وريادتها هو تكامل شبكات العالقات التعاونية مع تختلف 
يهدف لتحقيق الربح واالستقاللية المالية  اقتصادياً  بينما الرجل يرى نشاط ريادة األعمال كياناً . العوامل األسرية والمجتمعية والشخصية

 .والجدول الموالي يوضح نسبة مشاركة المواطنين في أنشطة ريادة األعمال حسب النوع. والوظيفية
 

 مشاركة المواطنين في ريادة األعمال :2جدول 
 الذكور اإلناث النوع

 %67.2 %32.8 نسبة المشاركة
 %12.1 %6.5 توقع إنشاء مؤسسات األعمال
 %11.8 %7.6 إجمالي نشاط ريادة األعمال

 %4.1 %5.6 الشركات الناشئة
 %7.9 %2.2 الشركات الحديثة

 37، ص2014، معهد الدراسات االجتماعية واالقتصادية ، ة وجامعة زايدهالة السكري وآخرون،  ريادة األعمال منظور إماراتي، صندوق خليف: المصدر* 

شركات الناشئة للنساء اإلماراتيات عن نسبة الرجال، إال أن باقي النسب عرفت سيطرة العنصر الرجالي، نسبة ال عيظهر الجدول ارتفا   
نسبة توقع إنشاء مؤسسات أعمال، وهي  ورغم هذا فنسبة مشاركة النساء في النشاط المقاوالتي وصلت إلى نصف نسبة الرجال، وأيضاً 

 .وخصوصية  كل منهما في الحياة نية والتركيبة لكل فرد، ودورالب نسب تعتبر مشجعة للعمل النسائي، رغم اختالف
خاصة )32(ستراتيجية هامة لتحقيق التنمية االقتصادية في الدولة،اوتعد المبادرات الهادفة إلى زيادة مشاركة المرأة في أنشطة ريادة األعمال  

% 50يثبت أن فرص المواطن في تأسيس الشركات يزداد بنسبة من سكان دولة اإلمارات، إال أن الواقع % 49وأن المواطنات تشكلن قرابة 
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من إجمالي رواد األعمال % 30ورغم التحسن في عدد رائدات األعمال في السنوات الماضية، إال أنهن ال يمثلن سوى . عن المواطنة
 )32(.المواطنين

العقود األربعة الماضية، العديد من المكتسبات على الصعيد ونتيجة لهذا الدعم القوي من القيادة الرشيدة، حققت المرأة اإلماراتية في   
وتشكل . مليار درهم 45ألف مشروع تجاري داخل الدولة وخارجها، باستثمارات تبلغ قيمتها، نحو  24االقتصادي، وأصبحت تدير نحو 

وعلى المستوى . ع الصغيرة والمتوسطةمن المشاري% 30من أعضاء الغرف التجارية والصناعية في الدولة، وتدير % 15المرأة ما نسبته 
اإلقليمي باتت المرأة اإلماراتية تتصدر المشهد االقتصادي في المنطقة العربية، من ناحية حجم المشاركة في القطاع االقتصادي، إذ كان 

يب األوفر ضمن ، وكان لها النص»فوربس«، الصادرة عن مجلة 2014سيدة عربية لعام  200لها النصيب األوفر ضمن قائمة أقوى 
» الماسة كابيتال المحدودة«وعلى المستوى الدولي، وبحسب دراسة مسحية صادرة عن شركة . قائمة سيدات األعمال العربية أيضاً 

المتخصصة في تقييم األصول والشركات، فإن نسبة الشركات الرابحة المملوكة لنساء في اإلمارات تفوق نسب الشركات الرابحة للنساء في 
 .)*35(ات المتحدة األميركيةالوالي

 % 30: وتتوزع هذه النسبة على النحو التاليمن إجمالي القوى العاملة في القطاع الحكومي، % 66وتشكل المرأة اإلماراتية ما نسبته   
ة والتمريض، منهن يعملن في وظائف فنية مثل الطب والتعليم والصيدل % 60منهن يشغلن مناصب رفيعة المستوى ومؤهلة لصنع القرار و

وارتفعت نسبة المساواة بين الجنسين في قطاع المشاركة إضافة إلى التحاقهن بالعمل في صفوف القوات المسلحة والشرطة والجمارك، 
 )27(.2014في المائة سنة  60إلى  2006سنة  % 56االقتصادية من 

تجارية، فوفق مجلس سيدات أعمال اإلمارات فإن حوالي  االً وهناك عدد كبير وفي تزايد مستمر من المواطنات الالئي يدرن أعم        
ألف شركة داخل الدولة، في قطاعات ومجاالت اقتصادية مختلفة، كالصناعات اليدوية التقليدية  200ألف سيدة إماراتية يمتلكن قرابة  13

 )19(. اوغيره...ومواد التجميل، والخدمات المالية، والعقارات والسياحة، والمعارض والهندسة 
وقد ارتفعت مساهمة المرأة اإلماراتية في القطاع الخاص، مع زيادة عدد المشاريع التجارية المملوكة لسيدات األعمال المواطنات البالغ    

 مليار درهم، 45ستثمارات تزيد عن ألف مشروع، با 22ألفًا إلى  12عددهن 
 *)*36(إلمارات ورئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبيبحسب مريم الرميثي رئيسة مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال ا

وبفضل مبادرات على غرار صندوق خليفة لتطوير المشاريع يزداد عدد سيدات األعمال المواطنات بشكل كبير، وتشير دراسة أعدتها   
االستثمارية في مختلف الدول، إلى أن معدل نمو التي تتولى تقييم أنشطة المبادرات ) GEM(» جلوبال إنتروبرونرشيب مونيتور«مؤسسة 

من المشاريع  % 1.4إلى  2006عام  % 0.1عدد سيدات األعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة ارتفع من نسبة متدنية قدرها 
د سيدات األعمال في الدولة بمن ونستطيع أن نعزو جانبًا كبيرًا من أسباب االرتفاع المستمر في أعدا. القائمة والناجحة في الوقت الحاضر

 .فيهن المواطنات والوافدات إلى المناخ االقتصادي المواتي السائد في البالد
وهذا النسق التصاعدي والتحسن المستمر في معدالت مشاركة المرأة اإلماراتية في الجوانب االقتصادية يعزى إلى عدد من البرامج  

 تنمية" اراتية لتمكين المرأة في سوق العمل، ومنها هيئة  تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية والمبادرات التي أطلقتها الحكومة اإلم
األسر " لتفعيل مشاركة المواطنين في سوق العمل، وٕاطالق الشيخة فاطمة بنت مبارك مشروع " أبشر"ومبادرة " ومجلس أبو ظبي للتوطين

الذي " رائدات الدار"، وبرنامج "مبدعة"لشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة، وٕاطالق مبادرة برعاية ا 2005، وتحديثه سنة 1997سنة " المنتجة
وتشجيعها على دخول سوق العمل واستمرارها هدف إلى المساهمة في تعزيز إنتاجية األسر المواطنة، وتمكينها من االعتماد على الذات، ي

على المشاريع المتوسطة والصغيرة ، وتسهيل وصولها للخدمات والمعلومات تأسيس وٕادارة مشروعها الخاص مع التركيز   فيه من خالل
  .والموارد لتحقيق مساهمة اكبر وفاعلية حقيقية للمرآة في دعم مسيرة التنمية المستدامة

________________ 

  Uhttp://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=85084U: على الرابط. 2015 يونيو 13 السبت: مظاهر التمكني االقتصادي للمرأة، تاريخ النشر* 
 **
Uhttp://www.alittihad.ae/details.php?id=94775&y=2015&article=fullU
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، إطالق سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم اإلمارات، رئيسة االتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس األعلى ومن المبادرات أيضاً      
لكافة المؤسسات  عاماً  ، لتوفر إطاراً  2021-2015لألمومة والطفولة، االستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة اإلمارات 

حادية والمحلية، والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، في وضع خطط وبرامج عملها من أجل توفير حياة كريمة للمرأة  الحكومية االت
وتعتبر هذه  .اإلماراتية لجعلها متمكنة، وريادية، ومبادرة، وتشارك في كافة مجاالت العملية التنموية المستدامة بما يحقق جودة الحياة لها

 )*37(. 2002لالستراتيجية التي كانت سموها قد دشنتها سنة االستراتيجية تحديثًا 
من أبرز المبادرات التي أطلقها مجلس سيدات أعمال أبوظبي، الذي تأسس بموجب قرار صادر من المجلس » ُمبِدَعة«ويعتبر برنامج  

ة أنشطة اقتصادية انطالقًا من منازلهن من ويتيح المجلس للنساء المواطنات في اإلمارة فرصة ممارس. 2005التنفيذي إلمارة أبوظبي عام 
، الذي يمنحهن دعمًا قويًا عبر توفير فرص التدريب وخدمات التسويق، ما يعزز نسبة »ُمبِدَعة«خالل منحهن الرخص الالزمة عبر برنامج 

مقدم للنساء في اإلمارات حقق نتائج وتشير اإلحصائيات إلى أن الدعم ال. مساهمة النساء في األنشطة االقتصادية واالستثمارية في اإلمارة
إن عدد السيدات المسجالت لدى مجلس سيدات أعمال أبوظبي يزداد باستمرار وناهز «: مبهرة، حيث تشير المهندسة فاطمة عبيد الجابر

 1500يقارب أما برنامج مبدعة فقد وصلت به أعداد النساء المواطنات اللواتي منحهن رخصًا ما . 2012سيدة في نهاية عام  6900
 )27(.»سيدة أعمال ينشطن في شتى المجاالت االقتصادية المسموح بممارستها

معدل المشاركة في القوى : الصادر عن األمم المتحدة في دليل الفجوة بين الجنسين إلى أن 2014ويشير تقرير التنمية البشرية  لسنة   
وقد أثبتت الدراسات أن الفجوة  )17(.لدى الذكور% 91لدى اإلناث و% 46.6رات سنة، بلغ في اإلما 15العاملة بالنسبة للفئة العمرية فوق 

، وأن رفع نسبة مشاركة اإلناث )38(بين الجنسين في سوق العمل، تؤدي إلى كثير من الخسائر في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي
، وفي % 5ي الناتج المحلي في الواليات المتحدة األمريكية بنسبة في القوى العاملة إلى مستويات مشاركة الذكور، من شأنها زيادة إجمال

 )39(.% 12بنسبة  اإلمارات العربية المتحدة، وفي % 9اليابان بنسبة 
منذ بداية نشأتها بالمرأة وأعطتها من الحقوق ما ال اهتمت دولة اإلمارات  وكخالصة لما سبق عرضه في التمكين االقتصادي، نقول أن 

الكبير لصاحب السمو الشيخ زايد رحمه اهللا، وقد تابع سمو الشيخ خليفة نهج والده في الدعم  االهتمامير من الدول، وهذا نتيجة نجده في كث
 .لتعليمها ومن ثم عملها في مختلف قطاعات الدولة واسعةً  وفتح آفاقاً  المستمر للمرأة،

القتصادي، لتعزيزه لروح اإلبداع واالبتكار وتوفير فرص العمل في المدى للنمو ا ويعد نشاط ريادة األعمال في اإلمارات محركا أساسياً 
زيادة نسبة مساهمتها في القوة العاملة الوطنية،  وارتفاع فأدى ذلك إلى . الطويل، لذلك تم إدراج المرأة في روح المقاوالتية وٕانشاء األعمال

وحظيت المرأة بالكثير من االهتمام من قبل حكومة دولة . ا الخاصةنسبة توظيفها في القطاع العام والخاص أو من خالل استثماراته
 اإلمارات، إذ تم تذليل الكثير من القيود التي كانت تقف حائًال أمام دخولها سوق العمل واالستثمار، بجانب استحداث الكثير من البرامج

لسوق العمل وسن القوانين التي تيسر وتسهل دخول المرأة مجال التي تدعم المرأة في كافة المجاالت بدءًا من التعليم والتدريب والتأهيل 
 . المال واألعمال، مثل إنشاء برامج ومراكز وصناديق لدعم قطاع المشروعات الصغيرة أدت إلى زيادة نشاط المرأة االقتصادي

 المرأة والصحة في اإلمارات. د
انخفاض نسبة األمراض، وبالتالي : خالل عدد من المؤشرات مثل يمكن قياس التطور الصحي لوضع المرأة واألسرة اإلماراتية من 

انخفاض نسبة الوفيات خاصة بين األطفال الرضع، وكذلك زيادة أعداد نسبة المواليد، وارتفاع العمر المتوقع للفرد وزيادة الوعي الصحي 
ة الصحة إلى ارتفاع معدل البقاء على قيد الحياة وتشير إحصائيات وزار . لدى األفراد عامة، واألمهات خاصة في معظم قطاعات المجتمع

في األلف، أما معدل وفيات األطفال الرضع فقد بلغ نحو  1.62وبلغ معدل المواليد الخام . للذكور 75.6مقارنة بنحو  78.6لإلناث إلى 
 .2007في األلف في عام  7,5

 
 

____________________ 
 *Uuae.com/default.aspx?action=DisplayNews&type=1&id=25327&Catid=3181-http://www.mohamoonU  
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م واألطفال،  وتقوم وزارة ستراتيجية الصحية في اإلمارات تقوم على توفير رعاية صحية شاملة لكل سكان الدولة، والسيما األإن المالمح اال
الصحة في الدولة بتوفير خدمات متابعة السيدات الحوامل من خالل مراكز ووحدات األمومة والطفولة بالمراكز الصحية األولية، بجانب 

كن تمتد إلى المؤسسات الصحية والمستشفيات العامة والمتخصصة في أمراض النساء والتوليد، وال تقتصر رعاية األم على فترة الحمل ول
فترة ما بعد الوالدة، حيث تقوم األم بمراجعة المركز الصحي للتأكد من عدم وجود مضاعفات تتعلق بالوالدة وأيضًا لدعم وتشجيع الرضاعة 

طفولة وشملت الرعاية الصحية واالجتماعية إنشاء العديد من مراكز رعاية األمومة وال.الطبيعية، باإلضافة إلى الرعاية المقدمة للمولود
 .والمراكز الصحية إلى جانب اإلعانات االجتماعية للعجزة واألرامل وكبار السن

عن تقدم دولة اإلمارات في معظم المؤشرات الصحية الرئيسية، والتي تشمل الرعاية  2015كشف تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 
 .نفاق على الصحةالصحية ومعدالت الحياة والعمر المأمول والرعاية االجتماعية واإل

إلى  1990سنة في عام  72وأشار التقرير الذي إلى أن معدل العمر المتوقع عند الوالدة في دولة اإلمارات ارتفع لدى الذكور واإلناث من 
عند سن  متساوية في ذلك مع معظم الدول األوربية والواليات المتحدة األمريكية، فيما ارتفع معدل العمر المتوقع 2013سنة في عام  77

 .2013سنة في عام  20إلى  1990سنة في عام  17الستين لكال الجنسين من 
، كما 2013وفيات في عام  7إلى  1990لكل ألف مولود في عام  14.2ووفق نفس التقرير انخفض مؤشر وفيات األطفال الرضع من 

، في 2013وفيات في عام  8.2إلى  1990 وفاة لكل ألف طفل في عام 16.5سنوات من  5انخفض معدل وفيات األطفال أقل من 
 1990وفاة لكل ألف من السكان عام  150سنة انخفاضًا كبيرًا بواقع  60إلى  15الوقت الذي حقق فيه معدل وفيات البالغين من سن 

 .وفاة بين اإلناث خالل الربع قرن الماضي 59وفاة إلى  121بين الذكور ومن 2013وفاة عام  83إلى 
، كما بلغ اإلنفاق 2012في عام % 3الدولي أن إجمالي اإلنفاق على الصحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي للدولة بلغ وبين التقرير 

 753في العام نفسه، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من اإلنفاق على الصحة من % 9.4الحكومي على الصحة من الميزانية العامة 
، في الوقت الذي ارتفع فيه نصيب الفرد من اإلنفاق الحكومي على الصحة 2012دوالرًا في عام  1235إلى  2000دوالرًا أميركيًا في عام 

أظهرت منظمة الصحة العالمية أن مجموع اإلنفاق العام في القطاع و  *.2012دوالرًا عام  854إلى  2000دوالرًا في عام  578من 
مليار  34وفي التفاصيل فقد ارتفع االنفاق الصحي من  . 2011-2008 ما بين األعوام% 26الصحي في دولة اإلمارات ارتفع بنسبة 

 . 2011مليارًا في  43 2010مليارًا في ، 40 2009مليارًا في ، 43 2008درهم في ،
مستشفيات حكومية وخاصة تضم  106كما حرصت اإلمارات على إنشاء مستشفيات تتمتع بجودة عالمية بكافة المعايير وصل عددها إلى 

طبيبًا، ولضمان حصول سكان اإلمارات على الخدمات  596ألفًا و 16، حيث باتت مستشفيات الدولة تضم نحو ًا طبيًا محترفاً طاقم
 **. آالف عيادة تغطي مناطق الدولة كافة 3الصحية المتميزة، قامت الحكومة بزيادة عيادات الرعاية الصحية لتصل إلى نحو 

دولية للمستشفيات، حسب اللجنة المشتركة الدولية لالعتماد، فإن دولة اإلمارات تسعى للتميز في وفي مجال ارتفاع نسب االعتمادات ال
 2013مستشفى في  43إلى  2008مستشفى في  16الخدمات الصحية، حيث ارتفع عدد المستشفيات الحاصلة على االعتماد الدولي من 

 . %169بنسبة 
______________ 

 : ، على الرابطالصحية املؤشرات يف متقدمة اإلمارات: العاملية الصحة *
Utorsindica-health-in-advanced-uae-said-organization-health-http://www.alaan.tv/news/health/135235/worldU 

 : ، جريدة اخلليجألف طبيب 16مستشفيات حكومية تضم حنو  106: ظام صحي مبعايري عامليةن** 
U2f1abab6f94d#sthash.xu4L5Yoo.dpuf-8412-499c-3c3d-http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/a45a04f0U 

 
  

http://www.alaan.tv/news/health/135235/world-health-organization-said-uae-advanced-in-health-indicators�
http://www.alkhaleej.ae/alkhaleej/page/a45a04f0-c3d3-499c-8412-2f1abab6f94d#sthash.xu4L5Yoo.dpuf�
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وفيما يتعلق بارتفاع متوسط العمر المتوقع في اإلمارات، بحسب البنك الدولي، فقد انعكس التطور في مجال الرعاية الصحية في زيادة 
 . عاماً  70لبالغ متخطيًا بذلك المعدل العالمي ا 2011عامًا في  77متوسط العمر المتوقع في الدولة ليصل إلى 

 2008في نسبة الحد من وفيات الرضع ما بين % 16أما الحد من وفيات الرضع، وبحسب البنك الدولي، فقد حققت الدولة تحسنًا مقداره 
أما الحد من وفيات األطفال، فقد نجحت الدولة في تقليص . طفل 1000وفاة لكل  36.9 مقارنة بالمعدل العالمي الذي بلغ  2011و

مولود في  1000حالة وفاة لكل  6.6إلى  2008مولود في عام  1000حالة وفاة لكل  7.8وفيات األطفال دون سن الخامسة من معدل 
 . %15وذلك بنسبة انخفاض وصلت إلى  2011عام 

رات على عاتقها قطاع الصحة، فقد أخذت دولة اإلما -وفي تعزيز جودة الرعاية الصحية حسب مؤشر ليجاتوم للرخاء واالزدهار العالمي 
دفع عجلة التقدم في مجال الرعاية الصحية ما أوصلها إلى مراتب متقدمة في التصنيف العالمي لمؤشر ليجاتوم للرخاء واالزدهار والذي 
يقيم مستوى جودة الرعاية الصحية في عدة مجاالت، وحسب الترتيب الدولي لجودة القطاع الصحي في اإلمارات فقد تقدمت اإلمارات من 

بلغ مستوى الرضى عن  2014، وفي آخر تقرير لسنة  2012 عامفي  32إلى  2011 سنةفي  34إلى  2010في العام  35المرتبة 
 )40(.المرتفعة الدول وهو ما صنف اإلمارات ضمن فئة  %92.5الخدمات الصحية 

وحدة أو مرفق  97ة على االعتماد الدولي، بعدد وجاءت اإلمارات في المرتبة األولى عالميًا في عدد المرافق والمنشآت الطبية الحاصل
 *طبي، متقدمة على السعودية والبرازيل وتايالند وتركيا، بحسب  اللجنة الدولية لالعتماد الدولي

 بين الجنسين تحليل مؤشرات الفجوة
بالنسبة  ر إلى أن الدولة  األفضل ترتيباً إن التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين يحدد التحديات األساسية التي يتعين تحسينها، إذ يشي   

ويعطي التقرير إطار عمل واضح لتقييم مقارنة الفجوات العالمية بين الجنسين ومن خالل . لهذا المؤشر قد قلصت الفجوة بين الجنسين
 .بها في مجال التوزيع العادل للموارد المتاحة بين الرجل والمرأة ىإبراز الدول التي تمثل نماذج يحتذ

على منهجية بحث جديدة ومبتكرة، وهو يتضمن دراسات تفصيلية تساعد على فهم  وقد تم إعداد التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين استناداً 
ويقيس التقرير حجم الفجوة بين الجنسين في أربعة مجاالت . الجوانب االقتصادية واالجتماعية والقانونية للفجوة بين الجنسين في كل بلد

 :ة يتجلى فيها انعدام المساواة بين المرأة والرجلأساسي
 .الرواتب ومستوى المشاركة وفرص الحصول على الوظائف: المشاركة والفرص االقتصادية •
 .فرص الحصول على التعليم األساسي والعالي: التحصيل العلمي •
 .معدالت التمثيل في دوائر صنع القرار: التأثير السياسي •
 .عتناء بجانب الصحة والطفولةمختلف مؤشرات اال: الصحة •
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
*-%D9%88-https://watanialemarat008.wordpress.com/category/%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AFU

-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA
-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84

U%A7%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8 
 

https://watanialemarat008.wordpress.com/category/%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/�
https://watanialemarat008.wordpress.com/category/%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/�
https://watanialemarat008.wordpress.com/category/%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/�
https://watanialemarat008.wordpress.com/category/%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/�
https://watanialemarat008.wordpress.com/category/%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/�
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  2015 - 2006  المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين :3جدول 

 الترتيب                     
 السنوات      

 نتيجة تقييم

2006 101 0,592 
2007 105 0,618 
2008 105 0,622 
2009 112 0,620 
2010 103 0,640 
2011 103 0,645 
2012 107 0,639 
2013 109 0,637 
2014 115 0.644 
2015 119 0.646 

*World Economic Forum, The Global Gender Gap Report.2014 

. 2006منذ سنة  0.59، بنتيجة تفوق 112والمرتبة  101عرف المؤشر العام للفجوة بين الجنسين في دولة اإلمارات تذبذبا بين المرتبة 
صدرت دولة اإلمارات العربية المتحدة المركز األول عربيًا في مؤشر الفجوة وقد ت. أسلفنا والترتيب العام للمؤشر يشمل أربعة محاور كما

في  119إال أن ترتيبها ارتفع إلى  ،2012وهي نفس المرتبة لسنة  .الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي 2013بين الجنسين لعام 
 تبوأت اإلمارات المرتبة األولى عالميًا، بالمشاركة مع عدة دول أخرى،في ، فقدعدة تقارير لسنوات سابقةووفق . 2015آخر تقرير لسنة 

في معدل القراءة والكتابة، وفي مؤشر التسجيل في التعليم الثانوي، وفي مؤشر معدل المواليد حسب الجنس ضمن فئة الصحة والحياة، و 
نقطة في المؤشر العام ما يوضح  1000نقطة من إجمالي  644وحصلت اإلمارات على الذكور واإلناث في مجال التعليم،  المساواة بين

 .الجهود المبذولة لسد الفجوة بين الجنسين، لتحتفظ بصدارة دول المنطقة
نقطة من  87وينقسم معيار التعليم إلى معايير فرعية منها، معرفة القراءة والكتابة الذي جاءت فيه الدولة بالمركز األول بعد أن سجلت 

كما جاءت الدولة في المرتبة األولى في المعيار .مرة 1.02بمعدل قدره % 89وللذكور % 91وبلغت النسبة لإلناث نقطة،  100أصل 
 .للذكور% 73لإلناث و % 79نقطة وبنسبة  62الفرعي الخاص بالتسجيل في التعليم الثانوي، مسجلة نحو 

 1000نقطة من أصل  515لفرص االقتصادية، بحصولها على عالميًا وفقا لمعيار المشاركة وا 123واحتلت دولة اإلمارات المركز 
حيث حلت اإلمارات في . وهو العنصر الذي أضعف الترتيب العالمي لإلمارات، مما ينبغي معه الرفع من مشاركة المرأة اقتصاديا.نقطة

. للذكور% 91لإلناث و% 74ب. نقطة 100نقطة من أصل  51في نسبة المشاركة في القوى العاملة بمجموع  عالمياً  125المركز 
، دوالر للذكور 40000لإلناث مقابل  دوالر 21565، وبقيمة 100نقطة من أصل  54في الدخل المتوقع بالدوالر بمجموع  96والمرتبة 

بينما أفضل ترتيب في محور الفرص االقتصادية هو المرتبة السابعة في مؤشر المساواة في الدخل لنفس العمل والمهام حيث جمعت 
 )41(.100نقطة من أصل  79إلمارات ا

عالميًا في المعيار  77عالميًا في معيار المساواة في التمكين السياسي، وذلك بعد أن صنفت في المرتبة  96كما جاءت في المرتبة 
ي المعيار الفرعي ف 84للرجال، وكذلك المرتبة % 85للنساء مقابل % 15الفرعي الخاص بمشاركة النساء في المواقع الوزارية والذي سجل 

عالميًا في المعيار  132كما جاءت الدولة في المرتبة . للرجال% 83للنساء و% 18الخاص بمشاركة النساء في البرلمان، والتي بلغت 
 .الرئيسي الرابع والخاص بالصحة

 .2015اية إلى غ 2006وفيما يلي تحليل أهم أبعاد الفجوة بين الجنسين لدولة اإلمارات وذلك خالل الفترة من 
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 مؤشر المشاركة االقتصادية والفرص  .1
تمثل المشاركة في الحياة االقتصادية وقوة العمل إحدى النقاط المهمة في تقييم الفجوة بين الجنسين، فحصول النساء على رواتب مساوية 

هن العالية التأهيل، كلها مؤشرات تدل لرواتب الرجال في نفس نمط العمل، وحصولهن على مناصب قيادية كبيرة وولوجهن عالم التقنية والم
 .والجدول الموالي يوضح ترتيب اإلمارات في هذا المؤشر . عل نقص الفجوة بين الرجال والنساء في الجوانب االقتصادية

 لمشاركة االقتصادية والفرصترتيب اإلمارات وفق مؤشر ا:  4 جدول

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 128 123 122 122 119 120 126 121 119 109  المشاركة االقتصادية والفرص

 128 125 120 121 121 120 120 116 115 103 المشاركة في قوة العمل

المساواة في األجر بين الجنسين 
 في الوظائف ذاتها

30 29 40 
 

42 42 35 22 22 7 19 

دوالر (تقدير الدخل المحقق 
 )أمريكي

114 121 126 128 100 77 101 113 96 85 

النساء من المشرعين وكبار 
 لمديريناالمسئولين و 

93 102 110 108 108 108 101 103 115 115 

 123 120 109 106 110 110 108 98 94 88 النساء من العمالة التقنية والمهنية
*World Economic Forum, The Global Gender Gap report. 

ية لمؤشر التحصيل العلمي في اإلمارات، وارتفاع نسبة الفتيات اللواتي ينجحن في االنتقال إلى التعليم الثانوي ويحققن رغم المستويات العال
وقد ُسجل ارتفاع كبير في مشاركة الفتيات في التعليم العالي، ومع ذلك، نشير إلى أن هذه . نتائج أفضل في دراساتهن بالمقارنة مع الذكور

 .نساء بالضرورة أن يحصلن على عمل أو دخل أفضلالمكاسب ال تتيح لل
خالل فترات الدراسة،وتكمن نقطة ضعف اإلمارات في  وتشير النتائج أعاله إلى أن مؤشر المشاركة االقتصادية والفرص عرف تذبذباً 

شكل يكمن في عدم رغبة ، ولعل الم2014سنة  عالمياً  120مؤشر النساء في فئة العمالة التقنية والمهنية، حيت صنفت في المرتبة 
اإلماراتيات بشكل كبير للتوجه نحو هذه التخصصات، إضافة إلى توفر العديد من الشركات التكنولوجية العالية التي تتنافس في جلب 

 لكن أفضل أداء حققته اإلمارات كان في المؤشر.أفضل اإلطارات عبر دول العالم أجمع ، مما يجعل المنافسة شرسة في هذا القطاع 
 .المساواة في األجر بين الجنسين في الوظائف ذاتها، حيث حققت المرتبة السابعة عالمياً : الفرعي

إلى أن الشركات التي تضم سيدات في مجالس إداراتها أو في هيئاتها » كريدى سويس«وتشير دراسة صادرة عن المصرف السويسرى 
ال، مشيرة إلى أن هذا األداء اإليجابي للسيدات ينعكس بدوره في سوق البورصة اإلدارية تحقق أداء أفضل مقارنة بالعاملين منهم من الرج

وأشارت الدراسة إلى أن الشركات التي تضم امرأة واحدة على األقل فى مجلس إدارتها تسجل ارتفاعًا فى سعر . وعائدات الموارد واألرباح
في الشركات التي تضم امرأة في مجلس % 14 يالخاصة تساو  ، وتبين الدراسة أن العائدات على الموارد%5أسهمها بنسبة تتخطى 

في الشركات التي تضم مجالسها اإلدارية رجاًال فقط، وأكدت الدراسة أن مشاركة النساء على الصعيد اإلداري تسهم % 11إدارتها مقابل 
 )*42(.فى تحسين األداء وارتفاع أرباح ودخول هذه الشركات

 مؤشر التحصيل العلمي   .2
ت اإلمارات العربية المتحدة المرتبة األولى في مؤشر التحصيل العلمي بين جميع دول العالم، وهدمت الفجوة بين الجنسين، من حقق   

 .خالل تحقيقها للمرتبة األولى في جميع المؤشرات الفرعية لفئة التحصيل العلمي
_____________________ 

 *  Uhttp://www.elwatannews.com/news/details/678529U  

 

http://www.elwatannews.com/news/details/678529�
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فقد حققت أفضل أداء في معدل معرفة القراءة والكتابة،ومعدل االلتحاق بالتعليم االبتدائي، واإلعدادي، مما مكنها من التربع على عرش  
مبذولة التي عممت التعليم بمختلف أطوراه بين ذكور وٕاناث أفضل مؤشر تحصيل علمي للفجوة بين الجنسين، وهو ما يوضح الجهود ال

 .اإلمارات،وحققت التكافؤ بينهم
بين الجنسين وفق مؤشر الفجوة العالمية بين الجنسين في % 1تقدر بـ  تقرير المنتدى االقتصادي العالمي وجود فجوة بسيطة جداً ويشير 

 )28(.في سد الفجوة بين الجنسين دول العالم نشاطاً  مجال التحصيل العلمي، مما يجعل اإلمارات من بين أكثر
 التحصيل العلمي الفجوة في ترتيب اإلمارات وفق مؤشر: 5جدول 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 1 1 59 37 67 46 68 61 التحصيل العلمي

 1 1 1 1 70 68 1 1 معدل معرفة القراءة والكتابة
 1 1 102 75 96 68 99 93 دائيااللتحاق بالتعليم االبت

 1 1 1 1 1 1 1 1 االلتحاق بالتعليم االعدادي
االلتحاق بالتعليم الثانوي 

 والعالي
1 - 1 1 1 1 1 - 

*World Economic Forum, The Global Gender Gap report. 

