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 الثاني مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد العشرون، العدد

 مجلة عجمان للدراسات والبحوث

دورية محكمة نصف سنوية تعنى بالدراسات اإلنسانية والعلمية وتصدر عن جائزة راشد بن حميد للثقافة 
م لتساهم في اإلثراء والتنمية الثقافية والعلمية في مجتمع دولة اإلمارات 1983والعلوم والتي تأسست عام 

بصفة عامة من خالل إحياء روح التنافس بين أبناء المنطقة بصورة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي 
 والمقيمين فيها وتشجيع البحث العلمي.

  

 أهداف المجلة

 .نشر البحوث اإلنسانية والعلمية الجادة واألصيلة التي يعدها الباحثون وذلك من أجل إثراء المعرفة .1

قيق التواصل العلمي والثقافي مع توطيد الصالت العلمية والفكرية بين الباحثين وطلبة العلم وتح .2
 .الهيئات العلمية والمراكز والجامعات والكليات المتخصصة

معالجة القضايا اإلنسانية والعلمية وخاصة المتعلقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج  .3
 .العربي

ات العلمية واألطروحات التعريف بالبحوث الجديدة والمراجع والمصادر الحديثة والمؤتمرات والندو    .4
 الجامعية.

 



 قــــــــواعد النشـــــــر

 .أن يكون البحث متسمًا باألصالة والدقة وسالمة االتجاه .1

 .أن يكون البحث مطبوعًا خاليًا من األخطاء اللغوية مع مراعاة قواعد الضبط المتعارف عليها .2

 .( كلمة10000( صفحة )40أال يتجاوز البحث ) .3

خالية  (PDFعلى االيميل مع ارسال نسخة بي دي اف)  (WORD بصيغة الوورد) أن يرسل البحث إلكترونياً  .4
  award.org.ae-majalat.ajman@rsh.   من بيانات الباحث لضرورة التحكيم

كلمة لكل 250 تقبل البحوث باللغة العربية أو اإلنجليزية، على أن يتضمن البحث ملخصًا باللغتين بما اليتجاوز .5
 .ملخص

 .مجلة أخرى أو نال به جائزة لدى أية جهة صل على موافقة بالنشر في أال يكون البحث قد سبق نشره، أو ح .6

حسب الرقم المعطى لها   المراجع ترقم المراجع وترتب حسب تسلسل ورودها في البحث، بحيث يتم الرجوع إليها .7
 :،على ألن ترتب في القائمة وفقًا للنسق التالي

 الطبعة، الناشر، المدينة، الدولة، السنة، الصفحة[. الجزء،]اسم المؤلف، اسم الكتاب،     الكـتـب:
 : ]اسم الباحث، عنوان البحث، اسم الدورية، مجلد رقم ..، العدد رقم ..، الناشر، المدينة، الدولةالدوريات

 السنة، الصفحة[.

 ومال يحق ألعضاء هيئة تحرير المجلة أو أعضاء مجلس أمناء جائزة راشد بن حميد للثقافة والعل .8

 .أو مجلس إدارة جمعية أم المؤمنين النشر في المجلة

 .يتم تحكيم جميع البحوث قبل نشرها في المجلة .9

 ال تلتزم المجلة برد أصول البحوث المقدمة إليها في حالة قبولها للنشر وفي حالة عدم قبولها للنشر .10

 .من حق الباحث استرداد بحثه

 .هم للنشر من عدمهيتم إبالغ جميع الباحثين بقرار صالحية بحوث .11

 ال يجوز ألصحاب البحوث التي تنشر في المجلة أن يعيدوا نشرها أو جزء منها في مؤلف أو مجلة أخرى .12

 .إال بعد موافقة خطية من رئيس التحرير

 .( كلمة50يرفق كل باحث نبذة مختصرة عن سيرته الذاتية مبرزًا أهم مؤلفاته بما ال يتجاوز ) .13
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 الثاني ، العددالعشرونمجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد 

 والبحوث للدراسات عجمان مجلة

 محكمة دورية
 الثاني العدد  - العشرون المجلد

– 

 محاكاة القرآن في شعر داومر وبوشكين
 )دراسة مقارنة( 

 ____________________________________________________________  د.عبداإلله القصراوي

 تأثير القيمة المضافة لرأس المال الفكري علي تقلبات عوائد أسهم الشركات السعودية كثيفة المعرفة والتكنولوجيا
 _________________________________________________________________  عالء علي أحمد حسين أ.د.

 
  السَّـــْرُد الَبَصـــِريُّ في رواية )حرب الكلب الثانية(

 ___________________________________________________________ عبد الحميد الحسامي  د.

  سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقيق
 _______________________________________________________ د. سليمان سالم صالح الكعبي

 إدارة جودة الهواء من منظور تحمل المخاطر: دراسة حالة تركيز الجسيمات الدقيقة بمملكة البحرين
 ___________________________________________________________ مها محمود الصباغد. 

 التطبيق( دراسة مقارنةالقانون الواجب  -)المشروعية  التحكيم في العقود اإلدارية الدولية
 ___________________________________________________________ عائشة علي الشحي أ.

 واقع وعي الشباب بمشكالت المجتمع السعودي الحالية والمستقبلية وفقًا لبعض المحددات المرتبطة
 بالمدخل اإلنساني االجتماعي

 _______________________________________________________ مروان بن على الحربي د.أ. 

 اإلماراتيالقيمة المهملة للموارد الطبيعية اإلماراتية: األنشطة الفريدة المضادة للسرطان من نبات المانغروف 
 ______________________________________________________________ د. سامح سليمان
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مقترحة "احسم" مدعومة بأوراق العمل النشطة لتنمية القراءة الناقدة لدى طالب المرحلة استراتيجية تدريس 
 المتوسطة

 _________________________________________________________  عبد الرحيم فتحي إسماعيل د.

 تطبيقات الذكاء االصطناعيواقع تطبيق معلمي المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية لمهارات توظيف 
 بالعملية التعليمية

___________________________________________________________   أ.د عصام جابر رمضان   
 

 غزة فلسطين يبالتطبيق على قطاع الصناعة ف أثر متـــــطلبات ومـــــوارد الوظيفة على تقييمـــات الذات الجوهريـــة
  بسيسوشفا سالم السقا  . أ

 __________________________________________________________ د ليلى حسام الدين شكر
  د. دينا فاروق العجري

 وآثارها على االقتصاد السعودي ( على القطاع المصرفي19-تداعيات جائحة فيروس كورونا)كوفيد
 )دراسة تحليلية( 

 ___________________________________________________________ صالح علي أبو نصرد. 
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 وشكينمحاكاة القرآن في شعر داومر وب
 )دراسة مقارنة( 

Imitations of the  Koran in daumer and Pushkin's Poetry 

(comparativ study 

 د.عبداإلله القصراوي*

 ملخص

هذه المساهمة إلى دراسة التأثير القرآني في الشعر  تسع
 وبوشكين الرومانسي األوروبي، من خالل تناول أشعار داومر

المحاكية آلي القرآن الكريم؛ وقد مثلت هذه األشعار جانبا من 
جوانب تطور النظرة إلى اإلسالم في النصف األول من القرن 

ديدة بأوروبا، التاسع عشر، وهو قرن الرومانسية في بيئات ع
قد كانت محاكاة الشاعرين آلي القرآن الكريم محاكاة خالقة، و 

حضر فيها الجانب الذاتي، وذلك عبر تقديم اآليات المعاد 
إنتاجها بلمسة ورؤية فنيتين، وعبر استحضار قوي للخلفية 

 ساهمتين. كما اإلصالحية التي تحكمت في كل من الشاعر 
حيث اكتشف م في ممانها، في التعريف باإلسال هذه األشعار

، أفكارا جديدة، هاالقارئ األوروبي)األلماني/الروسي( عبر 
بالنفع على لغته بالدرجة  عادوأساليب تعبيرية جديدة، مما 

 .األولى

 

الكلمات المفتاحية: قرآن. محاكاة. داومر. بوشكين. الشعر 
 الرومانسي.  األوروبي. اإلسالم. محاكاة القرآن.

 

 

 

________________ 
 .أستاذ مبرم، مؤسسة الشهيد صالح السرغيني، المملكة المغربية

 Abdelilah  Kasraoui *DR. 

Abstract 

This contribution aimed to study the 

Koranic influence on European romantic 

poetry, addressing poems by Daumer and 

Pushkin which imitate the verse of the 

Noble Koran. These poems represented 

one aspect of the development of the 

vision of Islam in the first half of the 19th 

century, which is the century of 

romanticism in many environments in 

Europe. The poets' simulation of the 

Noble Qur'an verse was a creative 

simulation, in which the subjective aspect 

was present, presenting the reproduced 

verses with an artistic touch 

 

 

 

 

_____________ 

Prof.  Agrégé, foundation  Chahid Saleh Serghini, 

Kingdom of Morocco. 
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        قدمةـم

 من خالل تسليط الضوء على روبي،و تناول تأثير القرآن الكريم في الشعر الرومانسي األ إلى الدراسةهذه  تسعى

(، من خالل 1875-1800فريدريش داومر) ج.األلماني يتعلق األمر بالشاعر والفيلسوف شاعرين من شعرائه، 

من خالل مقطوعاته الشعرية التي عنونها  (،1837-1799)بوشكين ألكسندرالشاعر الروسي و ، (1)ديوانه "محمد"

 . بعالم اإلسالم ككلالقرآن الكريم، و ب هذين الشاعرينصلة  لة لبيان، في محاو *(2)ب"محاكاة القرآن"

مفهوم التأثير  الظاهرة سابق على دراستها، ويعدتعد إذن ظاهرة التأثير والتأثر ظاهرة قديمة، كما أن وجود هذه 

في اعتماد  -موضوع الدراسة  - لدى الشاعرين د هذا التأثيرفي الدراسات المقارنة، وقد تجس أساسيا   مفهوما  

محاكاة كل من داومر بيان طبيعة هما من فيداست  ، أكاديميتيندراستين  وقد ركن هذا البحث باألساس إلى، المحاكاة

سالميةهي دراسة مكارم الغمري، مؤثرات عربية لقرآن الكريم، األولى بوشكين لو  (، م1991في األدب الروسي) وا 

)محاكاة النص القرآني في الشعر: جورج فريدريش داومر أنموذجا :لدكتوراهلنيل شهادة ابحثي  والدراسة الثانية هي

 م(.2018)

تاريخ الدراسات المقارنة التي تتناول التأثير والتأثر  أما بخصوص المنهج المقترح لمقاربة هذا الموضوع، فقد تبين أن

تعتبر بين عملين، تعتمد على منهج تاريخي يستمد آلياته ومفاهيمه من خالل ما قدمه رواد المدرسة الفرنسية، التي 

أن التأثير يتم من عمل إلى آخر، لذلك وجبت البرهنة على وجود عالقة بالدالئل المادية والوثائق الملموسة، 

 واالتصاالت الشخصية...كالمعلومات، والوشائج، والخطابات المتبادلة، 

شاعرين أوروبيين من شعراء القرن التاسع عشر، استطاعا أن يقدما اإلسالم في أشعارهما على إذن،  نسلط الضوء

ات االستشراقية، التي عرفت نسبة مهمة من النضج من التقدير، ساعدهما في ذلك نشاط الدراس بطريقة تحمل كثيرا  

 لقرآن الكريم.ي اشر، وهي المرحلة التي أصدرا فيها شعرهما المحاكي آلالنصف األول من القرن التاسع ع في

إلسالم، الذهنية األوروبية آنذاك، في نظرتها ل طبيعة التحول الذي عرفته داومر وبوشكينقد عكست أشعار كل من و 

 البحث ؛ كما تزداد قيمةتاسع عشرالقرن الفي كتابات النصف األول من  من تغير طريقة تناوله ا  انطالق

____________ 

  مؤثرات عربية ، وسنعتمد في دراستنا هذه على الترجمة التي قامت بها مكارم الغمري في كتابها: 1824ظهرت هذه المقطوعات الشعرية في سنة  *

سالمية في األدب الروسي  .وا 
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 .تاريخ بلديهماكانت مؤثرة في و ، ها الشاعرانفي هذه األشعار، إذا علمنا أنها ارتبطت بوقائع وأحداث عايش

، وكان داومر من ممثليه (2)ينتمي الشاعران موضوع المقارنة للتيار الرومانسي، كان بوشكين من رواده بروسيا

باألحداث السياسية للنصف األول من  والذي يزيد من قابلية هذه المقارنة، هو ارتباط  الشاعرين ،(3)المتأخرين بألمانيا

(، التي سبقت ميالدهما بعقد، 1789فيه أفكار الثورة الفرنسية )في جو قد راجت  ، فقد ازدادا معا  القرن التاسع عشر

وقد عايش  بالمنطقة؛ وضعالعلى مباشر  روبا، مما كان له تأثيرهذه الثورة التي كان قد شاع صداها في مجموع أو 

 -كل األحداث الكبرى التي عرفتها بداية القرن التاسع عشر، كتوسع "نابليون" في أوروبا -وهما يافعان -الشاعران 

، كما 1815كما عايشا نهايته وما تالها من أحداث، كعقد مؤتمر فيينا سنة  -ألمانيا وروسيا خاصة توسعه في

 مع العثمانيين. بروسيا، روسيا(/عاصرا إحدى أخطر مراحل صراع أوروبا)ألمانيا 

العديد من األسئلة، من  ، يجعلنا أماموجود شاعرين أوروبيين قد حضر في شعرهما هذا الكم من المادة القرآنيةن إ

عشر؟ هل  عامة خالل القرن التاسع ور القرآن الكريم في الشعر األوروبيقبيل: إلى أي حد يمكن الحديث عن حض

بالقرآن ومحاكاته؟ هل كان من  اء احتفاء الشاعرينالدافع ور مجرد استثناء ؟ ما  وبوشكين داومريبقى حضوره لدى 

المضمون؟  أمالسهل عليهما  إصدار أشعار تحتفي بالقرآن في تلك المرحلة؟ هل ركزا في محاكاتهما على الشكل 

إلى أي حد استطاع داومر وبوشكين تمثل الجانب الفني في القرآن؟ ما عالقة هذه األشعار بالتطورات التي عرفها 

تحت  تندرج المقطوعات الشعرية موضوع الدراسةول من القرن التاسع عشر؟ وقبل هذا كله، هل يص  أن النصف األ

 مفهوم المحاكاة، خاصة وأن بوشكين اختار أن يعنون مقطوعاته ب)محاكاة القرآن(؟

  (4) غربيالشعر الرومانسي الفي القرآن مظاهر لحضور 

جوانب أخرى، يهمنا منها  نب الديني وحسب، بل امتد تأثيره إلىعلى الجا دينيا   كتابا   القرآن بوصفه ثيرلم ينحصر تأ

جانب األدب، بما فت  لشعراء العربية عبر العصور، من آفاق جديدة لم يعهدوها من قبل، غير أن هذا التأثير لم 

بية، والفارسية، ينحصر على العرب والمسلمين وحدهم في آدابهم، خاصة تلك المكتوبة بلغات اإلسالم الكبرى )العر 

أن أتناول أشعار والتركية(، بل تخطاه ليؤثر على غير المسلمين من مجتمعات مختلفة الثقافة واللغة، وقد آثرت قبل 

خالل القرن التاسع عشر، تكون فاتحة لهذه  الغربيالتأثير القرآني في الشعر  الشاعرين أن أشير إلى أهم مالم 

 المقارنة.
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موذجين المدروسين عاشوا في القرن التاسع عشر، لكون الن سنقدمها، على شعراء غربيينثلة التي سنركز في األم

 عدة مظاهر نمثل لها بما يلي: القرآن الكريماتخذ تأثرهم بقد و  ،ذلك القرن ثقافة ينتميان إلى

 القرآن، لم : وذلك عبر استحضار قصص العديد من األنبياء، التي وردت تفاصيل لها في التأثر بالقصص القرآني

ترد في كتاب غيره، عالوة على قصص أخرى تفرد بها القرآن لوحده، نمثل لذلك بحضور القصص القرآني لدى 

 :(5)، الذي نظم قصيدة بعنوان )رسالة محمد( يقول*ريلكه"راينر ماريا "

 َلما َتَبدى الَمَلُك الَكِريُم الطاِهر

 ُذو الَماَلِمح الَمعُروَفة َوالنوِر الَباِهر

 َخَلع –َلُه ِفي َخلَوِته  َتَبدى َله َراِئعا  

 ُكل ِكبِرَياء َوُخَياَلء، َوَتَوسلَ 

 َقد اضَطَربوَ  –ر"إَلى "التاجِ 

 َتَوسَل إَليه َأن َيبَقى –َباِطُنُه  إثَر َأسَفارِه 

 َوَها ِهي ِذي "َكلَمة" – َلم َيُكن َقاِرئا  

 َكلَمة َعِظيَمة َحتى َعَلى  َحِكيم

 الَملَك َوَجهُه ِبَمَهاَرةَلِكن 

 ِفي َلوح إَلى َما َكاَن َمسُطورا  

 ، َبل َظلسَوَلم َييأَ 

 : اقَرأ!ُيَردُد َدائما  

 َفَقرأ، َحتى انَحَنى الَملك

 َوَأصَبَح ِمَمن

 َيعِرُفون َكيَف َيقَرأون

 َوَيسَتِمُعون َو ُيِتمون.

____________________ 

*(René  Maria Rilke) (1875-1926 )شاعر نمساوي 
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 ِباْسمِ  فالقصيدة تحكي عن اللقاء بين المالك جبريل والنبي محمد)عليه السالم(، الذي يحيلنا على سورة العلق: )اْقَرأْ 

نَسانَ  { َخَلقَ 1َخَلَق} الَِّذي َربِّكَ  -1[ َماَلم َيْعَلْم...( نَسانَ اإْلِ  { َعلَّمَ 4ِباْلَقَلِم} َعلَّم { الَِّذي3اأْلَْكَرم } { اْقَرأ َوَربُّكَ 2َعَلٍق} ِمنْ  اإْلِ

 ]: سورة الفلق5

 دغار آالن إ: حيث نجد هذا التأثير من خالل توظيف رموز قرآنية )إسالمية(، نمثل لذلك ب"التأثر بالرموز القرآنية

فكلمة "األعراف" في  ).1830((" ومقطوعات أخرىيمورلنك"األعراف" و"ت، الذي عنون أحد دواوينه، ب:)*"بو

نجوا من النار، إال أنهم ال يستحقون  هي كلمة قرآنية، تدل على مكان يقع بين الجنة والنار، يضم أناسا   العنوان،

 الجنة. و"األعراف" عنوان لسورة طويلة في القرآن كذلك. 

 قرآنية، لم  وأوصافا   صورا   الشعراء الغربيينالعديد من  : حيث استثمرالتأثر باألوصاف والصور الواردة في القرآن

جنة ترد في كتاب غيره، نمثل لذلك بالتصوير القرآني لعالم ما بعد الموت)مشاهد القيامة(، من ذكر ألوصاف ال

 :(6)في الديوان الشرقي، نمثل لذلك بما نظم من شعر حول الحور العين، يقول **والنار، وهو ما استثمره غوته

 ُمَحمد َيَتَكلم :
............................... 

 ثُم َيَهب َنِسيم َعِليل ِمن الَمشِرق
 َفَيأِتي إَلى ُهَنا ِبَكوَكَبة َبَنات السَماء

 َفَتبَدأ َتسَتِمع ِبَناِظَريكَ 
 َوالرؤَية َوحَدَها َتبَعث ِفيَنا َتَماَم الرَضا

............................... 
 َفَيقَتدَنك إَلى َخَماِئل َوَجَواِسق

 اأَلعِمَدة الَحَجرية الوضاَءة الُمَتعدَدةِفيَها آََلف ِمن 
 َوَيدعنَك إَلى ُشرِب الَعِصير النِبيل ِلأَلعَناب الَماِجَدة

 طافةَوُيَقربَن الُكؤوَس ِمن َشَفَتيَك ِبَرَشاَقة َول
...................................................... 

 وضاَءات َصاِفيات، َجميعا   أيها الشاب َنحنُ 

____________________ 

*Edgar Allan Poe( )1809-1849.ناقد وأديب أمريكي ) 

*Goethe)* Johann Wolfgang von  )(1749-1832أديب ألماني ) 
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 والواض  أن "غوته" قد اطلع على اآليات التي تصف الحوريات في الجنة، نمثل لذلك باآليات التالية:

 {وٌرِعيٌن  ]سورة الواقعة 23- 22[ اللُّْؤل ؤ اْلَمْكن وِن({ َكَأْمثَال 22)َوح 

  َّسورة الواقعة 37-35[{ ع ر با َأْتَرابا (36َأْبَكارا }{َفَجَعْلَناه ّن 35ِإنَشاء} )ِإنَّا َأنَشْأَناه ن[ 

 { { َكَأنَّه نَّ اْلَياق وت  57َربِّك َما ت َكذَِّباِن}{ َفِبَأيِّ آاَلء 56)ِفيِهّن َقاِصَرات  الطَّْرِف َلْم َيْطِمْثه نَّ ِإنٌس َقْبَله مْ َواَل َجانٌّ

)  ]سورة الرحمن 58-56[ َواْلَمْرَجان 

 {وَراٌت ِفي اْلِخَياِم وٌر مَّْقص  (73{ َفِبَأيِّ آاَلء َربِّك َما ت َكذَِّباِن}72)ح   74-72 [{ َلْم َيْطِمْثه نَّ ِإنس َقْبَله ْم َواَلَجانٌّ

 ]سورة الرحمن

  سورة الصافات 49-48[{ َكَأنَّه ّن  َبْيٌض مَّْكن وٌن(48َقاِصَرات  الطَّْرِف ِعيٌن})َوِعْنَده ْم[  

 (6)حيث يتناص الشاعر مع نص قرآني، نمثل لذلك بما قاله غوته :لتناص القرآنيا  : 

 أَل استطيع أن أستعمل رمزا   

 على هواي،

 مادام اهلل ضرب مثل البعوضة

 للرمز على الحياة؟

ا َبع وَضة  َفَما َفْوَقَها...يتض  بجالء   26[(كيف أن غوته قد تناص مع اآلية:) ِإنَّ اللََّه اَل َيْسَتْحِيي َأن َيْضِرَب َمَثال  مَّ
 ]سورة البقرة

 رية، مع بطريقة شع - *المترجمة في الغالب إلى لغته -: حيث يعيد الشاعر صياغة اآليات  المحاكاة المباشرة
من "تراكم الشعريات"، فإلى جانب شعرية  الحظ بهذا الصدد أن هناك نوعا  وي   ؛نفسها التراكيب الحفاظ على

الشاعر كذلك الترجمة، التي يجتهد مترجم معاني القرآن في تحقيقها، والتي يختلف مقدارها بين ترجمة وأخرى، نجد 
القرآني المترجم، الذي يكون جرعة جديدة من الشعرية على هذا النص  -بما أوتي من قدرة فنية  -الذي يضيف 

نمثل لذلك بمقطوعة شعرية لمحاكاته الشعرية، وقد يستفيد الشاعر من ترجمات عديدة لنفس النص القرآني.  هدفا  
 ، يقول:(7)، من ديوانه "أسطورة القرون"*لفكتور هيجو

____________________ 

 .قلة قليلة من الشعراء الغربيين في هذا القرن من كان يعرف اللغة العربية *

**  (Victor Hugo)(1802-1885) أديب فرنسي. 
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 َشديد ا َسُتَرج األرُض َرجا  

 وَسَيقول الناُس: ما الَخطب؟ آَنِئذ

 وِمن َقلب األرضِ َتخُرج َجَحاِفل ِمن الناِس ِمَن الظل 

 األمَواُت ِليروا أعمالُهم، َيأتي ُعرَيانا  

 الشر َولو ِبمثَقاِل النمَلةَفأوَلئَك الِذين اجَترُحوا 

 َسَيَروَنه، َوَلن َيُكون اهلُل َلُهم َحليفا  

 َوأوَلِئك الِذين َفَعلوا الَخير وَلو ِبِمثَقال الذَباَبة

 .َسَيَروَنه، َوَلن ُيؤذَيُهم الشيَطان

ْلِزَلِت اأْلَْرض  ِزْلَزاَلَها}لترجمة معاني آيات سورة الزلزالة:فالمقطوعة الشعرية عبارة عن محاكاة  { َوَأْخَرَجِت 1) ِإَذا ز 

نَسان  َماَلَها}2اأْلَْرض  َأْثَقاَلَها} { َيْوَمِئذ َيْصد ر  النَّاس  َأْشَتاتا  5{ ِبَأنَّ َربََّك َأْوَحى َلَها}4{ َيْوَمِئذ ت َحدِّث  َأْخَباَرَها}3{ َوَقاَل اإْلِ

 ]سورة الزلزلة 8-1 [.( {8}{ َوَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َشّرا  َيَره  7{ َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقال َذرٍَّة َخْيرا  َيَره }6لِّي َرْوا َأْعَماَله ْم}

، حيث نجد حضورا للقصص القرآني، كحضور والمالحظ أن الديوان الشرقي لغوته َجمع المظاهر المذكورة سابقا  

، كما اعتمد على الوصف القرآني للجنة، في قصائده (6)الكهف، التي رجع فيها "غوته" إلى سورة الكهفقصة أهل 

كما نجد كذلك ، التناص القرآني في ديوانه كما مثلنا سابقا   وحضر أيضا  ، مر معنا في المثالعن نعيم الجنة كما 

لآلية التالية من سورة البقرة: ) َوِلّلِه اْلَمْشِرق  َواْلَمْغِرب  محاكاة مباشرة للعديد من اآليات القرآنية، نمثل لذلك بمحاكاته 

 :(6)يقول "غوته" ]سورة البقرة  115 [ َفَأْيَنَما ت َولُّوْا َفَثّم  َوْجه  الّلِه ِإنَّ الّلَه َواِسٌع َعِليٌم (

 ِلله الَمشِرق

 ِلله الَمغِرب

 َوالشَمال َوالَجُنوبُ 

 َيَديه.َيسَتِظالِن ِبالساَلم َبين 
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قد كان إلعجاب داومر و النموذج،  /هو اإلعجاب بهذا النص محاكاة نص ما،إلى  يبدو أن الشيء الذي يدفع شاعرا  

جديدة، آفاق ال آفاق  وبوشكين بآي القرآن الكريم دافع كبير لمحاكاتها، هذه المحاكاة التي مكنتهما من اكتشاف

نصوص كفيلة بإغناء تجربتهما الشعرية بمعجم وأساليب وصور تفتحها إال نصوص ليست من ثقافتهما األوروبية، 

 جديدة.

 دانتي ، كما هو الشأن في أشعار:، قديمه وحديثهفي الشعر الغربياإلسالمي  لألثر الالفتللحضور  ونظرا   

ورالف والدو إمرسون، غوته، وفيكتور هيجو، ن فولفغانغ ايوهوتوماس مور، و ملتون، جون و ، أليغييري

دغارآَلن بو،  لدرجة أن عددا  ...(9)ودانيال موروفيديريكو غارثيا لوركا، وراينر ماريا ريلكه، ، (8)وبيارد تايلوروا 

دخل في محاكاة "شعرية" مباشرة مع آي القرآن الكريم، فقد بات من الضروري التساؤل عن مفهوم هذه  من الشعراء

ي اآلفي تفاعلهما مع  داومر وبوشكينلما قام به كل من  وصفا  المحاكاة، وكذا التساؤل عن صالحية هذه  التسمية 

 .يةالقرآن

على نظرية المحاكاة ألرسطو، في  يحيلنا رأسا   -كما جاء في العنوان -إن ارتباط المتن الشعري المدروس بالمحاكاة 

شبابة والقيثارة في موسيقى ال" شعر الملحمة والمأساة والملهاة والديثرامب، وكذلك حيث يقول إن:كتابه )فن الشعر(، 

. فالمحاكاة عند أرسطو مفهوم (10)كل هذه حين نشملها بالنظرة الكلية تعد أنواعا من المحاكاة." -أكثر خصائصها

فني خالص، يعمل فيه الفن على محاكاة جوهر األشياء، " وتعد القصيدة محاكاة في نظر أرسططاليس إذا كانت " 

أثناء خلقه لها أنه يحدث بها عن طريق اللغة التي استغلها في فنية معينة وعلى نحو كال محسوسا" لم يفت الشاعر 

 . (10)مخصوص تأثيرات عاطفية."

الشعر، والنقد، والبالغة، وفلسفة ت معرفية وفنية متنوعة، كوقد أثار هذا المفهوم نقاشات واسعة النطاق، مست مجاال
في  مركزيا   له، رغم أنه شكل مفهوما   محددا   يقدم أرسطو نفسه تعريفا  الجمال... فالمفهوم إشكالي بطبيعته، حيث لم 

ونة سمحت بتغذية التأويالت واآلراء الكثير   المثارة حوله. ةكتابه؛ كما أنه مفهوم َمِرن م ر 

 *"ليسينج"، مع (10)وبالتركيز على ألمانيا، فقد بدأ هذا المفهوم األرسطي للمحاكاة بالتراجع أواخر القرن الثامن عشر
 مع الرومانسيين األلمان في النصف األول من القرن التاسع عشر، كليا   ، ليتحول تحوال  **و"هردر"

____________ 

Gotthold Ephraim Lessing)*( )1729-1781.أديب ألماني ) 
 

**(Johann Gottfried Herder) (1744-1803.شاعر وفيلسوف ألماني ) 
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للعواطف والمشاعر، يقول غوته: " إن الفن  حيث تم االنتقال من اعتبار الفن محاكاة للطبيعة، إلى اعتباره فيضا   

جماال  (6)التشخيصي هو الفن الوحيد الصادق الذي ينبثق من الشعور الداخلي الفردي األصيل المستقل" فقد ظل  . وا 

الغموض والقلق مصاحبين لهذا المفهوم لدى نقاد القرن التاسع عشر، حيث " اختلف مدلول اللفظة حسب ميول النقاد 

ونوازعهم ... وبسبب الفوضى في استعمالها ضاع الحد بين قصائد تعتمد على المحاكاة في بنائها وبين أشكال من 

 .(6)القصائد غايتها تعليمية."

 ،لنظرية بفعالية في طرح مسألة األصالة في جميع مستوياتها، وهو ما أغنى حقل الدراسة األدبيةهذه ا أسهمتوقد 

كيف ال، وقد نشأت المحاكاة  اآلداب، داخل مجال األدب المقارن،من خالل البحث في عالقات التأثير والتأثر بين 

وسط عالقات التفاعل هذه، والتي بموجبها يقلد أدب  أمة أدَب أمة أخرى؛ ويبقى تفاعل الرومانسيين األوروبيين مع 

الشرقية المترجمة، وذلك فقد انتشرت محاكاة النصوص  ؛مثيرة لالهتماممن النماذج ال اآلداب الشرقية عامة، نموذجا  

، لدرجة أن التسمية ذاتها أضحت حاضرة في عناوين القصائد، فلبوشكين قصائد قوالب شعريةفي  إعادة صياغتهاب

تحت هذا المسمى، من مثل:)محاكاة العربي/محاكاة القرآن...(، ويعنون غوته إحدى قصائد ديوانه الشرقي 

تلتمس الروح الشرقية دون  ب:"محاكاة"، يشير فيها إلى أن محاكاته لشعر "حافظ الشيرازي"، هي محاكاة حرة ألمانية،

 :(6)حافظا   التقيد بالشكل الخارجي، يقول "غوته" مخاطبا  

 َرَجاِئي َأن ُأَشاِرَك ِفي َمذَهِبَك الشعِري:

 إن ِفي التكَراِر ِلَنفِسي َلذة َوانِتَشاء ا،

 َسأكوُن َأوَل  َمعن ى، َوُسرَعاَن َما أِجُد اللفَظ،

 ِلَرِنين أن َيَتَجاَوب،َوِللَمرة الثاِنية ََل أِريُد 

ََل   َوَجَب أن تكوَن َذا َمعَنى َجِديد،َوا 

 َكَما َفَعلَت أنَت، أيَها الَمحِظي َقبَل الَجِميع

 وبالعودة إلى داومر وبوشكين، فإن وفرة المادة القرآنية في شعرهما تضعنا أمام مجموعة من األسئلة:

؟ أال تدفعنا هذه ؟ ثم ما مدى شعرية هذه المحاكاةآليات قرآنية أم أمام ترجمة لها هل نحن أمام محاكاة "شعرية"

المحاكاة إلى التساؤل بسوء نية عن مدى خصوبة مخيلة هذين الشاعرين، الذين فضال محاكاة نموذج جاهز؟ وهل 
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طبيعة  سالم؟ وماهيكيف تكونت عالقتهما بعالم اإل ،وقبل هذا كله ؟ذه المحاكاة إضافات "شعرية" قويةحملت ه

  الصلة التي جمعتهما بالقرآن الكريم؟

 وعالم اإلسالم  وبوشكين داومر 

من انفتاح رومانسي باتجاه الشرق  قد يعود االهتمام الثقافي األلماني بالشرق اإلسالمي إلى قرون خلت، وما تاله  

، فقد (11)عامة، غير أن " البداية الصحيحة لالستشراق العلمي ظهرت بوضوح تام منذ أوائل القرن التاسع عشر"

 في البحوث في ميدان ثقافة الشعوب اإلسالمية ولغاتها. وكان لنتائج البحوث تأثير عجيبا   تطورا  "عرف هذا القرن 

. أما في روسيا فقد س جل اهتمام بمعرفة الشرق خالل القرن الثامن عشر، (11)المفكرين األلمان"عميق على الفالسفة و 

غير أن الحصيلة لم تكن ذات شأن، ثم ما لبثت أن عرفت بداية القرن التاسع عشر انطالقة قوية لالستشراق 

 .(2)الروسي، من خالل تأسيس االستشراق الجامعي )األكاديمي(

، التشكل القوي ألسس الدراسات العربية واإلسالمية بأوروبا في النصف األول من القرن التاسع ا  إذعايش الشاعران 

عشر، حيث تم االهتمام بدراسة اللغة العربية وآدابها، ودراسة تاريخ العرب القدماء، واالنفتاح على واقع المنطقة 

اكب ذلك من ظهور لترجمات جديدة لمعاني القرآن العربية، والعالم اإلسالمي عامة، عبر التقارير الصحفية، مع ما و 

 الكريم.

ترجمات عديدة لمعاني ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر، وطيلة النصف األول من القرن التاسع عشر،  قدو 

داومر وبوشكين كل من القرآن، تنضاف إلى تلك التراكمات الترجمية السابقة في القرون التي خلت، وقد استطاع 

تذوق وتمثل الجانب الفني في القرآن، بالقدر الذي أتاحته الترجمات التي اطلعا عليها، ودون أن يكون  ،يبدوعلى ما 

ترجمات ركزت على إظهار جمالية األسلوب  - من بين ما اعتمدا - أمامهما، فقد اعتمدا ب عد الثقافة واللغة حاجزا  

التي كانت ) ترجمة فريدة من نوعها ألنها كانت و ، (1)1824سنة  روكرت لجزء من القرآناأللماني القرآني، كترجمة 

، 1790، والترجمة الروسية لفيريفكين سنة (11)المحاولة األولى واألخيرة. بسجع ألماني، لكي تعكس النص األصلي.(

من غنى في تذوق  ،شاعرين بوصفهما ،، إضافة إلى ما توفر عليه داومر وبوشكين(2)التي حازت تقدير كراتشوفسكي

لكالم غوته عن األسلوب القرآني، حين قال: )وأسلوب  (1)ما هو جميل، والذي يؤكد ما ذهبنا إليه هو إيراد داومر

القرآن يتفق مع مضمونه وغرضه: محكم، سام، يثير الدهشة، وفي مواضع عديدة يبلغ قمة السمو حقا، ولهذا ال 

، وما إدراجه لهذه الشهادة إال دليل على اتفاقه معها؛ (6)ي لهذا الكتاب(ينبغي أن يدهش أحد من التأثير الهائل الذ
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براجينسكي عن تأثير القرآن في شعر بوشكين، فقد ظهرت قصائده ياق تأتي شهادة الناقد السوفيتي وفي نفس الس

للتعبير عن األفكار البطولية، والشجاعة الصلبة والنضال المنكر  )محاكاة القرآن( في مرحلة كان فيها القرآن:)مصدرا  

 .(2)للذات في الفترة التي سبقت حركة الديسمبريين(

 لقرنشرت طيلة العقود األولى لالدراسات التي ن  وقد استفاد الشاعران أيضا، من ذلك التراكم المهم على مستوى 

وقد حملت هذه الدراسات نسبة مهمة من النضج، مستجيبة  ،والتي استحضرت اإلسالم بشكل الفت، التاسع عشر

توجهات واهتمامات هذه الدراسات ضمن مجال المعارف  كما اختلفت ؛للنزعة العلمية التي انتشرت في هذا القرن

اإلسالمية، إال أن تركيز أغلبها كان على القرآن الكريم والمعارف التي تهتم به، فقد عاد داومر إلى كتابات عامة 

كل، ، كانت من أهم المصادر في تكوين فكرته عن اإلسالم كوأعالما   ،وعقيدة   ،عن اإلسالم، تناولت اإلسالم تاريخا  

 والتي حضرت نصوصها بشكل الفت ضمن الجزء النظري من ديوانه، وهي:

 1809 (محمد:)*أولسنر 

 1838 (دين محمد:)**دولينكغ  

  (1788)انطالقا من (،مبراطورية العثمانيةعلى اإل عين):***مراد جيا دوسناغناس 

 بوجشتال -هامر****: 

  1809مجلة كنوز الشرق، انطالقا من 

  1812سنة ترجمة ديوان حافظ 

  1813زيت الورد سنة 

 1837سنة  ...دة المسلميناقسير أعظم العرض ل 

فت التي عرّ  (2)أما بوشكين فقد تنوعت مصادره عن عالم اإلسالم، غير أن أبرزها كان تلك المجالت والدوريات

المخبر و ،مخبر أوروبا: نذكر منها ،بالشرق اإلسالمي واألدب العربي في العقود األولى للقرن التاسع عشر

 إمكانية تعرف الروس على الثقافة هو أن  ،غير أن أهم ما يسجل بهذا الصدد ...تلغراف موسكو، واآلسيوي

__________ 

*(Conrad Engelbert Oelsner( )1764-1828.سياسي وصحفي ألماني ) 
**(Johann Joseph Ignaz von Döllinger( )1799-1890 .رجل دين وتيولوجي ألماني ) 

***(Ignace Mouradja d'Ohsson( )1740-1807.كاتب ودبلوماسي سويدي ) 
)****Purgstall-Joseph von Hammer( )1774-1856مستشرق ودبلوماسي نمساوي )    . 
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الروسية كانوا من المسلمين، والمقصود هنا هو األقاليم  من رعايا اإلمبراطورية ، ألن جزءا  اإلسالمية كانت أكثر يسرا  

واحتكاكه بأهلها من أهم أسباب تعرفه  1820الجنوبية، لذا فقد كان نفي بوشكين إلى هذه األقاليم )القوقاز( في سنة 

 ، وهو ما تجسد من خالل كتابة قصائده "المحاكية" للقرآن.(2)على اإلسالم

السيما  -لآلداب الشرقية القديمة  الفتا   را  روبي خالل القرن التاسع عشر، حضو و األفقد عرف األدب  ،إلى جانب ذلك

وقد استحوذ  .**وبالتن ،*روكرتو ، غوتهك، منهم ، خاصة األلمانالشعر أعالملدى العديد من  -األدب الفارسي

الفارسي القديم على اهتمام الرومانسيين، خاصة الشاعر "حافظ الشيرازي"، المعروف عندهم  بعض رموز الشعر

، نالقر هذا الفتين لدى الشعراء األوروبيين في  وذيوعا   ترحابا   -السيما شعره الغزلي- هفقد لقي شعر  ؛بحافظ اختصارا  

ويبقى  ،(1813و1812"يوسف هامر بوجشتال" )المستشرق  مة التي قام بهاألمانيا، إلى الترجبويعود فضل انتشاره 

؛ أما  ***(12)(حافظ):هيحتفي عنوانه بلقبديوانا  1846داومر ممن تأثر بهذا الشاعر الفارسي، حيث أصدر سنة 

إلى األدب الشرقي،  -في العشرينات والثالثينات من القرن التاسع عشر -الرومانسيون الروس فقد توجهوا بدورهم 

بحثا عن عناصر  -عبر لغات وسيطة كالفرنسية، واإلنجليزية، واأللمانية -والفارسيخاصة األدبين العربي 

 بوشكين.على على العديد منهم، خاصة  هلفارسي سعدي الشيرازي تأثير ، وقد ترك الشاعر ا(2)الغريب

، فقد كان (13)وروبيالذي تركته ألف ليلة وليلة على األدب األ ر بالتأثير الهامذكِ السياق أن ن  وال ننسى في هذا 

على أعمال  أيضا   كما اطلع ؛(2)أثارت خياله، وتركت أثرها على العديد من أعمالهبوشكين ممن شغف بها، حيث 

 ،ن آخرينألعالم غربيي ، إضافة إلى ما قرأه(2)شرقي لغوتهبالديوان ال هتأثر ك أدبية أوروبية تناولت الشرق اإلسالمي،

 ...(2)كفولتير، ومونتسكيو، وشاتوبريان

______________ 

(*Friedrich Rückert( )1788-1866.شاعر ومستشرق ألماني ) 
 **(August von Platen )(1796-1835.شاعر ألماني ) 

من أطروحتي: ينظر تفاصيل عن عالقة داومر بحافظ الشيرازي في الفصل األول:)المبحث الثالث:داومر وغوته وحافظ الشيرازي(، ***

 )عبد اإلله القصراوي، محاكاة النص القرآني في الشعر: جورج فريدريش داومر أنموذجا.)ترجمة ودراسة(،
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في الجزء  -قد اقتبس داومرف ،آنذاكالعهد  الكتابات الرحلية الحديثةعلى العديد من  يطلعا قد تسنى للشاعرين أنو 

، وكذا عمل 1844سنة  (1):)ثالث سنوات في القسطنطينية(*"شارل وايت"من رحلة  نصوصا   -النظري من الديوان

المعنونة  **"مورافيوفأندري "أما بوشكين فقد تأثر برحلة  .1797سنة  (1):)صور من أرض العرب("شفاغتز"

 .(2) ب)رحلة إلى األماكن المقدسة(

 وبوشكين داومرفي شعر  طبيعة المحاكاة  

تفاوَت تعامل  داومر وبوشكين مع النصوص القرآنية من حيث الكم النصي الموظف، غير أن أشعارهما شهدت على 

أن هذه  القرآني)الغائب/الحاضر(. والجدير بالذكرشدة التالحم الذي جمع بين النص الشعري )الحاضر( والنص 

القرآنية بشكل  الدراسة لم تستحضر مفهوم التناص، وذلك ألن الشاعرين كانا يحاكيان الشكل التعبيري للنصوص

 .مباشر

ن كانت  اعرين أننا لسنا أمام ترجمة لنصوصوقد تَبين بعد دراسة المقطوعات الشعرية لكال الش قريبة تبدو قرآنية، وا 

واحدة، أو آيات متتاليات من سورة واحدة، بل يتعلق الية اآلالسيما في المقطوعات الشعرية التي تحاكي  ،من ذلك

مع فنون  اآلي القرآنية المترجمة بطريقة شعرية، انسجاما  المختار من األمر بمحاكاة "شعرية"، يتم فيها إعادة صياغة 

القول الشعري الخاصة بلغة كل شاعر )األلمانية والروسية بالنسبة للشاعرين موضوع الدراسة(، وتتم بمحاكاة آية 

واحدة، أو دمج آيات متعددة داخل مقطوعة واحدة، دون اإلشارة إلى رقم اآلية )اآليات( أو السورة )السور( التي 

 رج النص القرآني. أخذت منها، بل إنهما استعانا بمعطيات من خا

وعليه فالمقصود بالمحاكاة في دراستنا هذه، هو إعادة الصياغة الشعرية لما اختاره الشاعر من اآلي القرآنية المترجمة 

وذلك بمحاكاة شكلها التعبيري إلى لغته  -دون اإلحالة إلى سورها أو ذكر رقمها أو مراعاة ترتيبها بين اآلي  -

مع فنون القول الشعري الخاصة بهذه اللغة، وهي محاكاة مفتوحة على  تنا هذه(، انسجاما  )األلمانية/الروسية في حال

 إضافات، وتطعيمات، وتغييرات تعبر عن ذات الشاعر؛ ولعله من المفيد أن نستحضر بهذا الصدد 

_____________ 

( *Charles White( )1793-1861.كاتب إنجليزي ) 
**Andreï Muravyov)( )1806-1874 )كاتب ومؤرخ الكنيسة األرثودوكسية بروسيا . 
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كالما لبوشكين عن المغزى من المحاكاة والتقليد، يقول: )الموهبة ال إرادية وتقليدها ال يعني سرقة مخجلة... أو 

 .(2)في القوى الذاتية وفي ارتياد عوالم جديدة نسلكها في أثر العبقري( عالمة للضمور العقلي، بل يعني أمال  

كل  وظفها الختالف حجم المادة القرآنية التي ، نظرا  ةعلى حدطبيعة المحاكاة لدى كل شاعر فيما يلي ندرس س

تسع مقطوعات، فقد تجاوزت المقطوعات  المحاكية للقرآن قد انحصرت في ، فإذا كانت مقطوعات بوشكينمنهما

 الشعرية لداومر الخمسين مقطوعة. 

 داومر: القرآن في شعرمحاكاة  .أ

بشكل  في أربعينيات القرن التاسع عشربعالم اإلسالم  عالقة الشاعر والفيلسوف األلماني ج. فريدريش داومرتقوت 

ذروة  شكل الذي ،(1848)سنة ( محمد)، ثم تاله بمدة قصيرة ديوان (1846)سنة ( حافظ)، حيث أصدر ديوان الفت

حيث كشفت أشعاره عن اطالع جيد على أصول هذا الدين. وقد خالف داومر في ديوانه هذا، أغلب  هذه العالقة،

 .وأصيال   خالقا   ، بل وتعامل معه تعامال  *(12)التصورات السلبية السائدة عن اإلسالم آنذاك

كالم ، المعنون ب"(1)األول من قسمه (، انطالقا  محمد)ظيف القرآن الكريم في ديوان سنركز فيما يلي على طبيعة تو 
"، وهو القسم الذي خصصه داومر لمحاكاة آيات كثيرة من القرآن الكريم، أما اهلل والنبي الموحى والمجسد قرآنيا

من الديوان لنصوص  مهما   ، كما خصص نصيبا  **األقسام الباقية من الديوان فاختلفت مصادر االستيحاء فيها
: (1)وتعليقات، على غرار"غوته" في الديوان الشرقي، هي ما أسميناه بالجزء النظري، الذي يضم العناوين التالية

 . ***، وهو الجزء الذي لعب فيه داومر شخصية الباحث(خاتمة) – (مالحظات) – (الجزء النثري)

لمحاكاة آيات كثيرة من القرآن الكريم، مما جعلنا أمام عدد مهم من  إذن داومر القسم األول من ديوانهخصص 
إلى مجالين كبيرين، مجال خاص بالمقطوعات  -(12)ةسابق في دراسة -المقطوعات الشعرية، التي ارتأيت تقسيمها 

التقسيم، هو التي حاكت اآليات المكية، ومجال خاص بالمقطوعات التي حاكت اآليات المدنية، والمشجع على هذا 
 الترتيب الذي اختاره داومر بنفسه ألغلب مقطوعاته الشعرية في هذا القسم، نمثل لذلك ببعض المقطوعات الشعرية

______________ 

نشير هنا إلى اعتراض داومر القوي والجريء على موقف هيغل من اإلسالم، ينظر: الفصل األول)المبحث الرابع:هيغل وداومر واإلسالم(، من *
  روحتي:) عبد اإلله القصراوي، محاكاة النص القرآني في الشعر: جورج فريدريش داومرأط

اإلسالمي، واستوحى أشعار -خصص القسم الثاني لالستيحاء من األحاديث النبوية، واستوحى أشعار القسم الثالث من عناصر التاريخ المسيحي**
 تركية(، أما أشعار القسم الخامس فكانت عبارة عن معارف وصلوات وقوالبالقسم الرابع من أقوال وحكم مختلفة:)عربية، وفارسية، و 

ن ففي العنوان األول: )الجزء النثري( أورد "داومر" نصوصا عديدة عن اإلسالالم والمساللمين لمجموعالة مالن الدارسالين  وقالد أخالذ هالذا الجالزء أكثالر مال ***
ب)المالحظات(، فضم توضيحات بخصوص ثالثة أقسام من الديوان، وقد أخالذت هالذه المالحظالات ثمانين صفحة من حيز الديوان. أما ما عنونه داومر 

ما ينيف على عشرين صفحة، أما خاتمة الديوان، فقد تناولت مشروع "داومر" الجديد، حيث اسالتعرض فيهالا خصالائص ومحاسالن مشالروع ديناله الجديالد، 
 مة من حيز الديوان عشر صفحات.وكيف أن اإلسالم َل يشكل إَل جزءا  منه، وقد أخذت الخات
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، إلى (1)التي تناولت التحديات التي واجهتها الدعوة المحمدية بمكة، والتي َتَتاَلت من المقطوعة الحادية والخمسين

، سواء ا  ، وكلها محاكاة آلي السور المكية، وعليه فتتابع مقطوعات تخدم منحى معين(1)المقطوعة السابعة والخمسين

 ر المكية أو المدنية، سهلت اعتماد هذا التقسيم.كان مجاله السو 

 :القرآنية، نوردها كما يليقضايا لمقطوعات الشعرية لداومر مجموعة من الا وقد عالجت

 .مقطوعات شعرية دارت حول تحديات الدعوة المحمدية بمكة، سنتطرق إليها عند الحديث عن نموذج المقارنة األول 

  مقطوعات شعرية دارت حول مشاهد القيامة كما يعرضها القرآن الكريم، وقد الحظنا فيها الحضور القوي لآليات

المقطوعة : (1)ـــب، نمثل لها من نعيم وعذابالمكية، حيث عرضت سور مكية عديدة لمشاهد القيامة بما ضمته 

 ...الستون، والمقطوعة الحادية والستون، المقطوعة الثانية والستون

 إبان انتقاله إلى  )عليه السالم( هل الكتاب، الذين احتك بهم النبيمقطوعات شعرية تناولت التعامل القرآني مع أ

  المدينة، لذا نجد الشاعر قد ركز بشكل واض  على محاكاة آيات مدنية، خاصة تلك التي تناولت اليهود، نمثل لها 

  ..السادسة والستون، والمقطوعة السبعون. : المقطوعة الخامسة والستون، والمقطوعة(1)ـــب

 عند  المعامالت والسلوك، سنتطرق لبعضها مقطوعات شعرية حاكى فيها داومر اآليات القرآنية التي تدور حول جانب

 الحديث عن نموذج المقارنة الثاني.

  إعادة إنتاجها مدنية مقطوعات شعرية دارت حول شؤون النساء، كما عرضها القرآن، وقد كانت اآليات التي تمت

المقطوعة : (1)ـــبألن التشريعات اإلسالمية الخاصة بالنساء، ظهرت في المرحلة المدنية، نمثل لها  كذلك، نظرا  

  ..والمقطوعة السابعة والثالثون.، والمقطوعة الخامسة والثالثون، السادسة عشرة

ن كانت تبدو قرآنية لنصوصمن اآليات، أننا لسنا أمام ترجمة  وقد َتَبين بعد دراسة المقطوعات التي حاكت كثيرا     ، وا 

بل  أو آيات متتاليات من سورة واحدة، قريبة من ذلك، خاصة في المقطوعات الشعرية التي تحاكي اآلية الواحدة،

مع  ية، انسجاما  اآلي القرآنية المترجمة بطريقة شعر المختار من يتعلق األمر بمحاكاة "شعرية"، يتم فيها إعادة صياغة 

الخاصة باللغة األلمانية، وتتم بمحاكاة آية واحدة، أو دمج آيات متعددة داخل مقطوعة واحدة، الشعري فنون القول 

، بل إن داومر قد استعان في بعض التي أخذت منها أو السورة )السور(دون اإلشارة إلى رقم اآلية )اآليات( 

، كما استعان بذكر ظروف ) 1) نوراة في المقطوعة الثانية والخمسيكالتالمقطوعات بمعطيات من كتب دينية أخرى، 
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لنزول" كالمقطوعة واكبت ظهور بعض اآليات التي حاكى، في إطار ما عرف في األدبيات اإلسالمية "بأسباب ا

 .(1)نالثانية والسبعي

 في الديوان، إلى ثالثة أقسام:النصوص القرآنية محاكاة ويمكن تقسيم 

اكاة من هذه المح قد حاكت آية واحدة، ولم تخل   حيث نجد نسبة مهمة من المقطوعات، محاكاة اآلية الواحدة:: أوَل  

 المقطوعة الثالثة، والمقطوعة السابعة، والمقطوعة الحادية عشرة...  :(1)ـــب، نمثل لها إضافة وتصرف

 تقسيمه إلى:: يدخل في هذا القسم كل مقطوعة حاكت أكثر من آية، ويمكن ثانيا  

مقطوعات حاكت أكثر من آية، من سورتين أو سور مختلفة: وهو القسم الذي يؤكد بشكل واض  أننا لسنا أمام  .أ 

المقطوعة العاشرة، والمقطوعة الحادية والثالثون، والمقطوعة الحادية  :(1)ـــبترجمة آليات قرآنية، نمثل لها 

 والخمسون...

   :(1)ـــبغير متتالية، نمثل لها  محاكاة أكثر من آية من نفس السورة: سواء كانت هذه اآليات متتالية أو .ب

 المقطوعة الثانية، والمقطوعة الرابعة، والمقطوعة الخامسة...

   :(1)ـــبقسم صغير ضم مقطوعات قدمت مضمونا تكرر في آيات عديدة من القرآن الكريم، نمثل لها : ثالثا  

  المقطوعة الثامنة، والمقطوعة التاسعة، والمقطوعة الحادية والخمسون...

 ويمكن أن نستخلص مما سبق مجموعة من االستنتاجات:

  الحضور القوي للمقطوعات التي حاكت اآلية الواحدة، وكذا المقطوعات التي حاكت أكثر من آية من نفس

 السورة.

 ل لذلك بالمقطوعة ر بعض المعطيات من خارج القرآن، نمثأغنى داومر محاكاته لآلي القرآنية، باستحضا

، حيث استحضر الظروف الخاصة التي واكبت ظهور آيات تحكي عن استماع الجن لتالوة (1)نالثانية والسبعي

، حيث استعان بمعطيات من التوراة، حين تحدث عن (1)نبالمقطوعة الثانية والخمسيالنبي )عليه السالم(. و 

 .(14)القيثارةداوود عازف 

  بين آيتين من نفس السورة أو من سورتين مختلفتين. اكتفت بالجمعقلة المقطوعات التي 
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 بوشكين: محاكاة القرآن في شعر .ب

قد عالجت و  ،1824نونها ب"محاكاة القرآن" سنة أصدر بوشكين مقطوعاته الشعرية البالغ عددها تسعا، والتي عَ 

العديد من القضايا، حيث كان بعضها يحاكي آيات تتمحور حول دعوة  داومر،مقطوعات على غرار ، همقطوعات

النبي )عليه السالم(، من خالل تسليط الضوء على العديد من تفاصيلها؛ والمقطوعات المعنية بهذا الجانب هي: 

 المقطوعة األولى، والمقطوعة الثالثة، والمقطوعة السادسة، والمقطوعة السابعة.

عظمة اهلل وقدرته، كالمقطوعة الرابعة، والمقطوعة الخامسة، أخرى بمحاكاة آيات تظهر  مقطوعات كما عنت

 والمقطوعة التاسعة.

أما عن المقطوعتين الباقيتين)الثانية والثامنة(، فقد حاكت المقطوعة الثانية آيات قرآنية تتمحور حول الوضع الخاص 

، وعنت المقطوعة الثامنة بمحاكاة آيات عن جانب المعاملة الحسنة وفعل الخير كما دعا (عليه السالم)لنساء النبي 

 إليهما القرآن الكريم. 

بغض النظر عن االختالف في عدد  -، كما هو الشأن لدى داومرللنصوص القرآنية بوشكين تنوعت محاكاةوقد 

في طريقة المحاكاة؛ إذ  اختلفاقد ن، غير أنهما في القسمين األولي قد اشتركا معا  ف  - لدى كل منهما المقطوعات

، وقد خصص نالحظ بهذا الخصوص أن داومر قد غلب المقطوعات التي تحاكي اآلية الواحدة، كما رأينا سابقا  

 بوشكين لهذا القسم مقطوعتين: هما المقطوعة الرابعة، والمقطوعة التاسعة.

غير متتالية( حضور  رة )سواء كانت اآليات متتالية أونفس السو كما كان للمقطوعات التي تحاكي أكثر من آية من 

، فقد خصص لها بوشكين أربع مقطوعات هي: المقطوعة الثانية، والمقطوعة الثالثة، معا   قوي في محاكاة الشاعرين

 والمقطوعة السابعة، والمقطوعة الثامنة.

مختلفة، وهو القسم الذي حضر لدى داومر بشكل  في المقطوعات التي تحاكي أكثر من آية من سور وقد اشتركا معا  

أقل، مقارنة بباقي األقسام، وقد خصص له بوشكين ثالث مقطوعات، هي: المقطوعة األولى، والمقطوعة الخامسة، 

 والمقطوعة السادسة.  

بطريقة شعرية ، القرآنية المترجمة ة صياغة ما اختاره بوشكين من النصوصفاألمر يتعلق بمحاكاة تقوم على إعاد ا  إذ

الخاصة باللغة الروسية، وتمت بمحاكاة آية واحدة، أو دمج آيات عديدة داخل الشعري مع فنون القول  تنسجم
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، والالفت بهذا الخصوص التي أخذت منها السورة )السور(، أو وعة واحدة، دون اإلشارة إلى رقم اآلية )اآليات(مقط

 لتقيد الحرفي بالنص القرآني، بخالف داومر الذي كان ملتزما  هو اعتماد بوشكين على محاكاة حرة تتحرر من ا

 في أكثر مقطوعاته.القرآني بالنص 

 :نموذجين للمقارنة 

 النموذج األول . أ

اخترت أن أتناول مقطوعات شعرية اشتركت في محاكاة آيات بعينها، بحيث تصير عناصر المقارنة بينهما واضحة، 

 :(12)، والمقطوعة الخامسة والسبعون لداومر(2)التاليتين:المحاكاة األولى لبوشكينستكون البداية بمقارنة المقطوعتين و 

 المقطوعة الخامسة والسبعون لداومر المحاكاة األولى لبوشكين

 أقسم بالشفع وبالوتر،

 وأقسم بالسيف وبمعركة الحق،

 وأقسم بنجم الصباح،

 وأقسم بصالة العشاء.

 ال، لم أودعك.

 يا من في ظل السكينة

 دسست رأسه حبا

 وأخفيته من المطاردة الحادة

 ألست أنا الذي رويتك في يوم القيظ

 بمياه الصحارى؟

 ألم أهب لسانك

 سلطة جبارة على العقول؟

 اصمد إذن وازدري الخداع

 أحب اليتامى، وقرآني

 وبشر المخلوقات المهتزة.

 

 من جبريل لمحمد:

 أقسم بنور الضحى
 التي تمأل كل الدنيا بالبريق،
 أقسم بحلكة وسط الليل
 -التي تغشي األرض بالظالم

 ما تركك ربك،
 الذي اختارك لتكون لسانه،
 من كثير من الناس؛
 لن يقطع صلة رحمته،

 سيظل لألبد
 مواسيك ومأمنك الكبير،
 سوف لن يبغضك أبدا.

 وكما أنك أيضا في هذه الدنيا
 مهموم ومثقل ومجهد نفسك،
 فاآلخرة ستدع بالك يحس

 و]الذي[ سيضحكبسعادة، 

 .ويزهر دون تحول
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 سياقي تأطير 

في األدبيات  ه، وقد ك تب الكثير عن شخص(عليه السالم)حاكت كال المقطوعتين آيات قرآنية عنت بشخص النبي 

األوروبية، إال أننا سنركز على تمثله داخل اإلطار األلماني، عبر ما أورده داومر من نصوص ضمن الجزء النظري 

، إذ نجد نسبة مهمة من هذه النصوص والتعليقات، قد تناولت شخص النبي)عليه السالم( في صفاته *من الديوان

وعقالنية من  ، قدم للناس دينا أبسط، وأكثر تنويرا  (1)إنسان ال مثيل له وسلوكاته، فهذا "أولسنر" قد اعتبر أن محمدا  

كما تحدث المؤرخون عن بساطة مظهره، وبساطة عيشه، وتواضعه  ، وأن سلوكاته عكست مواعظه؛(1)المسيحية

ما ألصق به ع . ودعا "بوجشتال"، في نص آخر، إلى استحضار آراء أخرى حول النبي)عليه السالم( بعيدا  (1)والتزامه

 ة، انطالقا  الوثنية إلى الوحداني ، ابتعد بقومه عنمن صفات الخداع والكذب، ورأى فيه مصلحا   في األدبيات األوربية

وتحدث داومر عن رأي "كرافت" في النبي، الذي . (1)من اقتناعه أنه مختار من اهلل، كما نوه بموهبته األدبية الكبيرة

نسب إليه العديد من الصفات الحميدة، منها كونه: زوج مثالي، ومتعاطف مع ذوي الحاجة، ومقتصد في األكل 

عن الجانب الخارق في  وتحدث داومر كذلك ...(1)الخير، وشجاعوالشرب، وملتزم مع اآلخرين، وكثير أعمال 

 .(1)شخصه، عبر إيراد أمثلة عديدة لما تحقق من نبوءاته

أخرى تشهد على مدى إنسانية النبي في أوقات الشدة، فقد تحدث "أولسنر" عن حث النبي  كما أورد داومر نصوصا  
وتحدث  .(1)للدماء بالمهزومين، ولم يكن محبا   وأنه كان رحيما  ، (1))عليه السالم( على التعامل الجيد وضبط الغضب

، وهي آراء أيدها داومر، الذي أشار بدوره أن (1)"كرافت" عن حروب النبي التي كانت رحيمة مقارنة بحروب المسيحية
 .(1)، يغلب عفوه ورحمته على غضبهالنبي كان رحيما  

إلى المكانة الالئقة، التي كان اإلسالم يخصصها للحيوانات، فقد تحدث ، جعله ينتبه (3)اهتمام داومر بعالم الحيوان

وعداوة  الف ما و جد في المسيحية من جفاءعن العالقة الفريدة للنبي )عليه السالم( وعامة المسلمين بالحيوانات، بخ

ذكر ما حدث له مع قطة  للتعامل النبوي الرحيم مع الحيوان، حين  ؛ وأعطى نموذجا  (1)لعالم الحيوان والطبيعة عامة

 طرف الثوب الذي تنام عليه القطة كانت نائمة على ثوبه، في الوقت الذي كان ينوي فيه القيام للصالة، ففضل قطع

 .(1)راءقصة النبي مع الحمامتين في غار ح، كما ذكر كذلك (1)على أن يوقظها

__________ 

كان سالباقا، وأكثالر تقالدما، ونضالجا، وتراكمالا مالن اَلستشالراق  -النصف األول من القرن التاسع عشرفي  -ركزنا على األلمان، ألن اَلستشراق األلماني 
 بجزء نظري ضم نصوصا وتعليقات. -كما سبقت اإلشارة -الروسي، ثم ألن داومر أغنى ديوانه 
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 فة بشكل أسمىن المعر أما عن اهتمام النبي )عليه السالم( بالمعرفة، فقد أشار "أولسنر"، إلى أن محمد تحدث ع

قام داومر بإنشاء قد ، و (1)، وأكد "بوجشتال"، أن المعرفة محترمة في التعاليم المحمدية(1)مقارنة مع شيشرون

 . (1)مقطوعات شعرية، حول احتفاء نبي اإلسالم بالمعرفة وحثه عليها

يمكن القول إن هذه اآلراء التي جمعها داومر عن النبي )عليه السالم(، تخدم هدفه من الديوان، والذي سعى  إجماال  

نسانيته الجديرة بالحب(و  فيه إلى تقديم النبي العربي في )كل قوته وعظمته بما في ذلك رأي  -، كما أنها اتفقت (14)ا 

، ومؤلف القرآن، كما اعتقد أغلب من تناول شخصه من على أن محمد)عليه السالم( هو مبدع هذا الدين -داومر

 أو بسوء نية. -كما هو الشأن مع داومر -األوروبيين، سواء كان ذلك بحسن نية 

هي: المقطوعة  (1)في ديوان داومروالمقطوعات الشعرية التي دارت حول شخص النبي وتحديات الدعوة بمكة 

والخمسون، والمقطوعة الثانية والخمسون، والمقطوعة الثالثة والخمسون، السادسة والعشرون، والمقطوعة الحادية 

والمقطوعة الرابعة والخمسون، والمقطوعة الخامسة والخمسون. والمقطوعة السابعة والخمسون، والمقطوعة الثانية 

 مانون.والسبعون، والمقطوعة الخامسة والسبعون، والمقطوعة السادسة والسبعون، والمقطوعة الحادية والث

على محاكاة آيات مكية، وصفت التحديات التي كان يواجهها  اومر بشكل واض  في هذه المقطوعاتقد ركز دو 

النبي )عليه السالم( مع قومه عبدة األصنام، كاتهامه بالكذب، والتنقيص منه لطبيعته البشرية، والطعن في ألوهية 

حراجه بمصد   .تعجيزية مطالبر القرآن، وا 

بخصوص هذه المقطوعات كذلك أن داومر قد نوع في طريقة المحاكاة، حيث حاكى اآلية الواحدة، كما في الحظ وي  

ن، والثانية الثانية والسبعي كما في المقطوعتين ،من سور مختلفةودمج بين آيات  المقطوعة الحادية والثمانين،

طوعة الخامسة والسبعين، والمقطوعة كما في المق ،ن، وحاكى في مقطوعات أخرى آيات من نفس السورةوالخمسي

السادسة والسبعين، والمقطوعة السابعة والخمسين، والمقطوعة السادسة والعشرين. وفي مقطوعات أخرى حاكى 

كالمقطوعة الرابعة والخمسين، والمقطوعة الثالثة والخمسين، والمقطوعة الحادية ، تكرر في آيات عديدة مضمونا  

 سة والخمسين.والخمسين، والمقطوعة الخام
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والمالحظ كذلك أنه قد غلبت سمات السيرة على هذه المقطوعات، التي احتفت  بالروح البطولية للنبي محمد، 

وبحماسه الكبير في الدعوة إلى اإلسالم، الشيء الذي  كون صورة إيجابية عنه، مما ينسجم مع هدف داومر الساعي 

نسانيته الجديرة بالحب(و  إلى إبراز النبي العربي في كامل )قوته وعظمته. ، فقد َهدَف داومر أن يخلق صورة (14)ا 

 النموذج اإلنساني السامي الذي يريد لشعبه األلماني أن يقتدي به، ليتجاوز ظروفه التي تخبط فيها طيلة نصف قرن.

 وقفة مع المقطوعتين 

ما ي عرف في كتب السيرة النبوية بحدث "توقف  لعل أبرزهاحرجة في بداية دعوته،  عايش النبي )عليه السالم( ظروفا  

عاد النبي ِلي سِمع الناس سورا أخرى، مثل المدثر،  ، وقد صاحب ذلك استهزاء وشماتة الكثيرين، وبعد زمنٍ (15)الوحي"

َحى}و الليل، و األعلى، و التكوير، و المسد، و  { 1الفجر... وقد عالجت سورة الضحى هذا الحدث بشكل مباشر:) َوالضُّ

{ َأَلْم 5{ َوَلَسْوَف ي ْعِطيَك َربَُّك َفَتْرَضى}4{ َوَلآْلِخَرة  َخْيٌر لََّك ِمَن اأْل وَلى}3{ َما َودََّعَك َربَُّك َوَما َقَلى}2َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى}

ا السَّاِئَل َفاَل 9ا اْلَيِتيَم َفاَل َتْقَهْر}{ َفَأمَّ 8{ َوَوَجَدَك َعاِئال  َفَأْغَنى}7{ َوَوَجَدَك َضااّل  َفَهَدى}6َيِجْدَك َيِتيما  َفآَوى} { َوَأمَّ

ا ِبِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّثْ 10َتْنَهْر} . والغاية من القسم، كما جاء في السورة ]سورة الضحى 11-1 [ ({11}{ َوَأمَّ

َحى}  ما تركه، وما أبغضه حينما أبطأ ئن النبي)عليه السالم( إلى أن اهللطمَ {(، هو أن يَ 2{ َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى}1)َوالضُّ

من المتاعب؛ ثم تسرد السورة  الوحي عنه، وأن اآلخرة بما فيها من كرامات، خير له من الدنيا، التي يتحمل فيها كثيرا  

بعد اليتم، وأنعم عليه باإليمان والتوفيق ألحسن األعمال، وأغناه بعد فقر، ثم يوصي اهلل  عم اهلل على نبيه، فقد رعاهنِ 

 . (16)نبيه بحسن معاملة اليتيم والسائل، وأن يتحدث للناس بنعم اهلل التي أسبغها عليه

ه المحاكاة في مقطوعتهما آيات سورة الضحى، ولتبيان هذ اداومر وبوشكين قد حاكيَ من  كال  من الواض  جدا أن 

هي  المقترحة،الوحدة األولى ف .انسجاما مع اآليات التي تمت محاكاتها ،قسمت المقطوعتين إلى وحدات متقابلة

 : األسطر الخمسة األولى من مقطوعة داومر

 ِمن ِجبِريل ِلُمَحمد:

 أ قِسم  ِبن وِر الضَحى

 الِتي َتمأَل ك ل الدنَيا ِبالَبِريق،

 الليلأ قِسم  ِبحلَكِة َوَسِط 
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  - التي ت غِشي اأَلرَض ِبالظاَلم

عن القسم في اللغة األلمانية بحرف، كما هو حال العربية، وكان  بدأت المقطوعة بفعل )أقسم(، ألنه ال يتم التعبير
َحى} المقسم  ({2}{ َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى1به هو الضحى وظلمة الليل، كما في اآليتين األوليين من سورة الضحى )َوالضُّ

في بيان عناصر هذا القسم، أما الوحدة األولى من مقطوعة بوشكين، فتحاكي فصل داومر وقد ، ]سورة الضحى 1-2 [

 -كما هو الشأن مع داومر  -هي األخرى بداية سورة الضحى من حيث اعتماد القسم، غير أن بوشكين ال يلتزم 

سورة  3 [)"الشفع/الوتر"استمد بعضه من القرآن، مثل:آخر، به  مقسمقسم بها، بل إنه انفت  على بنفس العناصر الم  

 (، يقول:...(، والبعض اآلخر من غير القرآن )أقسم بالسيف ومعركة الحق]سورة النجم 1["نجم الصباح"، ]الفجر

 أقسم بالشفع وبالوتر،

 وأقسم بالسيف وبمعركة الحق،

 وأقسم بنجم الصباح،

 وأقسم بصالة العشاء.

اآلية الثالثة من سورة الضحى )َما َودََّعَك َربَُّك َوَما  ة من مقطوعة داومر تحاكيالوحدة الثاني من الواض  كذلك، أن

 ، حيث فصل في محاكاته، مبينا مدى الدعم اإللهي الذي تلقاه النبي من اهلل، يقول:]سورة الضحى 3 [َقَلى(

 َما َتَرَكَك َربَك،

 الِذي اخَتاَرَك ِلَتك وَن ِلَساَنه،

 ير ِمن الناس؛ِمن َكثِ 

 َلن َيقَطَع ِصَلَة َرحَمِته،

 َسَيَظل ِلأَلَبد 

 م َواِسيَك َوَمأَمنَك الَكِبير،

 .َسوَف َلن ي بِغَضَك َأَبدا  
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الوحدة الثانية من مقطوعته اآلية الثالثة من سورة الضحى، لكنه يخرج عن النص القرآني  أما بوشكين، فتستحضر

ماية اهلل حينما يلغي بعض المعطيات القرآنية ويستحضر أخرى، خاصة تلك المتعلقة بالسيرة النبوية، فقد استحضر ح

وه  َفَقْد َنَصَره  الّله  ِإْذ أثناء هجرته مع صاحبه أبي بكر، كما ورد في سورة الت ة قريشدلنبيه من مطار  ر  وبة:) ِإالَّ َتنص 

وْا ثَاِنَي اْثَنْيِن ِإْذ ه َما ِفي اْلَغاِر ِإْذ َيق ول  ِلَصاِحِبِه اَل َتْحَزْن ِإنَّ الّلَه مَ  َعَنا َفَأنَزَل الّله  َسِكيَنَته  َعَلْيِه َوَأيََّده  َأْخَرَجه  الَِّذيَن َكَفر 

ن وٍد لَّْم َتَروْ  وْا السُّْفَلى َوَكِلَمة  الّلِه ِهَي اْلع ْلَيا َوالّله  َعِزيٌز َحِكيٌم (ِبج   َها َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفر 

 ، يقول بوشكين: ]سورة التوبة 40 [

 ال، لم أودعك.

 يا من في ظل السكينة 

 دسست رأسه حبا  

 وأخفيته من المطاردة الحادة

َوَلآْلِخَرة  َخْيٌر واألخيرة من مقطوعة داومر، نجده يحاكي اآلية الرابعة من سورة الضحى)وبالرجوع إلى الوحدة الثالثة 

ن اهلل نبيه أنه طمئِ ، بتفصيل وبيان أكثر كما هي العادة في محاكاته، حيث ي  ]سورة الضحى 4 [(لََّك ِمَن اأْل وَلى

 الدنيا، يقول:سيظفر بحياة أجمل في اآلخرة، تنسيه الشقاء الذي يعيشه في هذه 

 ِفي َهِذِه الدنَيا َوَكَما َأنَك َأيضا  

 َمهم وم، َوم ثَقل َوم جِهد َنفَسَك،

 َفاآلِخَرة  َسَتَدع  َباَلَك ي حس

 ِبَسَعاَدة، َو]الذي[ َسَيضَحك  

 َوي زِهر  د وَن َتَحول.

اإللهية على النبي،  ، النعممن مقطوعته الوحدة الثالثة ز اآلية الرابعة من السورة، لتستحضرتجاو في ،أما بوشكين

{ َوَوَجَدَك َعاِئال  7{ َوَوَجَدَك َضااّل  َفَهَدى}6َأَلْم َيِجْدَك َيِتيما  َفآَوى}) والسابعة، والثامنة:آليات السادسة، ا محاكيا  



  24 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد العشرون، العدد الثاني

بذلك عن النص  ، غير أنه يختار نعما أخرى، غير تلك الواردة في اآليات، خارجا  ]سورة الضحى 8-6[({8}َفَأْغَنى

 القرآني، يقول: 

 ألست أنا الذي رويتك في يوم القيظ

 بمياه الصحارى؟

 ألم أهب لسانك

 سلطة جبارة على العقول؟

 :ويستمر بوشكين في الوحدة األخيرة من مقطوعته محاكاة سورة الضحى، التي ت ختتم بمجموعة من األوامر والوصايا

ا اْلَيِتيَم َفاَل َتْقَهْر}) ا السَّاِئَل َفاَل َتْنَهْر}9َفَأمَّ ا ِبِنْعَمِة َربَِّك َفَحدِّثْ 10{ َوَأمَّ غير أن  ]سورة الضحى 11-9[(،{11}{ َوَأمَّ

 إليها أخرى، يقول:بوشكين يتصرف في وصايا النص القرآني، ويضيف 

 اصمد إذن وازدري الخداع

 أحب اليتامى، وقرآني

 وبشر المخلوقات المهتزة.

إن بوشكين قد حاكى سورة الضحى محاكاة حرة ال تتقيد بالنص القرآني، بل تخرج عنه وتضيف وعليه نستطيع القول 

إليه، بينما اكتفى داومر بمحاكاة اآليات الثالث األولى، محاكاة مقيدة ال تخرج عن النص القرآني، بل تبينه وتفصله 

 أكثر.

 النموذج الثاني . ب

 :(12)، والمقطوعة الخامسة لداومر(2)لبوشكيناول في هذا النموذج، المحاكاة الثامنة سنتن

 المقطوعة الخامسة لداومر المحاكاة الثامنة لبوشكين

 وأنتم تتاجرون بضميركم أمام الفقر المدقع،

 ال تنثر هباتك بيد مقتصدة:

 فالسماء تبغي الكرم الوفير.

 أيها المؤمنون ال توزعوا الصدقات

 ببخل و بنية سيئة،

 ال تعطوا 
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 ففي يوم الحساب العسير، ومثل حقل خصيب

 آه يا ناثر الخير،

 بأعظم الجزاء.ستجازى أعمالك 

 لكن إذا، أسفت على عطاء الدنيا المكتسب،    

 وأنت تناول السائل عطاءك الشحي ،

 وضيقت من بسطتك الغيور،

 فاعرف: أن كل هباتك، مثل حفنة تراب،

 غسلها مطر وفير عن حجر،

 فتمحو، وينبذ الرب العطاء.

 

 السيء  والحقير 

 غير القيم، مما تملكون،

  –األحب إليكم برضى أيضا!  أعطوابل 

 وال تنفقوا صدقاتكم

 !في الشهرة وحبا   رياءا  كذلك 

 فأحسن أعمال الخير

 هي التي تحيي المحتاجين

 -في سرية تامة.

 ال تتبعوا  المتصدق عليه 

 مؤذبإذالل 

 في الصدقات، التي منحتموها!

 العمل الصال ،باطل هو هذا 

 ومردود عليكم

 وهكذا عبر ذنب عكر

 ستبطل جميع صدقاتكم 

 وكذلك نوايا أعمالكم،

 بقصاص رباني.

 سياقي تأطير 

وهو الجانب الذي اعتنى به الخير في القرآن الكريم،  طوعتين آيات عن جانب اإلحسان وأعمالحاكت كال المق

 . فضائل المعامالتقبل اإلسالم من مجتمع الجزيرة  زكى ما عرفهو اإلسالم أيما اعتناء، بل 

مجموعة من النصوص للعديد من الدارسين، جاءت في سياق  -في الجزء النظري من ديوانه  -أورد داومر وقد 

والحث على القيام بأعمال اإلحسان، إلى جانب تعليقاته الشخصية، التي  ا قدم اإلسالم في جانب المعامالت،تثمين م

 في اختياره لهذه النصوص. تعكس رؤيته وموقفه بهذا الخصوص، هذا الموقف الذي تحكم بشكل كبير أيضا  
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في معرض رده على "دولينكغ"، أن اإلسالم يحث على القيام بأعمال الخير واإلحسان أكثر من  (1)داومر عد

، يعجب فيه من اإلقبال (1)"لكرافت" أي مجال للمقارنة بينهما. كما أورد نصا   -في نظره  -سيحية، بحيث يغيب الم

الكبير للمسلمين )األتراك العثمانيين( على أعمال الخير واإلحسان، لدرجة جعلت عدد المتسولين يقل بشكل كبير في 

بزيادة وثيرة اإلقدام على أعمال الخير واإلحسان في المناسبات  القسطنطينية، مقارنة مع أي مدينة أوربية آنذاك؛ ونوه

 واالحتفاالت خاصة، كما تحدث عن اإلدارة الجيدة للصدقات وكيفية التصرف فيها. 

أن هذه النصوص التي أوردها داومر في الجزء النظري من الديوان، والتي كانت لها صلة بهذا الجانب، قد والمالحظ 

روبيين قد بحثوا في دين األتراك و روبيين زمن داومر، ومعلوم أن األو العثمانيين، خصوم األركزت على األتراك 

من البحوث والرحالت، التي اطلع داومر على العديد منها، كما  مهما   اوفكرهم وعاداتهم وتقاليدهم، فكانت النتيجة، َكمّ 

 .أشرنا سابقا  

: المقطوعة الرابعة، (1)هي ،اإلحسان ناولت جانبالتي ت والمقطوعات التي حاكى فيها داومر اآليات القرآنية

  .والمقطوعة الخامسة، والمقطوعة السادسة، والمقطوعة السابعة، والمقطوعة الثامنة، والمقطوعة التاسعة

المقطوعة  و ما نلمسه فيآليات القرآنية، فتارة يحاكي اآلية الواحدة، وهداومر طريقة محاكاته لهذه انوع كما 

المقطوعة كما هو الشأن في أكثر من نفس السورة، أخرى يجمع في المقطوعة الواحدة بين آيتين و  السابعة. وأحيانا  

تكرر في آيات عديدة من  مقطوعات أعادت مضمونا   أنشأ. كما الرابعة، والمقطوعة الخامسة، والمقطوعة السادسة

 المقطوعة الثامنة، والمقطوعة التاسعة. ، نلمس ذلك فيالقرآن الكريم

فلسفة اإلسالم في العمل  -ختياره محاكاة معاني آيات بعينهاعبر ا -على ما يبدو في أن يبرز وقد نج  داومر

، وهذا يدخل في إطار الطبيعة الترويجية / التبشيرية للديوان، الذي يقترح اإلسالم على األلمان، كما أشرنا الخيري

، وهي سورة مدنية، ت عنى بجانب التشريعات، هذه المقطوعات في حضورا   األقوىسورة البقرة آيات كانت ، وقد سابقا  

 تشريعية في أمور العقيدة والعبادات والمعامالت. ضمت أحكاما  

 وقفة مع المقطوعتين 

تناول داومر في المقطوعة الخامسة، ما ذكره القرآن الكريم عن فئة من المتصدقين الذين ال يمنحون إال الشيء 

الرخيص لديهم، وكذا الفئة التي ترائي  بصدقاتها  فتؤذي الناس، حيث حاكت مقطوعته معنى آيتين من سورة البقرة، 
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اآليتين، فالوحدة األولى تحاكي سورة البقرة )َيا َأيَُّها الَِّذيَن لذا يمكن تقسيم المقطوعة إلى وحدتين انسجاما مع معنى 

َن اأَلْرِض واََل َتَيمَّم وْا اْلَخِبيَث ِمنْ  ا َأْخَرْجَنا َلك م مِّ ه  ت نِفق وَن َوَلْست م ِبآِخِذيِه ِإالَّ َأن آَمن وْا َأنِفق وْا ِمن َطيَِّباِت َما َكَسْبت ْم َوِممَّ

وْا ِفيِه  التي تشير إلى وجوب اإلنفاق من األموال المشروعة،  ]سورة البقرة [267َواْعَلم وْا َأنَّ الّلَه َغِنيٌّ َحِميٌد( ت ْغِمض 

 . يقول:(16)وعدم التصديق بالحقير منها

 َأيَها الم ؤِمن ون اَل ت َوزع وا الصَدَقات

 ِبِنية َسيَئة، ِبب خل و

 اَل ت عط وا 

 السيَء َوالَحِقير

 الَقيم، ِمما َتمِلك ون،َغيَر 

ا!اأَلَحب إَليك م ِبر  أعطواَبل   ضى َأيض 

َماَله  ِرَئاء النَّاِس َواَل ي ْؤِمن   أما الوحدة الثانية فتحاكي )َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمن وْا اَل ت ْبِطل وْا َصَدَقاِتك م ِباْلَمنِّ َواألَذى َكالَِّذي ي نِفق  

وَن َعَلى َشْيٍء مِّ ِبالّلِه َواْلَيْوِم  ا َكَسب وْا َوالّله  اَل اآلِخِر َفَمَثل ه  َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه ت َراٌب َفَأَصاَبه  َواِبٌل َفَتَرَكه  َصْلدا  الَّ َيْقِدر  مَّ

بها، وهو ما يؤذي ، التي تشير إلى النهي عن إبطال ثواب الصدقات بالمن  ]سورة البقرة 246 [َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن(

 . يقول:(16)المتصدق عليه ويحرج كبرياءه

 واَل ت نِفقوا َصَدَقاِتك م

با في الشهَرة ِرَياء ا كذلك   !َوح 

 َفأحَسن َأعَمال الَخير

 ِهي الِتي ت حيي الم حَتاِجين

 في ِسرية َتامة.

 اَل َتتبع وا  الم َتَصدَق َعَليه 

 م ؤذِبإذاَلل 
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 َمَنحت م وَها!في الصَدَقات الِتي 

 َباِطل ه َو َهَذا الَعَمل الصاِل ،

 َوَمرد ود َعَليك م

مع طريقته في المحاكاة، قد قام بإعادة إنتاج النص القرآني بتفصيل وتبيان، لكن دون  والمالحظ أن داومر، انسجاما  

( 267مقطوعته فحوى اآلية ) قدم في ه لم يراع ترتيب اآليتين، فقدهذه المرة، حيث أن أن يتقيد بنص اآليتين حرفيا  

:) َفَمَثل ه  َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه ت َراٌب (264الوارد في اآلية ) التمثيل (، كما أنه غض الطرف عن264)على اآلية 

 ، يقول:وختم مقطوعته بذكر مصير هذه األعمال السيئة النية، َفَأَصاَبه  َواِبٌل َفَتَرَكه  َصْلدا ...(

 َذنب َعِكر َوَهَكَذا َعبرَ 

 َسَتبط ل  َجِميع  َصَدَقاِتك م 

 َوَكَذلك َنَواَيا أعَماِلك م،

 ِبقَصاص َرباِني.

أما بوشكين فقد اشترك مع داومر في أمور واختلف معه في أخرى، حيث اعتمد في مقطوعته على ثالث آيات 

الّلِه ث مَّ اَل ي ْتِبع وَن َما َأنَفق وا  َمّنا  َواَل َأذ ى لَّه ْم َأْجر ه ْم ِعنَد َربِِّهْم  متتاليات من سورة البقرة: )الَِّذيَن ي نِفق وَن َأْمَواَله ْم ِفي َسِبيلِ 

وٌف َوَمْغِفَرٌة َخْيٌر مِّن َصَدَقٍة َيْتَبع َها َأذ ى َوالّله  َغِنيٌّ َحِليٌم}262َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل ه ْم َيْحَزن وَن} يَُّها { َيا أَ 263{ َقْوٌل مَّْعر 

ِبالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر َفَمَثل ه  َكَمَثِل الَِّذيَن آَمن وْا اَل ت ْبِطل وْا َصَدَقاِتك م ِباْلَمنِّ َواألَذى َكالَِّذي ي نِفق  َماَله  ِرَئاء النَّاِس َواَل ي ْؤِمن  

ا َكَسب وْا َوالّله  اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن(َصْفَواٍن َعَلْيِه ت َراٌب َفَأَصاَبه  َواِبٌل َفَتَرَكه  َصْلدا  الَّ َيقْ  وَن َعَلى َشْيٍء مِّمَّ -262 [ِدر 

 يقول بوشكين: .]سورة البقرة 264

 وأنتم تتاجرون بضميركم أمام الفقر المدقع،

 ال تنثر هباتك بيد مقتصدة:

 فالسماء تبغي الكرم الوفير.

 ففي يوم الحساب العسير، ومثل حقل خصيب
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 يا ناثر الخير،آه 

 ستجازى أعمالك بأعظم الجزاء.

قد ركز  ،بخالف داومر -(، غير أن بوشكين264بوشكين وداومر قد اشتركا في محاكاة اآلية )كل من والمالحظ أن 

سورة  246 [ (...الوارد فيها:)َفَمَثل ه  َكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه ت َراٌب َفَأَصاَبه  َواِبٌل َفَتَرَكه  َصْلدا   التمثيلعلى  في محاكاته لآلية

 ، يقول بوشكين: ]البقرة

 فاعرف: أن كل هباتك، مثل حفنة تراب،

 غسلها مطر وفير عن حجر،

 فتمحو، وينبذ الرب العطاء.

 ، وهو أمر معتاد لدى بوشكين وقليل لدى داومر.إعادة إنتاج حرة لهذه اآلياتي ف إذن فقد اشترك الشاعران معا  

 خاتمةال

سعيت من خالل هذه المساهمة إلى دراسة التأثير القرآني في الشعر الرومانسي األوروبي، من خالل تناول أشعار 

في  جوانب تطور النظرة إلى اإلسالم من جانبا   األشعاروقد مثلت هذه  ؛المحاكية آلي القرآن الكريم داومر وبوشكين

، وهو قرن الرومانسية في بيئات عديدة بأوروبا، حيث اتجهت فيه األنظار إلى النصف األول من القرن التاسع عشر

فهناك من سيطرت عليه  وقد اختلف تعامل الرومانسيين مع هذا " الشرق"،  ؛المي"الشرق، خاصة "الشرق اإلس

من  بطريقة تحمل كثيرا   من تعامل مع "الشرق اإلسالمي"، -وهم قلة  -اإلكزوتيكية، وهناك النظرة االستعالئية 

اإلعجاب، والذين يبقى على رأسهم غوته في ديوانه الشرقي، ودامر في ديوانه )محمد(، وبوشكين في قصائده التقدير و 

 المحاكية للقرآن.

، وذلك عبر تقديم اآليات حضر فيها الجانب الذاتيالقة، محاكاة خآلي القرآن الكريم  الشاعرينمحاكاة  لقد كانت

الشاعر المعاد إنتاجها بلمسة ورؤية فنيتين، وعبر استحضار قوي للخلفية اإلصالحية التي تحكمت في كل من 

 .(12)الشاعر األلمانيو  (2)الروسي

المستبعد أن يستشعر القارئ  وقد يكون منيمكن القول، إن هذه األشعار ساهمت في التعريف باإلسالم في زمانها، 

أهمية هذه األشعار، ما دامت لغة القرآن هي لغته، لكن األمر يختلف لدى القارئ  العربي
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جديدة، وأساليب تعبيرية  /الروسي(، الذي سيكتشف عبر قصائد الشاعرين المحاكية للقرآن، أفكارا  األلمانيروبي)و األ

ولى، وهو ما اعترف به غوته في الديوان الشرقي حين أقر أن اللغة جديدة، مما يعود بالنفع على لغته بالدرجة األ

فينا ". وهو ما نوه به كذلك عالم اللغة واألكاديمي الروسي (6)األلمانية تثرى )بالكثير مما استعرناه من الشرق(

حين شهد لبوشكين بأنه قد تمكن )بمؤلفاته من تجسيد موهبة اللغة الروسية في االستيعاب اإلبداعي  "جرادوف

 .(2)والمستقل للثقافة اإلبداعية الفنية المكتنزة لقرون عدة(
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 الشركات السعودية كثيفة المعرفة والتكنولوجيا تأثير القيمة المضافة لرأس المال الفكري علي تقلبات عوائد أسهم
The Effect of the Value Added of Intellectual Capital on Stock Returns Volatility 

for Knowledge & Technology-intensive Saudi Companies 
 

 حمد حسينأ.د.عالء علي أ*
 ملخص

يف اختبار اجتاه وقوة وداللة  الالققة  التريية ة   تمثَّل هدف الدراسة الحالية
بةةةس وىةةةتوة الةةةا ة الفة ةةة  املاةةةاف  لةةةقلب املةةةاد الل ةةةق  و ف بةةةا   وا ةةة  
األسةة م وةةة   ةة ب واختبةةار  ةةريية اةةو وةةة وىةةتوة  ةةودة  لةةةا  ا وا ةة  

 ةةةة  لت ةةةة  الالققةةةة  وخطةةةةق الاةةةةوا   املالةةةةة   مةةةة  مدخا  ةةةةا ا ت ةةةةةا  وم 
 88التريية ةة  وةةة   ةة  لخةةقةب وعلةة  بالةة  م التطبةفةةم   ةة   ةمةة  قواو ةةا 

شةةقا  وىةةاث  ا ةلةة  املالقفةة  والت مولو ةةةا وفةةة ة يف سةةو  املةةاد الىةةالود  
 . (2018-2012)خقد نطا  فرتة ال راس  

  ةةة  ل ةةةةو  اعتمددددت الدراسدددة  اتبدددار الفدددروص البحثيدددة  ح دددائيا   
وتالةةةة د املت ةةةةةا  باسةةةةتحن ار اةةةةوعي االحنةةةة ار الت  ةالةةةةم االحنةةةة ار ا طةةةة  

Pooled OLS Regression Model  اريحة  اةاعي االحنة ار
  (E-Views)ب وةة خةقد بقنةاو Panel Dataالطولةة  ألسة و  

 (.10اإلص ار )
توصدددلل الدراسدددة  لدددئ عددددي متدددائا والتدددي مدددن أهمهدددا  تدددوافرت أدلدددة  

ملىةةةتوة الةةةا ة الفة ةةة  املاةةةاف     ةة  و ةةةود  ةةةريية ميةةةا  والمةةو  ح دددائية 
قددمل الدراسدة  لقلب املاد الل ق       ف با   وا   األس م. اةلل ب

  ةةة  و ةةةود  ةةةريية ميةةةا  والمةةةو  لةةة خود املت ةةةة   ضدددافيا   دلددديال   ح دددائيا  
املةةم م وىةةتوة  ةةودة  لةةةا  ا وا ةة ب و ةة ر و ةةود  ةةريية والمةةو  لةة خود 

قةةوة الالققةة  التريية ةة  املو بةة  بةةس  املت ةةة املةةم م خطةةق الاةةوا   املالةةة ب   ةة 
 وىتوة الا ة الفة   املااف  لقلب املاد الل ق  و ف با   وا   األس م.

    د م و قشة  ققارا  املىةت  ق ة  مة   الةاو  م  تساعد متائا الدراسة
  ةةة  شةةةقا  لسةةة م التةةةقاا  املحنت لةةة  بىةةةو  املةةةاد الىةةةالود ب فاةةةق   ةةةة 

اسةرتا ة ة      قاةة    وداةا حنةو  بةيحث مدارا  التقاا  الىةالود     ة
فالال  إلدارة رلب املاد الل ق ب با تباره وةورد اسةرتا ة م واقتدةاد  اةارب 
 ىةةاام يف خ ةة  و ولةةة  وىةةتو ا   الةةة  وةةة الفة ةة  املاةةاف ب ولفةةة  وةةة ة 

  مافىة  وىت او .
 

 الفة   املااف  لقلب املاد الل ق ب  ف با الم طلحات األساسية: 
 س مب  ودة  لةا  حوا   التقاا ب خطق الاوا   املالة . وا   األ
 ,JEL :D80, D83, E44, G34, N25, N75 دةمة  

O14, O34. 
 ___________ 
جلةةةةا  ة  37البحةةةث اللةةةا   بةةةاملقا  ال ةةةةاا و ةةةقر يف اةةةاد ال راسةةةةا  اإلدار  باملىةةةابف  الةةةة [

 ]راش  بة محة  ل  فاف  والال ور
 مشسب مج ور   ودق الالقبة ب ووالار ة  الت ارةب  اوال   س ب  املالة  لستاع احملاسب *

 حالةا  ب  ة  مدارة األ  ادب  اوال   بوكب امل     الالقبة  الىالود  .

 *PROF. Alaa Ali Ahmed Hussein 

 

Abstract 
This study aimed to examine the effect of the value 

added efficiency of intellectual capital on stock 

returns volatility. In addition to this, the study examines 

the effect of the level of quality of corporate 

governance mechanisms and risk of financial distress 

when introduced as moderator variables to the influence 

relationship between the value added efficiency of 

intellectual capital and stock returns volatility. This was 

achieved by taking into account 88 knowledge & 

technology-intensive companies’ listed in the Saudi 

Stock Exchange over the period of 2012 to 2018. The 

Pooled OLS Regression Model was adopted to examine 

the research hypotheses using the E-Views program 

(ver.10).  

The research concluded to several findings, most 

important of which, having a positive significant effect 

of the value added efficiency of intellectual capital on 

stock returns volatility and a positive significant effect of 

the level of quality of corporate governance mechanisms 

as moderator variable. No significant effect of risk of 

financial distress as moderator variable was observed on 

the power of positive influence relationship between the 

value added efficiency of intellectual capital and stock 

returns volatility. 

 The results of the study help to support and rationalize 

the decisions of investors when dealing with the purchase 

of stocks of different companies in the Saudi Capital 

Market in addition to urging the managements of Saudi 

companies to focus their efforts towards adopting an 

effective strategy for managing intellectual capital.  It is 

an important strategic and economic resource that 

contributes to creating and generating high levels of 

added value and achieving sustainable competitive 

advantage. 
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  ةـــدمـــقــم
وجية الثورة التكنول أحدثتشتى المجاالت، حيث  فيشهدها العالم بدأ القرن الحادي والعشرين بتغيرات جذرية هامة  

 ،وتأدية الخدمات نتاج السلعإالقدرة على أصبحت فيه  تطورًا سريعاً ، توالتقدم في وسائل االتصاال والمعلوماتية
 القائم على المعرفةعرف باالقتصاد ي  ، مما أدى إلى ظهور اقتصاد جديد واالبتكار والتجديد بداعإلتعتمد على ا

Knowledge-based Economy،  فياسع، وبدأت خصائصه تتجذر، ومبادئه تتوسع الذى تطور على نطاق و 
واستخدام العقل  يالبشر  الفكركفاءة تعزيز هذا االقتصاد الجديد على  يركز، حيث التقليدي النقديمواجهة االقتصاد 

لالختراع والتطوير أكثر من االعتماد على الثروات الطبيعية، والتعامل معه كرأس مال محرك للمشروعات التي من 
 . االقتصاديآفاق النمو  من رفعتشأنها 

تأدية الخدمات ذات القيمة تصدير السلع و مناطق اقتصادية يتم فيها العالم إلى إنشاء  دولاتجه كثير من   
خلق وتوليد تلك المستويات العالية من القيمة  حيث يتم ،Knowledge City مدن المعرفةعرف بت  المضافة العالية 

مما  والتكنولوجيا واستغالل الطاقات الفكرية والعقلية ومهارات مواردها البشرية، لميالعمن خالل البحث  المضافة
على تحقيق النمو السريع داخل  والتميز بقدرتهاالتنافسية،  لإلنتاجيةمصدرًا يجعل من هذه المدن المعرفية، 

 الشاملة والمستدامة. االقتصادية ، وتحقيق التنمية ادة ثراءهاوزي اتالمجتمع
 المعاصرة في اإلدارة الحديثة من أكثر المجاالت البحثية  Intellectual Capitalالفكريبر مجال رأس المال يعت 

بأبعاده المختلفة مازال من المفاهيم المعقدة،  الفكريمن البحوث والدراسات، فمفهوم رأس المال  تحتاج إلى مزيد التي
مستوى كفاءة القيمة المضافة  تأثير ، منها التعرف علىاحينو عدة  فيمزيد من الدراسة والتفحص الذى يحتاج إلى 

 Stockتقلبات عوائد األسهمعلى  Value Added Efficiency of Intellectual Capitalالفكريلرأس المال 
Returns Volatility ، ،حيث والتعرف على المحددات التي تفسر التغير واالختالف في اتجاه وقوة هذا التأثير

موارد ال، بالتوظيف األمثل لجميع اد المعرفي وتكنولوجيا المعلوماتبيئة االقتص فيتتحدد  المنشأة أصبحت قيمة
  .للمنشأةغير المادية، بما يحقق أعلى قيمة مضافة إجمالية و المتاحة المادية 

ة العشرين النامية الممثلة في مجموع اقتصاديات الدولأكبر كإحدى  السعوديةبالنظر إلى واقع بيئة األعمال   
G20  ورؤيتها لمملكة ل كاستجابة لالستراتيجية الوطنية ،المعرفة اقتصاد القائم علىالمجتمع المعرفي المتوجهة نحو و

أصبح يمثل محركًا رئيسيًا لخلق القيمة  الفكري، وعلى الرغم من أن رأس المال 2030لتنمية الشاملة والمستدامة ل
تقوم على المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، نجد أن  التيبيئة األعمال المعاصرة  فيالمضافة ومصدرًا للقدرة التنافسية 

هذا المجال  فيال تزال جديدة واالهتمام بها محدود، أيضًا ال تزال البحوث والدراسات  الفكريثقافة رأس المال 
   محدودة. 

ة ديناميكية سريعة التغير مدفوعة بالعديد خالل العقدين السابقين، بيئة تنافسي السعوديةوقد واجهت منشآت األعمال  
إلحداث العديد من التغيرات  أساسي، أدت بشكل والمعلومات الرقمية االتصاالت تطور تكنولوجياتمن العوامل مثل 

 والتيوخاصًة الشركات كثيفة المعرفة والتكنولوجيا  تلك المنشآتتفرض على  والتيالجوهرية السريعة والمتالحقة، 
خلق وتوليد  في، رغبًة منها الفكرييات التجديد واالبتكار، القيام بتركيز جهودها نحو إدارة رأس المال تتميز بعمل

 .االقتصادي، بما يؤدى إلى تحسين واستدامة األداء التنافسيمستويات عالية من القيمة المضافة وتعديل موقفها 
ندرة  المعنية بمجال الدراسة، وجد الباحث يمياألكاد الفكريمن خالل مراجعة وتحليل الباحث ألدبيات التراث 

 تقلبات عوائدعلى  الفكريرأس المال  فيتناولت انعكاسات تأثير االستثمار  التي يةالتطبيق األدبيات فيملموسة 
الباحثين األكاديميين و لشركات المساهمة المدرجة بأسواق المال المختلفة، وذلك كنتيجة لعدم االتفاق بين ا أسهم
التي أوجدها  ، كما أن أغلبية المداخلالفكريرسين حول مدخل عام لقياس كفاءة القيمة المضافة لرأس المال والمما
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الذى دفع  األساسيوهو ما شًكل الباعث السعودية، لم يسبق تطبيقها على منشآت األعمال  ،التطبيقيالتراث الفكري 
 الحالية.الباحث إلى إلقاء الضوء على هذه القضية من خالل الدراسة 

لمستوى كفاءة القيمة المضافة  األدلة المستخلصة من نتائج الدراسة الحالية، إلى وجود تأثير إيجابي معنوي أشارت
جودة مستوى ارتفاع أن  تبين . كما)المتغير التابع( على تقلبات عوائد األسهم تقل(س)المتغير الم الفكريلرأس المال 

)المتغير المنظم األول(  The Level of Quality of Corporate Governance Mechanismsآليات الحوكمة
قد أظهر العالقة التأثيرية الموجبة بين مستوى كفاءة القيمة المضافة  بالشركات السعودية الممثلة في عينة الدراسة،

ر معنوي لدخول عدم وجود تأثيكذلك، تبين تقلبات عوائد األسهم بشكل أكثر وضوحًا وقوة. وبين  لرأس المال الفكري
، على قوة العالقة )المتغير المنظم الثاني(  Risk of Financial Distressالمتغير المنظم خطر الضوائق المالية

 .التأثيرية الموجبة بين مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري وتقلبات عوائد األسهم
اعتمد الباحث لية، واإلجابة على تساؤالت مشكلتها البحثية، ألغراض تحقيق األهداف التي تسعى إليها الدراسة الحا 

القسم الثاني: مشكلة وتساؤالت الدراسة واشتقاق الفجوة على التنظيم التالي لألقسام المتبقية من الدراسة، حيث تناول 
م الخامس: البحثية، وغطى القسم الثالث: هدف الدراسة، أما القسم الرابع: فتناول أهمية الدراسة، وعرض القس

األصالة واإلضافة العلمية للدراسة، وغطى القسم السادس: القيود الجغرافية والزمنية والموضوعية التي تخضع لها 
: دراسة مرجعية تحليلية لإلسهامات العلمية التي الثامنالقسم وقدم  ثم تناول القسم السابع: منهج الدراسة، الدراسة،

: لمراجعة التاسعض التأصيل العلمي لرأس المال الفكري، وخ صص القسم قدمتها أدبيات التراث الفكري ألغرا
وتحليل أهم األدبيات التطبيقية السابقة المعاصرة المرتبطة بمتغيرات الدراسة، ومن ثم بناء وصياغة الفروض 

للتحليل  : عرضًا تفصيلياً الحادي عشر: منهجية الدراسة التطبيقية، ثم قدم القسم العاشرالبحثية، وعرض القسم 
عشر:  الثانياإلحصائي لبيانات الدراسة، وصواًل لتحليل ومناقشة نتائج اختبارات فروض الدراسة، ثم انتهى القسم 

بعرض أهم النتائج التي أسفر عنها الجانب التطبيقي للدراسة، مع اقتراح توصيات بأهم مجاالت الدراسات 
 المستقبلية التي تدعو إليها الدراسة الحالية.

 الدراسة واشتقاق الفجوة البحثية لة وتساؤالتمشك
ضوء ما انتهى إليه من خالل مراجعة وتحليل أدبيات التراث الفكري األكاديمي المتخصص في  تكشَّف للباحث في 

اتجاه وقوة مجال الدراسة، محدودية البحوث والدراسات السابقة وبخاصٍة في البيئة السعودية، التي اهتمت بدراسة 
كما أن ما توفر من ثير مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري على تقلبات عوائد األسهم، وداللة تأ

بحوث ودراسات، لم تسفر أدلتها التجريبية عن نتائج حاسمة، بل شابها التناقض والتباين الواضح في بعض 
لدول أجنبية والتي تختلف خصائصها األحيان، فضاًل عن أن غالبيتها قد تمت في بيئات أجنبية وعلى أسواق أسهم 

 وسماتها وطبيعتها القانونية واالقتصادية وثقافتها المالية اختالفًا جذريًا عن خصائص سوق المال السعودي. 
كل من مستوى جودة آليات الحوكمة وخطر الضوائق المالية  كذلك، لم تحظ دراسة التأثيرات الحقيقية إلدخال

، بين مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري وتقلبات عوائد أسهمالنحدار كمتغيرات منظمة على عالقة ا
باالهتمام الكافي من جانب األدبيات األكاديمية، بل قد يكون التراث الفكري التطبيقي، قد أغفل قياس وتحليل 

 وتفسير تلك التأثيرات على عالقة االنحدار السابقة.
وة بحثية لم يتم تغطيتها حتى اآلن، وقد أخذ الباحث على عاتقه تقليل تلك الفجوة، بهذا الشكل، ظهر جليًا وجود فج

من خالل تحرى واختبار هذه العالقات والتأثيرات في بيئة األعمال السعودية، بغرض تقديم أدلة تفسيرية وقرائن 
فة المعرفة والتكنولوجيا عملية عن وجودها واتجاهها وقوتها وداللتها، وذلك على عينة مختارة من الشركات كثي

 المقيدة في البورصة السعودية.
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 : التالية التساؤالتوهكذا، يمكن للباحث صياغة عناصر مشكلة الدراسة الرئيسية من خالل     
ذا ما  .1 هل هناك تأثير معنوي لمستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري على تقلبات عوائد األسهم؟، وا 

 ، فما هو اتجاهه وقوته وداللته؟.وجد هذا التأثير
مستوى جودة آليات الحوكمة عند إدخاله كمتغير منظم على عالقة االنحدار بين لهل هناك تأثير معنوي  .2

ذا ما وجد هذا التأثير، فما هو    مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري وتقلبات عوائد األسهم؟، وا 
 االنحدار السابقة؟. اتجاهه وقوته وداللته على عالقة

هل هناك تأثير معنوي لخطر الضوائق المالية عند إدخاله كمتغير منظم على عالقة االنحدار بين مستوى  .3
ذا ما وجد هذا التأثير، فما هو اتجاهه  كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري وتقلبات عوائد األسهم ؟، وا 

 .وقوته وداللته على عالقة االنحدار السابقة؟
  الدراسة هدف

الدراسة الحالية لتحقيق الهدف الرئيس التالي:  سعتفي ضوء مشكلة وتساؤالت الدراسة واشتقاق الفجوة البحثية،  
دراسة تأثير مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري )المتغير المستقل( على تقلبات عوائد األسهم )المتغير 

لتأثير على تلك التقلبات، والتي يمكن أن يختلف تأثيرها باختالف مستوى كفاءة التابع(، والعوامل األخرى ذات ا
القيمة المضافة لرأس المال الفكري، باإلضافة إلى مجموعة من المتغيرات الحاكمة التي قد يكون لها تأثير محتمل 

 على المتغير التابع. 
 :    يةلالفرعية التا ألهدافاالدراسة الحالية إلى تحقيق  سعتوصواًل لتحقيق هذا الهدف،   
واختبار اتجاه وقوة وداللة تأثير مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري ومجموعة من المتغيرات  يتحر  .1

 الحاكمة األخرى، على تقلبات عوائد أسهم.
اكمة األخرى، واختبار اتجاه وقوة وداللة تأثير مستوى جودة آليات الحوكمة ومجموعة من المتغيرات الح يتحر  .2

 على عالقة االنحدار الممثلة بين مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري وتقلبات عوائد أسهم.
واختبار اتجاه وقوة وداللة تأثير خطر الضوائق المالية ومجموعة من المتغيرات الحاكمة األخرى، على  يتحر  .3

 ضافة لرأس المال الفكري وتقلبات عوائد أسهم.عالقة االنحدار الممثلة بين مستوى كفاءة القيمة الم
 أهمية الدراسة

إلى تضييق الفجوة البحثية في  سعتالدراسة الحالية أهميتها كونها امتدادًا للدراسات السابقة القليلة، التي  استقت 
ن العالقة التأثيرية ، من خالل تقديمها دلياًل تطبيقيًا وعمليًا من بيئة األعمال السعودية، عالمعاصر األدب اإلداري

مستوى جودة بين مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري وتقلبات عوائد األسهم، فضاًل عن تأثير كل من 
عند إدخالهما كمتغيرات منظمة على العالقة التأثيرية السابقة، وذلك من آليات الحوكمة وخطر الضوائق المالية 

عينة  ية متعددة المتغيرات تمثل فروض الدراسة، مع الدعم التطبيقي علىنماذج كم ةخالل بناء وتوصيف ثالث
نطاق فترة الدراسة  شركة مساهمة كثيفة المعرفة والتكنولوجيا مقيدة في سوق المال السعودي خالل 88قوامها 

ات ، مع إمكانية االستفادة على المستوى األكاديمي، وعلى مستوى الممارسة العملية للكيان(2012-2018)
من خالل دراسته  توصل إليها الباحثوالجهات المعنية المهتمة بمجال الدراسة، من استعراض وتحليل النتائج التي 

 النظرية والتطبيقية.
 لدراسةاألصالة واإلضافة العلمية ل

نية بمجال مكتبة البحوث والدراسات المع فيمحاولتها لتضييق الفجوة البحثية المتواجدة  فيالحالية الدراسة  أسهمت 
األصالة  ت عد بمثابة التيالعلمية  سهاماتإلبمجموعة من ا، اإلداريوبغرض إثراء أدبيات التراث الفكري الدراسة، 
 :إيجازها في النقاط التالية للباحث يمكنمن خالل عدة أبعاد، وذلك  للدراسة الحالية، العلمية واإلضافة
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، باعتبارها من الدراسات القليلة األكاديمي الفكريالعه ألدبيات التراث حدود علم الباحث واط فيالدراسة الحالية  تميزت .1
، بشأن العالقة التأثيرية بين مستوى السعوديالبيئة السعودية، وقدمت أدلة تطبيقية من سوق األسهم  فيأجريت  التي

 آلياتلمستوى جودة  الحقيقيةكفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري وتقلبات عوائد األسهم، وكذلك بشأن التأثيرات 
سهامًا تطبيقيًا سواء على مستوى األدبيات إالسابقة، وهو ما ي عد التأثيرية على العالقة  الحوكمة وخطر الضوائق المالية

على مستوى الممارسة العملية للكيانات والجهات المعنية  ، أوالفكريالمعنية بدراسة اآلثار االقتصادية لرأـس المال 
 .السعوديبمجال الدراسة، أو على مستوى المتعاملين بسوق المال المهتمة 

 عكستثالثة نماذج كمية متعددة المتغيرات،  قدمت، باعتبارها التطبيقي الفكريالدراسة الحالية ألدبيات التراث  اسهمت .2
 راسة.تفسير العالقات التأثيرية بين المتغيرات البحثية المقترحة بالد فيمؤشرات ذات داللة إحصائية 

لمستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال  الموضوعيالقياس  فيالدراسة الحالية إلى محاولة المساهمة العلمية  سعت .3
تلك البيئة باالهتمام  فيلم يحظ  التنفيذي، أن هذا الجانب تبين للباحث بعد أن ،السعوديةبيئة األعمال  في الفكري
افتقرت إلى التكامل والعمق  التي، و حدودًا جدًا من البحوث والدراساتعددًا م ، ولم يتم تناوله بشكل مباشر إالالكافي
وتجاهل  الفكريقياسها لمستوى هذه الكفاءة من القيمة المضافة، وذلك باقتصارها على أبعاد معينة لرأس المال  في

نموذج معامل القيمة المضافة القياس على  فياإلشارة إلى أبعاد رئيسية أخرى ال تقل عنها أهمية، نظرًا العتمادها 
من أوجه نقد  اعتراهوما  Value Added Intellectual Coefficient Model (VAICTM)الفكريلرأس المال 
عملية القياس، ومن ثم على دقة ومصداقية النتائج، وهو األمر الذى تداركته  فيذلك تصدعًا  أحدثوقصور، مما 

 Modified-Valueالفكريوذج معامل القيمة المضافة المعدلة لرأس المال الدراسة الحالية وذلك باعتمادها على نم
Added Intellectual Coefficient Model (M-VAICTM)  أوجدها  التيكأفضل المقاييس الموضوعية والمعاصرة

ه النقص ظهر تالفيًا ألوج ي، والذالفكريلقياس مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال المعاصر  اإلداريالفكر 
نتائج قد  أيمصداقية أكبر على النتائج. وبصرف النظر عن  أضفىالنموذج السابق، مما  فيوالقصور الجوهرية 

 فيعد ي  ، (M-VAICTM)  على نموذجفي جانبها التطبيقي الحالية عنها الدراسة الحالية، فإن اعتماد الدراسة  أسفرت
طبقت هذا النموذج على بيئة األعمال  التيأوائل الدراسات  ، باعتبارها مناإلداريإلى األدب  حد ذاته إضافة

 . السعودية
 الجانب األكبر منهاركز  التي)و  الفكرياهتمت بمجال رأس المال  التيالدراسة الحالية عن األدبيات السابقة  اختلفت .4

قطاعات مختلفة  سبعةدراستها التطبيقية، بحيث غطت  في(، أنها قد توسعت المصرفيعلى القطاع  التجريبي شقها في
، وشملت عينة من الشركات المساهمة كثيفة المعرفة والتكنولوجيا بلغ السعوديمن القطاعات االقتصادية بسوق المال 

خلق وتوليد قيمة  فيفيها دورًا هامًا  الفكرييلعب رأس المال  التي، و السعودية البورصة فيشركة مسجلة  88قوامها 
سنوات  لسبعها، وكذلك اعتماد الدراسة الحالية على فترة زمنية مالئمة وحديثة امتدت مضافة ويمثل أحد أهم مسببات

 .2018وحتى عام  2012من عام  بدأتمالية متتالية 
 الدراسة الحالية للقيود التالية: خضعت: قيود الدراسة

 الجغرافية القيود .1
ثيفة المعرفة والتكنولوجيا المقيدة في سوق للدراسة الحالية على الشركات المساهمة ك التطبيقيالجانب  اقتصر
 ، دون أن تمتد الدراسة لغيرها من الشركات األخرى. السعوديالمال 

 القيود الزمنية. 2
قياسها لمتغيرات  في ارتكزتبإجراء دراسة تطبيقية  قيام الباحثللدراسة الحالية،  اإلحصائيفرض التحليل     

ت المالية الفعلية السنوية )متضمنة بيانات التداول وأسعار وعوائد األسهم ، على تحليل البياناالمشكلة البحثية
عينة الدراسة، وذلك خالل نطاق  فيوالممثلة  السعودية كثيفة المعرفة والتكنولوجياالشهرية( للشركات المساهمة 

 ظرًا لعدم تماثللتلك البيانات، أو ن الهيكلي. وكنتيجة الحتمالية عدم االتساق (2018-2012)فترة الدراسة 
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 اق الزمنى المحددكل سنة مالية عن غيرها من السنوات المالية األخرى داخل النط فيالظروف االقتصادية السائدة 
بعض الحاالت على  فيتؤثر سلبًا  التيشكل أحد القيود يأن ذلك األمر، قد الباحث يعلم تمامًا ، فإن لفترة الدراسة

 دقة النتائج.   
 وعيةالقيود الموض .3

عينة الدراسة  فيلكل شركة من الشركات الممثلة  المشكلة البحثيةقياسها لمتغيرات  فيالدراسة الحالية  استندت
خالل نطاق فترة الدراسة، على عدة نماذج للقياس دون أن تمتد الدراسة لغيرها من نماذج القياس األخرى، وهو 

حال االعتماد على نماذج  فياألحوال إلى نتائج مختلفة  بعض فيأنه قد يؤدى  يعلمه الباحث تماماً األمر الذى 
 قياس أخرى بديلة. 

  الدراسة  منهج
إلى قياس وتفسير العالقة التأثيرية بين مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري الدراسة الحالية  هدفت 

يسلكها  التيالدراسة يتألف من الخطوات  ولكون منهجوالعوامل المؤثرة على هذه العالقة، وتقلبات عوائد األسهم، 
المنهجين  الجمع بينعلى للظاهرة محل الدراسة، فقد اعتمدت الدراسة الحالية  منطقيللوصول إلى تفسير  الباحث

، الدراسة النظريةدخل ضمن مجال اهتمام و  .وذلك اتساقًا مع الدراستين النظرية والتطبيقية، واالستنباطياالستقرائي 
المعنية بمجال الدراسة،  المعاصر والتمويلي اإلدارياألطر الفكرية والتطبيقية في األدب مراجعة وتحليل استقراء و 
بناء النماذج التطبيقية متعددة المتغيرات المناسبة. أما الدراسة و  اشتقاق وصياغة الفروض البحثية، ومن ثم
اعتمادًا على البيانات اإلحصائية المناسبة،  باختبار الفروض البحثية باستخدام التحليالت فاهتمت ،التطبيقية

كثيفة المعرفة والتكنولوجيا المستخرجة من التقارير والقوائم المالية السنوية واإليضاحات المتممة لها للشركات 
            . (2018-2012)المسجلة في سوق المال السعودي خالل الفترة 

   
   ة االقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلوماتالتأصيل العلمي لرأس المال الفكري في بيئ

من العقد األخير من القرن العشرين، ليتسع ويشمل جميع  اً بدء اهتمامًا متزايداً  الفكريشهد مفهوم رأس المال   
اهتمام كثير من  إلى جانبمنشآت األعمال والمنظمات على اختالف أنواعها وانتماءاتها العرقية أو الجنسية، 

إطار النظرية القائمة على الموارد  في األكاديمي والتمويلي المحاسبياإلداري و  اث الفكريالتر أدبيات 
Resources-based Theory اإلفصاح والتقرير عنه، وذلك للدور الفعال  آليات، بطرق قياسه وبممارسات و

عد ، لم ينعقد برغم من ذلكوبال، وضمان تحقيق أهدافها االستراتيجية. للمنشأةالذى يلعبه كمصدر هام لخلق الثروة 
يحظى  ،والباحثين على مفهوم واضح وشامل ومحدد لهذا المصطلحواألكاديميين اتفاق من قبل الهيئات المهنية 

، وعدم الفكريإلى الحداثة النسبية لمفهوم رأس المال  الباحث وجهة نظر ذلك من ويرجع، باالتفاق ويلقى قبواًل عاماً 
واختالف زوايا ومجاالت  ،لألكاديميين والباحثين المعرفيعن تنوع مجاالت االنتماء  ، فضالً االتفاق على أبعاده

 االهتمام فيما يتعلق بدراساتهم لهذا المفهوم. 
أن هذه  وجد الباحثبالتعريف،  الفكريتناولت رأس المال  التي الدراسات السابقةمن خالل مراجعة وتحليل ألهم  

مجاالت رؤية مختلفة يتضح فيها التنوع، فمنها من ركزت  الفكري،رأس المال  تفنيدها لمفهوم فيأخذت  الدراسات
، أو من خالل كيفية استخدامه الفكري المختلفةعلى صياغة المفهوم من خالل حصر وتحديد أبعاد رأس المال 

 تتحقق منه التيضوء أهميته والمزايا والنتائج  فيقياسه، أو  آلياتوتعظيم قيمته، أو من زاوية 
 (1)(Meressa2016); (2)(Sidharta & Affandi, 2016); (3)(Dewi et al., 2014); 

(4)(OECD, 2000)  ،تعزيز خلق  في (اعتباره مجموعة من الموارد غير الملموسةب) ومنها من ركزت على دوره
 . (Urbanek, 2016)(5) وتوليد القيمة وتدعيم المزايا التنافسية للمنشأة
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عن جوانب قصور هامة، الل القراءة األدبية للتعريفات التي تناولتها الدراسات السابقة من خللباحث تكشَّف  
 في، والبعض اآلخر منها افتقر إلى التكامل والعمق الفكريرأس المال  لم تحدد أبعاد فالبعض من هذه التعريفات،

وتجاهل اإلشارة إلى والهيكلي(  )مثل رأس المال البشرىتحديد تلك األبعاد من خالل اقتصارها على أبعاد معينة 
 الدراساتالبحوث و . ولذلك، فقد سلكت بعض )مثل رأس مال العالقات( ال تقل عنها أهميةقد أبعاد رئيسية أخرى 

(6)(Yilmaz & Acar, 2018); (7)(Suherman, 2017); (8)(Mondal, 2016); 
 (9)(Ulum et al., 2016); (10)(Nimtrakoon, 2015)) حيث، الفكريتعريفها لرأس المال  في اتجاهًا آخر 

، رأس مال العالقات كأحد والهيكليليشمل بجانب رأس المال البشرى  الفكريقدمت مفهومًا أوسع نطاقًا لرأس المال 
  المنشأة.تمتلكها  التي الفكريأهم األبعاد الرئيسية لرأس المال 

أن أكثر هذه  وجد الباحث، الفكريت تصنيفات رأس المال تناول التي األدبياتبمراجعة أهم هذا المجال، و ل استكماالً 
 جانبها فيالدراسة الحالية  تبنته وهو ما) األدبياتبقبول واتفاق بين كثير من تلك  يحظ يالتصنيفات الذ

 Three-way IC) الفكريعلى نموذج االتجاهات الثالثة لرأس المال  ارتكزالتصنيف الذى  ذلك ، هو(التطبيقي
Model) كما يلىرئيسية، إلى ثالثة أبعاد  الفكريى يتأسس على تقسيم رأس المال والذ: 

 (11)(Komala & Fouad, 2017|); (12)(Survilaite et al., 2015) 
(13)(Wee & Chua, 2015); (14)(Salehi et al., 2014). 

تمتلكها قوة  التيالبشرية يشير إلى القيمة االقتصادية المرتبطة بالقدرات  ،Human Capitalرأس المال البشرى  .1
تمثل السمة األساسية من مهارات ومؤهالت تعليمية وتدريبية وتجارب وخبرات وابداع وابتكار. و  ،بالمنشأةالعمل 

مع  بالمنشأةتزداد وتتراكم المعرفة والخبرة والتعلم لدى العاملين  وبالتالي، أنه يتزايد نتيجة االستخدام، لهذا البع د
 مرور الزمن.

وأصول بنيتها األساسية  بالمنشأةيشير إلى كافة العمليات الداخلية  ،Structural Capital الهيكليالمال رأس  .2
تدعم تلك العمليات، لالستفادة من الفكر البشرى من خالل االبداع واالبتكار لخلق قيمة لها،  التي)أو التحتية( 

ف والنشر، برامج ونظم المعلومات، قواعد البيانات مثل: براءات االختراع، حقوق الملكية الفكرية، حقوق التألي
 ...إلخ.  والتكنولوجيا،

على بناء عالقات تفاعلية إيجابية مع كافة  المنشأةيشير إلى قدرة  ،Relational Capitalرأس مال العالقات  .3
 التنافسية. ...إلخ( ألغراض خلق القيمة وتدعيم الميزة األطراف الخارجية )العمالء، الموردون، المنافسون،

 ياتاألدب تناولتهاكما  الفكريمن مراجعة وتحليل آراء ومفاهيم رأس المال  ما خلص إليه الباحثوهكذا، وفى ضوء   
، الحديث ، ومن خالل استعراض ما استقرت عليه أهم تلك األدبيات بشأن أبعاد هذا المصطلحيةواألكاديم يةالمهن

"هو مجموعة من الموارد المعرفية غير الملموسة : الفكريلرأس المال  التاليإلى التعريف المقترح  يخلص الباحث
 وتتواجد في جميع مستويات الهيكل التنظيمي ،الطبيعية ثرواتهابخالف  المنشأةتمتلكها  (،ةوعالقتي)بشرية، هيكلية، 

ية وتحقيق ميزة خلق وتوليد قيمة مضافة جوهر  في تساهمو أنشطتها المختلفة، أداء  في والتي تستخدم، واإلداري
 ". للمنشأةتنافسية مستدامة 

تقيس  التيتتجلى أهميته باعتباره أهم المؤشرات المعاصرة  الفكريأن رأس المال  إلىيشير الباحث  ،جدير بالذكر 
عد العامل ي  وتكنولوجيا المعلومات، حيث  المعرفيظل بيئة االقتصاد  في التنافسيعلى التميز والتفوق  المنشأةقدرة 
من زيادة االنتاجية وتخفيض التكاليف  المنشأةتمكن  التيلألفكار الجديدة واالبتكارات المستقبلية،  الرئيسيحرك الم

األخرى داخل الصناعة.  المنشآتبنظرائها من  مستويات عالية من األداء مقارنة ونمو األرباح، ومن ثم تحقيق
أحد المصادر وأكثرها الفكري يمثل رأس المال نافسية، المعاصرة شديدة الت األعمال بيئةفي ظل ف، فضاًل عن ذلك
خلق وتوليد مستويات عالية من القيمة المضافة وتحقيق ميزة تنافسية  في واقتصادي استراتيجيأهمية كمورد 

صيص الكفء على فهم أفضل لكيفية االستثمار والتخ المنشأةتعزيز قدرة  فيمستدامة، وذلك من خالل مساهمته 
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ظل أسواق تتصف بحدة  فيونمو واستمرار مما يقودها إلى تحقيق أهدافها االستراتيجية من بقاء احة، للموارد المت
 المنافسة.

، وعلى الرغم من عدم األكاديمياألدب  في الفكريقياس مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال ب وفيما يتعلق  
، تفرز نموذجًا متكاماًل العمليالواقع  فيوالممارسين  األكاديميينمشتركة بين  لرؤى الراهنالتوصل حتى وقتنا 
من جانب البحوث والدراسات  سهامات الموضوعيةإلبأبعاده المختلفة، ظهرت العديد من ا الفكريلقياس رأس المال 

 ;(Mirjana et al., 2016)(16) ;(Rahman et al., 2019)(15) األكاديمية المهتمة بهذا المجال
(14)(Salehi et al., 2014); (17)(Shakina & Barajas, 2013)لمجموعة من  من خالل تناولها

من أشهرها على سبيل المثال: معدل القيمة و ، الفكرييمكن من خاللها قياس رأس المال  التيالمقاييس والمؤشرات 
، MVA ، القيمة السوقية المضافةEVA ، القيمة االقتصادية المضافةMTB السوقية إلى القيمة الدفترية

، معدل العائد على HRC ، تكلفة الموارد البشريةCIV ، قيمة األصول غير الملموسة المحسوبة Tobin’s Qمؤشر
 .BSC وبطاقة تحقيق األهداف المتوازنة ،ROA األصول

ا ، ال يزال هناك عدم اتفاق فيمالفكريبالرغم من المحاوالت والجهود السابقة لقياس وتقييم رأس المال  ،لباحثتبين ل 
أنها تهتم  جانبإلى ، الفكرييتعلق بهذه المقاييس والمؤشرات، كما أنه لم تثبت دقة نتائجها للتنبؤ بقيمة رأس المال 

يسترعى ذلك انتباه يجب أن أبعاده، مما قياس ، دون أدنى اهتمام بالفكريبقياس القيمة اإلجمالية لرأس المال 
، بضرورة البحث عن أفضل الفكريياس وتقييم رأس المال باتت تركز على ق التيمنشآت األعمال والمنظمات 

بأبعاده المختلفة، مما يساعد تلك  الفكريلرأس المال  والموضوعيالمقاييس والمؤشرات القادرة على القياس الدقيق 
 المنشآت والمنظمات على إدارة مواردها المتاحة بدرجة عالية من الكفاءة التنافسية.

أوجه القصور واالنتقادات للمقاييس والمؤشرات السابقة، ومع األخذ بعين االعتبار وجود  يولتالففي ذات السياق،   
 & Shakina)(17) ;(Survilaite et al. 2015)(12) والتمويليةاإلدارية  البحوث والدراسات فياتفاق كبير 

Barajas, 2013); 18)(Ulum et al., 2017) (19)(Tamošiūnienė & Survilaitė, 2013)، 
خلق وتوليد القيمة المضافة، ظهرت الحاجة إلى أداة جديدة  في الفكريوالفعال لرأس المال  المحوريعلى الدور ،

المادية وغير الملموسة، سعيًا لترشيد القرارات  المنشأةتركز على قياس كفاءة تحقيق القيمة المضافة من كل موارد 
 والتيوذلك بعكس مقاييس األداء التقليدية المبنية على الربح الموارد النادرة،  فيالخاصة بالتخصيص واالستثمار 
وكنتيجة لتخصيص المزيد من الموارد لصالح رأس المال  بدوره، مما يؤدى الفكريتتجاهل ناتج استخدام رأس المال 

عدم  ومن ثملقرارات استراتيجية غير سليمة،  منشآت، إلى اتخاذ إدارات الالفكريعلى حساب رأس المال  المادي
 عالم يسوده اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات.  فيعلى النمو والمنافسة قدرتها 

عندما يتم خلق وتوليد خاصٍة ، وعلى الرغم من أن قياس كفاءة القيمة المضافة يمثل تحديًا كبيرًا، وببناًء على ذلك 
 1998في عام  Pulic لباحث األستراليلمعرفية غير الملموسة، فقد اقترح االقيمة المضافة عن طريق الموارد ا

 ،(Pulic, 2004)(20) تهدراس فيوالذى تم تطويره  ،(VAICTM)الفكري نموذج معامل القيمة المضافة لرأس المال 
منهجية  وارتكزت. المنشأةلتوفير معلومات عن كفاءة القيمة المضافة لألصول الملموسة وغير الملموسة داخل 

، ماديمال ين ثالثة أبعاد رئيسية إلى رأس وفقًا للعالقات القائمة بالمنشأة تقسيم موارد  القياس لهذا النموذج، على
حاصل منها على حدة، ويمثل  كفاءة تحقيق القيمة المضافة لكل ، ثم قياسهيكليمال رأس مال بشرى، ورأس 

ككل. وقد تم تطبيق هذا النموذج  للمنشأة الفكريللقياسات الثالثة، كفاءة القيمة المضافة لرأس المال  الجبريالجمع 
كثير من دول العالم وعلى العديد من القطاعات االقتصادية،  فيمن خالل العديد من البحوث والدراسات األكاديمية 

 ;(Hejazi et al., 2016)(21) المصرفيكان ينصب على القطاع منها إال أن التركيز األكبر 
 (22)(Isanzu , 2016); (23)(Kamath, 2015); (24)(Iranmahd et al., 2014).  أكدت العديد وقد

  ;(Ulum et al., 2014)(25) ;(Nimtrakoon, 2015)(10)) من الدراسات التطبيقية السابقة
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(26)(Chang & Hsieh, 2011)  بالنقص والقصور الواضح الذى يشوب نموذج ،(VAICTM)،  من حيث
نتيجة عالقتها  المنشأةتمتلكها  التي الفكريعاد الرئيسية لرأس المال تجاهله ألهمية رأس مال العالقات كأحد أهم األب

 فيطويلة األجل مع العمالء والموردين واألطراف األخرى ذات العالقة، والذى يرتبط هذا البع د من خالل مساهمته 
عملية القياس،  في ، مما أوجد ذلك تصدعاً للمنشأةالقيمة المضافة  إجماليخلق وتوليد القيمة، بعالقة مباشرة مع 

 .هأثرت سلبًا على دقة نتائج التيومن ثم شكَّل أحد القيود 
 األكاديمي الفكريتأييدًا واتفاقًا كبيرًا بين أدبيات التراث  وجد الباحث ،استكمااًل لهذا المجال

 (27)(Nwaiwu & Nwaekpe, 2018); (6)(Yilmaz & Acar, 2018); (7)(Suherman, 2017); 
(1)(Meressa, 2016); (8)(Mondal, 2016); (10)(Nimtrakoon, 2015))  باعتبار نموذج معامل

، (Ulum et al., 2014)(25) الذى قدمته دراسة (M-VAICTM) الفكري القيمة المضافة المعدلة لرأس المال 
لذى ظهر ، واالفكريكأفضل المقاييس الموضوعية والمعاصرة لقياس مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال 

، حيث سمح بإدخال رأس مال العالقات كأحد (VAICTM)نموذج  فيتالفيًا ألوجه  النقص والقصور الجوهرية 
 تحليليبمثابة إجراء  (M-VAICTM)عد نموذج ي  و   عملية القياس. آلية ضمن  الفكريرأس المال الهامة ل بعاداأل

واألطراف األخرى ذات العالقة، متابعة وتقييم مرين، المستثن، ي، المساهمالمنشأةمن إدارة  لكل يمكن من خالله
من جميع مواردها المتاحة والمستخدمة )البشرية، الهيكلية، العالقاتية، والمادية(، ولكل  للمنشأةكفاءة القيمة المضافة 

 مورد من هذه الموارد على حدة. 
 أيبعيدًا عن  موضوعيلموحد بشكل منهجيته على القياس ا فييعتمد  (M-VAICTM)وهكذا، ونظرًا ألن نموذج  

قياس مؤشراته المختلفة على البيانات المتاحة بالقوائم والتقارير المالية  فيأحكام أو تقديرات شخصية، كما أنه يعتمد 
، فضاًل عن أن نتائج هذا القياس توفر معلومات يعزز من مصداقية وموثوقية القياس، وهو ما للمنشأةالمنشورة 

 النسبيالتقييم  فيواألطراف األخرى ذات العالقة  والمستثمرين نيبحيث يمكنها أن تساعد المساهمتتصف بالحياد، 
جراء المقارنات، وتماشيًا مع العديد من الدراسات الحديثة  والتشغيلي الماليلألداء  طبقت هذا النموذج خالل  التيوا 

 أعطى ذلك للباحثبيئات أعمال أجنبية، فقد  يفالعديد من القطاعات االقتصادية  فيالسنوات القليلة المنقضية 
  السعودية. األعمال التطبيقي على بيئةجانبها  فيالعتماد الدراسة الحالية على هذا النموذج  الكافيالمبرر 

  البحثية فروضالوتطوير  السابقة األدبياتمراجعة وتحليل 
 سه األالمضافة لرأس المال الفكري وتقلبات عوائد  التي اهتمت بالعالقة التأثيرية بين القيمة السابقة األدبيات.1
كما ي نظر إليها على أنها مقياس لعدم التأكد، ت ستخدم تقلبات عوائد األسهم على نطاق واسع كمقياس للمخاطر،   

ترتبط تقلبات عوائد األسهم  ،كذلك .(Jude, 2019)(28) حيث تتفاوت تلك التقلبات عبر الزمن وبين الشركات
 .(Rupande et al., 2019)(29) جابي بدرجة عدم تماثل المعلومات التي تواجه آفاق الشركة وأرباحهابشكل إي

المؤثرة على  المتغيرات، فإن دراسة المال المختلفةأسواق  فيونظرًا ألن أسعار األسهم عرضة للتغير المستمر 
 . (Reddy & Narayan, 2016)(30) يةلدراسات المستقبللتقلبات عوائد األسهم، ال تزال تشكل مجااًل خصبًا 

على  مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري تأثيريدخل ضمن أحد مجاالت اهتمام الدراسة الحالية، بحث 
تناولت فحص  التيتقلبات عوائد األسهم. وبمراجعة وتحليل األطر النظرية واألدلة التجريبية للدراسات السابقة 

لم تسفر عن نتائج  لتلك الدراساتإلى أن األدلة التجريبية  توصل الباحث، التأثيرية العالقةوتحليل ودراسة تلك 
اتجاه في تفسير  تينحيث تم رصد وجهتي نظر متعارضبل يتضح فيها التعارض واالختالف فيما بينها، حاسمة، 

 الفكري وتقلبات عوائد األسهم. العالقة التأثيرية بين مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال وداللة وطبيعة 
 (Cantrell et al., 2017)(32);(Firmansari et al.,2019)(31) دراستيوفقًا لوجهة النظر األولى، توصلت 

مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري وتقلبات عوائد بين  معنويعالقة موجبة ذات تأثير  إلى وجود
رات حاكمة معينة مثل: حجم الشركة، درجة المخاطر المنتظمة غير القابلة ظل وجود متغي في، وخاصًة األسهم
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أن على ، الفرص االستثمارية المتوقعة. كما أكدت أدلتها التجريبية، االستثماريللتنويع، األرباح التشغيلية، اإلنفاق 
مستوى كفاءة القيمة  فيارتفاع )انخفاض( تقلبات عوائد األسهم، سوف يعكس وبشكل دائم االرتفاع )االنخفاض( 

الرغم من على أنه  ىوفي إطار تفنيد طردية العالقة السابقة، أشارت تلك الدراسات إل .المضافة لرأس المال الفكري
في تعظيم أرباحها من خالل  الشركات ذات المستويات المرتفعة من كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكرينجاح 

لهذا  Information Complexity الزيادة في حجم ودرجة تعقيد المعلوماتة، إال أن كفاءة استخدام مواردها المتاح
ومن صعوبة وضع التوقعات المالية، وهو األمر الذى  ،حالة عدم تماثل المعلوماتمن تزيد  الملموس، غير األصل

غير الملموسة بشكل مستوى المخاطر المرتبطة باألصول فإن  ،كذلك .تقلبات عوائد األسهم ارتفاعإلى يؤدى قد 
 قيمةالوبالتالي فإن حالة عدم التأكد حول  ،عام، أعلى بكثير من المستوى المرتبط بمعظم األصول المادية والمالية

 تقلبات عوائد األسهم.قود إلى المزيد من تيمكن أن  ،رأس المال الفكريل المضافة
إلى أن تقلبات عوائد  (Djamil et al., 2013)(33)دراسة  أوضحتوفيما يتعلق بوجهة النظر الثانية، فقد  

مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري، وقد قدمت الدراسة األسهم ال ترتبط بشكل مباشر مع التغيرات في 
تقلبات عوائد وأرجعت الدراسة تلك النتيجة، إلى أن وجود عالقة غير خطية بين تلك المتغيرين. دلياًل تطبيقيًا على 

بشكل كبير بمجموعة من العوامل الخارجية مثل: التضخم، سعر الصرف، والظروف االقتصادية م تتأثر األسه
 لشركة.ل واالجتماعية

في ظل وجهات النظر المتعارضة، غموض العالقة التأثيرية بين القيمة المضافة لرأس  يكشف ما سبق للباحث 
العالقة متقلبة وغير مستقرة، وتحتاج إلى مزيد من المال الفكري وتقلبات عوائد األسهم، حيث ما زالت تلك 

 التمحيص والتحري لتشخيص مسببات هذا التناقض.
بشكل إيجابي  تتأثرالدراسة، سوف  محلبهذا الشكل، تتوقع الدراسة الحالية، أن تقلبات عوائد أسهم الشركات   

اشتقاق وصياغة الفرض األول  للباحث يمكنوهكذا، . مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكريبومعنوي 
 الذى تستند عليه الدراسة، في العبارة التالية:

1Ha : معنوي لمستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري على تقلبات عوائد أسهم  إيجابي"يوجد تأثير
 الشركات السعودية كثيفة المعرفة والتكنولوجيا الممثلة في عينة الدراسة".