، وهي نسبة مرتفعة لكن يبقى التحدي والعمل المستمر %90ويبلغ معدل اإللمام بالقراءة والكتابة في دولة اإلمارات العربية المتحدة مستوى 
وفي مؤشر حصول السكان على مستوى التعليم الثانوي . لرفع النسبة السابقة حتى تصل إلى مصاف الدول ذات المراتب األولى مطلوباً 

وهي ثاني نسبة مقارنة بدول  من سكان اإلمارات لديهم مستوى تعليمي يفوق المستوى الثانوي،% 64.3على األقل،نجد أن ما نسبته 
وهي أقل نسبة بين الدول العشرة األولى % 74مجلس التعاون الخليجي بعد البحرين،لكنها بحاجة إلى تحسين حتى تصل إلى مستوى يفوق 

 )43(.في ترتيب التنمية البشرية
حيث بلغت نسبة االلتحاق  ذات الترتيب العالي، وهي نسبة مرتفعة تشابه نسبة الدول% 104وبلغت نسبة االلتحاق بالتعليم االبتدائي نسب 

 وتبدأ هذه النسبة في االنخفاض قليالً %.102وفي الواليات المتحدة األمريكية % 104وفي أستراليا % 99 بالتعليم االبتدائي في النرويج
م شيئا فشيئا،حيث تصل النسبة في اإلمارات لما نتكلم عن التعليم الثانوي، مما يعني أن األطفال يبدؤون في التسرب المدرسي وٕاهمال التعلي

وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالنرويج التي تصل فيها نسبة االلتحاق بالتعليم % 22.5بينما نسبة االلتحاق بالتعليم العالي فهي %.92إلى 
لي ضرورة االنتباه إلى مما يجعل من المسؤولين على قطاع التعليم العا%. 71وفي سنغافورة % 75.9وفي أستراليا % 73.8الثانوي 

ويزودهم بالعلوم والمعارف التي تفيدهم  تحسين معدالت االلتحاق بالتعليم العالي ،وهو التعليم الذي من دون شك يصقل مهارات الطلبة،
 .وتساعدهم في عملية البناء التنموي للدولة

عالميا في مؤشر وجود  13ارات صنفت في المرتبة أن اإلم 2014-2013إضافة إلى ما سبق، فقد أشار تقرير التنافسية العالمية  
وبمرتبة عالمية تساوي  % 25.2وبلغت نسبة التسجيل في التعليم العالي ما يقارب . خدمات التدريب والبحث في المؤسسات التعليمية

 .86الـ
 الصحة وفرص الحياةمؤشر  .3

في الصحة وفرص الحياة، والذي  التفاوت ببن الجنسين ممثالً  تشير إحصائيات تقرير الفجوة ين الجنسين إلى نوع ثالث من أنواع قياس
 .والجدول التالي يظهر نتائج المؤشر. يقيس نسبة الجنسين عند الوالدة، ومتوسط العمر المتوقع
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 الصحة وفرص الحياة الفجوة في ترتيب اإلمارات وفق مؤشر: 6 جدول

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 133 132 112 111 111 110 116 112 110 100 الصحة وفرص الحياة
نسبة الجنسين عند 

 الوالدة
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 139 138 119 118 118 117 123 119 117 105 متوسط العمر المتوقع
World Economic Forum, The Global Gender Gap report. 

أما متوسط العمر . 2006نسبة الجنسين عند الوالدة، وذلك منذ سنة : في المؤشر الفرعي لمياً صنفت اإلمارات في المرتبة األولى عا
 . ألن التفاوت واضح بين الذكور واإلناث في متوسط العمر المتوقع المتوقع فلم يكن ترتيب اإلمارات جيداً 

لكن إذا تطرقنا  ،شكل عام بل عن الفجوة بين الجنسينتجدر اإلشارة مرة أخرى إلى أن الترتيب السابق ال يتكلم عن المؤشرات الصحية ب
عن تقدم دولة اإلمارات في معظم المؤشرات الصحية الرئيسية  2015كشف تقرير منظمة الصحة العالمية لعام إلى المؤشرات الصحية فقد 

عاية االجتماعية واإلنفاق على سنة الماضية، والتي تشمل الرعاية الصحية ومعدالت الحياة والعمر المأمول والر  25 ــخالل الـ
 1990سنة في عام  72وأشار التقرير إلى أن معدل العمر المتوقع عند الوالدة في دولة اإلمارات ارتفع لدى الذكور واإلناث من  الصحة،

العمر المتوقع عند  متساوية في ذلك مع معظم الدول األوربية والواليات المتحدة األمريكية،فيما ارتفع معدل 2013سنة في عام  77إلى 
 .2013سنة في عام  20إلى  1990سنة في عام  17سن الستين لكال الجنسين من 

وعلى مستوى االرتقاء بصحة األمهات والمرأة، تتبنى دولة اإلمارات العربية المتحدة سياسات وبرامج تهدف إلى النهوض باألسرة على وجه 
عتماد مفهوم الصحة اإلنجابية الشمولي على مستوى الدولة، بحيث ال تقتصر خدمات العموم، والمرأة والطفل على وجه الخصوص، وتم ا

األمومة والطفولة على األمهات في مرحلة الحمل واإلنجاب فقط، بل تمتد لتشمل األمهات والمرأة في كافة المراحل العمرية المختلفة، من 
حة المرأة والطفل، هذا بجانب خدمات األمومة والطفولة، والتي مكنت خالل تطبيق البرامج والمشاريع الصحية التي تهدف إلى تعزيز ص

 *:الدولة من خفض معدل الوفيات بين األمهات في سن اإلنجاب إلى الصفر، وعلى هذا الصعيد أشارت اإلحصائيات إلى أن
 . الوالدات تتم داخل المستشفيات تحت رعاية طبية شاملةمن  % 99  •
أي ما يقارب % 44بنسبة حوالي  1990مقارنة بالعام  2011والدة حية في عام  1000ع لكل انخفاض في معدل وفيات الرض  •

 .النصف
 مؤشر التمكين السياسي .4

 عالمياً  113حيث احتلت المركز  في المؤشر العام، الكويت كأفضل دولة عربيةدولة ،  2014صنف تقرير مؤشر الفجوة العالمية لسنة 
ا من تحقيق مكاسب كبيرة في رأب الفجوة بين النساء والرجال في مختلف المجاالت، مبتمكنه ،عالمياً  115و  واإلمارات الثانية عربياً 

نجاحات في تحسين مستويات الدخل ومشاركتها في الحياة السياسية واالقتصادية وتحسين مستويات التعليم  في اإلمارات ةأوحققت المر 
والجدول الموالي يوضح المؤشرات الفرعية للفجوة بين الجنسين في فرع التمكين  .طقةوالصحة ومستوى المعيشة مقارنة مع بقية دول المن

 .2014لتقرير سنة  وفقاً لدولة اإلمارات السياسي، 
 
 
 
 

________________ 
: على الرابط.2014س املرأة اإلماراتية قوة  اعلة وطاقة إنسانية خّالقة، املرفز الوطين لإلحصاء، اإلمارات، مار : املرفز الوطين لإلحصاء* 

Uhttp://www.uaestatistics.gov.ae/Home/NewsDetails1/tabid/91/Default.aspx?ItemId=280U 
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 التمكين السياسي الفجوة في وفق مؤشر ترتيب اإلمارات: 7جدول

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
 93 96 81 81 62 60 76 72 65 112 التمكين السياسي
 87 84 77 73 40 42 41 39 35 112 المرأة في البرلمان

 78 77 53 54 62 61 105 101 110 99 المرأة في المناصب الوزارية
طول فترة تقلد المرأة 

 لمناصب رئاسية
41 42 40 41 44 52 58 60 64 64 

*World Economic Forum, The Global Gender Gap report. 

 
أهمية دور المرأة وأنها تمثل نصف المجتمع، وبالتالي أحقيتها في المشاركة السياسية وٕابداء الرأي والمساهمة في بناء ودعـم  اإلماراتوتقدر 

اثة عهدها بالحراك السياسـي كـان تمثيلهـا باالنتخـاب ال يمثـل ثقلهـا فـي المجتمـع، ولـذلك القرارات المصيرية للدولة والمجتمع ككل، ونظرًا لحد
، نجـد أن 2015 – 2011ارتأت الدولة أن يكون لها تمثيًال مؤثرًا في المجلـس الـوطني االتحـادي مـن خـالل التعيـين، فخـالل الفتـرة الحاليـة 

 .مالي أعضاء المجلس الوطني االتحاديمن إج% 17.5أعضاء، أي بنسبة  7عدد األعضاء اإلناث بلغ 
ومــا تجــدر اإلشــارة إليــه أن بعــض . ولعــل حداثــة دخولهــا المعتــرك السياســي جعــل بعــض المؤشــرات الســابقة بعيــدة عــن ترتيــب دول المقدمــة  

إال أنـه ورغـم ذلـك  ،الـدولممـا جعـل أغلـب الـدول العربيـة غيـر مصـنفة مـع أوائـل  المؤشرات ال تنسجم مع الثقافة والبيئة العربيـة واإلسـالمية،
يوجد مثال عربي مشرف على الديمقراطية ووجود دور مهـم للمـرأة علـى الصـعيد السياسـي إال وهـو النمـوذج اإلمـاراتي حيـث اسـتطاعت دولـة 

 .اإلمارات التغلب على الصورة النمطية للمرأة و جعلتها تتبوأ مكانة فعالة في المجتمع
المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص وأصبحت المرأة  اة السياسية والدستورية للمرأة وٕارساء مبدوقد جاء ذلك من خالل توفير الحماي

لما يجب أن يكون عليه  فقد أصبحت اإلمارات نموذجاً .المجتمع عامة والبرلمان خاصة ياإلماراتية تعامل على قدم المساواة مع الرجل ف
% 22.3نجحت أن تشارك في البرلمان عن طريق االنتخابات بنسبة تمثيل  اإلماراتية العمل النسائي من حيوية وفاعلية حيث أن المرأة

 .التمثيل النسائي بعد ألمانيا فيوهي نسبة عالية عالميا حيث احتلت بها المرتبة الثانية 
ت دولة اإلمارات المرتبة األولى احتل 2008و تشير تقرير التنمية البشرية الدولي الخاص ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي إلى أنه في عام 

كما أنه وفقا لمؤشر التنمية المتعلق بالجنسين والتمييز الجنسي فإن . عالمياً  29على مستوى العالم العربي في مقياس تمكين المرأة والمرتبة 
عن السماح  فضالً . ين الجنسينفي مقياس المساواة ب 17دولة كما احتلت المرتبة الـ 177من بين  30دولة اإلمارات احتلت المرتبة الـ 

بأن تعين النائب األول لرئيس المجلس الوطني و ذلك أتاح لها بالطبع أن ترأس جلسة المجلس  -وهي الدكتورة أمل القبيسي  -المرأة 
 .ارو هو ما يعكس مدى نجاح المرأة اإلماراتية و مشاركتها الفعالة في صنع القر  2012الوطني السادسة المنعقدة في يناير 

وفي خطوة عززت من موقع اإلمارات في مصاف الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني، تضمن  
وكان قد تم . بتشكيل المجلس الوطني االتحادي للفصل التشريعي الرابع عشر، تعيين ثماني نساء 2007لسنة  6مرسوم رئيس الدولة رقم 

في المجلس الوطني  احدة لعضوية المجلس في التجربة االنتخابية األولى التي شهدتها الدولة لتشكل نسبة النساءانتخاب مرشحة و 
 .%22.2االتحادي 

 رأة في اإلماراتلتمكين المخليفة زايد والشيخ الشيخ رؤية 
، ليس فقط لما حققته المرأة اإلماراتية من إنجازات لكثير من دول المنطقة والعالم تعد تجربة دولة اإلمارات في مجال تمكين المرأة نموذجاً   

في الدور الذي تقوم به المرأة في المجتمع اإلماراتي يؤهلها لتصدر  مستمراً  ألن هناك تطوراً  نوعية في المجاالت كافة، وٕانما أيضاً 
 .المسؤولية في كل مواقع العمل الوطني 
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ستراتيجية الخطة العشرية استراتيجية المشروع النهضوي و ان رئيس الدولة في إطار وقد حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيا 
وأكد سموه أن الدولة . في بناء الوطن فاعالً  االتحادية الخامسة على تمكين المرأة في جميع المجاالت وعلى المستويات كافة لتكون شريكاً 

لمرأة وتمكينها لتضطلع بدورها الطبيعي كمشارك فاعل في عملية التنمية على النهوض با 1971ركزت منذ قيامها في الثاني من ديسمبر 
 . المستدامة

تحاد وتسعى إلى تحقيقه إن ما تفعله دولة اال: " لعل أفضل تعبير عن الرؤية الشاملة لتمكين  المرأة هو ما ظل الشيخ زايد رحمه اهللا يردده
وضرورة تفرضها  إنه واجب يلزمنا به الدين،..كريم لألمهات والجدات في شخصهالبنت اإلمارات، هو في الحقيقة تعويض عما فاتها ، وت

واحتياج تؤكده متطلبات التنمية، فلن نحقق آمال الشعب ونصفه مكبل بقيود المفاهيم البالية، أو معطل عن المشاركة ..طبيعة العصر
 ".  ومنهج العصر في تفسير قانون الحياةبدعوى تقاليد واتجاهات تتعارض مع جوهر الدين، وفلسفة التراث ودروسه، 

لقد حظيت المرأة خالل مسيرتنا بكل مساندة " :وأشار صاحب السمو رئيس الدولة إلى قدرات المرأة ومشاركتها الفاعلة في التنمية وقال
ي أدعو بناتي إلى التحلي بذات وٕانن.. ودعم وقد أثبتت التجربة أن المرأة اإلماراتية على قدر المسئولية في جميع المناصب التي تولتها

تفعيل االندفاع والثقة التي رافقت المرأة اإلماراتية في ظل ما تحظى به من تشجيع وتأييد من قبل القيادة السياسية وبما يتالءم مع متطلبات 
 ." المشاركة والتنمية السياسية في الدولة

نا ننظر للمرأة كمكون رئيس من مكونات المجتمع اإلماراتي وهي إن.. " 2009وقال في حديث آخر في التاسع من شهر ديسمبر عام 
بل هو تتويج لمسيرة طويلة  مفاجئاً  وما وصلت إليه المرأة اإلماراتية في اآلونة األخيرة لم يكن تطوراً .. شريكة للرجل في كل مواقع العمل

طان آل نهيان الذي حرص على تشجيع المرأة وتمكينها من رسم خطوطها القائد المؤسس الوالد المغفور له بإذن اهللا الشيخ زايد بن سل
ولقد أثبتت المرأة اإلماراتية أنها أهل لثقتنا وثقة شعبنا واستطاعت في كل المواقع التي احتلتها  ..إلى جنب مع الرجل رسة حقوقها جنباً مما

 التي تعطي لمشاركتها في الحياة العامة مضموناً  من اإلنجازات والمكاسب أن تترك بصمة واضحة تجعلنا على ثقة بأنها ستحقق مزيداً 
 ." اجتماعياً  وبعداً  حقيقياً 

وقال سموه في اليوم الوطني الثامن والثالثين في .. وعبر سموه عن ارتياحه لما حققته المرأة من نجاحات في تفعيل سياسات تمكينها 
اتها كفاعل أصيل في كل مجاالت العطاء والعمل وقد أثبتت التجربة إن ذلك يؤكد ثقتنا المطلقة في إمكاني.. "  2009األول من ديسمبر 

 ." كفاءتها وقدرتها في كل ما تولت من مهام ومسؤوليات
لقد جعلنا تمكين "وأعرب رئيس الدولة، في كلمته في االحتفال باليوم الوطني األربعين، عن سعادته لتمتع المرأة بكامل حقوقها، وقال    

ة ملحة، وبفضل هذا التخطيط السليم أصبح لدولتنا سجّل متميز في مجال حقوق المرأة، فهي تتمتع بكامل الحقوق المرأة أولوية وطني
 ."أن األبواب جميعًا مفتوحة أمامها لتحقيق المزيد من التقدم والتطور"وتمارس األنشطة جميعها دون تمييز، مؤكدًا 

فهوم تمكين المرأة في اإلمارات لم يعد مجرد شعار ومصطلح نظري، بل تحول إلى وبالنظر إلى اإلنجازات المحققة لحد اآلن، فإن م   
وذلك بفضل القيادة الرشيدة  لصاحب . واقع ممارس ومجسد من خالل مشاركة المرأة في مختلف مجاالت وقطاعات التنمية في الدولة

 .في بناء الفرد اإلماراتي هو أساس التقدم واالزدهاروٕايمانه بأن االستثمار زايد آل نهيان رئيس الدولة السمو الشيخ خليفة بن 
تجدر اإلشارة إلى أن ما تحقق من إنجازات للمرأة اإلماراتية ال يعني التوقف وعدم االستمرار، فمسيرة التنمية مستمرة وتتطلب المضي     

منها بكفاءتها  خ نجاح المرأة اإلماراتية، والتزاماً نحو العمل لترسي وينبغي أن يشكل الواقع الحالي حافزاً  ،نحو خطوات أكبر في المستقبل
ولعل قول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يصب في هذا المنحى، . وقدرتها على المساهمة في تنمية المجتمع

فالمرأة ". اة والشفافية وتكافؤ الفرصإننا اليوم على مشارف مرحلة جديدة غايتها تكريس مبادئ سيادة القانون وقيم المساو :" حيث قال
 اإلماراتية تحظى بدعم غير محدود من القيادة اإلماراتية، والفرص متكافئة على جميع األصعدة، سواء التعليم أو العمل الحكومي واألعمال

 )19(.واآلن مرحلة استكمال البناء والتميز والعطاء.وغيرها..االقتصادية والمشاركة السياسية
ستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة التي دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة االتحاد النسائي العام الرئيسة األعلى لمؤسسة وتعد اال

، من أكبر إنجازات مسيرة االتحاد وأبرزها على اإلطالق في 2002التنمية األسرية رئيسة المجلس األعلى لألمومة والطفولة خالل سنة 
 )44(.اإلماراتية رأةمسيرة تمكين الم
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ستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الستراتيجية الشيخ خليفة بإطالقها ااودعمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم اإلمارات 
حكومية االتحادية ضمن االحتفال بيوم المرأة العالمي، لتوفر إطارًا عامًا ومرجعيًا وٕارشاديًا لكافة المؤسسات ال 2021،-2015اإلمارات 

والمحلية، والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، في وضع خطط وبرامج عملها من أجل توفير حياة كريمة للمرأة لجعلها متمكنة، وريادية، 
تمكين وريادة ستراتيجية الوطنية لالوتعتبر هذه ا .ومبادرة، وتشارك في كافة مجاالت العملية التنموية المستدامة بما يحقق جودة الحياة لها

 .2002ستراتيجية التي كانت سموها قد دشنتها عام المرأة في دولة اإلمارات، تحديثًا لال
المركز األول بين دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا في معدالت المساواة بين ..وتبوأت دولة اإلمارات نتيجة لهذه السياسات الحكيمة    

لتقرير المنتدى االقتصادي العالمي للعام  وفقاً ..اهمة االقتصادية والسياسية والرعاية الصحيةالجنسين في مؤشرات جودة التعليم والمس
من  ، ويبدو ذلك واضحاً المجاالتإلى االرتقاء أكثر بدعم المرأة وتمكينها في مختلف وفق رؤية الشيخ خليفة  وتطمح اإلمارات.2013

لتي تطلقها لدعم دور المرأة في قطاع األعمال،  كما تنسجم هذه اإلجراءات مع خطط خالل المبادرات المستمرة التي تتبناها، والمشاريع ا
ة الدولة للتنويع االقتصادي المحلي القائم على االبتكار، باعتبار أن فئة الشباب من الجنسين هي أبرز الفئات المؤهلة والمستهدفة إلقام

 .المشاريع االقتصادية القائمة على االبتكار والتكنولوجيا
 نتائج الدراسة

وتمكينها أحد أبرز المعايير التي تدل على تقدم المجتمع  المرأة تتقدم المجتمعات اإلنسانية إذا استثمرت طاقات كل فرد فيها؛ ورعاية
زة في تمكين العربية المتحدة بالتقدم والتطور؛ فمن خالل اإلحصائيات احتلت اإلمارات مكانة متمي لدولة اإلمارات وقد شهد العالم. وتطوره
اهتمت اإلمارات بحقوق األسرة والمرأة والطفل من خالل العديد من القوانين والنصوص والتشريعات، وانضمامها إلى االتفاقيات فقد .المرأة

لى جميع والمعاهدات الدولية التي تكفل حماية حقوق المرأة والطفل، منها اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل، اتفاقية القضاء ع
، واالتفاقية الدولية المعنية بالحد األدنى لسن االستخدام واالتفاقية الدولية أشكال التمييز ضد المرأة واالتفاقية الدولية بشأن عمل النساء ليالً 

ة بين الجنسين في إلى تحقيق المساواة الكامل يبشأن مساواة العمال والعامالت في األجر واالمتيازات األخرى وجميع االتفاقيات التي ترم
 .الحقوق والواجبات

 :وفيما يلي بعض أهم نتائج الدراسة
يعد الدستور اإلماراتي المرجعية األساسية وأكبر ضامن لحقوق المرأة، إذ حرصت التشريعات والقوانين على تشجيع المرأة  •

ب قياسية في التعليم والتمكين والمشاركة وحمايتها وٕاعطائها مكانة ال تقل عن مكانة الرجل، وٕاتاحة الفرص أمامها لتحقيق مكاس
 .االقتصادية والسياسية والمجتمعية

وصلت المرأة اإلماراتية بدعم من القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إلى مستويات عالية مرموقة من  •
ور التقني والتكنولوجي مما مكنها من المشاركة القدرات العلمية واألكاديمية، وحققت جدارة وكفاءة عملية في مجاالت التط

 .اإليجابية الفاعلة في جميع مجاالت التنمية المستدامة، ومختلف مواقع العمل
إذا كانت النجاحات واإلنجازات التي حققتها المرأة اإلماراتية في مختلف مواقع العمل الوطني هي ثمار مرحلة التمكين التي  •

يفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه اهللا، والتي تهدف إلى تعميق مشاركة المواطنين أطلقها صاحب السمو الشيخ خل
والمواطنات في الشأن الوطني على المستويات كافة، فإنها أيضًا نتيجة لجهد متميز وجبار قادته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، 

، من أجل تفعيل دور المرأة اإلماراتية، »أم اإلمارات” «مية األسريةمؤسسة التن”رئيسة االتحاد النسائي العام، الرئيس األعلى لـ
 .واالرتقاء بأوضاعها في المجاالت كافة

إن التطورات االقتصادية واالجتماعية التي شهدتها دولة اإلمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،  •
فالخدمات الصحية والبرامج العالجية والوقائية التي نفذتها . في ذلك المرأة أدت إلى تحسين الخصائص الصحية لألفراد، بمن

وزارة الصحة دعمت الوضع الصحي للمرأة اإلماراتية، وال شك أن ارتفاع المستوى التعليمي والوعي لدى األفراد كان له األثر 
 الطيب في نجاح جهود الدولة المبذولة لالرتقاء بالوضع الصحي لمواطنيها
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خالل العقد الماضي، نتيجة لعملية التحديث التي مر بها المجتمع اإلماراتي في كافة  سريعاً  ت األسرة اإلماراتية تغيراً شهد •
حيث ارتبط التحديث بالتطور والنمو االقتصادي، وما ترتب عليه من توسع وتحسن في مستوى الخدمات . مجاالت الحياة

 .يشي لألسرةاالجتماعية كالتعليم، وتحسين المستوى المع
في سابقة برلمانية تعكس نجاح المرأة اإلماراتية من خالل مشاركتها في صنع القرار، ترأست الدكتورة أمل القبيسي النائبة األولى  •

لرئيس المجلس الوطني االتحادي اإلماراتي الجلسة السادسة للمجلس، وتعتبر الدكتورة القبيسي أول امرأة تتولى رئاسة البرلمان 
نجاح المرأة اإلماراتية ومشاركتها الفاعلة في صناعة القرار في إطار  ، وهو ما يعكستي لفترة، وهي أول امرأة منتخبةاإلمارا

 .حرص الحكومة اإلماراتية على تمكين المرأة وتسخير جميع اإلمكانيات لتعزيز مشاركتها في مختلف نواحي الحياة
متميزة مقارنة بالدول العربية والكثير من الدول األجنبية، وفق ية المتحدة تجربة تعد تجربة تمكين المرأة في دولة اإلمارات العرب •

حيث بموجب الدستور اإلماراتي، تتمتع المرأة بنفس الوضع القانوني مثلها في ذلك مثل الرجل، وذلك . الضوابط الوطنية والثقافية
وفي مثل هذه البيئة الداعمة، تم إنجاز الكثير من . لمهنفيما يخص تقلد المناصب، والحصول على التعليم، والحق في ممارسة ا

المشاريع الداعمة للمرأة، والتي تصب خدمة لألسرة اإلماراتية، وقد ارتقت المرأة اإلماراتية في كثير من المؤشرات التعليمية 
 .والسياسية واالقتصادية في عهد الشيخ خليفة رئيس الدولة

حيث تبين وجود عالقة قوية بين المستوى التعليمي ، دعم مسيرة التمكين على جميع المستويات األهمية البالغة لتعليم المرأة في •
وهذا ما سعى إليه اإلتحاد منذ تأسيسه على ، للمرأة اإلماراتية وبين مشاركتها في صياغة القرارات والمشاركة في مختلف األنشطة

خالل التأكيد على أن التمكين الفعلي للمرأة يتحقق انطالقا من حصولها يد الشيخ زايد رحمه اهللا، وأتم المسيرة الشيخ خليفة من 
 .على مستويات تعليمية مرتفعة

خالل السنوات األخيرة نتيجة لحرص القيادة السياسية في الدولة على إشراكها في  هاماً  لقد عرف وضع المرأة اإلماراتية تطوراً     •
من مقعدين إلى أربعة  2008في التشكيل الوزاري الذي تم إعالنه في فبراير صنع واتخاذ القرار، حيث ارتفعت نسبة تمثيلها

هي من أعلى نسب التمثيل الوزاري على المستوى العربي،كما حصلت على حقوقها كاملة في االنتخاب والترشيح و مقاعد وزارية، 
أكثر في  اً اراتية بقوة، وكان حضورها مميز ،حيث شاركت المرأة اإلم2006في أول انتخابات برلمانية شهدتها البالد في ديسمبر 

 .من العدد الكلي لألعضاء% 17عضوا و بنسبة  6689مواطنة من أصل  1189الهيئات االنتخابية والذي وصل إلى 
 توصيات واقتراحات

، ومواجهة وتعليمياً  اً واقتصادي سنحاول صياغة و طرح مجموعة من الرؤى المستقبلية من شأنها زيادة تمكين المرأة اإلماراتية سياسياً 
 :التحديات القادمة، ورسم أفضل للمستقبل، وتوصلت الدراسة إلى تحديد مجموعة من السياسات أهمها

عي في المناهج الدراسية المختلفة، والعمل على تعميم وتشجيع النساء على إكمال تعليمهن لسعي إلى تعميم قضايا النوع االجتماا •
 .كتفاء بالحد األدنىحتى مستويات جامعية، وعدم اال

حتى يتم رفع نسبة مساهمة النساء اإلماراتيات في سوق العمل، وتوسيع فرص عمل المرأة، ينبغي زيادة معدالت التحاق الفتيات  •
بالتعليم، مما يؤدي إلى تكوين عال يسمح بالرفع من إنتاجية الشركات، وحدوث تأثير إيجابي على أداء الشركات نتيجة لوجود 

 .جلس إدارتها ومناصب اإلدارة العليا فيهانساء في م
ربط تخصصات المرأة في الجامعات والمعاهد بسوق العمل المناسب لها، حتى نضمن تمكين المرأة في التخصص والعمل الذي  •

 .يناسبها
 .ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص للمساهمة في األنشطة المجتمعية الخاصة بالمرأة •
، كإتاحة الوقت للمرأة للعمل خارج المنزل من خالل توفير متنوعة لتحسين الفرص االقتصادية للمرأة ينبغي استعمال استراتيجيات •

خدمات رعاية األطفال، وتحسين فرص الحصول على القروض المصرفية وتسهيل ضمان حصولها على الموارد اإلنتاجية، 
مج التوظيف المناسبة لزيادة تمثيل المرأة في بعض والقضاء على التحيز المؤسسي ضد المرأة باستحداث نظام الحصص أو برا

 .القطاعات
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 .االقتصادية والسياسيةاالجتماعية و ، تشمل أهم المؤشرات والمتغيرات إيجاد قاعدة بيانات تعنى بحقوق المرأة •
 االقتصاديةلمشروعات بمحو األمية والتعلم والتدريب، ورفع قدرات المرأة  وتدريبها على إنشاء وٕادارة ا االقتصاديربط التمكين  •
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  األّمة ثقافةزدواج اللغوي وأثره يف اال
Diglossia ( Bilingualness) and Its Impact on Arab Nation’s Culture 

 حسن طاهر مصطفى أبو الرُّب. د*

 ملخص

إّن من أخطر املشكالت اليت تواجهها اللغة العربية 
يف عصرنا احلاضر، هو طغيان اللهجات العامية على 

لذي أوجد ظاهرة مل تنتشر يف طابعها العام، األمر ا
أي عصر مضى كما انتشرت يف عصرنا هذا؛ وهي 

لذا يناقش هذا البحث هذه . ظاهرة االزدواج اللغوي
الااهرة موضحا  أللها ونشهتا، ومواطنها 
واملستويات اللغوية اليت تقع فيه، ويبني بعد ذلك 
األثر السليب هلا يف ثقافة األمة، ُمقدِّما  نارات 

للحّد من أثرها السليب يف واقعنا الثقايف مقرتحة 
 . والتعليمي خبالة
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Abstract 

One of the most dangerous 
problems facing the Arabic 
language, nowadays, is the 
widespread use of a number of 
vernaculars or dialectal Arabic, a 
phenomenon that Arabic has never 
had in its long history. In addition, 
another phenomenon has also 
emerged use of diglossia . This 
paper examines this linguistic 
phenomenon in terms of origin, 
history, areas, causes and negative 
impacts on the culture of the Arab 
nation. The paper also looks at the 
language levels this phenomenon 
falls in.  The paper concludes with 
a number of suggestions to check 
on the negative effect of this 
phenomenon on the cultural and 
educational realities. 
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 مقدمة

فقد حفظت  !طة ال تنتج ثقافة وال تحفظ هوية؛ إذ ال نستطيع أن نتخيل لغة ما على وجه البسيحميم جداً يجمُع اللغة والثقافة رباط  

ية ثقافة الهنود طوال قرون غابرة، وحفظت اليونانية والفارسية ثقافة اليونان والفرس زمنًا طويًال، وكذا الحال في لغتنا اللغة الهند

 ،ولسائر البشر جميعًا، تلك التي استطاعت أن تتربع على عرش اللغات ،المقدسة التي حباها اهللا عّز وجل لكتابه الكريم الخالد

 !اروا حكم األرض ردحًا من الزمن لخالفة، وأدحين ملك المسلمون مقاليد ا

أال وهي االزدواج اللغوي، وبصرف النظر عن  ،من ظاهرة خطيرة معقدة تعاني ،غدت في عصرنا اليوم العربية اللغة إن 

من األيام وٕان كان األول أكثر دقة؛ فإّن هذه الظاهرة لم تكن تشكل في يوم  ثنائية،االختالف في هذا المصطلح؛ أهو ازدواج أم 

من  ،ه األمةأبناء هذصل بين حبًال ي ما تزالالتي  ،خطرًا ظاهرًا كما هو حالها اليوم، فهي تْضِعُف اللغة الفصيحة األصل

الذي نحن  والثقافي والديني في مجال التواصل العلمي قافية، وحياتنا االجتماعية وال سيمافسُد حياتنا الثمحيطها إلى خليجها، وت

 :ويهدف هذا البحث إلى .إليهبأمّس الحاجة 

 .بشكل موجزفي الماضي ) االزدواج اللغوي(الوقوف على أصل هذه الظاهرة  .1

هذا االزدواج اللغوي، بين اللغة الفصيحة والعامية وعمقه على المستويات الصوتية والصرفية والنحوية مواطن  فُ تعرّ  .2

 .والداللية ، من خالل نماذج توضح ذلك

 .  األمة العربيةثقافة االزدواج اللغوي في  هذابيان األثر  السلبي ل .3

 .تقديم نظرات يمكن لها أن تخفف من األثر السلبي لهذا االزدواج .4

إشكالية االزدواج اللغوي في اللغة العربية، وفق ما ذكره المؤرخون اللغويون في فيكمن في توضيح  ،البحث أّما منهج الباحث في

أن يصل إلى العصر الحديث؛  ودالالتها، إلىربي، أو الذين كتبوا في اللغة وتاريخها وألفاظها أو الذين جمعوا الشعر الع ،المعاجم

إذ تظهر الفوارق بّينًة بين اللغة الفصيحة والعامية المتعددة في أرجاء الوطن العربي، وما ينعكس ذلك من آثار في ثقافة األمة، 

 .تنا في العصر الحاضرويسهم في زيادة االنقسام والتشرذم التي تعانيها أمّ 

الوسيلة الرئيسة للتواصل بين الفرد والمجتمع الذي يعيش فيه؛ فمن خاللها يمكن التعبير عن أفكارنا وأحاسيسنا  اللغةُتمثل 

 . لألفكار بال كالم ال وجودإذ ومشاعرنا، 

(.." عن أغراضهم  اللغة أصواٌت ُيعّبُر بها كّل قومٍ :" ولعل أقدم تعريف للغة ما حكاه ابن جني حين قال 
0F

و نلمس من كالم ، )1

أّن علماء العربية القدماء قد درسوا اللغة بوصفها لغة منطوقة قائمة على أصوات، وقد ذهب دي سوسير إلى أّن اللغة ابن جني 

(يجب أن تدرس باعتبارها أصواتًا وليس باعتبارها حروفًا مكتوبة 
1F

علم اللغة  وهذا ما رآه الدكتور كمال بشر حين قال إنّ .  )2

، فالغرض ما يتكلمه الناس بالفعل ال ما يجب أن اللغة ذاتها بالكشف عن خواصها وميزاتها بالمفهوم الحديث وظيفته دراسة

(..يتكلموه
2F

3(. 
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الوعاء الحافظ للحضارة،  وهي ،التعبير عن الوجود عما تكون عليه وظيفة اللغة أو دراستها؛ فإنها تعّد سبيلنا في وبصرف النظر

ألنها شرط ضروري للدخول إلى " األول؛ما كان عليه  هذا التراث المدّون باللغة ما َعَرَف اآلخر ولوال وتراثها، يها ذاكرة الشعوبفف

 )3F4(".الكالمعالم اإلنسان، فهي قوام الفكر والتخاطب وال مجال للفكر خارج 

لتكاثر النسل البشري، واتساع المكان، واختالف العوامل  أن اللغة التي كانت في بادئ الحياة على األرض واحدة، ونتيجة ونعتقد 

َوِمْن آَياِتِه َخْلُق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالُف َأْلِسَنِتُكْم " :تعالىبشتى أنواعها وجدت اللهجات وتعددت اللغات، وذلك مصداقًا لقوله 

ِلَك َآلَياٍت ِلْلَعاِلِمينَ  ۚ◌ َوَأْلَواِنُكْم   .وهذا يعني أن اللغة تساير االرتقاء الفكري والحضاري لإلنسان.  ]22: الروم  [" ِإنَّ ِفي ذَٰ

ومن المؤكد أن مسألة البحث في أصل اللغة ونشأتها على أهميته ال يمكن الوصول فيه إلى قرار حاسم أو رأي واضح نطمئن  
غير أّن الذي يمكن االطمئنان  .اجتهادعن محض  مال تعدو نظراتهلطريق من قدماء ومحدثين وكّل الذين ساروا في هذا ا إليه،
هو أن اللغة العربية فرع من فصيلة كبيرة يطلق عليها فصيلة اللغات السامية؛ وهو مصطلح حديث أطلقه شولتزر حين  ،إليه

لوجود صالت قرابة بين بحث عن تسمية مشتركة تضّم العبرية والعربية والحبشية واآلرامية والفينيقية واليمينة والبابلية واآلشورية 
 . )5،6(هذه اللغات

عن طريق  ، وهي التي وصلت إليناال نستخدمها في الكتابة والتأليفهي التي ما نز  ،ومن المؤكد أيضًا أّن اللغة العربية الباقية
 .الشعر الجاهلي والقرآن الكريم والسّنة النبوية

ركة، وهي اللغة العالية أو ما يعرف باللغة المشت عبر مراحلها، في إيجادبها العربية عوامل التطور اللغوي التي مّرت  لقد أسهمت 
ووجد فيها  ،وهذا ال ينفي وجود اللهجات التي كان العرب يستخدمونها في شؤونهم الخاصة المستخدمة في األدب،الفصيحة 

 .بعض القبائلا من أنماط لغوية امتازت بهوغير ذلك )*5(االستنطاء والتلتلة والشنشنة والطمطمانية والعجعجة والفحفحة والعنعنة 
مّيزت بين هذين النمطين؛ وقد عّده ابن  ،ولعل وجود نمطين من اللغة العربية فصيح وعامي، يجعلنا نتيقن أن العرب قديماً    

ة هي الظهور والبيان في الفصاح أنّ  ،، وأن غاية ما يقال في هذا الباب، وأن العلماء لم يزالوا يكثرون القول فيهًا وعراً األثير مسلك
أفَصَح الصبُح إذا ظهر، فإذا لم يكن اللفظ ظاهرًا بّينًا لم يكن فصيحًا ،والكالم الفصيُح هو الظاهر : أصل الوضع اللغوي، يقال
 ؛الصفة وٕانما كانت بهذا ،ال يحتاج في فهمها إلى استخراج من كتاب لغة ،أْن تكون ألفاظه مفهومة ،البّيُن، وأعني بالظاهر البّين

هذا كتاب :" فقد قال في أوله  ،"الفصيح" وهذا ما فعله ثعلب حين وضع كتابه )7(ألنها مألوفة االستعمال بين أرباب النظم والنثر
والناس على خالفها، فأخْبرنا بصواب ذلك؛ ومنه ما  ،اختيار الفصيح مما يجري في كالم الناس وكتبهم، فمنه ما فيه لغة واحدة

ومنه ما فيه لغتان كثرتا واسُتْعِملتا، فلم تكن إحداهما أكثر من األخرى،  ث وأكثر من ذلك، فاخترنا أفصحهّن،فيه لغتان وثال
 )8(."فأخبرنا بهما

ويبدو أن اللغات  .)9(وعّد السيوطي من شروط اللفظ الفصيح خلوصه من تنافر الحروف ومن الغرابة ومن مخالفة القياس اللغوي
من العسير جدًا تعيين ذلك األصل، وتحديد هذه أّن ت ترجع إلى أصل واحد، وتشكل وحدة شعبية، إّال السامية قبل تفرقها كان

 . )5(الوحدة؛ ألن المهد األول للساميين ما يزال غامضًا مجهوًال رغم أبحاث العلماء الكثيرة
 

________________ 
أنا إعلم، ونحن ِنْعلم، وتنسب هذه اللهجة إلى قبيلة بهراء وقيس وتميم وأسد : والتلتلة كسر حرف المضارعة ، نحو ) أعطى( بدًال من ) أنطى( االستنطاء هو جعل العين السكنة نونًا، نحو  *

طاب امهواء بدال : التعريف ميمًا ، فيقاللبيش اللهم لبيش بدًال من لبيك اللهم لبيك، وتنسب هذه إلى اليمن، والطمطمانية عبارة عن إبدال الم : وربيعة، والشنشنة هي جعل الكاف شينًا مطلقًا نحو
، والعنعنة هي قلب الهمزة المفتوحة في أول الكلمات من طاب الهواُء، وتنسب إلى طيء واألزد وِحْمير، والعجعجة قلب الياء المشددة جيمًا وتنسب إلى قضاعة ، نحو أبو علّج بدال من أبو علي

صبحي : ينظر. عّتى): حّتى(والفحفحة وهي تنسب إلى هذيل، وهي عبارة عن قلب الحاء عينًا نحو . ّنك كريم ، وتنسب إلى تميم وقيس وأسد علمُت ع/ علمُت أّنك كريم: والحروف عينًا نحو
 .، مرجع سابق 68دراسات في فقه اللغة، ص: الصالح
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بعض اللهجات المحلية؛ غير أّن  إلى جنب مع ، جنباً به الجزيرة العربية زمنًا طويالً في ش) الفصحى(لقد عاشت اللغة المشتركة 
ء الجواري والزواج من واقتناودخول كثير من العجم في اإلسالم، واختالطهم بالعرب، اتساع رقعة الدولة اإلسالمية في األمصار، 

 .أسهم في تعزيز اللهجات، األجنبيات
:" الرابع الهجري، وفي ذلك يقول أحمد أمين في القرن دت لها رقعة جغرافية واسعة، وال سيماوظهور العامية التي وج وانتشارها

، وينضاف  )10(.."كان من مظاهر هذا العصر، انتشار العامية بجانب الفصحى، فكان لكل إقليم إسالمي لغته ولهجته الدارجتان
ع الخليفة نت تتببدأت تنشعب إلى دويالت؛ في فارس والشام ومصر علمًا أنها كا ،لدولة اإلسالمية بعد القرن الرابعإلى ذلك أن ا

الكلمات األعجمية طريقًا إلى العربية وتفشي اللحن؛ إذ وجدت كثير من تمدد اللهجات،  قد ساعد ذلك علىو  . العباسي في الوالء
، اإلعراب في الحديث الدارج بين الناس، والتالعب باللفظ كما يستسيغه الناطققلة استعمال وهي دخيلة عليها، إضافة إلى تناسي 

  )11(.في بدايتها لحنًا في اللغة ثم أمست لغة في اللحن:" لعامية كما يقول الرافعيوكانت ا
ولم يكن حال اللغة في العصر األيوبي أو المملوكي أفضل من آخر العصر العباسي، فقد ضعفت شوكة المسلمين، وتردت  

لقادة المسلمين على الصليبين والمغول غير أّن أوضاعهم، واحتّل الصليبيون بالدهم، وبالرغم من االنتصارات التي حققها بعض ا
  . أمور الحياة واألدب والعلم ما عادت قوية نشطة ومزدهرة كما كانت عليه في العصر العباسي

فكانت لغة الدولة الرسمية هي اللغة التركية، غير أّن دولة الخالفة لم تسَع إلى تغيير البنية اللغوية في العثماني، أما في العصر 
تعليًما ديني�ا في الدرجة األولى؛ إذ  بقياليات العربية، ويتبدَّى هذا في أول مظهر من مظاهر الحياة الفكرية، وهو التعليم، الذي الو 

 )12(إن التعليم العربي اإلسالمي منذ نشأته اتخذ مكاًنا له المسجد والجامع، وكان الهدف الديني فيه هو األغلب

فإّن العثمانيين مع استخدامهم للغتهم ركية المشهور عثمان أركين في كتابه تاريخ التربية التركية؛ وفق ما كتب مؤرخ التربية التو 
السائدة والمسيطرة في  فاللغة-التركية في األعمال الحكومية، فإنهم لم يدرِّسوا هذه اللغة للشعب في أي مؤسسة من المؤسسات 

اللغة العربية عن المكانة األولى في المؤسسات التعليمية العثمانية إال مع إلغاء  المدارس والجامعات كانت اللغة العربية، ولم تتنحَّ 
 .)12(العثمانية وميالد تركيا الجديدةم؛ أي مع النهاية الرسمية للدولة 1923النظام التربوي العثماني عندما صدر قانون عام 

فقد خاضت وما تزال صراعًا عنيفًا مع الطامعين  تعرضت اللغة العربية ألعتى المخاطر؛ العثمانيين،وبعد سقوط دولة 

لغزو عسكري وثقافي وفكري وحضاري، كان من نتائجه زيادة اإلقبال على العامية،  المستعمرين الذين أخضعوا بالد العرب

جليزية في باقي إلنوا والجزائر،سوريا  والفرنسية فيأخرى أجنبية كالعبرية في فلسطين  وانتشار لغاتوالعزوف عن اللغة الفصحى، 

 . البالد العربية

العصر الذي نعيش فيه من تقدم وتطور تكنولوجي وثورة صناعية  ضاء قرن من الزمان على ذلك، غير أّن طبيعةوبالرغم من انق

ل تغطي مجاالت الحياة كافة قد جعل األزمة التي تعيشها اللغة العربية آخذة في العمق في األسواق والمدارس والجامعات ووسائ

ّن البالد العربية تعّد أكبر سوق إ؛ إذ جداً  واالزدهار ضئيلوال سيما أن نصيب العرب في صنع هذا التقدم والتطور . اإلعالم

بعدد ال يعّد وال يحصى من األلفاظ الدخيلة التي  ،الصناعية الكبرى، وقد أثقل ذلك كاهل اللغة مستوردة لما ُيْنَتُج في الغرب والدول

  .ألسنتنا بهيئتها التي جاءت فيها دون تغيير أو تبديل ُتسَتخَدُم على

وعمل على  ،؛ ألن هذا االستعمار هاجم اللغة في جوهرهاالثقافي الفكري لغتنا اليوم الغزوولعل أخطر التحديات التي تواجهها  

خالل استخدام العاميات بدل ن من حيث الدعوة إلى كتابة اللغة العربية باألحرف الالتينية أوًال، وثانيًا م ،تقويض دعائمها

عدد من المستشرقين المرتبطين بالغزو االستعماري، كالمستشرق األلماني سبيته الذي ألف كتاب  وقد قاد هذه الدعوات، الفصيحة

 .)13(.في األقوال واألمثال المصرية باللغة الالتينية
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من التحديات الكبرى التي تواجهها اللغة العربية؛ فالعولمة ترمي في  وهي ،في سياق هذا الغزو الفكري الثقافي العولمةوتندرج 
وتسعى من  ،يكياأمر  دة تقودها الدول العظمى، وال سيماوفق رؤية جدي ،قافياً مضمونها إلى تشكيل العالم اقتصاديًا واجتماعيًا و ث

خالل هذه الرؤية إلى قلب المفاهيم والحقائق، والتشكيك بتاريخ األمة وعقيدتها وتراثها وحضارتها، وليس أدّل من ذلك الخالف 
وأسهمت سياستها هذه في إيجاد . الكبير في داللة مفهوم اإلرهاب الذي زّجت به إلى منطقتنا العربية، وحّرفته عن أصله ودالالته

التي  ،من أبناء هذه األمة تطالب بالعزوف عن الفصحى، واللجوء إلى العامية، وٕاعادة صياغة قواعد اللغة األصيلةشخصيات 
وهم يرسمون خطوطها، ويضبطون حدودها، ويحصون مفرداتها،  ،مكث عليها جهابذة العرب والعجم من المسلمين ردحًا طويالً 

 .لخاصة والعامةتحتفظ بها مكتباتنا ا ما تزال كثيرةفي مؤلفات 
  اللغة ونشأة االزدواجية

الواقُع الذي تعايشه اللغة العربية اليوم، واقٌع صعب وُمعقٌد وُمْقلق، ولعّل الصعب والتعقيد فيه يتأتى من حالة التشرذم واالنقسام  

وما يقلق في هذه ؛ ية والثقافية التي تعانيها بالدنا العربية في المستويات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتربو  ،والهزيمة

إلى العاميات  الذي يتمثل بالهروب من الفصيحة ،ديالحالة غياب شرائح المجتمع المؤثرة في تصحيح الوضع اللغوي المتر 

كما نجد ذلك في مواقع شبكة المعلومات  ،وميل إلى الكتابة الصوتية، المتعددة ، في كل قطر عربي، إلى ضعف في اإلمالء 

ال  ،رمى بتهم التخلف والتقليد والفلسفة ، وأصبحنا نجد العربّي في كثير من األحيانيُ  ونية، وأصبح من يكتب بالفصيحةلكتر اإل

يتورع عن كتابة اللفظ األجنبي الدخيل بحروف عربية ظانًا أنه عربّي، وبعضهم اآلخر  يمزج بين ألفاظ اللغة األجنبية والعربية 

وما ُيعّلق على أبواب  ،لوحات اإلعالن بعض صرت تشاهد ،في طرقات أية مدينة عربية تَ رْ وٕاذا سِ العامية في العبارة الواحدة، 

ُكِتَبْت بصياغة بعيدة عن قواعد اللغة الصحيحة، وامتزج الحرف العربي بالدخيل األجنبي ، وغير ذلك من  ،الدكاكين من الفتات

 ...!ار عدد من يشكو منها قليًال ظواهر  لغوية مؤلمة ص

اليوم  هموم لغتنا سنعصر أكبر ال يحتمل ذلك أبدًا، لكننا ،سترسل كثيرًا في وصف واقعنا اللغوي، فهذا البحث القليل األوراقنلن   

  .في هّم واحد، أال وهو هذه االزدواجية بين الفصحى والعامية

واللهجات العربية  تعايشت الفصيحة ما، فقدمًا في هذا الواقع الذي نعايشه، توجد ازدواجية لغوية ما كانت جديدة في تاريخنا يو   

ردحًا طويًال من الزمن، منذ العصر الجاهلي على األقل، وحتى آخر العصر العباسي، لكّن هذه اللهجات ما كان لها أن تغلب 

ا في كل قطر يضيق تعدادها وبيان سماته بل لهجات وهي اليوم ليست لهجات معدودة فقط؛ .والعلم والدينلغة األدب والثقافة 

وتحادثا كّل بلهجته  يمن بالد المغرب العرب لو التقى عربي من بالد الخليج العربي بعربيٍّ  بلغ سوء الحال أنْ  حتى!! عربي

  !!الحتاجا إلى ترجمان الخاصة 

صطالح عام عند الفرنسيين على يد العالم وليم مارسيه الذي نحت هذا االأوُل ما   Diglossieظهر مصطلح ازدواجية لقد    

ولما لم يكن في اإلنجليزية كلمة لها مثل هذه الداللة " التنافُس بين لغة أدبية مكتوبة ولغة عامية شائعة:" م وعّرفه بقوله1930

الثنائية Bilingualism  :فتستعمل المصطلح ،ليدّل على المعنى نفسه، أما اللغات األوروبية  Diglossie: صيغ مصطلح

م، 1902، وقيل بل إّن أول من تحدث عن هذه الظاهرة هو األلماني كارل كر مباخر عام معنى السابق نفسهاللغوية ليدل على ال

واقترح على اليونانيين ترك  ،وأشار بشكل خاص إلى اللغتين اليونانية والعربية ،حين تطرق إلى طبيعة هذه الظاهرة وأصولها

وتبني إحدى  ،العامية لغة قومية، كذلك دعا العرب إلى ترك فصيح لسانهمبتبني  ،ازدواجيتهم الشرقية واللحاق بالعالم الغربي

 .)14،15(اللهجات مفضًال المصرية لغة قومية

http://ahlan.com/2014/12/31/media-globalization/�
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في فهمه وتفسيره، ففريق رأى أّن االزدواجية كائنة في لغة  المصطلح انقسمواحين وصل إليهم  ،باحثين العربوالصحيح أّن ال
وأّن الثنائية تكون في لغتين في مجتمع واحد، كأْن يعرف شخص ة في بالدنا العربية، والعامي فصيحةواحدة في مجتمع واحد كال

  .أكثرلغتين أو 
في قاموس المعاني اإللكتروني، نجد هذه الداللة؛ فقد ورد فيه أّن مصطلح االزدواجية يعني استعمال اللغة الفصحى واللغة و       

ن وعلى هذا اتفقت كثير من آراء الباحثي. )16(ل لغتين مختلفتين كالعربية واإلنجليزيةالدارجة، وهو خالف الثنائية التي تعني استعما
وعبد الرحمن  )18(وسليمان يوسف أّسو )17(محمد أمارة ،و)14(محمد راجي الزغلول: نحو المحدثين ممن كتبوا في الموضوع

 .وغيرهم كثير )19(بودرع
الذي يرى أّن اعتبار وجود لهجتين إحداهما فصيحة واألخرى عامية  ،د الخوليهذا الرأي، ومنهم محم خالفيونجد فريقًا آخر    

إذا كانت اللغتان لهجتين للغة واحدة كأْن تكون لهجة عالية :" هو نوع من الثنائية اللغوية، وأسماها ثنائية رأسية فقال ،في المجتمع
 .)20(.."فصيحة ولهجة عامية محلية فتدعى هذه الثنائية ثنائية رأسية

وذلك حين ذهب إلى أّن االزدواجية اللغوية هي مقابٌل  ،العالم اللغوي نهاد الموسى ،ولعّل أفضل من فّسر  المصطلح تفسيرًا جلياً  
ن استعرض اآلراء في هذا الموضوع وبعد أ،Bilingualismفي حين تكون الثنائية هي المقابل العربي ل ،Diglossi عربّي ل

االزدواجية في الداللة على المفهوم؛ وذلك أّن الذين اختاروا االزدواجية في إفادة هذا  ستعمالإننا نؤثر اوعلى الرغم من هذا ف:" قال
مشاكلة شأُن العربية من مستلزمات المصطلح، ثّم إن االزدواجية مادتها الزوج بداللة جلية على االقتران، وال ةُ بَ لَ المطلب أكثر، والغَ 

 .المادة تشي بتوحد العرق والساللةذه والعامية، وه لفصيحةاولهجاتها ك
نها تطلق على متقابالت األضداد كالخير والشّر والنور والظالم والفقر ّن أّس داللتها مطلق العدد، حتى إأّما الثنائية فإ       

، في Diglossie عربّي ل وهكذا تكون االزدواجية اللغوية عندنا مقابلٌ .." والغنى، وذلك أشبه بالتقابل البعيد بين اللغات المتباينة
 )Bilingualism  ..)21حين تكون الثنائية هي المقابل العربي ل 

وتأسيسًا على ما تقدم، فإّن االزدواجية في اللغة العربية مصطلح حديث، على الرغم من وجود دالالته في تراث العرب 

من أن يترك بعضًا من دالالته في اللغات التي أتى منها اللغوي، لكن حين دخل هذا المصطلح حديثًا إلى العربية، كان ال بّد له 

 .وربما كان هذا من أسباب التباين في فهم هذه الظاهرة بين الباحثين في هذا العصر. على دالالته االصطالحية في اللغة العربية

ليس هذا  الكتابة؛عن لغة  ختلفُ تَ  خاطبٍ تَ  فهناك لغةُ ، تتمثل في مجموعة من األشكال ،عربيّ في عالمنا ال لغتنا العربيةإّن  والحّق،

مؤسسات ها في غيرُ ، الجامعات ومؤسسات العلم والثقافةمن مكان آلخر، فهي في  تختلفُ  هانفسَ  لغة التخاطبفحسب، بل إّن 

ج العربي بالد الشام أو العراق أو اليمن أو في بالد الخليفي وهي في مصر غيرها  األسواق، والبيوت والنوادي،اإلعالم، أو في 

دبية كالشعر والقصة والمسرح األ فصيحة يغلب أن تكون في الكتابات فهناك كتابة الكتابة؛ لغةُ  أّما. أو دول المغرب العربي

  .والمذكرات اليوميةوهناك كتابة الرسائل والخطب  ،تختلف باختالف موضوعها األبحاث العلمية وهناك نوٌع من لغة كتابة والمقالة،

التداولّي ، وبّيَن واقعها )22(ترسم صورة اللغة العربية في مجتمعنا العربي، وقد أتى عليها اللغوي نهاد الموسى ،كالجميع هذه األش

 :على النحو اآلتيبين عموم العرب 

وهي اللغة الكالسيكية، الموجودة في القرآن الكريم، واألدب القديم، ففي هذين اللونين نستخدم اللغة  العربية الفصيحة .1

 .يحة قراءةً الفص

العامية وهي اللهجة الدارجة أو المحكية، وهي تنوعات لهجية عديدة، وأنماط لسانية متباينة تباين الجغرافيا  العربية .2

 .العربية ذاتها

 .والعامية، ومتداولة في أوساط نخب المثقفين والمتعلمين العربية الوسطى وهي مزيج من اللغة الفصيحة .3
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ومتداولة في الوسط الثقافي واإلعالمي، من خالل وسائل اإلعالم  إلى الفصيحةالعربية المعاصرة وهي أقرب  .4

 . المختلفة، لكّن هذه برأيي تميل إلى استخدام األلفاظ األجنبية، والعبارات المترجمة

ية المعاصرة فالعرب الصورتين؛ كبيٌر بينوبرأي الباحث يمكن االكتفاء بثالث صور، وذلك بدمج الرابعة في الثالثة، إذ ال فرق 

ألّن لغة المتخصص في علوم  في الوسط الثقافي وبين المتعلمين؛التي نستمع إليها في وسائل اإلعالم، هي المتداولة أيضًا 

العربية ستختلُف بالتأكيد عن لغة العربّي غير المتخصص، وسنجد أن لغة الثاني تشبه كثيرًا لغة اإلعالميين، من هنا كان دمج 

 .الصورتين أوفق

 –كانت هناك والعامية في لغتنا العربية ال يمكن أن نعّدها شيئًا غريبًا عن باقي اللغات؛ إذ  إّن ظاهرة االزدواج بين الفصيحة 

 . على اللغة العربية وعلى جميع اللغات الحية أيضاً  ما يقعوهذا . لغة للكتابة تختلف عن لغة التخاطب -على الدوام

فاستقرأت  . الصورة المثلى لهذه اللغة بوصفهااألمة  االتي تواضعت عليه الفصيحةأصابت اللغة  إّن العامية في لغتنا ظاهرةٌ    

ألم تكن لغة قريش المرجع الرئيس لدى كتاب الوحي  :ونتساءل .والبالغيةوقّعدت قواعدها النحوية والصرفية . أساليبها وتراكيبها

األسلوب  أليس؟ بالتوازي مع هذه اللغة الفصيحة تستخدمها القبائل عربية ألم يرافق ذلك لهجات وتدوينه؟عند جمع القرآن الكريم 

 ؟إلنجليزية والفرنسية واأللمانية وغيرهاكامم أخرى ألغات  سارت فيهالذي سلكته العربية، قد 

العصور والعامية، غير ما كانت في  ضحت مسافة البعد واسعة بين الفصيحةلكّن الحياة اليوم تغيرت وتعقدت مطالبها، وأ

إلى  كأنها انتحال لشخصيتين أو أكثر، ولم يسلم منها أحٌد؛ فالطالُب الذي يدرس اللغة يستمعُ  ،السابقة، وغدت ظاهرة االزدواج

 حاُل كلّ  ، حتى إذا َخَرَج من المدرسة أو الجامعة إلى زمالئه أو  أهلِه عاَد يتحدُث العامية التي نَشَأ عليها، وكذاكالم فصيحٍ 

يموج بلهجات محكية أو عاميات  ،أضحوا قّلة في مجتمع عربّي واسع ،على ألسنتهم وفي أقالمهم ون رسالة الفصيحةذين يحملال

تِجُدُه ال يتحدُث الفصحى إّال في قاعات الدرس أو في المؤتمرات  ،متعددة، حتى األستاذ الجامعي المتخصص في أحد علوم اللغة

 ..!ة للغة البيت أو للغة السوق إلى السوق أصبحت لغته مشابه والندوات، فإذا ما عاد إلى بيته أو خرج 

التي تتفاعل فيها في  ،وال بّد من أجل تشخيص ظاهرة االزدواجية بشكل صحيح، الوقوف على أنماط هذه الظاهرة أو مستوياتها

، ونبتعد الواقع فَ لمتخيل، فنصِ حتى نستطيع أْن نتعرف درجة العمق في الخطر بين الواقع وا ،مجتمعنا العربي، في بيئاته كلها

الفصحى، ودرجة االلتقاء والبعد بين االثنتين، وهو  مما وضعه الباحث صوب عينيه عن الخطر، ونتعرف درجة تأثر العامية في 

 .في بحثه هذا

 مستويات االزدواجية

اتهم اليومية، في حي ًا؛ إذ يتحدث الناُس في الواقع العربّي الذي نعايشه، توجُد ازدواجية لغوية في أقطار العالم العربي جميع  

المعلمون في المدارس، والمذيعون في البرامج، والمتحدثون في الندوات، وهي  ، يستخدمها أيضاً عامّية لغةً وأحاديثهم الخاصة 

عربّية متعددة واللغة  ياتٍ لكّن المالحظ أن العالقة بين ما يتحدثون به من عام بيئتهم األسرية،اللغة التي سمعوها ونشأوا عليها في 

طريقة : يقُع في عدة مستويات منها  -بين الفصحى والعامية-قوية؛ غيَر  أّن الُخْلفَ وغالبًا ما تكون هي عالقٌة قائمة،  الفصيحة

وسنعرض من خالل أمثلة شائعة . أو النحو أو داللة األلفاظ التي يتحدثون بهاالخروج عن قواعد الصرف،  أو إخراج الصوت، 

 :مجتمعنا العربّي لهذه المستويات، ونوجز الحديث عنها على النحو اآلتيفي 
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 الصوتي المستوى •

ُمها، وحروٌف غير مجالالصوتية في  ابتعدت العامية عن قواعد الفصيحة   ؛ فهناك حروف حقُّها الترقيق إّال أن العامية تَُفخِّ

ولن ُنَفّصَل القول كثيرًا في . إلى حرف آخر اتقلُبهُ ى وجٍه واحٍد واضٍح والعامّيُة َطُق علنْ مجهورة إّال أّن العامّية َتْهِمُسها، وحروٌف تُ 

 .بيان هذا األمر، لكننا سنكتفي بتقديم أمثلة على ذلك

صوٍت مخرجه وخصائصه وطريقة ُنْطقه وكتابته، وعالقاته  ، ولكلّ تقوم على أصوات العربية الفصيحة أنّ  ،يلحُظ دارس العربّية 

الذين يتحدثون العامية،  ةَ نَ ويلحُظ أيضًا أّن هذه األصوات األصيلة المعروفة ال تبقى على حالها حين تدخُل ألسَ  ،صواتبباقي األ

أّن حرف الظاء ومن األمثلة على ذلك . وتتعرض لتغيير تتباين درجاته من شخص آلخر، ومن منطقة ألخرى في بالد العرب

] َزَهرَ [ و] ُظْلم[ بدل ] ُزْلم[فيقولون . يات كما في مدن بالد الشام ومصر وغيرهما من مناطقفي كثيٍر من العامُمفّخمة ينقلُب زايًا 

ونجُد أيضًا حرف الذال ]صالة الُظْهر[ بدل ] صالة الُضْهر: [وحينًا ينقلب ضادًا في تلك المناطق فيقولون ، ...] َظَهرَ [ بدل 

] بهَ زْ مَ [و ] هذا[ بدل ] هزا[ و  ] نوبالذُ [ بدل ] نوبالزُ [ و ] ذكي[ بدل ] يزك: [ ينقلُب زايًا في كثير من العاميات ؛ فيقولون

و  ]أرض[ بدل ] أرظ[ و ] َضَربَ [ بدل ] َظَربَ [ ، ونجُد حرف الضاد ينقلب ظاًء في عامّية بعض القرى نحو ...]َهبَ مذ[بدل 

  بدل] آسي[ و ] َقَلم[ بدل ] أَلمْ : [ية والمصرية فيقولون ، ونجُد القاف تنقلب إلى همزة في المدن الشام]... َضَرر[ بدل ] َظَرر[

باإلنجليزية عند بعض ]  G[وتنقلب إلى صوت حرف ...]َقْلب[بدل ] َأْلب[ و] َقَمر[بدل ] َأَمر[ و] قالَ [ بدل ] آَل [ و ] قاسي[

كاَل [ في بعض األرياف في بالد الشام نحو  وتنقلب كافاً ] ... دْ اقعُ [ بدل ] دْ عُ gا[و] قال[ بدل ] الg[ الشاميين والبدو ، نحو 

،  وبعض مناطق فلسطين أحياناً  وتنقلب غينًا في بعض مناطق أفريقيا] ..َقْلب[بدل ] َكْلب [ و ]قال وقلُت له [ بدل ] وكلُت له 

من أكثر ] القاف[ لحرف ولعّل هذا ا . إلخ...]قادر[ بدل ] غادر[ و] قريب [ بدل ] غريب[ و ]راَقبَ [ بدل ] راَغبَ : [ فيقولون 