 
بين القيمة المضافة لرأس التأثيرية الحوكمة على العالقة  آلياتالتي اهتمت بتأثير جودة  السابقة اتاألدبي.2

 سه األالمال الفكري وتقلبات عوائد 
 العالقةقوة على  مستوى جودة آليات الحوكمةيدخل ضمن أحد مجاالت اهتمام الدراسة الحالية، بحث تأثير  

. وبمراجعة أدبيات التراث المضافة لرأس المال الفكري وتقلبات عوائد األسهم القيمةمستوى كفاءة بين  التأثيرية
تناولت هذا  التيالبحوث والدراسات السابقة  فيندرة شديدة  تكشَّف للباحثالمعنية بهذا المجال،  التطبيقي الفكري

والقيمة المضافة لرأس  جودة آليات الحوكمةالتأثير بشكل مباشر، حيث اقتصرت بعض الدراسات على العالقة بين 
بتقلبات عوائد آلليات الحوكمة  االقتصادية، بينما اقتصر البعض اآلخر منها على عالقة الخصائص المال الفكري

تختلف خصائصها اختالفًا جذريًا عن  والتي، أجنبيةاألسهم، كما أنها أجريت جميعها على أسواق أسهم لدول 
خاصًة ، السعوديةالبيئة  فيإلى دراسة واختبار هذا التأثير  الباحث ىدعما ، وهذا السعوديخصائص سوق المال 

ومجلس هيئة السوق المالية، بضرورة دعم فكر وتطبيقات الحوكمة طبقًا ألفضل  بعد اهتمام المملكة ومؤسساتها
 .الممارسات الدولية واإلقليمية

لرأس ين جودة آليات الحوكمة والقيمة المضافة فيما يتعلق بالدراسات التي تناولت فحص وتحليل ودراسة العالقة ب   
تلك العالقة ما زالت متقلبة وغير مستقرة، حيث توصلت األدلة التجريبية أن إلى توصل الباحث المال الفكري، 

إلى أن مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس  (Al-Sartauri, 2018)(35) ;(Kamath, 2019)(34) لدراستي
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مع ارتفاع مستوى جودة آليات الحوكمة، في حين توصلت دراسة  جوهريل ينخفض بشك الفكريالمال 
(36)(Tulung et al., 2018) طردية بين تلك المتغيرين. خطية وجود عالقة  إلى 

بمراجعة وتحليل األطر النظرية واألدلة بالعالقة بين جودة آليات الحوكمة وتقلبات عوائد األسهم، ف أما ما يتعلق  
تلك غالبية إلى أن توصل الباحث ، تلك العالقة تناولت فحص وتحليل ودراسة التياسات السابقة التجريبية للدر 

 ,Aloui & Jarboui)(39) ;(Turnacigil et al., 2019)(38) ;(Lee et al., 2019)(37) الدراسات
2018); (40)(Merz & Trabert, 2017)) يقضى بوجود  ، حيثتلك العالقة، قد تبنت خطًا فكريًا واحدًا تجاه

أدلتها التجريبية، أن ارتفاع )انخفاض( تقلبات عوائد األسهم،  حيث أكدتبين تلك المتغيرين،  معنوية سالبةعالقة 
وعلى النقيض من ذلك، قدمت  .مستوى جودة آليات الحوكمة في( االرتفاع) االنخفاضسوف يعكس وبشكل دائم 

عدم وجود عالقة جوهرية بين جودة آليات الحوكمة يًا على دلياًل تطبيق (Cardoso et al., 2019)(41)دراسة 
 وتقلبات عوائد األسهم.

القيمة المضافة لرأس المال الفكري بين  التأثيرية الحذر عند دراسة العالقة ييقود النقاش السابق إلى أهمية توخ  
، ويرجع ذلك إلى أن مال الفكريكفاءة القيمة المضافة لرأس ال، وذلك بالسيطرة على مستوى وتقلبات عوائد األسهم

، وكما أن آليات الحوكمة، قد يرجع لمستوى جودة كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكريأو انخفاض   ارتفاع
بين مستوى كفاءة  تأثير معنويأثبتت أدلتها التجريبية أن هناك عالقة ارتباط موجبة وذات  السابقةدراسات بعض ال

دراسات أظهرته  ما ، فإنه من الثابت أيضًا وتماشيًا معمال الفكري وتقلبات عوائد األسهمالقيمة المضافة لرأس ال
 . لتقلبات عوائد األسهمهو أحد المحددات أو أحد العوامل التفسيرية مستوى جودة آليات الحوكمة  فإن ،أخرى سابقة

تغيرات البحثية الثالثة السابقة، تتميز بالتعقد بأن العالقة التأثيرية بين الم يمكن للباحث القولوفقًا للسياق السابق، 
مستوى  فيلن يرجع باألساس وبشكل مباشر إلى التغير تقلبات عوائد األسهم ارتفاع أو انخفاض الشديد، حيث أن 

نما قد يرجع أيضًا إلى التغير كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري ، وهو جودة آليات الحوكمة وىمست في، وا 
، مما ينعكس بدوره على مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري فيالذى سيؤثر بطبيعة الحال األمر 

    . تقلبات عوائد األسهم
الدراسة، كمتغير منظم  محلأن إدخال مستوى جودة آليات الحوكمة بالشركات  بهذا الشكل، تتوقع الدراسة الحالية، 

القيمة المضافة لرأس المال الفكري وتقلبات عوائد األسهم، قد ينتج عن ذلك اءة مستوى كف على العالقة التأثيرية بين
الذى تستند عليه  الثانياشتقاق وصياغة الفرض  يمكن للباحثوهكذا، تأثيرًا معنويًا محتماًل على قوة هذه العالقة. 

 الدراسة، في العبارة التالية:
2Ha : التأثيرية العالقة قوة حوكمة، تأثيرًا إيجابيًا )سلبيًا( معنويًا علىال آليات"يؤثر ارتفاع )انخفاض( مستوى جودة 

بين مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري وتقلبات عوائد أسهم الشركات السعودية كثيفة المعرفة 
 والتكنولوجيا الممثلة في عينة الدراسة".

بين القيمة المضافة لرأس التأثيرية مالية على العالقة خطر الضوائق التأثير التي اهتمت بالسابقة  األدبيات.3
 سه األالمال الفكري وتقلبات عوائد 

 العالقة التأثيرية بينقوة يدخل ضمن أحد مجاالت اهتمام الدراسة الحالية، بحث تأثير خطر الضوائق المالية على  
بهذا  المرتبطالتطبيقي األدب . وبمراجعة القيمة المضافة لرأس المال الفكري وتقلبات عوائد األسهم مستوى كفاءة

الدراسات السابقة التي تناولت هذا التأثير بشكل مباشر، حيث اقتصرت بعض  محدودية تكشَّف للباحثالمجال، 
والقيمة المضافة لرأس المال الفكري، بينما اقتصر البعض اآلخر  خطر الضوائق الماليةالدراسات على العالقة بين 

لدول  مالبتقلبات عوائد األسهم، كما أنها أجريت جميعها على أسواق خطر الضوائق المالية منها على عالقة 
إلى دراسة  الباحث يما دعالسعودي، وهذا  األسهمسوق  سماتاختالفًا جذريًا عن  سماتها، والتي تختلف أجنبية

 ارجية التي قد تتعرض لها الشركاتفي ظل المخاطر الداخلية والخواختبار هذا التأثير في البيئة السعودية، خاصًة 
 .أمام تهديدات المنافسة التجارية العالمية السعودية
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واألدلة العملية لألدبيات السابقة التي تناولت فحص وتحليل ودراسة العالقة بين  الفكريةاألطر  بمراجعة وتحليل 
  ;(Hatane et al., 2019)(42) الفكريخطر الضوائق المالية والقيمة المضافة لرأس المال 

(43)(Muhammad et al., 2018); (44)(Ardalan & Askarian, 2014);  
(45)(Mollabashi & Sendani, 2014)  ،دبيات على وجود عالقة عكسية بين اتفاقًا بين تلك األ وجد الباحث

المضافة لرأس المال وبين مستوى كفاءة القيمة  خطر الضوائق المالية في المستقبل القريبلاحتمالية تعرض الشركة 
التي ركزت على قياس كفاءة القيمة المضافة  (Handayani et al., 2019)(46)الفكري، بينما توصلت دراسة 

القيمة رأس المال الفكري، إلى أن خطر الضوائق المالية يرتبط بعالقة عكسية مع مستوى كفاءة المختلفة لبعاد ألل
بأي ال يرتبط و دية مع مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال البشرى، المضافة لرأس المال الهيكلي، وبعالقة طر 

    خطية مع مستوى كفاءة القيمة المضافة لكل من رأس مال العالقات ورأس المال المادي.  اتعالق
راستي أما فيما يتعلق بالعالقة بين خطر الضوائق المالية وتقلبات عوائد األسهم، فقد توصلت األدلة التجريبية لد 

(47)(Gao et al., 2016); (48)(Mselmi et al., 2016)  ، إلى أن تقلبات عوائد األسهم تنخفض بشكل
جوهري مع ارتفاع احتمالية تعرض الشركة لخطر الضوائق المالية في المستقبل القريب، وهو ما يشير إلى أن 

المالي  اليسرلشركة بحالة من حاالت ارتفاع )انخفاض( تقلبات عوائد األسهم، سوف يعكس وبشكل دائم مرور ا
 المالي(. التعثر)
بأن ارتفاع أو انخفاض تقلبات عوائد األسهم لن يرجع باألساس وبشكل  يمكن للباحث القولوفقًا للسياق السابق،  

نما قد يرجع أيضًا إلى  خطر الضوائق مباشر إلى التغير في مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري، وا 
، وهو األمر الذى سيؤثر بطبيعة الحال في مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري، مما ينعكس المالية

 بدوره على تقلبات عوائد األسهم.    
 محلأن إدخال خطر الضوائق المالية التي يمكن أن تتعرض له الشركات  بهذا الشكل، تتوقع الدراسة الحالية،

القيمة المضافة لرأس المال الفكري وتقلبات عوائد مستوى كفاءة على العالقة التأثيرية بين الدراسة، كمتغير منظم 
اشتقاق وصياغة الفرض  يمكن للباحثوهكذا، األسهم، قد ينتج عن ذلك تأثيرًا معنويًا محتماًل على قوة هذه العالقة. 

 الذى تستند عليه الدراسة، في العبارة التالية: الثالث
3Ha :بين التأثيرية  العالقةقوة ( معنويًا على إيجابياً )سلبيًا ، تأثيرًا خطر الضوائق الماليةرتفاع )انخفاض( "يؤثر ا

مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري وتقلبات عوائد أسهم الشركات السعودية كثيفة المعرفة 
 والتكنولوجيا الممثلة في عينة الدراسة".

 يةمنهجية الدراسة التطبيق
 توصيف عينة ونطاق الدراسة.1

 سوق األوراق المالية فيالشركات المساهمة كثيفة المعرفة والتكنولوجيا المسجلة  منالدراسة  عينة حدد الباحث
من عام  بدأتلسبع سنوات مالية متتالية  امتدتشمل بيانات مالية فعلية خالل نطاق فترة الدراسة، والذى  السعودية
 الذى النشاطتحديد هذه الشركات وتصنيفها بحسب نوع  في اعتمد الباحث. وقد 2018عام  في وانتهت 2012
 أو صناعيًا، على المنهجية التالية: إليه سواء كان نشاطًا خدميًا  يتنتم

 ،إذا كانت معظم أعمال الشركة ذات  تعتبر الشركة ذات األنشطة الخدمية من الشركات كثيفة المعرفة والتكنولوجيا
ية وفكرية، ويشكل الموظفون لديها ذوى المؤهالت والكفاءات العالية جزءًا رئيسيًا من الموارد البشرية، طبيعة معرف

بها سريع ومتغير، مع قصر دورة حياة المنتج، وارتفاع مرونة الطلب الدخلية  التكنولوجيكما تتميز بأن التطور 
 اتضح للباحث، السعوديةالبورصة  فيالمسجلة  ودرجة المخاطرة. وبتطبيق تلك المعايير على الشركات المساهمة

المصارف والخدمات المالية، االتصاالت وتقنية  بالقطاعات التالية:أنها تنطبق على الشركات المدرجة 
 عالم والنشر.إلالمعلومات، التأمين، وا
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 ،وذلك بحسب ما أشار إليه تقرير  تعتبر الشركة ذات األنشطة الصناعية من الشركات كثيفة المعرفة والتكنولوجيا
 التكنولوجيا دورالصادر من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية بعنوان: " 2016التنمية الصناعية لعام 

، إذا كانت الشركة تعتمد على نظم وتكنولوجيا التصنيع *الشاملة والمستدامة" الصناعية التنمية في واالبتكار
ث والتطوير. البحاإلنفاق على ارتفاع كثافة و يها، لب الدخلية ودرجة المخاطرة لدالحديثة، وانخفاض مرونة الط

أنها تنطبق على  اتضح للباحث، السعوديةالبورصة  فيوبتطبيق تلك المعايير على الشركات المساهمة المسجلة 
   . اعيالصنالصناعات البتروكيماوية، االسمنت، واالستثمار  بالقطاعات التالية:الشركات المدرجة 

  حجم الشركات المساهمة كثيفة المعرفة والتكنولوجيا  إجماليفقد بلغ تطبيق المنهجية السابقة، عنه أسفر وفقًا لما
شركة، تغطى سبعة قطاعات مختلفة من القطاعات  88عينة الدراسة  فيالبورصة السعودية الممثلة  فيالمسجلة 

شركة ذات أنشطة صناعية(،  43ذات أنشطة خدمية، وشركة  45)بواقع  السعودياالقتصادية بسوق المال 
  مشاهدة )شركة/سنة(. 616قد بلغ  اإلحصائيالمتاحة للتحليل علمًا بأن عدد المشاهدات 

 عينة الدراسة بحسب القطاعات االقتصادية  في[، توزيع الشركات الممثلة 1من خالل الجدول ] يوضح الباحث
  ينة الدراسة:  المنتمية إليها، ونسبة تمثيلها داخل ع

 بحسب القطاعات االقتصادية توزيع الشركات الممثلة في عينة الدراسة : 1جدول
 ونسبة تمثيلها داخل عينة الدراسة

 عينة الدراسة نسبة التمثيل داخل عينة الدراسة حجم شركات نوع النشاطوفقًا ل القطاع اسم
  األنشطة الخدمية:قطاعات   

 %13.6 12  المصارف والخدمات المالية
 %4.5 4 االتصاالت وتقنية المعلومات

 %29.5 26 التأمين
 %3.4 3  عالم والنشرإلا

  األنشطة الصناعية:قطاعات   
 %16 14 الصناعات البتروكيماوية

 %16 14 سمنتإلا
 %17 15 ستثمار الصناعيإلا

 %100 88 إجمالي حجم عينة الدراسة
   
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 
* Available online at: https://www.unido.org/sites/...12/EBOOK_IDR2016_OVERVIEW_ARABIC_0.pdf. 

 

 



14 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد العشرون،العدد الثاني

 

 
 مصادر جمع البيانات 2.
في جمع البيانات المالية الفعلية لمتغيرات الدراسة، على التقارير والقوائم المالية السنوية  اعتمد الباحث   

الدراسة،  محلاعد البيانات بالمواقع اإللكترونية الرسمية للشركات واإليضاحات المتممة لها المنشورة على بعض قو 
بعض المواقع اإللكترونية على شبكة االنترنت ذات الصلة مثل: موقع خبراء المال القابضة على وكذلك 

https://data.mec.biz/saudi_mec )موقع السوق المالية السعودية )تداول ،www.tadawul.com.sa ،
 . www.mubasher.infoموقع معلومات مباشر 

 متغيرات الدراسة ومنهجية قياسها بناء وتوصيف3.
 :Dependent Variable -للدراسة )تقلبات عوائد األسه (  المتغير التابعأ.
 اتساقًا مع بعض األدبيات التطبيقية المعاصرة والمعنية بقياس تقلبات عوائد أسهم الشركات المقيدة في أسواق المال 

(49)(Habib & Hasan, 2017); (50)(Mazzucato & Tancioni, 2012)  اعتمدت الدراسة الحالية في ،
لتقلبات عوائد األسهم وفى ضوء طبيعة البيانات المالية المتاحة لسوق المال السعودي، على قيمة االنحراف قياسها 

 شركة خالل كل سنة مالية داخل نـطـاق فـتـرة الـدراسة.الالمعياري للعوائد الشهرية لسهم 
 Independent -المتغير المستقل للدراسة )مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري( ب.

Variable: 
 بقت في بيئات أعمال أجنبيةط  التي  تماشيًا مع االتجاه المعاصر للبحوث والدراسات التطبيقية الحديثة 

(27)(Nwaiwu & Nwaekpe, 2018); (6)(Yilmaz & Acar, 2018);                               
 (7)(Suherman, 2017);   (1)(Meressa, 2016); (9)(Ulum et al., 2016);  

(25)(Ulum et al., 2014) (18)(Ulum et al., 2017); 
  (8)(Mondal, 2016); (10)(Nimtrakoon, 2015); لمستوى كفاءة  ا، اعتمدت الدراسة الحالية في قياسه

-M)ي ، على نموذج معامل القيمة المضافة المعدلة لرأس المال الفكر للشركةالقيمة المضافة لرأس المال الفكري 
VAICTM) تباع الخطوات التالية:اترتكز منهجية قياسه، على  والذى 

VA=OR – OE – LC…..(1) 
VAEHC=VA/HC…..(2) 
VAESC=SC/VA…..(3) 
VAERC=RC/VA…..(4) 
VAECE=VA/CE…..(5) 

M-VAIC=VAEHC+VAESC+VAERC+VAECE…..(6) 
تكلفة  LC ،المصروفات التشغيلية OE، يليةاإليرادات التشغ OR، القيمة المضافة للمنشأة إجماليVA حيث،   

كفاءة القيمة المضافة لرأس المال   VAESC، (HC) يكفاءة القيمة المضافة لرأس المال البشر   VAEHC،العمالة
كفاءة القيمة المضافة  VAECE  ،(RC) كفاءة القيمة المضافة لرأس مال العالقات  VAERC،(SC) الهيكلي

 .الفكريكفاءة القيمة المضافة لرأس المال  إجمالي M-VAIC ،(CE) لرأس المال المادي
موجبًا وفى تزايد من سنة ألخرى، فهذا يشير  الفكريالمضافة لرأس المال  كفاءة القيمة إجماليوهكذا، فكلما كان 

تها، أنشط ممارسة فيعلى خلق وتوليد مستمر للقيمة من خالل جميع الموارد المتاحة والمستخدمة  المنشأةإلى قدرة 
، أما إذا كان سالبًا أو موجبًا وانخفضت قيمته من الفكريومن ثم مستوى عاٍل من كفاءة القيمة المضافة لرأس المال 

لقيمة المضافة ، ومن ثم مستوى منخفض من كفاءة االمنشأةقيمة  فيسنة ألخرى، فهذا يشير إلى تدهور وتدمير 
 .لرأس المال الفكري

https://data.mec.biz/saudi_mec?fbclid=IwAR3ubXg4NXH7DR9PF0hVhIFIQVfCTNxISIPQQrkPEDY5QPyjE25Vg_yJse4
https://data.mec.biz/saudi_mec?fbclid=IwAR3ubXg4NXH7DR9PF0hVhIFIQVfCTNxISIPQQrkPEDY5QPyjE25Vg_yJse4
http://www.mubasher.info/
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 :Moderator Variables -سة المتغيرات المنظمة للدراج. 
  الحوكمة آلياتمستوى جودة 
تتراوح قيمته من  تجميعيمؤشر  اقترحت الدراسة الحالية استخدام ،الحوكمة آلياتقياس مستوى جودة ألغراض  

حوكمة الشركات  الئحةها تتضمن والتيالحوكمة بالشركة،  آلياتبحسب مدى توافر مؤشرات جودة  (11)إلى  (0)
 2019والمعدلة في مايو  2016 فبراير في مجلس هيئة السوق الماليةعن  ةالصادر  لعربية السعوديةبالمملكة ا

(http://www.cma.org.sa) ،أعضاء مجلس اإلدارة، عدم الجمع  ثلثيتتمثل في: استقالل أكثر من  والتي
اجعة، أعضاء لجنة في الشركة، استقالل رئيس لجنة المر  تنفيذيمنصب  وأيبين منصب رئيس مجلس اإلدارة 

أعضاء، توافر عضو على األقل بلجنة المراجعة مختص بالشؤون المالية والمحاسبية، ال  3:5المراجعة تتراوح من 
وجود و اجتماعات خالل السنة المالية، وجود وحدة أو إدارة للمراجعة الداخلية،  4تقل اجتماعات لجنة المراجعة عن 
دارة ا تحويل كل مؤشر بشكل ، مع األخذ في االعتبار لمخاطر وحوكمة الشركاتلجان للمكافآت والترشيحات وا 

وتخصيص القيمة  ،إذا توافرت آلية الحوكمة داخل الشركة (1) عن طريق تخصيص القيمة ثنائيمنفرد إلى مقياس 
كمة الحو  آليات، كلما دل على ارتفاع مستوى جودة التجميعيبخالف ذلك. ومن ثم، كلما زادت قيمة المؤشر  (0)

 بالشركة، والعكس صحيح. 
 خطر الضوائق المالية 

 (Z-SCORE)قياس خطر الضوائق المالية للشركة، على مقياس بديل وهو مؤشر  في اعتمدت الدراسة الحالية 
، (Altman & James, 1984)(51)ة استندت عليه دراس الذىوفقًا للصيغة الرياضية التالية لنموذج االنحدار 

الذى انطلقت منه  المنطقيوالتمويلية، ويمثل األساس اإلدارية األدبيات  فيقبواًل  النماذج وأكثره عد من أشهري   والذى
المستقبل  فيمجال قياس احتمالية تعرض الشركات لخطر الضوائق المالية  فيالدراسات البحوث و العديد من 

 :القريب
Z-SCORE=1.2(NWC/TAS)+1.4(RE/TAS)+3.3(EBIT/TAS)+0.6(MVE/BVTL) 

+1(SALES/TAS) …..(7) 
العامل إلى  رأس المال ينسبة صاف  (NWC/TAS)القيمة الفعلية لخطر الضوائق المالية،Z-SCORE حيث،   

الربح قبل  ينسبة صاف (EBIT/TAS)األصول،  إجمالينسبة األرباح المرحلة إلى   (RE/TAS)األصول، إجمالي
القيمة حقوق المساهمين إلى  إلجمالينسبة القيمة السوقية   (MVE/BVTL)األصول، إجماليالفوائد والضريبة إلى 

 األصول. إجمالي نسبة المبيعات إلى  (SALES/TAS)االلتزامات، جمالي الدفترية إل
-Z)وفقًا للصيغة الرياضية للنموذج ، ومقارنتها بقيمة  للشركةالفعلية  (Z-SCORE)وبعد استخراج قيمة مؤشر   

SCORE) 3تعادل  والتيصلة( المعيارية )أو الفا ،( فإذا كانت قيمةZ-SCORE الفعلية أكبر من أو تساوى )
المستقبل  في( من خطر الضوائق المالية ي)تعان ي( المعيارية، فالشركة ال تعانZ-SCORE)أقل من( قيمة )

 . القريب
 :Control Variables -المتغيرات الرقابية للدراسة د. 
 ;(Shahzad et al., 2020)(52) الدراسة بمجالدراسات السابقة المتعلقة ال استنادًا للعديد منقا  الباحث   

(53)(Shahzad et al., 2019); (54)(Hasan & Habib, 2017); (55)Gharbi et al., 2014)  ،
وجوهريًا  قد تؤثر تأثيرًا هاماً  التيبتضمين النماذج التطبيقية المقترحة بالدراسة الحالية، ببعض من المتغيرات الرقابية 

ويقاس  حجم الشركة) :في، والتي تتمثل تقلبات عوائد األسهم، علمًا بأنها ال تدخل ضمن نطاق الدراسة في
فرص وتقاس بإجمالي االلتزامات إلى إجمالي األصول،  نسبة الرافعة الماليةباللوغاريتم الطبيعي إلجمالي األصول، 

 ونوع النشاط، اهمين إلى القيمة الدفترية إلجمالي حقوق المساهمينوتقاس بالقيمة السوقية إلجمالي حقوق المس النمو
نشطة األذات إلى أحد القطاعات  يتنتم( إذا كانت الشركة 1يأخذ القيمة ) Dummy Variableوهو متغير وهمى 
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 (.صناعيةإلى أحد القطاعات ذات األنشطة ال يتنتم( إذا كانت الشركة 0، ويأخذ القيمة )خدميةال
[، توصيفًا لمتغيرات الدراسة، ورمزها الممثل لها عند التحليل اإلحصائي 2من خالل جدول ] باحثويعرض ال 

 :ة للمتغيرات المفسرة مع المتغير التابعللبيانات، والعالقات المتوقع
 توصيف متغيرات الدراسة: 2جدول 

 رمز المتغير اس  المتغير صفة المتغير
 عةالعالقات المتوق اإلحصائيالتحليل  في 

 مع المتغير التابع 
 SIGMA تقلبات عوائد األسهم المتغير التابع 

 مستوى  كفاءة القيمة المضافة المتغير المستقل
 + M-VAIC لرأس المال الفكري 

 – CGM مستوى جودة آليات الحوكمة  المنظمةالمتغيرات 
 + Z-SCORE خطر الضوائق المالية

 المتغيرات التفاعلية 

ترك لمستوى جودة آليات التأثير المش
كفاءة القيمة مستوى الحوكمة و 

 المضافة لرأس المال الفكري
M-VAIC*CGM ± 

التأثير المشترك لخطر الضوائق المالية 
كفاءة القيمة المضافة لرأس  مستوىو 

 المال الفكري
M-VAIC*Z-
SCORE ± 

 المتغيرات الرقابية 

 – CSIZE حجم الشركة
 + FLEV نسبة الرافعة المالية

 + MTB فرص النمو المستقبلية
 + INDdummy نوع النشاط

 
 النماذج التطبيقية متعددة المتغيرات المقترحة للدراسة:.4
لعالقات بين متغيرات المشكلة البحثية، من خالل االتعبير عن  مكن للباحثأ، الحالية تحقيقًا للغرض من الدراسة 

 [:1عرض الشكل ]
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

  
  

 
        

 النماذج التطبيقية المقترحة للعالقات بين متغيرات المشكلة البحثية: 1الشكل 

 اءة القيمة المضافمستوى  كف
 يلرأس المال الفكر  

 التابعالمتغير 
 

 

 

 المستقلالمتغير 
 

 

 

 غيرات المنظمةالمت
 

 

 

 نسبة الرافعة المالية
 

 

 

 

 

 فرص النمو
 

 

 

 

 

 حجم الشركة
 

 

 

 

 

 المتغيرات الرقابية
 

 

 

 

 تقلبات عوائد األسهم

 خطر الضوائق المالية جودة آليات الحوكمةمستوى  

 نوع النشاط
 

 

 

 

 

Ha2 Ha3 

Ha1 
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 هاالممثلة لفروضالمقترحة للدراسة الحالية و المتغيرات  ةبناء النماذج التطبيقية متعدد مكن للباحثأ وهكذا،     
 ، من خالل صياغة معادالت االنحدار التالية:البحثية

األول الممثل لفرض الدراسة األول )تأثير مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري على  النموذج التطبيقيأ.
 تقلبات عوائد األسهم(:

SIGMAi,t=β0+β1(M-VAICi,t)–β2(CSIZEi,t)+β3(FLEVi,t)+β4(MTBi,t)+ 
β5(INDdummyi,t)+Ƹi,t…..(8) 

 
العالقة قوة مستوى جودة آليات الحوكمة على تأثير ) الثانيالممثل لفرض الدراسة  الثانيالنموذج التطبيقي ب.

 تقلبات عوائد األسه (:و مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري بين التأثيرية 
SIGMAi,t=β0+β1(M-VAICi,t)–β2(CGMi,t)  ± β3(M-VAICi,t*CGMi,t)–β4(CSIZEi,t) 

+β5(FLEVi,t)+β6(MTBi,t)+β7(INDdummyi,t)+Ƹi,t…..(9) 
 

التأثيرية العالقة قوة لنموذج التطبيقي الثالث الممثل لفرض الدراسة الثالث )تأثير خطر الضوائق المالية على اج.
 بين مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري وتقلبات عوائد األسه (:

SIGMAi,t=β0+β1(M-VAICi,t)  + β2(Z-SCOREi,t)  ± β3(M-VAICi,t*Z-SCOREi,t)–
β4(CSIZEi,t)+β5(FLEVi,t)+β6(MTBi,t)+β7(INDdummyi,t)+Ƹi,t….(10) 

خطأ   Ƹi,tمعادالت االنحدار، فيمعالم االنحدار المقدرة  β1-β7الحد الثابت في معادالت االنحدار، β0 حيث، 
 .االنحدار ت( الناتج من معادالالبواقي) العشوائيالتقدير 

 

 بحثيةال فروضاللبيانات الدراسة واختبار  التحليل اإلحصائي
لتحليل اإلحصائي إجراء ا في( 10اإلصدار ) (E-Views)باستخدام برنامج  في هذا القسم من الدراسة الباحث قام 

معالجة البيانات،  في، من خالل االعتماد على بعض االختبارات والتحليالت واألساليب اإلحصائية لبيانات الدراسة
 ى قبول صحتها من عدمه. ألغراض اختبار فروض الدراسة إحصائيًا لتحديد مد

 غيرات النماذج التطبيقية للدراسةاإلحصاءات الوصفية لمت.1
وصفًا إحصائيًا تحليليًا للسمات الرئيسية لبيانات متغيرات النماذج التطبيقية [ 3من خالل جدول ] يقدم الباحث 

 :المقترحة بالدراسة الحالية
 بيقية للدراسةاإلحصاءات الوصفية لمتغيرات النماذج التط: 3جدول 

   
 n. Minimum Maximum Mean Standard Deviation متغيرات ال

SIGMA 616 0.013 0.658 0.857 0.946 
M-VAIC 616 -2.284 288.417 9.823 28.043 

CGM 616 0.377 0.938 0.745 0.166 
Z-SCORE 616 2.334 38.454 3.504 2.969 

CSIZE 616 0.652 14.328 8.259 2.268 
FLEV 616 0.131 4.439 0.336 0.277 
MTB 616 0.354 12.835 1.998 2.113 



18 
 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد العشرون،العدد الثاني

 
 الحسابيحيث بلغت قيمة الوسط  ،أسهم شركات العينةتقلبات عوائد  ارتفاع[، 3من جدول ] للباحث اتضح  

 سوقم أكثر تقلبًا من عوائد أسهقد تكون وبشكل نظري يشير إلى أن عوائد أسهم تلك الشركات قد ، وهو ما 0.857
 ،ارتفاع كبير في مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري لشركات العينةكما لوحظ  ككل. السعودياألسهم 

في إدارة  السعودية ، وهو ما يشير إلى الجهود الفعالة التي تبذلها الشركات9.823 الحسابيحيث بلغت قيمة الوسط 
لشركات العينة، حيث بلغت قيمة الوسط  جودة آليات الحوكمةارتفاع مستوى كذلك، تبين  الفكري. مالهارأس 

، مما يدل على حرص الشركات السعودية على تطبيق آليات حوكمة ذات مستوى مرتفع من 0.745 الحسابي
 (Z-SCORE)       لمؤشر الحسابي، فقد بلغت قيمة الوسط بخطر الضوائق الماليةوفيما يتعلق  .الجودة

أن غالبية شركات العينة ال تعانى من احتمالية  يعنى، وهو ما 3من القيمة المعيارية ، وهى قيمة أكبر 3.504
، فقد تبين وجود تفاوت كبير بالمتغيرات الرقابيةأما ما يتعلق  القريب.المستقبل  فيتعرضها لخطر الضوائق المالية 

شركات وع الكبير فيما بين ، مما يعكس التن(8.259 ,0.336)من حيث قيم الوسط الحسابي التي تراوحت بين 
 .الدراسة عينة

 اختبار عالقات االرتباط األحادية بين متغيرات النماذج التطبيقية للدراسة: .2
بين متغيرات  Univariate Correlationختبار عالقات االرتباط األحادية[، نتائج ا4بجدول ] يوضح الباحث 

 : Pearson Correlation Matrix تباط بيرسونالنماذج التطبيقية للدراسة، باستخدام مصفوفة االر 
 

 متغيرات النماذج التطبيقية للدراسةلPearson Correlation Matrix  مصفوفة االرتباط بيرسون: 4جدول 

SIGMA M-VAIC CGM Z-SCORE CSIZE FLEV MTB INDdumm المتغيرات
y 

SIGMA 1        

M-VAIC 0.148** 1       

CGM -0.114** 0.124* 1      

Z-SCORE 0.141** 0.337* -0.364** 1     

CSIZE 0.279** 0.056** 0.392* -0.203* 1    

FLEV 0.186** 0.098* 0.236* -0.459* 0.153** 1   

MTB -0.067 0.062** -0.063 0.278* -0.045 0.179** 1  

INDdumm
y 0.046 0.107* 0.040 0.392 0.007 0.023 -0.158* 1 

 .%1أقل من  p-valueاالحتمالية )مستوى المعنوية(  * القيمة  
 %5أقل من  p-valueالقيمة االحتمالية )مستوى المعنوية(   **
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)المستقلة بين المتغيرات المفسرة فيما  بيرسون ارتباط معالمن جميع قيم [، أ4من نتائج جدول ] للباحث اتضح 
إلى مبدئيًا ، مما يشير 5غالبيتها أقل من %ل p-valuesلية االحتما القيم والمنظمة والرقابية( منخفضة، حيث أن

بين متغيرات الدراسة المفسرة عند تطبيق نماذج  Multi-Collinearityالمتعدد  يعدم ظهور مشكلة التداخل الخط
 المتغيرات.  متعدد ياالنحدار الخط

شارات معالم االرتباط التي أظهرتها نتائج اختبار  عالقات االرتباط األحادية بين متغيرات  وهكذا، وفى ضوء قيم وا 
اتساق غالبية تلك النتائج مع ما تتوقعه الدراسة الحالية، حيث وجدت  للباحث تبينالنماذج التطبيقية للدراسة، 

وهو ما يمثل أساسًا مناسبًا  بين متغيرات الدراسة الرئيسية، تأثيرية مؤشرات مبدئية على احتمالية ظهور عالقات
باستخدام نموذج االنحدار التجميعي كأحد نماذج االنحدار الطولية ألسلوب ض الدراسة إحصائيًا الختبار فرو 

Panel Data. 
نموذج االنحدار التجميعي الختبار  متعدد المتغيرات باستخدا  يتحليل ومناقشة نتائج تحليل االنحدار الخط .3

 فروض الدراسة إحصائيًا:
 مجموعة انات الدراسة التطبيقية للتحليل اإلحصائي من خالل إجراءمن صالحية بيتحقق الباحث  بعد أن  

 االختبارات اإلحصائية التالية:
باستخدام  ،Normal Distributionاختبار تبعية بيانات متغيرات الدراسة الكمية المتصلة للتوزيع الطبيعي  أ. 

ي بأن البيانات ال تتبع التوزيع بحيث تكون قاعدة القرار برفض الفرض العدم ،Jarque-Bera Testاختبار 
 ، ، والعكس صحيح%5لالختبار أكبر من  p-value الطبيعي، إذا كانت القيمة االحتمالية

لتبيان مدى وجود مشكلة التداخل الخطى  ،المتعدد بين متغيرات الدراسة المفسرة ياختبار عالقة التداخل الخط ب.
 Collinearityلة والمنظمة والرقابية(، باستخدام مقياسالمتعدد بين متغيرات الدراسة المفسرة )المستق

Diagnosticsالتباين المسموح به  ، وذلك من خالل حساب معاملTolerance  لكل متغير من تلك المتغيرات
، إذ ي عد ذلك االختبار مقياسًا Variance Inflation Factor (VIF)المفسرة، ومن ثم إيجاد معامل تضخم التباين

كلما كانت قيمة معامل و داخل الخطى )أي االرتباط( بين المتغيرات المستقلة والمنظمة والرقابية، لتأثير الت
Tolerance  وقيمة 0.1أكبر من ،(VIF)  على أن المتغيرات المفسرة فإن ذلك ي عد مبررًا كافيًا للحكم ، 10أقل من

 ال تعانى من وجود مشكلة التداخل الخطى.
 ،لمتغيرات النماذج التطبيقية للدراسة Times Series Stationary سل الزمنيةاختبار استقرار السال ج. 

لمعرفة مدى استقرار السالسل الزمنية عبر الزمن، بحيث  ،Unit Root Tests باستخدام اختبارات جذور الوحدة
عبر الزمن.  تباينال وقيمة الوسط الحسابي في قيمة ثبات هناك كان إذا Stationaryمستقرة  الزمنية السلسلة تكون

-pوتكون قاعدة القرار بقبول الفرض العدمي بأن السلسة الزمنية للمتغير ليست مستقرة، إذا كانت القيمة االحتمالية 
value  اختبار فروض الدراسة إحصائيًا، على  استند الباحث ألغراض ،، والعكس صحيح%5لالختبار أكبر من

، والذى يمثل مزيجًا بين بيانات السالسل الزمنية Panel Data (Longitudinal Data)أسلوب البيانات الطولية 
Time-Series Data  والبيانات المقطعيةCross-Sectional Data والذى يتم بموجبه جمع بيانات ظاهرة ،

بحثية محددة لمجموعة من منشآت األعمال لفترة زمنية معينة، وذلك من خالل تطبيق نموذج االنحدار التجميعي 
Pooled OLS Regression Model  .على النماذج التطبيقية المقترحة بالدراسة 

يعتبر نموذج االنحدار التجميعي المستخدم في الدراسة الحالية، أبسط نماذج االنحدار الخطية متعددة المتغيرات  
واحد دون األخذ يتم اعتبار جميع مشاهدات الدراسة الحالية، ككيان  فبموجب هذا النموذج ، Panel Dataألسلوب

عبر الزمن أو بسبب اختالف سواء في االعتبار أي اختالفات فيما بين الشركات الممثلة في عينة الدراسة 
، وهو ما يشير إلى أن معلمة الحد الثابت ومعالم االنحدار المقدرة بهذا النموذج االقتصادية المنتمية إليهاالقطاعات 
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تكون ثابتة لكل الشركات ولجميع الفترات الزمنية ، (OLS)مربعات الصغرى طريقة ال والتي ي عتمد في تقديرها على
  ;(Chireka & Fakoya, 2017)(56) داخل النطاق الزمنى المحدد لفترة الدراسة الحالية

(57)(Nwakuya & Ijomah, 2017); (58)(Okeke & Okeke, 2016). 
 يلدراسة إحصائيًا وفقًا لنتائج تحليل االنحدار الخط[، نتائج اختبارات فروض ا5]من خالل جدول  يعرض الباحث  

 :Pooled OLS Regression Modelمتعدد المتغيرات باستخدام نموذج االنحدار التجميعي
 

 Pooled OLSنموذج االنحدار التجميعي  نتائج اختبار فروض الدراسة إحصائيًا باستخدا : 5جدول 
Regression Model 

 

 :ي، ما يل[5من جدول ] للباحث اتضح   
 كانت القيم االحتمالية p-values قيم لF ختبار تحليل التباين المحسوبة من خالل ا(ANOVA)  عند أقل من

تطرأ على المتغير قد  التيبالتغيرات  التنبؤ في مككل وصالحيته الثالثة االنحدار نماذج، مما يثبت معنوية 1%
 التابع )تقلبات عوائد األسهم(.   

 بلغت قيم Adjusted R2 مما  ترتيب،على ال (0.337 ,0.351 ,0.335) لنماذج االنحدار الثالثة المحسوبة
 ,%33.5) تفسر نسبة   الثالثة، نحدار من نماذج االبكل نموذج المفسرة مجتمعة  أن المتغيرات ييعن

 (.المتغير التابع )تقلبات عوائد األسهم فيقد تحدث  التيمن التغيرات على الترتيب،  (33.7% ,35.1%

 .Pred المتغيرات المفسرة 
Sign 

 (SIGMA تقلبات عوائد األسهمالمتغير التابع )
النموذج التطبيقي 

 األول
النموذج التطبيقي 

 الثاني
النموذج التطبيقي 

 الثالث
β p-value β p-value β p-value 

Constant  2.781 0.000 2.193 0.000 -
0.997 0.076 

M-VAIC + 0.029 0.035 0.067 0.026 0.051 0.187 

CGM –   -
0.015 0.024   

M-VAIC*CGM ±   -
0.019 0.016   

Z-SCORE +     0.087 0.162 
M-VAIC*Z-SCORE ±     0.043 0.159 

CSIZE – 0.145 0.000 0.143 0.000 0.142 0.000 
FLEV + 0.570 0.000 0.554 0.000 0.549 0.000 

MTB + -
0.023 0.511 -

0.028 0.339 -
0.031 0.295 

INDdummy + 0.465 0.039 0.735 0.108 0.785 0.134 
R2 0.384 0.414 0.403 
Adjusted R2 0.335 0.351 0.337 
F-statistic 7.910 6.527 5.147 
p-value (F-statistic) 0.000 0.000 0.000 
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  كفاءة القيمة لمستوى  معنوي إيجابيأثير وجود تإلى  ،لنموذج التطبيقي األولاالنحدار لنتائج معالم أشارت
، على تقلبات عوائد %5أقل من  p-valueعند  (β=0.029)بمعامل تفسير قدره  المضافة لرأس المال الفكري

تقلبات عوائد األسهم ي نظر إليها بأنها مقياس لعدم إلى أن  ،من وجهة نظر الباحث تلك النتيجة رجعتو . األسهم
تعتبر مثال جيد لحالة ، المضافة لرأس المال الفكري وما تجسده من العديد من المخاطرالتأكد، كما أن القيمة 

، في الوقت الذى تولد المعلومات عدم التأكد، كذلك ترتبط تقلبات عوائد األسهم بشكل إيجابي بدرجة عدم تماثل
أكثر عن ما تولده  االستثمارات في رأس المال الفكري هي األخرى مستوى مرتفع من عدم تماثل المعلومات

وجود من االستثمارات الملموسة، مما يجعل أسهم الشركة في وضع أكثر خطورة، األمر الذى بدوره، يعزز 
عالقة ارتباط مباشرة بين مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري وتقلبات عوائد األسهم، وهو ما يشير 

استثماراتها في رأس توفرها الشركات من خالل  التيإلشارات إلى أن أسواق المال بهذا الشكل، تتفاعل مع ا
دلياًل تفسيريًا وقرينة عملية من بيئة سوق  قدمتبأن هذه النتيجة  القولللباحث يمكن  وهكذا،. المال الفكري

 تقلبات ارتفاعإلى  أدى، قد كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكريمستوى األسهم السعودي، على أن ارتفاع 
الباحث صحة قبول معه  أمكنر الذى وهو األم الممثلة في عينة الدراسة،السعودية شركات عوائد أسهم ال

 دراستينتائج  انتهت إليه وتتفق النتيجة السابقة مع ما. (Ha1)الفرض البحثي األول للدراسة 
(31)(Firmansari et al., 2019); (32)(Cantrell et al., 2017) ، ن تعارضت مع م ا توصلت إليه وا 

 إيجابييتعلق بالمتغيرات الرقابية، فقد تبين وجود تأثير وفيما  .(Djamil et al., 2013)(33) دراسةنتيجة 
على ، لفرص النمو معنويعدم وجود تأثير و ونوع النشاط، ، نسبة الرافعة الماليةحجم الشركة،  من لكل معنوي

 تقلبات عوائد األسهم. 
  جودة آليات مستوى  ل معنوي سلبىإلى وجود تأثير  ،ار للنموذج التطبيقي الثانينتائج معال  االنحدأشارت

 .على تقلبات عوائد األسهم     ، %5أقل من  p-valueعند  (β=-0.015)بمعامل تفسير قدره  الحوكمة
 ;(Lee et al., 2019)(37))العديد من الدراساتنتائج  وتتفق النتيجة السابقة مع ما انتهت إليه

(38)(Turnacigil et al., 2019); (39)(Aloui & Jarboui, 2018); (40)(Merz & Trabert, 
ن تعارضت مع ما توصلت إليه ((2017 وقد لوحظ بعد  .(Cardoso et al., 2019)(41) دراسةنتيجة ، وا 

لمضافة لرأس كفاءة القيمة امستوى بين  التأثيرية للعالقة كمتغير منظم جودة آليات الحوكمةإدخال تأثير مستوى 
كفاءة القيمة المضافة لرأس مستوى ل الطرديالتأثير المباشر قوة ، ارتفاع المال الفكري وتقلبات عوائد األسهم

لتصبح  (β=0.029)من على تقلبات عوائد األسهم، حيث زادت قيمة معلمة االنحدار  المال الفكري
(β=0.067) عند p-value  تفسيرية لنموذج االنحدار الممثل لعالقة كما لوحظ زيادة القوة ال ،%5أقل من

على  قبل إدخال تأثير المتغير المنظم %33.5المحسوبة من  Adjusted R2نسبة االنحدار، حيث زادت 
على نموذج  بعد إدخال تأثير المتغير المنظم %35.1نموذج االنحدار الممثل لفرض الدراسة األول، لتصبح 

دلياًل تفسيريًا وقرينة  قدمتبأن هذه النتيجة،  القول يمكن للباحثوهكذا،  .يالثاناالنحدار الممثل لفرض الدراسة 
الممثلة السعودية بالشركات  جودة آليات الحوكمةمستوى ارتفاع ، على أن السعوديعملية من بيئة سوق األسهم 

وبين  أس المال الفكريكفاءة القيمة المضافة لر مستوى بين  الموجبةالتأثيرية العالقة  قد أظهر عينة الدراسة، في
 البحثيالباحث صحة الفرض قبول معه  أمكنوهو األمر الذى  تقلبات عوائد األسهم بشكل أكثر وضوحًا وقوة،

للمتغير  معنويوجود تأثير سلبى الرقابية، فقد تبين التفاعلية و  يتعلق بالمتغيراتوفيما  .(Ha2)للدراسة  الثاني
عدم و ، نسبة الرافعة الماليةو حجم الشركة، من  لكلإيجابي معنوي  وجود تأثيرو  ،(M-VAIC*CGM) التفاعلي

 تقلبات عوائد األسهم. على ونوع النشاط،  فرص النمو،كل من وجود تأثير معنوي ل
  خطر ل إحصائياً ولكن غير دال  إيجابيإلى وجود تأثير  ،معال  االنحدار للنموذج التطبيقي الثالثأشارت نتائج

 ويشير الباحث على تقلبات عوائد األسهم. ، (Z-SCORE)مؤشرقيمة تم التعبير عنه ب الضوائق المالية الذى
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النتيجة السابقة بصفة عامة، تدل على أن ارتفاع احتمالية تعرض الشركة لخطر الضوائق المالية، له إلى أن 
 السعودية الشركات يف، إال أن هذا التأثير لم يكن ملحوظًا أو جوهريًا تقلبات عوائد األسهمعلى  طرديتأثير 
 دراستينتائج تعارضت النتيجة السابقة مع ما توصلت إليه وقد  عينة الدراسة.  فيالممثلة 

  (47)(Gao et al., 2016); (48)(Mselmi et al., 2016).  خطر الضوائق وقد لوحظ بعد إدخال تأثير
الفكري وتقلبات عوائد  ضافة لرأس المالبين مستوى  كفاءة القيمة المالتأثيرية كمتغير منظم للعالقة المالية 

كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري على تقلبات عوائد لمستوى  الطرديالتأثير المباشر قوة األسهم، ارتفاع 
مع عدم وجود داللة معنوية  (β=0.051)لتصبح  (β=0.029)من األسهم، حيث زادت قيمة معلمة االنحدار 

التأثيرية العالقة قوة  إلى أن ارتفاع أو انخفاض خطر الضوائق المالية، لن يؤثر على مما يشير ،لهذا الـتأثير
السعودية أسهم الشركات تقلبات عوائد وبين  كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكريمستوى بين  الموجبة

 للدراسة ثالثال البحثيالباحث صحة الفرض  رفضمعه  أمكنوهو األمر الذى  ،الممثلة في عينة الدراسة
(Ha3) . من حجم الشركة،  وجود تأثير إيجابي معنوي لكليتعلق بالمتغيرات التفاعلية والرقابية، فقد تبين وفيما

فرص  ،(M-VAIC*Z-SCORE)التفاعلي لكل من المتغير  معنويعدم وجود تأثير و ، نسبة الرافعة الماليةو 
 .تقلبات عوائد األسهمعلى ونوع النشاط، النمو، 

، للدراسة لكل نموذج من النماذج التطبيقية الثالثة يرًا، وللتحقق من توافر افتراضات نموذج االنحدار الخطأخي 
على إجراء مجموعة االختبارات  اعتمد الباحثوقدرته على التنبؤ في األجل الطويل،  تهوالتأكد من صالحي
 اإلحصائية التالية:

خطأ التقدير العشوائي )البواقي( الناتج من نموذج االنحدار  لتحديد ما إذا كان ،Jarque-Bera Testاختبار  .1
 .%5لالختبار أكبر من  p-valueوذلك إذا كانت ، يتبع أو يقترب من التوزيع الطبيعي

للتأكد من عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي  ،Autocorrelation Test (Durbin-Watson)اختبار  .2
Autocorrelation  وائي )البواقي( الناتج من نموذج االنحدار، وذلك إذا كانت قيمة خطأ التقدير العشبين

(Durbin-Watson)  سواء ارتفاعًا أو هبوطاً  (2)مساوية أو تقترب من القيمة. 
بين المتغيرات المكونة لنموذج االنحدار  Co-integrationلدراسة وجود تعاون مشترك  ،Kao Testاختبار  .3

وهو األمر الذى يشير إلى توازن     ، %5لالختبار أقل من  p-valueوذلك إذا كانت في األجل الطويل، 
 نموذج االنحدار في األجل الطويل.

كما هو موضح  لنماذج االنحدار الخطية الثالثة الممثلة لفروض الدراسة، وقد جاءت نتائج تلك االختبارات     
 :  [6]بجدول 

نماذج االنحدار الخطية الممثلة لفروض الدراسة،والتأكد من نتائج اختبارات التحقق من توافر افتراضات : 6جدول 
 صالحيتها وقدرتها على التنبؤ في األجل الطويل

 النموذج التطبيقي
Kao Test  Autocorrelation Test Jarque-Bera Test 

T Test p-value Durbin-Watson Jarque-Bera  p-value 

 0.000 35.488 1.939 0.004 3.651- األول
 0.000 28.968 2.045 0.001 2.789- الثاني

 الثالث
-
12.934 

0.000 1.889 104.427 0.000 
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 ما يلى:[، 6من جدول ] للباحث اتضح     
  حيث أن القيمة االحتمالية الطبيعيال يتبع التوزيع الثالثة  االنحدارلنماذج ( البواقي) العشوائيأن خطأ التقدير ،

p-value الختبارJarque-Bera   5أقل من%. 
  حيث أن قيم الثالثة االنحدارلنماذج  (البواقي) العشوائيخطأ التقدير بين  الذاتيعدم وجود مشكلة االرتباط ،

(Durbin-Watson=1.939, 2.045, 1.889)  (2)تقترب من القيمة. 
   أن القيمة  األجل الطويل، حيث الثالثة في االنحدارلنماذج وجود تعاون مشترك بين المتغيرات المكونة

األجل  الثالثة في االنحدارنماذج ، وهو ما يشير إلى توازن %5أقل من   Kaoالختبار p-valueاالحتمالية 
 الطويل.

 
  وتوصيات مجاالت الدراسات المستقبلية نتائج الدراسة

 :، والتي من أهمهانتائجعدة  إلى الحالية توصلت الدراسة     
 بما يلى: ،محل الدراسةعرفة والتكنولوجيا السعودية كثيفة المتميزت الشركات  .1

  وهو ما قد يشير إلى أن عوائد أسهم تلك الشركات قد تكون وبشكل نظري ، األسهمارتفاع تقلبات عوائد
 .ككل السعودياألسهم  سوقأكثر تقلبًا من عوائد أسهم 

 د الفعالة التي تبذلها وهو ما يشير إلى الجهو ، لقيمة المضافة لرأس المال الفكريارتفاع مستوى كفاءة ا
 الفكري.الشركات السعودية في إدارة رأس مالها 

 مما يدل على حرص الشركات السعودية على تطبيق آليات حوكمة ، الحوكمة ارتفاع مستوى جودة آليات
 .ذات مستوى مرتفع من الجودة

 تقبل القريب.من احتمالية تعرضها لخطر الضوائق المالية في المس ة تلك الشركاتغالبي يال تعان 
معنوي لمستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال  إيجابيوجود تأثير دلياًل تطبيقيًا على  الحالية قدمت الدراسة. 2

 الفكري على تقلبات عوائد أسهم الشركات السعودية كثيفة المعرفة والتكنولوجيا. 
يرية الموجبة بين مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس العالقة التأث نأدلياًل تطبيقيًا على الحالية قدمت الدراسة  . 3

األسهم، قد ظهرت أكثر وضوحًا وقوة مع ارتفاع مستوى جودة آليات الحوكمة المال الفكري وتقلبات عوائد 
 بالشركات السعودية كثيفة المعرفة والتكنولوجيا.

العالقة قوة خطر الضوائق المالية على عدم وجود تأثير معنوي لدلياًل تطبيقيًا على الحالية قدمت الدراسة  .4
بين مستوى كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري وتقلبات عوائد أسهم الشركات  الموجبةالتأثيرية 

 السعودية كثيفة المعرفة والتكنولوجيا.
للدراسة الحالية من  توصلت إليه الدراسة التطبيقية وبناًء على مافي ضوء ما خلصت إليه الدراسة النظرية،  أخيرًا،  

أن قضية القيمة المضافة لرأس المال الفكري، ما زالت في حاجة إلى مزيد من الدراسة يرى الباحث نتائج، 
 ييوصحيث ودراسة تلك القضية،  بتحريألقت اهتمامًا محدودًا  التيوالتفحص وبخاصٍة في البيئة السعودية، 

من الدراسات المستقبلية، خاصًة فيما يتعلق بدراسة المحددات األكاديميين والباحثين بإجراء المزيد الباحث 
الفكري )مثل: التداول الحر، القيد في البورصات العالمية، البيئة للقيمة المضافة لرأس المال  والتشغيلية االقتصادية

، ومعدل نمو القانونية، نسبة الرافعة المالية، درجة التعقد التنظيمي، مخاطر الشركة، معدل كثافة االستثمار
على  والقدرة اإلدارية للمديرين التنفيذيينوتحليل تأثير أنماط هياكل الملكية ، وكذلك فيما يتعلق بقياس المبيعات(

 .العالقة بين كفاءة القيمة المضافة لرأس المال الفكري وتقلبات عوائد األسهم
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ـــْرُد الَبَصـــِريُّ في رواية )حرب الكلب الثانية(  السَّ
Visual Narrative in Ibrahim Nasrallah's Novel The Second War of the Dog 

 د.عبدالحميد الحساميأ.*
 ملخص

فرضت التحوالت العاملية الراهنة شروطها على جوانب احلياة 
املختلفة، ومنها الفنون اليت أخذت الفنون  تتأثر فيما بينها، وانتابتها 
مجلة من التحوالت، منها: تداخل الفنون الكتابية مع الفنون 
البصرية، ولعل الرواية أبرز الفنون األدبية الكتابية يف توظيف مؤثرات 

لبصرية واستدماجها يف نسيج البناء الروائي؛  لذلك الوسائط ا
حرص الروائي العريب على احلضور يف املشهد الروائي العاملي، 
والتفاعل مع حتوالت اللحظة الراهنة، وقد عمد بعض الروائيني 
العرب يف هذا السياق إىل االنشغال بإجناز أعماٍل تراهُن على 

يعتمد على نوع من اإلهبار، التجريب، وإنتاج خطاٍب روائٍي جديٍد، 
ِ مها: التطور العلمي يف اهلندسة  نين ِ ُمَهمَّ مستفيدين من معطَيَ نين
الوراثية، وتقنيات احلاسوب،  فأخذوا بعدد من التقنيات البصرية 

؛ وتوظيف منجزاهتا يف أعماهلم منها استلهام معطيات السينما
روايته: )حرب الكلب الروائية، ومنهم الروائي: إبراهيم نصر اهلل، يف 

الثانية( اليت كان للسينما أثٌر جلٌي يف تشكيل فضائها الروائي، بل 
نزعم أن املتلقَي البصرَي كان له حضوٌر عميٌق يف هذا املنجز 
الروائي، وذلك مينح البحث شرعية توجهه للكشف عن تفاصيل أثر 

فيها؛ السينما يف العناصر الروائية، ومدى ما حققه من حتوٍل مجايٍل 
  ) السرد البصري(حيث غدا لدينا سرٌد ميكننا أن َنِسَمُه ب 

وستتجه الدراسة إىل قراءة الظاهرة باملنهج السيميائي الذي متليه 
 طبيعة املنت املدروس.
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Abstract 

The current global developments have 

impacted all walks of life including arts. 

Artistic forms have been influenced by one 

another, resulting in tremendous changes 

involving the overlap of written arts with 

visual ones. Novel is perhaps the most 

prominent literary form to employ and 

incorporate the effects of visual elements into 

the fictional structure fabric. The Arab 

novelist has been keen on securing a 

remarkable presence in the international 

fictional arena so as to interact with current 

moment changes. Hence, Arab novelists have 

been busy with new experimentation forms of 

writing the result of which is a new dazzling 

fictional discourse, benefiting from both 

scientific advances in genetic engineering and 

computer technology. They have been 

inspired by the cinematic elements visual 

techniques, incorporating them into their 

fictional works. Ibrahim Nasrallah is one such 

writer with his novel The War of the Second 

Dog in which cinema plays a significant role 

in forming the novel's fictional space. It is 

observed that the visual audience is deeply 

present in this fictional product, making the 

study more oriented towards exploring the 

details of cinema impact on the narrative 

elements, and the extent of the aesthetic 

transformation it has achieved in the novel.  

At present we have got a narrative known as 

the (visual narrative).  

The study will focus on reading the 

phenomenon using the semiotic method 

dictated by the studied text nature.  

key words:Visual Narrative, Second Dog 

War, Semiotics, Ibrahim Nasrallah 
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 ةــدمـــمق
ال شك في أن الفنون تتالقح فيما بينها، وتتداخل بحسب متغيراٍت وعوامَل داخليٍة وخارجيٍة، وقد شهدت اللحظة 

تداخالا كبيراا بين األمم اقتضته حركة التاريخ، وتقنيات االتصال، وثورة المعلومات، والعولمة بأبعادها الراهنة 
المختلفة، فلم يعد هناك شعٌب من الشعوب قادراا على أن ينأى بنفسه عن رياح التغيير، والتعامل معها بصيغة أو 

شكالية التداخل بين الفنون.بأخرى، وهنا تبرز أسئلة عميقة تتصل بالهوية، والخصوصية ال  ثقافية، وا 
على جوانب الحياة المختلفة، ومنها الفنون التي أخذت تتأثر فيما بينها، وانتابتها  هذه التحوالت فرضت شروطها

جملة من التحوالت، منها: تداخل الفنون الكتابية مع الفنون البصرية، إذ عززت الصورة موقعها في هذا العصر 
، وحينما تكثُِّف الصورة حضوَرها، فإنها تستهوي الفنون اللغوية قاطبة، ولعل (1)لصورة(حتى سمي بـ)عصر ا

الرواية أبرز الفنون األدبية الكتابية في تلقُّف مؤثرات الوسائط البصرية واستدماجها في نسيج البناء الروائي؛ 
الفنون البصرية، وتوجيه بوصلة الفن لتحقيق تجريٍب جمالٍي كفيٍل باقتناص رهانات اللحظة المعاصرة، ومنجزات 

ي غدا بما يحقق نزوع التجريب لدى الروائي العربي، فضالا عن رغبته في تحقيق تفاعٍل جاٍد مع المتلقي الذ
 مع فضاءاتها، ومنجزاتها. اا مسكوناا بالتقنية، ومتآلف

تحوالت اللحظة في المحيط  لذلك حرص الروائي العربي على الحضور في المشهد الروائي العالمي، والتفاعل مع
العربي الذي يمور بتحوالت تهز جذع التاريخ العربي، وتثير أسئلةا عميقة في وجدان الجيل المعاصر؛ وتلك 
التحوالت المحلية ال يمكن أن تنفصم بحال من األحوال عن مؤثراٍت عالمية مباِشرة، أو غير مباِشرٍة في لحظٍة 

احدةا. وبذلك تكون الرواية العربية قد حققت "سمة التفاعل مع مختلف أشكال زمنيٍة أصبح العالُم فيها قريةا و 
 (2)التعبير والتواصل، واالستفادة منها في تشكيل عوالمها، فأثرت فيها، وهي تأثرت بها."

، إذ تضم وقد عمد بعض الروائيين العرب في هذا السياق إلى االنشغال بإنجاز أعماٍل تراهُن على التجريب
نتاج خطاٍب روائٍي جديٍد، يعتمد  (3)."من الطموحات الشكلية، والتجديد في البناء كامالا  اا ت العربية "طيفالروايا وا 

ْيِن هما: التطور العلمي في الهندسة الوراثية، وتقنيات  على نوع من اإلبهار، مستفيدين من معَطَيْيِن ُمَهمَّ
إذ "إن السينما تشكلت بوصفها  هام معطيات السينما؛البصرية منها استلالحاسوب،  فأخذوا بعدد من التقنيات 

، ومنهم الروائي: إبراهيم (5)وتوظيف منجزاتها في أعمالهم الروائية (4))كخطاب( عند تنظيمها في شكل سردي."
التي كان للسينما أثٌر جلٌي في تشكيل فضائها الروائي، بل نزعم  (6)نصر اهلل، في روايته: )حرب الكلب الثانية(

أن المتلقَي البصرَي كان له حضوٌر عميٌق في هذا المنجز الروائي، وذلك يمنح البحث شرعية توجهه للكشف عن 
كننا أن تفاصيل أثر السينما في العناصر الروائية، ومدى ما حققه من تحوٍل جمالٍي فيها؛ حيث غدا لدينا سرٌد يم

ومن خالل الخطاب الروائي يمكن أن ننفذ إلى تجليات هذا التعالق بين الفنون  (7،8،9)بـ) السرد البصري(َنِسَمُه 
مجال البناء النصي األكثُر حيوية لرصد التنافذ بين األجناس األدبية الذي اكتنف سمات النص الحديث، ذلك ي فـ

  (10)المقاصد الكامنة وراء فعل الكتابة." أن أنماط وأساليب التنافذ قد تشكلت في إطار
 وحين نجعل من هذه الرواية مشغلة لهذا البحث، فإننا ننطلق في ذلك من إدراك لطبيعة الخطابين )السينما( 

) الرواية( وما بينهما من عالقات تجاوٍر وتشابٍه، فضالا عن إدراكنا لطبيعة المتن المدروس، وخصوصية و
تضرب جذورها في تربة المستقبل؛  (11)به، فرواية )حرب الكلب الثانية( رواية )ديستوبية(السؤال الذي َيْهِجُس 

لتنذر من مآالت الحاضر، وتسبر عمق اإلشكاالت التي تكتنفه، وهذا االنشغال بالمستقبل سوَّغ للرواية أن تستند 
ٍء مثيٍر وغرائبٍي قائٍم على  ُمَتَخيَِّل في عملية بنائها لمعطيات السينما؛ لتتمكن من تمرير المنظور الروائي في بنا

مستقبٍل مخيٍف يتشيأ فيه اإلنسان، وتتبدل فيه القيم، متخيٍل تتقاطع فيه رؤية الفن باأليديولوجيا، والسينما بالرواية، 
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 والماضي السحيق بالمستقبل المجهول؛ والواقعي بالفنتازي، والنقد المباشر بالسخرية الماكرة؛ إنه خطاٌب ينتمي
وخطاب السؤال  -من ناحية أخرى  -من ناحية، وهو خطاب السؤال، ال خطاب الجواب ( 12)إلى ثقافة العين

؛ "إن األسئلة وحدها خالدة، أما *(12)خطاب حركة وانفتاح وطلب.. خطاٌب زمانه مفتوٌح؛ لذا فهو خطاب المستقبل
 (**21،13) األجوبة فتضيع في ثنايا الزمن، وسرعان ما يبتلعها النسيان.

وهذا يعني  ؛جاهدةا تلمَُّس أثر الوسائط الحديثة في تشكيلهإن هذه الدراسة تنطلق إلى الخطاب الروائي وتحاول 
ولن يكون هدفها  -الذي تحول على يد )ُمْخِرٍج( ما إلى فيلٍم  - (***14)أنها لن تذهب إلى النص الروائي )الُمَؤْفَلم(

فرضية مفادها: طبيعته، وجماليته، فتلك أطروحة أخرى، لكن الدراسة تعمد إلى و  (****14) قراءة أثر )االقتباس(
أن هذا النص الروائي قد تخلََّق تحت تأثير المعطى البصري، وهيمنة سلطته؛ بشكل مباشر، أو غير 

 .اا بصري اا سردفعكس هذا التأثير نفسه على عناصر السرد؛ فأصبح بإمكاننا أن نسميه  *****؛مباشر
الدراسة إلى تفحُّص الظاهرة، وَتَخلُِّل عناصر الرواية متوسلةا بمعطيات المنهج السيميائي الذي تمليه وستتجه 

طبيعة المتن المدروس، فهو أغنى وأقنى في تتبع العالمات، وسيرورتها في نسيج الخطاب الروائي وعالقاته، 
 والكشف عن دالالتها، وتواشجها مع الفنون البصرية.

اسة تنتزع أهميتها من عدد من األمور، أهمها: أنها تقدم قراءة بينية تعتمد على االنفتاح والتعددية، وبذلك فإن الدر 
ومد جسور التواصل بين الفنون، من خالل هذا النموذج الدال. كما أنها تسعى إلى قراءة زاوية مهمة، وقضية 

تمثل الذاتي في السؤال الجمالي للرواية، مركزية من قضايا الرواية العربية في بعديها: الذاتي، والموضوعي؛ ي
؛ إذ إنها تناوش المتخيََّل ******(2)ويتمثل الموضوعي في السؤال االجتماعي للرواية، وعالقتها بقضايا المجتمع

 ، وتحاول أن تصوغ سؤاَل اللحظة من خالل صياغة متخيل للمستقبل.*******(15)االجتماعي
وكل ما هو منشور -في حدود علم الباحث -ية؛ إذ لم تسبق بدراسة علمية وهذه الدراسة جديدة في تناول الروا

عنها وألفيناه في مواقع )األنترنت( ال يعدو أن يكون مقاالٍت احتفائية فحسب. ولذلك تعد دراسُة السرد البصري 
كنوناته، إضافةا إلى دراسات قليلة في هذا السياق، دراسة تتسم بمحاورة حميمية للخطاب الروائي، تصغي لم

وتستنطقه في شؤونه وشجونه، قراءة تشكل اجتهاداا يطمح أن يثير أسئلة القارئ، وأن يجد فيه ما ينفع، أو ما 
 .نظنه كذلك

_________________ 
تعبير عما تم إذ يفرق المؤلف بين خطاب الرأي وخطاب الفكر، فاألول خطاب جواب، والثاني خطاب السؤال؛ خطاب الجواب خطاب اكتمال وامتالء، *

 .وحصل، خطاب منغلق زمنياا، خطاب تقليد، في حين يعد خطاب السؤال، خطاب فكر، ونقد وشك وعقل وتفكير
 .عبد اهلل إبراهيم )الرواية العربية وتعدد المرجعيات الثقافية( ضمن كتاب )الرواية العربية وممكنات السرد( د. تعقيب على بحث**
 .الُمَفلَّم(يترجم في بعض المصادر بـ ) ***

، فهو االقتباس "استعمال عمل أدبي لنقله إلى السينما" إذ يقوم المخرج باقتباس معين من النص المكتوب؛ ليقوم بإخراجه في فيلم بصري سينمائي****
 .معجم المصطلحات السينمائيةماري تيريز جورنو، يأخذ ويترك، ويستدعي ويحور...إلخ. لالستزادة ينظر: 

اتب في محاورة معه إلى أن هذه الرواية يمكن أن تكون فيلماا نموذجياا، وأن أحد المخرجين في السينما العالمية متحمس لذلك جداا، وفي أشار الك *****
ا وكبيراا. ينظر   17( و6في الدقيقة)   tube.com/watch?v=87YpzRW_q9ohttps://www.you: حال تحويلها إلى فيلم سيكون فيلماا صادما

 .ثانية ، وما بعدها
لوجود يرى د. سعيد يقطين أن قضايا الرواية العربية ترتبط بمحورين: قضايا الوجود الذاتي المتمثل بخصوصيتها الجمالية والتعبيرية، وقضايا ا******

 .على تشخيص عوالمه وقضاياهالموضوعي المتمثل بقضايا المجتمع العربي التي تعمل 
المتخيل االجتماعي هو تلك الـ)نحن( التي تتشكل وتتغذى من تفاصيل السرود والمحكيات، ومن رموز الشخوص والقيم؛ لتجسيد الهوية  *******

  .الجمعية في صيرورتها وتحوالتها
 

https://www.youtube.com/watch?v=87YpzRW_q9o
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 تمهيد: الرواية والسينما

مهمة بين الفنون؛ وقد أصبحت السينما )الفن السابع( سلطةا  لقد حظيت السينما في هذه الحقبة التاريخية بمكانة
، كما أنها تجعل األرض واإلنسانية (16)-بحسب ستالين–ذات تأثير عميق؛ فـهي أكبر وسيلة للتحريك الجماهيري 

بكاملها في سيرورة االنكشاف.. إنها سلطة صناعة الصورة، ولذلك غدت الصور السينمائية لعبةا في يد األبطال 
ذا كان هيغل يقول: إن العقل يسير العالم، فإن السينمائي أو  يحاولون بها السيطرة على اإلنسان وعلى الطبيعة، وا 

، ومن هذا المنطلق يمكن القول: إن السينما تسحر الفنون، وتستدرجها (17)النظرَة تسحُر العالم التلفزي يقول: بأن 
 إلى عالمها.

كما أن عالقات التداخل وتهشم الحدود سمةا من سمات هذا العصر الذي أخذت فيه الحدود بين األمكنة تتالشى 
األدبية، ومنها الفن الروائي، الذي يعد األكثر  بفعل عوامل العولمة، وهذا األمر ينسحب على الفنون، واألجناس

ا العالقة الجدلية بين الرواية والسينما، فـ"الرواية والسينما  قابلية للحوارية مع الفنون الكتابية وغير الكتابية، خصوصا
مثل في لونان تعبيريان يتفقان ويختلفان في آن واحد. هذه ليست مفارقة، بل إنهما يلتقيان عند نقطة جوهرية تت

السردية التي تصبغهما، ويختلفان من حيث تغير آلية الخطاب ال مضمونه. فهما يستخدمان السرد خطاباا ذا 
ويمكن القول: إن استلهام الرواية  (18)ر قديمه تبعاا الختالف آلية التعبيحموالت أيديولوجية، ويختلفان في كيفية ت

"لقد كانت أهم مميزات  (8)في االنفتاح األجناسي والتطورات التقنية"تقنياِت السينما "أمر طبيعي وفََّرتُه الحداثة 
الرواية التجريبية قدرتها على االنفتاح على مختلف األجناس واألنواع األدبية...كما استفاد الروائي من تقنيات 

 (19)السينما في ممارسة التقطيعات المشهدية، واللعب الزمني بالمفارقات الزمنية..."

عالقة الرواية واية مادةا للفيلم السينمائي، فـعدداا من األفالم العالمية اعتمدت على الرواية؛ إذ تشكل الر  ومعلوم أن
العالمية  للروايات المخرجين ومن اقتباس للسينما، األول الظهور منذ ومتشابكة، بدأت وثيقة تاريخية عالقة بالفيلم

. وهذا يجعل الرواية العربية أمام (20) (اا ير كب (ونجاحاا  شهرة منها حقق الكثير التي أعمالهم، صنع في المشهورة
ذا كان االنفتاح يتمثل في قدرة الرواية على  مسؤولية كبيرة تقتضي منها االنتقال من "االنفتاح إلى التفاعل، وا 

خرى استيعاب بنيات أو خطابات أو تقنيات من فنون أخرى، فإن التفاعل يعني قدرتها على التحول إلى فنون أ
، وهو ما نزعم أن  (19) ولعل أبرز مظهر لهذا التفاعل يبدو في عالقة الرواية بالسينما والمسلسالت الدرامية.

رواية حرب الكلب الثانية قد تمكنت من تحقيقه من خالل هذا السرد البصري الذي َيْمَتُح اشتغاالته من وعٍي وافٍر 
، وهذا من شأنه أن يسهم في  خلق جمهور مختلف من بالسينما، ومصطلحاتها، وآثارها في تشكيل الوعي
  (7)، ويخلق ديناميكية جديدة."اا ، وأكاديمياا ، وتطبيقينظراا المهتمين والدارسين يستطيع أن يثري الحقل األدبي 

 المبحث األول: السرد البصري وتشكيل الحدث
تشكلت رواية )حرب الكلب الثانية( من مجموعة أحداث، تتوزع في تسعة فصول سماها الكاتب )مراحل الحرب( 

الكلب وهذه التسمية تجعلنا أمام مشاهد حرب، هي في مجملها تمثل منظومة تترابط وتتكامل لتمثيل )حرب 
و )نصف كلب( كما تقول الرواية، لحرب الكلب األولى، حيث كانت بسبب )كلب( أ اا الثانية( التي تعد امتداد

، ودفع له نصف الثمن، وحين راح يتقاضى النصف اآلخر، هجم اا ؛ إذ اشترى أحدهم من اآلخر كلب123ص
عليه الكلب، وقضى عليه، وقامت أسرته بالثأر له، وهكذا قوبل الثأر بالثأر، واشتعلت الحرب، أما الحرب الثانية 

، إذ وصل األمر بـ)راشد( إلى أن قرر االنتقام من )الراصد الجوي( 205فكانت بسبب تفشي ظاهرة األشباه، ص
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والتخلص منه؛ ألنه أصبح يتشابه معه؛  واشتعلت الحرب حين انقض عليه )راشد( ، ثم جاء بائع الخضر 
 .218-217بساطوره فوجه ضربة إلى رأس الراصد الجوي، وتركه صريعاا على األرض.ص

ل المادة الحكائية وظيفة تمثيل شديدة األهمية في الرواية فهو يركِّب المادة ويؤدي السرد بوصفه وسيلة تشكي
التخييلة، وينظم العالقة بينها وبين المرجعيات الثقافية والواقعية بما يجعلها تندرج في عالقة مزدوجة مع 

ة خطابية فرضتها مرجعياتها؛ فهي متصلة بتلك المرجعيات...وهي منفصلة عنها؛ ألن المادة الحكائية ذات طبيع
 (21)أنظمة التخييل السردي، فالسرد في وظيفته التمثيلية يركب ويعيد التركيب، ويخلق ويعيد التخليق."

، حيث كثيٌر من األحداث فيها تتشكل من خالل )فيلم( أو برنامج تلفزيوني يأخذ اا بصري اا وتنزع الرواية منزع
لها في الرواية، وأول ما يبادرنا من األحداث التي تشكلها مع تسلس اا في تشكيل األحداث، ويأتي متآزر  مساحة

وتم تذييل  بـمقدمات الحرب،األفالم أول فصل في الرواية/ أو لنقل أول مرحلة من مراحل الحرب، وقد وسمت 
إذن نحن أمام  "فيلم وثائقي"؟!" وفي بداية الصفحة عنوان هل أنت مجنون لتشاهد فيلماا كهذاالتسمية بـتساؤل: "

رحلة أولى يقدمها المتخيل الروائي في )فيلم( وبهذا نكون أمام حضوٍر مباشٍر للفنون البصرية، وكأنَّ ما نقرؤه م
في هذا الفصل، بل ما نشاهده في هذه المرحلة من مراحل الحرب، هو فيلم سينمائي بصري وثائقي، "فيلم وثائقي 

. ويكشف هذا )الرفيق( لـ)راشد( ، 11نه، صعن الماضي" حصل عليه )راشد( بطل الرواية من شخص قريب م
طبيعة الفيلم حين دس في يده رقاقة صغيرة، قائالا له: "عليك أن تشاهد هذا الفيلم بدقة، وبانتباه شديد، نحن 
بحاجة لمالحظاتك، بحاجة ألن نصل إلى فهم عميق يؤهلنا للنجاة من أي حرب قادمة، مثل تلك التي وقعت 

 تهمت.والتهمت من البشر ما ال
 إنك تخيفني. -
وأنت تعرف أن القليل من ال، أنا ال أخيفك، فالفيلم الوثائقي الذي ستراه عن الماضي،  -

 المتعلقة بالماضي يمكن الوصول إليها هذه األيام، وتعرف عقوبة من يخفيها..."األشياء
لقطات عديدة ترصد مظاهر  يتعلق بمشاهدة )راشد( للفيلم، الذي يتشكل من اا عد هذا الحوار تقدم الرواية حدثا وب

إنتاجه  ، فالغرض األول مناا تقديم للفيلم: "بدأ الفيلم بطيئالعنف على المستويين: الشعبي والرسمي، بعد هذا ال
. كان الحدث الطويل عن عالمات ما قبل حرب الكلب، لمن ال يدرك األمر، مسائل اا على ما يبدو كان تعليمي

بعد  اا لبشري مشاهد العنف، ويجمعها يومك، فال أحد يدرك كيف يراكم العقل ابسيطة، بل عابرة لكنها لم تكن كذل
 يوم إلى أن تصبح شرارات قاتلة قادرة على إشعال الحروب." 

كان يطلق أحدهم النار على اآلخر، أو يسحله في الشارع العام، بسبب االختالف على أولوية المرور، أو 
جامعي، أو مدرسي، أو معركة بسبب وقوع طالبة في حب طالب الحصول على عالمة غير مرضية في امتحان 

آخر، أو نشوب شجار ينتهي بجريمة قتل بين صديقين؛ إلصرار كل منهما على أن يدفع الحساب بعد العشاء 
الطيب الذي تناواله معاا، أو ضبط أستاذ جامعي يحاول سرقة المياه الملوثة من خزانات جيرانه، لشح المياه، أو 

ا في مشاجرة جماعية نتيجة الرغبة الغريبة من أفراد إحدى العائالت في أن يقفوا هم ال سقوط عش رين جريحا
فهي تبادل نظرات غير مقصودة  اا أما أكثر الحوادث الدموية شيوع سواهم في الصف األول لصالة الجماعة!

التي تتجلى من خاللها  -، وبعد هذه اللقطات المونتاجية14و13غالباا، تنتهي بسؤال: أال أعجبك ...." ص
يضيف إلى ذلك لقطات  -طبيعة المادة الفيلمية الكاشفة لتراكمات العنف في العقل البشري، في مضمار الحرب

أخرى تتعلق بمستوى أعلى يمثل تشوهات أفراد ينتمون إلى السلطة التشريعية: "راح يستعرض عن كبار 
أحد نواب الشعب بإشهار مسدسه داخل استديو تلفزيوني،  المسؤولين الذين اندفعوا يقلدون الشعب، مثل قيام

 14وعلى الهواء مباشرة، في وجه زميل له، بسبب االختالف في وجهات النظر"ص
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أما المشهد األكثر مفارقة فهو "مشهد يتعلق بقيام نائب باستخدام دبابة لقصف مجلس األمة المنعقد بعد خالف 
، تتوسل بأفالم خدعة سينمائيةتخيل الروائي من خالل السياق وعقب ذلك يقدم الم 14مع زميل له..." ص

الالمعقول، فحين استخدم النائب الدبابة لقصف مجلس األمة المنعقد بعد خالف مع زميل له: "كان )راشد( قد 
أنهى النصف األول من فيلم الكوارث هذا، وحين وصل إلى ذلك الجزء المتعلق بقيام نائب باستخدام دبابة 

لس األمة المنعقد، بعد خالف له مع زميل له طارت أبواب شقة )راشد( ونوافذها في فضاء الغرفة، لقصف مج
وقبل أن تحطَّ كان آخر شيء رآه هو ذلك الدخان المنبعث من فوهة مدفع دبابة النائب بعد إطالق القذيفة، وجد 

 15 -14)راشد( نفسه مشلوال ...ولم يستعد وعيه إال في أول جلسة تعذيب." ص 
إن تشكيل الحدث على هذه الشاكلة يمنحنا الثقة ببراعة اللغة الروائية، وقدرتها على تحقيق تداخل أجناسي فعال 
بين الرواية والسينما، "وعلينا أن نعترف أن تلك االنفتاحات ما كان لها أن تكون لوال براعة اللغة األدبية التي 

 (8)األجناس دالالت وقيماا ال مثيل لها."تتعدى الرؤيوي، وتنتصر للجنس األدبي، وتكسب 
، بتجسيد هذا البعد 86-85في مشهد تصويره لـ)سالم( ص تنهض وسائل تقنية أخرى مثل التصويروقد 

السيميائي" حين رأته عائداا، لم تر في يده سوى )كاميرا( رقمية لم يكن سمكها يتجاوز ورقة، ضغط أحد مفاتيحها، 
آالف ميغا بيكسل... دفع الكاميرا نحوها، تأملت الصورة، هزت رأسها برضا،  فخرجت منها عدسة بقوة ثالثة

 فتأكد من أنها منحته موافقة على اعتماد الصورة."  
وفي هذا السياق الذي يحضر فيه الفيلم في تشكيل أنساغ الحدث نجد مظهراا آخر لحضور الفيلم، هذا المظهر 

فحين حضر الضابط إلى )مطعم الرياح األربع(، وكان )راشد( مع  ،باستدعاء أحداث فيلم سينمائي بعينهيتعلق 
السكرتيرة التي أصبحت تتشابه بفعل عملية االستنساخ مع )سالم( أخت الضابط، دار حوار طويل بينهما، وكان 
من ضمن الحوار قول )راشد( للضابط: "ما دمت ذكرت لي اليوم افتتاح عروض النسخة الجديدة من ماتريكس 

 132ر الجزء األخير من فيلم توم كروز )مهمة مستحيلة(؟ صهل تتذك
 المبحث الثاني: السرد البصري وتشكيل الشخصية

"إنَّ تحديد ماهية الشخصية داخل النص الروائي يجب أن يتم من خالل تحديد مجموع العناصر المشكلة للكون 
اء مقاربة بناء الشخصية في هذه الرواية؛ ألن وذلك ما ينبغي لنا أن نعيه جيداا في أثن (13)الداللي المؤطر للنص"

عالم الرواية عالم مفارق، يهيمن فيه البصري؛ وألن الكون الداللي للرواية يتمحور حول الشخصية وهي تعالج 
 تحوالت المستقبل، وتنبني في ظلماته ومنعرجاته.

ويبدو  عل أبرزها شخصية )راشد(،ل *ومن خالل قراءة الرواية نجد انها تتشكل من عدٍد من الشخصيات الروائية
"فقد كان دائماا رجل الحدود القصوى، الذي ال يتهاون في شيء، أو رجل  12" صاا في الرواية بوصفه: "نبيه

المبادئ، الرجل الحديدي، بحيث وصمه خصومه قبل أصدقائه بأنه من ساللة أولئك القادة الذين ال توجد كلمة 
عتنق أيديولوجيا قومية ذات طابع إنساني تسعى لتحقيقها في الواقع؛ شخصية ت13)مساومة( في قاموسهم." ص

لقد "بدأ )راشد( حياته ملتزماا بقضايا البشر، ليس في وطنه فقط، بل في كل البلدان، إال أن التغيرات الكثيرة التي 
انقالب كوني ، بما يعنيه ذلك من إلغاء الماضي وذاكرته السوداءعصفت بالعالم، وشبه اإلجماع البشري على 

 في هذا اا أن تجد لها، ونعني نفسه، مكانللمعتقدات، جعلته يقنع نفسه خالل وجوده في السجن بعد حادثة الفيلم، ب
_____________ 

 أغلب شخصيات الرواية تفتقد لوضوح المالمح، باستثناء الشخصيات الرئيسة *
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إن هذا التحول كما يبدو لنا تحول غير مبرر في مسار الرواية، وفي مسار  20العالم الجديد...." ص 
الشخصية، كما يبدو لنا أن فيه اعتسافاا ال يتواءم مع النمو التلقائي للشخصية، لكن الرواية من وجهة تأويلية 

ة المعول عليها في تقديم حل لنزعة أخرى تحيل في ذلك إلى طبيعة انهزامية في الشخصية، تجعل من الشخصي
، وتحت ضغط هيمنة المؤسسة األمنية وترهيبها  الحرب، تتنازل عن القيمة والمعنى تحت وطأة شدة التعذيب أوالا
ثانياا، واستجابة للمسار الروائي الكلي للرواية الذي يجسد مجتمع الشر والفساد، ولن يترجم هذا الشر أكثر من 

ة بالمعنى والقيمة، إلى شخصية تتجرد من كل معنى، ومن كل قيمة جميلة، وتغدو تحول الشخصية المتسلح
 من أسباب ضرام الحرب في المجتمع. اا صادر صناعة الشر المستطير، وسببمصدراا من م

وقد أخذت الرواية تستدرجنا لالقتناع بهذا التحول منذ افتتاحيتها؛ فكانت مشاهدة )راشد( للفيلم مقدمة تسلمنا 
ة غرائبية إلى سجنه، وكان سجنه سبباا في تحول شخصيته لتبدأ شخصية )راشد( حياةا جديدة، تتصاعد بطريق

بشكل دراماتيكي، مأساوي نحو السقوط، حياَة توديع الذاكرة، ومزاحمة الناس في العالم الجديد لتتجلى مواهبه 
ا لما كان عليه، "أما ما أثار دهشته فيه، ولم  اا لذي كان كامنفهو ذلك الوحش ا وقدراته في مجال آخر مغاير تماما

يسبق له أن انتبه لوجوده، إنه قادر على أن يلعب دور السجان بالقوة نفسها التي استطاع فيها أن يلعب دور 
ا أم  295السجين." ص بل كيف يتقلب بين الشيء ونقيضه:" تقلبه بين غاندي وهتلر، فال َتْعِرُف إن كان مصلحا

ا، ملحداا أم  ا أم نزيهاا، قائداا أم مقوداا" ص مروضا  45موحداا، لصا
هكذا تحول )راشد( من خصم للقلعة إلى حليف وقريب مصاهر، وقد شرع في طرق بوابة هذا العالم بعد أن 
اطمأن إلى أنه ودَّع ماضيه دون إحساٍس بأي شكل من أشكال العار الذي يلحق بأولئك الذين يغيرون قناعاتهم  

سالم( أخت )الضابط( الكبير في القلعة المهيمنة على مجريات األمور، فليس فوقه إال من خالل طلبه يد )
لتبدأ رحلة )راشد( غير الراشدة.  20)المدير العام( أقوى سلطة موجودة في البلد، أي بلد في العالم الثالث، ص 

خطر للضابط أن )راشد( وقد  21مع العلم أن الضابط هو الشخص المكلف من ِقبل القلعة بمراقبة )راشد( . ص
 قد قرر بذلك أن يكون حصان طروادة الذي ستستخدمه فلول المعارضة في استعادة نفسها واقتحام القلعة. 

إن الرواية تقدم الشخصية عبر عدٍد من اآلليات التي تتناغم مع رؤية الرواية بوصفها رؤية ديستوبية لعالم 
وتتبدل مواقف الشخصيات، وتتدخل التقنية، وقفزات علوم الهندسة  مستقبلي تتشوه فيه قيم الحياة، وحياة القيم،

 الوراثية في تشكيل شخصية المستقبل، ويمكن أن نقف على عدد من مظاهر تشكيل الشخصية الروائية:
 أوصاف الشخصية أ.

بهذا المنزع البصري،  اا الم التقنية، أو ممزوجمن ع اا ي كثير من مقاطع الرواية منَتزعيأتي وصف الشخصية ف
َتطَِّرُد مع الرتبة التي تمنحها إياها سلطة القلعة، وليس ذلك فحسب، بل  فشخصيات القلعة مزودة بقوة إبصار

، فـ)راشد( "ال يستطيع أن بأثر التقنية في تشكيل أبعادها النفسية والتربوية اا أتي ذكر الشخصيات أحياناا مرتبطي
ا...فقد سمع عن مراهقين ينكر أن تقنية كهذه تطرح نماذ ج ذكورية سلطوية بالغة على أحالم المراهقات أيضا

ا لتعرض األفالم ال على الخشبات  ومراهقات يقومون بجر األِسرَّة لتكون أجهزة العرض المثبتة في السقوف تماما
ومعرفة بالسينما  ،مثقلة بثقافة بصريةونجد الشخصيات  152االفتراضية في الصالون، بل في األسرَِّة نفسها." ص

العالمية، وتنفق جزءاا من أوقاتها في المتابعة المتأملة لألفالم. كما نجد لدى )راشد( وزوجته، ولدى الضابط 
 153وغيرهم من الشخصيات. ص

تأتي مترجمة لهذا النزوع البصري في الرواية، ومن ذلك حين نلحظ وصف زوجة  أوصاف الشخصياتونجد أن 
( تلك التي وقع )راشد( في حبها: "شعرها األحمر، عنقها الطويل، رقة ذراعيها وأصابعها، السائق الخاص لـ)راشد

، لم توقظ في مخيلته سوى صورة الممثلة إيمانويل بيار التي سحرته في  شفتاها المكتنزتان المنفرجتان قليالا
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 ق كان طويالا تى أن شعر زوجة السائ( لم يكن هناك أي فوارق بينهما ح (Manon des sourcesفيلم
ا كأنه حمم البركان المتدفقة في جدائل إيمانويل. كان )راشد( قد حصل على نسخة من ذلك الفيلم  ومتماوجا

 317بمساعدة واحد من المتنفذين الذين خدمهم، وكان يعمل مديراا في مشروع إعدام المرضى." ص
لبصري المتمثل في استيقاظ صورة إن وصف مالمح شخصية امرأة السائق جاء في سياق هيمنة حضور السرد ا

ممثلٍة سحرته في فيلٍم معين، ويعقد الوصُف مقارنةا بين الشخصيتين إلبراز مواصفات الشخصية الواقعية، كما أن 
 الوصف يقدم تصويراا لَشعر زوجة السائق كأنه حمم البركان المتدفقة في شعر الشخصية المستدعاة من الفيلم. 

يهيمن على وصف الشخصيات نجده في وصف )سالم( "في الصالة كان قلب )سالم( هذا المنزع البصري الذي 
فحين أراد الروائي أن يصف لنا  65يجأر كواحد من قطارات الفحم التي رأتها في كثير من األفالم القديمة."ص

هنة قلب الشخصية )سالم( قدم هذا الوصف من خالل صورة، صورة قطار من قطارات الفحم، وهذه الصورة متذ
في وعي )سالم( كما تفترض اللغة الروائية من خالل مشاهدتها لألفالم القديمة. هنا نلفي الفيلم هو المادة الخام 

 الذي تشكلت منه وبه هذه الصورة.
وهذا التكوين البصري نجده في موقف شخصية )الضابط( من )راشد(؛ فقد اتصلت )سالم( بأخيها الضابط،  

 الذي يأتي إلى البيت ليس )راشد( الذي تزوجُته! وأسرت له: أخشى أن )راشد(
صعق الضابط، وقد كان أيَّد ذات يوم )فارس(، في أحد األفالم القديمة بقتل فرسه، ألن حصاناا اغتصبها على 

 ظهرها.
  319سألها عن سر هواجسها هذه، فقالت له: إنه بات يقبل خدود األوالد األيامن بدل األياسر." ص 

يحتمل أن يتخذه الضابط مستمد من الفيلم الذي شاهده؛ إذ تقفز منه صورة بصرية لفارس في فالموقف الذي 
 )أحد األفالم القديمة( هم بقتل فرسه؛ ألن حصاناا اغتصبها.

ونلحظ أن الشخصيات تَُقدم من خالل الوصف أحياناا بشكل فانتازي ومن ذلك ما حدث للشخصيات أثناء  
فيه المذيع منفعالا يتساءل عما يحدث في البلد اآلن...لماذا يتسترون حتى اآلن؟ مشاهدة برنامج تلفزيوني بدأ 

لماذا يخفون الحقيقة؟ هذه األسئلة سنطرحها على الدكتور خليل أبو رزق أستاذ علم االجتماع، والدكتور خالد 
األحياء التطوري حين  األسطة أستاذ علم األحياء التطوري، وبدأ الحوار بينهما ومعهما، وحين انهار أستاذ علم

رأى هول ما يحدث واستعرض قبح عملنا المتواصل على إبادة الكائنات التي أخذت ثالثة مليارات عام لتطورها 
. هناك " التفت 236 -233ونأتي في أقل من مئة عام لتدمير الحياة، اضطر المذيع ألن يقدم فاصالا ص

كنها لم تكن هي، كانت بجعةا، فتحسس نفسه، فلمست يده فرواا )راشد( إلى السكرتيرة فرآها فوق كرسيها تجلس، ول
لم يتأكد ألي حيوان يعود! وعندما انتهى الفاصل اإلعالني، كان المذيع قد تحول إلى حصاٍن هرم بنظارتين، 
وتحول أستاذ علم االجتماع إلى جرادة عمالقة، أما أستاذ علم الحياء التطوري فكان يقف إلى ظهر الكرسي 

التي تؤطر الرواية؛ ويحيل إلى  لبنية التحول؛ إن هذا الوصف للشخصيات جاء مجسداا 236عمالق" صكخفاش 
جناية اإلنسان على الحياة واألحياء، ويعزز المنحى البصري للرواية، من خالل وصف الشخصيات، وهذا ُيْسِلُمنا 

 التشابه.إلى مظهر آخر من مظاهر النزوع البصري في تشكيل الشخصية، هو الشخصية و 
 الشخصية والتشابه:ب.

تهيمن فكرة التشابه على الشخصيات، وتستحكم عدوى التشابه في المجتمع الجديد الذي باتت تهيمن فيه )القلعة( 
على الحياة، وتتحكم في مسارات األحياء، وهو ملمح تجريبي يجعل من الرواية رواية مضادة تحافظ على مظهر 

، هذه الفكرة هي المعادل الموضوعي (22)الوقت نفسه معارضة الرواية من داخلهاالرواية وحدودها، وتحاول في 
، ويكون الناس على شاكلة واحدة خاضعة االختالفلمسعى األنظمة الشمولية التي تسعى إلى طمس مالمح 
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يات لسيطرتها، إن تشابه الشخصيات، وانتشار عدوى التشابه من ناحية، واستثمار التقنية في استنساخ الشخص
 كان له دوٌر كبيٌر في حركة الرواية، وفي إضفاء الطابع البصري عليها.

الصوت المناهض للقلعة، أي أنه يمثل قوى  -مرحلة االلتزام اإليديولوجي -ويمثل )راشد( في مرحلته األولى
تعذيب الذي المعارضة، وهي النقيض لقوة القلعة، وللحكم الشمولي الذي تنتهجه، لكن السجن الذي تعرض له، وال

حاق به في سجون القلعة، أسهما في ترويضه، فما إن خرج من السجن حتى فكر بطلب يد أخت الضابط، 
الضابط  الذي يعرف عن )راشد( "أن مستقبله هنا في القلعة، وأنه إذا ما أراد لألنجم على كتفيه أن تتحول إلى ما 

قريباا، فال سماء ألحالمه إال تلك التي فوق القلعة"  بوم(3هو أكثر من النجوم وتتكاثر، ولبصره أن يملك قوة )
، وهنا كانت المصاهرة بوابة للتشابه، ولالنخراط في عالم القلعة، وتحقق ل)راشد( الزواج من أخت 25ص

و 35، لقد أصبح )راشد( يشبه الضابط، ص28الضابط، تلك الفتاة المسماة )سالم( التي تشبه أختها )مرام( ص
( لم تمنحه القلعة قدراٍت مضارعةا لقدرات الضابط في اإلبصار، الضابط يمتلك قوة أربعة بوم، ، بيد أن )راشد94

أما )راشد( فال يمكن أن ُيمنح تلك القوة إال بموجب نظام القلعة للترقيات التي بموجبها تمنح قوة اإلبصار، ومع 
لبناء الشخصيات التي أخذت تتواتر في  ذلك تحقق التشابه بينهما، وقد أسهم التشابه في إضفاء الطابع البصري

الرواية وتحضر وتغيب في سياق تحقيق هذا المسار التكويني لشخصيته، ولفضاء القلعة الذي غدا )راشد( جزءاا 
، والمسألة ال تقتصر على مسألة 164منه؛ ف)راشد( االبن )راشد( الصغير( غدا يشبه )راشد( الكبير(، ص 

فكرة لتحقيق  اا الخطورة، لقد كان )راشد( متحمس ى فكرة التشابه نتائج في منتهىالتشابه العابر، فقد ترتب عل
لتحوله الجديد مع عالم القلعة، وتحوله المثير من مناضل حٍر ألجل قضايا اإلنسان،  اا التشابه، وذلك يأتي انسجام

مشاريع استغاللية، يتشيأ عن كسب مادي في  اا ، ومستغٍل جشٍع لحاجة الناس بحثإلى ُمتاجٍر بائٍس بحياة البشر
فيها اإلنسان ويتحول إلى مادة للمتاجرة، تتخطفه شركات مهيمنة في عالم القلعة عبر عدٍد من المتنفذين فيها 

. فأضحوا يطلقون على المرضى الذين تتخطفهم 41الذين تخلوا عمَّا ُسمي في الرواية بـ"متالزمة الضمير" ص
يطلقون عليهم "الخراف" ألو  -الستدراجهم، وبيع أعضائهم  194شبكات متخصصة ذوات "أنياب ومخالب" ص

 .36دكتور، كيفك؟ أحب أن أبشرك سبعة خراف وصلت المطار اآلن! ص
ولم تقتصر فكرة التشابه على تلك الشخصيات، بل امتدت إلى شخصيات أخرى؛ ف)سالم( أصبحت تشبه   

يداعها في السجن. ص، وهذا التشابه أدى إلى قبض الشرطة على )187النادلة، ص وقبل ذلك  188سالم( وا 
، ال سيما حين كانت السكرتيرة تمشي في األسواق، وتظن اا كبير  اا ابه بينها وبين السكرتيرة إحراجسبب لها التش

صويحبات )سالم( أنها )سالم( ، وحين ال تلقي لهن باالا يستغربن، ويوجهن سهام العتاب المرِّ لـ)سالم( عبر 
 .161اتصال هاتفي. ص

لقد أخذ التشابه يتسع كل يوم، تشاَبَه )راشد( مع الراصد الجوي، وتشابه مع السائق، وفي المستشفى كان التشابه 
، حتى أصبح "األشباه يتطايرون في باحات المبنى الضخم وممراته كالشرر." ص 189و 188بين الطبيبين، 

 234حيواناتهم األليفة. ص ، بل إن التشابه تجاوز الحد حتى أصبح الناس يتشابهون مع189
ونلحظ أن فكرة التشابه في متخيل الرواية غدت فكرة مقبولة ومستساغة ال سيما أن الرواية سوغت لها بأن جعلت 
األحداث تتم في )مستقبل( مجهول تغيرت فيه مالمح الحياة، وقد نجحت فكرة التشابه بأن منحت سيرورة السرد 

نتاج عدد من المونتاجات حيوية وحركة وغواية من خالل الموا قف الصادمة للشخصيات جراء هذا التشابه، وا 
البصرية الخارقة للعادة التي تثير شهية المتلقي لتتبع ذلك التشابه، وتجعل متخيله البصري متحفزاا إلدراك 

 اا رؤيوي تسهم  -آلية التشابه  –التحوالت البصرية التي تتعرض لها الشخصيات وما يترتب عليها. وهذه اآللية 
بشكل ترميزي في الكشف عن المآالت البائسة لهيمنة الرأي الواحد، والحاكم الواحد الفرد المفرد المتحكم في 
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مصائر الناس الذي ال يعلو صوت على صوته، إنه الصوت المهيمن المتمثل بالقلعة التي حلت محل 
 في التنوع واالختالف. الحكومات، صوت يعطل حركة الحياة، ويقضي على جوهر البقاء المتمثل 

 االستنساخ:ج.
بين الشخصيات ونحوها في عالم القلعة  بآلية االستنساخ التي حضرت  اا آلية التشابه الذي يحدث تلقائي تعضدت

رغبٌة  -بعد عملية تحوله، ومصاهرته للقلعة  -في السرد مجسدة لمسار تحول )راشد( ، فقد كانت لدى )راشد( 
في االستنساخ، استنساخ زوجته )سالم( عبر عملية تجميل للسكرتيرة، كان ذلك حين التقط لزوجته صورة 

كاميرا دون أن تدري سبب ذلك؛ وقد ظنت أن قيامه بالتقاط صورة لها مؤشٌر على شدة إعجابه بها، ورغبته في بال
االحتفاظ بصورتها: "تورَّد وجهها أكثر، فالتقط الصورة. أعاد الصورة إلى الخلف، بلمسة رقيقة، وشاهدها، كانت 

برضا، فتأكد من أنها منحته موافقتها على اعتماد هي المراد. دفع الكاميرا نحوها، تأملت الصورة، هزت رأسها 
 استخدامها، قبَّلها، توارى قليالا  الصورة، رغم عدم معرفتها السبب الذي التقطت من أجله الصورة، أو الغرض من

التلفزيون المثبت في السقف على شكل أنبوب، هبطت الصورة من األعلى  اا في الداخل، نسخ الصورة مستخدم
 86تيه..." صملتفة بين راح

كان على موعد  99وهناك قرر )الرحلة السرية( مع السكرتيرة التي "ال تعرف إلى أي جهة ستحملها الطائرة" ص 
 مع طبيب" سأله الطبيب وهو يتأمل الصورة، صورة زوجته )سالم( ، على شاشة ضخمة رباعية األبعاد: 

ي صورة حقيقية، أم مركبة من أظنك ُوفقت كثيراا في الحصول على صورة لهذا النموذج. هل ه -
 عدة وجوه بإتقان؟

باستخدام هذه الصورة؟ أضمن لك أننا لن ننتج سوى عدة نسخ، لنقل: عشرين نسخة،  اا هل يمكن أن تعطينا إذن -
ذا وافقت سأعتبر أن تكاليف العملية التي سنجريها لآلنسة، في الداخل صفر!"   أربعين، وا 

 أرعبت الطبيب. ال. قالها )راشد( بصورة قاطعة  -
... 

أغلقت السكرتيرة عينيها، وهي تقترب من دخول نفق معدني فضي مثل تلك التي طالما رأتها في األفالم، األنفاق 
المخصصة لعبور الزمن، لم تمسسها فيه يد، ولم تنزف قطرة دم، وبعد قليل، كما خيل إليها فتحت عينيها، فإذا 

 103بها خارج النفق المضاء. ص
السكرتيرة نسخة )طبق األصل من )سالم( وتبدأ سلسلة من األحداث المثيرة في الرواية نجمت عن  هنا تكون

التشابه بين الشخصيتين )سالم( و)السكرتيرة( بفعل تلك العملية التي يمكن أن نقول: إنها عملية تجميل لكن 
ا عملية استنساخ، كما أن اقترانها بصورة )سالم( حتى غدت السكرتيرة نسخة من )سالم( جعلنا نطلق عليه

يجعلنا أمام عملية  اا مغري اا عشرين...أربعين ..( وقدم له عرضالطبيب طلب من )راشد( أن يسمح له باستنساخ )
ت، وقد شكلت استنساخ تستمد مرجعيتها مما توصل إليه البحث العلمي من فك الشيفرة الوراثية، واستنساخ الكائنا

، وأدت إلى ارتباك حقيقي في طبيعة الشخصيتين اا اجات المتتابعة بصريمن المونت اا آلية االستنساخ عدد
المتشابهتين، وفي مواقفهما من األحداث والشخصيات، وفي موقف اآلخرين من الشخصيات المتشابهة، فهل 
الشخصية األصل هي التي فعلت... أو الشبيهة؟ هذا االستنساخ يسهم في إثراء المتخيل البصري، ويعمل على 

 ق طبيعة السرد البصري في الرواية، وتحقيق غواية سردية جمالية من شأنها أن ترتقي بعملية التلقي.تعمي
 السرد البصري وتجربة الحضور:  .د

من العمق،  اا ف الماضي لبلورتها، ومنحها مزيدنعني بتجربة الحضور: "توكيد اللحظة المعيشة في السرد، وتوظي
زمن العرض وتأثير الصورة التي ال تمثل  اا أو مجرب اا معيش اا ر إن قوة الحاضر السينمائي من جهة كونه حاض
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األشياء، أو تروي عنها، بل تحضرها إلى ساحة إبصارنا...قد تركت آثارها على المادة الروائية السردية التي 
. وفي الرواية نجد أن (5)"اا دة تصوراا، أو واقعصة ماضية محدكانت حتى ذلك الحين تجد مرجعيتها في ق

الشخصيات تتحرك أمامنا في حضور وافر، يستجلي السرُد هذه الشخصيات في مواقفها، وفي تفاعلها مع العالم 
الجديد، وانفعالها به، ف)راشد( يحدثنا عن تجربته في القلعة، بوصفها ماضياا، لكن هذا الماضي المشرق يمنحنا 

اقعه الجديد الذي انخرط فيه بكل طاقاته؛ فتحول من مناضٍل قومٍي مبادئٍي إلى تاجر بأعضاء استبصاراا لو 
البشر، من )إنساني( إلى )وحشاني( مستغٍل لحاجات الناس، وبعد أن كان يحمل قضية تحمَّل ألجلها كل 

تسميَتها، فليست ( وهي مشاريٌع حقيقُتها تضادُّ 2( و )األمل 1صنوف التعذيب، غدا يحمل مشاريع )األمل
مشاريع أمل الستنقاذ المحبطين في الحياة، إنما هي مشاريع استغالل للمصابين بحمى األمل، الذي يركضون 
خلف اآلمال علَّهم يجدون فيها عزاءا في حياتهم، أو عسى أن يتحقق شيٌء منها على سبيل قول الشاعر: "ولكن 

 من األحالم ما يتحقُق."
  

 اا ال يخفق أبد اا رأسه معمالا ضخم رج قيم الحياة النبيلة، وفي سبيل استغالل البسطاء: "كانلقد استثمر قدراته خا
في فتح األبواب أمام القضايا المغلقة" "التجأْت إليه نساء ثريات، وزوجات أثرياء ومتنفذين، وهن أسوأ نماذج 

 69أسرى األمل." ص
شد(، وكل من يرتبط ب)راشد( بعالقة عمل لقد اتسم عالم القلعة بالحضور، بكل شخصياته، فحضر )را

كالسكرتيرة، والمدير، واألطباء، أو برابطة عالقة أسرية مثل )سالم( ، واألوالد، أو بعالقة مشاَبَهٍة مثل الراصد 
 الجوي.

حضر هؤالء بوصفهم مادة لالستغالل، فقط، يلهثون وراء سراب األمل،  بـداء األملوحضر المرضى والمصابون 
؛ ليشع نورها فيبدد حنادس ويحنُّون  للضوء كلما طلعت عليهم )سالم(، أو السكرتيرة يرتجون منها أن تخرج قليالا

 .174الظلمات. ص
للشخصيات اعتماد الرواية على المشاهد التي تجعل المتلقي يحس أن حضور  توثيق تجربة الحضورويزيد من   

ن مستقبل لمَّا يتحقق، أو لم يتحقق، وقد ال يتحقق، لكن الشخصيات حقيقٌي واقعٌي، وال يدرك أن الرواية تتحدث ع
الرواية تقدمه بصيغته الحضورية التي تؤكد أنه يتحقق اآلن في عالم الواقع، أمامنا نحن القراء، وأمامك أيها 

 القارُئ العابُر بين هذه السطور.
د ألقى بالمتلقي في أتون معايشتها، وتلك المشاهد قد تكون رؤيا منامية يكشف عنها سياق السرد بعد أن يكون ق  

. وهي مقابلة ُحْلِمية، 252كما هو في المشاهد التي ترصد مقابلة )راشد( )مقابلة عاصفة مع ذلك الشخص( ص 
كشف عنها بعد مضي ثماني صفحات من الرواية، "استدار )راشد(، وخرج بالخطى البطيئة الذاهلة التي خطاها 

ا بجانبه، وتزايدت سرعة الكلمات العائدة إلى جوفه، ومعها لسانه، وقبل أن يبتلعه الضابط والمدير العام حين مرَّ 
 259." ص فاستيقظ مذعورااوتبتلعها، شهق 

 –في عالم الرواية تسهم الصورة في تحقيق هذه التجربة للشخصيات الحقيقية  تجربة الحضوروفي سياق هيمنة 
وكذلك الشخصيات التي تطرأ على المشهد بفعل تحوالت التقنية وتطوراتها، فالمشاهدون  –بحسب منطق الرواية 

نت )سالم( "كا بأبعادها األربعةلفيلم ما قد تتاح لهم فرصة التحاور مع شخصيات الفيلم، وهي شخصيات تحضر 
ن ادَّعت أنها سعيدة بمشاهدة الفيلم الذي تبثه إحدى القنوات. كان الممثلون أمامها بأبعادهم  في انتظاره، وا 
الرباعية، يتدلون من جهاز التلفزيون األنبوبي الملصق بالسقف في مقدمة الصالون. نزول تلك التقنية إلى 

ا، وكان باستطاعة المشاهد أن األسواق َفَتَن )راشد( قبل أن يفتنها. فقد كان األ مر كما لو أن المرء يشاهد مسرحا
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يدور حول الممثل أو الممثلة، ويراه/ يراها من كل الجهات، ويحس بملمس الجسم، إذ كانت طبيعة األشعة 
المنبعثة تحيل مقادير محددة من األكسجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون إلى مادة لدنة، تتالشى فور وقف 

من اإلثارة حتى أن بإمكان المشاهد  -هكذا  - ل التلفزيون. لم ُيْخفِ  )راشد( أن في تلك التقنية )قدر كبير(عم
مشهد، أن يدور، ويصفع الممثل، أو الممثلة على قفاهما، وهو في طريقه إلى المطبخ أو الحمام، إذا لم يعجبه ال

 151"بأنه يستحثهما على اإلسراع ..."ص-الُمشاهدُ -، مدعياأو ممالا  اا أو غدا إيقاع الفيلم بطيئ
تسهم في تحقيق تجربة  –في عالم القلعة، وهو العالم الماثل أمامنا اآلن في الرواية  –إن تحوالت التقنية  

تغدو شخصياٍت  الشخصيات الرقميةالحضور، فلم تعد الشخصيات وحدها هي التي تحضر في المشهد، ولكن 
وهي بكامل  اا ومباشر  اا حي ها المشاهد تفاعالا ر التقنية، تظهر وتختفي، يتفاعل معحقيقيةا تحضر بكامل تكوينها عب

حضورها في غرفة المشاهدة " تستطيع شخصيات الفيلم أن تنتقل من غرفة إلى غرفة عابرةا األبواب، وقد تغادر 
 153." صاا وافذه مفتوحة، ولكنها تعود دائمالبيت كله إذا كانت إحدى ن

يأتي الفيلم هنا ليعزز من تجربة حضور الشخصية،  -هناك في تشكيل الحدث الروائي  -لم ومثلما حضر الفي 
ثراء المشهد بفتنة جديدة، فتنة حضور الشخصيات االفتراضية لتتفاعل  - اا روائي-مع الشخصيات )الواقعية(  وا 
 وتحقيق فتنة مضاعفة، وحضور مركب، له أثر كبير على الشخصيات. 

من دون قطع،  -مثالا -التطور القياسي لقضية الحضور...حيث يجتمع في إطار واحد  ةسينما اللقط"وتمثل 
. وهو ما نلمسه في المقطع السابق من (5)الماضي والحاضر مكوَنْيِن وحدة زمانية مكانية ماثلة في الحاضر"

تخرج منها الشخصيات الرواية؛ ففي الوقت الذي كان فيه )راشد( وزوجته )سالم( يشاهدان األفالم الجديدة، التي 
السينمائية وتتفاعل مع المشاهدين لها، في تلك اللحظة كان )راشد( يعيش لحظة زمنية أخرى هي لحظة 
الماضي. " )راشد( تمنى لو أن تقنية كهذه توافرت حين كان وجيله منشغلين بجمال جنوب أفريقيا: تشارلز 

ستكون بمثابة أفضل وأعذب هدية تكنولوجية له  ثيرون، واألمريكية سكارلت جوهانسون...تقنية كهذه كانت
 152ولجيله..." ص

ف)راشد( يعيش اآلن لحظتين زمنيتين متباينتين: لحظة هنا مع )سالم( مع الجيل الجديد من التقنية وتحوالتها، 
 ولحظة هناك في زمن الذاكرة. 
قت الذي كانت فيه )سالم( في ومن ذلك "في الو  ،تكثيُف أحداث اللحظة الواحدةومما يعزز تجربَة الحضور 

عن فيلم حربي، كانت تراقب الرجال األربعة. وقبل أن تعثر على الفيلم المالئم فتح  بحثها الصوتيالداخل تمارس 
ذا بالرجال األربعة يختفون ويتحولون إلى جزء من الليل" ص . فنحن هنا بإزاء لحظة 155)راشد( الباب، وا 

هر وتختفي. حضور مكثفة لشخصيات الرواية )راشد( وزوجته )سالم( ( وشخصيات الفيلم االفتراضية التي تظ
عن فيلم حربي، وتراقب الرجال  اا تبحث صوتي-أي )سالم( -حدة، فهي تتحرك هذه الشخصيات في لحظة وا

األربعة، يقوم )راشد( بفتح الباب، والرجال األربعة يختفون ويذوبون كفصوص الملح، ويتحولون إلى جزء من 
 الليل الذي يسود حياة القلعة.
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 ري وتشكيل الزمن المبحث الثالث: السرد البص
ب لكي يتمكن  بالصبغة البصرية يلجأ إلى عدد من التقنيات التي تعينه على  اا الروائي من تقديم السرد مخضَّ

 تحقيق مرامه، وتصبغ روايته بصبغتها البصرية المهيمنة، ومن ذلك:
 تقنية المونتاج:أ.
التي تمنح الفيلم قدرته على التأثير والحيوية، ينهض الفيلم السينمائي على تقنية المونتاج، وهذه التقنية هي  

وبقدر ما يبدع السينمائي في ترتيب أجزاء الفيلم يكون تأثير الفيلم، والمونتاج هو "اختيار وتوقيت، وترتيب لقطات 
. ويعد التطور في المونتاج أساس تطور السينما كما يرى أرنست لندجرن "إن (23) معينة في تسلسل سينمائي"

الفن السينمائي في جوهره كان تطوراا للمونتاج"تطور 
، وكما يعد النحو وترتيب ألفاظ اللغة على شاكلة ما هو (24)

َنْحُو ما يبني النص اللغوي، ويحدد مدى إبداع المتلفظ به، فكذلك تكون أهمية المونتاج للخطاب السينمائي، إنه 
، وهنا يسهم في بالغة الخطاب الروائي البصري الذي (26)، وهو الذي يحدد بالغة الخطاب السينمائي(25)السينما

 ينهل من السينما تقنياتها.
فحين نتأمل هذه الرواية نجد أنها توظف تقنية المونتاج في تشكيل عالمها السردي، ومن مجموع تلك المونتاجات 

قنية اعتمادها على ت يتحقق للرواية قوامها الداللي، وتتشكل شخصيتها العامة من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن
 ، ويوثق منزعها البصري الذي تنسج مقاطعها خالله.اا بصري اا المونتاج هو ما يجعلها سرد

فالرواية تنهض على مفاصل هي: )مراحل الحرب( وكل مرحلة تشتمل على عدد من المونتاجات المتالحقة وكل 
ا له عالقٌة ما بما قبله وبما بعده، وتنختم ال رواية بعتبة خروج موسومة بـ)حرب الكلب الثالثة( مشهد يمثل مونتاجا

؛ لتفتح المتخيل الروائي على سؤال النهاية الذي هو سؤال البداية، وسؤال الرواية برمتها؛ إنه سؤال 337ص
: "ثكلتك أمك ياابن الغبراء، ما الذي أعادك إلينا؟! ليشكل هذا اا تي تتجدد، حيث يصيح راشد مستنكر الحرب ال

ملة في الرواية، وهو صرخة نذيٍر مما ُيَتَوقَُّع أن يحدث، بل إن الجملة التي أعقبت هذا السؤال، السؤال آخر ج
" فشكلت نهاية بدأت!هي جملة يتيمة في الزاوية اليسرى من الصفحة األخيرة وجاءت بنبٍر بصرٍي داٍل، هكذا: " 

 مفتوحة االحتماالت.
 :المونتاج التتابعي.1

على تركيب لقطات متتابعة متالحقة، وهذا النوع من المونتاج نلمسه منذ فاتحة الرواية "فيلم وهو المونتاج المعتمد 
؛ إذ يقدم لنا هذا الجزء من المونتاج وقوع )راشد( في فخ الفيلم الوثائقي عن حرب الكلب، حين 11وثائقي" ص
، وقد دار بينهما حوار عن طبيعة هذا : "عليك أن تشاهد هذا الفيلم بدقة""في يده رقاقة صغيرة قائالا  *دس )رفيقه(

الفيلم، وعن فحواه، وخطورته، وهكذا انتهت اللقطة األولى وبدأت اللقطة الثانية بسطر جديد مفصوٍل عن اللقطة 
راح  اا كن هناك سوى عتمة في الدرج، عبثاألولى بثالث نجمات *** حيث: "أشرع )راشد( الباب، باب شقته، لم ت

. انحدر رفيقه نحو ظالم قاع بئر مستحيالا  اا يراقب البيت كانت أمر  تحرك أو متربصيحدق، لكن رؤية شيء م
الدرج بسرعة، لكن ذلك لم يبعث القلق في قلب )راشد( ..." وبدأت اللقطة الثالثة بمشاهدة )راشد( للفيلم: "حين بدأ 

...كان الحديث  اا بطيئأ الفيلم عن نفسه، وعن صورته في عيون الرفاق...بد اا اشد( بالمشاهدة كان )راشد( راضي)ر 
 الطويل عن عالمات ما قبل حرب الكلب لمن ال يدرك األمر، مسائل بسيطة، بل عابرة، ..."

______________ 
 الرفيق هنا تنزاح عن الداللة اللغوية المباشرة، لتحمل داللة أيديولوجية، توظفها التنظيمات القومية واليسارية.*
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وفيه تتجسد عملية المونتاج بأجلى صورٍة، "توقفت  )نصف وجه جميل(نجده تحت عنوان  هذا المونتاج المتتابع
امرأة على عتبة مطعم )الرياح األربع( حاجبة بقامتها األضواء خلفها، كان واحداا من أشهر المطاعم، يقع على 

يصبح األفق كمنجم هضبة عالية، تطل على العاصمة كلها، ويعتبره البعض أفضل منتجع حين يتكثف الظالم، و 
 59فحم." ص

وتتضمن المونتاجات هنا بعض العالمات السيميائية التي تحيل على مضامين معينة بتلميٍح دون تصريح، 
فالرياح التي انطلقت في الجهات األربع مزلزلة كل شيء هي عالمة تحيل إلى أعماق )راشد( وما انتابه من هلع 

قبيح لم يكن سوى قناع لزوجته الجميلة )سالم( ، كما أن الشيء الذي زلزل أعماقه؛ إذ اكتشف أن هذا الوجه ال
مد به مدير الصالة للضابط لم يكن سوى تسجيٍل حٍي لما دار ويدور، تسجيل يختصر مأساة المجتمعات في ظل 
األنظمة الشمولية المستبدة التي تهيمن على كل شيء وتفرض أنواع الرقابة والتجسس على مواطنيها، وحركة 

 ياتهم الخاصة. ح
 المونتاج المتوازي: .2

في سياق إنتاج المعنى الكلي للسرد يقوم المؤلف/ الروائي بإنتاج نوع آخر من المونتاج وهو المونتاج المتوازي، 
، وعادة ما تتشكل المونتاجات  (*14)ويعنى به "خلق لقطتين لحدثين مختلفين في المكان متوازيتين في الزمان."

، وهذا الدال 329، "وفي تلك اللحظات..." 322طريق دال لغوي هو" وفي اللحظة التي..." صالموازية عن 
يّمكُِّن للسياق أن يستحضر مشهدين متوازيين في آن؛ " في اللحظة التي أنهى فيها الضابط المكالمة كان راشد 

يمكننا أن نفصل لذلك على وشك مغادرة بيت السائق، بعد أن أجرت له الزوجة عملية التخفي المطلوبة." و 
 بلقطتين مثيرتين متحدتين في الزمن، ومختلفتين في المكان:

: تتمثل بمغادرة )راشد( مع سكرتيرته إلى مدينة لم يحدد معالمها، ليقوم بإجراء عملية لسكرتيرته بحيث األولى
أو لنقل إنه ترجمة للحكم تتشابه مع زوجته )سالم( في سياق هيمنة سلطة القلعة في إحداث التشابه بين أفرادها، 

 الشمولي، الذي ال يقبل باالختالف. 
أن يطل جاره ...راقب لوحة المصعد...طلب من زوجته أن  اا الي فتح )راشد( باب الشقة متمني"في صباح اليوم الت

حق تعد له حقيبته...كانت السكرتيرة في انتظاره في قاعة المغادرين...امتدت يده إليه بتذكرة سفر" هكذا تتال
تتم في اللحظة نفسها، ولكن في مكان مختلف، عنوانه )عاصفة : ، واللقطة الثانيةمونتاجات هذا الجزء من الرواية

له في الحيز المكاني الورقي في صفحات الرواية إال أنه مزامٌن  اا ونه تالي. وعلى الرغم من ك107الهواجس( ص 
، فأخبرته أن )راشد( سافر، اا اتصل ببيت أخته مستطلع عندما اا له في الحدوث حيث "كان الضابط قد أضحى قلق

أكثر ما خشيه أن يكون )راشد( قد عاد إلى سنوات تهوره األولى..."، تدور في رأسه الهواجس واالحتماالت "مر 
اليوم األول لسفره بخير، فأعاد ترتيب المشهد من جديد، يبدو أن )راشد( قد اخترع حيلة لتمضية عدة أيام مع 

يرة..." وهذا المونتاج يعزز من موقع السرد الروائي في حضوره البصري لدى المتلقي ويجعلنا نتيقن أن السكرت
 رواية حرب الكلب الثانية رواية بصرية بامتياز.

 : القطع الزمني. 3
التقاط يمثل القطع الزمني إحدى آليات التصرف بزمن الرواية، ويتيح لعملية السرد أن تحقق َوثََباٍت تمكنها من 

لكثيرة الراوي ال يقدم كل شيء، بل يترك للقارئ أن يمأل النواقص، اة التي يروم تقديمها للمتلقي فـالنقاط الحيوي
 على خياله، وتجاربه الخاصة...ويقوم ببعض الدور الذي يؤديه المخرج في الصناعة  اا المتروكة في النص، معتمد

_________ 
 ، أو المتناوبويسمى أحياناا التجميع التناوبي *
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)حرب الكلب الثانية(، نجد أن الروائي، أو لنقل الراوي، يعي طبيعة الزمن السردي،  وفي ثنايا (22)السينمائية."
يقاٍع قصدٍي متفطٍن آلثار التصرف بالزمن حتى أنه يقول: "أظننا نحو  اا قفزنا كثير  ويتصرف به بوعٍي تاٍم، وا 

المستقبل، بحديثنا عن السكرتيرة، قبل أن نتحدث عن الزوجة، ولن يغفر لنا ذلك إال قوة حكاية السكرتيرة، وأثرها 
ع سردي فنحن أمام راٍو عليٍم، يهيمن على عالم السرد، وينتقل بين مقط 20في أحداث الرواية...نعود للوراء." ص

لوقت نفسه بحركة التلقي. فالراوي يقوم بهذا االستباق الذي يمثل بحركة الزمن، وفي ا اا وآخر بوعٍي تاٍم، متالعب
 (27)"مخالفة لسير زمن السرد تقوم على تجاوز حاضر الحكاية وذكر حدث لم يحن وقته بعد."

 وفي سبيل تحقيق اللعبة الزمنية يقوم بعملية القطع عبر تكنيكات معينة، منها:
 الدوال الزمنية:أ.

اا دي آلخر، وتسوغ ذلك للقارئ أيضبدوالَّ زمنية تمكنه من تبرير االنتقال من مقطع سر  اا ي أحيانيستعين الروائ
"في صباح  30"في الصباح التالي لليلة زفافه، زارته أمه..." ص -مثالا  -يمسك بزمام السرد، ومن ذلكلكي 

 114." صاا عشر يوم ابط أربعة"انتظر الض 98اليوم التالي فتح )راشد( باب الشقة متمنياا أن يطل جاره" ص 
، "خالل ستة أشهر، ومع تزايد األمراض وشيوع أمراض جديدة استطاع )راشد( أن ينتقل 173"بعد شهرين "ص 

"الضابط بدوره بعد عامين من الزواج، بدأ يطمئن إلى أن )راشد(  46إلى مرتبة جيران أصحاب الماليين." ص 
 35يشبهه." ص

ثالث سنوات، مع ثبات زواج ابنها، أصبحت أم )راشد( تتعامل مع األمر  وقد تكون القفزات الزمنية كبيرة "بعد
 الحذوف الصريحة".هذه القفزات تسمى "31كطرفة.. وحين أنجبت )سالم( للمرة الرابعة مالت أمه نحوه" ص

، وهي في هذا أو (14)وهي تتيح إبعاد األوقات الميتة واالستغناء عنها، وقد تكون نوعاا من األناقة في التوقيع(28)
ذاك تسمح للتلقي بإكمال الفراغات المفقودة، بما يتخيله كل قارئ بحسب معطيات ثقافته، وحالة تلقيه. وقد تكون 

، أي تلك التي ال يصرح في النص بوجودها بالذات، والتي إنما يمكن للقارئ أن يستدل "حذوف ضمنيةهناك 
وهذه الحذوف يدركها القارئ في رواية  (28)لالستمرارية السردية."عليها من ثغرة في التسلسل الزمني، أو انحالل 

)حرب الكلب الثانية( من خالل االنتقال من جزئية في الرواية إلى جزئية أخرى داخل المراحل/ الفصول، أو 
 باالنتقال من مرحلة/ فصل إلى آخر في الرواية.

 االستذكار والمقاطع البصرية: ب.
إلى استدعاء مقارنة إيهامية بين حاضرنا الذي هو في الرواية في خانة  -ناء متخيلهافي سبيل ب-تعمد الرواية 

لى أحداثها، الماضي، فضالا عن كونه ضيئل الحضور، والمستقبل الذي يمثُل حاضَر الرواية، والزمن الطاغي ع
ليتم من خاللها استدعاء ما يأتي في سياق تعزيز النزوع البصري للرواية، وتأتي الحكاية  اا هذا االستدعاء كثير 

مشهد متكامل من حياة شخصية ما، ومن ذلك لقطات االستذكار التي نجدها تحت عنوان )أجمل الذكريات 
، حيث يسرد الراوي حكايات )راشد( التي احتفظت بها ذاكرته. "من بين أجمل حكايات الماضي 56وأقساها( ص 

مع عصابة من أوالد الحارة الذين كانوا يطبقون عليه كقطيع وأقساها التي ظل )راشد( يفتخر بها، حكايته طفالا 
بأجهزة هواتف تالفة، وأجهزة إليكترونية تجاوزها الزمن..."  اا مملوء اا وم كان )راشد( يحمل كيسذئاب...ذات ي

هذه الحكايات أو ما يسمى  36يسرد حكاياته...." ص اا يات الطبيب "كان الدكتور...سعيدومن ذلك حكا ،56ص
على شكل مونتاجات ومقاطع بصرية، تكسر المسار الزمني، فتحدث  اا ارتدادي اا تصنع زمن  (29)بالسرد االستذكاري"

 غواية السرد، وتعزز المسار البصري في المتخيل الروائي. 
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 المبحث الرابع: السرد البصري وتشكيل المكان
يث "حرر الروائي الزمن من مكانه، والمكان تشتغل الرواية على مكان شبه مجهول، مكان معزول عن زمانه، ح

د فجعل المكان هناك في مستقبل غامض مظلم، وأخذ ينشئ فيه متخيل المكان الروائي الذي يشي (30) من زمنه."
فكانت حرب الكلب  (30) أن "مستقبل اإلنسان حاضره، ومتخيل اإلنسان واقعه." اا فيه وعليه عالم الرواية، مؤمن

أسس على مكان من صنع المخيلة، فنلحظ أن عنوان الرواية بتركيبته )حرب الكلب الثانية( يحيل الثانية، رواية تت
على زمكان منذ الوهلة األولى؛ فالحرب ال تحدث دون ساحة حرب، ودون لحظة زمنية تحتضن تلك الحرب، 

علنا أمام عدٍد من األمكنة التي وحرب الكلب الثانية ال ُتْعَرُف ساحُتها المكانية دون قراءة المتن الروائي الذي يج
ال تعرف هويتها بشكل واضح، بيد أن عالمات تحيل من طرف خفي إلى أن المكان عربي الهوية، وبخاصة 
حين نجد في خامة الرواية شخصية )الراصد الجوي( يقف قرب خيمته، ومعه ناقته التي أناخها، وهناك بيوت 

،  وال 340عمامته الضخمة، وثوبه األسود، الذي يصل إلى منتصف ساقيه" ص اا "مرتدي الشَّعر، ويتجلى )راشد(
شأن للدراسة بتتبع تفاصيلها وأنماطها إال بقدر ما يلبي فرضية هذه الدراسة، وكيف عكست األمكنة هذا المنزع 

ه في النقاط في الرواية، أو كيف كان المكان  في متخيل الرواية ذا أبعاٍد بصرية؟ وهو ما يمكن أن نلمح إلي
 اآلتية:

 : جدلية النور والظالم في تشكيل المكان . أ
( يبدأ في لملمة صورة المكان 12إن أول مشهد في الرواية وبالتحديد في الجزء الرابع من المشهد في )ص 

الروائي الذي يتسم بالظلمة واالنغالق في آن، وهما سمتان مترابطتان وكل منهما تؤدي لألخرى، فحين بدأ )راشد( 
بمشاهدة )الفيلم( من الشريحة التي أعطاها له )الرفيق( بدأ تشكيل المكان: "أشرع )راشد( باب شقته، لم تكن 

 اا أو متربص يراقب البيت كانت أمر  راح يحدق، لكن رؤية شيء متحرك، اا ناك سوى عتمة في بيت الدرج، عبثه
، انحدر رفيقه نحو ظالم قاع بئر الدرج بسرعة...لم يكن  هناك سوى الظالم المتدفق كشالل من شرفات مستحيالا

العمارات المقبلة" فالظالم هو الصبغة المهيمنة على المكان، يمأل قاع بئر الدرج، ويتدفق من شرفات البيوت، 
وهذا الظالم ليس الظالم الذي نألفه في حياتنا اليومية، إنه ظالم يسم مرحلة زمنية بكاملها، فهناك احتكار من 

برى لتقنيات الضوء، كما ورد في )المقدمة التي قد تحذف( في تصدير الرواية، وهو ظالم يجانس قبل القوى الك
حالة الرعب التي فرضتها القلعة على عالم الحياة واألحياء؛ تلك القلعة التي لم يكمل )راشد( مشاهدة الفيلم إال 

مشاهدة إال وهو في إحدى زنازينها في أول وقد وقع في زنازنها، بل لم يستعْد وعَيه مما جرى له في نهاية تلك ال
جلسة تعذيب. وهذا يفضي بنا للحديث عن ظالم القلعة "كان اسم القلعة قد أطلقه العامة على ذلك المبنى 
الغامض، فاستهوى االسم ضباط القلعة ومنتسبيها...وقد أدركوا أي وقع مرعب لالسم في نفوس البشر، وما إن 

، هناك تالش للمكان، وفساد بيئي، واختالل 21ت قوة االسم وغموضه." صحلَّ عصر الظالم حتى تضاعف
رة، والتعذيب، فتغدو التي تتشكل من وحي أيديولوجية الرعب والمصاد سيكلوجية المكانمركب، وهذا يجعلنا إزاء 

م يؤسسوا ، وهي لم تؤَسس إال لتقضي على أي فرادة، فأصحابها " ل21للظالم، فهي "ذات أقبية" ص اا القلعة رمز 
. هذه القلعة هي التي تحكم " البالد الصغيرة التي 23وأمثاُله مثَلهم" ص -أي )راشد(  –القلعة إال لكي يكون 

لتضيف بعداا  الغربان النافقةوتأتي  26تظن نفسها كبيرة وحتى مع وجود كل ذلك الظالم، ال توجد أسرار." ص
، بالنحس، بمشهد القتل (31)فة العربية؛ فهو مرتبط بالتشاؤمذو بعد رمزي في الثقا 299للوحة الظالم، فالغراب ص

في اللحظة األولى للبشرية؛ حين اقتتل ِاَبنا آدم؛ إذ تُُقبل من أحدهما ولم يتقبل من اآلخر، قال ألقتلنك، وهو في 
ذ تمأل الوقت ذاته مرتبط بالنوى، وفراق األحباب، إنه "غراب البين" وهو في الرواية يجانس لوحة الظالم، إ

الغربان النافقة الطرقات، فحين راحت أم )راشد( لخطبة )سالم( كانت األمور أحسن حاالا "حيث لم تصادف على 
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، إذا ما استثنينا تلك التي ارتطمت بالسيارة التي تقلها." اا نافق اا أكثر من عشرين إلى ثالثين غراب طول طريقها
بالغربان النافقة، وهي قليلة اآلن قلةا ترتبط بملمح من مالمح هذه الجملة الساخرة تصور المكان وقد اكتظ  26ص

لعة على الرغم من كون الحياة، وبحضور المرأة، هي لحظة الخطبة، خطبة )سالم( التي ال تحبذ سلوك الق
 لها. اا الضابط أخ

 أثر الخيال العلمي في تشكيل المكان . ب
بأفالم الخيال العلمي، أماكن غير  اا األماكن متأثر ية، يتشكل نمط من في سياق هيمنة النزوع البصري في الروا

مألوفة، وغير متحققة في واقعنا الموضوعي الذي نعيشه أو يعيشه الكاتب، لكن للفن منطَقه في تمثيل العالم، 
ومن تلك األماكن غرفة العمليات التي أجرى فيها طبيب عملية للسكرتيرة لتتشابه مع زوجته "كانت هناك غرفة 

 102 -101احية تشبه مركبة فضائية لم يصنعها بشر كما خيل إليها."صعمليات جر 
هنا، فحين "أغلقت السكرتيرُة المستلقيُة عينيها، وهي تقترب من دخول نفق معدني  اا وال شك في أن لألفالم حضور 
تنزف قطرة  ، األنفاق المخصصة لعبور الزمن، لم تمسسها فيه يد، ولمرأتها في األفالمفضي مثل تلك التي طالما 

، إنه "أعظم إنجاز طبي حتى اآلن، يدخل اإلنسان من فتحة، ويخرج 103كما خيل إليها. ص  -دم، وبعد قليل 
فالبعد البصري في  103من األخرى إنساناا آخر، بل على صورة أي إنسان آخر يريد أن يكون مثله." ص 

في تشكيل المكان، المكان من وحي أفالم تشكيل المكان يتأتى من طبيعة التأثير البصري الذي فرض حضوره 
الخيال العلمي، ونلحظ أنه لم يرد في سياق إدهاشي فحسب، إنه يتساوق مع معطيات التحول الذي أصيب به 
)راشد( ، فغدا دائراا في فلك القلعة، لقد التهمه فضاؤها، وخاض فيه، واستسلم لهيمنته كما استسلم الملك والوزير 

 حية )نهر الجنون( لتوفيق الحكيم.للوعي الجمعي في مسر 
إن االستنساخ إلغاء للخصوصية وتحقيق للتماثل. ويأتي التشكيل البصري للمكان في هذا السياق، فيتشكل تحت 

ذا كان البيت  " هو ركننا في العالم...إنه كوننا -بحسب باشالر-ضغط هذا العامل التقني في البيت، ومكوناته، وا 
إننا يمكن أن   (32)"اا ا ذا خصوصية، وال "جسداا وروحفي الرواية لم يعد كوناا، وال ركنفإن البيت  (32)الحقيقي"
، اخترقه االستبداد من خالل التقنية التي تراقب، وتتابع، وتسلب كل خصوصياته، فتنسف بأنه كوٌن مخترقٌ نصفه 

 التي يمكن أن تتشكل فيه. (32)" ذكريات الحماية"
في  اا مؤثر  اا عٍل؛ إنها تحضر بوصفها عنصر بوصفها عنصَر تأثيٍث هامشٍي غيِر فاكما لم تحضر فيه التقنية 

حركة المكان، وفي تشكيل أبعاده وتأثيراته االجتماعية، والنفسية والتربوية على من فيه؛ فالشاشات تعرض 
َة وهي الشخصيات التي تأخذ حريتها في البيت، تتحرك، وتحادث الشخصيات، ويطرح عليها األشخاص األسئل

تجيب، وربما تغار المرأة من النسوة الالئي يظهرن في الشاشات فربما انتهز الرجل فرصة غياب امرأته ليلتقي 
 . 153-151. صاا وليس لقاء افتراضي اا تي يعرضهن فيلم معين لقاء حقيقيبإحدى النساء الجميالت  اللوا

 
 المبحث الخامس: السرد البصري وتشكيل اللغة

 لك من خالل عدٍد من المظاهر، أهمها: يمكن أن نرصد ذ
 اللغة الوصفية:.1

من خالل القراءة الدقيقة للرواية يتجلى أن الوصف فيها يتفوق على الحوار، كما يتميز الوصف بكونه ذا طبيعة 
بصرية يستفز حاسة البصر، ويستهويها بشكل الفت، ومن ذلك وصف الشخصية الروائية، فهو يصف السكرتيرة 

ها الشخص الوحيد على وجه األرض، تجمعوا بقوله: "وقفت أمام المستشفى، رفعت رأسها بهدوء، تتأمل، كما لو أن
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حولها، نظروا حيث تنظر إلى حيث النجوم، فرأوها تتكاثر أمامهم، وتتكاثر حتى تالشت العتمة. استدارت عائدة، 
، فنحن أمام وصف للشخصية في 112فساروا خلفها مسحورين، إلى أن سمعوا الباب يغلق خلفها، فانتبهوا." ص

. كل التفاصيل: وقوف السكرتيرة، رفعها لرأسها، تأملها، (33)تلتقط )عين الكاميرا( إطار المشهد برمته، حيث
استدارتها، تجمع المرضى حولها، استدارتها، سير المرضى خلفها...ويلتقط الوصف هيئة تأملها وحيدة فيصورها 

ية على الشخصية، "كأنها الشخص الوحيد على وجه األرض" بكل ما يمنحه هذا التركيب من طاقة داللية إحال
كما يلتقط حركة نظر المرضى وهي تتجه إلى حيث تتجه عيون السكرتيرة، هناك إلى النجوم حيث تنظر هي، 
فرأوها تتكاثر حتى تزول العتمة، وهذا التعبير الوصفي يجعلنا أمام النور والظالم، وهنا تزداد اللوحة البصرية 

ضاء الكلي للرواية، حيث تحمل الرواية على عاتقها كشف جالءا، بتعدد عناصرها. ويرتبط هذا الوصف بالف
الحياة المظلمة، الظالمية في ظل تحكم القلعة بمصائر الناس، وحيث يسود الصوت الواحد. هنا تأتي السكرتيرة 

حاملة لداللة الضوء، يدور حولها المرضى، باحثين عن الضوء المفقود. وهو الضوء الرمزي المعادل  -المرأة –
 وتحقق اإلنسانية في حياة اإلنسان. للحرية

 اللغة البصرية:.2
لها. وحين نتأمل الرواية نجد أن  التي تحمل داللة بصرية أو ظالالا  نعني بها تلك المفردات اللغوية والتراكيب

وهلة اللغة البصرية مهيمنة على اللغة الروائية، وهذه اللغة هي التي أوحت لنا بهذا المدخل القرائي للرواية من ال
 األولى.