شمال  وال سيماونجد الكاف في كثير من المناطق سواء في ريف بالد الشام . الحروف التي تعرضت لتغيير  في العاميات العربية

باإلنجليزية، أي بين الجيم والشين في كثير من )  ch( تاًء وشينًا بصوت يشبه الخليج تنطق في كثير من مناطقو فلسطين 

حين تكون الكاف ضميرًا  السيما و ]بيرch[ تصبح] كبير[ و ]يف ch[تصبح ] كيفَ [ي تشتمل على كاٍف نحو الكلمات الت

وهي لهجة عربية قديمة كانت ...وهكذا ]  chيف حالch[ تصبح] نحو  كيف حالكِ ]  ch[في تلك المناطق إال  ال تنطقفللمؤنث 

تاء وفيها تقلُب الكاف وبخاصة إن كانت لمؤنث إلى  ،)9،23(الكشكشة وهي لهجة ربيعة ومضر وتميم وبعض من أسدتسمى 

  .في اإلنجليزية)  ch(شين معطشة تشبه و 

 ]ثالثة[بدل] تالتة[و ] اثنين[ بدل ] اتنين[و ] َثوم[ بدل ] توم[  :فيقولون وأفريقيا،ونجُد الثاء تنقلُب إلى تاء في بعض مناطق الشام 

 ] ...حديث[ بدل ] حديس[ بقة نفسها فيقولون وأحيانًا تقلُب سينًا في المناطق السا

إلى لهجة عربية أصيلة شاعت في  وهو يعود الخليج،ونجُد حرف العين ُيقلُب إلى نوٍن في شمال فلسطين وكثير من مناطق 

ونجد .   ]أعطى[ بدل ] أنطى[ [نحو  )9(كهذيل واألزد وقيس، وفيها يقلبون العين الساكنة إذا جاورت الطاء نوناً  بعض القبائل

وهي لهجة عربية قديمة ]البارحة[ بدل ] امبارح[ يقولون ومصر بعض المناطق في الشام  ميمًا فنجدالتعريف تقلب  كذلك الم

 . وُنسبت لحمير وهذيل الطمطمانية، تسمى

أو  لتغيير قليلرض لعامية، فهي تتعتبقى على حالها الفصيح حين تنطق با ال ،الفصيحةوهكذا، نجُد أن كثيرًا من أصوات اللغة 

؛ حين طلبْت األم المصرية من سمعتها من األصدقاء قديماً يؤثر في داللة الكلمات التي تتألف منها، وال أنسى حادثة  ،كثير أحياناً 

بعض أوالدها أن يشتري لها شيئًا تحتاجه في الطبخ، وكانت برفقة زوجها الفلسطيني الذي جاء مع أسرته لعودة األهل، فطلبت 
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فظّن بعض الصغار من الموجودين أنها تشكو شيئًا من ..) إجري إجري :( فقالت بلهجتها المصرية ،بنها أن يسرع في مشيهمن ا

 ] إجري[  ]ليجْ رِ [ألّن السكان في تلك المنطقة يقولون عن . رجلها

 المستوى الصرفي  •

ومنها ما هو سماعّي ُأخَذ بالسماع عن قبائل  دة،قاعقياسي مبنّي على هو منها ما  ،إّن قواعد الصرف في العربية الفصيحة    

ويدخل ضمن هذه القواعد األفعاُل الثالثية وفوق الثالثية في حالتيها المجردة والمزيدة، وما يشتّق من  ، التي يحّتج بكالمها،العرب

يغ أو ما تتعرض له أصول وغير ذلك من أمور يتضمنها الصرُف العربّي من بناء الص األفعال أيضًا من مصادر ومشتقات، هذه

  .وٕاعاللبعض األفعال من إبدال 

. في استخدامها لقواعد الصرف تذهب غالبًا في طرٍق مخالفة لقواعد اللغة التي تنتمي إليها ،ويلحُظ الباحث أّن العاميات العربية 

اعدة األصيلة، واألخرى توليد صيٍغ األولى في إجراء تغيير طفيف أو كبير على الق سمتان؛ويغلُب على استخدامها المخالف هذا 

 .واستعماًال وداللةً  العربّي؛ وزناً جديدة ال أساس لها في المعجم 

ولون في كثير من والعامّية تستعمله، فيق] استْقَطبَ [ فلم يرْد في المعاجم القديمة صيغة ] َقَطبَ [ ومن األمثلة على ذلك الفعل

فلم يرد  ،]َبَرعَ [ ومثُل ذلك صيغة الفعل. جعله في صّفه، وأْقَنَعُه بصواب فكرته أو ِفْعلهاستقَطَب فالٌن فالنًا ، أي : مناطق الشام 

؛ فيقولون حين يريدون وبعض العامّيات تستعمله. ال في القديم منها وال في الحديث من هذا الفعل] اْنَفَعلَ [ في المعاجم بناء 

ومثُل ذلك . ؛ أْي َفِرَح كثيرًا سِمَع فالن الخبر فانَبَرَع : حصول أمر ما التعبير عن الفرح الذي َشَعَر به واحد من الناس نتيجة

في المعاجم القديمة ال من حيث البناء وال من حيث الداللة؛ فقد ورد ] َبَخعَ [ولم ترد هذه الصيغة من الفعل ] انبَخعَ [ استعمالهم ل 

قال  ؛]6: الكهف [ فلعلَّك باخٌع نْفَسك على آثاِرهم: وفي التنزيل. ها غْيظًا َأو َغّماً قتلَ : بَخَع نْفَسه َيْبَخُعها َبْخعًا وُبخوعاً  )24(في اللسان

فالن ؛ أي فوجئ ] اْنَبَخعَ [ ميات العربية في الشام يستعملون ذلك فيقولون وبعض العا. َأي ُمْخِرٌج نفَسك وقاتٌل نفَسك: الفّراء

هذا في المعاجم ] انَفعلَ [ أي أصابته سكتة قلبية، ولم يرد بناء] انَجَلطَ [ نحو ومثل هذا التوليد كثير. باألمر، وُصِدَم به فسكْت 

اْنَجَلَط، مطاوع َجَلَطُه والشيء عن الشيء انَجَرَد، والُجْلطة البقية الخاثرة من اللبن :"  )25(القديمة بل ورد في المعجم الوسيط

 .وغير ذلك كثير.." ...الرائب، وكتلة رخوة من الدم

بدل ] إيدين[ يخالفون في صيغ التثنية والجمع المعروفة ؛  فيقولونأنهم  ،األمثلة على التغيير البسيط الخاطئ في القاعدةومن    

، وفي بعض مناطق ]رجال[ بدل ] ِرّجالة[ على ] َرُجل[وفي بعض مناطق مصر يجمعون  ]أيدٍ [ أو ] أيادٍ [ بدل ] دّيات[و] يدان[

وهذا نتيجة تخفيف ] رؤوس[ بدل ] روس[ على ] رأس[ويجمعون ،] بنات -بنت[ بدل ] بنوتات[ معهاوج] بنوتة[ الشام يقولون 

 :قبل، مثلمن التي يلحظها الدارس في العربية المعاصرة استخدام بعض صيغ المصادر بمعنى لم يستعمل ومن األمور . الهمز 

بين طبقة المعلمين والمتعلمين، على الرغم من أّن صيغة  -لألسف-وهذا االستعمال دارج] استطالع المعلومات: [بمعنى]استبيان[ 

الياء ، وهي الفتحة، إلى : ينقلون حركة حرف العلة  - وما ماثله -)استْبَين(هذا المصدر ينكرها الصرفيون ؛ ففي هذا الفعل 

الظواهر الصرفية العجيبة ، ومن ] استبانة: [استباَن ، ومصدرها : الحرف الصحيح الساكن قبله، فتصير الصيغة الصحيحة هي 

بدل ] َيَتَلْعَبنْ [ في بعض العاميات العربية أنها اختطت لها نهجًا في االشتقاق الموّلد البعيد عن القواعد الفصيحة؛ فيقولون فالن

] يلبس هندامه[ بدل ] َدمَيَتَهنْ [و] يتظاهر بالرجولة[ بدل ] َيَتَمْرَجل[ و]  قد ُجنَّ [ بدل صيغة المبني للمجهول] َيَتَمْجَنن[و ]يتالعب[

  :وفي بعض مناطق الجزائر يقولون. فحذفوا الواو] ِبُودي[ ، وأصلها ]أريدُ [ بدل ] بَدي أكتب:[ ،و يقولون في مناطق الشام

وفي بعض مناطق الخليج يقولونها ) أريد أن أسافر(وهو أسلوب عربي يعني ) يحب يروح(أي أبغي أن أروح أو ) باغي نروح(

يعني جاء، بالقلب : ويقولون أيضًا إجا ].ِيْبغي يعمل كذا[ بتسكين الدال، وبعضهم يقول ] يريد يفعل كذا: [األصل قريبًا من
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) ِإَجا(وهي من صور التخاطب العامي التي يجري فيها تحويل جاء الفصيحة إلى بحذف الهمزة " جا"المكاني وفي الجزائر يقولون 

) ِيِجيْ (أي جاؤوا، ثم صاغوا المضارع إلى ) إجو(ي تلجأ إلى اإلمالة، ثم جمعوها على في المناطق الت) إجي(في العامية، أو 

وهذا وذاك  (26))َبّدن يجو، ُبكرا بيجو، َهّأل بيجوا: (للجمع، وحّولوها إلى المستقبل بوضع أدوات خاصة عامية مثل) ِيُجوا(للفرد، و

في ] زوج[ ، فيقولون عن ظاهرة القلب المكاني بين الحروف أيضاً ويلحظ  ،القلب والتخفيف أو حذف الهمزةك من لغات العرب 

 ] ملعقة[ و عن ] َلعْ [ و ] أل] [ال[وبعضهم يقول عن ، ]زغلوطة] [ زغرودة[وعن ] لغط[ غلط[وعن  ،]جوز[ بعض مناطق الشام 

 .إلى غير ذلك من األمثلة]أليم] [ لئيم[ وعن ] معلقة[

 : المستوى التركيبي •

هو المستوى النحوي أو التركيبي؛ ولعّل عقدة األجيال  ،العامية عن الفصيحة ت التي تبُعُد فيها اللهجاتلمستويالعل من أكثر ا 

يناقش فيها كيف وصل  (27)" أحمد حربه" في عصرنا في العربية هي عقدة نحوية في أساسها، ولم أعجب حين قرأت مقالة للكاتب

، وقد جعل الكاتب عنوان مقالته هذه "لو كان النحو رجًال لَقَتْلُته" المنتديات عبارةالحال ببعض طلبتنا العرب، حين كتب في أحد 

ومقدمًا خطوات عالج  التي دفعت هذا الطالب وغيره على كراهة النحو العربي، العبارة، وفيها يرّد على الطالب، موضحًا األسباب

 .تعلمه والرغبة فيه عزوف األجيال عن 

قّسموا الكالم إلى أقسام، فذكروا المعرب والمبني والمعارف والنكرات، وضعوا قواعد النحو ،  لّما ،ب األوائللحّق، إّن نحاة العر وا 

، وأفاضوا كثيرًا في الحديث عن كل وذكروا المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات، وفّرقوا بين االسم والفعل والحرف

واختلفوا في قضية العامل ؛ وجوده وتقديره وحذفه ،ولم  يفعلوا ما فعلوه من تقعيد عليها،  ته التي قد يقعواحٍد في كّل حالة من حاال

على  لغة  قبل ذلك طلق بينهم؛ بل أقبلواوصلوا إليه بإجماع م ، والبين عشّية وُضحاها -في نهاية المطاف  -النحو العربّي 

وحفظوا شواردها،  وٍق ولهفة، ثم خلصوا إلى مبانيها، وتذوقوا معانيها،، بشالفصحاء األدباءالقرآن والسنة النبوية ولغة أسالفهم من 

لعلم، ففتح اهللا عليهم بعلم غزير، ما تزال مكتباتنا تحفظ كثيرًا مما وضعوه شداة اوألقوا الدروس على  العلم بينهم، مجالسعقدوا ثم 

   .لألجيال

وَسَبَبْت تعقيدًا لجيل اليوم، وجعَلْتُه عاجزًا عن حّب لغته  ،لغاتولعّل الخصيصة التي تنماز بها لغتنا العربية عن باقي ال  

فالحركة في التركيب لها  لحركات اإلعرابية في أواخر الكلم،هي أّن هذه اللغة تقوم على ا ،الفصيحة وقادرًا على امتالك مهاراتها

المنصوبات منه،  موضوعات النحو، وال سيماذلك عمق بعض لإلى أضف  تقلب المعنى حين تتغير، وزنها الداللي، وتستطيع أنْ 

، فإّن هذه وأخيراً . عراب قائٌم ال مناص منهمن وضع، نظرًا ألّن التقدير في اإل لتشابهها، وجواز إعراب المنصوب أحيانًا بأكثر 

م طالسم وألغاز، لما وجد نفسه أما ،القواعد قد ُوِضعْت بلغٍة فصيحة قوية من حيث السبك، حتى إذا حاول الطالب اليوم قراءتها

غياب المنهج الصحيح في تدريس هذه  إلى لذلك، وينضاف. فيها من متانة التركيب، وعمق الداللة، وبعدها عن الخيال والعاطفة

 لنظري أكثر من الجانب التطبيقيفي المدارس والجامعات، واإللحاح على الجانب ا ،القواعد

ن النحو العربي؛ خوٌف دفع بهم إلى الهرب من اللغة الفصيحة، ونأى بهم إلى هذه بعض أسباب خوف الطلبة أو جيل اليوم م  

 .إلى كل هذا الجهدالعامية التي تقبل أّي شيٍء وال تحتاج 

كثرة األخطاء  ،لذا نجد العامية تضرب عرض الحائط بقواعد اللغة، وال تستجيب لحدودها الموضوعة، وقد نتج عن ذلك االنحراف

 .ب، وصياغة الجمل، حتى بين المتعلمين أنفسهم، وسنأتي بأمثلة نوضح بها هذا االنحرافالشائعة في التراكي
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قيم وزنًا لعالمات المتأثرين بها ال يأننا نجد بعض  ،وال سيما المتعلمين ،وتأثيرها في لغة الناسومن أبرز تجاوزات العامية 

فترى بعضهم يرفع في موضع النصب، وينصب في  ين؛فيهرب إلى التسك في األفعال الخمسة واألسماء الخمسة؛ ،اإلعراب

باألمس انتظرناكم ولم تأتون [ و  ،]تزورون أخاكم [والصواب ] ما رأيكم ، الليلة تزوروا أخوكم المريض ؟: [كقولهم  ،موضع الرفع

ال تتعْب نفسك، فلن [  :لهو  قو  ،]أباكم كريمًا [ والصواب  ،]واهللا أنا أعرف أبوكم كريم[ ، و ] لم تأتوا[ والصواب  ،]عندنا

، كقول أحد وترى بعض العاميات ال  تجزم الفعل المضارع المعتل اآلخر  . الخ...]  لم يسمعوك[ والصواب  ،]يسمعونك 

تنطق اسم  ال، ومصر وترى بعض العاميات في الشام والخليج ] . لم تأتِ [ والصواب ] ت لم تأتيهو جاء وأن[  :المتعلمين

، وفي الخليج يستعلمون بمصر ] ماذا تقول[ بدل ] لإيه بتؤو [في الشام، و]  ماذا[ دل ب] شو[  :فيقول بعضهم ،االستفهام صحيحاً 

 . الخ]...على ماذا[ بدل ] عليش [ و ،]لماذا[بدل ] ليش[ و ،] َمنْ [ بدل ] مين[  :وبعضهم يستعمل ،]من هذا[ بدل ] شنو هاذ[ 

النصب أوًال بصرف النظر عن الموقع الصحيح للكلمة، فيقول أحدهم حين ُيسأُل عن  لُ عْ جَ  ،ومن انحراف العامية عن الفصيحة

أنتم  -طيبون -سيئون[  :والصواب ،]الخ....إنتو كّذابين، وهم متدينيين ووطنيين –ال هم طيبيين  –هم سيئيين جدًا [  :جماعة ما

 ،]تّواً [  :نجد شمال أفريقيا يقولون] في هذا الوقت[ الجملة ، وحين تريد العاميات أن تنطق شبه  ]وهم متدينون ووطنيون -كّذابون

، وعن تركيب ] هّساع[ وفي العراق وفلسطين ] هالحين[ وفي الخليج ،]دي الوئت[ ، وفي مصر ]َهّألْ [ أو ] هالوئت[ وفي الشام 

ولكنهم ". شاء"بحذف الهمزة من الفعل ) حولك ما شا اهللا(وفي الشام يقولن  (9)مشا اهللا: مان، يقولونعُ نجُد أعراب ] ما شاء اُهللا [ 

 .بالفصحى، في سياقات معينة" ما شاء اهللا كان" :يقولون

إضافة حرف الجر الباء للفعل المضارع، علمًا أّن الجّر من صفات االسم  ،تخرج بها العامية عن قواعد النحو ومن األمور التي 

وتحذف بعض العاميات  ،]يضحك[بدل ] بيضحك[، و ]يبكي[ل بد] بيبكي[ وهو ،]يكتب[ بدل] فالٌن بُيْكُتب[ :ال الفعل، فيقولون

 ،]باح بستناك أو بنتظركِمصَّ [ و  ،)على الفرس(بدل من  ]ركبت علفرس[:كما في الشام أل التعريف في حالة الجر ، فيقولون 

 . (28)إلى قبيلة بلحارثويعود حذف أل التعريف هذه ] من الصباح أنتظرك[ :والصواب

] االمتحان متى[  : أن بعض المتعلمين يقدم ما حّقه التأخير ، فيسأُل طالب ،من تأثير العامية على الفصيحةُيْلَحُظ ومما    

عندي [  :والصواب] ولدين وبنت عندي[ و ] أين تسكُن ؟[ والصواب ] ساكن وين أو فين [ ، و ] متى االمتحان؟[  :والصواب

يلوذ بالتسكين، الذي يقتل  والتأخير، لذايحاول تركيب كالم فصيح بطريقة عامية ال تراعي التقديم  وذلك ألنه . الخ]...ولدان وبنت

قريبة من ، حتى الذين يريدون الحديث بلغة يطال جّل حديث الناس، وهذا يكاد رابية، وُيْشِكُل المعنى المقصودالحركات اإلع

ووردنا أّن هناك مجزرة نّفذها :[ قول المذيع  ،نشرات األخبار العربيةفي بعض  فأسمعُ  .لتسكينفإّنهم يلجؤون إلى ا ،الفصيحة

ونجد بعضهم أيضًا ال يعرف شيئًا عن  .وغير ذلك كثير ،]يقودون –إرهابيون [ والصواب ] كانوا يقودوا دراجات نارية ،إرهابيين

ليت [ بدل ] ليت المسلمون متحدين [: فيرفع اسم إّن وخبر كان، وينصب خبر إّن واسم كان، كقول بعضهم ؛عمل النواسخ

ونلمح  .الخ] ...أيام الصحابة كان المسلمون مجاهدين[ بدل ] كان المسلمين مجاهدون أيام الصحابة[ و  ،]المسلمين متحدون

] محمد سمعُت الخبر من[  :والصواب ،]سمعُت الخبر من ِقَبِل محمد[ : كثيرًا أثر الترجمة في لغة المتعلمين، فتسمُع أحدهم يقول

كثيرًا على أبواب المحالت التجارية  وتجدُ . إلخ] ..عاقبْت المحكمة المذنبَ [  :وابوالص] عوقب المذنُب من قبل المحكمة[ و 

] علي سوبرماركت[ :وذلك حين يقدمون المضاف إليه على المضاف نحولوحات تبّين عمق أثر العامية والترجمة بعض ال

 .الخ...كلمة دخيلة وليست معّربة ] سوبر ماركت[ أنّ سوبرماركت علي ، علمًا :والصواب 
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 :الدالليالمستوى  •

فاللفظ يتألف من أصوات، وله وضعه الصرفي،  هو األلفاظ وداللتها، ،لغة الفصيحةالوجه الجامع ألثر العامية في اللعّل   

لذا فإّن دراسة األلفاظ في العامّية العربية تفيد . ويويكون بذلك داخًال في المستوى النح جملًة،ويوضع مع غيره من األلفاظ ِلُيَؤّلَف 

ة وأصواتها الصحيحة الفصيحة المحفوظالدارسين والباحثين كثيرًا في تعرف حجم التغيير الذي طرأ عليها حين انتقلْت من حروفها 

فالعربّية تواجه  .وهو يكتب يتحدث أم هوذلك و  سواًء أكان ،لحاضرالعربي في الوقت افي المعاجم القديمة إلى لسان اإلنسان 

هذه  كثير منتثقل كاهلها، وتدفنها تحت سيل من األلفاظ المولدة حينًا، واأللفاظ األجنبية الدخيلة حينًا آخر، وبات  ،تغيرات سلبية

 العربَ  وكأنّ  ؟. وأجنبية أصوات عربية هي مزيج منأم يتحدث لغة هجينة  ،األجيال ال يدري أهو يتحدث لغة عربية ينتمي لها

تسنى لهم االختالط بغير العرب من األجانب عن طريق  ناألولى طبقة المتعلمين والمثقفين الذي :انقسموا في لسانهم طبقتان

ذلك  ظاّنين أنّ  ؛يتحدثون بلسان ال يكاد ُيبين صاروا فهم حين عادوا لبالدهم ،اً أجنبيالدراسة والرحالت والعمل، فتجد نصف لغتهم 

الذين  تأثير العوامّ وهيبة في أعين الناس، والذين لم يسافروا منهم وقعوا في تأثير وسائل اإلعالم مرة وفي يزيدهم احترامًا 

وفي هاتين الطبقتين كثير مفتون بحضارة  .فتجد لغتهم عربّية لكنها مزيج بين الفصيحة والعامّية أخرى،يعايشونهم كّل يوم مرة 

 !اللغات، علمًا أنه ال يتقن لغتهت وبرامج وجمعيات، وال يتورع عن تعلم بعض الغرب، ولغاتهم وما يصدر عنه من اكتشافا

 فهؤالءعلمية؛ أما الطبقة األخرى، فهي طبقة األطفال والشيوخ والنساء وكّل الذين لم يحالفهم الحّظ في الحصول على شهادة 

وهم يمثلون شريحة كبرى في المجتمع  وثقاَفَتُهم،ُهم يستعملونها كّل حين، حتى غدت هويتَ  العامّية،نشأوا في ُأَسِرهم على اللغة 

، وهي قّيمة جدًا لكل )29،30،31،32،33(وقد وضع محمود تيمور معجم األلفاظ العامية، ووضعت معاجم أخرى ألقطار متعددة .العربي

 .الباحثين في اللهجات

عبير عما تريد، ال تعّد وال تحصى، حتى األلفاظ التي سبق إّن األمثلة على استعمال العامية للفظ األجنبي واستعانتها به في الت  

، كما في األلفاظ المتصلة لمجمع اللغة العربية في القاهرة ودمشق أن عّربها، لم تنتشر إّال في شريحة محددة من المثقفين

 :فما يزال كثير يستعمل. كثيربالحاسوب أو السيارة أو األدوية أو أجهزة االتصال أو المخترعات العسكرية والزراعية وغير ذلك 

] كابح[ بدل ] بريك[ و ] ِمْقود[ بدل ] ستيرنج[ و ]فارة[بدل] ماوس[ و ] لوحة مفاتيح[ بدل ] كيبورد[،و] حاسوب[ بدل ] كمبيوتر[

المة شرط أن ال تمس جوهر اللغة وس ،حتى في الكلمات العلمية، أجاز العلماء قضية الجمع والتثنية] ذاكرة[ بدل ] ميموري[و

 ).ريبورتاجات -ريبورتاجان  -ريبورتاج ( األلفاظ وعذوبتها، كقولهم 

على إيرادها منقولة كما  كثير من الباحثين العربالمعّربة بعلم االجتماع، لكْن ُيصّر ) سوسيولوجيا(وهناك كلمات ُمعّربة، مثل  

 -سمفونية ( ، )السوسيولوجية -سوسيولوجّي  - ونالسوسيولوجي-سوسيولوجيا (هي، ثم يتصّرفون بها في بعض الوجوه، فيقولون 

كلمات صرف دخيلة، إال أن الوقوع في عشق اللغات الغربية جعل  وهي، )سمفونيات -السمفونيا  -السمفونيون  -السمفوني 

ية وال سيما ولم نكتف بذلك بل أصبحت األلفاظ األجنب . الخ...الكثيرين يستعيضون عن الكلمات المعّربة بوضع الدخيل األصلي،

ففي الشرق يستعلمون  ، فأصبح حديث كثير من هذه األجيال ممزوج بلغة أجنبية،ِحلَية الكالم ااإلنجليزية هي ما يظّنه كثير أّنه

 ،]من فضلك[ بدًال ] please[، و]أنا مشغول[بدل ] I'm busy[ :على سبيل المثال نسمعهم يستعملونبعض ألفاظ اإلنجليزية، ف

، بينما نجد بعض أهلنا في شمال ] شكرًا [ بدل ]  Thank you[و  ،]امتحان[ بدل ] Exam[و ،] آسف[  بدل] Sorry[  و

مكث االستعمار الفرنسي زمنًا طويًال هناك، وفي المقابل يستعمل  ية، بدل اإلنجليزية في الشرق، وقدفرنس اً أفريقيا يستعمل ألفاظ

 .ًا لمعايشتهم االحتالل اإلسرائيلي ألرضهم مدة طويلةبعض أهلنا في فلسطين ألفاظ اللغة العبرية، نظر 
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واحد له أصول من لغة العرب الفصيحة أو متصل بواحدة من اللهجات القديمة : فقسمان لفاظ العامية في مجتمعنا العربيأما األ 

، و هي ]الفم[ ة والتي تعنيفي اللهجة المصري] ُبق([كلمة  :المعروفة، وآخر موّلد ليس له أصل، ومن األمثلة على النوع األول

نت أ(ماكن في اليمن يقولون للشخص الذي يتكلم كثيرا أبعض السعوديون و و و هو اسم من اسماء الفم، ) قباقالبَ (اختصار لكلمة 

سماء الصوت كصوت غليان الماء و أاسم من ( ، وهومن البقبقة  -الُبق  وفي المعجم الوسيط، يعني تتكلم كثيراً ) تبقبق كثير

،  ]ْص بُ [كلمةكذلك . )25()الفم: و الَبقَباق ...لقاه جزافًا أ: كالمه ، و بقبق علينا الكالم  رَ كثُ : الرجل  قَ بَ قْ ت وقوع الماء و بَ صو 

َبّص الشيُء َيِبّص :" وهي فصيحة، وقد جاء في اللسان وبالد المغرب،في السودان  وٕانما كذلك ،تستخدم في مصر فقط وهي ال

َص الِجْرُو َتْبِصيصاً . الَعيُن في بعض اللغات، صفة غالبة: َبَرَق وتْألَأل وَلَمع؛ والَبّصاصةُ : َبّصًا وَبصيصاً   .)24(فَتَح َعْيَنيه: وَبصَّ

قال أرأيت إذ أوينا :" اهللا تعالى في قوله  ه، و قد ذكر )24(و هو لفظ عربي فصيح ،] "السمك[بدل ]  حوت[ويستعمل أهل تونس لفظ

 وقد جاء في ولها أصل فصيح،] رأى[بمعنى  )شاف(كلمة  وتستعمل العامية .]63:الكهف  [.."يت الحوتإلى الصخرة فإني نس

و هي كلمة ُتستخدم في كل ) ..النظر أو اإلشراف(و يعني كذلك في اللغة  ،)25(" أشَرَف وَنَظَر : شاَف شوفًا " :الوسيطالمعجم 

 .تقريباً  بلد عربي

أما كلمة ،" المرأة"وهي كلمة ُتستخدم في كل بلد عربي ، و هي اختصار لكلمة  -] المرا [كلمة  وتستعمل العاميات العربية      

و ظل  ،"ِست"فالفراعنة كانوا يقولون عن المرأة  ،مصري قديم هاالتي يستخدمها بعض العامة فهي ليست عربية ، بل أصل" ستِ "

 . )34(انتقل اللفظ إلى بالد الشام و العراق و بعض بالد الخليج  المصريون يستخدمونها إلى اآلن ، و نتيجة السفر و االختالط

، )األوالد : كل حب يبزر للنبات، والُبُزر : ِبْزر (  :نحو ،والصحيح أّن هناك كثيرًا من األلفاظ الفصيحة التي يظّنها الناس عامّية

 ،)بمعنى تزّلج : َزْحَلْق ( ، و)ربه ضربًا شديدًا ض: َخَبط ( ، و)خلط : َخبَّص ( ، و)وضع : َحْط ( ، و)غاضب : َحْردان ( و

ضرب من الضحك، وقيل هو أن يشتد : الَكْرَكَرة ( ، و)نقيض وراء، هو المضي أمام أمام : ُقّدام ( ، )بمعنى نظر : شاف ( و 

 ، )ل البطن والبطن ووجع فيه تقطيع في أسف: المْغُص ( ،  و)ضربها به : َلَبط فالن بفالن األرَض َيْلِبُط َلْبطًا ( ، و)الضحك 

: لم تتم له هناءته، وقيل : َنِغص نغصاً ( ، و)استخرجته : يء َنَتْشُت الش( ، )لم ُيبّينه : َمْغَمْغ الكالم أو غْمّغّمُه بالقلب بمعنى( و

كثير الحركة والنشاط، قال هذا طفل ِوِرْش؛ تريد : تقول العامة : ورش ( ، و)دفعه وضربه : َنَكَزُه ( ، و)كدر العيش : النََّغص 

وغير  )وهي اختالف األصوات: زيطة ( و) كالم مختلط حتى ال يكاد ُيفَهم : الَوْشَوَشة ( ، و)النشيط : الوارش : أبو عمرو 

 .(35)من ألفاظ...ذلك

. الما على َصاَالتوهي اسم مؤنث تجمع جمعا س ،]الَصاَلة[ كلمة التي ليس أصل في العربية،  ،ومن األلفاظ العامية المّولدة

في بعض مناطق الشام، ] امزعبر[ ومنه أيضًا كلمة . ُيوِصُل إلى سائر الحجرات، الُرْدَهة ،وهي مكان فسيح في وسط المسكن

 .تعني ضرٌب من الّسهام] زْعَبَر [ نجد أّن  (25)تطلق على الذي يصيح ويصرخ ألدنى سبب، وفي اللسان

نوع من الكسور تحضر من الدقيق وتطهى في المقالة  مل في الجزائر ، وهيوتستع،] ةالشخشوخ[كلمة ومن الموّلد العامّي 

 . بأنواعه المختلفة إلى قطع حسب النوع المراد تحضيره، وهي قريبة من طعام الثريد الذي عرفه العرب قديماً  تُ تَّ فَ الفخارية، ثم تُ 

وهي أقرب إلى  ،]مش عايز[ وفي مصر يقولون. ناطق الشامفي بعض م،] ال أريُد [ بمعنى ] ِبّديش [كلمة  :ومن ذلك أيضاً 

للشخص الذي ال يثبت على أمر، ويتدخل فيما ال يعنيه، وداللتها العامية واسعة، ] إْمَسْكعْ [ ، وكلمة ]بديش[ العربية الفصيحة من 

لتها ُموّلدة ، فقد ذكر صاحب فقد تقال للرجل محّب اللهو، وقليل الحياء، والفضولي، وهي كلمة لها أصل في المعجم لكن دال

: ورجل ُسَكعٌ . وما َأْدِري َأين َسَكَع وَأين َتَسكََّع َأي َأين َذَهب وَأخذ. مَشى ُمَتَعسِّفاً : َسَكَع الرجُل َيْسَكُع َسْكعًا وَتَسكَّعَ :" اللسان أّن 

] َحَبْطَرش: [ د الشام وبخاصة في فلسطين يقولونوفي بعض لهجات بال.  )25(.."والتَسكُّع الّتماِدي في الباطل .  متحير، بالّداللة