وهو تكرار يحيل على الطبيعة البصرية للرواية،  *في الرواية تكرار لفظ )الفيلم(ويمكن أن نلحظ ذلك من خالل 
ويكثف حضور المنزع البصري فيها: "في الصالة كان قلب )سالم( يجأر كواحد من قطارات الفحم التي رأتها في 

وائي أن يصف لنا قلب الشخصية )سالم( قدم هذا الوصف من فحين أراد الر  65كثير من األفالم القديمة." ص 
خالل صورة، صورة قطار من قطارات الفحم، وهذه الصورة متذهنة في وعي )سالم( كما تفترض اللغة الروائية 

 من خالل مشاهدتها لألفالم القديمة. الفيلم هو المادة الخام الذي تشكلت منه وبه هذه الصورة. 
يقول عن الضابط: "لكنه كان يعرف أن المسألة متعلقة بوجود  123الكلب" ص وتحت عنوان "حرب نصف

عرض أول فيلم مغامرات جديد، قامت الشركة المنتجة كالعادة بتنظيم مهرجان لألسلحة التي استخدمت في الفيلم 
ألفالم نفسها، أمام السينما" "بالنسبة إليه، كما كثير من مشاهدي األفالم أصبحت هذه العروض أكثر إثارة من ا

األفالم التي تعيد استنساخ األفالم القديمة التي قام باألدوار الرئيسة فيها ممثلون حقيقيون، مثل: آرنولد 
شوارزنغر، وبروس ويلس، وجورج كلوني، وجودي فوستر، والجيل التالي لهم، مثل: جوزيف شورازنغر، والممثلة 

سرد مقارن بين األجيال الجديدة وعالقتها بالفنون  ، ويستطرد في123رومر ويلس، ونوكس برادبيت.." ص
برموز من الممثالت "حين كان وجيله منشغلين بجمال الجنوب إفريقية:  ، والجيل القديم الذي كان منشغالا البصرية

شارلز ثيرون، واألمريكية: سكارلت جوهانسون، واالسترالية نيكول كيدمان...وفاتنات السينما العربية، من نادية 
كما  لطفي كما ظهرت في )النظارة السوداء(، وميرفت أمين كما ظهرت في )أبي فوق الشجرة(، ومديحة كامل

 اا للساحة الفنية السينمائية عالميوهذا االستعراض  152ظهرت في كل أفالمها قبل أن تختطفها يد المنون." ص 
 وعربياا يأتي في سياق تعضيد النزوع البصري للرواية، ويحيل إلى ثقافة سينمائيٍة َواِعَبٍة للكاتب، كما أنه يأتي في 

___________ 
على سبيل المثال ال -يخترم الرواية منذ افتتاحيتها حتى نهايتها، ومن مواضع ورود اللفظ مفرداا ومجموعاا في الرواية ورد لفظ )الفيلم( بشكل مفرط *

، ومرة 152، ومرتين ص133وص 11، وثالث مرات في كل من ص155و132مرات في كل من: ص  4، و153مرات في ص 5 (:-الحصر
ورود ألفاظ )السينما والمشهد والمخرج، وغير ذلك من األلفاظ في مواضع متفرقة من ...إلخ( فضال عن 319و317و311و166و 20واحدة ص 

 الرواية
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وزمن ماٍض تصرم، "تقنية كهذه -المستقبل -سياق يأتلف مع سياق الرواية الذي يقارن بين جيل في زمن الرواية 
لذاكرة العالمية لالحتراب وال شك في أن استدعاء ا152كانت ستكون بمثابة أفضل وأعذب هدية له ولجيله." ص

يجسد منزع الرواية في رسم تفاصيل سوداء يكتنف العالم الروائي، ويجعل من العنف نزعة مرتبطة باإلنسان، 
 أصيلة في تكوينه، وكأنها من اللوازم الجبرية التي تسم حياته على هذا الكوكب. 

هره الضابط: "مادام العشاء قد ابتدأ، فإن ويحيل السياق أحياناا على أسماء أفالم عالمية، يقول )راشد( لص
مغادرتك باتت مهمة مستحيلة، بالمناسبة، ما دمت ذكرَت لي اليوم افتتاح عروض النسخة الجديدة من ماتريكس، 
هل تتذكر الجزء األخير من فيلم توم كروز )مهمة مستحيلة(؟" فالسياق ينفذ كلما عنت له سانحة إلى تحقيق 

 ذا ثقافة عالمية بصرية. اا بصري ئاا البصري العام لها، ويستدعي قار ، يكثف السياق حضور بصري في الرواية
لى تكرار ألفاظ تحيل على المسرح والدراما والسينماوال يمل السرد من  ، وتحيل األلفاظ إلى تفاصيل ذلك العالم، وا 

مثل صوت القادة  ، ...كان صوته مهيباا153وعي المؤلف بها: "ال شيء تطور، أو يتطور كالسينما" ص
، فالسياق كان يمكن أن يشبه مهابة الصوت بأي شيء، لكن 136واألبطال في مسلسل )لعبة العروش( ص

ضغط الوعي البصري على ذهن المؤلف، وقوة حضوره يجعله يقوم باختيار صورة من مسلسل "صراع العروش 
 * أو لعبة العروش، هو مسلسل فنتازيا ملحمي."

تلقي بظاللها  يمتلك ثقافة بصرية عاليةنحن في فضاء بصري متكامل العناصر واألركان، ونجزم بأن الكاتب إذاا 
على المتن الروائي، تشف عنها هذه المفردات فضالا عن بعض التوصيفات التي ينتزعها من عالم التصوير، 

: "المصور الماهر يستطيع أن يعثر على الزاوية المثلى اللتق اط الصورة األجمل لمن سيصوره." يقول مثالا
وأين تكمن  ،* (*14)هذا المصطلح، ويعي أهمية الزاوية التصويرية اا . هذا يعني أن المؤلف يدرك تمام33ص

احترافية المصور، ومن ثم فهو يدرك أين تكمن احترافية الكاتب، إنه يرى أن "سر الجمال قائم في سر الزاوية 
 ."التي تلتقط منها الصورة

من مكونات الحدث،  اا بوصفه جزء التلفزيون يحضرإذ في ثنايا الرواية،  اا كبير  اا حيز  الصورة التلفزيونيةوتأخذ 
ومفصالا من مفاصله: "كانت ليلة رائقة، بل من أجمل لياليهما، لم يعكرها سوى قيام أحد المتحاورين في برنامج 
تلفزيوني بقتل المحاور اآلخر، على الهواء مباشرة، بسبب اختالف في الرأي، أو باختصار بأنه لم يكن نسخة 

، ونتألم لهذا الحدث )سالم( و)راشد( مع  -نحن معاشَر القراءَ  -شاهدفالبرنامج التلفزيوني يجعلنا ن 33عنه" ص
لغاء الفرادة، "في البداية اعتقد  )راشد( المؤلم الذي يتناغم مع زمن الرواية حيث الرغبة في تحقيق التشابه، وا 

، لكن 34" ص.، وأن ما يشاهدانه مجرد مشهد من فيلم عنفإلكترونيأن قناة التلفزيون قد تغيرت لخطأ )سالم( و
ذلك لم يكن كذلك إذ نغدو أمام مشهد تلفزيوني عنيف تتأكد حقيقته من متتالياته "أمسك المحاور القاتل برأس 
  ."زميله، وظل يضربه بحافة الطاولة المعدنية حتى خرج الدم من الشاشة، ولطخ كل ما في البيت، أو هكذا أحسا

  34ص
______________ 

*https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9
%88%D8%B4. 

 .زاوية التصوير مصطلح سينمائي، إذ تتوقف زاوية التصوير على موضع العدسة الشيئية بالنسبة لحقل التصوير **
 
 

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B4
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 خاتمة

 اا جمالي اا بوصفه خطاب -في رواية حرب الكلب الثانية- تمكنت الدراسة من محاورة الخطاب الروائي 
من خالله نتحسس فيم تفكر الرواية؟ وكيف تفكر الرواية؟ وهي تالمس أسئلة الذات والهوية،  تخييالا 

 والتاريخ والمستقبل، وتشهد تحوالت لحظة حرجة بكل منعرجاتها.
 الرواية على الرغم من انشغالها باأليديولوجي من تحقيق تحول جمالي من خالل  كشفت الدراسة أن

 هام معطيات الفنون البصرية، وال سيما السينما، واستطاعت تقديم نموذجٍ توظيف تحوالت التقنية، واستل
للسرد  اا ه معها؛ إذ تمثل الرواية أنموذجوانفتاحه عليها، وتفاعل ،لتالقح الفن الروائي بالفنون البصرية حيٍ 

ى البصري الذي يمكن تحويله لفلم سينمائي يعزز هذا التفاعل، وهي بذلك تمارس الرفض المزدوج: عل
 مستوى البنية الداخلية للرواية، وعلى مستوى رؤية العالم الموضوعي.

  استطاعت الرواية خلق مرجعي مستقبلي إيهامي، واالتكاء عليه في تخييل العالم الروائي، وهي في ذلك
ته ، لكن الرواية عالجتقوم بتخييل مركب؛ فالواقع الذي تستند إليه، وتنتزع منه مادة حياتها، واقٌع لم يأتِ 

، تحيل إليه، بوصفه ذاكرة لم يبَق سوى اا ماضوي اا لمرجعيَّ الراهَن مرجعيبوصفه قد أتى. وجعلت ا
 وْشِمَها.

  بخصائص تلبست عناصر الرواية، من حدث وشخصيات، وزمان ومكان ولغة، أثبتت الدراسة أن
الي، ال يتخلص الفنون البصرية، وتمكنت من التداخل والتخارج مع تلك الخصائص، لتحقيق تجاوز جم

من خصائص الرواية، وال يستسلم للنموذج، ويستلهم من السينما وأفالم الخيال العلمي، والطفرات التقنية 
 السماِت الممكنَة في تخصيب الخطاب الروائي.

 من  اا بصري اا ، والقارئ، فهي رواية تصنع قارئتجلى من خالل القراءة مدى التواصل بين عالم الرواية
 ى المتن الروائي في هذا األفق البصري.شأنه أن يتلق
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 سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقيق
The authorities of the judicial officer in the investigation 

 

 د. سليمان سالم صالح الكعبي
 ملخص

يتناول البحث موضوع إجراءات التحقيق املخول هبا مأمور 
الضبط القضائي يف اجلرائم، حيث تعد هذه اإلجراءات بالغة 
األمهية يف السري قدًما يف إثبات اجلرمية ومرتكبها، كوهنا باإلضافة 
إىل إجراءات االستدالل اليت يقوم هبا مأمور الضبط، تعد القاعدة 
األساسية اليت تبىن عليها حتقيقات النيابة العامة، وبطبيعة احلالة 

إذ إن مأمور الضبط القضائي هو أول من يرده  حكم احملكمة،
نبأ إقرتاف اجلرم، وأول من يلتقي باألدلة املثبتة للجرم، وأول من 

 يلتقي أطراف اجلرمية، من متهمني وجمين عليهم.
ويهدف هذا البحث إىل دراسة وحتليل إجراءات التحقيق اليت 
يقوم هبا مأمور الضبط القضائي، وذلك يف ضوء قانون اإلجراءات 
اجلزائية اإلمارايت، مما يتيح إمكانية بيان كافة هذه اإلجراءات يف 

 التعامل مع خمتلف اجلرائم، وبالتايل مواجهتها. 
لب متهيدي، عين وقد ُبسط البحُث يف أربعة مباحث ومط

املطلب التمهيدي ببيان املقصود بأمور الضبط القضائي، وبيان 
املقصود بإجراءات التحقيق، وقد خصص املبحث األول لبيان 
أحكام التلبس يف ارتكاب اجلرم، وأثرها يف إجراءات مأمور 
الضبط، أما املبحث الثاين فكان لبيان أحكام القبض، أما 

م التفتيش، أما املبحث الرابع فقد املبحث الثالث لبيان أحكا
خصص لبيان أثر ندب النيابة العامة ملأمور الضبط ملباشرة 

 التحقيق.
وخلص البحث يف هنايته إىل مجلٍة من النتائج والتوصيات، لعل 
أمهها يتمثل يف أن املشرع اإلمارايت قد توسع يف السلطات 

ض والتفتيش. املمنوحة ملأمور الضبط القضائي بالنسبة إلجراء القب
وأنه يف سبيل تاليف أي آثار سلبية هلذا التوسع، تقدم البحث 
بدعوة للمشرع اإلمارايت بتعديل وإضافة بعض النصوص القانونية، 
مبا يسهم يف رفع كفاءة إجراءات مأمور الضبط القضائي، وحيفظ 

خذًا بعني االعتبار آيف ذات الوقت احلرية الشخصية لألفراد، 
 ية احلاصلة مؤخراً. التطورات التقن

  
_______________ 

البحث الفائز باملركز الثاين يف جمال الدراسات الشرعية والقانونية باملسابقة [
 ]جلائزة راشد بن محيد للثقافة والعلوم 37الــ
 ، اإلمارات العربية املتحد.االحتادية العامة النيابة ،نيابة وكيل *

 *DR. Sulaiman Salem Saleh Alkaabi 

Abstruct 

The research deals with the investigation procedures 

authorized by the judicial officer in crimes.  These 

procedures are extremely important in moving 

forward in proving the crime and its perpetrator. 

Because, in addition to the inference procedures 

done by the judicial officer, it is being the basic basis 

on which the investigations of the Public Prosecution 

are built on,  and also the court judgment. The 

judicial officer is the first to receive news of the 

crime commission, the first to meet the evidences 

proving the crime, and the first to meet the parties of 

the crime, including defendants and victims. 

This research aims to study and analyze the 

investigation procedures done by the judicial officer, 

in light of the UAE Criminal Procedures Law. This 

will allow the possibility of explaining all these 

procedures in dealing with various crimes, and thus 

confronting them. 

The research was simplified into four sections and a 

preliminary. The preliminary deals with the meaning 

of judicial officer, and what is meant by 

investigation procedures. The first section was to 

explain the provisions of committing the crime. The 

second section was to explain the provisions of 

arrest. The third section was to explain the 

provisions of the inspection. The fourth section is 

devoted to explain the impact of the Public 

Prosecution’s assignment of the judicial officer to 

conduct the investigation. 

At the end the research concluded with a number of 

results and recommendations. The most important of 

which is that the UAE legislator has expanded the 

authorities granted to the judicial officer in related to 

the arrest and inspection procedures.  Also, in order 

to avoid any negative effects of this expansion, the 

research submitted a recommendation to the UAE 

legislator to amend and add some legal texts, in 

order to contribute raising the efficiency of the 

judicial officer’s procedures, and at the same time 

preserves the personal freedom of individuals, taking 

into account the recent technical developments. 

 

 

 

______________ 
[The research that won the second place in the field of 

Sharia and legal studies in the 37th competition of the 

Rashid bin Humaid Prize for Culture and Science] 

*Prosecutor, Federal Public Prosecution, United Arab 

Emirates. 
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 ةــدمـقـم
تتبلور في نهاية المطاف على  ط القضائي، والتي غالًبا ما تكون في مرحلة جمع االستدالالت، والتيإجراءات مأمور الضب

شكل محضر جمع استدالالت، باإلضافة إلى القيام ببعض إجراءات التحقيق في أحوال معينة، تؤدي إلى تجهيز الدعوى 
تجمع األدلة األولية للقضية، بقصد التثبت من وقوع  وتحضيرها، وتحديد مدى قابليتها للنظر أمام قضاء الحكم، فبواسطتها

عن األضرار التي  المجني عليهالجريمة ومعرفة مرتكبها، ومن ثم تقديمه للعدالة لينال عقابه، وبطبيعة الحال تعويض 
 لحقته. 
 البحث أهمية
عمل تقتضي اإلشراف على سالمة الفطبيعة فلموضوع البحث أهميٌة خاصة، أحد أعضاء النيابة العامة،  يباعتبار 

اإلجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي، على وجه العموم، وعلى وجه الخصوص تلك اإلجراءات الماسة بالحرية 
، مما يفترض معه اإللمام الكامل بكافة التي يباشرها مأمور الضبط بشكل استثنائي الشخصية لألفراد، أي إجراءات التحقيق

إلجراءات، وهو ما تم تحقيقه من خالل كتابة البحث، واالطالع على العديد من األحكام القضائية والتشريعات جوانب هذه ا
المقارنة واآلراء الفقهية ذات الصلة، ذلك من جهة، ومن جهٍة أخرى كان الترحيب بموضوع البحث، نظرًا ألهميته، المنبثقة 

، ولما للخطورة واآلثار إلجراءات التحقيق التي يباشرها مأمور ت الجرائممن الدور الفاعل لمأموري الضبط القضائي في إثبا
 الضبط، خصوًصا من ناحية تعلقها بحريات األفراد.

عالوًة على ما تقدم يتميز موضوع البحث بأهمية كبيرة، وذلك لمساسه الشديد بحرية الفرد وحقوقه، حيث إن إجراءات 
ة قد تصل إلى ثمان وأربعين ساعة، كما هو الحال في إجراء القبض، كما أنها التحقيق من شأنها تقييد حرية الشخص لمد

تكشف ما يخفى في المنازل والمساكن الخاصة، كما هو الحال في إجراء التفتيش، مما تستوجب هذه اإلجراءات رعايًة 
 خاصة، بما يحقق المقصود منها.

 منهجية البحث 
منهج التحليلي التأصيلي واالستقرائي، بحيث يتم تحليل النصوص عمدت في عرض موضوعات البحث، إلى اتباع ال

خصوًصا ذات الصلة  واألحكام القانونية، المتعلقة بإجراءات مأمور الضبط القضائي، الواردة بقانون اإلجراءات الجزائية،
إثراء البحث، حيث تمت ، مع الجنوح في بعض مواضع البحث إلى اتباع المنهج المقارن، وذلك في سبيل بأعمال التحقيق

 المقارنة مع نصوص قانون اإلجراءات الجزائية المصري، وأحكام القضاء المصري المبنية عليه.
 خطة البحث 

مأمور الضبط التي يباشرها  التحقيق كما هو مبيٌن في عنوان البحث، فإن المحور األساسي له سيدور حول إجراءات
وأثرها على إجراءات مأمور الضبط، وبيان إجرائي القبض والتفتيش وما هي ماهية حالة التلبس القضائي، كبيان 

الصالحيات المقررة لمأمور الضبط بشأنهما، وماهية القيود المفروضة عليه، وكذلك أثر ندب النيابة العامة لمأمور الضبط 
 ا خاتمة تشتمل على أهم النتائج مهيتمهيدي، تل مطلبٍ ، وعليه تم إفراغ البحث في مبحثين و للقيام ببعض إجراءات التحقيق
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 :لتوصيات، وذلك على النحو التاليوا
  الرابع: المبحث، التفتيش الثالث: المبحث، القبض الثاني: المبحث، التلبس بالجريمة األول: المبحث، مطلب تمهيدي
 .الندب للتحقيق

 ديطلب تمهيأ.
األصول أن دراسة الشيء والحكم عليه، فرٌع من تصوره وتعقل من المعلوم والمقرر في بديهيات المنطق، وأدبيات علم 

، وهذا ما انتهج الموضوعيةومن ثم الولوج إلى التفصيالت  والتي ال يستقيم الحال إال ببيانها، معناه والوقوف على ماهيته،
إجراءات  وماهية ،مأمور الضبط القضائيبيان ماهية  وعلى نحو مقتضب، بشكل عام، ، حيث سيتمفي هذا البحث

 ومن ثم الولوج إلى صلب موضوع البحث.، التحقيق
 أواًل: ماهية مأمور الضبط القضائي 

مأمور الضبط القضائي، هو من يباشر أعمال الضبطية القضائية، والتي تعرف بأنها "مجموعة اإلجراءات التي تهدف إلى 
الالزمة للتحقيق في الدعوى الجنائية ورفع محضر التحري عن الجريمة والبحث عن مرتكبها وجمع كافة العناصر والدالئل 

 .(1)ص األصيل بالدعوى الجنائية للتصرف على ضوئه"ختصابذلك إلى النيابة العامة صاحبة اال
وعليه فإن عمل مأمور الضبط القضائي يتمثل في تعقب الجريمة بعد وقوعها، وذلك من خالل البحث عن مرتكبها، وجمع 

الالت والمعلومات الكفيلة بإثبات التهمة عليه، فهي تهدف إلى ردع الجاني والحيلولة دون إفالته من يد العدالة، ستداال
وقد نصت  .(2)الجرائم ارتكابوبطبيعة الحال فإن هذا العمل الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي يؤدي لإلقالل من 

، على أنه (3)١٩٩٢( لسنة ٣٥صادر بموجب القانون االتحادي رقم )، ال(3) من قانون اإلجراءات الجزائية( ٣٠المادة )
 "يقوم مأموري الضبط القضائي بتقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات واألدلة الالزمة للتحقيق واإلتهام".

 صهم:اختصا، والتي تنص على أنه "يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر (3)(٣٣وحسب نص المادة )
 أعضاء النيابة العامة. .1
 باطها وأفرادها.ضضباط الشرطة وصف    .2
 ضباط وصف ضباط حرس الحدود.   .3
 ضباط الجوازات.    .4
 ضباط الموانئ البحرية والجوية من رجال الشرطة. .5
 ضباط الدفاع المدني.    .6
 مفتشو البلديات.  .7
 مفتشو وزارة العمل والشؤون االجتماعية.  .8
 مفتشو وزارة الصحة. .9

 "الموظفون المخولون صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القوانين والمراسيم والقرارات المعمول بها .11
مع الوزير المختص  باالتفاق، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير العدل (3)من ذات القانون( ٣٤المادة )نص و 

ئي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة أو السلطة المختصة تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضا
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من مأموري الضبط  فئتينبين ص ختصامن حيث اال، فقد ميز المشرع صهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم"اختصا
 هما:القضائي 

 ص العام: ختصاالضبط القضائي ذوو اال ومأمور  .1
هؤالء ضبط جميع أنواع ، ويختص (4)ضباطها وأفرادهايدخل في هذه الفئة أعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة وصف 

داراٌت خاصة، صهم، من غير تقييد، اختصاالجرائم الواقعة في دائرة   بما في ذلك الجرائم التي أفردت لها مكاتب وأقساٌم وا 
عن  ليس مؤداه سلب تلك الصفة بشأن جرائم معينة،إضفاء صفة مأمور ضبط قضائي على موظٍف ما، على أن  اً تأسيس

 .(5)ص العامختصاهذه الجرائم عن مأموري الضبط القضائي ذوي اال
 ص الخاص:ختصامأمورو الضبط القضائي ذوو اال .2

والتي تكون متعلقة بأعمال  ص هذه الفئة من مأموري الضبط القضائي، في أنواٍع معينٍة من الجرائم،اختصاينحصر 
وينتمي إلى هذه الفئة ضباط وصف ضباط حرس الحدود، ضباط الجوازات، ضباط الموانئ البحرية والجوية من  وظائفهم،

رجال الشرطة، ضباط الدفاع المدني، مفتشو البلديات، مفتشو وزارة العمل والشؤون االجتماعية، مفتشو وزارة الصحة، 
 .(4)نين والمراسيم والقرارات المعمول بهاالموظفون المخولون صفة مأموري الضبط القضائي بمقتضى القوا

 ماهية إجراءات التحقيق  ًا.ثاني
لم يعرف المشرع اإلماراتي، وكذلك الحال بالنسبة للمشرع المصري، ما هو المقصود بإجراءات التحقيق، إال أن الفقه يعرفها 

وتجميه هذه األدلة وتقديرها لتحديد مدى مجموعة من اإلجراءات تستهدف التنقيب عن األدلة في شأن جريمة ارتكبت بأنها "
 :(7). وعليه فإنه من الممكن رد إجراءات التحقيق إلى نوعين، على ما يلي(6)"إلى المحكمةكفايتها إلحالة المتهم 

  إجراءات التحقيق بالمعنى الضيق: وهي اإلجراءات التي تهدف إلى معرفة الحقيقة، وتتسم هذه اإلجراءات بعنصر
إنها تمس بالحرية الشخصية لألفراد، وهو أمٌر ضروري، باعتبار أن اإلكراه في أغلب األحوال يحقق القهر، حيث 

اإلمتثال لتنفيذ اإلجراءات، ومن أمثلة هذا النوع من اإلجراءات: أمر الضبط واإلحضار، القبض، التفتيش وضبط 
 . (8)األشياء، استجواب المتهم، الحبس االحتياطي، تحليف الشهود والخبراء

  أوامر التحقيق: تعنى هذه األوامر والتي تباشرها سلطة التحقيق، في معالجة أحد ثالثة أمور، الفصل في الدفوع المقدمة
أثناء التحقيق، كالدفع بعدم االختصاص، البت في بعض الطلبات المقدمة أثناء سير التحقيق، كاإلفراج عن المتهم، أو 

 قيق، سواًء بإحالة القضية إلى المحكمة أو حفظها.رد األشياء المضبوطة، التصرف في التح
على  (9)( من الدستور٢٦)الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونٌة وفق أحكام الدستور، حيث نصت المادة ونظرًا ألن 

م أنه "الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين. وال يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إال وفق أحكا
، على أنه "حرية التنقل واإلقامة مكفولٌة للمواطنين في حدود القانون"، وال (9)( من الدستور٢٩) كما نصت المادةالقانون". 
وهي  –ت الالستداالأن مرحلة جمع  اعتباروعلى ، (1)على أن الحرية من أهم لبنات المجتمعات الحديثة اثنانيختلف 

 خارجة عن نطاق الدعوى الجزائية، فإنه تعوزها الضمانات الكفيلة بحماية - *(11)العمل األصيل لمأمور الضبط القضائي
_____________ 

جراء المعاينة واالنتقال لموق * ع الجريمة ،أخذ وتشمل هذه األعمال، تلقي البالغات والشكاوى، وسؤال المتهمين والمجني عليهم والشهود، وندب الخبراء< وا 
 .اإليضاحات الالزمة
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 من شأنها  التحقيق، والتي الشخصية، لذا حظر المشرع اإلماراتي على مأمور الضبط القضائي القيام بإجراءات الحرية
للعدالة  اً في االقتصاص من الجاني، وتحقيق على حق المجتمع اً كأصٍل عام، إال أنه في ذات حفاظالمساس بالحريات 

نائية ال يتوسع فيها، أن تكون لمأمور الضبط القضائي بعض اإلجراءات المقيدة استثالمطلوبة، قرر المشرع في أحول 
كما أن المشرع  اذهما توافر حالة التلبس.تخواللذين غالًبا ما يشترط الللحرية الشخصية، وهما إجرائي القبض والتفتيش، 

وذلك على ما سيأتي  السلطة المختصة،أعطى لمأمور الضبط القضائي القيام بأعمال التحقيق، حال تم ندبه لذلك من قبل 
 تفصياًل في ثنايا هذا البحث.

 بالجريمة التلبس: األول المبحث
نص المشرع اإلماراتي في قانون اإلجراءات الجزائية، على عدة أحكام وصالحيات لمأمور الضبط القضائي في عند وجود 

في هذا الشأن، مما يتوجب معه اإلحاطة بهذه الحاالت، ومن ثم بيان  ا|ً بحيث تكون له سلطات موسعة نسبي حالة تلبس،
  السلطات المخولة لمأمور الضبط بموجبها.

ها ارتكابها أو بعد ارتكاببها حال  اً على أنه "تكون الجريمة متلبس (3)( من قانون اإلجراءات الجزائية٤٢نصت المادة )وقد 
بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعه العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد  اً هة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسببر 

مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاماًل آالت أو أسلحة أو متاع أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا 
 وجدت به في هذا الوقت آثار أو عالمات تفيد ذلك".

ها ارتكاب، بحيث تالبس مشاهدة الجريمة واكتشافهاالجريمة  ارتكابامن بين التز عبارة عن حالة من وعليه فإن التلبس 
 . (11)ها ببرهة يسيرةارتكابها أو بعد ارتكاب، فالتلبس بعبارة أخرى كشف الجريمة حال (5)وتصاحبه

 
 حاالت التلبس :المطلب األول

 هي على ما يلي: ،قد تم ذكرها على سبيل الحصر حاالت التلبسن إف ،(3)سالف الذكر (٤٢) نص المادة لصياغة وفًقا
 :هاارتكاباف الجريمة حال اكتش .1

، حيث تتحقق بمشاهدة الركن المادي للجريمة، أو فعل من األفعال المكونة للجريمة، (4)وتسمى هذه الحالة بالتلبس الحقيقي
، (5)افهااكتشالجريمة ولحظة  ارتكابتقارب الزمني بين لحظة بالتلبس الحكمي، للأما الحاالت األخرى للتلبس فيطلق عليها 

نما قد يكون ذلك بأي حاسة من حواس مأمور الضبط ، كأن يشتم (2)القضائي وال يقصد بالمشاهدة المشاهدة بالعين فقط، وا 
 .(12)استغاثةرائحة مخدر الحشيش صادرة من أحد األمكنة، أو يسمع صوت 

للقول بتحقق حالة التلبس، فإذا لم يتوفر ذلك في  اً يقيني اً الضبط القضائي للجريمة إدراكور ويتوجب أن يكون إدراك مأم
وفي هذا الصدد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أنه "من المقرر ، (11)اإلدراك فال محل للقول بوجود حالة تلبس

 عن وقوع جريمة وأنه يكفي تحقق تلك المظاهر أنه يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون هنالك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها
 .(1)"اً د تم بطريقة يقينية ال تحتمل شكبأي حاسة من الحواس متى كان هذا التحقق ق

ها، ارتكابمن نافلة القول بأن التلبس حالة تصاحب الجريمة ال مرتكبها، فيكفي لتوافر حالة التلبس مشاهدة الجريمة حال 
الواسعة التي منحتها له حالة التلبس، ولم لم  صاتختصااالكون لمأمور الضبط القضائي ، فتدون لزوم مشاهدة الجاني

 .(11،12)يكن قد شاهد الجاني
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 :ها ببرهة يسيرةارتكاباف الجريمة عقب اكتش .2

نما يكتفى بأن يشاهد آثارًا تدل عليها،  في هذه الحالة ال يشترط أن يشاهد مأمور الضبط القضائي الجريمة وهي ترتكب، وا 
، ومن (1)افها بآثارها ومعالمها التي ال تزال حيةاكتشأي أن الجريمة بالكاد قد وقعت وتم وذلك بعد وقوعها ببرهة يسيرة، 

رج من المنزل المسروقات معه، أم مشاهدة القتيل وال يزال دمه ينزف، ولو لم يشاهد األمثلة على ذلك مشاهدة الجاني يخ
 .(12)واقعة السرقة أو القتل ذاتها

نما كل ما أشترطه في هذا الصدد أن يكون ذلك عقب  اً معين اً فاصاًل زمنيولم يحدد المشرع  يلزم إدراك الجريمة خالله، وا 
، إال أن يبقى (4)الجريمة ببرهة يسيرة، وتقدير تحقق ذلك خالل برهة يسيرة من عدمه من سلطات محكمة الموضوع ارتكاب

فيه من الداللة على ربط التلبس بعنصر الزمن، ووجود تزامن أو مصاحبة زمنية بين  استخدام المشرع لمصطلح )برهة(
 .(2)افهااكتشالجريمة و  ارتكاب

 :ع الجريمةتتبع الجاني إثر وقو  .3
، تتحقق هذه الحالة إذا تبع المجني الجاني، أو إذا تبع العامة الجاني مع (3)( من قانون اإلجراءات الجزائية٤٢وفًقا للمادة )

نما يكتفى بمالحقة الجاني مع الصياح الصياح، وذلك إثر وقوع الجريمة،  .(11)وال يقصد بالتتبع العدو خلف الجاني، وا 
 اً على النحو المتقدم، تتضمن اتهامان المتابعة  اعتباروقد أدخل المشرع هذه الحالة في نطاق حاالت التلبس، على 

 .(12)من األفراد، قد يكون من بينهم شهود رؤية اً صريح
 أو شريك فيها: لها حاماًل أشياء يستدل منها أنه الفاعلقريب الجريمة بوقت  ارتكابوجود الجاني بعد . 4

، أن هذه األشياء تتمثل في آالت أو أسلحة أو متاع أو أي شيء آخر، (3)( من قانون اإلجراءات الجزائية٤٢بينت المادة )
 فيها. اً شريكبشرط أن تكون هذه األشياء تربط بصلة بين المتهم والجريمة، بحيث يكون فاعاًل لها أو على األقل 

ها في الجريمة، أو استعمالمدلولها يتسع ليشمل كل األشياء التي تم  األشياء، إلى أن كلمة (5)ويذهب جانب من الفقه وبحق
 نتجت عنها أو وقعت عليها.

 وبه آثار وعالمات يستدل منها أنه الفاعل لها أو شريك فيها: قريب الجريمة بوقت ارتكابوجود الجاني بعد  .5
وهذه الحالة باإلضافة ، (12)أو بقع دموية اً أو تسلخات أو جروح اً التي توجد بالجاني قد تكون خدوشهذه اآلثار والعالمات 

 اً يب(، وتحديد مدى كون الوقت قريبإلى الحالة السابقة، تتميز بعنصر زمني واضح، وقد عبر عنه المشرع بلفظ )وقت قر 
ا هرجة التي يحتمل معمن عدمه يخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إال أنه بطبيعة الحال يجب أن ال يمتد إلى الد

قريب(  وبالبين كذلك من استخدام لفظ )وقت .(5)أن ما على الجاني من آثار وعالمات، قد يكون مصدرها غير الجريمة
 .(1)من البرهة أو التتبع إثر وقوع الجريمة سالفتي الذكر اً مؤداه أنه زمن أطول نسبي

 
 شروط التلبس :المطلب الثاني

وبالتالي ترتيب آثاره القانونية، تحقق شرطين، األول هو أن يشاهد مأمور الضبط القضائي حالة يشترط لصحة التلبس، 
 التلبس بنفسه، والثاني أن يكون ذلك قد تم بطريقة مشروعة.
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 مشاهدة مأمور الضبط القضائي لحالة التلبس بنفسه: :الشرط األول

بنفسه، وذلك بأي من حواسه الخمس، فال يكفي أن  القضائي الجريمةحالة التلبس ال تتوافر إال إذا شاهد مأمور الضبط 
ية احيث إنه من الوارد أن تكون هذه الرو  ،(2)طالما تماحى أثرها يكون قد سمع عنها عن طريق أحد من األشخاص،
 .مكذوبًة وغير صحيحة، فيترتب البطالن بناًء على ذلك

 إدراك التلبس عن طريق مشروع: :الشرط الثاني
 ،(5)مع أخالق وقيم المجتمع اً للقانون متفق اً بأن يكون مطابقيلزم لصحة قيام حالة التلبس أن يتم إدراكها عن طريق مشروع، 

وعليه ، (1)والعلة من ذلك أن ال يصلح للدولة في سبيل سعيها إلى اقتضاء حقها في عقاب الجاني، أن تتبع طريقًة شائنة
أمور الضبط القضائي إلى التلصص على الجاني في مكان خاص، أو ان يدخل فال يصح لقيام حالة التلبس لجوء م

 .(4)مسكنه دون إذن من النيابة العامة
 ضبط القضائي حال التلبس بالجريمةمأمور ال جراءاتإ: المطلب الثالث

بمأمور الضبط القضائي ، فإن هنالك جملًة من اإلجراءات المتعلقة (3)( من قانون اإلجراءات الجزائية٤٣لنص المادة ) اً وفق
ال الفوري لمكان وقوع الجريمة، معاينة اآلثار المادية للجريمة، الحفاظ على نتقعن توافر حالة التلبس، وهي وجوب اال

إلى أقوال الحضور،  االستماعاآلثار المادية للجريمة، إثبات حالة األماكن واألشخاص، إثبات كل ما يفيد كشف الحقيقة، 
 .الهانتقمن يمكن الحصول منه على إيضاحات، أن يخطر النيابة العامة فورًا بإلى كل  االستماع

عند توافر حالة التلبس، أن يمنع الحاضرين من ، أعطت لمأمور الضبط القضائي (3)( من ذات القانون٤٤كما أن المادة )
ل من يمكن الحصول منه على عنه، وذلك لحين تحريره للمحضر، أن يستدعي في الحا االبتعادمغادرة محل الواقعة أو 

 إيضاحات، أن يثبت في المحضر مخافة أي من الموجودين لما تقدم.
، أعطت لمأمور الضبط القضائي، عند توافر حالة تلبس في جنحة معاقب عليها (3)( من ذات القانون٤٥كما أن المادة )

حضاره، وذلك بغير الغرامة، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر، فإذا لم يكن حاضرًا  جاز له أن يصدر أمرًا بضبطه وا 
 .(3)( من ذات القانون٤٦وفًقا لنص المادة )

، أنه في حال توافر حالة تلبس، فإن لمأمور الضبط (3)( من القانون سالف الذكر٥٣، قررت المادة )وعالوًة على ما تقدم
 امة.القضائي تفتيش مسكن المتهم، من غير الحاجة لصدور إذن من النيابة الع

ويتضح من المواد سالفة الذكر، أن المشرع وسع من صالحيات مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس، فزاد بها الجانب 
أن الجريمة في هذه الحالة ظاهرٌة للعيان، وأن الواقع العملي يستلزم تخويل مأمور الضبط القضائي هذه  اعتبارالقسري، ب

لعدم إفالت المجرم من  اً ة بالمعنى القانوني الدقيق، سعيوضبط الجريم الصالحيات، للتمكن من الحفاظ على األدلة
 .(13)العقاب

 

القبض: الثاني المبحث  
بأنه "إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حريته في التجول كما يريد دون أن يتعلق يعرف القبض على المتهم 
، كما عرف بأنه "إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول لفترة يسيرة تكفي (4)األمر بفترة زمنية معينة"
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إجراءات التحقيق، كونه يمس حرية المقبوض عليه، ، وعليه فالقبض إجراء خطير من (5)اذ اإلجراءات الجنائية ضده"تخال
فجوهره عمل مادي يتمثل في تقييد حرية المتهم أو حرمانه ، عى من المشرع توفير العديد من الضمانات بشأنهاستدمما 

 .(14)منها عن طريق القوة، على نحٍو مخالٍف إلرادته
المتهم، أما القبض  استجواب، والذي ال يكون إال بمعرفة سلطة التحقيق، وذلك بعد االحتياطين الحبس ويختلف القبض ع

 ت.الالستداالفيجوز أن يكون من قبل مأمور الضبط القضائي في مرحلة جمع 
، والذي يكتفى فيه بمجرد سؤال الشخص عن هويته وسبب تواجده، دون أن (15)ستيقافكما أن القبض يختلف كذلك عن اال

، فاالستيقاف ما هو إال سؤال الشخص عن بياناته الشخصية، وذلك على (16)والتعرض المادي له لتقييد حريتهيمتد ذلك 
، فهو تقييد عرضي عابر لحرية *سبيل التحري عن الجرائم ومرتكبيها، ويكون ذلك بناًء على اشتباه تسوغه الظروف

 .(17)الشخص في الحركة
 

 المتهم من قبل مأمور الضبط القضائيحاالت القبض على  :المطلب األول
ها اعتبار اذه على النيابة العامة، باتخسبق بيان أن القبض إجراء من إجراءات التحقيق، فاألصل أنه إجراء مقتصر في 

أعطى مأموري الضبط  ،(3)( من قانون اإلجراءات الجزائية٤٥لنص المادة ) اً وفق سلطة التحقيق، غير أن المشرع اإلماراتي
، سلطة القبض على المتهم الحاضر الذي لرجوع إلى النيابة العامةالحاجة لدون  -في حاالٍت محددة حصراً - ئيالقضا

ه أي من الجرائم التالية: عموم الجنايات، عموم الجنح المعاقب عليها بغير الغرامة بشرط ارتكابتوجد دالئل كافية على 
ويقصد بالدالئل الكافية تلك الشبهات المستمدة من الظروف والمالبسات  المحددة حصرًا. جنحبعض التوافر حالة التلبس، 
 فإذا لم تتوافر هذه الشبهات والدالئل ها،ارتكابوالتي تدل على أن المتهم المقبوض عليه ضالٌع في  المحيطة بالجريمة،

  .(1،11)كان القبض باطالً  الجدية والكفاية
 

لمأمور الضبط القضائي،  (3)( من قانون اإلجراءات الجزائية٤٥أجازت المادة ) القبض على المتهم بجناية: :الحالة األولى
  .بها من عدمه اً اية، بصرف النظر عن كونها متلبسجن ارتكابأن يقبض على المتهم ب

 

مشرع لمأمور الضبط القضائي، القبض على المتهم بجنحة متلبس بها معاقب عليها بغير الغرامة: أعطى ال :الحالة الثانية
 اً بشرط أن تكون هذه الجريمة معاقبعند توافر حالة تلبس في جريمة من عداد الجنح، أن يقبض على المتهم الحاضر، 

عليها بالحبس أو بإحدى العقوبات الحدية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية. ويشترط في هذه  اً عليها بغير الغرامة، أي معاقب
 الحالة كذلك توافر الدالئل الكافية على النحو المتقدم.

 
________________ 

تبرره  اشتباهرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه عن الج يهو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحر  كما أن محكمة تمييز دبي عرفت االستيقاف بأنه " *
في موضع الريب والظن على نحو ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل  واختياًراالظروف وهو أمر مباح لرجل السلطة العامة إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه 

جزاء، الصادر بجلسة  ٢٠٠٤/ ٣٢٠". محكمة تمييز دبي، الطعن رقم من قانون اإلجراءات الجزائية 35بحكم المادة  والكشف عن حقيقته عمالً  يالمستوقف للتحر 
 ، إطالع مباشر.٢٠٠٥/ ١/ ١٥
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أو  المراقبةتحت  اً رامة بشرط أن يكون المتهم موضوعالقبض على متهم بجنحة معاقب عليها بغير الغ :الحالة الثالثة
يخشى هروبه: ال تستلزم هذه الحالة وجود حالة تلبس، ولكنها تشترط إلمكان مأمور الضبط القضائي من القبض على 

المتعلق  وبحق هذا التوجه (4)أو أن يخشى هروبه، ونتقد جانب من الفقه موضوًعا تحت المراقبة، مالمتهم، أن يكون المته
شى هروبه( واسع فضفاض، يفتح سلطًة تقديريًة واسعة أمام مأمور ، حيث إن مصطلح )يخبالخشية من هروب المتهم

 الضبط القضائي، مما يتعارض مع حقوق اإلنسان.
، بحيث تلحق المحكوم عليه بقوة (18)( من قانون العقوبات٧٣هذا يعد الوضع تحت المراقبة عقوبًة تبعية وفق نص المادة )

، الجرائم التي يخضع مرتكبها إلى (18)( من ذات القانون٧٩وبينت المادة )القانون دون الحاجة للنص على ذلك في الحكم، 
المراقبة بحكم القانون، مع جواز أن تخفف مدة المراقبة وقيودها أو أن يعفى المحكوم عليه منها بناًء على حكم قضائي، 

 وهذه الجرائم هي: 
تزوير طوابع ومستندات مالية حكومية أو مستندات رسمية، الجرائم الماسة بأمن الدولة، تزييف النقود وتزويرها وتقليدها، 

 الرشوة، االختالس، السرقة، القتل العمد.
وبالبين أن الجرائم التي بموجبها يوضع الشخص تحت المراقبة جرائم تتسم بطابع من الخطورة في أغلبها، مما حدا 

ه ارتكابلمأمور الضبط القضائي القبض عليه، عند  بالمشرع توقًيا للخطر الذي قد يصدر من مرتكبها مستقباًل، أن يجيز
 لجرم آخر في عداد الجنايات أو الجنح.

مجموعة من الجرائم الواقعة في  (3)( سالفة الذكر٤٥ة: حددت المادة )جنح معين ارتكابالقبض على متهم ب :الحالة الرابعة
مأمور الضبط القضائي ضبط المتهم، وهذه الجرائم ها، فإنه يجوز لارتكابعداد الجنح، التي إذا وجدت دالئل كافية على 

وخيانة األمانة، التعدي الشديد، مقاومة أفراد السلطة العامة بالقوة، وانتهاك اآلداب العامة، الجنح  واالحتيالهي السرقة 
 المتعلقة باألسلحة والمخدرات والمسكرات. 

من جماع الحاالت األربعة سالفة الذكر، يالحظ أن المشرع اإلماراتي قد توسع في الحاالت التي يجوز لمأمور الضبط 
القضائي فيها القبض على المتهم، وهو توسٌع في رأيي غير محمود، لما فيه مساس بحرية األفراد، حيث إن المستقر عليه 

راءات التحقيق، الذي تباشره المختصة بالتحقيق وهي النيابة العامة، وال لدى القوانين المقارنة، أن القبض إجراء من إج
أشترط  -كالتشريع المصري-تباشره الضبطية القضائية إال في أحوال التلبس أو الندب بالتحقيق، كما أن بعض القوانين 
مأمور الضبط القضائي بسلطة  حدًا أدني للعقوبة المقررة للجريمة، وهي الحبس الذي ال يقل عن ثالثة أشهر، حتى يتمتع

 القبض على المتهم المقترف لها، وهو ما ال نجده في التشريع اإلماراتي. 
اذ إجراءات اتخن المشرع المصري عالج الحالة الرابعة سالفة الذكر، بإعطاء مأمور الضبط القضائي صالحية أكما 

بالغ النيابة العامة فورًا لتصدر ، وهو بذلك قلل الحاالت التي يجوز *(19)أمر القبض عليه تحفظية مناسبة مع المتهم، وا 
لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم، وجعل هذه السلطة مرًة أخرى بصاحبة االختصاص األصيل في التحقيق 

 وهي النيابة العامة. وبإمكان المشرع اإلماراتي تبني هذا التوجه لالعتبارات سالفة الذكر.
_____________ 

جناية أو جنحة سرقة أو نصب  بارتكابة على إتهام شخص يإذا وجدت دالئل كاف( من قانون اإلجراءات الجنائية المصري على أنه "... ٣٥حيث تنص المادة )*
وأن يطلب فورا من النيابة ، ةيتخذ اإلجراءات التحفظية المناسب  أن لقضائيوالعنف. جاز لمأمور الضبط ا  مقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة أو  أو تعد شديد

 ".العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه
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 مدة القبضي: المطلب الثان

جاوز ثماٍن وأربعين ساعة، حيث نصت ت، فإن مدة القبض ال ت(3)( من قانون اإلجراءات الجزائية٤٧حسب نص المادة )
ذا هذه المادة على أنه "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال  حضاره وا  المتهم فور القبض عليه أو ضبطه وا 

 لم يأت بما يبرئه يرسله خالل ثمان وأربعين ساعة إلى النيابة العامة المختصة".
وعليه فإنه يتوجب على مأمور الضبط القضائي، أن يسمع أقوال المتهم فور القبض عليه، ويقع على عاتق المتهم أن يأت 

ى مأمور الضبط إرسال المتهم إلى النيابة العامة المختصة خالل ثماٍن وأربعين ساعة، بما يبرئه، فإن لم يفعل، توجب عل
لمفهوم المخالفة إذا أتى المتهم بما يبرئه فإنه يتعين على مأمور  اً ، وطبق(5)يبدأ حسابها منذ لحظة القبض على المتهم

 لجرم حجز الحرية دون وجه حق.  اً يفعل مأمور الضبط ذلك عد مرتكب إخالء سبيله، فإن لمالضبط 
، إذ إنه يكلف المتهم بتقديم ما يبرئه، وهو ما (3)( سالف الذكر منتقد٤٧إلى أن نص المادة ) (4)ويذهب جانب من الفقه

ال كان من الواجب عليه أن  يتعارض مع قرينة البراءة، وكان الواجب أن يكلف مأمور الضبط بتجميع الدالئل الكافية وا 
. إال أني أخالف هذا الرأي، إذ جانب الصواب، ذلك أن مأمور الضبط ارتكز بدايًة إلى الدالئل الكافية في إلقاء يخلي سبيله

يكون من قبل  -أي الدالئل-القبض على المتهم، وهو بدون توافرها ليس بمقدوره القبض على المتهم، وتجليتها وتفنيدها 
 المتهم فإن فعل أخلي سبيله.

حاضرًا، فإنه  منصت على أنه في حال لم يكن المته ،(3)( من قانون اإلجراءات الجزائية٤٦ن المادة )لم يبق إال بيان أ
 المتهم أن يصدر أمرًا بضبط ، في حال توافر أي حالٍة من الحاالت األربع سالفة البيان،يجوز لمأمور الضبط القضائي

حضاره، وأن يذكر ذلك في المحضر.   وا 
نما المقصود بمصطلح  اً ن يكون المتهم ماثاًل ماديأ ،الحاضروليس المقصود بالمتهم  أمام مأمور الضبط القضائي، وا 

، يستوي في ذلك أن (1)المتهم الحاضر، هو ذلك المتهم الذي بمقدور مأمور الضبط القضائي القبض عليه دون انتظار
 يكون المتهم متواجدًا فعاًل أمام ناظري مأمور الضبط من عدمه.

 التفتيش :الثالث المبحث
والذي  يقسم التفتيش حسب الغاية منه إلى تفتيش إداري وتفتيش وقائي وتفتيش قضائي، والذي يهمنا هو التفتيش القضائي،

يعد من أهم إجراءات التحقيق المستخدمة في التحصل على األدلة المتعلقة بالجريمة ومرتكبها، وذلك عن طريق البحث 
جسم الشخص، كما أنه قد يقع وقد يقع التفتيش على  ،(14)والتنقيب المادي عن كل ما يفيد الكشف عن الجريمة ومرتكبها

 ،سنه ومحل إقامتهكعلى م
األخير من التفتيش بأنه ويعرف التفتيش بأنه "إجراء من إجراءات التحقيق تقوم به سلطة حددها القانون  وعرف هذا النوع

 يستهدف البحث عن األدلة المادية لجريمة تحقق وقوعها في محل خاص يتمتع بالحرمة بغض النظر عن إرادة 
اإلنسان في حفظ سره، باإلضافة إلى أنه  ه الجبر واإلكراه، كما أن يمس بحقص، وبالتالي فإن من خصائ(11)صاحبه"

 .(21)يستهدف التنقيب عن األدلة المادية للجريمة
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 تفتيش شخص المتهم: األولالمطلب 
على أنه "لمأمور الضبط القضائي أن يفتش المتهم في األحوال التي  (3)( من قانون اإلجراءات الجزائية٥١نصت المادة )

يجوز فيها قانوًنا القبض عليه، ويجري تفتيش المتهم بالبحث عما يكون بجسمه أو مالبسه أو أمتعته من آثار أو أشياء 
 تتعلق بالجريمة أو تكون الزمة للتحقيق فيها".

 -توافر أي حالة من حاالت القبض األربع-لقضائي القبض على المتهم صرحت هذه المادة أنه متى جاز لمأمور الضبط ا
وبعبارة أخرى فإن تفتيش شخص المتهم ما هو إال من توابع القبض عليه، حيث إنه إذا جاز له قانوًنا أن يفتش المتهم، 

ه اإلجراء األقل مساًسا أجاز القانون لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتقييد حريته، وجب منطقًيا أن يجيز ل
ا عند تنفيذ إجرائي القبض والتفتيش، فقد يكون القبض سابًقا ، ولم يشترط المشرع ترتيًبا معينً بالحرية الشخصية وهو التفتيش
 .(1)على التفتيش وقد يكون العكس

ي تستمد حرمتها من ويقصد بتفتيش المتهم "التنقيب عن أدلة الجريمة بجسمه ومالبسه وأمتعته واألشياء الخاصة الت
  .(5،11)ها بشخصه، مثل سيارته الخاصة أثناء سيرها بالطرق العامة"اتصال

عضاء الداخلية منه، فلمأمور ، سواًء أكانت األعضاء الخارجية أم األ*(16)واألصل أن يرد التفتيش على جسم المتهم
أو أخذ عينة من  مالمتهم، كما أن له غسل معدة المته، وذلك إلخراج ما يخفيه الضبط القضائي فض يد المتهم أو فتح فمه

وما يحمله  . ويمتد التفتيش ليشمل مالبس المتهم وأمتعتهالسوائل الحيوية منه ألغراض الفحص والكشف عن المواد المخدرة
  ، فلمأمور الضبط القضائي تفتيش جيب المتهم، وتفتيش سيارته كذلك.(11،5)وسيارته الخاصة من حقائب

، في حال كان المتهم أنثى، أن يتم تفتيشها بمعرفة أنثى، يندبها (3)( من قانون اإلجراءات الجزائية٥٢طت المادة )واشتر 
وتعد هذه القاعدة من  بصدٍق وأمانة، بعد أن تؤدي يميًنا قانونية بأن تقوم بهذا اإلجراء مأمور الضبط القضائي للقيام بذلك،

، وال يصحح هذا اإلجراء الموافقة السابقة أو الالحقة ممن وقع النظام العام، يترتب على مخالفتها بطالن إجراء التفتيش
إال أنه في ذات الوقت، بين قضاء  باألدلة الناتجة عنه. االحتجاجعدم  يترتب على بطالن التفتيش، و (11)عليها التفتيش

خراج اللفافة المخدرة منها من قبل مأمور الضبط القضائي، يعد إجراًء محكمة النقض الم صرية، أن تفتيش يد المتهمة وا 
صحيًحا، ذلك أن إشتراط تفتيش األنثى بمعرفة أنثى، المراد به أن يكون موضع التفتيش الجسمانية، من المواضع التي ال 

(12)رأة التي تخدش حياءها إذا مستعليها، وهي عورات الم االطالعيجوز لمأمور الضبط القضائي 
. 

فلو كان الهدف من التفتيش ضبط ساعة مسروقة، وتم ضبطها فعاًل من بقي القول بأن التفتيش ينتهي بتحقق الغاية منه، 
 خالل التفتيش، فإن استمر مأمور الضبط القضائي بإجراء التفتيش بعد ذلك، فإنه يكون مخالًفا ألحكام القانون.

 
 

________________ 
ويرى جانب من الفقه أن التفتيش يمتد ليشمل أي شخص كان بصحبة المتهم عند إجراء التحقيق، في حال قامت أمارات قوية على أنه يخفي  *

 شيًئا يفيد كشف الحقيقة.
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 المتهم منزلتفتيش : المطلب الثاني
ويختلف لنظام القانوني تقسم األماكن إلى أماكن عامة وأماكن خاصة، ويدخل المسكن والمنزل في عداد األماكن الخاصة، 

، بقولها "للمساكن حرمة فال يجوز (9)( منه٣٦للتفتيش بين هذين النوعين، فللمسكن حرمٌة نص عليه الدستور في المادة )
، ويأخذ المكان الخاص حكم المسكن في هذا *(3)انون وفي األحوال المحددة فيه"دخولها بغير إذن أهلها إال وفق أحكام الق

دون الحاجة إلذن من  وذلك في غير أوقات إغالقه، الشأن، أما المكان العام فيجوز لمأمور الضبط القضائي دخوله،
، غير أن ما **(21)في ذلك الوقت حيث إنه يحق لعموم الجمهور الدخول إليه، النيابة العامة، وفي غير أحوال التلبس

تفتيشه، دون  بغرض االستطالع في أرجائه يحق لمأمور الضبط القضائي في هذا الصدد، هو الدخول إلى المكان العام
 .(1،4)من النيابة العامة، أو قيام حالة تلبس بجرم اً كون التفتيش يستلزم إذن

سواًء بشكل دائم أو مؤقت، بحيث يكون  اً تخذه مسكنما يم ،مكان مسور أو محاط بأي حاجزبمنزل المتهم، كل ويقصد 
إال بإذٍن منه، ويستوي كذلك أن يكون مستعماًل بالفعل أو معدًا لذلك، ويستوي أن  دخوله المتهم لغيرال يباح  اً آمن اً حرم

اته، كالحديقة والفناء فهوم المنزل ملحقويدخل في متكون مصدر حيازة المتهم للمسكن  الملكية أو االيجار أو العارية، 
الخشبية،  ك، يعد في حكم المنزل الخيمة والكوخ والعوامة والمركب واألكشا(4)وحظيرة الحيوانات، ما دامت ملحقًة بالمنزل

 .(1)وذلك إذا استعملت للسكنى
 تفتيش منزل المتهم جواز حاالت

، في حال توافر أي منها فإنه يجوز لمأمور (3)( على ثالث حاالت٥٤) ة( والماد٥٣نص المشرع اإلماراتي في المادة )
الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم : وهي حالة صدور إذن من النيابة العامة، حال قيام حالة تلبس، حال كون المتهم 

، كما ه جناية أو جنحةارتكابب لالشتباهموضوًع تحت الرقابة بنص القانون أو بحكم القضاء، وقد وجدت أمارات قوية تدعو 
 .***(11)أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم حال رضائه بذلك

 صدور إذن من النيابة العامة :الحالة األولى
اٍت عدة، تأذن عتبار سبق بيان أن التفتيش عمل من أعمال التحقيق، وأن األصل القيام به من قبل النيابة العامة، إال أنه ال

، صادرًا من عضو اً أن يكون صحيح اإلذنالنيابة العامة لمأمور الضبط القضائي القيام بهذا اإلجراء، إال أنه يلزم في هذا 
، وأن يكون اً وط الشكلية المنصوص عليها قانونللشر  اً محقق اصبط مختص، وأن يكون مكتوبنيابة مختص، إلى مأمور ض
 ية، وأن يكون صادرًا بشأن جريمة معينة وقعت بالفعل.صادرًا بناًء على تحريات جد

_____________ 
للمجتمع،  وقد بين قانون اإلجراءات الجزائية، أنه ال يجوز دخول المساكن، إال بحالتين، األولى حال وجود إذن من النيابة العامة، بصفتها ممثلةً  *

 والثانية حال توافر حالة تلبس، على النحو المذكور سابًقا.
( من قانون تنظيم مهنة المحاماة أنه ال يجوز تفتيش مكتب المحامي ٤٤مع األخذ بعين االعتبار أنه بالنسبة لمكاتب المحاماة، فقد نصت المادة ) **

 ألمور تتعلق بمهنته إال من قبل النيابة العامة.
 قانوًنا، وأن يكون الرضاء صريحًا. ويشترط في الرضاء أن يكون صادرًا من صاحب الشأن، وأن تكون إرادته معتبرة ***
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 توافر حالة تلبس :الحالة الثانية
، على أنه "ال يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير (3)( من قانون اإلجراءات الجزائية٥٣نصت المادة )

إذن كتابي من النيابة العامة مالم تكن الجريمة متلبًسا بها وتتوافر أمارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياء أو 
يح بذاتها لمأمور الضبط القضائي لهذا النص فإن مجرد توافر حالة التلبس ال تب اً كشف الحقيقة". وعليه طبقأوراق تفيد 

تفتيش منزل المتهم، بل إنه يجب كذلك أن تتوافر أمارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله ما من شأنه اإلفادة في 
به، على  اً ، فلو أن الجرم كان متلبسكشف الحقيقة، وهذا األمر ما هو إال نوٌع من الضمانات المقررة لحماية حرمة المسكن

ن مأمور الضبط القضائي بكافة تفاصيله وجزئياته، بحيث كانت الحقيقة واضحًة جلية، فليس لمأمور الضبط مرأى م
القضائي تفتيش مسكن المتهم، ذلك أن هذا التفتيش لن يساهم في كشف الحقيقة. وبالمثل لو كانت الجريمة المتلبس بها 

ضبط القضائي تفتيش مسكن المتهم، حيث ال يرجى من إعتداء على سالمة جسم الغير، فليس لمأمور ال وجريمة سب أ
 هذا التفتيش وجود ما يحتمل أن يكون المتهم قد أخفاه مما يساهم في كشف الحقيقة.

ويالحظ على النص المتقدم أنه لم يشترط عقوبًة معينة في الجريمة المتلبس بها، على خالف ما قرر بشأن القبض، بأن 
، وأكثر فائدًة غير الغرامة، وقد برر ذلك بعض الفقه بالقول أن التفتيش أقل خطورًة من القبضتكون الجريمة معاقًبا عليها ب

 .(1)منه، وال يتضمن أي حجٍر على حرية المتهم، وبالتالي فال ضير في مثل هذا التوسع
المصرية،  وعند الحديث عن حالة التلبس كسبب لتفتيش مسكن المتهم، ينبغي أن ال يهمل ما قضت به محكمة النقض

لهذه الحالة في التشريع المصري،  المقررة، *(3،19)( من قانون اإلجراءات الجنائية المصري٤٧بعدم دستورية نص المادة )
حيث قضت المحكمة بأنه "المادة ، **(22)(٤٤(، )٤١( تخالف أحكام الدستور في مادتيه )٤٧أن نص المادة ) اعتبارب

من الدستور لم تستثن حالة التلبس من ضرورة صدور أمر قضائي مسبب ممن له سلطة التحقيق أو من القاضي  44
من  ٤٤المختص بتفتيش المسكن سواء قام به اآلمر بنفسه أم أذن لمأمور الضبط القضائي بإجرائه، فجاء نص المادة 

لم يرد عليه ما يخصصه أو يقيده مما مؤداه أن هذا النص الدستوري يستلزم في جميع  طلقاً م الدستور المشار إليه عاماً 
لحرمة المسكن التي تنبثق من الحرية الشخصية التي  أحوال تفتيش المساكن صدور األمر القضائي المسبب وذلك صوناً 

في  -ينته، ولذلك حرص الدستور تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذي يأوي إليه وهو موضع سره وسك
على التأكيد على عدم انتهاك حرمة المسكن سواء بدخوله أو بتفتيشه ما لم يصدر أمر قضائي  -الظروف التي صدر فيها

سوى القبض على  -من الدستور  ٤١وفقا للمادة  -مسبب دون أن يستثنى من ذلك حال التلبس بالجريمة التي ال تجيز 
 .(***)وجد" الشخص وتفتيشه أينما
______________ 

 .( من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي سالف الذكر٥٣يقابلها نص المادة ) *
وهى مصونة ال تمس، وفيما عدا حالة التلبس ال يجوز القبض  يلحرية الشخصية حق طبيع( من الدستور المصري وقتئذ على أنه " ا٤١حيث تنص المادة ) **

 يقيد أو منعه من التنقل إال بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا األمر من القاض يعلى أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأ
لمساكن حرمة فال يجوز دخولها وال تفتيشها إال بأمر ( من ذات الدستور على أنه " ل٤٤حين تنص المادة )" ، في المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا ألحكام القانون

 ".مسبب وفقا ألحكام القانون يقضائ
 .١٩٨٤/ ٦/ ٢قضائية، جلسة  ٤( لسنة ٥المحكمة الدستورية العليا بجمهورية مصر العربية، القضية رقم ) ***
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( ٣٦، فإنه ال تعارض بينه وبين نص المادة )(3)من قانون اإلجراءات الجزائية اإلماراتي( ٥٣وأرى أنه بعرض نص المادة )
للمساكن حرمة فال يجوز دخولها بغير إذن أهلها إال وفق أحكام القانون ، حيث إن هذه المادة تقرر أنه "(9)من الدستور

نما  لم ،(22)"، فهي على خالف المادة في الدستور المصريوفي األحوال المحددة فيه تتطرق إلى مسألة التفتيش، وا 
أمر قضائي مسبب، وكل ما اشترطته أن يكون أن يكون بناًء على  اقتصرت على مجرد الدخول، كما أنها لم تشترط لذلك

وعلى الرغم من ذلك إال أني أرى أن إعطاء السلطة لمأمور الضبط القضائي تفتيش المساكن  الدخول وفق أحكام القانون.
أي جناية أو جنحة بغض النظر عن العقوبة المقررة لها، توسٌع من المشرع يلزم إعادة النظر  ارتكابة حال التلبس بالخاص

 فيه وتقييده.
 :ه جنحة أو جنايةارتكابشتباه بالمراقبة ووجدت أمارات قوية تدعو لالتحت  اً حالة كون المتهم موضوع :الحالة الثالثة

، التي تعطي لمأمور الضبط القضائي سلطة تفتيش (3)( من قانون اإلجراءات الجزائية٥٤)هذه الحالة مقررة بنص المادة 
لمتهم تحت مسكن المتهم، دون إذن من النيابة العامة، وفي غير حالة التلبس، وذلك عند توافر شرطين، األول أن يكون ا

ه جنحة أو ارتكابمارات قوية تدعو لالشتباه في لنص القانون أو بناًء على حكٍم قضائي، والثاني أن توجد أ اً المراقبة وفق
تحت المراقبة، أن يقبض عليه  اً الضبط في حالة كون المتهم موضوعوقد سبق بيان أن المشرع قد أجاز لمأمور  جناية.

 ه جنحة أو جناية، فمن باب أولى أن تكون لمأمور الضبط صالحية تفتيش مسكنه، كونه إجراءرتكابعند وجوة دالئل تير ال
 أقل خطورة إذا ما قورن بإجراء القبض.

  أحكام عامة في تفتيش األماكن:
، أن الهدف من التفتيش يتمثل في ضبط األشياء الخاصة بالجريمة، (3)( من قانون اإلجراءات الجزائية٥٥تقرر المادة )

أثناء التفتيش أشياء تعد حيازتها بذاتها جريمة، كمواد  اً ق بشأنها، غير أنه إذا ظهرت عرضدلة والتحقيالتي يجري جمع األ
مخدرة أو أسلحة بدون ترخيص، أو أشياء تفيد كشف الحقيقة بجريمة أخرى، فإنه يتعين على مأمور الضبط القضائي 

  .ضبط هذه األشياء
، وكان ال عالقة لهم ، أنه في حال كان في منزل المتهم نساء(3)جراءات الجزائية( من قانون اإل٥٦بينت المادة )و 

 لالحتجاببالجريمة، فإنه يتعين على مأمور الضبط القضائي مراعاة التقاليد المتبعة في معاملتهن، وأن يتيح لهم الفرصة 
 أو مغادرة المنزل.

 أو غيره، أنه أثناء تفتيش المسكن إذا قامت قرائن قوية ضد المتهم (3)( من قانون اإلجراءات الجزائية٥٧بينما تنص المادة )
 يفيد الحقيقة، فإنه يجوز لمأمور الضبط القضائي في هذه الحالة تفتيشه. اً من الموجودين أنه يخفي معه شيئ

، التي يعثر عليها مأمور (3)ةق( من ذات القانون آلية التعامل مع الرسائل واألوراق المختومة والمغل٥٨وتناولت المادة )
نما يتوجب عليه في مثل هذه الحالة أن يثبتها في الضبط القضائي بداخل مسكن المتهم، حيث  يحظر عليه فضها، وا 
 .*(23)محضر التفتيش ثم يعرضها على النيابة العامة

___________ 

، أو بردها إلى حيث إن عضو النيابة العامة هو من يطلع وحده دون غيره، على هذه األورق والرسائل، وله حسبما يظهر له من فحصها إرفاقها في ملف القضية *
 من كان حائزًا لها. ياسر جالل، التحقيق االبتدائي في جرائم اإلتجار بالبشر، أوراق عمل ورشة إشكاليات التحقيق في جرائم
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، فقد قررت بأن األصل في التفتيش أن يجري بحضور المتهم أو من ينيبه عنه، فإن (3)( من ذات القانون٥٩ما المادة )أ
تعذر ذلك يكون بحضور شاهدين، على أن يكونا بقدر اإلمكان من أقارب المتهم، وأن يكونا راشدين، أو من القاطنين معه 

 لمحضر.في المنزل، أو من جيرانه، ويتم إثبات ذلك با
ولإلجراء التفتيش في جرائم اإلتجار بالبشر، دور هام جدًا في جمع األدلة، حيث إنه من خالله يتم ضبط األدلة 
والمراسالت، وتكون األدلة المستمدة من التفتيش أدلًة ماديًة محسوسًة، تؤكد وتعضد األدلة القولية أو تكذبها حسب 

ي استغالل الجريمة تتمثل ف، فعلى سبيل المثال إذا ما كانت (23)قيقية للواقعةاألحوال، كما أنه يساهم في فهم الصورة الح
مكن مأمور الضبط من تجميع األدلة المادية المثبتة لذلك، كالواقيات يلمكان وقوع الجريمة، فإن التفتيش ، بغاء أنثى

 المكان من حيث حرية الدخول والخروج،إثبات طبيعة أن ة، وحبوب منع الحمل، والمالبس الفاضحة، عالوًة على يالذكر 
   وآلية توزيع الغرف، ومدى وجود كاميرات مراقبة. وكون الباب مقفاًل من عدمه، وكون النوافذ مغطاًة من عدمه،

 للتحقيق بالند: الرابع المبحث
( من قانون ٥المادة )ص األصيل في التحقيق في الدعاوى الجزائية، وذلك وفًقا لنص ختصاالنيابة العامة هي صاحبة اال

في الجرائم  واالتهام، التي تنص على أنه "النيابة العامة جزء من السلطة القضائية وتباشر التحقيق (3)اإلجراءات الجزائية
إال أنه في بعض األحوال تقتضي سرعة إنجاز التحقيق، والظروف المتعلقة باإلجراء، أن تقوم وفٍقا ألحكام هذا القانون"، 

( من ٦٩( ، )٦٨وقد نظمت المادتين )امة بندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمٍل من أعمال التحقيق، النيابة الع
، حيث تنص األولى على أنه "لعضو النيابة العامة أن يكلف أحد مأموري الضبط (3)قانون اإلجراءات الجزائية ذلك

اذ إجراء من تخال المتهم وله إذا دعت الحال تجواباسالقضائي القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا 
صه أن يندب لتنفيذه أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط اختصااإلجراءات في جهة تقع خارج دائرة 

. في حين تنص المادة األخرى على أنه "على عضو النيابة العامة في جميع األحوال التي يندب فيها غيره "القضائي
اذها وللمنتدب أن يجري أي عمل اتخء بعض التحقيقات أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها واإلجراءات المطلوب إلجرا

 اً ت الوقت متى كان هذا العمل الزمآخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في األحوال التي يخشى فيها من فوا
 لكشف الحقيقة".

 شروط الندب للتحقيق: المطلب األول
 صختصااال .أوالً 

مع قواعد  اً ، يجب أن يكون ذلك الندب متوافقاً اضي للقيام بأعمال التحقيق صحيحلكي يكون ندب مأمور الضبط الق
ص، بحيث أن يصدر قرار الندب من صاحب حٍق في إصدار، أي من أحد أعضاء النيابة العامة في دائرته ختصااال

ه ال يملك ندب مأمور الضبط القضائي للقيام بأعمال التحقيق، والنوعي، فإن لم يكن كذلك فإن *صه اإلقليمياختصا
 .(24)ال يملك مباشرة اإلجراء بنفسه -عضو النيابة العامة-والسبب في ذلك أنه هو ذاته 

_________ 
كتبني معيار مكان ضبط المتهم، وذلك بالنسبة والقاعدة وفق التشريع اإلماراتي أن االختصاص األقليمي هو مكان وقوع الجريمة فقط، مع وجود بعد االستثناءات، *

 لجرائم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
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قررت أن لعضو النيابة العامة إذا دعت الحال لمباشرة  (3)( من قانون اإلجراءات الجزائية سالفة الذكر٦٨غير أن المادة )
تلك األعمال أحد مأموري الضبط القضائي  صه، أن يندب لمباشرةاختصاعمل من أعمال التحقيق يقع خارج دائرة 

، إذ كيف يندب غير قأنه أمر منتقد متعارض مع المنط (11)المختصين هنالك. ونحن نساير ما ذهب إليه جانب من الفقه
 .المختص غيره

أمور الضبط فلو كان م، اً ونوعي اً قليميا اً القضائي المنتدب هو اآلخر مختص وبالمثل فإنه يلزم أن يكون مأمور الضبط
بجرائم معينة، وال يدخل من ضمنها الجريمة التي ندب للقيام بإجراء تحقيق فيها، فإن الندب يكون  اً نوعي اً القضائي مختص

 .(4)باطالً 
لضبط القضائي، إذ يصح أنه ال يلزم أن يتضمن قرار الندب ذكر شخص مأمور ا (1،12)ويقرر جانب معتبر من الفقه

ابط التحريات، وفي هذه الحالة يصح لكن من ضص الوظيفي، كرئيس القسم ومدير اإلدارة و ختصاعلى اال ءً تعيينه بنا
فال يجوز لغيره ص مباشرة اإلجراء، أما إذا تضمن قرار الندب اسم مأمور ضبط قضائي معين، ختصايزاول هذا اال

ن كان يشغل ذات اال  ص الوظيفي.ختصامباشرته، وا 
 اً صريحأن يكون قرار الندب  .ثانًيا

ذ يلزم أن يكون قرار ال يعتد بندب عضو النيابة العامة مأمور الضبط القضائي للقيام بإجراء من إجراءات التحقيق ضمًن، إ
، وهو ذات ما قضت به محكمة النقض المصرية من أن مجرد إحالة األوراق من (11)ال غموض وال لبس فيه اً الندب صريح

، وأن ما يجريه مأمور الضبط في هذه الحالة هو من قبيل اً ال المتهم ال يعد ندبالشرطة لسؤ النيابة العامة إلى قسم 
 .*(11)ال التحقيق اللستداال
 اً أن يكون قرار الندب خاص .ثالثًا

يقصد بكون قرار الندب خاًصا أي أن يكون قرار ندب مأمور الضبط القضائي مقتصرًا على عمل واحٍد من أعمال 
( من قانون اإلجراءات ٦٨أعمال، ولكن ليس القيام بالتحقيق برمته، والسند في ذلك نص المادة )التحقيق، أو على عدة 

، والتي خولت لعضو النيابة العامة أن يندب مأمور الضبط للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق، ولم (3)الجزائية
ونزواًل من عضو النيابة العامة  اً هذا الندب يعد تخلي كما أن ترخص له أن يندب مأمور الضبط للتحقيق بالقضية برمتها.

عن سلطاته في التحقيق لمأمور الضبط القضائي، وتفويض منه للمنتدب بأن يباشر وظيفة خصه القانون بها، وهذا النزول 
   .(11)ص ملزم لصاحبهختصاغير جائز قانون، كون اال

 يكون العمل محظوراً ال أن  .اً رابع
الندب ألي عمل من أعمال التحقيق، فيجوز الندب بالقبض وبالتفتيش وسؤال الشهود، ومختلف إجراءات  القاعدة أنه يجوز

متهم، أو التحقيق مع محام أو تفتيش  ستجوابالتحقيق، بيد أن المشرع خرج عن هذه القاعدة وقرر أن ال يجوز الندب ال
 .، وذلك في األمور المتعلقة بأدائه لمهنته(5)مكتبه

 
____________ 

  .٧٩٧، ١٧٠، رقم ١٠، مجموعة أحكام النقض، س ١٩٥٩/ ١٠/ ١٩محكمة النقض المصرية، النقض الصادر بجلسة  *
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، صراحة على أنه ال يجوز لعضو النيابة (3)( من قانون اإلجراءات الجزائية٦٨، نصت المادة )المتهم ستجوابفبالنسبة ال
إجراٌء خطير، حماه المشرع  ستجوابوالعلة في ذلك أن االالمتهم،  استجوابالعامة أن يكلف مأمور الضبط القضائي ب

 .(12)عضو النيابة العامة بنفسه همن بينها أن يباشر بضماناٍت عدة، 
حدة األثر القانوني و وذلك لوحدة التكييف القانوني بينهما، و  ،مواجهة المتهم بمختلف األدلة ستجوابوقد قاس الفقه على اال

تدب مأمور الضبط ن، فال يجوز أن ياالحتياطيالحبس  ستجوابقاس على اال -أي الفقه-، كما أنه (5)عليهماالمترتب 
، وأنه ال ستجواب، عالوة على أنه ال يكون إال عقب االستجوابه إجراًء ال يقل خطورًة عن االاعتبار القضائي للقيام به، ب

 .(1)حالة ضرورة تستدعي الندب فيه
، على أنه "ال (21)( من قانون تنظيم مهنة المحاماة٤٤يق مع محاٍم أو تفتيش مكتبه، فقد نصت المادة )أما بالنسبة للتحق

وعليه فقد قصر المشرع يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه ألمور تتعلق بأداء مهنته إال بمعرفة النيابة العامة"، 
العامة، وذلك بالنسبة لما يتعلق بأدائه مهنته، أما بالنسبة  سلطة التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه على أعضاء النيابة

 لألمور األخرى فلم يشملها المشرع بحظر جواز الندب. 
 مشتماًل بيانات معينة بالكتابة اً أن يكون قرار الندب ثابت .اً خامس

ن يكون قرار أ اً التحقيق، فإنه يلزم قانونراءات إجراًء من إج أن الندب للقيام بعمل من أعمال التحقيق، يعد في ذاته اعتبارب
ن ا  وعليه فال ينتج الندب بالتفتيش أثره إن كان صادرًا شفاهًة و  ، شأنه في ذلك شأن جميع إجراءات التحقيق،اً الندب مكتوب

 اسم ووظيفة وتوقيع مصدره، اً ، متضمناً أن يكون مؤرخ، كما يلزم أن يشتمل قرار الندب (12)أقر عضو النيابة بذلك
من مأمور الضبط، باإلضافة لبيان وظيفة  باإلضافة إلى اسم المتهم ونوع التهمة المنسوبة إليه، واألعمال المطلوب إجراؤها

 فإذا جاء قرار الندب مجهاًل يخلو من بيان اسم المتهم كان باطاًل. .(4)مأمور الضبط
الضبط القضائي هذا القرار معه، عند ممارسته شتراط كتابة قرار الندب، ليس مؤداه ضرورة أن يحمل مأمور ان أبيد 

وبحق إلى القول بأن  (11)بل يكفي صدور قرار الندب كتابًة لمباشرة اإلجراء، ويذهب جانب من الفقهتدب له، نلإلجراء الم
ن كان مأمور الضبط القضائي المنتدب يجهل صدور قرار بندبه، ب حة أن أسباب اإلبا اعتباراإلجراء يعد صحيًحا حتى وا 

 ن ال تحدث أثرها.أبطبيعتها موضوعية، فال يترتب على الجهل بها 
يبقى بيان أنه في حال كان قرار الندب يخول مأمور الضبط القضائي ندب غيره للقيام باإلجراء، فال يشترط أن يكون ندب 

، إذ قضت محكمة تمييز (5)اسم المنتدباألخير كتابًة، ذلك أن من ينفذ اإلجراء، يقوم بتنفيذه باسم النيابة العامة اآلمرة، ال ب
بالكتابة  اً دبي أنه "ال يشترط في أمر الندب الصادر من المندوب األصيل لغيره من مأموري الضبط القضائي أن يكون ثابت

نما يجريه باسم النيابة العامة اآلمرة"  .*ألن من يجري التفتيش في هذه الحالة ال يجريه باسم من ندبه وا 
 
 

______________ 
، إطالع ٢٠١١/ ١٠/ ٣جزاء، الصادرين بجلسة  ٢٠١١/ ٣٧٧جزاء، والطعن رقم  ٢٠١١/ ٣٧٢جزاء، والطعن رقم  ٢٠١١/ ٣٦٥محكمة تمييز دبي، الطعن  *

 .مباشر
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 ما يجب على مأمور الضبط القضائي التقيد به: المطلب الثاني

  نطاق مهمة الندب .أوالً 
القضائي المنتدب، أن يلتزم باإلجراءات التي وردت صراحًة في قرار الندب، فال يحق له القيام يتعين على مأمور الضبط 

غير أن لمأمور الضبط القضائي المنتدب أن  ،(25)فإذا تجاوز حده زالت صفته وبطل عمله ،(11)بغيرها من اإلجراءات
 يتخير 

م بالقيام باإلجراء خالل المدة المحددة بقرار التز ، بما يحقق النتائج المرجوة منه، طالما الوقت المالئم واألمثل للقيام باإلجراء
 الندب.

، أعطت الحق لمأمور الضبط القضائي، في األحوال التي يخشى (3)( من قانون اإلجراءات الجزائية٦٩غير أن المادة ) 
المتهم، وبشرط أن يكون ذلك  استجوابا في ذلك فيها من فوات الوقت، أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق بم

وسند هذه الرخصة هو نظرية الضرورة اإلجرائية، حيث إذا استلزم القيام باإلجراء محل الندب القيام  لكشف الحقيقة. اً الزم
كل له القيام بهما  ،دون ذلك اإلجراء ،وخشي مأمور الضبط من عدم قدرته على القيام باإلجراء محل الندببإجراء آخر، 

ال  اً وثيق اً ارتباط ،جميع األعمال واإلجراءات المتربطة به اشتمالهمًعا، وبعبارة أخرى الندب للقيام بإجراء يستتبع بالضرورة 
 .(25)يقبل التجزئة

 مدة الندب .اً ثاني
ا، ولم يحدد المشرع اإلجراء خاللهاألصل أن يتضمن قرار الندب مدًة معينًة، يتعين على مأمور الضبط القضائي أن يجري 

وبالتالي قد تطول هذه المدة وتقصر حسب اإلجراء المنتدب من أجله وظروف ومالبسات القضية، فمثاًل لذلك،  اً نطاًقا زمني
كشهر أو شهرين، في حين أن الندب للتفتيش قد ال  اً طوياًل نسبي اً لمتهم، تتطلب وقتالندب لمراقبة التسجيالت الهاتفية ل

 .(5)ستلزم أكثر من يوٍم واحدي
ذا أنقضت مدة الندب دون قيام مأمور الضبط القضائي باإلجراء المنتدب من أجله، فإن ذلك مؤداه  الندب ذاته،  انقضاءوا 

المدة يجوز تجديد الندب في هذه  انقضاءهذه المدة، فإنه يجوز مد أجل الندب، كما أنه في حال  انقضاءإال أنه قبل 
 .(11،12)، وذلك بشرط بقاء األسباب التي بني عليها قرار الندبالحالة مع اإلحالة إلى قرار الندب السابق

 انتهاءكما أن الندب ينقضي بمجرد قيام مأمور الضبط القضائي الندوب باإلجراء الذي ندب له، وذلك على الرغم من عدم 
 .(11)ىجوز لمأمور الضبط القضائي إعادة اإلجراء مرًة أخر مدة الندب، حيث ال ي

مدة، فإنه ال يشترط على الخلى قرار الندب من تحديد  ، فإنةأن يحدد الندب بمدة معين اً تجد اإلشارة أنه ال يشترط قانونو 
نما يجب أن يراعي القيام  باإلجراء خالل فترة معقولة لها مأمور الضبط القضائي مباشرة اإلجراء فور صدور قرار الندب، وا 

 .(12)، ويخضع ذلك لرقابة محكمة الموضوعما يسوغها
إذ يجب أن يحدد قرار الندب بمدٍة معينة، إذ أن ويذهب جانب من الفقه وبحق، إلى أن هذا النهج من المشرع منتقد، 

ن التراخي في تنفيذ اإلجراء، يثبت أنه لم يكن هنالك سبب مبرر أوجوده دون مدة محددة، يهدد حريات األفراد، عالوًة علي 
 .(1)بتداءً الصدور قرار الندب 
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 امات األصيلالتز مراعاة  .ثالثًا
مأمور الضبط القضائي المنتدب، إنما يباشر في الحقيقة عماًل من أعمال التحقيق نيابًة عن غيره، فعليه ما على األصيل 

امات عند القيام بأعمال التحقيق، وبالتالي يلزم مأمور الضبط القضائي أن يصطحب التز ود و من قي -عضو النيابة العامة-
ن لم يتقيد مأمور الضبط القضائي بهذه اال  انقلبامات لتز معه كاتب تحقيق، كما يلزم بتحليف الشاهد اليمين القانونية، وا 

 . (25)الالت، بداًل من أن يكون محضر تحقيقاستدعمله إلى محضر جمع 
 آثار الندب: المطلب الثالث

الشروط السالف ذكرها، وقد باشر مأمور الضبط القضائي المنتدب اإلجراء المنتدب فيه،  اً إذا صدر قرار الندب مراعي
بسلطات النيابة العامة، وذلك في حدود  اً يكون متمتع مأمور الضبط القضائي المنتدب مراعًيا المتطلبات القانونية منه، فإن

يرتب عليه القانون كافة اآلثار ، (4)اللستداالقرار الندب، فيوصف ما يقوم به من عمل، بأنه عمٌل من أعمال التحقيق ال 
 .(1)الجزائيةوينقطع به تقادم الدعوى  ،تتحرك به الدعوى الجزائيةاذ إجراء من إجراءات التحقيق، فاتخالتي تترتب على 

ص األصيل، ويملك ختصاهو اآلخر بسلطته، بصفته صاحب اال اً العامة مصدر قرار الندب، محتفظ ويظل عضو النيابة
 .(4)آلثاره القانونية اً منتج اً خالل مدة سريان الندب يظل صحيح ، بيد أن ما قام به مأمور الضبط القضائيإنهاء الندب

للشروط والواجبات القانونية، كأن يكون عضو النيابة العامة  اً في حال صدور قرار الندب مخالف لم يبق سوى القول أنه
في إصداره، أو أن يكون مأمور الضبط القضائي المنتدب غير مختص،  اً أو نوعي اً در قرار الندب، غير مختٍص مكانيمص

قرار الندب، ويتعين عليه أن يرد قرار الندب مع فإنه يكون لمأمور الضبط القضائي في هذه الحالة، أن يحجم عن تنفيذ 
 .(26)بيان األسباب المتعلقة بذلك

 
 الخاتمـة

نما هي استنباط ألهم ما انطوى عليه من نتائج قد تفضي إلى بعض التوصيات التي قد  ا"ً ليست الخاتمة تلخيص للبحث، وا 
يسترشد بها المشرع عندما يعيد النظر في التشريعات ذات الصلة، كما قد يهتدي بها القائمون على تطبيق هذه التشريعات 

 في الواقع العملي، وفيما يلي عرض موجز ألهم النتائج والتوصيات .
 

 النتائـج
  سلطات التحقيق الممنوحة لمأمور الضبط القضائي ذات أهمية كبيرة، في كشف الجريمة ومرتكبها، حيث إنه أول

من يرده خبر الجريمة، وأول من يلتقي بأشخاص الجريمة واألدلة المادية لها، ففي كثير من األحيان، إجراءات 
جريمة وجمع األدلة، كما أنه دون إجراء القبض ليس بمقدور جمع االستدالل ال تكون بذاتها كافيًة للكشف عن ال

 أن يقتص من الجاني. -في الغالب –المجتمع والمجني عليه 
  جراءات مأمور الضبط القضائي، بالنسبة هنالك توسٌع ملحوظ من قبل المشرع اإلماراتي، فيما يتعلق بصالحيات وا 

القبض، وذلك على خالف المتبع بأغلب التشريعات المقارنة، مما يحتاج إلى إعادة النظر في ذلك، صيانًة  ءإلجرا
 لحقوق أفراد المجتمع.
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  أعطى المشرع اإلماراتي، مأمور الضبط القضائي سلطة تفتيش المساكن الخاصة حال التلبس بارتكاب أي جناية
للجريمة، وهو توسٌع من المشرع يلزم إعادة النظر فيه وتقييده،  أو جنحة، وذلك بغض النظر عن العقوبة المقررة

في ظل التقدم التقني، حيث إنه بإمكان مأمور الضبط الحصول على إذن  اً تمع، خصوصصيانًة لحقوق أفراد المج
 من النيابة العامة بشأن التفتيش، خالل فترة زمنية وجيزة.

 ق باالستيقاف، وبالتالي فإن المحاكم في الدولة عمدت إلى لم ينص المشرع اإلماراتي على أحكام خاصة تتعل
 في هذا الشأن. (3)( من قانون اإلجراءات الجزائية٣٥إعمال أحكام المادة )

 التوصيات
  بما من شأنه تقييد الصالحيات المعطاة لمأموري (3)قانون اإلجراءات الجزائية ( من٤٥نص المادة )تعديل ،

يشترط وجود حد أدنى للعقوبة المقررة للجريمة، وهي الحبس  ، بحيثعلى المتهمالقبض الضبط بالنسبة إلجراء 
 الذي ال يقل عن ثالثة أشهر، حتى يتمتع مأمور الضبط القضائي بسلطة القبض على المتهم المقترف لها.

 ( من قانون اإلجراءات الجزائية٥٣تعديل نص المادة )(3)موري ، بما من شأنه تقييد الصالحيات المعطاة لمأ
الضبط بالنسبة إلجراء تفتيش مسكن المتهم في الجريمة المتلبس بها، بحيث يشترط وجود حد أدنى للعقوبة 
المقررة للجريمة، وهي الحبس الذي ال يقل عن ثالثة أشهر، حتى يتمتع مأمور الضبط القضائي بسلطة 

 التفتيش.
 ( من قانون اإلجراءات الجزائية٦٩تعديل نص المادة )(3)الندب بمدٍة زمنية  يلزم أن يتم تحديد قرار ، بحيث

 على حريات األفراد، ومنًعا للتراخي في تنفيذ اإلجراء. اً معينة، حفاظ
  إضافة مواد قانونية جديدة إلى قانون اإلجراءات الجزائية، والتي تنظم األحكام القانونية إلجراء االستيقاف، بشكل

 ة التقديرية لمأمور الضبط القضائي، دون ضابط تشريعي.واضٍح ومحدد، وعدم ترك المسألة خاضعة للسلط
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 إدارة جودة الهواء من منظور تحمل المخاطر: دراسة حالة تركيز الجسيمات الدقيقة بمملكة البحرين
Air Quality Management from a Risk Tolerance Perspective: The Case of PM2.5 in Bahrain 

 *د. مها محمود الصباغ
 ملخص

وذلك الرتباطها املباشر تشكل قضية جودة اهلواء إحدى القضايا البيئية اهلامة 
بصحة االنسان واالقتصاد. يهدف هذا البحث إىل تطبيق مفهوم حتمل 
املخاطر يف إدارة جودة اهلواء وحتديدًا اجلسيمات الدقيقة يف مملكة البحرين. 
ومت حتقيق هذا اهلدف من خالل استخدام املنهج الكمي وذلك عن طريق 

، باإلضافة إىل مسح آراء عينة من تقدير التكلفة االقتصادية لآلثار الصحية
مفردة، لوضع تصور إلدارة جودة اهلواء. وتوضح  150اجلمهور بلغ حجمها 

مقارنة  2019نتائج البحث اخنفاض متوسط تركيز اجلسيمات الدقيقة يف عام 
، إال أنه ال يزال أعلى من 3ميكروجرام/م 43بالعامني السابقني ليبلغ حنو 

 10ه منظمة الصحة العاملية والبالغ احلد األقصى الذي توصي ب
حالة  236. ويرتبط تلوث اهلواء باجلسيمات الدقيقة بنحو 3ميكروجرام/م

وفاة من ستة أمراض خمتلفة، وذلك على أدىن تقدير يف البحرين، وهذا ما 
مليون دوالر  16يكون قد تسبب يف خسائر اقتصادية بلغت يف حدها األدىن 

ت نتائج املسح أن غالبية املشاركني كانوا على بن. وب2017أمريكي يف عام 
درجة من الوعي باجلسيمات الدقيقة وآثارها الصحية، إال أهنم أفادوا برغبتهم 
يف مزيد من التوعية وحتديدًا فيما يتعلق بكيفية التخفيف من اآلثار الصحية 
ودورهم يف خفض تركيز اجلسيمات الدقيقة. وبإسقاط مفهوم حتمل املخاطر، 

وضع تصور لكيفية إدارة جودة اهلواء وذلك ضمن أربعة حماور وهي: جتنب مت 
املخاطر، التخفيف من املخاطر، نقل املخاطر، وتقبل املخاطر. ويوصي 
البحث بضرورة إتاحة البيانات املتعلقة جبودة اهلواء ضمن منصة معلومات 

كما ويوصي   مفتوحة باإلضافة إىل إشراك اجلمهور يف عملية إدارة جودة اهلواء.
البحث أيضًا بإجراء املزيد من الدراسات الصحية للوقوف على آثار تلوث 
اهلواء على صحة االنسان يف دول اجمللس، وُيمكن أن يكون ذلك حتت مظلة 

 جملس الصحة اخلليجي.       
البحرين، حتمل املخاطر، التكلفة االقتصادية، اجلسيمات  الكلمات المرجعية:

 .، الصحةالدقيقة، اجلمهور
____________ 

جلائزة راشد بن محيد للثقافة  37البحث الفائز باملركز الثاين يف جمال علوم البيئة باملسابقة الـ [
 ]والعلوم

 .قسم املوارد الطبيعية والبيئة، جامعة اخلليج العريب *

 *DR.Maha Mahmood Alsabbagh 

Abstract 

Air quality is a critical environmental issue because 

of its impacts on human health and the economy. 

The aim of this study was to apply the risk tolerance 

concept to air quality management in general, and 

specifically to particulate matter (PM2.5) in Bahrain. 

A quantitative research approach was applied, 

entailing the estimation of economic cost of health 

impacts from air pollution combined with a survey 

administered among 150 participants from the 

public. The results revealed that the mean annual 

concentration of PM2.5 had decreased in 2019 

compared with PM2.5 concentrations in the previous 

two years, reaching 43 μg/m
3
.
 

However, this 

quantity is still above 10 μg/m
3
, which is the 

maximum level
 
recommended by the WHO. This 

high concentration may have accounted for a 

minimum of 236 deaths from six different diseases 

in 2017 and in economic losses of at least US$16 

million. The survey results showed that the majority 

of the participants were aware of the harmful effects 

of PM2.5. However, they desired more awareness 

campaigns on how to reduce its health impacts and 

contribute to its reduction. The application of risk 

tolerance to air quality management can be 

envisaged based on four main aspects: risk 

avoidance, risk mitigation, risk transference, and 

risk acceptance. An open platform for sharing air 

quality data and the public’s participation in the 

management of air quality are key 

recommendations. Moreover, epidemiological 

studies should be conducted, in collaboration with 

the Gulf Health Council, on how air pollution 

affects human health in the Gulf countries.  
Keywords: Bahrain, risk tolerance, cost, PM2.5, 

public, health.  

____________ 
[Second place winning research in the field of environmental 

sciences in the 37th competition of the Rashid Bin Humaid 

Prize for Culture and Science] 

* Department of Natural Resources, Arabian Gulf University 
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 دمةــقــم

تعتبر قضية جودة الهواء إحدى القضايا البيئية الهامة في الوقت الحاضر. وتعد قضية ذات طابع خاص كونها تتسم بنطاق 

جغرافي محلي أو إقليمي معين، بحيث تؤثر استراتيجيات جودة الهواء في دولة ما على جودة الهواء في هذه الدولة باإلضافة 

ي حالة ما إذا كانت الملوثات عابرة للحدود. وتمتد اآلثار المترتبة على تدني جودة الهواء إلى الدول المجاورة لها أيضًا، وذلك ف

لتشمل البيئة وصحة االنسان ناهيك عن االقتصاد. وبالمقارنة مع القضايا البيئية األخرى، فإن التأثيرات المترتبة لتدني جودة 

صابة باألمرا  وتااقم حدتها وصواًل إلى الوفاة. وهذا ما الهواء على صحة االنسان قد تكون مباشرة وتصل إلى درجة اإل

 يضاي على قضية جودة الهواء أهمية خاصة.  

تعتبر من أبرزها. والجسيمات الدقيقة هي  Particulate Matter (PM2.5)وتتعدد ملوثات الهواء، إال أن الجسيمات الدقيقة 

ميكرومتر، وتكون عالقة في الهواء. وقد تكون هذه الجسيمات  2.5مواد صلبة أو قطرات رذاذ دقيقة الحجم، ال يتجاوز قطرها 

هواء طبيعية المنشأ أو بسبب أنشطة االنسان، ومن أمثلتها الغبار والرماد والدخان. وتعتبر هذه الجسيمات من ملوثات ال

 Apte, Marshall, Cohen, & Brauer 2015)(1))األساسية التي يكون لها آثار سلبية واضحة على صحة االنسان 
(2)(Majeed S. Jassim & Coskuner, 2017); (3)(Khamdan, Al Madany, & Buhussain, 2009);   

(4)(WHO,2005). 

الهواء. وتقوم أغلب هذه وإلدارة جودة الهواء، تقوم الدول بوضع استراتيجيات للتحكم والسيطرة على مستوى تركيز ملوثات  

، Pressures-State-Responses( PSRاالستجابات )-الحالة-االستراتيجيات، إن لم يكن جميعها، على إطار الدوافع

( وقياس الدوافعإذ يتم وضع استراتيجية التحكم من خالل تحديد ملوثات الهواء ومصادرها )وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. 

اإلجراءات والتدابير لخا  تركيز هذه الملوثات بحسب المصادر المختلاة مة يد قائومن ثم يتم تحد(، Sتركيزها )الحالة 

، وأخيرًا يتم تنايذ استراتيجية التحكم في Stakeholdersالمصلحة والمعنيين  (. كما وتتم استشارة أصحابR)االستجابات 

.   (5)(US EPA, 2019)(6) ;(DEFRA, 2019)ملوثات الهواء ومراقبة االلتزام بالمعايير المحددة 
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. وبغية التأكد من Risk Assessmentويتم تقييم المخاطر المختلاة والمرتبطة بتلوث الهواء باستخدام منهجية تقييم المخاطر  

وذلك في مرحلة الحقة للتخايف من اآلثار  Risk Managementوضع السياسات المناسبة، يتم استخدام منهجية إدارة المخاطر 

. ويرجع تاريخ منهجية (7)(Levy, 2016)(8) ;(Golder Associates, 2013)االجتماعية واالقتصادية المترتبة على تلوث الهواء 

مين ومن ثم امتد إلى إدارة المخاطر إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث بدأ استخدامها في إدارة االستثمارات وقطاع التأ

. وُتعتبر منهجية إدارة المخاطر منهجية عامة في اإلدارة، بحيث يمكن تطبيقها عند (9)(Dionne, 2013)القطاع المالي والمصرفي 

ولعل من أبرز المااهيم المرتبطة ة أو الصحة أو تقنية المعلومات. التعامل مع المخاطر في مختلف المجاالت سواء المتعلقة بالبيئ

دارة Risk Toleranceبإدارة المخاطر هو ماهوم تحمل المخاطر  . ويتم تطبيق ماهوم تحمل المخاطر حاليًا في قطاع المال وا 

أساسية األعمال واالستثمارات، وذلك لتهيئة الشركات للتعامل مع المخاطر المالية المختلاة. ويرتكز هذا الماهوم على أربعة محاور 

، Risk Transference، نقل المخاطر  Risk Mitigation، التخايف من المخاطر Risk Avoidanceوهي: تجنب المخاطر

    .Risk Acceptance (10)(Gantz & Philpott, 2013)وأخيرًا تقبل هذه المخاطر

البحرين وتحديدًا فيما يتعلق بالجسيمات يهدف هذا البحث إلى إسقاط ماهوم تحمل المخاطر على إدارة جودة الهواء في مملكة 

 الدقيقة وذلك من خالل: 

 بيان نمط تركيز الجسيمات الدقيقة في مملكة البحرين  .1

 تقدير التكلاة االقتصادية لآلثار الصحية المترتبة على تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة  .2

 التعرف على وعي الجمهور فيما يتعلق بالجسيمات الدقيقة  .3

 وضع تصور لكياية تطبيق ماهوم تحمل المخاطر في إدارة جودة الهواء  .4

والذي يتم فيه تطبيق ماهوم تحمل المخاطر في األدبيات  -حسب علمنا –تكمن أهمية هذا البحث في كونه األول من نوعه 

لهواء كما ويساعد على التخطيط المتعلقة بإدارة جودة الهواء. إذ ُيضاي إسقاط هذا الماهوم بعدًا جديدًا على دراسات جودة ا

العمراني المستدام، بحيث يتم أخذ الجوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية بعين االعتبار أثناء عملية التخطيط. ويوفر هذا 

 البحث معلومات حول مدى وعي الجمهور بمصادر الجسيمات الدقيقة واآلثار المترتبة عليها وطرق التخايف منها، األمر الذي

يساعد صناع القرار في توجيه جهود الوعي البيئي لتستهدف موضوعات معينة. كما وتسهم نتائج هذا البحث في تحقيق 

والمتعلق بالصحة الجيدة والرفاه،  3مجموعة من أهداف التنمية المستدامة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومنها الهدف رقم 
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المتعلق  13الهدف و المتعلق بمدن ومجتمعات محلية مستدامة،  11الهدف و المتعلق بطاقة نظياة وبأسعار معقولة،  7الهدف و 

 والمتعلق بعقد الشراكات لتحقيق األهداف.      17بالعمل المناخي، وأخيرًا الهدف رقم 

ات المتعلقة بالجسيمات الدقيقة واآلثار الصحية يتألف هذا البحث من خمسة أجزاء، بحيث يتناول الجزء الثاني منه الدراس

المترتبة عليها باإلضافة إلى الدراسات التي تناولت الجسيمات الدقيقة في مملكة البحرين. أما الجزء الثالث فيبين المنهجية التي 

اجات والتوصيات التي يخرج . وأخيرًا، يوضح الجزء الخامس االستنتنتائج البحث عر  الجزء الرابعيستتباعها، في حين يتم اتم 

 بها هذا البحث. 

 الدراسات السابقة .1

تعتبر الجسيمات الدقيقة أحد أبرز ملوثات الهواء الرئيسة والتي بدأت عملية تشريعها في السنوات القليلة الماضية، إذ كانت 

 ولكن، وبعد فهم طبيعة الجسيمات. تضم الحدود القصوى لملوثات الهواء الجسيمات العالقة القابلة لالستنشاق واألكبر حجماً 

لهذه بصورة أفضل ومعرفة مصادرها واآلثار المترتبة عليها خالل العشرين عامًا الماضية، تم وضع حدود قصوى  الدقيقة

. وُتعد الجسيمات الدقيقة أحد أهم الملوثات التي يتم قياسها وذلك للتأثيرات الصحية المترتبة على طول فترات لجسيماتا

ها وذلك بتراكيز مرتاعة. ويتم قياس ملوثات الهواء بشكل عام، والجسيمات الدقيقة بشكل خاص، وذلك لوضع التعر  ل

المرتبطة  التحدياتالسياسات المتعلقة بالبيئة والصحة العامة، وتقييم مدى فاعلية السياسات الموضوعة. إال أنه يوجد عدد من 

بإدارة جودة الهواء ومنها عدم قياس ملوثات الهواء، أو عدم إتاحة النتائج للجمهور في حالة قياسها. كما ويتم في بع  

األحيان عر  المتوسط اليومي لتركيز ملوثات الهواء، وهذا ما يحد من استاادة الجمهور وذلك بأخذ االحتياطات الالزمة عند 

 . (11)(Dhammapala, 2019) من اليوم ي ساعات معينةارتااع مستويات التلوث ف

ولهذه األسباب، تم تدشين مشروع دولي ُيعنى بقياس تركيز الجسيمات الدقيقة في الدول ال يتم فيها قياس تلوث الهواء أو ال 

قيقة بمقر . بدأت عملية رصد وقياس تركيز الجسيمات الد(11)(Dhammapala, 2019)تتاح فيها نتائج القياس للجمهور 

دولة من دول العالم، ومنها عدد  100مدينة تقع في  1000الساارة األميركية في الصين، وتوسع نطاق المشروع ليشمل نحو 

من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويتم الرصد بمقار الساارات األميركية في هذه الدول وذلك بالتنسيق مع وكالة 

وتتوفر القراءات للجمهور على شبكة االنترنت أو من خالل تطبيق للهاتف النقال، كما وتتوفر أيضًا حماية البيئة األميركية. 

 . (12)(The World Air Quality Project, 2019)البيانات التاريخية لمتوسط القراءات اليومية وذلك للمحطات المختلاة 



5 
العدد الثاني مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد العشرون،  

 التي تضعها لتركيز الجسيمات الدقيقة وذلك بحسب الظروف Standardsوتختلف الدول في الحدود القصوى أو المعايير 

(. ووضعت منظمة الصحة العالمية حدودًا قصوى للمتوسط اليومي والسنوي 1جدولالخاصة بكل دولة ) الطبيعية والبشرية

% وذلك عند التعر  95لتركيز الجسيمات الدقيقة. وتمثل هذه الحدود التراكيز الدنيا والتي ترتبط بها حاالت الوفاة بنسبة ثقة 

معايير تركيز الجسيمات الدقيقة في عدد  1جدول لمستويات تركيز مرتاعة من الجسيمات الدقيقة لاترات زمنية طويلة. ويوضح 

 .  (4)(WHO, 2005)من الدول مقارنة بالحد األقصى الذي وضعته منظمة الصحة العالمية 

 الجهةالدولة / 
ساعة  24متوسط التركيز لفترة 

 (3كروجرام/م)مي
متوسط التركيز لمدة سنة 

 (3)ميكروجرام/م
 25 50 مملكة البحرين*

 15 35 المملكة العربية السعودية
 - 65 سلطنة عمان

 35 الواليات المتحدة األميركية
 )المعايير األولية( 12
 )المعايير الثانوية( 15
 )المعيار المشترك(** 35

 25 - االتحاد األوروبي
 10 25 العالميةمنظمة الصحة 

 US EPA, 2012)(14) ;(EEA, 2019)(15)) : المعايير المتعلقة بالجسيمات الدقيقة في عدد من الدول1 جدول
(2)(Majeed S. Jassim & Coskuner, 2017); (4)(WHO, 2005) ;)13))(2017وزارة البيئة والشؤون المناخية 

المجتمع وذلك من خالل الحماية من انخاا  مدى الرؤية واألضرار التي أما المعايير الثانوية فتستهدف الحااظ على رفاهية 
 تحدث للمحاصيل الزراعية والحيوانات والمباني. ويشمل المعيار المشترك كاًل من المعايير األولية والثانوية

 (US EPA, 2016)(16)  . 
البد أواًل من الوقوف على تااصيل هذه الحاالت وذلك ولتحديد نسب حاالت الوفاة المرتبطة بتلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة، 

بحسب نوع المر  والعمر والنوع. ولذلك قام معهد قياسات وتقييم الصحة التابع لجامعة واشنطن، بالتعاون مع جهات مختلاة 
 (GBDمن دول العالم، بتنايذ مشروع حول األعباء العالمية للمر  )

Global Burden of Disease  (University of Washington, 2019)(17).  يهدف المشروع إلى توفير المعطيات
 الالزمة لصانعي القرار التخاذ السياسات الصحية المالئمة 

_______ 

 معايير مقترحة بحسب مسودة استراتيجية جودة الهواء لمملكة البحرين*
 الائات الحساسة في المجتمع كالمصابين بالربو وكبار السن واألطاال.**ُتعنى المعايير األولية بحماية الصحة العامة بحيث تستهدف حماية 
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من  عاً نو  350باألمرا  والوفيات لنحو  وتوفير حياة أفضل للسكان. ويقوم المشروع على توفير البيانات المتعلقة بالمصابين

. وتبرز أهمية (17) (University of Washington, 2019) 2017وحتى  1990دولة وذلك منذ عام  195األمرا  في 

 هذا المشروع في الوقت الذي تغيب فيه البيانات الصحية الماصلة والمتاحة على شبكة االنترنت في العديد من الدول. 

، 2015، قام البنك الدولي بتضمين كتيب البيانات األخضر، وللمرة األولى في عام (GBDوباالستناد إلى المشروع السابق )

دولة من دول العالم  200 نحوالمتوسط السنوي لتركيز الجسيمات الدقيقة ونسب السكان الذين يتعرضون لهذا التركيز وذلك في 

(The World Bank, 2015), (19)(The World Bank, 2017)(18) لمتوسطات السنوية لتركيز ا 2جدول . ويوضح

. ويتبين من الجدول أن جميع سكان هذه الدول 2017و 2015الجسيمات الدقيقة في عدد من دول المجلس في عامي 

يتعرضون إلى مستويات مرتاعة من تركيز الجسيمات الدقيقة بما ياوق الحد األقصى الذي حددته منظمة الصحة العالمية 

 شمال أفريقيا. مقارنة بدول الشرق األوسط و 

 : متوسط التركيز السنوي للجسيمات الدقيقة ونسب السكان الذين يتعرضون لهذا التركيز في عدد من الدول2جدول 
(The World Bank, 2015), (19)(The World Bank, 2017)(18) 

 / مجموعة الدول الدولة

2015 2017 
المتوسط السنوي لتركيز 

 الجسيمات الدقيقة
 (3ميكروجرام/م)

نسبة السكان 
المتعرضين لهذا 
 التركيز )%(

المتوسط السنوي لتركيز 
 الجسيمات الدقيقة

 (3ميكروجرام/م)

نسبة السكان 
المتعرضين لهذا 
 التركيز )%(

 100 55 100 49 مملكة البحرين
 100 106 100 62 المملكة العربية السعودية
 100 64 100 80 اإلمارات العربية المتحدة

 100 53 100 35 سلطنة عمان
 62 17 - - الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 100 61 76 17 ذات الدخل المرتاعالدول 
فقد تم تقدير الخطر النسبي للوفاة وذلك لعدد  وبغية تحديد نسبة حاالت الوفاة التي ُتعزى إلى تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة،

من األمرا  المتعلقة بالجهاز التناسي والعصبي والقلب والمرتبطة بالتعر  لاترات طويلة لمستويات مرتاعة من تركيز 

% من إجمالي 23. وتوصلت الدراسة إلى أنه يمكن تاادي نحو (1)(Apte et al., 2015)الجسيمات الدقيقة في دراسة 

الوفيات في العالم إذا ما تم تحسين جودة الهواء، وتحديدًا في الصين والهند، إذ ينبغي خا  مستويات تركيز الجسيمات الدقيقة 

بناء تقديرات الخطر النسبي  (20)(Stanaway et al., 2018)عامًا القادمة. وتم في دراسة  15 فترة % خالل30-20بنحو 
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ومن بينها التعر  لمستويات مرتاعة من الجسيمات الدقيقة، وذلك بحسب مخرجات للوفاة وذلك لمجموعة من المخاطر، 

مشروع األعباء العالمية للمر . وصارت الدراستان مرجعين مهمين للدراسات المتعلقة بتقدير اآلثار الصحية الناجمة عن 

 ث حتى اآلن.  بح 400تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة، إذ تم اقتباس كل واحدة منهما في أكثر من 

. وتعتبر (2)(Majeed S. Jassim & Coskuner, 2017)وُتعد الجسيمات الدقيقة أبرز ملوثات الهواء في مملكة البحرين 

، أبرز والبناء المركبات ومحطات إنتاج الكهرباء والصناعات المختلاة، ومنها صناعة الناط والغاز، باإلضافة إلى عمليات الردم

المصادر البشرية للجسيمات الدقيقة في البحرين، في حين تأتي العواصف الترابية والرملية كأبرز المصادر الطبيعية 

Dhammapala, 2019); (2)(Majeed S. Jassim & Coskuner, 2017); (3)(Khamdan et al., 2009);)(11) 

 (21)(Naber, 2016)  . 

، بدأ نشر التقارير الشهرية لنتائج 2006. وفي عام 1986بدأ برنامج رصد وقياس ملوثات الهواء في مملكة البحرين في عام 

 القياس والمتضمنة عددًا من البيانات مثل عدد مرات التجاوز، والمتوسط، وأعلى قيمة وأدنى قيمة 

(Khamdan et al., 2009)(3)وقف، إذ يرجع تاريخ آخر البيانات المتاحة، بحسب الدراسات . إال أن نشر هذه التقارير قد ت

، وذلك بغ  2012 – 2006.  حيث اعتمدت جميع الدراسات المنشورة على بيانات ترجع للاترة 2012السابقة، إلى عام 

 النظر عن تاريخ إعداد هذه الدراسات. 

لجسيمات الدقيقة بشكل خاص في مملكة البحرين، بإجراء وُتعنى أغلب الدراسات، المتعلقة بجودة الهواء بشكل عام وبتركيز ا

 التحليالت اإلحصائية باإلضافة إلى دراسة الاروقات المكانية والزمانية إحصائيًا وربطها بالعوامل الجوية

 (22)(Coskuner, Jassim, & Munir, 2018); (2)(Majeed S. Jassim & Coskuner, 2017)               

Majeed S Jassim, Coskuner, Marzooq, AlAsfoor, & Taki, 2018); (3)(Khamdan et al., 2009))(23) .

ولعل الدراسة الوحيدة التي حاولت ربط وتاسير مجموعة من األمرا ، ومنها التناسية، بالعوامل الجوية وتركيز الملوثات هي 

. ولوحظ في هذه الدراسة أن زيارات المصابين باألمرا  التناسية إلى (24)(Hamadeh & Al Roomi, 2014)دراسة 

 المراكز الصحية كانت أقل في أشهر الصيف، غير أنه لم يتم ربط التركيز الاصلي للملوثات بأعداد الزيارات في هذه الدراسة. 

جتماعي لتلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة هذا، ولم يتم الوقوف على أية دراسة محكمة ومنشورة معنية بالجانب االقتصادي أو اال

في دول المجلس بشكل عام، وفي مملكة البحرين على وجه التحديد. كما أن التوجه نحو دراسة اآلثار الصحية المترتبة على 
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ات تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة في دول المجلس حديث نسبيًا. وبذلك يتبين وجود عدد من الاجوات المعرفية في الدراس

 السابقة والتي يسعى هذا البحث إلى اإلسهام في تغطيتها وتتمثل في: 

في دول  محدودية عدد الدراسات التي تتناول موضوع الجسيمات الدقيقة بشكل عام وتركيزها على موضوعات معينة -

 . المجلس بشكل عام وفي مملكة البحرين تحديداً 

في  دير التكلاة االقتصادية المترتبة على تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقةغياب الدراسات العلمية المحكمة والمنشورة حول تق -

 .دول المجلس

غياب الدراسات المعنية بالجانب االجتماعي لقضية ارتااع تركيز الجسيمات الدقيقة وكياية إشراك الجمهور في عملية إدارة  -

 . في دول المجلس جودة الهواء

 المنهجية .2

 ئق المختلاة لتحقيق أهداف البحث وذلك على النحو التالي: تم استخدام مجموعة من الطرا

 أواًل: بيان نمط تركيز الجسيمات الدقيقة في مملكة البحرين   

من موقع مؤشر جودة  2019ديسمبر  31وحتى  2017يناير  1تم جمع البيانات المتعلقة بتركيز الجسيمات الدقيقة للاترة من 

  *الجسيمات الدقيقة بمقر الساارة األميركية بمملكة البحرينالهواء، والذي يوضح بيانات تركيز 

(The World Air Quality Project, 2019)(12) وحيث أن البيانات المتوفرة تمثل المتوسط اليومي لمؤشر جودة الهواء .

 (1معادلة )لى قراءات التركيز وذلك باستخدام القراءات ذاتها، فقد تم تحويلها إبحسب المعايير األميركية لجودة الهواء وليس 

(Hylton, 2016)(25) 3جدول وباالستعانة ب  : 

قيمة التركيز -القيمة الدنيا لمؤشر جودة الهواء( / )قيمة التركيز العليا-)القيمة العليا لمؤشر جودة الهواء {[مؤشر جودة الهواء =
 (1معادلة )      + قيمة جودة الهواء الدنيا }قيمة التركيز الدنيا( –* )قيمة التركيز المقروءة  ]الدنيا(

____________ 

يتم  لى شبكة االنترنت، كما ولمتم االعتماد على بيانات الساارة األميركية بمملكة البحرين وذلك بالنظر الى عدم توفر هذه القراءات من الجهات الرسمية على مواقعها ع*
 تزويدنا بهذه البيانات عند طلبها من الجهة المعنية.
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 : فئات تصنيف مؤشر جودة الهواء للجسيمات الدقيقة بحسب المعايير األميركية3 جدول
(The World Air Quality Project, 2019)(12) 

 (ساعة 24 كمتوسط لفترة 3ميكروجرام/م)قيمة التركيز  قيمة المؤشر تصنيف مؤشر جودة الهواء
 Good 0 – 50 0.0 – 12.0جيد 

 Moderate  51 – 100 12.1 – 35.4معتدل 
غير صحي للمجموعات الحساسة 

Unhealthy for sensitive groups 
101 – 150 35.5 – 55.4 

 Unhealthy 151 – 200 55.5 – 150.4غير صحي 
 Very unhealthy 201 – 300 150.5 – 250.4غير صحي أبدا ً 

 500 – 350.5 300أكثر من  Hazardousخطير 
 Maximumوأعلى تركيز   Minimumوأدنى تركيز Meanومن ثم تم حساب عدد من اإلحصاءات الوصاية كالمتوسط 

. كما وتمت مقارنة مستويات Third Quartileوالربيع الثالث  First Quartileوالربيع األول  Medianباإلضافة إلى الوسيط 

 تركيز الجسيمات الدقيقة بعدد األيام المغبرة في السنة باإلضافة إلى نتائج الدراسات السابقة. 

 ثانيًا: تقدير التكلاة االقتصادية لآلثار الصحية المترتبة على تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة 

بالرجوع إلى المنهجيات المستخدمة في تقدير التكلاة ء بالجسيمات الدقيقة تم تقدير التكاليف االقتصادية المرتبطة بتلوث الهوا

االستناد إلى داالت االستجابة بين كثافة الجسيمات الدقيقة وعدد الوفيات الناجمة عن تلوث االقتصادية للتدهور البيئي. وتم هنا 
(26)(Bolt, Ruta, & Sarraf, 2005) (27)(Larsen, Van den Berg, Meisner, Heger, & Sarhan, 2019)      

 :على النحو التاليوذلك  Exposure-Response Functionالهواء      

تم استخدام متوسط تركيز الجسيمات الدقيقة المحسوب باالستناد إلى بيانات محطة الساارة األميركية بالمنامة للسنوات  .1

 .  3ميكروجرام / م 47.7والبالغ  2017-2019

 . (19)(The World Bank, 2017)( 2جدول % من سكان مملكة البحرين معرضون لهذا التركيز )100ا  أن تم افتر  .2

 : (26)(Bolt et al., 2005) (2)تم قياس اآلثار الصحية وذلك باستخدام معادلة  .3

 Attributableالوفيات بسبب تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة = إجمالي عدد الوفيات بسبب مر  معين * الكسر المسند 
Fraction                                                                                                 ( 2معادلة) 
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من موقع نتائج مشروع األعباء المالية  2017وتم الحصول على اإلحصاءات المتعلقة بالوفيات في مملكة البحرين في عام 

، Acute Lower Respiratory Infectionsالتهابات الجهاز التناسي الحادة وذلك فيما يتعلق باألمرا  التالية:  للمر 

، السكتة Chronic Obstructive Pulmonary Diseaseئوي المزمن ، داء االنسداد الر Lung Cancerسرطان الرئة 

 Diabetes Type 2، مر  السكري )النوع الثاني( Ischemic Heart Disease، داء القلب اإلقااري Strokeالدماغية 

(University of Washington, 2019)(17)  

 :(1) (Apte et al., 2015) (3معادلة ) باستخدامأما فيما يتعلق بالكسر المسند للوفيات، فقد تم حسابه 

 ( / خطر الوفاة النسبيRelative Risk of Death – 1= )خطر الوفاة النسبي  Attributable Fractionالكسر المسند 
                                                                   (3معادلة )

وذلك بحسب متوسط (20) (Stanaway et al., 2018)وتم الحصول على البيانات المتعلقة بخطر الوفاة النسبي من دراسة 

تركيز الجسيمات الدقيقة في البحرين وما يقابله من خطر نسبي للوفاة لكل مر  من األمرا  الستة اآلناة الذكر. وفي نهاية 

 .    2017هذه الخطوة، تم تقدير عدد الوفيات المرتبطة بالمستويات المرتاعة لتركيز الجسيمات الدقيقة في البحرين في عام 

اآلثار الصحية، فقد تم تقدير التكلاة االقتصادية المترتبة على حاالت الوفاة والمر  المرتبطة بتلوث الهواء  ولتقدير تكلاة .4

. Value of Statistical Life (Bolt et al., 2005)(26)بالجسيمات الدقيقة وذلك باالعتماد على قيمة الحياة اإلحصائية 

ب بدفعه مجموعة من الناس بغية خا  احتمالية تعرضهم لخطر الوفاة. وتم المبلغ الذي يرغ ُتمثل قيمة الحياة اإلحصائية

مليون دوالر  3.413بنحو  (28)(Viscusi & Masterman, 2017)تقدير قيمة الحياة اإلحصائية في البحرين في دراسة 

نما تم أيضًا استخدام مجموعة من القيم المختلاة لمنظمة التعاون  أميركي. ولم يتم االعتماد على هذه القيمة وحدها فحسب، وا 

( لبيان 4جدول ) operation and Development-Organisation for Economic Co( OECDاالقتصادي والتنمية )

 Benefit Transferاليف الصحية وذلك بعد تعديلها لتناسب مملكة البحرين وفق منهجية نقل المنافع التااوت في تقدير التك

(Larsen et al., 2019)(27)  :وذلك على النحو التالي 

قيمة الحياة اإلحصائية = قيمة الحياة اإلحصائية في دولة "أ" * )نصيب الارد من إجمالي الناتج المحلي في مملكة البحرين / 
                                            Elasticityالمرونة صيب الارد من إجمالي الناتج المحلي في دولة "أ"( ن

 (4معادلة )   
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 (29)(OECD, 2011): قيمة الحياة اإلحصائية في دول منظمة التعان االقتصادي والتنمية 1 جدول     

 
 قيمة الحياة اإلحصائية )مليون دوالر أميركي( االقتصادي والتنميةمنظمة التعاون 

 6.2 المتوسط*
 2.8 الوسيط*

 0.05 أدنى قيمة*
 

 Narain & Sall,2016) (30)) من تكلاة الوفيات%10فقد تم افترا  أنها تبلغ مرا ،وفيما يتعلق بالتكاليف المترتبة على األ

  (27)(Larsen et al., 2019) (7 – 5) الصحية بحسب المعادالتوعليه، فقد تم تقدير تكلاة اآلثار 

 (5معادلة )             تكلاة الوفيات = عدد الوفيات بسبب تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة * قيمة الحياة اإلحصائية

 (6معادلة )                                                 %10تكلاة األمرا  = تكلاة الوفيات * 

 (7معادلة )                                          إجمالي تكلاة اآلثار الصحية = تكلاة الوفيات + تكلاة األمرا 

 ثالثًا: التعرف على وعي الجمهور فيما يتعلق بالجسيمات الدقيقة 

بحيث تضمنت مجموعة من  Google Formsباستخدام  **الجمهور، تم إعداد استبانة الكترونيةبغية التعرف على آراء 

األسئلة المتعلقة بمصادر الجسيمات الدقيقة واآلثار المترتبة عليها باإلضافة إلى طرق التخايف من اآلثار والتكيف معها. تم 

 في ضوء عدد من الدراسات السابقة إعداد نسختين من االستبانة باللغتين العربية واإلنجليزية وذلك

 (AIRUSE, 2016); (32)(Clean Air Asia, No date); (33)(ETC Institute, 2019)(31) وتكونت االستبانة من .

خمسة أجزاء، بحيث تم استعرا  نبذة مدعمة بالصور حول الجسيمات الدقيقة في الجزء األول، متبوعة بأسئلة معنية بالوعي 

الجزء الثالث اآلثار المترتبة على ارتااع مستويات تركيز الجسيمات وتناول بالجسيمات الدقيقة ومصادرها في الجزء الثاني. 

ي حين تناول الجزء الرابع إجراءات التخايف من اآلثار، أما الجزء الخامس فقد تضمن مجموعة من األسئلة الدقيقة، ف

 الديموغرافية المتعلقة بالمشاركين.

__________ 

 * باستثناء القيم المتطرفة

 لم يتم إعداد نسخة ورقية من االستبانة وذلك بسبب ظروف التباعد االجتماعي في ظل جائحة "الكورونا"  **
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سنة  18رابط هذه االستبانة عبر وسائل التواصل االجتماعي والبريد االلكتروني، وتم استهداف المشاركين من عمر  توزيعتم 

  . SPSSوتم تحليل النتائج باستخدام برنامج  فما فوق من المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين.

 وضع تصور لكياية تطبيق ماهوم تحمل المخاطر في إدارة جودة الهواء رابعًا: 

في ضوء نتائج هذا البحث، وبالرجوع إلى الدراسات السابقة المتعلقة بالجسيمات الدقيقة في البحرين باإلضافة إلى األدبيات 

، تم وضع نموذج تصوري إلسقاط ماهوم تحمل المخاطر على إدارة جودة الهواء وتحديدًا المتعلقة بماهوم تحمل المخاطر

 الجسيمات الدقيقة في مملكة البحرين. 

 

 النتائج .5
 بإتباع الخطوات السابقة، تم تحقيق أهداف البحث وذلك على النحو التالي: 

 أواًل: بيان نمط تركيز الجسيمات الدقيقة في مملكة البحرين   

وبمتوسط  2019و 2017% بين عامي 16النتائج انخاا  مستويات تركيز الجسيمات الدقيقة في البحرين بنحو توضح 

 2019(. وبالرغم من هذا االنخاا ، إال أن متوسط تركيز الجسيمات الدقيقة في عام 1شكل % )8.5انخاا  سنوي قدره 

( باإلضافة 3ميكروجرام/م 10ته منظمة الصحة العالمية )وهذا ما ياوق الحد األقصى الذي حدد 3ميكروجرام/م 43يبلغ نحو 

 (.  1جدول إلى دول أخرى )

 
 ( مقارنة بعدد من المعايير العالمية3: المتوسط السنوي لتركيز الجسيمات الدقيقة في البحرين )ميكروجرام/م1 شكل

51.3 48.9 
42.8 

201720182019
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االنخاا  النسبي في تركيز الجسيمات الدقيقة في  2شكل وبمقارنة المتوسطات الشهرية لتركيز الجسيمات الدقيقة، يتضح من 

الاترة من نوفمبر وحتى ابريل، في حين ترتاع المتوسطات الشهرية في األشهر الباقية. وهذا ما أكدت عليه دراسة 

(Dhammapala, 2019)(11) .والتي بينت ارتااع تركيز الجسيمات الدقيقة في البحرين في األشهر من يونيو وحتى سبتمبر 

الدراسات السابقة، انخاا  المتوسطات الشهرية نتائج بين تركيز الجسيمات الدقيقة خالل سنوات الدراسة و المقارنة  وتوضح

(. أما في فصل الشتاء، فإنه يبدو أن 3شكل ) 2007مقارنة بعام  2019لتركيز الجسيمات الدقيقة في فصل الربيع في عام 

يزال أعلى عما  اللتبلغ مستوى  2019قد الماضي، إال أنها تعاود االنخاا  في عام المتوسطات الشهرية قد ارتاعت خالل الع

 (. 3شكل ) 2007كان عليه في عام 

 
 (3: المتوسط الشهري لتركيز الجسيمات الدقيقة )ميكروجرام/م2 شكل
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 *( خالل فصلي الشتاء والربيع3: مقارنة متوسط تركيز الجسيمات الدقيقة )ميكروجرام/م3 شكل

(Khamdan et al., 2009); (12)(The World Air Quality Project, 2019)(3) 

وبشكل عام، يمكن القول بأن الاروقات بين أعلى وأدنى متوسط يومي لتركيز الجسيمات الدقيقة في الشهر الواحد قد بدأت في 

 2019تبدو االختالفات اليومية في عام باستثناء شهري يناير وسبتمبر، إذ  2017مقارنة بعام  2019االنخاا  في عام 

 . (4شكل أكثر مقارنة بالعامين السابقين )

 

 
 2019 – 2017( بحسب الشهر خالل الفترة 3: مخطط الصندوق لتركيز الجسيمات الدقيقة )ميكروجرام/م4 شكل

 

___________ 

الشتاء األشهر من يناير إلى تقتصر المقارنة على فصلي الشتاء والربيع وذلك بحسب النتائج المتوفرة في الدراسات السابقة، وكذا الحال بالنسبة للسنوات. ويشمل فصل *
 مارس، في حين يشمل الربيع األشهر من ابريل وحتى يونيو. 
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 3ميكروجرام/م 50عدد األيام التي يكون متوسط تركيز الجسيمات الدقيقة فيها أقل من الحد األقصى المقترح ) فإنوبذلك 

% من أيام السنة، مما يعني أن 72يبلغ نحو  Majeed S. Jassim & Coskuner, 2017)(2)ساعة( ) 24كمتوسط لاترة 

. إال أنه *(5شكل ) 2018و 2017مقارنة بعامي  2019جودة الهواء في غالبية أيام السنة تعتبر جيدة إلى حد ما في عام 

 ساعة(، ينخا  عدد 24كمتوسط لاترة  3ميكروجرام/م 25عند مقارنتها بالحد األقصى الذي حددته منظمة الصحة العالمية )

(. وبذلك تؤثر المعايير المستخدمة 5شكل ) 2019% فقط في عام 5األيام التي تتحسن فيها جودة الهواء لتصل إلى أقل من 

كما في  3ميكروجرام/م 12إلى  بشكل واضح على تصنيف جودة الهواء في البحرين، ال سيما وأن اإلنحراف المعياري يصل

  . 2019عام  منشهر يناير 

نما تختص فقط بموقع الساارة األميركية بالعاصمة  تجدر اإلشارة إلى أن هذه القراءات ال تمثل مملكة البحرين بكاملها، وا 

كونها تبعد عن محطات  (11)(Dhammapala, 2019المنامة. ويعتبر تلوث الهواء منخاضًا إلى حد ما في هذه المنطقة  )

رورية بجوارها مرتاعة نسبيًا. ولذلك، فإنه وعندما تم رفع سعر بيع إنتاج الكهرباء وغالبية المصانع، إال أن كثافة الحركة الم

بسبب انخاا  كثافة استهالك  2019، تراجع المتوسط السنوي لتركيز الجسيمات الدقيقة في عام 2018الجازولين في عام 

    الوقود في المركبات.    

 
 2019-2017بعدد األيام المغبرة والمعايير المختلفة للسنوات  : توزيع أيام العام بحسب مستويات تركيز الجسيمات مقارنة5 شكل

 

__________ 

المحطة بغر  الصيانة أو غيرها  تتوافر قراءات تركيز الجسيمات الدقيقة للمحطة الواقعة بمقر الساارة األميركية بمملكة البحرين لمعظم أيام السنة، غير أنه يتم إغالق*
 . 2019يومًا في عام  18، و2018يومًا في عام  17و، 2017يومًا في عام  45غ عدد األيام التي ال تتوافر فيها القراءات من األسباب في بع  األيام. ويبل
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 األيام التي كان متوسط التركيز فيها أعلى من الحد المسموح األيام التي يقع متوسط التركيز فيها ضمن الحد المسموح األيام المغبرة
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مالحظة: تمت مقارنة متوسطات التركيز اليومية بالحد األقصى المقترح لمتوسط لتركيز الجسيمات الدقيقة في مملكة البحرين 
(. 3ميكروجرام/م 25منظمة الصحة العالمية للاترة ذاتها ) توصي بهالحد األقصى الذي ( و 3ميكروجرام/م 50ساعة ) 24لاترة 

بشأن المقاييس البيئية )الهواء والماء( يستثني التركيزات غير العادية ذات األصل الطبيعي  1999لسنة  10وحيث أن قرار رقم 
 كيلومتر فأقل من المقارنة  5ي تبلغ فيها الرؤية األفقية كالعواصف الرملية من اإلخالل بالمقياس، فقد تم استثناء األيام الت

  .(34)(2019 ،واالتصاالتوزارة المواصالت )

 ثانيًا: تقدير التكلاة االقتصادية لآلثار الصحية المترتبة على تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة 

( 5جدول ) 2017حالة في عام  10,789ثانيًا( يبلغ إجمالي عدد حاالت الوفاة بسبب األمرا  الستة )انظر المنهجية: 

(University of Washington, 2019)(17) 236. ويتراوح عدد الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة ما بين 

% من إجمالي الوفيات باألمرا  الستة. وبشكل عام، يزداد إجمالي عدد 3.4، أي ما يعادل 366وفاة وبمتوسط بلغ  466و

الوفيات بتزايد العمر وتحديدًا من بعد سن الخمسين. كما وتزداد أيضًا أعداد الوفيات بسبب مر  السكري )النوع الثاني( وداء 

% من إجمالي الوفيات المرتبطة 75القلب اإلقااري مقارنة بباقي األمرا ، إذ تشكل الوفيات بسبب هذين المرضين نحو 

 (. 6شكل بالجسيمات الدقيقة )

 

 ,University of Washington) 2017: الوفيات بحسب المرض والفئة العمرية في البحرين في عام 5جدول 
2019) (17) 

المج
 موع

سنة  80
 فما فوق
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 سنة
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 سنة
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 سنة

 10أقل من 
 سنوات

 المرض

77 28 22 18 7 2 1 0 0 0 
الرئوي داء االنسداد 
 المزمن

 سرطان الرئة 0 0 0 2 7 17 31 19 13 90

الجهاز  التهابات 2 1 1 3 5 11 18 19 31 93
 السكتة الدماغية 0 1 2 8 16 26 36 36 43 167 التناسي الحادة

السكري )النوع  0 0 1 4 24 91 165 121 89 495
 داءالقلب اإلقااري 0 1 3 23 69 142 180 122 119 660 الثاني(
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 2017: تقدير عدد الوفيات بسبب تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة بحسب المرض في البحرين في عام 6 شكل

 3.4مليون و 16وبتقدير التكلاة االقتصادية الناجمة عن ارتااع مستويات تركيز الجسيمات الدقيقة، يتبين أنها تتراوح ما بين 

% من إجمالي الناتج 3.6، أي ما يعادل نحو 2017في عام  *مليار دوالر أميركي 1.3مليار دوالر أميركي وبمتوسط بلغ 

يسهم في ارتااع  المصابين باألمرا (. وال يعني ذلك أن خا  عدد الوفيات و 7شكل المحلي لمملكة البحرين للعام ذاته )

نما تعتبر هذه النسبة استرشادية فقط لتبيان 3.6إجمالي الناتج المحلي بنسبة  حجم الخسائر االقتصادية المترتبة على %، وا 

 حاالت الوفاة والمر  الناتجة عن تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة. 

 

 

 

_____________ 

 كما سبق توضيحه في المنهجية.  اإلحصائيةالحياة  لقيمةيرجع التااوت في تكلاة اآلثار الصحية إلى استخدام قيم مختلاة  *
 

174 169 
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94 
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التهابات الجهاز  السكتة الدماغية (النوع الثاني)السكري  داء القلب اإلقااري
 التناسي الحادة

داء االنسداد الرئوي  سرطان الرئة
 المزمن



18 
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 2017تكلفة اآلثار الصحية للجسيمات الدقيقة مقارنة بإجمالي الناتج المحلي للبحرين في عام : إجمالي متوسط 7 شكل

 ثالثًا: التعرف على وعي الجمهور فيما يتعلق بالجسيمات الدقيقة

%، بحيث كان عدد 50شخص، وكانت نسبة االستجابة  300تم توزيع االستبانة في صورة الكترونية على ما يزيد عن 

بة المشاركين وبينت النتائج تقارب نسب المشاركين من الذكور واإلناث، إال أن نس *استبانة. 150المكتملة  االستبانات

 %80سنة، كما أن  60سنة و 41% من المشاركين بين 50(. وتتراوح أعمار نحو 6جدول %( )74ر )البحرينيين كانت أكب

% منهم في القطاعين الحكومي والخاص. ويتوزع المشاركون في هذه 60منهم يحملون شهادات جامعية مختلاة، ويعمل 
دينار  1500دينار و 501% يحصلون على دخل شهري يتراوح بين 50الدراسة على محافظات المملكة األربع، كما أن 

 (. 6)جدول 

 

 

 

_____________ 

نما يهدف إلى التعرف على آراء شريحة عرضية من يعتبر عدد االستجابات  * مقبواًل في هذا البحث، ذلك أن المسح ال يستهدف الوصول إلى عينة ممثلة للمجتمع، وا 
 في مملكة البحرين. إدارة جودة الهواءعلى  المجتمع وذلك إلسقاط ماهوم تحمل المخاطر

 

 تكلاة الوفيات إجمالي الناتج المحلي 
3.3% 

 تكلاة األمرا 
0.3% 

تكلاة اآلثار الصحية 
%3.6   
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 (150د المشاركين = : الخصائص الديموغرافية للمشاركين في الدراسة )عد6جدول 

 النسبة )%( التكرار الخصائص الديموغرافية  النسبة )%( التكرار الخصائص الديموغرافية 
 الوظيفة  النوع
 37.3 56 القطاع الحكومي  48.7 73 ذكر
 25.3 38 القطاع الخاص  51.3 77 أنثى

 4.0 6 أنا صاحب العمل  الجنسية
 19.3 29 متقاعد  74.0 111 بحريني

 4.0 6 ربة منزل  26.0 39 غير بحريني
 4.0 6 ال أعمل حالياً   العمر

 6.0 9 طالب  4.0 6 سنة 21أقل من 
 منطقة السكن  16.7 25 سنة 30 – 21
 33.3 50 محافظة المحرق  18.0 27 سنة 40 – 31
 29.3 44 محافظة العاصمة  30.7 46 سنة  50 – 41
 17.3 26 الشماليةالمحافظة   23.3 35 سنة 60 – 51
 20.0 30 المحافظة الجنوبية  7.3 11 سنة فما فوق 61

 الدخل الشهري للفرد   المستوى التعليمي
 6.0 9 دينار فأقل 500  10.0 15 ثانوي فأقل

 29.3 44 دينار 1000-501  11.3 17 دبلوم مشارك
 17.3 26 دينار 1500-1001  37.3 56 بكالوريوس
 12.7 19 دينار 2000-1501  3.3 5 دبلوم عال
 8.0 12 دينار 2500-2001  22.0 33 ماجستير
 12.7 19 دينار 2500أكثر من   16.0 24 دكتوراه

 14.0 21 ال ينطبق / ال أعمل    
% بمعرفتهم الكاملة أو 58عن مدى معرفتهم بالجسيمات الدقيقة ومصادرها واآلثار المترتبة عليها، فقد أفاد  وبسؤال المشاركين

(. ولعل أغلب المشاركين يعرف الجسيمات الدقيقة تحت مسميات أخرى كالغبار والدخان، حيث أنهم لم 8شكل الجزئية بها )

يتعرفوا على مصطلح الجسيمات الدقيقة إال في هذا المسح، وذلك بحسب المالحظات التي أوردوها. أما فيما يتعلق بمصادر 

%( 82ت الدقيقة إلى الرياح المحملة بالغبار واألتربة )الجسيمات الدقيقة، فقد أرجع غالبية المشاركين مصادر الجسيما
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 أبرز مصادر الجسيمات الدقيقة في منطقة السكن الوعي بمصادر وآثار الجسيمات الدقيقة

 150= عدد المشاركين 

(. وتعكس هذه اإلجابات الواقع، إذ عزت الدراسات السابقة 8شكل %( )55%( وعمليات البناء والتشييد والردم )65والمركبات )

األكبر من المشاركين  تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة في مملكة البحرين إلى جميع هذه المصادر. إال أنه لوحظ أن النسبة

كيلومتر  5ُترجع هذا التلوث إلى المصادر الطبيعية وهي الرياح المغبرة، بالرغم من أن عدد األيام التي تبلغ فيها الرؤية األفقية 

وزارة المواصالت ) وذلك خالل السنوات الخمس الماضية ، على أقصى تقدير،% من أيام السنة15فأقل ال تتجاوز 

 . (34)(2019واالتصاالت, 

% من المشاركين بأنهم 80باآلثار المترتبة على مستويات التركيز المرتاعة للجسيمات الدقيقة، فقد أفاد نحو  وفيما يتعلق

(. كما أن غالبية المشاركين 9شكل % منهم من مشاكل في الجهاز التناسي )52يتأثرون بشكل ما من هذا التلوث، إذ يعاني 

% منهم بتغطية الوجه عند 78من اآلثار المترتبة على تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة، إذ يقوم نحو يتخذون إجراءات للتخايف 

%( 90الخروج في األيام المغبرة، كما ويقوم غالبيتهم بالتقليل من ممارسة األنشطة المختلاة خارج المنزل خالل هذه األيام )

اركون في الدراسة وعيًا باألضرار المترتبة على تلوث الهواء ورغبتهم في (. وتعكس اإلجراءات التي يتخذها األفراد المش9شكل )

 Home Air Purifierالتخايف منها، إال أنه وفي المقابل، يظهر أن معظم المشاركين ال يمتلكون أجهزة منزلية لتنقية الهواء 

    وذلك لعدم معرفتهم بوجودها.  

 

 

 

 

 

 

 الدقيقة ومصادرها: وعي المشاركين بالجسيمات 8 شكل
مالحظة: تم إتاحة اختيار أكثر من مصدر واحد للجسيمات الدقيقة للمشارك الواحد، ولذلك فقد تم حساب النسب لكل مصدر 

 على حدة في هذا السؤال.
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 : نسب المشاركين بحسب تأثرهم بالجسيمات الدقيقة والتدابير التي يتخذونها9كل 

% من المشاركين في الدراسة إلى تقديم مساهمة مالية شهرية بهدف تحسين جودة 17نحو وتشير نتائج الدراسة إلى استعداد 

(. وتتراوح قيمة المساهمات الشهرية التي اقترح 10شكل % من المشاركين ذلك )33الهواء في مملكة البحرين، في حين رف  

(. الجدير بالذكر 11شكل دينارًا في الشهر ) 13دينار بحريني شهريًا، بمتوسط بلغ  100دينار و 1المشاركون تقديمها ما بين 

أن المشاركين الذين لم يوافقوا بشكل صريح على تقديم المساهمات المالية واختاروا إجابة "ربما"، قد اقترحوا تقديم مبالغ شهرية 

ية لتحسين جودة الهواء دينار في الشهر. وبذلك ترتاع نسبة المشاركين الذين يمكنهم تقديم مساهمات مال 5و 1تراوحت ما بين 

 % من إجمالي المشاركين في الدراسة. 28% إلى 17من 

وتعكس هذه النتيجة رغبة المشاركين في الحااظ على صحتهم واستعدادهم للدفع مقابل جودة هواء أفضل. ولعل هذه النتيجة 

س بها عند تشجيع الجمهور على شراء على وجه التحديد تساعد في صنع السياسات المتعلقة بجودة الهواء. إذ يمكن االستئنا

المركبات الكهربائية مثاًل أو تركيب األلواح الشمسية في منازلهم، مع ضرورة توضيح كيف تؤدي هذه الخيارات إلى خا  

 االعتماد على الوقود األحاوري، ومن ثم خا  انبعاث ملوثات الهواء بشكل عام، والجسيمات الدقيقة بشكل خاص.  

رفة العديد من المشاركين ووعيهم فيما يتعلق بتلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة، إال أن غالبية المشاركين قد أبدوا وبالرغم من مع

رغبتهم في معرفة كياية مساهمتهم في خا  تركيز الجسيمات الدقيقة وذلك على المستوى الاردي، باإلضافة إلى كياية 

0%
20%
40%
60%
80%
100%

أنا أتأثر بسبب ارتااع 
مستوى تركيز الجسيمات 

 العالقة

أنا أعاني من مشاكل 
 تناسية 

أقوم بتغطية وجهي عند 
 الخروج في األيام المغبرة

أقلل من األنشطة خارج 
 المنزل في األيام المغبرة

أمتلك جهاز تنقية الهواء 
 في المنزل

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة 150= عدد المشاركين 
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ى غالبية المشاركين ضرورة نشر المعلومات المتعلقة بجودة الهواء عبر وسائل التخايف من اآلثار الصحية المترتبة عليها. وير 

  (. 12شكل التواصل االجتماعي، في حين يرى البع  استخدام وسائل االعالم التقليدية كالتلازيون والصحف )

     

 
 : رغبة المشاركين في تقديم مساهمة مالية لتحسين جودة الهواء في مملكة البحرين10 شكل

 
 : المبالغ الشهرية التي يمكن للمشاركين تقديمها للمساهمة في تحسين جودة الهواء11 شكل

 
 : وسيلة التواصل التي يفضلها المشاركون لنشر المعلومات المتعلقة بتلوث الهواء12 شكل

17% 

38% 
33% 

11% 

 ال أعلم ال ربما نعم

 150= عدد المشاركين 
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12510203050100
 (دينار بحريني)مبلغ المساهمة المالية الشهرية لتحسين جودة الهواء 

 42= عدد المشاركين 
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 أخرى صحف تويتر تلازيون انستغرام

 150= عدد المشاركين 
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 وسيلة على حدة.مالحظة: تم إتاحة اختيار أكثر من وسيلة تواصل للمشارك الواحد، ولذلك فإن النسب محسوبة لكل 

 وضع تصور لكياية تطبيق ماهوم تحمل المخاطر في إدارة جودة الهواءرابعًا: 

في ضوء النتائج السابقة، يمكن وضع تصور إلدارة جودة الهواء، وتحديدًا فيما يتعلق بالجسيمات الدقيقة، وذلك باالستناد إلى 

(. وال يتعار  تبني ماهوم تحمل المخاطر في إدارة جودة 7ل جدو المحاور األربعة التي يقوم عليها ماهوم تحمل المخاطر )

، إذ أنه البد من تحديد مصادر التلوث، والوقوف على *الهواء والخطوات المتبعة حاليًا في إعداد استراتيجيات جودة الهواء

الهواء، ووضع مقاييس  تركيز الملوثات في مختلف المناطق. ُيضاف إلى ذلك، فإنه من الضروري إجراء نمذجة تشتت لملوثات

جودة الهواء والحدود القصوى النبعاث الملوثات من مصادرها، ناهيك عن تحديد التقنيات واإلجراءات المتعلقة بتحسين جودة 

الهواء، وحساب مؤشر جودة الهواء ونشر نتائجه. ويأتي تطبيق ماهوم تحمل المخاطر مكماًل لما سبق، إذ أنه ُيضاي على 

ة الهواء مراعاة أبعاد االستدامة الثالثة وهي البيئة واالقتصاد والمجتمع، باإلضافة إلى أنه يعترف بالمخاطر عملية إدارة جود

 المختلاة وينظم عملية التعامل معها قبل إقامة المشروعات التي قد تنتج عنها الملوثات وخاللها وبعدها.  

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

ضافة إلى تبني ماهوم تحمل ال يتم إجراء جميع هذه الخطوات إلعداد استراتيجية جودة الهواء في جميع الدول. وهنا نود أن نؤكد على ضرورة تنايذ جميع الخطوات باإل*
 المخاطر في إدارة جودة الهواء. 

  



24 
العدد الثاني مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد العشرون،  

 حمل المخاطر: مقترح إلدارة جودة الهواء وتحديدًا الجسيمات الدقيقة في ضوء مفهوم ت7جدول 

 المقترح أسس تحمل المخاطر
 تجنب المخاطر 

Risk Avoidance 
  يتم في هذه الخطوة منع المصادر البشرية لتلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة قدر اإلمكان وذلك

 لتجنب المخاطر المترتبة عليها، ال سيما إذا كانت تنتج عنها ملوثات الهواء بتراكيز مرتاعة.  
  تتم المااضلة بين مصادر التلوث بحسب أهميتها والحاجة إليها، إذ يتم تقنين إقامة الصناعات

التي تنتج عنها الجسيمات الدقيقة بتراكيز عالية، ال سيما في المناطق الهشة والمعرضة الرتااع 
لى مستويات الجسيمات الدقيقة ألسباب طبيعية مثل كونها في مسار الرياح المغبرة. وُيضاف إ

 ذلك منع المركبات منخاضة الكااءة ومنع استخدام الوقود األكثر تلويثًا للبيئة. 
  المشاريع  الموافقة علىيتم أخذ تقدير التكلاة االقتصادية للتدهور البيئي بعين االعتبار عند

الصناعية، وذلك على غرار ما تم تنايذه في هذا البحث. فقد يكون المشروع ُمربحًا، إال أنه 
يتسبب في ارتااع مستوى تركيز الجسيمات الدقيقة، األمر الذي يتسبب في اإلصابة باألمرا  

م العمل والوفاة، وما يتبع ذلك من تكاليف عالج ناهيك عن البنية التحتية الصحية وخسارة أيا
وغيرها. وبالتالي، فإنه وبعد حساب جميع هذه التكاليف، قد يصبح المشروع غير مربح ويمكن 

 تجنب إنشائه منذ البداية. 
 التخايف من المخاطر
Risk Mitigation   

  يتم هنا التخايف من المخاطر المترتبة على إقامة المشاريع التي تنتج عنها ملوثات الهواء والتي
 البد من إقامتها وذلك باتخاذ اإلجراءات المناسبة. 

  تكون بع  المشاريع أساسية وهامة لحياة السكان أو االقتصاد، كمحطات إنتاج الكهرباء وتحلية
 المياه. 

 هذه المحطات، فإنه يتم وضع حدود قصوى النبعاثاتها. ويمكن خا   وحيث أنه البد من إقامة
تركيز الجسيمات الدقيقة الناتجة عنها باستخدام وقود أنظف كاستخدام الغاز الطبيعي مثاًل بداًل 

 من الديزل، أو استخدام مصادر الطاقة المتجددة. 
 و غيرها من الوسائل التي كما ويمكن أيضًا تحديد التقنيات المستخدمة أو أنواع المرشحات أ

 تضمن خا  انبعاث الجسيمات الدقيقة.  

 نقل المخاطر
Risk 

Transference 

  يتم في هذه الخطوة نقل المصادر البشرية لتلوث الهواء من المناطق الملوثة إلى المناطق األقل
 عن طريقوذلك  تلوثًا مع التأكد من عدم تأثر جودة الهواء سلبًا في المناطق المنقول إليها

 . نمذجة تشتت ملوثات الهواء إجراء
  قد تكون جودة الهواء منخاضة في منطقة ما وذلك بسبب المصادر الطبيعية أو البشرية

للجسيمات الدقيقة، كالرياح المحملة بالغبار واألتربة، أو كونها منطقة خدمية تزداد كثافة المرور 
 فيها في أغلب أيام األسبوع. 

 فإن إضافة أية ضغوطات أخرى إلى هذه المناطق قد تتسبب في تااقم انخاا  جودة  وبالتالي
 فإنه من الضروري نقل بع  مصادر التلوث البشرية إلى خارج هذه المنطقة.  ولذلكالهواء. 
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 تقبل المخاطر 
Risk Acceptance 

  ويتم هنا تقبل تدني جودة الهواء في منطقة ما لاترات معينة، قد تكون بسبب المصادر الطبيعية
لتلوث الهواء، وذلك بعد أن تم اتخاذ جميع اإلجراءات والتدابير السابقة، بحيث يتم التركيز على 

 إجراءات التكيف والتخايف من حدة اآلثار المترتبة على تلوث الهواء.  
 طوة على الجمهور، إذ تتضمن توعية جميع أفراد المجتمع باآلثار المترتبة على ُتركز هذه الخ

تلوث الهواء وارتااع تركيز الجسيمات الدقيقة، وتزويدهم بالنصائح واإلرشادات المتعلقة بكياية 
غالق النوافذ في المنزل،  الحماية. ومن أمثلة هذه االرشادات: تقليل األنشطة خارج المنزل، وا 

 لوجه عند الخروج. وتغطية ا
  كما وتقوم الدولة أيضًا باتخاذ التدابير التي تضمن الحماية كمنع خروج الطلبة في ساحات

، باإلضافة إلى تزويد مقار العمل للائات األكثر تأثرُا بالتلوث المدارس، ومنح اإلجازات الطبية
 بأجهزة تنقية الهواء وغيرها. 

  ويتم هنا أيضًا توعية الجمهور بكياية المساهمة في خا  انبعاث الجسيمات الدقيقة وذلك من
خالل التقليل من استخدام المركبات وترشيد استهالك الكهرباء مثاًل، باإلضافة إلى تشجيع زراعة 

 األشجار.    
 التقليدية ووسائل  ضرورة أن تقوم الدولة بنشر نتائج مؤشر جودة الهواء من خالل وسائل اإلعالم

التواصل االجتماعي وتحديثها بصورة دورية )كل ساعة مثاًل(، باإلضافة إلى نشر التحذيرات قبل 
 وعند تدني جودة الهواء. 

  ،ويمكن التعرف على درجة وعي الجمهور وتطبيقهم للنصائح من خالل إجراء مسوحات دورية
   وذلك على غرار المسح الذي تم تنايذه في هذا البحث.

 

 الخاتمة
تعتبر قضية تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة قضية بيئية بالغة األهمية وذلك بالنظر إلى اآلثار الصحية المترتبة عليها. وبالرغم 

من أهمية هذا الموضوع، إال أن عدد الدراسات العلمية المحكمة والمنشورة المعنية بالتبعات الصحية واالقتصادية واالجتماعية 

 . في دول المجلس تركيز الجسيمات الدقيقة محدود الرتااع

كان الهدف من هذا البحث هو إسقاط ماهوم تحمل المخاطر على إدارة جودة الهواء وتحديدًا الجسيمات الدقيقة في مملكة 

كيف البحرين، في ضوء تقديرات التكاليف االقتصادية المترتبة على اآلثار الصحية، ومدى وعي الجمهور ورغبته في الت

والتخايف من تركيز الجسيمات الدقيقة وآثارها. وتكمن أهميته في كونه األول من نوعه وذلك من ناحية تبني هذا الماهوم، 

 باإلضافة إلى ربطه لقضية تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة بالجانب الصحي واالقتصادي واالجتماعي. 
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، إال أنه ال يزال 2017مقارنة بعام  2019لدقيقة قد انخا  في عام وبينت النتائج أن المتوسط السنوي لتركيز الجسيمات ا

ياوق الحد األقصى الذي وضعته منظمة الصحة العالمية. كما وضحت نتائج البحث أيضًا أن ارتااع تركيز الجسيمات الدقيقة 

نتيجة عدد من األمرا .  2017حالة وفاة، وذلك على أدنى تقدير في عام  236في مملكة البحرين قد يكون السبب وراء نحو 

 16ويترتب على اآلثار الصحية الناتجة عن ارتااع تركيز الجسيمات الدقيقة تكاليف اقتصادية ُقَدرت في حدها األدنى بنحو 

. كما وأوضحت نتائج المسح أن غالبية المشاركين في الدراسة على وعي بالجسيمات 2017مليون دوالر أميركي في عام 

ن كانت معرفتهم بها تحت مسميات أخرى كالغبار والدخان. وبالرغم من ذلك فإن العديد من الدقيقة ومصادره ا وآثارها، وا 

المشاركين يرغبون في تزويدهم بسبل الحماية والتخايف من تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة وما يترتب عليه من آثار. وفي 

حمل المخاطر في اإلطار الحالي المعتمد إلدارة جودة الهواء وذلك ضوء هذه النتائج، خرج هذا البحث بتصور لتضمين ماهوم ت

 ضمن أربعة محاور وهي: تجنب المخاطر، التخايف من المخاطر، نقل المخاطر، وتقبل المخاطر. 

تاحتها للجمهور وذلك  ولتحسين جودة الهواء في مملكة البحرين، يوصي البحث بتوفير البيانات المتعلقة بتركيز ملوثات الهواء وا 

لتمكينهم من اتخاذ إجراءات الحماية في الوقت المناسب. ويوصي البحث أيضًا ببناء القدرات الوطنية القادرة على إجراء 

الدراسات والبحوث وذلك من خالل طرح التخصصات المترابطة في الجامعات كالدمج بين البيئة والصحة واالقتصاد. ومن 

بإعدادها هي تلك المتعلقة بتأثير ملوثات الهواء على صحة االنسان في  ا البحثي هذأبرز الدراسات والبحوث التي ُيوص

المنطقة وانعكاسات ذلك على الناحية االقتصادية، باإلضافة إلى الدراسات المتعلقة بنماذج تشتت ملوثات الهواء وذلك لمعرفة 

منصة الكترونية ماتوحة، يسهل الوصول  مساراتها، ومن ثم اعتماد نتائجها في عملية التخطيط العمراني. ولعله يمكن إعداد

إليها واستخدامها بحيث تتضمن جميع البيانات والدراسات المتعلقة بجودة الهواء في مملكة البحرين، ال سيما وأن بع  

. كما ويمكن توسيع نطاق التعاون بين دول المجلس ليكون *الدراسات ُتوِرد معلومات غير صحيحة حول البيئة في البحرين

مظلة مجلس الصحة لدول مجلس التعاون وذلك فيما يتعلق باآلثار الصحية، في حين أنه يمكن العهد إلى المركز تحت 

 االحصائي الخليجي بتوفير البيانات الوطنية المتعلقة بجودة الهواء لكل دولة باإلضافة إلى القيام بالمسوحات االجتماعية.

_________ 

التي أرجعت سبب ارتااع تركيز الجسيمات الدقيقة في مملكة البحرين إلى استخدام الاحم في محطات إنتاج الكهرباء، بينما  (11)(Dhammapala, 2019)مثل دراسة  *
انات طنية وتؤكد عليه بيتستخدم البحرين الغاز الطبيعي بشكل أساسي باإلضافة إلى نسبة ضئيلة من وقود الديزل في إنتاج الكهرباء. وتوضح ذلك بيانات الطاقة الو 

 . International Energy Agencyوكالة الطاقة الدولية 
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 القانون الواجب التطبيق( دراسة مقارنة -)المشروعية  التحكيم في العقود اإلدارية الدولية       
Arbitration in international administrative contracts (Legalism - Applicable Law) 

A Comparative Study 

 

 

 *أ.عائشة علي الشحي
 ملخص

القتصادية، من خالل تسعى دولة اإلمارات إىل حتقيق التنمية ا
جذب رؤوس األموال األجنبية، وتوجيهها حنو قطاعات ترغب يف 
تنميتها، ومتثل أمهية هلا، وال يتحقق ذلك إال عرب منح املستثمر 
األجنيب مزايا وضمانات عديدة، وهو ما مت تكريسه يف كل من 

، ومن 2018قانون التحكيم االحتادي، وقانون االستثمار لسنة 
ضمانات اليت حيرص أي مستثمر على تضمينها، العقد بني أهم ال

 املربم بينه وبني احلكومة، وهو شرط جواز التحكيم الدويل.
وملا كانت عقود األشغال العامة، وعقود االمتياز، وعقود الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص، من أهم العقود اإلدارية، كان البد 

ائها إىل العقود اإلدارية من مراعاة خصوصية هذه العقود، وانتم
اليت متنح اإلدارة سلطات استثنائية. بْيَد أن تنازل احلكومة 
ومساحها بإدراج شرط التحكيم الدويل، وإغفال النص على 
القانون الواجب التطبيق على العقود اإلدارية، يرتتب عليه منح 
احملّكم صالحية حتديد القانون األكثر صلة بالعقد، وقد يؤدي 

 تطبيق قانون أجنيب، ال يميز بني العقد اإلداري، والعقد ذلك إىل
 التجاري الدويل.

وتربز اإلشكالية يف اقتصار املشرِّع اإلمارايت على إجازة التحكيم 
بصورة عامة، دون وضع القواعد املنظمة للتحكيم اإلداري، وقد 
نعزو ذلك إىل حداثة عهد الدولة بالقانون اإلداري، والتحكيم يف 

 د اإلدارية. العقو 
ولتقدمي حل هلذه اإلشكالية، البد من إجياد تنظيم قانوين مستقل، 
ينظم التحكيم يف العقود اإلدارية، وينص صراحة على عدم جواز 

 تطبيق أي قانون آخر سوى القانون اإلمارايت.
 

___________ 
يف  ةوالقانونيالبحث الفائز باملركز الثاين مكرر يف جمال الدراسات الشرعية  [

 ]والعلوم جلائزة راشد بن محيد للثقافة 37ـال املسابقة
 .دولة اإلمارات العربية املتحدة –باحثة *

 *Aisha Ali Abdullah Alshehh 

Abstract 

The UAE seeks to achieve economic development 

through attracting more foreign capital into its 

developed sectors. This has been enshrined in both 

the Federal Arbitration Law and the 2018 Investment 

Law. However, investors are keen to include in the 

investment contract a special clause regarding 

permissibility of international arbitration. This is a 

study on some controversial legal aspects of resorting 

to arbitration in disputes concerning administrative 

contracts with an international dimension. Moreover, 

public works contracts, concession contracts, and 

partnership contracts between the public and private 

sectors are among the most essential administrative 

contracts, and it is necessary to take into account the 

privacy of these contracts, and provides the 

administration an exceptional powers. Moreover, the 

government’s concession and permission to include 

international arbitration clause, and the omission of 

the provision on the law applicable to administrative 

contracts, entails granting the arbitrator the power to 

determine the law most relevant to the contract, and 

this may lead to the application of a foreign law that 

does not differ between the administrative contract 

and the international commercial contract. The issue 

arises that the UAE legislator relied on arbitration 

rules in general, without any consideration to the 

rules governing administrative arbitration. In 

resorting to a positive key solution, there must be a 

way to find an independent legal reform to regulate 

arbitration in administrative contracts, in order to 

strike a balance and explicitly invoke a clause 

regarding the applicability of the UAE law. 

 

 

 

 

 

 

__________  
[The second-place winning research is repeated in the field 

of Sharia and legal studies in the 37th competition of the 

Rashid bin Humaid Prize for Culture and Science]. 

 *Researcher - United Arab Emirates. 
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 مقدمة

ا كانت عقود لتنمية االقتصادية، وذلك من خالل استقطاب رؤوس األموال األجنبية، ولم  تسعى الدول النامية إلى تحقيق ا
كالنفط والغاز من أهم العقود اإلدارية  ،امتياز المرافق العامة، وعقود نقل التكنولوجيا، وعقود استغالل الثروات الطبيعية

 معه توفير اإلطارتطلب ي وهذا ماكيم الدولي، ط تضمين تلك العقود شرط التحاالدولية، كان البد للمستثمر من اشتر 
 النص على القانون الواجب تطبيقه عليها نظرًا لخصوصيتها.و العقود،  الذي يسمح بجواز التحكيم في مثل تلكالقانوني 

تنظيم ، فضاًل على وقانون التحكيم االستثمارمن خالل نصوص قانون  ،لذا تحرص الدول على تكريس جواز التحكيم
فيها كل  وتنفيذه في الدولة المراد تنفيذ الحكم ،حكم التحكيم الحجية بووجوب إكسا ،واالعتراف بأحكام التحكيم ،تهإجراءا

، فضاًل على االتفاقيات الثنائية 1956، واتفاقية واشنطن 1958تم تنظيمها من خالل اتفاقيه نيويورك  ،تلك األمور
والتسهيالت  ،مار من خالل منح أكبر قدر من الضمانات القانونيةلتشجيع االستث ،والجماعية التي تبرم بين الدول

 للمستثمرين األجانب.

أو الضمنية، وفي  ،على خضوع العقد الدولي لقانون اإلرادة الصريحةاالتفاقيات الدولية و  ،وتكاد تجمع التشريعات الوطنية
ليها كالموطن المشترك، ومحل اإلبرام، باإلضافة إلى ع مسبقًا قواعد إسناد جامدة يتم اللجوء إحال غيابها قد يحدد المشر  

 .األخذ حديثًا بقواعد اإلسناد المرنة كنظرية األداء المميز

 ة إشكالية الدراس

في التعرف على مدى جواز التحكيم في العقود اإلدارية الدولية بصفة عامة، وموقف  ،تكمن اإلشكالية الرئيسة لهذه الدراسة
غياب التنظيم القانوني للقانون الواجب التطبيق على التحكيم في مع مالحظة أنه في ظل فة خاصة، ع اإلماراتي بصالمشر  

م، ومدى يثار التساؤل حول المبادئ والقواعد التي يمكن أن تقبل كقانون واجب التطبيق من قبل المحك  العقود اإلدارية، 
 الخاص. لدوليل بها من قبل القانون او سناد المعمجواز االستناد لقواعد اإل

  أهمية البحث بالنسبة إلى اإلمارات

والقانون الواجب التطبيق على العقود اإلدارية  ،هذه الدراسة وما تطرحه من مشكالت قانونية وعملية متعلقة بالتحكيم
 تية التساؤالت اآل عن وذلك عبر اإلجابة ،نظر في بعض القوانين المنظمة لتلك المسائلالع إعادة تستوجب من المشر  

 العقود اإلدارية الدولية؟ التحكيم فيع اإلماراتي م المشر  هل نظ   .1
 هل نص على القانون الواجب التطبيق على مثل تلك العقود؟ .2
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في تحديد القانون الحاكم لتلك العقود، وما إذا كان باإلمكان تطبيق قواعد اإلسناد  رادةكما سنحاول اإلجابة عن دور اإل
 ن الدولي الخاص على العقود اإلدارية في حال غياب اإلرادة.المعمول بها في القانو 

 صعوبة الدراسة

باإلضافة إلى غياب التنظيم التشريعي المنظم  ،قلة المؤلفات المتخصصة التي تناولت الموضوعتكمن صعوبة الدراسة في 
 نهانظرًا أل ،لزاخرة بمثل هذا النوع، مما دعانا إلى البحث في مؤلفات وبحوث القانون الخاص اةللتحكيم في العقود اإلداري

العقود الدولية تكون محل استحسان  مة لحكمءمالسناد إمحل نقاش وخالف تشريعي واسع، حيث لم يتم اعتماد قاعدة 
 ورضا من الجماعة الدولية.

 الدراسات السابقة

رسالة  ".دولي دراسة مقارنةسكوت اإلرادة عن تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد ال"أحمد حميد األنباري  .1
 .2017ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق األوسط، 

منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  ،رسالة ماجستير ".التحكيم في عقود البترول دراسة مقارنة"كنده جمال عبد الساتر  .2
،2019. 

م في العقود ذات الصبغة اإلدارية، ومدى تتناول مدى جواز التحكي ،في كونها ينالمذكور  ثينوتختلف الدراسة عن البح
 .عمالها في القانون العامأمة االستناد إلى قواعد اإلسناد المطبقة في القانون الدولي الخاص و ءمال

  خطة الدراسة

تحليل النصوص والتحليلي، وذلك من خالل استعراض موقف التشريعات المقارنة و  ،تعتمد الدراسة على األسلوب المقارن
 .يةالقانون

 سنتناول الدراسة من خالل مبحثين على النحو اآلتي  ،على ما تقدم وتأسيساً 

 مدى جواز التحكيم في العقود اإلدارية الدولية. المبحث األول: 

 القانون الواجب التطبيق على العقود اإلدارية الدولية. المبحث الثاني:

 يةمدى جواز التحكيم في العقود اإلدارية الدول: بحث األولالم

 ،تخضع العقود اإلدارية بصفة عامة لقواعد القانون اإلداري، ويختص القضاء اإلداري في الدول التي تأخذ بازدواج القضاء
 العقود. كالمنازعات التي تنشأ عن تنفيذ تلفي نظر الب
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ازل جزئيًا عن أحد جعلها تتن ،جذب االستثمارات األجنبية من خالل ،بيد أن رغبة الدولة في تحقيق التنمية االقتصادية
الذي يتمسك بشرط التحكيم  ،نزواًل عند رغبة المستثمر األجنبيوذلك  الوطنية،مظاهر سيادتها المتمثلة في تطبيق قوانينها 

 .(1،2)عدم ثقته بحيادية القضاء الوطني أمام سلطته السياسية ،ألسباب عديدة منها

المطلب ) م الدولييومفهوم التحك، األول()المطلب  داري الدوليماهية العقد اإللبيان  وقفونرى أنه من الضروري أن نت
 .المطلب الثالث()نستوضح موقف التشريعات المقارنة من التحكيم في العقود اإلدارية الدولية  ، وبعد ذلكالثاني(

 ماهية العقد اإلداري الدولي:  المطلب األول

وبين الصفة  ،في كون أحد طرفيه شخصية معنوية عامة ،الوطنييجمع العقد اإلداري الدولي بين مقومات العقد اإلداري 
حدى مؤسساتها، إ، وهو عقد طويل األجل تبرمه الدولة، أو *(3،2،4)مصالح التجارة الدوليةبالدولية من حيث اتصال العقد 

من خالله  مستهدفة -طبيعي أو معنوي-أو هيئاتها، أو أي جهة تابعة لها، باعتبارها سلطة عامة، مع شخص أجنبي 
 .(1،5)تحقيق التنمية االقتصادية في الدولة

على تضمينه شروطًا استثنائية غير مألوفة في العقود  ،وتبدو أهمية هذا النوع من العقود في إصرار المستثمر األجنبي
تحجيم سلطة  نه يسعى إلىألحقه في استمرار التوازن العقدي، وعدم المساس بالعقد، أي  ةاإلدارية الداخلية، وذلك ضمان

 .(2)، وشرط التحكيم الدولي**(6)دراج شرط الثبات التشريعيإمن خالل  ،الدولة
 :تيةويمكننا أن نجمل أهم ما يميز العقد اإلداري الدولي في النقاط اآل

 يحكم العقد اإلداري الدولي مبدأ سلطان اإلرادة، الذي يسمح للدولة والمستثمر األجنبي االتفاق على مضمون العقد، .1
 المنازعة. في نظرالوالقضاء المختص ب ،وشروطه، وتحديد آثاره، والقانون الواجب تطبيقه على العقد

التي تصب في مصلحته، كشرط  ،تمنح هذه العقود للمستثمر األجنبي مجموعة من المزايا والضمانات االتفاقية والقانونية .2
 والحق في اللجوء إلى التحكيم الدولي. ،الثبات التشريعي

ح هذه العقود للمستثمر األجنبي الحق في اللجوء إلى الجهات الدولية، لتغطية المخاطر غير التجارية، وذلك من تمن .3
 خالل التأمين على االستثمار لدى شركات التأمين الدولية.

زام تمنح المستثمر األجنبي ضمانات وتسهيالت ضرائبية وجمركية، كما تمنحه الحق في فسخ العقد في حالة عدم الت   .4
 .(7)اإلدارة بسداد مستحقاته
_____________ 

ة اإلدارة في عرف الفقيه د. سليمان الطماوي العقد اإلداري بأنه  "العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام، بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه، وتظهر فيه ني*
ًا استثنائية، غير مألوفة في عقود القانون الخاص، أو أن يخول المتعاقد مع األخذ بأساليب القانون العام، ويبرز ذلك من خالل تضمين العقد شرطًا أو شروط

بشأن الدوائر الحكومية إلمارة دبي بأنه "الصيغة  1997( لسنة 6( من القانون رقم )2اإلدارة االشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام"، كما عرفته المادة )
مية، وأية شخصية أخرى عامة أو خاصة، معنوية أو طبيعية مع جميع ملحقاته، بهدف توريد الموارد، أو تنفيذ الخطية لالتفاق الذي يبرم بين أي دائرة حكو 

 األشغال، أو تقديم خدمات، ويشمل ذلك أوامر شراء المواد، وأوامر التكليف الصادرة لألشغال والخدمات عند قبولها".

مقتضاه الدولة، بصفتها سلطة تشريعية وطرفًا في عقد االستثمار في ذات الوقت بعدم استخدام يقصد بشرط الثبات التشريعي، ذلك الشرط الذي تتعهد ب**
 سلطاتها في إصدار تشريعات جديدة أو لوائح تنظيمية يكون من شأنها اإلخالل بالتوازن العقدي، واإلضرار بالطرف األجنبي المتعاقد معها،
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 اإلدارية الدولية مفهوم التحكيم الدولي في العقود :المطلب الثاني

تعريفه سنقوم بلذا  ؛يعد التحكيم الدولي في وقتنا الحاضر القضاء الطبيعي في مجال منازعات العقود اإلدارية الدولية
 أنواعه ذكر م و يمزاياه ومعوقات التحكبيان و 

 تعريف التحكيم اإلداري

وسائر أشخاص القانون  ،يجوز بموجبه للدولة ،" نظام استثنائي للتقاضي  عرف الفقه الفرنسي التحكيم اإلداري بأنه
عن والية مجلس  -أم غير عقدية، وطنية كانت أم أجنبية ،عقدية كانت-العام األخرى إخراج بعض المنازعات اإلدارية 

 .(8)ون الفصل فيها بناًء على نص قانوني يجيز ذلك"مين يتول  وعرضها على محك   ،الدولة

 -اإلدارة والمتعاقد معها -" وسيلة يلجأ بمقتضاها طرفا العقد اإلداري  حمد رمضان بأنهويعرفه أستاذنا الدكتور شعبان أ
م أو وطرحها على محك   ،ة القضاء اإلدارييأو كل المنازعات الناشئة عن العقد المبرم بينهما من وال ،إلى إخراج بعض

 ،ع بهذا الصددالتي يضعها المشر   ،بطمع التزامهم بالحكم الصادر عن هيئة التحكيم في إطار الضوا ،هيئة تحكيم
 .(8)وبمؤازرة القضاء اإلداري"

وبيان ذلك أن التحكيم اإلداري هو نظام قضائي خاص، يقوم على " مبدأ سلطان اإلرادة"، تتجه فيه إرادة أطراف 
مشارطة -بالفعل  أو نشأت -شرط التحكيم-أو غير التعاقدية إلى تسوية منازعاتهم التي قد تنشأ  ،العالقة التعاقدية

م من األغيار يثقون في خبرته الفنية، أو اللجوء إلى مؤسسة دولية مختصة عن طريق االتفاق على تعيين محك  -التحكيم
بحجية األمر  اً وفقًا للقانون واإلجراءات المتفق عليهما، وذلك للفصل في المنازعة بحكم نهائي بات متمتع ،في التحكيم
 .(10،9)فيه المقضي  

  قات التحكيم الدولي في العقود اإلداريةا ومعو  مزاي

 م الدولي مع طبيعة المنازعات الناشئة عن العقود اإلدارية الدولية، غير أنه تعرض لمعوقات نذكر أهمها ييتناسب التحك

 مزايا التحكيم في العقود اإلدارية الدولية .أ

  أتيا ينذكر منها م ةللتحكيم في العقود اإلدارية الدولية مزايا عد
قوة األمر  ًا علىوحائز  اً يتكون قضاء التحكيم من درجة واحدة، ويعتبر الحكم الصادر عن محكمة التحكيم نهائي .1

المقضي فيه، مما يحقق السرعة والمرونة والسهولة في الفصل في المنازعات، وهو ما تم تكريسه في التشريعات 
 .(1)الوطنية، واالتفاقيات الدولية

وهو ما تم االعتراف  .على هيئة التحكيم بتسبيب أحكامها، طالما اتفقت األطراف المعنية على ذلك ليس هناك التزام .2
، وقواعد اليونسترال لعام 1985به من قبل القانون النمطي للجنة األمم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 

1976(2)*. 
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لقضائية الصادرة من المحاكم الوطنية، شجع على زيادة مكانة األحكام ا وجعلها في ،اعتراف الدول بأحكام التحكيم .3
واإلجراءات  ،اإلقبال على التحكيم، باإلضافة إلى الضمانة التي يمنحها للمستثمر األجنبي في تفادي التعقيدات

 .(9)الطويلة التي تتبعها المحاكم والتي ال تتفق مع طبيعة االستثمار الذي يتطلب السرعة
عمالها أالتي تخشى على سمعتها و  ،ضمانة أساسية للشركات األجنبية العمالقة التي تعد   يتصف التحكيم بالسرية، .4

 .(10)رضت أمام المحاكم الوطنية في جلسات علنيةفشاء أسرارها إذا ما ع  إنتيجة  ،من أن يلحقها ضرر
 قات التحكيم في العقود اإلدارية الدوليةمعو   .ب

 قات منها بعض المعو  ه رضتعيفي العقود اإلدارية الدولية، غير أنه على الرغم من المزايا العديدة للتحكيم 

وصدور أمر التنفيذ عن طريق القضاء  ،ه الصيغة التنفيذيةبكساإتمتع حكم التحكيم بالقوة التنفيذية إال بعد  عدم .1
التي  ،**1956( من اتفاقية واشنطن54(، )53الوطني للدولة المطلوب التنفيذ فيها، وهو ما يتعارض مع المواد )

 . (1،9،11)تنفيذ أحكام التحكيم كتنفيذها لألحكام القضائية الوطنية التي تصدر عن محاكمهابالدول األعضاء  ألزمت
ال يشكل بذاته ضمانه للمستثمر األجنبي، مالم يتم استقبال  ،كوسيلة لحل المنازعات ،نظام التحكيم الدولاعتماد ن إ .2

تمكين المستثمرين من لفالعبرة ليست بالتكريس للتحكيم، بل باستعداد الدول  ؛يسرأحكام التحكيم وتنفيذها بسهولة و 
 .(12)صالحهممم الصادرة ليتنفيذ أحكام التحك

عالوة على عدم  ،مين بالسريةيتعارض التحكيم مع مبدأ العالنية في المحاكمات القضائية، حيث يتصف حكم المحك   .3
 .(10)لمعنيةجواز نشر األحكام إال بموافقة األطراف ا

عن طريق الطعن في األحكام أو في اإلجراءات  ،تلجأ بعض الدول عند صدور حكم التحكيم ضدها إلى تعطيل تنفيذه .4
 .(8)جواز الطعن في األحكام الصادرة بالمصادقةعلى التي تم اتباعها، عالوة 

  والتحكيم المؤسسي.  التحكيم الحر، ماهينقسم التحكيم الدولي إلى نوعين :  أنواع التحكيم الدولي

هو الذي ي سمح فيه ألطراف النزاع بتنظيم عملية التحكيم كاملًة، بداية من تحديد القواعد واإلجراءات و  التحكيم الحر: .1
خضوع ألي مؤسسة الوالقانون الواجب التطبيق، إلى حرية األطراف في اختيار هيئة التحكيم، ومكانه وزمانه، دون 

 .(2)من التحكيم بالسرعة والمرونة، باإلضافة إلى مراعاته لمصالح الدول ويتميز هذا النوع .تحكيمية
___________________ 

 ltexts/arbitrationhttps://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/contractua* راجع قواعد اليونسترال 
     ** 8.pdf-http://aifica.com/pdf/treatie 

 

 

https://uncitral.un.org/ar/texts/arbitration/contractualtexts/arbitration
http://aifica.com/pdf/treatie-8.pdf
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صالح قوانينها المتعلقة بإجراءات التحكيم قامت لجنة األمم المتحدة المختصة في القانون إوفي سبيل تمكين الدول من 
كامل مراحل التحكيم، وهو ما تلقته الدول باختالف نظمها  شملي ،م نموذجي للتحكيمترال( بوضع نظاينسو التجاري )األ

 .*(13)القانونية واالقتصادية بالقبول

، وأكدت الجمعية على أن التحكيم 1967ديسمبر 15من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ اعتماده كما تم 
 .(9)في اتفاقية استثمار ثنائيةاختياري، ويتم بناء على اتفاق مكتوب، أو نص 

أو مركز دائم مختص بالتحكيم، سواء أكانت وطنية أو  ،هو ذلك التحكيم الذي يتم في إطار مؤسسة التحكم المؤسسي:.2
من أهم االتفاقيات المنظمة للتحكيم الدولي، إذ أنشأت مركزًا دوليًا لفض  1965دولية. وتعتبر اتفاقية واشنطن لعام 

 التي تنشأ بين الدولة والمستثمر األجنبي. ،ثمارمنازعات االست
لذلك حرصت الدول على  ؛هذه االتفاقية، عاماًل فاعاًل في جذب االستثمارات األجنبية المباشرةإلى وقد شكل االنضمام 
ار أكثر من يفي اتفاقيات االستثمار الثنائية، كما منحت االتفاقية للمستثمر األجنبي حرية اخت (ICSIDتكريس اللجوء إلى )

، ومركز دبي للتحكيم الدولي (9)مركز تحكيم، كتحكيم التجارة الدولية في باريس، ومركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي
( 6قانون التحكيم االتحادي رقم ) إليها، وغرفة صناعة وتجارة دبي التي أشار 2004لسنة  10المنشأ بموجب المادة رقم 

 .2016لسنة

 العقود اإلدارية الدولية م فييموقف التشريعات المقارنة من التحك:  المطلب الثالث

لذا وجدنا أنه من تباينت التشريعات المقارنة في موقفها من فكرة اللجوء إلى التحكيم في مجال العقود اإلدارية الدولية، 
من ثم نسلط الضوء على موقف ع المصري )ثانيًا(، و )أواًل(، وموقف المشر  ع الفرنسي الضروري اإلحاطة بموقف المشر  

 ماراتي )ثالثًا(.ع اإلالمشر  

 ع الفرنسيأواًل: موقف المشر  

ن كانت تحمل صبغة دولية، وقد  اتخذ مجلس الدولة الفرنسي موقفًا متشددًا من جواز التحكيم في العقود اإلدارية، وا 
 ساق الفقه والقضاء الفرنسي ثالث نظريات لتبرير هذا الرفض وهي 

 
 

____________ 
 بالتحكيم الحر متى ما انصرفت إليه إرادة األطراف صراحة، وذلك بنص المواد  2018( لسنة 6أخذ المشر ع االتحادي في قانون التحكيم رقم )*

(9-17.) 
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 تعارض التحكيم مع مبدأ فصل السلطة اإلدارية عن السلطة القضائية  .1
لذا حظر مجلس الدولة  ؛بين السلطات داًء على مبدأ الفصليمثل منح االختصاص لجهة غير القضاء اإلداري اعت 

الفرنسي التحكيم في العقود اإلدارية داخلية كانت أم دولية، باعتبار أن المجلس هو صاحب االختصاص األصيل 
نًا بندًا باطاًل بطال بالفصل في مثل هذا النوع من المنازعات، واعتبر أن أي بند تحكيمي يرد في عقد من العقود يعد  

 ،*(14،41)( من قانون اإلجراءات المدنية الفرنسي1004(، )83مطلقًا لتعلقه بالنظام العام، وهو ما تؤكده نصوص المواد )
 .(15،1)( من القانون المدني2060وكذلك نص المادة )

 تعارض التحكيم مع مفهوم النظام العام  .2
لقة باالختصاص النوعي للقضاء تدخل من حيث األصل في وذلك لكون القواعد المتع ؛يتعارض التحكيم مع النظام العام

ال يجوز لجهة اإلدارة لذا  ؛النظام العام، ومن بينها اختصاص مجلس الدولة بالفصل في العقود ذات الصبغة اإلدارية
ال كان اتفاقها باطاًل،  أن  أي تعديل في قواعد االختصاص يجب أن يتم بقانون، كماوكذلك االتفاق على خالف ذلك وا 

استثنائية بموجب القانون العام لضمان تحقيق المصلحة العامة في سير المرفق العام بانتظام  اً لإلدارة سلطات وحقوق
 .(15،16)راد، وهو األمر الذي ال يمكن تحقيقه مع إقرار التحكيم الدوليواط  
 عدم أهلية اإلدارة في اللجوء إلى التحكيم . 3
افتقار الهيئات اإلدارية لألهلية التي تمكنها من الوقوف أمام هيئات التحكيم. غير أن تقوم هذه النظرية على أن أساس  

وذلك ألنها لم تفرق بين األهلية التي يتطلبها القانون المدني، وبين  ؛هذه النظرية رفضت تمامًا ووجهت لها االنتقادات
 .(15)الوصاية اإلدارية المقررة في القانون اإلداري

لم يقبل بفكرة الحظر، تأسيسًا على أن النصوص  -وعلى رأسه محكمة النقض الفرنسية -لعادي الفرنسيبيد أن القضاء ا
التشريعية التي حظرت على الدولة وأشخاص القانون العام اللجوء إلى التحكيم وردت في قانون المرافعات والقانون المدني، 

في  هذا الموقفدت محكمة استئناف باريس ي  أوقد  .ن الدوليةومن ثم يقتصر نطاق تطبيقها على العقود الداخلية وحدها دو 
وهي شركة يونانية ضد  Myrtoon Steam shipفي الدعوى المرفوعة من  1957أبريل  10حكمها الصادر بتاريخ 

يمتد  وال ،( يتعلق بالعقود الوطنية2060مة  في هذه الدعوى أن الحظر الوارد في المادة )الحكومة الفرنسية، وقضت المحك  
  .**لعقود الدوليةإلى ا

_____________ 

قبل إلغائها، على أنه " ال يجوز االتفاق على التحكيم في المنازعات التي تتعلق  1806( من قانون اإلجراءات المدنية الفرنسي الصادر عام 83تنص  المادة )*
( من القانون ذاته على أنه 1004و البلديات، أو المؤسسات العامة"، كما نص ت المادة )بالنظام العام، والمنازعات التي يكون أحد أطرافها الدولة، أو الدومين، أ

( من قانون القانون المدني 2060"ال يجوز إبرام اتفاقيات التحكيم في المنازعات التي يشترط فيها القانون تبليغها إلى النيابة العامة". وكذلك نص ت المادة )
على أنه "ال يجوز اللجوء إلى التحكيم في المنازعات التي تكون الجماعات العامة طرفًا فيها وفي جميع المسائل  1975يوليو  9والمعدل  1972يوليو  5الصادر

 التي تتعلق بالنظام العام".

 
** Cour D'appel de Paris,10Avril-1957.,J.C.P.,1957-No-10079.  
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، حيث قررت أن 1964أبريل  14ا يؤكده حكمها الصادر بتاريخ وقد سايرت محكمة النقض الفرنسية هذا االتجاه، وهو م
. وكذلك حكمها الصادر بتاريخ *( يتعلق بالعقود اإلدارية الوطنية وليس الدولية1004(، )83الحظر الوارد في المادتين )

التجارة الدولية،  (، التي أجازت فيه المحكمة لإلدارة إمكانية التحكيم في عقودGalakisفي دعوى السفينة  1966مايو 2
ن كان القانون لم ينص على ذلك صراحة  .**وا 

وعلى الرغم من موقف القضاء العادي، إال أن ذلك لم يلق قبواًل من قبل مجلس الدولة الفرنسي، وهو ما كشف عنه في 
م دون حيث قرر فيه عدم جواز اللجوء إلى التحكي ،Euro Disney Landبشأن 1986مارس  6فتواه الصادرة بتاريخ 

زاء إصرار الشركة األمريكية على  م، وتمسك الحكومة يدراج شرط التحكإوجود نص قانوني صريح يجيز ذلك، وا 
ع اإلسراع بإصدار قانون يجيز فيه التحكيم في العقود برام العقد، اضطرت الحكومة أن تناشد المشر  إوحرصها على 
 19بتاريخ  972-86وعلى إثرها صدر القانون رقم  .(16)القانون وذلك وفقًا للشروط التي ينص عليها ؛اإلدارية الدولية

 برام العقد. إنها من مك  الذي  1986أغسطس 
وليس مشارطة، فضاًل على  ،كمن أهمية هذا القانون في كونه أول مادة تقر إمكانية اللجوء للتحكيم بناء على شرطتو 
 .(5)ق العقد اإلداري بعمليات التجارة الدوليةشارتها تعل  إ

نما قي   ،ع الفرنسي لم يطلق شرط التحكيم في كل العقود اإلداريةومن الجدير بالذكر أن المشر   دها بوجوب توافر شروط وا 
  يأتيوهي كما  1986لسنة  19( من قانون 9واستثناءات نص ت عليها المادة )

 الدولي، وينظر إلى كل حالة  دراج شرط التحكيم في العقد اإلداريإيجيز  ،ضرورة صدور مرسوم من مجلس الوزراء
 .ةعلى حد

 .أن يهدف العقد اإلداري الدولي إلى تحقيق منفعة قومية 
 يكون الطرف الثاني من العقد  أالأي  .وبين شركة أجنبية ،أن يبرم العقد اإلداري بين أحد أشخاص القانون العام

 .(1،16)وطنياً 
ا وهذا منشاء مالهي والت ديزني، إوهي مشروع  ،دة فقطومن المالحظ أن هذه الشروط ال تنطبق إال على حالة واح

شخصيات يجيز فيها التحكيم في بعض العقود اإلدارية المبرمة مع  ،ع إلصدار نصوص قانونية خاصةاضطر معه المشر  
بشأن البريد  1990 وقانونالخاص بالمؤسسات العامة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،  1982منها قانون  ،أجنبية

 .(17)االتصاالتو 
وتحقيقًا لمصالح الجمهورية، تراجع مجلس الدولة  ،ورغبة في جذب االستثمارات األجنبية ،واستجابة للتطورات االقتصادية

برز هذا الموقف من خالل اقتراحه الذي أالفرنسي عن موقفه المتشدد من عدم جواز التحكيم في العقود اإلدارية الدولية، و 
عالوة  ، حيث دعا إلى التوسيع من مجال اللجوء للتحكيم في العقود اإلدارية،1993وي للحكومة عام علنه في تقريره السنأ

ل مجلس الوزراء اإلذن للمؤسسات العامة اللجوء للتحكيم، وهذا ما استجاب له المشر ع  على اقتراحه بإصدار تشريع يخو 
 .(8)2004يونيو  17بتاريخ  2004-559بإقرار التحكيم في عقود الشراكة، وذلك بمقتضى المرسوم رقم 

______________________ 
**  Cass.Civ.,14 Avril 1964, C lunet 1965,p.646.      
***Cass.com.,2Mai-1966-Dalloz, Conc.,Jean(R.),p576. 
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عبارة على أن ويعد عقد الشراكة من أهم االستثناءات نحو التوسع في إقرار شرط التحكيم، حيث نص المشر ع بصريح ال
عقد الشراكة من العقود اإلدارية التي يجب تضمينه شرط التحكيم بشرط تطبيق القانون الفرنسي، وهو ما أقره كل من 

 .(8)مجلس الدولة، والمجلس الدستوري
  

يجار إعقد باستثناء  ،لمشروع قانون يجيز التحكيم في العقود اإلدارية اً نهائي اً ومن الجدير بالذكر أن فرنسا وضعت تصور 
دته بوجوب تطبيق قواعد القانون اإلداري الفرنسي، أو أي قانون آخر يفرق ، وقي  2007مارس  27بتاريخ الخدمات وذلك 

على عدم هدم نظريات القانون اإلداري ًا فيه بسلطات وصالحيات اإلدارة، حرصويعترف بين العقد اإلداري والعقد المدني 
 .(17)رساها مجلس الدولةأالتي 

 ع المصري قف المشر  مو 

التي أوردها نظيره ذاتها ، وساق الحجج *(1،2،16)قرار جواز التحكيم في العقود اإلدارية الدوليةإرفض مجلس الدولة المصري 
نها شرط م على الرغم من أن الحكومة كانت تبرم عقودًا تضم  يلتحكاالفرنسي لتبرير رفضه، واستمر القضاء اإلداري رافضًا 

سمعة الدولة في ر ند نشوء النزاع ترفض التحكيم بحجة عدم جواز التحكيم في العقود اإلدارية. هذا الموقف أث  التحكيم، وع
صدار قانون التحكم رقم دفع المشر  مما  ؛المصرية وقدرتها على جذب االستثمارات األجنبية لسنة  27ع المصري للتدخل وا 

1994(16،2) . 
 الخالف واالنقسام بعد صدور قانون التحكيم؟ هل انتهى  :والسؤال الذي يطرح نفسه

جابة ع للمرة  عتدخل المشر  ب مما توج  ، **وتذبذبت أحكام المحاكم لألسف، استمر االنقسام الفقهي هذا التساؤل، نوا 
صدار تعديل لقانون التحكيم رقم  ،الثانية ت ، حيث تم  1997لسنة  9، وذلك بموجب القانون رقم 1994لسنة  27وا 

( التي نص ت على أنه "... وبالنسبة إلى منازعات العقود اإلدارية يكون االتفاق على التحكيم بموافقة 1لمادة )إضافة ا
 أو من يتولى اختصاصه بالنسبة لألشخاص االعتبارية العامة وال يجوز التفويض في ذلك".  ،الوزير المختص

م في العقود اإلدارية، وحيث أنه "ال اجتهاد يواز التحكعلى ج 1998لسنة  89كما أكد قانون المناقصات والمزايدات رقم 
 .(16،2)بحركة التنمية واالستثمارات مع وضوح النص" انتهى السجال الذي أضر  

م يدراج شرط التحكإع المصري قد نص على وجوب الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل ومن الجدير بالذكر أن المشر  
وباستغالل الثروات الطبيعية وبنقل  ،ولتعلق تلك العقود بالتنمية االقتصادية ،ة الدولةالدولي، وذلك حفاظًا على مصلح

 .(16)د على عدم جواز التفويض في الموافقة على شرط التحكيمالتكنولوجيا، وشد  
_______________ 

، كما 1972( من قانون انشاء مجلس الدولة المصري 47)، والمادة 1971( من دستور127استند مجلس الدولة المصري في رفضه للتحكيم إلى نص المادة ) *
( من قانون المرافعات 501أن فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لمجلس الدولة رفضت التحكيم في العقود اإلدارية، على الرغم من أن نص المادة )

( من قانون مجلس الدولة المصري تلزم الجهات 58ثن نوعًا معينًا، عالوة على أن  المادة )أجازت التحكيم صراحة ولم تست 1968لسنة  13المدنية والتجارية رقم 
 .آالف جنيه مصري، مما يفيد جواز التحكيم في العقود اإلدارية 5اإلدارية باستفتاء إدارة الفتوى قبل إبرام أي عقد تزيد قيمته عن 

رقم الصفحة  1رقم الجزء  35مكتب فني  20-02-1990قضائية بتاريخ  32لسنة  3049طعن رقم ال -جمهورية مصر العربية المحكمة اإلدارية العليا  **
مكتب فني  10-12-1991قضائية بتاريخ  33لسنة  315الطعن رقم  -]إلغاء الحكم المطعون فيه[، جمهورية مصر العربية المحكمة اإلدارية العليا  1143

 ]رفض[. 357رقم الصفحة  1رقم الجزء  37
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هل ف ،دون الحصول على موافقة مجلس الوزراء ،داري دوليإبرام عقد إإذا ما تم : ؤال الذي يطرح نفسه هنا هووالس
 م ببطالن شرط التحكيم؟ييجوز عندها الدفع أمام هيئة التحك

اإلدارية  لعقودإلى اينتج أثره بالنسبة  ،ن الدفع ببطالن شرط التحكيم في العقود اإلداريةفإهذا التساؤل، عن ولإلجابة 
أن الموافقة كما قبل تضمين العقد شرط اللجوء إلى التحكيم،  ،الداخلية التي تتطلب شرط موافقة الوزير المختص

 الالحقة تصحح البطالن.

ال تتعدى كونها شروطًا داخلية  -مجلس الوزراء-لعقود اإلدارية الدولية، فموافقة السلطة المختصة إلى اأما بالنسبة 
درجته في العقد أإذ ال يجوز للدولة أن تتنصل من اتفاق التحكيم الذي  ؛ تسري على التحكيم الدوليإلتمام العقد ال

وليس  ،فالعقود الدولية يحكمها النظام العام الدولي ؛بادعاء أن العقد خالف شرطًا داخلياً  ،اإلداري بإرادتها الحرة
 . (16)الداخلي

د سلطة يوذلك من خالل تقي ؛حماية لمصالح الدولة االقتصاديةتمثل ء مجلس الوزراأن اشتراط موافقة وترى الباحثة 
يحفظ للجهة اإلدارية سلطتها  لذيا ،اإلدارة في اللجوء للتحكيم الدولي، عالوة على ضمان تطبيق القانون الوطني

 وصالحيتها في مواجهة المتعاقد معها.

 ع اإلماراتي موقف المشر  

الشريعة العامة للتحكيم، حيث تسري أحكامه على كل تحكيم يجري  2018( لسنة 6م )أصبح قانون التحكيم االتحادي رق
في الدولة، أيًا كانت طبيعة العالقة القانونية التي يدور حولها النزاع الناشئ، وعلى كل تحكيم تجاري دولي يجري في 

 .*(13)خضاعه ألحكام القانون اإلماراتيإتفق أطرافه على تو  ،الخارج

، التي كانت تنظم أحكام التحكيم 1992( لسنة 11( من القانون االتحادي رقم )218إلى  203لغاء المواد )تم إلذلك و 
 بصرف النظر عن طبيعة المنازعة.

 لتحكيم الدولي؟إلى اهل يجوز تضمين العقود اإلدارية شرط اللجوء  :والسؤال الذي يطرح نفسه هنا

، وحكومة وبين موقف حكومة دبي ،يز بين موقف الحكومة االتحاديةوفي معرض اإلجابة عن هذا التساؤل يجدر التمي
 .، واألحكام القضائيةمن خالل النصوص القانونيةعجمان 

________________ 

 .2018( لسنة 6( من قانون التحكيم االتحادي االماراتي رقم )2*المادة )
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 نظرة الحكومة االتحادية للتحكيم الدولي

ها على جواز التحكيم بصورة ئقبل إلغا 1992( لسنة 11المدنية االتحادي رقم ) جراءاتنون اإل( من قا203نص ت المادة )
 دون تحديد لطبيعة المنازعة أو ألطرافها. ،عامة

( 8/3بشأن التحكيم، عامًا شاماًل دون تحديد، حيث نص ت المادة ) 2018( لسنة 6تى القانون االتحادي رقم )أوكذلك 
أم غير عقدية تنظمها القوانين النافذة في الدولة  ،ناشئ عن نزاع بشأن عالقة قانونية عقدية كانتعلى أن "... كل تحكيم 

 ثنى فيها بنص خاص".ما است  

لم يكن واضحًا بشأن مشروعية اللجوء ع على تنظيم التحكيم في قانون مستقل، وعلى الرغم من حرص المشر   ،هوالمالحظ أن
مها، ولم يضع د لها نصوصًا خاصة تنظ  فر  ، حيث لم ي  العقود اإلدارية الدوليةعن تنشأ  إلى التحكيم لفض المنازعات التي

 .لها اإلطار القانوني الحاكم

( من قانون اإلجراءات المدنية االتحادي، تسند إلى المحاكم االتحادية وحدها نظر المنازعات 25"وحيث إن المادة )
ة وبالعمل اإلداري وتكون الدولة أو إحدى سلطاتها أو أجهزتها أو مصالحها أو اإلدارية, وهي المنازعات التي تتصل باإلدار 

هيئاتها العامة أو مؤسساتها, طرفًا فيها إما مدعية أو مدعي عليها, كدعاوي إلغاء القرار اإلداري ودعاوي العقود اإلدارية 
 .*ودعاوي المسئولية اإلدارية..."

شأن تشكيل لجنة تنفيذ المشاريع العامة بالدولة، نص ب 2006( لسنة 5راء رقم )وبالنظر إلى قرار مجلس الوز  ،أنه د  بي  
شراف على تنفيذ المشاريع الحكومية بوزارة تطوير البنية التحتية، ويكون من مهامها القرار على إنشاء لجنة تتولى مهام اإل

 . (18)**بعقود المشاريع االتحادية والمطالبات المتعلقة ،ى بحث طلبات التعويض والتحكيمتشكيل لجنة أخرى تتول  

بشأن االستثمار األجنبي المباشر، على  2018( لسنة 19( من القانون االتحادي رقم )12/1ظ من نص المادة )كما يالح  
أنه " مع عدم اإلخالل بالحق في التقاضي، يجوز تسوية الخالفات والمنازعات التي قد تنشأ عن مشروع االستثمار األجنبي 

 ر بكافة الوسائل البديلة لفض المنازعات".المباش
بشأن الئحة المشتريات إلدارة المخازن  2019( لسنة 4/ز( من قرار مجلس الوزراء رقم )45وكذلك نص ت المادة )

جرائه إفإنه ال يجوز االتفاق على  ،على أنه "في األحوال التي يكون من الجائز االتفاق على التحكيم -الحكومية االتحادية
ج الدولة، كما ال يجوز أن يخضع أي تنازع بشأن العقد أو اإلجراءات المتعلقة به ألي تشريعات غير معمولة بها في خار 

 الدولة، ويعتبر أي نص مخالف ذلك باطاًل، وكأن لم يكن".
__________ 

]عدم   90رقم الصفحة  24-02-2010قضائية بتاريخ  2009لسنة  4الطعن رقم  -األحكام اإلدارية  -دولة اإلمارات العربية المتحدة المحكمة اإلتحادية العليا *
 إختصاص[.

 في شأن تشكيل لجنة تنفيذ المشاريع العامة بالدولة. 2006( لسنة 5( من قرار مجلس الوزراء رقم )6/2المادة )**
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ولم طلقه، أنون االستثمار في حين أن قاد التحكيم بقيد تطبيق القانون الوطني، المذكور أعاله قي   قرارالأن المالحظ من 
دارية الدولية، غير أن القضاء االتحادي قضى بإمكانية اللجوء للتحكيم، وذلك لتحكيم في العقود اإليجيز ايضع الفقه معيارًا 
لذلك فال  وتبعاً  ،يجد الشرط المنصوص عليه في العقود )التحكيم( محاًل إلعمال مقتضاه وترتيب آثاره في أحد أحكامه "

ة بإلغاء شرط التحكيم بذريعة إلغاء اللجنة المنوط بها التحكيم طالما ظلت هذه اللجنة باقية حتى لو كانت لمحاج  يجوز ا
وشركة الخدمات االستشارية الهندسية التي قدمت خدمات  ،"، يتعلق هذا الحكم بمنازعة بين وزارة األشغالتحت اسم آخر

 .*استشارية لمشروع طريق دبي الفجيرة

في العقود  التحكيمجواز إلى  العليا مة االتحاديةباإلضافة إلى اتجاه المحك   ،الموادع ما سبق ذكره من ين جمونستخلص م
غفال ذلك في كل من إحيث تم  ،الواجب التطبيق القانونأو  ،دون إشارة صريحة إلى العقود اإلدارية الدولية وذلك اإلدارية،

 .والمتعلق بالمشاريع العامة التي هي محل للعقود اإلدارية الدولية ،ق ذكرهقانون االستثمار، وقرار مجلس الوزراء الساب

 نظرة مشرع إمارة دبي
( على جواز التحكيم في أي 32/2، حيث نصت المادة )22/6/1971نشأ التحكيم في إمارة دبي في قانون العقود الصادر

 . **نوع من المواضيع دون تحديد

تعليماته بشأن شرط التحكيم في العقود التي تكون حكومة  1988فبراير  6ر بتاريخ أن حاكم دبي عاد بعد ذلك وأصد غير
دبي طرفًا فيها، ونص فيها على أنه " ال يجوز النص في أي عقد تكون حكومة دبي أو دوائرها أو مؤسساتها التابعة لها 

ذلك لإلجراءات المتعلقة به ألية قوانين وك ،جراء التحكيم خارج دبي، أو أن يخضع أي خالف بشأن التحكيمإطرفًا فيه على 
وغير ملزم لحكومة  ،خالف القوانين واألصول النافذة في دبي، ويعتبر باطاًل أي نص مخالف لهذه التعليمات ،أو أصول

 دبي ودوائرها ومؤسساتها".

بي على أنه " ال يجوز مارة دإبشأن عقود الدوائر الحكومية في  1997( لسنة 6( من القانون رقم )36وكذا نصت المادة )
أو أن  ،حدى الدوائر التابعة لها طرفاً  فيه، على إجراءات التحكيم خارج دبيإأو  ،النص في أي عقد تكون فيه حكومة دبي

يخضع أي خالف بشأن التحكيم، وكذلك اإلجراءات المتعلقة به ألية قوانين أو أصول خالف القوانين واألصول النافذة في 
وحيثما اقتضت المصلحة العامة يجوز بموافقة  ،من ذلك . واستثناءً اً وغير ملزم باطالً  أي نص مخالف   رويعتب ،مارة دبيإ

 .عفاء الحكومة وأي من دوائرها ومؤسساتها وهيئاتها من التقيد بهذا الحكم"إخطية من الحاكم 

____________ 
 .2016-6-22 تاريخ الجلسة - قضائية 2015 لسنة - 302 الطعن رقم - ام اإلداريةاألحك -العليا  االتحاديةدولة اإلمارات العربية المتحدة المحكمة *

لفض ما قد ينشأ من منازعات بين المتعاقدين دون اللجوء للقضاء  التحكيم االتفاق على العقود وفي ذلك قضت محكمة تمييز دبي "أن المشرع أجاز في قانون**
ذ جاء النص مطلقًا دون قيد فإن يكون جائزًا سواء ورد في مشارطة مستقلة أو كأحد بنود العقد، وسواء اتفق على انعقاده داخل اإلمارة أو خارجها  تحكيمال العادي، وا 

مكتب فني  07-04-1991بتاريخ  -حقوق  -قضائية  1990لسنة  230الطعن رقم  -األحكام المدنية  -بمحكمين أجانب أو وطنيين "،حكومة دبي محكمة التمييز 
 ]رفض[. 285رقم الصفحة  1زء رقم الج 2
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مؤسسة طيران  اضطر إلى استثناء على تحريك عجلة التنمية االقتصادية، هوانطالقًا من حرص مارة دبيإبيد أن مشرع 
حاكم دبي بتاريخ  وذلك بموجب األمر الصادر من سمو من التعليمات الواردة أعاله،العامة التابعة لها  والمؤسسات ،دبي
 ن العام لإلمارة منفي الدي   اللجنة الموكل إليها مهام البت  ى أعف حيث ذاتهعام في ال، وكذا فعل (19)2008 أغسطس31

 .*(20)دبي ودوائرها واآلخرين بين حكومةتعليمات وشرط التحكيم في العقود المبرمة 

بشأن تنظيم  ،2015نة ( لس22وذلك في القانون رقم ) ،خضاعه لقانون اإلمارةإد التحكيم بوجوب وقد عاد بعد ذلك وقي  
( على أنه "ال يجوز تسوية النزاعات عن 35/2الشراكة بين القطاعين العام والخاص بإمارة دبي، حيث نصت المادة )

خضاعه لقوانين غير القوانين المطبقة في اإلمارة، ويترتب على مخالفة ذلك بطالن إأو  ،طريق التحكيم خارج اإلمارة
 واعتباره غير ملزم". ،التصرف

بوجوب الحصول على  ،د اللجوء للتحكيم في العقود اإلداريةع في إمارة دبي قي  ويتبين بصفة عامة مما تقدم أن المشر  
 الموافقة المسبقة لحاكم دبي، ويترتب على المخالفة بطالن العقد.

تكون فيه حكومة دبي أو واشتراطه تطبيق قوانين اإلمارة على كل تحكيم  ،في إمارة دبيع د المشر  وعلى الرغم من تشد  
االحتكام لقانون أجنبي، وذلك حسب الظروف االقتصادية يجيز  ،دوائرها أو مؤسساتها، إال أنه استثناًء وبنص خاص إحدى

تركز السلطة التشريعية والتنفيذية في  هذه المرونة، ومدى حاجة اإلمارة لتحريك عجلة االقتصاد والتنمية، ومما ساعد على
بالنظر لمدى ، وذلك ةبي، وسرعة إصدار التشريع الذي يسمح فيه بالتحكيم في كل عقد على حدشخص سمو حاكم د

 حاجة اإلمارة والظروف االقتصادية الدولية والداخلية.

يخالف القانون  أاللقانون آخر، فيشترط خضاع النزاع إما تم االتفاق على إذا ع أوجب أنه جدير بالذكر أن المشر  الو 
 **.(13)عالء لسيادة الدولةإالعام المعمول به في دولة اإلمارات، وذلك  األجنبي النظام

 والتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا الصدد: هل يبطل حكم التحكيم إذا خالف النظام العام الداخلي لدولة اإلمارات؟
جابة عن هذا التساؤل قررت محكمة تمييز دبي في حكمها الصادر بتاريخ  ليف الشهود اليمين "أن تح 2004مايو 15وا 

يعتبر من النظام العام الذي ال تجوز مخالفته، لذا يجوز للمحكمة أن تقضي بالبطالن من تلقاء نفسها، وذلك أثناء نظر 
 .***طلب المصادقة على حكم التحكيم"

____________ 

 بشأن إجراءات الدين العام. 2008( لسنة 7( من القانون رقم )5/1المادة ) *

**A.pdf -Convention-York-conv/New-http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/NY  انضمت دولة اإلمارات العربية المتحدة ،
( 6( من قانون التحكيم االتحادي رقم )37م .المادة )2006( لسنة 43مرسوم االتحادي رقم )بموجب التحكيم األجنبية وتنفيذها التفاقية نيويورك لالعتراف بقرارات ال

 .2018لسنة 

- 1 رقم الجزء - 15 مكتب فني - 2004-5-15 تاريخ الجلسة - قضائية 2003 لسنة - 503 الطعن رقم - األحكام المدنية -حكومة دبي محكمة التمييز  ***
 .1028 رقم الصفحة 

 

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/NY-conv/New-York-Convention-%20A.pdf
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م يفي سماحها لقاضي الدولة التي يقع فيها مكان التحك 1958اتفاقيه نيويورك ( من 1المادة )يتفق مع ما تضمنته وهو ما 
 .(21،22)الصيغة التنفيذية في دولة التنفيذ إكسابهالحكم ببطالنه في حالة مخالفته للنظام العام الداخلي، ومن ثم عدم إمكانية 

حكم التحكيم الصادر ضد إدارة الطيران بدبي )قضية باشتال( الصيغة  بأن محكمة استئناف باريس قررت إكسابيد 
بطاله في دبي على أساس أن الشاهد لم يحلف اليمين وفقًا لإلجراءات التي ينص عليها إالتنفيذية، على الرغم من أنه تم 

 .(21)القانون اإلماراتي

لتحكيم إلى اال ينتج أثره بالنسبة  ،ماراتي لشرط عدم تعارض أحكام التحكيم مع النظام العامع اإلدراج المشر  إوهكذا فإن 
مين، الختالف مفهوم النظام العام الدولي عن الدولي، وال يترتب على مخالفة النظام العام الداخلي بطالن حكم المحك  

 .(15)الداخليالعام النظام 

لذا فإنه فيما يتعلق بالتحكيم الدولي ينبغي  ؛وال يمكن تحديده أو االتفاق عليه ،واسعأن مفهوم النظام العام وترى الباحثة 
 الداخلي للدول.العام وليس النظام  ،احترام النظام العام الدولي

بشأن  االتحادي في القانونعلى تنظيم التحكيم ع االتحادي المشر  ه على الرغم من حرص يتضح لنا أن ،وفي ضوء ما سبق
جواز ينص صراحة على لم بعض القوانين، إال أنه في ، فضاًل على النص عليه في نصوص متفرقة 2018لسنة  التحكيم
 .العقود اإلدارية الدوليةفي التحكيم 

عالوة على ذلك لم يبين لنا القانون الواجب التطبيق على العقود اإلدارية الدولية، ومما يزيد األمر سوءًا عدم توحيد  
 االحتكام مكانيةا  و  ،التحكيم أبو ظبي مارة إع في المشر   أجازلقانون الواجب التطبيق على التحكيم، حيث القوانين بشأن ا

( 2( من القانون رقم )15الذي نص عليه في المادة ) ،إلى قانون أجنبي بشأن عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص
، وذلك في في مثل هذا النوع من العقود أي قانون أجنبيتطبيق  في إمارة دبيع في حين حظر المشر   ،2019لسنة 

 .حفاظًا على مصلحة اإلمارة بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2015( لسنة 22القانون رقم )

 نظرة مشرع إمارة عجمان .ج
اشد النعيمي حاكم اإلمارة، حققت إمارة عجمان طفرة اقتصادية، وتنمية حقيقية بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن ر 

على دعم  حرصفتحقيق تنمية القطاعات المهمة في اإلمارة، ل ،الذي رأى في استقطاب المستثمرين األجانب فرصة
تقديم كافة التسهيالت لتشجيع و وجذبها بحزمة من الحوافز، والسياسات االقتصادية الواضحة،  ،االستثمارات األجنبية

 .*التي تبرمها اإلمارة مع المستثمرين األجانب ،ار جواز التحكيم في عقود االستثماراالستثمار، كان أبرزها إقر 

___________ 
*default.aspxhttps://www.ajmanded.ae/ 

 

https://www.ajmanded.ae/default.aspx
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أكتوبر عام 30راشد النعيمي في صدره صاحب السمو الشيخ حميد بن أ( الذي 6ميري رقم )ذلك بالمرسوم األتم  وقد 
 .تحت مظلة غرفة تجارة عجمان ،نشاء مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاريإ، بشأن 2004

" تطبق أحكام نظام  بما يأتي  ( من المرسوم السابق ذكره، حددت المنازعات الخاضعة ألحكام هذا النظام8بيد أن المادة )
إذا ما كان ما ن التي تقدم لغرفة عجمان..."، ولم تبي   ،المرسوم على المنازعات التجاريةأو التحكيم الواردة في هذا  ،التوفيق

مدى  عنومن هنا يثار التساؤل لتحكيم في العقود اإلدارية التي تبرمها مؤسسات ودوائر اإلمارة، إلى اباإلمكان اللجوء 
 جواز التحكيم في العقود الحكومية إلمارة عجمان؟

بشأن تنظيم إقامة الدعاوى القضائية في  1999 عام( ل7فإنه بالنظر إلى المرسوم األميري رقم ) ،لتساؤلولإلجابة عن هذا ا
مع "على كل من له دعوى يختصم فيها  ما يأتي ( على 3نصت المادة )فقد مواجهة الدوائر الحكومية إلمارة عجمان، 

ة بدعواه لرئيس دوائر العدل، ومن ثم يقوم رئيس دوائر إحدى الدوائر الحكومية في إمارة عجمان...أن يتقدم بالئحة خطي
تجاوز تومحاولة تسوية الموضوع سلميًا، وذلك خالل فترة ال  ،العدل بإرسال نسخة لديوان سمو الحاكم، للتحقق من الشكوى

كز التحكيم فإنه يؤذن لصاحب الدعوى في رفع شكواه أمام الجهات القضائية، أو مرا ،أسبوعين، وفي حال فشلت التسوية
 المتفق عليها في العقد".

ن لنا من القراءة المتأنية للمرسوم األميري السابق ذكره، إجازة التحكيم في العقود اإلدارية التي تكون حكومة عجمان، ويتبي  
 أو إحدى دوائرها طرفًا فيه، ويترتب على مخالفة اإلجراءات الشكلية عدم سماع الدعوى.

النطواء القانون المحلي ، وذلك األميري محكمة االتحادية العليا، قض ت بعدم دستورية المرسومومن الجدير بالذكر أن ال 
 149و 121و 120المذكور على مصادرة لحق التقاضي بين الناس المتكافئة مراكزهم القانونية ألحكام الدستور في مواده 

 .*من دستور االتحاد 151و
/د( من القانون المحلي 3دستورية المادة ) دعوىقض ت برفض ف، 19-11-2018في حكم حديث لها بتاريخ ثم عادت، و 

أن يودع لدى دائرة الشؤون القانونية للحكومة  ،الذي أوجب على كل من يرفع دعوى ضد حكومة دبي، 1996 عامدبي لل
ه أمام المحكمة قبل أن يرفع دعوا ،يةأو حصول تسوية ود   ،لرد  اانقضاء مدة  ينتظر إلىوأن ، صورة من صحيفة الدعوى

والمالحظ تشابه موضوع الدعوى الدستورية في الحكمين السابقين، في كونه تشريعًا محليًا ينظم مسار  .**المختصة
جراءاتها، التي يجوز فيها للمشرع المحلي إصدارها ، غير أن المحكمة االتحادية العليا قضت في ***الدعوى اإلدارية وا 

 وم، وفي الثاني برفض دعوى دستورية المادة.حكمها األول بعدم دستورية المرس

____________ 
 22-04-2013بتاريخ  -دستورية  -قضائية  2012لسنة  1الطعن رقم  -األحكام الدستورية  -دولة اإلمارات العربية المتحدة المحكمة اإلتحادية العليا  *

 .]الحكم بعدم الدستورية[
 .19-11-2018قضائية بتاريخ  2018لسنة  2الطعن رقم  -األحكام الدستورية  -اإلتحادية العليا  دولة اإلمارات العربية المتحدة المحكمة **

  ct.org/constitution/United_Arab_Emirates_2009.pdf?lang=arhttps://www.constituteproje ( من دستور دولة اإلمارات،122المادة ) ***

 

https://www.constituteproject.org/constitution/United_Arab_Emirates_2009.pdf?lang=ar
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العليا من مراجعة أحكامها، في حال تغير اتجاهاتها، حتى ال االتحادية ليس هناك ما يمنع المحكمة  ،وترى الباحثة أنه
ن اختلفت أطراف المنازعة القضائية،متشابهتضارب األحكام المتعلقة بموضوع إلى يؤدي ذلك  بما يحقق المساواة بين  ، وا 
 وهو ما نص  عليه الدستور.، اإلمارات

يجيز فيه التحكيم في العقود اإلدارية  ،ع في إمارة عجمان المسارعة في إصدار تنظيم قانونيالباحثة من المشر   رجوكما ت
 بصورة واضحة.

 العقود اإلدارية الدولية القانون الواجب التطبيق على :المبحث الثاني

وما يتعلق  ،الدولي فيما يتعلق باآلثار المترتبة على العقد اإلداري ،بشكل خاصالواجب التطبيق ية اختيار القانون تبرز أهم
، ويثار ا من تعويضموما يترتب عليه ،وحقوقه وواجباته، فضاًل على إمكانية الفسخ واإلنهاء بالتزاماتهبتنفيذه، أو اإلخالل 

القانون بناء على إرادتهم الحرة، وماذا لو لم يتم تحديد القانون الواجب التطبيق  باختيارالتساؤل هل يسمح لألطراف 
م رغم كون العقد عقدًا إداريًا يتعلق تفق األطراف على قانون بعينه، هل ينتقل عندها هذا الحق للمحك  تصراحة، أو لم 

خضوع العقود اإلدارية  تي ى النحو اآلبمصالح الدولة، هذا ما سنحاول اإلجابة عنه من خالل هذا المبحث، وذلك عل
، وبعد ذلك )المطلب الثاني(ومن ثم نتطرق لتطبيق قواعد اإلسناد الجامدة ، )المطلب األول( رادةالدولية لمبدأ سلطان اإل

 .)المطلب الثالث(نتبين إمكانية تطبيق قواعد اإلسناد المرنة 

 لطان اإلرادةخضوع العقود اإلدارية الدولية لمبدأ س: المطلب األول

 م بها في مجال التحكيم الدولي، فضاًل عن كونه أقدم قواعدسل  والم ،مبدأ سلطان اإلرادة من المبادئ المستقرة والهامة يعد  
 .*(24،25)، والمعترف به من قبل األنظمة التشريعية الوطنية واالتفاقيات الدولية(23)القانون الدولي الخاصاإلسناد في 

على أن "تطبق هيئة التحكيم على  2018( لسنة 6( من قانون التحكيم اإلماراتي رقم )37ت المادة )نص   فعلى سبيل المثال
ذا ات   ، عت القواعد الموضوعية فيهب  قانون دولة معينة ات  ق على تطبيق ف  موضوع النزاع القواعد التي يتفق عليها األطراف، وا 

 فق على خالف ذلك بشرط عدم مخالفته للنظام العام واآلداب في الدولة".ت  مالم ي   ،دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين

ق هيئة التحكيم على موضوع على أن " تطب   1994( لسنة 27( من قانون التحكيم المصري رقم )39نص ت المادة )وكذا 
ذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت ا ،التي يتفق عليها الطرفان النزاع القواعد   دون  ،لقواعد الموضوعية فيهوا 

 فق على غير ذلك...".ت  القواعد الخاصة بتنازع القوانين مالم ي  

____________ 
( على أن "يسري على االلتزامات التعاقدية 19ومن التشريعات الوطنية التي اقرت مبدأ سلطان اإلرادة قانون المعامالت المدنية اإلماراتي، حيث نص ت المادة ) *

 وعًا قانون الدولة ...ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونًا آخر هو المراد تطبيقه".شكال وموض
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( من القانون النموذجي اليونسترال بشأن التحكيم الدولي الذي تم وضعه من قبل لجنة األمم المتحدة 28ت المادة )كما نص  
بوصفها واجبة التطبيق على  ،عد القانونية المختارة من قبل األطرافعلى أن "تفصل محكمة التحكيم في النزاع طبقًا للقوا
يجب أن يؤخذ على أنه اختيار مباشر للقواعد القانونية الموضوعية  ،موضوع النزاع وأي اختيار لقانون دولة ما أو لنظامها

 خالف ذلك". فق األطراف صراحة علىت  ت  مالم  ،وليس لقواعدها الخاصة بتنازع القوانين ،لهذه الدولة

، على أن "تفصل الهيئة التحكيمية في النزاع طبقًا للنظم القانونية 1965( من اتفاقية واشنطن 42كذلك نصت المادة )
 التي وافقت عليها األطراف المتنازعة".

يق على العقد حرية أطراف العالقة العقدية في اختيار القواعد القانونية الواجبة التطب ،ل النصوص المتقدمةويستفاد من ج  
المبرم بينهما، عالوة على كونه األساس الذي يستند إليه من قبل هيئة التحكيم عند الفصل في النزاع الناشئ بينهم عن 

 العالقة العقدية.

إلى أنه ال يجوز ألي طرف العدول عن اختيار القانون الواجب التطبيق باإلرادة المنفردة، غير أنه يجوز  ،وتجدر اإلشارة
 .(23)لم تفصل في النزاعأنها ه، ولو تم ذلك أمام هيئة التحكيم طالما ئتفاق على تعديله أو إلغالهم اال

م في تعيين القانون ي مدى حرية األطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق )أواًل(، وسلطة المحك  أتوهكذا نتناول فيما ي
 الواجب التطبيق )ثانيًا(، واإلرادة الضمنية )ثالثًا(.

 مدى حرية األطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق

دة بضوابط تشريعية يثار التساؤل حول حرية األطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق، هل هي حرية مطلقة، أم مقي  
 معينة؟

في  اءختلف الفقها يتعين علينا التعرف على األساس القانوني الذي يستند إليه هذا الحق، حيث ،هذا التساؤل نإلجابة عول
مسألة حرية األطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق،  تتنازعان ،أساسيتيننظريتين وانقسموا بهذا الخصوص إلى  ،ذلك

 شكل موجز.بنستعرضهما 

 النظرية الشخصية.1

وال  ،(26)الواجب التطبيق ذهب أنصار هذه النظرية إلى تقرير الحرية المطلقة ألطراف العالقة التعاقدية في اختيار القانون
 .(23)يشترط أن يكون القانون المختار على اتصال بالمنازعة، فقد يتم اختيار قانون محايد ال صلة له بالعقد أو بأطرافه

إمكانية دمج القانون المختار في العقد، شريطة أن يتم ذلك صراحة أو ضمنًا، وال يتصور ذلك في حالة  لىفضاًل ع
 .(26)الصمت
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ن   ،استبعاد على على ذلك قدرة األطراف ويترتب كونها ل ،كانت نصوصًا آمرة أو استبدال بعض النصوص القانونية، وا 
مبدأ العقد شريعة إلى مسألة واقع ال قانون، وذلك استنادًا إلى شروط تعاقدية، وبمعنى آخر تحول العقد إلى تحولت 

 .(23)المتعاقدين

وكأنه نظام  ،ل من أي قانون يحكمه بالعقد الطليق، إذ يعد العقد في هذه الحالةوقد درج على تسمية هذا العقد المتحل   
واختيار أكثر من قانون؛ كأن يحكم الجانب الموضوعي  ،قانوني مستقل قائم بذاته، يخول أطرافه إمكانية تجزئة العقد

 ويحكم الجانب اإلجرائي قانون آخر هذا من ناحية. -قانون

برام العقد، بحيث ال يمكن تعديل إعليها وقت  اإلدراج على تجميد القانون على حالته التي كان ومن ناحية أخرى يعمل هذا
ن خالف النظام العام  ن أصدرت السلطة التشريعية تعدياًل تشريعيًا ينص على خالف العقد المبرم، حتى وا  شروطه، وا 

 تفق األطراف على خالف ذلك صراحة.تللدولة، مالم 

أن أصحاب هذا المذهب يرفضون فكرة اإلحالة في حالة لم ينطبق القانون المختار، ففي التسليم وتجدر اإلشارة إلى 
 .(26)ين القانون الواجب التطبيق على العقديوحرية األطراف في تع ،بتطبيق فكرة اإلحالة مخالفة لمبدأ اإلرادة

سعة، تأسيسًا على أن العقود ال يمكن أن تتحرر والواقع أن هذه النظرية ال يمكن قبولها، وقد تعرضت النتقادات فقهية وا
فحرية األطراف وحدها ليست كافية لوضع نظام قانوني مستقل ومتكامل لتنظيم العقود، كما أنها تفتقر  ؛من أي قانون

 .(23)لسلطة الجبر واإللزام الالزمة الحترام تنفيذ االلتزامات العقدية

التي تنص على  ،1980( من اتفاقية روما لسنة 7سا، وذلك بموجب المادة )كما تم رفضها من قبل االتحاد األوربي وفرن
التي تحكم الحالة بغض النظر  -في قانون القاضي -"أن أحكام هذه االتفاقية ال يمكن أن تؤثر في تطبيق القواعد اإللزامية

 عن القانون المنطبق على العقد".

 النظرية الموضوعية.2
ة مسبقًا من بأن العملية التعاقدية منظمة ومحكومة بعدد من المبادئ والقواعد المعد    لقولذهب أنصار هذه النظرية إلى ا

 القانون. إطاربل مقيدة في  ،ع، وأن حرية األطراف ليست مطلقةقبل المشر  

سلطته فضاًل على أنه في حالة عدم تحديد القانون صراحة من قبل أطراف العقد، فإن ذلك ال يحول دون ممارسة القاضي ل
 .(27)االحتياطية وفقًا لما تقرره قواعد اإلسناد ،خضاع العقد للقانون المختصإفي 

دماجه في العقد بوصفه شرطًا ا  و  ،خراج القانون من صفتهإيحول دون إمكانية  ،األخذ بهذه النظرية ومن المالحظ أن  
ذو  .تعاقديًا، أو مخالفة القواعد اآلمرة كي ال  ،ن لحكم العقد فالبد من توافر الصلة والترابطأكثر من قانو  باختيارما سمح  اا 

  .(26)فالت العقد من القانون الواجب التطبيقإتؤدي التجزئة إلى 
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م تطبيق قانون المكان المختار من قبل األطراف، بوصفه القانون أنه يتوجب على المحك   إلىويخلص أنصار هذا االتجاه 
ما  النظرية الموضوعية إلى وجوب تطبيق القانون الوطني لدولة   أنصارتوصل الذي تركزت فيه الرابطة العقدية، وهكذا 

 .(26)اعمااًل لقواعد اإلسناد الموجودة في دولة القاضي

والمتضمنة وجوب  1980، وذلك قبل العمل باتفاقية روما التركيز الموضوعي للعقد هذا وقد طبق القضاء الفرنسي نظرية
 .*(28)األخذ بنظرية األداء المميز

تماسك العقد اإلداري ومصلحة أن النظرية الموضوعية أكثر منطقية وعملية، عالوة على أنها تحافظ على وترى الباحثة 
 التي تكمن في تطبيق قانونها الوطني. ،الدولة

 في تعين القانون الواجب التطبيق ممحك  سلطة ال

، **(12،13)م سلطة تحديد القانون الواجب التطبيقالمحك  واالتفاقيات المنظمة للتحكيم  ،منحت غالبية التشريعات الوطنية
 الوطنية؟المنصوص عليها في القوانين  م االسترشاد واللجوء لقواعد اإلسنادحق للمحك  هل ي  يثار التساؤلولكن 

 هما  في ذلك إلى اتجاهين انقسم الفقههذا التساؤل  نولإلجابة ع

 ولو كانت  ،ر على اتباع قانون أية دولةجب  ت  ال و لسيادة أية دولة، ضع إلى أن هيئة التحكيم ال تخ يذهب اتجاه فقهي
ختلف عن القاضي الوطني، ومن ثم فهي ت م ونظام وتكوين هيئة التحكيميهذا فطبيعة التحكلو  النزاع،طرفًا في 

لقانون الذي يراه م في اختيار احرية المحك   ادون االسترشاد بالقواعد المتعلقة بتنازع القوانين، ويترتب عليهتحول 
شريطة موافقة أطراف النزاع وعدم تعارضه مع  ،نصافواإل مناسبًا، فضاًل على إمكانية تطبيق قواعد العدالة

 .(29)القواعد اآلمرة
  في الفصل في النزاع وفقًا  تتمثلم كوظيفة القاضي الوطني، و أن وظيفة المحك  إلى في الفقه  يذهب االتجاه الغالبو

 .(8)ةاإلداريد في العقو  بجواز التحكيمم فأساس سلطته هو القانون الذي يسل  لقواعد القانون، 

واالسترشاد  ،وتطبيقها على موضوع النزاع قواعد تنازع القوانينإلى الرجوع م السلطة في أن للمحك  نرى  ،على ذلك وترتيباً 
 .بها طالما أن بإمكانه اختيار القانون الواجب التطبيق

___________ 
 .2008يونيو 17للبرلمان األوربي وللمجلس المؤرخ  593/2008ديلها بالالئحة التنفيذية رقم * تم تع

( على أنه "إن لم يوجد اتفاق على اتباع إجراءات معينة، كان لهيئة التحكيم 23/2، حيث نص في المادة )2018( لسنة 6ومنها قانون التحكيم اإلماراتي رقم ) **
ا مناسبة، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون وبما ال يتعارض مع المبادئ األساسية في التقاضي واالتفاقيات الدولية التي تكون أن تحدد اإلجراءات التي تراه

 الدولة طرفًا فيها".
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ها مجموعة العمل المكلفة يلإوهي ذات النتيجة التي توصلت  ،Georg Vedelتفق مع ما ذهب إليه الفقيه كما أننا ن
وذلك لما  ؛نصافم الحكم بقواعد العدل واإلعدم جواز تخويل المحك  في  ،نون التحكيم اإلداري في فرنسابوضع تصور لقا

مصالح اإلدارة، ولصعوبة تخلي الجهة اإلدارية عن امتيازاتها التي يمنحها القانون على تنطوي عليه الفكرة من مخاطر 
 .(8)العام
 م.لى طغيان األهواء والتوجهات القانونية والفقهية للمحك  على أن منح القاضي هذه السلطة قد يؤدي إ فضالً 

 إلرادة الضمنيةاثالثًا: 

حالة لم يتم تحديد القانون الواجب التطبيق  في ،الكشف عن اإلرادة الضمنية ألطراف العالقة التعاقديةم إلى يلجأ المحك  
، أو الجنسية لعقد كونه من المعايير الثابتةكمكان تنفيذ ا لمحيطة؛ا من الظروفوذلك من خالل قرائن تستخلص صراحة، 
إلى سناد االختصاص التشريعي إ، أو اتجاه رغبة األطراف الضمنية إلى وذلك بصورة تكميلية لباقي العناصر ،المشتركة

 .(28)مة صاحبة االختصاص القضائيقانون المحك  

العقود  كاستخداملص من الظروف العملية؛ أن تكون اإلرادة الضمنية مؤكدة، وتستخ 1980وقد اشترطت اتفاقية روما 
 .(26)ع اللويدز الدولية التي تطبق القانون البريطانيالنموذجية التي تنتمي إلى نظام قانوني معين، كوثيقة التأمين لتجم  

لة ( أنه " في حا3/2اإلرادة الضمنية، حيث نصت المادة ) 1991كما أيد مجمع القانون الدولي المنعقد في سويسرا عام 
التي تكشف  من الظروف المعبرة ،أن تستخلص اإلرادة الضمنية للقانون نفإنه يتعي   ،العقد غياب االختيار الصريح لقانون

 بصورة واضحة عن إرادة أطراف التعاقد".

رغم النص عليه صراحة من قبل أطراف  ،مومن هنا يثار التساؤل حول إمكانية استبعاد قانون اإلرادة من قبل المحك  
 لعقد؟ا

جابة ع أن نبحث عن السوابق التحكيمية المتعلقة بهذا الشأن، ونجد أوضح مثال قضية شركة أرامكو  هذا التساؤل، البد   نوا 
فإن القانون  ،الخاص ، حيث قررت محكمة التحكيم أنه "وفقًا لمبادئ القانون الدولي1958ضد الحكومة السعودية عام 

وفي حالة  ،هو في المقام األول القانون المختار صراحة من قبل األطراف ،الدولي الواجب التطبيق على العقد ذي الطابع
 .(23)غياب مثل هذا االختيار يطبق في المقام الثاني قانون اإلرادة المفترضة"

رغم النص عليه صراحة، لما يشوبه من قصور تشريعي، حيث اقتصر العقد على  ،وقد تم استبعاد تطبيق القانون الوطني
افتقار الدول على ق أحكام الشريعة اإلسالمية غير المقننة، التي ال تتالءم في تفسيرها مع عقود امتياز النفط، فضاًل تطبي

ومن ثم فإن قوانينها ال تصلح لحكم  .النامية لمنظومة تشريعية متطورة تعمل على تنظيم عمليات نقل التكنولوجيا الحديثة
 .(30)يالدول أي نزاع ينشأ بشأن تنفيذ العقد
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 تطبيق قواعد اإلسناد الجامدة :المطلب الثاني

سناد أنه في حالة غياب اإلرادة الصريحة أو الضمنية، يتم اللجوء إلى قواعد اإل ،فقه القانون الدولي الخاص استقر  
ية على أنه" ( من قانون المعامالت المدن19حيث نصت المادة )ع اإلماراتي، وهو ما أخذ به المشر  الموجودة في القانون، 

حدا ن إن ات  ي  التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقد   ،تعاقدية شكاًل وموضوعًا قانون الدولةيسري على االلتزامات ال
آخر هو  فيها العقد مالم يتفق المتعاقدان أو يبين من الظروف أن قانوناً  ، فإن اختلفا موطنًا يسري قانون التي تم  موطناً 

(" يسري على االلتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يتم فيها 19/1ع المصري في المادة )لك فعل المشر  المراد تطبيقه" وكذ
 العقد ...".

( حيث نص ت على 42/1في المادة ) ،نشاء المركز الدولي لتسوية منازعات االستثمارإ ةوهو ما حرصت على تأكيده اتفاقي
ن لم يوجد اتفاقأن " تفصل المحكمة في النزاع المعروض علي  ،ها وفقًا للقواعد القانونية التي اتفق عليها األطراف، وا 

 فللمحكمة أن تطبق قانون الدولة الطرف في النزاع شاماًل قواعد تنازع القوانين وقواعد القانون الدولي".

م العقد )ثانيًا(، وتطبيق قانون لنا من بيان المقصود بالموطن المشترك )أواًل(، ومحل إبرا ولغرض اإلحاطة بهذه القواعد البد  
 الدولة المضيفة )ثالثًا(.

 الموطن المشترك   

"المكان الذي يقيم فيه   ( من قانون المعامالت المدنية بأنه81المشترك في المادة ) ع اإلماراتي الموطن  ر  ف المشعر  
المكان الذي يقيم فيه   لفقه بأنهفه ا". ويعر  عادة، ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن...الشخص 
 .(24)أو يتخذ منه مركزًا ألعماله ،الشخص

"أن  محكمة تمييز دبي في الموطن المشترك بصفة عامة، وهو ما يؤكده حكم  ضابطبماراتي ع اإلالمشر  أخذ وقد 
يسري عليها من حيث الشكل والموضوع قانون الدولة التي يوجد  ،االلتزامات التعاقدية ذات العنصر األجنبي

فيها العقد ما لم يتفق  ري قانون الدولة التي تم  يس ، فإن اختلفا موطناً اً ن إن اتحدا موطندي  للمتعاق   المشترك الموطن فيها
  *.خر هو المرادآ أو يبين من الظروف أن قانوناً  ،المتعاقدان

وتطبيقه على العقود اإلدارية الدولية، وذلك ألنه غالبًا  ،بضابط الموطن المشتركخذ ال يمكن األ إلى أنهالبعض وقد أشار 
 .(31)قة التعاقديةألطراف العال ما يختلف الموطن المشترك

__________________ 

 .]تمييز الحكم واإلحالة[ 1356رقم الصفحة  2رقم الجزء  19مكتب فني  28-09-2008بتاريخ  -الدائرة المدنية  -قضائية  2008لسنة  168*الطعن رقم 
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، حيث يشترط األشغال العامةو  عقود االستثماريمتد ل الدولية، واليقتصر على عقود التجارة  األمرأن أن الباحثة ترى بيد 
المادي الوجودي،  ىلمعن، وذلك باركز أعمالم وأصورة منشأة  لمتعاقد مع الحكومةالطرف اخذ أن يتاإلماراتي ع المشر  

بشأن االستثمار األجنبي المباشر، حيث  2018( لسنة 19من المرسوم بقانون اتحادي رقم ) (1) وهو ما تدل عليه المادة
 .أي نشاط اقتصادي يتخذ أحد األشكال القانونية للشركات الواردة بقانون الشركات  الستثمار بأنهفت مشروع اعر  

ثمار ت" ...تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة مشاريع االسذاته على أنه القانون من( 3)المادة نص ت وكذا 
المادة  ، وكذلك نص تبأحكام هذا المرسوم بقانون..." بعد العمل ،التي يتم تأسيسها وترخيصها بالدولة ،األجنبي المباشر

صدار الترخيص لدى السلطة المختصة  ( "يتم قيد شركة االستثمار األجنبي في سجل االستثمار األجنبي المباشر10) وا 
خطار وحدة االستثمار للقيد بسجل شركات االستثمار األجنبي  .*(33،32)"وا 

( نص ت على أن "...تسري 3بشأن الشركات التجارية نالحظ أن المادة ) 2015سنة ( ل2وبالعودة للقانون االتحادي رقم )
والقرارات واألنظمة التي تصدر تنفيذًا له على الشركات  ،األحكام الخاصة بالشركات األجنبية الواردة في هذا القانون

 .أو مكتب تمثيل" أو تنشئ بها فرعاً  ،التي تتخذ في الدولة مركزًا لممارسة أي نشاط فيها ،األجنبية

في  العام والخاصبشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين  2015( لسنة 22/ب( من القانون رقم )25وكذلك فعلت المادة )
ع أنه "...يجب على صاحب العرض الفائز بعقد الشراكة تأسيس شركة تسمى "شركة ، حيث ألزم المشر  إمارة دبي
 ...".المشروع

القانوني لألشخاص االعتبارية "أما النظام جاء فيها ( من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي 11/2فضاًل على أن المادة )
قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه األشخاص مركز  افيسري عليه ،األجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها

 فإن القانون الوطني هو الذي يسري".إدارتها الرئيسي الفعلي، فإذا باشرت نشاطًا في دولة اإلمارات المتحدة 

كما أن مرسوم الضريبة على الدخل في إمارة دبي، اشترط أن تتخذ الشركة التي تمارس التجارة، أو األعمال في دبي صورة 
 .**(34)المؤسسة الدائمة، أي إنه اشترط الوجود المادي الذي يترتب عليه أن تحظى بموطن

تطبيق القانون اإلماراتي على ، كقاعدة إسناد لمكانية األخذ بالموطن المشتركإدمة ع هذه النصوص المتقيويستفاد من جم
 ويحافظ على سلطة اإلدارة. ،مصلحة الدولةفي وهو ما يصب  ،العقود اإلدارية الدولية

__________ 
كات التي تؤسس في المناطق الحرة المالية وغير المالية بالدولة، وكذلك ( من قانون االستثمار يستثني فيها الشر 3وتجدر اإلشارة أن المشر ع أورد استثناء في المادة ) *

( من قانون الشركات التجارية بشأن "الشركات التي يصدر باستثنائها قرار من مجلس الوزراء. وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في 4/1ما أوردته المادة )
 ط التي يصدرها مجلس الوزراء".عقودها التأسيسية أو أنظمتها األساسية تبعًا للضواب

"هيئة ذات شخصية معنوية حيثما تأسست مما ال تستحق االعفاء من مسؤولية دفع ضريبة  1969( من مرسوم ضريبة الدخل في دبي لعام 2/3تنص  المادة ) **
ضعة لضريبة الدخل، بواسطة مؤسسة دائمة موقعها في الدخل المفروضة ألحكام هذا المرسوم، أو أي فرع منها يمارس تجارة أو عمال في أي وقت خالل سنة خا

 دبي _ سواء مباشرة أو بواسطة توكيل هيئة معنوية أخرى".
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 محل إبرام العقد 

الموطن  ضابطذلك عند غياب سناد، و إ( من قانون المعامالت المدنية على األخذ بمحل اإلبرام كضابط 19تنص  المادة )
د التنمية والبنية التحتية، على إقليم الدولة المستضيفة لرؤوس األموال األجنبية ، وغالبًا ما يتم إبرام عقو المشترك

 في المقرنشاءات ، ولكن هذا ال يمنع إمكانية إبرام أحد عقود نقل التكنولوجيا، أو الخدمات أو اإلواالستثمارات المباشرة
م م المحك  لز  هل ي    الذي يثار بهذا الشأن تساؤلوال، بشكل عارض في بلد ثالثيتم إبرام العقد األجنبية، أو الرئيس للشركة 

 بالترتيب الوارد في القانون؟

جابة ع م الذي ينظر ال يلزم المحك  و إن اإللزام بالتدرج المنصوص عليه في القانون يلزم القاضي الوطني، ف ،هذا التساؤل نوا 
م وذلك بصفتها سلطة عامة، ألن في إجبار المحك   ؛رهاعن عقد إداري أحد أطرافه الدولة ممثلة بمصالحها ودوائ اً ناشئ اً نزاع

 .(28)دولة أجنبيةوذلك في حالة ما إذا طبق قانون  ،إضرار بمصالح الدولةاألخذ بالترتيب 

 : تطبيق قانون الدولة المضيفةلثاً ثا

ألطراف عن تحديد القانون م في حالة سكوت اقانون بلد التنفيذ أحد قواعد اإلسناد التقليدية التي يلجأ إليها المحك   يعد  
ترتب فيها اآلثار تقانون الدولة التي يتم فيها تنظيم إجراءات تنفيذ العقد، و   التنفيذ هنا هوبلد ويقصد بقانون  .الحاكم للعقد

 ( من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي "...فإذا باشرت11ه المادة )يلإوهو ما أشارت  .(35)القانونية للعالقة العقدية
 فإن القانون الوطني هو الذي يسري". ،نشاطًا في دولة اإلمارات

يرون وجوب تكييف العقد  وعلى الرغم من اتفاق فقهاء القانون العام على قاعدة بلد التنفيذ؛ كأحد قواعد اإلسناد، إال أنهم
  تيالنحو اآلوينظمه وذلك على  ،اإلداري أواًل لمعرفة النظام القانوني الذي يحكمه

بوصفه عقدًا من عقود  ،إلى القول بوجوب تطبيق القانون الوطني ونيذهبعندها   العقد بأنه عقد إداري تكييفما تم ا إذأ.
فه شخصًا االقانون العام، ولكون العقد عقدًا إداريًا، من حيث توافر المعايير الرئيسية للعقد اإلداري، بداية من كون أحد أطر 

ن كانت مقررة يوتسارتباطه بتنظيم و معنويًا عامًا،  ير مرفق عام، عالوة على ما يحتويه العقد من شروط استثنائية، وا 
 .(29،23)لمصلحة المتعاقد مع اإلدارة، وذلك حفاظًا على المصلحة العامة

 وقد ساقوا لتدعيم رأيهم العديد من الحجج منها 
البد أن يخضع للقانون الوطني،  ،دوليليس من أشخاص القانون ال ،أن العقد المبرم من قبل الدولة مع شخص أجنبي .1

ورغبة الدولة في  ،استنادًا لمبدأ السيادة، ولكون االمتيازات الممنوحة للمتعاقد، منحت له على أساس تشجيع االستثمار
 .(36)تحريك عجلة التنمية االقتصادية

للتشريعات الوطنية التي ألزمت  عمالا  و  ختطبيق قواعد القانون الوطني على العقود اإلدارية الدولية ما هو إال رضو  .2
 .(36)الحكومة اخضاع تلك العقود لحكم قانون الدولة

، وذلك لما يمنحه من استقرار وأمن لكون أطراف يخضاع العقود اإلدارية الدولية للقانون الوطني، يحقق مبدأ األمن القانونإ .3
ن لم   .(35)يتم النص عليه صراحة في العقدالعقد على علم مسبق بأحكام وقواعد القانون الواجب التطبيق، وا 
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البد أن يخضع لقانون الدولة، وهو  ،وقد استقر الفقه التقليدي على أن ما تبرمه الدولة من عقود إدارية مع شخص أجنبي
 ى، حيث رأ1985يوليو 7في حكمه الصادر بتاريخ  ،ما يتفق مع ما ذهب إليه مركز القاهرة اإلقليمي للتحكيم التجاري

برامه، وذلك بمناسبة نزاع نشأ بين وزارة ا  من حيث محل تنفيذه و  ،قانون المصري باعتباره األكثر ارتباطًا بالعقدتطبيق ال
 .(29)وشركة نمساوية متخصصة برش القطن ،الزراعة

 ،بمناسبة نظر دعوى تعويض رفعها مواطن لبناني ضد الجيش الفرنسي ،1994وهو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي عام 
يف يتك وفوائد التأخير المتعلقة بعقد توريد مبرم بين الطرفين، وقد كان على المحكمة بدايةً  ،بًا بسداد مستحقاته الماليةمطال

 .(5)المنازعة في ظرالنب هان فصلت في كونه من العقود اإلدارية حتى أعلنت اختصاصإالعقد وما 

إلى القول بوجوب تطبيق قاعدة  ،بوجوب التمييز ونالقائل ألج :ما تم تكييف العقد بأنه من عقود القانون الخاصإذا  ب.
 عدة حجج منها إلى قواعد القانون الدولي الخاص، واستندوا في ذلك إلى بلد التنفيذ استنادًا 

 البد وأن تخضع بالضرورة لقواعد القانون الوطني التي تشير إلى  ،أن العقود التي تبرمها الدولة مع مستثمرين أجانب
عام  البرازيليةفي قضية القروض الصربية  عدل الدوليالدائمة للمحكمة ال، وهو ما أخذت به (3)قواعد اإلسنادتطبيقها 
، حيث أكدت في حكمها أن "كل عقد ال يكون بين دولتين باعتبارهما من أشخاص القانون الدولي العام يجد 1929

 التزاماتهالدولة بما لها من سيادة ترتضي أن تستند أساسه في القانون الوطني لدولة ما... ال يمكن أن نفترض أن ا
 .(30)"إلى قانون مخالف لقانونها الخاص

أن على محكمة التحكيم  Mahamassaniم والتي أوضح فيها المحك   1977عام Liamcoوكذلك فعلت في قضية 
 .(23)أن تسترشد بالمبادئ العامة المنظمة لقواعد تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص

 إنشاء أو إدارة المرفق العامبعقود تعلقه من وذلك على الرغم  ؛يفتقر العقد اإلداري الدولي إلى الشروط االستثنائية، 
 .(37)باإلضافة إلى انعدام وجود تنظيم شامل كامل لمثل هذه العقود

وهو ما  ،رة أي سلطات استثنائيةبين الطرفين، بحيث ال تملك اإلدا فإن العقد يقوم على أساس التوازن ،وبناء على ذلك
 .(37)قتضيه متطلبات االقتصاد واالستثمارت

أن تطبيق القانون الوطني استنادًا لكون العقد اإلداري الدولي من عقود القانون العام، هو األقرب للمنطق  ةرى الباحثتو 
لتي تسمح لإلدارة بحق الرقابة ، اولتوافر شروط ومعايير العقد اإلداري ،والصحة، وذلك تحقيقًا للمصلحة العامة

تحقيقًا  ،واإلشراف بصفتها سلطة عامة، وذلك دون تعسف أو انحراف، كما يمنحها الحق في تعديل شروط العقد
 للمصلحة العامة مع تعويض المتعاقد.

الدولة مجلس الحقوق التي رسختها نظريات  ي، وهبل يملك حقوقاً  ،وال يعني ذلك أن ال حقوق للمتعاقد مع اإلدارة
 ،التي ألزمت جهة اإلدارة بإعادة التوازن المالي للعقد اإلداري ونظرية الظروف الطارئة ،نظرية األميرك ،الفرنسي

 .(37)وتعويض المتعاقد في حالة وقوع قوة قاهرة، أو ضرر نتيجة ممارسة اإلدارة لعمل قانوني مشروع
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 اد تطبيق نظرية العقد اإلداري؟م استبعهل يحق لهيئة التحكيم أو المحك    ويثار التساؤل

م ، رفض المحك  Texacoالبد لنا من البحث في القضايا التحكيمية، ونجد أنه في قضية  ،هذا التساؤلعن ولإلجابة 
فكرة العقد اإلداري غير معروفة في النظام القانوني الليبي، وكذلك في  متذرعًا في ذلك أن ،ف العقد بأنه عقد إدارييتكي

نظريات القضاء الفرنسي، ولكونها ال تطبق غير قانونها عالمة ب غيركون السعودية غير مطلعة و  Aramcoقضية 
 .(28،23)اإلسالمي

، رغم كون الدولة الكويتية تأخذ بنظريات العقد اإلداري Aminoilكما تم استبعاد تطبيق قواعد القانون اإلداري في قضية 
 ،، فضاًل على أنها غير معروفة في القانون الدوليال تتسع إلجراء التأميم نظرية العقد اإلداريوذلك بحجة أن  ؛قهاوتطب  
 .(28)مرتبة المبادئ القانونية العامةبوأ ولم تت

يهما سيطبق على أثم جرى تعديل للقانون ف ،ما تم االتفاق على تطبيق القانون الوطني إذا في حالةويثار تساؤل آخر 
 النزاع؟

 ذيال ه شرط الثبات التشريعي،تاألطراف قد ضمن توالتحقق فيما إذا كان ،بد من العودة للعقدال ،هذا التساؤلن لإلجابة ع
، مع عدم سريان أي تعديالت تشريعية عليه، وهو استثناء على فورية القانون ةمنح الطرف المتعاقد مع اإلدارة ضماني

 .(30)إضافيةإمكانية االستفادة من التعديالت لو كانت تمنحه مزايا 

بأن الدولة متى ما  Dupuyم الفرنسي المحك  فيه عترف الذي ا 1977عام  Texacoتحكيم يؤكد هذا االتجاه حكم مما و  
قواعد القانون إلى واالستناد  ،فعليها أن تلتزم به، وال يمكنها التذرع بسيادتها ،دراج شرط الثبات التشريعيإوافقت على 

 .(38)به في القانون الوطني اً رط معترف، لكون هذا الشالتزاماتهاالدولي للتنصل من 

بأن شرط الثبات التشريعي يتمتع بمبدأ قدسية العقود  Limaco1977في قضية  Mahamassaniم وكذلك حكم المحك  
 .(38)يتوجب على الدولة احترام تعهداتهالذا  ؛في القانون الدولي

وعندها تلتزم الدولة  ،رض مع المصلحة العامة للدولةأنه يمكن مخالفة هذا الشرط، وذلك متى ما تعا ىوتجدر اإلشارة إل
 Aminoilجراء ما لحق به من ضرر، وهو ما يدل عليه حكم التحكيم في قضية  بتعويض الطرف األجنبي تعويضًا عادالً 

 (38).األمريكية Aminoil وشركة  ،والمتعلق بعقد االمتياز بين الحكومة الكويتية 1982

متى كان القانون المختار ال يتوافق مع  ،م سلطة واسعة في تعديل اختيار األطراف للقانونك  أن للمح ،ونستخلص مما سبق
 طبيعة العقود الدولية.
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 تطبيق قواعد اإلسناد المرنة :المطلب الثالث

ن الواجب م عند اختيار القانو أو نظرية األداء المميز من القواعد المرنة التي قد يلجأ لها المحك   ،داء المميزيعد منهج األ
 يةضمنالأو  حةيصر حال غياب اإلرادة الها إال في يلإ، وال يلجأ بصفة عامةحدى العقود إشئ عن التطبيق على النزاع النا

  .مبررات األخذ بهذه النظرية يوما ه، فما هو مفهوم هذه النظرية وما هو نطاق تطبيقها (28)مؤكدةال

 مفهوم نظرية األداء المميز

التي يمكن من خاللها  ،للرابطة العقدية في ضوء طبيعتها الذاتية ،طريق التركيز الموضوعي لمميز عناداء تقوم فكرة األ
ومن ثم تحديد القانون األكثر ارتباطًا بالعالقة  ،والمعبر بصورة جوهرية عن جوهر العقد ،االلتزام األساسيأن نحدد 
والبحث عن االلتزام الجوهري،  ،ل الرابطة التعاقدية ذاتهايبتحل امااللتز ، ويقع على القاضي (39)وذلك لغاية تطبيقه ؛التعاقدية

 .(23)ومن ثم يحدد المكان الذي تتحقق فيه وظيفتها االقتصادية واالجتماعية لمعرفة القانون المطلوب تطبيقه

 ؛ألداء المميزمدين باالإقامة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون محل  إال ،بإعمال هذا الضابط يالمنادالفقه مع يتفق و 
 باعتباره األكثر ارتباطًا وصلة بالعقد. وذلك

 نطاق تطبيقها

للبرلمان األوربي وللمجلس األوربي  593/2008لة بموجب الالئحة التنفيذية رقم والمعد   ،1980حددت اتفاقية روما 
كوت المتعاقدين عن اختيار القانون ( بأنه "عند س4/1، نطاق تطبيق النظرية في المادة )2008يوليو 17الصادر بتاريخ 

"، وأكملت المادة في فقرتها الثانية الروابط وثوقاً  بها أكثريسري هذا األخير قانون الدولة التي  ،الواجب التطبيق على العقد
لمميز وقت التي يوجد بها محل اإلقامة المعتادة للطرف الملتزم بتقديم األداء ا ،أن " تعتبر تلك الروابط موجودة في الدولة

فإن قانون الدولة التي  ،لنشاطه المهنيه وكان قد أبرم العقد أثناء ممارس ،فإذا كان هذا الطرف شخصًا معنوياً  .برام العقدإ
ذا كان األداء المميز للعقد سيتم عن طريق  .ئيسية لهذا الشخص يكون هو الواجب التطبيق على العقدبها المنشأة الر  وا 
 فإن قانون الدولة التي يوجد بها مقر الشركة هو الذي يحكم العقد". ،ة الرئيسةبخالف الشرك ،شركة أخرى

فيكون قانون الدولة التي يوجد  ،نويةأو شخصية مع ،بشركة أو منشأة ق األمرأنه في حالة تعل   المتقدم يستفاد من النصو 
في ذلك تحقق  تزام بوقت إبرام العقد، وال يشترطبها المركز الرئيس أو الشركة األم، هو القانون الواجب التطبيق، ويتحدد االل

 .(39)ق الوقوع مستقبالً بل يكفي أن يكون محق   ؛األداء الفعلي للعقد

م الخروج عن هذه القاعدة، وذلك عندما يتعلق األمر بقوانين ومما تجدر اإلشارة إليه أن هناك استثناءات أجازت للمحك  
د قرائن تشير إلى أن و ، فضاًل على أنه في حالة وجفي التشريعات الداخلية االحترامة أو قواعد النظام العام الواجب ،البوليس

 .(39،28) ذاك القانونلمصلحة فعندها يستبعد قانون األداء المميز  ،قانون دولة أخرى هو القانون الواجب التطبيق
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 مبررات األخذ بالنظرية

 ما تتصف به من مزايا منها ول   ،الجامدةتم األخذ بهذه النظرية لمواجهة جمود قواعد اإلسناد 

 تتسم بالمرونة والعدالة في تقديم الحلول، بحيث تراعي شتى أنواع العقود على اختالف طبيعتها. .1
يحقق مبدأ األمن القانوني، وهو ما شجع األنظمة القانونية على األخذ به مما  ؛والعلم المسبق بالقانون تتسم بالوضوح .2

 .(40)حديثاً 

سناد مباشرة لعدد معين من العقود الدولية، إتطبيق قواعد بجانب ريس معيار األداء المميز في التوجيه األوربي، وقد تم تك
غياب اإلرادة الصريحة أو الضمنية، وكان من  ومحدد للقانون الواجب التطبيق على العقود في حال ،بشكل صريحوذلك 

 .(40)حيث تم تحديده مسبقًا مما حقق مبدأ األمن القانوني ،انونم في اختيار القيق سلطة المحك  يشأن هذا التوجيه تض

 وتطبيقها على العقود اإلدارية الدولية؟ ،ويثار التساؤل فيما إذا كان باإلمكان األخذ بنظرية األداء المميز

جابة عن هذا التساؤل نرى عدم إمكانية تطبيقها على العقود اإلدارية النظرية سيترتب عليه  وذلك ألن األخذ بهذه ؛الدولية وا 
    ضرار بمصلحة الدولة.اإليؤدي إلى ا مأو المركز الرئيس وهو في األغلب قانون أجنبي، م ،تطبيق قانون المؤسسة الرئيسة

 ،الموطن المشترك، وقانون الدولة المضيفة لالستثمار من ضابط باإلمكان األخذ بكل   إنه  وفي األخير يمكن القول
( من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي "ال 22باالعتبار نص المادة ) د اإلدارية الدولية، مع األخذوتطبيقهما على العقو 

 أو في معاهدة دولية نافذة في البالد يتعارض معها". ،تسري أحكام المواد السابقة إذا وجد نص في قانون خاص
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 الخاتمة

والقانون الواجب التطبيق عليها،  ،في العقود اإلدارية الدوليةأما وقد فرغنا من دراسة موضوعنا حول مدى جواز التحكيم 
مبحثين، حيث تناولنا في المبحث األول مدى جواز التحكيم في العقود اإلدارية، وتطرقنا في إلى وقد ارتأينا تقسيم الدارسة 

 المبحث الثاني إلى القانون الواجب التطبيق على العقود اإلدارية الدولية.

يجمع بين مقومات  اً التعريف بالعقد اإلداري في كونه عقد خالل المبحث األول،ه من المناسب أن نتناول من وجدنا أن لذاو 
وبين الصفة األجنبية التي يمثلها الطرف الثاني من العقد  -وذلك لكون أحد أطرافه سلطة عامة -العقد اإلداري الوطني

 سواء أكان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا. 

التي  ،االعتبارية شخصياتذه العقود في تضمينها شرط التحكيم، وهو ما يسمح بموجبه للدولة وسائر الوتبرز أهمية ه
م وطرحها على محك   ،الناشئة عن العقد المبرم بينهما من والية القضاء اإلداري ،خراج بعض المنازعات اإلداريةإتمثلها في 

 إطار الضوابط التي يحددها القانون.   وذلك في ،أجنبية موطنية أأكانت سواء  ،أو هيئة تحكيم

مين إال أنه وعلى الرغم مما قد يكتنف التحكيم من عراقيل تتعلق بسماح التشريعات الوطنية في الطعن في أحكام المحك  
 وال يفوتنا اإلشارة إلى أن .مما يوفر ضمانة للشركات الكبرى ،ية التي يفرضهايتميز بالسرعة والمرونة، عالوة على السر  

طراف بتنظيم عملية التحكيم كاملة، وتحكيم مؤسسي من خالل مركز دائم أليسمح ل ،التحكيم ينقسم إلى تحكيم حر
 ومركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي. ،كمركز دبي للتحكيم الدولي ،متخصص بالتحكيم

 ،ع الفرنسيالدولية، بداية من المشر   وقد ارتأينا أن نستعرض موقف التشريعات المقارنة من التحكيم في العقود اإلدارية
في رفضه للتحكيم في العقود اإلدارية الداخلية والدولية، وذلك  ،ن لنا الموقف المتشدد الذي اتخذه مجلس الدولة الفرنسيوتبي  

 ،ةخفيف استجابة للتطورات االقتصاديتمن خالل استعراض أبرز القضايا والقرارات التي صدرت، وكيف أنه اتجه نحو ال
ل مجلس الوزراء اإلذن صدار تشريع يخو  إواقتراحه  ،لهورغبة في جذب االستثمارات األجنبية، ويظهر ذلك في تحو  

ع مشروع قانون يجيز التحكيم في العقود اإلدارية ع وض  لتحكيم، فضاًل على أن المشر  إلى االلجوء بللمؤسسات العامة 
 .2007عام

الذي برز من خالل رفض مجلس الدولة المصري للتحكيم في العقود  المصري، عكما تجدر اإلشارة إلى موقف المشر  
أثر على قدرة الحكومة في جذب رؤوس األموال مما في حين أن الحكومة كانت تبرم العقود مع أطراف أجنبية،  ،اإلدارية

ع على وحرص المشر   ،ية وينظمهصدار قانون تحكيم يجيز فيه التحكيم في العقود اإلدار إع المصري األجنبية، ودفع المشر  
لما تمثله مثل تلك العقود  ،حرصًا على مصلحة الجمهورية ،اشتراط موافقه مجلس الوزراء على مثل هذا النوع من العقود

 من خطورة على خزانة الحكومة المصرية.

ذا ، اً قانوني اً طار إووضع لها  م التحكيم في العقود اإلداريةع الفرنسي والمصري نظ  من المشر   ونستخلص مما سبق أن كال   وا 
وهو  ،ع على تنظيم التحكيم في قانون مستقلعلى الرغم من حرص المشر   لنا أنهن ي  في التشريع اإلماراتي تبنظرنا بإمعان 
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ضع ي ممها، ولولم يفرد لها نصوصًا تنظ   ،إال أنه لم يكن واضحًا بشأن العقود اإلدارية الدولية 2018( لسنة 6القانون رقم )
ي ذكقانون االستثمار ال ،وتبرز اإلشكالية بوضوح في إجازة التشريعات الخاصة. اإلطار القانوني الحاكم لمثل هذا النوع

 نص على جواز التحكيم دون النص على القانون الواجب التطبيق.

أو  ،د تكون فيه الحكومةأي عقعلى ع في إمارة دبي كان واضحًا بشأن وجوب تطبيق قانون اإلمارة علمًا أن موقف المشر  
 وسمح بالتحكيم الدولي. ،ان األزمات االقتصاديةب  إفيه، بيد أنه تنازل عن ذلك  اً مؤسساتها أو هيئاتها طرف ىحدإ

ن القاعدة العامة هي مبدأ إإلى القانون الواجب التطبيق على العقود اإلدارية الدولية، حيث  في المبحث الثانيوقد تطرقنا 
وحرية األطراف في تحديد القانون الواجب التطبيق، وما إذا كانت هذه الحرية مطلقة أم مقيدة، وسلطة سلطان اإلرادة 

عدم توافق القانون مع   والمعين من قبل أطراف العقد ألسباب منها ،م في استبعاد القانون رغم كونه القانون المختارالمحك  
 .هذا من جانب ،وغياب الرابطة ،العقد

مكانية لجوء  ،في حالة غياب اإلرادة الصريحة أو الضمنية ،متحديد القانون من قبل المحك   ةشكاليإبرز ومن جانب آخر ت وا 
برام، وقانون إم لقواعد اإلسناد المعمول بها في القانون الخاص سواء القواعد الجامدة من موطن مشترك، ومحل المحك  

مة تطبيق قواعد القانون ءمدى مالعن داء المميز، والسؤال الدولة المستضيفة، عالوة على القواعد المرنة كنظرية األ
 قواعد القانون العام، وما إذا كان تطبيقها يصب في مصلحة الدولة.إلى الخاص على العقود اإلدارية التي تنتمي 

 خالل الدراسة خلصنا إلى النتائج ومن

مة االتحادية العليا، إلدارية، في حين أن المحك  تنظيم التحكيم في العقود ا 2018أغفل قانون التحكيم اإلماراتي لسنة .1
وقرارات مجلس الوزراء أجازت التحكيم في العقود اإلدارية في بعض المسائل، دون إشارة إلى القانون الواجب التطبيق على 

ة على وكذا فعل قانون االستثمار في عدم النص صراح ،عقود المشاريع العامة التي هي محل للعقود اإلدارية الدولية
 القانون الواجب التطبيق.

ع في إمارة دبي التحكيم في العقود اإلدارية بوجوب الحصول على الموافقة المسبقة لحاكم دبي، باإلضافة إلى د المشر  قي   .2
ويترتب على المخالفة بطالن العقد. إال أنه أثبت مرونة من حيث جواز االحتكام لقانون  ،وجوب تطبيق قانون اإلمارة

 ى استدعت الظروف االقتصادية.أجنبي مت
لتحكيم الدولي، وال إلى اال ينتج أثره بالنسبة  ،ع اإلماراتي لشرط عدم تعارض أحكام التحكيم مع النظام العامإن إدراج المشر   .3

 ،مين الختالف مفهوم النظام العام الدولي عن النظام الداخلييترتب على مخالفة النظام العام الداخلي بطالن حكم المحك  
 وهو ما تؤكده قضية باشتال.

الذي أجاز التحكيم واالحتكام  2019( لسنة 2تعارض قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلمارة أبو ظبي رقم ) .4
حظر االحتكام إلى قانون أجنبي في هذا ، الذي مارة دبيمع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إللقانون أجنبي، 

 عقود حفاظًا على مصلحة اإلمارة.النوع من ال
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ع اإلماراتي يمكن األخذ بضابط الموطن المشترك، كقاعدة إسناد وتطبيقها على العقود اإلدارية الدولية، وذلك الشتراط المشر   .5
نه اشترط الوجود المادي، مما يترتب عليه تحقق إأي  ،أن يتخذ الطرف المتعاقد مع الحكومة صورة منشأة أو مركز أعمال

ويحافظ على سلطة اإلدارة، عالوة على ضابط قانون الدولة  ،مصلحة الدولةفي يصب وهذا رط الموطن المشترك، ش
 لكونه قانون دولة اإلمارات التي ينفذ فيها العقد. ،المستضيفة

 ،المميزنظرية األداء األخذ بإلمكانية إبرام العقد بشكل عارض في بلد آخر، وكذلك  ،يصعب األخذ بضابط محل اإلبرام .6
يسبب ا موتطبيقها على العقود اإلدارية الدولية، وذلك ألن األخذ بهذه النظرية سيترتب عليه تطبيق قانون أجنبي، م

 ضرار بمصلحة الدولة.اإل

 التوصيات

  تيةظهر الدراسة الحالية الحاجة إلى األخذ بعين االعتبار التوصيات اآلت  

ينظم عملية التحكيم في العقود اإلدارية بصفة عامة، والعقود  ،وني مستقلر تنظيم قاناصدإ اإلماراتي عنهيب بالمشر   .1
 اإلدارية الدولية بصفة خاصة.

ضرورة النص على تطبيق القانون اإلماراتي على العقود اإلدارية الدولية، أو أي قانون آخر يعترف بسلطات  .2
عادة التوازن ،وصالحيات الجهة اإلدارية المالي للعقد في حالة القوة القاهرة وعمل  مع حفظ حقوق الطرف اآلخر وا 

 األمير.
دراج شرط وجوب تطبيق ا  و  ،توحيد قوانين عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص اإلماراتي عالمشر   مننتمنى  .3

 الصادرة عن اإلمارات األعضاء. بين القطاعين العام والخاص القانون اإلماراتي على كل قوانين الشراكة
يجيز فيه التحكيم في العقود اإلدارية بصورة  ،ع في إمارة عجمان المسارعة في إصدار تنظيم قانونيالمشر  نتمنى من  .4

 واضحة.
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 واقع وعي الشباب بمشكالت المجتمع السعودي الحالية والمستقبلية وفقاً لبعض المحددات المرتبطة
 بالمدخل اإلنساني االجتماعي

The reality awareness of the problems of Saudi society according of Humanistic 

and Social approach 

 
 

 مروان بن على الحربي .أ. د* 
 ملخص

 ىلإهدف البحث 
وعي الشباب مبشكالت اجملتمع السعودي التعرف على واقع . 1 

 احلالية واملستقبلية.
الكشف عن مدى اختالف وعي الشباب مبشكالت اجملتمع . 2

 السعودي احلالية واملستقبلية باختالف اجلامعة اليت ينتمون إليها،
 االجتماع رتبطة باملدخل اإلنساينواختالف مستوى املتغريات امل

االهنماك  املعريف االجتماعي،التنافر  االجتماعي، )التنور
مدركات الرتبية من  مدركات التغري االجتماعي، االجتماعي،

 من الطلبة (482) البحث مشلت عينة جل التنمية املستدامة(.أ
أشارت نتائج البحث لـتدين وعي  اجلامعيني. )ذكور/إناث(

وأن  الشباب مبشكالت اجملتمع السعودي احلالية واملستقبلية،
وعي حققه أفراد عينة البحث كان الوعي  أعلى مستوى

وأقل مستوى كان الوعي باملشكالت  باملشكالت األسرية،
 عند مستوى لوجود فرق دال إحصائيا   باإلضافة االجتماعية،

على متوسطات وعي الشباب مبشكالت اجملتمع  (0.01)
واختالف مستوى مجيع  السعودي يف ضوء اختالف اجلامعة،

 باملدخل اإلنساين االجتماعي.املتغريات املرتبطة 
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Abstract 

The research aimed to: 

 1. investigate the level of awareness of 

current and future problems of 

 Saudi society among youth; 

 2. investigate the role demographic factor 

(University type) and variables associated 

with Humanistic and Social approach (Social 

Literacy, Cognitive Dissonance, Social 

Engagement, Perceptions of social changes, 

Education for Sustainable Development) to 

influence the awareness of problems of Saudi 

society. About 482 questionnaires were 

distributed to random sample of students 

(males and females).  