  ،]لم يهتم أو يبالِ [ بمعنى ] َطّنَش [ و ال يستوعب ويفهم ما يستمع إليه، لمن ،]طلطميس[ أو ] إمطلمس[ وكذلك  .بمعنى كثير
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 .الخ...تلْعَثَم ولّج في كالمهبعَثَر الصف ، و : أي لم يلتزم النظام ويتوخى الّدقة والصواب،] َبَط الصف، ويخربط في كالمهَخرْ [ و

  اج اللغوي في ثقافة األمةأثر االزدو 

، وٕاذا كان التفكير لغة صامتة.  اللغة معجزة أودعها اهللا في اإلنسان لعّل أكبر معجزات اهللا في الكون خلُق اإلنسان، وأكبر

إّن لغتي :" يقول "  مارتن هايدجر" وف األلماني وهي الرابطة الحقيقية بين الجسد و العقل، لذا نجد الفيلس ،فكر ناطق فإن اللغة

هي مسكني، هي موطني ومستقري، هي حدود عالمي الحميم ومعالمه وتضاريسه، ومن نوافذها ومن خالل عيونها أنظُر  إلى 

                                                                         : )37(وقديمًا قال المتنبي )36("بقية أرجاء الكون الواسع التي تدّل على ُهوية الفرد وتكشف عن ذاته، ومن هو؟

 )الطويل(

 وأعِرُفها في فعلِه والتكلمِ     أصادُق نفَس المرء من قبل جسمِه  

: لعلَم والصناعةَ صار حاذًقا فطًنا، وثَِقف اأي، ؛ َحَذَقهثَِقف، يثَقف، ثََقفًا؛ : منفي اللغة العربية مصطلح الثقافة ينحدر  جذرإّن 

ُم بها الشيَء الـُمْعَوجَّ : والثِّقافُ  أجاد فهمهما، وثَِقف الرجَل في الحرب أدركه، وظفر به، ّماِح ُيَقوِّ لذا . (25)حديدة تكون مع الَقوَّاِس والرَّ

ِإْن َيْثَقُفوُكْم َيُكوُنوا َلُكْم َأْعَداًء َوَيْبُسُطوا ِإَلْيُكْم :" و ،]191:  البقرة["ثَِقْفُتُموُهْم  َواْقُتُلوُهْم َحْيثُ  :"في القرآن الكريمو  . ُسّميت الرماح بالُمثَّقَفة

 وكأّن اإلنسان حين يكتسب التجارب والخبرات سواًء أكان ذلك عن طريق .]2:الممتحنة  ["َتْكُفُرون َأْيِدَيُهْم َوَأْلِسَنَتُهْم ِبالسُّوِء َوَودُّوا َلوْ 

ُم ما به من نقٍص  فيها ، فيصبح على دراية أوسع بالحياة والناس، وما يحتاجه ليكون ناجحًا أم الم القراءة أم االستماع عايشة ُيَقوِّ

 .وفاعًال في حياته

في  تْ رَ كِ وذُ  ،لفظة محدثة؛ استعملها المحدثون في العصر الحديث، وشاع استعمالها في لغة الحياة العامة" الثقافة"مصطلح  نّ إ

كل ما فيه  ":تعنيالمعجم الفلسفي  في ونجدها ".العلوم والمعارف والفنون التي ُيطلب الِحذق فيها"  :وتعني ،المعجم الوسيط

وتشتمل على المعارف والمعتقدات، والفن . استثارة للذهن، وتهذيب للذوق، وتنمية لملكة النقد والحكم لدى الفرد أو في المجتمع

مجتمعه، ولها طرق ونماذج عملية وفكرية وروحية، ولكل جيل ثقافته التي  واألخالق، وجميع القدرات التي يسهم بها الفرد في

 .  *"استمدها من الماضي، وأضاف إليها ما أضاف في الحاضر، وهي عنوان المجتمعات البشرية

ا يتصل بهما من أن الثقافة مرادفة للحضارة، وأنها تعني النشاط الفكري والفني الواسع، وم ،ويرى أحد علماء األنثروبولوجيا العرب

مهارات، وأنها موصولة بمجمل أوجه النشاط االجتماعي، وتشمل سعي اإلنسان في عالقات طويلة ومتنوعة مع البيئة الطبيعية، 

 . )38( وفي عالقته مع البيئة االجتماعية بكل ما شرع فيها ونظمَّ واختبر وابتدع. في كل ما طوع فيها، واكتشف وسخر، واخترع

الذي عمل ) Sapir "(ابيرس" كثير من العلماء، وهذا العالم للغة بالمجتمع وثقافته ال سبيل لفصله أبدًا، مقولٌة رددها إّن ارتباط ا 
 ،يعمل في إطفاء الحرائق الضـّـخمة كيميائّياً  على الرغم من كون تلميذه هذا مهندساً  (Benjamin Lee Worf)هو وتلميذه وورف 

وتلميذه وورف على إثبات العالقة بين اللـّـغة والثـّـقافة وقال إنـّـهما غير  ابير عمل س. ت كهوايةمارس اللـّـسانّياولكّنه كان ي
النـّـاس ال يعيشون في العالم الموضوعّي  ":اللـّـغة"في كتابه منفصلين، وهذا هو النـّـص الشـّـهير الذي تحّدث فيه عن تلك العالقة 

صارت  ،تحت رحمة لغة خاّصة) يعيشون(كما ُيفهم بصفة عاّمة ولكّنهم  ،االجتماعيّ  وال يعيشون بمعزل عن النـّـشاط ،وحدهم
وأّن اللـّـغة مجّرد  ،من دون استعمال اللـّـغة ومن الوهم التـّـاّم أن نتصّور أّن الواحد يساير الواقع أساساً . وسيلة التـّـعبير لمجتمعهم

 ، إلى حّد كبير، مشّيد على"العالم الواقعيّ "حقيقة األمر هي أّن إّن  . التـّـفكيروسيلة عارضة لحّل مشاكل محّددة في التـّـواصل أو 
ألّن العادات اللـّـغوّية للجماعة  ؛نحن نرى ونسمع وخالفا لما يقال، نجّرب بطريقة واسعة كما نفعل .العادات اللـّـغوّية للمجموعة

 " )39(.اختيارات تأويلّية معينة ض مسبقاً تفر 

_____________ 
  1979 ، القاهرة58مجمع اللغة العربية ، المعجم الفلسفي، ص* 
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وُيجمع علماء اللـّـسانّيات على أّن المعاني تـُحمـّـل   . لكنـّـها الوعاء الذي يحمل الثـّـقافة ،بأّنها وسيلة في التـّـواصللذا تعرف اللـّـغة 
 . لكللـّـغة بصفة عشوائّية أي من دون اتـّـباع نظام معّين في ذ

 التي يجريهذا األمر تثبته الكلمات الجديدة . ألنـّـه يمكـّـن من إيجاد معان جديدة ؛يمتاز بالمرونة ،إّن النـّـظام الّرمزّي للتـّـواصل 
م ما داياء موجودة في الواقع أو مجّردة، تدّل على أش ،وتلك الكلمات هي في الحقيقة رموز صوتّية ،إنشاؤها أو صناعتها في اللـّـغة

 . يعبـّـر عن ثقافته وثقافة بيئتهما ينطق به  فأْغَلبُ  ،عندما ينطق بسلسلة صوتّية ،الشـّـخص يشير لدالالت موجودة في ذهنه

القديمة وٕانـّـما تجعل التـّـغيير في الّدالالت أو المعاني  ،ال تمكـّـن من إنشاء معان جديدة فحسب ،المرونة في النـّـظام الصـّـوتيّ إّن  
للتـّـعبير  ،دخلت العربّية الحقا لكنها أجنبية،فهي ليست عربّية بل  ،"كمبيوتر"أو " بلفون" أو  "رموت"كلمة  ، لنأخذ مثالً أيضاً  ممكناً 

 .الحاجة إليها ثم دعتحين وصلت بالدنا العربية إّال ات وغيرها لم تظهر ولم تستعمل هذه الكلم. عن اآللة التي تقوم بعمل ما

لــزمن ثقافــة أصــبحت بالغــة التعقيــد فــي ا وهــي ،تطــوير الثقافــة اإلنســانيةمــا تقــدم، يــرى الباحــث فــي اللغــة أهميــة علــى وتأسيســًا    
ا مـن إسـداء أن أصـحاب اللغـة تمكنـو  ،م الرمـوز لخلـق معـان للحيـاة، ومعنـى ذلـكالبشر من اسـتخدا ن بنوبهذه اللغة تمكّ ف الحاضر،

ــنعم ومــن نقــل الــدالالت وبعدئــذ صــار مــن الممكــن تعلــيم العديــد مــن الحيوانــات  إلــى كلمــات وجمــل، هــاتوترتيبا ،عبــر األصــوات ال
 .حقيقة اً رموز صورة إشارات أو أصوات وليس بوصفها  من خاللإلى اللغة، تستجيب ل

 ،)40( إلى أصوات وٕايماءات معينة ليستجيب ،من الرموزوقد أشارت بعض الدراسات إلى أنه يمكن تعليم قرد الشمبانزي عددًا 
 .فستكون ثقافتهم أصيلة متينة متانة اللغة التي ألفوها ،ل هذا يفيد أننا إذا أحسّنا تعليم أبنائنا لغتنا العربية بالشكل الصحيحولع
وعن طريق هذا االستخدام تنقل الثقافات اإلنسانية من خالل اللغات . لغة نظامية بوسعهم استخدامهم الذين  ،البشر إّن جنس   

التي تفد إلى  ،لكّن الخطر القائم في االزدواجية يتمثل في سيل الكلمات األجنبية .المتعلمةتلك الشعوب غير ، حتى لغات البشرية
اشئة في البيت والمدرسة اللغة الفصيحة من حياتنا أمام األجيال الن أو تغييب، دون ُمنّظم أو رادع ،حياتنا العربية بكل مناحيها

لية متعددة ال يكاد تعرف عربيتها إّال من خالل األصوات فقط، وجّل ما يخشاه العربّي والسماح باستعمال لهجات مح والجامعة،
 !ء اللهم إّال بالنقل واالستعمالفتذوب وتستبدل بثقافة عصرية ال نتصل بها بشي ،أن تمّحي ثقافتنا العريقة ،الغيور

تعاني ألنها ؛ العربي، ال تعّبر عن ُهوية المجتمع هايجد ، في أوضاعها ومستوياتها الحالية،الناظر إلى الثقافة العربيةف لذا،
فيدخلون عليها ، وبين ما يبتدعه كثير من أبناء هذه األمة ،األصيلة كل النواحي، وألن هناك تفاوتًا ظاهرًا بين المنابع الضعف في

العروبة رابطة كانت  لقد  .األصيلةبائع كّل غريب في األصوات واأللفاظ والعادات والتقاليد واألفكار ما تمّجه األذواق، وتأباه الط
في نفسه روح االنتماء  جيُش ومن تَ  ،العربي هو من يتكلم لغة الضادكان و  ،وتاريخ ومصالح مشتركة ووعي واحد لغة وثقافة وتراث

وريا ولبنان، والبربر األكراد في العراق وسك ،مجموعات ال تعود أصولها إلى الجزيرة العربية تحتضنُ  األمة العربية، وهذهإلى األمة 
أكانوا سواًء بينهم رابطة العروبة،  واألشوريين في العراق وبالد الشام، كلهم عرب تجمع يينالسريان والكلدان في المغرب وكذلك

 -طارق بن زياد و  -وهو كردي– بصالح الدين األيوبي بأبطالهم بدءاً يفاخر العرب لذا  رغبتهم؛ أرادوها وفق أميشعرون بذلك 
 . )41(-بربري وهو

وتحمي  ،ن اللغة هي الترسانة الثقافية والمعرفية التي تبني األمَّةجزءًا من تاريخ األّمة وثقافتها؛ أل،  وقد أصبح هؤالء وغيرهم كثيرٌ 
ا خاضًعا لقوانين، إنها الرَّابطة الحقيقية بين عاَلم األج"كيانها، وهي التي تجعل من  سام وعالم األمَّة الناطقة بها كال� متراص�

 "فيخته"ا قال الفيلسوف األلماني األذهان كم

نمو الثقافة وامتداداتها، وهي وعاء الحضارة،  عن منَجزات العقل وٕابداعاته، فإنها مسؤولة عن اللغَة هي األداة المعبِّرةوما دامت   
ها، وجعلتها وسيلَتها لفتح الشعوب وقهِرها ثقافي�ا، عتنت بُلَغتا ما فِهمته الشعوب األوروبية؛ التي اوِمرآة الِقَيم ودليل الحياة، وهذ

وغزوها فكري�ا، وكسب مودتها ووالئها وتقليدها في أنماط حياتها ومعايشها، وهذا ما تجاهلته أمتُنا العربية واإلسالمية في أوضاعها 
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اللغة ِتها وقوتها وكرامتها، ولعل هذا ما جَعل الراهنة، فلم تجعل ُلغَتها وسيلة للتالقح الحضاري والتواصل االجتماعي، ومظهًرا لعزَّ 
أبنائها كذلك، فكم هي مهمَّشة على مستوى  من ُتعاني المهانَة واإلعراض واالحتقار، ال من ِقَبل أعدائها فحسب، بل المقدسة

والتخصصات، وكم  اإلدارات والمؤسسات، وكم هي ُمبَعدة على مستوى الجامعات والكليات، وكم هي ُمهَملة على مستوى األقسام
 .)42(هي منسيَّة على مستوى الوظائف والتعيينات

فال تقوم ثقافة أيًا كانت أشكالها  ،فاللغة دعامة أساسية للثقافة ما؛تعتمد في جانب منها على لغة  ،أي ثقافة مهما كان مستواهاإّن 

فإذا تحدثنا عن كيان األمة العربية أو عن خرين، اآلويتفاعل معها وينقلها إلى  يحتويها،ومستوياتها التعبيرية دون حاضن لغوي 

فهي اللغة الجامعة الموحدة، إلى  ،فنحن نتحدث عنها من خالل اللغة العربية الفصيحة وحدها ،هوية أي قطر من أقطار العروبة

على أنها لغات دائمة  إنَّ نظرة فاحصة للعاميات العربية، تدلنا .جانب كونها لغة الفكر والتعبير عن دقائق المعاني وظاللها

وٕالى جانب ذلك توجد في العالم العربي لغات أخرى غير عربية، تستخدم على نطاق أضيق بين  .بعداً التغير والتحول، قربًا أو 

 )43(.بنيها، مثل النوبية في جنوب مصر والسودان، والكردية في العراق وسوريا، واألمازيغية، في دول شمال إفريقيا

 يكمن في التعليم ووسائل اإلعالم، فمن خاللهما تتعزز لغته ثم ثقافته؛ لذا كان ،ر يتعرض له اإلنسان المعاصرولعل أكبر تأثي 
وسائل اإلعالم هذه تستخدم اللغة العربية أداة رئيسية في معظم ألّن  ؛عالم قويًا في لغة أبناء اليوم وثقافتهمإللتعليم واا تأثير

غة العربية وكأن الل وضبابها تارة أخرى، وجفاء العاميةووضوحها تارًة اء اللغة الفصحى أرجح بين صفأعمالها، استخدامًا يت
فصحى بين " انشطار"حالة  فيذلك نجد اللغة العربية ذاتها ل ..!الحياة والثقافة والعلم والحضارة الدين و الفصحى ليست لغة 

 .اليوميةلغة الحياة " ميةالعا"لغة الثقافة والكتابة، فيما تبدو " الفصحى"وعامية، وتبدو 
أن يشمل  ينبغيمعيارية،  الفصيحةتكون اللغة  فلكي سواء أكانت فصيحة أم عامية، اللغة في يطعنُ  اللغويواقع االزدواج  نّ إ 

مول التمكُّن وش"وهذان الجانبان . جميعهالنواحي الحياة االستخدام  فيأن تكون شاملة  وينبغي، كافة التمكُّن منها الناطقين بها
يعني انعدام االنسجام اللغوي، المزدوج بين العامية والفصيحة االستخدام إذ إّن  ؛مترابطان ترابطا وثيقا بطبيعة الحال" االستخدام

مناحي الحياة، لجهل الناس  تنتشَر فيأّن اللغة الفصيحة لغة أصعُب من أْن  وهذا يعني الواحد،أي انعدام سيادة النسق اللغوي 
وفصلها عن الحياة اليومية يحرمها من . اعدها، ولعدم إرادتهم في تعلمها التعلم الصحيح واستخدامها كّل حينبمفرداتها وقو 

ويتيح للعامية أن تتمدد في المكان والزمان  وتغير،من قدرتها في التعبير عما يصيب حياتنا اليومية من تطور حيويتها، ويجّردها 
على الرغم من كونها عاجزة،  فيها،الناس لسهولتها ولغياب القواعد المعيارية  نتشَر أكثر بينوتفي العلم والثقافة واآلداب والفنون، 

وكّل ذلك كائٌن على حساب  ،واألدب والفلسفة الفكربحكم عدم الممارسة، وبحكم وقف النمو المفروض عليها، عن أن تكون لغة 
فما يزال الناس . قد أحرزت قصب السبق وصارت اللغة السائدة" العامية"هذا بحال من األحوال أن  يعنيوال    .الفصيحةاللغة 

 .ينظرون إليها أنها من الدرجة الثانية، وأنها تتسلل من النافذة وال تدخل من الباب
واالقتصاد، ويؤثر  العلم والثقافة واالجتماععب عنه ازدواج متعدد، في مجاالت ينشصار إّن االزدواج اللغوي الذي نعايشه اليوم 

بميل أغلب الناطقين بالعربية إلى العامية، التي تختلط عند الفئات المثقفة بألفاظ وعبارات  ويتضح ذلك .األمةبًا في نهضة سل
أجنبية، ما يجعل الثقافة العربية اليوم تبتعُد عن أصالتها ونسبها المحفوظ في القرآن والسّنة والتراث األدبي واللغوي، وغدا أطفال 

ن من واقع تُفرض فيه اللغة األجنبية إلى جانب اللغة العربية في المدارس ورياض األطفال، وأمسى يتخرج العرب اليوم يعانو 
ن حيران يشعُر بالضياع والعجز؛ فال هو ُيتقُن لغته األّم جراء العامية المتفشّية، وال هو ُيتقُن اللغة األجنبية التي ُفرضْت عليه دو 

معرفة شيء  أو فية ال تفي بغرض حين يريد الرجوع إلى تفسير شيٍء من القرآن أو السّنة والعجيب أّن هذه العامي .مبرر مقنع
 .ٍد لتعلم اللغة الفصيحة لفهم ذلكمن اللغة واألدب، فيصبح لزامًا عليه العودة من جدي
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 خاتمة 
نا جميعًا وبخاصة المسؤولون وخالصة القول، إّن ظاهرة االزدواج اللغوي بمستوياتها وواقعها العربي الذي نعايشه تفرض علي

 :الوقوف على مجموعة من األمور، نلخصها على النحو اآلتي
تقوم على االحتالل والتجزئة، والسيطرة على  ،يومنا هذا التاسع حتىاالستعمارية التي بدأت منذ القرن إّن السياسة  •

أسهم  وذلك مامن لغة ودين وتاريخ،  ،للعرب وسائل الثقافة والتعليم واالقتصاد، ومحاربة كل ما يتصل باألصول التراثية
في نشر العاميات في كّل مناحي الحياة، وسمح بتسرب لغات دول االستعمار إلى حياتنا العربية، وجعل طريق اللغة 

؛ فواقع العربية هي اللغة الرسمية، ليس دقيقاً  أن اللغة واّدعاء السياسة الرسمية للدول العربية. الفصيحة طريقًا شاقًا وعرًا 
تعزيز الحال ينافي ذلك، فكثير من جامعاتنا العربية أصبحْت تدّرُس بعض التخصصات باللغة األجنبية، وهذا يسهم في 

وتعزيز مبدأ التعليم باللغة العربية في المراحل األساسية ثم  السياسة،لذا ال بّد من مراجعة تلك  .ظاهرة االزدواج اللغوي
 . لعليا لهذه األمةيخدم المصلحة ا الجامعية بما

دراسة لغة الواقع اإلعالمي في الوطن العربي، من صحف ومجالت وقنوات فضائية مسموعة ومرئية، إذ إن المالحظ  •
 أو بزجأن هذا اإلعالم يمارس االزدواج اللغوي ويعزز هذه الظاهرة، سواء باستعمال ألفاظ عامية محلية أحيانًا 

واإلعالم يمتلك تأثيرًا قويًا في الجمهور العربي، . ما يعرضه للمشاهد العربيّ و مصطلحات أجنبية في نشراته وبرامجه 
إذا كان جمهورًا أميًا، حظه من العلم  وال سيما ،فتهلكن إذا أّدى رسالته بسلبية فسينعكس ذلك في هذا الجمهور وثقا

رقابتهم وتوجيهاتهم، وذلك ال و  ،لذا ينبغي وضع هذا اإلعالم تحت إشراف أهل االختصاص في اللغة. والوعي قليلٌ 
 .يتأتى إّال بقرار سياسي

لقد وصل انتشار ظاهرة االزدواج اللغوي إلى طائفة من األدباء والمثقفين والمتخصصين، فأصبحنا نجُد كثيرًا من  •
 ،اليوموصرنا نشاهد جّل مسرحيات  يكتبون رواياتهم بالعامية، وبعضهم يخلط بين الفصيحة والعامية، ،الروائيين العرب

ُتْعَرُض بالعامية، ومتأثرة بدرجة كبيرة ببعض أنماط الحياة الغربية، وكذا األمر في األفالم والمسلسالت، فبعد أْن كانت 
 ؛أصبحت العاميات تزحُف ببطء في مختلف الميادين ألسباب كثيرة، اللغة الفصيحة تتصدر العامية في بادئ األمر 

والنزول إلى  ،وبمحاولة توسيع قاعدة المتلقين من الجمهور ،السوق التجاريةبعضها يتصل بمستوى المؤلفين وحاجة 
المؤيدة النتشار  ،والدعوات االستشراقية الهدامة ،لبعض النظريات األوربية المتعلقة بالفكر الواقعي وفقاً  ،مستواهم

وال بّد من تدارك هذا كله، وذلك . بديًال حضاريًا حسب زعمهم للرقي والتقدم واللحاق بالغرب ،اللهجات العامية رسمياً 
 .بتبيان مخاطر ذلك على لغتنا وثقافتنا، وٕاعداد برامج مسموعة ومرئية توضح خطر هذه الظاهرة

 تبدوالذين  ،يجُد أن أكثر المستخدمين لها هم فئة الشباب ،إّن الناظر في شبكة المعلومات واالتصاالت اإللكترونية •
هي التي تستحوذ على لغتهم في اللهجات العامية  الناظُر أنّ  ويجدُ . نادرةقليلة أو  يحةمعرفتهم باللغة العربية الفص

وهذا يحتاج  عن النفس، وصعوبة اللغة الفصيحة، فتراهم يكتبون كما ينطقون، ويبررون ذلك بالترفيه والكتابة،الحديث 
وطرق اإلفادة منها لغويًا وثقافيًا  ،يةتوضح لهؤالء قيمة شبكة المعلومات واالتصاالت اإللكترون ،إلى برامج متخصصة

 .واجتماعيًا دون االلتفات إلى األسهل المضر
ّن اللغة العربية هي هوية األمة العربّية ونبض ثقافتها؛ فهي وعاء تاريخها وحضارتها ودينها أ في توعية األجيال العربية •

وٕاذا كانت اللغة العربية الفصحى ال تختلف عن  .وعلومها وفنونها، وهي أداتها لتحصيل العلوم والمعارف في المستقبل
في كونها لغة العقيدة والشريعة  ،عن لغات العالم فإنها تختلف جذرياً  ،خرى في هذه المعاني السابقةاأللغات العالم 

ا على الصمود أمام متغيرات العصر، ويشهد بذلك بعض وقدرته ،مناعة األمة وقوتها المباشر فيوهي السبب  والتراث،
باً  )أرنست رينان( المؤرخك العلماء األجانب من أغرب الُمْدِهشات أن تنبَت تلك اللغُة القومّيُة وتصل : " حين يقول ُمَتَعجِّ
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إلى درجة الكمال وسط الصحاري عند أّمٍة من الُرّحل، تلك اللغة التي فاقت أخواتها بكثرِة مفرداتها ودّقِة معانيها وحسِن 
ف لها في كّل أطوار حياتها طفولٌة وال شيخوخٌة، وال نكاد نعلم من شأنها إّال فتوحاتها وانتصاراتها نظاِم مبانيها، ولم ُيعر 

التي ال تُبارى، وال نعرف شبيهًا بهذه اللغة التي ظهرت للباحثين كاملًة من غير تدّرج وبقيت حافظًة لكيانها من كّل 
 .)43("شائبة

من أجل التقليل من مخاطر  السّنة والعلوم الشرعية والتراث األدبي واللغوي، وذلكإعداد برامج دينية ُتْسَتلهم من القرآن و  •
من ثروة لغوية لعامة الناس الذين يحترمون شريعتهم  في ذلكلما  ،ظاهر االزدواج اللغوي، وٕاحياء اللغة الفصيحة

لمقفى الموزون في جميع وسائل عرض مختارات روائع الشعر العربي ا وال بّد من العمل على. وتراثهم ويقدسون دينهم 
 تْ عدّ أفالم والمسرحيات التي واألكثار من عرض المسلسالت واإل .ذن العربيةاألعالم لما له من قيمة سماعية على اإل

من تعدد  ا، وثقافتنا وتراثنا، ويخّلصهمالفصيحة، فمن شأن ذلك أن يسهم في ترغيب الناس بالفصيح من لغتنباللغة 
 .األجنبية واألخطاء الخارجة عن قواعد اللغة اللهجات، واأللفاظ
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 كما يدركها الشباب الجامعي وآليات مواجهتها لألمن الفكريالتواصل االجتماعي  شبكاتتهديدات 
 )دراسة ميدانية(

Threats of social networking sites to the intellectual security as perceived by university students, and 

mechanisms of facing them 

 (field study) 

 د. محمد محمد غنيم سويلم*
 ملخص

أضحت شبكات التواصل االجتماعي واقًعا مفروًضا يصعب جتاوزه 
 االجتماعية واالقتصادية املستويات خمتلفأو جتاهل تأثرياته على 

تعرف على األسس ال، ويهدف البحث احلايل إىل والسياسية والفكرية
النظرية لشبكات التواصل االجتماعي وعالقتها باألمن الفكري، 

تقديرات طلبة جامعة جازان ملستوى هتديدات والكشف عن 
بني  وحتديد الفروقشبكات التواصل االجتماعي لألمن الفكري، 

متوسطات تقديراهتم طبًقا ملتغريات الدراسة التصنيفية، إضافة إىل 
مقرتح آلليات مواجهة هتديدات شبكات التواصل تقدمي تصور 

االجتماعي لألمن الفكري لدى الشباب اجلامعي. ولتحقيق أهداف 
مت بناء أداة كما   البحث مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي،

)استبانة( والتحقق من خصائصها السيكومرتية، وتكّونت يف صورهتا 
ساسيني )الُبعد الفردي ( فقرة موزعة على بعدين أ37النهائية من )

فقرة(، وطُّبقت على عينة عشوائية  19فقرة، والُبعد اجملتمعي  18
( طالًبا وطالبة من كليات اجلامعة. وقد بّينت نتائج 603بلغت )

البحث أن تقديرات طلبة جامعة جازان ملستوى هتديدات شبكات 
التواصل االجتماعي لألمن الفكري جاءت بدرجة "متوسطة" لكال 

(، وبلغ 2.23عدين، حيث بلغ املتوسط احلسايب للُبعد الفردي )البُ 
فروق دالة إحصائًيا بني ال توجد (، وأنه 2.30للُبعد اجملتمعي )

وذلك بالنسبة للُبعد الفردي لألمن نوع تُعزى إىل متغري ال تقديراهتم
الفكري، يف حني توجد فروق لصاحل الذكور فيما يتعلق بالُبعد 

عدم وجود فروق دالة لفكري. كما بّينت النتائج اجملتمعي لألمن ا
إحصائًيا بني متوسطات تقديرات الطلبة تُعزى إىل متغريي )شبكات 
التواصل االجتماعي األكثر استخداًما، وعدد ساعات االستخدام 
اليومي(. وبعد ذلك قدم البحث تصوًرا مقرتًحا جملاهبة هتديدات 

لدى الشباب اجلامعي،  شبكات التواصل االجتماعي لألمن الفكري
هي: الشباب اجلامعي، تضَّمنت آليات تنفيذه أربعة جوانب أساسية 

التدريس، وإدارة اجلامعة والكليات، ومؤسسات اجملتمع  وأعضاء هيئة
 احلكومية واملدنية. 

الفكري،  األمنشبكات التواصل االجتماعي، الكلمات المفتاحية:
 هتديدات، مواجهة التهديدات، الشباب اجلامعي.

 
________________ 

 33املركز الثاين يف جمال الدراسات الرتبوية والنفسية باملسابقة الفائز بالبحث  [
 ]جلائزة راشد بن محيد للثقافة والعلوم

اململكة  -والسويس جامعة جازان–كلية الرتبية- مشارك أصول الرتبية* أستاذ 
 العربية السعودية.

 DR. Mohammed Mohammed Ghoneim Sywelem* 

 

Abstract 

 

The purpose of the study was to identify the 

theoretical background of Social Networking Sites 

(SNSs) and its impact on intellectual security, and 

to detect the perceptions of Jazan University 

students regarding the threats of SNSs to the 

intellectual security, and whether or not there were 

significant differences among the participants’ 

perceptions due to the variables of the study. The 

study depended on the descriptive research method, 

and used a questionnaire of (37) items to collect the 

data. The sample consisted of (603) students 

randomly selected from Jazan colleges. The data 

was analyzed using Means, Standard Deviation, 

One way ANOVA, & t-test. The results indicated 

that students’ responses regarding the threats of 

SNSs to the intellectual security came at the 

moderate level. The results also showed that there 

were statistically significant differences among 

students’ responses regarding the threats of SNSs to 

individual dimension of intellectual security due to 

the gender variable in favor of male students. 

However; the results didn’t show any statistically 

significant differences regarding social dimension 

of intellectual security. The results also didn’t show 

any statistically significant differences among 

students’ responses due to number of hours spent on 

SNSs & type of SNSs. The study ended with a 

suggested proposal that may help to face the threats 

of SNSs to the intellectual security for university 

students. 

 Key words: Social Networking Sites, Intellectual 

Security, Threats, University Students 
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  مقدمة

ساهمت التطورات المتالحقة لشبكة اإلنترنت في إيجاد شكل جديد من اإلعالم، تعددت تصنيفاته ومسمياته لدى المهتمين 
أصبحت جزًءا ال يتجزأ التي يشمل الشبكات االجتماعية االفتراضية، و والمختصين، أطلقوا عليه اإلعالم الجديد أو البديل، 

 .اليوميةمن حياة اإلنسان 

لم يعد العالم مجرد قرية كونية و العالم من بعضه البعض،  تبقر  فأنحاء العالم،  مختلف فيالشبكات  ذهه انتشرتقد و 
بل أصبح أشبه بالغرفة الواحدة (، Marshall McLuhanصغيرة كما عبر عن ذلك المفكر الكندي مارشال ماكلوهان )

، وعليه، لم يعد (1)(2015يعد لها أي اعتبار )جلولي،  لمالتي حدود الزمان والمكان  معها محددة المعالم واألبعاد، تالشت
 حيث أصبح ذو عمومية وانتشار ليس علىمن المفاهيم التي تستوقف االنتباه عند سماعه،  االفتراضيمصطلح المجتمع 

 زادت، و (2)(2012مستخدمي شبكة اإلنترنت )زكي،  لدى الً متداو  اأصبح مفهومً  بلمستوى التحليالت العلمية فحسب، 
بانتشار شبكات التواصل االجتماعي، إذ غي رت طريقة تواصل الناس وتفاعلهم مع بعضهم  أهمية استخدام اإلنترنت

عندما  Matthew 2011)(4)(أوضحته دراسة ماثيو ، و (3)(Silic& Back 2016)سيليك وباك  هأكدهو ما و البعض، 
مكنت مستخدميها من التفاعل والتواصل المباشر مع اآلخرين أكدت على الميزة النسبية لشبكات التواصل االجتماعي والتي 

 . في أي وقت ومن أي مكان

أكثر وسائل  وغدتوبذلك أصبحت شبكات التواصل االجتماعي ظاهرة اجتماعية عمقتها قدرتها التقنية والتفاعلية الهائلة، 
العالم، وهذا  وكأنه منعزل عن الشبكات يبدوخاصة على تلك  صفحة ال يملك االتصال شيوًعا بين الناس، حتى صار َمن

االندماج مع الواقع وتطوراته المتالحقة،  أجل تطبيقات هذه الشبكات من عبر صفحات األفراد إلنشاء من الكثير دفعما 
للحفاظ على مستفيديها الذين يتطلعون إلى خدمات  كما دفع الكثير من المؤسسات والشركات إلى إنشاء هذه الصفحات

 .(5)(Ofcom, 2008ب التطورات التقنية المعاصرة )تواك

 علىو  ،إيجاًبا وسلًبا مستخدميها على انعكاسات لشبكات التواصل االجتماعي وتطبيقاتها المفرط االستخدام هذا أحدث وقد
الصعوبة إخفاء آثار هذه بات من كما  ،(6))2014)بعزيز،  والفكرية والسياسية واالقتصادية االجتماعية المستويات مختلف

على المفترضة، خاصة الواقعية و تأثيراتها إجراء دراسات للكشف عن  يوالمجتمع، وهذا يستدع الفرد علىاالنعكاسات 
 األمن الفكري للفرد والمجتمع.