 

The results show that the Saudi youth have 

very low awareness or knowledge of the 

current and future problems of Saudi society. 

There is a statistically significant difference at 

the level (0.01) between the averages of youth 

awareness of the problems of Saudi society in 

light of the difference in the university, and 

the levels of all the variables associated with 

Humanistic approach. 
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 ةـــدمــقــم

وتقةدماا ملموساةا  ةي جميةش متشةرات التنميةة المجتمعيةة  تحقيق المملكة العربيةة السةعودية اهدرةاراا ااتيةادياا،على الرغم من 

 وتعهيةه مشةةاركة وخلةق  ةرع عمةل للشةبا ، وتنميةة القةةدرات البشةرية، والخةدمات التعليميةة، واليةحة، كمسةتو  المعيشةة،

-كمجتمةةشن نةةامن -يةةة والدوليةةة تشةةير إلةةى أن المجتمةةش السةةعود إال أن التقةةارير الحكوميةةة المحل منظمةةات المجتمةةش المةةدني 

 (1)يواجه تحديات حالية ومستقبلية مهددةن لمختلف مجاالت التنمية المستدامة

أن المجتمةةش السةةعود  لةةم يعةةد اليةةوم بمعةةهلن وحيةةانةن عةةن -المعنيةةة بتيةةوير المملكةةة العربيةةة السةةعودية-م2030وتقةةر رتيةةة

والتكنولوجيةةةةةة  ، والتربويةةةةةة ، واالاتيةةةةةادية ، واالجتماعيةةةةةة ، حةةةةةوالت والمشةةةةةك ت ا منيةةةةةةوالت، حركةةةةةة التاليةةةةةر االجتمةةةةةاعي

وحداثة خبرة متسسات المجتمش السعود  التي  ، خاية  ي ظل  توة ، المتسارعة  ي أعقا  االنفتاح الثقا ي واالاتياد 

 فةةي مةةوت التحةةديات اةنما يةةة  والتحةةديات يقةةش علةةى عاتقهةةا مةةرورة مجةةاراة متيلبةةات االنعكاسةةات السةةلبية لتلةة  التحةةوالت 

وحمايةةة  يواجةةه المجتمةةش السةةعود  مجموعةةة مةةن المشةةك ت والتحةةديات الجديةةدة المتمثلةةة بمكا حةةة الفقةةر، ، لأللفيةةة الجديةةدة

لةة والعدا ، واالسةته   المسةتدام وتعهيه االبتكةار، ، والمساواة االاتيادية وممان تمتش ا  راد باالهدرار، كوك  ا رض،

 مماعفاا   تل  المشك ت تتيل  وعياا اجتماعياا  االجتماعية،

وتمثةل دراسةة مةعف  وبالتالي يعتبةر الةوعي بمشةك ت المجتمةش أحةد مجةاالت البحةث  ةي الظةوارر اةنسةانية واالجتماعيةة،

المعةةههة السةةتمرار مشةةك ت وتيبيقيةةاا يةةتد  لفهةةم ا نمةةاي السةةلوكية المرتبيةةة بمجموعةةة السةةلوكيات  الةةوعي إسةةهاماا نظريةةاا،

وتقترح العديةد  والتي تعد مهددةا لوحدة واستقرار النسيج االجتماعي  أو المستقبلي، المجتمعات سواتا على المستو  الحالي،

والمسةتقبلية ينبالةي أن يةتم البةدت بدراسةة مكةون الةوعي اةنسةاني  ، من ا دبيات أنه عند مواجهةة مشةك ت المجتمةش الحاليةة

المةمان ايةدار   مهما يدرت التشريعات والقرارات الحكومية  لن تتد  جميعةه شريحة اجتماعية)السيما الشبا (، كبر 

وبالتةةالي  دراسةةة وعةةي الشةةبا  بمشةةك ت المجتمةةش الحاليةةة    السةةلوكيات الفرديةةة القويمةةة تجةةاا التحةةديات الوينيةةة الكبةةر 

يعةةةةهه اسةةةةتدامة الر اريةةةةة  وبمةةةةا ، ة المجتمعيةةةةة بالحةةةةد مةةةةن  ثاررةةةةاتعةةةةد الخيةةةةوة ا ولةةةةى لتحقيةةةةق المشةةةةارك )اةةةةد( والمسةةةةتقبلية

   المجتمعية 

ويةةر  الباحةةث أن دور المختيةةين بةةالعلوم اةنسةةانية واالجتماعيةةة يجةة  أن يعةةهه دور المتسسةةات الرسةةمية غير الرسةةمية 

خ لهةا الحةد مةن مسةتو   حيال  هم ومواجهة مشك ت المجتمش الحالية والمستقبلية اني ااا من تيةورات نظريةة يمكةن مةن

 علةةةةةى الةةةةةرغم مةةةةةن وجةةةةةود دراسةةةةةات إنسةةةةةانية  وتحويلهةةةةةا مةةةةةن مشةةةةةكلة خفيةةةةةة نخبويةةةةةة لمشةةةةةكلة اجتماعيةةةةةة ملموسةةةةةة  تعقةةةةةدرا،

ونتا جها لم تعنى  تناولت منظور الشبا  لمشك ت المجتمش  السعود  إال أن أيررا النظرية التيبيقية، واجتماعية)محلية(
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 واالجتماعيةةةة، عف وعةةةيهم بمشةةةك ت المجتمةةةش  ةةةي مةةةوت تقيةةةيم الخيةةةا ع المعر يةةةة،بالحةةةد الكةةةا ي بدراسةةةة أسةةةبا  مةةة

والقيمية لد  الشبا  باعتباررا محددات ذاتية مستولة عن إيدار ا نماي السلوكية المحددة للةوعي بمشةك ت  والوجدانية،

 ورو ما يبرر إجرات البحث الحالي    المجتمش،

 مشكلة البحث

 الحالي من الميادر اآلتية:انبثقت مشكلة البحث 

 من الناحية األكاديمية 

وا سرية التي  وا كاديمية، والثقا ية، واالاتيادية، تحديد أبره المشك ت االجتماعية، (3)ودراسة (2)ُعنيت دراسةأ 

  أشةةارت إلةةى أن تلةة  المشةةك ت تختلةةف بةةاخت ف بعةةض المتاليةةرات الديموغرا يةةة) قي(  تواجةةه الشةةبا  السةةعود ،

- ةي ظةل تيةور شةامل لهةا-ليه  موموع دراسة وعي الشبا  بمشك ت المجتمش السعود  الحالية والمستقبليةوع

 )وااعيةة( عيفةاا علةى أنةه لةم توجةد متشةرات إحيةا ية اجتماعية ، لم تحظ بالنيي  الكا ي من الدراسة ا كاديمية

 المشكلة البحثية  ي المجتمش السعود  تحديداا تتناول استقيات أ  أدوارن ع  قية أو  اراة يمكن عبررا  هم رذا 

لةةةةم توجةةةةد دراسةةةةة نفسةةةةية اجتماعية)محلية عربية(ارتكهت علةةةةى المةةةةدخل اةنسةةةةاني -علةةةةى حةةةةد ايةةةة ع الباحةةةةث  

 أغلة  الدراسةات  ةي  االجتماعي كمنظور  لسفي اجتماعي لدراسة الوعي بمشك ت المجتمةش الحاليةة والمسةتقبلية،

أنةةه مةةن اليةةعوبة بمكةةان يةةياغة  هةةم  وبالتةةالي)ير  الباحةةث(  -غيةةر عربيةةة -أجنبيةةةرةةذا المجةةال كانةةت دراسةةات 

والتةي لةم تحةظ أيمةاا بالنيةي  الكةا ي  يحيح لهذا المشكلة بمعهل عةن المةدخل اةنسةاني االجتمةاعي وتيبيقاتةه،

 من الدراسة ا كاديمية 

 من الناحية االجتماعية 

 ةةي  (،يتنايةةف  يةةه الةةذكور واةنةةاث النسةة  بشةةكل وامةةح،%7 36تشةةكل نسةةبة الشةةبا   ةةي المجتمةةش السةةعود )

ورةو مةا يشةير إلةى أن  (خةريج مةن التعلةيم العةالي سةنوياا إلةى سةوق العمةل،000 250الوات الةذ  يتجةه أكثةر مةن)

 عهوف رذا القوة االجتماعية عن المشاركة المجتمعية  ي تاليير معةالم حامةر  (4)المجتمش السعود  مجتمش شا 

 اسةتمرار غيةا  المختيةين    وتشكيل مستقبله تعد بمثابة تهديد حتمي لألمن والسلم االجتماعي،المجتمش السعود

علةةةم الةةةنفم االجتمةةةاعي(عن دراسةةةة الةةةوعي بمشةةةك ت  الخدمةةةة االجتماعيةةةة، بةةةالعلوم االجتماعيةةةة)علم االجتمةةةاع،

ورةةو مةةا يخةةالف  لشةةريحة المهمةةة،السةةعود  المجتمةةش الحاليةةة والمسةةتقبلية لةةد  الشةةبا  يعةةد تهميشةةاا اجتماعيةةاا لهةةذا ا
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السيما  ي ظل تهايد حركات االحتجةا   ويخالف التوجهات الدولية والوينية، أرداف العلوم اةنسانية واالجتماعية،

 الشعبي لد  الشبا   ي بعض دول العالم 

 حددت أسئلة البحث بالسؤالين التاليين: وعينته، ومجاله، وفي ضوء مصادر مشكلة البحث،

 ما وااش وعي الشبا  بمشك ت المجتمش السعود  الحالية والمستقبلية؟  : 1م 

رل يختلف وعي الشبا  بمشك ت المجتمةش السةعود  الحاليةة والمسةتقبلية بةاخت ف الجامعةة التةي ينتمةون : 2م 

المعر ةةي التنةةا ر  االجتمةةاعي، واخةةت ف مسةةتو  المتاليةةرات المرتبيةةة بالمةةدخل اةنسةةاني االجتمةةاعي)التنور إليهةةا،

 مدركات التربية من أجل التنمية المستدامة(؟  مدركات التالير االجتماعي، االنهما  االجتماعي، االجتماعي،

 أهداف البحث

رةةدف البحةةث للتعةةرف علةةى وااةةش وعةةي الشةةبا  بمشةةك ت المجتمةةش السةةعود  الحاليةةة والمسةةتقبلية، والكشةةف عةةن مةةد  

الحاليةة والمسةتقبلية بةاخت ف الجامعةة التةي ينتمةون إليهةا،واخت ف  اخت ف وعي الشبا  بمشةك ت المجتمةش السةعود 

االنهمةةا   التنةةا ر المعر ةةي االجتمةةاعي، االجتمةةاعي، مسةةتو  المتاليةةرات المرتبيةةة بالمةةدخل اةنسةةاني االجتمةةاعي)التنور

 مدركات التربية من أجل التنمية المستدامة(  مدركات التالير االجتماعي، االجتماعي،

 حثالب أهمية

السةيما  ةي  تواك  التوجهات اةنسانية واالجتماعية والوينية المنادية بمرورة معالجة مشك ت المجتمش السعود ، أنها 1
 واالنفجار السكاني  واستنهاف الموارد اليبيعية واةاتيادية، وا منية، ظل تنامي حدة التاليرات االجتماعية،

والقيميةةة لةةد  الشةةبا  باعتباررةةا  والوجدانيةةة، واالجتماعيةةة، البنةةى المعر يةةة،أنهةةا تسةةعى ةلقةةات المةةوت علةةى تقيةةيم نمةةي  2
 وأير ذاتية مستولة عن إيدار ا نماي السلوكية المحددة للوعي بمشك ت المجتمش  محددات،

بما يهةدف  يتوا ق مش السياق المنهجي لدراسة معف مشكلة الوعي المجتمعي  ومدخ ا  لسفياا حديثاا، ياراا،إأنها تتبنى  3
 وميالح المجتمش معاا  لتحقيق التوا ق االجتماعي الذاتي،

والبةةةاحثين  ةةةي مجةةةالي العلةةةوم اةنسةةةانية  ومنظمةةةات المجتمةةةش المةةةدني، أن نتا جهةةةا تفيةةةد مختلةةةف المتسسةةةات الحكوميةةةة، 4

تسةةةعى للتمكةةةين واالجتماعيةةةة  ةةةي مواجهةةةة مشةةةك ت المجتمةةةش السةةةعود  الحاليةةةة والمسةةةتقبلية عبةةةر يةةةياغة بةةةرامج تدريبيةةةة 

والمعر ةةةي للشةةةبا  عبةةةر تفعيةةةل الخيةةةا ع اةيجابيةةةة مةةةن المحةةةددات المرتبيةةةة بالمةةةدخل اةنسةةةاني  والنفسةةةي، االجتمةةاعي،

 االجتماعي محل البحث 
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 مصطلحات البحث

 المسةتند علةى منظومةة والمسةتول، والتفكيةر الةواعي، بأنةه حالةة مةن التةيقظ المعر ةي، ويعرف الوعي بمشك ت المجتمش: 1

يسةتييش الفةرد  تتوسةي ع اةة الفةرد بمجتمعةه، والمعارف المتعلمةة  ةي ظةل سةيااات اجتماعيةة متعةددة، من الخبرات الذاتية،

  (5)وتقييم مشك ت المجتمش الذ  يعيش  يه  عبررا إدرا ،

 لإلنسةةانية،يقةةوم علةةى ومةةش القواسةةم االجتماعيةةة المشةةتركة  يعةةرف بأنةةه منظةةور  لسةةفي، المةةدخل اةنسةةاني االجتمةةاعي:.2

عةةةدادا ، مةةمن سةةياق منهجةةةي لدراسةةة المشةةك ت التةةةي تعتةةر  المجتمعةةات اةنسةةةانية بمةةا يهةةدف لتنشةةة ة    وتنميةةة الفةةرد واد

  (6)لتحقيق ذاته االجتماعية بما يحقق ميالح المجتمش

االجتمةةاعي كأسةةام والمهةةارات االجتماعيةةة المسةةهمة بتحقيةةق التوا ةةق  بأنةةه منظومةةة المعةةارف، يعةةرف التنوراالجتمةةاعي: 3

 (7)للوعي المجتمعي،والتالير الفرد  واالجتماعي

عنةد م حظتةه ايةام أ ةراد بسةلو  متنةااض مةش  يعرف بأنه حالة مةن التةوتر تنشةأ لةد  الفةرد :التنا ر المعر ي االجتماعي.4

بمةا  ماعيةة للمجتمةش،ايم واتجارات المجتمش،أوعدم وجود روابةي منيقيةة بةين المعةارف التةي يةتمن بهةا وبةين ا يةول االجت

   (8)وتفسير ا حداث االجتماعية بشكل مالاير للقيم والتقاليد ، ينتج عنه نشوت اةحباي

يحةةدث كنتيجةةة لعمليةةة نفسةةية معر يةةة سةةلوكية تشةةير لمةةد  ارتمةةام  يعةةرف بأنةةه سةةلو  اجتمةةاعي، :االنهمةةا  االجتمةةاعي.5

 (9)التخفيف من حدتها لحل المشك ت االجتماعية، أو المجتمعي)بدون أجر(الفرد واستثمارا لقدراته لبذل الجهد التيوعي 

بأنهةةةا منظومةةةة مةةةن التمثةةةي ت المعر يةةةة االجتماعيةةةة التةةةي تفسةةةر وااةةةش ومسةةةتقبل  تعةةةرف مةةةدركات التاليةةةر االجتمةةةاعي:. 6

ومسةتو  التهديةد  المعياريةة، وتفكة  البنيةة وتفك  البنية االجتماعية، سرعة التالير االجتماعي، المجتمش اني ااا من تحليل:

  (10)ويوالا لتقرير نتا ج رذا التالير االجتماعي على مشك ت المجتمش وبناتا االجتماعي   للهوية الثقا ية

والشخيةية واالجتماعيةة المدركةة  يعرف بأنةه منظومةة المعةارف ا كاديميةة، :مدركات التربية من أجل التنمية المستدامة 7

التةةي تسةةتهدف تمتةةش ا جيةةال  والمعةةارف الدراسةةية الممةةمنة  ةةي المقةةررات الجامعيةةة ، وا رةةداف التربويةةة عةةن الممةةامين،

وهيةةةادة اةةةدرة المتعلمةةةين علةةةى اسةةةتال ل يااةةةاتهم لتحقيةةةق  ، واسةةةتدامتها لألجيةةةال القادمةةةة الحامةةةرة بالر اريةةةة االاتيةةةادية،

  (11)ستخدامهم الجا ر لمواردراوتجن  ا والمحا ظة على س مة بي تهم، ر اريتهم االجتماعية،
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 أدبيات البحث

 الوعي بمشكالت المجتمع

كمةا تعةد متشةراا ل مةيرا   ، وظةاررةا يبيعيةةا لحركةة المجتمعةات اةنسةانية ، تمثل مشةك ت المجتمةش سةمة بةارهةا 

 وسةةةلو  أ ةةةرادا،ودالةةةةا معر يةةةةا للفجةةةوات بةةةين معةةةايير المجتمةةةش  وأهمةةةةا اجتماعيةةةة تعيةةةف بأركانهةةةا، الةةةوظيفي  يهةةةا،

عةادةا مةا تعةاني  وتشير التقةارير الدوليةة أن المجتمعةات الناميةة ويمكن تلمم  ثاررا على جميش ا بنية االجتماعية 

 :ومنها، من مشك ت متعددة

  جنوح ا حداث ،الوالديةكسوت المعاملة  مشك ت أسرية،  1

 اةلكتروني التنمر  كالجرا م اةلكترونية، ، مشك ت تكنولوجية 2 

 البدانة والسكر   ا وب ة، مشك ت يحية كا مراض الوراثية، 3

 واليحة اةنجابية  كاالنفجار السكاني، مشك ت سكانية، 4

 العهوف عن المهن المتوسية  ، مشك ت ااتيادية كالبيالة 5

 والتالير المناخي  كنقع المياا، مشك ت بي ية، 6

 الهجرة غير الشرعية  ظمة،كالجريمة المن مشك ت أمنية ، 7

 ( 12)كالتيرف الديني والسياسي مشك ت ايدولوجية، 8

تتيلةة  مجموعةةة مةةن الخبةةرات االجتماعيةةة التةةي تسةةاعد علةةى  )الحاليةةة والمسةةتقبلية(  مشةةةةةك ت المجتمةةش وتحدياتةةه

 المختلفةةة  ةي مجةاالت عديةةدة،تسةةتهدف اسةةةةةتخرا  التحةديات    ممكنةة الحةدوث بالمسةتقبل بيةورة إيجابيةةة، التفكيةر

وتيبيةق المعةايير الحلةول المناسةبة  ثةم تحديةد معاييررةا ، مسةتقبلي للمشةكلة أو يتم  ي مو ها إعةداد مشةهد وااعةي،

  (13)لها

مشةةك ت المجتمةةش تعتبةةر منظومةةة مةةن المعةةارف والسةةلوكيات  ويفتةةرض أنيةةار االتجةةاا اةنسةةاني االجتماعي أن:

لةةذل  يقةةش علةةى عةةاتق العلةةوم  تسةةتدعي اتخةةاذ تةةدابير إجرا يةةة لمواجهتهةةا  لتعةةديل والتجديةةد،القابلةةة ل والقةةيم الخاي ةةة،

كمةةةةا  وأدواتهةةةةا لفهةةةةم المشةةةةك ت المعقةةةةدة  وا ترامةةةةاتها، اةنسةةةةانية واالجتماعيةةةةة الةةةةدور ا كبةةةةر لتوظيةةةةف مباد هةةةةا،

 نشةوت، ديناميكيةةمهمةةن لفهةم يفترمون أن درجة الوعي بمشةك ت المجتمةش الحاليةة والمسةتقبلية تمثةل نقيةة ارتكةاه 

ويعةةرف الةةوعي بمشةةك ت  (7)نةةدرة المةةوارد أو وحةةل مشةةك ت المجتمعةةات اةنسةةانية بالةةض النظةةر عةةن درجةةة تةةو ر،

 (5)ودعم الجهود لحلها المجتمش بأنه درجة إدرا  ا  راد للمشك ت الحالية والمستقبلية التي تواجه المجتمش،
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ذات ا رميةةة القيةةو   ةةي حيةةاة ا  ةةراد  مةةن المومةةوعات السوسةةيولوجيةمجتمةةش وتعةةد دراسةةة الةةوعي بمشةةك ت ال

وتقةةوم بمسةةاعدة عمليةةات التكيةةف  إذ تمكةةن مةةن  هةةم دور ا  ةةراد  ةةي عمليةةات التيةةور االجتمةةاعي، ، والمجتمعةةات

والمسةةةارمة بدعةةةادة تشةةةكيل عةةةادات  وتيةةةوير ا نمةةةاي السةةةلوكية للمشةةةاركة بمواجهةةةة رةةةذا المشةةةك ت، االجتمةةةاعي،

  (13)ارات ا  راد نحو القرارات الحكومية المنظمة لشتون المجتمش الحالية والمستقبليةواتج

 أهمية الوعي بمشكالت المجتمع في مجال الدراسات النفسية واالجتماعية:

 أنةه  يسهم  هم وعي ا  راد بمشك ت المجتمش بفهةم وااعهةم ورمةومهم ومشةاكلهم،، على المستوى الفردي

يسةةةهم بتحقيةةةق مشةةةاركة  ، مةةةعف مخرجةةةات التنشةةة ة االجتماعيةةةة اةجرا يةةةة لكفةةةاتة يعةةةد أحةةةد المتشةةةرات 

ويساعد علةى  هةم سةبل العةيش بيةرق تر ةش مةن نوعيةة  وتنمية مهاراتهم العملية، ا  راد بقمايا المجتمش،

ومتشةراا لدرجةة ارتبةاي  وتشةكل يةورةا للبنةات النفسةي لأل ةراد، وتخفةف مةن تفةاام المشةك ت، جودة الحيةاة،

   (14)ا  راد بالظوارر االجتماعية

 ،يسةةهم  هةةم الةةوعي بمشةةك ت المجتمةةش علةةى  هةةم مقتمةةيات تعةةديل ا نمةةاي  علــى المســتوى المجتم ــي

المساعدة بتقييم جهود منظمات المجتمةش المةدني  ةي حةل  السلوكية الخاي ة المسببة لمشك ت المجتمش،

لحمايةةةة حامةةةر  ومعر يةةةة للتفةةةارم بةةةين ا  ةةةراد  مشةةةك ت المجتمةةةش، المسةةةاعدة بديجةةةاد ااعةةةدة اجتماعيةةةة،

المسةةةةاعدة بر ةةةش مسةةةةتويات  ، المسةةةةاعدة بيةةةياغة رأ  عةةةةام بةةةددارة شةةةةتون المجتمةةةش ومسةةةتقبل المجتمةةةش،

 (14) والثقا ية السا دة وتيوير النظم االجتماعية وتقديم الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها، التخييي،

 أنواع الوعي بمشكالت المجتمع

والمسةتقبلية المتشةكل مةن االحتكةا  بةالوعي  رةو الةوعي الشخيةي بمشةك ت المجتمةش الحاليةة، ، الوعي الفرد  1

 الجماعي حيال مشك ت المجتمش 

 ورغبةةةةات المجتمةةةةش بيةةةةورة عامةةةةة عةةةةن مشةةةةك ته الحاليةةةةة، عةةةةن أ كةةةةار، رةةةةو الةةةةوعي المعبةةةةر الةةةةوعي الجمعةةةةي،.2

 كمةةةا المعبةةرة عةةن ميةةالحهم المشةةتركة  لمجموعةةة مةةن ا  ةةراد، مةةمن الممارسةةة االجتماعيةةة المميةةهة والمسةةتقبلية،

 تينف أنواع الوعي بمشك ت المجتمش الى:

دراكةةةه لظةةةروف مجتمعةةةه بكةةةل التحةةةديات  رةةةو الةةةوعي السةةةليم المرتكةةةه علةةةى  هةةةم الفةةةرد، الةةةوعي المومةةةوعي،-  واد

 والمشك ت الحالية والمستقبلية 

  (15)ومفاريم الوااش االجتماعي   كار،،رو الوعي غير الميابق  الوعي الها ف -
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 الت المجتمعخصائص الوعي الجيد بمشك

 منها يتميه الوعي الجيد بمشك ت المجتمش بالعديد من الخيا ع،

 والمنهجةةي عنةةد التعامةةل مةةش مشةةك ت المجتمةةش، ويةةراد بةةه أنةةه يتيةةف بةةالتفكير الوامةةح المتكامةةل، المنهجيةةة، 1

 وأسالي  حلها بيريقة علمية 

 والمجتمعية لحل المشك ت  ويراد به أنه يتيف بالهد ية المعر ية، ،الهد ية 2

مشك ت المجتمش   ةي  الرا مة لتفسير ويراد به أنه يتيف بالوااعية الثابت يحتها بيرق منهجية، ، الوااعية.3

 ا  كار الشا عة  ، موت الحاالت  ردية

 على كا ة أبعاد وظروف المشك ت ويراد به أنه أسلو  تفكير يشتمل  ، الموموعية.4

وعنايةةر  ومةةايتربي بهةةا مةةن ع اةةات، ، علةةى تحليةةل المشةةك ت ويةةراد بةةه أنةةه أسةةلو  معر ةةي يرتكةةه ،التحليليةةة.5

    (16)متعددة

 ان كاسات ض ف وعي الشباب بمشكالت المجتمع:

 تتلخع انعكاسات معف الوعي بمشك ت المجتمش لد  ا  راد باآلتي:

لعةةةدم معةةةر تهم   مةةةعف الةةةوعي بمشةةةك ت المجتمةةةش يعةةةهه شةةةعور ا  ةةةراد بأهمةةةة الهويةةةة  الهويةةةة،تشةةةكيل أهمةةةة  1

يتد  لعدم ادرتهم على تحديد يرق تعاملهم مش مختلةف  بما وخيا يه  ويبيعة مجتمعهم، بهويتهم االجتماعية،

 المشك ت الوينية 

 عهه شعور ا  راد بعدم بةالوالت الةويني، معف الوعي بمشك ت المجتمش ي تشكيل أهمة االندما  االجتماعي، 2

والتعية  اليبقةي بةين أ ةرد  ورةو مةا يعنةي التمهيةد لظهةور اليةراع، والمسةتولية االجتماعيةة، والمواينةة اليةالحة،

 المجتمش 

 مةةةعف الةةةوعي بمشةةةك ت المجتمةةةش يعةةةهه مشةةةاعر ا  ةةةراد بةةةأن النظةةةام  ، المجتمعيةةةة تشةةةكيل أهمةةةة المشةةةاركة 3

وهيةةةادة شةةةعوررم  بمةةةا يعةةةهه العةةةهوف عةةةن المشةةةاركة المجتمعيةةةة، المةةةدني ال يحةةةل مشةةةاكلهم،االجتمةةةاعي الرسةةةمي و 

  (17)باالغترا 
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 :مدخل اإلنسانيات وال لوم االجتماعية

بيةةياغة أغلة  مفةةاريم رةذا المةدخل الةةذ  ركةه  ةةي جةوررا علةةى دراسةة الع اةةات  أسةهم أنيةار المدرسةةة اةنسةانية

باةمةةةةةا ة ليةةةةةياغة أبةةةةةره  والمهةةةةةارات والمعةةةةةارف ذات اليةةةةةابش االجتمةةةةةاعي، اةنسةةةةةانية والحاجةةةةةات االجتماعيةةةةةة،

ويرتكةه مةدخل اةنسةانيات  ،(6) اال ترامات النظرية لحل المشك ت االجتماعية التةي تعتةر  المجتمعةات اةنسةانية

 مةةل الجمةةاعي،والع وتنميةةة روح التعةةاون، والعلةةوم االجتماعيةةة علةةى تنميةةة الع اةةات اةنسةةانية بةةين أ ةةراد المجتمةةش،

ةعةةداد ا  ةةراد ل سةةتمتاع    وتنميةةة الهويةةة االجتماعيةةة مةةمن أيةةر إجرا يةةة ، والمسةةاعدة  ةةي التنشةة ة االجتماعيةةة

لتشةةةةكيل المةةةةواين اليةةةةالح الراغةةةة  بتيةةةةوير نفسةةةةه    وغاياتهةةةةا الوجوديةةةةة والشةةةةعور بمعنارةةةةا، ، بالحيةةةةاة اةنسةةةةانية

    (18)ومجتمعه

 

 اإلنسانيات وال لوم االجتماعية:المبادئ التي يقوم عليها مدخل 

 ري: يستند رذا المدخل لخمسة مبادئ،

 اةيمان بوحدة اليبيعة اةنسانية والخبرات  1

 التأكيد على الحرية والمشاركة االجتماعية  2

 وبي ته االجتماعية والثقا ية  التواهن بين حاجات اةنسان البيولوجية، 3

 أرمية  ي تيور اةنسان والدوا ش اةنسانية لها  الحاجات، 4

 يسةةتند رةةذا المةةدخل لث ثةةة ومةةن جهةةة أخةةر ، تنيةةو  حيةةاة اةنسةةان علةةى أسةة لة وجوديةةة ذات أنسةةاق اجتماعيةةة  5

 :،ري جوان 

 والسةةةلوكية العامةةةة لنجةةةاح ا  ةةةراد  ةةةي الحيةةةاة االجتماعيةةةة  ةةةي مةةةوت الحاجةةةات، والمعر يةةةة، الشةةةروي النفسةةةية، أ  

  والمهارات االجتماعية

   الستال ل ادراتهم لشروي المرتبية بالمشك ت التي تساعد ا  رادا    

 (7)يبيعة المنظومة البنا ية المرتبية بالمجتمش ومشك ته   
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 أهمية مدخل اإلنسانيات وال لوم االجتماعية في مجال الوعي بقضايا المجتمع وتحدياته:

 وتنميةة  وتحمةل المسة ولية واالسةتق لية، االحتةرام، أنه يعمل على التنمية والمسارمة االجتماعية  ي مةوت اةيم

 والتوجه الذاتي نحو امايا المجتمش  مهارات التنظيم الذاتي،

 ،واالجتماعية اةيجابية  خ اية، وتعهيه القيم ا أنه يستهدف مواجهة المشك ت االجتماعية 

 ة لتحقيقهةا المتمثلةة بدعةداد الشةبا أنه يساعد على تحقيق ا رداف اةنما ية التي تسعى التنش ة االجتماعي   

 بما يحقق الالايات الكبر  للمجتمعات اةنسانية 

 ،تخةةةاذ موااةةةف تجةةةاا ومسةةةاعدتهم ال أنةةةه يسةةةتهدف تنميةةةة وعةةةي ا  ةةةراد بالمشةةةك ت االجتماعيةةةة المحييةةةة بهةةةم

 المشك ت  ي الحياة المعايرة 

 ،التنةا ر  ودرت وتفعيةل سةمات التنةور االجتمةاعي، أنه يعمل على االستفادة من ادرات ا  ةراد مةن خة ل ابةراه

 وتأيةةيل المةةدركات اةيجابيةةة نحةةو التاليةةر االجتمةةاعي، وتحقيةةق االنهمةةا  االجتمةةاعي، المعر ةةي االجتمةةاعي،

 (19)يساعدرم على تحقيق حاجاتهم االجتماعية بما وتفعيل التربية من أجل التنمية المستدامة 

 

 نساني اجتماعي إالتنور االجتماعي كمدخل  أواًل:

وتعةةد مةةن  ، عالميةةاا  و قةةاا للمجلةةم االاتيةةاد  واالجتمةةاعي لألمةةم المتحةةدة يعتبةةر التنةةور االجتمةةاعي ميلبةةاا إنما يةةاا 

ويعةةد التنةور االجتمةةاعي  (20)  لتأثيراتهةةا اةيجابيةة علةةى أ ةراد المجتمعةةات اةنسةانية المهةارات االجتماعيةةة اةيجابيةة

 هو يشةير  ، واالجتماعية الحديثة التي أمحت مجاالا ممن أدبيات العلوم اةنسانيةمن المفاريم النفم اجتماعية 

 ،(21)للقدرة على االندما  االجتماعي لتنفيةذ واجباتةه  ةي مةوت امت كةه لةبعض المعةارف والمهةارات التةي يةتمن بهةا

بهةدف  هةم وتفسةير المشةك ت يتممن اةشةارة لعمليةة الةتعلم االجتمةاعي المسةتمرة لتنميةة المعر ةة االجتماعيةة  كما

ُينظةةر للتنةةور االجتمةةاعي بأنةةه عمليةةة  كمةةا (22) االجتماعيةةة المختلفةةة التةةي يجةة  مواجهتهةةا  ةةي الحيةةاة االجتماعيةةة

   (7)والممارسات السيااية المقيودة للقيام بالوظا ف االجتماعية الكتسا  مجموعة من التاليرات المعر ية
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 الدراسات النفسية واالجتماعية الأهمية التنور االجتماعي في مج

 ، يسهم التنور االجتمةاعي بمسةاعدة الفةرد علةى اسةتخدام المعةارف والمهةارات االجتماعيةة  على المستو  الفرد

لمواجهة حياتةه  واجتماعياا  وعلى تأريله نفسياا، التخاذ القرارات الشخيية السليمة المتعلقة بتوا قه االجتماعي،

وتسةهم باسةتيعابه للمشةك ت  كمةا تةهودا بديةار معر ةي عةن المجتمةش، االجتماعيةة،  ي موت معايير المسةايرة 

 ( 23)الحالية والمستقبلية

 ،يسةةةةةهم التنةةةةور االجتمةةةةةاعي بفهةةةةةم اسةةةةةتيعا  أ ةةةةراد المجتمةةةةةش للمشةةةةةك ت الحاليةةةةةة، علةةةةى المسةةةةةتو  المجتمعةةةةةي 

 بحمايةةة البي ةةة و القمةةايا السةةكانية،وتفعيةةل المشةةاركة االجتماعيةةة ليةةنش القةةرارات العامةةة المتعلقةةة  والمسةةتقبلية،

وبنات ااعدة مجتمعيةة تةدعم حركةات  ودعمها مادياا ومعنوياا، والمشاريش التنموية، ويساعد على الوعي بالبرامج،

كما يعهه  والمسارمة باستيعا  أ راد المجتمش للمشك ت والتحديات، اةي ح االجتماعية الحكومية والمدنية،

 . ويحقق التوايل ا مثل مش المجتمعات ا خر  الوينية، رع تيوير الكفاتات 

 ألساسية لمفهوم التنور االجتماعياألب اد ا

يوجةةةد اتفةةةاق بةةةين ا دبيةةةات التةةةي تناولةةةت مفهةةةوم التنةةةور االجتمةةةاعي علةةةى أن رنةةةا  أربعةةةة أبعةةةاد أساسةةةية للتنةةةور 

 :وري االجتماعي،

وادرا  الفةةةرد  ال همةةةة لفهةةةم يبيعةةةة المجتمةةةش وخيا يةةةه،ويشةةةتمل علةةةى المعر ةةةة االجتماعيةةةة  البعةةةد المعر ةةةي: أ  

  واةلمام بكيفية التعامل مش المشك ت االجتماعية ، لع اته بالمجتمش والقمايا الناتجة عن تفاعله مش أ رادا

 مش المشك ت االجتماعية ويشمل المهارات االجتماعية التي يلتهم التعامل عبررا البعد المهار :    

والمجتمةةش النةةاتج عةةن  والسةةلبية علةةى ا  ةةراد، ويشةةمل الةةوعي باآلثةةار االجتماعيةةة اةيجابيةةة، الجتمةةاعي:البعةةد ا   

 واالجتماعية  وتعهيه الروابي بين الحاجات الفردية، التيور،

 (19)وااللتهام بما يحقق أرداف المجتمش ويشمل م حظة القيم واالتجارات ا خ اية واالجتماعية، البعد القيمي: د 

 :وري رنا  اتفاق بين ا دبيات العلمية على اشتمال مفهوم التنور االجتماعي لمجموعة من ا بعاد،  

 والحساسةية للمشةك ت االجتماعيةة، تتممن مقومات العيش  ي و ةام مةش أ ةراد المجتمةش، :المهارات االجتماعية  أ

 وتبادل الخبرات مش اآلخرين  والتنظيم الذاتي،
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وباتخةةاذ القةةرارات  ، المجتمعيةةةالمشةةاركة  ةةي المنااشةةات  المبةةادرة بأخةةذ ا دوار االجتماعيةةة، تتمةةمن، التعةاون:   

 المجتمعية 

ومعر ةةةة حقةةةوق  تتمةةةمن معر ةةةة القةةةيم العامةةةة والوينيةةةة السةةةا دة  ةةةي المجتمةةةش، االتجارةةةات والقةةةيم االجتماعيةةةة:   

يتيف الفةرد المتنةور اجتماعيةاا بالقةدرة علةى  عام،وبشكل  واالنتمات والوالت االجتماعي  اةنسان لجميش المواينين،

لتحقيةةةق المشةةةاركة    والقةةةدرة علةةةى تيةةةوير القةةةدرات الفرديةةةة  هةةةم الع اةةةة المتبادلةةةة بةةةين مشةةةك ت الفةةةرد والمجتمةةةش،

 ومعر ة االتجارات ا ساسية للمجتمش  وامت   اتجارات إيجابية نحو المجتمش، الفعالة،

 نساني اجتماعيإكمدخل  االجتماعيالتنافر الم رفي  ثانيًا:

واحةدة مةن أرةم النظريةات التةي اُةدمت مةمن أدبيةات  Leon Festingerتعد نظرية التنةا ر المعر ةي التةي اةدمها  

وا عةةةةةراف  والسةةةةةلوكيات، وتةةةةةأتي أرميتهةةةةةا  ةةةةةي إدراجهةةةةةا التمثةةةةةي ت المعر يةةةةةة واالتجارةةةةةات، البحةةةةةوث االجتماعيةةةةةة،

ويعةرف التنةا ر المعر ةي بأنةه حالةة مةن التةوتر يتعةرض لهةا الفةرد  سةيااات إجرا يةة والتفاع ت مةمن  االجتماعية،

أوعةةدم وجةةود روابةةي منيقيةةة بةةين المعةةارف  عنةةدما يحةةدث تعةةارض بةةين المعةةارف أو المةةدركات غيةةر المتسةةقة لديةةه،

 و Joel Cooperوكنتيجةةة للتيةةور النظةةر  لهةةذا المفهةةوم اةةدم  (24) مةةن المعةةارف التةةي يةةتمن بهةةا وبةةين غيررةةا

Michael Hogg ،الةذ  ارتكةه علةى إيجةاد نقيةة  مفهوماا جديداا تحةت مسةمى التنةا ر المعر ةي االجتمةاعي البةديل

ويعرف رذا المفهوم بأنه عملية تفاعل اجتماعي تنشةأ بةين  اتيال نظرية بين الهوية االجتماعية والتنا ر المعر ي 

بمةا    د أن المنظومةة المعر يةة والسةلوكية ليخةرين تعيةق أردا ةهتبةدأ حينمةا يةدر  الفةر  الفرد وبعض أ راد المجتمةش،

خايةا وأن التنا ر لةيم شةرياا  (8)ينتج عنه نشوت اةحباي وتفسير ا حداث االجتماعية بشكل معاير للقيم والتقاليد

  (25)أن يكون نتيجة لسلو  الفرد نفسه بل اد يكون نتيجة لسو  اآلخرين

 ال الدراسات النفسية واالجتماعيةاالجتماعي في مجأهمية التنافر الم رفي 

 ، نحةو القةيم والمعةارف يسهم  هم التنةا ر المعر ةي االجتمةاعي لةد  ا  ةراد  ةي  هةم دوا عهةم  على المستو  الفرد

 ويقةةدم متشةةرات إجرا يةةة لمسةةتو  عةةهلتهم،  هةةم سةةلوكيات المالةةايرة االجتماعيةةة التةةي ييةةدرونها، التةةي يحملونهةةا،

 (23) والمساعدة بتحسين توا قهم النفسي االجتماعي االجتماعية،ومقاومتهم 

 اةيجةةابي   ةي المسةةارمة  ةةي تحقيةةق االبةةداع  يسةةهم   هةم التنةةا ر المعر ةةي االجتمةةاعي  ،علةى المسةةتو  المجتمعةةي

وتعهيةةه حركةةة اةيةة ح المجتمعةةي وذلةة  مةةن خةة ل تقةةديم روئ غيةةر تقليديةةة لمشةةك ت  واالبتكةةار االجتمةةاعي،
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 ةةةي  هةةةم أسةةةبا  الةةةر ض   السةةةلبي  ويسةةةهم  هةةةم التنةةةا ر المعر ةةةي االجتمةةةاعي ، المجتمةةةش وتحدياتةةةه االجتماعيةةةة

والمدنيةة لمةدركات  واشةتقاق يةيج جديةدة لمنظومةة البةرامج الحكوميةة، ، االجتماعيةةاالجتماعي لجهةود المشةاركة 

القةةرارات  ةةي حمايةةة السةةلم واالسةةتقرار ومنظةةور الجماعةةة مةةن منيلةةق نفسةةي ليةةنش  ، المجتمةةش تجةةاا توسةةيش دا ةةرة

  (23)وتحقيق المبي االجتماعي المجتمعي،

 

 مفهوم التنافر الم رفي االجتماعياألب اد األساسية ل

 رنةةا  اتفةةاق عةةام علةةى المنيلقةةات ا ساسةةية التةةي تسةةهم  ةةي دعةةم ا بعةةاد اةيجابيةةة للتنةةا ر المعر ةةي االجتمةةاعي،

 ومنها:

 تفرض حتمية التنا ر أن يبيعة المجتمش ال  1

 ةا  راد لةديهم القةدرة للويةول لوسةا ل مختلفةةة  أنةه لةيم سةمة م همةة لليبيعةة البشةرية وال يمكةن السةةييرة عليةه، 2

 للتعامل مش اخت  اتهم اةنسانية 

مةةة  ةةدن اليبيعةةة العا وبوجةةه عةةام،  (26)يهومةةب لةةة بقمةةايا التاليةةر االجتمةةاعي أن التنةةا ر اةيجةةابي يعةةد أداة  عا 3

 لمفهوم التنا ر المعر ي االجتماعي يتحدد  ي سمتين يمكن ابراهرا  ي:

ويةةراد بةةذل  أن مةةدركات الفةةرد للتنةةا ر االجتمةةاعي ترجةةش لوجةةود تيةةور  مةةدركات ا يةةول االجتماعيةةة للتنةةا ر: 1

اةرار بشةأن  ا سالي  االجتماعية المتاحة التخةاذ  اجتماعي غير وامح  يظهر عند اثارة  المشك ت االجتماعية،

 أو ر مه  ومن رنا يهداد حجم التنا ر من أجل التالير، ، رذا المشكلة تكون غير كا ية

ويةةةةراد بةةةةذل  أن مةةةةدركات الفةةةةرد للتنةةةةا ر االجتمةةةةاعي ترجةةةةش لوجةةةةود اةةةةدوة والرمةةةةوه  :مةةةةدركات القةةةةدوة االجتماعيةةةةة.2
 ويتواةةةف ذلةةة  علةةةى الفةةةرد، ي،االجتماعيةةةة تةةةتد  لتوليةةةد تنةةةا ر اجتمةةةاعي خايةةةةا عنةةةد اسةةةتهداف التاليةةةر االجتمةةةاع

 وكلما كان أ راد المجتمش أار  للتفاعل االجتماعي المباشر واليريح وأكثر تنظيمةاا، والجماعة التي تتأثر بالتالير،
  (27)هاد االحتمال بأن يقل التنا ر المعر ي االجتماعي كلما

 التمييةةه بةةين خمسةةة أنةةواع ر يسةةية  للتنةةا ر،يمكةةن  ،و قةةاا للمنظةةور االجتمةةاعي  سةةبا  التنةةا ر المعر ةةي االجتمةةاعي
  وري:

  تنا ر ينشأ بسب  نميية وشكل الع اات بين ا  رادأ  
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 تنا ر ينشأ بسب  مشك ت المعلومات االجتماعية وميادررا     

 تنا ر ينشأ بسب  الميالح    

 تنا ر ينشأ بسب  اليراع البنيو  أو الهيكلي بين متسسات المجتمش د  

ويمكةةن حةةل مشةةك ت التنةةا ر المعر ةةي االجتمةةاعي بلجةةوت المتسسةةات  القيمةةي  رةةذاتنةةا ر ينشةةأ بسةةب  اليةةراع  ه 

 االجتماعية المختلفة لتفعيل ا سالي  التربوية القا مة على إشباع حاجات ا  راد  ي إيار من الوااش االجتمةاعي،

وتعهيةةةه القةةةيم والمبةةةادئ  وااةةةش االجتمةةةاعي،وتقويةةةة ال ، وأرةةةداف وااعيةةةة وتوجيةةةه اليةةةراعات لمومةةةوعات خارجيةةةة،

  (28)ا خ اية  ي نفوم أبنات المجتمش

 كمدخل انساني اجتماعي االنهماك االجتماعي ثالثًا:

يعةةةود  وحةةةديثاا، يعتبةةةر مفهةةةوم االنهمةةةا  االجتمةةةاعي مةةةن المفةةةاريم المسةةةتحدثة مةةةمن أدبيةةةات البحةةةوث االجتماعيةةةة،

يةةياغة رةةذا المفهةةوم  ويعةةرف االنهمةةا  االجتمةةاعي بأنةةه سةةلو  عةةادة إ ةةي   Thomas Prohaskaالفمةةل لةةة

اجتمةةاعي يحةةةدث كنتيجةةةة لعمليةةة نفسةةةية معر يةةةة سةةلوكية تشةةةير لمةةةد  ارتمةةام الفةةةرد واسةةةتثمارا لقدراتةةه لبةةةذل الجهةةةد 

وو قةةاا لمنظةةور العمةةل  (9)أو التخفيةةف مةةن حةةدتها ، لحةةل المشةةك ت االجتماعيةةة )بةةدون أجةةر( التيةةوعي المجتمعةةي

وأن كفةاتة  وأن له خيا ع كمية ونوعية، على خي متيل، عي، يتيف االنهما  االجتماعي بأنه يظهرالمجتم

خايةةةا وأنةةه يةةتد   أ  نظةةام اجتمةةاعي يةةرتبي مباشةةرةا بقدرتةةه علةةى هيةةادة انهمةةا  أ ةةرادا مةةمن الخدمةةة المجتمعيةةة،

 الخدمةة المجتمعيةة أو توسةيعها،باسةتكمال العمةل الحكةومي بر ةش مسةتو   عدة وظا ف ر يسية  ي المجتمةش تتمثةل:

  (18)وتو ير خدمات ييع  على الحكومة تقديمها لظروف كوجود أنظمة تحد من تدخلها

 ال الدراسات النفسية واالجتماعيةأهمية االنهماك االجتماعي في مج

 ، ا  ةراد  يسهم االنهما  االجتماعي  ي تحقيق االندما  بكامةل ا نشةية االجتماعيةة لةد  على المستو  الفرد

و هةةم سةةبل تعهيةةه سةةلوكيات انهمةةاكهم  بمةةا يةةتد  لتحقيةةق واالبتكةةار واةبةةداع االجتمةةاعي والكفةةاتة االجتماعيةةة،

وتعميةةةةق الةةةةروابي بةةةةين ا  ةةةةراد  وتحسةةةةين مةةةةدركات البي ةةةةة االجتماعيةةةةة، بأنشةةةةية التيةةةةوع والخدمةةةةة المجتمعيةةةةة،

عيفةةاا علةةى تخفةةيض مسةةتو  الشةةعور  االجتماعيةةة،وتحةةد مةةن مسةةتو  التيةةر ات المخالفةةة لألنظمةةة  ومجةةتمعهم،

  (29)باالغترا  االجتماعي
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 ،يعةةد االنهمةا  االجتمةةاعي أحةةد المبةادرات وا رةةداف الكبةر  للمتسسةةات االجتماعيةةة، علةى المسةةتو  المجتمعةي 

 وتشةةةةكيل الهويةةةةة االجتماعيةةةةة، ومةةةن المفةةةةاتيح الحقيقيةةةةة لتقييم تحسةةةين مخرجةةةةات عمليةةةةات التنشةةةة ة االجتماعيةةةة،

 واالاتيةةةادية، وتسةةةريش خةةةدمات التنميةةةة االجتماعيةةةة، وتحقيةةةق أايةةةى متيلبةةةات مةةةمان المشةةةاركة المجتمعيةةةة،

 وتعميةق مشةاعر ادرا  التحةديات االجتماعيةة، وتحسين جودة الحياة االجتماعية، والسكانية وا منية، واليحية،

  (29)والعدالة االجتماعية أخ ايات ثقا ة العمل, وتعهيه

 ساسية لمفهوم االنهماك االجتماعياألاألب اد 

بشةةكل عةةام  ةةدن أدبيةةات البحةةث التةةي تناولةةت ميةةيلح االنهمةةا  االجتمةةاعي لةةم تتفةةق علةةى أبعةةاد محةةددة ل نهمةةا  

ويتكةون  وذل  لتعدد ا ير النظرية التي يتم االني ق منها لتحديةد ا بعةاد اةجرا يةة لهةذا الميةيلح  االجتماعي 

 ري:        ماعي من ث ثة أبعادمفهوم االنهما  االجت

 لةةد ش الفةرد نحةةو المبةادرة لبةدت مشةةاركته بأنشةية التيةةوع    واالتجارةات يتمةةمن المشةاعر، :االنهمةا  النفسةي  1  

                  باةما ة لمشاعر التشار  االجتماعي  واالستمرار  يها، ، والخدمة المجتمعية

ومحاولةة  الشعور بالكفاتة االجتماعيةة ومةد  اتسةاق مةدركات البي ةة االجتماعيةة،يتممن  االنهما  المعر ي:  2  

والتنظةيم والتخيةيي الةذاتي  نشةية  والرغبة ببذل الجهد أثنات عمليات التيوع والخدمةة المجتمعيةة،  هم المشك ت،

 .الخدمة االجتماعية

 وكةف أنمةاي السةلو  المبعةدة والخدمة المجتمعية،يتممن االنخراي الفعلي بأنشية التيوع  :االنهما  السلوكي  3

   (30) عن االستمرار  ي الخدمة المجتمعية

وتشةةير ا يةةر الحديثةةة ل نهمةةا  االجتمةةاعي أن رةةذا الممارسةةة المجتمعيةةة أمةةحت تسةةتخدم كوسةةيلة  عالةةة لتحقيةةق 

تركه علةى الممارسةة الفعالةة الوعي االجتماعي خايةا  ي ظل مراعاة أسالي  التسويق االجتماعي المعيارية التي 

 والتخيةةيي الشةةامل لمةةن سيشةةار  بتقةةديم الخدمةةة االجتماعيةةة، ، للخدمةةة المجتمعيةةة المبنيةةة علةةى تحديةةد ا رةةداف

والمحا ظةةة  ، ومراابةةة خيةةي  التنفيةةذ وتفعيةةل اسةةتراتيجيات المشةةاركة مةةش اآلخةةرين لتةةوجيههم نحةةو العمةةل التيةةوعي،

اامة ت على الع اات اةنسانية،   (31)حالفات مجتمعية للمشاركة بمعالجة المشكلة المستهد ةواد

ويظهةةةر أن تةةةدني مسةةةتويات االنهمةةةا  االجتمةةةاعي لةةةد  الشةةةبا  عةةةادةا مةةةا تتةةةأثر بمجموعةةةة مةةةن العوامةةةل المرتبيةةةة 

يبيعةةةةةةةةةةةةة المنةةةةةةةةةةةةاج االجتمةةةةةةةةةةةةاعي السةةةةةةةةةةةةا د  ةةةةةةةةةةةةي المجتمةةةةةةةةةةةةش نفسةةةةةةةةةةةةه  ومنهةةةةةةةةةةةةا: ، بةةةةةةةةةةةةالمجتمش أو بةةةةةةةةةةةةالفرد نفسةةةةةةةةةةةةه
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ومسةةةةةةتو  وعةةةةةةي النمةةةةةةاذ   والقيةةةةةةادات  يبيعةةةةةةة العةةةةةةادات والتقاليةةةةةةد االجتماعيةةةةةةة،و  )ديموارايي متسارل سةةةةةةليو (،

ونوعيةةة أسةةةالي  التوايةةل والتفاعةةةل  ودرجةةةة الثقةةة النفسةةةية لةةد  الشةةةا ، االجتماعيةةة المحليةةة بالخدمةةةة المجتمعيةةة،

وي ويبيعةةةة مشةةك ت ومةةةال االجتمةةاعي نمةةي الع اةةةات القا مةةة بةةين أ ةةةراد المجتمةةش ومتسسةةةات المجتمةةش المةةدني،

ومةعف التوعيةة اةع ميةة والتربويةة بمجةاالت  ومةعف التشةريعات الحكوميةة، الحياة االجتماعيةة داخةل المجتمةش،

   (32)االنهما  االجتماعي المتاحة لأل راد

 نساني اجتماعيإكمدخل  مدركات التغير االجتماعي راب ًا:

مجةال البحةوث اةنسةانية واالجتماعيةة المنبثقةة يعتبر مفهوم مةدركات التاليةر االجتمةاعي مةن المفةاريم المسةتحدثة  ةي 

واد يكون شام ا أو ، للتالير المستمر  ي المجتمش  االجتماعي  هوم التاليرمف ويشير ، من نظرية الهوية االجتماعية

 ( 33)السياسية التكنولوجية، االاتيادية، ا يدولوجية، ، االجتماعية ، بسب  العوامل اةنسانية جه ياا 

أو التاليةةر الحيةةو   ةةي  التاليةةر االجتمةةاعي إلةةى  كةةرة التقةةدم االجتمةةاعي أو التيةةور الثقا ي االجتمةةاعي،واةةد يشةةير 

  (34)اسةةتناداا علةةى  رمةةية أن المجتمةةش يتحةةر  لألمةةام مةةن خةة ل وسةةا ل تيوريةةة التركيةة  االجتماعي االاتيةةاد ،

والتاليةةةةر االجتمةةةةاعي  والجمةةةةود، االسةةةةتقرار، رةةةةي: ويتمةةةةمن التاليةةةةر االجتمةةةةاعي أربعةةةةة سةةةةيااات اجتماعيةةةةة، رةةةةذا،

سةرعة  رةي: باةما ة إلى أن التالير االجتماعي الكبير له أربش خيةا ع، والتالير االجتماعي الكبير، التدريجي،

 ومستو  التهديد للهوية الثقا ية وتفك  البنية المعيارية، وتفك  البنية االجتماعية، التالير االجتماعي،

والنفسةةةية حةةةول التاليةةةر االجتمةةةاعي  جتمةةةاعي بأنةةةه منظومةةةة التيةةةورات المعر يةةةة،اال ويةةةراد بمفهةةةوم مةةةدركات التاليةةةر

ويهةةتم رةةذا المفهةةوم بتفسةةير الظةةوارر السةةلوكية واالجتماعيةةة التةةي  ومعر ةةة عواملةةه وأسةةبابه ونتا جةةه الكليةةة والجه يةةة 

الع اةات بةين  فسةيروت يومح تأثير التاليةر االجتمةاعي علةى السةلو  اةنسةاني، ،كما تنتج عن الحركة االجتماعية

 وكيفيةةة حةةدوث عمليةةة التفاعةةل االجتمةةاعي مةةش امةةايا المجتمةةش، البنيةةة المعر يةةة للفةةرد ووااةةش التاليةةر االجتمةةاعي،

   (35) وبالتالي  هو يعد مدخ ا جيداا لدراسة الوعي المجتمعي والتهميش االجتماعي

 واالجتماعيةدراسات النفسية أهمية مدركات التغير االجتماعي في مجال ال

  يسةةهم  هةةم مةةدركات التاليةةر االجتمةةاعي  ةةي تحديةةد الكيفيةةة التةةي يوظةةف بهةةا الفةةرد بيةةورة  ،علةةى المسةةتو  الفةةرد

و هةةةم مةةةد  ارتبايهةةةا بالمسةةةتو   شخيةةةية معلوماتةةةه السةةةابقة حيةةةال التاليةةةر االجتمةةةاعي لمواجهةةةة مشةةةك ت محةةةددة،
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بفهم إمكانية تنظيم وترتي  توجيه تير اته داخةل الوسةي كما تساعد  المعر ي والتاريخي واالجتماعي والثقا ي لديه،

  (33)وتحقيق االندما  االجتماعي  ي موت معايير المجتمش االجتماعي،

 ،يسةةةهم  هةةةم مةةةدركات التاليةةةر االجتمةةةاعي  ةةةي  هةةةم الوااةةةش االجتمةةةاعي ومقارنتهةةةا بةةةا ير  علةةةى المسةةةتو  المجتمعةةةي

 راد والجماعات، وتسةاعد  ةي توجيةه إدرا  التحةديات والمتاليةرات المرجعية للمجتمش، تسمح بتحقيق استقرار حياة ا 

واعيةات  وتسهم  ي يياغة حلول مجتمعيةة مرتبيةة باةية ح االجتمةاعي، بما يحفظ السلم المجتمعي، المجتمعية

وتسةةةمح بكشةةةف ا  كةةةار المتير ةةةة والممةةةادة للمجتمةةةش  معنةةةى تةةةوا قي جمعةةةي لحركةةةة التاليةةةر االجتمةةةاعي وحةةةدودرا،

والمشةةك ت  وااةةش ويبيعةةة الحةةرا  االجتمةةاعي واةنسةةاني للمجتمعةةات التةةي تمنةةش مةةن إدرا  وااةةش الظةةوارر،كةةر ض ل

    (33)االجتماعية ومستقبلها

 لمفهوم مدركات التغير االجتماعي األب اد والسمات األساسية

 والثقا يةةة وا يدولوجيةةة، ، للبي ةةة االجتماعيةةة  ويةةورة بشةةكل عةةام تعتبةةر مةةدركات التاليةةر االجتمةةاعي دالةةة إجرا يةةة،

ويحةدد  ةي مةو ها   عةادةا مةا يوظفهةا الفةرد  ةي تعاملةه مةش الوااةش االجتمةاعي، السياسةية، التكنولوجية، االاتيادية،

وتشير أدبيات البحث أن مدركات التالير   (6)الكيفية التي يفكر بها الفرد أو الجماعة  ي إيار ع ااته االجتماعية

 ،رما: ا ميدريناالجتماعي لد  الفرد له

يةةارا المجتمةةش نفسةةه، ويكةةون مسةةتنداا علةةى التمثيةةل المعر ةةي  ةي داخةةل النسةةق االجتمةةاعي، :الميةدر الةةداخلي 1  واد

والةةرت   وأن التاليةةر يحةةدث كنتيجةةة للتفةةاع ت التةةي تةةتم داخةةل المجتمةةش مةةن خةة ل القةةرارات الحكوميةةة والتعليميةةة،

 االجتماعي وحركات اةي ح  االستراتيجية المستقبلية،

كنتيجةةةة لتوايةةةل المجتمةةةش وبالمجتمعةةةات ا خةةةر  مةةةن خةةة ل  ويكةةةون مةةةن خةةةار  المجتمةةةش  الميةةةدر الخةةةارجي: 2

وتتميةةه مةةدركات التاليةةر االجتمةةاعي لةةد   رةةذا، (36) وشةةبكات التوايةةل والسياسةةي، واةع مةةي، االنفتةةاح الثقةةا ي،

 ا  راد بمجموعة من السمات ومنها:

وتاليةةةةر إدرا  الفةةةةرد لهةةةةذا  ال تتاليةةةةر إال بتاليةةةةر عنايةةةةر الوااةةةةش االجتمةةةةاعي، وأنهةةةةا تتيةةةةف بالثبةةةةات النسةةةةبي،  1

 العناير 

 وأنها تتيف باليابش السيمانتي  أنها عبارة عن موااف توجه السلو  االجتماعي،  2
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 والمفاريم المرتبية بسمات التالير االجتماعي التي يحدد معالمها الوسي ، والقيم ، أنها متعددة ا يول  3

ويخمش تكوين مدركات التالير االجتماعي لعمليتين   (34)االجتماعي والمرتبية بالسيااات المجتمعية وتاليراتها

 ،رما: أساسيتين

ويراد بها أن تكوين مدركات التالير يتم  ي موت اكتسا  المعلومات الخاية بالتالير االجتماعي  االكتسا ، 1

 والحركة التاريخية للمجتمش  والجه ية و قاا لنظم المعايير االجتماعية، ونتا جه الكلية، وأسبابه، ومعر ة عوامله،

بما  ويراد بها أن رسوج مدركات التالير االجتماعي يتم  ي موت عملية المسايرة المعايير االجتماعية، ،التثبيت 2

  (37) ومتيلباته والسلم االجتماعي، يممن عدم الخرو  على النظام،

 نساني اجتماعيإالتربية من أجل التنمية المستدامة كمدخل  خامسًا:

أارت المنظمات الدولية التابعة لألمم المتحدة المعنية بمجاالت الرعاية اةنسانية واالجتماعية أن التنمية 
اف لنمو المجتمعات و قاا لألرد  المستدامة وتيبيقاتها من أرم المقومات االجتماعية واالاتيادية والتكنولوجية 

   (38)اةنما ية لأللفية الثالثة

 واالاتيادية، ةيجاد ارتبايات بين المقومات البي ية، ويشير مفهوم التنمية المستدامة لتل  الحالة الديناميكية 

ورو مفهوم  والتقدم، ونقله من حالة الركود لحالة التيور عملية تيوير المجتمش ، باعتباررا والنظم االجتماعية،

بالقيم التي تنظم ع اة الفرد بالعالم اليبيعي  ومن الناحية المتسسية  هو يعنى بدجرات تاليرات  أخ اي يعنى

لمواكبة  ومنظمات المجتمش المدني لمعار ها ومهاراتها  نوعية وكمية شاملة يتم بتوظيف المتسسات الحكومية

ة والثقا ية  ي موت المشاركة التمامنية        والتعليمي،  والتكنولوجية واالخ اية التحديات االجتماعية واالاتيادية

  (39)اةنسانية االاتيادية، ، والتكاملية عند رسم سياسات التنمية للمحا ظة على الموارد اليبيعية

أيبحت  و ي الوات الذ  أمحى به موموع التنمية المستدامة من أولويات الرت  االستراتيجية للحكومات،

 واستراتيجياته  ومنارجه، لمسارمة  ي إجرات تاليرات  ي بنية التعليم ومباد ه وأردا ه،الجامعات ميالبةا بمرورة ا

 والثورة اليناعية الرابعة المتهايدة،، إعداد المتعلمين للمستقبل كاستجابة للتحديات الناتجة عن تأثيرات العولمة

  (40)وتحسين نوعية الحياة المجتمش،لتحمل المستولية نحو تنمية  لتشمل جوان  السلو  الشخيي واالجتماعي 

وبالتالي أيبح مفهوم التربية من أجل التنمية المستدامة أحد مفاريم التربية االجتماعية ذات اليابش ا خ اي التي 

 ي موت تكريم  ولتمكين أ رادا لتولي مستولية حامررم ومستقبلهم، غايات المجتمش، تسعى لتحقيق
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ياراا تربوياا اجتماعياا حديثاا وشام ا، متعدد التخييات إ وتعتبر التربية من أجل التنمية المستدامة (41)ةالمواين

 والثقا ية، والبي ية، واالجتماعية، والسياسية، تقوم به متسسات التعليمية اني ااا من تقييم ا وماع االاتيادية ،

 ي موت تهويد  اهن بين متيلبات الر اا واستدامة الموارد،ةيجاد تو  ةعادة رسم مخرجات التعليم  والتكنولوجية 

ومعالجة ما يياح  عمليات التالير من مشك ت دون  ا  راد بالمعارف والمهارات التي يتيلبها بنات مستقبلهم،

وتحسين نوعية الحياة  المسام بحقوق ا جيال القادمة مش ومش متيلباتهم المرورية  ي سلم ا ولويات،

  (11)وجودتها

 ال الدراسات النفسية واالجتماعيةأهمية التربية من أجل التنمية المستدامة في مج

 ، تسةةهم التربيةةة مةةن أجةةل التنميةةة المسةةتدامة بفهةةم سةةبل تشةةجيش حمايةةة مقةةدرات الشةةعو  علةةى المسةةتو  الفةةرد ، 

وتعهيةةةةه القةةةةيم الفرديةةةةة  ردم الفجةةةةوة الفرديةةةةة داخةةةةل المجتمعةةةةات، ، وتنميةةةةة التفةةةةارم والتعةةةةاون والمواينةةةةة العالميةةةةة

والتأريةةل نحةةو ااتيةةاديات  وتعهيةةه ثقا ةةة االبتكةةار وريةةادة ا عمةةال االجتماعيةةة، المشةةجعة ل سةةته   المنيقةةي،

  (38)المعر ة

 ،شةةباع الحاجةةات  علةةى المسةةتو  المجتمعةةي تسةةهم التربيةةة مةةن أجةةل التنميةةة المسةةتدامة بر ةةش مسةةتو  اةنتاجيةةة واد

حداث ، اةنسانية المختلفة وتعمةل علةى  ة  ايةود االسةتال ل والتهمةيش  تاليير  ي حاجات المجتمةش وأولوياتةه، واد

وتحقيةةةق ميةةةالح  وتحقيةةةق التمكةةةين االجتمةةةاعي لأل ةةةراد والمتسسةةةات ومنظمةةةات المجتمةةةش المةةةدني، االجتمةةةاعي،

 وتحقيةةةةق االسةةةةتقرار وتوظيةةةةف اةمكانةةةةات للمحا ظةةةةة علةةةةى المةةةةوارد والع اةةةةات االجتماعيةةةةة، ا جيةةةةال القادمةةةةة،

 (39) والمستقبلي االجتماعي الوااعي،

 لتربية من أجل التنمية المستدامةالمبادئ واألب اد والخصائص األساسية لمفهوم ا  

 ومنها: تعتمد التربية من أجل التنمية المستدامة على مبادئ أساسية،

الحةد مةن  التسةامح، الجنسةين،المسةاواة بةين  وتشمل اةيم العدالةة بةين ا جيةال، على المبادئ ا خ اية، االرتكاه 1

 حفظ الموارد  حماية البي ة، الفقر،

 والتعلم التشاركي  اليبيعية والوااش المعهه، على مبادئ بي ات التعلم االرتكاه  2

 (42) .نواالتيال مش اآلخري وتشمل التفكير النااد، ،على مبادئ مهارات القرن الحاد  والعشرين االرتكاه.3
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 ري:       مفهوم التربية من أجل التنمية المستدامة على ث ثة أبعاد،يستند  وبشكل عام،

 واستدامتها لألجيال القادمة ويستهدف تمتش ا جيال الحامرة بالر ارية االاتيادية، ،البعد االاتياد   1

التنةةةةوع واحتةةةةرام  ويسةةةةتهدف هيةةةةادة اةةةةدرة ا  ةةةةراد علةةةةى اسةةةةتال ل يااةةةةاتهم لتحقيةةةةق الر اريةةةةة ، البعةةةةد االجتمةةةةاعي، 2

 االجتماعي 

 (11)وتجن  االستخدام الجا ر لمواردرا ويستهدف المحا ظة على س مة البي ة، ،البعد البي ي 3

 وتتسم التربية من أجل التنمية المستدامة بالخيا ع التالية: رذا،

 أنها تشكل اتجاا وااعي يربي الحياة الوااعية اليومية باالرتمامات االجتماعية 1

 التعليمية بين التخييات العلمية لتشمل جميش المقررات الدراسيةالشمولية  2

 االلتهام بالمبادئ ا خ اية التي تعتمد عليها التنمية المستدامة 3

 ودمجها ممن سيااات التعلم التركيهعلى القمايا الحياة اليومية، 4

 (40)وتحدياتها تعهيه المهارات العقلية العليا للتعامل مش مشك ت التنمية المستدامة، 5

 الدراسات السابقة

 دراسات تناولت الوعي بمشكالت المجتمع لدى الشباب. أواًل:

، وأسةةفرت النتةةا ج البحةةث  التعةةرف علةةى المشةةك ت المجتمعيةةة مةةن وجهةةة نظةةر يةة   الجامعةةة (41)رةةد ت دراسةةة

 المشةك ت  ، االاتيةادية،  المشةك ت  المشةك ت ا منيةة على أن أبره مشك ت المجتمش المير  تمثلةت  ةي:

للتعرف على مشك ت المجتمش السعود  من وجهةة نظةر  (2) ي حين رد ت دراسة  المشك ت السياسية  القيمية،

 وأشةةةةارت النتةةةةا ج لوجةةةةود  ةةةةروق دالةةةةة إحيةةةةا ية  ةةةةي مسةةةةتو  الةةةةوعي بالمشةةةةك ت االجتماعيةةةةة، يةةةة   الجامعةةةةة،

المسةةةتو   نةةةوع الكليةةةة، تعةةةه  الخةةةت ف: بةةةين الشةةةبا  الجةةةامعي والنفسةةةية  والثقا يةةةة، وا كاديميةةةة، واالاتيةةةادية ،

( 3) دراسةة الوالةدين  أمةامسةتو  تعلةيم  ، المسةتو  االاتيةاد  لألسةرة الحالةة االجتماعيةة، مكةان اةاامةة، الدراسي،

وأشةارت النتةا ج   هد ت التعرف على المشةك ت ا سةرية  ةي المجتمةش السةعود  مةن وجهةة نظةر ية   الجامعةة،
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عةةةدم شةةةباع االنتمةةةات  التربيةةةة الخاي ةةةة مةةةن الوالةةةدين، العنةةةف ا سةةةر ، سةةةوت المعاملةةةة الوالديةةةة،  مشةةةك تأن  إلةةةى

 ا سر  تعد من أبره المشك ت ا سرية 

 والتنور االجتماعي. دراسات تناولت الوعي بالمشكالت، ثانيا:

شةةةبكات التوايةةل االجتمةةاعي ليةةة   الستقيةةةات ع اةةة التنةةور التكنولةةةوجي بةةالوعي بمشةةك ت  (43)رةةد ت دراسةةة

  ةي  بةين التنةور التكنولةوجي والةوعي بمشةك ت التوايةل وأشةارت النتةا ج لوجةود ع اةة ارتباييةة الثانويةة، المرحلة

 المنحر ةة، بةرامج التنةور االجتمةاعي للسةجنات  ةي تعةديل سةلوكياتهم االجتماعيةة لبحةث دور (44)راسة حين رد ت د

البةةةةرامج التدريبيةةةةة القا مةةةةة علةةةةى التنةةةةور االجتمةةةةاعي  ةةةةي تعةةةةديل السةةةةلوكيات االجتماعيةةةةة وأشةةةةارت النتةةةةا ج لكفةةةةاتة 

وأشةةارت ،  هةةد ت الستقيةةات دور التنةةور اليةةحي بةةالوعي بمشةةك ت اليةةحة العامةةة (45) أمةةا دراسةةة الممةةيربة 

 والوعي بالمشك ت اليحية  ارتبايية بين التنور اليحي، النتا ج لوجود ع اة

 والتنافر الم رفي االجتماعي.، تناولت الوعي بالمشكالت دراسات :ثالثاً 

تخفيض التنا ر المعر ي االجتمةاعي  ةي هيةادة مسةتو  إدارة الموااةف االجتماعيةة  دور استقيات (24) رد ت دراسة

 ةي حةين  وبينت النتا ج أرمية دور تخفيض التنا ر المعر ي  ي تعهيه حل المشك ت االجتماعيةة  لد  الراشدين،

  هةةةد ت لبحةةةث ع اةةةة التنةةةا ر المعر ةةةي بةةةالوعي بمشةةةك ت رواد ورجةةةال ا عمةةةال المهةةةاجرين، (46) ت دراسةةةةرةةةد 

 ومةةةعف الةةةوعي بالمشةةةك ت االاتيةةةادية، ارتباييةةةة بةةةين هيةةةادة التنةةةا ر المعر ةةةي، وأشةةةارت النتةةةا ج لوجةةةود ع اةةةة

االجتمةةاعي علةةى الةةوعي بالقمةةايا  لبحةةث أثةةر التنةةا ر المعر ةةيا  هةةدف  (47) أمةةا دراسةةة للمهةةاجرين  واالجتماعيةةة

اخةت ف مسةتو  الةوعي بالمشةك ت السياسةية يتبةاين بةاخت ف  وأشةارت النتةا ج أن: السياسية للناخبين ا مريكيين،

 مستو  التنا ر المعر ي االجتماعي 

 دراسات تناولت الوعي بالمشكالت واالنهماك االجتماعي. راب ًا:

ا مةةراض  االنهمةةا  االجتمةةاعي  ةةي تمكةةين المةةواينين ا وروبيةةين بمواجهةةة انتشةةارلبحةةث دور  (48)  رةةد ت دراسةةة

أدت لهيةادة الةوعي ، أن المسارمة االجتماعية للمةواينين وبينت النتا ج: المهمنة المهددة الستدامة النظام اليحي،

تةدريبي اةا م علةى االنهمةا  الستقيةات أثةر برنةامج  (48)  ي حين رد ت دراسة ا مراض المهمنة  انتشار بمخاير

وأشةةارت النتةةا ج لكفةةاتة البرنةةامج  االجتمةةاعي  ةةي تنميةةة الةةوعي بقمةةايا المجتمةةش المحلةةي لةةد  الشةةبا  االسةةترالي،

 هةةةد ت لبحةةةث دور االنهمةةةا  االجتمةةةاعي  (49) دراسةةةة المحلةةةي  أمةةةاالتةةةدريبي  ةةةي تنميةةةة الةةةوعي بقمةةةايا المجتمةةةش 
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أن  ومعالجتةةةه ليةة   الجامعةةةة، وبينةةةت النتةةةا ج: اير التلةةوث البي ةةةي،علةةى الةةةوعي بمخةةة ببرنةةامج السةةة م ا خمةةةر

  أدت لهيادة الوعي بمخاير التلوث البي ي االنهما  االجتماعي البي ي،

 دراسات تناولت الوعي بالمشكالت ومدركات التغير االجتماعي. خامسًا:

 ا  راد لخيا ع المشةك ت االجتماعيةة، ثار مدركات التالير االجتماعي على  هم  الستقيات (50) رد ت دراسة

وأشةةارت النتةةا ج إلةةى أن تعقةةد مةةدركات التاليةةر  ومشةةك ت التكيةةف النفسةةي، واالاتيةةادية، والتربويةةة، والديموغرا يةةة،

االجتمةةةةةاعي الكبيةةةةةر لةةةةةد  الشةةةةةبا  تيةةةةةع  مةةةةةن  همهةةةةةم واسةةةةةتيعابهم للمشةةةةةك ت والتحةةةةةديات المجتمعيةةةةةة الحاليةةةةةة 

 هةةد ت الستقيةةات دور مةةدركات التاليةةر االجتمةةاعي علةةى التحةةديات النفسةةية المرتبيةةة  (51)دراسةةة والمسةةتقبلية  أمةةا

وأشةةارت النتةةا ج لوجةةود أثةةر دال لمةةدركات التاليةةر االجتمةةاعي علةةى التحةةديات  بجةةودة الحيةةاة لةةد  يةة   الجامعةةة،

 النفسية المرتبية بجودة الحياة 

 من أجل التنمية المستدامة.دراسات تناولت الوعي بالمشكالت ومدركات التربية  سادسًا:

  اعليةةة برنةةامج تةةدريبي اةةا م علةةى التربيةةة مةةن أجةةل التنميةةة المسةةتدامة، الستقيةةات (53) ودراسةةة (52)رةةد ت دراسةةة

 عةةةن مشةةةك ت المجتمعةةةات الريفيةةةة ليةةة   المرحلةةةة الثانويةةةة، والمسةةةتولية البي يةةةة لتنميةةةة الةةةوعي بةةةالقيم اليبيعيةةةة،

( 54)أمةا دراسةة والمسةتولية البي يةة  البرنامج التةدريبي لتنميةة الةوعي بةالقيم اليبيعيةة، وأشارت نتا ج الدراستين لكفاتة

علةى وعةي ية   المرحلةة الثانويةة بمشةك ت   هد ت الستقيات دور مةدركات التربيةة مةن أجةل التنميةة المسةتدامة

لمسةتدامة تعةد منبةي جيةد بهيةادة مةدركات التربيةة مةن أجةل التنميةة ا وبينةت النتةا ج أن: المستقبل للمجتمش ا لمةاني،

 وعي الي   بالمشك ت المستقبلية للمجتمش 

جراءاته  منهج البحث وا 

                    اام الباحث باستخدام المنهج الويفي لمناسبته  رداف البحث منهج البحث:

الجامعيةة  ةي بعةض الجامعةات يالباا ويالبةا ممن يدرسةون  ةي المرحلةة  (482شملت العينة الفعلية) :عينة البحث

يومح توهيةش أ ةراد عينةة البحةث  ةي مةوت بعةض المتاليةرات  (1والجدول) عشوا ية  تم اختياررم بيريقة السعودية،

 الديموغرا ية 
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 والتخيع ا كاديمي النوع، توهيش العينة حس  متاليرات الجامعة،:  1جدول

 متالير الجامعة
  التخيع الدراسي النوع

 علمي أدبي ذكور إناث المجموع

 113 42 71 66 47 جامعة جدة

جامعة المل  عبد 

 العهيه
45 56 60 41 101 

 128 76 52 69 59 جامعة أم القر 

 140 73 67 62 78 جامعة ييبة

 482 232 250 253 229 المجموع

 

                   تمع الس ودي الحالية والمستقبليةالوعي بمشكالت وتحديات المج استبيان :أوالً 

والدراسةةةةات االجتماعيةةةةة التةةةةي تناولةةةةت مشةةةةك ت   الحكوميةةةةة  بعةةةةد الرجةةةةوع لمجموعةةةةة التقةةةةارير الدوليةةةةة والمحليةةةةة 

 اام الباحث بدعداد رذا االستبيان  المجتمعات النامية بشكل عام والمجتمش السعود  بشكل خاع،

علةةةم الةةةةنفم  الخدمةةةة االجتماعيةةةة، االجتمةةةةاع،)علةةةم  بةةةالعلوم االجتماعيةةةة مةةةن المختيةةةةين (8بعةةةد اسةةةتي ع رأ )

مشةةةةكلة حاليةةةةة ومسةةةةتقبلية مةةةةن مشةةةةك ت المجتمةةةةش  (62وتكةةةةون االسةةةةتبيان بيةةةةورته النها يةةةةة مةةةةن) االجتمةةةةاعي(،

 وري: مجاالا من المجاالت ا ساسية لمشك ت وتحديات المجتمش السعود ، (11توهعت على) السعود ،

االتجةةار  ، إيةوات العمالةةة المخالفةة ، الحةوادث المروريةةة :ي بمشةك توتمةةمنت ايةام الةةوع ، المشةك ت ا منيةة.1

 الجريمة المنظمة  العيبية القبلية، ، حياهة االسلحة ، تجارة المخدرات وتعاييها بالبشر،

العةةةةهوف عةةةةن المهةةةةن  ، التسةةةةتر التجةةةةار  البيالةةةةة، وتمةةةةمنت الةةةةوعي بمشةةةةك ت: ، المشةةةةك ت االاتيةةةةادية  2

 التنويش االاتياد   ، تحديات الثورة اليناعية الرابعة العمل الحكومي،ندرة  رع  المتوسية،
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غةةة ت  ، العنةةةف ا سةةةر  ، العنوسةةةة ، العقةةةوق اليةةة ق، وتمةةةمنت الةةةوعي بمشةةةك ت: ، المشةةةك ت ا سةةةرية  3

جنةوح  ، الوالديةةسةوت المعاملةة  التسةوق االسةته كي، عةدم االدخةار، عدم توهيش الميةراث، ، عمل البنات المهور،

  الهوا  ابل بلوغ سن الرشد ا حداث،

  ا مية الرامية التنمر اةلكتروني، الجرا م اةلكترونية وتممنت الوعي بمشك ت: ، المشك ت التكنولوجية  4

 ، المذربيةةة ، الحهبيةةة السياسةةية اةلحةةاد، ، الاللةةو والتيةةرف وتمةةمنت الةةوعي بمشةةك ت: ، المشةةك ت الفكريةةة 5

 االمرالخرو  على ولي 

العنةف  ا ميةة، :عةدم امةت   مهةارات القةرن الواحةد والعشةرين، وتمةمنت الةوعي بمشةك ت المشك ت التربويةة، 6

مشةةةةك ت الةةةةتعلم  عةةةةدم الةةةةوعي بأرةةةةداف الةةةةتعلم والتقةةةةويم التربةةةةو ، اتةةةة ف الكتةةةة  المدرسةةةةية، والتنمةةةةر المدرسةةةةي،

  الدوليةمعف مخرجات التحييل الدراسي واالختبارات  اةلكتروني،

تشةةوا يةةناعة المحتةةو   الشةةا عات والتمةةليل اةع مةي، وتمةةمنت الةوعي بمشةةك ت: المشةك ت اةع ميةةة،  7  

  اةع مي

مةعف  السةكر ، التةدخين، البدانة، ا وب ة وا مراض الجنسية، ، وتمم ا مراض الوراثية ،المشك ت اليحية 8

 ةمهارات الوااية من الكوارث اليبيعية واالشعاعي

 اليااة البديلة التالير المناخي، نقع المياا، التيحر، التلوث، وتممنت الوعي بمشك ت: المشك ت البي ية. 9

 العةةهوف عةةن العمةةل التيةةوعي، ، المالةةايرة االجتماعيةةة وتمةةمنت الةةوعي بمشةةك ت: ،المشةةك ت االجتماعيةةة  10

ذو  االحتياجةةةات  ، اليفةةةل ،  المةةةرأة مخالفةةةة اةةةيم حقةةةوق اةنسةةةان مةةةعف مخرجةةةات منظمةةةات المجتمةةةش المةةةدني،

   وحقوق العمالة المنهلية ، كبار السن ، الخاية

تتم اةجابة على االسةتبيان والهجرة للمدن   االنفجار السكاني، وتممنت الوعي بمشكلة ، المشك ت السكانية.11

 و ق التدريج الرباعي 
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السيكو اام الباحث بحسا  الخيا ع  يالباا جامعياا، (80بعد إجرات الدراسة االستي عية على عينة مكونة من)

 بةةةين وتراوحةةةت معام تهةةةا ، ل سةةةتبيان باسةةةتخدام يةةةدق االتسةةةاق الةةةداخلي بةةةين أبعةةةادا والدرجةةةة الكليةةةة لةةةه  متريةةةة

 ( 866 0) نباجكرو  ي حين بلج معامل الثبات بيريقة ألفا  (،608 0إلى) (511 0)

 مقياس التنور االجتماعي ثانيًا:

عةةرض يةةورته  وبعةةد اةةام بدعةةداد رةةذا المقيةةام، لأليةةر النظريةةة لمفهةةوم التنةةور االجتمةةاعي، مراجعةةة الباحةةثبعةةد 

 عبةةارة تقةةيم ث ثةةة أبعةةاد، (32تكةةون بيةةورته النها يةةة مةةن) المختيةةين بةةالعلوم االجتماعيةةة، مةةن (7) ا وليةةة علةةى

 ري:

 (عبارة 11تقيسه) وخيا يه، يبيعة المجتمش،ويتناول المعر ة االجتماعية ال همة لفهم  الب د الم رفي:.1

مةةةةد  تةةةةوا ر المهةةةةارات االجتماعيةةةةة المرتبيةةةةة بمواجهةةةةة تحةةةةديات ومشةةةةك ت  يتنةةةةاول تقريةةةةر : الب ــــد المهــــاري ب.
  (عبارات10تقيسه) ،المجتمش

وتتم  (عبارة 11) وتقيسه واالجتماعية، واالتجارات ا خ اية، مد  االلتهام بالقيم، يتناول تقرير الب د القيمي: ج.

اةام  جامعياا، يالباا  (75إجرات الدراسة االستي عية على عينة مكونة من) الرباعي  بعداةجابة عليها و ق التدر  

والدرجةة الكليةة  ، للمقيةام باسةتخدام يةدق االتسةاق الةداخلي بةين أبعةادا متريةالسةيكو الباحث بحسةا  الخيةا ع 

  ةةةةي حةةةةين بلةةةةج معامةةةةل الثبةةةةات بيريقةةةةة ألفةةةةا كرونبةةةةاج (،580 0ى)إلةةةة (466 0بةةةةين) وتراوحةةةةت معام تهةةةةا،  لةةةةه

(0 902 ) 

 

  التنافر الم رفي االجتماعي مقياس ثالثًا:

تكةون  المختيةين بةالعلوم االجتماعيةة، مةن (6)عةرض يةورته ا وليةة علةى وبعةد اام الباحث بدعداد رةذا المقيةام،

 رما: (عبارة تقيم بعدين،24بيورته النها ية من)

ويتنةةةةاول ايةةةام تقريةةةةر الفةةةرد لمةةةةد  تنةةةا ر مدركاتةةةةه االجتماعيةةةة وعةةةةدم  :ا يةةةول االجتماعيةةةةة للتنةةةا ر مةةةدركات.1

أو  والمسةةتخدمة  ةةي حةةل مشةةك ت المجتمةةش حاليةةاا، بسةةب  عةةدم ومةةوح ا سةةالي  االجتماعيةةة السةةا دة، ومةةوحها 

 (عبارة 12ويقيسه) مستقب ا،

لوجةود رمةوه اجتماعيةة  الفرد لمد  تنا ر مدركاتةه االجتماعيةة ويتناول ايام تقرير مدركات القدوة االجتماعية:. 2
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 وتةتم اةجابةة (عبةارة 12ويقيسةه)  نه يتنةا ر معهةا اجتماعيةاا، تقبل أو تر ض التالير االجتماعي حالياا أو مستقب ا 

 على المقيام و ق التدر  الث ثي 

السيكو اام الباحث بحسا  الخيا ع  جامعياا، يالباا  (86بعد إجرات الدراسة االستي عية على عينة مكونة من)

 وتراوحةةةةت معام تهةةةةا ، والدرجةةةةة الكليةةةةة لةةةةه ، للمقيةةةةام باسةةةةتخدام يةةةةدق االتسةةةةاق الةةةةداخلي بةةةةين أبعةةةةادا  متريةةةةة

 ( 875 0)  ي حين بلج معامل ثبات ألفا كرونباج (،614 0إلى) (560 0بين)

 

 االنهماك االجتماعي  مقياس راب ًا:

وتكةون  المختيةين بةالعلوم االجتماعيةة، مةن (8)عرض يورته ا وليةة علةى وبعد رذا المقيام،اام الباحث بدعداد 

 :                       رما بعدين، (عبارة تقيم25بيورته النها ية من)

ويتنةةاول ايةةام تقريةةر الفةةرد لمشةةاعرا واتجاراتةةه نحةةو المبةةادرة لبةةدت مشةةاركته بأنشةةية التيةةوع  االنهمةةا  النفسةةي:.1 

 (عبارة  12وتقيسه) واالستمرار  يها، والخدمة المجتمعية،

عةن االنخةراي  ةي  ويتناول ايام تقريةر الفةرد لدرجةة كفةه  نمةاي التسةويف السةلوكي المبعةدة االنهما  السلوكي: 2

اتتةه لتقييمةه لكف  باةمةا ة وتقريرا لدرجة انخرايه الفعلي بأنشية التيةوع والخدمةة المجتمعيةة، الخدمة المجتمعية،

علةةى المقيةةام و ةةق التةةدر   وتةةتم اةجابةةة (عبةةارة 13وتقيسةةه) مةةن حيةةث الكةةم والكيةةف، بمهةةام الخدمةةة المجتمعيةةة،

اةةةةام الباحةةةةث بحسةةةةا   جامعيةةةةاا، يالبةةةةاا  (83بعةةةةد إجةةةةرات الدراسةةةةة االسةةةةتي عية علةةةةى عينةةةةة مكونةةةةة مةةةةن) الث ثةةةةي 

وتراوحةةةت  والدرجةةةة الكليةةةة لةةةه، أبعةةةادا، الخيةةةا ع السةةةيكومترية للمقيةةةام باسةةةتخدام يةةةدق االتسةةةاق الةةةداخلي بةةةين

 (  870 0) وبلج معامل الثبات بيريقة ألفا كرونباج (،529 0 -441 0بين) معام تها

 

 مدركات التغير االجتماعي خامسًا:

وتكةون  مةن المختيةين بةالعلوم االجتماعيةة، (8)عرض يورته ا وليةة علةى وبعد اام الباحث بدعداد رذا المقيام،

منظومةةة التمثةةي ت المعر يةةة االجتماعيةةة التةةي تفسةةر وااةةش ومسةةتقبل المجتمةةش  عبةةارة تقةةيم(20)النها يةةة مةةنبيةةورته 

 وتفكة  البنيةة المعياريةة، ومدركات تفك  البنية االجتماعية، مدركات سرعة التالير االجتماعي، اني ااا من تحليل:

ج رةةذا التاليةةر االجتمةةاعي علةةى مشةةك ت المجتمةةش ويةةوالا لتقريةةر نتةةا  ومةةدركات مسةةتو  التهديةةد للهويةةة الثقا يةةة 

بعةد إجةرات الدراسةة االسةتي عية علةى عينةة  علةى المقيةام و ةق التةدر  الربةاعي    وتتم اةجابةةوبناتا االجتماعي
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اةةام الباحةةث بحسةةا  الخيةةا ع السةةيكومترية للمقيةةام باسةةتخدام يةةدق االتسةةاق  جامعيةةاا، يالبةةاا  (90مكونةةة مةةن)

وبلةج معامةل الثبةات بيريقةة  (،422 0-399 0بةين) وتراوحةت معام تهةا والدرجةة الكليةة لةه، ا،الداخلي بين أبعةاد

 (  877 0) ألفا كرونباج

 

 مدركات التربية من أجل التنمية المستدامة سادسًا:

 وبعةةد اةةام بدعةةداد رةةذا المقيةةام، التربيةةة مةةن أجةةل التنميةةة المسةةتدامة، بعةةد مراجعةةة الباحةةث لأليةةر النظريةةة لمفهةةوم

(عبةةارة تقةةيم 41تكةةون بيةةورته النها يةةة مةةن) مةةن المختيةةين بةةالعلوم االجتماعيةةة،(6)عةةرض يةةورته ا وليةةة علةةى

والمعةةارف  وا رةةداف التربويةةة، واالجتماعيةةة المدركةةة عةةن الممةةامين، والشخيةةية، منظومةةة المعةةارف ا كاديميةةة،

 الدراسية المممنة  ي المقررات الجامعية التي تستهدف

ايةةام مةةدركات اليةة   لمةةد  تمةةمن المقةةررات الجامعيةةة لمعةةارف ومهةةارات تمتةةش ا جيةةال  االاتيةةاد ،البعةةد  1

 واستدامتها لألجيال القادمة   الحامرة بالر ارية االاتيادية،

ومهةةةارات اسةةةتال لهم  ايةةةام مةةةدركات اليةةة   لمةةةد  تمةةةمن المقةةةررات الجامعيةةةة لمعةةةارف البعةةةد االجتمةةةاعي،.2 

  الموارد االجتماعية لألجيال القادمة  مرورة استدامة وتقرير لياااتهم االجتماعية،

  ايةةام مةةدركات اليةة   لمةةد  تمةةمن المقةةررات الجامعيةةة لمعةةارف ومهةةارات المحا ظةةة البي ةةة، ،البعةةد البي ةةي.3  

 المقيام و ق التدر  الرباعي على  وتتم اةجابة   للموارد اليبيعية وتجن  االستخدام الجا ر

اةةةام الباحةةةث بحسةةةا  الخيةةةا ع  جامعيةةاا، يالبةةةاا  (76) بعةةد إجةةةرات الدراسةةةة االسةةةتي عية علةةى عينةةةة مكونةةةة مةةةن

 وتراوحةةةت معام تهةةةا والدرجةةةة الكليةةةة لةةةه، السةةةيكومترية للمقيةةةام باسةةةتخدام يةةةدق االتسةةةاق الةةةداخلي بةةةين أبعةةةادا،

 ( 810 0) بات ألفاكرونباج ي حين بلج معامل ث (،614 0-560 0بين)

 

 نتائج البحث ومناقشتها

ولإلجابةةة  مــا واقــع وعـي الشــباب بمشــكالت المجتمـع الســ ودي الحاليـة والمســتقبلية  نـص الســؤال األول علـى:

لحسةا  داللةة الفةرق بةين المتوسةيين الحسةابيين  One-Sample T test على رةذا التسةاتل تةم اسةتخدام اختبةار

 والنظر )درجةالقيش(  الوااعي،
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 للوعي بمشك ت المجتمش السعود  واختبار)ت( والنس  الم وية، يومح المتوسيات الحسابية، 2جدول 

مجال الوعي 

بالمشك ت 

 والتحديات

المتوسي 

الحسابي 

 الوااعي 

 المتوسي الحسابي

 النظر )درجةالقيش( 

االنحراف 

 المعيار 

النسبة الم وية 

المت   الوعي 

 المشك تبمجال 

مستو   ايمة ت الترتي 

 الداللة

 01 0 16 7 1 %12 16 80 1 44 12 16 ا سرية

 01 0 70 3 2 %41 13 96 1 32 41 13 التربوية

 01 0 17 4 3 %85 11 12 1 28 85 11 ا منية

 01 0 29 10 4 %82 10 77 6 28 82 10 اليحية

 01 0 69 7 5 %87 8 20 3 20 87 8 االاتيادية

 01 0 60 7 6 %18 7 13 8 20 18 7 البي ية

 01 0 06 10 7 %04 5 01 1 20 04 5 الفكرية

 01 0 13 8 8 %55 4 90 3 12 55 4 اةع مية

 01 0 77 2 9 %44 4 22 1 12 44 4 التكنولوجية

 01 0 14 8 10 %73 2 40 3 8 73 2 السكانية

 01 0 45 4 11 %25 1 61 8 24 25 10 االجتماعية

 

بةةين المتوسةةي الحسةةابي الةةوااعي والمتوسةةي  (0،01عنةةد مسةةتو ) وجةةود  ةةروق دالةةة إحيةةا ياا  (2يتبةةين مةةن الجةةدول)

 لكل مجال من مجاالت الةوعي بمشةك ت المجتمةش السةعود  الحاليةة والمسةتقبلية  القيش( )درجة الحسابي النظر 

 ويمكن توميح ذل  و ق اآلتي:

 ورةةذا يعنةةي أن درجةةة  %( 12 16السةةعود  للةةوعي بالمشةةك ت ا سةةرية)المةةت   الشةةبا   بلالةةت النسةةبة الم ويةةة

عةةدم توهيةةش  عمةةل البنةةات، غةة ت المهةةور، العنوسةةة، العقةةوق، وعةةيهم بمشةةك ت وتحةةديات هيةةادة نسةة  اليةة ق،
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الةةهوا  ابةةل بلةةوغ سةةن  جنةةوح ا حةةداث، سةةوت المعاملةةة الوالدايةةة، التسةةوق االسةةته كي، عةةدم االدخةةار، الميةةراث،

 المعيف مقارنة بالدرجة الكلية للمجال نفسه  قش  ي المستو ت الرشد

 ورةةذا يعنةةي أن درجةةة  %(41 13المةةت   الشةةبا  السةةعود  للةةوعي بالمشةةك ت التربويةةة) بلالةةت النسةةبة الم ويةةة

إتة ف  العنف والتنمر المدرسةي، ا مية، عدم امت   مهارات القرن الواحد والعشرين، وعيهم بمشك ت وتحديات

مةةعف مخرجةةات  مشةةك ت الةةتعلم اةلكترونةةي، عةةدم الةةوعي بأرةةداف الةةتعلم والتقةةويم التربةةو ، المدرسةةية،الكتةة  

 المعيف مقارنة بالدرجة الكلية للمجال نفسه   التحييل الدراسي واالختبارات الدولية تقش  ي المستو 

 ورةةذا يعنةةي أن درجةةةة  (%41 13المةةت   الشةةبا  السةةةعود  للةةوعي بالمشةةك ت ا منيةةة) بلالةةت النسةةبة الم ويةةة

 تجةةةارة المخةةةدرات، ،االتجةةةار بالبشةةةر، إيةةةوات العمالةةةة المخالفةةةة ، وعةةةيهم بمشةةةك ت وتحةةةديات الحةةةوادث المروريةةةة

مقارنةةة بالدرجةةة  تقةةش  ةةي المسةةتو  المةةعيف جةةداا  الجريمةةة المنظمةةة العيةةبية القبليةةة، حيةةاهة ا سةةلحة، وتعاييهةةا،

 الكلية للمجال نفسه 

 ورةةذا يعنةةي أن درجةةة  %(82 10المةةت   الشةةبا  السةةعود  للةةوعي بالمشةةك ت اليةةحية) بلالةةت النسةةبة الم ويةةة

 التةدخين، ، البدانة وا مراض الجنسية، ا وب ة، و ا مراض الوراثية، وعيهم بمشك ت وتحديات اليحة العامة،

رجةة الكليةة للمجةال تقش  ي المستو  ا ال من المتوسةي مقارنةة بالد معف مهارات الوااية من الكوارث السكر ،

 نفسه 

 ورةذا يعنةي أن درجةة  %(87 8) المت   الشةبا  السةعود  للةوعي بالمشةك ت اةاتيةادية بلالت النسبة الم وية

نةةدرة  العةةهوف عةةن المهةةن المتوسةةية، التسةةتر التجةةار ، البيالةةة، وعةةيهم بمشةةك ت وتحةةديات عوامةةل هيةةادة نسةة 

واالاتيةاد المعر ةي تقةش  ةي المسةتو   للثةورة اليةناعية الرابعةة،واالنعكاسات االاتيادية   رع العمل الحكومي،

 مقارنة بالدرجة الكلية للمجال نفسه  المعيف جداا 

  (ورةذا يعنةي أن درجةة وعةيهم 18 7المت   الشبا  السعود  للوعي بالمشك ت البي يةة) بلالت النسبة الم وية%

تحةةةديات اليااةةةة  التاليةةةر المنةةةاخي، الميةةةاا،نقةةةع  التيةةةحر، بمشةةةك ت وتحةةةديات ومخةةةاير هيةةةادة نسةةة  التلةةةوث،

 مقارنة بالدرجة الكلية للمجال نفسه  تقش  ي المستو  المعيف جداا  البديلة

 ورةةةذا يعنةةةي أن درجةةةة  %(04 5المةةةت   الشةةةبا  السةةةعود  بةةةالوعي بالمشةةةك ت الفكريةةةة) بلالةةةت النسةةةبة الم ويةةةة

 والتعةةايش الةةديني، والتسةةامح، المذربيةةة، سياسةةية،الحهبيةةة ال ،اةلحةةاد، مخةةاير الاللةةو والتيةةرف وعةةيهم بمشةةك ت:

 مقارنة بالدرجة الكلية للمجال نفسه ا والخرو  على ولي ا مر تقش  ي المستو  المعيف جدا 
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 ورةةذا يعنةةي أن درجةةة  %(04 5المةةت   الشةةبا  السةةعود  للةةوعي بالمشةةك ت اةع ميةةة) بلالةةت النسةةبة الم ويةةة

 التمليل اةع مي على التماسة  الةويني، ومخاير ونشر الشا عات، وعيهم بمشك ت وتحديات مخاير ترويج

مقارنةةة  المةةعيف جةةداا  ومخةةاير تشةةوا يةةناعة المحتةةو  اةع مةةي علةةى التماسةة  المجتمعةةي تقةةش  ةةي المسةةتو 

 بالدرجة الكلية للمجال نفسه  

 ورةذا يعنةةي أن درجةةة  %(44 4المةةت   الشةبا  السةةعود  للةةوعي بالمشةك ت التكنولوجيةةة) بلالةت النسةةبة الم ويةة

 التجةةةارة اةلكترونيةةةة(، ، الجةةةرا م اةلكترونيةةةة)انتها  حقةةةوق الملكيةةةة الفكريةةةة وعةةةيهم بمشةةةك ت وتحةةةديات مخةةةاير

مقارنةةةة  اووسةةةا ي التخةةةهين تقةةةش  ةةةي المسةةةتو  المةةةعيف جةةةدا  أمةةةن ا جهةةةهة، ا ميةةةة الراميةةةة، اةلكترونةةةي، التنمةةةر

  بالدرجة الكلية للمجال نفسه 

 أن درجةةةة  %(ورةةةذا يعنةةةي،73 2المةةةت   الشةةةبا  السةةةعود  للةةةوعي بالمشةةةك ت السةةةكانية) الم ويةةةة بلالةةةت النسةةةبة

مقارنةةة بالدرجةةة  السةةكاني وتنظةةيم اةنجةةا  تقةةش  ةةي المسةةتو  المةةعيف جةةداا  االنفجةةار وعةةيهم بمشةةك ت وتحةةديات

  الكلية للمجال نفسه 

 ورةةذا يعنةةي أن درجةةة  %(25 1ت االجتماعيةةة)المةةت   الشةةبا  السةةعود  للةوعي بالمشةةك  بلالةت النسةةبة الم ويةةة

والعةةةهوف عةةةن العمةةةل  والعةةةادات االجتماعيةةةة، وعولمةةةة القةةةيم، وعةةةيهم بمشةةةك ت وتحةةةديات المالةةةايرة االجتماعيةةةة،

ذو   اليفةةةةل،  المةةةةرأة، مخالفةةةةة اةةةةيم حقةةةةوق اةنسةةةةان مةةةةعف مخرجةةةةات منظمةةةةات المجتمةةةةش المةةةةدني، التيةةةةوعي،

مقارنةة بالدرجةة الكليةة  العمالة المنهلية تقش  ي المستو  المعيف جةداا وحقوق  كبار السن، االحتياجات الخاية،

 للمجال نفسه 

 الوعي  والمستقبلية ترتبت و ق اآلتي: الشبا  بمشك ت المجتمش السعود  الحالية، تظهر النتا ج أن درجة وعي

  التكنولوجية ،  اةع مية  الفكرية،  البي ية، ،  اةاتيادية  اليحية،  ا منية،  التربوية، بالمشك ت ا سرية،

وأال  الوعي بالمشك ت ا سرية،  أعلى مستو  وعي حققه أ راد عينة البحث كان  االجتماعية،  السكانية، ،

 حققه أ راد عينة البحث كان الوعي بالمشك ت االجتماعية   مستو  وعي

ا  بمشةةةةك ت المجتمةةةةش السةةةةعود  الحاليةةةةة ويةةةةر  الباحةةةةث أن النتةةةةا ج السةةةةابقة تشةةةةير إلةةةةى أن مسةةةةتو  وعةةةةي الشةةةةب

يعةةد متشةةراا غيةةر مناسةةباا لجهةةود  كمةةا وشخيةةياا، وتربويةةاا، واجتماعيةةاا، مقبةةول وينيةةاا، والمسةةتقبلية يعةةد مسةةتو  غيةةر

ومتسسةةات المجتمةةش المةةدني المعنيةةة بالتوجيةةه  والدينيةةة( واالجتماعيةةة، واةع ميةةة، المتسسةةات الحكومية)التربويةةة،

 تدني مستو  الوعي بمشك ت المجتمش اد تعكم غيابهم عن االنخراي  ي  عية والخدمة المجتمعية،والرعاية والتو 
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مةةش الةةرت  االسةةتراتيجية لتحةةديث  مةةا يتعةةارض ورةةو واراراتةةه الوينيةةة حاليةةاا ومسةةتقبلياا، حركةةة المجتمةةش وتفاع تةةه،

يةةةناعة مجتمةةةش  رةةةي: أرةةةداف وينيةةةةالمسةةةتندة علةةةى تحقيةةةق ث ثةةةة  م(2030المجتمةةةش السةةةعود  المتمثلةةةة برتيةةةة)

 ويموحة  كفتة، وكوادر وينية واعية بالتحديات، ااتياد مهدرر، حيو ،

والتربويةة التةي اةد تواجةه  واالجتماعيةة، ومن وجهةة نظةر الباحةث تعتبةر النتةا ج السةابقة إحةد  التحةديات اةنسةانية،

مة بمةةعف المواتمةةة بةةين مخرجةةات التعلةةيم كمةةا تعةةد مةةن أرةةم العوامةةل المسةةه متسسةةات التعلةةيم العةةالي السةةعودية،

 السعودية  واحتياجات التنمية العالي،

والمستقبلية كنتيجة بحثية تأتي  ، تدني وعي الشبا  بمشك ت المجتمش السعود  الحالية وير  الباحث أن

الحالية يعانون من التي أشارت الى أن الشبا   ي ا لفية  (41)دراسة و (3) ودراسة (2)منسجماا مش نتا ج دراسة

ورذا يعهه ا تراض  مشك ت مجتمعاتهم الحالية والمستقبلية  والحكم االجتماعي على اخت ل مواهين الوعي،

تعهيه وعيهم الجمعي بقمايا المجتمش  تعليمية تعي أرمية غير أو حاجة الشبا  الجامعي لمتسسات تعليمية،

والمشاركة االجتماعية بهموم الوين تعد   الحم الجمعي، أكثر من التركيه على المشك ت الذاتية الميقة،

 وغير الرسمية، وعليه  من المرور  أن تولي متسسات الوينية الرسمية، أي ا اويماا  ي النفم البشرية 

واالجتماعية جل ارتمامهم لمحاولة  هم معواات معف الوعي بمشك ت  والباحثون  ي مجال العلوم اةنسانية،

 بشخيية، وا ترامات نظرية أكثر اتساااا  اني ااا من رت  وتيورات، د  الحالية والمستقبلية،المجتمش السعو 

 ورو مايعتبر من مستهد ات اةجابة على الستال الثاني من البحث الحالي  ويبيعة البنات المعر ي للشبا ،

والمسةتقبلية بةاخت ف الجامعةة رل يختلف وعي الشبا  بمشك ت المجتمةش السةعود  الحاليةة  نع الستال الثاني:

التنةا ر ، االجتمةاعي بالمدخل اةنسةاني االجتمةاعي)التنور واخت ف مستو  المتاليرات المرتبية التي ينتمون إليها،

مةةةةن أجةةةةل التنميةةةةة  مةةةةدركات التربيةةةةة مةةةةدركات التاليةةةةر االجتمةةةةاعي، االنهمةةةةا  االجتمةةةةاعي، المعر ةةةةي االجتمةةةةاعي،

 One-Way ANOVAالستال تم استخدام تحليل المستدامة(؟ ولإلجابة على رذا 
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 تحليل التباين داللة الفروق بين متفاوتي مستويات المتاليرات المستقلة على المتالير التابش  3جدول

ميدر  المتاليرات 

 التباين

مجموع 

 المربعات 

متوسي مجموع  د ح

 المربعات

 الداللة ف

الوعي بالمشك ت  ي  

 موت تباين الجامعة

بين 

 المجموعات 

4228 041 3 1409 347 483 843 0 01 

داخل 

 المجموعات 

1392 326 478 2 913 

  481 367 5620 المجموع 

الوعي بالمشك ت  ي 

موت تباين مستو  التنور 

 االجتماعي

بين 

 المجموعات 

92025 424 2 46012 712 100 894 0 01 

داخل 

 المجموعات 

218447 589 479 456 049 

  481 012 310473 المجموع

الوعي بالمشك ت  ي 

موت تباين مستو  التنا ر 

 المعر ي االجتماعي

بين 

 المجموعات 

61084 691 2 30542 345 58 663 0 01 

داخل 

 المجموعات 

249388 322 479 520 644 

  481 012 310473 المجموع

الوعي بالمشك ت  ي 

موت تباين مستو  

 االنهما  االجتماعي

بين 

 المجموعات 

72026 490 2 36013 245 72 345 0 01 

داخل 

 المجموعات 

238446 522 479 497 801 

  481 012 310473 المجموع
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الوعي بالمشك ت  ي 

موت تباين مستو  مدركات 

 التالير االجتماعي

بين 

 المجموعات 

77007 747 2 38503 873 78 998 0 01 

داخل 

 المجموعات 

233465 266 479 487 401 

  481 012 310473 المجموع

الوعي بالمشك ت  ي 

موت تباين مستو  التربية 

 من أجل التنمية المستدامة

بين 

 المجموعات 

69573 797 2 34786 898 69 170 0 01 

داخل 

 المجموعات 

240899 216 479 502 921 

  481 012 310473 المجموع

 

بين متفاوتي مستو  المتاليرات المستقلة على متوسيات المتالير  Scheffeالمقارنات البعدية بيريقة   4 جدول

 التابش

االنحراف  المتوسيات  العدد المجموعات  المتالير المستقل 

 المعيار 

توجيه  روق 

 المتوسيات

1 2 3 4 

 

 متالير الجامعة

 * *   44 2 22 89 113 جامعة جدة

جامعة المل  عبد 

 العهيه

101 91 54 3 15   * * 

 *    28 4 96 84 128 جامعة أم القر 

     11 3 76 82 140 جامعة ييبة

 متالير التنور االجتماعي 

 

 -    36 5 60 83 225 منخفض

 -   * 20 2 14 89 180 متوسي
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 -  * * 42 3 31 113 77 مرتفش

متالير التنا ر المعر ي 

 االجتماعي

 

 - * *  99 2 15 106 256 منخفض

 - *   05 4 25 84 126 متوسي

 -    80 3 81 82 100 مرتفش

 متالير االنهما  االجتماعي

 

 -    71 2 75 82 237 منخفض

 -   * 09 2 88 85 176 متوسي

 -  * * 64 3 00 108 69 مرتفش

متالير مدركات ميدر التالير 

 االجتماعي

 

 -    70 3 74 83 198 منخفض

 -   * 10 2 32 86 145 متوسي

 -  * * 12 4 67 110 139 مرتفش

متالير مدركات التربية من 

 أجل التنمية المستدامة

 -    60 3 65 82 241 منخفض

 -   * 09 2 24 91 153 متوسي

 -  * * 18 3 58 110 88 مرتفش
 

فــي ضــوء تبــاين  الســ ودي الحاليــة والمســتقبلية فيمــا يت لــخ بــاختالف وعــي الشــباب بمشــكالت المجتمــع أواًل:

 الجام ة التي ينتمون إليها:

(علةةى متوسةةيات وعةةي الشةةبا  بمشةةك ت 01 0عنةةد مسةةتو ) وجةةود  ةةرق دال إحيةةا ياا  (3يتمةةح مةةن الجةةدول)

 (4وبةةةالرجوع لجةةةدول) والمسةةةتقبلية  ةةةي مةةةوت اخةةةت ف الجامعةةةة التةةةي ينتمةةةون إليهةةةا  المجتمةةةش السةةةعود  الحاليةةةة،

 يتبين اآلتي:  Scheffe للمقارنات البعدية بيريقة

ليالح ي    وجامعة المل  عبدالعهيه بين ي   ويالبات جامعتي أم القر ، وجود  رق دال إحيا يا أ 

 جامعة المل  عبدالعهيه 

 جدة  جامعة وجامعة جدة ليالح يلبة جامعتي أم القر ، بين يلبة وجود  رق دال إحيا ياا  .ب
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جامعة المل   وجامعة المل  عبدالعهيه ليالح يلبة جامعتي ييبة، بين يلبة  رق دال إحيا ياا وجود  ج.

 عبدالعهيه 

 جامعة جدة  وجامعة جدة ليالح يلبة جامعتي ييبة، بين يلبة وجود  رق دال إحيا ياا  د.

 وجامعة جدة  المل  عبدالعهيه، جامعتي بين يلبة عدم وجود  رق دال إحيا ياا  ه.

 عنةةد استحمةةار يبيعةةة البي ةةة الجالرا يةةة لكةةل مدينةةة، خايةةةا  الباحةةث أن النتةةا ج السةةابقة تعةةد نتةةا ج منيقيةةة،ويةةر  

 جةدة وجامعةة المل  عبةدالعهيه، وجامعة وجامعة ييبة)تقش بالمدينة المنورة(، )تقش بمكة المكرمة(  جامعة أم القر 

وييبةةة تقعةةان  تكةةون مختلفةةة  جةةامعتي أم القةةر ،اةةد   وسيسةةولوجية اةةد تمةةمن سةةيااات ديموغرا يةةة، )تقعةةان بجةةدة(

تأخةةةةذان اليةةةةابش  والتوجهةةةات االجتماعيةةةةة السةةةةا دة  يهمةةةةا وبالتةةةةالي  السةةةةيااات، بمنيقتةةةين دينيتةةةةين لهمةةةةا ادسةةةةيتهما 

 دات مناسة  الحةج والعمةرة  الروحاني اةس مي وا خ اي المتسم بت اح الثقا ات بين الشعو  اةسة مية القادمةة

عقة ا  والت اح االجتماعي مش ا يياف اةسة مية المختلفةة اةد يفةره  هذا التفاعل، لمسجد النبو  الشريف،وهيارة ا

وااعيةاا أكثةر اةدرةا علةى  جمعياا دينياا ذو منيلقات إيمانيةة  ةي نفةوم الشةبا  أكثةر مةن كونةه عقة ا جمعيةاا براجماتيةاا،

التةةي  يبيعةةة الحيةةاة والتنشةة ة االجتماعيةةة السةةا دة  ةةي مدينةةة جةةدة،ورومةةا اةةد تتميةةه بةةه  والمسةةتقبل، اسةةتقرات الوااةةش،

والعةادات  علةى يبيعةة المنةاج االجتمةاعي، عيفاا  تتيف بروا  حركة التجارة واليناعة والسياحة والتعليم الدولي،

ناحيةةة والسةةاحلية التةةي تتميةةه بهةةا منيقةةة البحةةر ا حمةةر مةةن ال التةةي تتيةةف بهةةا ديموغرا يةةة المنةةايق االاتيةةادية،

الةذين  وبالتةالي  مةدركات وعةي اليلبةة وثقا ةة شةرق القةارة اال ريقيةة  السيسولوجية التي تدمج بين الثقا تين العربيةة،

نظةةراا  والمسةةتقبلية رةةي أكبةةر  وجةةدة حيةةال مشةةك ت المجتمةةش السةةعود  الحاليةةة ينتمةةون لجةةامعتي الملةة  عبةةدالعهيه

 الحةوادث المروريةة، والتةي منهةا: كل يةومي التحةديات المختلفةة،اةد يعةايش الشةبا  بشةإذ  لكبر مسةاحة مدينةة جةدة،

 التسةةتر التجةةار ، البيالةةة، ،الجريمةةة المنظمةةة، حيةةاهة ا سةةلحة تجةةارة المخةةدرات وتعاييهةةا، إيةةوات العمالةةة المخالفةةة،

الجةرا م  التسةوق االسةته كي، عةدم االدخةار، عةدم توهيةش الميةراث، العقةوق، الية ق، ندرة  ةرع العمةل الحكةومي،

تشةةةةوا يةةةةناعة المحتةةةةو   عةةةةدم امةةةةت   مهةةةةارات القةةةةرن، اةلحةةةةاد، الاللةةةةو والتيةةةةرف، ا ميةةةةة الراميةةةةة، اةلكترونيةةةةة،

 اليااةةة البديلةةة، التاليةةر المنةةاخي، نقةةع الميةةاا، التلةةوث، السةةكر ، التةةدخين، ا وب ةةة ،البدانةةة، انتشةةار اةع مةةي،

 االنفجار السكاني  مخالفة ايم حقوق اةنسان، المدني،معف مخرجات منظمات المجتمش  المالايرة االجتماعية،
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تعةهه بشةكل مةمني  كةرة أن ااتةرا  متسسةات التعلةيم العةالي مةن معالجةة امةايا  وير  الباحث أن النتا ج السابقة

والمسةةةتقبلية بشةةكل علمةةةي تخييةةةي اةةةد يةةتد  دوراا أكبةةةر  ةةةي نمةةو الةةةوعي بمشةةةك ت المجتمةةةش  المجتمةةش الحاليةةةة،

كثةةةرة ا اسةةةام  وييبةةةة ياللةةة  عليهمةةةا  اليةةةابش ا كةةةاديمي لجةةةامعتي أم القةةةر ،  ةةةراد عينةةةة البحةةةث،السةةةعود  لةةةد  أ

وجةةدة اللتةةان تعةةدان مةةن متسسةةات التعلةةيم العةةالي  واالجتماعيةةة مقارنةةةا بجةةامعتي عبةةدالمل  عبةةدالعهيه، اةنسةةانية،

 لربمةةا لعةة  رةةذا التفةةرد االكةةاديمي  ة والبي يةة بتةةدريم التخييةةات العلمية التكنولوجية اليبية االاتيةةادية  المعنيةةة

 دوراا  ي تشكيل عقلية الشبا  حيال وعيهم ومدركاته لمشك ت مجتمعهم 

فــي ضــوء تبــاين  فيمــا يت لــخ بــاختالف وعــي الشــباب بمشــكالت المجتمــع الســ ودي الحاليــة والمســتقبلية ثانيــًا:

 مستوى التنور االجتماعي:

(علةةى متوسةةيات وعةةي الشةةبا  بمشةةك ت 01 0عنةةد مسةةتو ) إحيةةا ياا وجةةود  ةةرق دال  (3يتمةةح مةةن الجةةدول)

للمقارنةات  (4وبةالرجوع لجةدول) مستو  التنةور االجتمةاعي  المجتمش السعود  الحالية والمستقبلية  ي موت تباين

 يتبين اآلتي: Scheffe البعدية بيريقة

 ليالح عينة المرتفعين ومنخفمي التنور االجتماعي  بين مرتفعي، وجود  رق دال إحيا ياا أ. 

 ومنخفمي التنور االجتماعي ليالح عينة المتوسيين  بين متوسيي، وجود  رق دال إحيا ياا ب. 

 ومتوسيي التنور االجتماعي ليالح عينة المرتفعين   مرتفعي، بين وجود  رق دال إحيا ياا ج. 

الشبا  بمشك ت المجتمش السعود    تفاوت درجة وعي ، ير  الباحث أن النتا ج السابقة تعكم منيقية كبيرة
الحالية والمستقبلية يختلف باخت ف مستو  امت كهم لمعارف ومهارات القدرة المعر ية المهارية االجتماعية 

يتيفون بالقدرة على   الشبا  من ذو  المستو  المرتفش من التنور االجتماعي عادةا ما المتنورة بقمايا المجتمش،
ولديهم القدرة على تفعيل مدركاتهم ماورات المعر ية  ماعية بيبيعة مجتمعهم وخيا يه،امت   المعر ة االجت

ومستقبل  وا ال بحامر، ما يتعلق بالجوان  ا كثر، وتحديد تجاا المشك ت المجتمعية الحالية والمستقبلية،
مرة من التنور خاية وأن الوعي بمشك ت المجتمش تتيل  عملية مست مسيرة الحرا  المجتمعي المنشود 

 واليحية، واالاتيادية، االجتماعية، االجتماعي التي ترتبي بجورررا بالدوا ش الشخيية لفهم الظروف 
وتحفه الشا  الستنهاض  اجتماعياا تولد، وا منية أيماارذالمستو  المرتفش من المعر ة المتنورة والسكانية،
المستقبلية لمجموعة التأثيرات اةيجابية السلبية  وبين اآلثار والتفكير الع  قي بين متيلباته كفرد الوعي، مقومات

 هذا التنور المستقبلي بحركية الظوارر  لمجمل التحديات الحالية التي تواجه المنظومة المجتمعية بأكملها،
من لذل  تميه الشبا   المشك ت المختلفة  وخبيرة بمواجهة االجتماعية يسهم بديدار استجابات سلوكية ماررة،
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مقارنة با  راد متوسيي  مستو  التنور االجتماعي بهيادة وعيهم بمشك ت المجتمش السعود ، مرتفعي
 ومنخفمي التنور االجتماعي  

وير  الباحث أن القمايا الملحةة وينيةاا  ةي المجتمةش السةعود  تتيلة  اةدراا عاليةاا مةن التنةور االجتمةاعي لمختلةف 

حيةةاهة  تجةةارة المخةةدرات وتعاييهةةا،  ةةالحوادث المروريةةة، با  بشةةكل خةةاع،والشةة الشةةرا ح االجتماعيةةة بشةةكل عةةام،

الجةةةرا م  عةةةدم االدخةةةار، العقةةةوق، واليةةة ق، نةةةدرة  ةةةرع العمةةةل الحكةةةومي، البيالةةةة، الجريمةةةة المنظمةةةة، ا سةةةلحة،

 السةةكر، التةةدخين، البدانةةة، عةةدم امةةت   مهةةارات القةةرن الواحةةد والعشةةرين، اةلحةةاد، الاللةةو والتيةةرف، اةلكترونيةةة،

 مخالفةةة اةيم حقةةوق اةنسةةان، مةةعف مخرجةةات منظمةات المجتمةةش المةدني، التاليةةر المنةاخي، نقةةع الميةاا، التلةوث،

وتمثةةل اسةةتنها اا كبيةةراا لمةةوارد االاتيةةاد  االنفجةةار السةةكاني تشةةكل جميعهةةا تحةةديات تمةةم حامةةر ومسةةتقبل الشةةبا ،

نجةاح    الةوعي الكامةل بتأثيراتهةا السةلبية وبالتالي  هي تتيل  مةن الشةبا السعود  منذ عشرات السنين، لمواكبةة واد

واالتجارةةات  والقةةيم، الجهةود الحكوميةةة  ةي معالجتهةةا  ةةي ظةل رتيةةة تكامليةة تحةةتكم الةةى منظومةة العقةةد االجتمةاعي،

وا مةن المجتمعةي يعتمةد بالدرجةة ا سةام علةى تنةور   االسةتقرار، وااللتهام بما يحقةق أرةداف المجتمةش، ا خ اية،

 ووعيهم بالتحديات الحالية والمستقبلية  اد المجتمش،أ ر 

 والمختيةين بةالعلوم اةنسةانية واالجتماعيةة  وتفرض رذا النتيجةة دوراا كبيةراا علةى منظمةات المجتمةش المةدني، رذا،

يسةهم بمةا  للةنشت، وتقترح إجرا ياا يةرق تنميةة التنةور االجتمةاعي واع مية تتيل، وتربويةن  ةيجاد أير اجتماعيةن،

وتتفةق  بالحد من معف الوعي بمشك ت المجتمش السعود  الحالية والمستقبلية باعتباررا مهةدد للسة مة الوينيةة 

 (45)دراسة و  (44) دراسةو  (43) النتيجة السابقة مش نتا ج دراسة

تبــاين فــي ضــوء  فيمــا يت لــخ بــاختالف وعــي الشــباب بمشــكالت المجتمــع الســ ودي الحاليــة والمســتقبلية ثالثــًا:

 مستوى التنافر الم رفي االجتماعي

(علةةى متوسةةيات وعةةي الشةةبا  بمشةةك ت 01 0عنةةد مسةةتو ) وجةةود  ةةرق دال إحيةةا ياا  (3يتمةةح مةةن الجةةدول)

 (4وبةالرجوع لجةدول) التنةا ر المعر ةي االجتمةاعي  مسةتو  المجتمش السعود  الحالية والمستقبلية  ي مةوت تبةاين

 يتبين اآلتي:  Scheffe للمقارنات البعدية بيريقة

 ومنخفمي التنا ر المعر ي ليالح عينة المنخفمين   رق دال إحيا ياا بين مرتفعي،  وجودأ. 

 المنخفمين  ومنخفمي التنا ر المعر ي ليالح عينة بين متوسيي، وجود  رق دال إحيا ياا ب. 
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 ليالح عينة المتوسيين   ومتوسيي التنا ر المعر ي االجتماعي مرتفعي، بين وجود  رق دال إحيا ياا  ج.

عمليةةة الةةوعي وتشةةكيله تسةةير و ةةق ديناميكيةةة   جةةورر كبيةةرة، علميةةةا  يةةر  الباحةةث أن النتةةا ج السةةابقة تعكةةم وااعيةةةا 

 انخفةةاض درجةةة وعةةي الشةةبا   ، جشةةيالتية واجتماعيةةة ذات ابعةةاد ومعر يةةة، انتقةةال الخبةةرات و ةةق اواعةةد نفسةةية،

 اع مسةةةةةتو  التمةةةةةار  المعر ةةةةةي بةةةةةين مةةةةةدركاتهم الخايةةةةةة وا يةةةةةر،بمشةةةةةك ت المجتمةةةةةش السةةةةةعود  يتحةةةةةدد بارتفةةةةة

ومةةتالت مشةةك ت  والحلةةول، وا سةةبا ، وا سةةالي  االجتماعيةةة العامةةة المتمحةةورة حةةول الخيةةا ع، والتيةةورات،

، والتةةي اةد تجةةد داعمةةاا، المجتمةش السةةعود ،  ومعةةههاا إمةا ياا يتمثةةل بوجةةود رمةةوهن اجتماعيةةن سةةلبيةن تعكةةم ممارسةةاتن

 ،أو رجعيةة، تالريبيةهرةذا المواجهةة حلةوالا  باعتبةاروذلة   خاي ةن تستهدف حركة مواجهة مشك ت المجتمةش  ارن وأ ك

ويمكةن القةول بةأن هيةادة وعةي الشةبا   شعبوية تتنا ى مش خيا ع الفرد نفسةه أو المجتمةش ككةل  و أ أو نخبوية،

االجتمةةاعي يعكةةم أرميةةة خفةةض التعةةارض بةةالقيم منخفمةةي التنةةا ر المعر ةةي  بمشةةك ت المجتمةةش السةةعود  لعينةةة

وأجياله السيما الشةبا  مةن شةأنه أن يمةمن لحةدن  والشخيية بين أ راد المجتمش، واليا فية، والثقا ية، االجتماعية،

 والميةالح بةين ا  ةراد،  التماربات بين ا ولويةات، كبيرن الويول لقواسم وينية مشتركة تعي مشك ت المجتمش،

تةةم تعميمهةةا معر يةةاا  ةةي موااةةف  تمثةةل سةةلوكيات خاي ةةة تةةم اكتسةةابها عبةةر وسةةا ي التنشةة ة االجتماعيةةة، ومجتمعةةاتهم

التسةةتر  الجريمةةة المنظمةةة،  ةةنقع الةةوعي بخيةةورة مشةةك ت تجةةارة المخةةدرات، ومسةةتقبل المجتمةةش، تمةةم حامةةر،

 كي، الجةرا م اةلكترونيةة، التيةرف،التسوق االسته  عدم توهيش الميراث، العقوق، إيوات العمالة المخالفة، التجار ،

 مةةةعف مخرجةةةات منظمةةةات المجتمةةةش المةةةدني، التاليةةةر المنةةةاخي، التلةةةوث، اةدمةةةان، التةةةدخين، اةلحةةةاد، المذربيةةةة،

 االاتيةادية، الدينيةة، االجتماعيةة، مخالفة ايم حقوق اةنسان تشكل جميعها اخت الت  ةي أنسةاق القةيم االخ ايةة،

وانتقةةال لخبةةرات وتجةةار  خاي ةةة)التعلم بالم حظةةة  جةةذوررا للتمةةار  القيمةةي واالجتمةةاعي،ترجةةش  ةةي  السياسةةية،

وعليةه  ةنقع التنةا ر المعر ةي االجتمةاعي بةين  االجتماعية(،ورو ما يعكةم ممةمون التنةا ر المعر ةي االجتمةاعي 

مسةةةةتو  وعةةةةيهم  ورمةةةةوها االجتماعيةةةةة مةةةةن شةةةةأنه أن يعلةةةةي مةةةةن وأردا ةةةةه الوينيةةةةة، الشةةةةبا  السةةةةعود  وبةةةةين ايمةةةةه،

و ةةةةي ظةةةةل االنفتةةةةاح المعلومةةةةاتي أمةةةةحت جةةةةودة عمليةةةةة تنمةةةةيي الثقا ةةةةة  بالتحةةةةديات الوينيةةةةة الحاليةةةةة والمسةةةةتقبلية 

ع مية، والسلوكية للنشت بجرعات تربوية، االجتماعية،  ومجتمعيةة عاليةة ووامةحة أمةراا حتميةاا يمكةن مةن خ لةه واد

تعةي مشةك ت المجتمةش بحةم عةالن يحةا ظ علةى   را اجتماعيةاا،تتد  ةيجاد بنية معر ية جمعية الشةبا  غيةر متنةا

 دراسةوتتفق النتيجة السابقة مش نتا ج  ويقلل من حجم الفااد الويني للمجتمش السعود   الهوية والس مة الوينية،
   (47)ودراسة (46)  ودراسة (24)
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فـي ضـوء تبـاين  الحاليـة والمسـتقبليةفيمـا يت لـخ بـاختالف وعـي الشـباب بمشـكالت المجتمـع السـ ودي  راب ـًا:

 االنهماك االجتماعي  مستوى

(علةى متوسةيات وعةي الشةبا  بمشةك ت 01 0عنةد مسةتو ) وجةود  ةرق دال إحيةا ياا  (3يتمةح مةن الجةدول)

 (4وبةةالرجوع لجةةدول) االنهمةةا  االجتمةةاعي  مسةةتو  المجتمةةش السةةعود  الحاليةةة والمسةةتقبلية  ةةي مةةوت تبةةاين

 يتبين اآلتي: Scheffe بيريقةللمقارنات البعدية 

 ليالح المرتفعين  ومنخفمي االنهما  االجتماعي بين مرتفعي، وجود  رق دال إحيا ياا أ. 

 ومنخفمي االنهما  االجتماعي ليالح المتوسيين  بين متوسيي، وجود  رق دال إحيا ياا ب. 

 ومتوسيي االنهما  االجتماعي ليالح المرتفعين   مرتفعي، وجود  رق دال بينج. 

  االنهمةا  االجتمةاعي يمثةل سةلوكاا معر يةاا، ، وتيبيقاا ملومساا  ير  الباحث أن النتا ج السابقة تعكم اتساااا نظرياا،

لحةةل عةةن مةةد  ارتمةةام الفةةرد واسةةتثمارا لقدراتةةه لبةةذل الجهةةد التيةةوعي المجتمعةةي  واجتماعيةةاا منظوميةةاا يعبةةر ونفسةةياا،

أو التخفيةةةف مةةةن حةةةدتها   ويمكةةةن القةةةول بةةةأن نقع هيةةةادة وعةةةي الشةةةبا   مشةةةك ت المجتمةةةش الحاليةةةة والمسةةةتقبلية،

ومةةاورات المعر ةةي تجةةاا  بمشةةك ت المجتمةةش السةةعود  الحاليةةة والمسةةتقبلية تتحةةدد بتفةةاوت درجةةة انخةةرايهم المعر ةةي،

عيفةةاا علةةى  المسةةتقبلية،  واستشةراف متالتهةةا ش،االستبيةار الةةذاتي بةةدور الخدمةةة المجتمعيةة بحةةل مشةةك ت المجتمةة

 واالسةةتمرار  يهةةا، درجةةة انخةةرايهم الوجةةداني بمشةةاعررم واتجارةةاتهم نحةةو المبةةادرة لبةةدت أنشةةية التشةةار  التيةةوعي،

وتثبةةةةيي ومقاومةةةةة الةةةةدوا ش وا  كةةةةار السةةةةلبية المبعةةةةدة عةةةةن  ودرجةةةةة انخةةةةرايهم الفعلةةةةي بأنشةةةةية الخدمةةةةة المجتمعيةةةةة،

 دمة المجتمعية االستمرار بالخ

وتومح النتا ج السابقة أن ارتفاع مستو  انهما  الشبا  السعود  بالخدمة المجتمعية أسهم بهيادة مدركات 

ومتسسات  عند استعراض ما تقوم به جمعيات، ويظهر ومتالت مشك ت المجتمش  ومسببات  وعيهم بأبعاد،

على معالجة مشك ت حيوية تهدف لسد  أنها تركهمن أنشية وبرامج تيوعية  )السعودية( الخدمة المجتمعية

حاجة المحتاجين وتأريلهم وتدريبهم وتحويلهم من متلقي إعانات إلى أشخاع منتجين  ي مجتمعهم،  انخراي 

بالمراكه االجتماعية للشبا  ومراكه  والتربو  والتأريل النفسي، الشبا  بمجال الخدمة المجتمعية المعنية التعليم،

 العنف المدرسي، ا مية، د من درجة وعيهم بمشك ت عدم امت   مهارات القرن الواحد والعشرين،ا حيات تهي
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أما انخرايهم  ي الخدمة المجتمعية المعنية ببرامج اةسكان الخير   تهيد من مستو  مدركاتهم لمشك ت 

ج الرعاية اليحية  يهيد من مستو  أما انخرايهم ببرام الفقر  البيالة، الهجرة للمدن، وهيادة االنفجار السكاني،

 السكر ، التدخين، البدانة، ا وب ة، ا مراض الوراثية، اةدمان، وعيهم بمشك ت هيادة نس  الحواداث المرورية،

 االنهما  االجتماعي ببرامج الخدمة التيوعية تشكل دورة معر ية سلوكية ذاتية  معف مهارات اةسعاف ،وركذا 

والوجدانية بما يعظم من  تدما  مشك ت المجتمش السعود  ممن أبنيتهم المعر ية،تتيح للشبا   رية اس

 سلوكية نابعة من ذات الفرد تدل على حريه على جماعته وتماسكها، شعوررم بالمستولية االجتماعية كمنظومة

السابقة دوراا كبيراا على  وتفرض النتيجة رذا، وتحقيق أردا ها  ي شتى مجاالت الحياة االجتماعية  واستمراريتها،

ةيجاد أيرن    والمختيين بمجال العلوم اةنسانية واالجتماعية ومنظمات المجتمش المدني، المتسسات الحكومية

وتقترح إجرا ياا يرق تنمية االنهما  االجتماعي لد  النشت باعتباررا ركناا أساسياا  تتيل، وتربويةن، اجتماعيةن،

وتعهه من درجة  همهم للمجتمش حامراا  وجداني بالمجتمش الذ  ينتمون إليه،يعهه من درجة ارتبايهم ال

عيفاا  واراراتهم على المجتمش، و همهم للماله  االجتماعي   عالهم، ومنظماته، و همهم لمتسساته، ومستقب ا،

، على  همهم للقيمة االجتماعية     عل ييدر ة وعيهم وسلو ن رشيدن يمكن عبرا دعم منظوم عنهم كديارن

( 48) نتا ج دراسة وتتفق النتيجة السابقة مش  رذا بمشك ت المجتمش الحالية والمستقبلية ومواجهتها بكفاتة

 ( 49) ودراسة

فـي ضـوء تبـاين  فيما يت لخ باختالف وعي الشـباب بمشـكالت المجتمـع السـ ودي الحاليـة والمسـتقبلية خامسًا:

 االتجاه نحو التغير االجتماعي مستوى

(علةةى متوسةةيات وعةةي الشةةبا  بمشةةك ت 01 0عنةةد مسةةتو ) وجةةود  ةةرق دال إحيةةا ياا  (3مةةن الجةةدول)يتمةةح 

 وبةةةةةالرجوع  مةةةةةدركات التاليةةةةةر االجتمةةةةةاعي مسةةةةةتو  المجتمةةةةةش السةةةةةعود  الحاليةةةةةة والمسةةةةةتقبلية  ةةةةةي مةةةةةوت تبةةةةةاين

 يتبين اآلتي: Scheffe (للمقارنات البعدية بيريقة4لجدول)

ومنخفمةةةي مةةدركات التاليةةر االجتمةةاعي ليةةةالح  بةةين مرتفعةةي، (01 0مسةةتو )عنةةةد  وجةةود  ةةرق دال إحيةةا ياا أ. 

 المرتفعين 

 ومنخفمي مدركات التالير االجتماعي ليالح المتوسيين  بين متوسيي، وجود  رق دال إحيا ياا ب. 

 مدركات التالير االجتماعي ليالح المرتفعين   ومتوسيي مرتفعي، بين وجود  رق دال إحيا ياا ج. 
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 تفةاوت درجةة وعةي الشةبا  بمشةك ت  أن النتةا ج السةابقة تعكةم منيقيةةا إنسةانيةا واجتماعيةةا مقبولةة، ير  الباحةث

المجتمةةةةش الحاليةةةةة والمسةةةةتقبلية يختلةةةةف بةةةةاخت ف مسةةةةتو  امةةةةت كهم لمنظومةةةةة التيةةةةورات المعر يةةةةة حةةةةول التاليةةةةر 

ونتا جةةه  وأسةةبابه، اليةةر االجتمةةاعي،االجتمةةاعي بشةةكل وامةةحن وسةةليمن بنا يةةاا ووظيفيةةاا يسةةاعد علةةى معر ةةة عوامةةل الت

 منظومةةة التمثةةي ت المعر يةةة االجتماعيةةة المفسةرة لوااةةش ومسةةتقبل المجتمةةش السةةعود  اني اةةاا مةةن  الكليةة والجه يةةة 

تحلي ت متسقة عن التالير االجتماعي تساعد بتشكيل تفسيرات وظيفيةن مناسبةن لمشةك ت المجتمةش التةي تنةتج عةن 

بمثابةةة سةةلوكياتن مالةةايرةن   تشةةوا مةةدركات التاليةةر االجتمةةاعي لةةد  الشةةبا  اةةد تعتبةةر ليبيعيةةة،الحركةةة االجتماعيةةة ا

والمتمةةردة علةى اةرث االجتمةاعي السةا د  ةةي  واالجتماعيةة المةاغية، ونةوعن مةن االسةةتجابات المعر يةة، اجتماعيةاا،

  الحاليةة والمسةتقبلية تتحةدد هيةادة وعةي الشةبا  بمشةك ت المجتمةش السةعود ويمكن القول بأن نقع  المجتمعات 

 الع اةات بةين بنيتةه المعر يةة، بتفاوت نمي ومستو  مدركات التالير االجتماعي التي يتم االحتكةام إليهةا  ةي تفسةير

 تفةاوت  باةمةا ة لتفسةير ميكانيكيةة التفاعةل االجتمةاعي مةش امةايا المجتمةش، ووااش التاليةر االجتمةاعي  ةي بي تةه،

إذ يقةوم بةبعض أدوار  عامةلن نفسةين وسةلوكين مهةمن  ةي حيةاة الشةبا ، جتماعي يعد بمثابةمستو  مدركات التالير اال

يجابيةةة  ورةةو مةةا انعكةةم بشةةكل  اةةوة ا نةةا االجتماعيةةة التةةي تسةةهم  ةةي تفعيل إعااةةة العمةةل مةةش الجماعةةة بفعاليةةة واد

ت تبةةةاين مسةةةتو  اجرا ةةةي علةةةى اخةةةت ف وعةةةي الشةةةبا  بمشةةةك ت المجتمةةةش السةةةعود  الحاليةةةة والمسةةةتقبلية  ةةةي مةةةو 

 عينةةةةةة مرتفعةةةةةي مسةةةةةتو  مةةةةةدركات التاليةةةةةر االجتمةةةةةاعي المتسةةةةةقة مةةةةةش اةرث  مةةةةةدركات التاليةةةةةر االجتمةةةةةاعي لةةةةةديهم،

االجتمةةةاعي أظهةةةرت اةةةدراا أكبةةةر مةةةن مسةةةتو  الةةةوعي بمشةةةك ت المجتمةةةش السةةةعود  مقارنةةةة بمنخفمةةةي ومتوسةةةيي 

االجتمةةةاعي  اةيجةةةابي لمةةةدركات التاليةةةر ورةةةذا يعنةةي ان المسةةةتو  المرتفةةةش مةةةن الةةنمي مةةدركات التاليةةةر االجتمةةةاعي،

 واتمح ذل   ي: انعكم بشكل مناس  على مواف الشبا  من مشك ت المجتمش،

  هم إمكانية توجيه تير اتهم  ي موت معايير المجتمش 1

 العيةةةبية القبليةةةة، االتجةةةار بالبشةةةر، نمةةةج وعةةةيهم حيةةةال المخةةةاير والتةةةداعيات الحاليةةةة والمسةةةتقبلية لمشةةةك ت: 2

 عةدم توهيةش الميةراث، عمةل البنةات، العقةوق، العةهوف عةن المهةن المتوسةية، التستر التجةار ، الجريمة المنظمة،

عةدم امةت   مهةارات  المذربية، الحهبية السياسية، اةلحاد، الاللو والتيرف، التنمر اةلكتروني، الجرا م اةلكترونية

 التاليةةر المنةةاخي، السةةكر ، التةةدخين، البدانةةة، الجنسةةية،ا مةةراض  الشةةا عات والتمةةليل اةع مةةي،تةةرويج  القةةرن،

التي تعتبر جميعها تحديات خامةعة بدرجةة كبيةرة  مخالفة ايم حقوق اةنسان، المالايرة االجتماعية، اليااة البديلة،



42 
  مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد العشرون، العدد الثاني

 

متسةقاا  هةذا التحةديات الحاليةة والمسةتقبلية تتيلة  وعيةاا  لمنظومة المالايرة االجتماعية لمدركات التاليةر االجتمةاعي،

 وموجه للسلو  الذاتي للشبا   محفه، مش نسق اجتماعي إيجابي،

 ةدن رةذا يحةتم  و ي موت تقرير أن التباين  ي مدركات التالير االجتماعي تعد خايية نما يةة  ةي مرحلةة الشةبا ،

واالجتماعيةةة  والمختيةةين بةةالعلوم اةنسةةانية، ومنظمةةات المجتمةةش المةةدني، بمةرورة أن تأخةةذ المتسسةةات الحكوميةةة،

والتمةةرد علةةى  خايةةةا  ةةي ظةةل تةةداعيات العولمةةة، وتوسةةعاا تجةةاا عمليةةات التنشةة ة االجتماعيةةة، أدواراا أكثةةر انفتاحةةاا،

وتتفةةق   رةةذا المةةوروث االجتمةةاعي السةةا د  ةةي المجتمعةةات التةةي اةةد تةةنعكم علةةى درجةةة الةةوعي بمشةةك ت المجتمةةش

  (51)و دراسة  (50) النتيجة السابقة مش نتا ج دراسة

فـي ضـوء تبـاين  فيما يت لخ باختالف وعي الشباب بمشكالت المجتمع السـ ودي الحاليـة والمسـتقبلية سادسًا: 

 مدركات التربية من أجل التنمية المستدامة مستوى

(علةةى متوسةةيات وعةةي الشةةبا  بمشةةك ت 01 0عنةةد مسةةتو ) وجةةود  ةةرق دال إحيةةا ياا  (3يتمةةح مةةن الجةةدول)

 مةةةدركات التربيةةةة مةةةن أجةةةل التنميةةةة المسةةةتدامة  مسةةةتو  والمسةةةتقبلية  ةةةي مةةةوت تبةةةاينالمجتمةةةش السةةةعود  الحاليةةةة 

 يتبين اآلتي:  Scheffe للمقارنات البعدية بيريقة (4وبالرجوع لجدول)

 مدركات التربية من أجل التنمية ليالح المرتفعين  ومنخفمي بين مرتفعي، وجود  رق دال إحيا ياا أ. 

 مدركات التربية من أجل التنمية ليالح المتوسيين  ومنخفمي بين متوسيي، وجود  رق دال إحيا ياا ب. 

 مدركات التربية من أجل التنمية ليالح المرتفعين   ومتوسيي مرتفعي، بين وجود  رق دال إحيا ياا ج. 

الحاليةةة  تفةةاوت درجةةة وعةةي الشةةبا  بمشةةك ت المجتمةةش  يةةر  الباحةةث أن النتةةا ج السةةابقة تعكةةم منيقيةةةا مقبولةةة،

والمسةةتقبلية يختلةةف بةةاخت ف مسةةتو  امةةت كهم لمةةدركاتن وامةةحةن حيةةال مةةا تقدمةةه متسسةةات التربيةةة والتعلةةيم مةةن 

معةةارف ومهةةارات مةةمن المنةةارج المقةةررات الدراسةةية ةيجةةاد تةةواهن بةةين متيلبةةات الر ةةاا واسةةتدامة المةةوارد كمواكبةةة 

 ةي مةوت  تمكين أ رادا لتةولي مسةتولية حامةررم ومسةتقبلهم،ول ولتحقيق غايات المجتمش، وينياا، للتحديات الملحة

ويمكةن القةةول بةةأن نقع هيةادة وعةةي الشةةبا  بمشةك ت المجتمةةش السةةعود  تتحةدد بتفةةاوت درجةةة  تكةريم المواينةةة 

والممارسةةات اليةةفية للمعلمةةين للممةةامين التربويةةة  إدراكهةةم لمةةد  تمةةمن كةةل مةةن محتويةةات المقةةررات الدراسةةية،

ف ومهةارات أبعةاد التربيةة مةن أجةل التنميةة المسةتدامة التةي تسةتهدف إشةاعة الةوعي بمقومةات ومةوارد المعههة لمعار 
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وسةةةبل تحقيةةةق الر ةةةاا  والمحا ظةةةة علةةةى البي ةةةة وتجنةةة  االسةةةتخدام الجةةةا ر لمواردرةةةا، الحيةةةاة اليبيعيةةةة ومحةةةدوديتها،

علةى اسةتال ل امكانةاتهم ل سةتمتاع بجةودة وهيادة اةدرة المتعلمةين  ومرورة استدامته لألجيال القادمة، االاتياد ،

والتنميةةةة   ارتفةةةاع وعةةةي الشةةةبا  بةةةأن مةةةن أرةةةداف الةةةتعلم الجةةةامعي الةةةتعلم مةةةن أجةةةل الحيةةةاة، الحيةةةاة االجتماعيةةةة 

الثةةورة  : علةى سةبيل المثةال يحتةا  الةوعي بمشةك ت يسةهم بر ةش مسةتو  وعةيهم بمشةك ت المجتمةش، المسةتدامة)اد(

 عةةةدم امةةةت   مهةةةارات القةةةرن، التيةةةرف، ،ا ميةةةة الراميةةةة عةةةدم االدخةةةار، يةةةاد المعر ةةةي،االات اليةةةناعية الرابعةةةة،

 االنفجةةار السةةكاني  العةةهوف عةةن العمةةل التيةةوعي، ،اليااةةة البديلةةة التاليةةر المنةةاخي، ا وب ةةة، ا مةةراض الوراثيةةة،

المةةدركات اليمكةةن بناترةةا  هةذا  عبةةر سةةنوات مةن التعلةةيم العةةام والجةةامعي، الخبةةرات أكاديميةة تراكميةةة تحتةا  جميعةةه

لتنميةةة جوانةة   بةةل تحتةةا  لمنظومةةة مةةن المعةةارف الدراسةةية متعةةددة التخييةةات  وغيةةر مقيةةود  بشةةكل لحظةةي،

لةةذل  حظةةي الشةةبا  مةةن ذو   وتحسةةين نوعيةةة الحيةةاة  المجتمةةش، السةةلو  الشخيةةي لتحمةةل المسةةتولية حيةةال تنميةةة

المسةتدامة بمتشةرات إحيةا ية أ مةل  ةي وعةيهم بمشةك ت المستو  المرتفش من مدركات التربية مةن أجةل التنميةة 

 المكتسةةبة مةن منظومةةات التربيةةة والتعلةةيم، ورةةذا يعةهه مةةن أرميةةة دور البنيةةة المعر يةة للشةةبا ، المجتمةش السةةعود ،

  حفظ الموارد( حماية البي ة، محاربة الفقر، المرتكهة على مبادئ التنمية المستدامة)العدالة بين ا جيال،

وت تقرير أن التبةاين  ةي مةدركات التاليةر االجتمةاعي تعةد سةمة تربويةة خامةعة للفةروق الفرديةة  ةي عمليةة و ي م 

والمختيين بالعلوم اةنسانية واالجتماعية بجهود مماعفة من   هذا يحتم أن تقوم المتسسات التربوية، االكتسا ،

لتعكم بالفعل تناول محتويةات الةتعلم لقمةايا  ها والوااعي بين المقررات الدراسية ومفردات تحقيق التكامل المنهجي،

 والتكنولوجيةا، ومدخل التفاعل بين العلوم اليبيعية، خايةا  ي ظل ثورة تقنيات التعليم، حياتية ملموسة للمتعلمين،

وتتفةةق  رةةذا والمجتمةةش التةةي اةةد تسةةهم بدرجةةة كبيةةرة  ةةي ر ةةش درجةةة الةةوعي بمشةةك ت المجتمةةش  والعلةةوم اةنسةةانية،

  (54)و دراسة (53)و دراسة  (52) ة السابقة مش نتا ج دراسةالنتيج
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 التوصيات

 توصيات موجهة للشباب

 ، ومهةددات لحيةاتهم سةوات  ةةي  واعتباررةةا تحةديات شخيةية، مةرورة الةوعي بمشةك ت المجتمةش السةعود

 مستقبلهم  أو حامررم،

  لتنميةةة معةةار هم  المجتعميةةة بشةةتى المجةةاالت مةةرورة اة ةةادة مةةن أواةةات  ةةراغهم بتحقيةةق االنهمةةا  بالخدمةةة

وأرةداف  وخبراتهم بمشك ت المجتمةش المختلفةة بشةكل وااعةي يسةعى لتحقيةق التكامةل بةين المعةارف الدراسةية،

 .التربية من أجل التنمية المستدامة

 ،التحةةديات  باالنفتةاح علةى الميةةادر الوينيةة والدوليةة التةةي تنةااش مةرورة اة ةادة مةةن ثةورة تقنيةة المعلومةةات

 التي تواجه المجتمش السعود  

 توصيات موجهة للجام ات

 ،بتعميةةق النظةةرة الوااعيةةة لمحتويةةات الةةتعلم لةةت مم  مةةرورة إعةةادة النظةةر بيةةرق تيةةميم المقةةررات الدراسةةية

 والتنور االجتماعي  لتواك  مبادئ التربية من أجل التنمية المستدامة، امايا حياتية ملموسة للمتعلمين 

 وتكثيةف  ايةام أعمةات ري ةة التةدريم بجهةود معةههة  للةوعي بالتنميةة المسةتدامة بةين أوسةاي اليلبةة، مرورة

 لهيةةادة وعةةيهم بمشةةك ت المجتمةةش كقيمةةة أساسةةية،  ةةرع الةةتعلم االجتمةةاعي بدشةةراكهم با نشةةية التيوعيةةة 

 وأولوية استراتيجية 

 واالنهمةا   شةعوررم بمشةك ت المجتمةش، تفعيل االنشية ال يفية كديار منظم ليااةات الشةبا  بمةا يعةهه

 وتنبني مدركات ايجابية للتاليير االجتماعي   بخدمته اجتماعياا،

 ،ومنظمةةات المجتمةةش المةةدني المعنيةةة بالخدمةةة المجتمعيةةة  توسةةيش نيةةاق الشةةراكات الفاعلةةة بةةين الجامعةةات

 الشبا  االجتماعي بمشك ت المجتمش وتحدياته لد   مهارات التنور لتشمل تيوير

 ات موجهة لمنظمات المجتمع المدنيتوصي

 ،والعةهوف عةن  مرورة إجرات دراسات معمقة تتناول سبل هيادة الوعي بمشةك ت المالةايرة االجتماعيةة

عيفةةاا  مخالفةةة اةةيم حقةةوق اةنسةةان، مةةعف مخرجةةات منظمةةات المجتمةةش المةةدني، الخدمةةة التيوعيةةة،

منظةور الشةبا  أنفسةهم  ةي مةوت تيبيقةات المةدخل على دراسة سبل تيوير الخدمات المجتمعية مةن 

 اةنساني االجتماعي 
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 ،تعنةى بتبيةير تكثيف الرسا ل التوعوية المعنيةة بتحقيةق االنهمةا  االجتمةاعي كاسةتراتيجية اجتماعيةة 

وتدريبهم على تنفيذ مبادرات اجتماعية تسعى لتجويد الممارسةات الوينيةة  الشبا  بمشك ت المجتمش،

 من مشك ت المجتمش  الراشدة للحد 

 وا يةةول االجتماعيةةة  التةةي يقةةوم عليهةةا الشةةبا  حةةول مقومةةات ا سةةم، عقةةد  عاليةةات مجتمعيةةة تحةةاور 

 نظام تحديث المجتمش السعود  وانعكاساته السلبية واةيجابية 

 توصيات موجهة لألسرة

 ،ا سةةرة السةةعودية ومسةة وليتها تجةةاا مةةعف الةةوعي بمشةةك ت  مةةرورة أن تعةةي ا سةةرة السةةعودية دوررةةا

جنةوح ا بنةات باعتباررةا مهةدداا  عةدم توهيةش الميةراث، عمةل البنةات، العقةوق، ومتالتها السةلبية كةالي ق،

 وس متهم الوينية  ومهدداا ل ستقرار المجتمعي، لمستقبلهم،

 ،يراعةي  بمةا مرورة إعادة يياغة مفاريم الرعاية الوالدية الراشدة التي تراعي مشك ت ا سرة السعودية

والعمل على درت خبرات  واستدامتها، التيورات الوينية العامة الهاد ة لتحقيق جودة الحياة االجتماعية،

 االجتماعي لد  ا بنات  التنا ر

 والمةةةةةدركات اةيجابيةةةةةة التاليةةةةةر  الجتمةةةةةاعي،ا مةةةةةرورة أن يعةةةةةي الوالةةةةةدين أرميةةةةةة تنميةةةةةة جوانةةةةة  التنةةةةةور

ومدركات المسةتولية المجتمعيةة لةد  ا بنةات للو ةات بةأدواررم  وتحسين االنهما  االجتماعي، االجتماعي،

 بمواجهة مشك ت المجتمش السعود   يممن المشاركة المجتمعية المجتمعية مستقب ا بما

 توصيات موجهة للمؤسسات الدينية

  والحمةةةارية  لتبديةةةد اليةةةراعات االجتماعيةةةة، تكييةةةف لالةةةة الخيةةةا  الةةةديني و ةةةق يةةةيج وينيةةةة اجتماعيةةةة

المشةةك ت  ممارسةةات وينيةةة موحةةدة لمواجهةةة ويةةوالا ليةةياغة للتنةةا ر االجتمةةاعي لةةد  الشةةبا   المتديةةة

 الفكرية بالمجتمش السعود  وبقية المشك ت ا خر  

 ،إعةادة النظةةر بممةةمون القةةيم االيمانيةة  ةةي مةةوت أبعةةاد المشةك ت الفكريةةة بةةالمجتمش السةةعود )كالتيرف 

 والمسةةتولية، والمشةاركة، يسةعى لتعميةق مفةةاريم اةيم المواينةةة، بمةةا لمذربيةة( ا الحهبيةة السياسةةية، ةلحةاد،ا

 والهوية االجتماعية 

 ةييةةال الرسةةا ل االيمانيةةة بشةةكل موثةةوق و مةةن خايةةةا بمةةا يتعلةةق بشةةبهات  اة ةةادة مةةن الثةةورة المعلوماتيةةة

 وتكفير اليوا ف اةس مية ا خر    وأنظمة الحكم، تكفير المجتمش،
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 لتحقيةق اسةتراتيجية  وغير الحكوميةة  وبقية المتسسات الحكومية، راكات بين المتسسات الدينية،تفعيل الش

 لمواجهة كا ة مشك ت المجتمش السعود   متكاملة 

 توصيات موجهة للمؤسسة األمنية

 ،كديةةار شةةراكة مجتمعيةةة مةةش   ةةات شةةبا  كممارسةةات وينيةةة  مةةرورة تفعيةةل منظومةةة ا مةةن المجتمعةةي

االتجةةةار  وتجةةةارة المخةةةدرات، المشةةةك ت ا منيةةةة  ةةةي المجتمةةةش السةةةعود  كالجريمةةةة المنظمةةةة،لمواجهةةةة 

 إيوات العمالة المخالفة  بالبشر،

 ،ويةرق عةرض رسةا ل التوعيةة بالمشةك ت ا منيةة المقدمةة مةن وحةدات اةعة م  إعادة النظر بممةمون

 ا مني المختلفة  

 ت الصحيةتوصيات موجهة للمؤسسا

  هوا  ا اةةار ، ويةةرق عةةرض رسةةا ل التوعيةةة بةةأمراض اليةةحة العامةةة النظةةر بممةةمون،مةةرورة إعةةادة( 

 المتبعة من وحدات اةع م اليحي المختلفة   ا وب ة( أمراض العير،

  مرورة العناية بديجاد شراكات بين المستشفيات والمراكه اليةحية با حيةات السةكنية مةش مختلةف متسسةات

وتفعيةةةةل جهةةةةود  متكاملةةةةة لمواجهةةةةة المشةةةك ت اليةةةةحية بةةةةالمجتمش السةةةعود  لتحقيةةةةق اسةةةتراتيجية  التعلةةةيم 

 الخدمة التيوعية 

 توصيات موجهة لإلعالم

 ،ويةةرق التمةةليل  مةةرورة وعةةي المتسسةةات اةع ميةةة بةةدوررا التوعةةو  بمخةةاير تةةرويج ونشةةر الشةةا عات

 لتهديد التماس  االجتماعي لألجيال الحالية  اةع مي،

 تراعةةي تعميةةق الجوانةة   ويريقةةة تفكيةةررم، ، جية إع ميةةة وينيةةة تعةةي لالةةة الشةةبا مةةرورة يةةياغة اسةةتراتي

التعةةةارض حيةةةال  ودرت ، وتفعيةةةل االنهمةةةا  بالخدمةةةة المجتمعيةةةة ، اةيجابيةةةة مةةةن جوانةةة  التنةةةور االجتمةةةاعي

 وا سالي  االجتماعية العامة المتمحورة حول مشك ت المجتمش  التيورات،
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 اإلماراتيالقيمة المهملة للموارد الطبيعية اإلماراتية: األنشطة الفريدة المضادة للسرطان من نبات المانغروف     
The neglected value of Emirati natural resources: the unique anti-cancer activities of 

Emirati mangroves 

 *د. سامح سليمان
 ملخص

اخللفية العلمية للبحث زيادة معدل الوفيات بسبب السرطان ، واآلثار اجلانبية اخلطرية 
، أدت اىل احلاجة امللحة  احلاليةملضادت السرطان املتاحة ومقاومة السرطان لألدوية 

الكتشاف عقاقري جديدة مضادة للسرطان. تُعرف النباتات بأهنا مصدر من املصادر 
هي واحدة من أقدم األشجار املعروفة لسنوات  نباتات املانغروف لألدوية. الرئيسية
الرتاث الشعيب يف عالج العديد من األمراض مبا يف ذلك السرطان. يعد  يفعديدة 

نبات املانغروف من أكثر أنواع األشجار شيوًعا من حيث تكيفه مع الظروف البيئية 
 .املعاكسة يف اإلمارات العربية املتحدة

من هذه الدراسة هو استكشاف النشاط املضاد  األساسياهلدف  أهداف البحث.
من خالل عمل مقارنة  اإلمارايتللسرطان ، ودرجة خصوصية وسالمة نبات املانغروف 

 .للمستخلصات املختلفة من أجزاء النبات املختلفة على اخلاليا السرطانية املختلفة
قان النبات من صحراء الشارقة البحث. مت مجع أوراق وسي يف املستخدمةاملواد والطرق 

مث جتفيفها يف الظل. مت طحن األوراق والسيقان اجملففة واستخالصها باإليثانول. مت 
جتفيف مستخلص اإليثانول وجتزئته باستخدام مذيبات عضوية خمتلفة مبا يف ذلك 
 اهلكسان ، ثنائي كلورو ميثان، أسيتات اإليثيل وامليثانول. مث إذابة كل خالصة جمففة

 (MDA-231)  يسرطان الثد واختبارها على خاليا سرطانيه خمتلفة مبا يف ذلك
كمصدر   طبيعيةوخاليا  (A549) ةالرئو سرطان  (HT29) و سرطان القولون 

 .. مث متت مقارنة األنشطة املضادة للسرطان جلميع املستخلصاتللمقارنة
متغرية ملكافحة النتائج. أظهرت كل من األوراق والسيقان قيد البحث أنشطة 

السرطان. ومع ذلك ، كانت مستخلصات اهلكسان وامليثانول من األوراق هي األكثر 
أمانًا على اخلاليا الطبيعية. و من ناحية أخرى ، تسبب مستخلص اهلكسان من 
األوراق يف أنشطة مضادة للسرطان غري انتقائية ، بينما تسبب مستخلص امليثانول من 

  (MDA-231).   الثديسرطان  و خاصة ضد ةانتقائي طاألوراق يف أنشطة تثبي
االستنتاجات. أشارت النتائج اليت مت احلصول عليها إىل أن مستخلصات اهلكسان 

املانغروف ميكن أن تكون مصادر جديدة رائدة لعقاقري   وامليثانول من أوراق نبات
 .مضادة للسرطان آمنة وفعالة

؛ مضاد للسرطان؛ علم الصيدلة ارتياإلمالكلمات الدالة. نبات المانغروف 
 .ةالمقارن؛ عالجات جديدة و رائد

__________ 
جلائزة راشد بن محيد  37البحث الفائز باملركز الثاين يف جمال الطب والصحة باملسابقة الـ[

 ]للثقافة والعلوم
 املتحدةاالمارات العربية  -جامعة الشارقة –بكلية الصيدلة  -الطبيةأستاذ مساعد العقاقري *
 

 

 *DR. Sameh Soliman 

 

Abstract 

 

Background. The increased mortality rate due to cancer, 

the dangerous side effects of available anti-cancer drugs 

and the resistance of cancer to current drugs, have led to an 

urgent need to discover new anti-cancer drugs. Plants are 

known as one of the main sources of medicines. 

Mangroves are one of the oldest trees known for many 

years in folklores in the treatment of many diseases 

including cancer. The mangrove plant is one of the most 

common tree species in terms of its adaptation to adverse 

environmental conditions in the UAE. 

Purpose. The main objective of this study is to explore the 

anti-cancer activity, and the degree of specificity and 

safety of the Emirati mangrove plant through a comparison 

of different extracts from different parts of the plant on 

different cancer cells. 

Methodology. The leaves and stems of the plant were 

collected from the Sharjah desert and dried in the shade. 

The dried leaves and stems were ground and extracted with 

ethanol. The ethanol extract was dried and fractionated 

using different organic solvents including hexane, 

dichloromethane, ethyl acetate and methanol. Then each 

dried extract was tested on different cancer cells, including 

breast cancer (MDA-231), colon cancer (HT29), lung 

cancer (A549) and normal cells as a source of comparison. 

Then the anticancer activities of all extracts were 

compared. 

Results. Both the leaves and stems under investigation 

showed variable anti-cancer activities. However, hexane 

and methanol extracts from the leaves were the safest on 

normal cells. On the other hand, hexane extract from 

leaves caused non-selective anti-cancer activities, while 

methanol extract from leaves caused selective inhibitory 

activities, especially against breast cancer (MDA-231). 

conclusions.  
The results obtained indicated that hexane and methanol 

extracts from mangrove leaves could be pioneering new 

sources of safe and effective anti-cancer drugs. 

 

____________ 
[The winning research in the second place in the field of 

medicine and health in the 37th competition of the Rashid bin 

Humaid Prize for Culture and Science] 
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 قدمةـم
. يعد السرطان (1) يةالسرطان هو مرض خطير يمكن أن يتطور نتيجة العوامل البيئية والفيزيائية والكيميائية واأليضية والوراث 

. ومن 2012مليون حالة جديدة فقط في عام  14أحد األسباب األكثر شيوًعا للوفاة في جميع أنحاء العالم حيث يوجد حوالي 
. في اإلمارات العربية المتحدة، يعد (2)٪ تقريًبا خالل العقدين المقبلين 70المتوقع أن يرتفع عدد الحاالت الجديدة بنسبة 

مقارنة  )3(( أ1الشكل دي من األنواع الرئيسية )، حيث تكون سرطانات الرئة والثهو السبب الرئيسي الثالث للوفاة السرطان
 .)4(( ب1الشكل بسرطان الرئة باعتباره أكثر أنواع السرطان شيوًعا في جميع أنحاء العالم )

 

 2014جميع أنحاء العالم ب( في )و  2015مارات إلأ( ا). أنواع السرطانات الشائعة في 1الشكل 

 
 ةتظهر العديد من المواد الكيميائية والوقائي .(5)يمكن أن يشمل عالج السرطان الجراحة والعالج اإلشعاعي والعالج الكيميائي 

ية اكتشاف األدو  . على الرغم من التقدم في(6)في كل من الدراسات المختبرية والحيوية نتائج فعاله ضد العديد من السرطانات 
 حالياً  هناك حاجة ملحة الكتشاف عقاقير جديدة مضادة للسرطان خاصة بسبب سمية األدوية المتاحة ،المضادة للسرطان

 .(6)في األدوية المضادة للسرطان  اً كبير  اً تسبب نقصقد ألدوية التي ل الخاليا السرطانيه وتطور مشكلة مقاومة
. منذ العصور الوسطى ، يتم استخدام النباتات لعالج العديد من (7)لمئات السنين تم استخدام النباتات كمصدر رئيسي لألدوية 

ال يتجزأ من الرعاية الصحية في  ، ال تزال تعتبر النباتات جزءاً األمراض بما في ذلك السرطان واإليدز والمالريا واأللم. حالياً 
( ، يعتمد ثمانون من األفراد الذين يعيشون في WHOلمنظمة الصحة العالمية ) . وفقاً على مستوى العالم العديد من المقاطعات

خرى ، تشكل النباتات . من ناحية أ(8)على النباتات في العالج والوقاية كنظام للرعاية الصحية األولية ما منطقة جغرافية 
لها أصول من االستخدام الشعبي في الثقافات المختلفة  ةالحاليالعديد من األدوية كما أن  .في اكتشاف األدوية اً مهم اً الطبية دور 

)10, 9(. 
 مضادة مهمة مركبات على النباتات هذه تحتوي النباتات. من مشتقة السرطان لعالج المعتمدة األدوية من ٪60 حوالي

 طويلة عملية للسرطان مضادك جديد اكتشاف يكون أن يمكن السرطان. من مختلفة أنواع ضد فعال بشكل نشطة للسرطان
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 تكون قد مذهلة مواد اً دائم الطبيعة توفر ، ذلك ومع .)11( لجهودا من الكثير تتطلب التي الخطوات من العديد على تعتمد
 لدينا المتحدة ةالعربي ماراتإلا دولة فى هنا .التخليق اتمختبر  في تطويرها يصعب قد ةفريد أنشطة لها و معقدة أو بسيطة
 .جديدة عقاقير لتطوير اً مطلق استخدامها يتم ال ولكن ، اً جيد تعريفها تم التي الدوائية بأنشطتها معروفة اً جد قديمة شجرة

 المانغروف أشجار تنمو .)12( القرون جميع في طبيب أكبر ، سينا ابن لماالع باسم سميت اً جد قديمة شجرة هى نغروفاالم
 (.2 الشكل) االستوائية المنطقة في أمتار ثالثة ارتفاع على شجرة أو كشجيرة الرمادية
 الدوائية األنشطة ذات النباتية الكيميائية المواد من العديد على احتواءه و يالشعب الطب يف باستخداماته نغروفماال نبات يعرف

 وعمان وقطر ونيوزيلندا وأستراليا ألفريقيا الشرقي الساحل طول على العالم أنحاء جميع في نغروفاالم نبات ينمو المتنوعة.
 من العديد على التكييف النبات يستطيع .)13( واليمن والسودان مصر مثل األحمر البحر جانبي وعلى المتحدة العربية واإلمارات
 .)12( العالي واإلشعاع الغذائية العناصر من والمنخفضة العالية الحرارة ودرجات العالية الملوحة ذلك في بما البيئية الظروف

 للنبات التكيف من النوع هذا يسمح الطبيعية. المنتجات من واسعة مجموعة ينتج حيث ، اً كيميائي فريد النبات فإن ، ثم نوم
 ، هيدروكربون ، التربينات هي المعزولة المركبات معظم .)5, 14, 15( فريدة دوائية وأنشطة مختلفة نباتية كيميائية مواد بإنتاج

 .)16( والبروتينات ، الدهون ، الكربوهيدرات من عالية كمية ، ستيرول
 نغروفاالم نبات ُيعرف العالم. من مختلفة مناطق في الطبية األغراض وفي وعلف كغذاء نغروفاالم نبات يستخدم ، تقليدياً 

 األخرى واألمراض والقرحة والجدري الروماتيزم ذلك في بما األمراض من العديد ضد ونشط للغاية مفيد بأنه السنين مئات منذ
)18 ,17(. 

   

 
 

نغروف في بلو كاربون في مدينة أبو ظبي ، اإلمارات العربية افي جزيرة إيريوموت ، أوكيناوا ، اليابان )أعلى اليسار( ، المنغروف ا. الم2الشكل 
 .خليج الجزر ، نيوزيلندا )أعلى اليمين( وعند أحواض الملح في غلوب ديربي ، جنوب أستراليا )أسفل(  نغروف  فياالمتحدة )أعلى الوسط( ، الم
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 سرطان خاليا ضد ةفعال النبات أوراق أن دراسة أكدت .ةالسرطاني الخاليا ضد نغروفاالم نبات نشاط قليلة اساتدر  وثقت قدل
 و HL-60 القولون سرطان ضد فعال نشاط لها النبات من اً نوع 11 أن أخرى دراسة أكدت كما .)MCF( )19-7) الثدي

 النبات أجزاء من ةالسرطاني األنشطة لتحديد أخرى دراسات توجد ال ، ذلك ومع .)H23-NCI )20 و HepG2 الكبد سرطان
 الدراسة هذه عمل تم ، لذلك المتحدة. العربية اإلمارات في نموت يالت النباتات فاعلية من التحقيق يتم لم ، أيضاً  ؛ ةالمختلف

 ليةاعف ذات النبات من جزء تحديد أجل من المتحدة العربية اإلمارات دولة في تنمو التي النباتية لألجزاء مقارنة دراسة لتوضيح
 المختلفة السرطانية الخاليا ضد األجزاء جميع اختبار تم النبات. سيقان و أوراق وتقطيع استخراج تم لسرطان.ل مضادة انتقائية

 الرئة. سرطان خاليال A549 و ، القولون سرطان خاليال HT29 و ، الثدي سرطان خاليال MDA-231 ذلك في بما
 البحث فيالمستخدمة  المواد واألساليب

 البحث فيالمستخدمة  المواد .1
.  DMSOو  CH2CL2اإليثانول ، الهكسان ، الميثانول ، أسيتات اإليثيل ،  على ةهذه الدراس المذيبات المستخدمة فيتشمل 

. الخاليا Sigmaمن شركة  MTTهي من الدرجة التحليلية ويتم شراؤها من شركة سيجما. تم شراء صبغة جميع المذيبات 
، و خاليا  HT29 نالقولو ، و خاليا سرطان  MDA-231المستخدمة في هذه الدراسة بما في ذلك خاليا سرطان الثدي 

 من صحراء الشارقة. المانغروف. تم جمع نبات ATCCو الخاليا الطبيعية كلها سالالت  A549سرطان الرئة 
 . تحضير المستخلصات النباتية2

في الظل في درجة حرارة الغرفة في مكان جيد التهوية لمدة أسبوع  على حدا كالً  تجفيفثم تم فصل أوراق وسيقان النبات 
مل( ثالث  300ثم استخالصها بواسطة اإليثانول )و من جم(  250إلى مساحيق دقيقة ) ةطحن أجزاء النبات المجفف ثمواحد. 

ساعة. تم تركيز المستخلصات بتبخير المذيبات عند ضغط منخفض باستخدام المبخر الدوار. ثم تجزئة  24مرات لمدة 
( ، CH2CL2ن القطبية بما في ذلك الهكسان ، ثنائي كلورو ميثان )المستخلصات المركزة مع مذيبات مختلفة بترتيب متزايد م

 قبل الفحص المضاد للسرطان. DMSOأسيتات اإليثيل والميثانول. ثم تبخير كل مستخلص و إذابة البقايا في 
 لمستخلصات النباتية باستخدام ل. النشاط المضاد للسرطان 3

] (MTT)razolium bromide) tetrazoliumdiphenyltet-2,5-yl)-2-dimethylthiazol-(4,5-3[ 
البيئة ميكرولتر من  200على كال منها بئر تحتوي  96من  طبق مكون. تم زرع الخاليا في (21)وفًقا لـ  MTTتم إجراء فحص 

ساعة. ثم تم إضافة كاشف  48-24درجة مئوية لمدة  37عند  CO2. تم الحفاظ على درجات الحرارة في حاضنة المغذية
MTT  ، ساعات. ثم تم الكشف عن الفورزان الملون باللون  4-3وخلطه بلطف واحتضانه مع الخاليا لمدة إلى كل بئر

بينما  رجواني اللوناألإلى منتج فورمازان  MTTاألرجواني باستخدام مقياس الطيف الضوئي. ستقوم الخاليا الحية بتحويل 
 .الخاليا الميته ال تستطيع عمل هذا
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 النتائج
 ضد الخاليا السرطانية المختلفة نشاًطا فعالً  المانغروف. أظهرت أوراق نبات 1

 المانغروفنبات ، أسيتات اإليثيل والميثانول( من  CH2CL2مستخلصات األوراق المختلفة )الهكسان ، لتم تقييم النشاط السام 
النتائج أن رنة بالخاليا الطبيعية. أظهرت مقا MDA-231، و  A549  ،HT29الخاليا السرطانية المختلفة بما في ذلك  ضد

٪ و  7٪ ،  3٪ ،  54 بمعدل معدالت بقاء للخاليا الطبيعية اإليثيل والميثانول أسيتات،  CH2CL2هيكسان ، ال مستخلصات
٪  3.62٪ ،  6.11٪ ،  23.21هىA549  خاليابقاء معدالت  كما أظهرت النتائج أن(. 3Aالشكل ٪ ، على التوالي ) 64
، أسيتات اإليثيل والميثانول ، على التوالي مقارنة بنسبة  CH2CL2عند معالجتها باستخدام مستخلصات الهكسان ،  5.88و 

معدالت بقاء  HT29خاليا   ت(. وبالمثل ، أظهر 3Bالشكل ) التى لم تعالج بأى من المستخلصات٪ من بقاء الخاليا  100
اإليثيل  أسيتات و CH2CL2د معالجتها باستخدام مستخلصات الهكسان و ٪ عن21.37٪ و 0.43٪ و 0.2٪ و 6.96تبلغ 

 MDA-231(. أظهرت خاليا 3Cالشكل معالجة )الغير ٪ من معدل بقاء الخاليا 100والميثانول ، على التوالي مقارنة بنسبة 
، أسيتات اإليثيل  CH2CL2٪ عند معالجتها باستخدام الهكسان ، 100٪ و 9.16٪ ، 24.4٪ ، 1٪ ، 4.75معدالت بقاء 

 (.3Dالشكل ، على التوالي ) الخاليا الغير معالجةب ، مستخلصات الميثانول مقارنة
على الخاليا الطبيعية ، في حين كانت  اً ان والميثانول كانت األكثر أمانمن مستخلصات الهكس أشارت النتائج إلى أن كالً 

(. من ناحية أخرى ، تسببت مستخلصات الهيكسان ، 3Aالشكل اإليثيل سامة جًدا ) أسيتات و CH2CL2مستخلصات 
CH2CL2  ثيل في أنشطة مثبطة قوية على نمو الخاليا السرطانية األوأسيتاتA549 ( 3الشكلB و )HT29 ( 3الشكلC) ،

الهكسان و  . ومن المثير لالهتمام أن مستخلصات(3B، Cالشكل )في حين أظهر مستخلص الميثانول أنشطة ضعيفة للغاية 
CH2CL2 تسببت في أنشطة قتل كبيرة على  النبات وراقأل والميثانولMDA-231 بينما لم يكن مستخلص أسيتات اإليثيل ، 

 (.3Dالشكل ) فاعليه
، وتسبب مستخلص الهكسان في أنشطة  اً كسان والميثانول هي األكثر أمانمستخلصات اله يمكننا أن نستنتج أنبشكل عام ، 

-MDA، بينما كان مستخلص الميثانول يستهدف بشكل انتقائي  ةالمستخدمالخاليا السرطانية جميع قتل غير انتقائية على 
231. 
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 ،  (Normal cells)الطبيعية (A خاليامن ال كالً  على المانغروفنبات   (Leaves Extracts) مستخلصات أوراقل ة المضاد. األنشطة 3الشكل 

B)   ةالرئسرطان (A549) ، C) سرطان القولون (HT29)  وD) يسرطان الثد  .(MDA-231) 

 Methanol)الميثانول( ،  Ethyl acetate )أسيتات أثيل(،CH2CL2 )الكلوروميثان( ،Hexane الهيكسان( ) 

  Cell viability%)مدى حيوية الخاليا( 
 
 وراق النبات أكثر أماًنا وانتقائيةأل مستخلص الميثانول  .2

بشكل كبير على  اً مستخلص الميثانول كان أكثر أمانأن  تالنبا وراقألأظهرت المقارنة بين مستخلصات الهكسان والميثانول 
 الهكسان من ناحية أخرى ، أظهر مستخلصو (. 4الشكل ،  P <0.001الخاليا الطبيعية عند مقارنته بمستخلص الهكسان )

غير انتقائية ، بينما تسبب الميثانول في أنشطة قتل انتقائية على  السرطانيه بطريقة لخاليالجميع ا ةمضادأنشطة  النبات وراقأل
 (. 4الشكل ) (MDA-231) يسرطان الثد خاليا

 .ضد خاليا سرطان الثدى ياألنتقائ هاستهدافو لدينا مدى سالمة و فاعلية مستخلص الميثانول ألوراق النبات أكد بذلك تو 
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 .فةالمختل السرطانات ضد خاليا المانغروفأنشطة مستخلص الميثانول من نبات . 4الشكل 

 
 النبات سيقان مستخلص من أفضل للسرطان واعداً  اً مضاد النبات ألوراق الميثانول صمستخل يعد .3

 يكون قد السيقان مستخلص أن نفترض فإننا ، للسرطان مضاد فعال نشاط أظهر النبات ألوراق الميثانول مستخلص ألن اً نظر 
 جًدا قديم النبات .)22( النبات بقاء على يحافظ الذي الرئيسي الجزء هو نباتال ساق ألن للسرطان مضادة أكثر واعدة أنشطة له

 المضاد النشاط مقارنة تمت ، لذلك المحيطة. الحيوانات قبل من والهجوم سةالمعاك البيئية الظروف تحمل ويمكنه الخضرة ودائم
 على اً أمان أكثر كان الميثانول أوراق مستخلص أن النتائج أظهرت وراق.األ مع السيقان من الميثانول لمستخلص للسرطان
 سيقان من الميثانول بمستخلص مقارنة انتقائية أكثر أنشطة توفير مع ، ٪(9 مقابل P، 54٪ 0.001> ) الطبيعية الخاليا
 (.5 الشكل) النبات
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 .ةالسرطاني خالياال ضد (Stems) السيقان مقابل النبات (Leaves) أوراق مستخلص أنشطة .5 الشكل

 أو للسرطان مضاًدا اً آمن اانتقائيً  واعًدا عالًجا المانغروف نبات ألوراق الميثانول مستخلص يكون أن يمكن ، ختامية كمالحظات
 ريفتو  مع للسرطان مضاد عقار عن لوجيالبيو  التنقيب أجل من بجد الباحثون يعمل للسرطان. مضاد انتقائي لعقار اً مصدر 
 فرصة هو المانغروف نبات ألوراق الميثانول مستخلص أن ثبت ، الدراسة هذه في هنا .ةالطبيعي الخاليا على ةزمالال ةالسالم
 الغرض. لهذا ممتازة

 مناقشة .4
 واليمن مصر مثل دول تمارس .)16( السنين آلالف المختلفة األمراض عالج في التقليدي باستخدامها المانغروف نباتات تعرف

 وفيرة كيميائية مكونات على المانغروف نبات يحتوي .)23( الطب في النبات هذا استخدام وأستراليا وآسيا والسودان
 السرطانية الخاليا أنواع تكاثر تثبيط على وقدرتها لألكسدة لمضادةا بأنشطتها معروفة الطبيعية المركبات هذه .)18, 24, 25( 

 بما المختلفة السرطانية و الطبيعيه الخاليا ضد المنغروف نبات مستخالصات اطنش مقارنة تمت ، الدراسة هذه في المختلفة.
 .)MDA )27 ,26-231 و HT29 و A549 خاليا ذلك في

 توفير مع ، للسرطان مضادة كبيرة أنشطة أظهرت النبات أوراق من والميثانول الهكسان مستخلصات أن إلى دراستنا أشارت
 فقد ، انتقائية غير للسرطان مضادة أنشطة أظهر الهكسان مستخلص أن من الرغم على الطبيعية. الخاليا على ممتاز أمان
 مواد إلى المتغيرة األنشطة تعزى أن يمكن .)MDA-231( الثدى سرطان خاليا انتقائي بشكل الميثانول مستخلص ثبط

 نفس من مختلفة مستويات بسبب ذلك كان إذا النباتية. الكيميائية المواد نفس من مختلفة مستويات أو مختلفة نباتية كيميائية
 أن ضنفتر  فإننا ، وبالتالي .الدراسه هذه فى نجده لم ما وهو ، النمط نفس على الحصول فيجب ، النباتية الكيميائية المواد

 الفحص يكون سوف ، لذلك مختلفة. نباتية كيميائية مواد وجود إلى أساسي بشكل يرجع المتغير للسرطان المضاد النشاط
 الهدف جًدا. واعد للسرطان مضاد مركب تحديد في مفيًدا النبات ألوراق الميثانول مستخلص تجزئة على المعتمد المستقبلي
 انتقائية. للسرطان مضادة وأنشطة كبير أمان هامش ذات للسرطان المضادة المركبات تحديد هو الباحثين من للعديد الرئيسي
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 الطبيعة تفعل كما جديدة انللسرط مضادة أدوية لتحديد للغاية اً واعد اً منهج ماراتإلا دولة فى ينمو جًدا قديم نبات يوفر ، هنا
 .اً دائم

MDA- الثدي سرطان خاليا نمو في أكبر تثبيًطا تمتلك وفالمانغر  نبات أوراق خالصة أن على السابقة الدراسات تظهر
231-MB الميثانول مستخلص إلى انتقائي بشكل ُينسب النشاط هذا أن تحديد من تمكنا ، هنا .)28( الطبيعية الخاليا من أكثر 

 )خاليا MCF7 لـ أقل اً نشاط الميثانول أوراق مستخلص هريظ ، اً سابق الهكسان. مستخلص إلى تقائيان غير بشكل وُينسب
 النباتية اتالمستخلص من للخاليا السامة األنشطة المنشورة الدراسات من أي تقارن لم ، ذلك على عالوة .)29( لثدي(ا سرطان
 تجزئة على قائم للسرطان مضاد اختبار أي إجراء دون جديدة مركبات عزل على أكبر بشكل الدراسات معظم وركزت المختلفة
 .للنبات التراثى ستخدامباال يتعلق فيما النبات

 محتمالً  مصدراً  تكون أن يمكن المانغروف نبات ألوراق والميثانول الهكسان مستخلصات من كالً  أن الحالية الدراسة أظهرت
 ةالموجود ةاألدوي مع السلوك هذا ُيرى ما نادراً  .MDA-231 الثدي سرطان ضد انتقائي وبشكل ، للسرطان المضادة لألدوية

 مستخلصات في الفعالة المثبطة النباتية الكيميائية المواد لتحديد المستقبلية الدراسات من مزيد إلى حاجة هناك ، لذلك .حالياً 
 المحتملة. األنشطة آلية تحديد مع النبات أوراق من والميثانول الهكسان
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 تدريس مقترحة "احسم" مدعومة بأوراق العمل النشطة لتنمية القراءة الناقدة لدى طالب المرحلة المتوسطة استراتيجية  
A Suggested Teaching Strategy "Decide احسم" Supported with Active Worksheets to Developing 

Middle School Students’ Critical Reading  

*DR. Abdelrahim Fathy Mohammed Ismail 

Abstract 

Developing learners’ critical reading skills has 

become an urgent and important issue 

necessitated by the current age and its huge 

demands especially with the wide availability 

of anonymous reading content. Therefore, the 

present research study aims at designing and 

constructing "Decide "احسم  strategy, a 

suggested interventional strategy that is 

supported with some active Worksheets with 

the purpose of developing Middle School 

Students’ critical reading skills. An 

experimental research methodology was used 

to guide the procedures and steps of the study 

to reach the final research goal. The sample 

consisted of a group of middle school students 

(n = 72), divided into two matched groups: an 

experimental group (n = 35), who studied in 

light of the Suggested strategy and a control 

group (n = 37), who studied in light of the 

usual method. To accomplish the minor 

research objectives, the researcher prepared: 

(1) a suggested framework of the specific 

procedural steps required for implementing the 

strategy; (2) an inventory of the critical reading 

skills suitable for the target pupils; (3) a pupil’s 

activity book; (4) a teacher’s guide; and (5) a 

critical reading test. The research experiment 

(intervention) was administered during the first 

semester of the year 2019/2020. Results 

indicated that were statistically significant 

differences between the experimental and 

control groups, the differences were significant 

at the level (0.01) in the skills of 

discrimination, and at the level (0.05) in the 

skills of reasoning, evaluation and judgment. 

The study presents some useful suggestions 

and recommendations for future research. 

Keywords: Decide Strategy, Active reading, 

Critical reading skills, Previous knowledge of 

learners. 

_____________ 
[The research that won first place in the field of 

psychological educational studies in the 37th competition 

of the Rashid bin Humaid Prize for Culture and Science] 

* Associate Professor of Curriculum and Instruction, King 

Faisal University, Saudi Arabia. 

 

 عبد الرحيم فتحي محمد إسماعيل *د. 
 ملخص

تعد تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى املتعلمني أمرًا مهمًّا يف ضوء متطلبات 
العصر الراهن الذي انتشر فيه احملتوى القرائي جمهول املصدر بصورة كبرية، 

"اْحِسم" املقرتحة ودعمها  اسرتاتيجيةلذلك هدف هذا البحث إىل تصميم 
قراءة الناقدة لدى طالب بأوراق عمل القراءة النشطة لتنمية بعض مهارات ال

املرحلة املتوسطة. استخدم البحث املنهج شبه التجرييب يف تنفيذ إجراءاته، 
لث املتوسط بلغ عددهم ومتثلت العينة يف جمموعة من طالب الصف الثا

، مت تقسيمهم إىل جمموعتني: ضابطة وجتريبية، تكونت اجملموعة اً ( طالب72)
"احسم" املقرتحة،  اسرتاتيجيةوفق ( طالًبا، درسوا 35التجريبية من )

درسوا باستخدام الطريقة  اً ( طالب37اجملموعة الضابطة من ) وتكونت
املعتادة. ولتحقيق أهداف البحث الفرعية أعد الباحث تصورًا للخطوات 

املقرتحة، وقائمًة مبهارات القراءة الناقدة املناسبة  سرتاتيجيةاإلجرائية لال
ودلياًل للمعلم، واختبارًا يف القراءة الناقدة، وبعد للطالب، وكتابًا للطالب، 

التأكد من تكافؤ اجملموعتني التجريبية والضابطة، طُبقت جتربة البحث يف 
م، وأشارت النتائج إىل 2019/2020الفصل الدراسي األول من العام 

وجود فروق دالة إحصائيًّا بني متوسطات درجات طالب اجملموعتني 
يف القياسني البعديني الختبار مهارات القراءة الناقدة  التجريبية والضابطة

( 0.01لصاحل اجملموعة التجريبية؛ حيث جاءت الفروق دالة عند مستوى )
( يف مهارات االستنتاج والتقومي 0.05يف مهارات التمييز، وعند مستوى )

وإصدار احلكم، مبقدار حجم أثر بني الكبري واملتوسط. وقدم البحث 
 توصيات واملقرتحات البحثية يف ضوء نتائجه.جمموعة من ال

"احسم"، القراءة النشطة، مهارات القراءة  اسرتاتيجية الكلمات المفتاحية:
 الناقدة، املعرفة السابقة للمتعلمني. 

 
 

__________ 
جلائزة راشد  37البحث الفائز باملركز األول يف جمال الدراسات الرتبوية النفسية باملسابقة الـ[

 ]د للثقافة والعلومبن محي
 . أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك، جامعة امللك فيصل، اململكة العربية السعودية *
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 ةـــدمـقــم

: االستماع للمتعلمين في جميع مراحل التعليم، وهي مهارة رئيسة بين مهارات اللغة العربية المهمة القراءة أحد روافد المعرفة
ص لخ  أن يقرأ ويتعرف ويُ  الطالبعلى  ا  عالم ُفتح فيه باب المعرفة على مصراعيه أصبح لزامفي . و والتحدث والكتابة

في ظل هذا الزخم من المواد المكتوبة الكاتب  مقصودُ إليه وما يسعى  ،ص وينقد ويميز ما تحمله المادة المقروءةلُ خ  وي  
 .ا  ا وورقي  إلكتروني  

إنهم  ما يتعلمون كالببغاوات دون تفكير؛دون مراحل التعليم ال يريدون متعلمين يرد  والقائمون على تطوير مقررات القراءة في 
ون، ويحكمون عليه، ويطابقونه مع خبراتهم وتجاربهم ومالحظاتهم الشخصية، وفي ضوء ما يقرء همتالميذُ  يريدون أن يتأمل  

 لقراءة الناقدة للمتعلمين.مهارات ا أهمية تعليم، ومن هنا تأتي بشأنه ذلك يصدرون أحكامهم النقدية

، فإن تدريب المتعلمين على مهارات -الموثوق منها وغير الموثوق– في الوقت الراهن لذا، وفي ضوء تعدد مصادر القراءة
عمال العقل  والحكم والتمييز واالستنتاج القراءة الناقدة وتنمية قدرتهم على النقد أمر مهم، خاصة مع كثرة  في المقروءوا 

، أو إخراجهم من عقيدتهم إلى بينهم التي تضر بالمجتمع الشائعاتتشويه أفكار الطالب، أو نشر تسعى ل قد لتيالمصادر ا
 عقائد مشوهة.

وربط المعارف السابقة  ،لدى المتعلمين مثل التحليل والتمييز واالستنتاج علياتوظيف عمليات عقلية  وتتضمن القراءة الناقدة
دعيم وت تصال الفعال بين القار  والنص،، وتحقيق االفي ضوء معايير واضحة والتقويم والحكم ،باألفكار الجديدة في المقروء

 لتحقيق القراءة النشطة. ومناقشتها تسجيل المالحظاتب ذلك

اء ولكي نساعد المتعلمين على أن يصبحوا قر   ،لدى الطالب رفية العلياالقراءة الناقدة تشير إلى توظيف العمليات المعف 
على المدرسية المهارات القرائية التي تتحدى قدراتهم على قراءة ما وراء السطور، وليس فقط  الكتبُ  تتضمنناقدين ينبغي أن 

 .(1) للكالم المقروء ما يشير إليه المعنى الظاهر

ا على معايير تتضمن الحكم على حقيقة وصدق ما ُيقرأ، اعتماد   التي عقليةالعملية الفي أبسط معانيها  القراءة الناقدة تعنيو 
 .(2)وهي تتضمن في داخلها التفكير النقدي  ا، تكون نابعة من خلفية القار  وتجاربه السابقة،دقيقة معلومة مسبق  

كالتمييز بين الحقائق واآلراء، وبين  مليات العقل العليا خالل القراءة؛توظيف ع أنها تعني (3) الياسين ومقابلة وأكد كل من
صدار األحكام على النص  الحجج القوية والحجج الضعيفة، وقراءة ما وراء السطور، والربط بين األسباب والنتائج، وا 

 المقروء. 

 مفهوم القراءة الناقدة يتمحور حول ما يلي: أنما سبق م ُيستنتجو 
  صحتها.الحكم على المقروء في ضوء معايير سابقة ثبتت 
 ومهاراته التفكير الناقد. 
 .تجنب األحكام المسبقة قبل القراءة 
 ين عدة أمور منها الحقيقة والرأي، وما يتصل بالنص وما ال يتصل بهالتمييز ب. 
  صدار اإلحكاموالتقويم االستنتاج  على المقروء. وا 
 
 
 



3 
  العدد الثاني مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد العشرون،

 

 أساسين: جانبينفي  تحديد ا المتوسطةالمرحلة  لطالب وتظهر أهمية تعليم مهارات القراءة الناقدة

التفكير المحسوس إلى التفكير المجرد بعد  عمليات انتقالهم من تؤكدالمرحلة العمرية؛ حيث إن خصائصهم المعرفية .1 
مثل التمييز واالستنتاج والحكم  عند تعليمهم؛انتهاء المرحلة االبتدائية، مما يتطلب التركيز على العمليات العقلية العليا 

 يم، وهو ما تتضمنه مهارات القراءة الناقدة. والتقو 

الزخم المعرفي المحيط بهم من كل جانب، والمتمثل في تعدد مصادر المعرفة الموثوقة وغير الموثوقة حولهم؛ فقد .2
مر المراهقة، األمرحلة ا على مصادر المعرفة بعد تخطيهم مرحلة الطفولة المتأخرة ودخولهم في بداية أصبحوا أكثر انفتاح  

كي يستطيعوا الحكم بموضوعية على المقروء، دون  قراءاتهم التقليدية واإللكترونية؛ا مما تحمله طلب تحصينهم ذاتي  تالذي ي
 تعصب أو انسياق لما قد يشوه أفكارهم: السياسية واالجتماعية والدينية والعلمية والُخلقية.

أنها ترتبط بالتفكير الناقد ومهاراته؛ حيث يسعى المتعلم  -(4)عبدالباريكما أشار –طالب لل كما أن من أهمية القراءة الناقدة
 إلى إعمال عقله من خالل الحوار الصامت بينه وبين نفسه خالل القراءة لتفسير المعاني التي يريدها الكاتب، وطرح األسئلة

  للحكم على المقروء حكما موضوعيا. المنطقية، ومراقبة الفهم الذاتي؛

مهاراتها لدى المتعلمين في مراحل  لتحسينليم مهارات القراءة الناقدة من أهمية واضحة فقد أجريت دراسات عدة ا لتعم  ول  
تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طالب المرحلة الثانوية  (5)استهدفت دراسة حافظ  ،فعلى سبيل المثالالتعليم المختلفة؛ 

 –التمييز  –في مجاالت: االستنتاج  الناقدة للقراءة( مهارة فرعية 12الخريطة الداللية، وتحددت بـ ) استراتيجيةباستخدام 
أعد و  .يبية على اختبار القراءة الناقدة ككللصالح طالب المجموعة التجر ، وتوصلت نتائجها إلى وجود فروق دالة التقويم

ا لتنمية مهارات  (4)عبدالباري  ستراتيجيةلة اإلعدادية باستخدام مدخل القراءة االالمرحطالب لدى  القراءة الناقدةبرنامج 
 (6)أجرت حواسو  ( مهارة من مهارات القراءة الناقدة.17التشاركية، وكشفت نتائج داسته عن فاعلية البرنامج في تنمية )

( 8دوائر األدب، وحققت تنمية ) استراتيجيةالمرحلة المتوسطة باستخدام طالب دراسة لتحسين مهارات القراءة الناقدة لدى 
التعلم القائم على المشروعات لتطوير مهارات كل  Zahran( 2018)(7) دراسة استخدمتكما  مهارات من خالل دراستها.

ثر اإليجابي الفعال لطريقة المشروعات في تنمية المهارات اللغة اإلنجليزية، وأشارت إلى األمن: القراءة والكتابة الناقدة ب
  المستهدفة.

على  –إلى ضعف مهاراتها لدى المتعلمين  أشاردراسات ال ا منعدد   ومع تلك األهمية لتعليم مهارات القراءة الناقدة، فإن
أي –في هذه الدراسات أنهم  الطالبوكان القاسم المشترك بين مظاهر ضعف  –تعدد الدراسات التي استهدفت تنميتها 

 .ة عند فهم المعنى الحرفي المباشريتوقفون في دروس القراء -الطالب

على المفهوم الحرفي دون النظر إلى الفهم والتقويم والتحليلي، وهذا ما  اما زال مقتصر  أن تعليم القراءة  (8)الفي  أشارفقد 
 حولها. يؤدي بالمتعلمين إلى اإلخفاق في عادات القراءة الناقدة، ومن ثم تقديس الكلمة المكتوبة وعدم إبداء الرأي

وأن  ،الصف الثاني بالمرحلة المتوسطة في مهارات القراءة الناقدة الفرعيةطالب انخفاض مستوى أداء  (9)دخيخ أكد كما
 تراتيجيات التدريس المناسبة لذلك.من األسباب وراء إهمال تعليم القراءة الناقدة من بينها عدم استخدام إس اهناك عدد  

أنه على الرغم من الجهود المبذولة من قبل وزارات التعليم لتطوير مهارات القراءة  (10)كما أكدت دراسة الحتاملة والمومني 
لدى الطالب فما زال مفهوم القراءة لديهم يقتصر على القراءة التقليدية من حيث نطق الكلمات والجمل والفهم الحرفي 

 .ونقده له الطالب وتثير تفاعله مع المقروء للنصوص المرتبط بمهارات التفكير الدنيا، مما يتطلب برامج وأنشطة تفعل دور
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قاست  تدني مهارات الطالبات في مهارات القراءة الناقدة من خالل الدراسة االستطالعية التي (11) كما أكدت دراسة علي
   .مدى تواجد تلك المهارات لديهن باستخدام اختبار القراءة الناقدة

فهم الذي ال يتجاوز  –وألن القائمين على تعليم مقررات القراءة ال يريدون توقف تالميذهم عند المعنى الحرفي البسيط للقراءة 
مثل:  لدى المتعلمين، مهارات القراءة الناقدة من ضرورة تحسينونظرا لما توصي به الدراسات السابقة  -المعنى الظاهر 

ا ذا جديدة لتعليم مهارات القراءة الناقدة يعد أمر   إستراتيجياتفإن تطوير  (4)عبدالباري  ؛(12)؛ بسيوني وأبو جاموس (5)حافظ 
   .تعليم مهارات القراءة للطالبة في مجال تربويات أهمي

تقديم إستراتيجيات مقترحة في ضوء  المتوسطةالمرحلة  طالببل العناية بتنمية مهارات القراءة الناقدة لدى ولعل من سُ 
مع النص المقروء من خالل آليات  الطالبتفاعل  ، وعلىتستند على مباد  القراءة النشطة تربويات تعليم اللغة العربية،

( )ا( اقرأ، )ح :التالية تحددت بالخطواتوالتي  ،م" المقترحة في البحث الحاليس  "اح   استراتيجيةما قد يتمثل في واضحة، وهو 
ل حدد  )م( مي ز./حاور، )س(، سج 

خالل تنفيذ إجراءاتها  راءة النشطةالق عمل أوراقبتوظيف  المقترحة ستراتيجيةهذه اال خطوات تدعيم يمكنجدير بالذكر أنه و 
خالل عملية القراءة  الطالبالتي يستخدمها  الُمخططات الورقية الُمنظمةالقراءة النشطة تتمثل في  عمل وأوراق .مع الطالب

ر ، وذلك من خالل تسجيل الف ك  ونقدها بتوجيه من المعلم، بحيث تساعدهم على تحقيق التفاعل مع المادة المقروءة
، مما قد حول المقروء الفردية والجماعية وناتج المناقشات والتساؤالت والمالحظات والتعليقات واالستنتاجات واألحكام النقدية

كنتيجة  اا موضوعي  وبالتالي تحقيق نقد المقروء نقد   ،خالل القراءة وزيادة تركيزهم -الطالبأي – استمرارية تفاعلهميسهم في 
  .للتفاعل والفهم العميق للنصوص القرائية

القراءة النشطة في التعلم؛ حيث أشارا  عمل أهمية توظيف أوراق  Zhang & Seepho (13)أكد كل من في هذا السياق و 
خالل عملية القراءة النشطة تصبح لديهم أهداف محددة من القراءة، ويعرفون كيفية تحقيقها من خالل  المتعلمينن إلى أ

جراء المناقشات حولها ،تنظيم فهمهم للمقروء ، وتسجيل ناتج ذلك في مستخدمين المالحظات وتدوين األسئلة واألفكار وا 
  ق القراءة.أورا

وأشار عدد من الدراسات في مجال تعليم مهارات القراءة إلى أهمية توظيف مباد  القراءة النشطة في التعليم؛ فدراسة أحمد 
أكدت أن القراءة النشطة تجعل المتعلم على وعي بسلوكياته القرائية، ومن ثم تحسين أدائه في الفهم القرائي،  (14)ونعمة 

أشارت إلى أن القراءة النشطة تعمل على زيادة الفهم القرائي، ومعرفة المعنى المقصود من  (15)ودراسة حبايب ومبسلط 
على القراءة طالب أكدت أن تدريب ال (3)النص، وزيادة إيجابية المتعلمين خالل العمل الجماعي، ودراسة الياسين ومقابلة 

 يسهل االنتقال من المهارات األساسية إلى المهارات العليا.النشطة يساعد على مراقبة التعلم، وتنشيط المعرفة السابقة، و 

إلى جنب  ا  القراءة النشطة جنب عمل أن تسير إجراءات توظيف أوراق المقترحة في البحث الحالي ينبغي ستراتيجيةلال ا  ووفق
 عمل المقترحة وأوراق ستراتيجيةالعالقة بين خطوات اال توضيحوبصورة أكثر إجرائية يمكن ، ستراتيجيةخطوات االمع تنفيذ 

 :على النحو التاليالقراءة النشطة 
عرُّف الفكرة الرئيسة والف كر الفرعية وفهم المعنى : وتتضمن مرحلة قراءة النص مع التركيز على ما يلي: ت  )ا( اقرأالخطوة: 

 في أوراق القراءة النشطة.  اموجز   الكلي للمقروء، وتدوين ذلك
: وتتضمن تحديد النقاط أو األفكار التي تبدو غامضة أو ُمربكة أو تتعارض مع البنية المعرفية حدد/حاور)ح( الخطوة: 

السابقة للمتعلمين، مع التركيز على ما يلي: محاورة التلميذ نفسه وأقرانه والمعلم حول تلك األفكار، ومن ثم استنتاج 
 .ستنتاج في أوراق القراءة النشطةاألحكام النقدية المناسبة، وتدوين ناتج المحاورة واال
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وتتضمن تسجيل الحكم النقدي )التقويم( المرتبط بالنقاط الغامضة التي تمت مناقشتها في أوراق  )س( سجل:الخطوة: 
 القراءة النشطة، ثم عرض هذه األحكام النقدية على المجموعة والمعلم.

، يصاحب ذلك ككل واألفكار غير المقبولة في النص المقروء: وتتضمن التمييز بين األفكار المقبولة )م( مّيزالخطوة: 
 كتابة هذه األفكار في أوراق القراءة النشطة.

وفي  ،مع المقروء هتفاعلو  نشاط المتعلم من أهمية تعليم مهارات القراءة في ضوء السابقة الدراسات به وفي ضوء ما نادت
، فإن لدى المتعلمين لتحسين مهارات القراءة إستراتيجيات تعليمية جديدة ما أكدته هذه الدراسات من ضرورة استخدام ضوء

 ."احسم" المقترحة ستراتيجيةاالوفق  المتوسطالصف الثالث  طالبالبحث الحالي يسعى لتنمية مهارات القراءة الناقدة لدى 

 مشكلة البحث

ة ياألساليب واإلستراتيجيات التعليمعتمد على نشاط القار  من خالل أساليب تعليمية مناسبة، إال أن الجيدة ي القراءة   تحقيقُ 
عند المستوى الحرفي  إكساب مهاراتها -في كثير من األحيان–ال تتخطى  المتوسطةتبعة في تعليم القراءة بالمرحلة المُ 

وضع فكرة مناسبة على كل جزء من  -الشرح اإلجمالي للمقروء  –)بيان معاني المفردات  :المباشر الذي يدور حول
 للطالبوهذا األسلوب في الطرح التعليمي ال يتيح الفرصة  .المقروء(، وبهذه الصورة أيضا يتم وضع األسئلة االختبارية

 ين مهارات القراءة الناقدة لديهم. يتيح الفرصة لتحس، وبالتالي الوالحكم عليه لالنتقال إلى المستويات العليا من فهم المقروء
ال تعليم مهارات القراءة لت عليه دراسات عدة في مجما سبق يعد أحد األوجه المهمة لمشكلة البحث الحالي، وقد دل  و 

 :على النحو التاليوذلك ، الناقدة

ا وزارة التعليم من اهتمام بتنمية مهاراتها، إال أن هناك ضعف  لته و  الرغم من أهمية القراءة الناقدة، وما أ  على أنه  (5)حافظ  أكد
في مهاراتها لدى المتعلمين، ويظهر هذا الضعف في القصور في تفسير المعاني الضمنية للمقروء، والتمييز بين  ا  واضح

التي ال عالقة لها  األفكارو الحقيقة والرأي، وتعرف الهدف الحقيقي للكاتب، والتمييز بين األفكار التي لها عالقة بالموضوع 
ا لدى طالب الصف العاشر األساسي في القراءة بشكل عام إلى أن هناك ضعف   (16)وأشارت دراسة الوائلي وأبو الرز  به.

عن جمود  فضال   ،والقراءة الناقدة بشكل خاص، ويرجع هذا الضعف إلى عدم مراعاة برامج القراءة التعليمية للفروق الفردية
 ( من9إلى ضعف مستوى الطالب في ) (17)عيسى  االستطالعية التي أجراها دراسةوأشارت نتائج الأساليب التدريس. 

أن مالحظاتهما من خالل العمل الميداني أشارت إلى  (12)بسيوني وأبو جاموس  وأكد كل من مهارات القراءة الناقدة الفرعية.
انخفاض  (9)دخيخ  نتائج دراسة وبي نت القراءة الناقدة على وجه التحديد.رات المرحلة المتوسطة في مها طالبضعف 

أهمها عدم استخدام إستراتيجيات التدريس  ،المرحلة المتوسطة في مهارات القراءة الناقدة ألسباب عدة طالبمستوى أداء 
وقصور  ،انخفاض مستوى مهارات القراءة الناقدة لدى طالبات الصف الثاني المتوسط (6)حواس  وأكدتالمناسبة لذلك. 

 .إستراتيجيات التدريس المستخدمة لتعليم تلك المهارات

تحقيق التفاعل عن  المتوسطةمعلمي اللغة العربية ومتعلميها بالمرحلة  ا لدىعزوف   يضاف إلى ما سبق من مظاهر أن هناك
القراءة النشطة أو بأية عمل وذلك بعدم تسجيل المالحظات على المقروء باستخدام أوراق  ؛القراءة /دراسةالنشط خالل تدريس

كر الفرعية في وسيلة أخرى ، وهو ما يجعل تدريس القراءة ودراستها عملية تقليدية ال تتعدى معاني المفردات وتوضيح الف  
المتوسط تم اختيارهم بالصف الثالث  طالب ا( 50افية أولية على )دراسة استكشالمقروء، وللتدليل على ذلك أجرى الباحث 

وكانت األسئلة االستطالعية ، القصديةبالطريقة تم اختيارهم  علمين للغة العربية( م10و) بالطريقة العشوائية البسيطة،
 (.1المبين في جدول )على النحو  عنهاواالستجابات 
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 للبحث الدراسة االستطالعية :(1جدول )

أن المعلمين والمتعلمين يتقيدون في معظم األحيان عند معالجة  (1من نتائج الدراسة االستطالعية في جدول )يتضح 
الذي يكتفي بتناول النصوص القرائية في ضوء معاني المفردات والتراكيب ووضع  موضوعات القراءة بالنمط التقليدي السائد
 ت ومناقشتها وتناولها بالتحليلالنشاط خالل القراءة بالتدوين وكتابة المالحظا مراعاة أفكار رئيسة وفرعية على المقروء، دون

صدار األحكام على المقروء آخر على مشكلة البحث الحالي التي تشير إلى  ا، وهو ما يضيف بعدواالستنتاج والنقد وا 
 إستراتيجيات تقليدية لتدريسها. استخدام في ضوء ،في القراءة الناقدة الطالبرات ضعف مها

البحث عن ب (10)؛ الحتاملة والمومني (11)؛ علي (4)؛ عبدالباري (5)حافظ  دراسات توصيات، وفي إطار ما سبقوعلى ضوء 
 طالبفإن البحث الحالي يستهدف تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى  ،ة لتعليم مهارات القراءة الناقدةإستراتيجيات جديد
مشكلة القراءة النشطة؛ وذلك ألن  عمل مدعومة بأوراقوالمقترحة ال "احسم" استراتيجيةباستخدام  المتوسطالصف الثالث 
  .المتوسطالصف الثالث  طالبضعف مهارات القراءة الناقدة لدى  تشير إلىالبحث الحالي 

 

 

 

 األسباب المذكورة أبرز % ال % نعم (:50)ن =  بالطالباألسئلة الخاصة 

هل تقوم بتسجيل المالحظات خالل دراسة موضوعات القراءة داخل حجرة 
 الدراسة أو خالل استذكارها في المنزل؟ اكتب أسباب إجابتك.

9 18 41 82 

ال أحتاج لتسجيل ملحوظات، وأكتفي 
كر الفرعية بتعرف المفردات الصعبة والف  

 للموضوع.
 

إذا جربت تسجيل بعض المالحظات حول المقروء ومناقشتها مع أقرانك 
ومع المعلم، هل ترى أن ذلك سيحقق لك فهما أعمق لمحتوى الدرس 

 وبالتالي تستطيع الحكم على مضمونه؟ اكتب أسباب إجابتك.
48 96 2 4 

أعتقد أن ذلك سيكون أفضل ألن تركيزي 
 القراءة.سيزداد خالل 

هل يتيح لك المعلم الفرصة الكافية لتسجيل المالحظات خالل درس 
القراءة، ومن ثم مناقشة هذه المالحظات مع أقرانك أو مع المعلم؟ اكتب 

 أسباب إجابتك.
8 16 42 84 

يتم االكتفاء بقراءة الدرس قراءة جهرية مع 
توضيح المفردات الجديدة ووضع أفكار 

 لكل جزء في الدرس.
 
 

 أبرز األسباب المذكورة % ال % نعم (:10األسئلة الخاصة بالمعلمين )ن = 
بتسجيل مالحظات  خاصا   هل ُتضم ن الخطة التدريسية لدروس القراءة جزءا  

 حول المقروء ومناقشته؟ اكتب أسباب إجابتك. طالبال
2 20 8 80 

فضل االكتفاء بالعناصر المعتادة أُ 
 .لدروس القراءة والتقليدية في التخطيط

لتسجيل المالحظات حول المقروء خالل تنفيذ  طالبهل تترك فرصة لل
 تدريس موضوعات القراءة؟ اكتب أسباب إجابتك.

3 30 7 70 
تدريس  لال يوجد وقت كاٍف لذلك خال

 موضوعات القراءة.
بداء آرائهم فيه من حيث  طالبهل تتيح الفرصة لل للحكم على المقروء وا 

 ؟ اكتب أسباب إجابتك.وصحتهادقة المعلومات 
الموضوعات ُمعدة من ق بل الوزارة وال  90 9 10 1

 .أو تدقيق أعتقد أنها تحتاج إلى نقد
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 البحث أسئلة
لدى  مهارات القراءة الناقدةالقراءة النشطة لتنمية  عمل "احسم" المقترحة في ضوء أوراق استراتيجيةما صورة  .1

  ؟الصف الثالث المتوسط طالب
 ؟المتوسطالثالث الصف  لطالبما مهارات القراءة الناقدة الالزمة  .2
 المقترحة؟ ستراتيجيةفي ضوء اال المتوسطالصف الثالث  لطالبما صورة المحتوى التعليمي المناسب  .3
تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى القراءة النشطة في  عمل ضوء أوراق فيحة "احسم" المقتر  استراتيجيةما فاعلية  .4

 ؟المتوسط الثالثالصف  طالب

 فروض البحث
  المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي  طالبال توجد فروق دالة إحصائي ا بين متوسطات درجات

 الختبار مهارات القراءة الناقدة.
  المجموعة الضابطة في التطبيقين القبلي والبعدي  طالبال توجد فروق دالة إحصائي ا بين متوسطات درجات

 الختبار مهارات القراءة الناقدة.
  المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار  طالبتوجد فروق دالة إحصائي ا بين متوسطات درجات

 مهارات القراءة الناقدة لصالح التطبيق البعدي.
 المجموعتين التجريبية والضابطة في القياسين البعديين  طالبتوسطات درجات توجد فروق دالة إحصائي ا بين م

 الختبار مهارات القراءة الناقدة لصالح المجموعة التجريبية.

  أهمية البحث

 يمكن أن يسهم البحث الحالي، نظريًّا وتطبيقيًّا، في إفادة كل من:
 اإلجرائية  ستراتيجية؛ وذلك بإفادتهم باالالمتوسطةالقراءة بالمرحلة  اتإعداد مقرر  وخبراء ،معلمي اللغة العربية

 المقترحة، والمحتوى التعليمي، ودليل المعلم، وقائمة مهارات القراءة الناقدة، واالختبار المعد ألغراض البحث الحالي.
 تنمية مهارات القراءة الناقدة لديهم. استهداف من خاللوذلك ؛ المتوسطةالمرحلة  طالب 
  الباحثين في مجال تربويات اللغة العربية؛ وذلك بفتح المجال إلجراء مزيد من الدراسات لتنمية مهارات القراءة الناقدة

 لدى المتعلمين في مراحل تعليمية أخرى.

 تحديد مصطلحات البحث اإلجرائية

الصف  طالبيقوم بها  والهادفة التي نظمةالمُ و  الُمخططة مجموعة اإلجراءاتتتمثل في  م" المقترحة:س  "اح   استراتيجية
،  نقد ا موضوعي ا، لنقد النصوص المقروءة القراءة النشطة؛ عمل مع توظيف أوراق ،المعلم من بتوجيه المتوسطالثالث 
( اقرأ، )ح( حدد/حاور، )س( : )االتالية الخطواتفي  -على النحو الموضح تفصيال  في إجراءات البحث الحالي-وتتمثل 
ل،   .)م( مي زسج 

يسجل  ُمنظمة المقترحة، وتتمثل في مخططات ورقية ستراتيجيةهي أوراق العمل الداعمة لال أوراق عمل القراءة النشطة:
وجماعي ا على النحو الُمبين في إجراءات البحث  ا  واستنتاجاتهم حول المقروء فرديومناقشاتهم مالحظاتهم  الطالبفيها 
وفق  ا موضوعي ال عليه نقد المقروء نقد  وفاعال ، مما ُيسه  نشط ا  الطالبلجعل  ؛عملية القراءة، واستخدامها يالزم الحالي

  المقترحة. ستراتيجيةإجراءات اال
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للحكم مع النص المقروء  خالل تفاعلهم المتوسطالصف الثالث  طالبهي األداءات التي يقوم بها  مهارات القراءة الناقدة:
صدار للبحث الحالي في: التمييز واالستنتاج  وفقا مجاالتها الرئيسة تتمثلو ، ا  موضوعي  على مضمونه ونقده نقد ا  والتقويم وا 

 في اختبار مهارات القراءة الناقدة المعد لغرض البحث الحالي. الطالب، وتقاس بدرجة الحكم

 دود البحث ومسوغاتهاح

بين في توصيف عينة البحث(؛ وتم اختيار )على النحو المُ  المتوسطالصف الثالث  طالبمجموعة من  الحد البشري:
قدرتهم  وازدادت، طالبلدى ال قد تطورت ، وفيه تكون العمليات العقلية المجردةالمتوسطةالصف الثالث ألنه المتمم للمرحلة 

النصوص القرائية  ونقد مما قد يدربهم على دراسة وبدأت تتكون لديهم معالم الشخصية النقدية، على النقد بشكل عام،
 األعمق في المرحلة الثانوية.

مدرسة الكودية بم، 2019/2020من العام  األولالفصل الدراسي  أجريت تجربة البحث في الحد الزمني والحد المكاني:
 بمحافظة أسيوط. ،بإدارة ديروط التعليمية ،اإلعدادية

صدار الحكم( -االستنتاج  –)التمييز : المستهدفة مهارات القراءة الناقدةالموضوعية:  الحدود والمحتوى التعليمي  ،التقويم وا 
وقد راعى الباحث أن تكون الموضوعات القرائية المقدمة مقترحة من ق بل  ،المقترحة ستراتيجيةاالالمقترح والمعالج في ضوء 

شاروا في الدراسة االستطالعية الباحث وليست مما تتضمنه موضوعات كتاب الوزارة؛ وذلك وفق ا آلراء المعلمين الذين أ
 الباحث كما أن، أن موضوعات الكتاب المدرسي ال تتيح الفرصة الكافية للتعرض لمهارات القراءة الناقدة إلى للبحث الحالي

ل مثل صفحات التواصل  ؛يومي ا طالبقد يتعرض لها ال التي والمصادر القرائية الموضوعاتنماذج في ع التوس فض 
، مما قد وغير الموثوقة أو المغرضة لويكي والمواقع غير معلومة الجهةاإللكتروني والمنتديات والصحف اإللكترونية ومواقع ا

تبث فيهم  والتي قد، لها دون ضابط تربوي ونتلك المصادر التي يتعرضنقد المادة المقروءة في لتعليمهم كيفية  يكون أدعى
 . ادعاءات غير مرغوبة

جراءات وفي ضوء الحدود الموضوعية يتحدد البحث الحالي بالنتائج المتوصل إليها في ضوء طبيعة عينته البحثية وأدواته  هوا 
 .جهوالمؤثرات الخارجية التي ربما تؤثر على نتائ ،ومواده التعليمية

 اإلطار النظري للبحث
 "المفهوم، واألهمية، والمهارات" المحور األول: القراءة الناقدة

عند التعامل مع النص طالب ال يقوم بهامهارات عملية تتضمن مجموعة تشير القراءة الناقدة في الدرس اللغوي إلى 
، إلى القرائية ، بحيث يوظفون تفكيرهم التباعدي الذي يتخطى قراءة التعرف الحرفي والمعنى المباشر للنصوصالمقروء

تاج، وقراءة ما وراء السطور، وتمحيص األفكار، وتقدير مدى قوة األدلة، وربط النتائج بأسبابها، وطرح التمييز واالستن
صدار األحكام  القراءة الناقدة تعني القدرة  وبشأن المفهوم فإن .عليه وتقويمهاألسئلة التي تتعلق بمدى منطقية المقروء، وا 

بأنها "عملية عقلية يقوم بها الطالب للتفاعل مع النص المقروء  (17)، وعرفها عيسى (18)على تحليل وتقييم ما يقرؤه المرء 
صدار الحكم عليه في ضوء معايير محددة". وعرفها دخيخ  ،مستخدما خبراته السابقة إلبداء الرأي فيه بأنها "عملية  (9)وا 

بداء الرأي الشخصي فيه وفق معا صدار الحكم عليه وا  يير وأسس ممارسة التفكير الناقد، وتتضمن تقويم النص المقروء وا 
مجموعة من المهارات الفرعية مثل: التمييز بين الحقائق واآلراء، والتفسير المنطقي للمقروء، واالستنتاج، وفحص الحجج 

 القوية والضعيفة". 



9 
  العدد الثاني مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد العشرون،

 

صيته الفكرية التي بدأت في أنها تسهم في تكوين شخ المتوسطةالمرحلة  لطالبأهمية القراءة الناقدة  وعن األهمية فتتمثل
، كما شيئا فشيئاالناقد  فكره تشكيل مما يسهم فيتتشكل في ضوء تمايز قدراته المعرفية بعدما انتقل من المرحلة االبتدائية، 

اإلنترنت أو في  فيأنها تنمي قدرة التلميذ على مناقشة المسائل التي ُتعرض عليه خارج الصف الدراسي من خالل قراءاته 
مثل حصنا وعلى ذلك فتعليم مهارات القراءة الناقدة ي تدريبه على إصدار األحكام على ما يقرأ. الورقية، ومن ثم المصادر

واألفكار المغلوطة أو المتطرفة التي يتعرض لها صباح مساء في عالم أصبحت فيه  والشائعاتلعقل التلميذ من االدعاءات 
أيضا في تطوير مهارات اللغة العربية األخرى؛ فالقار   المتوسطةلمرحلة ا طالبالمعرفة بال جدران. كما تبدو أهميتها ل

الناقد سيكون كاتبا أمينا ودقيقا، وبالتالي فهي تنمي مهارات الكتابة والبحث والتقصي، كما تسهم في تطوير مهارات 
عمال مهارات التفكير النقدي في المسموع ،االستماع الناقد صدار األحكام الموضوعية ،وا   عليه. وا 

التعلم الكمي إلى  أنها تساعدهم في االنتقال منطالب أهمية تعليم مهارات القراءة الناقدة لل فإن من ،وعطفا على ما سبق
وجعله أكثر قدرة على حل المشكالت الذي يهدف إلى تطوير تفكير المتعلم بوصفه محور العملية التعليمية،  التعلم النوعي؛

 .(19)التي تواجهه في حياته 

تحديد أوجه  –بما يلي: التمييز  (20)دراسة الحوامدة  فقد حددتها كما تناولتها الدراسات السابقة للقراءة الناقدة تمهاراأما 
بما يلي:  (21)وتم تحديدها عند عبداهلل  التوصل إلى االستنتاجات. –العالقة بين األسباب والنتائج كشف  -الشبه واالختالف

 –إبداء الرأي في المقروء  –تحديد موقف القار  من المقروء  –التمييز بين الحقيقة والرأي  –اكتشاف وجهة نظر الكاتب 
في: تعرف  Kurland's (22)تقويم األدلة والبراهين التي ساقها الكاتب. وحددها  –تحديد العالقات بين األسباب والنتائج 

 وتعرف التحيز في المكتوب. –مقنعة ا هته ومصطلحاته كما يقصدها ومدى كونهم لغوف –الغرض الحقيقي للكاتب 
تحديد أوجه الشبه  –التفريق بين األسباب والنتائج  –بـ: التمييز بين الحقائق واآلراء  (3)وتحددت في دراسة الياسين ومقابلة 

 دار األحكام على النص المقروء.إص –التمييز بين األفكار الرئيسة والثانوية  – في المقروء واالختالف

وقد تعددت الدراسات التي استهدفت تحسين مهارات القراءة الناقدة لدى الطالب من خالل متغيرات بحثية مغايرة لما ورد في 
 البحث الحالي، ومن أمثلة ذلك ما يلي:

فاعلية برنامج قائم على التدريس التأملي في تنمية مهارات تدريس القراءة الناقدة لدى  قياس Helmy (23)استهدفت دراسة 
استخدام البحث تصميم و ( طالبة بالفرقة الثانية الجامعية، 20) تمثلت العينة في ،الطالبات معلمات اللغة اإلنجليزية

ا ذي التجريبية حققت تقدم   مجموعة البحثئج إلى أن القبلي والبعدي. أشارت النتا ينالقياس يالمجموعة التجريبية الواحدة ذ
داللة إحصائية في التطبيق البعدي لبطاقة تقويم أداء الطالبات المعلمات في مهارات تدريس القراءة الناقدة مقارنة بالتطبيق 

 .القبلي
( في االستيعاب K.W.L) استراتيجيةدراسة هدفت إلى الكشف عن أثر  Riswanti & Lismayanti (24) كل من أجرىو 

ن أفراد الدراسة من ) تم تقسيمهم ( طالب ا من طالب الصف الثامن األساسي، 40القرائي بالمستوى الناقد في أندونيسيا. وتكو 
تجريبية وضابطة واستمرت الد راسة لمدة ستة أسابيع. وبعد إجراء االختبار البعدي بي نت النتائج وجود فروق  :مجموعتينإلى 

ا في مهارتي االستنتاج والتقويم.ذات داللة إحص  ائية في التحصيل لصالح طالب المجموعة التجريبية، وخصوص 

في إمكانية استخدام مدخل التحليل األسلوبي للغة لتنمية مهارات القراءة النقدية  Kang (25)دراسة وصفية لـلباحث  توبحث
هارات التفكير النقدي يعوق قدرة الطالب على لدى من طالب فصول اللغة اإلنجليزية. وافترضت الدراسة أن نقص م

تحسين الوعي النقدي واستخدام أسلوب التحليل  اللغاتاإلبداع وكفاءة االبتكار اللغوي؛ لذلك، من الضروري لمدرسي 
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ها األسلوبي لمساعدة الطالب على تطوير مهارات القراءة الناقدة، وبناء قدرة الطالب على التنبؤ بمواد القراءة واستنتاج
 وتحليلها وتقييمها.

تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية مرتفعي االنتباه باستخدام  (26)دراسة محمود وآخرون استهدفت و 
التي  استخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي من خالل التصميم ذي المجموعة التجريبية الواحدة ،تنال القمر استراتيجية

بين درجات الطالب  ا  ن وجود فروق دالة إحصائي  ع الدراسة ، وأسفرت نتائجبالصف األول اإلعدادي ا  طالب 30تكونت من 
 تنال القمر لصالح التطبيق البعدي. استراتيجيةعينة البحث بعد التدريس ب

في استهداف مهارات القراءة الناقدة لدى وقد اختلفت هذه الدراسات مع البحث الحالي في المتغيرات التجريبية التي وظفتها 
ا لتناسب طبيعة المحتوى القرائي وتنمية  استراتيجيةالطالب؛ حيث إن البحث الحالي يقترح  تم تصميم إجراءاتها خصيص 

إجراءات مشكلة البحث الحالي وتحديد ولقد أفاد الباحث من الدراسات السابقة في بلورة . المهارات القرائية النقدية من خالله
أفاد الباحث من هذه الدراسات البحث ومواده، كما  أدواتاإلفادة منها في بناء المقترحة فيه، باإلضافة إلى  ستراتيجيةاال

وفق متغيرات البحث  المتوسطالصف الثالث  طالبوغيرها في تحديد مهارات القراءة الناقدة الرئيسة والفرعية المناسبة ل
 إجراءات البحث. جزء مة كما سيتضح فيهارات في صورة قائمة ُمحك  الحالي، وتمت صياغة هذه الم

وألن القراءة الناقدة تتطلب مستوى متطورا من التفاعل بين القار  والنص، وبالتالي إصدار األحكام التقييمية على األفكار 
مع النصوص طالب ق تفاعل الالنشطة يمكن أن يسهم في تحقي القراءةفإن استخدام أوراق  (21)والمعلومات الواردة فيه 

صدار األحكامهالمقروءة تفاعال يحقق قدرت المقترحة  ستراتيجيةصورة اال ويمكن توضيح والتقويم، م على التمييز واالستنتاج وا 
 المحور التالي من أدبيات البحث. وعالقتها بأوراق القراءة النشطة من خالل

 

 رحة في ضوء أوراق القراءة النشطة"احسم" المقت استراتيجيةالمحور الثاني: صورة 

الحرفية المباشرة إلى  القراءة  طالب يسعى القائمون على تعليم مهارات القراءة من المعلمين وخبراء المناهج إلى أن يتجاوز ال
ت القراءة الناقدة االستنتاجية، ومع ذلك فإن الدراسات السابقة كما اتضح في مشكلة البحث الحالي تشير إلى ضعف مهارا

تبعة في أسباب ذلك إلى اإلستراتيجيات التقليدية المُ  قليل من هذه الدراسات أرجع  ب. وعدد ليس لدى المتعلمين القراءة العليا
فيتوقفون عند المعنى  ،خالل القراءةطالب القراءة، وأن هذه اإلستراتيجيات ال تعتمد على تنشيط عقول ال مهارات تعليم

ستراتيجيات وفنيات تربوية حتى  تفاعلية؛ المباشر للمقروء، ومن ثم فإن الوصول إلى القراءة النشطة يتطلب توظيف آليات وا 
  يتحقق الهدف من القراءة لدى التالميذ.

قبة الفهم، وتوجيه العمليات تحقيق درجة عالية من تركيز الطالب في إدراك معنى المقروء، ومرا والقراءة النشطة تشير إلى
عادة بنائها في عالقات جديدة، و  بنيتهالمعرفية للقار ، وتنظيم  تقود  -أي القراءة النشطة–هي المعرفة الحالية والسابقة، وا 
 يسهم في بناءطالب لذا فإن تعليم القراءة في ضوء نشاط ال واالعتماد على الذات في فهم المقروء،المتعلم إلى االستقاللية 

 .(27) التعلم ذي المعنى

والقار  الناقد بالضرورة هو قار  متفاعل، ومشارك نشط، وليس متلقيا سلبيا، وعليه أن يعي ما وراء السطور، ويبحث عن 
 .(28) م أفكاره، بل ويتعدى ذلك إلى كشف مدى تحيز الكاتب آلراء بعينها دون األخرىالغرض الحقيقي للكاتب، ويقو  
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المتعلمين، وأنها تسهم في تدريب المتعلم على تنظيم  ن خالل تنشيط المعرفة السابقة لدىم القراءة النشطةوتأتي أهمية 
القراءة عن طريق طرح عدد من األسئلة  منيحدد هدفه  خاللهافالمتعلم  لما سيقوم به خالل عملية القراءة؛ذاته والتخطيط 

 .(29)عن طريق مدى نجاحه في اإلجابة عن أسئلته م استيعابه له على نفسه، ومن ثم يقرأ النص ويقي  

كما أن القراءة النشطة لها دور في تنشيط معارف المتعلم السابقة، وهي تقوم على التعلم المعرفي؛ فيكون فيها المتعلم نشطا 
 .(30)ومكتشفا لما لديه من خبرات من خالل وضع أهداف واضحة للقراءة 

 (31) :وتتضمن القراءة النشطة ما يلي
 .ويشير إلى تحديد الهدف من القراءة التخطيط:

ويتضمن مراقبة الفهم خالل القراءة، وتنظيم القدرات المعرفية الستخالص المعنى الحقيقي من  المراقبة والتحكم الذاتي:
 .المقروء
 ويتضمن مراجعة جوانب القوة والضعف في المقروء، وفي الخطوات التي اتبعها القار  لمحاولة فهم النص. التقويم:

 خالل القراءة النشطة يرتكزون على مجموعة من األسس تتضمن ما يلي:  الطالبيمكن استخالص أن ومما سبق 
  القراءة. من عمليةوضع أهداف واضحة 
 من قبل. ربط الخبرات الجديدة بما تم تعلمه 
 .مراقبة تفكيرهم خالل عملية القراءة 
 .جراء المناقشات حولها  تسجيل المالحظات وا 
 .تبادل المعارف والمعلومات ومشاركتها مع الزمالء 
 .إصدار األحكام حول المقروء 
  موضوعيةتقويم المقروء في ضوء معايير. 

، المرنة تتضمن مجموعة من العناصر التي النشطةلقراءة ا عمل أوراق الطالبسس يمكن أن يوظف وفي ضوء هذه األ
م ورقة القراءة النشطة إلى كل أو بعض العناصر يمكن أن ُتقس   المقترحة في البحث الحالي ستراتيجيةوفي ضوء اال

 :التالية
 .عنوان ورقة القراءة النشطة 
   كر الرئيسة والفرعية.الف 
 .موجز مضمون المقروء 
  طالبلل المنطقية في المقروء، أو التي تتعارض مع البنية المعرفية السابقةالنقاط الغامضة أو غير. 
 .أسئلة للمناقشة حول المقروء 
 .ناتج المناقشة مع المعلم والزمالء حول المقروء 
 .االستنتاجات 
 .األحكام النقدية والتقويم 
  األفكار المقبولة واألفكار غير المقبولة في النص المقروء ككل 
  واإلضافات.التعليقات 
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 :في البحث وفيما يلي مثال ألوراق عمل القراءة النشطة المقترحة

عنوان ورقة عمل  -
 القراءة:

جزء األسئلة المثيرة لنقد المقروء  ...........................................
 ناتج مناقشة األسئلة: –

الف كر  –الفكرة الرئيسة 
 الفرعية

  

المعلومات غير 
 المنطقية:

1-  

2-  

3-  

4-  

5- 

 واألفكار المعلومات
 :/المقبولةالصحيحة

غير  واألفكار المعلومات
 :/غير المقبولةالصحية

 ............................................ أهم االستنتاجات:
............................................
............................................

............................................ 

............................................ الملخص:
............................................

........................................... 
 أخرى: وتعليقات إضافات

 

 المقترحة ودور كل من المعلم والمتعلم في ضوئها: ستراتيجيةصورة اال
فإنه  –كما ورد في مقدمة البحث الحالي ومشكلته  –وفقا لتوصيات الدراسات السابقة في مجال تعليم القراءة ومهاراتها 

تعليم اللغة العربية تقديم تصورات إلستراتيجيات تعليمية جديدة تتوافق مع طبيعة اللغة  ينبغي على الباحثين في مجال
العربية  اللغة من إستراتيجيات تعليم القراءة هي إستراتيجيات مترجمة قد ال تتوافق مع طبيعة ومهاراتها؛ خاصة وأن كثيرا  

المرحلة  لطالبقد تناسب الخصائص المعرفية واللغوية  ستراتيجيةومهاراتها، لذا فقد حاول الباحث وضع تصور إجرائي ال
 .في البحث الحالي من أجل تنمية مهارات القراءة الناقدة المستهدفة المتوسطة
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 المقترحة: ستراتيجيةالمبادئ التربوية التي تقوم عليها اال
 الخبرة السابقة والمكتسبة لدى  كز علىتر المقترحة في البحث الحالي على نظريات التعلم المعرفية التي  ستراتيجيةترتكز اال

 ومن ثم تنظيمها في البنية المعرفية للتلميذ. ،والحكم عليها ونقدها ،ودورها في تعلم خبرات جديدة ،التلميذ
 وتوظيف األدوات المعينة على ذلك مثل أوراق القراءة  ،من خالل إيجاد تفاعل بين التلميذ والنص المقروء ،القراءة النشطة

 النشطة.
  االنتقال من الفهم القرائي الحرفي المباشر الذي تسببت فيه الطرق التقليدية في تعليم القراءة ومهاراتها إلى المستويات العليا

 من الفهم القرائي االستنتاجي والناقد.
 .المتعلم ليس ببغاء يردد ما يتعلمه دون أن يكون له رأي فيه ويحلله ويميزه وينقده 
  الناقدة نقدا موضوعيا وليس نقدا ذاتيا. شخصية المتعلمتكوين 

جماال  فإن اال المقترحة تستند تربوي ا على ما نادت به نظريات التعلم المعرفية التي تقوم على توظيف المعرفة  ستراتيجيةوا 
المعنى السابقة للمتعلمين والربط بينها وبين المعرفة المكتسبة لكي يكون التعلم ذا معنى )كما في نظرية التعلم ذي 

ألوزوبل(، واالهتمام بالعمليات التي تتم داخل عقل الفرد من تفكير وتخطيط واتخاذ قرار، وأن المعرفة تُبنى بصورة نشطة 
 ستراتيجيةعلى يد المتعلم وال يستقبلها بصورة سلبية )كما في النظرية البنائية لدى بياجيه(، وقد يظهر ذلك في إجراءات اال

لميذ معارفه السابقة لكي يحدد ما هو غامض أو غير مطابق لبنيته المعرفية، ومن ثم الحكم عليه التي تتطلب أن يوظف الت
   وتقويمه وفق مهارات القراءة الناقدة.

 المقترحة: ستراتيجيةخطوات اال

من هي الناقدة؛ فم( إلى داللتين في الدرس اللغوي لتعلم مهارات القراءة س  المقترحة في البحث الحالي )اح   ستراتيجيةتشير اال
س م "  ناحيةٍ  سم من س  ، وح  والمسائل في األمور والبت   القطع الذي يعنيتشير داللة الفعل "ح  م الشيء: أي ق ط عه، واألح 

ل في األمور بحزم، ويقال: رأي حاس   م" س  ، وبالتالي فإن داللة الفعل "اح  (32)م: أي قاطع للجدلالرجال: الكي س الذي ي ف ص 
ع الرأي في المقروء والفصل فيه وبيان الصحيح فيه من غير الصحيح، وهو ما يدور حوله معنى القراءة تشير إلى قط

م( تشير إلى  –س  –ح  –ُمجردة )ا الالمقترحة وفقا ألحرفها  ستراتيجيةالناقدة ومجالها. ومن ناحية أخرى فإن إجراءات اال
   التالية: الخطوات

 اإلجراءات التالية:)ا( اقرأ: وتتضمن هذه المرحلة 
 متأنية. قراءة النص قراءة صامتة 
  تعرُّف الفكرة الرئيسة في المقروء.التركيز على 
  الفرعية في المقروء. الف كرالتركيز على تعرُّف 
  المعنى الكلي للموضوع المقروءالتركيز على فهم. 
   القراءة النشطة.كر الفرعية وموجز مضمون المقروء في أوراق تدوين الفكرة الرئيسة والف 
 .القراءة الجهرية للنص وفق أسس القراءة الصحيحة 

 حاور: وتتضمن هذه المرحلة اإلجراءات التالية:حدد/)ح( 
 .توضيح المفردات والتراكيب الجديدة في المقروء 
  للمتعلمين المعرفية السابقة البنيةتحديد النقاط أو األفكار التي تبدو غامضة أو ُمربكة أو تتعارض مع. 
 التلميذ نفسه حول األفكار الغامضة التي حددها. محاورة 
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 ومناقشتها معهم التلميذ أقرانه في المجموعة حول تلك األفكار محاورة. 
 طالبيقررها ال في ضوء معايير محددة واستنتاج األحكام النقدية حول المقروء المعلم حول تلك األفكار مناقشة 

 .وفقا للموقف التعليمي والمعلم
 القراءة النشطة. أوراقفي  واالستنتاج ناتج المناقشة تدوين 

 ل: وتتضمن هذه المرحلة اإلجراءات التالية: )س( سج  
 القراءة النشطة. أوراقالمرتبط بالنقاط الغامضة في  )التقويم( تسجيل الحكم النقدي 
  على المجموعة ثم على المعلم.النقدية عرض هذه األحكام 

 ز: وتتضمن هذه المرحلة اإلجراءات التالية: )م( مي  
 ككل في النص المقروء واألفكار غير المقبولة األفكار المقبولة التمييز بين. 
 .كتابة هذه األفكار في ورقة القراءة النشطة 

 

 المقترحة: ستراتيجيةدور المعلم والطالب خالل تنفيذ اال

 : المقترحة ستراتيجيةاالالمعلم خالل مراحل  أدوار)أ( 
 المقترحة  ستراتيجيةإعداد/تخطيط الموضوعات القرائية بحيث تتضمن خطة التدريس ما يالئم خطوات تنفيذ اال

 داخل الفصل الدراسي. 
 المقترحة. ستراتيجيةبآلية العمل وفق خطوات اال طالبتبصير ال 
 طالبتجهيز اإلطار العام ألوراق القراءة النشطة لكل مجموعة من ال. 
 بالقراءة الصامتة في المرحلة األولى وتحديد النقاط الغامضة لمناقشتها ونقدها. طالبال تكليف 
 طالبالمشاركة في القراءة الجهرية مع ال. 
 كتابة ما يتم التوصل إليه في أوراق القراءة النشطة.إلى  طالبتوجيه ال 
 وفق الموقف التعليمي ستراتيجيةكل مرحلة من مراحل اال في طالبمناقشة/محاورة ال. 
 لعرض ما توصلوا إليه من أحكام نقدية عليه.طالب ترك الفرصة لل 
 في أوراق القراءة النشطة.أحكامهم النقدية إلى كتابة طالب توجيه ال 
 فرادى ومجموعات.طالب تقويم عمل ال 

 المقترحة:  ستراتيجية)ب( أدوار الطالب خالل مراحل اال

 في المرحلة األولى )ا( اقرأ: 
 في إعداد أوراق القراءة النشطة لكل نص قرائي بتوجيه من المعلم.طالب يشارك ال 
 النص قراءة صامتة متأنية.طالب يقرأ ال 
 الف كر الفرعية في المقروء.طالب الفكرة الرئيسة في المقروء / يستخرج الطالب يستخرج ال 
 اق القراءة النشطة.ما توصلوا إليه في أور طالب يسجل ال 
 في القراءة الجهرية مع المعلم.طالب يشارك ال 
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 في المرحلة الثانية )ح( حدد/حاور:
 النقاط أو األفكار التي تبدو غامضة أو ُمربكة أو تتعارض مع البنية المعرفية السابقة لهم.طالب يحدد ال 
 بتدبر ما هو غامض أو مربك من خالل التفكير الذاتي. طالب يقوم ال 
 بمناقشة أقرانهم في المجموعة حول هذه النقاط.طالب يقوم ال 
 بمناقشة المعلم حول تلك األفكار واستنتاج األحكام النقدية حول المقروء.طالب يقوم ال 
 بتدوين ناتج المناقشة واالستنتاج في أوراق القراءة النشطة.طالب يقوم ال 

ل:   في المرحلة الثالثة )س( سج 
 النقدية حول المقروء في أوراق القراءة النشطة. األحكامطالب يسجل ال 
 األحكام النقدية على المجموعة ثم على المعلم.طالب يعرض ال 

 في المرحلة الرابعة )م( مي ز:  
 األفكار المقبولة واألفكار غير المقبولة في النص المقروء.طالب يحدد ال 
 األفكار المقبولة في أوراق القراءة.طالب يكتب ال 

ما صورة : دبيات تتم اإلجابة عن سؤال البحث األول الذي ينص علىاألل عرض هذا المحور من ومن خال
"احسم" المقترحة في ضوء أوراق عمل القراءة النشطة لتنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طالب الصف الثالث  استراتيجية
  المتوسط؟

 (:1المقترحة من خالل الشكل ) ستراتيجيةويمكن إيجاز صورة اال
 "احسم" المقترحة استراتيجيةخطوات  :1شكل 
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 المقترحة: ستراتيجيةمعوقات ُمحتملة لتطبيق اال

للمعلمين من جانب، ورفضهم أحيان ا إن تعليم مهارات القراءة الناقدة في مدارسنا يواجه تحديات ترتبط بنقص القدرات المهنية 
والخروج عن النمط المألوف من أساليب التدريس المعتادة من جانب آخر. كما أن مقررات تطبيق إستراتيجيات جديدة 

القراءة تهتم بتنمية ثقافة الذاكرة واالستظهار أكثر من اهتمامها بثقافة اإلبداع والفهم القرائي، وهذا بدوره أدى إلى ضعف قدرة 
 ستراتيجيةاألمر الذي يزيد من تحديات تطبيق اال القراءة،الطالب على التحليل والنقد والتمييز وحل المشكالت من خالل 

للتغلب على هذه المعوقات ينبغي أن يكون المحتوى القرائي معزز ا لمهارات القراءة الناقدة، فلذا  المقترحة في البحث الحالي؛
 خاصة في موضوعات القراءة.وأن تكون بيئة التدريس محفزة لتطبيق اإلستراتيجيات الجديدة 

 جراءات التجريبية للبحثاإل
عداد أدوات  منهج البحث: اتبع البحث المنهجين الوصفي وشبه التجريبي؛ حيث اتُبع المنهج الوصفي في عرض األدبيات وا 

البحث ومواده التعليمية، واُتبع المنهج شبه التجريبي في إجراءات التطبيق الميداني لتجربة البحث على الطالب، ورصد 
 النتائج ومعالجتها، وتفسيرها. 

 بإدارة ديروط التعليمية المتوسطةبمدرسة الكودية  المتوسطالصف الثالث طالب مجتمع البحث في تمثل  :المجتمع والعينة
تم اختيارهم من المجتمع بالطريقة  طالب ا( 72) وتمثلت العينة في، طالب ا( 273، وبلغ عددهم )التابعة لمحافظة أسيوط

درست وفق المعالجة  (35إحداهما تجريبية، عددها ) تين،إلى مجوع تم تقسيمهمو  ،%(26.4، بنسبة )العشوائية البسيطة
 درست باستخدام الطريقة المعتادة. (37التجريبية المستخدمة في البحث الحالي، واألخرى ضابطة، عددها )

 :المتوسطالصف الثالث  لطالبإعداد قائمة مهارات القراءة الناقدة الالزمة 

مصادر ، وقد تمثلت المتوسطالصف الثالث  لطالبمن إعداد هذه القائمة هو تحديد مهارات القراءة الناقدة الالزمة  الهدف
، معرفية واللغوية لطالب هذه المرحلة، والخصائص الالمتوسطةأهداف تعليم القراءة بالمرحلة  ما يلي:في إعداد القائمة

؛ الياسين (4)(2016؛ عبدالباري )(17)(2013؛ عيسى )(5)(2008حافظ )واألدبيات التي وردت في البحث الحالي مثل: 
في:  المهارات الرئيسة للقائمة، وقد تمثلت Al-Husban (2019)(1)؛ Kurland's (2018)(22)؛ (3)(2018ومقابلة )
صدار و التقويم  –االستنتاج  –التمييز   الحكم.ا 

( محكمين في مجال المناهج وطرق تعليم اللغة العربية، ووفقا لتعديالتهم تم 9على ) صورتها األوليةالقائمة في  وتم عرض
%( حتى 80وقد اعتمد الباحث المهارات الفرعية التي وصل وزنها النسبي إلى )ضبط القائمة في صورتها النهائية، 

 %(؛ حيث تم حساب الوزن النسبي لكل مهرة وفق ا للمعادلة اآلتية:100)

  100×  1×3+ ك 2×2ك + 3×1ك     

 القيمة العظمى للوزن النسبي 

 حيث:

 ( تكرارات الموافقة على البديل )مهم جد ا(.1)ك -
 ( تكرارات الموافقة على البديل )مهم(.2)ك -
 ( تكرارات الموافقة على البديل )مهم إلى حد ما(.3)ك -
 (.3× القيمة العظمى للوزن النسبي تساوي )عدد المحكمين  -
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  (.2المبين في جدول )على النحو  وأوزانها النسبية صورتها النهائيةالقائمة في  وأصبحت

 وأوزانها النسبية في صورتها النهائية: مهارات القراءة الناقدة 2جدول 

 المهارات الفرعية المهارة الرئيسة

 مدى األهمية
القيمة 
 العظمى

الوزن 
 النسبي

 

مهم 
 جدًّا
(3) 

 مهم 
(2) 

مهم إلى 
 حد ما

(1) 

 التمييز

يميز بين المعلومات الحقيقية 
 في المقروء.والمعلومات غير الحقيقية 

8 1 0 26 96.29% 

يوضح األفكار غير المقبولة اجتماعي ا 
 في النص المقروء.

9 0 0 27 100% 

يميز بين المعلومات ذات الصلة 
 بالموضوع وغير ذات الصلة به.

9 0 0 27 100% 

 %96.29 26 0 1 8 يفرق بين الحقائق واآلراء. 
يوضح التفسير المنطقي والتفسير غير 

 المنطقي في المقروء.
8 1 0 26 96.29% 

يميز بين األسباب والنتائج باستخدام 
 %85.18 23 1 2 6 قرائن السياق. 

 االستنتاج

 %100 27 0 0 9 يتوصل إلى هدف الكاتب الرئيس.
 %96.29 26 0 1 8 يستنتج المعاني الضمنية في المقروء.

يتعرف االستنتاجات المبالغ فيها في 
 المقروء.

8 1 0 26 96.29% 

 %100 27 0 0 9 يحدد مواطن االد عاء في المقروء.
يتوصل إلى التناقض بين استنتاجات 

لم بها.  الكاتب والحقائق الُمس 
9 0 0 27 100% 

صدار  التقويم وا 
 الحكم

ن رأي ا حول المقروء.  %96.29 26 0 1 8 يكو 
يوضح مدى منطقية األحداث أو 

 في المقروء.المعلومات الواردة 
6 2 1 23 85.18% 

يكشف عن تحيز الكاتب أو تحامله في 
 النص المقروء.

9 0 0 27 100% 

يقبل أو يرفض ما ذكره الكاتب وفق 
 %100 27 0 0 9 معايير واضحة.

يحكم على كفاية األدلة والبراهين في 
 النص المقروء.

8 1 0 26 96.29% 
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ومن خالل ضبط القائمة والتوصل إلى صورتها النهائية تتم اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة البحث الذي ينص على: 
 ؟"لطالب الصف الثالث المتوسطما مهارات القراءة الناقدة الالزمة "

  :المتوسطالصف الثالث  لطالبإعداد اختبار مهارات القراءة الناقدة 

، وقــد تــم المتوســطالصــف الثالــث  طــالبهــدف االختبــار إلــى قيــاس مهــارات القــراءة الناقــدة المحــددة فــي البحــث الحــالي لــدى 
وتضــمن االختبــار فــي صــورته األوليــة إعــداده فــي ضــوء قائمــة المهــارات والمحتــوى التعليمــي لموضــوعات القــراءة المقترحــة، 

 فرعية؛ حيث إن بعض المهارات قيست بأكثر من مفردة اختبارية.  مهارة( 16( مفردة، تقيس )20)

  ضبط االختبار

للتأكــد مــن ( محكمــين مختصــين فــي منــاهج وطــرق تعلــيم اللغــة العربيــة 5علــى )لحســاب صــدق محتــوى االختبــار تــم عرضــه 
، فـي مـتن بعـض األسـئلة التعـديالت ، وكانـتالتعـديالت التـي أشـاروا إليهـا وأجريـتصدق مفرداته لقياس مـا وضـعت لقياسـه، 
 ، ومن ثم أصبح االختبار جاهزا للتطبيق على العينة االستطالعية.ولم يتم حذف أي سؤال من أسئلة االختبار

ــا( 31لحســاب زمــن االختبــار وثباتــه ومعامــل الســهولة والصــعوبة لمفرداتــه تــم تطبيقــه علــى عينــة اســتطالعية قوامهــا )و  طالب 
ثـــم حســـاب ثبـــات  ائية مـــن غيـــر مجموعـــة البحـــث األساســـية، وبنـــاء علـــى نتـــائج الدراســـة االســـتطالعيةاختيـــروا بطريقـــة عشـــو 

 ا.( وهي نسبة مقبولة تربوي  0.86) لالختبار بلغ معامل الثبات الكليحيث االختبار باستخدام معامل كرونباخ ألفا، 

اإلجابـات الخطـأ(، عـدد كما تم حسـاب معامـل السـهولة بقسـمة عـدد اإلجابـات الصـحيحة علـى )عـدد اإلجابـات الصـحيحة   
معامــل السـهولة(، وتبــين أن معامـل الســهولة والصـعوبة لالختبــار يتــراوح  – 1ومـن ثــم تحديـد معامــل الصـعوبة الــذي يسـاوي )

 أبطــأالــزمن الــذي اســتغرقه أســرع تلميــذ و  الــذي اســتغرقه زمنالــوســط تحــدد زمــن االختبــار وفقــا لمت ، كمــا0.78 – 0.23بــين 
  ( دقيقة.50تلميذ في اإلجابة بـ )

 صــورتا النهائيــةأصــبح فــي  وتحديــد زمنــه الســهولة والصــعوبة لمفرداتــه تومعــامال بعــد التأكــد مــن صــدق االختبــار وثباتــهو
سبت درجـة واحـدة لكـل واحتُ ( مفردة تنوعت بين أسئلة االختيار من متعدد واألسئلة ذات اإلجابات القصيرة، 20يشتمل على )

 ( درجة.20إجابة صحيحة، وبذلك تكون النهاية العظمى لالختبار )

 : (3كما يبينها جدول ) دفةهللمهارات المست وفقا  في صورتا النهائية  مواصفات اختبار مهارات القراءة الناقدةوكانت 

 : مواصفات اختبار مهارات القراءة الناقدة3جدول 

المهارة 
 الرئيسة

رقم 
المهارة 
 الفرعية

رقم 
  السؤال

 المهارة الرئيسة
رقم 
المهارة 
 الفرعية

رقم 
  السؤال

المهارة 
 الرئيسة

رقم 
المهارة 
 الفرعية

  رقم السؤال

 التمييز

1 1 

 االستنتاج

1 17 

التقويم 
صدار  وا 
 الحكم

1 6-19 
2 16 2 18 2 9 
3 15 3 4 3 8 
4 2 4 7 4 12 
5 3-11 

5 10 5 5-14-20 
6 13 
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 ودليل المعلم: الطالبإعداد كتاب 

"مـا صـورة المحتـوى التعليمـي المناسـب لطـالب الصـف الثالـث المتوسـط سؤال البحث الثالث الذي ينص علـى لإلجابة عن 
أعـــد الباحـــث )المحتـــوى التعليمـــي( لموضـــوعات القـــراءة )ودليـــل المعلـــم( لتدريســـه وفـــق  المقترحـــة؟" ســـتراتيجيةفـــي ضـــوء اال

 ، وقد تم إعداد المحتوى التعليمي لموضوعات القراءة في ضوء ما يلي: "احسم" المقترحة استراتيجية

 أدبيات البحث الحالي. 
 قائمة مهارات القراءة الناقدة. 
  المتوسطة.أهداف تعليم القراءة في المرحلة 
  في البحث الحالي المستخدمةبعض الدراسات السابقة. 

"، وتفـرع عـن المتوسـطالصـف الثالـث  طالبوتحدد الهدف العام من المحتوى التعليمي في "تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى 
 في بداية كل موضوع من الموضوعات القرائية.هذا الهدف العام مجموعة من األهداف اإلجرائية تم إدراجها 

 (:4كما يبينها جدول ) ،وقد تضمنت الصورة األولية للمحتوى التعليمي الموضوعات التالية

 المتوسطالصف الثالث  لطالب: الموضوعات القرائية المقترحة 4جدول 
 الزمن المقترح للتدريس الموضوع م الوحدة

 األولى:
 "علوم ومعارف"

 دقيقة( 120جلستان ) األسود الثُقب 1
 دقيقة( 150جلستان ) أزمة العقل العربي مع العلوم األساسية 2
 دقيقة( 100جلسة واحدة ) هل تعلم؟ 3

 الثانية:
 "اإلعالم البديل"

 دقيقة( 100جلسة واحدة ) أنت ثمن السلعة 1
 دقيقة( 120جلستان ) الشائعات 2
 دقيقة( 120جلستان ) لماذا تقرأ هذا؟ 3

القضـايا  –األهـداف اإلجرائيـة للموضـوع  -)العنـوان واشتمل كل موضوع مـن الموضـوعات السـابقة علـى العناصـر التاليـة: 
 –أوراق القــــراءة النشــــطة  –األنشــــطة المرحليــــة  –المحتــــوى العلمــــي للموضــــوع  -النشاط/األنشــــطة التمهيديــــة  –المتضــــمنة 
  التكليف المنزلي(. –التدريبات

( محكمــين مختصــين فــي مجــال المنــاهج وطــرق تعلــيم اللغــة العربيــة، 5المحتــوى التعليمــي المقتــرح تــم عرضــه علــى )ولضــبط 
وتضمنت مقترحاتهم إجراء بعض التعديالت على محتوى الموضـوعات، دون حـذف أو إضـافة أي موضـوع منهـا، وتـم إجـراء 

 صورته النهائية.التعديالت التي ُأشير إليها، وبذلك أصبح المحتوى التعليمي في 
أعد  الباحث دليل المعلم لتدريس موضوعات القراءة في ضوء متغيرات وفي ضوء الصورة النهائية للمحتوى التعليمي 

البحث، وتمثل الهدف من إعداد الدليل في تقديم التوجيهات واإلرشادات والمساعدة للمعلم عند تدريس المحتوى في ضوء 
المقترحة في البحث الحالي. وتم عرض الدليل على المحكمين أنفسهم الذين ُعرض عليهم المحتوى التعليمي،  ستراتيجيةاال

 وفي ضوء آرائهم أصبح الدليل في صورته النهائية مشتمال  على ما يلي: 
 .تمهيد نظري 
 .أهداف الدليل وأهميته 
 .المصطلحات والمفاهيم األساسية 
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  احسم( المقترحة وخطواتها اإلجرائية. استراتيجيةصورة( 
  احسم( المقترحة. استراتيجيةدور المعلم في تدريس المحتوى التعليمي وفق( 
  احسم( المقترحة. استراتيجيةدور المتعلم وفق( 
 .وسائل التعليم والتعلم 
 .الخطة الزمنية المقترحة للتدريس 
 .األهداف اإلجرائية للموضوعات القرائية 
 يمي لموضوعات القراءة. المحتوى التعل 
 .أساليب التقويم المقترحة 
 .إرشادات عامة للمعلم 

 تكافؤ مجموعتي البحث

 للتأكد من تكافؤ مجموعتي البحث اعتمد الباحث على عدد من المتغيرات منها: اختيار مجموعة البحث بالطريقة العشوائية
ينتمون إلى بيئة اجتماعية وثقافية واحدة. طالب جميع ال(، كما أن 14.6، وتقارب المتوسط العمري الذي بلغ )البسيطة

ا على مجموعتي مهارات القراءة الناقدة قبلي  المستهدفة تم تطبيق اختبار مهارات الوللتأكد من تكافؤ المجموعتين في مستوى 
المجموعتين قبل دراسة  البحث، وتم االعتماد على المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" لبيان مدى الفروق بين

 (.5المحتوى التعليمي كما يتضح في جدول )
المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق القبلي الختبار مهارات  طالب: الفرق بين متوسطي درجات 5جدول 

 القراءة الناقدة

االنحراف  المتوسط ن المجموعة المهارات الرئيسة
 المعياري

درجات 
مستوى  قيمة "ت" الحرية

 الداللة

 التمييز
 التجريبية

72 

3.81 0.77 

70 

0.14 NS غير دالة 
 0.76 3.20 الضابطة

 االستنتاج
 0.67 2.15 التجريبية

0.37 NS غير دالة 
 0.86 2.88 الضابطة

صدار التقويم و   الحكما 
 0.73 5.89 التجريبية

0.14 NS غير دالة 
 0.77 5.97 الضابطة

 االختبار ككل
 1.18 11.85 التجريبية

0.98 NS غير دالة 
 1.04 12.05 الضابطة

مما يدل على عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي  ،( أن قيمة "ت" غير دالة إحصائي ا5تشير بيانات جدول )
يشير إلى تكافؤ المجموعتين في  وهذا، ككل مهارات القراءة الناقدة اختبار درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في

"ال توجد فروق قبول الفرض األول من فروض البحث الذي ينص على: وذلك يؤكد المهارات المستهدفة من البحث الحالي، 
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي الختبار مهارات القراءة  طالبدالة إحصائيًّا بين متوسطات درجات 

 .الناقدة"
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 تطبيق تجربة البحث

، (جلســتان فــي كــل أســبوع( أســابيع )5بواقــع ) 2019/2020مــن العــام  األولتــم تطبيــق تجربــة البحــث فــي الفصــل الدراســي 
بية من ذوي المـؤهالت التربويـة، وقـام بـالتطبيق للمجموعـة الضـابطة وقام بالتطبيق للمجموعة التجريبية أحد معلمي اللغة العر 

، ويحمــل المــؤهالت التربويــة ذاتهــا )ليســانس آداب وتربيــة لمعلــم المجموعـة التجريبيــة معلـم آخــر لــه عــدد ســنوات الخبــرة نفســها
الـدعم الفنـي والتربـوي قبـل تطبيـق تجربـة  أشـكال، وقـد أمـدهما الباحـث بجميـع ودبلوم مهنية تخصص المناهج وبرامج التعلـيم(

 :من خطوات ت إجراءات التطبيق فيما يليوتمثلالبحث وخالل تطبيقها، 

 .ا  قبلي   الضابطة والتجريبية المجموعتين طالبتطبيق اختبار مهارات القراءة الناقدة على  .1
لحالي للمجموعة التجريبية، ووفق )احسم( المقترحة في البحث ا استراتيجيةتنفيذ تدريس المحتوى التعليمي وفق  .2

 الطريقة المعتادة للمجموعة الضابطة.
 ا.ي  المجموعتين بعدطالب تطبيق اختبار مهارات القراءة الناقدة على  .3
 مقارنة الفروق بين التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة. .4
 مقارنة الفروق بين التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية. .5
 مقارنة الفروق بين التطبيقين البعديين للمجموعتين التجريبية والضابطة. .6

 األساليب اإلحصائية المستخدمة

اختبـار "ت"  –االنحرافـات المعياريـة  –تم استخدام األساليب اإلحصـائية التاليـة: المتوسـطات الحسـابية  نتائج البحثلمعاجلة 
 حجم األثر.لقياس  إيتا مربع معادلة –

 

 البحث:نتائج 

لإلجابة عن سؤال البحث و  ،والثالث البحث األول والثاني أسئلةمن خالل اإلجراءات البحثية السابقة تمت اإلجابة عن 
تنمية مهارات القراءة القراءة النشطة في عمل ضوء أوراق  في"احسم" المقترحة  استراتيجيةما فاعلية : "ونصاالرابع 

في ضوء تطبيق تجربته  والرابع الثاني والثالث فروض البحثمناقشة تمت  "؟المتوسطالصف الثالث  طالبالناقدة لدى 
 ا، وذلك على النحو التالي:الميدانية ومعالجة النتائج إحصائي  

المجموعة الضابطة في التطبيقين القبلي  طالببين متوسطات درجات  ا  ال توجد فروق دالة إحصائي  " نتيجة الفرض الثاني:
 ."والبعدي الختبار مهارات القراءة الناقدة

تطبيق اختبار مهارات القراءة الناقدة على المجموعة الضابطة  حساب الفروق بين ناتج تم هذا الفرضللتحقق من صحة 
كما  النتائجوكانت  ،باستخدام اختبار "ت" وذلك، بالطريقة المعتادة وبعد التدريس قبل تدريس موضوعات القراءة المقترحة

 (.6يوضحها الجدول )
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 الناقدة مهارات القراءةالفروق بين متوسطات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة على اختبار :6جدول

مهارات القراءة ( أن الفروق بين متوسطات القياسين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة على اختبار 6يتبين من الجدول ) 
، وذلك ( على الدرجة الكلية لالختبار، وهي قيمة غير دالة إحصائي ا0.89جاءت غير دالة؛ حيث بلغت قيمة ت ) الناقدة

 .الثاني من فروض البحثيؤكد قبول الفرض 

المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي  طالببين متوسطات درجات  توجد فروق دالة إحصائي ا  " نتيجة الفرض الثالث:
 ."والبعدي الختبار مهارات القراءة الناقدة لصالح التطبيق البعدي

 قبللمجموعة التجريبية لتطبيق اختبار مهارات القراءة الناقدة  حساب الفروق بين ناتج الفرض تم هذا للتحقق من صحة
باستخدام اختبار  وذلك، وبعد التدريس "احسم" المقترحة في البحث الحالي استراتيجيةالمحتوى التعليمي في ضوء  تدريس
 ( يبين النتائج.7وجدول ) ،"ت"

اختبار على  وحجم األثر للمجموعة التجريبية واتجاه الفروق الفروق بين متوسطات القياسين القبلي والبعدي :7جدول 
 القراءة الناقدةمهارات 

المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي  طالب بين متوسطي درجات ا  فروق دالة إحصائي  ود ( إلى وج7تشير نتائج جدول )
إلى  كما أشار مقدار حجم األثر( لصالح التطبيق البعدي، 0.01عند مستوى ) ككل ختبار مهارات القراءة الناقدةوالبعدي ال

صدار الحكم  على مهارات القراءة الناقدة، في البحث الحالي تأثير كبير للمتغير التجريبي وقد جاء محور مهارات التقويم وا 

 المهارات
 القياس البعدي القياس القبلي

 مستوى الداللة قيمة ت ن
 ع م ع م

 0.53 4.01 0.76 3.20 التمييز

37 

1.03 NS   غير دالة 
 غير دالة  NS 0.87 0.95 3.27 0.86 2.88 االستنتاج

صدار الحكم  غير دالة  NS 0.64 0.41 6.22 0.77 5.97 التقويم وا 
 غير دالة  NS 0.98  1.01 13.50 1.04 12.05 الدرجة الكلية لالختبار

 المهارات
 القياس البعدي القياس القبلي

مستوى  قيمة ت
 الداللة

اتجاه 
 الفروق

قيمة 
مربع إيتا 

(η2) 

حجم  مقدار
 ع م ع م األثر

 12.32** 0.81 6.03 0.77 3.81 التمييز
دالة عند 

(0.01) 
القياس 
 البعدي

 كبير 10.34

 14.30** 1.03 4.91 0.67 2.15 االستنتاج
دالة عند 

(0.01) 
القياس 
 البعدي

 كبير 11.61

صدار  التقويم وا 
 الحكم

دالة عند  9.43* 0.94 7.12 0.73 5.89
(0.05) 

القياس 
 البعدي

 متوسط 5.30

الدرجة الكلية 
 لالختبار

11.85 1.18 17.49 1.26 12.54** 
دالة عند 

(0.01) 
القياس 
 البعدي

 كبير 9.01
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وهذه النتائج تؤكد قبول الفرض (، 0.01(، في حين جاء المحوران اآلخران عند مستوى داللة )0.05داال  عند مستوى )
 .الثالث

المجموعتين التجريبية والضابطة في  طالببين متوسطات درجات  توجد فروق دالة إحصائي ا  " نتيجة الفرض الرابع:
الفرض تم حساب  هذا للتحقق من صحةو  ."القياسين البعديين الختبار مهارات القراءة الناقدة لصالح المجموعة التجريبية

ار باستخدام اختب لدى المجموعتين التجريبية والضابطة التطبيقين البعديين الختبار مهارات القراءة الناقدة ناتج الفروق بين
 (.8نتيجة كما يوضحها الجدول )ال"ت" وكانت 

وحجم  لقياسين البعديين لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة واتجاه الفروق: الفروق بين متوسطات ا8جدول 
 على اختبار مهارات القراءة الناقدة األثر

القياسين البعديين لكل من  ( بين متوسطي0.01ئيا عند مستوى )( وجود فروق دالة إحصا8توضح بيانات الجدول )
في حين جاء كل من محور االستنتاج ومحور  ؛ككل المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار مهارات القراءة الناقدة

الفروق وجاء اتجاه  وتباين مقدار حجم األثر بين الكبير والمتوسط، (،0.05عند مستوى داللة )صدار الحكم التقويم وا  
 الرابع، وبناء على هذه النتيجة يتم قبول الفرض في المحاور الفرعية وعلى االختبار ككل لتجريبيةلصالح المجموعة ا

 .من فروض البحث واألخير

 مناقشة نتائج البحث

مهارات القراءة "احسم" المقترحة على ضوء أوراق القراءة النشطة في تنمية  استراتيجيةتوصل البحث الحالي إلى فاعلية 
لصالح مجموعة البحث التجريبية في الدرجة  ا  ؛ حيث جاءت الفروق دالة إحصائي  المتوسطالصف الثالث  طالبالناقدة لدى 

عدد من النتائج وتفسيرها في ضوء هذه ويمكن مناقشة ، ةالكلية وفي المحاور الفرعية الختبار مهارات القراءة الناقد
 :المتغيرات على النحو التالي

صورة مختلفة عما تعودوا الموضوعات القرائية بطالب ال رس  فقد د   المقترحة: ستراتيجيةوالواضحة لالالخطوات المتتابعة 
رحلة التي تليها، بداية موال خالل التفاعل مع النص القرائي التتابع والترابط بين كل مرحلة يقومون بهاعليه؛ حيث الحظوا 

و غامضة أو تتعارض مع بنيتهم المعرفية السابقة ومناقشتها ذاتيا من مرحلة القراءة األولية ثم تحديد األفكار التي تبد

 المهارات
 الضابطة  التجريبية 

مستوى  قيمة "ت"
مربع قيمة  اتجاه الفروق الداللة

 (η2إيتا )
مقدار حجم 

 ع م ع م األثر

دالة عند  10.89** 0.53 4.01 0.81 6.03 التمييز
(0.01) 

 لصالح
 التجريبية

 كبير 9.08

 *10.10 0.95 3.27 1.03 4.91 االستنتاج
دالة عند 

(0.05) 
 لصالح
 التجريبية

 متوسط 7.87

صدار  التقويم وا 
 *9.03 0.41 6.22 0.94 7.12 الحكم

دالة عند 
(0.05) 

 لصالح
 متوسط 7.69 التجريبية

الدرجة الكلية 
 لالختبار

17.49 1.26 13.5 1.01 12.74** 
دالة عند 

(0.01) 
 لصالح
 التجريبية

 كبير 10.23
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مرحلة التمييز بين الصحيح وغير الصحيح والمقبول وغير المقبول وفقا ثم مع األقران، وصوال  إلى )محاورة الذات( 
السابقة إلبداء الرأي فيه  األمر الذي سه ل  عليهم التفاعل مع النص المقروء مستخدمين خبراتهم ؛خالل التعلمالستنتاجاتهم 

صدار الحكم عليه في ضوء معايير محددة، وبالتالي االنتقال من التعلم الكمي للقراءة ب خالل دراسة المحتوىطالب شعر ال وا 
؛ حيث (19)أشار إليه كل من الدليمي والوائلي ونصوصها إلى التعلم النوعي، وهو ما تتفق فيه نتيجة البحث الحالي مع ما 

 من التعلم القائم على الكم إلى التعلم القائم على الكيف.طالب تعليم مهارات القراءة الناقدة ينقل ال أكدا أن

خالل القراءة وتسجيلها  أن ينظموا أفكارهم واستنتاجاتهمطالب التي من خاللها استطاع ال توظيف أوراق القراءة النشطة:
، ومن ثم لمكتوبة في أوراق القراءة النشطةوبناء على هذا التسجيل استطاعوا أن يراجعوا مالحظاتهم ا حتى ال تتفلت منهم،

. وتتفق نتائج البحث الحالي في هذا الجزء مع دراسات وتقويم المقروء في ضوء مالحظاتهم س ُهل عليهم إصدار األحكام
تي أشارت نتائجها إلى أن القراءة النشطة تجعل المتعلم على ال (15) ؛ حبايب ومبسلط(27)جابر وآخرون ؛ (14)أحمد ونعمة 

، الفهم، وتوجيه العمليات المعرفيةوعي بسلوكياته القرائية وعلى درجة عالية من التركيز في إدراك معنى المقروء، ومراقبة 
عادة بنائها في  البنيةوتنظيم  في فهم المقروء  اء المتعلمينعالقات جديدة، ومن ثم تحسين أدالمعرفة الحالية والسابقة، وا 

في أوراق  أشاروا إلى أن تسجيل المالحظات حول المقروء -خالل تطبيق تجربة البحث–طالب ونقده بموضوعية. كما أن ال
فهما أعمق لمحتوى النصوص المقروءة، وبالتالي استطاعوا الحكم  مع األقران ومع المعلم حقق لهم ومناقشتها القراءة النشطة
 .موضوعيا   حكما   هعلى مضمون

عن  معزوال   القراءةفلم يكن استخدام أوراق  :القراءة النشطةالمقترحة وبين توظيف أوراق  ستراتيجيةالتالزم بين خطوات اال
 العملأنفسهم بحاجة إلى التسجيل والتدوين في أوراق طالب ال جد  المقترحة؛ بل و   ستراتيجيةاإلجراءات التفصيلية لتنفيذ اال

في طالب د من تركيز الخالل مرحلة القراءة وليس بعد االنتهاء منها، مما جعل عملية القراءة نشطة وفاعلة، األمر الذي زو  
 استيعاب المقروء، ومن ثم سهولة نقده والحكم عليه.

م ال يريدون أن أنفسهطالب أن ال لوحظ خالل تطبيق تجربة البحثحيث  على تعلم مهارات القراءة الناقدة:طالب إقبال ال
، ويسعون إلى الفهم العميق والتقويم والتحليليرفضون الفهم الحرفي للمقروء كما لوحظ أنهم ، يرددوا ما يتعلمون دون وعي

طالب وال يقبلون الطريقة التقليدية في تناول القراءة دون مناقشة ال تتعدى معاني المفردات والتراكيب، األمر الذي جعل ال
المقترحة، خاصة وأنها ساعدتهم على توظيف  ستراتيجيةفكرة االطالب وبالتالي تقب ل  ال ،مع المقروء اعليقبلون على التف

تسهم بشكل رئيس في تكوين عقل الطالب الناقد  المتوسطةخبراتهم السابقة وربطها بما يتعلمونه، وال يخفى أن المرحلة 
مادي المحسوس إلى التفكير المجرد، وكل ذلك أسهم في النتائج الموضوعي الذي بدأ ينتقل تدريجيا من مرحلة التفكير ال

 والمومنينتائج دراسة الحتاملة ويتفق البحث الحالي في هذا الجزء مع  المتوصل إليها في ضوء متغيرات البحث الحالي.
  .)الصف التاسع األساسي( المرحلة األساسيةطالب التي أكدت ضرورة االهتمام بمهارات القراءة العليا لدى  (10)

بأهمية طالب شعور ال الحالية ومما أسهم في التوصل إلى نتائج البحث في صورتها :للطالبأهمية المهارات المستهدفة 
ما يتعلمونه وما يتدربون عليه من مهارات تتعلق بنقد المواد المقروءة في ظل ما يحيط بهم من زخم معرفي إلكتروني 

م في حاجة إلى مساعدة أنفسهم بأنفسهم من خالل تعلم مهارات تبين لهم مواضع الزيف والدعاية والخلط في ، فهُ وورقي
أنهم يتعلمون مهارات حياتية مرتبطة طالب وسيلة عرضه، األمر الذي شعر من خالله ال وأالمقروء أيا كان مصدره 

بداء األحكام على المقروء في ضوء معايير  ، تجعلهم أكثر قدرة على االستنتاج والمناقشة والتمحيصبواقعهم والتمييز وا 
، وقد اتفقت نتائج دراسات عدة مع نتائج البحث الحالي بشأن أهمية تتوافق مع المعايير العلمية واالجتماعيةواضحة وثابتة 

 .Al-Husban (1)؛ (6)؛ حواس (5)حافظ : لقراءة الناقدة في حياة المتعلمين، ومنهامهارات ا
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وقريبة من مستوى النصوص القرائية أن تكون حياتية ومعاصرة  اختيارحرص الباحث في  المحتوى القرائي:اختيار 
من ضمن مجاالت اهتماماتهم القرائية التي يتعرضون لها كل طالب وذلك حتى تكون نماذج النصوص المقدمة لل ؛الطالب

للمحتوى التعليمي والتفاعل خالل تعلمه، كما كان الب طيوم داخل المدرسة وخارجها، وقد كان لذلك أثر واضح في تقبل ال
لحكم لتحسين قدرتهم على ا حيث إنهم شعروا بأهمية ما يتعلمون من مهارات ؛ذلك أدعى لتطبيق مهارات القراءة الناقدة

حظ ذلك ، وقد لو أو ادعاءات مبالغ فيها الذاتي عندما يتعرضون للنصوص القرائية التي تشتمل على معلومات غير صحيحة
تفاعال كبيرا مع موضوعات مثل: "الثقب األسود"، و"أزمة العقل طالب خالل تنفيذ دروس المحتوى التعليمي؛ فقد أبدى ال

العربي مع العلوم األساسية"، و"أنت ثمن السلعة"، وذلك من خالل محاولة كشف االدعاءات والمبالغات والمغالطات الكثيرة 
 لقرائية.التي تحيط بمثل هذه الموضوعات ا

 بما تعلموه في محتوى البحث:طالب تعلمة لدى الربط المعرفة السابقة والمُ 

جراءاته ألنها صممت في ضوء االطالب لقد أفاد ال  المقترحة  ستراتيجيةمن طريقة عرض المحتوى التعليمي وأنشطته وا 
وتجعلهم يوظفونها في المواقف التعليمية التي يتعرضون لها؛  ،بحيث تستدعي المعرفة السابقة والمكتسبة لدى المتعلمين

ومدى تطابقه مع  ،ليستطيعوا النقد والحكم والتمييز في ضوء معارفهم السابقة، وفي ضوء معايير مدى واقعية ما يقرءون
   بنيتهم المعرفية، ومدى توافقه مع معايير المجتمع.