 أدبيات البحث والدراسات السابقة

 تم استعراض أدبيات البحث والدراسات السابقة في ضوء المحاور التالية:
  شبكات التواصل االجتماعي

على ظاهرة اجتماعية فرضت نفسها على الساحة اإلعالمية بقوة تأثيرها في مستخدميها عد شبكات التواصل االجتماعي ت
فيها صداقة أو قرابة أو  يجمع المشاركونفتراضية بيئة اجتماعية ااختالف أعمارهم ومستوياتهم الفكرية والثقافية، وتمثل 

، كما تبادل المعارف والخبراتأو الرغبة في واألفكار  الهواياتالميول و المعتقدات و مشتركة أو توافق في واهتمامات مصالح 
 لتقاء مشتركةتجمعهم نقاط اأنها ُتمثل في صورتها المبسطة خريطة لعالقات محددة تربط بين أقطاب متعددة 

 .(7)(2012، )مركز الدراسات اإلستراتيجية بجامعة الملك عبد العزيز 
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وسائل مفتوحة صارت  حتى الناس جميًعاإلى دائرة سلطة الدولة  دائرةمن  بخروجهاشبكات التواصل االجتماعي وتتميز 
أن تلغي فكرة الجماعة  شبكاتتلك الواستطاعت  ،عالية تقنية أذونات مسبقة أو خبراتللجميع ال يتطلب استخدامها أي 

زمان، وأن تفكك الهوية التقليدية، الوطنية حدود الجغرافيا والمكان وال في مقابل المجتمع االفتراضي، وأن تلغي المرجعية
، وأن تدمج الناس في محيطها االفتراضي وتعزلهم عن واقعهم االجتماعي بمحض (8)هـ(1436الضبع، ) والشخصية

رادتهم حريتهم  لتمرد على أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية وكذلك السياسية.ا، وتتيح لهم فرصة سًراق ال جبًرا أو وا 

لتمضية وقت  نفسيةدوافع  في، ، وما يسعون إليه من إشباعاتستخدام شبكات التواصل االجتماعيفراد الدوافع األ تمثلتو 
ودوافع ، والمعلومات والخبرات المعارفالكتساب  شخصيةودوافع  الفراغ والهروب من مشكالت الحياة اليومية،

حرية  مإلى دوافع فكرية تتيح له إضافةاألصدقاء، مجموعة األسرة و للتفاعل والمشاركة مع أفراد جدد خارج نطاق  اجتماعية
دراسة و  (9)(2013العربي وسالم )دراسة وأضافت  .ذوي االهتمامات المشتركة آرائهم ومناقشتها مع اآلخرينعن التعبير 

د الفرد للبيئة افتقا: الواقعي إلى العالم االفتراضي، منها هعالممن أخرى تعزز انتقال الفرد دوافع  (10)(2015تهامي )
 والمساهمة في والرغبة في تفريغ الشحنات العاطفية، ضغوط البطالة وقلة فرص العمل، من الهروب ، و األسرية المستقرة
 الرغبة في التسويق واإلعالن.إضافة إلى والسلبية، ا منهراء الثقافية واألدبية والسياسية اإليجابية نشر األخبار واآل

إحصاءات  وتشير ،اإلنترنت على مستوى العالم استخدام اإلقبال علىشبكات التواصل االجتماعي في زيادة  أسهمت وقد
(Internet World States, 2015)(11)  شهد ارتفاًعا ملحوًظا خالل السنوات أن عدد مستخدمي اإلنترنت في العالم

الكرة سكان نصف من  ، أي ما يقرب2015بنهاية عام  امليون مستخدمً  366تجاوز ثالثة مليارات و األخيرة، حيث 
 إلى أن على مستوى العالم العربي تشير اإلحصاءات كما .هذه األيام%( يستخدمون اإلنترنت 46.4)وبنسبة  األرضية
% من مجموع 49.6بنسبة و ( 43,065,211)الذي بلغ نترنت من حيث عدد مستخدمي اإلفي المركز األول تأتي مصر 
% من مجموع 56بنسبة و ( 18,472,835مستخدمين )بعدد ، وتأتي المغرب في المركز الثاني (86,895,099) السكان
( 16,544,322)ن عدد مستخدميب السعودية المركز الثالث المملكة العربية تحتل، في حين ا(32,987,206) السكان

 .(27,345,986) % من مجموع السكان60.5بنسبة و 

  WhatsAppآب وواتس   Facebookفيسبوك ، تشير اإلحصاءات أنكات التواصل االجتماعيستخدام شبالبالنسبة و 
على ( وذلك %84% و 87) وبنسبة ةالعربي دولال جميع في االجتماعي التواصل وسائل بين استخداًما يعتبران األكثر

 .(12)(2015التوالي )قمة رواد التواصل االجتماعي العرب، 

  مقدار الحرية التي تتمتع بهاإلى بصفة عامة شبكات التواصل االجتماعي استخدام  تزايدوراء  وقد يرجع السبب
(2016 et al.,Kim )(13) ،بخالف وسائل اإلعالم  آرائهمتُتيح لمستخدميها سقف مرتفع من حرية التعبير عن  فإنها

تاحته للجميع، وانتشار األجهزة  الذكية وا   توفر اإلنترنت وقلة تكلفتهإضافة إلى لضوابط الرقابية، لالتي تخضع التقليدية 
تصال على تلك الشبكات للتواصل واالاعتماد نسبة كبيرة من المشاهير في كافة المجاالت و  المحمولة،والتليفونات 

 ر.بالجمهو 

 األمن الفكري

إلى بروز قضية األمن  تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات خاصة في مجالاليوم عالم الكبير الذي شهده  التطور ىأد
ظل هذا التطور المتسارع سهل انتقال الثقافات وتأثر بعضها ، ففي بلدان العالمالفكري في مقدمة أولويات كثير من 

بالبعض اآلخر، حيث انفتحت الحدود بين الدول والشعوب في عصر العولمة والسموات المفتوحة، وتعرضت كثير من 
 الدول إلى موجات من الغزو الفكري والثقافي التي باتت تهددها في فكرها ومعتقدها وفي أمنها واستقرارها.
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ي باعتباره السبيل لتحقيق األمن واالستقرار في المجتمع من خالل التصد ملحة ضرورة الفكري األمن تعزيز أصبحلقد 
 وأكدالمجتمع. لدى كثير من أبناء  الوعي الديني وضعف والغلو الثقافي التلوث ظل فيللمؤثرات واالنحرافات الفكرية 

 سليًما فكًرا امتلك ما إذا الفردأمن في المجتمع، ف ألي األساس -مبالغةبال -ُيعد  الفكري األمن أن (14)(2013شلدان )
 حوله.  من المجتمع ينشده الشامل الذي واالستقرار باألمن ينعم أن استطاع راشًدا

ويعتبر األمن الفكري صمام أمان وحماية ضد االنحراف والتطرف، حيث يعمل على سالمة فكر اإلنسان وعقله من 
 والخروج عن الوسطية واالعتدال في فهمه لألمور الدينية والسياسية وفي تصوره للحياة بصفة عامةاالنحراف 

االقتصادية  في كافة مناحي الحياةويتداخل  بصور األمن األخرىاألمن الفكري يرتبط و . (15)(2013)السبيعي،  
مقاصد الشريعة اإلسالمية في اية للمكتسبات الوطنية، وتتحقق ومن خالله تتحقق الحم، واالجتماعية والسياسية والثقافية

 .(16)هـ(1430المحافظة على الضرورات الخمس: الدين والنفس والعقل والمال والعرض )الشهراني،

من خالل تصحيح المفاهيم والمصطلحات الشرعية  الُخلقيفي تحقيق االستقرار الديني و ألمن الفكري اتحقيق تبرز أهمية و 
، إضافة إلى دوره في تحقيق االستقرار االجتماعي (17)(2005وتنقيتها من األفكار المشبوهة والمغلوطة )السديس، 

فة ، ومحاربة الجماعات المتطر (18)(2008والسياسي من خالل الحفاظ على لحمة المجتمع والتصدي لإلرهاب )صالح، 
ضعاف الحكومات  في المجتمعلرموز الوطنية وبث الشائعات والوالء للوطن وتشويه ا إلى إضعاف االنتماء التي تهدف وا 

 . (19)(2015والنيل من مكانتها وهيبتها )الوشاحى، 

مرحلة ُتمثل هي: الوقاية والمواجهة والعالج، ف متداخلة ومتكاملةمراحل  السير في ثالثويتطلب تحقيق األمن الفكري 
وعلى رأسها ت المجتمع من خالل تضافر جهود كافة مؤسساأبناء المجتمع ضد أي فكر متطرف  مرحلة تحصين يةالوقا

التي  والمناقشة الحوار مرحلة، أما مرحلة المواجهة فتمثل على أن يكون ذلك وفق خطط مدروسة بعنايةالجامعات، 
لألفكار المتطرفة بالحوار والمناقشة، خاصة في المؤسسات الجامعية للتصدي  فكرتدخل علماء الدين ورجال ال تستدعى
تقويم الفكر المنحرف من خالل تأصيل مفهوم األمن لمؤسسات التربوية في ا لتفعيل أدوار مرحلة التقويم والعالجوتأتي 

 . (20)(2006)المالكي،  الفكري وبيان مخاطر االنحراف الفكري على أمن المجتمع واستقراره

 األمن الفكري شبكات التواصل االجتماعي بعالقة 

 هذه أنأنصاره  رىي التوجه األول، أساسيان توجهان فيه يتعارض فكرًيا موضوًعا االجتماعي التواصل شبكات ُتشكل
 الزمان حواجز على والقضاءوتعزيز العالقات االجتماعية  المعارف والخبرات تبادلو  لالتصال للبشرية فرصة الشبكات
أن على التي أكدت  (21)( et al.,Ellison 2007)، ويدعم هذا التوجه عدد من الدراسات السابقة مثل دراسة والمكان

بين طلبة جامعة ميتشجن وترسيخها استخدام شبكات التواصل االجتماعي قد أسهم في دعم العالقات االجتماعية 
الشباب  في مساعدة أكدت على دور الشبكات االجتماعيةالتي  (22)(,.Mohseni et al 2008دراسة )و األمريكية، 
وجود عالقة التي أشارت إلى  (23)( et al.,Valenzuela 2009دراسة )و تكوين صداقات جديدة ناحجة،  اإليراني على

عن الحياة وزيادة ثقتهم إيجابية بين استخدام شبكات التواصل االجتماعي ورضا طلبة الجامعات بوالية تكساس األمريكية 
لى بعض اآلثار التي أشارت إ (24)(2015بدر )دراسة ، إضافة إلى واستعدادهم للمشاركة المدنية والسياسيةاالجتماعية 

والشعور  اإليجابية الستخدام الشباب الجامعي الخليجي شبكات التواصل االجتماعى منها: التعرف على الثقافات األخرى
 وعند مشاركة اآلخرين مناسباتهم المختلفة.ند التواصل مع األصدقاء بالسعادة ع

 على حقيقي خطر مصدركارثية باعتبارها  نظرة التواصل االجتماعي لشبكاتينظر التوجه الثاني  وعلى الجانب اآلخر،
 قيم وقللتالمن  اكثيرً وبدلت  الحياة االجتماعية اقتحمت قدتلك الشبكات  أن حيث يرى أنصاره، أمن المجتمع واستقراره
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التي  (25)(2012محمود )دراسة عدد من الدراسات السابقة مثل  التوجهاألفراد، ويدعم هذا بين  والتواصل فرص التفاعل
 (26)(2013درويش )دراسة و ، األفراد بينعلى التأثير السلبي لشبكات التواصل االجتماعي على التفاعل االجتماعي أكدت 

عدم  ،انتشار العالقات غير المشروعة بين الجنسين مثل: شبكاتهذه الالسلبية الستخدام التداعيات إلى بعض التي أشارت 
اإلهمال في أداء الشعائر  (27)(2014الطيار )دراسة أضافت و التأثير السلبي علي اللغة العربية، و  ،التثبت في نقل األخبار

إهدار  (29)(2014الصويان )الفضائح وانتهاك خصوصيات األفراد، ودراسة  نشر (28)(2014القرشي )الدينية، ودراسة 
 (30)(Moreland, 2015 &Foxدراسة )، كما أضافت ع الفعليعن الواقالوقت واالنخراط في عالقات افتراضية بعيدة 

 لحمالتالتعرض  (31)(Cao& Lin, 2015فساد العالقات العاطفية والتعرض لمحتوى إعالمي غير الئق، ودراسة )
إدمان اإلنترنت وظهور بعض المشكالت النفسية لدى مستخدمي  (32)( et al.,Muller 2016)دراسة و النصب واالحتيال، 

 .تلك الشبكات

عبر  تُنشرالمضامين التي عد تهديًدا حقيقًيا لألمن الفكري، حيث تُ ُيمثل االنتشار الكبير لشبكات التواصل االجتماعي و 
في الوقت  ،الشباب وتداواًل بين فئة استهالًكا المضامين الفكري والثقافي لشباب األمة، كونها أكثرصفحاتها مدخاًل للغزو 
التي تمكنهم من  (33)(2014ضعف الوعي الديني والحصانة الثقافية والفكرية )منصور، من  الشباب الذي يعاني فيه غالبية

 .  وتطبيقاتها المختلفة عليهم عبر تلك الشبكاتُيطرح ما يتعرضون له أو فيما  الغث والسمينالتمييز بين 

يقودهم  قدو  ،م الفكريةمنظومته في سلًبا ؤثري مضامين إعالمية سلبية عبر شبكات التواصل االجتماعيل الشبابإن تعرض 
لتداول  البعضبيئة خصبة يستغلها . وُتعد هذه الشبكات (6)(2014)بعزيز،  ةوالديني ةالثقافي للثوابت مغايرة إلى تبني أفكار
 داخل المجتمع في نشر اإلشاعات، إضافة إلى دورها (34)(2007)الشهري،  مستخدميهايم المغلوطة بين األفكار والمفاه

غايات معينة أو تجنيد بعض  مدروس وممنهج من أطراف خارجية لتحقيقكل وأحياًنا يتم ذلك بش، (35)(2014)تريكي، 
 .(6)(2014)بعزيز،  هواستقرار  المجتمع أمن عدائية تهددشبكات لتبني أفكار تلك ال مستخدمي

 بعضب اإللكترونية الخاصةالمواقع  خالل من الفكري التطرف بسط نفوذ شبكات التواصل االجتماعي في أسهمتلقد 
، (36)(Gerstenfeld et al., 2003) خطاب ديني جذاب وفق للجمهور الفكرية منتجاتها تقدم التي المتطرفة العناصر

  وتكفيرها في بعض األحيان مجتمعاتهمذوي الوعي الديني المحدود ضد الشباب  توجيه طاقاتيتم استغالله في 
التي تتيح ألي إنسان إنشاء حساب  -لشبكات التواصل االجتماعيالطبيعة المفتوحة  ولربما مكنت .(37)(2014)الشرقاوي، 

ضعف الضوابط الرقابية إضافة إلى ، حقيقية في بعض األحيان باستخدام بيانات غير أو أكثر عبر تطبيقاتها المختلفة
والتواصل  أفرادهاوتجنيد  المنحرفةكمنصات إعالمية لنشر أفكارها  المتطرفة من استغالل تلك الشبكات العناصر -هاعلي

 معهم لتبادل التعليمات والتوجيهات وتنفيذ العمليات اإلرهابية.

من الترويج  تعزز قد شبكات التواصل االجتماعي  على صفحات ةالمنتشر  الدينية الفتاوىفوضى ن أضف إلى ذلك إ
 يجعلهم مما ،ذوي الوعي الثقافي والديني المنخفضخاصة بين الشباب  نشر الخطاب الديني المتطرف،و لة الضالألفكار 
، (6)(2014واستقراره )بعزيز، أمنه  وتزعزع المجتمع تماسك ُتهدد المنحرفة التيفكرية ال تياراتبعض الوراء  ينقادون

 ينخرطون في جماعات فكرية متطرفة تنتهج نهًجا عدائًيا ضد المجتمع تحت ستار الدين.يجعلهم أو 

ويؤدي إلى  الشبابومن جانب آخر، ُيهدد االستخدام المتزايد لشبكات التواصل االجتماعي كيان العالقات االجتماعية بين 
 الفعالة  تفتقر إلى مهارات التواصل االجتماعيعالقات افتراضية انصرافهم من عالقات اجتماعية حقيقية إلى 

 أفراد المجتمعتؤثر شبكات التواصل االجتماعي على نسيج العالقات االجتماعية بين  وبهذا، (38)(2012)مسعودان ووارم، 
 .وأمنه وُتهدد استقراره هوُتضعف من تماسك
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ونخلص مما تقدم، أن االستخدام السيئ لشبكات التواصل االجتماعي دون توافر األخالقيات التربوية السليمة الضابطة لهذا 
ونشر القيم الهدامة التي  نفالت األخالقيالدث حالة من ا، وُيحالفرد والمجتمعاالستخدام يؤدي إلى مخاطر وخيمة على 
 نضبط لوسائل التكنولوجيا والتقنياتاالستخدام المل أن ومن هنا يمكن القو  تضر باستقرار الوطن وتهدد أمنه الفكري،

 تحقيق األمن الفكري في المجتمع.ومقومات  ضمن ضرورات الحديثة، وفي مقدمتها شبكات التواصل االجتماعي، يعد

 الدراسات السابقة
سالح ذو حدين  فإنها، على األمن الفكري خطورة شبكات التواصل االجتماعيأهمية و يتبين من خالل العرض السابق 

تحمل الخير والشر في آن واحد، بحسب طريقة استخدامها وتوظيفها، كما ُيالحظ تنوع وتعدد الدراسات السابقة التي تناولت 
 موضوع شبكات التواصل االجتماعي، فمنها ما ركز على تأثيراتها اإليجابية مثل دراسة إليسون وآخرون

 (., 2007Ellison et al)(21) ( ودراسة محسني وآخرونMohseni et al., 2008)(22)  فالينزويال وآخرون ودراسة
(Valenzuela et al., 2009)(23)  لى تأثيراتها السلبية مثل دراسة، ومنها ما ركز ع(24)(2015بدر )ودراسة 
دراسة و  (92)(2014الصويان )دراسة و  (27)(2014الطيار)دراسة و  (26)(2013درويش )دراسة و  (25)(2012محمود ) 
 (31)(Cao& Lin, 2015كو ولن )دراسة و  (30)(Moreland, 2015 &Foxفوكس ومورالند )دراسة و  (6)(2014بعزيز)

ة األمن الفكري مثل دراسقضية ، ومنها ما ركز على عالقتها ب(32)(Muller et al., 2016مولر وآخرون )دراسة و 
المعيذر )دراسة و  (41)(2015عبد الرحمن )دراسة و  (40)(2014خطوة والباز أبو )دراسة و  (93)(2012الكفارنة )

  :، وهي كما يلي، وفيما يلي تفصيل القسم الثالث من هذه الدراسات الرتباطة المباشر بموضوع البحث الحالي(42)(2015

األمن الفكري لدى عينة إلى الكشف عن مخاطر التقنيات المعاصرة على هدفت التي  (39)(2012الكفارنة ) دراسة -
نتائجها أن درجة المخاطر كانت  بيَّنت، والتي التطبيقية باألردن ( طالًبا من طلبة جامعة البلقاء250تكونت من )

والتبعية الفكرية والثقافية، في حين كانت المخاطر متوسطة في المجال في المجالين األخالقي والسياسي  عالية
 النفسي.

االجتماعي على األمن  التعرف على انعكاسات شبكة التواصلالتي استهدفت  (40)(2014أبو خطوة والباز ) دراسة -
أن أثر شبكات  هانتائج بيَّنتالخليجية بمملكة البحرين، والتي  الجامعة( طالًبا ب104عينة تكونت من )الفكري لدى 

 جاء بدرجة متوسطة.ى الطلبة بصفة عامة التواصل االجتماعي على األمن الفكري لد

إلى التعرف على تقدير طلبة الجامعات الفلسطينية بمحافظة غزة لدور التي هدفت  (41)(2015عبد الرحمن ) دراسة -
تكونت عينة شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز األمن الفكري لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بغزة من وجهة نظر 

أن الدرجة الكلية لتقدير أفراد العينة لدور ها نتائج وبيَّنت، بجامعة األزهر والجامعة اإلسالمية بغزة طالًبا( 600) من
في تعزيز االجتماعية شبكات الشبكات التواصل االجتماعي في تعزيز األمن الفكري متوسطة، وأوصت بضرورة تفعيل 

 األمن الفكري.

اآلثار التربوية الستخدام شبكات التواصل االجتماعي على  ف علىالتي استهدفت التعر  (42)(2015المعيذر ) دراسة -
بالمملكة العربية  عة األميرة نورة بنت عبد الرحمنطالبات جاممن ( طالبة 297تكونت من )عينة األمن الفكري لدى 

أن اآلثار التربوية الستخدام شبكات التواصل االجتماعي على األمن الفكري لدى  نتائجها بيَّنت، والتي السعودية
 .طالبات المستوى الجامعي كبيرة

عض الدراسات السابقة مثل دراسة مع بإتفق  حث الحاليويتضح من خالل عرض الدراسات السابقة، أن الب
 عبد الرحمندراسة ، و (42)(2015) المعيذرة دراسو  ،(40)(2014أبو خطوة والباز )دراسة ، و (39)(2012الكفارنة )
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ولكنه تًّفرد عنها بتناوله تهديدات في معالجة موضوع شبكات التواصل االجتماعي وعالقتها باألمن الفكري،  (41)(2015)
 شبكات التواصل االجتماعي لألمن الفكري من وجهة نظر الشباب الجامعي أنفسهم وتقديم بعض اآلليات لمواجهتها.

وبناء األداة وتفسير  البحث وتحديد مفاهيمهمن الدراسات السابقة في تعيين منهجية  البحث الحالي عامة استفادوبصفة 
 النتائج.

 مشكلة البحث وأسئلته 

صار الشباب الجامعي في العقد األخير، وبحكم طبيعة ِسن ه العمرية وحالته التعليمية، ينشد النموذج المثالي في نظرته 
 بمعطيات تقني ة ومعرفية وف رتها له التغي رات المتسارعة والمستجدات الحديثة.  امتسلحً للمستقبل، 

لكن هذه التغي رات المتسارعة والمستجدات الحديثة التي يعتقد الشباب الجامعي تمكنهم من معطياتها هي نفسها أوقعتهم في 
مييز الجلي بين تناقَضي الصواب والخطأ، فدفع شرك التشتت الواضح في تطلعاتهم وأهدافهم، وأضعفت قدرتهم على الت
وعدم التكي ف الكامل مع مجتمعه ، (40)(2014الكثير منهم إلى التمرد على قيم المجتمع وتقاليده )أبو خطوة والباز، 

 الواقعي، واالنكفاء إلى الذات بمجتمعها االفتراضي الُمستحَدث، لعلهم يجدوا فيه متنفًسا لهم.

 االعالم العربي على أن عددً  في االجتماعي التواصل وسائل طيرة والمثيرة للقلق التي ينطوي عليها تقريروتؤكد الحقائق الخ
أصدقاء افتراضيين بداًل  مع فيه جل وقته افتراضي يقضي وهمي وواقع يغترب ويهرب إلى عالم العربي الشباب من اكبيرً 

المجتمع الواقعي واالندماج فيه، فحل  اإلدمان اإللكتروني، وقل  التفاعل الشخصي بين الناس وَضُعفت  من االختالط بأفراد
الحصول على إلى مواد غير الئقة، و  والتعرضمهارات التواصل االجتماعي، وزاد التفكك األسري والكسل والخمول، 

لثقافة المحلية للمجتمعات لمتعارضة مع  امضللة في بعض األحيان، والتعرض إلى بعض القيم او  مغلوطةمعلومات 
 .(12)(2015العربية )قمة رواد التواصل االجتماعي العرب، 

المعيذر و )، (40)(2014وأبو خطوة والباز )، (35)(2014تريكي ) ات:بعض الدراسات الميدانية، مثل دراس كما أك دت
شبكات التواصل السلبية الستخدام التداعيات بعض ، على (10)(2015وتهامي )، (41)(2015عبد الرحمن و )، (42)(2015

ومنها: محدودية الضبط الذاتي، والتعر ف على أفكار غريبة ألشخاص مجهولين، والتعرض للترهيب، والقضايا  االجتماعي
والفكري ى األمن الوطني الجنسية، والحروب العقائدية واإلعالمية، ونشوء الجماعات المتطرفة واإلرهاب، مما يؤثر سلًبا عل

 .لدى أبنائه مفاهيم وأبعاد المواطنة الصالحة ويزعزع الوطنية للمجتمع ووحدته

 كبيرة نسبة العربي يضم ، خاصة أن العالمواستقرارها للمجتمعات العربيةوتزداد خطورة تلك التداعيات على األمن الفكري 
 شبكات العظمى سكانه، تستخدم غالبيتهم عدد عاًما فأقل ثلث 25 تبلغ أعمارهم الذين وُيشك ل الشباب الشباب، من

وكلها ُتمثل تحديات حقيقية لألمن الفكري ، (12)(2015)قمة رواد التواصل االجتماعي العرب،  االجتماعي التواصل
 العربي.

الفكري : ما تهديدات شبكات التواصل االجتماعي لألمن وعليه، فقد تحددت مشكلة البحث الحالي في السؤال الرئيس التالي
 لدى الشباب الجامعي وآليات مواجهتها؟

 ويجيب البحث الحالي عن هذا السؤال الرئيس من خالل اإلجابة عن األسئلة الفرعية التالية:

 وجهة نظر طلبةالشباب الجامعي من السؤال األول: ما مستوى تهديدات شبكات التواصل االجتماعي لألمن الفكري لدى 
 ؟جامعة جازان
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 طلبة( بين متوسطات تقديرات وجهة نظر 0,05السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
جامعة جازان لمستوى تهديدات شبكات التواصل االجتماعي لألمن الفكري ُتعزى لمتغيرات الدراسة )النوع، 

 ستخدام اليومي(؟وشبكات التواصل االجتماعي األكثر استخداًما، وعدد ساعات اال

السؤال الثالث: ما التصور المقترح آلليات مواجهة تهديدات شبكات التواصل االجتماعي لألمن الفكري لدى الشباب 
 الجامعي؟

 البحثأهداف 

واقع الكشف عن ، و وعالقتها باألمن الفكري التواصل االجتماعي شبكاتاألسس النظرية لتعرف البحث الحالي  هدف
بين  الفروقداللة  تحديدري من وجهة نظر طلبة جامعة جازان، و التواصل االجتماعي لألمن الفكتهديدات شبكات 

التواصل االجتماعي لألمن الفكري طبًقا لمتغيرات الدراسة  شبكاتتهديدات جازان لمستوى متوسطات تقديرات طلبة جامعة 
ألمن الفكري لدى الشباب التواصل االجتماعي ل شبكات تهديدات مواجهةآلليات  تصور مقترح تقديمأخيًرا التصنيفية، و 
 الجامعي.

  أهمية البحث

عالقتها جتماعي و االلشبكات التواصل تتمثل أهميته النظرية فيما يعرضه من تنظير الحالي أهمية نظرية وتطبيقية،  للبحث
، أما أهميته التطبيقية الفكري ألهمية وخطورة تلك الشبكات على األمناألمر الذي ينتج عنه فهًما أعمق  ،األمن الفكريب

أن تستفيد منها اإلدارة الجامعية والمخططين للتعليم العالي لتجنب تهديدات  ُيمكنفتتمثل فيما يقدمه من آليات مقترحة 
عادة توظيفاالستفادة من تلك الشبكات و ، والعمل على ي لألمن الفكريشبكات التواصل االجتماع به من بما تمتاز ها، ا 

 بما يحقق األمن والسلم المجتمعي.بين الشباب الجامعي، في نشر الفكر المستنير  لة،قدرات هائ

 حدود البحث

  تمثلت حدود البحث الحالي فيما يلي:

/ 2015 هــ،1436/1437 خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي للبحثالحدود الزمانية: تم التطبيق الميداني 
 م.2016

 على طلبة جامعة جازان بالمملكة العربية السعودية. أداة البحثالحدود المكانية: تم تطبيق 

لدى  ريالتواصل االجتماعي لألمن الفك تهديدات شبكات درجة الكشف عن علىالبحث  اقتصرالحدود الموضوعية:  
 التهديدات.جامعة جازان، وتقديم مقترحات لمواجهة تلك طلبة من وجهة نظر  الشباب الجامعي

 مصطلحات البحث

  شبكات التواصل االجتماعيSocial Networking Sites : مواقع تتشكل من خالل اإلنترنت تسمح هى"
الفرصة أمامهم لالتصال بقائمة المستخدمين اآلخرين،  تُتيحلألفراد بتقديم فكرة عامة عن حياتهم الشخصية، و 

 آخر"عة التواصل بين األفراد من موقع إلى االتصال، وتختلف طبيمن خالل عملية والتعبير عن وجهة نظرهم 
(Boyd & Ellison, 2007, 211)(43). جرائًيا مجموعة من المواقع أو التطبيقات علي شبكة اإلنترنت ، هي وا 

االهتمامات أو المصالح المشتركة في بيئة افتراضية، يتم التوجهات أو بين األفراد ذوي والتفاعل تُتيح التواصل 
  Facebookالرسائل والصور والفيديوهات، ومن أمثلة المواقع: الفيسبوكالملفات و التواصل فيها من خالل تبادل 
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وسناب   WahtsApp، ومن أمثلة التطبيقات: واتس آبInstagram وانستجرام  Twitterوتويتر
 (.BBM) وبي بي إم  SnapChatشات

 األمن الفكري Intellectual Security: الحماية الفكرية الالزمة للفرد للحفاظ على مخزونه الفكري : هو"
األصيل، والتصدي للهجمات الفكرية المنحرفة، مع وضع المعايير واألسس الالزمة للفهم الصحيح، ليعيش حياة 

 .(41)(2015)عبد الرحمن، االعتدال والوسطية" يح مساره إلىعلى تصح اآمنة في وطنه وخارجه، وتجعله قادرً 
جرائًيا الفردي الذي يهتم بتأمين أفكار وعقول أفراد المجتمع من  الُبعد، هو مصطلح له بعدين أساسيين، هما: وا 

المجتمعي  الُبعد، و واالعتدال كل معتقد خاطئ، وحماية عقائدهم من الغلو والتطرف والخروج عن منهج الوسطية
الذي يركز على حفظ النظام العام في المجتمع، وتحقيق األمن والطمأنينة واالستقرار في الحياة السياسية 

 واالجتماعية واالقتصادية وغيرها.