 خالل القراءة:طالب لعقلي لدى الإثارة مهارات التفكير الناقد وروح التحدي ا

عليهم؛ حيث إن األنشطة القرائية والفعاليات التي كانوا يقومون بها خالل تنفيذ  القرائية موضوعاتالذلك خالل تطبيق تم و  
المقترحة أشعرتهم بضرورة إعمال مهارات التفكير العليا لديهم للتوصل إلى حكم موضوعي على  ستراتيجيةإجراءات اال

في تحٍد دائم مع أنفسهم خالل تطبيق تجربة البحث، فهم دائما يحللون ويستنتجون طالب المقروء، وهو األمر الذي جعل ال
وبين ما يتصل بالنص وما ال يتصل  ،ة والحجج الضعيفةويسعون للتمييز بين الحجج القوي ،التهاوال يقبلون األفكار على ع  

اء في سعيا للوصول إلى نقد موضوعي بن   ؛به، وبالتالي فهم في تحٍد دائم ألفكارهم من خالل التفنيد والتمحيص والتمييز
أكدت أن مهارات  التي (4)مع نتائج دراسة عبدالباري ضوء مهارات التفكير الناقد، وهو ما اتفقت فيه نتائج البحث الحالي 

 مهارات التفكير الناقد بشكل عام.تمية القراءة الناقدة تتطلب 

 التوصيات

 على ضوء نتائج البحث يمكن تقديم التوصيات التالية:

   احسم" المقترحة في تنمية مهارات القراءة الناقدة  استراتيجيةلما أشارت إليه نتائج البحث من فاعلية  وفقا"
في تدريس موضوعات القراءة  ستراتيجيةاالتجريب يمكن  المتوسطالصف الثالث  طالبالمستهدفة لدى 

 .المتعلمين القراءة لدى العليا في مهاراتالوالثانوية بهدف تحسين  المتوسطةبالمرحلتين 
  في دروس القراءة، تخطيطا  على توظيف أوراق القراءة النشطة  المتوسطةتدريب معلمي اللغة العربية بالمرحلة 

 مع النصوص المقروءة.طالب لما أشارت إليه نتائج البحث الحالي من فاعليتها في تحقيق تفاعل ال ؛فيذا  وتن
 في  تحديد مستوى طالب المرحلة المتوسطة في المعد ألغراض البحث الحالي اختبار القراءة الناقدة اإلفادة من

 هذه المهارات.
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  بحيث تتضمن أنشطة تستهدف تنمية مهارات  المتوسطةتطوير موضوعات القراءة التي يتم تدريسها بالمرحلة
 التفكير الناقد من خالل توظيف أوراق القراءة النشطة.

 

 البحثية المقترحات

  احسم" في تنمية مهارات القراءة العليا وبعض مهارات التفكير الناقد لدى طالب المرحلة الثانوية. استراتيجيةتوظيف" 
  طالبأثر استخدام أوراق القراءة النشطة في تحسين التفاعل مع المقروء وتنمية بعض مهارات الكتابة الناقدة لدى 

 .المتوسطةالمرحلة 
  القراءة النشطة في تنمية بعض مهارات القراءة اإللكترونية لدى طالب  "احسم" المدعومة بأوراق استراتيجيةاستخدام

 المرحلة الجامعية.
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بالعملية  واقع تطبيق معلمي المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي
 التعليمية

The status of secondary school teachers’ application in the Kingdom of Saudi Arabia for the 

skills of employing artificial intelligence applications in the educational process 

 

* Prof. Essam Jaber Ramadan 

 

Abstract 

The purpose of the present study was to identify 

the status of the application of secondary school 

teachers in Saudi Arabia to the skills of employing 

artificial intelligence applications in the 

educational process from the point of view of 

school leaders and teachers, and to achieve the 

objectives of the study, the researcher used a 

questionnaire consisting of (53) skills. After 

verifying their validity and reliability, they are 

divided into five areas: skills related to creating an 

artificial intelligence environment in education, 

skills related to planning, skills related to 

implementation, skills related to teaching 

strategies, skills related to performance evaluation. 

It was applied to a sample of (386) individuals 

selected in a stratified random manner. The survey 

method was adopted in this study. After analyzing 

the data, the results indicated that secondary school 

teachers apply the skills of employing artificial 

intelligence applications in the educational process 

included in the questionnaire to a medium degree, 

as the overall relative weight of the tool reached 

( 67% ), and the descending order of skills was as 

follows: Teaching strategies with relative weight 

( 77.3% ), creating an artificial intelligence 

environment in education with relative weight 

( 76.7% ), implementation with relative weight 

( 74.7% ), planning with relative weight ( 55% ), 

performance evaluation with relative weight 

( 52% ), and the results of the study showed no 

Statistically significant differences in the status of 

secondary school teachers' application of the skills 

of employing artificial intelligence applications in 

the educational process, according to the study 

variables: job, gender, years of experience, city, 

and access to artificial intelligence courses. 

Keywords: employability skill, artificial 

intelligence applications, secondary stage, Saudi 

Arabia . 
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 *أ.د عصام جابر رمضان 
 ملخص

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع تطبيق معلمي املرحلة 
الثانوية باململكة العربية السعودية ملهارات توظيف تطبيقات الذكاء 
االصطناعي يف العملية التعليمية من وجهة نظر قادة املدارس 

استبانة تكونت واملعلمني، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث 
( مهارة. بعد التأكد من صدقها وثباهتا، وهي موزعة على 53من )

( جماالت هي: مهارات متعلقة بتهيئة بيئة الذكاء االصطناعي يف 5)
التعليم، مهارات متعلقة بالتخطيط، مهارات متعلقة بالتنفيذ، مهارات 

بقت سرتاتيجيات التدريس، مهارات متعلقة بتقومي األداء. طامتعلقة ب
( فرًدا. وقد 386على عينة اختريت بطريقة طبقية عشوائية قوامها )

 اُُعتمد يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي املسحي.
وبعد حتليل البيانات دّلت النتائج أن معلمي املرحلة الثانوية يطبقون 
مهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي يف العملية التعليمية اليت 

تبانة بدرجة متوسطة حيث بلغ الوزن النسيب العام لألداة تضمنتها االس
سرتاتيجيات ا%(، وكان الرتتيب التنازيل للمهارات كما يلي: 67)

%(، هتيئة بيئة الذكاء االصطناعي يف 77.3التدريس بوزن نسيب )
%(، 74.7%(، التنفيذ بوزن نسيب )76.7التعليم بوزن نسيب )

%(،  52ألداء بوزن نسيب )%(، تقومي ا55التخطيط بوزن نسيب )
كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائًيا لواقع 
تطبيق معلمي املرحلة الثانوية ملهارات توظيف تطبيقات الذكاء 
االصطناعي يف العملية التعليمية تبًعا ملتغريات الدراسة: الوظيفة، 

الذكاء  واجلنس، وسنوات اخلربة، واملدينة، واحلصول على دورات يف
 االصطناعي.

: مهارة التوظيف، تطبيقات الذكاء االصطناعي، الكلمات المفتاحية
 املرحلة الثانوية، اململكة العربية السعودية.

__________ 
البحث الفائز باملركز األول مكرر يف جمال الدراسات الرتبوية النفسية باملسابقة [
 ]جلائزة راشد بن محيد للثقافة والعلوم 37الـ
جامعة اإلمام حممد بن سعود  -كلية الرتبية  -أستاذ، قسم أصول الرتبية *

 اململكة العربية السعودية-الرياض-اإلسالمية
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 دمةـمق

جعل أدوار المعلم تتغير مما للتحول نحو المستقبل، على كافة النظم التعليمية اسة حاجة مفرضت العديد من القوى 
، والقيادة الذاتية ،(4IR) إلى الثورة الرقميةالمستندة  الثورة الصناعية الرابعةهم هذه القوى أ من ومستمر، ولعل بشكل كبير

نترنت األشيا ،Droneوالطائرات بدون طيار يحتوي  ارقمي   ا بيئي االتي تعد نظام   Big Dataالضخمة  البياناتو  ،IOT ءوا 
، والذكاء Open Educational Resourcesالتعليمية المفتوحة  للغاية، والمواردعلى مجموعة من البيانات الكبيرة 

إعداد المتعلمين للوظائف التي ال وجود  وهو ما يفرض على النظام التعليمي  .Artificial intelligence االصطناعي
على التعلم مدى الحياة في  للطلب امتزايد   انمو  هناك  جعلوبشكل  ،فجار المعلوماتانلها اليوم بسبب التقنيات الناشئة و 

 .(1)جميع أنحاء العالم 
في تطبيق تكنولوجيا التعليم الرقمي لتثقيف مواطنيها لتحقيق ومنها الدول العربية العديد من البلدان بدأت  لذلك،ونتيجة 

تدريب المعلمين على استخدام التكنولوجيا الرقمية يتطلب المستقبل جعل هذا وهو ما النجاح في القرن الحادي والعشرين. 
 .(2)لتوفير التعليم االفتراضي للمتعلمين 

فإن  (3) ميترا وفق ا لما قالهف ،يجب عليه التكيف مع التعليم في المستقبل الذي المعلم الرقمي إعداد يستدعياألمر الذي  
وستلعب التكنولوجيا دور ا رئيس ا في تقديم التعليم وفي توفير الدعم للمتعلمين. باإلضافة إلى  التنظيم،التعليم سيكون ذاتي 

 ءتنامي توظيف تطبيقات الذكا بسببللعملية التعليمية  اعل المتعلم محور  وجسوف ينتقل التعلم نحو التفرد  ذلك،
 االصطناعي.

يمكن أن يكون افتقار النمط من أنواع التعليم العائق المتوقع لالبتكار من هذا  أن إلى ((4 فارياسيشير  ذلك،ومع  
سيشكل أن التقدم التكنولوجي من  (5) أرنيتكد عليه أ وهو ما  .المعلمين إلى مهارات العمل مع هذه التكنولوجيا الجديدة

 اكبير   ئ ان هناك عبوأ ،في المستقبل القريبالتعليمي من حيث التمكن في االرتقاء بجودة التعليم في المجال  مهمةقفزة 
  .كنولوجيذلك التقدم التتوافق مع بشكل ي التدريسية طوير مهاراتهعلى المعلم في ت

عام ا،  ٣٠من الموضوعات التي استمر فيها البحث قرابة  (AIED)تطبيق الذكاء االصطناعي في التعليم  ويعد مجال
م. وأن المعلمين بدأوا 2022-2018٪ في الفترة 43االصطناعي في التعليم بنسبة كما يتوقع الخبراء نمو معدل الذكاء 

للتو في استكشاف الفرص التربوية المحتملة التي تتيحها تطبيقات الذكاء االصطناعي لدعم المتعلمين خالل دورة حياة 
ضعف المتعلم، كما سيمكن من  فالذكاء االصطناعي يستطيع أن يساعد على توجيه األسئلة استناد ا إلى نقاط الطالب.

 . (6)مساعدتهم دراسة سلوك المتعلمين والعمل على 
ا  وتتركز أغلب توجهات األدبيات التربوية في مجال توظيف تطبيقات الذكاء الصناعي، إلى أن دور المعلم سيكون دائم 

حيث سيهتم أكثر بالبعد ، ليصبح أكثر شمولية. التعليميةالعملية المهارات المتصلة بموجود ا، لكنه سيختلف من حيث 
تتمكن اآللة من تعويضه، فأصل المثابرة والتحفيز في المدرسة عند العديد من المتعلمين يبقى هو  لناالجتماعي الذي 

مكنه تطلب مواكبة إعداد المعلم من حيث المعرفة والثقافة والمهنية بشكل ييوهو ما  التفاعل اإلنساني واالتصال البشري،
دخال تغييرات تعليمية مهمة على مستوى السياسة واألهداف  ،التعامل مع كافة هذه المتغيراتمن تطبيق مهارات  وا 

 اومعلم   ارقمي   ا، ومعلم  اباحث   امن كونه معلم   ةلتوجيه إعداد أنماط جديد ،والخطط والبرامج والممارسات والوسائل التعليمية
يسية هيكلة مهاراتهم التدر سيتحتم عليهم إعادة  المعلمينالمنتدى االقتصادي العالمي من أن وهو ما أشار إليه . (7) اتنافسي  

ب في الثورة بالتعليم إلى المستوى المطلو االنتقال  النجاح فيجل أمن  أنظمة الذكاء االصطناعي التعليميةيف مع كلتت
 .(8)الصناعية الرابعة
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وتأكيد ا على ما سبق، فقد أشار التقرير النهائي للمؤتمر الدولي للذكاء االصطناعي والتعليم المنعقد ببكين في شهر مايو 
م، إلى أهمية استبدال بعض المهام الروتينية اليومية ذات المهارات التدريسية المنخفضة التي يضطلع بها معلمو 2019

صطناعي في العملية التعليمية يتم التركيز فيه على انتقال المعلم لمهام عالية اليوم، بدعم ذكي متزايد من الذكاء اال
المهارات، بما في ذلك التنظيم التكيفي للموارد التعليمية، والمهارات التي تركز على منهجيات التدريس األكثر كفاءة 

    .(9)وفاعلية، ومهارات التقييم ألفضل النتائج التعليمية المستهدفة
ا فائق ا في وقد أول عملية التطوير والتغيير في شتى المجاالت لتحقيق رؤيتها المستقبلية ت المملكة العربية السعودية حرص 
م، إذ نصت أهداف التعليم الثانوي على إكساب المتعلمين القدر المالئم من المعارف والمهارات المفيدة بما يجعلهم 2030

يجابيين في المجتمع،  وتنمية المهارات الحياتية، وتطوير مهارات التعامل مع التقنية ومصادر أفراد ا نافعين وا 
ستراتيجي لمواجهة تحديات العصر إخطة لدمج تقنية المعلومات في التعليم كأساس  إعدادكما تم  .(10)المعلومات

 .(11)المملكةومتطلباته، فاألخذ بأحدث ما توصل إليه العالم من تقنيات من أهم أهداف السياسات التعليمية في 
لتطبيق التحول الرقمي " م برنامج "بوابة المستقبل16/10/2017كما دشن وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 

مبادرات تسريع  تم طرحفي جميع مدارس المملكة للبنين والبنات، واإلسهام في التحول إلى بيئة رقمية تفاعلية؛ كما 
تطوير التعليم ومواكبة عصر بم؛ ليؤكد اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية 2030 ةالتحول الرقمي لرؤية المملك

التقدم العلمي والتكنولوجي، واالستفادة من إمكاناتها الهائلة في دعم عملية التعليم والتعلم، واالستفادة من تجارب الدول 
 .(11)المتقدمة

 مشكلة الدراسة وأسئلتها
أو ستراتيجيات اللتعليم ال تدور حول تنفيذ بعض امهارات المعلم المتصلة بتوظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في ا إن

نما تركز على مشاركة المعلم طالبه في نماذجهم العقلية وتأمالتهم، وعادات تفكيرهم الخاصة، فالمعلم  أدوات بعينها، وا 
في التعليم قادر على مزج تلك المهارات بالمحتوى المدرسي، وتوفير الذي يمتلك مهارات توظيف الذكاء االصطناعي 

 تطبيقات وعمليات تساعد في إكساب طالبه لمهارات القرن الحادي والعشرين، والتي تمنحهم مفاتيح النجاح في المستقبل. 
ليس فقط  حتمي ا، اأمر  أصبحت  التكيف الوظيفي مجالعودة المعلمين إلى إلى أن  (12)وآخرونبارسونز وفي هذا يشير 

ا مع ظهور أساس علمي وعملي جديد للبحث في هذا  ؛بسبب احتياجات المجتمع في التعليم الجديد نوعي ا ولكن أيض 
المعلمين أمر ا  تطوير مهاراتيجعل ظهور االبتكارات في  االصطناعيالذكاء و التقدم في علم المعلومات، فالصدد. 

  .فعلى أساس االستخدام المشترك ألفكار التكي ،منطقي ا إلى حد ما
أنه بالنظر إلى االستخدام الواسع النطاق لتطبيقات الذكاء االصطناعي في  (13)وفورسير جريفيثو  وهولمزلوكن  ويضيف

 هو جانب حاسم في تمكين المعلمين من استخدام البياناتتطبيق المعلمين لمهاراتهم التدريسية الفصول الدراسية، فإن 
ليكونوا قادرين على استخدام التقنيات المدعومة من الذكاء االصطناعي بفعالية، مما  ،التعليمية لتحسين علم التدريس

  .كافة التغييرات في البيئات التعليميةيترتب عليه تحديد ا استيعاب كفاءات جديدة تتوافق مع 
 أن الواقع يشير إلىإال أن  جزء ا ال يتجزأ من حياتنا. بات الذكاء االصطناعي ى الرغم من أنعل أنه (14)كارسنتي ويرى

الذكاء  المهارات الالزمة لتطبيق تدريب المعلمين ال تقدم دورات دراسية عنإعداد و  معظم المناهج الدراسية وبرامج
لكن على األقل  ؛وأنه ال يمكننا أن نطلب من جميع المعلمين أن يصبحوا خبراء في الذكاء االصطناعي  ،االصطناعي

 جودعدم و من  (12)وآخرون أكده بارسونزوهو ما  .يجب أن يكونوا مستعدين للعمل في مدارس المستقبل في الوقت نفسه
حتى  للتطبيقات المستندة إلى الذكاء االصطناعي للتعليم والتعلم أو نظام تدريبي للمعلمين أيأي مؤشرات على اعتماد 

تدريب ناك فجوة بين كيفية أن ه من  (15)بيزويدنهاوتإليه وهو نفس ما توصل  .نفسه التعليمي إدارة النظام على مستوى
عداد   المستقبل. حالي ا وما سيكون مطلوب ا من المعلمين في المهارات المهنية  المعلمين علىوا 
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بإكساب المعلم كافة المهارات وعلى الرغم من اهتمام وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية وبالقياس على ما سبق، 
غير ذلك، فقد بينت نتائج دراسة مهرة ن الواقع يشير إلى أإال  .والكفايات الالزمة للتحول إلى البيئة الرقمية في المدارس

وجود خلل في توظيف الذكاء االصطناعي في القطاعات والمؤسسات التعليمية، وعدم استفادة القيادات في  (16)القحطاني
من اإلمكانيات التي تتيحها تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية، كما اإلدارات التعليمية في مدينة الرياض 

أن درجة  (17)الشمرانيكما بينت نتائج دراسة  .ضمن تقنيات التعلمتبين قلة معرفتهم بوجود مثل هذه التطبيقات والمهارات 
التعليمية القائمة على التعلم المتنقل بالبرامج للمهارات التدريسية  اآللي في مدارس التعليم العاماستخدام معلمي الحاسب 

   كانت متوسطة.معرفتهم بتلك البرامج ، وأن مستوى كانت منخفضة
تحد التي و معلم المرحلة الثانوية المتصلة بمهارات  دبيات التربوية إلى وجود العديد من المعوقاتاألكما أشارت العديد من 

من هنا نشأت  .(20)فوزية العتيبي، ودراسة (19)العمري ودراسة زهور، (18)العجالن دراسة في رقميةالبيئة التحول إلى ال من
لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء فكرة الدراسة، وظهرت الحاجة إلى الكشف عن واقع تطبيق معلمي المرحلة الثانوية 

 التعليمية. االصطناعي في العملية 
 السؤال الرئيس التالي:لى اإلجابة عوعليه تحاول الدراسة  

من وجهة نظر قادة  في العملية التعليمية االصطناعيالمعلمين لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء تطبيق  ما واقع
 السعودية؟ومعلمي المدارس الثانوية بالمملكة العربية 

 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:
 مهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي؟ ما  .1
من وجهة نظر قادة  في العملية التعليمية تطبيق المعلمين لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي درجةما  .2

 السعودية؟ومعلمي المدارس الثانوية بالمملكة العربية 
تطبيق معلم الدراسة نحو بين متوسطات استجابات عينة  (0.05) مستوىعند  توجد فروق ذات داللة إحصائيةهل  .3

تعزى  في العملية التعليمية الذكاء االصطناعيالمرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية لمهارات توظيف تطبيقات 
االصطناعي مجال الذكاء  الحصول على دورات تدريبية في، و المدينة، و الخبرةسنوات و  ،الجنسو  ،الوظيفة)لمتغيرات 
 (؟في التعليم
 أهداف الدراسة

رتكز هدف الدراسة الرئيس في الكشف عن واقع تطبيق معلم المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية لمهارات توظيف ي
 :، وذلك من خالل تحقيق األهداف اآلتيةالعملية التعليميةتطبيقات الذكاء االصطناعي في 

 .مهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي التعرف على .1
تطبيق معلم المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء الكشف عن درجة  .2

 .في العملية التعليمية االصطناعي
الحصول على دورات تدريبية ، و المدينةالخبرة، و وسنوات ، الجنس، و )الوظيفة مثل:التعرف على أثر بعض المتغيرات  .3

تطبيق معلم المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية  درجةفي تحديد  في التعليم(االصطناعي في مجال الذكاء 
 .في العملية التعليمية لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي

 أهمية الدراسة
. لنجاح عملية التعليم والتعلم، وهو المعلم تتناول المحور األساستستمد هذه الدراسة أهميتها من طبيعة المشكلة التي 

 :ومن هذا المنطلق يمكن تلخيص أهمية الدراسة في اآلتي
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لمهارات لمعلمي المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية لمستوى تطبيق صورة واقعية  نتائج الدراسة قد توفر .1
وذلك من أجل  لضعفايث نقاط القوة و حمن  الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية،وظيف تطبيقات المتعلقة بت

 .تطبيق هذه المهاراتعمل على تعزيز إعداد برامج تدريبية ت
معلمي المرحلة المؤسسات التعليمية والجامعات على تحسين برامج اإلعداد التي تستهدف  نتائج الدراسة تساعدقد  .2

 .في العملية التعليمية صطناعيبتوظيف تطبيقات الذكاء االمن حيث المهارات المتعلقة الثانوية 
مهارات توظيف تطبيقات الذكاء امج تدريب المعلمين بقائمة ر ويد القائمين على بز تنتائج الدراسة على قد تعمل  .3

شأنه اإلسهام في اختيار محتوى البرامج التدريبية مرتبة وفق أهميتها، وذلك من  في العملية التعليمية االصطناعي
 وتصميمها.

بشكل فعال رفع  يدعملمعلمي المرحلة الثانوية، مما يؤمل أن تسهم هذه الدراسة في تطوير وتحسين النمو المهني  .4
 .بذات المرحلة تحصيل المتعلمين

أمام الباحثين في إجراء دراسات مشابهة  فتح مجاالت بحثية جديدة تسهم نتائج الدراسة الحالية في من المتوقع أن .5
 بمراحل دراسية أخرى. تطبيقات الذكاء االصطناعيفي نطاق توظيف 

 حدود الدراسة
 ة فيما يأتي:ئج الدراسنتا دتتحد 
 مهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي لمعلم القرن الحادي  اقتصرت هذه الدراسة على: الموضوعيةحدود ال

التدريس، تقويم إستراتيجيات التخطيط، التنفيذ، الذكاء االصطناعي في التعليم، تهيئة بيئة لمجاالت )والعشرين في التعليم 
 . األداء(

 الثانوية.المرحلة  يمعلمو  يقائداقتصرت هذه الدراسة على : البشريةحدود ال 
 المحددة التي مدارس المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية في المدن  على الدراسة ت هذهاقتصر : حدود المكانيةال

 (، ومدينةتمثل الجهات الرئيسة بالمملكة وهي كما يلي: مدينة الرياض)الوسط(، ومدينة مكة المكرمة)الغرب
 جازان)الجنوب(. (، ومدينةحائل)الشمال (، ومدينةالدمام)الشرق

 الدراسي األول من الفصل  في الدراسةالبيانات التي تم جمعها من عينة على  الدراسةاقتصرت هذه حدود الزمانية: ال
 هـــــ.١٤٤١العام الدراسي 

 
 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية

 الدراسة المصطلحات اآلتية:تتبني 
 امهام  أجهزة الكمبيوتر التي تؤدي بأنه " (21)سميثو بيكر  هيعّرف :Intelligence ArtificialI) (Aاالصطناعي لذكاء ا

في االصطناعي الذكاء  ويمكن تعريف ".، وبصفة خاصة عمليتي التعلم وحل المشكالتإدراكية ترتبط عادة مع العقول البشرية
في البيئة الصفية  المستخدمةتعظيم االستفادة لمجموعة واسعة من التطبيقات التعليمية الذكية  العملية التعليمية إجرائي ا على أنه"

 ".من قبل المعلم بشكل يعزز ميزات التعلم التكيفي لكل طالب وفق وتيرته أو األطر الزمنية الخاصة به
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 for: Artificial Employ applicationsSkills to مهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي 
intelligence    
 تخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليميةالخاصة باسداءات من األمجموعة على أنها "يمكن تعريفها 
 ؛من مجموعة واسعة من المصادركافة المعلومات في أشكال متعددة القدرة على فهم واستخدام  ى تحقيقبشكل يعمل عل

 ."، واقتصاد في الجهد المبذولقة والسرعة في األداءدالتطبيقات مع مراعاة ال تلك من خاللالتي تقدم 
 والدراسات السابقة اإلطار النظري   
ا  للدراسة الحاليةتناول اإلطار النظري  اإلطار النظري:أ. من  الذكاء االصطناعي في العملية التعليميةتطبيق لفلسفة عرض 

إلى عرض كفاءات ، باإلضافة تطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليمكذلك ، و حيث المفهوم واألنواع والخصائص
 . الذكاء االصطناعي في التعليم، فضال  عن دعم ذلك باألبحاث والدراسات السابقةومهارات توظيف تطبيقات 

 االصطناعي في العملية التعليميةالذكاء  تطبيق فلسفة .1
أن هذا النوع من الذكاء يتطلب منح اآلالت بمختلف أشكالها القدرة على  على ترتكز فلسفة الذكاء االصطناعي في التأكيد

 ه إذا كان العقلفإنومن هذا المنطلق الفلسفي عتقد أن اإلنسان فقط قادر على إنجازه، ي  ا أداء المهام وبذل الجهود ألداء م
مدادها   .بالتعليمات والبرامج التي تحفزها للقيام بالمهامهو النقطة الفارقة بين البشر واآللة فإنه يمكن برمجة اآللة وا 

ماركوثي قام عندما ؛ 1956في عام  Artificial Intelligence (AI) ناعيطصالذكاء االولقد ظهر مصطلح 
(McCarthy)  دارتموثبتنظيم ورشة عمل لمدة شهرين في كلية (Dartmouth College)  اليات المتحدة األمريكيةبالو، 

 .(22)لوصف الحاسبات اآللية ذات المقدرة على أداء وظائف العقل البشري استخدم فيها مصطلح الذكاء االصطناعي
 يقوم بأشياء تتطلب ذكاء إذا قام بها الرجال. التي اآلالتعلى أنه علم صنع االصطناعي  الذكاء (23)مينسكسواعتبر 

 .(24)للتعرف على الكالم Hearsayسمي بنظام م ظهر أول نظام للذكاء االصطناعي 1973وفي عام 
يهدف علم الذكاء االصطناعي إلى تطوير أنظمة تحقِّق مستوى من الذكاء شبيه بذكاء البشر أو أفضل منه. وصمِّمت و 

تطبيقات الذكاء االصطناعي لتكون تقليدا  لتصرفات العقل البشري. وحتى يتم ذلك، فقد حدَّدت جوانب تفوق الذكاء 
تحديد و (، Categorizationفي طريقة االستنتاج والتفكير، وحصرتها في خمس نقاط أو خطوات: التصنيف )البشري 

التوقعات و (، Past Experienceالخبرة السابقة)و (، Heuristicsالتجارب )و (، Specific Rulesالقوانين )
(Expectation.) 

في أن األتمتة نظام   Intelligence Artificialاالصطناعيعن مفهوم الذكاء  Automation األتمتةويختلف مفهوم 
 Aا وهو ما يعني كون الرمز فاآللة هنا تتبع المتسلسالت المنطقية المحددة سلف  على القواعد التي تحددها البرمجة،  ديعتم

وهكذا. أما الذكاء االصطناعي فهو بمثابة تعليم اآللة لتستنتج بنفسها، وتدرك ما يجب أن  Bا إلى الرمز يفضي منطقي  
 .(25)تفعله وما ال يجب أن تفعله

يحتوي  ارقمي   ابيئي   اوالتي تعد نظام   Big Dataويرتبط مفهوم الذكاء االصطناعي في التعليم بمصطلح البيانات الضخمة 
وارزميات التي تمثل مجموعة من على مجموعة من البيانات الكبيرة للغاية، والتي يستخدم فيها الذكاء االصطناعي خ

ال تستطيع تقنيات الحوسبة العادية  ومعالجتها بشكل  ،رشادات تخبر النظام المحوسب بكيفية التعامل مع تلك البياناتاإل
التي يتمكن النظام التعليمي من  تجاهات واألنماط وعمل التنبؤات االتحديد معالجتها فالذكاء االصطناعي يستطيع 

Deep ا بمصطلح كما يرتبط الذكاء االصطناعي أيض   بشكل يمكنه من التعلم وفقا لقدراته؛  االستجابة لمتغيرات المتعلم 
earningL   المعانييتم فيه  تفسير البيانات من حيث الترابط وتوقعات  اهرمي   اا تدريبي  التعلم العميق، الذي يمثل نظام 

ا في وضع التوقعات من خالل منح التطبيق مجموعة من جد   اهذا النوع من التعلم مفيد   حيث يعد  ،واتجاهات االنتشار
 .(14)ومن ثم يتم تكليفه بفرز كميات هائلة من البيانات بمفرده ،بيانات التدريب
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ا والذكاءات المتعددة للمتعلم واللذين يمثالن إطار   *االصطناعي على تطبيق مبدئي البيداغوجية الفارقيةويرتكز الذكاء 
 . (26) للتغيير حسب خصوصيات المتعلمين والمتعلمات ومواصفاتهما وقابال  ا مرن  تربوي  

 أنواع رئيسة تتراوح من رد الفعل البسيط إلى اإلدراك والتفاعل الذاتي، وذلك ةوتظهر أنواع الذكاء االصطناعي ضمن ثالث
 :التالييتضح من الشكل كما 

 
 خصائص الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية فيما يلي: (27)ويورد سعد اهلل وشتوح

 .استخدام الذكاء في حل المشاكل المعروضة 
  الستكشاف األمور المختلفة.القدرة على استخدام التجربة والخطأ 
 .القدرة على استخدام الخبرات القديمة وتوظيفها في مواقف جديدة 
 .القدرة على تمييز األهمية النسبية لعناصر الحاالت المعروضة 
 .دراكها  القدرة على التصور واإلبداع وفهم األمور المرئية وا 
 .القدرة على تقديم المعلومة إلسناد القرارات اإلدارية 
 درة على التعامل مع الحاالت الصعبة والمعقدة.الق 

 
 قات الذكاء االصطناعي في التعليمتطبي .2

ذكي للتعلم الدعم ال؛ و لكل طالبالمعلم الشخصي : أنواع هذه التطبيقات ثالث فئات من (13)لوكين وآخرونيصف 
االحتياجات  طالب حسبلكل  امعلم  التعليم  ييسر الذكاء االصطناعي في حيث .الواقع االفتراضي الذكي؛ و التعاوني

 لمحاكاة التدريس  (Intelligent Tutoring Systems) (ITS)الذكية التدريساستخدام أنظمة من خالل التعليمية له، 
                                                 

 جديدة آليات عن البحث سياق في Louis Legrand ”لوغران لويس ”الفرنسي المربي طرف من م1973 سنة مرة ألول المفهوم هذا استخدم *
 من مجموعة تستخدم تربوية طريقة بأنها الفارقية البيداغوجيا ”لوغران ”عرف وقد. المدرسي الدراسي الفشل ظاهرة ومحاربة التدريس لتطوير
 مختلفة بطرق لوصولل واحد، فصل إلى والمنتمين والسلوكيات، والقدرات العمر في المختلفين األطفال مساعدة قصدب التعلمية التعليمية الوسائل

 بغية خصوصياتهم، حسب والتعلم التعليـم عملية وتكيف المتعلمين، بين فرديـة فروق بوجــــود تؤمن المقاربة هذه أن بمعنى. نفسها األهداف إلى
 .له المحددة األهداف يحقق الفصل داخل فرد كل جعل
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من اتخاذ قرارات بشأن مسار  تمكناستناد ا إلى نماذج المتعلم والخوارزميات والشبكات العصبية، والتي ، الشخصي الفردي
شراك الطالب في الحواو لتحديد وتوفير السقاالت المعرفية والمساعدة،  ،التعلم للطالب الفردي والمحتوى توفير ر، مع ا 

 .غالب ا بشريدون تدخل  للمتعلم،تغذية مرتدة 
 فيما يلي: (28)تشاوي وليها كل يورد، وبالتطرق إلى تطبيقات الذكاء االصطناعي المستخدمة في العملية التعليمية 
 برمجة الكمبيوتر أو  التعليمية مثلل العديد من العمليات هيفي تحفيز وتسيمكن استخدامها : والتي الروبوتات التعليمية

قدرتها على جعل المعرفة المجردة ، باإلضافة إلى والتكنولوجيا والرياضيات أو في تعليم العلوم تصميم الهندسيال
 إلى أكبر عدد من الطالب.فكار المعقدة في نقل األاإلبداعية والتعاون سة، وتحسين حل المشكالت ملمو 

 غير محدد لهدف واحد أو األهداف،  ةمتعدد: وهو محتوى ثري البنية، قائم على المعاني المحتوى اإللكتروني الذكي
مستخدم ويمكن ألي  مية المتعددةياحتياجاتهم التعلبشكل فردي ويتكيف مع كافة توافق مع المتعلمين ي واحدة،تكنولوجيا 

  تحقق غايته الشخصية.التي أن يحصل منه على المعلومات 
 كينونات التعلم، التي تقوم بتصميم المحتوى اإللكتروني في شكل وحدات : والتي تتكون من نظم التعليم التكيفية الذكية

 .ودروسندماج مع غيرها، وليس في شكل أبواب وفصول صغيرة مستقلة، يمكن استخدامها بشكل منفصل، أو باال
 تفاعلية باستخدام المحاكاة العمليات نظام يعمل على تكوين العديد من هو عبارة عن و : نظام الواقع االفتراضي الذكي

على تنمية التعلم الذاتي المتمركز حول الطالب عن  يعملبشكل ت شعر المستخدم بالمكان واألفعال، ، الحاسب اآللي
دراك البيانات  طريق استكشاف عالم أقرب للواقعية وأكثر تفاعلية. مما يساعده على تنمية قدراته على تصور وفهم وا 

 العلمية المعقدة والتي ال تعطي دراستها باألبعاد الثنائية الفهم المطلوب وخاصة في المواد العلمية.
 وفير الدعم والتوجيه الالزمين من المعلمين لمتعلميهم من خالل التواصل على ت والذي يعمل: ذكي للتعلمالدعم ال

التي يتطلبها االنتقال إلى مهمة أو خبرة تعليمية متقدمة بما يساعد على العمل من  ،تقديم التغذية الراجعة الفوريةو 
 اجبات إلكترونيا .أجل تطوير قدراتهم ومهاراتهم من خالل إرسال وتقويم الو 

 ق حاجاتهيقوة المتعلم، وتحقاحي والتعلم بشكل يعمل على تنمية نو  يعتمد على تكيف التدريس: والذي التعليم التفردي. 

 التعليمالذكاء االصطناعي في مهارات توظيف تطبيقات و  فاءاتك .3
منظمة اليونسكو حول "التعليم وتدريب المعلمين وتعلم الذكاء االصطناعي"، الضوء على قضايا خمسة  يطرح تقرير

  :(29)تمثلت فيما يليأساسية لتوجيه الذكاء االصطناعي والتعليم 
 .القدرة على بناء ومعالجة كميات كبيرة من البيانات 
  حتمية.القدرة على العيش في عالم تتوقف فيه النماذج عن أن تكون 
  الترميز والتفكير الحسابي الذي يتنبأ بالمهارات التي تتيح لكل منهما إنشاء التعليمات البرمجية وحل المشكالت

 من خالل الخوارزميات.
  إلى رقي وفهم  تؤديالتفكير الناقد بشكل يتوافق مع المجتمع الرقمي من خالل طرح سلسلة من األسئلة التي

 أنظمة الذكاء االصطناعي التعليمية.تغييرات التي تحدثها الحاجات اإلنسانية في ضوء ال
 إعادة النظر في المفاهيم األساسية مثل الذكاء والخبرة واإلبداع. 

 ةويرتبط هذا التقرير مع إطار كفاءة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمعلمين الذين يستخدمون الموارد التعليمية المفتوح
   م.٢٠١٩التي طرحته منظمة اليونسكو في عام 
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الرقمي  معلم المستقبللمسؤوليات  موضوعات تشير إلى المجاالت الرئيسة ةتسع خبراء التربيةحدد يوعلى صعيد آخر، 
 اآلتي:الشكل  في (30)علىيبينها  الكفاءاتجملة من يندرج تحتها 

 
 يوضح المجاالت الرئيسة لكفاءات المعلم الرقمي في المستقبل*. : 2شكل                

من  االصطناعي المنبثقةفي ظل تطبيق الذكاء  مهارات المعلمينأن  (31)ريفاس وفالفيرديو سوبوسا و بيدرو ويضيف  
  :يلي المتمثلة فيماسوف ترتكز على جملة من الكفاءات السابقة  الكفاءات

  تمكن  أن تسهل عملية توفير التعلم، بحيث  االصطناعيفهم واضح للكيفية التي يمكن بها لألنظمة المدعومة من الذكاء
 االصطناعي.إصدار أحكام قيمة سليمة على المنتجات التعليمية الجديدة المدعومة من الذكاء  المعلمين من

   حتى يتمكنوا من تفسير البيانات التي توفرها األنظمة التي تدعم الذكاء  التحليلية،البحث والبيانات اكتساب مهارات
 تلك ، وطرح أسئلة مفيدة حول البيانات وتزويد الطالب بمالحظاتهم على أساس األفكار التي تنشأ مناالصطناعي

 .البيانات
 االصطناعي بفعالية. مهارات إدارية جديدة، حتى يتمكنوا من إدارة الموارد البشرية وموارد الذكاء اكتساب 
  تنمية التفكير النقدي حول طرق تأثير الذكاء االصطناعي والتكنولوجيات الرقمية على حياة البشر واألطر الجديدة للتفكير

مكانيات الذكاء يمكنهم من زيادة وعي الحسابي والمهارات الرقمية، بشكل  الطالب على فهم القوة والمخاطر وا 
 .االصطناعي

  القدرات البشرية التي لم  بشكل يسهم في تنميةتمكين المعلمين من االستفادة من الذكاء االصطناعي لتولي المهام المتكررة
 إلخ. ...مهارات التعامل مع اآلخرين و  العاطفي،الدعم و  النفسي، : اإلرشادبها مسبق ا مثل لديهم صالحيةيكن 

 
 
 
 
 

__________ 
 (Ally, 2019, 308) باالستعانة بـــــــ*المصدر: بتصرف من الباحث 
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إلعادة تعريف التعلم  المستقبل معلميإعداد ب ةمتعلق مهارات من( 33، 32)ترستوباالستعانة مع ما حدده  ،وفي ضوء ما سبق

توظيف تطبيقات الذكاء مهارات أن استنباط  نيمك ،في العملية التعليميةاالصطناعي منحى تطبيق الذكاء  مع
 اآلتي: الشكليوضحها في خمس مهارات أساسية  التعليمية تندرجفي العملية االصطناعي 

 
 

 
 
 

 
 
 

 يوضح المهارات المتعلقة بتوظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية*.:  3شكل 
 الدراسات السابقة  ب.
العديد من الدراسات  تعرضتفقد  الذكاء االصطناعي في العملية التعليميةتوظيف تطبيقات مهارات ظر ا ألهمية موضوع ن

مرتبة وفق ؛ الدراسات ذات الصلة نستعرض أهم، وفيما يلي إلى الذكاء االصطناعي وتطبيقه في العملية التعليمية
 كما يلي: تسلسلها الزمني

بالمملكة  ذَّكاء االصطناعي في التعليم العامال تقديم تصور مقترح لتوظيفدراسة هدفت إلى  (16)  القحطانيمهرة أجرت 
براء العربية السعودية ممثال  في األسلوب الكيفي والكمي من ، واستخدمت الدراسة المنهج المختلط من وجهة نظر الخ 

والذكاء ( من الخبراء المختصين في تقنية المعلومات ٧على عينة عددها ) خالل تطبيق استبانة أسلوب دلفاي
والتحديات  لتوظيف الذكاء االصطناعيتوافرها  الواجبلتحديد المتطلبات التربوية والفنية  ،االصطناعي وتقنيات التعليم

 .م التكيفية(، بيئات التَّعلُّ ) تحليالت التَّعلُّم فيما يتعلق بـــــــ التي تواجه هذا التوظيف
نقص  الذكاء االصطناعي في التعليم:نظام جه توظيف االتي تو  المعوقات التربوية والفنيةأهم نتائج الدراسة أن وأظهرت 
حول آلية  وعدم توافر البيانات األساسية ،تعليمهم كيفية استخدام النظاموالخاصة بللمعلم والطالب التدريبية البرامج 
 باألدوات والبرامج الالزمة لسير العملية التعليمية بالشكل الصحيح. وعدم تجهيز البيئة التعليميةالتطبيق، 

مختلف نماذج ونظم الذكاء االصطناعي في تطوير العملية إبراز أهمية إلى  (27)سعد اهلل وشتوح دراسة بينما هدفت
 ،والفكري للذكاء االصطناعيتناول الباحثان اإلطار النظري ، و تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليليالتعليمية، حيث 

صطناعي وتطبيقاته المستخدمة في العملية التعليمية ليتم بعد ذلك عرض خصائص برامج التعليم المعتمدة على الذكاء اال
في االرتقاء إنكار مساهمة الذكاء االصطناعي وخلصت نتائج الدراسة إلى عدم إمكانية  ،وأدواره في تطوير هذه األخيرة

كما ، من محتوى ذكي وأنظمة التعليم الذكي والواقع االفتراضي والواقع المعزز ه المختلفة،عبر تطبيقات وتطوير التعليم
لتجنب كافة السلبيات المحتملة التي قد تواجه بدراسة معمقة التقدم التكنولوجي  هذايجب مسايرة  على أنهكدت الدراسة أ

 .صطناعي في تطوير العملية التعليميةتوظيف الذكاء اال
 
 

__________ 
 (Trust, 2017. 2018) *المصدر: بتصرف من الباحث باالستعانة بـــــــ
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بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا المدارس والكليات وفي محاولة الستكشاف مستقبل الذكاء االصطناعي في  
تحديد  (21)بيكر وسميث استعرض كل من، م2035عام  في لوصف ذلك المستقبل سيناريوهاتمن خالل طرح  الشمالية

 سرد األدوات المستخدمة في المدارس  في التعليم من خاللالنطاق للذكاء االصطناعي 
 ، أدوات الذكاء االصطناعي في التعليمتوظيف هم التحديات الرئيسة التي تواجه أشف عن ن، مع الكآلاوالكليات 
توظيف  من خالل ،في التعليمالذكاء االصطناعي  توظيف أدوات بشأناستعراض وجهة نظر أولياء األمور  كما تم

 18من سن لديهم أبناء باء الذين فرد ا من اآل( 1225) عينة قوامها علىتطبيق استبانة  عبرالمنهج الوصفي المسحي 
بالرضا يشعرون األمور  أولياء%( من 75أن نسبة )حيث بينت نتائج الدراسة في مراحل التعليم المختلفة،  أو أقلسنة 

كمال المهام المناشط التعليمية، في بعض االصطناعي نحو توظيف أدوات الذكاء  %( 65ن )بينما بيَّ ، للمعلم اإلداريةوا 
نتيجة لتحديد وتيرة التعلم حسب قدرات كل في خططهم الدراسية في وتيرة تقدم الطالب  اهناك تحسن   مور أنمن أولياء األ

بتوظيف تطبيقات الذكاء بعض االعتبارات األخالقية المتعلقة  من تخوفهم %( من أولياء األمور 48)بيَّن ، بينما طالب
 .سنة 18دون  لديهم أبناء وبصفة خاصة من االصطناعي في التعليم

صطناعي حول أخالقيات استخدام الذكاء اال بالمملكة المتحدة في مهرجان مانشستر للعلوم الرأي العام والستقصاء آراء
الذكاء العائالت باستخدام في معرض تعريف على الحضور استبانة  (34)وجولتز لثيمدراسة  طبقتفي التعليم، 
 أداة االستبانة قتم استخدام المنهج الوصفي المسحي في تطبيو ، في العملية التعليمية لمساعدة المتعلميناالصطناعي 

 الطالب بالمراحل التعليمية المختلفة ( من8و) ،فرد ا من أولياء األمور (24موزعين بين )( فرد ا 32على عينة قوامها)
إلى نتائج الدراسة  وأشارت، نترنتالذكاء االصطناعي في التعليم واستخدام بياناتهم على اإلحول استخدام الستنباط آرائهم 

، إال أن في أنظمة التعلماستخدام خوارزميات الذكاء االصطناعي لم يتعرضوا لفكرة ن في الدراسة معظم المشاركي أن
في ذلك النظام توفرت األدوات المفيدة وأنه إذا  ،تعليماستجابة إيجابية نحو تطبيق هذا النظام بشكل عام في اللديهم 
من المشاركين  %(77)نسبة بيَّن ، كما تحسين مستوى التعلم الخاص بالطالبينعكس بشكل إيجابي على فسوف الجديد 

  .الذكاء االصطناعي التعليميةاتهم الشخصية في أنظمة لقهم من استخدام بيانق
ة استخدام روبوت دردشة للذكاء االصطناعي لتنمية الجوانب المعرفيأثر  كشفإلى  فقد هدفت (19)العمريدراسة زهور  أما

بمدينة جدة بالمملكة العربية  اإلسالمية األهلية االبتدائي بمدارس التربية الصف السادس طالباتوم لدى لفي مادة الع
تجريبية على مجموعتين من خالل تطبيق أداة االختبار المعرفي  شبه التجريبيواستخدمت الدراسة المنهج ، السعودية
عند  المجموعتينطبيق البعدي لالختبار بين وجود فروق دالة معنوي ا في الت، حيث أظهرت نتائج الدراسة وضابطة

في  دشة للذكاء االصطناعيفاعلية روبوت الدر ية، مما يؤكد والتطبيق، لصالح المجموعة التجريبر والفهم ك  ذ  مستويات الت  
أسهم في تحسين مخرجات معدل استخدام الطالبات للنظام كمساعد على التعلم ، كما أن للطالباتتنمية الجوانب المعرفية 

  .التعلم لديهن في االختبار التحصيلي
باستخدام تطبيقات الذكاء التنسيق في الفصول الدراسية المحسنة لدعم  احتياجات كل من المعلم والطالبوللكشف عن  

 K-12وجهة نظر المعلمين والطالب في مدارساستكشاف   (35)ألفينو  مكالرينو   هولستيندراسة  حاولت، االصطناعي
، وذلك من خالل استخدام المنهج الذكاء االصطناعي التعليميةأنظمة تطبيق األدوار المنوطة بهم في ظل  نحو األمريكية

معلم ا،  (24نحو ) قوامهم من معلمي وطالب المدارس الثانوية بلغ على عينة مقننة مقابلةالوصفي المسحي وتطبيق 
، وتوصلت نتائج  Video Conference نسالفيديو كونفر تقنية  ، باستخدامثماني مدارسفي  ( طالب وطالبة24و)

الذكاء االصطناعي وتحديد متى يحتاج الطالب  معلمبمفهوم  فيما يتعلقأن المعلمين يحتاجون إلى دعم أكبر الدراسة إلى 
توفير الدعم في تقييم اآلثار ، وكذلك حين تطبيق أنظمة الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية إلى المساعدة البشرية

صطناعي االستفادة من أنظمة الذكاء االوكيفية إدارة وتحفيز الطالب نحو  ؛المساعدات البشريةبتقديم تلك المتعلقة 
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 البشريدون فقد التفاعل عبر أدوات الذكاء االصطناعي  للمساعدة التعليميةما أشار الطالب إلى احتياجهم بين التعليمية،
، والحصول على الذكاء االصطناعي معلمبدال من  معلميهمطفي من ، مع أهمية توفير الدعم العامع أقرانهم ه لوجهاوج  

 تحليالتهم الشخصية.الدعم حول كيفية استخدام أكبر قدر من 
وظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي المحسنة بت K-12فصولفي ب فوائد تعلم الطال لتحديدتجريبية في أول دراسة و 

لتدريس اأنظمة أن  (36)ومكالرين وألفين  هولستين بينت دراسة، ختلطالمالواقع في توعية المعلمين  من أداة التعليمية 
، وذلك معلميهم البشريينللعمل مع إذا تم تصميمها  التعلمعلى في مساعدة الطالب تكون فعالة للغاية  (ITS)الذكية

 حيث استعان الباحثون، تدعيم نقاط القوة التكميلية لديهممن خالل  صطناعي التعليميةتطبيقات الذكاء االلتضخيم قدرات 
تنبيه المعلمين عمل على يبشكل  للتدريس في الوقت الفعليمن قبل المعلمين  يمكن ارتداؤهامختلطة الواقع ذكية ارة بنظ

وذلك من خالل  بتلك المواقف، ة في استخدامهاغير مناسبدريس الذكية تالتعليمية التي قد ال تكون أنظمة الإلى المواقف 
واستخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي من  أثناء عملية التدريس الفعلية، وجوههم  الطالب وتعبيراترد فعل تحليل 

في أربع ( طالب ا 286عينة من الطالب بلغ قوامها)ل خالل تطبيق أداة االختبار المعرفي على مجموعتين تجريبية وضابطة
ى التعامل مع نظارة التوعية المستهدفة، وتوصلت نتائج الدراسة إلدريبيهم على آلية تم ت امعلم   18بالتعاون مع مدارس 

المساعدة في  تحليالت الوقت الفعلي لتعلم الطالبمن خالل  فيها نلمجموعة التجريبية استطاع المعلمو ا أن طالب
غير  السلوكياتتقليل يجابية حول ، وأن هناك نتائج إذوي القدرات المتباينةتضييق الفجوة في نتائج تعلم الطالب 

ك على سلو  التأثير اإليجابي باإلضافة إلى  ب والتلميح واإلساءة(المصاحبة للتعلم من قبل الطالب مثل )اللع المرغوبة
   .لفظي(ي أو الغير ظفوقته مع الطالب)التواصل اللالمعلم في الطريقة التي يوزع بها 

بتوظيف استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم، قدم وفي محاولة لتحفيز النقاش حول بعض القضايا المتعلقة 
دراسة لدعم تدريب المعلمين بالمدارس الثانوية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، من خالل معالجة  (37)إيتون وآخرون

وكيف   االصطناعي في المناهج الدراسية؟ العديد من التساؤالت التي نصت على: كيف يمكن دمج أخالقيات الذكاء
وكيف يمكن  ألولى أو المرحلة الثانوية؟ستخدم فيها الذكاء االصطناعي في المرحلة الجامعية ايمكن تدريس موضوعات ي  

جعل استخدام الذكاء االصطناعي في التعليم متعدد التخصصات ويكون لديه القدرة والتأثير على نطاق واسع؟. حيث تم 
 ة على هذه التساؤالت.استخدام المنهج الوصفي التحليلي لإلجاب

حيث عمدت ، في الدراسات االجتماعيةلتطبيقات التربوية للذكاء االصطناعي دراسة تحليلية ل (38)محمد سارة وأجرت
العصر، وتوضيح تحديد مفهوم الذكاء االصطناعي وعالقته بمستحدثات لالدراسة إلى استخدام المنهج الوصفي التحليلي 

في مناهج وتعليم  تطبيق الذكاء االصطناعي، والتعرف على مجاالت والذكاء اإلنسانيالفرق بين الذكاء االصطناعي 
 االصطناعي. ، وتحديد أهم التحديات التي تواجه تطبيقات الذكاء الدراسات االجتماعية

عن مدى جاهزية القيادات اإلدارية لتبني تطبيقات الذكاء االصطناعي  (39)دراسة بسمة القطان كشفت ،وفي السياق ذاته
من القيادات عينة على المنهج الوصفي المسحي من خالل تطبيق استبانة وقد اعتمدت الدراسة ، في المنظمات التعليمية

والمعهد تقنية اإلدارية فرد ا في الكلية ال (74)عمداء، ومعاوني عمداء، ورؤساء أقسام، ومسؤولي وحدات( بلغ قوامها )
لدى القيادات اإلدارية في المنظمات  فاعال   اوجه  أن هناك توتوصلت نتائج الدراسة إلى في العراق،  موصلمدينة الالتقني ب

هذه المتطلبات وعدها إلى الحد الذي أسهم في تفعيل ذات عينة الدراسة بشأن عملية تبني تطبيقات الذكاء االصطناعي 
العمل على تهيئة الظروف المعززة لعملية التفاعل بين ، ومن ثم تم اقتراح في الميدان التنظيمي كمنطلقات فاعلة

شخيص والتحليل بالنسبة للقيادات  للتد الدراسة وعلى نحو يجعل من هذه الظروف مدخال  يالمؤشرات المفسرة للظاهرة ق
  اإلدارية في ميدان عملها.
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الذكاء االصطناعي في تنمية إستراتيجيات إلى التعرف على فاعلية برنامج قائم على  (40)شحاتهبينما عمدت دراسة 
األصالة( لدى طلبة الصف األول الثانوي في مصر، والكشف عن فاعلية و ، والمرونة، )الطالقةمهارات التفكير االبتكاري 

الذكاء االصطناعي في إنتاج برامج الحاسوب التعليمية متعدد الوسائل. واستخدمت الدراسة المنهج إستراتيجيات بعض 
بناء الوصفي التحليلي والمنهج شبه التجريبي ذو تصميم المجموعتين )الدراسة، والمقارنة(. وأوضحت النتائج أن عملية 

رف بنظم برمجيات التعليم الذكية ع  الصطناعي والتي ت  الذكاء اإستراتيجيات البرمجيات التعليمية القائمة على  وتطوير
عند  وتكتنفها كثير من الصعوبات والمشاكل، وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائي ا، عملية معقدة، ومكلفة

يتصل  فيمااالبتكاري )بين القياسين القبلي والبعدي لطلبة الصف األول الثانوي في اختبار التفكير  (0.05=)مستوى 
 التطبيق البعدي لمجموعة الدراسة.  وذلك لصالح بالطالقة(

 التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها
ي فالخبراء المختصين متنوعة من حيث عينة الدراسة فبعضها كان على الدراسات السابقة  لقد كانت من حيث العينة: 

 على أولياء األمور ، وبعضها ركز(16)القحطاني وتقنيات التعليم مثل دراسة مهرة تقنية المعلومات والذكاء االصطناعي 
 طبق على المعلمينضها وبع، (19)العمري، ودراسة زهور (21)بيكر وسميثودراسة  ،(34)لثيم وجولتزمثل دراسة  الطالبو 
 اإلدارية على القياداتها وبعض ، (36)ومكالرين وألفين  دراسة هولستينو  ،(35)ومكالرين وألفين  هولستيندراسة كالطالب و 

أما الدراسة  طبقت على الطالب فقط.التي  (40)شحاتهوهناك دراسة  ،(39)القطانفي المنظمات التعليمية مثل دراسة بسمة 
   .المدارس الثانويةمن حيث العينة، إذ تمثلت العينة في قادة ومعلمي الحالية فقد تشابهت مع بعض الدراسات السابقة 

دراسة مهرة ك المختلطالمنهج ا هفي الدراسات السابقة فقد استخدم بعضتنوعت المناهج المستخدمة  من حيث المنهج:
ودراسة  (37)إيتون وآخروناسة ودر  (27)وشتوح كدراسة سعد اهلل الوصفي التحليلي  المنهج استخدم وبعضها، (16)القحطاني
، (36)ومكالرين وألفين  هولستينودراسة  (19)استخدم المنهج شبه التجريبي كدراسة زهور العمريوبعضها  ، (38)سارة محمد

ومكالرين   هولستيندراسة و  (34)و دراسة لثيم وجولتز (21)بيكر وسميثلمسحي كدراسة اوبعضها استعان بالمنهج الوصفي 
من حيث المنهج المستخدم، إذ . وتشابهت الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة (39)القطانبسمة  ودراسة (35)وألفين

    استخدمت المنهج الوصفي المسحي.
 فقد تم إجراء دراسات في المملكة العربية السعوديةتنوعت بيئات الدراسات السابقة  من حيث مكان إجراء الدراسة: 

، وفي مصر كدراسة (39)العراق كدراسة بسمة القطانوفي  ،(19)ودراسة زهور العمري (16)القحطانيهرة مكدراسة 
 (34)لثيم وجولتزودراسة  (21)بيكر وسميثكدراسة وأيرلندا الشمالية وفي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى ، (40)شحاته

 هولستينودراسة  (35) وألفين ومكالرين هولستين وفي الواليات المتحدة األمريكية كدراسة،  (37) ودراسة إيتون وآخرون
  .(36)وألفين ومكالرين

ا في متطبيقهأنهما تم  في (19)العمريزهور ودراسة  (16)القحطانيمهرة  ةدراسمع تشابه الدراسة الحالية  وعلى الرغم من
إذ تم إجراء الدراسة في  إجرائهامن حيث مكان مع كافة الدراسات السابقة إال أنها تختلف  ،المملكة العربية السعودية

 وفق معرفة الباحث.، وهذا ما لم تبحثه الدراسات السابقة انوية بالمملكة العربية السعوديةمدارس المرحلة الث
ا تميز الدراسة الحالية عن ساب قادة قاتها من الدراسات من خالل عدد من األمور: أنها ركزت على كما يتضح أيض 

في كما تستمد هذه الدراسة تفردها عن باقي الدراسات السابقة في المملكة العربية السعودية، ية ومعلمي المرحلة الثانو 
، تبع ا لمتغيرات معلمي المرحلة الثانوية لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليمتناول واقع تطبيق 
 وهذا ما لم تبحثه الدراسات السابقة وفق معرفة الباحث.، رات التدريبيةسنوات الخبرة والمدينة والدو و الوظيفة والجنس 
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جراءاتها  منهجية الدراسة وا 
 

 منهج الدراسة
 تشخيصالظواهر والحقائق العلمية والمهنية الفعلية من أجل الذي يركز على وصف استخدم المنهج الوصفي المسحي 

  .في التعليمتوظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي لمهارات معلمي المرحلة الثانوية تطبيق واقع 
 وعينة الدراسةمجتمع 

بمدن بالمملكة العربية السعودية بالمدارس الحكومية  معلمي المرحلة الثانويةو  قادة تكون مجتمع الدراسة من جميع
 األصلي للمعلمين بالمدنالمجتمع بلغ  هـ، وقد1441الدراسي  جازان( للعامو حائل، و الدمام، و مكة المكرمة، و ، الرياض)

 حجمها طبقية عشوائيةعينة للعينة فقد تم اختيار أما بالنسبة  .ا( قائد  1461، و)ومعلمة ( معلم ا29328المذكورة )
أن  (41)ممّثلة لمجتمع الدراسة، حيث بين كل من كريجس ومورجانهي عينة و معادلة مورجان  بناء على ،فرد ا (386)

 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة.1، والجدول )( فرد ا379) ي( ه30000يبلغ )العينة الممّثلة لمجتمع 
 

 .د العينةالمئوية بالنسبة لعد ونسبهممتغيرات الدراسة توزيع أفراد عينة الدراسة على يوضح  :1جدول
 النسبة العدد المتغير

 الوظيفة
 %30.1 116 قائد

 %69.9 270 معلم

 الجنس
 %70.2 271 ذكر
 %29.8 115 أنثى

 المدينة

 %41.2 159 الرياض
 %21.2 82 مكة المكرمة

 %14.8 57 الدمام
 %11.7 45 حائل
 %11.1 43 جازان

 سنوات الخبرة
 %7.2 28 سنوات 5أقل من
 %10.9 42 سنوات 10سنوات إلى أقل من  5من 
 %81.9 316 سنوات فأكثر 10

 الدورات التدريبية
 %70.5 272 ال يوجد

 %22.3 86 دورة إلى دورتين
 %7.2 28 ثالث دورات فأكثر

 %100 386 المجموع
 

 أداة الدراسة
من وجهة نظر  في العملية التعليمية تطبيق المعلمين لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعيعلى درجة للتعرف 

 مهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعيتم اشتقاق قائمة  السعودية،قادة ومعلمي المدارس الثانوية بالمملكة العربية 
 ، ووضعها في شكل استبيان وفق ا للخطوات التالية:في التعليم

مهارات معلمي المرحلة الثانوية لتطبيق تم استخدام االستبيان كأساس موثوق للكشف عن هدف االستبيان: تحديد  .1
 .العملية التعليمية لها فيودرجة ممارستهم طبيقات الذكاء االصطناعي توظيف ت
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تطبيقات الذكاء مهارات توظيف ستبيان لتحديد مدى تطبيق االفي إعداد عتمد أ   تحديد مصدر االستبيان: .2
دراسة ، و(21)بيكر وسميثودراسة ، (16)القحطانيراسة مهرة دادئ توجيهية مثل بعلى األبحاث السابقة كماالصطناعي 

  .(32،33)ترست ودراسة ،(37)ودراسة إيتون وآخرون ،(35)هولستين وآخرون
 فقراتعدة  مجالضمن كل رئيسة.  مجاالت( 5من )االستبانة في صورتها األولية  تألفتلالستبيان: ولية الصورة ال  .3

  .فقرة (57)غ قوامها لليب
مهارات توظيف تطبيقات الذكاء معلمي المرحلة الثانوية ل تحديد واقع تطبيقتم تصنيف  :االستبيانطريقة تصحيح  .4

إجابات ، متوسطة، مرتفعة( وفق متوسطات منخفضةوهي )تقديرات  ةثالثإلى  ية،في العملية التعليم االصطناعي
 :النحو التالي علىالعينة لكل فقرة 

 / عدد المستويات.األدنى الحد-للبدائلى = الحد األعلطول الفئة 
 اآلتي: حدود المستويات الثالثة على النحووبذلك تكون 

 درجة تحقق منخفضة. ( ١.٦٦ أقل-١بين )اعتبر المتوسط الحسابي الذي يقع  -
 . متوسطة( درجة تحقق ٢.٣٣من  أقل-١.٦٦بين )اعتبر المتوسط الحسابي الذي يقع  -
 ( درجة تحقق مرتفعة.٣-٢.٣٣بين )اعتبر المتوسط الحسابي الذي يقع  -

 

 : تضمنت الدراسة المتغيرات اآلتية:متغيرات الدراسةخامًسا: 
 : وتتضمن المتغيرات المستقلة . أ

 :(معلم ،قائد)الوظيفة ولها فئتان. 
 (.أنثى ،ذكر)فئتان: وله  الجنس 
  (.سنوات فأكثر ١٠،سنوات ١٠سنوات إلى أقل من  ٥من  سنوات، ٥أقل من ) مستويات: ةالخبرة ولها ثالثسنوات 
  (جازان، حائل، الدمام، مكة المكرمة، الرياض: )مستوياتالمدينة ولها خمسة . 
 (ثالث دورات فأكثر، دورة إلى دورتين ،ال يوجد): مستويات ةولها ثالث دورات في الذكاء االصطناعي.  
في العلمية  معلمي المرحلة الثانوية لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعيوتمثل درجة تطبيق  المتغيرات التابعة: . ب

 . التعليمية
 

 أداة الدراسةصدق 
 :صدق االستبانة بطريقتينتم حساب 

الباحث بعرضها على عدد من المختصين من  قامللتأكد من صدق االستبانة  :(المحكمينصدق الظاهري )الصدق .1
في  والتعليم اإللكتروني التعليم وتقنية المعلومات وتكنولوجياالمناهج وطرق التدريس أعضاء هيئة التدريس في مجال 

دارات التعليم، بلغ عددهم ) رائهم ومالحظاتهم حول مدى آ منهم تقديموقد طلب ، امحكم  ( 18الجامعات السعودية وا 
ت ومدى ارتباطها بمحاور اغوية لصياغة العبار وضوح العبارات ومناسبتها لتحقيق أهداف الدراسة، والدقة العلمية والل

  حذف، أو إضافة عبارات أخرى مقترحة.وتعديل أو الدراسة، 
مناسبة البنود لما أعدت لقياسه،  كمحك للحكم على%( 80معيار )وبعد حساب الصدق الظاهري بين المحكمين تم تحديد 

وفي ضوء اقتراحاتهم ومالحظاتهم ن، واإلضافات التي أدلى بها المحكمو  مع األخذ بعين االعتبار التعديالت والمالحظات
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( فقرة في ٥٣ض التعديالت التي أوصى بها السادة المحكمون. وبذلك أصبح العدد النهائي لفقرات االستبانة )أ جريت بع
 ( مجاالت.5، موزعة على)ضوء هذه الخطوة

من خارج عينة  فرد ا( 50)على عينة استطالعية مكونة من  بتطبيق االستبانةقام الباحث  :صدق االتساق الداخلي.2
بين درجة كل بند  Pearsonبيرسون الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط  حساب صدق االتساقالدراسة من أجل 

 α)( وجميعها دالة إحصائي ا عن 0.88( و)0,69بين )قيم االرتباطات  وتراوحت والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه،
( 0,95-0,93بين ) وتراوحت والدرجة الكلية لألداة محاور أداة الدراسةمعامالت االرتباط بين . كما تم حساب (0,01 ≥

 .(α≤ 0,01وهي دالة احصائي ا عند )
 ثبات أداة الدراسة

 Alpha deكرونباخ -تم حساب ثبات درجات االستبانة باستخدام ثبات االتساق الداخلي؛ عن طريق حساب معامل ألفا 
Cronbach قيم معامالت الثبات  ( يبين2والجدول )، حدةعلى  لالستبانة ككل ولكل مجال من المجاالت الخمسة

  كالتالي:
 كرونباخ.-يوضح معامالت ثبات مجاالت االستبانة ومعامل ثبات االستبانة ككل بمعادلة ألفا: 2جدول 

 المجال
عدد 

 الفقرات
 معامل الثبات

 0.940 16 الذكاء االصطناعي في التعليم. بيئة بتهيئةالمتعلقة  المهارات-1
 0.930 11 التخطيط.بالمتعلقة المهارات -2
 0.911 14 التنفيذ.بالمتعلقة المهارات -3
 0.970 4 التدريس.إستراتيجيات بالمتعلقة المهارات -4
 0.881 8 .تقويم األداءبالمتعلقة المهارات -5

 0.926 53 االستبانة ككل
. كما نسبي اوهي معامالت ثبات عالية ( 0.970-0.881ما بين )يتراوح يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات 

 هانها ثابتة ونتائجألذا يمكن وصف األداة ب .مرتفعوهو معامل ثبات ( 0.926)الثبات العام لألداة بلغ يتضح أن معامل 
 صالحة للتطبيق الميداني. النهائيداة بشكلها ، وبذلك تعتبر األكافية
 

 الساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
وم للعلالبيانات باستخدام الرزم اإلحصائية  لتحليل حصائية المناسبةاإل لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم اعتماد األساليب

حيث تم استخدام المتوسطات الحسابية  Statistical package for social sciences (SPSS)االجتماعية 
 . (ONE WAY ANOVA) األحادي، وتحليل التباين (T-Test)واختبار والوزن النسبي، واالنحرافات المعيارية،

 
 ومناقشتها نتائج الدراسة

 :فيما يلي عرض لنتائج الدراسة وفًقا لتسلسل أسئلتها

في  ما واقع تطبيق المعلمين لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي وينص على:" ئيسالر النتائج المتعلقة بالسؤال 
 ؟"من وجهة نظر قادة ومعلمي المدارس الثانوية بالمملكة العربية السعودية عليميةالعملية الت

 ككل،لكل مجال وللمجاالت والوزن النسبي هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  لإلجابة عن
 :( يبين ذلك3والجدول )
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لمجاالت الدراسة  التحققوالترتيب ودرجة  والوزن النسبي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :3جدول 
 ولألداة ككل.

 المجال م
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الرتبة
درجة 
 التحقق

 متوسطة 1 ٪77.3 0.65 2.32 المهارات المتعلقة باستراتيجيات التدريس. 4

5 
المهارات المتعلقة بتهيئة بيئة الذكاء 

 .االصطناعي في التعليم
2.30 0.61 

76.7٪ 
 متوسطة 2

 متوسطة 3 ٪74.7 0.59 2.24 .المهارات المتعلقة بالتنفيذ 3
 منخفضة 4 ٪55 0.60 1.65 .المهارات المتعلقة بالتخطيط 2
 منخفضة 5  ٪52 0.59 1.56 المهارات المتعلقة بتقويم األداء. 1

 متوسطة ٪67 0.52 2.01 المتوسط العام
 

المعلمين لمهارات توظيف تطبيقات تطبيق نحو درجة الستجابات أفراد العينة ( أن المتوسطات الحسابية 3)يبين الجدول 
، %(77.3-%52بين )ما وبوزن نسبي ، (٢.٣٢-١.٥٦بين )ما  تراوحت في العملية التعليمية، الذكاء االصطناعي

توظيف تطبيقات  مهاراتكانت درجة تحقق وبذلك ، %(67)بوزن نسبي  (2.01م لهذا المجال )حيث بلغ المتوسط العا
 وبشكل عام جاء تحقق المهارات بدرجة متوسطة. ،للمجاالت الخمسة ما بين متوسطة ومنخفضة الذكاء االصطناعي
المهارات  مجاليفي  منخفضةجاءت بدليل أنها التطبيق أفراد العينة لم يبالغوا في تقديرهم لدرجة  إنوما يمكن قوله 

التدريس، إستراتيجيات ) متوسطة في مجاالت مهارات. بينما جاءت الترتيب ( علىوتقويم األداءالتخطيط، بـــــــ ) المتعلقة
إلى الجهود التي تبذلها وزارة التعليم في وقد يعزى ذلك . تيب( على التر والتنفيذ، في التعليم تهيئة بيئة الذكاء االصطناعيو 

، تلك الجهود السعوديليم العام تقنية المعلومات في التع، وتنفيذ ا لخطة دمج ٢٠٣٠المملكة ية ؤ وفق ر تطوير التعليم 
لذا كان درجة تطبيق مهارات توظيف تطبيقات  ؛المهارات التدريسية الرقمية لدى المعلمينبشكل كبير في تطوير  أسهمت

ودراسة  (37)إيتون وآخرون. وتتفق تلك النتيجة مع نتائج دراسة ةمتوسطبوجه عام  الثانويالذكاء االصطناعي في التعليم 
بتوظيف نظم الذكاء االصطناعي المهارات المتعلقة من أن هناك حاجة ماسة لتدريب المعلمين على  (16)القحطانيمهرة 

  .التعليمية
 التالي:نتائج الدراسة بشكل مفصل، تم استعراض نتائج األسئلة الفرعية على النحو ولتوضيح 

ولإلجابة عن  "؟: وينص على" ما مهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعيالنتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الول
 مراجعة مصادرخالل  التعليمية، منهذا السؤال تم تحديد قائمة بمهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية 

 االصطناعي في التعليم بشكل عام الذكاء وتوظيف تطبيقات تناولت استخدامدبيات والدراسات السابقة التي بعض األ
، (37)، ودراسة إيتون وآخرون (35)دراسة هولستين وآخرون، و(21)بيكر وسميث ، ودراسة (16)مهرة القحطاني ومنها دراسة

والتي أشارت إلي  العلمية،نتائج وتوصيات المؤتمرات والندوات على باإلضافة إلى االطالع ، (33، 32)ترستودراسة 
آراء التعليم، كذلك من خالل التعرف على تطبيقات الذكاء االصطناعي في بتوظيف االهتمام بمهارات المعلم الخاصة 

فيما يتعلق  المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم وتقنية المعلومات والتعليم اإللكترونيفي مجال  المتخصصين
 .في العملية التعليمية توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعيلالالزم توفرها بمهارات المعلم 

قائمة المهارات في صورتها النهائية ، تم إعداد المهاراتوبعد تحديد وحصر آراء ومقترحات السادة المحكمين لقائمة 
التدريس، إستراتيجيات بحيث تكونت من مهارات خمسة )تهيئة بيئة الذكاء االصطناعي في التعليم، التخطيط، التنفيذ، 
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كما هو موضح في  ( مهارة فرعية٥٣بالقائمة لتبلغ )لكل مهارة رئيسة  الفرعية المهاراتتقويم األداء(، كما تم صياغة 
السؤال األول ضمن إجراءات بناء أداة الدراسة، وبذلك يكون قد تمت  (، وقد تم توضيح إجابة٨( إلى )٤الجداول من )

 اإلجابة على السؤال األول.
ما درجة تطبيق المعلمين لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء : وينص على" النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثاني 

 ؟"من وجهة نظر قادة ومعلمي المدارس الثانوية بالمملكة العربية السعودية في العملية التعليمية االصطناعي
لتقديرات أفراد عينة الدراسة  والوزن النسبي تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ؛لإلجابة عن هذا السؤال
 على النحو التالي:النتائج ، حيث كانت ةحدعلى  على فقرات كل مجال

المجال جاءت نتائج تقديرات أفراد عينة الدراسة على بنود  الذكاء االصطناعي في التعليم: بتهيئة بيئةالمتعلقة  المهارات
 .(4جدول )كما يوضحها  األول

 المهارات لفقرات التحققوالترتيب ودرجة  والوزن النسبي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :4جدول 
 .الذكاء االصطناعي في التعليم بتهيئة بيئةالمتعلقة 

 المجال م
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الرتبة
درجة 
 التحقق

1 

الوعي بآلية تيسير التطبيقات التي تدعم 
توظيف الذكاء االصطناعي في العملية 

 التعليمية بفاعلية.
 مرتفعة 1  18.7٪ 0.77 2.45

14 
المتعلقة االبتكار في نظام التعلم 

 باستخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي.
 مرتفعة 2  80.7٪ 0.80 2.42

7 

القدرة على الوصول إلى موارد التعليم 
المفتوح المناسبة لدمج تطبيقات الذكاء 

 االصطناعي في المناهج الدراسية.
 مرتفعة 3  80.0٪ 0.75 2.40

12 
تحديد تطبيقات الذكاء االصطناعي 

 للمواقف التعليمية.األكثر مالءمة 
 مرتفعة 4  %79.7 0.75 2.39

9 

تعزيز المسؤولية الرقمية لدى الطالب 
أثناء استخدام تطبيقات الذكاء 

 االصطناعي.
 مرتفعة 5  79.7٪ 0.78 2.38

15 
القدرة على تكييف تطبيقات الذكاء 

 متوسطة 6  ٪77.0 0.81 2.31 االصطناعي وفق ا الحتياجات المتعلم.

2 

القدرة على إصدار أحكام قيمية سليمة 
التعليمية الجديدة التي  التطبيقاتعلى 

 تدعم الذكاء االصطناعي.
 متوسطة 7  76.7٪ 0.78 2.30

16 

تحديد جودة المواد التعليمية الرقمية 
الصالحة لتطبيقات الذكاء االصطناعي 

 للتمكن من الوصول إليها.
 متوسطة 8  76.3٪ 0.73 2.92

 متوسطة 9  ٪75.7 0.78 2.27التمكن من مهارات البحث والتحليل  3
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للبيانات بشكل يسهم في تفسير البيانات 
 من تطبيقات الذكاء االصطناعي. الواردة

8 

تحديد مصادر التعلم الرقمي المناسبة 
لتحقيق نواتج التعلم باستخدام تطبيقات 

 الذكاء االصطناعي.
 متوسطة 10  75.0٪ 0.73 2.25

10 

تحديد آليات التعاون الفعال مع المعلمين 
اآلخرين لتبادل الخبرات حول سبل تقدم 
الطلبة عن طريق تطبيقات الذكاء 

 االصطناعي.

 متوسطة 11  74.7٪ 0.78 2.24

11 

القدرة على دمج أنواع تطبيقات الذكاء  
االصطناعي المعتمدة على الواقع 
المعزز، والواقع االفتراضي، والواقع 

 المختلط.

 متوسطة 12  74.3٪ 0.71 2.23

4 

االطالع على أحدث المعارف في مجال 
توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في 

 العملية التعليمية.
 متوسطة 13  74.0٪ 0.75 2.22

13 
مشاركة مصادر تعلم تطبيقات الذكاء 

 االصطناعي مع المعلمين اآلخرين.
 متوسطة 14  73.7٪ 0.74 2.21

6 

الرؤية النقدية لآلثار التربوية المترتبة 
لذكاء ظيف تطبيقات اتو على 

 االصطناعي على البيئة التعليمية.
 متوسطة 15 %73.3 0.74 2.20

5 

الوعي بمعايير تصميم المحتوى 
اإللكتروني الخاصة بالذكاء 

 االصطناعي.
 متوسطة 16  73.0٪ 0.69 2.19

 متوسطة ٪76.7 0.75 2.30 المتوسط العام للمجال األول
قد تراوح متوسطها المهارات المتعلقة بتهيئة بيئة الذكاء االصطناعي في التعليم ( أن ٤الجدول ) يالحظ من خالل

وزن ب ،(٢٫٣٠العام )حيث بلغ المتوسط %(، 81.7-%73بين )ما وبوزن نسبي ، (٢.٤٥- ٢.١٩) بينما الحسابي 
، 1) للمهارات الخمس الفرعية ذوات األرقامالمهارات لهذا المجال مرتفعة كانت درجة تحقق  وبذلك%(. 76.7)نسبي 
، 10، 8، 3، 16، 2 ،15األرقام )ذات  الفرعيةلباقي المهارات بينما كانت متوسطة  .على الترتيب (9، 12، 7، 14
ويمكن ، طة بشكل عام للمجال األولتحقق المهارات متوس، كما اتضح أن درجة ( على الترتيب5، 6، 13، 4، 11

تهتم في في وزارة التعليم  معلمي المرحلة الثانويةالخاصة ب التنمية المهنية التدريب و برامج أن من  تفسير هذه النتيجة
في العملية التعليمية بشكل يسهم في  الحديثةكنولوجية والكفايات التعلم بقدر كاف من المعرفة بتزويد الم  الفترة الحالية 

"بوابة  برنامجل تطبيق الوزارة تبني، باإلضافة إلى 2030التحول الرقمي في رؤية المملكة  ليواكبتطور األداء التدريسي 
، للبنين والبنات، واإلسهام في التحول إلى بيئة رقمية تفاعليةلتطبيق التحول الرقمي في جميع مدارس المملكة  المستقبل"

بيئة الذكاء االصطناعي في مهارات المتعلقة بتهيئة لتطبيق معلمي المرحلة الثانوية ل أنبشكل كبير في  أسهماألمر الذي 
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التي  المهاراتأن كافة ( 4حظ من الجدول )يال، كما جاءت بدرجة تحقق ما بين المرتفعة والمتوسطة التعليميةالعملية 
 تحتاج مزيد من التدريب إال أنها ؛درجة التحقق المرتفعةانت قريبة إلى حد ما من كجاءت بدرجة تحقق متوسطة 

 (16)القحطانيدراسة مهرة  نتائجما أشارت إليه  مع وتتفق تلك النتيجة .مرتفعةبدرجة حتى يمكن تحقيقها  والممارسة
 نظملتوظيف يئة التعليمية أن المعلمين يحتاجون إلى دعم أكبر فيما يتعلق بتهيئة الب من (35)وآخرونهولستين ودراسة 

 .الذكاء االصطناعي
 (.5كما يوضحها جدول ) الثانيجاءت نتائج تقديرات أفراد عينة الدراسة على بنود المجال  :التخطيطالمهارات المتعلقة ب

 المهاراتلفقرات  التحققوالترتيب ودرجة  والوزن النسبي : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية5جدول 
 .التخطيطبالمتعلقة 

 المجال م
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الرتبة
درجة 
 التحقق

5 
التخطيط ألنشطة افتراضية )إثرائية؛ وعالجية؛ 
وتعزيزية( ذات أهداف محددة لزيادة اشراك الطالب في 

 عملية التعلم.
 متوسطة 1 ٪٦٣،٣ 0,74 ١٫٩0

تصميم دروس قائمة على تطبيقات الذكاء االصطناعي  9
 تشجع الطالب على اإلبداع.

 متوسطة 2 ٪٦١،٠ 0,69 ١٫٨٣

2 
التخطيط لمساعدة الطلبة في اكتساب الكفاءات 
والمهارات التي ال تستطيع تطبيقات الذكاء 

 االصطناعي تنميتها.
 متوسطة 3 ٪٥٨،٠ 0,71 ١٫٧٤

4 
تعزيز تعمل عل تخاذ قرارات التحليل البيئة الصفية 

 متوسطة 4 ٪٥٦،٧ 0,72 ١٫٧0 استفادة الطالب من تطبيقات الذكاء االصطناعي.

3 
إستراتيجيات استخدام نظريات تعليمية تسهم في تطوير 

 التعلم القائمة على الذكاء االصطناعي.
 متوسطة 5 ٪٥٥،٧ 0,73 ١٫٦٧

1 
محددة إلدارة موارد الذكاء تصميم مهمات ذات أهداف 

البشري واالصطناعي بشكل فعال أثناء عملية 
 التدريس.

 منخفضة 6 7٪،٥٤ 0,74 ١٫٦4

تصميم أنشطة تعليمية تراعي الفروق الفردية للطالب  8
 أثناء استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي.

 منخفضة 7 ٪٣,54 0,68 ١٫٦3

10 
الطالب الرقمي تصميم مواقف تعليمية تدعم نموذج 

 عند استخدام تطبيقات الذكاء االصطناعي.
 منخفضة 8 53,3٪ 0,72 ١٫٦0

11 
تصميم أنشطة تفاعلية مثل ألعاب المحاكاة ذات 

 أهداف محددة لتحفيز الطالب.
 منخفضة 9 ٪٥٢ 0,77 ١٫٥٦

7 
التخطيط لمواقف تعليمية تتطلب إجراءات تنفذ بطرق 

الحياتية باستخدام مبتكرة للمساعدة في حل المشكالت 
 تطبيقات الذكاء االصطناعي.

 منخفضة 10 ٪٥٠،٣ 0,74 ١٫٥١

 منخفضة 11 ٪٤٦،٧ 0,79 ١٫٤0إعداد خبرات تعلم باستخدام تحليالت قائمة على  6
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تطبيقات الذكاء االصطناعي لمراقبة تقدم المتعلم 
 الفردية.

 منخفضة ٪٥٥ 0,73 ١٫٦٥ المتوسط العام للمجال الثاني
 
 

وبوزن (، 1.9- 1.4بين )ما ( أن المهارات المتعلقة بالتخطيط قد تراوح متوسطها الحسابي 5يالحظ من خالل الجدول )
، وبذلك كانت درجة تحقق %(55نسبي )بوزن  (1.65حيث بلغ المتوسط العام )%(، 63.3-%46.7بين )ما نسبي 

، بينما كانت ( على الترتيب3، 4، 2، 9، 5)للمهارات الفرعية الخمس ذوات األرقام المهارات لهذا المجال متوسطة 
على ويشير الباحث إلى أنه  . ( على الترتيب6، 7، 11، 10، 8، 1األرقام )ذات  منخفضة لباقي المهارات الفرعية

المهارات التي جاءت  إال أنومنخفضة متوسطة ما بين  علقة بالتخطيط تراوحتتالم المهاراتدرجة تحقق  من أن الرغم
ضعف تكوين المعلمين  ، ويمكن تفسير ذلك منالمنخفضةكانت قريبة إلى حد ما من درجة التحقق متوسطة  بدرجة تحقق

ممارسة مهارات سهل لهم ي  مهني ا  تدريب اوا معلمي المرحلة الثانوية لم يتلقغالبية أن ؛ باإلضافة إلى في هذا الجانب
درجة تطبيقهم  على انخفاض انعكس، األمر الذي لتوظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليميةالتخطيط 

إيتون  ودراسة (35)دراسة هولستين وآخرونو  (16)القحطانيمهرة  لتلك المهارات. وتتفق تلك النتيجة مع نتائج دراسة
ية دمج بكيفالخاصة التخطيط  تامهار يجب أن يتم التركيز فيها على برامج إعداد وتدريب المعلمين من أن  (37)وآخرون

ستراتيجيات و المناهج الدراسية أدوات الذكاء االصطناعي في   .التدريسا 
 (.6كما يوضحها جدول ) الثالثجاءت نتائج تقديرات أفراد عينة الدراسة على بنود المجال  :التنفيذالمتعلقة ب المهارات

 المهاراتلفقرات  التحققوالترتيب ودرجة والوزن النسبي : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 6جدول 
 .لتنفيذباالمتعلقة 

 المجال م
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الرتبة
درجة 
 التحقق

4 

للتفكير والتي يقات المحفزة تزويد الطالب بالتعل 
من البيانات الواردة من تطبيقات الذكاء  تنشأ

 االصطناعي.
 مرتفعة 1 ٪٧٩.٧ 0,68 2.39

1 

استخدام طرق تدريس تعتمد على مشروعات 
تطبيقات الذكاء  توظيف تعتمد علىاستقصائية 
 االصطناعي.

 مرتفعة 2 3٪,٧٩ 0,67 2.38

3 

ابتكار مسارات متعددة تمكن الطالب من الحصول 
ن خالل تطبيقات على المعرفة م

مثل: )االطالع، والبحث،  الذكاءاالصطناعي
 والتقصي...الخ(.

 مرتفعة 3 79٪ 0,74 2.37

11 
تعديل مصادر التعلم لتتوافق مع نتائج التعلم 

 النابعة من تطبيقات الذكاء االصطناعي.
 مرتفعة 4 ٪٧٨،٧ 0,78 2.36

 مرتفعة 5 ٪٧٨،٣ 0,73 2.35 الجودة.إعداد مواد وبرامج تعليمية رقمية عالية  5
 مرتفعة 6 ٪٧٨ 0,70 2.34دعم التفاعل االجتماعي في البيئة الصفية بين  7
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 اتتطبيقتوظيف  الطالب أثناء
 االصطناعي.الذكاء

6 
متزامنة وغير  للطالبتوفير بدائل افتراضية داعمة 

 متزامنة.
 متوسطة 7 ٪٧٧،٣ 0,73 2.32

2 
الموجهة للتفكير حول توظيف طرح األسئلة 

 البيانات الواردة من تطبيقات الذكاء االصطناعي.
 متوسطة 8 ٪٧٦،٧ 0,72 2.30

8 
توفير الدعم العاطفي لدى الطالب أثناء توظيف 

 تطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم.
 متوسطة 9 ٪٧٦،٣ 0,68 2.29

9 

استخدام أطر التعلم التعاوني المناسبة لتطبيقات 
االصطناعي لتشجيع التفاعل بين أطراف الذكاء 

 العملية التعليمية.
 متوسطة 10 ٪٧٦،٠ 0,73 2.28

14 

إعادة مزج الموارد التعليمية القائمة على تطبيقات 
الذكاء االصطناعي لتلبية تفريد احتياجات 

 المتعلمين.
 متوسطة 11 ٪٧٥،٧ 0,74 2.27

13 

تشكيل مجموعات متسقة من المتعلمين لتقديم 
المواد التعليمية باستخدام تطبيقات الذكاء 

 االصطناعي.
 متوسطة 12 ٪٦٤،٣ 0,76 1.93

10 
استخدام التواصل غير اللفظي المناسب عند 

 التفاعل مع الطالب.
 متوسطة 13 ٪٦٤ 0,74 1.92

12 
توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في تقديم 

 متوسطة 14 ٪٦٣،٧ 0,76 1.91 الدعم للمتعلمين ذوي االحتياجات الخاصة.

 متوسطة ٪٧٤،٧ 0,73 2 المتوسط العام للمجال الثالث
وبوزن (، 2,39- 1,91قد تراوح متوسطها الحسابي ما بين )بالتنفيذ ( أن المهارات المتعلقة 6يالحظ من خالل الجدول )

، وبذلك كانت درجة %(74.7بلغ ) ، وبوزن نسبي(2.24حيث بلغ المتوسط العام )%(، 79.7-%63.7ما بين ) نسبي
، بينما ( على الترتيب7، 5، 11، 3، 1، 4) للمهارات الفرعية الستة ذوات األرقام مرتفعةتحقق المهارات لهذا المجال 

ويمكن تفسير . ( على الترتيب12، 10، 13، 14، 9 ،8، 2، 6األرقام )ذات  لباقي المهارات الفرعية متوسطةكانت 
للتحول بالمملكة  ا وزارة التعليمهالتي تنتهج للمعلمين من أن برامج التدريب والتنمية المهنيةهذه النتيجة من أنه على الرغم 

تطبيقات الذكاء بتنفيذ تطبيق المهارات المتعلقة  بشكل أساسي على ال تركزإلى البيئة الرقمية في مدارس التعليم العام 
توظيف بكافة األسس والمبادئ التمهيدية للمهارات المتعلقة  أصولهافي  ملتتشنها أإال  ؛االصطناعي بصفة خاصة
والتي  كفايات المعلم الرقميالبرامج على إكساب المعلمين تلك عتماد ال مباشرة ، وذلك نتيجةتطبيقات الذكاء االصطناعي

سعد اهلل وهذا ما أكدت عليه دراسة ، أنظمة الذكاء االصطناعي التعليميةتطبيق لرئيسة لمهارات ا المحاورتمثل 
 .(27)وشتوح

كما يوضحها  الرابعجاءت نتائج تقديرات أفراد عينة الدراسة على بنود المجال  :التدريسإستراتيجيات ب المتعلقة المهارات
 (.٧جدول )
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 مهاراتاللفقرات  التحققالترتيب ودرجة الوزن النسبي و : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و 7جدول 
 .التدريسإستراتيجيات بالمتعلقة 

 المجال م
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 الرتبة
درجة 
 التحقق

4 
إشراك الطلبة في التوصل إلى المعارف والمهارات 

 باستخدام الطريقة االستقصائية. 
 مرتفعة 1 ٪٧٨،٣ 0,74 ٢٫٣٥

2 

وقت التعلم في البيئية إدارة إستراتيجيات استخدام 
التعليمية القائمة على تطبيقات الذكاء 

 االصطناعي.
 متوسطة 2 ٪٧٧،٣ 0,74 ٢٫٣٢

1 
تطبيق الذكاء إستراتيجيات المرونة في تغيير 

 دعم المتعلم لتلبية احتياجاته. أثناءاالصطناعي 
 متوسطة 3 ٪٧٧ 0,77 ٢٫٣١

3 

المناسبة التقويم التربوي إستراتيجيات التوافق بين 
وبين نتائج التعلم القائمة على تطبيقات الذكاء 

 االصطناعي.
 متوسطة 4 ٪٧٦،٣ 0,72 ٢٫٢٩

 متوسطة ٪٧٧،٣ 0٫74 2,٣٢ المتوسط العام للمجال الرابع
- 2,29قد تراوح متوسطها الحسابي ما بين )التدريس إستراتيجيات ب( أن المهارات المتعلقة 7يالحظ من خالل الجدول )

%(، 77.3بوزن نسبي بلغ )و (، 2.32حيث بلغ المتوسط العام )%(، 78.3-%76.3ما بين ) نسبي وبوزن(، 2,35
، بينما كانت متوسطة لباقي المهارات (4رقم ) واحدة فرعية ةمهار لوبذلك كانت درجة تحقق المهارات لهذا المجال مرتفعة 

نتيجة تحقق مع  لتوافقهانظر ا  طقيةمن جاءت هذه النتيجةأن الباحث  ويرى. ( على الترتيب3، 1، 2األرقام )ذات  الفرعية
ا بدرجة تحقق متوسطة،  تعلقة بالتنفيذالمهارات الم  برامج التدريب أن من مسبق ااإلشارة  تمكما  إنهحيث والتي جاءت أيض 

تتضمن سالسل عالمية بنيت وفق الوزارة في إكساب المعلمين كفايات المعلم الرقمي  تنتهجهاوالتنمية المهنية التي 
بتوظيف تطبيقات الذكاء التدريسية الخاصة ستراتيجيات خر مع اإلآالتي تتواءم بشكل أو بة ثالتدريس الحديإستراتيجيات 

      .(16)القحطانيمهرة ، وهذا ما اكدت عليه دراسة االصطناعي في العملية التعليمية
جاءت نتائج تقديرات أفراد عينة الدراسة على بنود المجال الخامس كما يوضحها جدول  تقويم الداء:بالمتعلقة  المهارات

(٨.) 
 المهاراتلفقرات  التحققوالترتيب ودرجة  والوزن النسبي : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية8جدول 

 تقويم األداء.بالمتعلقة 

 المجال م
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوزن
 النسبي

 الرتبة
درجة 
 التحقق

1 
إعداد خطة شاملة لتقويم أداء الطالب في 
ظل توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي 

 في العملية التعليمية.
 منخفضة 1 ٪٥٤،٣ 0٫68 ١٫٦٣

3 
تصميم اختبارات تشخيصية الكتشاف 
جوانب القوة والضعف عند تطبيق 

تعليمية قائمة على توظيف إستراتيجيات 
 منخفضة 2 ٪٥٣،٣ 0٫70 ١٫٦0
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 االصطناعي في البيئة الصفية.الذكاء 

5 
تقديم تغذية راجعة بناءة للطلبة في ضوء 
نتاجات التعلم باستخدام تطبيقات الذكاء 

 االصطناعي.
 منخفضة 3 ٪٥٣ 0٫69 ١٫٥٩

6 

العمل في فرق افتراضية لتبادل المعلومات 
مع المعلمين اآلخرين لتطوير أدوات التقويم 

على األداء )ملفات اإلنجاز،  ةالمعتمد
 وساللم التقدير،...الخ(

 منخفضة 4 ٪٥٢ 0٫72 ١٫٥٦

4 
استخدام التقويم المستمر )التكويني( أثناء 
الموقف التعليمي القتراح أنشطة عالجية 

 لمساعدة المتعلمين الذين يحتاجون إليها.
 منخفضة 5 ٪٥١،٧ 0٫71 ١٫٥٥

2 
وتعديل توظيف نتائج التقويم في تطوير 

الممارسات التدريسية المتعلقة بتوظيف 
 تطبيقات الذكاء االصطناعي.

 منخفضة 6 ٪٥١،٣ 0٫72 ١٫٥٤

7 
التقويم الذاتي في تقييم إستراتيجيات توظيف 

الممارسات التدريسية المتعلقة بتوظيف 
 تطبيقات الذكاء االصطناعي.

 منخفضة 7 ٪٥٠،٣ 0٫77 ١٫٥١

8 

بناء شبكات تقويمية فردية وجماعية خاصة 
الطالب في بمشاركة بكل كفاءة مستهدفة 

عملية التقييم الذاتي لجميع أنشطة الذكاء 
 االصطناعي التعليمية.

 منخفضة 8 ٪٤٩،٧ 0٫77 ١٫٤٩

 منخفضة ٪٥٢ 0٫61 ١٫٥٦ المتوسط العام للمجال الخامس
- 1.49قد تراوح متوسطها الحسابي ما بين )األداء بتقويم ( أن المهارات المتعلقة 8يالحظ من خالل الجدول )

(؛ %52وبوزن نسبي بلغ ) (،1.56حيث بلغ المتوسط العام )%(، 54.3 -%49.7بين )وبوزن نسبي ما (، 1.63
ويمكن تفسير هذه النتيجة من أنه نتيجة ضعف ، الخامسلجميع مهارات المجال  منخفضةكانت درجة التحقق وبذلك 

أدى إلى صطناعي في التعليم، وظيف تطبيقات الذكاء االللمهارات المتعلقة بالتخطيط لتالثانوية حلة تطبيق معلمي المر 
مهارات تقويم انخفاض تطبيق ، وهو ما يفسر المتعلقة بأنظمة الذكاء االصطناعي التعليمية تقويم األداء ثقافة غياب 

 (35)مع نتائج دراسة هولستين وآخرونهذه النتيجة  تفقوت ،بشكل ال يرقى إلى المستوى المطلوب األداء لدى المعلمين
بعمليات التقييم أكبر فيما يتعلق  اأن المعلمين يحتاجون دعم   من (38)سارة محمدودراسة  (37)ودراسة إيتون وآخرون

   .االصطناعي التعليميةذكاء بكيفية االستفادة من أنظمة الالخاصة 
بين  (0.05) هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى "وينص على :الثالث الفرعي النتائج المتعلقة بالسؤال

متوسطات استجابات عينة الدراسة نحو تطبيق معلم المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية لمهارات توظيف تطبيقات 
الحصول على ، و المدينة، و الخبرةوسنوات ، الجنس، و لمتغيرات )الوظيفة التعليمية تعزىفي العملية  الذكاء االصطناعي

 في التعليم(؟االصطناعي دورات تدريبية في مجال الذكاء 
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توظيف تطبيقات الذكاء مهارات  المعلمين لتطبيق لدراسةعينة اتقديرات  للنتائج المتعلقة بالفروق فيفيما يلي توضيح 
 تبع ا لكل متغير من متغيرات الدراسة: االصطناعي في العملية التعليمية

النتائج المتعلقة بالفروق في تقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق المعلمين لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء .1
 .الوظيفةاالصطناعي في العملية التعليمية تبًعا لمتغير 

توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي  مهاراتالمعلمين لتطبيق لدرجة  عينة الدراسةتقديرات للكشف عن داللة الفروق بين 
(، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات معلم، قائد) الوظيفةلمتغير في العملية التعليمية تبع ا 

، Independent Samples T-testستقلة عينة الدراسة على األداة ككل، كما تم استخدام اختبار "ت" للعينات الم
 (.9وكانت النتائج كما في الجدول )

 
تقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق المعلمين لمهارات : نتائج اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق في 9جدول 

 .توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية تبع ا لمتغير الوظيفة

المتوسط  العدد الوظيفة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
المحسو 

 بة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 0,58 2,23 116 قائد
 0,49 2,24 270 معلم 0,354 384 0,927

  2,22 386 الكلي
تقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق ظاهرية بين فروق عدم وجود إلى ( 9الجدول )تشير المتوسطات الحسابية في 

وقد تم إجراء اختبار ، المعلمين لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية تبع ا لمتغير الوظيفة
ليست راسة دفي ضوء متغير الوظيفة حيث أظهرت النتائج أن الفروق بين تقديرات عينة ال"ت" للكشف عن داللة الفروق 

 ≥ α) (، وهذه القيمة ليست دالة إحصائي ا عند مستوى0.927لها )سوبة المح "T-test"، إذ بلغت قيمةدالة إحصائي ا
لدرجة تطبيق المعلمين لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء  عينة الدراسةتقديرات  أن . وهذه النتيجة تعني(0.05

والنتيجة السابقة تبدو منطقية إلى حد ما ألن عينة  .ال تختلف باختالف الوظيفة االصطناعي في العملية التعليمية
ن جميع أ، كما اإلمكانات والتجهيزاتومتجانسة من حيث  متشابهةيعملون ضمن بيئة معلمين من قادة المدارس و الدراسة 

نفس بطبق عليهم تالعربية السعودية  المملكة تحويل المدارس إلى بيئة رقمية تفاعلية فيبكيفية القوانين واألنظمة المتعلقة 
 .المستوى

الذكاء توظيف تطبيقات  تطبيق المعلمين لمهاراتلدرجة عينة الدراسة النتائج المتعلقة بالفروق في تقديرات .2
 .لمتغير الجنس االصطناعي في العملية التعليمية تبًعا

توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي تقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق المعلمين لمهارات للكشف عن داللة الفروق بين 
واالنحرافات المعيارية لتقديرات ، تم استخراج المتوسطات الحسابية ذكر، أنثى() في العملية التعليمية تبع ا لمتغير الجنس

 ،Independent Samples T-test"ت" للعينات المستقلة  األداة ككل، كما تم استخدام اختبارعينة الدراسة على 
 .(10الجدول )وكانت النتائج كما في 
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تقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق المعلمين لمهارات : نتائج اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق في 10جدول 

 .توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية تبع ا لمتغير الجنس

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
المحسو 

 بة

درجة 
 الحرية

مستوى 
 اللةالد

 0,49 2,25 271 ذكر
 0,58 2,20 115 أنثى 0,352 384 0,923

  2,23 386 الكلي
 

( إلى عدم وجود فروق ظاهرية بين تقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق 10تشير المتوسطات الحسابية في الجدول )
، وقد تم ذكر، أنثى(الجنس )المعلمين لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية تبع ا لمتغير 

متغير الجنس حيث أظهرت النتائج أن الفروق بين تقديرات عينة إجراء اختبار "ت" للكشف عن داللة الفروق في ضوء 
(، وهذه القيمة ليست دالة إحصائي ا عند 0.923لها )" المحسوبة T-testالدراسة ليست دالة إحصائي ا، إذ بلغت قيمة"

ف تطبيقات (. وهذه النتيجة تعني أن تقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق المعلمين لمهارات توظيα ≤ 0.05مستوى )
  .الجنسالذكاء االصطناعي في العملية التعليمية ال تختلف باختالف 

تقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق المعلمين لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء النتائج المتعلقة بالفروق في .3
 تبًعا لمتغير سنوات الخبرة.االصطناعي في العملية التعليمية 

تقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق المعلمين لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي للكشف عن داللة الفروق بين 
سنوات  10سنوات،  10أقل سنوات إلى  5سنوات، من  5أقل من تبع ا لمتغير سنوات الخبرة ) في العملية التعليمية

وكانت النتائج  ات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة على األداة ككل(، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحراففأكثر
 (.11كما في الجدول )

 
تقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق المعلمين لمهارات لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : 11جدول 

 .الخبرة سنواتتبع ا لمتغير توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية 

 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة
سنوات إلى أقل  5

 سنوات 10من 
 سنوات فأكثر 10

 2.236 2.128 2.420 المتوسط الحسابي
 0.550 0.286 0.363 االنحراف المعياري

 316 42 28 العدد
( إلى عدم وجود فروق ظاهرية بين تقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق 11تشير المتوسطات الحسابية في الجدول )

وللتأكد من ذلك المعلمين لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية تبع ا لمتغير سنوات الخبرة، 
  (.12الجدول )، وكانت النتائج كما هي موضحة في (One Way ANOVA) األحادياستخدام تحليل التباين إجراء تم 
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ديرات المعلمين الحتياجاتهم التدريبية في تق: نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفروق 12جدول 
 لتوظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية تبع ا لمتغير سنوات الخبرة.

 درجات الحرية المربعاتمجموع  مصدر التباين
متوسط 
 المربعات

ف قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.718 2 1.434 بين المجموعات

2.685 0.069 
داخل 

 المجموعات
102.300 383 0.267 

  385 103.732 المجموع
( إلى عدم وجود فروق ظاهرية بين تقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق المعلمين لمهارات 12في الجدول ) تشير النتائج

المحسوبة لها  "ف" حيث بلغت قيمة، سنوات الخبرةتوظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية تبع ا لمتغير 
(. وهذه النتيجة تعني أن تقديرات عينة الدراسة α ≤ 0.05(، وهذه القيمة ليست دالة إحصائي ا عند مستوى )2.685)

سنوات لدرجة تطبيق المعلمين لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية ال تختلف باختالف 
  .الخبرة

تقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق المعلمين لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء لنتائج المتعلقة بالفروق في ا.4
 .المدينةتبًعا لمتغير االصطناعي في العملية التعليمية 

تقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق المعلمين لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي للكشف عن داللة الفروق بين 
(، تم استخراج المتوسطات الرياض، مكة المكرمة، الدمام، حائل، جازان) المدينةا لمتغير تبع  في العملية التعليمية 

 (.13الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة على األداة ككل وكانت النتائج كما في الجدول )
 

لدرجة تطبيق المعلمين لمهارات  لتقديرات عينة الدراسة: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 13جدول 
 .المدينةتبع ا لمتغير توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية 

 جازان حائل الدمام مكة المكرمة الرياض المدينة
المتوسط 
 الحسابي

2,205 2,375 2,155 2,289 2,151 

االنحراف 
 المعياري

0,524 0,498 0,535 0,480 0,525 

 43 45 57 82 159 العدد
( إلى عدم وجود فروق ظاهرية بين تقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق 13تشير المتوسطات الحسابية في الجدول )

المعلمين لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية تبع ا لمتغير المدينة، وللتأكد من ذلك تم 
 (. 14، وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول )(One Way ANOVA) األحاديإجراء استخدام تحليل التباين 
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تقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق المعلمين : نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفروق في 14جدول 

 .المدينةتبع ا لمتغير لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية 

 درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.636 4 2.545 بين المجموعات

2.396 0.06 
داخل 

 0.266 381 101.194 المجموعات

  385 103.739 المجموع
 

( إلى عدم وجود فروق ظاهرية بين تقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق المعلمين لمهارات 14تشير النتائج في الجدول )
، حيث بلغت قيمة "ف" المحسوبة لها المدينةتوظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية تبع ا لمتغير 

تيجة تعني أن تقديرات عينة الدراسة (. وهذه النα ≤ 0.05(، وهذه القيمة ليست دالة إحصائي ا عند مستوى )2.396)
 .المدينةلدرجة تطبيق المعلمين لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية ال تختلف باختالف 

في تقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق المعلمين لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء النتائج المتعلقة بالفروق .5
 التدريبية. الدوراتتبًعا لمتغير لعملية التعليمية االصطناعي في ا

تقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق المعلمين لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي للكشف عن داللة الفروق بين 
استخراج  (، تمدورة إلى دورتين، ثالث دورات فأكثر يوجد،ال )الدورات التدريبية تبع ا لمتغير  في العملية التعليمية

 (.15المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة على األداة ككل وكانت النتائج كما في الجدول )
 

لتقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق المعلمين لمهارات : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 15جدول 
 .الدورات التدريبيةتبع ا لمتغير العملية التعليمية  توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في

 ثالث دورات فأكثر دورة إلى دورتين ال يوجد الدورات التدريبية
 2,303 2,224 2,235 المتوسط الحسابي
 0,549 0,360 0,558 االنحراف المعياري

 28 86 272 العدد
 

فروق ظاهرية بين تقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق ( إلى عدم وجود 15تشير المتوسطات الحسابية في الجدول )
المعلمين لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية تبع ا لمتغير الدورات التدريبية، وللتأكد من 

ول ، وكانت النتائج كما هي موضحة في الجد (One Way ANOVA) ذلك تم إجراء استخدام تحليل التباين األحادي
(16 .) 
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تقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق المعلمين : نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفروق في 16جدول 
 الدورات التدريبية.تبع ا لمتغير لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية 

 درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 متوسط

 المربعات
قيمة ف 

 المحسوبة
مستوى 

 الداللة
 0,069 2 0,138 بين المجموعات

0,256 0,775 
داخل 

 المجموعات
103,6 383 0,27 

  385 103,739 المجموع
 

( إلى عدم وجود فروق ظاهرية بين تقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيق المعلمين لمهارات 16تشير النتائج في الجدول )
، حيث بلغت قيمة "ف" المحسوبة الدورات التدريبيةتوظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية تبع ا لمتغير 

. وهذه النتيجة تعني أن تقديرات عينة الدراسة (α ≤ 0.05(، وهذه القيمة ليست دالة إحصائي ا عند مستوى )0,256لها )
الدورات لدرجة تطبيق المعلمين لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية ال تختلف باختالف 

 .التدريبية
 

 التوصيات
 :يمكن تقديم التوصيات التاليةفي ضوء نتائج الدراسة 

  لمعلمي المرحلة  أثناء الخدمة تدريبيةالدورات االصطناعي بالتعليم في الدمج مهارات توظيف تطبيقات الذكاء
  الثانوية.

  عزيز مهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي بتنمية وتالمتعلقة الممارسات دليل معلم المرحلة الثانوية تضمين
 التعليمية. العمليةفي 

 مهارات توظيف  تفعيل تنفيذتسهم في لمعلمي المرحلة الثانوية بمواقف وأنشطة برامج التدريبية للتنمية المهنية إثراء ال
 التعليمية. العمليةتطبيقات الذكاء االصطناعي في 

  توظيف مهارات تطوير برامج إعداد المعلم في كليات التربية بالجامعات السعودية لمساعدتهم على امتالك وتنفيذ
 التعليمية.تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية 

  عند بناء المحتوى لمهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي المناهج الدراسية في المرحلة الثانوية مراعاة واضعي
 للكتب المدرسية.الدراسي 

  االصطناعي  الذكاءالمتصلة بمهارات توظيف أنظمة رأي المعلمين بشأن احتياجاتهم التدريبية أهمية استطالع
 ما ينبغي تدريبهم عليه.لتحديد التعليمية 

 

 المقترحات
 اسة الحالية البحوث التالية:تقترح الدر 

   توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية لدى مقترح لتنمية مهارات  برنامج تدريبيدراسة فاعلية
 التعليم العام.معلمي 
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  الذكاء االصطناعي التعليمية من وجهة نظرهم.أنظمة لتطبيق  التعليم العام لمعلمياالحتياجات التدريبية  
  واقع إجراء المزيد من الدراسات على عينات أخرى مختلفة عن العينة الحالية وذلك للوصول إلى صورة متكاملة عن

 .من قبل المعلمين مهارات توظيف تطبيقات الذكاء االصطناعي في العملية التعليمية تطبيق
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Abstract 

The study aimed to find out the impact of Job 

Demands and Resources dimensions on Core-Self 

Evaluations. It adopted descriptive-analytical 

method, where a survey questionnaire was 

developed and distributed to a sample of 359 

employees in administrative and executive 

positions in nine Palestinian industrial companies. 

The study found a set of results, the most important 

of which are: There are a negative significant effect 

for the two dimensions of Job Demands, qualitative 

overload, role conflict, and a positive significant 

effect for the dimensions Job Resources, supervisor 

support, co-worker support, technology support, 

job security, and training on the total dimensions of 

Core-Self Evaluations.  Whereas, there are no 

significant effect of the two dimensions of 

quantitative overload, role ambiguity on the total 

dimensions of Core-Self Evaluations.  

Finally, the study recommended the need of taking 

general, clear, time-scheduling and strategic actions 

to promote Palestinian industrial companies. 

Addressing deficiencies in the levels of their Job 

Demands and Resources to ensure their effective 

balance to improve the quality of professional 

career life, and to develop and raise levels of Core-

Self Evaluations in these companies. In addition, a 

special long-term cognitive-behavioral counseling 

program should developed to address the low levels 

of Core-Self Evaluations to redevelopment and 

build the personality of employees. 

Keywords: Job Demands and Resources, Role 

Overload, Core-Self Evaluations, Emotional 

Stability. 
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 ملخص

هدفت هذه الدراسة إىل اختبار أثر أبعاد متطلبات وموارد الوظيفة على 
تقييمات الذات اجلوهرية يف الشركات الصناعية الفلسطينية. واعتمدت الدراسة 
املنهج الوصفي التحليلي، حيث مت تطوير استبانة استقصاء وتوزيعها على عينة 

عامالً يف الوظائف اإلدارية والتنفيذية يف تسع شركات  359مكونة من
 فلسطينية. 

توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها، وجود تأثري سليب ذو داللة 
إحصائية لُبعدي متطلبات الوظيفة عبء الدور النوعي، وصراع الدور. ووجود 

املشرف، ودعم زمالء تأثري إجيايب ذو داللة إحصائية ألبعاد موارد الوظيفة دعم 
العمل، والدعم التكنولوجي، واألمان الوظيفي، والتدريب على إمجايل أبعاد 
تقييمات الذات اجلوهرية. ىف حني مل يثبت وجود تأثري معنوي ألبعاد عبء 
 الدور الكمي، وغموض الدور على إمجايل أبعاد تقييمات الذات اجلوهرية.

اسرتاتيجية، وهيكلية عامة، وواضحة، وأوصت الدراسة بضرورة اختاذ إجراءات 
وجدوالً زمنياً، للنهوض يف الشركات الصناعية الفلسطينية، ومعاجلة أوجه 

القصور يف مستويات متطلباهتا ومواردها الوظيفية لضمان حتقيق توازهنا الفعال 
لتحسني جودة احلياة الوظيفية املهنية، لتنمية ورفع مستويات تقييمات الذات 

 تل  الشركات. باإلضافة إىل ضرورة تطوير برنامج إرشادي معريف   اجلوهرية يف
سلوكي خاص طويل األجل ملعاجلة تدين مستويات تقييمات الذات اجلوهرية 

 إلعادة تنمية وبناء شخصية العاملني.

الكلمات املفتاحية: متطلبات وموارد الوظيفة، عبء الدور الزائد، تقييمات 
 نفعايل.الذات اجلوهرية، الثبات اال
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 ةـــــمقدم
نشأت ات للتطور التكنولوجي والعولمة والتغيير الحادث في بيئة العمل، وفي الدور المطلوب من العاملين في المنظم نتيجة

الضغوطات النفسية التي تسهم في زيادة معدالت اإلصابة باالضطرابات النفسية، واالنحرافات السلوكية الناتجة عن االنفعاالت 

المختلفة لدى األفراد. ويعد العاملون من أكثر الفئات تعرضًا لالضطرابات؛ ألنهم ليسوا في منأى عن المواقف الضاغطة، 

طلبات الوظيفة، وتسارع التغيرات التكنولوجية والثقافية والقيمية. لذلك، تبرز الحاجة إلى تمكين والمؤثرات الشديدة الناتجة عن مت

ويشاركوا في الحصول على المعلومات التي تهمهم بهدف الوصول إلى النتائج اإليجابية  النفسي، االتزانالعاملين نفسيًا ليحققوا 

لنفسي ليصبحوا قادرين على القيام بأدوارهم، ويحقق نموًا لشخصياتهم في في حياتهم العملية واالجتماعية؛ مما يدعم نموهم ا

والباحثين على زيادة كفاءة  ،ازداد حرص المديرين وأصحاب العمللذلك،  كافة جوانبها االجتماعية، واالنفعالية، والمعرفية.

دية التي تزيد من شعور العاملين بالقدرة العاملين والحفاظ عليهم وتحقيق رضاهم. من هنا برزت أهمية اإلدارة الذاتية الفر 

 والكفاءة، والتحكم في بيئة عملهم لدعم وتطوير أنفسهم. 

التقييمات األساسية التي يجريها األفراد من حيث  وتعد تقييمات الذات الجوهرية أحد أهم أساليب اإلدارة الذاتية، وهي تشير إلى

وهي تم ربطها بمجموعة متنوعة من الظواهر مثل الرضا الوظيفي، واالرتباط الوظيفي. وقد  وكفاءتهم وقدراتهم.، قيمهم الذاتية

اللبنة األساسية في بناء الشخصية، إذ يعتمد نموها على ما تعلمه العامل، وما يرغب في تعلمه بما يتالءم مع ميوله ورغباته. 

مًا في تحديد طبيعة االستجابات السلوكية الصادرة عنه، وبالتالي، فإن لطبيعة إدراك العامل للمحيط الذي يعمل فيه دورًا مه

، والمرتبطة بالصحة ومتطلبات الوظيفة فالعاملون يواجهون نوبات يومية من القلق تستثار من المواقف التي يعملون فيها،

التي تساعد على تنظيم والعالقات االجتماعية. لذلك، فإن إدراك العامل لما يدور حوله بطريقة سليمة يعد عاماًل من العوامل 

 السلوكية.الذاتية  قدراتهعالقاته باألخرين، وتطوير 

بين  التوازن بتحقيق أساسيتهتم بشكل  التي من أدوات إدارة الموارد البشرية ةأداة هاممتطلبات وموارد الوظيفة ويعد نموذج 

إذ يستخدم هذا  .همن قبل المنظمة لتنفيذ مهام لهالمقدمة  الوظيفةوموارد الملقاة على عاتق الفرد العامل، متطلبات الوظيفة 

من  التيتقديم المبادرات لو  ألداء مهامهم، العاملين أو تحفز ،تثبطقد  التيالمتضمنة فى بيئة العمل النموذج لدراسة العوامل 

تعد متطلبات وموارد الوظيفة محفزات لعمليتين  ،بمعنى آخر ظروف جديدة. خلق أو العمل الراهنة، ظروف شأنها تحسين
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أحد  اً حين أن متطلبات الوظيفة هي عموم عملية الضعف الصحي، والعملية التحفيزية. وبالتالي، ففي :وهمامستقلتين تماما، 

صابات اإلجهاد المتكررة  :مثلأهم عوامل التنبؤ بنتائج تنظيمية هامة  اإلنهاك، والشكاوى الصحية النفسية والجسدية، وا 
(1)(Bakker et al., 2003); (2)(Hakanen et al., 2006); (3)(Santa Maria et al. 2018) فإن موارد الوظيفة ،

  ;(Bakker et al., 2007(4)هي بوجه عام أحد أهم عوامل التنبؤ بالرفاهية النفسية، واالرتباط الوظيفي 

(5)(Upadyaya et al., 2016). فإذا ما تمكنت إدارة الموارد البشرية من تحقيق التوازن بين متطلبات وموارد  ،يوبالتال

للسيطرة، والتأثير على البيئة المحيطة ، واستعدادهم يالوظيفة فإن هذا سينتج عنه زيادة درجة ارتباط العاملين والتزامهم التنظيم

تحدى األوضاع الراهنة بدال من التأقلم ق الرفاهية النفسية و يحقت، و (Hobfoll et al., 2003)(6)والتأثير فيها بنجاح  بهم،

 .واالستمراروقدرتها على البقاء  على أداء المنظمة باإليجابمما ينعكس  ،معها السلبيوالتكيف 

أحد أهم القطاعات االقتصادية في فلسطين، حيث يعمل على زيادة الدخل القومي،  باعتبارهونظرَا ألهمية القطاع الصناعي   

باإلضافة إلى دوره في توفير العمالت المحلية، واألجنبية، وتمويل االستثمار الذي يمثل عصب النشاط االقتصادي، كما أنه 

التنافسية معيارًا للحكم على سالمة االقتصاد،  أصبح تطوره وقدرته حيثيمثل حلقة االتصال األكثر أهمية مع العالم الخارجي، 

 متطلبات وموارد الوظيفةبين رصد العالقة فإن الدراسة الحالية تسعى إلى  .*وقابليته لجذب رؤوس أموال محلية، وخارجية

 .فلسطين-غزةفي الشركات الصناعية في )كمتغير تابع(، وذلك لعينة من العاملين تقييمات الذات الجوهرية و ، )كمتغير مستقل(

 وأســـئلتها ةـــدراسكلة الـــــمش

ضرورة تغيير فلسفتها  فرضت عليها والتي، يوالدول يالتحديات على المستويين المحل العديد منتواجه المنظمات المعاصرة 

آليات فعالة تمكنها من تحقيق المواءمة ما بين استمرارية عملها من جانب، ومراعاة متطلبات التطوير  ياإلدارية الحاكمة، وتبن

أحد أهم القطاعات االقتصادية للدولة، حيث يختص بتدعيم وتطوير  الفلسطينيويعد قطاع الصناعة  .جانب أخرمن والتغيير 

 إدارة وتطوير مسؤولية االجتماعية، والصمود أمام المنافسة، وأيضاً وتنمية مصادر الثروة الصناعية، وتحقيق قيم التطوير، وال

________ 

 .1/12/2018بتاريخ  gaza.ps/ -hhttps://pba جمعية رجال األعمال الفلسطينيين غزة*

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3018
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سياسات صناعية فاعلة تساهم في تنمية االقتصاد الوطني، وتعمل على حسن استغاللها بما يكفل تحقيق أهداف خطة  

. وقد أشارت التقديرات األولية إلى ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي في القطاع الصناعي *التنمية، وزيادة الدخل القومي للبالد

جمالي الناتج المحلي ، 7%ي ، وارتفع إجمالي عدد العاملين فيه حوال2017% مقارنة مع 4.2ما يقارب  2018خالل  وا 

. كما أشارت التقديرات األولية إلى وجود ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في سوق العمل المحلي 2019% في 13الصناعي 

نشاءات، اإلدد العاملين في أنشطة ، وُيعزى هذا االرتفاع إلى ارتفاع ع2017مقارنة مع  2018% خالل 2.5الفلسطيني بنسبة 

 . **والصناعة والخدمات

نحو البناء االقتصادي حيث فشلت السياسة  استراتيجياً  اً المحققة إال أنها لم تشكل مرتكز  اإلحصائيةوبالرغم من النتائج هذا، 

، وذلك في اإليجابية، والدعائم الالزمة الستمرار هذه النتائج االقتصاديةالعمل نحو تحقيق المرتكزات  ستكمالافي  االقتصادية

. ركز على محاولة التأقلم مع التغيير بدل من إحداثه الذي السلبيدارة وأسلوب اإل ،ظل األزمات التي مر بها القطاع الصناعي

 اإلداريةوانعاشه فقد تبنت العديد من الشركات الصناعية الفلسطينية النظريات والمفاهيم  الصناعيالقطاع  إلنقاذوفى محاولة 

تعكس القيم التي يضعها العاملين لذاتهم وقدراتهم على األداء  التيلعاملين" دى ال تنمية تقييمات الذات الجوهريةالحديثة ومنها "

  .لقوالنجاح الوظيفي، ومستوى السيطرة، والتفاؤل، وعدم الق

وجود اهتمام كبير من قبل الباحثين في الدراسات األجنبية بالعديد من دول العالم، بينما نجد من خالل مراجعة األدبيات يتضح 

التي من ونظريتها ومجاالت تطويرها، متطلبات الوظيفة ومواردها ل اً كافي اً اهتمام قابل أن الدراسات العربية لم تعط  في الم

وذلك - كمحفزات لعمليتين مستقلتين تماما، وهما: عملية الضعف الصحي، والعملية التحفيزيةالمفترض أن تعمل على حد سواء 

كتسب دورًا مهمًا في التأثير على التي تتقييمات الذات الجوهرية ما يتطلب بدوره محاولة لطرق ظاهرة  -في حدود علم الباحثة

  .العاملين الوظيفي ارتباطالرضا الوظيفي، وتحسين مستوى الرفاهية الذاتية، و نظيمية اإليجابية مثل العديد من المخرجات الت

إلى ارتباطها بمجموعة  استناداً متطلبات الوظيفة ومواردها تأثيرات اختبار ويمكن سد هذه الفجوة البحثية الخاصة من خالل 

 بل البد من معرفةفقط،  خصائص الوظيفةتحدد من خالل يمتنوعة من الظواهر مثل الرضا الوظيفي، واالرتباط الوظيفي ال 

________ 

 .1/12/2018بتاريخ  gaza.ps/ -hhttps://pba جمعية رجال األعمال الفلسطينيين غزة*

 . 13/12/2018بتاريخ  http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3018المركزي لإلحصاء  الجهاز**

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3018
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3018
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لتحسين جودة الحياة الوظيفية المهنية، والنظرة لعب دورًا مهمًا في إدراكهم ت تيال لدى العاملينتقييمات الذات الجوهرية  

لمدى جدارة  تنمية تقييمات الذات الجوهريةعلى  الوظيفة ومواردها أثر متطلباتإلبراز وقد جاءت الدراسة الحالية  . المستقبلية

ء، كمورد للوقاية الصحية، ومورد شخصي العامل وفعاليته وقدرته الشخصية، التي من المفترض أن تعمل على حد سوا

 . تحفيزي

وقد تم اختيار الشركات الصناعية في قطاع غزة كمجال لتطبيق الدراسة الحالية، حيث تعد تلك الشركات الصناعية إحدى 

مل المؤثرة على لعواالدعائم األساسية لما توفره من فرص عمل للكفاءات العلمية، والفنية، واأليدي العاملة. وهكذا، فإن دراسة ا

بين متطلبات الوظيفة ومواردها في الشركات الصناعية الفلسطينية األمر الذي المطلوب كشفت "اختالل التوازن  هذه التقييمات

 وبالتالي، فإن كل ما سبق يعدُّ محفزاً  ينعكس أثره بالسلب على تقييمات الذات الجوهرية في القطاع الصناعي محل الدراسة".

  الدراسة.ه جراء هذإل

تفرد الدراسة في موضوعها، ومجتمعها وبيئتها، ومنهجها الوصفي التحليلي، و وفي ضوء اإلطار النظري، وبناء على ما سبق، 

تنمية تضمين وتوظيف متطلبات الوظيفة ومواردها على أثر معرفة  وهو ،من حيث الهدف هاالتي تناولتالدراسات السابقة  وندرة

فى التساؤل مشكلة الدراسة وصياغة الدراسة االستطالعية يمكن بلورة وما توصلت إليه  لعاملين،دى ال تقييمات الذات الجوهرية

  :التالي الرئيسي

الشركات لدى العاملين في  تقييمات الذات الجوهريةتنمية  على ةهل يؤثر التوازن المحقق بين متطلبات وموارد الوظيف"

 الفرعية التالية: التساؤالتوتم صياغة مشكلة الدراسة من خالل طرح  "فلسطين؟-قطاع غزةفي الصناعية 

 ما تصورات المبحوثين لمتطلبات الوظيفة بشركاتهم؟ 
  تقدمها لهم شركاتهم؟ التيما تصورات المبحوثين لموارد الوظيفة 
  ؟تنمية تقييمات الذات الجوهرية لدى المبحوثينما درجة 
  ؟تنمية تقييمات الذات الجوهرية لدى المبحوثينموارد الوظيفة على ما أثر تحقيق التوزان بين متطلبات و 
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  دراسةداف الـــــأه
وارد الوظيفة وأبعاد تقييمات الذات لقياس العالقة االفتراضية بين أبعاد متطلبات وم تكامليتهدف الدراسة إلى تطوير نموذج 

 :فهيللدراسة  ةالفرعية المحدد أما األهداف .فلسطين-غزةفي الصناعية فى الشركات  الجوهرية

 .قياس متطلبات وموارد الوظيفة 
  تنمية تقييمات الذات الجوهرية لدى العاملينقياس درجة . 
  تنمية تقييمات الذات الجوهرية لدى العاملينتحديد مدى تأثير متطلبات وموارد الوظيفة على درجة. 

 
 ةـــــة الدراســـــأهمي

ظرًا ألنه يحقق للمنظمات في أدبيات المنظمة ن من المواضيع الحيوية التي برزت حديثاً  الوظيفةنموذج متطلبات وموارد يعد 

ؤثر من خاللها على الصحة المهنية، والسلوك التنظيمي، ييعتبر أساس تحديد العمليات التي  العديد من المزايا، حيث والعاملين

هذه العمليات على مستوى الفرد، وفرق العمل، والمنظمة.  واردهاالوظيفة ومواألداء الوظيفي. وحققت معظم أبحاث متطلبات 

  .الفردييرتبط ذلك بالتقييم الذاتي لألداء و وبالتالي، ُيطلب من العاملين اإلبالغ عن متطلباتهم ومواردهم، ورفاهيتهم، 

الشخصية المرتبطة بالعمل  تعد تقييمات الذات الجوهرية حجر الزاوية في زيادة قدرة العاملين على توسيع نطاق مواردهم

العديد من النتائج اإليجابية، وزيادة يق التوافق مع التغيير التنظيمي، و الستشعار قدرتهم على التحكم في بيئتهم بنجاح، وتحق

، وحسن األداء رغم ضغوط العمل، والتمكين النفسي، والذكاء العاطفي، واألداء وااللتزامدافعية نحو العمل، والمشاركة ال

شعور الظيفي، والتفاؤل، والرضا عن الحياة والعمل، والتقليل من الصراع بين العمل واألسرة، وتجنب االحتراق الوظيفي، و الو 

 بالوحدة.

 أحد فى فلسطين، فهو من أهم القطاعات التي تلعب دورًا كبيرًا في عملية التطوير، والتنمية االقتصادية الصناعييعد القطاع و 

الشركات  مديريفي توجيه الحالية نتائج الدراسة  هموستس ،هذا. الفلسطيني ي يعتمد عليها االقتصاد الوطنيالدعائم األساسية الت

 .ذلك القطاعفي  العاملينتقييمات الذات الجوهرية لدى  تنميةكيفية  الصناعية إلى
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  ظريـــالنار ـــاإلط

 نموذج متطلبات وموارد الوظيفة

وزمالءه لمعالجة نقاط الضعف الموجودة في النماذج والنظريات  (Demerouti et al., 2001)(7)دم هذا النموذج من قبل ق

نموذج على توحيد األفكار الخاصة بنماذج الضغط الوظيفي مع أفكار الالمبكرة الخاصة بالحافزية والضغط الوظيفي. إذ يعمل 

ن طبيعة هذين المفهومين. ويعرف نموذج متطلبات وموارد الوظيفة بأنه يتنبأ بالرفاهية الحافزية بغية إعطاء تصور واضح ع

النفسية للعاملين، ومخرجات العمل من خالل التوازن المحقق بين متطلبات الوظيفة ومواردها لتحسين جودة الحياة الوظيفية 

 المهنية، والنظرة المستقبلية. 

رئيسي للرفاهية أن خصائص الوظيفة هي المحدد ال :األولين، يافتراضين أساسعلى  ةمتطلبات وموارد الوظيفنموذج  ُيبنىو 

 ;(Demerouti et al., 2001) (7) فرضان فرعيان وهما: األول لعاملين. هذا وينبثق من ذلك الفرض األساسيالنفسية ل
(1)(Bakker et al., 2003); (8) (Bakker et al 2005) . 

 بالرغم من اختالف بيئات العمل، فإن خصائص الوظيفة يمكن تقسيمها إلى مجموعتين هما:أنه  :)أ( االفتراض األول 

تشير إلى ، وهي . وموارد الوظيفةأو نفسًيا ،إلى الجوانب الوظيفية التي تتطلب جهًدا بدنًيا تشير وهي ،متطلبات الوظيفة

لبات الوظيفة، واألعباء البدنية أو النفسية الجوانب الوظيفية التي تعمل على تحقيق أهداف العمل، وقد تقلل من متط

 .(Van den Broeck et al., 2008)(9) المرتبطة بها، وتحفز النمو والتطوير الشخصي للعاملين

 عالقة بين متطلبات الوظيفة ومواردها من ناحية، والرفاهية النفسية من ناحية أخرى. لذلك،  توجد :األول )ب( االفتراض

، ينتج عنها بعض االتجاهات السلبية في العمل مثل )ضغوط العمل، ونقص الرفاهية النفسية(. الوظيفةزيادة متطلبات فإن 

، ينتج عنها أيضا بعض االتجاهات السلبية مثل )االحتراق الوظيفي، وزيادة موارد الوظيفةفي حين أننا نجد أن نقص 

 .معدالت النية في ترك العمل(

النموذج في صورته الموسعة ال يقتصر على دراسة االحتراق الوظيفي، بل امتد على  ُيبنىفهو  الفتراض األساسي الثانيا أما

ليشمل االرتباط الوظيفي، وأن متطلبات الوظيفة هي أكثر العوامل أهمية في حدوث االرتباط الوظيفي، أو عدم االرتباط 
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هذا وينبثق من ذلك الفرض األساسي  (Hakanen et al., 2006)(2) ;(Schaufeli & Bakker, 2004)(10)الوظيفي 

  توسعين مهمين للنموذج وهما:الثاني 

 :الصحي،  الضعف يتتمثل العملية األولى فذو عملية ثنائية، حيث  نموذج متطلبات وموارد الوظيفة أنهو  التوسع األول

تعمل على استنزاف موارد العامل العقلية والبدنية، مما يؤدي في المستقبل  إلى أن متطلبات الوظيفة المختلفةوالتي تشير 

أن موارد والتي تشير إلى التحفيز،  فىالعملية الثانية  تتمثلبينما . إلى ظهور حاالت االنهاك واإلجهاد والمشاكل الصحية

وتقلل التهكم التنظيمي، وتزيد من األداء  الوظيفة تمتلك إمكانية تحفيزية، وتقود لمستويات مرتفعة من االرتباط الوظيفي،

وتأخذ موارد الوظيفة أهميتها من دورها في تقليل اآلثار الناتجة عن متطلبات الوظيفة، أي  ،هذاالمتميز في مكان العمل. 

تزيد من ها . كما أن(1، وهي موضحة في الشكل رقم )أنها بمثابة حواجز ومثبطات لعواقب متطلبات الوظيفة المتنوعة

 .(Scanlan & Still, 2019)(11)حافزية العاملين في مكان العمل 

 

   

 

 

 
 

 إدماج الموارد الشخصية المرتبطة بالعمل في النموذج على اعتبار أن الرفاهية النفسية المتعلقة  هو :التوسع الثاني

العوامل الشخصية التي في معرفة  بلبالعمل، والمتمثلة في االرتباط الوظيفي ال تتحدد من خالل خصائص الوظيفة فقط، 

الموارد  (Hobfoll et al., 2003)(6)وظيفي. وقد َعرَّف تلعب دورًا وسيطًا في العالقة بين موارد الوظيفة، واالرتباط ال

بأنها خصائص ذاتية ترتبط بشكل عام بالمرونة، وتشير الستشعار العاملين قدرتهم على  عمل:الشخصية المرتبطة بال

للنموذج ثالثة أبعاد للموارد الشخصية المتمثلة  (Xanthopoulou et al., 2007)(12)ضاف وأ .التحكم في بيئتهم بنجاح

  .عرف "بتقييمات الذات الجوهرية"تهي ما و الذات، والمثالية  تقديرفي: الكفاءة الذاتية، و 

 (: متطلبات الوظيفة ومواردها1شكل رقم )  
(10)

(Schaufeli & Bakker, 2004) المصدر:    

  +   

                                                                
     

     

     

 االحتراق الوظيفي متطلبات الوظيفة

 االرتباط الوظيفي      موارد الوظيفة
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 من بعدين أساسيين وهما:  نموذج متطلبات وموارد الوظيفةويتكون 

يشير هذا الُبعد إلى المتطلبات األساسية للوظيفة المتمثلة في مجموعة المهام،  :Job Demandsمتطلبات الوظيفة أواًل: 

 ،والواجبات، والمسؤوليات التي تشتمل عليها لتعزيز قدرة المنظمة على البقاء واالستمرار، واالستجابة للتغيرات المتوقعة

  وتشمل األبعاد الفرعية التالية:وغير المتوقعة الحادثة في بيئة العمل. 

إلى الدرجة التي يجد فيها العامل نفسه مثقال بأعباء، وضغوطات  يشير :Role Overloadعبء الدور الزائد  .1

الوظيفة، والوقت نتيجة لقيامه بمهام ومسؤوليات متعددة ومتنوعة تتطلب الخبرة والمهارة التي ال يمتلكها الفرد، مما 

 :وينقسم إلى قسمينيؤدي إلى زيادة عبء العمل لديه. 

يتمثل في قصور المهارات المطلوبة لدى العامل إلنجاز مهامه،  : Qualitative Overloadعبء الدور النوعي . أ

 .وتكليفه بأعمال أكبر من قدراته الجسمية، أو العلمية

يتمثل في عدم كفاية الوقت إلنجاز مهام كثيرة مطلوب من العامل  :Overload Quantitativeعبء الدور الكمي  . ب

 إنجازها.

  صراع الدورRole Conflict : مطالب متعددة ومتناقضة تتطلب منه العمل لوقت طويل داخل ل تلقى العاملإلى  يشير

حدود وظيفته، مما يؤدي إلى صراع توقعات األخرين من شركاء الدور مثل العمالء، وزمالء العمل نتيجة تصميم محتوى 

  .تعدد األدوار الدور، وصراع العالقات مع المديرين والمشرفين نتيجة

  غموض الدورRole Ambiguity:  التي تحيط بالعامل بسبب نقص المعلومات المتوفرة  عدم اليقينحالة يشير إلى

أو طريقة أداء الدور، أو عدم وضوح األهداف، ومستويات األداء المطلوبة، والنتائج المرتبطة  ،الخاصة بمتطلبات الوظيفة

  بمهام وظيفة معينة، مما قد يولد لديه مشاعر سلبية عن عمله، ويؤدي لخفض رضاه الوظيفي.