 منهج البحث

 اعتمد البحث الحالي على منهج البحث الوصفي التحليلي لمناسبته لطبيعة الدراسة.

 عينة البحث

( طالًبا من كليات )التربية واآلداب وعمادة خدمة المجتمع( بجامعة 603ُطبق البحث الحالي على عينة مكونة من )
 :(1)الموضحة في جدولجازان، مقسمين حسب المتغيرات التصنيفية 

 يوضح توصيف أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة التصنيفية: 1جدول

 متغير ساعات االستخدام اليومي االجتماعي األكثر استخداماً متغير شبكات التواصل  متغير النوع

 % ك البيان % ك البيان % ك البيان  % ك البيان

 3أقل من  whatsapp 294 48.8% Twitter 56 9.3% %48.4 292 ذكر
 ساعات

17 28.9% 

 Snapchat 112 18.6% BBM 51 8.5% 3-6 %51.6 311 انثى
 ساعات

186 30.8% 

 603مجموع= 

INSTGRAM 77 12.8% Facebook 13 2.2%  أكثر من
 ساعات 6

243 40.3% 

 603مجموع =  603مجموع = 

 

 

 ( ما يلي:1يتبي ن من جدول توصيف عينة البحث رقم )

 48.8أب" المرتبة األولى في تفضيالت استخدام شبكات التواصل االجتماعي بنسبة  احتل تطبيق "الواتس %
تطبيق التي أظهرت أن  (44)(2015ويتفق ذلك مع نتائج دراسة )السقا،  على مستوى مجموع عينة البحث.
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عينة % من 94بنسبة  الخليجي الشباب يفضلها التي جتماعياال التواصل برامج مقدمة في جاء آب" واتسال"
 الدراسة.

  مـن مجمـوع عينـة البحـث. 18.6جاء تطبيق "سـناب شـات" فـي المرتبـة الثانيـة فـي تفضـيالت االسـتخدام بنسـبة %
الـذي كشـف عـن أن الشـباب السـعودي مـن أكثـر  البريطانيـة،  "GlobalWebIndex" ويتفق ذلك مـع تقريـر شـركة

الشــعوب العربيــة اســتخداًما لتطبيــق "ســناب شــات"، وأن المملكــة تحتــل المركــز الثــاني فــي العــالم بعــدد المســخدمين 
 20و 16أن أعمار الشباب السعودي المستخدمين لتطبيق "سـناب شـات" تراوحـت مـا بـين و "، لتطبيق "سناب شات

 .(45)(GWI, 2015عام )
 جامعــة طلبــة اســتخدام الفيســبوك فــي المرتبــة األخيــرة بــين وســائل التواصــل االجتمــاعي األكثــر اســتخداًما لــدي  جــاء

 ويختلف ذلك مع نتائج دراسة  % من مجموع عينة البحث.2.2بنسبة  -عينة البحث-جازان
التي أكدت على أن أكثر وسائل التواصل االجتماعي استخداًما لدى الشباب في الجامعـات  (46)(2014)العشري، 

 السعودية هما: توتير يليه الفيسبوك.
، أمـا من مجموع عينة البحـث %40.3ساعات يومًيا  6بلغت نسبة من يستخدم شبكات التواصل االجتماعي أكثر من  -

 3أقـــل مـــن ا تبلـــغ نســـبة مـــن يســـتخدمونها مـــن )%، بينمـــ30.8نســـبتهم ( ســـاعات يومًيـــا 6-3الـــذين يســـتخدمونها مـــن )
جامعـة  طلبـةالتي أكدت على أن غالبية  (47)(2014%. ويتفق ذلك مع نتائج دراسة )آل سعود، 28.9يومًيا  (ساعات

% يتــــراوح اســــتخدامهم 42.6%( يســــتخدمون اإلنترنــــت بشــــكل يــــومي منــــتظم، وأن مــــنهم 95الملــــك ســــعود )أكثــــر مــــن 
 ساعات يومًيا. 6-4نت بين لإلنتر 

   البحثأداة 

مـن وجهـة نظـر  تهديـدات شـبكات التواصـل االجتمـاعي لألمـن الفكـرية درجـ لمعرفـةإعـداد اسـتبانة تـم بناء األداة:  .1
تكونـــت أداة البحـــث فـــي صـــورتها و  ،البحـــث، وذلـــك مـــن خـــالل مراجعـــة األدبيـــات المرتبطـــة بموضـــوع عينـــة البحـــث

النهائيــة مــن قســمين رئيســيين: القســم األول تضــمن معلومــات عامــة عــن المســتجيب )الكليــة، النــوع، أكثــر شــبكات 
( فقـرة، موزعـة 37)التواصل االجتماعي استخداًما، عدد ساعات االسـتخدام اليـومي(، أمـا القسـم الثـاني فتكـون مـن 

وتـم اسـتخدم  ( فقـرة.19تضـمن )المجتمعـي و  الُبعـد( فقـرة، و 18من )ضـلفردي وتا الُبعدأساسيين، هما: على بعدين 
ال أوافق( لتحديـد دراسـة موافقـة أفـراد العينـة، وتمثلـت  -أوافق إلى حد ما -مقياس ليكرت ذي التدرج الثالثي )أوافق

يـاس كـاآلتي: أوافـق طريقة اإلجابـة عـن فقـرات األداة باختيـار درجـة واحـدة فقـط عـن كـل فقـرة مـن بـين خيـارات المق
 (.1(، ال أوافق )2(، أوافق إلى حد ما )3)

، تــم ولتحديــد درجــة تهديــدات شــبكات التواصــل االجتمــاعي لألمــن الفكــري، ومعيــار الحكــم علــى اســتجابات أفــراد العينــة -
األعلـى(، وذلك مـن خـالل تحديـد طـول خاليـا المقيـاس )الحـد األدنـى و التقريب الحسابي لألعداد الصحيحة اعتماد قاعدة 

ـــــى أكبـــــر قيمـــــة فـــــي المقيـــــاس للحصـــــول علـــــى طـــــول الفئـــــة أي 2=1-3ثـــــم حســـــاب المـــــدى ) (، ومـــــن ثـــــم تقســـــيمه عل
 لتحديد الحد األعلى لهذه الفئة، ( وذلك1(، ثم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )بداية المعيار0.66=3÷2)

 توزيع تقدير الدرجات على النحو التالي: وبذلك تم 

    درجة موافقة "كبيرة"            3إلى  2.34من 

 درجة موافقة "متوسطة"       2.33إلى  1.67من 

   درجة موافقة "ضعيفة"           1.66إلى  1من 
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 بعد إعدادها بشكل مبدئي على مجموعـة مـن المحكمـينها عرضب للتأكد من صدق األداة قام الباحث صدق األداة: .2
ممت مــن الســالمة العلميــة مــن حيــث المضــمون والصــياغة، وتحقيقهــا للغــرض الــذي ُصــلتأكــد مــن ( محكًمــا ل19)

بـــداء مـــا يرونـــه مـــن ملحوظـــات تتعلـــق بالتعـــديل أو الحـــذف أو وفـــي ضـــوء مالحظـــات الســـادة اإلضـــافة،  أجلـــه، وا 
 المحكمين ُأعيدت صياغة بعض الفقـرات ودُمـج أو ُحـذف بعضـها، كمـا ُأضـيفت بعـض الفقـرات األخـرى بنـاًء علـى

فــي ضــوء مقترحــات  األداةقــام الباحــث بتعــديل ( فقــرة، و 43رأي المحكمــين، وقــد بلغــت الفقــرات فــي األداة األوليــة )
( 37حيــث بلــغ مجمــوع الفقــرات التــي أجمــع المحكمــون علــى صــحتها وانتمائهــا لمحــاور األداة ) الســادة المحكمــين

 .فقرة 37مجموع النهائي للفقرات المنتمية لمحاور األداة البلغ  فقرة.
 عينـةمـن خـارج –علـى عينـة اسـتطالعية  هـاتطبيقب تم ،األداةاالتساق الداخلي لبنود للتحقق من ثبات  ثبات األداة: .3

ـــة بجامعـــة جـــازان اً ( طالبـــ50ن )تكونـــت مـــ -البحـــث  )االتســـاق(( معـــامالت االرتبـــاط 2). وُيظهـــر الجـــدول وطالب
ومحوريهـــا  البحـــثألداة  "ألفـــا كرونبـــا "معامـــل ثبـــات ، كمـــا تـــم حســـاب ألداة البحـــث ومحوريهـــا الفـــرعيين الـــداخلي
 ، كما يلي:الفرعيين

 ومحوريها الفرعيين البحثومعامالت االرتباط )االتساق الداخلي( ألداة كرونبا "  الفا"ثبات معامل :   2 جدول

  0.01دالة عند 

عطـي موثوقيـة تتمتع بمعامالت ثبـات مرتفعـة بالنسـبة لكـال المحـورين ممـا يُ  البحثيتضح من الجدول السابق أن أداة 
( بــين المحــورين 0.01داللــة )الشــير الجــدول إلــى معــامالت اتســاق داخلــي دالــة إحصــائًيا عنــد مســتوى فــي اســتخدامها، كمــا يُ 

 ُصـممتالفرعيين لألداة من ناحية، وبينهما وبين الدرجة الكلية لألداة من ناحية أخـرى، ممـا يؤكـد صـالحية األداة لقيـاس مـا 
 .من أجله

 خطة التحليل اإلحصائي

وفًقــا ألســئلة البحــث،  ومعالجتهــا باألســاليب اإلحصــائية المناســبة( SPSSوفــق برنــامج )ريغهــا بعــد تجميــع االســتبانات تــم تف
ــا لمتغيــر )النــوع(، واســتخدام تحليــل التبــاين األحــادي لتحديــد داللــة تتــم اســتخدام اختبــار " حيــث " لتحديــد داللــة الفــروق طبًق

ــا لمتغيــري )الشــبكات األكثــر اســتخدام، عــدد ســاعات االســتخدام اليــومي(،  ( لفحــص Tukeyواســتخدام اختبــار )الفــروق طبًق
المعيـاري للحكـم علـى درجـة تقـديرات  االنحـرافالوزني و كما تم استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسط دالالت الفروق، 

  االجتماعي لألمن الفكري.الطلبة لمستوى تهديدات شبكات التواصل 

 ومناقشتها البحثنتائج 

 أجاب البحث عن األسئلة التالية:

الجدامعي مدن الشدباب ما مستوى تهديددات شدبكات التواصدل االجتمداعي لألمدن الفكدري لددى إجابة السؤال األول، ونّصه: 
 االنحـرافالمتوسـط الـوزني و و  التكرارات والنسـب المئويـة تم حساب هذا السؤال عنولإلجابة  ؟وجهة نظر طلبة جامعة جازان

 3 2 1 الفا كرونباخ عدد المفردات محاور االستبانة
   1 0.78 18 الفردي الُبعد
  1 **0,778 0,85 19 المجتمعي الُبعد

 1 **0,949 **0,936 0.90 37 األداة ككل
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( تلـك النتـائج 3يبين جدول )و (، المجتمعي الُبعدو  الفردي الُبعد) األداة لمحوريوذلك وفًقا ، الستجابات عينة البحثالمعياري 
 :  على النحو التالي

 :بالنسبة للبعد الفردي 

 
 الفردي   الُبعدمن الفكري فيما يتعلق بالتواصل االجتماعي لأل شبكات لمستوى تهديداتتقديرات أفراد العينة : 3جدول 

رقم 
 العبارة

 العبارة
المتوسط  ال أوافق ماحد  إلى أوافق أوافق

 الوزني
 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 الترتيب
  % ك % ك % ك

تعــزل الفــرد عــن واقعــه  1
 االجتماعي

 9 متوسطة 727. 2.27 16.4 99 39.8 240 43.8 264

تؤدي إلـى إدمـان الفـرد  2
 لإلنترنت

 2 كبيرة 658. 2.56 9.3 56 25.2 152 65.5 395

تعـــرض الفـــرد للنصـــب  3
 واالحتيال

 18 متوسطة 775. 1.91 35.0 211 39.1 236 25.9 156

تعزز شـعور الالمبـاالة  4
وعدم تحمـل المسـئولية 

 لدى الفرد
187 31.0 215 35.7 201 33.3 1.98 .802 

 متوسطة
17 

ــــــي تقصــــــير   5 تتســــــبب ف
الفــرد فــي أداء عباداتــه  

 الدينية
267 44.3 194 32.2 142 23.5 2.21 .798 

 متوسطة
11 

تســـهم فـــي تـــأخر الفـــرد  6
 دراسًيا

 13 متوسطة 764. 2.10 24.7 149 40.8 246 34.5 208

تؤدي إلى شـعور الفـرد  7
 بالكسل والخمول

 7 متوسطة 755. 2.29 18.1 109 34.5 208 47.4 286

تشــــــعر الفــــــرد بالتعــــــب  8
 البدني والذهني

249 41.3 231 38.3 123 20.4 2.21 .758 
 متوسطة

12 

تقلل من ممارسة الفـرد  9
للهوايــــــــــــــات المفيــــــــــــــدة 

 كالرياضة
292 48.4 184 30.5 127 21.1 2.27 .788 

 متوسطة
8 

تضـــــعف بعـــــض القـــــيم  10
ـــــدي الفـــــرد كالصـــــدق  ل

 واألمانة
205 34.0 230 38.1 168 27.9 2.06 .785 

 متوسطة
15 

تقلـــــل مـــــن قـــــدرة الفـــــرد  11
علـــــــــى التمييـــــــــز بـــــــــين 
الصـــــــواب والخطـــــــأ أو 

 )الحق والباطل( 

204 33.8 249 41.3 150 24.9 2.09 .762 

 متوسطة

14 
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نقاشـــات األفـــراد تفتقـــر  12
ـــــى صـــــفحاتها إلـــــى  عل
 االحترام المتبادل

 3 كبيرة 676. 2.35 11.4 69 42.0 253 46.6 281

تســـــــــــــــــــمح بانتهـــــــــــــــــــاك  13
 خصوصيات األفراد

292 48.4 213 35.3 98 16.3 2.32 .738 
 متوسطة

5 

 

عف مهـــــــــــــــارات ضـــــــــــــــت 14
التواصــــــــــــــل اللفظــــــــــــــي 

 لألفراد
280 46.4 225 37.3 98 16.3 2.30 .733 

 متوسطة
6 

تســــــاعد علــــــى إهــــــدار   15
 الفرد دون فائدةوقت 

 1 كبيرة 615. 2.62 7.1 43 23.7 143 69.2 417

تســــــــــهم فــــــــــي تزييــــــــــف  16
 الوعي لدى الفرد

249 41.3 252 41.8 102 16.9 2.24 .724 
 متوسطة

10 

تضــــــعف مــــــن شــــــعور  17
 المواطنة لدى الفرد

197 32.7 226 37.5 180 29.9 2.03 .791 
 متوسطة

16 

تغـــذي ثقافـــة التعصـــب  18
 الفردللرأي عند 

 4 كبيرة 690. 2.35 12.4 75 40.5 244 47.1 284

 متوسطة 359. 2.23 المحور ككل

 ( ما يلي:3يتبي ن من جدول )

  حيث حصـلت معظـم  "المتوسطة"،على عبارات هذا المحور في نطاق درجة الموافقة  العينةجاءت معظم إجابات أفراد
( 2.23المتوسط النسبي للمحور ككل بلـغ ) وبلغ(، 1.66( وأكبر من )2.34العبارات على متوسطات نسبية أقل من )

 وبدرجة موافقة متوسطة.(، 0.359بإنحراف معياري )

  ألمـن الفكـري لتواصـل علـى اا شـبكاتجامعـة جـازان لخطـورة  طلبـةمـدى إدراك  علـىإيجابًيـا مؤشـًرا هذه النتيجـة عطي تُ و
فالشباب الجامعي من أكثر فئات المجتمع استخداًما لشبكات التواصل االجتماعي مما يجعلهم على درايـة ، بصفة عامة

 كافية بالجوانب السلبية لتلك الشبكات.

  هـي  ،الُبعـدفـي هـذا  لألمـن الفكـريالتواصـل االجتمـاعي  شـبكات تهديـداتعلـى موافقـة أفـراد العينـة أعلـى درجـات كانت
ـــها( و 15رقـــم ) العبـــارةالتـــي تضـــمنتها  ( 2.62بمتوســـط حســـابي ) "تسددداعد علدددى إهددددار وقدددت الفدددرد دون فائددددة" :نص 

ـهاو ( 2التـي تضــمنتها العبـارة رقــم )و ، وبدرجــة موافقـة كبيــرة (0.615وبـانحراف معيـاري ) تددؤدي إلددى إدمددان الفددرد ": نص 
رقــم  العبـارةالتـي تضــمنتها ثـم ، وبدرجـة موافقـة كبيــرة (0.658( وبـانحراف معيــاري )2.56بمتوسـط حســابي )" لإلنترندت

ها( و 18) ( وبدرجـة 0.690)( وبـانحراف معيـاري 2.35بمتوسـط حسـابي )تغذي ثقافة التعصب للرأي عند الفرد" : نص 
ــها( و 12رقــم ) العبــارةالتــي تضــمنتها  الموافقــة الرابعــةفــي المرتبــة  كبيــرة، تلــيهمموافقــة  تفتقددر كثيددر مددن نقاشددات : "نص 

وبدرجــة موافقــة  (0.676( وبــانحراف معيـاري )2.35بمتوســط حسـابي )األفدراد علددى صددفحاتها إلددى االحتددرام المتبددادل" 
  .كبيرة
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  لـديهم الـوعي لشبكات التواصل االجتمـاعي تـوفر جامعة جازان  طلبةه نظًرا لكثرة استخدام أنبالنتائج تفسير هذه  ُيمكنو
وقـد تـدفع ، همأوقـاتهـدر فـي  تتسـببقد  فإنها، فئة الشبابألمن الفكري ألفراد المجتمع خاصة ل اتهاتهديدالكافي إلدراك 

عبــر  النقاشــاتكثيــر مــن تتحــول  حيــث، العصــبيةالنعــرات  ةتغذيــإضــافة إلــى دورهــا فــي ، اإلنترنــتببعضــم إلــى إدمــان 
 ضعف من وحدته واستقراره.المجتمع وي يزيد من انقساموهذا ، والتهمإلساءات وتبادل ل اتإلى صراعصفحاتها 

 

 

  (29)(2014)الصويان،  مع نتائج دراسات:تتفق نتائج البحث الحالي ،(Fox& Moreland, 2015)(30) ، 

إهـدار الوقـت نتيجـة للخـدمات  في تتسبقد التواصل االجتماعي والتي أجمعت على أن شبكات  (10)(2015)تهامي، و
بــين صــفحاتها  وتجعلهــم ينتقلــونإليهــا،  همخــدمات ترفيهيــة تجــذبتــوفر لهــم حيــث ، للمشــتركين فيهــا الواســعة التــي تقــدمها

 .دون إدراك للوقتالمتنوعة وملفاتها 

  (48)(هـ1434الشهري، )، (39)(2012)الكفارنة، نتائج دراسات:  معنتائج البحث الحالي كما تتفق،   

إدمـان االسـتخدام المفـرط لشـبكات التواصـل االجتمـاعي يـؤدي إلـى  أن والتـي أظهـرت (32)(Muller et al.,2016)و 
   .العزلة عن المجتمعيقود إلى و إلنترنت ا

  علــى متوســط  "تضددعف مهددارات التواصددل اللفظددي لألفددراد"و " تسددمب بانتهدداك خصوصدديات األفددراد"،حصــلت العبارتــان
إإل أنهمــا ، "المتوسددطة"درجــة الموافقــة وعلــى الــرغم مــن وقوعهمــا فــي نطــاق ( علــى التــوالي، 2.30( و )2.32نســبي )
% علــى التــوالي. 46.6% ، 48.4، حيــث بلغــت نســبة موافقــة أفــراد العينــة عليهمــا "الكبيددرة"مــن درجــة الموافقــة أقــرب 

 وصــياتهمات التواصــل االجتمــاعي علــى انتهــاك خصوتشــير هــذه النتيجــة إلــى إدراك طلبــة جامعــة جــازان لخطــورة شــبك
ضعافالفردية  التـي أكـدت علـى أن  (28)(2014القرشـي، )دراسـة نتـائج وتتفق هذه النتيجة مع  .ةاالجتماعي هممهارات وا 

اســــتخدام شــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي ُيهــــدد خصوصــــيات األفــــراد مــــن خــــالل االعتــــداء علــــى معلومــــاتهم وبيانــــاتهم 
دور هــذه التــي أكــدت علــى  (49)(2015)عبــد المعطــي، راســة ، ودبهــم الشخصــية واســتغاللها بغــرض اإلســاءة والتشــهير

 هم.فرص التفاعل والنمو االجتماعي لدي لدى الشباب وتقليلالعزلة االجتماعية  تعزيز الشبكات في

  دراسة نتائجالنتيجة السابقة مع تختلف (Mohseni & et al, 2008)(22)  التـي أكـدت علـى أن اسـتخدام اإلنترنـت قـد
نتائجهـا  التـي أكـدت (23)(Valenzuela et al., 2009) ، ودراسـةناجحـة تكـوين صـداقات جديـدة علـىالشـباب سـاعد 
ــ شــبكاتأن علــى  ثقــتهم االجتماعيــة  وتزيــد ،ى تــدعيم ثقافــة الحــوار بــين األفــراد األخــرينالتواصــل االجتمــاعي تــؤدي إل

 المناسبات العامة واالجتماعية.في  ةواستعدادهم للمشارك

 الُبعـدلألمـن الفكـري فـي هـذا  التواصـل االجتمـاعي شـبكاتعلـى تهديـدات طلبة جامعة جـازان ت موافقة كانت أقل درجا 
ــها( و 3هــي التــي تضــمنتها العبــارة رقــم ) حيــث حصــلت علــى متوســط حســابي  "تعددرا الفددرد للنصددب واالحتيددال" نص 

الــوعي الكــافي  بح لديــهالجــامعي أصــأن الشــباب هــذه النتيجــة بــ تفســير ُيمكــنو (. 0,775( وبــانحراف معيــاري )1.91)
بجرائم النصب واالحتيـال علـى شـبكات التواصـل االجتمـاعي، وأنـه لـم يعـد مـن السـهل اسـتدراجهم للوقـوع فـي شـرك تلـك 

 الجرائم اإللكترونية.

 



15 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد السادس عشر، العدد الثاني

 :بالنسبة للبعد المجتمعي 
 ألمن الفكريلالمجتمعي  الُبعديتعلق بفيما  التواصل االجتماعي شبكات لمستوى تهديداتتقديرات أفراد العينة :  4جدول  

رقم 
 العبارة

 العبارة
المتوسط  ال أوافق أوافق  إلى حد ما أوافق

 الوزني
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الموافقة

 % ك % ك % ك الترتيب
تـــؤدي إلـــى ظهـــور قـــيم جديـــدة غيـــر  19

 مقبولة بين الشباب
 11 كبيرة 719. 2.35 14.4 87 36.3 219 49.3 297

الفرصــــــــة للتزويــــــــر وانتحــــــــال  تُتــــــــيح 20
 شخصيات اآلخرين

 10 كبيرة 761. 2.35 17.6 106 30.0 181 52.4 316

تسهم في نشـر الفاحشـة والرذيلـة فـي  21
 المجتمع

 12 متوسطة 745. 2.27 17.7 107 37.1 224 45.1 272

تســــاعد علــــى إقامــــة عالقــــات غيــــر  22
 أخالقية بين الجنسين

 9 كبيرة 740. 2.36 15.8 95 32.0 193 52.2 315

تســــــــــهل عمليــــــــــة التجســــــــــس علــــــــــى  23
 اآلخرين

 7 كبيرة  710. 2.43 12.9 78 31.0 187 56.1 338

تســـــــــاعد فـــــــــي اإلســـــــــاءة والتشـــــــــهير  24
 باآلخرين

 6 كبيرة 702. 2.44 12.3 74 31.5 190 56.2 339

تســـاعد فـــي نشــــر اإلشـــاعات داخــــل  25
 المجتمع

 1 كبيرة 636. 2.62 8.5 51 20.9 126 70.6 426

 5 كبيرة 699. 2.46 11.9 72 29.9 180 58.2 351 تتسبب في إثارة الفتن 26
الكراهيـة والعنـف بـين  تحـرض علـى 27

 أبناء المجتمع
 15 متوسطة 745. 2.12 22.6 136 43.3 261 34.2 206

 16 متوسطة 789. 2.06 28.4 171 37.5 226 34.2 206 تؤدي إلى التفكك األسري 28
 14 متوسطة 793. 2.14 25.4 153 35.3 213 39.3 237 تولد الشكوك بين أفراد األسرة 29
تســهم فــي توســيع الفجــوة بــين اآلبــاء  30

 واألبناء
258 42.8 233 38.6 112 18.6 2.24 .746 

 متوسطة
13 

ضعف مهارات التواصـل  في تتسبب 31
 االجتماعي مع اآلخرين  

 8 كبيرة 712. 2.40 13.3 80 33.0 199 53.7 324

 19 متوسطة 814. 1.90 38.3 231 33.0 199 28.7 173 تسهم في ضعف اللغة العربية  32
 17 متوسطة 789. 1.98 31.8 192 37.8 228 30.2 182 الدولة وأجهزتها مصداقية تشكك في 33
 تقلل من قيمة الشخصيات والرمـوز 34

 الوطنية 
 18 متوسطة 755. 1.96 30.3 183 43.0 259 26.7 161

ســــاعد التنظيمــــات المتطرفــــة علــــى ت 35
 أفكارها  نشر

 2 كبيرة 612. 2.58 6.5 39 29.5 178 64.0 386

 فيد التنظيمات المتطرفة في تجنيـدت 36
 أفرادها

 4 كبيرة 666. 2.51 9.6 58 29.5 178 60.9 367

 3 كبيرة  664. 2.55 9.6 58 25.9 156 64.5 389تســـــــــهل عمليـــــــــات التواصـــــــــل بـــــــــين  37
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 العناصر المتطرفة
 متوسطة 398. 2.30 المحور ككل

 ( ما يلي:4يتبي ن من جدول )

  حيـث حصـلت  "المتوسدطة"،على عبارات هذا المحـور فـي نطـاق درجـة الموافقـة  البحثعينة جاءت معظم إجابات أفراد
المتوســط النســبي للمحــور ككــل بلــغ  وبلــغ(، 1.66( وأكبــر مــن )2.34معظــم العبــارات علــى متوســطات نســبية أقــل مــن )

جامعــة جــازان  طلبــةمــدى إدراك  وتعكــس هــذه النتيجــةوبدرجــة موافقــة متوســطة، (، 0.398( بــإنحراف معيــاري )2.30)
 بصفة عامة. ألمن الفكري بالنسبة للمجتمع اعلى االجتماعي  لخطورة شبكات التواصل

 " تهديــدات"، ممــا يوضــح مــدى وعــي أفــراد العينــة بحجــم كبيددرةحصــلت بعــض عبــارات هــذا المحــور علــى درجــات موافقــة 
  :كما يلي ألمن الفكري، وهذه العبارات هي بالترتيبالتواصل االجتماعي ل شبكات

ـــها( و 25العبـــارة رقـــم ) - حيـــث حصـــلت علـــى متوســـط نســـبي  "تسددداعد فدددي نشدددر اإلشددداعات داخدددل المجتمددد "، :نص 
 ، (50)(2012)شعالن، وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات: (، 0.636وانحراف معياري )(، 2.62)
قد أسهمت بشكل كبير  االجتماعيتواصل شبكات ال والتي أكدت على أن ،(44)(2015)السقا، و، (6)(2014)بعزيز، و

األمـن ، وقـد يكـون لـذلك تـداعيات خطيـرة علـى والمعلومـات المغلوطـة والمتناقضـةذبـة، األخبار الكاو  في نشر اإلشاعات
 .القومي

ــها( و 35رقــم ) العبــارة - حيــث حصــلت علــى متوســط نســبي "تسدداعد التنظيمددات المتطرفددة علددى نشددر أفكارهددا"  :نص 
 ، (50)(2012)شعالن،  دراسات:نتائج وتتفق هذه النتيجة مع (، 0.612وانحراف معياري )(، 2.58)

 لنشــربيئــة خصــبة  ُتعــدالتواصــل االجتمــاعي  شــبكاتأن التــي أكــدت علــى و  (51)(2015)هلــل، و، (35)(2014)تريكــي، 
 ا في المجتمع. ا وفكريً أمنيً  ومن شأن ذلك إحداث خلالً ، تمعبين أبناء المجوالدعوات الهدامة األفكار المنحرفة 

ــها( و 37رقــم ) العبــارة - وانحــراف ( 2.55" بمتوســط نســبي )تسددهل عمليددات التواصددل بددين العناصددر المتطرفددة" :نص 
ـــوة،  ،(0.664معيـــاري ) ـــائج دراســـة )الحل ـــى  (52)(2013وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع نت التنظيمـــات  أنالتـــي أكـــدت عل
هــا التــرويج لألفكار تبــادل المعلومــات والتوجيهــات و  التواصــل االجتمــاعي بتوظيفهــا فــيمــن شــبكات تســتفيد المتطرفــة 

 اإلرهابية. والتخطيط لتنفيذ عملياتها

ـها( و 36رقم )العبارة  - وانحـراف معيـاري ( 2.51متوسـط نسـبي )" بالمتطرفة في تجنيدد أفرادهدا تفيد التنظيمات": نص 
المجتمـــــع التـــــي أكـــــدت علـــــى أن  (53)(2014)عبـــــد الصـــــبور، وتتفـــــق هـــــذه النتيجـــــة مـــــع نتـــــائج دراســـــة  (،0.666)
فـة تسـعى إلـى تجنيـد األفـراد، خاصـة الشـباب، أصبح مجااًل إلدارة حروب فكرية مـن قبـل جماعـات متطر  فتراضياال

 أفكارها المنحرفة.لتبني 

ــها( و 26رقــم ) العبــارة - وانحــراف معيــاري ( 2.46بمتوســط نســبي )"تتسددبب فددي إثددارة الفددتن داخددل المجتمدد "،  :نص 
علــى اآلثــار الســلبية أكــدت  التــي (54)(2013الدبيســي والطاهــات، ) ةوتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتــائج دراســ(، 0.699)

ـــارة الفـــتن داخـــل المجتمـــع مـــن خـــاللالعنـــف و التحـــريض علـــى فـــي التواصـــل االجتمـــاعي  لشـــبكات ث التشـــكيك فـــي  ا 
واستخدام العامل الديني إلثـارة سـلوك المواطنين على التظاهر، تحريض تبثه وسائل اإلعالم الوطنية، و  مصداقية ما

 .األفراد
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ــها( و 24العبــارة رقــم ) - راف معيــاري ـوانحــ( 2.44متوســط نســبي )، ب"تسدداعد فددي اإلسدداءة والتشددهير بددا خرين" :نص 
ـــذه النتيجــة مـهــ وتتفــق(، 0,702)  اســتغالل الــبعضعلــى التــي أكــدت  (49)(2015)عبــد المعطــي،  ةـج دراســـع نتائـــ
 لتطـــاول علـــى بعـــض الشخصـــياتل، عليهـــا وضـــعف الرقابـــة ،وين علـــى شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعيســـهولة التـــدل

 والتشهير بهم وفضيحتهم. 

ــها( و 23) رقــمالعبــارة  -  (،0.710وانحــراف معيــاري )( 2.43ســبي )متوســط نب التجسددع علددى ا خددرين""تسددهل  نص 
شــبكات التواصــل ل االســتخدام الســيئ علــى أنالتــي أكــدت  (35)(2014)تريكــي،  ةتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتــائج دراســو 

 ديـد خصوصـياتهم الفرديـة وابتـزازهم فـي بعـضتههيل عمليـات التجسـس علـى اآلخـرين و فـي تسـ االجتماعي قد أسـهم
  األحيان.

ها( و 31رقم ) العبارة - ( 2.40بمتوسـط نسـبي )"تتسدبب فدي ضدعف مهدارات التواصدل االجتمداعي مد  ا خدرين"  نص 
 ، ودراسة (55)(Wandel, 2008)فق هذه النتيجة مع نتائج دراسة وتت (،0,712وانحراف معياري )

ارتبــاطهم بــالمجتمع  يزيــدشــبكات التواصــل االجتمــاعي لكثــرة ارتيــاد الشــباب علــى أن  اأكــدت حيــث (25)(2012)محمــود، 
 المباشر.التواصل االجتماعي  مهاراتكثير من يفقدهم و  الواقعيعلى حساب المجتمع  فتراضياال

ــهاو ( 22رقــم ) العبــارة - ( 2.36بمتوســط نســبي ) "تسدداعد علددى إقامددة عالقددات ييددر أخالقيددة بددين الجنسددين"،: نص 
 إذ (27)(2014)الطيـار، و، (26)(2013)درويـش،  ةدراسـنتـائج وتتفق هذه النتيجة مـع (، 0.740وانحراف معياري )

فــي  تســاهم، و الســرية بــين الشــباب مـن الجنســينالمحادثـات  علــى أن شــبكات التواصـل االجتمــاعي قــد ســهلت اأكـدت
 .نتشار العالقات غير المشروعة بينهما

ها: 20رقم ) العبارة - ( وانحـراف 2.35ط نسـبي )بمتوسـ، الفرصة للتزوير وانتحال شخصيات ا خدرين" تُتيب" ( ونص 
أن شــــبكات علــــى  أكــــدت التــــي (50)(2012)شــــعالن،  ةتتفــــق هــــذه النتيجــــة مــــع نتــــائج دراســــو  (،0.761معيــــاري  )

سـمعة وارتكـاب الجـرائم ونشـر المعلومـات المضـللة وتشـويه الالتواصل االجتماعي تسهل عملية انتحال الشخصيات، 
 .بهابأسماء أشخاص ال عالقة لهم 

ــها19) رقــمالعبــارة  - ( 2.35متوســط نســبي )ب"تددؤدي إلددى ظهددور قدديم جديدددة ييددر مقبولددة بددين الشددباب" : ( ونص 
على أن شـبكات التي أكدت  (56)(2012)العتيبي، ة دراسفق هذه النتيجة مع نتائج وتت، (0.719)معياري وانحراف 

فكـار غربيـة تخـالف وروجـت إلـى أ، نا العربـيمجتمعوتيارات دخيلة على بث قيم ساعدت على التواصل االجتماعي 
 .اإلسالمتعاليم 

  بمخــاطر شــبكات  هموعــي ىمــدجامعــة جــازان علــى بعــض عبــارات هــذا المحــور ب للشــباب الكبيددرة"تعكــس درجــة الموافقــة "و
فاقـت بطريقـة مذهلـة معـدل اسـتخدامها زاد تلـك الشـبكات التـي ، ريألمـن الفكـالمجتمعي ل الُبعدالتواصل االجتماعي على 

ث أسـهمت فـي إثـارة الفـتن داخـل المجتمـع حيـ ،أمـن المجتمـع واسـتقراره ُيهـددخطـًرا حقيقًيـا  ُتمثـلأضحت و كل التصورات، 
وانتحــال شخصــياتهم،  والتجســس علــيهممــن خــالل نشــر اإلشــاعات والمعلومــات المغلوطــة والتشــكيك والتشــهير بــاآلخرين، 

إضـافة عالقات غير المشـروعة بـين الجنسـيين، لال يده، وتسهوتقالي وعاداته دينهوظهور قيم غريبة على المجتمع تخالف 
عـيهم مسـتغلة ضـعف و بـين الشـباب ومحاولـة تجنيـدهم المنحرفـة الجماعات المتطرفة لبث أفكارهـا  إلى دورها في مساعدة

الخالفـات األسـرية ن األجيـال، ونشـوب الصـراع بـي وتعزيزر شكل العالقات االجتماعية، يتغيدورها في ، و الديني والثقافي
 . ؤخذ بعين االعتبارإذا لم ي ،المجتمعوأمن استقرار تزعزع قد إلى غير ذلك من األمور التي التي قد تنتهي بالطالق، 
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  هـي التـي  الُبعـدالفكـري فـي هـذا لألمـن علـى تهديـدات شـبكات التواصـل االجتمـاعي أفراد العينة كانت أقل درجات موافقة
ــها( و 32تضــمنتها العبــارة رقــم ) ( 1.90حيــث حصــلت علــى متوســط حســابي ) "تسددهم فددي ضددعف اللغددة العربيددة": نص 
 تحــاول الــدفاع عــن نفســها كونهــا تســتخدم البحــثعينــة هــذه النتيجــة بــأن  تفســير ُيمكــنو (. 0.814وبــانحراف معيــاري )

لفترات طويلة، وال ترغب في أن يكـون ذلـك االسـتخدام سـبًبا فـي ضـعف لغـتهم العربيـة التـي التواصل االجتماعي  شبكات
التـي أشـارت نتائجهـا إلـى  (26)(2013درويـش )وتختلـف هـذه النتيجـة مـع دراسـة  يعتزون بها باعتبارها لغة القرآن الكـريم.

 السلبية الستخدام شبكات التواصل االجتماعي على اللغة العربية.اآلثار 

بدين متوسدطات تقدديرات ( 0.05: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللدة )ه، ونصّ إجابة السؤال الثاني
، وشدبكات الندوع: غيدرات الدراسدةعزى لمتألمن الفكري تُ التواصل االجتماعي ل شبكات لمستوى تهديداتطلبة جامعة جازان 
( طبًقـا t-testهـذا السـؤال تـم اسـتخدام ) عـنولإلجابـة  ؟، وساعات االسدتخدام اليدومياألكثر استخداًما التواصل االجتماعي

ــا لمتغيــر  تحليــل التبــاين األحــاديو ، النــوع لمتغيــر ، ســاعات االســتخدام اليــوميعــدد و  ي: شــبكات التواصــل االجتمــاعي،طبًق
 كما يلي:وتفصيل ذلك 

  إناث( -)ذكور لنوعلمتغير ابالنسبة: 
 طبًقا الختالف النوع أفراد العينة تقديرات داللة الفروق بين متوسطات  لتحديدنتائج اختبار )ت( : 5جدول 

 المتوسط العدد  النوع المحتملة التهديدات
 االنحراف
 قيمة ت المعياري

 مستوى الداللة

 
 الفردي الُبعد

 34803. 2.24 292 ذكور
.668 

.505 
 37076. 2.22 311 إناث يير دالة

 
 المجتمعي الُبعد

 37071. 2.35 292 ذكور
3.32 

.001 
 41762. 2.25 311 إناث دالة

 األداة ككل
 33540. 2.29 292 ذكور

2.19 .029 
 37241. 2.23 311 إناث دالة 

 

 ( ما يلي:5يتبي ن من جدول )

 الُبعـدفيمـا يتعلـق ب)ذكـور، إنـاث(، نـوع استجابات أفراد العينـة، وفًقـا لمتغيـر ال عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
غيـر دالـة إحصـائًيا عنـد  ة(، وهـي قيمـ0.668الفـردي( ) الُبعـدللمحـور األول )المحسـوبة  "ت"، حيث بلغت قيمة الفردي

 لدرجـــةطـــالب وطالبـــات جامعـــة جـــازان  تقـــديراتبـــين  إتفـــاقأن هنـــاك اســـتنتاج  ُيمكـــنوبـــذلك (، 0.05مســـتوى الداللـــة )
بــأن هنــاك  تفســير هــذه النتيجــة ُيمكــنو الفــردي لألمــن الفكــري،  الُبعــدفيمــا يتعلــق بتهديــدات شــبكات التواصــل االجتمــاعي 

عرض عبر كبير من الشباب والفتيات على استخدام شبكات التواصل االجتماعي، وأن درجة تأثرهما بمحتوى ما يُ إقبال 
فـروق عـن عـدم وجـود  كشـفتالتـي  (40)(2014)أبو خطوة والبـاز،  قاربة. وتتفق هذه النتيجة مع دراسةهذه الشبكات مت

 فيما يتعلق بدرجة التأثر بمحتوى مواقع التواصل االجتماعي. بين الذكور واإلناث

 الُبعديتعلق ب )ذكور، إناث(، فيمانوع وجود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة، وفًقا لمتغير ال 
(، وهي قيمة دالة إحصائًيا عند 3.32المجتمعي( ) الُبعدالمحسوبة للمحور الثاني ) "ت"المجتمعي، حيث بلغت قيمة 
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 السعودي الجامعيالشباب هذه النتيجة بأن  تفسير ُيمكنو . الذكورجاءت الفروق لصالح قد ، و (0.01مستوى الداللة )
في  ية أكثر من تلك الممنوحة للفتياتنظًرا لتمتعهم بحر  التواصل االجتماعيأكثر من الفتيات نشاًطا على شبكات 

عند اإلناث أعلى واألسرية ن الرقابة الذاتية إوفي المقابل ف، االفتراضيةمجموعات الواالنضمام إلى صداقات ال تكوين
احتكاًكا بالمجتمعات ثر أك ل الذكورمما يجعمنه عند الذكور ألسباب عديدة من بينها عادات وتقاليد المجتمع، 

، وتتفق بصفة عامة على األمن الفكرياية بمخاطرها در عبر شبكات التواصل االجتماعي، وبالتالي أكثر  االفتراضية
 .(41)(2015هذه النتيجة مع دراسة )عبد الرحمن، 

 بالنسبة لمتغير شبكات التواصل االجتماعي 

(WhatsApp, SnapChat, Twitter, Instagram, Facebook, BBM) 
 األكثر استخدام للشبكاتلمعرفة داللة الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد العينة وفًقا  تحليل التباين األحادي:  6جدول  

 مستوى الداللة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين التهديدات المحتملة
 
 الفردي الُبعد

 108. 5 538. بين المجموعات

.830 
.528 
 غير دالة

داخل 
 المجموعات

77.382 597 .130 

  602 77.920 التباين الكلي
 

 المجتمعي الُبعد
 206. 5 1.032 بين المجموعات

1.298 
.263 
 غير دالة

داخل 
 المجموعات

94.746 597 .159 

  602 95.779 التباين الكلي

 األداة ككل

 145. 5 727. بين المجموعات

1.148 .334 
 غير دالة

داخل 
 المجموعات

75.611 597 .127 

  602 76.339 التباين الكلي

 ( ما يلي:6يتبي ن من جدول )

لدرجـة تهديـدات شـبكات التواصـل االجتمـاعي وسطات تقـديرات طلبـة جامعـة جـازان بين مت دالة إحصائًيا فروقعدم وجود  -
تفســير هــذه النتيجــة بــأن شــبكات  ُيمكــنالتواصــل االجتمــاعي األكثــر اســتخداًما. و لألمــن الفكــري ُتعــزى إلــى متغيــر شــبكات 

 فإنهـااألمن الفكري لدى أبناء المجتمع إذا ما ُأسئ استخدامها،  ُيهددخطًرا  ُتعدالتواصل االجتماعي على اختالف أنواعها 
توظيفه في تعزيز ونشر القيم الفاضـلة والمحافظـة عليهـا، وضـار  ُيمكنسالح ذو حدين نافع و وسائل تحمل الخير والشر، 

 اإلسالمية. قد يستخدم في استبدال قيم المجتمع بقيم هابطه تخالف الفطرة والشريعة
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 بالنسبة لمتغير عدد ساعات االستخدام اليومي 

 ساعات( 6ساعات، وأكثر من  6 -3ساعات، ومن  3)أقل من                         
 عدد ساعات االستخداموفًقا لمتوسطات تقديرات أفراد العينة داللة الفروق بين معرفة ل األحاديتحليل التباين : 7جدول 

 مستوى الداللة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين التهديدات المحتملة
 
 الفردي الُبعد

 386. 2 772. بين المجموعات

3.001 
.050 
 دالة

داخل 
 المجموعات

77.148 600 .129 

  602 77.920 التباين الكلي
 

 المجتمعي الُبعد
 280. 2 560. بين المجموعات

1.765 
.172 
 غير دالة

داخل 
 المجموعات

95.223 600 .159 

  602 95.784 التباين الكلي

 ككل األداة

 331. 2 661. بين المجموعات

2.622 
.073 
 غير دالة

داخل 
 المجموعات

75.673 600 .126 

  602 76.335 التباين الكلي

 ( ما يلي:7يتبي ن من جدول )

لدرجــة تهديــدات شــبكات  -عينــة البحــث–عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائًيا بــين متوســطات تقــديرات طلبــة جامعــة جــازان  -
 ُيمكــنو  إلــى عــدد ســاعات االســتخدام اليــومي.ُتعــزى فيمــا يتعلــق بالبعــد المجتمعــي التواصــل االجتمــاعي لألمــن الفكــري 

الظـاهرة اإلعالميـة األكثـر انتشـاًرا بـين  -هـذه األيـام -بأن شـبكات التواصـل االجتمـاعي قـد أضـحت  هذه النتيجةتفسير 
، االفتراضــية الشــبكات التــأثر بتلــكأن ينــأى بنفســه عــن فــي عصــرنا الحــالي  ألي فــرد ُيمكــنفــال  ،كافــة أطيــاف المجتمــع

أصــبح واضــًحا وعليــه، فلقــد  -تلــك الشــبكاتوهــم أكثــر فئــات المجتمــع اســتخداًما ل –األخــص شــباب الجامعــات وعلــى 
 ألفــراده علــى المجتمــع بصــفة عامــة واألمــن الفكــريالتواصــل االجتمــاعي شــبكات التــي تشــكلها خطــورة الللجميــع حجــم 
 بصفة خاصة.

لدرجــة تهديــدات شــبكات التواصــل االجتمــاعي لألمــن  وجــود فــروق دالــة إحصــائًيا بــين متوســطات تقــديرات عينــة البحــث -
الفكري فيما يتعلق بالبعد الفردي ُتعزى إلى متغير عدد ساعات االستخدام اليومي، ولفحص داللة الفروق الزوجية بينهـا 

 (:8( للمقارنات البعدية، وجاءت النتائج كما في جدول )Tukeyم اختبار توكي )ااستخدتم 
( بين متوسطات تقديرات وجهة نظر طلبة جامعة جازان Tukeyداللة الفروق الزوجية باستخدام اختبار توكي )نتائج فحص : 8جدول 

 لمستوى تهديدات شبكات التواصل االجتماعي لألمن الفكري

 ساعات 6أكثر من  ساعات 6 -3من  ساعات  3أقل من  المتوسط الحسابي عدد ساعات االستخدام اليومي
    2.27 ساعات  3أقل من 

   0,036 2.24 ساعات 6 -3من 
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  0,049 *0,086 2.19 ساعات 6أكثر من 

( بـين متوسـطات تقـديرات وجهـة نظـر طلبـة 0.05( أنه توجد فـروق دالـة إحصـائًيا عنـد مسـتوى الداللـة )8يتبين من جدول )
بالبعـــد الفـــردي، وجـــاءت الفـــروق جامعـــة جـــازان لمســـتوى تهديـــدات شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي لألمـــن الفكـــري فيمـــا يتعلـــق 

لصــالح فئــة الطلبـــة األقــل اســـتخداًما لشــبكات التواصـــل االجتمــاعي، ويمكـــن تفســير ذلـــك بــأن الطلبـــة ذوي االســتخدام القليـــل 
مقارنـــة  هـــاقـــل اســـتخدامهم ل ومـــن ثـــمبمخاطرهـــا وتهديـــداتها لألمـــن الفكـــري بالنســـبة للفـــرد،  الشـــبكات التواصـــل هـــم أكثـــر وعًيـــ

   .للخطر دافع قوي لالبتعاد عنه المرءراك بأقرانهم، فإد

ه: مددا التصددور المقتددرب لمجابهددة تهديدددات شددبكات التواصددل االجتمدداعي لألمددن الفكددري لدددى ونّصددإجابددة السددؤال الثالددث، 
 الشباب الجامعي؟ 

نتــائج و نتــائج أدبيــات البحــث عنــه  تفــي ضــوء مــا أســفر قــام الباحــث بوضــع تصــور مقتــرح  ولإلجابــة عــن هــذا الســؤال       
وتضـــمن تهديـــدات شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي لألمـــن الفكـــري ببعديـــه الفـــردي والمجتمعـــي، الميدانيـــة فيمـــا يتعلـــق بالدراســـة 

، وقـات المتوقعـة للتنفيـذ، وآليـات تنفيـذه، والمعور المقترح، ومرتكزاتـه، وأهدافـههي: فلسفة التص عناصرالتصور المقترح عدة 
 ب عليها.وسبل التغل

ـــة و     ـــائج المأمول ـــق النت ـــى تحقي ـــه عل ـــرح وقدرت ـــى مجموعـــة مـــن بقـــام الباحـــث للتحقـــق مـــن صـــدق التصـــور المقت عرضـــه عل
وتحديـــد عناصـــره  ، لالســـتفادة مـــن آرائهـــم فـــي بنـــاء التصـــور المقتـــرحصمـــن ذوي الخبـــرة واالختصـــامحكًمـــا  (15) المحكمـــين

 أمكن عرض عناصر التصور، على النحو التالي:  السادة المحكمينآراء  عليه أجمعتوفي ضوء ما ، وآليات تنفيذه

 فلسفة التصور المقترب

العمددل علددى تحصددين الشددباب الجددامعي ضددد " فــيتتمثــل فلســفة التصــور المقتــرح فــي ضــوء الهــدف العــام للبحــث الحــالي،    
 ومواجهة تهديداتها". االنحراف الفكري من خالل توظيف إيجابيات شبكات التواصل االجتماعي وتجنب مخاطرها

 مرتكزات التصور المقترب

 تحديد مرتكزاته في النقاط التالية: ُيمكنفي ضوء فلسفة التصور المقترح 

 :يجـب االعتـراف بحجـم التـأثير القـوي الـذي تمتلكـه شـبكات التواصـل االجتمـاعي، وبقـدرتها الفائقـة  اإلقرار بشددة التديثير
 على إحداث التأثير والتغيير في المجتمع.

 :ـــة  مسدددايرة التغييدددر ـــى مؤسســـات المجتمـــع وفـــي مقـــدمتها الجامعـــات أن تواكـــب التغييـــرات والتطـــورات الحديث يجـــب عل
 رقمية.والمستجدات المتسارعة المعرفية وال

 :ينبغي علـى الجامعـات أن تأخـذ زمـام المبـادرة فـي التفاعـل المباشـر مـع شـبكات التواصـل االجتمـاعي  حتمية المواجهة
بالدراســــة والتحليــــل والتقيــــيم، مــــن أجــــل إبــــراز إيجابياتهــــا، وتحديــــد أســــاليب توظيفهــــا بجديــــة فــــي المجريــــات  التعليميــــة 

 والمجتمعية، والحد من سلبياتها.

 يجــب تضــافر جهــود جميــع المؤسســات التربويــة لترشــيد اســتخدام شــبكات التواصــل االجتمــاعي  لمشددتركة:المسددئولية ا
بتوعية أفرادها بأخالقيات التواصـل، وباسـتثمار إيجابيـات شـبكات التواصـل، وبالتنب ـه لمخاطرهـا، وتـوجيههم إلـى أسـاليب 

 مواجهتها.
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 ت البشـرية التـي تتـوافر فـي المجتمـع لتوظيـف شـبكات التواصـل : ينبغي االسـتفادة مـن الثـرواالتنمية البشرية المستدامة
 االجتماعي في تحقيق التنمية الشاملة وبما ُيسهم في تحقيق األمن الفكري واالستقرار المجتمعي.

 أهداف التصور المقترب

 يهدف التصور المقترح إلى:

  الفكـري التـي ُتشـند ضـدهم عبـر شـبكات تحقيق األمن الفكري مـن خـالل تحصـين الشـباب الجـامعي ضـد حمـالت الغـزو
 التواصل االجتماعي.

  الحفــاظ علــى الثوابــت الدينيــة والوطنيــة مــن خــالل التصــدي لحمــالت شــبكات التواصــل االجتمــاعي للتشــكيك فــي الــدين
 اإلسالمي وزعزعة قيم الوالء واالنتماء لدى الشباب الجامعي.

 يف الجوانـب اإليجابيـة لشـبكات التواصـل االجتمـاعي بفعاليـة فـي استغالل اإلمكانات وتعظيم اإليجابيات من خالل توظ
 تنمية الشباب الجامعي.

 وتدريبهم على القيام بكات التواصل االجتماعيتمكين الشباب الجامعي من خالل تنمية الوعي اإليجابي لديهم حول ش ،
  .بأدوار فع الة في مواجهة تهديداتها لألمن الفكري

 تربآليات تنفيذ التصور المق

اســـــــتخدامها فـــــــي مواجهـــــــة  ُيمكـــــــنويقصـــــــد بنليـــــــات تنفيـــــــذ التصـــــــور المقتـــــــرح تلـــــــك الخطـــــــوات اإلجرائيـــــــة والعمليـــــــة التـــــــي 
   :لألمن الفكري لدى الشباب الجامعي، وتتمثل هذه اآلليات في الخطوات التالية االجتماعي التواصل شبكات تهديدات

 آليات تتعلق بالشباب الجامعيأ.

  ،تضمين بعض المقررات الدراسية وحدات خاصة بتهديدات شبكات التواصل االجتماعي للشباب وأسـاليب التصـدي لهـا
الفرصــة للمشــاركة الطالبيــة الفاعلــة فــي وضــع المقترحــات  تُتــيحوتفعيــل أســاليب وطرائــق تــدريس مناســبة لهــذه الوحــدات 

 التي تساعدهم في مواجهة تلك التهديدات.

  الشباب الجامعي فيها مع بعض الشخصيات الدينية والعامة المؤثرة فـي المجتمـع فـي عقـد نـدوات تتعلـق إشراك الجامعة
 بتهديدات شبكات التواصل االجتماعي.

  اســتثمار طاقــات الشــباب الجــامعي فــي تخطــيط وتنفيــذ بعــض األنشــطة الطالبيــة لخدمــة األغــراض الوطنيــة النبيلــة مــن
شراف أساتذة متخصصين في االتصال الجماعي والسلوك اإلنساني.خالل شبكات التواصل االجتماعي برعا  ية وا 

  إشراك كليات الجامعة الشباب الجامعي فيها بتنظيم مسـابقات ثقافيـة متنوعـة تسـتهدف مختلـف فئـاتهم باسـتخدام شـبكات
نميــة االنتمــاء التواصــل االجتمــاعي بشــكل آمــن بمــا يســهم فــي تعميــق الهويــة الثقافيــة، وتحقيــق اللحمــة االجتماعيــة، وت

 والوالء للوطن وقيادته.

 فـراغهم أو إجـازاتهم فـي   أوقـات مـن لالسـتفادة وأنشـطة مجتمعيـة تطوعيـة مختلفـة بـرامج فـي الشـباب الجـامعي إشـراك
   .وفي تنمية المجتمعات المحلية تنمية جوانب شخصيتهم،

 آليات تتعلق بيعضاء هيئة التدريع:ب. 
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 هيئة التدريس في استخدامات شبكات التواصل االجتمـاعي لإلسـهام فـي توعيـة  عقد دورات تدريبية متخصصة ألعضاء
 ا.الشباب الجامعي بتهديدات هذه الشبكات، وفي معالجة مشكالتهم المترتبة على استخداماتهم له

  ٌيعطى أعضاء هيئة التدريس ممن حصلوا على دورات تدريبية حول )اسـتخدامات شـبكات التواصـل االجتمـاعي( أولويـة
 (.1في تدريس المقررات ذات الصلة بهذا الموضوع والمقترحة في البند )

  إضافة مشاركة عضو هيئة التدريس باألنشطة الطالبية ذات الصلة باستخدام شبكات التواصل االجتماعي إلى اسـتمارة
 تقويم أداء الهيئة التدريسية المعتمدة بالجامعة.

 التواصــــل االجتمـــاعي فـــي التواصـــل مــــع طالبهـــم لتلقـــي المهــــام  تمكـــين أعضـــاء هيئـــة التــــدريس مـــن اســـتخدام شـــبكات
 والتكليفات الدراسية، وتداول توضيح بعض الجوانب الصعبة في المقررات الدراسية.

  إلــزام األقســام األكاديميــة بإنشــاء صــفحات عبــر شــبكات التواصــل االجتمــاعي لكــل مقــرر دراســي، يشــرف عليهــا عضــو
 هيئة التدريس مدر س المقرر.

 ع أعضــاء هيئــة التــدريس علــى إجــراء بحــوث ميدانيــة للكشــف عــن اآلثــار الناجمــة عــن تهديــدات شــبكات التواصــل تشــجي
 االجتماعي على األمن الفكري، وللكشف عن دوافع الشباب الجامعي الستخدام تلك الشبكات.

 ت التواصـل االجتمــاعي توظيـف أعضـاء هيئـة التـدريس للسـاعات اإلرشـادية أو المكتبيـة لتعريـف الطلبـة بتهديـدات شـبكا
 على األمن الفكري للفرد وللمجتمع.

  قيـــام أعضـــاء هيئـــة التـــدريس باســـتثمار بعـــض أنشـــطة المقـــررات لتنميـــة المســـئولية االجتماعيـــة لـــدى الشـــباب الجـــامعي
  .باستخدام شبكات التواصل االجتماعي

 آليات تتعلق بإدارة الجامعة والكليات: .ج

 ممثلة في إدارات ووحدات رعاية الطالب( خطة إستراتيجية تستهدف حماية شبابها مـن  تتبنى إدارة الجامعات والكليات(
 .تهديدات شبكات التواصل االجتماعي

  دعــم إدارة الجامعــات والكليــات إلدارات ووحــدات رعايــة الطــالب بكــل مــا تحتاجــه مــن خبــرات بشــرية ومخصصــات ماليــة
 بابها من تهديدات شبكات التواصل االجتماعي.لمساعدتها على تنفيذ خططها االستراتيجية لحماية ش

 إنشاء مركز متخصص في أمن المعلومات بالجامعة، يتولى مسئولية تقديم المعلومات من مصادرها الموثوقة. ُيمكن 

  تضـــمين مقـــرر فـــي األمـــن التكنولـــوجي يدرســـه جميـــع طـــالب الجامعـــة فـــي الســـنة التحضـــيرية، بهـــدف توعيـــة الطـــالب
 .  االفتراضيةبأخالقيات التعامل مع المجتمعات 

  عقــد شــراكات بــين الجامعــات والكليــات مــن ناحيــة وبعــض الشــركات المســؤولة عــن شــبكات التواصــل االجتمــاعي تحــت
هـــا مـــن ُيمكنإشـــراف أجهـــزة الدولـــة المعنيـــة، تســـتهدف مـــنح هـــذه الجامعـــات والكليـــات امتيـــازات فنيـــة، ودعـــم تكنولـــوجي، 

 قافة المجتمع وهويته.تحصين الشباب الجامعي من تهديدات تلك الشبكات والمحافظة على ث

 إنشــاء وحــدة إداريــة بكــل جامعــة تخــتص بالتنســيق مــع الجهــات ذات العالقــة فيمــا يتعلــق بمحاربــة اإلشــاعات عبــر  ُيمكــن
شــبكات التواصــل االجتمــاعي، مــن خــالل اســتخدام مواقــع الجامعــة وصــفحات التواصــل االجتمــاعي لألقســام األكاديميــة 

 والكليات.
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 نـدوات توعويـة حـول اسـتخدامات شـبكات التواصـل االجتمـاعي بهـدف تنميـة الـوازع الـديني  تتولى الجامعة عقد مجموعـة
 والوطني والرقابة الذاتية والمسؤولية االجتماعية لدى الشباب الجامعي.

 آليات تتعلق بمؤسسات المجتم  الحكومية والمدنية: .د

 حكوميـة والمدنيـة تسـتهدف حمايـة الشـباب وضع خطة وطنيـة علـى مسـتوى المملكـة تشـترك فـي بنائهـا كـل المؤسسـات ال
 الجامعي من تهديدات شبكات التواصل االجتماعي وتمكينهم من مواجهتها.

  )تقـــوم المؤسســـات الحكوميـــة التربويـــة )مثـــل وزارة التعلـــيم، وزارة األوقـــاف والشـــئون اإلســـالمية، ووزارة الثقافـــة واإلعـــالم
الجـامعي مـن تهديـدات شـبكات التواصـل االجتمـاعي وتمكيـنهم مـن بوضع خطة تنفيذية للخطة الوطنيـة لحمايـة الشـباب 

 مواجهتها.

  أن تقوم الجهات المختصـة بالمملكـة بإعـادة النظـر فـي المنظومـة القانونيـة حتـى تواكـب المسـتجدات المرتبطـة باسـتخدام
الضــرر بــاألمن تكنولوجيــات اإلعــالم واالتصــال الحديثــة، وضــبط اســتخدامات شــبكات التواصــل االجتمــاعي التــي تلحــق 

 .الفكري للشباب الجامعي والمجتمع

 معوقات متوقعة لتنفيذ التصور المقترب

 وضوح الرؤية لدى غالبية الجامعات بنليات مواجهة تهديدات شبكات التواصل االجتماعي. قلة 

 ماعي.غياب العمل المشترك بين غالبية الجامعات للتعاون والعمل على مواجهة تهديدات شبكات التواصل االجت 

  ضعف اهتمام الجامعات بدعم أنشطة إدارات ووحدات رعاية الطالب بالكليـات  المتعلقـة بشـبكات التواصـل االجتمـاعي
 وتهديداتها.

 .غياب التشريعات التي تتصدى بحزم لتهديدات شبكات التواصل االجتماعي 

  ــــدى الشــــباب الجــــامعي فــــي اســــتخدام شــــبكات التواصــــل االجتمــــاعي والمشــــاركة بأنشــــطتها بأســــماء الرغبــــة الجامحــــة ل
 .وشخصيات غير حقيقية

 مقترحات للتغلب على معوقات التصور المقترب

  العمل على إعداد برامج تثقيفية للشباب الجامعي فـي األمـن التكنولـوجي، واسـتخدام مواقـع شـبكات التواصـل االجتمـاعي
 .في تعزيز األمن الفكري لديهم

 المعنيـة المشـار إليهـا فـي التصـو ر المقتـرح مـن أجـل تضـافر  بـين كافـة الجهـات العمل على إيجاد آليات محـددة للتعـاون
 الجهود لمجابهة تهديدات شبكات التواصل االجتماعي لألمن الفكري لدى الشباب الجامعي.

  ضــرورة التعامــل بمســؤولية وجديــة مــع شــبكات التواصــل االجتمــاعي باعتبارهــا أحــد أشــكال اإلعــالم الجديــد، وأنهــا تلعــب
 في تشكيل وعي الشباب الجامعي. اا مهًما مؤث رً دورً 

  العمـــل علـــى ســـن بعـــض القـــوانين والتشـــريعات التـــي ُتجـــرم اســـتخدام شـــبكات التواصـــل االجتمـــاعي فـــي تهديـــدات األمـــن
 الفكري.

 ي األمنية( على الشباب الجامعي في استخدام شبكات التواصـل االجتمـاع -األسرية -تفعيل كافة أشكال الرقابة )الذاتية
 وتوجيههم لالستخدام األمثل لهذه الشبكات.
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 توصيات البحث

  جـازان باالسـتفادة مــن التصـور المقتــرح الـذي توصــل إليـه البحــث كليـات جامعــة و عمــادة شـئون الطــالب يوصـي الباحـث
تحصـين شــباب الجامعـة مـن تهديــدات شـبكات التواصــل  إلـى خطــط وبـرامج عمليـة، تســتهدف هإجراءاتــوترجمـة  الحـالي،

 .االجتماعي لألمن الفكري لديهم

 بالجامعـات السـعودية وغيرهـا للوقـوف علـى حجـم  لبحث الحالي في إجـراء دراسـات ُأخـراستخدام أداة اويوصي الباحث ب
 تهديدات شبكات التواصل االجتماعي لألمن الفكري لدى الشباب الجامعي.

 تصنيفية جديدة.استكمال جهد البحث الحالي بتناول متغيرات كما يوصي الباحث ب 
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