ة، ويمكن أن يستعين بها مصادر الدعم التي توفرها المنظم هذا الُبعد إلى يشير :Job Resourceموارد الوظيفة ثانيًا: 

وتشمل األبعاد العاملين، ووحدات العمل للمساعدة في تحقيق األهداف على مستوى الفرد، وفرق العمل، والمنظمة. 

 الفرعية التالية:
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 الدعم االجتماعي Social Support: للحصول على المشورة، والمساعدة  اً لدرجة التي توفر بها الوظيفة فرصيشير إلى ا

وينطوي هذا البعد لتقليل عبء متطلبات الوظيفة، واألعباء النفسية والبدنية.  فعاالً  مباشراً  تنظيمياً  من اآلخرين، ويعد مورداً 

 على: 

يشير إلى درجة االهتمام، والمساندة، والثقة التي يوليها المشرف إلى  : Supervisor Supportدعم المشرف . أ

 مرؤوسيه في العمل.

يشير إلى شعور العامل بالرعاية والمساعدة من المحيطين به، وأن  : Coworkers Supportعم زمالء العملدب. 

  يعتبر نفسه فردًا من شبكة اجتماعية داعمة من زمالء العمل.

  الدعم التكنولوجيTechnology Support:  التي تقدمها اإلدارة يشير إلى حزمة األدوات المتطورة، والمتكاملة

للعاملين لتخليصهم من المهام الروتينية داخل عملهم بغرض تمكينهم من تخصيص المزيد من الوقت، والجهد لخدمة 

 عمالء المنظمة.

 األمان الوظيفي Job security:  شعور العامل بالطمأنينة واالستقرار في عمله، سواء بسبب غياب يشير إلى

أو المتالكه الوسائل الكفيلة لمواجهة المخاطر حال ظهورها، وكذلك ضمان استمراريته في  المخاطر التي تهدد وجوده،

 عمله.

 التدريبTraining :  أو المفاهيم  ،تتضمن اكساب العاملين مجموعة من المهارات التييشير إلى تلك االستراتيجية

إنتاجية على كفاءة  مما ينعكس إيجابياً  ،أو القيم المتصلة بالعمل بغرض تحسين األداء ،والقواعد أو تعديل االتجاهات

 العامل في العمل.

 تقييمات الذات الجوهرية

 كل من اقترح فقد زيادة الرضا الوظيفي، تساهم في التي العوامل بفهم التنظيمي العديد من علماء السلوك أهتم

 (13)(Judge et al., 1997); (14)(Rode et al., 2012)  ،في الجوهرية الذات بتقييمات ُيعرف واسع ذاتي مفهوم بناء 

 ارتباطًا بمنظماتهم. أكثر للعاملين، وجعلهم الوظيفي بالرضا تساهم في التنبؤ أن شأنها من شخصية سمات لتوفير محاولة
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 وقدراتهم"  وكفاءتهم قيمهم األفراد حول تصف مجموعة معتقدات"الجوهرية بأنها  الذات تقييماتوتعرف 

(15)(Pujol-Cols, 2019) . أتفقو Pujol-Cols, (16) مع(Peter & Ruth-Eva, 2014); (17)(Bhargava & 

Pradhan, 2019; (18)Guo et al., 2019) بها  يعبر أساسية "تقييمات في تعريفاتهم لتقييمات الذات الجوهرية على كونها

القيمة التي يضعونها ألنفسهم، وقدراتهم على األداء، والنجاح على مستوى التحكم والتفاؤل وعدم عن أنفسهم، وتعكس  األفراد

  القلق".

وقد برزت تقييمات الذات الجوهرية في السنوات األخيرة باعتبارها إحدى السمات اإليجابية المقترحة للتنبؤ بالرفاهية في 

تعد سمة شخصية كامنة و . (Chang et al., 2012)(20) ;(Judge & Hurst, 2007)(19)المجاالت التطبيقية المختلفة 

وواسعة النطاق، وذات مستوى أعلى في الترتيب بحيث تمثل التقييمات األساسية للفرد من حيث قدراته وكفاءته، وقيمته 
(13)(Judge et al., 1997); (21)1998) أساسية مترابطة  سمات. وهي عبارة عن بناء متعدد األبعاد يتكون من أربع

(22)(Judge et al., 2000); (23)(Johnson et al., 2011); (20)(Chang et al., 2012);  

(18)(Guo et al., 2019) ًوثيقًا ببعضها .  وقد اتفقت العديد من الدراسات على أن هذه السمات ترتبط ارتباطا 

 (16)(Peter & Ruth-Eva, 2014); (24)(Peng & Zhang, 2016); (25)(Zhang et al., 2018);  

(18)(Guo et al., 2019). 

بأنها أحد سمات الشخصية المتوازنة التي تشتمل على  Core-Self Evaluationsويمكن تعريف تقييمات الذات الجوهرية 

راته، وهي بناء الالوعي عند الفرد والتقييمات األساسية، والضمنية التي يمتلكها، وتمنحه نظرة إيجابية عن ذاته، وثقه في قد

متعدد األبعاد ُيحدد بأربع صفات أساسية وصفية واسعة النطاق ومترابطة، وتتمثل في تقدير الذات، والكفاءة الذاتية، والثبات 

االنفعالي، ومركز التحكم الداخلي، وجميعها تعكس القيم التي يضعها األفراد لذاتهم، وقدراتهم على األداء والنجاح الوظيفي، 

 سيطرة، والتفاؤل، وعدم القلق". وتشتمل تقييمات الذات الجوهرية على األبعاد التالية:الومستوى 
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 تقدير الذات Self-Esteemتقييم يضعه الفرد لنفسه، وبنفسه لبيان مدى قدرته على أداء المهام المطلوبة  : هو

منه، ومدى مقاومته للمشكالت التي تواجهه، ويتضمن هذا التقييم مجموعة معتقدات واتجاهات الفرد اإليجابية 

 والسلبية نحو ذاته، ويعد محددًا لنجاح الفرد أو فشله. 

 الكفاءة الذاتية Self-Efficacy :اً ثقة الفرد في قدراته، وتوقعه بأنه قادر على أداء السلوك الذي يحقق نتائج مدى 

 قف معينة من خالل الثقة بالنفس، ومواجهة المشكالت، والمثابرة على حلها.افي مو  امرغوبَا فيه

 مركز التحكم الداخلي Internal Locus of Control: ابية يرتبط بقدرة الفرد على التحكم في األحداث اإليج

والسلبية في حياته، ومدى إدراكه للعالقة السببية بأن ما يحدث له هو نتيجة لسلوكه وتصرفاته وما يصل إليه من 

 نتائج، وقدرته على السيطرة على مجريات حياته.

 الثبات االنفعالي Emotional Stabilityاتصاف الحالة المزاجية بالثبات واالستقرار، باإلضافة إلى قدرة  : مدى

الفرد على ضبط النفس في مواجهة التوتر وعدم التقلب الوجداني، والتحرر من الشعور باإلثم والقلق، والوحدة، ومن 

 سيطرة بعض األفكار السلبية إلى حد كبير.

 الدراســـــات الســــــابقة

 الوظيفة ومواردهابمتطلبات  الخاصة الدراسات

 ،إلى فحص تأثير نموذج متطلبات الوظيفة ومواردها على االحتراق الوظيفي Muhammad, 2018))(25) دراسة هدفت

كراتشي الباكستانية. في من شركات تصنيع األدوية  عامالً   352ى. اشتملت عينة الدراسة علالنفسية للعاملين والرفاهية

أبعاد متطلبات الوظيفة ومواردها )عبء الدور، واالستقاللية، وعدم التوازن بين العمل من أن ثالثة  إلى الدراسةوتوصلت 

 . ينوالحياة( لها تأثير معنوي على االحتراق الوظيفي وهو بدوره له تأثير سلبي على الرفاهية النفسية للعامل

إجراء تحقيق تأكيدي لنموذج متطلبات الوظيفة ومواردها بأساليب بديلة. إلى De Beer et al., 2012)) (26) هدفت دراسةو 

مالية، وحكومية، وصناعية، و تصاالت، ا، و ةعاماًل من قطاعات اقتصادية مختلفة )أكاديمي 15633اشتملت عينة الدراسة على 

وااللتزام التنظيمي من خالل االرتباط في موارد الوظيفة وجود وساطة بين  . وتوصلت الدراسة إلىأفريقيافي جنوب  (وتعدينية

 العمل مع تأثير مرتفع. ووجود وساطة بين متطلبات الوظيفة واعتالل الصحة من خالل االحتراق الوظيفي مع تأثير متوسط.
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، متطلبات الوظيفة ومواردهاالعالقات بين  إلى فحص (Rodriguez-Muñoz, A., et al., 2012)(27) هدفت دراسةكما 

وفرص االصالح التي تشير إلى عمليات التخلص من األثار البدنية، والنفسية بعد بذل الجهد، والشعور بالتجديد على المستوى 

 وتوصلتعامالً في شركة المعالجة الكيميائية الصناعية في هولندا.  502اإلدراكي، والعاطفي. اشتملت عينة الدراسة على 

وتبين أن عبء الدور، والتغذية الراجعة لها  .، وفرص االصالحمتطلبات الوظيفة ومواردهابين وجود عالقة إيجابية  الدراسة إلى

  ، واالستقاللية لها تأثير سببي إيجابي على فرص االصالح.االصالحتأثير سلبي على فرص 

 بتقييمات الذات الجوهرية  الخاصة الدراسات

للشخصية على نطاق ستخدام تقييمات الذات الجوهرية كمقياس إلى ا (Bhargava & Pradhan, 2019)(17) هدفت دراسة

عاماًل من شركات هندية مختلفة من  868اشتملت عينة الدراسة على واسع للتنبؤ باألداء الوظيفي من خالل العوامل الموقفية. 

 راسة إلىوتوصلت الدوظائف )تطوير األعمال والعمليات والدعم(. أنواع  3قطاعات )التصنيع والتمويل والبنية التحتية(، و 3

من تقييمات  المنخفضتقييمات الذات الجوهرية واألداء الوظيفي. وتبين أن المستوى  أن العوامل الموقفية تعدل العالقة بين

تقييمات الذات الجوهرية قياس الذات الجوهرية هو األكثر ضررًا، ويؤدي إلى نتائج منخفضة من األداء الوظيفي. وتبين أن م

غير المباشر كان موثوقًا به، ومرتبطًا بالرضا الوظيفي، واألداء الوظيفي، والرضا عن الحياة، وله صالحية مساوية للوزن 

 المرجح األمثل للصفات الجوهرية األربعة المحددة.

إلى فحص مدى مساهمة نظرية تقييمات الذات الجوهرية على المسارات  (Tims & Akkermans, 2017)(28) دراسة وهدفت

عاماًل في  303اشتملت عينة الدراسة األولى على  في االرتباط الوظيفي(. دراك، والعمل، والتطوير المتعلقالوسيطة؛ )اإل

مسار اإلدراك الذي  لدراسة إلى أنوتوصلت اعاماًل في هولندا في مختلف قطاعات التصنيع.  546 الثانية علىألمانيا، والعينة 

أن و يمثله ُبعدي االستقاللية والدعم االجتماعي يؤدي دوًرا هامًا في العالقة بين تقييمات الذات الجوهرية واالرتباط الوظيفي. 

ة )مسار تقييمات الذات الجوهرية تتعلق بخصائص الوظيفة )مسار اإلدراك(، وصياغة الوظيفة )مسار العمل(، والكفاءات المهني

والكفاءات المهنية تعمل كوسيط جزئي في العالقة بين تقييمات الذات  ،أن الدعم االجتماعي، وصياغة الوظيفة تبينو التطوير(. 

  الجوهرية واالرتباط الوظيفي.
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والقيادة  ،للمرؤوسينفحص العالقة التبادلية بين تقييمات الذات الجوهرية  إلى (Kim, et al., 2015)(29) دراسةهدفت كما 

 4عاماًل من المرؤوسين، والمشرفين في  546اشتملت عينة الدراسة على  .الوظيفي التحويلية، وتأثيرها على نتائج األداء

إلى أن تقييمات الذات  توصلت الدراسةو فنادق، وشركة لتكنولوجيا المعلومات، وشركة لتصنيع الطائرات في كوريا الجنوبية. 

الجوهرية للمرؤوسين ترتبط إيجابيًا مع الرضا الوظيفي، وااللتزام التنظيمي العاطفي، واألداء الوظيفي. وتتوسط القيادة التحويلية 

ة العالقة بين تقييمات الذات الجوهرية، والرضا الوظيفي، وااللتزام التنظيمي العاطفي. وتصبح العالقة أقوى كلما زادت درج

 .ممارسات السلوكيات التحويلية

 التعليـــــق على الدراســـــات الســــــابقة

الوظيفة  ي يسعى إلى تحقيق التوازن المطلوب بين متطلباتتال الوظيفة ومواردهاأهمية متطلبات أوضحت الدراسات السابقة 

تحديد وهو العامل األساسي ل النفسية للعاملين. تحقيق الرفاهيةو ة لضمان الوصول إلى نتائج تنظيمية إيجابية، وموارد الوظيف

لية إدارات المنظمات اعتتحدد تبعًا له كفاءة وفالعمليات التي تؤثر على الصحة المهنية، والسلوك التنظيمي، واألداء الوظيفي، و 

 ى البقاء، واالستمرار. في صياغة استراتيجياتها لتحقيق أهدافها التنظيمية، األمر الذي ينعكس بدوره على قدرة المنظمات عل

تقييمات الذات الجوهرية باعتبارها أحد المقومات األساسية في تحقيق العديد من الجوانب أوضحت الدراسات السابقة أهمية 

استشعار قدراتهم على التحكم في بيئتهم بنجاح، وتحقيق العديد من اإليجابية بالنسبة لتوافق األفراد مع أنفسهم، ومنظماتهم، و 

، وحسن األداء رغم ضغوط العمل، والتمكين النفسي، والذكاء العاطفي، واألداء وااللتزامئج اإليجابية مثل المشاركة النتا

الوظيفي، والشعور  االحتراقالوظيفي، والتفاؤل، والرضا عن الحياة والعمل، والتقليل من الصراع بين العمل واألسرة، وتجنب 

القدرة على التحكم، وتحمل مسؤولية ما يحدث لهم، ويكونون أكثر تفاؤاًل علية العاملين، و تتحدد تبعًا لها كفاءة وفاو  بالوحدة.

 تقدير الذات.  األمر الذي ينعكس بدوره علىوليس لديهم شكوك ومخاوف، 

 ؛المقاييسد ويحدالخلفية النظرية، يعرض ضع اإلطار العام، و يحيث  ،الدراسات السابقة بدأتهلما  استكماالً  الحاليالبحث  يقدمو 

تناولت العالقة بين متطلبات  التيعد من الدراسات المحدودة ، حيث يا، ومنهجهاوفي مجتمعه اوضوعهفي م ةفردمت اإال أنه

  .فلسطين-غزةعلى الشركات الصناعية فى  هقيطبإلى ت باإلضافة، هذا يفة وتقييمات الذات الجوهريةوموارد الوظ
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 ةـــوذج الدراســـأنم
 .(2الدراسات السابقة تم تطوير أنموذج الدراسة الموضح بالشكل )فى ضوء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فرضيات الدراسة

 ن:اإلى مشكلة الدراسة وعناصرها، تمت صياغة الفرضية الرئيسية، والفرضيتان الفرعيتان التاليت استناداً 

 الفرضة الرئيسية

H1: معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد (α = 0.05) على وأبعادها الوظيفة وموارد متطلبات إلجمالي 

  البحث. محل الصناعية الشركات في لعاملينل الجوهرية الذات تقييمات إجمالي

 :انالتاليت الفرعيتان الفرضيتان الرئيسية، الفرضية هذه من وينبثق

 األولى الفرعية الفرضية

H1.1: معنوية مستوى عندذو داللة إحصائية  معنوي يسلب أثر يوجد (α = 0.05) متطلبات الوظيفة وأبعادها  يإلجمال

 الشركات الصناعية محل البحث.لعاملين في تقييمات الذات الجوهرية لعلى إجمالي 

 

 

 المتغير المستقل/

 موارد الوظيفة-متطلبات 

 وظيفةمتطلبات ال 

عبء الدور 

 صراع الدور 

غموض الدور 

 لوظيفةا موارد
الدعم االجتماعي 

يالدعم التكنولوج 

 األمان الوظيفي 

التدريب 

 

  المتغير التابع/

 تقييمات الذات الجوهرية
تقدير الذات 

الكفاءة الذاتية 

مركز التحكم الداخلي 

الثبات االنفعالي 

 : أنموذج الدراسة2شكل 
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 الثانية الفرعية الفرضية

H1.2: معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو معنوي يإيجاب أثر يوجد (α = 0.05) وأبعادها الوظيفة موارد إلجمالي 

 البحث. محل الصناعية الشركات في لعاملينل الجوهرية الذات تقييمات إجمالي على

 الدراســـــةمنهجيـــــة 

 :والمقاالت، والدورياتوتحليل الكتب،  مراجعةلدراسة من خالل تضمن الحصول على البيانات الثانوية ل المنهج الوصفي ،

، والميدانية السابقة بغرض وضع اإلطار النظريةوالمراجع الحديثة، والرسائل العلمية المنشورة وغير المنشورة، والدراسات 

 .دراسةلل الفكري

 في الشركات الصناعية محل البحث، من  الميدانيةدراسة الب للقيامتضمن الحصول على البيانات األولية  التحليلي: المنهج

عادة جمعها بعد تعبئتها، وقد استمرت فتتوزيعها خالل قوائم االستقصاء التي تم  رة توزيع القوائم على المستقصى منهم، وا 

 .SPSS v. 25وتم تحليل بيانات االستقصاء باستخدام البرنامج اإلحصائي  .2020 أغسطس إلى يونيو منواستردادها 

 

   تهاوعينالدراســـة ع ـــــمجتم

 :5332يعمل بها التي  شركة 159يبلغ عددها  والتي فلسطين-غزةفى الصناعية الشركات في  يتمثل مجتمع الدراسة 

دوالر  500,000. وتصنف هذه الشركات بناء على معايير الدولة الفلسطينية المتمثلة في رأس المال أكثر من عامال

   .عامل 50، وعدد العاملين أكثر من أمريكي

 :العاملين عام، ورئيس قسم، مدير تنفيذي(، و تتكون وحدة المعاينة من جميع المديرين باإلدارة العليا )مدير  عينة الدراسة

وقد تم تحديد حجم شركات صناعية في غزة ـ فلسطين،  9باإلدارة الوسطى )إنتاج، وتسويق، وموارد بشرية، وتمويل( في 

( الخصائص 3يوضح شكل رقم )( حجم ونسبة العينة بالشركات الصناعية، كما 1، ويوضح جدول رقم )مفردة 359العينة 

 ية والوظيفية لعينة الدراسة.الديموغراف
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 : حجم العينة في الشركات الصناعية في غزة ـ فلسطين1جدول رقم 
 حجم العينة النسبة عدد األفراد العاملين اسم الشركة #

 140 39% 650 شركة بشير السكسك  .1
 53 15% 245 شركات اليازجي للمشروبات الخفيفة  .2
 31 9% 146 شركة الين فود  .3
 31 9% 143 شركة أبو اسكندر  .4
 29 8% 134 العودةشركة مصانع   .5
 20 6% 95 شركة مطاحن السالم  .6
 19 5% 89 شركة مصنع البدر للمعلبات الغذائية  .7
 19 5% 88 شركة المطاحن الفلسطينية  .8
 17 4% 78 شركة سعد الوادية  .9

 359 100% 1668 إجمالي عدد األفراد العاملين
 .العام للصناعات، وجمعية رجال األعمال واالتحادالغرفة التجارية الفلسطينية بيانات     

 

 
 مفردة 359البحث لعينة والوظيفية ية : الخصائص الديموغراف3شكل 

 أداة الدراســـــة

ببعض الدراسات السابقة. وتكونت االستبانة من أربعة أجزاء: تناول الجزء األول  تصميم أداة الدراسة وتطويرها استرشاداً تم 
مقياس من  ( بنداً 17) باستخداممتطلبات الوظيفة وتم قياسها  الثانيالخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة، وتناول الجزء 

Scanlan & Still, 2019))(11)،  من مقياس ( بنداً 20) وتكون من ،الوظيفةأما الجزء الثالث فقد تناول موارد 
 (30)(Van Wingerden et al., 2016); (11)(Scanlan & Still, 2019)،  ًتقييمات تناول  يالذالجزء الرابع  ،وأخيرا

الذي  (Judge et al 2009) (32) ;(Judge et al., 2003) (31)س من مقيا ( بنداً 20) تكون منالذي  الذات الجوهرية
 طوره

 (15)Pujol-Cols, 2019); (18)(Guo et al., 2019) . 
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 صدق أداة الدراسة

 ، حيث عرضت علىذوي االختصاصمجموعة من المحكمين عرضها على لالستبانة من خالل الصدق الظاهري  تم اختبار
وذلك إلبداء اآلراء  ،الفلسطينية مهنين في مجال الصناعاتالممارسين ال من فرداً  11كما عرضت على ، أكاديمياً  أستاذاً  13

 وقد تم األخذ بمالحظات المحكمين واقتراحاتهم.  ،بخصوصها

 ثبات األداة

. وتشير نتائج الدراسة إلى أن جميع Cronbach-Alphaمن خالل حساب معامل الثبات  تم التحقق من االتساق الداخلي

مما يجعلها صالحة لقياس ، (0.689معامل الثبات الكلي لألداة ) متغيرات الدراسة وأبعادها تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة، كما أن

 (.2الجدول رقم ) فيوذلك كما هو موضح  ،ما وضعت ألجله

 ( لمتغيرات الدراسةα) : معامل الثبات ألفا كرونباخ2جدول رقم 
 (α)معامل ألفا كرونباخ  عدد العبارات المتغير

 0.729 37 متطلبات وموارد الوظيفة
 0.825 17 الوظيفةمتطلبات  -

 0.632 20 موارد الوظيفة -
 0.648 20 تقييمات الذات الجوهرية

 0.689 57 المقياس ككل
 مفردة. 359لبيانات عينة البحث  SPSSنتائج التحليل اإلحصائي                          

 ةـــالدراسج ـــنتائ

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على سيتم عرض نتائج الدراسة الميدانية الوصفية من خالل 

 متغيرات الدراسة وفقراتها.

 النتائج المتعلقة بمتطلبات وموارد الوظيفة

من متطلبات الوظيفة وموارد  تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على أبعاد كالً 

 (.3الجدول رقم )في وذلك كما هو موضح  ،الوظيفة
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إلجمالي أبعاد متطلبات وموارد  والترتيب وفقا للمتوسط الحسابي، ةالمعياري اتالمتوسطات الحسابية، واالنحراف: 3دول ج
(مستقلالوظيفة )المتغير ال  

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

الترتيب وفقا للمتوسط 
 الحسابي

 2 0.72938 2.4513 الدور الزائدعبء   .1
 2 0.67608 2.0687 عبء الدور النوعي 
 1 0.98464 2.8338 عبء الدور الكمي 
 1 0.73105 2.3638 صراع الدور  .2
 3 0.36205 3.1318 غموض الدور  .3

  0.50172 2.6490 المقياس الكلي لمتطلبات الوظيفة
 1 0.57520 4.2331 الدعم االجتماعي  .4

 1 0.73313 4.1671 دعم المشرف 
 2 0.53179 4.2990 دعم زمالء العمل 
 2 0.42485 3.8259 الدعم التكنولوجي  .5
 4 0.55601 3.1121 األمان الوظيفي  .6
 3 0.71603 3.2521 التدريب  .7

  0.27468 3.6058 المقياس الكلي لموارد الوظيفة
  0.24616 3.1274 المقياس الكلي لمتطلبات وموارد الوظيفة

 مفردة. 359لبيانات عينة البحث  SPSSنتائج التحليل اإلحصائي 
 

الشركات محل البحث كانت منخفضة، حيث بلغ المتوسط الحسابي في ( أن متطلبات الوظيفة 3يتضح من الجدول رقم )

 صراع(. وجاء فى المرتبة األولى 0.51) ، وانحراف معياري(2.64إلجمالي إجابات المستقصى منهم بالنسبة لهذا البعد )

الشركات محل البحث كانت متوسطة، في الدور. كما يتضح أن موارد الوظيفة  غموض ، وأخيراً الزائد الدورعبء الدور، يليه 

(. وجاء فى 0.27) ، وانحراف معياري(3.6حيث بلغ المتوسط الحسابي إلجمالي إجابات المستقصى منهم بالنسبة لهذا البعد )

 .األمان الوظيفي ، وأخيراً الدعم التكنولوجي، ثم التدريب، يليه الدعم االجتماعيبة األولى المرت
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 نتائج المتعلقة بتقييمات الذات الجوهريةال

وذلك  لعينة على إجمالي أبعاد تقييمات الذات الجوهرية،تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد ا

 (.4الجدول رقم )في كما هو موضح 

تقييمات الذات والترتيب وفقا للمتوسط الحسابي إلجمالي أبعاد  ةالمعياري اتالمتوسطات الحسابية، واالنحراف: 4جدول 
)المتغير المستقل( الجوهرية  

 تقييمات الذات الجوهريةأبعاد  م
المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

للمتوسط الترتيب وفقا 
 الحسابي 

  2 0.47428 3.8206 ُبعد تقدير الذات  .1
  1 0.43326 4.0864 ُبعد الكفاءة الذاتية  .2
  3 0.36878 3.5170 مركز التحكم الداخليُبعد   .3
  4 0.43351 3.3989 الثبات االنفعاليُبعد   .4

  0.42746 3.7057 تقييمات الذات الجوهريةالمقياس الكلي ل
 مفردة. 359لبيانات عينة البحث  SPSSنتائج التحليل اإلحصائي                   

 
( أن تقييمات الذات الجوهرية في الشركات محل البحث كانت متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي 3يتضح من الجدول رقم )

(. وجاء فى المرتبة األولى الكفاءة 0.43(، وانحراف معياري )3.7إلجمالي إجابات المستقصى منهم بالنسبة لهذا البعد )

 الذاتية، يليه تقدير الذات، ثم مركز التحكم الداخلي، وأخيرا الثبات االنفعالي.

 ةـــات الدراســـار فرضيـــاختب

 وكانت نتائج اختبار الفرضيات، (Stepwise Multiple Regression)تم استخدام تحليل االنحدار الخطى المتعدد المتدرج 
 :يليكما 

 اختبار الفرضية الفرعية األولى

 تحليل نتائج (6) رقم جدول يوضح كما للفرضية الفرعية األولى،( نموذج االنحدار الخطي المتعدد 5يوضح جدول رقم )

تقييمات الذات  إجمالي على الوظيفة متطلبات أبعاد تأثير (4) رقم شكل ويوضح للفرضية، التدريجي المتعدد االنحدار

 الجوهرية.
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 تقييمات الذات الجوهريةأبعاد متطلبات الوظيفة األكثر تأثيرا على إجمالي نموذج االنحدار الخطي المتعدد لتحديد : 5جدول 

 المتغير المستقل
 المعلمات

 iالمقدرة

T. Test 
VIF 

F. Test  معامل
التحديد 

R2 
قيمة 

 Tإحصاء 
مستوى 
 معنوية

قيمة 
 Fإحصاء 

مستوى 
 معنوية

  0.000 36.353 4.190 الجزء الثابت

45.598 0.000 0.340 
 1.879 0.004 2.919- 0.075- عبء الدور النوعي 
 1.822 0.122 1.550- 0.027- عبء الدور الكمي

 2.380 0.000 6.093- 0.163- صراع الدور
 1.204 0.274 1.094 0.042 غموض الدور

 مفردة.  359لبيانات عينة البحث  SPSSنتائج التحليل اإلحصائي    
 

 تقييمات الذات الجوهريةعلى إجمالي  متطلبات الوظيفةنتائج تحليل االنحدار المتعدد التدرجي لتأثير أبعاد : 6جدول 
 التعليق على النتيجـــــة النتيجـــــة

 R2  =0.340معامل التحديد 

% من التغير الكلى في 34الوظيفة تفسر  تطلباتمأبعاد 
، وباقي النسبة يمكن أن يرجع تقييمات الذات الجوهريةإجمالي 

الخطأ العشوائي في المعادلة، أو لعدم إدراج متغيرات إلى 
 .للنموذج مستقلة أخرى

 T.Testاختبار معنوية التأثير 
          ، وصراع الدور2.919-%عبء الدور النوعي = 

 =-%6.093 
 (0.01)دال إحصائيا عند مستوى معنوية أقل من 

عبء الدور النوعي، وصراع  يلُبعدتأثير معنوي سلبي وجود  -
 .الجوهرية الذات تقييمات إجماليالدور على 

عبء الدور الكمي، وغموض  يلُبعدتأثير معنوي ال يوجد  -
  .الجوهرية الذات تقييمات إجماليالدور على 

 = F.Testاختبار جودة توفيق نموذج االنحدار 
45.598 

 (0.01)دال إحصائيا عند مستوى معنوية أقل من 
 النموذج جيد ويمكن االعتماد على النتائج.

لكل متغير مستقل  10أقل من  VIFمعامل تضخم التباين 
 على حدة مع باقي المتغيرات المستقلة

االنحدار الخطى المتغيرات المستقلة المقبولة ضمن نموذج 
 زدواج الخطى.المتعدد ال تعاني من مشكلة اإل 

 معادلة النموذج:
 صراع الدور )-(0.163عبء الدور النوعي +  )-(0.075( الثابت + 4.190تقييمات الذات الجوهرية = )إجمالي 

قدرها وحدة واحدة تؤدي إلى خفض مستوى تقييمات الذات الجوهرية بمقدار          عبء الدور النوعي كل زيادة في ُبعد  -
(-0.075). 

 .(0.163-)كل زيادة في ُبعد غموض الدور قدرها وحدة واحدة تؤدي إلى خفض مستوى تقييمات الذات الجوهرية بمقدار  -
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 مفردة. 359لبيانات عينة البحث  SPSSنتائج التحليل اإلحصائي 
 

 

 
 

 نص على أنه:  ت والتيجزئيا،  ىاألول ية الفرعيةنقبل الفرض على نتائج الجدول السابق بناءً 

 إجماليعلى  متطلبات الوظيفة وأبعادها إلجمالي (α = 0.05) معنوية مستوى عندذو داللة إحصائية  أثر سلبي يوجد"

 ."لعاملين في الشركات الصناعية محل البحثتقييمات الذات الجوهرية ل

 الفرضية الفرعية الثانيةاختبار 

( نتائج تحليل 8كما يوضح جدول رقم )، للفرضية الفرعية الثانية( نموذج االنحدار الخطي المتعدد 7يوضح جدول رقم )

تقييمات الذات  إجمالي على الوظيفة موارد أبعاد تأثير (5) رقم الشكل يوضحاالنحدار المتعدد التدريجي للفرض، و

  .الجوهرية

 تقييمات الذات الجوهريةعلى إجمالي  أبعاد موارد الوظيفة األكثر تأثيراً نموذج االنحدار الخطي المتعدد لتحديد : 7جدول رقم 

 المتغير المستقل
 المعلمات

 iالمقدرة

T. Test 
VIF 

F. Test  معامل
التحديد 

R2 
 قيمة

 Tإحصاء 
مستوى 
 معنوية

قيمة 
 Fإحصاء 

مستوى 
 معنوية

  0.000 12.681 2.281 الثابتالجزء 

59.533 0.000 0.457 

 2.089 0.001 3.495 0.079 دعم المشرف
 1.780 0.000 4.419 0.128 دعم زمالء العمل 
 1.143 0.000 3.775 0.109 الدعم التكنولوجي

 1.477 0.014 2.482 0.062 األمان الوظيفي
 1.437 0.000 5.146 0.099 التدريب

 مفردة. 359لبيانات عينة البحث  SPSSنتائج التحليل اإلحصائي 
 
 

 
 بُعد عـبء الدور النوعي

i
 = -0.075  

Rمعامل التحديد  
2

   =%34 
تقييمـــات  إجمــــالي

 الذات الجـــــوهرية
 

 بُعد صراع الدور 
i
 = -0.163 

 تقييمات الذات الجوهريةعلى إجمالي  متطلبات الوظيفة: تأثير االنحدار الخطي المتعدد ألبعاد 4شكل رقم 
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 على إجمالي تقييمات الذات الجوهرية موارد الوظيفةنتائج تحليل االنحدار المتعدد التدرجي لتأثير أبعاد  :8جدول رقم 
 التعليق على النتيجـــــة النتيجـــــة

 R2  =0.457معامل التحديد 

في  ي% من التغير الكل45.7موارد الوظيفة تفسر أبعاد 
، وباقي النسبة يمكن أن يرجع تقييمات الذات الجوهريةإجمالي 

الخطأ العشوائي في المعادلة، أو لعدم إدراج متغيرات إلى 
 .للنموذج مستقلة أخرى

 T.Testاختبار معنوية التأثير 
، ودعم زمالء العمل = 3.495دعم المشرف = 

، واألمان 3.775، والدعم التكنولوجي = 4.419
، والتدريب = 2.482=                   الوظيفي

.5.146  
 (0.01)عند مستوى معنوية أقل من  دال إحصائياً 

ألبعاد )دعم المشرف، ودعم زمالء تأثير معنوي إيجابي وجود  -
العمل، والدعم التكنولوجي، واألمان الوظيفي والتدريب( على 

 .تقييمات الذات الجوهرية إجمالي

 = F.Testاختبار جودة توفيق نموذج االنحدار 
59.533 

 (0.01)عند مستوى معنوية أقل من  دال إحصائياً 
 النموذج جيد ويمكن االعتماد على النتائج.

لكل متغير مستقل  10أقل من  VIFمعامل تضخم التباين 
 على حدة مع باقي المتغيرات المستقلة

المستقلة المقبولة ضمن نموذج االنحدار الخطى المتغيرات 
 زدواج الخطى.المتعدد ال تعاني من مشكلة اإل 

 معادلة النموذج:
 دعم زمالء العمل (0.128)+ دعم المشرف  (0.079)( الثابت + 2.281= ) إجمالي تقييمات الذات الجوهرية

 التدريب (0.099)األمان الوظيفي +  (0.062)الدعم التكنولوجي +  (0.109)+  
 .(0.079)كل زيادة في ُبعد دعم المشرف قدرها وحدة واحدة تؤدي إلى زيادة مستوى تقييمات الذات الجوهرية بمقدار  -
 . (0.128)كل زيادة في ُبعد دعم زمالء العمل قدرها وحدة واحدة تؤدي إلى زيادة مستوى تقييمات الذات الجوهرية بمقدار  -
كل زيادة في ُبعد الدعم التكنولوجي قدرها وحدة واحدة تؤدي إلى زيادة مستوى تقييمات الذات الجوهرية بمقدار  -

(0.109). 
 .(0.062)كل زيادة في ُبعد األمان الوظيفي قدرها وحدة واحدة تؤدي إلى زيادة مستوى تقييمات الذات الجوهرية بمقدار  -
 .(0.099)واحدة تؤدي إلى زيادة مستوى تقييمات الذات الجوهرية بمقدار كل زيادة في ُبعد التدريب قدرها وحدة  -

 مفردة. 359لبيانات عينة البحث  SPSSنتائج التحليل اإلحصائي 
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 تنص على أنه:   والتي، ياً نقبل الفرضية الفرعية الثانية كل على نتائج الجدول السابق بناءً 

موارد الوظيفة وأبعادها على إجمالي  إلجمالي (α = 0.05)ذو داللة إحصائية عند مستوى معنوية  إيجابي يوجد أثر"

 ."لعاملين في الشركات الصناعية محل البحثتقييمات الذات الجوهرية ل

 جزئيا، والذي ينص على أنه:   فرعية الثانية نقبل الفرض الرئيسوبناءًا على نتائج الفرضية الفرعية األولى، والفرضية ال

 على وأبعادها الوظيفة وموارد متطلبات إلجمالي (α = 0.05) معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر "يوجد

ثبت وجود تأثير سلبي معنوي لمتطلبات  البحث". محل الصناعية شركاتال في لعاملينل الجوهرية الذات تقييمات إجمالي

. كما ثبت وجود تأثير تقييمات الذات الجوهريةالدور( على إجمالي  ظيفة المتمثلة في )عبء الدور النوعي، وصراعالو 

التكنولوجي، واألمان الوظيفي، دعم زمالء العمل، والدعم إيجابي معنوي لموارد الوظيفة المتمثلة في )دعم المشرف، و 

 .يب( على إجمالي تقييمات الذات الجوهريةالتدر و 

 

 

 

التدريببُعد   

دعم المشرفبُعد   
i
 = 0.079   

 


i
 = 0.128  

 

دعم زمالء العملبُعد   


i
 = 0.109 

 

Rالتحديد معامل 
2

  = %45.7 
 

ات ـــتقييممالي ـــإج

ةـــالذات الجوهري  
 بُعد الدعم التكنولوجي


i
 = 0.062  

 

األمان الوظيفيبُعد   


i
 = 0.099  

 

 تقييمات الذات الجوهريةعلى إجمالي  موارد الوظيفةتأثير االنحدار الخطي المتعدد ألبعاد : 5شكل رقم 
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( ملخص نتائج نماذج االنحدار الخطي المتعدد للعالقة بين المتغيرات المستقلة )أبعاد متطلبات 9يوضح الجدول رقم )

 الجوهرية(.الوظيفة، وأبعاد موارد الوظيفة( على المتغير التابع )إجمالي تقييمات الذات 

تقييمات أبعاد متطلبات وموارد الوظيفة على إجمالي : النتائج النهائية لنماذج االنحدار الخطي المتعدد لتأثير 9جدول رقم 
 الذات الجوهرية

 R2معامل التحديد  األثر iالمعلمات المقدرة المتغير المستقل
 الوظيفةأبعاد متـــــطلبات ومـــــوارد 
 أبعاد متـــــطلبات الوظيفة

 (1نموذج )

  معنوي إيجابي 4.190 الجزء الثابت

0.340 
  معنوي سلبي 0.075- عبء الدور النوعي
  غير معنوي 0.027- عبء الدور الكمي

  معنوي سلبي 0.163- صراع الدور
 غير معنوي  0.042 غموض الدور

 أبعاد موارد الوظيفة

 (2نموذج )

 معنوي إيجابي  2.281 الجزء الثابت

0.457 

 معنوي إيجابي  0.079 دعم المشرف
 معنوي إيجابي  0.128 دعم زمالء العمل
 معنوي إيجابي  0.109 الدعم التكنولوجي

 معنوي إيجابي  0.062 األمان الوظيفي
 معنوي إيجابي  0.099 التدريب

 مفردة. 359لبيانات عينة البحث  SPSSنتائج التحليل اإلحصائي                
 

 التوصيـــــاتج و ـــالنتائ

 :يليأظهرت نتائج الدراسة ما ج: ـــالنتائ

  الشركات محل البحث كانت منخفضة، حيث بلغ المتوسط الحسابي إلجمالي إجابات المستقصى في أن متطلبات الوظيفة

(. وجاء فى المرتبة األولى صراع الدور، يليه عبء الدور 0.51(، وانحراف معياري )2.64منهم بالنسبة لهذا البعد )

 غموض الدور.  الزائد، وأخيراً 
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  الشركات محل البحث كانت متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي إلجمالي إجابات المستقصى في أن موارد الوظيفة

(. وجاء فى المرتبة األولى الدعم االجتماعي، يليه الدعم 0.27(، وانحراف معياري )3.6) منهم بالنسبة لهذا البعد

 األمان الوظيفي. التكنولوجي، ثم التدريب، وأخيراً 

 الشركات الصناعية كانت متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي إلجمالي إجابات في تقييمات الذات الجوهرية للعاملين  أن

(. وجاء فى المرتبة األولى الكفاءة الذاتية، يليه تقدير 0.43معياري )وانحراف (، 3.7منهم لهذا المتغير ) المستقصي

 الثبات االنفعالي. الذات، ثم مركز التحكم الداخلي، وأخيراً 

  من التغير الكلى في إجمالي تقييمات الذات الجوهرية، وباقي النسبة يمكن أن 34الوظيفة تفسر  تطلباتمأبعاد أن %

 المعادلة، أو لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى كان من المفروض إدراجها ضمن النموذج.الخطأ العشوائي في يرجع إلى 

  في إجمالي تقييمات الذات الجوهرية، وباقي النسبة يمكن أن يرجع  ي% من التغير الكل45.7موارد الوظيفة تفسر أبعاد أن

 كان من المفروض إدراجها ضمن النموذج.الخطأ العشوائي في المعادلة، أو لعدم إدراج متغيرات مستقلة أخرى إلى 

  تقييمات الذات الجوهريةي، وغموض الدور على إجمالي معنوي سلبي لُبعدي عبء الدور النوعوجود تأثير. 

  تقييمات الذات الجوهريةعلى إجمالي  عبء الدور الكمي، وغموض الدورتأثير معنوي لُبعدي ال يوجد. 

  على  المشرف، ودعم زمالء العمل، والدعم التكنولوجي، واألمان الوظيفي والتدريب لألبعاد دعموجود تأثير إيجابي معنوي

 .تقييمات الذات الجوهريةإجمالي 

  ما يليفي نوصييمكن  هذه الدراسة يما تم عرضه ف بناء على: التوصيات

 دارة الموارد البشرية،  تأثير كبيرمتطلبات وموارد الوظيفة ل أن في إثراء البحوث والدراسات في مجالي السلوك التنظيمي وا 

 لعاملين. لتقييمات الذات الجوهرية العوامل المتعلقة ب وتحديد

  ضرورة االستفادة من وجود عالقة تأثير لمتطلبات الوظيفة ومواردها على مستويات تنمية تقييمات الذات الجوهرية التي

سة الحالية، واالهتمام بتوسيع نطاق تضمين واستخدام وتوظيف نموذج متطلبات وموارد الوظيفة في الشركات أثبتتها الدرا

نظرا ألهمية هذا القطاع لالقتصاد الوطني الفلسطيني، هذا باإلضافة إلى كونه أداة لتحقيق التوازن  ،وذلك .الصناعية

ب، وخصائص الوظيفة اإليجابية )الموارد( من الجانب المطلوب بين خصائص الوظيفة السلبية )المتطلبات( من جان

 ويمكن تحقيق ذلك باتباع اآلليات التالية:اآلخر. 
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، للنهوض في الشركات الصناعية ومعالجة ضرورة اتخاذ إجراءات استراتيجية، وهيكلية عامة واضحة، وجدواًل زمنياً  .1

 الوظيفة(.أوجه القصور في مستويات متطلباتها ومواردها الوظيفية )خصائص 

تبني إعادة صياغة خصائص الوظائف لتحقيق التوازن المطلوب بين خصائص الوظيفة السلبية )المتطلبات( من  .2

 بناءتنمية و عادة إلو جانب، وخصائص الوظيفة اإليجابية )الموارد(، والذي يهدف إلى تحسين رفاهية العاملين، 

  :ل ما يليمن خال الشركاتمستويات تقييمات الذات الجوهرية في تلك 

  ة )مثل تحدي الوظيفة الممكنة التي تعزز الخبرات والنمو الشخصي، والمكاسب المستقبليتضمين متطلبات الزيادة

 صراع الدور، وغموض الدور(.

  تخفيف متطلبات الوظيفة المعيقة التي تعوق أو تحبط النمو الشخصي والتعلم وتحقيق األهداف )مثل عبء

 الدور الزائد بفرعيه: عبء الدور النوعي، والكمي(. 

  وهذا بدوره يسفر عن  تقييمات الذات الجوهرية، ية والهيكلية التي تؤدي إلى تنميةاالجتماعيفة وظلوارد امتوافر

 يجابية. إيمية ظتنة ونفسينتائج 

 التي  نيھلمر ايطولترص افووتيرة المهام، ويقة تحكم في طرلحقق اتموارد الوظيفة التي ية لزلتحفيالعملية تعزيز ا

 ر احساس العاملين بأهميتهم وقيمتهم وكفاءتهم.تثي

 داخل عملهم، وتمكينهم  تزويد العاملين باألدوات التكنولوجية الحديثة والمتكاملة لتخليصهم من المهام الروتينية

  .من تخصيص الوقت والجهد لخدمة العمالء

   الشركات الصناعية من تأمين ومكافأت وتعويضات في منح أقصى درجة األمان الوظيفي واالستقرار للعاملين

 وبدل مخاطر.

  ،وخاصة للمسؤولين في توفير فرصة التدريب لتنمية المهارات الجديدة والمعرفة الفنية والقدرة على حل المشكالت

ألن عملهم يتطلب في كثير من األحيان سرعة اتخاذ القرارات، وكذلك الحال بالنسبة  الوظائف التنفيذية نظراً 

 للعاملين نتيجة المتابعة التي تتطلبها مهام وظائفهم.

سلوكي خاص طويل األجل لمعالجة تدني مستويات تقييمات الذات الجوهرية، وذلك –تطوير برنامج ارشادي معرفي  .3

 لتأهيل وبناء شخصية العاملين.   
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والعاملين معايير بناء تقييمات الذات الجوهرية من خالل تجميع السمات الشخصية المتوازنة  تبني المستوى التنظيمي .4

كيز على التقييم الذاتي، وذات النطاق الواسع التي تؤثر على صنع القرارات الوظيفية المبكرة التي تتسم بطابع التر 

 والتحفيز والتنبؤ بنجاح العاملين في حياتهم المهنية.

بتبني األساليب التي من شأنها أن تعطى األولوية لمعيار بناء الشخصية في تعزيز المستوى التنظيمي هتمام ا .5
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 وآثارها على االقتصاد السعودي ( على القطاع المصرفي19-تداعيات جائحة فيروس كورونا)كوفيد
 )دراسة تحليلية( 

The repercussions of the Corona Virus (Covid-19) pandemic on medical specialties 

And its effects on the Saudi economy 

(analytical study) 

 
 
 

 د. صالح علي أبو النصر*
 ملخص

" على 19-يهدف البحث إىل بيان أثر جائحة كورونا"كوفيد
. وقد مت اعتماد 2020نتائج أعمال البنوك السعودية خالل عام 

املنهج الوصفي عند بيان اآلثار املباشرة هلذه اجلائحة، واملنهج 
حليلي عند التعرض للمراكز املالية للبنوك السعودية، لتحليل الت

مدب تأثري تداعيات اجلائحة عليها، وقد مت مجع البيانات الثانوية 
من مصادرها املتمثلة يف تقارير فحص مراجعي احلسابات 
املستقلني هلذه البنوك والتقارير الصادرة عن البنك املركزي 

دية، وموقع أرقام ومن مث حتليل السعودي، وهيئة سوق املال السعو 
البيانات باألساليب االحصائية الوصفية واملتمثلة باجلداول 
والنسب املئوية. وخلص البحث إىل عدد من النتائج والتوصيات 
لعل أمهها هو اخنفاض صايف أرباح البنوك السعودية وصايف 

مقارنة بنفس  2020الدخل من العمليات املختلفة خالل عام 
رتفع خمصص خسائر االئتمان ان العام السابق، يف حني الفرتة م

بسب التداعيات السلبية للجائحة على هذه لبنوك.  وعلى 
الدولة يف ظل هذه الظروف االستثنائية، أن تقدم سياسات 
وإجراءات إضافية يكون من شأهنا دعم مقدرة البنوك على 

لفرتة زمنية مواجهة هذه اجلائحة العاملية واليت قد تستمر تداعياهتا 
لدعم مقدرة البنوك على تنافسية البنوك  ليس بالقصرية، وأيضا  

 األجنبية ودعم تواجدها يف األسواق املصرفية العاملية.
القطاع املصريف، تداعيات جائحة الكلمات المفتاحية: 

الكورونا، صايف الدخل، صايف أرباح البنوك، خمصص خسائر 
 االئتمان.

_______ 
  بالجامعة االسالمية بالمدينة المنورة- المشارك أستاذ االقتصاد*

 المملكة العربية السعودية
  

 Dr. Salah Ali Abu Al-Nasr* 

Abstract 
The research aims to demonstrate the impact of the 

Corona pandemic “Covid-19” on the results of the 

work of Saudi banks during the year 2020. The 

descriptive approach was adopted when explaining 

the direct effects of this pandemic, and the 

analytical approach when exposed to the financial 

centers of Saudi banks, to analyze the impact of the 

repercussions of the pandemic on them. Secondary 

data was collected from its sources represented in 

the examination reports of the independent auditors 

of these banks and the reports issued by the Saudi 

Central Bank, the Saudi Capital Market Authority, 

and the Arqam website, and then the data was 

analyzed by descriptive statistical methods 

represented by tables and percentages. 

 The research concluded a number of results and 

recommendations, perhaps the most important of 

which is the decrease in the net profits of Saudi 

banks and the net income from various operations 

during the year 2020 compared to the same period 

of the previous year, while the provision for credit 

losses increased due to the negative repercussions 

of the pandemic on these banks. The state, in light 

of these exceptional circumstances, must provide 

additional policies and procedures that would 

support the ability of banks to confront this global 

pandemic, whose repercussions may continue for a 

period of time not short, and also to support the 

ability of banks to compete with foreign banks and 

support their presence in the global banking 

markets. 

Key words: banking sector, repercussions of the 

corona pandemic, net income, net bank profits, 

provision for credit losses. 
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- The Islamic University of Madinah Adviser to the 

Dean Associate Professor of Economics 
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 مقدمة
يمكن الجزم بأنه ال يوجد قطاع اقتصادي لم يتأثر بتداعيات تفشي وباء الكورونا، فمن سلع التجزئة إلى 
الترفيه والسياحة إلى الرياضة والنقل، وبالطبع سوق األسهم وجميع القطاعات الصناعية، حيث تأثرت 

فقد تأثر االقتصاد العالمي عبر ثالث قنوات  .وبتحديات مختلفةجميع القطاعات المذكورة كل بطريقته 
رئيسية، وهي جانب العرض وجانب الطلب والثقة في أسواق المال العالمية وأسواق السلع األولية. وقد 

خالل العالم الحالي، وقد تتطور حدة سلبية اآلثار االقتصادية وتباطؤ  شهد االقتصاد العالمي انكماشا  
 صادي العالمي حسب تطورات هذه األزمة. النمو االقت

% في االقتصادي 5.2وقد توقع البنك الدولي أن تحدث الصدمة السريعة والقوية للفيروس انكماشا  بـ
العالمي، خاصة مع اتباع إجراءات اإلغالق على مستوى دول العالم، ليمثل ذلك أشد كساد منذ الحرب 

 2020% في عام 7االقتصادي في االقتصادات المتقدمة بنسبة العالمية الثانية، مرجحا  انكماش النشاط 
 1.من جراء االضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل

ونتيجة لذلك، من المرجح أن تواجه محافظ األوراق المالية والقروض والمشتقات ضغوطا  عدة تفرض على 
ت البنوك الستة الرئيسية في وول ستريت انخفاضات حادة في األرباح خالل الربع البنوك أيضا . فقد أعلن

 .، مدفوعة بمخصصات كبيرة لخسائر القروض2020األول من عام 
ومن أبرز العقبات التي ستواجه البنوك أيضا ، مخاوف سداد الحكومات لمدفوعات ديونها، في ظل 

عاتق الحكومات، فضال  عن االنكماش االقتصادي وتدهور التداعيات التي تلقيها أزمة الفيروس على 
العديد من الموارد الحكومية كالضرائب، وقطاع السياحة، مع تراجع معدالت االستهالك. ففي أعقاب 

، قام صانعو السياسات بتحسين الضمانات التي تخفف من فرص عدم 2008-2007األزمة المالية 
هم في مرونة النظام المصرفي تجاه األزمة، إال أن التداعيات االستقرار في النظام المصرفي، بما سا

االقتصادية لفيروس كورونا دفعت المنظمين لتآكل متطلبات رأس المال المصرفي خالل أزمة فيروس 
كورونا، كما سمحت التغييرات الطارئة للهيئات التنظيمية للبنوك بدفع المزيد من رأس المال للمساهمين، 

 (1).تويات منخفضة للغاية من رأس المالوالمضي قدما  بمس
ولم تكن المملكة العربية السعودية في معزل عن آثار هذه األزمة على جانبي المالية العامة واالقتصاد، 
فالمملكة بحكم عالقتها االقتصادية ومكانتها العالمية تؤثر وتتأثر باألحداث والظروف العالمية، حيث 

االقتصاد المحلي، باإلضافة إلى اآلثار السلبية للركود االقتصادي  أثرت جائحة الكورونا على أنشطة
العالمي وانخفاض الطلب في أسواق النفط الذي شهدت انخفاضات حادة غير مسبوقة في األسعار. 
وبالرغم من األثر السلبي على توقعات نمو االقتصاد غير النفطي في المملكة هذا العام وهو ما صاحبه 

 يزانية عن المخطط له مع التزام الحكومة بمستويات االنفاق لدعم االقتصاد المحليتفاقم في عجز الم
 . 2030وتنفيذ برامج رؤية المملكة 

 فقد كان القطاع المصرفي في مقدمة القطاعات التي تأثرت بتداعيات جائحة الكورونا، الذي يتوقع أيضا  
، واجه فمنذ اللحظات األولى لتفشي الفيروس وانتشاره عالميا   .أن يمتد التأثير عليه حتى بعد تراجعها
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القطاع المصرفي تحديات عديدة، فخفضت البنوك كغيرها من القطاعات ساعات العمل، وفي كثير من 
الحاالت لم تعد قادرة إال على خدمة عدد محدود من العمالء، بسبب قواعد التباعد االجتماعي، مما 

َتعد في ’على الخدمات الهاتفية والمصرفية عبر اإلنترنت، لكن تلك المشكالت من الضغوط  أضفى مزيدا  
حقيقة األمر المشكالت الصغرى التي يمكن مواجهتها والتعامل معها، أما المشكالت األكبر فتكمن في 
عجز عديد من العمالء عن سداد ما عليهم من مستحقات مالية وقروض وأقساط بنكية شهرية في ظل 

 .راهن في عديد من القطاعات المنتجة، وتراجع حركة التجارة المحلية والدوليةالتوقف ال
وتواكب هذا التراجع مع زيادة الضغوط الحكومية على القطاع المصرفي لتقديم مزيد من التمويل المالي 
خالل األزمة، فمن المتوقع أن يكون لفيروس الكورونا تأثير أكبر على االقتصاد وعلى الرغم من عدم 
تأثر األداء المالي للقطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية بتفشي فيروس الكورونا، تظل المؤشرات 

% 19.4المالية للقطاع بأكمله قوية ومستقرة، فنسبة كفاية رأس المال )معدل النمو السنوي المركب( هي 
ومع ذلك في وقت التباطؤ %، 10.5( ال تقل عن 3لمعيار )بازل  في حين أن النسبة المطلوبة وفقا  

الشديد في االقتصاد يعتمد االقتصاد السعودي على مؤسسة النقد )ساما( لتعزيز االستقرار المالي ودعم 
نمو القطاع الخاص. وفي إطار دعم جهود الدولة لمحاربة فيروس الكورونا والحد منه، فقد أعلنت 

نقطة أساس على التوالي،  75و 50مقدار مؤسسة النقد عن تخفيض معدالت الريبو، والريبو العكسي ب
لتخفيف اآلثار المالية واالقتصادية المتوقعة من "كورونا" على القطاع لاير مليار  50كما أعلنت عن تقديم 

ا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد وضعت الدولة عددا من التدابير الصحية  الخاص، خصوص 
هزية عالية وفي توقيت مناسب، حفاظ ا على صحة اإلنسان واالجتماعية واالقتصادية المحكمة بوعي وجا

كما واتخذت حكومة المملكة عدة قرارات اقتصادية لتخفيف اآلثار المالية واالقتصادية  .وحياته واهتمام ا به
القطاع الخاص والمستثمرين. فأعلنت الحكومة عن مجموعة مبادرات و من تداعيات الجائحة على األفراد 

مبادرة استهدفت األفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، تجاوزت بقيمتها  142 عاجلة وصلت إلى
 *(2).مليار لاير 214

____________________ 

*sa-https://www.sama.gov.sa/ar 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.sama.gov.sa/ar-sa
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" على االقتصاد السعودي بصفة عامة وعلى 19-ويهدف البحث إلى بيان أثر جائحة كورونا" كوفيد
القطاع المصرفي بصفة خاصة. وقد تم اعتماد المنهج الوصفي عند بيان اآلثار المباشرة لهذه الجائحة، 

بنفس الفترة  ومقارنته 2020عام  خاللللقطاع المصرفي  لنتائج أعمالوالمنهج التحليلي عند التعرض 
 لبنوك السعودية.ا أداءمن العام السابق لتحليل تداعيات الجائحة على 

 مشكلة البحث وأسئلته 
 نية أو االدارية أو كبر حجمها أوتتعرض جميع المنظمات لألزمات بغض النظر عن أشكالها القانو 

تكون مفاجئة وعنيفة صغره ، كما يمكنها أن تصيب أي جهة من الجهات وفي أي مكان أو زمان وقد 
( ، 19-ومؤلمة كما هو الحال في الكوارث الطبيعية أو كما هو الحال في جائحة فيروس "كورونا")كوفيد

فاذا كان من الممكن التنبؤ ببعض الكوارث الطبيعية إال أننا ال نستطيع منع حدوثها وكل ما يمكننا عمله 
  .هو االستعداد لمواجهتها

الرئيسية تكمن في كيفية التعامل واستجابة )البنوك( بفاعلية وسرعه لألزمات المفاجئة، لذلك فإن المشكلة 
وما هو غير متوقع حدوثها والتخفيف من تداعياتها السلبية أو احتوائها والتقليل من أضرارها والتعرف 

مؤسسة النقد على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجهها البنوك السعودية في إدارتها لألزمات، و دور 
ومحاولة الوصول إلى النتائج  وتدخلها بأدوات السياسة النقدية، سواء أكانت مباشرة أم غير مباشر

المطلوبة في هذا الجانب. ولعل السؤال الرئيس الذي يسعى البحث لإلجابة عليه هو ماهي المشاكل 
اجمة عن جائحة الكورونا، وهل تواجه البنوك السعودية في إدارتها لألزمة الحالية الن يوالمعوقات الت

 تأثرت المراكز المالية البنوك السعودية من جراء تداعيات هذه الجائحة .
 اإلجابة على التساؤالت التالية  وعليه يحاول البحث

جائحة  ما هو الواقع الحالي لالقتصاد السعودي وتحدياته وخاصة القطاع المصرفي في ظل تداعيات .1
 ؟(19-فيروس "كورونا")كوفيد

( على 19-للحد من تداعيات جائحة فيروس "كورونا" )كوفيدالبنك المركزي السعودي ما هو دور  .2
 ؟على األنشطة االقتصادية المختلفةالمعروض النقدي وعلى االئتماني المصرفي، مما ينعكس 

في (  19-ما هو الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي للحد من تداعيات جائحة فيروس "كورونا" )كوفيد .3
 ؟ظل الركود العام التي تشهده معظم األنشطة االقتصادية

  أهداف البحث: يهدف البحث إلى
توضيح الواقع الحالي لالقتصاد السعودي وتحدياته وخاصة القطاع المصرفي في ظل تداعيات جائحة  .1

 ( .19-فيروس "كورونا")كوفيد
لسعودية لمواجهة جائحة الكورونا، وما والحكومة االبنك المركزي توضيح وبيان اإلجراءات التي اتخذها  .2

رفع قدرته على تمويل كافة األنشطة  يلحد من خسائر القطاع المصرفي، وفهو دور هذه اإلجراءات في ا
 االقتصادية.
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تحديد نسب وحجم التراجع في أرباح القطاع المصرفي التي تعرض لها إبان جائحة الكورونا، وتقديم  .3
 حلول للحد من هذا التراجع.

تحيد حجم الخسائر التى تعرض لها القطاع المصرفي من جراء جائحة الكورونا، وتقديم حلول للحد من  .4
 هذه الخسائر.

 أسباب اختيار البحث
 ، لما يقدمه من تمويل للمشاريع التنموية.2030أهمية القطاع المصرفي في تحقيق رؤية  .1
لمساعدة القطاع المصرفي ودعم قدرته  المساهمة في تقديم مقترحات وحلول لمواجهة تداعيات الجائحة .2

 التنافسية محليا وعالميا. 
 همية البحث: تأتي أهمية البحث فيأ
الشريان الذي يمد كافة  يفي دعم األنشطة االقتصادية، فه هاما   أن عملية التمويل المصرفي تلعب دورا   .1

الذي يحتم وجود قطاع مصرفي القطاعات االقتصادية باألموال الالزمة لتنشيط عملية االستثمار، األمر 
قوي وذات مالءة قوية ليتمكن من القدرة على ضخ التمويل الذي يتناسب مع النهضة التنموية التي 
يشهدها االقتصاد السعودي من تنوع في االستثمارات، ولن يصبوا للقطاع المصرفي إلى الوصول إليها 

تي من شأنها مواجهة الجائحة التي أثرت إال من خالل دعم حكومي قوي من شأنه تسريع اإلجراءات ال
 بتداعياتها على اقتصادات معظم دول العالم.

انتشار تداعيات الجائحة على معظم اقتصادات العالم، كان البد من إجراء دراسات وأبحاث تقوم على   .2
 التداعيات.مراجعتها ودراستها، ومحاولة إيجاد حلول لتداعياتها وللمشكالت التي ترتبت على هذه 

تعطي الحكومة السعودية أهمية بالغة للقطاع المصرفي بصفة عامة، ولتمويل المشروعات التنموية وفق  .3
بصفة خاصة، حيث يقوم القطاع المصرفي بتوفير اآلليات التي تحول دون تعطيل الموارد  2030رؤية 

ها الحكومة السعودية سوف لدفع وتيرة االستثمار المستهدف، ومجموعة الحزم االقتصادية التي اتخذت
 تساعد في مواجهة تداعيات الجائحة مما يحقق أهداف القطاع المصرفي المنشودة.

 الدراسات السابقة
تناولت تداعيات جائحة الكورونا إلى أنه على حد علم الباحث أن عدد  يعلى الرغم من كثرة الدراسات الت

اع المصرفي، وخاصة القطاع المصرفي السعودي، تناول آثر الجائحة على القط يقليل من الدراسات الت
وفي هذا اإلطار قام عدد من الباحثين بإجراء عدد من الدراسات تعرضت لهذا الموضوع منهم من تطرق 
للتداعيات االقتصادية لفيروس كورونا على عدد من الدول العربية ومن تعرض لهذه المشكلة من خالل 

البحوث االقتصادية لدى الشركات المالية المتخصصة في اعداد  التعرض لالقتصاد العالمي وبعض دوائر
للقطاعات االقتصادية مجتمعة في المملكة العربية السعودية، ومعظم هذه الدراسات  تالتقارير قد تعرض

، أي بعد 2020كانت في بداية الجائحة، ويتعرض هذا البحث للقطاع المصرفي السعودي خالل عام 
من بداية الجائحة، مما يعنى ظهور بعض آثارها على القطاع المصرفي من  عشرة أشهرمرور حوالى 

 ي.وفيما يلى عرض لبعض الدراسات الت2020عام لخالل نتائج األعمال للمراكز المالية لبعض البنوك 
 تم نشرها في هذا الشأن.
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العربية،  الدول الُمستجد على كورونا لفيروس االقتصادية طلحة، بعنوان التداعيات أحمد دراسة الوليد
 (3). ، صندوق النقد العربي2020أبريل 

كورونا في بعض  فيروس تفشي تأثرت جراء التي االقتصادية من القطاعات لعدد حيث تعرضت الدراسة
أحد  على تؤثر كانت والتي التاريخ مر على األخرى للصدمات وقد رض الباحث سردا   الدول العربية،

 يوقد قارن بين الصدمات السابقة الت ولجائحة الكورونا أيضا   ،)الطلب أو العرض( الكلي االقتصاد جانبي
 أثر قد كورونا فيروس أن تبين له تعرضت لها االقتصادات العربية وبين صدمة جائحة الكورونا والتي

 استجابة على خالف الصدمات األخرى، والتي ويتطلب ،معا   والعرض جانبي الطلب على مباشرة بصورة
 المختلفة الالزم للقطاعات التمويل وتوفير الطلب لدعم والمالية النقدية السياسات صعيد على واسعة
 من وذلك جدا   الفورية ضرورية   المالية االستجابة تعتبر بالتالي .كورونا فيروس تفشي من تضررا   واألكثر
  .الفيروس من انتشار والحد المرضى، ورعاية الصحية، الخدمات قطاع على اإلنفاق تعزيز خالل

 على ذلك يعتمد أخرى، دول من ما نوعا   أقل الصدمة أثر يكون قد الدول بعض وتوصلت الدراسة إلى أن
 أن الدول، كما هذه في األجنبي النقد سوق وعمق الصرف سعر ومرونة المحلي االستهالك قوة مدى
تكون  أن يمكن والطلب العرض صدمات ضد مناعة وذو سليم مصرفي بقطاع تتمتع التي الدول

الحماية  شبكات متانة مدى مثل أخرى عوامل لىإ باإلضافة .كورونا جائحة ألثر أقل تأثرها مستويات
 .والمتوسطة الصغيرة المشروعات قطاع وقوة االجتماعية،

 3( بعنوان  تداعيات جائحة كورونا في تأجيل مقررات لجنة بازليسنوسي علو دراسة  )محبوب على  
 "2020. (4) 

وكيفية تطبيقها في ظل ظروف جائحة الكورونا، وكذلك على صعيد  3تعرض الباحثان لمقررات بازل 
القطاع المصرفي فإن اإلجراءات التي أعلنتها لجنة بازل لتخفيف من تداعيات هذه الجائحة شملت بشكل 

، 2023يناير  1تى ح 4بازل  الجديدة أو ما يطلق عليه أحيانا   3أساسي تأجيل تاريخ تنفيذ معايير بازل 
واستهدف البحث التركيز على التدابير التي وضعتها اللجنة للتخفيف من أثر الجائحة والذي من خالله 
أدخلت العديد من الدول عدة تدابير دعم للتخفيف من األثر المالي واالقتصادي للجائحة، ومن ضمنها 

صارف في اإلقراض وتخفيف تداعياته مجموعة من برامج الضمان للقروض المصرفية، بهدف استمرار الم
على االقتصاد وقد استخدم المنهجين الوصفي والتحليلي، من خالل تحليل قرار اللجنة بتأجيل تنفيذ قواعد 

، وتوصل البحث إلى أنه قد تم اتخاذ مجموعة من برامج الضمان للقروض المصرفية، بهدف 3بازل 
ترضين على الوفاء بالتزاماتهم للمصارف لمواجهة استمرار المصارف في اإلقراض وتخفيف قدرة المق

 تداعيات الجائحة على االقتصاد.
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، دائرة 2020دراسة عن انتشار فيروس كورونا على القطاعات في المملكة العربية السعودية، مايو 
 (5*):األبحاث بشركة الجزيرة كابيتال

-تناولت الدراسة ) تقرير( تأثر المملكة العربية السعودية من انتشار فيروس الكورونا المستجد" كوفيد 
، وأدى انتشار الوباء إلى تراجع كبير في الطلب العالمي على النفط، "حيث يرتفع عدد اإلصابات يوميا  19

ث من قبل، على الرغم من تخفيف األمر الذى دفع باألسعار إلى المنطقة السلبية في ظاهرة نادرة لم تحد
القيود االحترازية خالل شهر رمضان، إال أن المخاوف من الوباء مازالت مستمرة، األمر الذي ينعكس 
على مبيعات مختلف القطاعات في السوق السعودي، وقد اعتمدت الحكومة السعودية عدة إجراءات نقدية 

أن معظم القطاعات االقتصادية والخدمية قد تأثرت  ومالية لمواجهة هذه الجائحة. وتوصلت الدراسة إلى
اتخذتها الحكومة السعودية للحد من انتشار فيروس  يمن اإلغالق جراء االجراءات االحترازية الت سلبا  

 الكورونا.
دراسة لطيفة قعيد، بعنوان أوضاع سوق النفط العالمي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، يونيو  

2020 :(6) 
ط واثر انخفاض أسعاره على االقتصاد السعودي وخلصت الدراسة إلى أن هذا فالباحثة لقطاع الن تعرضت

الوباء ساهم في خفض الطلب على النفط الخام، وبالتالي تدهور أسعار النفط، وقد كانت الدول المصدرة 
 ربية السعودية.خاصة الدول التي تعتمد اقتصاداتها على النفط مثل الملكة الع للنفط األكثر تضررا  

 (7**)،2020دراسة لشركة الخبير المالية، بعنوان جائحة فيروس كورونا واالقتصاد السعودي، مايو  
رونا وخاصة قطاع الخدمات والطيران والسياحة، و تعرضت الدراسة لألثار الناجمة عن تفشي فيروس الك

التغيير الهيكلي والتنويع االقتصادي في وخلصت الدراسة إلى أن جائحة الكورونا تعتبر فرصة لمراجعة 
 يرادات غير النفطية،إلالمملكة من خالل ثالث مكونات رئيسية تتمثل في نمو الصادرات وا

لى مدى توظيف القطاع الخاص للقوى العاملة الوطنية، كما تعتبر جائحة كورونا وآثارها إباإلضافة 
ومي، ومدى فعالية سياسة التوطين، ولمراجعة بعض السلبية القاسية فرصة لمراجعة طبيعة االنفاق الحك
التركيز على  يع االقتصاد في الوقت الراهن، أوالمشاريع الحكومية الكبرى ومدى قدرتها على تنو 

 .2030المبادرات الحكومية الكبرى تحت مظلة رؤية 
 
 

____________________  
* https://www. aljaziracapital.com.sa 
**https://www.alkhabeer.com 

 
 
 
 

https://www.alkhabeer.com/
https://www.alkhabeer.com/
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 (8)*: 2020دراسة لشركة االنماء لالستثمار، بعنوان المملكة في ظل انتشار فيروس الكورونا، إبريل 
تعرضت الدراسة لألثر الناجم عن تفشي فيروس الكورونا على بعض القطاعات الهامة في االقتصاد 

وخلصت الدراسة إلى أن وباء فيروس الكورونا قد تسبب في الضغط على االقتصاد السعودي  السعودي،
من خالل ثالثة محاور رئيسية وهي انخفاض أسعار النفط، وضرب قطاع السياحة والسفر في المملكة 

 العربية السعودية، والتقلبات في سوق رأس المال.
السعودي، أغسطس  المصرفي القطاع على ) 19 كوفيد ( كورونا جائحة دراسة لمحمد كمال بعنوان أثار 

2020 .(9) 
قام الباحث بدراسة لعينة مكونة من خمسة من البنوك السعودية وقام بتحليل قوائمها المالية لفترة الثالثة 

 تم والتي السعودية البنوك أرباح صافي إلى انخفاض البحث أشهر األولى من بداية الجائحة و خلص
 االئتمان خسائر مخصص أيضا   وارتفع المختلفة، العمليات من دخلها وصافي البحث، عينة في دراستها
 عام، وعلى بشكل العالمي االقتصاد على كورونا تداعيات جائحة بسبب وذلك الدراسة عينة البنوك لكافة

  .خاص بشكل السعودي المصرفي القطاع وعلى ككل، السعودي االقتصاد
 (10): ارول ثانكوم اوزل، بيترسون العالمي االقتصاد على : التأثير 19-كوفيد انتشار عن دراسة 

 األوراق سوق ومؤشرات االقتصادية األنشطة على االجتماعي التباعد سياسات تأثير إلى الباحث تطرق
 بشدة أثرت الدولية السفر وقيود النقدية السياسة وقرارات الغلق أليام العدد المتزايد وتوصل إلى أن .المالية
 أسواق سهم لمؤشرات سعر وأعلى وأدنى فتح وعلى أسعار إغالق و االقتصادية األنشطة مستوى على

 السياسة على االنفاق وزيادة الداخلية الحركة على المفروضة للقيود كان المقابل في الرئيسية، األسهم
 اإلصابة لحاالت المتزايد العدد أن من الرغم على االقتصادية، مستوى األنشطة على إيجابي تأثير المالية
 .االقتصادية األنشطة مستوى على كبير تأثير له يكن لم المؤكد كورونا بفيروس

 التعقيب على الدراسات السابقة
كل الدراسات السابقة تعرضت للجائحة في بداية الشهور األولى لظهورها بخالف دراسة محمد كمال والتي 

 ،، أي بعد ظهور الجائحة بثالثة أشهر حيث كانت تداعيات2020تعرضت للنصف األول من عام 
الجائحة لم تظهر آثارها السلبية على القطاع المصرفي السعودي والتي أثر بدوره على االقتصاد السعودي 

الفترة  حيث أوضحت 2020بخالف الدراسة الحالية والثى تعرضت للتسعة أشهر االخيرة من عام  
أثرت بدورها على االقتصاد السعودي مما يجعل  يى لحقت بالقطاع المصرفي و التالتداعيات السلبية الت

افادة  يتعرض لها البحث وفترة التحليل الت يلهذا البحث إضافة للدراسات السابقة وذلك لطول الفترة الت
 نتائجها بتأثير الجائحة الملحوظ على البنوك السعودية. 

 
__________ 
*https://www.alinmainvestment.com.sa 

 

 

https://www/
https://www/
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  البحثخطة 
ا المقدمة فتضمنت شرحا   البحثجاء  في مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع، فأمَّ

لفكرة موضوع البحث، وبينت أهدافه، وأهميته، وأسباب اختيار موضوعه، ومنهجية البحث في تناول 
ا بخطة البحث. وفي المبحث األول تناولنا أثر الجائحة على القطاعات االق تصادية الموضوع، ثم ملخص 

المختلفة في المملكة العربية السعودية، واإلجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية لمحاولة السيطرة على 
، وفي نوك السعوديةبالتداعيات الجائحة، وفى المبحث الثاني تم دراسة أثر تداعيات الجائحة على 

 2020عام ة للبنوك السعودية خالل المبحث الثالث، تم اتباع المنهج التحليلي لتحليل المراكز المالي
 المراجع والمالحق. ، ثم تأتي الخاتمة ثم النتائج والتوصيات وأخيرا  مقارنة بالعام السابق 

 منهجية البحث
 المنهج التي اتبعه الباحث هو

  المنهج الوصفي عند البحث عن اآلثار المباشرة للجائحة سواء على االقتصاد السعودي بصفة عامة أو
القطاع المصرفي بصفة خاصة، والمنهج التحليلي للقوائم المالية لإلحدى عشر بنك المسجلة لدى على 

 مقارنة العام السابق.2020مؤسسة النقد )سامبا( خالل عام 
  2020الحدود المكانية والزمانية للبحث هي المملكة العربية السعودية، وخالل الفترة الزمنية عام. 
 أن تمثل البنوك التقليدية دية، وقد روعي في اختيار العينة سعو  بنوك خمسة من مكونة البحث عينة

( بنوك وهي ) اإلنماء، البالد، الراجحي، السعودي البريطاني، األهلي 6والبنوك اإلسالمية وعددها )
  .2020العام عن المالية قوائمها نشرت التي البنوك أوائل من ( لكونهاالجزيرة ،التجاري

 بنك 11 وعددها البنك المركزي السعودي من المرخصة المحلية السعودية بنوكال هو مجتمع البحث*. 
 

 التأصيل النظري للبحث ويأتي في مبحثين، وفى المبحث الثالث تأتي الدراسة التحليلية .
 المبحث األول: أثر تداعيات جائحة كورونا على القطاعات االقتصادية في المملكة العربية السعودية:
 إن فيروسات الكورونا تعد ساللة واسعة من الفيروسات التي تسبب المرض للحيوان واالنسان وتصيبه 

بالعديد من األمراض التنفسية منها نزالت البرد الشائعة والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة التي تعرف 
( وقد ظهر فيروس 19-باسم )سارس(. ولكن فيروسات الكورونا تسببت في فيروس جديد يسمي )كوفيد 

 في وهان الصينية حيث لم يكن هناك علم بانتشار هذا الفيروس الجديد قبل بدء انتشاره في 19-كوفيد
، وقد تحول إلى وباء أصاب كل دول العالم. ونتيجة ألنه 2019مدينة وهان الصينية في ديسمبر عام  

 ولة بتقليل أعداد األفراد في كافةينتشر من خالل التحدث أو العطس أو السعال، جاءت قرارات أي د
 

_________ 
* https://www.sama.gov.sa/ar-sa 

 

https://www.sama.gov.sa/ar-sa
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قطاعات الدولة، وغلق العديد من النوادي واألماكن الترفيهية وغلق العديد من القطاعات االقتصادية في  

. وينتشر 19-الدولة لتقليل االختالط بين األفراد والحد من انتشار هذا الفيروس التي يدعي بفيروس كوفيد
لسرطان وارتفاع ضغط الدم والقلب هذا الفيروس بين كبار السن الذين يعانون من األمراض المزمنة مثل ا

 ومرض السكري، ويقف العالم كله في حالة خوف وقلق من الجائحة التي اجتاحت كل دول العالم.
 ودي جراء تداعيات جائحة الكورونا: محاور الضغط على االقتصاد السعأوالا 

مع حزم تحفيز بلغت  تعتبر المملكة من أوائل الدول التي تفاعلت بإيجابية مع جائحة فيروس الكورونا
مليار لاير، وتمديد برامج الدعم وسط تركيز نوعي على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة  200أكثر من 

واالستقرار الوظيفي، ما أسهم في تجنيب االقتصاد الوطني الدخول في مرحلة انكماش اقتصادي طويل 
سيولة في السوق متوقعا المزيد من المدى، وتمديد حزم التحفيز للمحافظة على معدالت جيدة من ال

التحسن االقتصادي مع تعافي أسعار النفط وفتح النشاط االقتصادي على المستوى المحلى والدولي. فمع 
أهمية االستمرار في حزم التحفيز االقتصادي وتوحيد الجهود لضخ المزيد من السيولة في األسواق وفتح 

اقتصادي، فقد تسبب جائحة فيروس الكورونا في الضغط  مختلف األنشطة لمنع الدخول في مرحلة كساد
 على االقتصاد السعودي من خالل ثالثة محاور رئيسية:

   بسبب التباطؤ القتصادي في ظل تفشي  كبيرا   انخفاض أسعار النفط: شهد الطلب على النفط انخفاضا
ر خام برنت إلى بعد تعديل التصنيف العالمي لمؤسسة إس أند بي ألسعا الوباء، وتأثر جزئيا  

الناتج المحلي  إجمالي% من 50دوالرات فقط للبرميل، حيث مثل قطاع النفط والغاز حوالي10
% من عائدات التصدير، وقد انخفضت األسعار بشكل كبير بعد فشل أوبك وحلفائها في 70وحوالي

خام انخفضت العقود اآلجلة لل 2020التوصل إلى اتفاق لخفض الكميات المنتجة، ففي مارس 
دوالر للبرميل، وانخفضت  22.43% لتستقر عند 1.06دوالر أو  2.79األمريكي لشهر إبريل ب

دوالر للبرميل. 26.98% ليستقر عن 5.2دوالر أو 1.49العقود اآلجلة لخام القياس العالمي برنت ب 
 (5).مما أثر على عائدات النفط مما أدى إلى انخفاض إيرادات النفط 

  والسفر: أوقفت الحكومة السعودية السفر الدولي إلى المملكة، كإجراء لوقف انتشار قطاع السياحة
على العمرة، وهذا الحظر يسبب خسارة كبيرة على السياحة  الوباء في المملكة وفرضت حظرا  

مليون سائح كل عام ألغراض دينية، مما 20بالسعودية )موسم الحج( حيث تستقبل السعودية حوالي 
 (5)اض كبير في إيرادات قطاع السياحة والسفر. أدى إلى انخف

  التقلبات في سوق رأس المال: منذ انتشار الوباء سادت حالة من الذعر داخل السوق المالية انعكست
على انخفاض مؤشر تداول ومؤشر داوجونز الصناعي، مما يؤكد أن حالة الذعر هذه ال تقتصر على 

االقتصاد الكلي الداعمة يمكن أن تساعد في إعادة الثقة  المملكة وحدها، على الرغم من أن سياسات
غالق القسري إلواستعادة الطلب، فلن تتمكن السياسات الداعمة من منع االضطرابات التي نجمت عن ا
على سوق  عكسيا   وقيود السفر، وعالوة على ذلك، فقد كان لبعض سياسات التيسير النقدي والمالي أثرا  
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ر وسيلة آمنة لالقتصاد من أي مخاطر سلبية مرتبطة بانتشار الفيروس، فقد من توفي السهم، فبدال  
 (5)بعثت برسالة حول مدى خطورة الوضع مما زاد من التقلبات في سوق األسهم. 

 
 دية في المملكة العربية السعودية: تأثير جائحة الكورونا على القطاعات االقتصاثانياا 

 تأثير جائحة كورونا على قطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية: .1
بعد فشل اتفاق منظمة أوبك وحلفاؤها على خفض اإلنتاج حدثت زيادة كبيرة في امدادات النفط من 
السعودية وروسيا ومع ارتفاع اإلنتاج في سوق متسم بمعروض زائد )في ظل انخفاض الطلب العالمي 

نا( فمن اإلنصاف أن نستنتج أن قطاع الطاقة يواجه أصعب فتراته منذ أكثر من عقد بسبب جائحة الكورو 
بسبب القيود الصارمة على السفر  2009من الزمان، وقد شهد استهالك النفط أول انكماش له منذ عام 

وعمليات االغالق الرئيسية في مختلف البلدان كمحاولة لوقف انتشار الفيروس، ووفقا لوكالة الطاقة 
مليون برميل في اليوم خالل هذا 1.1الدولية، من المتوقع انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار

العام، بافتراض العودة إلى الوضع الطبيعي خالل هذا العام. وقد انخفض الطلب الصيني 
في برميل  2.5مليون برميل في اليوم على أساس سنوي بينما انخفاض الطلب العالمي بمقدار1.8بمقدار

اليوم، ونتيجة لهذه التطورات السلبية أعلنت شركة أرامكو عن خطتها لخفض النفقات الرأسمالية في 
 (8).محاولة لتخفيف تأثير ظروف السوق المتدهورة

  كية في المملكة العربية السعوديةتأثير جائحة كورونا على قطاع الخدمات االستهال . 2
من  مارس والرحالت الداخلية اعتبارا  15الرحالت ابتداء من أعلنت الحكومة السعودية حظر السفر لجميع

مارس، فاالضطراب الحادث في موسم الحج، سيترجم إلى خسائر فادحة في قطاعي الضيافة 21
القابضة وشركة  . وتعد مجموعة الحكير ومجموعة سيرا  2020والسياحة في النصف األول من عام 

% من عائداتها من خدمات التموين على متن 70التموين ضحايا رئيسيين لقيود السفر وكونهما شركة تدر
الطائرات، فمن المتوقع أن تعاني شركة التموين بشكل كبير بالتوازي مع صناعة خطوط الطيران. ولم 

، فقد أعلنت لجام سبورتس عن أيضا   تستطع مراكز اللياقة البدنية التملص من تداعيات فيروس الكورونا
 إغالق جميع مراكز اللياقة البدنية الخاصة بها، ومن المتوقع أن تؤخر النفقات الغير ضرورية باإلضافة 

 (11*)إلى وقف االنفاق الرأسمالي للمحافظة على مركز السيولة حتى تستأنف عملياتها .

 

 زئة في المملكة العربية السعوديةلتجتأثير جائحة كورونا على قطاع األغذية والبيع با.3
من ردود الفعل الشائعة تجاه انتشار جائحة فيروس الكورونا التخزين والشراء بذعر، الذي كان شريان  

الحياة لقطاع األغذية والمشروبات في وقت االتجاه الهابط العام. قد تكون شركات بيع المواد الغذائية 
 على المدى القصير بسبب الزيادة المتوقعة في  إيجابيا   تي شهدت تأثرا  والمشروبات بالتجزئة أو المنتجة ال

_________ 
* http://www.srpc.com 
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، فلقد أثرت الجائحة على قطاع التجزئة بطريقتين رئيسيتين: 2020حجم السلة في الربع األول من عام 

غالق الرئيسي للصناعات إاألولى في جانب العرض فقد كان هناك خلل كبير في سالسل التوريد )بسبب 
تمثلت في اإلجراءات التحويلية في الصين(، مما أثر على واردات الشركات مثل إكسترا وجرير. والثانية 

التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الحتواء انتشار الفيروس في المملكة، والتي شملت اإلغالق الكامل 
غالق دور السينما وعمليات توصيل الطلبات فقط من المطاعم والمقاهي. وهذه ا  للمراكز التجارية و 

كين بالموالت في مراكز التسوق ودفعها إلى المقاييس تغير بشكل كبير من الحركة المرورية للمستهل
الصفر، مما أدى في النهاية إلى إغالق المتاجر لساكو واكسترا وجرير والزوردي حيث تعمل متاجرهم في 

 *(11).مراكز التسوق 

 
 افة في المملكة العربية السعوديةتأثير جائحة كورونا على قطاع الضي.4

تأثرت بشكل كبير بالتدابير المتخذة الحتواء تفشي فيروس يعتبر قطاع الضيافة من القطاعات التي 
الكورونا. فمع حظر الرحالت الجوية الدولية وتعليق الحج والعمرة، لم يكن لدى قطاع الضيافة شبكة أمان 
خالل تفشي الوباء. وسوف تتأثر العقارات وصناديق االستثمار العقاري ذات المحافظ المتركزة في مكة 

، حيث تعتمد مصادر اإليرادات على 2020في قطاع الضيافة بشكل سلبي في عام  والمدينة، وخاصة
معدالت االشغال في الفنادق. فشركة جبل عمر وطيبة لالستثمار من بين الشركات التي ستكون األكثر 
معاناة خالل هذه الجائحة. حيث تأثرت أنشطتها بالفعل من خالل االنخفاض الكبير في معدالت األشغال 

لفنادق، وكذلك صناديق االستثمار العقاري المحتوية على نسبة كبيرة من عقارات الضيافة. حيث في ا
لطبيعة الوضع األمر الذي يثبت أن حتى  أعلنت شركة جدوى الحرمين تعليق عقود اإليجار الفندقية، نظرا  

 *(11)جئ في الطلبتأمين عقود طويلة األجل اليكفي لدعم صناديق االستثمار العقاري خالل انخفاض مفا

 
 رفي في المملكة العربية السعوديةتأثير جائحة كورونا على القطاع المص.5
وقت التباطؤ الشديد في االقتصاد يعتمد االقتصاد السعودي على مؤسسة النقد )ساما( لتعزيز  في

االستقرار المالي ودعم نمو القطاع الخاص في إطار دعم جهود الدولة لمحاربة فيروس الكورونا والحد 
يرة منه. لذلك أعلنت مؤسسة النقد)ساما( عن دعمها للقطاع الخاص، وخاصة قطاع الشركات الصغ

مليار لاير سعودي لمواجهة اآلثار االقتصادية المتوقعة بسبب فيروس الكورونا، كما  50والمتوسطة بمبلغ 
مليون لاير لصالح جميع المتاجر ومرافق القطاع الخاص لدعم معامالت نقاط البيع  800خصصت 

 على والذي أثر سلبا  االقتصاد، نتيجة عدم قدرة القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماته تجاه البنوك، 
 (5)السيولة لدى البنوك والتي أدت بدورها إلى ارتفاع نسبة القروض المتعثرة .

___________ 
* http://www.srpc.com 
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 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد العشرون، العدد الثاني

 المبحث الثاني: جهود حكومة المملكة العربية السعودية لمواجهة تداعيات جائحة الكورونا.
ناطق مجائحة الكورونا مستمرة في تعطيل األسواق العالمية، حيث بدأت تشهد العديد من ال التزال

على تفشي الوباء  الجغرافية "موجة ثانية" من اإلصابات وذلك على الرغم من أنها كانت قد سيطرت سابقا  
د الصارمة من خالل إجراءات احترازية صارمة مثل فرض القيود على السفر وعمليات اإلغالق والقواع

للتباعد االجتماعي. ومع ذلك فإن الحكومة السعودية نجحت في السيطرة على تفشي الوباء حتى اآلن، 
ويرجع ذلك في المقام األول إلى اإلجراءات الفعالة التي اتخذتها الحكومة، وقامت الحكومة بعد ذلك 

وضع الطبيعي للسفر الدولي بإنهاء عمليات اإلغالق وبدأت في اتخاذ تدابير مرحلية للرجوع الى ال
 (5)واستئناف رحالت العمرة. 

والتزال البنوك السعودية تدرك حجم التحديات التي فرضتها الجائحة على االقتصاد الجزئي واالقتصاد 
الكلي، والتي يمكن لمس اآلثار الناتجة عنها لبعض الوقت، حيث تقوم البنوك بمراجعة قطاعات اقتصادية 

واتخاذ إجراءات التصنيف االئتماني المناسبة للعمالء، والبدء في إعادة جدولة التمويل، وحماية الضمانات 
 إذا لزم األمر.

وتتطلب الظروف االقتصادية السائدة من البنوك االستمرار في مراجعة بعض المدخالت واالفتراضات 
األول حول تعديل عوامل المستخدمة لتحديد خسائر االئتمان المتوقعة. وتدور هذه المراجعة في المقام 

االقتصاد الكلي التي تستخدمها البنوك في تقدير خسائر االئتمان المتوقعة ومراجعة احتماالت التصورات 
 من قبل البنوك. التي يتم استخدمها حاليا  

بإطالق برامج ومبادرات في هذا الشأن مثل: برنامج دعم تمويل القطاع الخاص  البنك المركزيوقد قام 
لتقديم الدعم الالزم لقطاع الشركات المتناهية الصغر والصغيرة  2020م إطالقه في مارس والتي ت

 (12)والمتوسطة، وقد تكون هذا البرنامج من اآلتي:
 .برنامج تأجيل الدفعات 
 .برنامج تمويل اإلقراض 
 التسهيالت. برنامج دعم ضمان 
 لكترونية.إلالبيع والتجارة ا برنامج دعم رسوم عمليات خدمتي 

بتمديد برنامج تأجيل الدفعات من خالل السماح بتأجيل  2020في أول سبتمبر البنك المركزيقام و 
الدفعات لمدة ثالثة أشهر إضافية للشركات المؤهلة كمنشآت متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم. 

 ليار لاير من أجلمع مهمته المتعلقة االستقرار النقدي والمالي، بضخ مبلغ خمسين م تماشيا   وقام أيضا  
   تعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من مواصلة دوره في تقديم التسهيالت االئتمانية

 لشركات القطاع الخاص.
 .إعادة هيكلة التسهيالت االئتمانية الحالية دون تكبد أي أتعاب إضافية 
 دعم الخطط القائمة بهدف الحفاظ على مستويات التوظيف في القطاع الخاص. 
 .إعفاء العمالء من بعض رسوم الخدمات اإلضافية 
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 المبحث الثالث: الدراسة التحليلية ألثر تداعيات جائحة كرورنا على القطاع المصرفي السعودي.
المسجلة لدى البنك المركزي  سعوديا   تم اختيار عينة من مجتمع البحث الذى يتمثل في اإلحدى عشر بنكا  

سالمية إالسعودي، وكانت العينة متمثلة في خمس بنوك تمثل فيها كافة البنوك سواء كانت تقليدية أو 
 ( ، الجزيرة نماء، األهلي التجاري ، الراجحي, السعودي البريطاني ، البالدإلبنوك )ا يوه
 أثر تداعيات الجائحة على "مصرف اإلنماء" تحليل .1

%، 22.4بنسبة قدرها  2020مليون لاير بنهاية عام  1966انخفضت أرباح "مصرف اإلنماء"، إلى 
، ويرجع ذلك آلثار تداعيات 2019مليون لاير تم تحقيقها خالل نفس الفترة من عام  2535بأرباح  مقارنة  

خالل عام نماء إلا( ملخص للنتائج المالية لمصرف 1يوضح الجدول رقم )و  جائحة الكورونا على البنوك.
 .*مقارنة بالعام السابق2020

 
 مقارنة بالعام السابق نماءإللمصرف ا 2020عام لملخص النتائج المالية  :1جدول 

  التغير 2020 2019 البند)بالمليون لاير(
 % 7.5 4,647.82 4,323.22 الدخل من االستثمارات والتمويل يصاف

 % 2.2 5,734.29 5,610.16 دخل العمليات
 22.4) 1,965.99 2,534.81 صافي الدخل

 - 2,000.00 2,000.00 عدد األسهممتوسط  (%
 22.4) 0.98 1.27 ربح السهم )لاير(

%)  
 :العام السابق يعود إلىبمقارنة  2020عام رباح خالل وبين المصرف في ايضاحه إن سبب انخفاض األ

 االستثماراتزيادة مخصصات خسائر االئتمان وخسائر تقييم  إلى. 
  2% ودخل العمليات ارتفع بنسبة 8ارتفاع صافي دخل التمويل واالستثمارات بنسبة % 
 .حفاظ المصرف على نفس مستوى مصاريف العمليات 

 
 
 
 
 

______________ 
* https://www.argaam.com/ar/company/financial 
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مقارنة بنفس الفترة من العام  2020( ملخص لنتائج الربع الرابع من عام 2ويوضح الجدول رقم )
 .*السابق
 مقارنة بنفس الفترة بالعام السابق لمصرف االنماء 2020الرابع من عام الربع نتائج لملخص  :2جدول 

  التغير 2020الربع الرابع  2019الربع الرابع  البند)بالمليون لاير(
 8.3 1,236.97 1,141.93 صافي الدخل من االستثمارات والتمويل

 7.6 1,630.78 1,515.34 دخل العمليات %
 22.5) 393.99 508.53 صافي الدخل %

 - 2,000.00 2,000.00 عدد األسهممتوسط  (%
 22.5) 0.20 0.25 ربح السهم )لاير(

بنفس الفترة مقارنة  2020 عامالربع الرابع من ن سبب انخفاض األرباح خالل أوبين البنك في إيضاحه  (%
  :السابق يعود إلى من العام

 االئتمان خسائر زيادة مخصصات . 
  جمالي% و 3ارتفاع صافي الدخل من التمويل واالستثمارات بنسبة  %.3دخل العمليات بنسبة  ا 
  10مصاريف العمليات بنسبة إجماليارتفاع % 
 زيادة مخصصات االئتمان ومصروفات الرواتب والمصروفات العمومية مقارنة بالربع السابق. 

 .*مقارنة بالعام السابق 2020( ملخص ألبرز أرقام ميزانية مصرف اإلنماء لعام 3ويوضح الجدول رقم )
 مقارنة بالعام السابق2020عام ل نماءإلملخص ألبرز أرقام الميزانية لمصرف ا :3جدول 

  التغير 2020 2019 البند )بالملون لاير(
 % 19.0 156.88 131.84 الموجودات

 % 17.0 119.45 102.06 ودائع العمالء
 % 17.3 111.20 94.80 استثمارات التمويل

% 17كما ارتفعت ودائع العمالء بنسبة  % ،19بنسبة  2020ارتفعت موجودات البنك بنهاية عام فقد 
% بنهاية عام 17.3مقارنة بالعام السابق ،كما ارتفعت استثمارات التمويل بنسبة  2020بنهاية عام 

 . بالعام السابقمقارنة  2020
 
 

_________ 
* https://www.argaam.com/ar/company/financial 
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 خسائر االئتمان في مصرف االنماء أثر تداعيات الجائحة على مخصص
  فيمليون  22445مليون لاير، مقابل  24429بلغت  حيث 2020عام ارتفعت حقوق المساهمين بنهاية 

 ..% 8.8نهاية العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 
  االئتمان. خسائرزيادة مخصصات 

 . 2020مما يؤكد تأثر مصرف اإلنماء بتداعيات جائحة الكورونا خالل عام 
 أثر تداعيات الجائحة على" بنك البالد"تحليل  .2

 بنسبة قدرها 2020مليون لاير بنهاية عام  1348.5إلى  هرباحأ أظهرت نتائج أعمال بنك البالد ارتفاع
 ( يوضح 4والجدول رقم ). بقالساعام المليون لاير تم تحقيقها خالل  1243.7%، مقارنة بأرباح 8

 .*مقارنة بالعام السابق 2020بنهاية عام  للبنك  ملخص النتائج المالية
 مقارنة بالعام السابق لبنك البالد 2020عام لملخص النتائج المالية  :4جدول 

  التغير 2020 2019 البند )بالمليون لاير(
 % 16.6 3,292.63 2,823.76 صافي الدخل من االستثمارات والتمويل

 % 8.0 4,262.05 3,945.35 دخل العمليات
 % 8.4 1,348.52 1,243.74 صافي الدخل

 - 750.00 750.00 عدد األسهممتوسط 
 % 8.4 1.80 1.66 ربح السهم )لاير(

 :مقارنة مع العام السابق يعود إلى 2020عام  بنهايةن سبب ارتفاع األرباح أالبنك  أوضح
  وذلك نتيجة لالرتفاع في صافي الدخل من الموجودات 8دخل العمليات بنسبة  إجمالياالرتفاع في ،٪

 .االستثمارية والتمويلية و مكاسب تحويل عمالت أجنبية 
   انخفاض في صافي )خسائر( / مكاسب االستثمارات وصافي دخل أتعاب وعموالت ودخل العمليات

 .األخرى وتوزيعات أرباح
  وذلك نتيجة لالرتفاع في مخصص خسائر ائتمانية 8مصاريف العمليات بنسبة  إجماليع اارتف ،٪

دارية أخرى و مصاريف الرواتب وما في حكمها و  االستهالكات متوقعة و مصاريف عمومية وا 
  .واالطفاء

 
 

_________ 
* https://www.argaam.com/ar/company/financial 
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 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد العشرون، العدد الثاني

 .*مقارنة بنفس بالعام السابق 2020( يوضح نتائج الربع الرابع من عام 5والجدول رقم )
 مقارنة بنفس الفترة بالعام السابق 2020لعام  لبنك البالد الرابع الربعملخص نتائج  :5جدول 

  التغير 2020الربع الرابع  2019الربع الرابع  البند )بالمليون لاير(
 % 9.8 846.81 771.12 صافي الدخل من االستثمارات والتمويل

 % 10.0 1,144.92 1,041.04 دخل العمليات
 % 15.5 377.81 327.15 صافي الدخل

 - 750.00 750.00 عدد األسهممتوسط 
 % 15.5 0.50 0.44 ربح السهم )لاير(

العام السابق ب بنفس الفترة مقارنة 2020 الربع الرابع من عام ألرباح خاللفي ارتفاع االأرجع البنك سبب 
 :إلى

  وذلك نتيجة الرتفاع في صافي الدخل من الموجودات 9دخل العمليات بنسبة  إجماليارتفاع ،٪
االستثمارية والتمويلية ومكاسب تحويل عمالت أجنبية ودخل العمليات األخرى وقابلها انخفاض في 

 .مكاسب/ )خسائر( االستثمارات وصافي دخل أتعاب وعموالت وتوزيعات أرباح صافي
 وذلك نتيجة لالرتفاع في االستهالكات واالطفاء 4مصاريف العمليات بنسبة  إجماليع اارتف ،٪

دارية  ومخصص خسائر ائتمانية متوقعة ومصاريف الرواتب وما في حكمها ومصاريف عمومية وا 
 أخرى.

  الرابع من العام السابقمقارنة بالربع  2020الرابع من عام وعزى البنك سبب ارتفاع األرباح خالل الربع 
 :ىإل

  وذلك نتيجة الرتفاع في صافي دخل أتعاب وعموالت  ،٪11دخل العمليات بنسبة  إجماليارتفاع
ومكاسب/ )خسائر( االستثمارات وصافي الدخل من الموجودات االستثمارية والتمويلية ودخل العمليات 

 .األخرى وقابلها انخفاض في مكاسب تحويل عمالت أجنبية وتوزيعات أرباح صافي
  دارية أخرى 7مصاريف العمليات بنسبة  اليإجمارتفع ٪، وذلك نتيجة لالرتفاع في مصاريف عمومية وا 

ئتمانية متوقعة واالستهالكات واالطفاء وقابلها انخفاض في مصاريف الرواتب وما في اومخصص خسائر 
 .حكمها

 
 
 
 

_________ 
https://www.argaam.com/ar/company/financial* 
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لبنك البالد مقارنة بالعام  2020بنهاية عام  ( ملخص ألبرز أرقام الميزانية6)ويوضح الجدول رقم 
 .*السابق

 .مقارنة بالعام السابق ملخص ألبرز أرقام الميزانية لبنك البالد :6جدول 
  التغير 2020 2019 البند)بالمليون لاير(

 % 11.3 95.74 86.00 الموجودات
 % 6.6 71.55 67.11 ودائع العمالء

 % 18.2 70.11 59.29 استثمارات التمويل
مقارنة بالعام السابق، كما  2020% بنهاية عام 11.3يتضح من ميزانية البنك ارتقاع الموجودات بنسبة 

مقارنة بالعام السابق، وارتفعت استثمارات التمويل  2020% بنهاية عام 6.6ارتفعت ودائع العمالء بنسبة 
 رة من العام السابق.مقارنة بنفس الفت 2020% بنهام عام 18.2بنسبة  أيضا  

 صص خسائر االئتمان في بنك البالدأثر تداعيات الجائحة على مخ
 9425.9مليون لاير، مقابل  10730.4ن حقوق المساهمين بنهاية الفترة قد بلغت أ أوضح البنك 

 .%13.84السابق، وذلك بارتفاع قدره مليون لاير كما في نهاية الفترة المماثلة من العام 
  مليون  695م نحو 2020ديسمبر  31بلغ صافي مخصص خسائر ائتمانية للسنة الحالية المنتهية في

. ما %28مليون لاير سعودي في العام الماضي وذلك بارتفاع بنسبة  543لاير سعودي، مقارنة ب 
 يوضح تأثر أعمال البنك بتداعيات جائحة الكورونا.

 أثر تداعيات الجائحة على "مصرف الراجحي " .3
مليون  10596رباح مصرف الراجحي، الذي يعد ثاني أكبر البنوك من حيث الموجودات إلى أارتفعت 

 عام المليون لاير تم تحقيقها خالل نفس الفترة من  10158.5، مقارنة بأرباح 2020لاير بنهاية عام 
للنتائج المالية لبنك الراجحي بنهاية عام  ( يوضح ملخصا  7م )والجدول رق.% 4.3السابق وبنسبة ارتفاع 

 .*مقارنة بالعام السابق 2020
 مقارنة بالعام السابق لبنك الراجحي 2020عام لملخص النتائج المالية  :7جدول 

  التغير 2020 2019 البند)بالمليون لاير(

 % 3.0 16,913.02 16,427.72 الدخل من االستثمارات والتمويل يصاف
 % 6.3 20,721.26 19,484.46 دخل العمليات
 % 4.3 10,595.55 10,158.53 صافي الدخل

 - 2,500.00 2,500.00 عدد األسهممتوسط 
 % 4.3 4.24 4.06 ربح السهم )لاير(

_________ 
https://www.argaam.com/ar/company/financial* 
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 :مقارنة مع العام السابق يعود إلى 2020عام رباح خالل األإن سبب ارتفاع  وضح البنكأ
 ارتفاع صافي الدخل من العموالت الخاصة، والدخل من رسوم العمليات البنكية. 
 ارتفاع الدخل من تحويل عمالت أجنبية، وكذلك الدخل من العمليات األخرى. 

 : جاء ذلك على الرغم منوقد 
  لى ارتفاع مصروف إ% ويعود ذلك بشكل رئيسي 9.2مصاريف العمليات بنسبة  إجماليارتفاع

 . رواتب ومزايا الموظفين و المصاريف العمومية واإلدارية األخرى ومصروف االستهالك
  22.2مليون لاير بنسبة  2,166مليون لاير الى  1,772ارتفاع مخصص خسائر االئتمان من.% 

  .*السابق العاممقارنة بنفس الفترة من  2020ج الربع الرابع لعام لنتائ ( ملخصا  8ويوضح الجدول رقم)
الفترة مقارنة بنفس  )بالمليون لاير( لبنك الراجحي 2020الربع الرابع من عام ملخص نتائج  :8جدول 

 بالعام السابق

 2019 الرابعالربع  البند
 2020الرابع الربع 

  التغير 2020

 % 8.9 4,638.39 4,259.46 والتمويل صافي الدخل من االستثمارات

 % 15.8 5,793.81 5,003.18 دخل العمليات

 % 34.7 3,121.45 2,317.81 صافي الدخل
 - 2,500.00 2,500.00 عدد األسهممتوسط 

 % 34.7 1.25 0.93 ربح السهم )لاير(

 الفترة من العام السابقبنفس مقارنة مع  2020الرابع من عام ويرجع سبب ارتفاع األرباح خالل الربع 
 :إلى

  لى ارتفاع صافي دخل التمويل إ% ويعود ذلك بشكل رئيسي 15.8دخل العمليات بنسبة  إجماليارتفاع
انخفاض في  هواالستثمار ودخل تحويل العمالت األجنبية والدخل من رسوم الخدمات البنكية. قابل

 .الدخل من العمليات األخرى
  نتيجة ارتفاع مصاريف رواتب ومزايا الموظفين 4.6مصاريف العمليات بنسبة  إجماليارتفع %

 انخفاض في مصروف االستهالك.  هوالمصاريف العمومية واإلدارية األخرى، قابل
  1.5مليون لاير بنسبة  465مليون لاير إلى  458ارتفاع مخصص خسائر االئتمان من.% 

 
 
 

_____________ 
*https://www.argaam.com/ar/company/financial 
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 .*مقارنة بالعام السابق 2020عام بنهاية برز أرقام الميزانية لبنك الراجحي أ( يوضح 9والجدول رقم )
 مقارنة بالعام السابق 2020عام بنهاية  ملخص ألبرز أرقام الميزانية لبنك الراجحي :9جدول 

  التغير 2020 2019 البند)بالمليون لاير(
 % 22.1 468.82 384.09 الموجودات

 % 22.5 382.63 312.41 ودائع العمالء
 % 26.4 315.71 249.68 استثمارات التمويل
، %22.1يتضح من ميزانية البنك ارتفاع كل من الموجودات والودائع واستمارات التمويل بنسب 

 مقارنة بالعام السابق. 2020% على التوالي بنهاية عام 26.4، 22.5%
 حيأثر تداعيات الجائحة على مخصص خسائر االئتمان في مصرف الراج

 مليون لاير  51192مليون لاير، مقابل  58119قد بلغت ف 2020عام حقوق المساهمين بنهاية  ارتفعت
 %.13.5السابق، وذلك بارتفاع قدره كما في نهاية الفترة المماثلة من العام 

  مليون لاير بنسبة  2.166مليون لاير الى  1.772ارتفاع مصروف مخصص خسائر االئتمان من
 .2020وذلك يؤكد تأثر أعمال بنك الراجحي بجائحة الكورونا خالل عام  % .22.2

 أثر تداعيات الجائحة على "البنك السعودي البريطاني" "ساب"تحليل  .4
سجل البنك السعودي البريطاني "ساب"، الذي يعد خامس أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات 

لاير تم تحقيقها خالل  مليون 2752، مقارنة بأرباح 2020مليون لاير بنهاية عام  4132خسائر قدرها 
 .2019نفس الفترة من عام 

مقارنة بالعام  2020بريطاني خالل عام ( النتائج المالية للبنك السعودي ال10ويوضح الجدول رقم )
 .*السابق

 مقارنة بالعام السابق للبنك السعودي البريطاني 2020عام لالنتائج المالية  :10جدول 
  التغير 2020 2019 البند )بالمليون لاير(

 (% 4.3) 6,872.71 7,179.63 صافي دخل العموالت الخاصة

 (% 3.6) 8,877.97 9,213.32 دخل العمليات
 (% 250.0) (4132.14) 2,754.26 صافي الدخل

 % 7.2 2,054.80 1,916.63 عدد األسهممتوسط 
 (% 239.9) (2.01) 1.44 ربح السهم )لاير(

_________ 
https://www.argaam.com/ar/company/financial* 
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 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد العشرون، العدد الثاني

 العام السابق يعود إلى:مقارنة ب 2020عام ل الخسائر خالل يسبب تسجأوضح البنك إن 
  مليون لاير سعودي. ويعتبر االنخفاض في  7418إثبات انخفاض قيمة الشهرة خالل العام الحالي بنحو

لمرة واحدة ولن يؤثر على رأس المال وال سيولة البنك وال درجة التمويل وال  محاسبيا   قيمة الشهرة حدثا  
القوة االستراتيجية والميزات التنافسية للبنك، أو قدرته على إقراض ودعم العمالء أو معايير الخدمة، أو 

 المنتجات، أو أي من موظفيه.
  دخل العموالت الخاصة، دخل إلى انخفاض صافي  يعود دخل العمليات بشكل رئيسي إجماليانخفاض

 توزيعات األرباح، دخل األتعاب والعموالت، ودخل العمليات األخرى.
  م. وكان االنخفاض في 2019تم إثبات الشهرة بعد االندماج بين بنك ساب والبنك األول في يونيو

 قيمة الشهرة للسببين التاليين:
الندماج وذلك بسبب انضمام المملكة العربية االرتفاع الكبير والمؤقت في سعر سهم البنك بتاريخ ا .1

 (.MSCI EMالسعودية إلى مؤشر إم إس سي آي لألسواق الناشئة )
غير المسبوقة والظهور غير المتوقع، وأثرها على االقتصاد قد ساهم في  19جائحة فيروس كوفيد  .2

 نتيجة توقعات العوائد المستقبلية المتعلقة باالنخفاض في القيمة.
 على الرغم من ارتفاع دخل المتاجرة وأرباح تحويل العمالت.  جاء ذلك

للبنك السعودي البريطاني مقارنة بنفس الفترة  2020( يوضح نتائج الربع الرابع من عام 11والجدول رقم )
 .*من العام السابق

مقارنة بنفس الفترة من العام  للبنك السعودي البريطاني 2020الرابع ملخص نتائج الربع  :11جدول 
 السابق

  التغير 2020الربع الرابع  2019الربع الرابع  البند )بالمليون لاير(
 (% 25.1) 1,497.43 1,998.49 صافي دخل العموالت الخاصة

 (% 20.0) 2,049.61 2,563.05 دخل العمليات
 % 4.2 688.13 660.10 صافي الدخل

 % 7.2 2,054.80 1,916.63 عدد األسهممتوسط 
 (% 2.8) 0.33 0.34 ربح السهم )لاير(

مقارنة مع الربع المماثل من العام  2020الرابع من أرجع البنك سبب انخفاض األرباح خالل الربع 
 :السابق إلى

  مصاريف العمليات ومخصص  إجماليدخل العمليات. وقابل ذلك جزئي ا، انخفاض  إجماليانخفاض
 .الزكاة وضريبة الدخل

_________ 
https://www.argaam.com/ar/company/financial* 
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 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد العشرون، العدد الثاني

  دخل العمليات إلى انخفاض صافي دخل العموالت الخاصة نتيجة  النخفاض أسعار  إجماليانخفاض
رباح، ودخل األتعاب والعموالت ودخل الفائدة المرجعية، وأرباح تحويل العمالت، ودخل توزيعات األ

 .المتاجرة
  مصاريف العمليات إلى انخفاض مصاريف الرواتب وما في حكمها، واإليجار  إجماليانخفاض

 ومصاريف المباني، والمصاريف العمومية واإلدارية.
مقارنة للبنك السعودي البريطاني  2020( ملخص ألبرز أرقام الميزانية لعام 12ويوضح الجدول رقم)

 *بالعام السابق
 مقارنة بالعام السابق للبنك السعودي البريطاني 2020لعام ملخص ألبرز أرقام الميزانية  :12جدول 

  التغير 2020 2019 البند)بالمليون لاير(
 % 3.9 276.45 265.99 الموجودات

 (% 1.6) 189.11 192.17 ودائع العمالء
 % 0.8 153.24 152.08 القروض

 

 انخفضتمقارنة بالعام السابق، في حين  2020عام  بنهاية% 3.9موجودات البنك بنسبة  ارتفعتفقد 
مقارنة بالعام  2020عام  بنهايةاستقرت القروض عند نفس المستوى  وقد ،% 1.6ودائع العمالء بنسبة 

 السابق.
 

 الئتمان للبنك السعودي البريطانيأثر تداعيات الجائحة على مخصص خسائر ا
مليون  55994ماليين لاير، مقابل  50707قد بلغت  2020عام البنك إن حقوق المساهمين بنهاية بين 

 %. 9.4لاير كما في نهاية العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 
  في حال استبعاد االنخفاض في قيمة الشهرة، يكون صافي الدخل بعد الزكاة وضريبة الدخل مرتفع ا بنحو

ويعزى ذلك إلى انخفاض خسائر االئتمان المتوقعة ومخصص الزكاة وضريبة  مليون لاير سعودي. 514
الدخل. يعزى ارتفاع  إجماليمصاريف العمليات وكذلك انخفاض  إجماليالدخل، وقابل هذا جزئي ا ارتفاع 

مصاريف العمليات بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصاريف العمومية واإلدارية ومصاريف  إجمالي
اء ومصاريف الرواتب وما في حكمها وذلك لدعم عمليات تكامل االندماج للبنكين، االستهالك واإلطف
 .والمؤقتة بطبيعتها

  م. 2020التزاما  بمعايير المحاسبة، أكمل البنك عملية المحاسبة عن االندماج في الربع الثاني من عام
ها خالل فترة االثني عشر وتماشيا  مع المتطلبات، فقد تم إجراء تعديالت محاسبية نهائية والمسموح ب

ولهذا، عدل البنك قائمة المركز المالي الموحدة، وقائمة الدخل شهرا  التي تلي تاريخ االندماج القانوني. 
الموحدة، وقائمة التدفقات النقدية الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق  الموحدة، وقائمة الدخل الشامل

 الملكية الموحدة.
__________ 
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 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد العشرون، العدد الثاني

  م بنحو 2019ديسمبر  31نتج عن التعديل انخفاض صافي الدخل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
لاير سعودي إلى  0.44مليون لاير سعودي عما أعلن سابق ا، وكذلك انخفاض ربح السهم من  245
 لاير سعودي. 0.32

  مليون لاير  76م بنحو 2019ديسمبر  31كما نتج عن التعديل انخفاض صافي الدخل للسنة المنتهية في
لاير  1.53لاير سعودي إلى  1.57سعودي عما أعلن عنه سابق ا، وكذلك انخفاض ربح السهم من 

 سعودي.
 مليون لاير  1,631م نحو 2020ديسمبر  31تهية في بلغ مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للسنة المن

 مليون لاير سعودي للعام السابق. 2,501سعودي، مقابل 
  م نحو 2020ديسمبر  31كما بلغ مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

مليون لاير  51ق ومقابل مليون لاير سعودي لنفس الفترة من العام الساب 637مليون لاير سعودي مقابل  32
 سعودي للربع السابق.

  م، أكمل بنك ساب عملية االندماج النظامية مع 2019يونيو  16بعد تسلم الموافقات النظامية بتاريخ
البنك األول. وفي ذلك التاريخ، تم تحويل صافي األصول واألنشطة التجارية من البنك األول إلى ساب 

 ي ساب.مقابل األسهم الجديدة المصدرة ف
 
 أثر تداعيات الجائحة على "البنك األهلي التجاري"  تحليل  .5 

ارتفعت أرباح "األهلي التجاري"، والذي يعتبر أكبر بنك سعودي من حيث الموجودات بشكل طفيف إلى 
مليار لاير تم تحقيقها خالل نفس الفترة من 11.40، مقارنة بأرباح 2020مليار لاير بنهاية عام  11.44
 .2019عام 

للبنك األهلي التجاري مقارنة بالعام  2020ملخص النتائج المالية لعام  ( يوضح13والجدول رقم )
 .*السابق

 مقارنة بالعام السابق للبنك األهلي التجاري 2020عام لملخص النتائج المالية  :13جدول 
  التغير 2020 2019 البند)بالمليون لاير(

 % 1.9 16,686.65 16,382.45 صافي دخل العموالت الخاصة
 % 4.3 21,457.93 20,574.68 دخل العمليات
 % 0.3 11,440.10 11,401.44 صافي الدخل

 - 3,000.00 3,000.00 عدد األسهممتوسط 
 % 0.3 3.81 3.80 ربح السهم )لاير(

   
__________ 
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 مجلة عجمان للدراسات والبحوث المجلد العشرون، العدد الثاني

 :العام السابق يعود إلىبمقارنة  2020 عام بين البنك في إيضاحه إن سبب ارتفاع األرباح خالل
  نتيجة الرتفاع في صافي دخل العموالت الخاصة، و  %4.3دخل العمليات بنسبة  إجماليارتفاع

 .عمالت أجنبية، ارتفاع في دخل االستثماراتالدخل من رسوم خدمات مصرفية ودخل تحويل 
  ويعود ذلك إلى ارتفاع 9.4مصاريف العمليات متضمنة خسائر االئتمان بنسبة  إجماليارتفع ،%

وحق استخدام الموجودات   صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان المتوقعة واالستهالك
 .انخفاض في اإليجارات والمصروفات العمومية و اإلدارية األخرى، و الذي قابله جزئيا  

 ( يوضح ملخص14والجدول رقم )  مقارنة بنفس الفترة من العام  2020لنتائج الربع الرابع من عام  ا
 .*السابق

 مقارنة بالعام السابق للبنك األهلي التجاري 2020الرابع من عام ملخص نتائج الربع  :14جدول 
  التغير 2020 الرابعالربع  2019 الرابعالربع  البند)بالمليون لاير(

 (% 3.3) 4,689.35 4,848.32 صافي دخل العموالت الخاصة
 % 3.1 5,749.32 5,576.93 دخل العمليات
 (% 0.9) 3,359.77 3,389.61 صافي الدخل

 - 3,000.00 3,000.00 عدد األسهممتوسط 
 (% 0.9) 1.12 1.13 ربح السهم )لاير(

مقارنة مع الربع المماثل من العام  2020الرابع من عام األرباح خالل الربع  انخفاضأرجع البنك سبب   
  :السابق إلى

 في صافي دخل العموالت الخاصة  النخفاض% نتيجة 3.1دخل العمليات بنسبة  إجمالي انخفاض
ودخل االستثمارات وارتفاع في دخل رسوم خدمات مصرفية، دخل تحويل عموالت مصرفية قابله 

 .جزئيا  ارتفاع في مصاريف عمليات اخرى
  في صافي  وارتفاع% 9.8مصاريف العمليات متضمنة خسائر االئتمان بنسبة  إجماليفي  ارتفاع

مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان المتوقعة، قابله جزئيا  ارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، 
 .واستهالك/إطفاء ممتلكات، معدات، برامج، وحق استخدام الموجودات والمصروفات العمومية

 
 
 
 
 
 

___________ 
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للبنك األهلي التجاري مقارنة بالعام  2020ألبرز أرقام الميزانية لعام  ( يوضح ملخصا  15والجدول رقم )
 *السابق

 مقارنة بالعام السابق للبنك األهلي التجاري 2020لعام ( ملخص ألبرز أرقام الميزانية 15جدول )

  التغير 2020 2019 البند)بالمليون لاير(
 % 18.3 599.45 506.82 الموجودات

 % 17.8 416.42 353.39 ودائع العمالء
 % 23.0 346.71 281.84 القروض

مقارنة بالعام السابق ، كما % 18.3بنسبة  2020يتضح من ميزانية البنك ارتفاع الموجودات بنهاية عام 
 2020% على التوالي بنهاية عام 23% ، 17.8ارتفعت ودائع العمالء والقروض عن نفس الفترة بنسب 

 مقارنة بالعام السابق.
 االئتمان للبنك األهلي التجاري تداعيات الجائحة على مخصص خسائر

 68443مليون لاير، مقابل  79410بلغت  حيث 2020عام قيمة حقوق المساهمين بنهاية  تارتفع 
 %.16.02مليون لاير كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 

 مليون لاير سعودي،  1,951 ،2020عام صافي مخصص االنخفاض لخسائر االئتمان خالل  ارتفع
كد ذلك تأثر ؤ وي%.37ابق بارتفاع قدره مليون لاير سعودي للفترة المماثلة من العام الس 1,420مقابل 

 .2020بتداعيات جائحة الكورونا خالل عام البنك األهلي التجاري 
 أثر تداعيات الجائحة على "بنك الجزيرة"تحليل تحليل  .6

 991% مقارنة بأرباح 97،بنسبة 2020مليون لاير بنهاية عام  33.8انخفضت أرباح بنك الجزيرة، إلى 
 بنهاية عامملخص النتائج المالية  ( يوضح16.والجدول رقم )2019تحقيقها خالل عام مليون لاير تم 

 .*مقارنة بالعام السابقلبنك الجزيرة  2020
 مقارنة بالعام السابقبنك الجزيرة ل 2020ملخص النتائج المالية لعام  :16جدول 

  التغير 2020 2019 البند)بالمليون لاير(
 % 16.5 2,390.34 2,052.16 صافي دخل العموالت الخاصة

 % 10.4 3,287.12 2,977.16 دخل العمليات
 (% 96.6) 33.75 991.02 صافي الدخل

 - 820.00 820.00 عدد األسهممتوسط 
 (% 96.6) 0.04 1.21 ربح السهم )لاير(
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 مقارنة مع العام السابق يعود إلى: 2020لعام البنك إن سبب انخفاض األرباح   أوضح
  75االرتفاع في مصاريف العمليات بنسبة.% 
  االرتفاع في صافي مخصص خسائر االئتمان. وأيضا  هنالك ارتفاع في رواتب الموظفين وما

 ومصاريف االستهالك واإلطفاء.في حكمها 
 .انخفاض في صافي األرباح من بيع األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 
 :جاء ذلك على الرغم من 
 10رتفاع دخل العمليات بنسبة ا .% 
  .انخفاض في المصاريف األخرى والمصاريف العمومية واإلدارية األخرى 

ودخل العمليات األخرى وصافي دخل تحويل العمالت االرتفاع في صافي دخل العموالت الخاصة 
األجنبية وصافي األرباح من األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وصافي 
 األرباح من بيع األصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وصافي دخل

 2020لنتائج الربع الرابع من عام  ( يوضح ملخصا  17والجدول رقم )األتعاب والعموالت البنكية.  
 .*مقارنة بنفس الفترة من العام السابق

 قارنة بالعام السابقالجزيرة ملبنك  2020ملخص نتائج الربع الرابع من عام  :17جدول 

  التغير 2020الربع الرابع  2019الربع الرابع  البند)بالمليون لاير(

 % 16.3 631.76 543.14 العموالت الخاصةصافي دخل 
 % 12.2 916.90 817.31 دخل العمليات
 (% 300.2) (495.25) 247.33 صافي الدخل

 - 820.00 820.00 عدد األسهممتوسط 
 (% 300.2) (0.60) 0.30 ربح السهم )لاير(

 

 .*مقارنة بالعام السابق الجزيرةلبنك  2020 ألبرز أرقام الميزانية لعام ( يوضح ملخصا  18والجدول رقم )
 بالعام السابقلبنك الجزيرة مقارنة  2020ملخص ألبرز أرقام الميزانية لعام  :18جدول 

  التغير 2020 2019 البند)بالمليون لاير(
 % 6.4 92.09 86.54 الموجودات

 % 8.5 68.00 62.70 ودائع العمالء
 % 8.7 53.96 49.66 القروض
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% مقارنة بالعام السابق ، كما 6.4بنسبة  2020يتضح من ميزانية البنك ارتفاع الموجودات بنهاية عام 
 2020على التوالي بنهاية عام % 8.7% ، 8.5ارتفعت ودائع العمالء والقروض عن نفس الفترة بنسب 

 مقارنة بالعام السابق.
 

 لبنك الجزيرة.تداعيات الجائحة على مخصص خسائر االئتمان 
 مليون لاير  11590مليون لاير، مقابل  11364إن حقوق المساهمين بنهاية الفترة قد بلغت  أوضح البنك

 %. 2قدره كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض 
  مليون لاير  77.8مليون لاير سعودي مقابل  1,100.7صافي مخصص خسائر االئتمان للربع الحالي

مليون لاير سعودي في  180.1%، ومقابل 1,315سعودي للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 
 %.511الربع السابق بارتفاع قدره 

  مليون لاير  157مليون لاير سعودي مقابل  1,575.7صافي مخصص خسائر االئتمان للسنة الحالية
بتداعيات جائحة الكورونا خالل  بنك الجزيرةيكد ذلك تأثر ؤ ي%. 904سعودي للعام السابق بارتفاع قدره 

                                                          .2020عام 
 
 *:النتائج المالية للبنوك السعودية مجتمعةتحليل  .7

 2020هاية العام بحسب النتائج المالية للبنوك السعودية بن
رباح العام أفي  نموا  ” تداول“سهم السعودية بنك مدرج في سوق األ 11صل أبنوك من  5حققت فقد 

 980، وحقق %314، تصدرها البنك السعودي لالستثمار بارتفاع نحو 2019، مقارنة بالعام 2020
للبنك  ، ووفقا  2019 عام  سجلها في أرباحمليون لاير  239، مقابل 2020رباح في العام أمليون لاير 

مصاريف العمليات  إجمالي% نتجت بشكل رئيسي من االنخفاض في 310ارتفع صافي الربح بنسبة 
دارية وذلك نتيجة االنخفاض في مخصصات خسائر االئتمان والخسائر األخرى، ومصاريف ع مومية وا 

طفاء،  يجار ومصاريف مباني، قابله ارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، واستهالك وا  أخرى، وا 
 .ومخصصات الزكاة وضريبة الدخل

، 2019 عام ، مقارنة بما كانت عليه في2020بنوك بنهاية العام  5رباح أمن جهة اخرى تراجعت 
مليون  991مليون لاير، مقابل  33.8باحه الى ر أ%، وانخفضت 96.6تصدرها بنك الجزيرة بتراجع 

% بسبب االرتفاع في مصاريف العمليات 97سجلها في العام السابق، وانخفض صافي الدخل بنسبة 
-2020رباح البنوك المدرجة خالل العام والربع الرابع )أ( يقارن 16والجدول رقم )،  .%75بنسبة 
2019) 
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 ()مليون لاير(2019-2020باح البنوك المدرجة خالل العام والربع الرابع )أيقارن  :16جدول رقم 

 البنك م
 )الربع الرابع)مليون لاير

 %التغير
 )سنوي)مليون لاير

 %التغير
2020 2019 2020 2019 

 0.3 11401.0 11440.0 0.9- 3389.0 3360.0 األهلي 1
 4.3 10159.0 10596.0 34.7 2318.0 3122.0 الراجحي 2
 15.8- 5602.0 4715.0 20.8- 1111.0 880.0 الرياض 3
 5.3 3991.0 4204.0 2.7- 765.0 744.0 سامبا 4
 31.5- 3023.0 2072.0 46.9- 515.0 273.7 العربي 5
 22.4- 2535.0 1966.0 22.6- 509.0 394.0 اإلنماء 6
 50.4- 3115.0 1546.0 45.2- 515.0 94.0 السعودي الفرنسي 7
 8.4 1243.7 1348.5 15.5 327.1 377.8 البالد 8
 310.0 239.0 980.0 – 69.6- 265.6 االستثمار 9

 96.6- 991.0 33.8 – 247.3 495.2- الجزيرة 10

 – 2736.0 4168.0- 3.7 655.0 679.0 ساب 11

 
 الخاتمة

يظهر البحث أن الحكومة السعودية نجحت من تخفيف اآلثار السلبية للجائحة على العديد من القطاعات 
االقتصادية من خالل العديد من اإلجراءات والمساعدات التي قامت بها وزارة المالية ومؤسسة النقد 

 التداعيات السلبية إلنقاذ االقتصاد.باتخاذها لمواجهة هذه 
وكذلك  البنك المركزي السعوديانخفاض صافي أرباح البنوك السعودية المسجلة لدى  وأظهر أيضا  

انخفاض في صافي الدخل والعموالت من كافة العمليات المختلفة في التسعة أشهر األولى من عام 
 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.  2020
أظهر ارتفاع مخصص خسائر لالئتمان لكافة البنوك السعودية، بسبب تداعيات جائحة الكورونا على كما 

االقتصاد العالمي واالقتصاد الوطني بصفة عامة وعلى القطاع المصرفي السعودي بصفة خاصة، 
ت بمختلف ارتفاع في قيمة القروض الممنوحة لقطاع الشركا وارتفاع في قيمة الودائع لدى البنوك. وأيضا  

 البنك المركزيأشكالها خالل تلك الفترة محل الدراسة، على خلفية استمرار األثر اإليجابي لحزمة 
  (13)*.2020عام  خاللمليار لاير  50التحفيزية والبالغة 
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، إال أنَّ التحديات التي واجهت 19-كانت مليئة بالتحديات في ظل جائحة كوفيد 2020أنَّ بداية عام 
القطاع المصرفي أظهرت مدى "صالبته وتماسكه"، كما أبرزت الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه 

ت التشريعية في دعم التعافي االقتصادي، حيث بادر البنك المركزي التعاون بين القطاع المصرفي والجها
السعودي )ساما( بإطالق حزمة من اإلجراءات التحفيزية االستباقية، من أجل دعم المدينين ومساعدة 
البنوك على اإلسراع بعملية التحول الرقمي لضمان استمرارها في تقديم الخدمات المصرفية، بشكٍل آمن 

 .احتكاك مباشر مع العمالءوفّعال، دون 
)مع استثناء الخسارة التي  2019مقارنة بعام  %6.32بنسبة  11فقد انخفض صافي أرباح المصارف الـ 

% 13.14األصول بنسبة  إجماليأعلن عنها البنك السعودي البريطاني(، وعلى الجانب اآلخر، ارتفع 
، أما ودائع العمالء، فقد قفزت بنسبة 2019مليار لاير في  2,449مليار لاير مقارنة  بـ 2.771إلى

، فيما سجلت الخسائر االئتمانية 2019مليار لاير في  1.809مليار لاير مقارنة  بـ  1.975% إلى 9.18
 .2019مليار لاير في  12.46لاير(، مقارنة  بـ  مليار17.33)  % 39.05المتوقعة ارتفاع ا ملموسا  بنسبة 

مليار لاير بنهاية العام  34.7الى ” تداول“باح البنوك السعودية والمدرجة في سوق االسهم أر وقد تراجعت 
 .مليار لاير 45التي كانت  2019م رباحها في العاأ%، عن 22.9، وبنسبة 2020

بنك مدرج في  11صل أبنوك من  5، حققت 2020العام  وبحسب النتائج المالية للبنوك السعودية بنهاية
، تصدرها البنك 2019، مقارنة بالعام 2020رباح العام أفي  نموا  ” تداول“سوق االسهم السعودية 

 239، مقابل 2020رباح في العام أمليون لاير  980 وقدرها، %310السعودي لالستثمار بارتفاع نحو 
% نتجت بشكل رئيسي من 310ع صافي الربح بنسبة اارتفان للبنك  ، ووفقا  2019في  ا  رباحأمليون لاير 

مصاريف العمليات وذلك نتيجة االنخفاض في مخصصات خسائر االئتمان  إجمالياالنخفاض في 
يجار ومصاريف مباني، قابله ارتفاع في رواتب  دارية أخرى، وا  والخسائر األخرى، ومصاريف عمومية وا 

طفاء، ومخصصات الزكاة وضريبة الدخلومصاريف المو   *ظفين، واستهالك وا 
، تصدرها 2019، مقارنة بما كانت عليه في 2020بنوك بنهاية العام  5رباح أمن جهة اخرى تراجعت 

مليون في العام  991مليون لاير، مقابل  33.8رباحه الى أانخفضت حيث %، 96.6بنك الجزيرة بتراجع 
بسبب االرتفاع في مصاريف العمليات بنسبة %، 96.6انخفض صافي الدخل بنسبة قد ، و 2019

 2.7، وذلك مقابل 2020مليار لاير خسائر بنهاية العام  4.2حقق بنك ساب ، وقد في المقابل ، .75%
رجع البنك تسجيل صافي خسارة بشكل رئيسي إلى إثبات أ، و 2019رباحها سجلها في العام أمليار لاير 
مليون لاير سعودي. ويعتبر االنخفاض في قيمة  7.418قيمة الشهرة خالل العام الحالي بنحو انخفاض 

 الشهرة حدٌث محاسبي لمرة واحدة ولن يؤثر على رأس المال وال سيولة البنك وال درجة التمويل وال القوة 
عايير الخدمة، أو االستراتيجية والميزات التنافسية للبنك، أو قدرتنا على إقراض ودعم العمالء أو م

  *.المنتجات، أو أي من موظفينا
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وعليه، يمكن للبنوك السعودية أن تطور من دورها من خالل القيام بأنشطة مصرفية حديثة بتقنيات 
متطورة تتمشى مع تقنيات العمل عن بعد بسبب هذه الجائحة التي قد تطول ألجل غير مسمى، باإلضافة 
على تقديم خدمات أخرى تنبع من تحماها لمسؤوليتها االجتماعية والوطنية، وذلك من خالل تحقيق عدة 

 ن ألنشطة وأعمال البنوكللتأثيرات اإليجابية التي يمك فوائد ومميزات اقتصادية لالقتصاد الوطني، ونظرا  
السعودية أن تؤثر على مختلف جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية، والتي بدوره سيؤثر ويساهم في  

 .2030لتحقيق رؤية  تحقيق التنمية المستدامة، والذي سيعود بدوره أساسا  
 

 نتائج البحث
 إلى مجموعة من النتائج أهمها البحث ىانته

، إال أنَّ التحديات التي واجهت 19-مليئة بالتحديات في ظل جائحة كوفيد كانت 2020بداية عام  .1
أظهرت مدى "صالبته وتماسكه"، كما أبرزت الدور المحوري الذي  2020القطاع المصرفي خالل عام 

 يمكن أن يلعبه التعاون بين القطاع المصرفي والجهات التشريعية في دعم التعافي االقتصادي،
لمركزي السعودي بإطالق حزمة من اإلجراءات التحفيزية االستباقية، من أجل دعم حيث بادر البنك ا 

المدينين ومساعدة البنوك على اإلسراع بعملية التحول الرقمي لضمان استمرارها في تقديم الخدمات 
 المصرفية، بشكٍل آمن وفّعال، دون احتكاك مباشر مع العمالء.

)مع  2019مقارنة بعام  2020خالل العام  %6.32ة بنسب 11انخفض صافي أرباح المصارف الـ  .2
األصول  إجمالياستثناء الخسارة التي أعلن عنها البنك السعودي البريطاني(، وعلى الجانب اآلخر، ارتفع 

، أما ودائع العمالء، فقد 2019في  لاير مليار  2,449مليار لاير مقارنة  بـ 2.771% إلى13.14بنسبة 
، فيما سجلت 2019مليار لاير في  1.809مليار لاير مقارنة  بـ  1.975% إلى 9.18قفزت بنسبة 

 12.46مليار لاير(، مقارنة  بـ 17.33%  ) 39.05الخسائر االئتمانية المتوقعة ارتفاع ا ملموسا  بنسبة 
 .2019مليار لاير في 

تأثير الواضح ، نالحظ ال2020من خالل النظر للنتائج المالية للقطاع المصرفي خالل العام المالي  .3
ابية بشكل كبير في أنَّ النتائج التي حققها القطاع تعتبر إيج غيرعلى أداء القطاع،  19-لجائحة كوفيد

 .إذا ما قورنت بنتائج أداء القطاعات المماثلة على مستوى العالم ظّل التحديات خاصة
 

 التوصيات
 من التوصيات أهمها:بناء على النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحث بمجموعة 

العمل على تعزيز قدرة القطاع المصرفي وتنظيم إجراءات وتعليمات واضحة يكون الهدف منها خلق أدوات  .1
من ارتفاع أرباح  ومنتجات وبدائل استثمارية تتماشى مع متطلبات العمل عند بعد، والتي سوف تعزز الحقا  

 فيما بينه وبين السوق المصرفية الدولية. دوليا  فيما بينه، و  القطاع وزيادة قدرته التنافسية محليا  
توفير الدعم والتدريب التقني لموظفي القطاع المصرفي السعودي على تقنيات العمل عن بعد في ظل  .2

 .ىة والتي قد تمتد إلى أجل غير مسمالظروف الراهن
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في لالستفادة من لمساعدة القطاع المصر  البنك المركزي السعوديوضع اإلطار القانوني والتنظيمي من  .3
جراءات الدعم التي اتخذتها لمواجهة تداعيات الجائحة في ا  جل المتوسط.ألجل القصير واألحزم اإلنقاذ وا 

 المنتجات منها زيادة الهدف النظام  ومكونات النظام المصرفي السعودي، يكون قدرة تعزيز على العمل  .4
 والتنافسية رباحألا زيادة الحقا   شأنها من والتي بعد، عن العمل تقنيات مع تتماشى والتي البنكية والبدائل
 للبنوك.

السعودية إلى اعتماد تعديالت جذرية في استراتيجياتها التشغيلية والبنيوية، وعلى رأسها  البنوكسعي  .5
 السعودية، كاالندماج المرتقب بين البنك األهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية. البنوكاالندماجات بين 

السعودية العمل على المزيد من عمليات التحول الرقمي واالستثمار في البنية التحتية  البنوكعلى  .6
لكترونية، وبالتالي التوسع في تقديم إالتكنولوجية وتحويل جزء أكبر من العمليات المصرفية لتصبح عمليات 

السعودية بتقليص حجم  للبنوكن التحول الرقمي يسمح أالخدمات دون الحاجة لتوسيع شبكة فروعها، بل 
 شبكة فروعها، وبالتالي تخفيض التكاليف.
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